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123للتمارينمجتمع (مستوىاألهدافالسلوكي 19جدول)
124(نسب التغيرفياألهدافبينالتمارينوهي:)منفردة،ومجتمع (20جدول)
125(5(األهدافالسلوكي معالمستويات،ملخصملحقرقم)21جدول)
128(مواصفاتاالختبارالتحصيلي22جدول)
130النهائي(أنواعاألسئل الموضوعي وعددهافياالختبار23جدول)
130(توصيفاالختبارالتحصيليالمعرفيالقبلي/البعدي24جدول)
(العناصوووراألساسوووي التابعووو للمحتووووىاألدائووويومووودىتضووومنهافووويخطووووات25جووودول)

االختبارالنهائي
131

(توزيووووعاألهوووودافالسوووولوكي ومسووووتوياتهافووووياالختبووووارالتحصوووويلياألدائووووي26جوووودول)
)القبلي/البعدي(بحسبكلمهارة

132

133(أنواعاألسئل الموضوعي فيخزان األسئل 27جدول)
134(توزيعالخطواتالسلوكي لكلمهارةعلىالتمارين28جدول)
140(المالحظاتالتيأدلىبهاالسادةالمحكمونواإلجراءاتالمتخذة.29جدول)
142التعليمي فيالتجريباالستطالعيللبرناملالتعليمي(تواريخالجلسات30جدول)
146(معامالتصعوب مفرداتاالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي31جدول)
148(معامالتتمييزمفرداتاالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي32جدول)
وسوطيالمجمووعتينالعليواوالودنيافوي(نتائلاختبوارموانويتنويللفورقبوينمت33جدول)

االختبارالتحصيليبقسميه
149

150(معامالتثباتألفاكرونباخلالختبارالتحصيليبقسميه34جدول)
150(معامالتثباتاالختبارالتحصيليبقسميهوفقطريق التجزئ النصفي 35جدول)
االسوتطالعي علوىاالختبوارالتحصويليبقسوميه(الدرجاتالكلي ألفرادالعينو 36جدول)

فيالتطبيقيناألولوالثاني
151

152(معامالتثباتاالختبارالتحصيليبقسميهوفقطريق اإلعادة37جدول)
153(معامالتاالتفاقعلىفقراتاالختباراألدائي38جدول)
154 (سلمتصحيحاالختبارالتحصيليفيصورتهالنهائي39جدول)



 ك

 

 الصفحة العنوان
(معامالتارتباطبيرسوونلودرجاتبنوودمحواوراالختبواربالدرجو الكليو لكول40جدول)

محور،وقيمداللتها.
156

(معامالتارتباطبيرسونلدرجاتكلمحورالكلي بالدرج الكلي لالسوتبان ،41جدول)
وقيمداللتها.

156

157التمييزيلالستبان بمحاورها(نتائلاختبارمانويتنيلتحقُّقالصدق42جدول)
158(معامالتثباتألفاكرونباخلالستبان ولكلمحورمنمحاورها43جدول)
(معوووامالتثبووواتاالسوووتبان وكووولمحوووورمووونمحاورهووواوفوووقطريقووو التجزئووو 44جووودول)
النصفي .

158

159ادة.(معامالتثباتاالستبان وكلبعدمنأبعادهاوفقطريق اإلع45جدول)
160(درجاتمستوياتاإلجاب عنبنوداالستبان 46جدول)
160(مفتاحتصحيحبنوداالستبان ومحاورهاوتصنيفمتوسطاتها47جدول)
161(تاريخالحصصالدراسي فيالتجريبالنهائيللبرناملالتعليمي48جدول)
)ع(للتحصووويلالدراسووويالعوووام(المتوسوووطاتالحسوووابي واالنحرافووواتالمعياريوو 49جوودول)

القبليلتالميذمجموعاتالدراس 
164

(نتووائلاختبووارتحليوولالتبوواينالثنووائياالتجوواهلداللوو الفووروقبووينمتوسووطات50جوودول)
درجووواتالطلبووو فوووياالختبوووارالتحصووويليالقبلووويبقسوووميهالمعرفووويواألدائووويتبعوووا لمتغيوووري

االمجموع ،واالختصاص،والتفاعلبينهم
165

166(معيارتصنيفمستوىحجماألثربدالل قيم مربعإيتا51جدول)
(لعينو واحودةلداللو الفورقبوينمتوسوطدرجواتطلبو t-test(نتائلاختبوار)52جدول)

المجموع التجريبي فياالختبارالبعديالمباشر،ودرج مستوىاإلتقانالمفترض
169

(لعينو واحودةلداللو الفورقبوينمتوسوطدرجواتطلبو t-test(نتائلاختبوار)53جدول)
المجموع الضابط فياالختبارالبعديالمباشر،ودرج مستوىاإلتقانالمفترض

171

(لعينتينمرتبطتينلداللو الفورقبوينمتوسوطيدرجواتt-test(نتائلاختبار)54جدول)
والبعوووديالمباشووورلالختبوووارالتحصووويليطلبووو المجموعووو التجريبيووو فووويالتطبيقوووينالقبلوووي

بقسميهالمعرفيواألدائي
174

(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي55جووودول)
درجوواتطلبوو المجموعوو التجريبيوو )اختصوواصالقوالووبالبالسووتيكي (فوويالتطبيقووينالقبلووي

المعرفيواألدائيوالبعديالمباشرلالختبارالتحصيليبقسميه
175



 ل

 

 الصفحة العنوان
(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي56جووودول)

درجووواتطلبووو المجموعووو التجريبيووو )اختصووواصالقوالوووبالمعدنيووو (فووويالتطبيقوووينالقبلوووي
والبعديالمباشرلالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي

176

ارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي(نتوووائلاختبووو57جووودول)
درجوواتطلبووو المجموعووو التجريبيوو )اختصووواصالتلموووذةالصووناعي (فووويالتطبيقوووينالقبلوووي

والبعديالمباشرلالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
177

بوووينمتوسوووطي(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورق58جووودول)
درجووواتطلبووو المجموعووو التجريبيووو )اختصووواصاألجهوووزةالدقيقووو (فووويالتطبيقوووينالقبلوووي

والبعديالمباشرلالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
178

(لعينتينمرتبطتينلدالل الفرقبينمتوسطيدرجاتt-test(نتائلاختبار)59جدول)
لتطبيقوووينالقبلووويوالبعوووديالمباشووورلالختبوووارالتحصووويليطلبووو المجموعووو الضوووابط فووويا

بقسميهالمعرفيواألدائي
179

لعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووون60جووودول)
درجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط )اختصوواصالقوالووبالبالسووتيكي (فوويالتطبيقووينالقبلووي

والبعديالمباشرلالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
180

(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي61جووودول)
درجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط )اختصوواصالقوالووبالمعدنيوو (فوويالتطبيقووينالقبلووي

والبعديالمباشرلالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
181

(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي62جووودول)
الصووناعي (فوويالتطبيقووينالقبلوويدرجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط )اختصوواصالتلمووذة

والبعديالمباشرلالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
182

(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي63جووودول)
درجووواتطلبووو المجموعووو الضوووابط )اختصووواصاألجهوووزةالدقيقووو (فووويالتطبيقوووينالقبلوووي

رلالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائيوالبعديالمباش
183

(لعينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسوووطيدرجووواتطوووالبt-test(نتوووائلاختبوووار)64جووودول)
المجموعتينالتجريبي والضابط فياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميه

184



 م

 

 الصفحة العنوان
طيدرجووواتطلبووو ويتنووويلعينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسووو-(نتوووائلاختبوووارموووان65جووودول)

المجموووووووعتينالتجريبيوووووو والضووووووابط )اختصوووووواصالقوالووووووبالبالسووووووتيكي (فووووووياالختبووووووار
التحصيليالبعديالمباشربقسميه

185

ويتنووويلعينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو -(نتوووائلاختبوووارموووان66جووودول)
االختبووارالتحصوويليالمجموووعتينالتجريبيوو والضووابط )اختصوواصالقوالووبالمعدنيوو (فووي

البعديالمباشربقسميه
186

ويتنووويلعينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو -(نتوووائلاختبوووارموووان67جووودول)
المجموعتينالتجريبيو والضوابط )اختصواصالتلموذةالصوناعي (فوياالختبوارالتحصويلي

البعديالمباشربقسميه
187

ينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو ويتنووويلع-(نتوووائلاختبوووارموووان68جووودول)
المجموووعتينالتجريبيوو والضووابط )اختصوواصاألجهووزةالدقيقوو (فووياالختبووارالتحصوويلي

البعديالمباشربقسميه
188

(نتووائلاختبووارتحليوولالتبووايناألحوواديلداللوو الفووروقبووينمتوسووطاتدرجووات69جوودول)
حصووووويليالبعوووووديالمباشووووورتبعوووووا لمتغيووووورطلبووووو المجموعووووو التجريبيووووو فوووووياالختبوووووارالت

االختصاص
189

(نتائلاختبارشيفيهللمقارناتالبعديو المتعوددةبوينمتوسوطاتدرجواتطلبو 70جدول)
المجموع التجريبي في)مهارةالتنظيموالترتيب(مناالختبارالتحصيليالبعوديالمباشور

تبعا لمتغيراالختصاص
191

بووارتحليوولالتبووايناألحوواديلداللوو الفووروقبووينمتوسووطاتدرجووات(نتووائلاخت71جوودول)
طلبووووو المجموعووووو الضوووووابط فوووووياالختبوووووارالتحصووووويليالبعوووووديالمباشووووورتبعوووووا لمتغيووووور

االختصاص
191

(نتائلاختبارشيفيهللمقارناتالبعديو المتعوددةبوينمتوسوطاتدرجواتطلبو 72جدول)
فووي)مهووارةالتشووغيل(مووناالختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشوورتبعووا المجموعوو الضووبط 
لمتغيراالختصاص

193

(نتوووائلاختبوووار)ت(لعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطيدرجوووات73جووودول)
طلبوووو المجموعوووو التجريبيوووو فوووويالتطبيقووووينالبعووووديالمباشووووروالبعووووديالمؤجووووللالختبووووار

واألدائيالتحصيليبقسميهالمعرفي
194



 ن

 

 الصفحة العنوان
(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي74جووودول)

درجوواتطلبوو المجموعوو التجريبيوو )القوالووبالبالسووتيكي (فوويالتطبيقووينالبعووديالمباشوور
والبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي

195

لكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي(نتوووائلاختبووواروي75جووودول)
درجوواتطلبوو المجموعوو التجريبيوو )اختصوواصالقوالووبالمعدنيوو (فوويالتطبيقووينالبعوودي

المباشروالبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
196

رقبوووينمتوسوووطي(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووو76جووودول)
درجوواتطلبوو المجموعوو التجريبيوو )اختصوواصالتلمووذةالصووناعي (فوويالتطبيقووينالبعوودي

المباشروالبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
197

(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي77جووودول)
تجريبيووو )اختصووواصاألجهوووزةالدقيقووو (فووويالتطبيقوووينالبعوووديدرجووواتطلبووو المجموعووو ال

المباشروالبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
198

(لعينتينمرتبطتينلدالل الفرقبينمتوسطيدرجاتt-test(نتائلاختبار)78جدول)
والبعووووديالمؤجووووللالختبووووارطلبوووو المجموعوووو الضووووابط فوووويالتطبيقووووينالبعووووديالمباشوووور

التحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
199

(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي79جووودول)
درجاتطلب المجموع الضابط )اختصواصالقوالوبالبالسوتيكي (فويالتطبيقوينالبعودي

سميهالمعرفيواألدائيالمباشروالبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبق
200

(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي80جووودول)
درجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط )اختصوواصالقوالووبالمعدنيوو (فوويالتطبيقووينالبعوودي

المباشروالبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
201

توووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتينلداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي(ن81جووودول)
درجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط )اختصوواصالتلمووذةالصووناعي (فوويالتطبيقووينالبعوودي

المباشروالبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
202

لداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطي(نتوووائلاختبوووارويلكوكسوووونلعينتوووينمووورتبطتين82جووودول)
درجووواتطلبووو المجموعووو الضوووابط )اختصووواصاألجهوووزةالدقيقووو (فووويالتطبيقوووينالبعووودي

المباشروالبعديالمؤجللالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائي
203



 س

 

 الصفحة العنوان
(لعينتووووينمسووووتقلتينبووووينمتوسووووطيدرجوووواتطلبوووو t-test(نتووووائلاختبووووار)83جوووودول)

التجريبي والضابط فياالختبارالتحصيليالبعديالمؤجلالمجموعتين
204

ويتنووويلعينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو -(نتوووائلاختبوووارموووان84جووودول)
المجموووووووعتينالتجريبيوووووو والضووووووابط )اختصوووووواصالقوالووووووبالبالسووووووتيكي (فووووووياالختبووووووار

التحصيليالبعديالمؤجل
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ويتنووويلعينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو -(نتوووائلاختبوووارموووان85جووودول)
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ويتنووويلعينتوووينمسوووتقلتينبوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو -(نتوووائلاختبوووارموووان87جووودول)
المجموووعتينالتجريبيوو والضووابط )اختصوواصاألجهووزةالدقيقوو (فووياالختبووارالتحصوويلي
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ناألحوواديلداللوو الفووروقبووينمتوسووطاتدرجووات(نتووائلاختبووارتحليوولالتبوواي88جوودول)
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  األشكال فهرس 
 الصفحة العنوان

10(التصميمالُمتبعفيالمنهلالتجريبيللدراس 1الشكل)
يلي)(نموذج2الشكل) 72(بعدالتعديلGerlach & Elyجيرالكوا 
74(مخططاألهدافالسلوكي األساسي 3الشكل)
79البرناملكليا (المخططاالنسيابيالُمتبعفيعرضالدروسالتعليمي في4الشكل)
79(المخططاالنسيابيالمتبعفيعرضمحتوىالدروسفيالبرنامل.5الشكل)
96توزيعطالبالقوالبالمعدني والبالستيكي إلىمجموعاتمتكافئ مخطط(6الشكل)
97توزيعطالبالتلمذةواألجهزةإلىمجموعاتمتكافئ مخطط(7الشكل)
105البراملالحاسوبي تصميمخطواتمخطط(8الشكل)
110(المخططالعامللبرناملالتعليميالمحوسب)الجانبالمعرفي(9الشكل)
111(المخططالعامللبرناملالتعليميالمحوسب)الجانباألدائي(10الشكل)
11الشووكل) األدائيوو  (األوزانالنسووبي لمسووتوىإتقووانطلبوو المجموعوو التجريبيوو المهووارات 

171ألنظم التحكمالنيوماتيكي 

ألوزانالنسوووبي لمسوووتوىإتقوووانطلبووو المجموعووو الضوووابط لتمثيووولالبيوووانيلووو(ا12الشوووكل)
األدائي  ألنظم التحكمالنيوماتيكي  173المهارات 

متوسوووطاتدرجووواتبنوووودالمحووووراألول)االتجاهووواتنحوووولتمثيووولالبيوووانيلا(13الشوووكل)
214البرناملالتعليميالمحوسب(محتوى

متوسووطاتدرجوواتبنووودالمحووورالثوواني)االتجاهوواتنحووولتمثيوولالبيووانيلا(14الشووكل)
215إخراجالبرناملالتعليميالمحوسب(

متوسووطاتدرجوواتبنووودالمحووورالثالووث)االتجاهوواتنحووولتمثيوولالبيووانيلا(15الشووكل)
216ب(أسلوبعرضالبرناملالتعليميالمحوس

متوسوووطاتدرجووواتبنوووودالمحوووورالرابوووع)االتجاهووواتنحوووولتمثيووولالبيوووانيلا(16الشوووكل)
218أسلوبعرضالبرناملوفقأساليبالتعلمبمساعدةالحاسوب(

متوسووطاتدرجوواتبنوودالمحووورالخووامس)االتجاهوواتنحووولتمثيوولالبيووانيلا(17الشوكل)
219اختباراتالبرناملالتعليمي(

متوسووووطاتدرجوووواتالمحوووواورالخمسوووو لالتجاهوووواتنحووووولتمثيوووولالبيووووانيلا(18الشووووكل)
220البرناملالتعليميالمحوسب
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 اإلطار المنهجي للبحثالفصل األول: 

  :مقدمة -1-1
فيالمعارفوالخبراتاإلنساني فيالنصفالثانيمنالقرنتواصلوالمالكبيرالتطورأثمر 

المستحدثاتفيهاألبرزروظهكانوها،منالمظاهروالمستحدثاتفيالمجاالتجميععددا الماضي
تدفقعصرالمعلوماتوالوالتكنولوجي ،العلمي ةعرفبعصرالثورالراهنيُالعصرباتف،التكنولوجي 

،(2003،277المعرفي،فهوعصرالتالحمالعضويوالوظيفيبينالتقني والعقلالبشري)سالم،
أن مضاعف التيظهرتفيالقرنالعشرينتفوقتالكشوف كما جميعهاعلىالمخترعاتأضعافا 

البشري  نتاإلنسانمنالسيطرةعلىنفسهإلىمكّفأكثرمنخمس أالفسن ،فيالتيابتدعتها
.السيطرةعلىبيئتهجانب
و أكواملنقلضرورة-المعاصرةبالتقنياتاإلحاط -الحديثالمعرفيالمتطلبهذاأصبح
وصيام،القال)المتعلمتعلمتحسينفيالحديث وأجهزتهانفسهاالتقنياتوالستعمال،المتزايدةالمعرف 
2004،17) ، المهتمين التكنولوجي التطور هذا دفع االهتماموقد إلى التعلمي  التعليمي  بالعملي 

 دورا  تؤدي أضحت التي التعليمي  والتقنيات والتعلمبالوسائل التعليم في بت،كبيرا  نوعوذلك حسين
في بإمكاناتووقتأقلوزيادة وتحقيقاألهدافالتعليمي  اإلتقان، إلىدرج  والوصولبه التعليم،

.(1991،44العائد)الطيطي،
فيالتعليمأهمي كبيرةلمالهعمالهيكتسباستأحداألجهزةالتعليمي المناسب ،إذالحاسوبُيعدّو

،الموقفالتعليميبفهوينشطالتعلم،ويدملالمتعلم،المبادئالتربوي والتعليمي توافقمنخصائص
فضال عندفعالمتعلمنحوالتفكيرالمنظم،ويحفزلديهالتفاعلوالمشارك فيالدرس،وينميمهاراته

للتفكيرواإل وفتحالمجالأمامه أنالتعلموالمرتب، دافعي ببداع،كما لمتعلماالحاسوبيمتازبإثارة
ويبتعدعننمطويراعيالفروقالفردي بينالمتعلمين، التيقد  والمشكالتالكثيرة الحفظي، التعلم

زيادةعددوومنهذهالمشكالت)قل عددالمدرسينالمؤهلينعلميا وتربويا ،،تحولدونتحقيقالتعلم
 ،....(.تالفالبيئ التعليمياخوالطالب،

الفاعلالصناعيالمهنيوالفنيالتعليممنأهمي وانطالقا  البشري العناصرإعدادفيودوره
فيالتنمي داءألالضروري  يالحظدورها الحاليغيابالشامل ، إذ؛الدورالمرجومنهفيوضعه

وعدة يعانيمشكالت  وبينالمدرس بيننجمتعنالفصلبينالفكروالعمل، والتطبيق، النظري 
فيإكسابالمتعلمينمعارفإلىعجز فأدىذلكوالبيئ المحيط ،وبينالمدرس ومؤسساتاإلنتاج،

وتتفقمعاحتياجاتسوقالعمل،التطورالعلميوالتكنولوجيفيمجاالتالصناع تواكبومهارات
منالخبراءفيوصفحالالتعليمالمهنيالصناعيفيكثيروهذايتفقمعرأي،الماهرةمنالعمال 
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،(2003،1)البربري،"ال ،حتىصارمتخلفا هم ذمُف متابعا ونُم وصُا،ئمتأخر نش أُ"وطنناالعربيبأنه
الصناعيبالدولالمتقدم وعلىالجانباآلخرُيرىاهتمام والتعليم فيمجالالتدريبذلكتجسد،

عداد .البشري العناصروا 
فيوتعدمادةالتحكمالنيوماتيكيإحدىالموادالدراسي المهني الصناعي التيتتناولجانبا مهما 

اآللي ،مجالالتحكم التيالرائدةالمجاالتمنباتتمنظوماتهوقد ملحوظا تطورت والقتتطورا 
وتحويلهالنقلوسيل  لستعم تُوباتت،الصناعيالوسطفيحسنا بوال ق  فيفيهاوالتحكمالطاق 

كلفيمنتشرفالهواءل ،المشغ مادتهاعلىالحصولسهول منبهتمتازلماوذلككثيرة،مجاالت
الموادتلوثأوتلوثهايسببوال،البيئ نظاف علىيحافظسامغيرنظيفوهومقابل،بالمكان

األنظم مناألنواعهذهتتطلبالإذمادتها،فيتسربأوخللثحدإذاالغذائي كالموادالمصنع 
دخلتمنظوماته،(1996،16المتعال،عبد)بقاياهامنالتخلص الصناعاتكثيرفيكما من

نيتشغيلآالتالورشوأعمالالتعدوفيالغذائي والكيماوي وآالتالتعبئ والتغليف،وآالتالنسيل،
بعدالسيما،ولخإ...محركاتالديزلالضخم ،والمصاعدالتيتعملبالهواءالمضغوطحرك وبدء

والتركيب الفك وسهول  والتكامل التوافق فأصبح عناصرها، على طرأت التي المتقن  التطورات
المنظوماتجدحقال منحقولالصناع يخلومنن،حتىأصبحمنالنادرأناميزاتهموالصيان من
.(2008،3)بنيالمرج وآخرون،النيوماتيكي 

مسافاتىلإالهوائي الخطوطخاللنقلهإمكاني :مالتحكمالنيوماتيكي انظاعتمادومنمسو غات
تخزينهاقابلي إلىجانبنسبيا ،صغيرةأجزاءخاللالطاق ونقلوسرعته،قوتهفيوالتحكمبعيدة،
.(2008،91إبراهيم،)التشغيليعمرهاوطولصيانتها،وسهول بالنظاف وتمتعهاطاق ،لتكون

والتطورال المنظوماتالذيطرألاينناجحإنالتقدم استعمالهاوالحاج والرغب إلى،علىهذه
تيسيرلمنظم تضبطهاوتوحدمقاماتها،طريق إيجادنحوإلىتحركالجهودالدولي توتفعيلها،أد
 بين وتداولها المهنيين المشارك ، الفرق من وغيرهم والمصنعين والمهندسين يالفنيين فهمونبحيث

يقرؤونورموزها نفسهاالسوي بمخططاتها دفعالمنظماتأعراُقهمتهمأوالغاختلفتمهما ما ،وهذا
(معايير ISOلي )المنظم الدوفاعتمدتاعتمادمعاييردولي تحُكمهاوتضبطها،العالمي للسعيإلى

ومدروس )عالمي  وأسسمنظم  قواعد وفق والمصنع (مبني  المصمم  الشركات وتنفذها تتبعها
)فكان،وغيرها ISO 1219-11991أيزو بضبطخاص( ا  التدفقي رموزها بينما،ومخططاتها

)توصياتدتم عتُا لتCETOP RP 68 P)(68سيتوب وأرقامها( المنافذ عالمات وحيد
(Pneumatic Symbols, 2014, 2-3).

بالمقابل والتقني  الفني  األطر إعداد التعليمي  المؤسسات عاتق على لتكونالضروري أصبح
 وُمعدة العلوممؤهل  هذه من فلإلفادة تستطيع بحيث وتستوعبمنظوماتهاهم، رموزهاالتحكمي 



   اإلطار املنهجي للبحث   الفصل األول

  

5 

 

تين؛والتُنكروتشغلهابتقني وحرفي عالي،وتوصيلها،ثمتقومبتركيبها،ا جيدوأشكالهاوطريق عملها
المهم  هذه صعوب  عاتقإذ، على يقع التعليمي  المؤسسات المادة جوانب بين ةدالمتعدالتوفيق

والرمزي (.،واألدائي ،المعرفي )
 وقد هذالمؤسساتتنبهت أهمي  إلى السوري العربي القطر في العلوماالتعليمي  من النوع

فبدأتمعبداي تسعينياتالقرنالماضيبالسعيلتفعيلهذهالعلوموتطويرها،(اآلليالتحكمأنظم )
فيمناهجهاالتعليمي ،فأحدثتمخابرتعليمي فيبعضالمعاهدالصناعي ،ومنبينهامخبرالتحكم
الُمع ّد والتصميم والحداث  والذيتميزبالجودة الصناعيالثالث، النيوماتيكيالذيُأنشئفيالمعهد
التعليم تحديث برنامل د  اعُتم  الحالي القرن في األوربي  السوري  الشراك  وبعد للغرضالتعليمي؛

وهدفالبرناملإلىتحسين وتأمينفوالتدريبالمهني، والتدريبالمهني، التعليم نظام وكفاءة عالي 
 والتدريبي  التعليمي  المؤسسات ورفد العمل، سوق احتياجات يلبي يلبتدريب معداتما من زمها
فيبعضالم التعليمي  منالمخابر ورافقذلكإحداثمجموع  والمعاهدوتجهيزات، دارسالثانوي 

بالتحكمجموع منالمخابرالحديث الخاص (مأنشأتجامع دمشقم2009،وفيعام)الصناعي 
الميكانيكي الهندس  كلي  في النيوماتيكي التحكم مخبر بينها من كان وكاناآللي، والكهربائي ،  

األحدثعلىمستوىالشرقاألوسط.
التيواستراتيجيتهاوزارةالتربي فيالجمهوري العربي السوري م ع الّنظ رإلىتطلعاتومماسبق

التيوعاتهافيالتطويرالتربوي،مشرعنطريقتسعىإلىدملالتكنولوجيابالتعليمالتزالسعتو
جوانبمنتتناول جميع التعلمي ، التعليمي  العملي  وتحويلبظوم  التربوي، المضمون هدفإغناء

،سعىصاحبهذا(2007،11)مشروعاتالتطويرالتربوي،الكتابالمدرسيإلىالنمطااللكتروني
البحثإلىتسليطالضوءعلىواقعتعليمإحدىالموادالمهني الصناعي ، التحكمأنظم وهيمادة

ومدىفاعليتها.الُمعت م دةعلىالطرائقواألساليبلالّطالع ،النيوماتيكي

 :مشكلة البحث -1-2

والصناعي،المهنيالتعليمفياألساسي الدراسي منالمواد النيوماتيكيالتحكمأنظم مادةُتع دُّ
مهمتضطلعإذ علىتعريفبدور وكيفي عملها،وطريق  النيوماتيكي التحكمأنظم  الطالبقائم

.منظوم الهواءالمضغوطوفقتعملالتيواألجهزةاآلالتوافقيبماهااستعمال
فيُصرفتوالتكاليفالمرتفع التي،المؤسساتالتعليمي بذلتهاالتيالرغممنالجهودالحثيث ب

لتحقيقالتيُتولىفيتأهيلالمدرسينالمقبول والعناي معدات،التجهيزاتوالإعدادالبني التحتي من
دوامعام والتعليمالمهنيوالفنيالصناعيلموادتنمي أفضلفيتعليمالمهاراتالمعرفي واألدائي 

العناي منرغمالبمنهاالمرجوّإلىالمستوىىترقالأننتائجهايظهُرواضحا ،اآلليخاص التحكم
.المنصب تجاهها
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المدرسوووينبعوووضآراء هواسوووتطالع،الصوووناعي للمعاهووودمووونزيارتوووهالميدانيووو الباحوووثقووودالحوووظو
العوووهعلوووىسوووجالتتحصووويلواطّ،موووادةأنظمووو الوووتحكمالنيوماتيكيووو والطوووالبحوووولفاعليووو تووودريس

اآلتي:ُأمورا أ همُّهاها،وأدائهمفيالطالب
 للمادة.ضعفتحصيلالطالبفيالجانبينالمعرفيواألدائيالمهاري -

والمهووواراتلمعوووارف ا لتعلووويمالطوووالبضووورورياموووتالكالمدرسوووينللمعرفووو النظريووو والعمليووو ال -
 . المتطلب فيمادةأنظم التحكمالنيوماتيكي

 لطالب.إلىافتقديمهالمعرف المستهد لا مناسبإعدادا ة د ع المخابرالعملي مُ -

ا أنالموودخالت)المخبوورعلموو،سووببتوودنيالتحصوويلأثوواراالسووتفهاملوودىالباحووثحووولموواهووذاو
ولكونالمخرجوات)الطوالب(،تحسوينالتحصويللودىالطوالبإلوىلمدرسين(مناسب ودافع اووالمناهل

المأمول.ولنت ممايشيرإلىفروقبينالمُ،حاجاتسوقالعملللمتكنبالمستوىالمطلوبالموافق
دريسي المتبع فويتودريسالموادة،إذغلوبالونمطالتقليوديماحصرالمشكل فيالطريق التوهذا

المشوواهدةفوويبينمووااقتصووردورالطووالبعلووى،والوصووفللتجربوو القووائمعلووىدورالموودرسفوويالشوورح
إمكانيووو متابعووو الجميوووعلشووورحدونلطوووالبالكبيوووراعوووددُولُحوووفغالبوووا مووواي  ،حوووالتمكنووووامووونالرؤيووو

.المدرس
ارتووأى،عالمووادةوموواينبغوويأنتكووونعليووهموونحيووثجووودةاألداءوالتحصوويلوبالمقارنوو بووينواقوو
قوائمعلوىاسوتراتيجي التعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبلتحسوينمسوتوىتعليمويالباحثإعدادبرنامل

وبذلكتتحددمشكل البحثبالسؤالاآلتي:؛لمتقنألنظم التحكمالنيوماتيكياألداءالمهاريا
( فتي CAIبرنامج تعليمي قائم على استراتيجية التعليم والتتعلم بمستاعدة الحاستوب   ما فاعلية

 ؟ائية ألنظمة التحكم النيوماتيكيةإتقان المهارات األد

 أهمية البحث: -1-3

تكمنأهمي البحثفيأننتائجهيمكنأن:
 النيوماتيكي .تزودطلب التعليمالمهنيالصناعيببرناملتعليميحولأنظم التحكم -

 :إذتمتازبأنها؛أنظم التحكمالنيوماتيكي فيالعصرالراهناستعمالتسلطالضوءعلىأهمي  -

.إحدىمصادرالطاق النظيف )صديق للبيئ ( -
.عتمدكثيرمنأنظم التحكموالتشغيلعلىهذاالنوعمنالنظميمعتمدةعالميا ،إذ -

النوع - التدريسي منالموتسليطالضوءعلىهذا فيالمعاهدالنادرةضوعاتالتعليمي  المعتمدة
 .الصناعي والثانويات

ال - العلمي الواقع استعمالمحاكاة على المعتمد المعاصر تدريستعليمي في الحاسوب تقنيات
 الموادالعلمي التيتعتمدالمهاراتاألدائي .
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المتعلمينفياإلفادةمنفعيلدورتبالنيوماتيكي أنظم التحكمالستعمالتقديمبديلعلميتقني -
 الحاسوبوبرمجياتهبمايحسنأداءهموتعلمهم.

يختزلكثاف المادةالمدروس التيتثقلكاهلالطلب بكثرةمحاورهاورموزهاا ممحتوىمناسبتقدّ -
.حاسوبيتعليميرناملبب،وذلكوتمارينها

 : أهداف البحث -1-4

يهدفالبحثإلى:
مهوواراتموونخووالل:يكيالنيوموواتالووتحكمتعوورفدرجوو إتقووانالطلبوو للمهوواراتاألدائيوو حووولمووادة -

)تحديووودالعناصووور،وتركيبهوووا،والتوصووويلبينهوووا،وتشوووغيلالمنظومووو ،ثووومتفكيوووكالمنظومووو وحفوووظ
 عناصرها(.

حكمالوووتالكشوووفعووونفاعليووو البرنووواملالتعليمووويالحاسووووبيالمصوووممفووويالتحصووويلالدراسووويلموووادة -
 .يكيالنيومات

تعرفاتجاهاتالطلب نحوالبرناملالتعليميالحاسوبيالمصمم. -
 .الخاص بتعليموتعلممادةأنظم التحكمالنيوماتيكيالوصولإلىعددمنالمقترحات -

 أسئلة البحث: -1-5

يجيبالبحثعناألسئل اآلتي :
ألنظموو األدائيوو  المهووارات طلبوو السوون األولووىفوويالمعاهوودالمتوسووط الصووناعي إتقووانمسووتوىمووا -

 ؟التحكمالنيوماتيكي 

(فويCAIقوائمعلوىاسوتراتيجي التعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووب)التعليمويالبرناملالفاعلي ما -
ألنظمووو الوووتحكمإتقوووانطلبووو السووون األولوووىفووويالمعاهووودالمتوسوووط الصوووناعي المهووواراتاألدائيووو 

 النيوماتيكي ؟

اتجاهوواتطلبوو السوون األولووىفوويالمعاهوودالمتوسووط الصووناعي نحوووالبرنوواملالتعليموويالقووائممووا -
المصوووومملتوووودريسمووووادةالووووتحكمو،(CAIعلووووىاسووووتراتيجي التعلوووويموالووووتعلمبمسوووواعدةالحاسوووووب)

 .النيوماتيكي

 متغيرات البحث: -1-6

متغيراتالبحثوفقاآلتي:تتحدد
: المستقلات(المتغير1
القوووائمعلوووىالبرنووواملالتعليمووويعمالالتووودريسباسوووتالتووويتتضووومنمسوووتويين:،طريقووو التووودريس-

الطريق االعتيادي المتبع .استراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوبو
 االختصاص.-
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(المتغيراتالتابع :2
واألدائي(ألنظم التحكمالنيوماتيكي .المعرفي)الدراسيالتحصيل-
اتجاهاتالطلب نحوالبرناملالحاسوبيالمصمم.-

 فرضيات البحث: -1-7

(:0.05الفرضياتالصفري اآلتي عندمستوىدالل )اختبرت
(اليوجدفرقذوداللو إحصوائي بوينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو التجريبيو فوياالختبوار1

.%(85المفترض)،ودرج مستوىاإلتقانالتحصيليالبعديالمباشربقسميه)المعرفياألدائي(
اليوجدفرقذودالل إحصوائي بوينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو الضوابط فوياالختبوار(2

.%(85ودرج مستوىاإلتقانالمفترض)،)المعرفياألدائي(التحصيليالبعديالمباشربقسميه
اليوجدفرقذوداللو إحصوائي بوينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو التجريبيو فوياالختبوار(3

.التحصيليالقبليبقسميه،ومتوسطدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميه
اليوجدفرقذودالل إحصوائي بوينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو الضوابط فوياالختبوار(4

.لقبليبقسميه،ومتوسطدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهالتحصيليا
اليوجدفرقذودالل إحصائي بينمتوسطيدرجاتطلب المجمووعتينالتجريبيو والضوابط (5

.فياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميه
 المجموعووو التجريبيووو فووويالتوجووودفوووروقذاتداللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطاتدرجووواتطلبووو(6

.االختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهتعزىلمتغيراالختصاص
التوجووودفوووروقذاتداللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطاتدرجووواتطلبووو المجموعووو الضوووابط فوووي(7

.االختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهتعزىلمتغيراالختصاص
بوينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو التجريبيو فوياالختبواراليوجدفرقذوداللو إحصوائي (8

.التحصيليالبعديالمباشربقسميه،ومتوسطدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالمؤجلبقسميه
اليوجدفرقذودالل إحصوائي بوينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو الضوابط فوياالختبوار(9

.ومتوسطدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالمؤجلبقسميهالتحصيليالبعديالمباشربقسميه،
اليوجووووودفووووورقذوداللووووو إحصوووووائي بوووووينمتوسوووووطيدرجووووواتطلبووووو المجمووووووعتينالتجريبيووووو (10

.والضابط فياالختبارالتحصيليالبعديالمؤجلبقسميه
لتجريبيوو فوويالتوجوودفووروقذاتداللوو إحصووائي (بووينمتوسووطاتدرجوواتطلبوو المجموعوو ا(11

.االختبارالتحصيليالبعديالمؤجلبقسميهتعزىلمتغيراالختصاص
بووووينمتوسووووطاتدرجوووواتاتجاهوووواتطلبوووو المجموعوووو التوجوووودفووووروقذاتداللوووو إحصووووائي (12

.التجريبي نحوالبرناملالتعليميالمحوسب،تعزىلمتغيراالختصاص
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المجموعوووو طلبوووو درجوووواتاتجاهوووواتاتداللوووو إحصووووائي بووووينمتوسووووطذاتقوفوووورتوجوووودال(13
التعليميالمحوسب،تعزىلمتغيراالختصاص.نحوالبرناملالتجريبي 

 :البحث حدود -1-8

:ُحددتحدودالبحثباآلتي
 .فيمحافظ دمشقالمعهدالصناعيالثالثالحدودالبشري :طلب السن األولىفي -

 دمشقفيالجمهوري العربي السوري .الحدودالمكاني :المعهدالصناعيالثالثفيمحافظ  -

 .(2014/2015):عاملسياألولاالحدودالزمني :الفصلالدر -

 الحدودالموضوعي :وتتمثلفي: -

 تها.عماالاألنظم النيوماتيكي ورموزهاواستتعلمعناصر -

المتضمن فيها:المهاراتاألدائي تعلم -
 التنفيوذينظومو الوتحكمالنيوماتيكيو مخطوطمحسوببمهارةتحديدعناصرمنظوم التحكم،

)مهارةتحديدالعناصر(.
 حسوووبتعليمووواتالسوووالم بورشووو العمووولطاولووو مهوووارةتركيوووبعناصووورالمنظومووو علوووىلووووح

)مهارةالتركيب(.،(ISOالمهني والمعاييرالدولي )
  حسوووبالرسووومالتنفيوووذيوالمعووواييربمهوووارةتوصووويلخوووراطيمالهوووواءبوووينعناصووورالمنظومووو

)مهارةالتوصيل(.،الدولي 
 حسووووبتعليموووواتالسووووالم المهنيوووو والمعوووواييربمهووووارةتشووووغيلمنظوموووو الووووتحكمالنيوموووواتيكي

)مهارةالتشغيل(.،الدولي 
 مهارةالتنظيموالترتيب(، وحفظالعناصرفيأماكنتخزينهامهارةتفكيكالمنظوم(. 

 منهج البحث: -1-9

تغييووورعموووديومضوووبوطللشوووروطالمحوووددة»الوووذيُيعووور فبأنوووهحوووثالمووونهلالتجريبوووياعتمووودالب
وقوود،(360-2002،359)ملحووم،«لحوودثمووامووعمالحظوو التغيووراتالواقعوو لووذلكالحوودثوتفسوويرها

ووود  معظووومهوووذاالمووونهلفووويالتطبيوووقالميووودانيالختبوووارفاعليووو البرنووواملالحاسووووبيالمصووومموفوووقاعتم 
فووويتنميووو التحصووويلالوووتحكمالنيومووواتيكيلحاسووووبلتووودريسموووادةالتعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةاأسووواليب

والمهاراتاألدائي لطلب السن األولىفيالمعاهدالصناعي .
 البحثتصميم:

صووفوفقائموو فووإنالتصووميمالمالئووملمثوولهووذهالحالوو هوووتصووميمالبحووثيعتموودعلووىبموواأن
يتضومنو،الوذييعودأحودأنوواعالتصواميمالتجريبيو ،االختبارينالقبليوالبعديالمجموع المتكافئ ذو
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مقابولمعإمكاني زيوادةعوددالمجموعواتالتجريبيو ،يهماقياسقبليوبعديتمجموعتينُيطب قعلىكل
،2006زينووو وآخووورون،(،)أبوووو2005،77)الكيالنووويوالشوووريفين،،(2002،371الضوووابط )ملحوووم،

سرُد المجموعو التجريبيو التويت و:مجمووعتينهموااعتمودلوذياالبحوثاالحوالفويهوذ(؛كماهوي162
سوفووقالطريقوو االعتياديوو المتبعوو ؛رُد وفووقالبرنوواملالحاسوووبيالمصوومم،والمجموعوو الضووابط التوويت وو

اآلتي:(1)وذلكوفقالتصميمالذييوضحهالشكل
التصميمالتجريبي:

اختبارالمهارات
 األدائي البعدي

االختبار
 المعرفيالبعدي

المعالج باستعمال
 المتغيرالمستقل

اختبارالمهارات
 األدائي القبلي

االختبار
 المعرفيالقبلي

 المجموع 

O2 O1 X O2 O1 GA 

O2 O1 O O2 O1 GB 

 التصميم الُمتبع في المنهج التجريبي للدراسة( 1 الشكل 
:ن وذلكأ

-(GA المجموع:) التجريبي(Experimental Group.)
-(GB( المجموع الضابط:)Control Group.)
-(O1(االختبارالتحصيليالقبليوالبعدي:)Pre-test/Post-test.)
-(O2 اختبارالمهاراتاألدائي:)(القبليوالبعديPre-test/Post-test 2.)
-(Xالمعالج باست:)عمال(البرناملالحاسوبيTreatment.)
-(O  المعالج:)(No Treatment.)
 

 وعينته: مجتمع البحث  -1-11

تكونمجتمعالبحثمنطلب السن األولىفيالمعاهدالمتوسط الصوناعي فويمحافظو دمشوق
معاهوودصووناعي ضوومت(5(إذبلووغعووددالمعاهوودفوويالمحافظوو )2014/2015)فوويالعووامالدراسووي

6.8%(،واإلنواث)93.2طالبا ،شكلالطلب الذكور)(3396)بلغعددطلبتها(شعب صفي ،و64)
،(2015وووووو2014ذلكوفقإحصوائياتدائورةالتخطويطواإلحصواءبمديريو تربيو دمشوقعوام)و،%(

(.6)ملحقرقمُينظر
انحصوورالطووالبالووذينيدرسووونمووادةالووتحكمالنيوموواتيكيفوويالمعهوودالتقووانيالصووناعيالثالووث،

،المعهدالمختصبتدريسهذهالمادة،وهوالوحيدالذييحتويعلىمختبرُمجه زوُمعّدلتدريسهاألنه
الفصوولفوويالنيوموواتيكيالووتحكمأنظموو مووادةتوودرسالتووي األربعوواالختصاصوواتطووالبعووددبلووغوقوود



   اإلطار املنهجي للبحث   الفصل األول

  

11 

 

(طالبوووا 78)الثالوووثالصوووناعيالمعهووودفوووي(2015-2014)لعووواماألولوووىالسووون موووناألولالدراسوووي
التوويتكونووتموونجموويعهمموونالووذكوروموونأربعوو اختصاصوواتمختلفوو ،واختيوورتموونهمعينوو البحووث

علووىمجموووعتينعووواوز الصووناعيالثالووث،والسوون األولووىموونطووالبالمعهوود(طالبووا موونطووالب67)
:بحثيتين

طالبا .(33)تضمضابط  -
طالبا .(34)تضمتجريبي  -

 .كيفي اختيارالعين وتوزيعهافيفصلإجراءاتالبحثوسيتمالحديثعن

 أدوات البحث:  -1-11

:اآلتي الباحثاألدواتاعتمدلتحقيقأهدافالبحث
وفقاستراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب.مصممبرناملحاسوبي-
 اختبارالتحصيلالدراسيالمعرفيلمادةأنظم التحكمالنيوماتيكي .-

بطاقوو مالحظوو المهوواراتاختبووارالمهوواراتاألدائيوو للطلبوو حووولأنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو )-
 (.األدائي 

 مقياساالتجاهنحوالبرناملالحاسوبي.-

 مصطلحات البحث وتعريفاتها اإلجرائية: -1-12

 كيالنيومات  Pneumatic) :" مشتق منالكلم اإلغريقي كلم(Pneuma)،،التيتعني)هواء
،1996المتعال، )عبد تدفقه"بهندسييهتمبالهواءالمضغوطوهاعلم ُتعر فبأن ورياح،تنفس(،

15). 
 أنظمة التحكم النيوماتيكية  Pneumatic control systems): 

التشوووغيلوالوووتحكمفووويمووونأجووولا سووويطنوكووووليضووومنداراتالهوووواءالمضوووغوطعمالوهوووواسوووت -
 .تواألجهزةالصناعي اآلالتوجيه

والوتحكمفيهواالهوواءالمضوغوططاقو مهمتهوانقولوتحويولأنظمو عرفهاالغالولوآخرونبأنهوا:"
.(2011،262،)الغالولوآخرون"مثلآالتالتعبئ والتغليفوالنسيلوغيرها،فيمجاالتمتعددة

تحّكوووومآلووووي،يظهوووورتحكُّمهوووواموووونخوووواللطاقوووو الهووووواءأنظموووو :ويعرفهوووواالباحووووثإجرائيووووا بأنهووووا
المضغوط،وتتكونمنمجموع منالعناصورالتويتعمولوفوقآليو الهوواءالمضوغوط،ينفّوُذهاالطالوب

ورشوو العموولفوويمخبورالووتحكمالنيوموواتيكيلُتحوواكيمنظوموواتحقيقيوو علووىأرضطاولوو الموتعلمعلووى
 الواقع.
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 اسوب  التعليم والتعلم بمساعدة الحCAI computer aided instruction:)"يعرفتوماس
(Thomas 1984)تقني يتفاعلالمتعلممنخاللها:،بأنهالمعززبالحاسوبنظامالتعليموالتعلم

 معمثيرتعليمييعرضمنخاللشاش الحاسوب.
بيكر Becker 1984)ويقول المعزز(: والتعلم التعليم أنماط خالل من للمعلم يمكن إنه

،(Tutorialوتقديمشرحلبعضالدروس)(Drill and Practice)بالحاسوبتقديمتدريباتوتمارين
(،ومحاكاةبعضDiagnostic/Prescriptive Proceduresوتقديمإجراءاتتشخيصي وعالجي )

( Simulationالموضوعات بعض وتقديم ،)( تعليمي  ألعاب صورة في  Instructionالمفاهيم
Games"(.1998،212)الفار،(،والتيتؤديإلىتحسينالتعليم
فئات- فيتعليم للمدرس، ُيست عم لعونا  أنماطمتعددة نموذجمتكاملذو بأنه الفار ويعرفه

.(1998،213الطالبالمختلف )الفار،
مبنيوفقأنماطالتعليموالتعلمبمساعدة،تعليميحاسوبيمتكاملويعرفهالباحثبأنهنموذج-

يساعدالمعلمويكمل،وحلالمشكالت(،الحاسوب)التدريسالخصوصي،والتدريبوالمران،والمحاكاة
أدوارهمنخاللاستجاب المتعلمللبرناملالحاسوبي.

 الطريقة المتبعة : 
يتب التي الطريق  بأنها الباحث فيويعرفها الصناعي  المتوسط  المعاهد في المدرسون عها

.التحكمالنيوماتيكيتدريسمادة
 :االتجاه 

وتباشورتوأثيرا موجهوا ،تنظمعنطريوقالخبورة،يعرفهمنصوربأنه"حال استعدادعقليوعصبي
(.1999،117فياستجاباتالفردنحوجميعالموضوعاتالمرتبط ")منصور،

.موقفالطالبالمتعلممنالبرناملالتعليمي:الباحثبأنهويعرفه

  :الفاعلية 
وتوضويح،تعر فالفاعلي بأنها:"المستوىالذيُيبينمودىتحقيوقأهودافالنظوامالتعليمويبنجواح

(.268-2000،267القالوناصر،)"الزيادةفيالتعلُّمالتيحققهاالمتعل ممنخاللدراستهللوحدة
مدىتحقيقأهدافالبرناملالتعليميبمساعدةالحاسوب،وُتعدويعرِّفها الباحث إجرائيًا بأنها:      

(لدىالمجموع Blackكماحددهابالك)(1.2)عنسبالمعدلالفاعلي محقق إذازادتنسب الك
التجريبي منهالدىالمجموع الضابط .

 :المهارة 
"األداءالسووهلالوودقيق،القووائمعلووىالفهووملمووايتعلمووهاإلنسووانحركيووا وعقليووا ،المهووارةبأنهووا:ُتعوورف

  (.2003،310و الجمل،نيليف.")اللقامعتوفيرالوقتوالجهدوالتكا
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"نشاطمعقدمعينيتطلوبفتورةمونالتودريبالمقصوودوالممارسو المنظمو :هاأن أبوحطببوعر فها
(.1994،330)أبوحطبوصادق،بطريق مالئم "ضبوط ،بحيثيؤدىوالخبرةالم

،وهوويتنموووونتيجوو لعمليووو وعر فهوواشوووحات بأنهووا:"السوووهول والدقوو فووويإجووراءعمووولمووناألعموووال
(.2003،302")شحات ،و آخرون،التعليم

وهي:،قدرةالطالبعلىتنفيذمهاراتالبرناملالتعليمياألدائي :ويقصد بها الباحث
النيوماتيكيوووووو ،أجووووووزاءمنظوموووووو الووووووتحكم:تحديوووووودالطالووووووبللعناصوووووورالعناصوووووورتحديوووووود-1

مووووعالتموووورينأوالمرفووووقالمنظوموووو مخطووووطبحسووووب.(.)الصووووماماتوالُمنفووووذاتوخووووراطيمالهووووواء
.االختبارالمقدمله

ناصورعلوىتركيبالعناصور:عمليو تركيوبالعناصورالتويُحود د تفويمهوارةتحديودالع-2
وفقمخططالمنظوم الُمرفق. العمل،لوحطاول ورش

علوىلووح-3 ورشو العمولفويطاولو التوصيل:عملي التوصيلبوينالعناصورالتويرّكب وت 
حسبمخططالمنظوم المرفق.بمهارةتركيبالعناصر،

تشووغيلالمنظوموو :تشووغيلالطالووبلمنظوموو الووتحكمالنيوماتيكيوو التووينفووّذهاعلووىلوووح-4
ورش العمل،بحسوبتعليمواتالسوالم المهنيو ومعواييرالتشوغيلالمثواليوموايترتوبعليوهطاول 

منإجراءفحصشاملللمنظوم وتحّققسالم تثبيتالعناصر،والخراطيموالوصوالت،...إلوخ،
وضبطضغطهوائهاالرئيسي،وُمعايرةعناصرها.

تنظوويموترتيووبالعناصوور:عمليوو تفكيووكأجووزاءمنظوموو-5  الووتحكمالنيوماتيكيوو التوويُرّكبووت 
عادةحفظعناصرهافيالمكانالمخصصلكلمنها.طاول علىلوح ورش العمل،وا 

 :مناألداءإلىمستوىالطالبأكبرعددممكنمنبوصولال"هواإلتقان يتراوحبين،مرض 
.(2003،151)الناشف"%(90إلى80%)

%(منالدرج العظموى85بحصولأكبرعددمنالطالبعلىدرج ):ويعرفهاالباحثإجرائيا 
متوسوووطيزيووودبحيوووث،(فموووافووووقبمهاراتوووهالخموووسواألدائوووي،لالختبوووارالتحصووويليبقسوووميه)المعرفوووي

لالختبار.%(منالدرج العظمى85)علىتحصيلهمالحسابي

 ديب(تعرف :األدائية الطريقة( المقترناللفظيالتوضيحعلىيعتمدتدريسيسلوبأ"بأنها:ها
التدريبمعالطريق هذهفياللفظيالشرحيتكاملبحيث،معين مهاراتأداءلكيفي عمليبعرض

(.1995،71ديب،")المراحلمنمتكامل سلسل ضمنلعمليا

وأخذالباحثبتعريفديبفيدراسته.
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 :الدراسات السابقة بعض -1-13

الدراساتوالتجاربحولاستعمالالبراملالحاسوبي فويالتعلويمالمهنويوالصوناعيالباحثتتبع
،أومووايقاربووهموونالمجوواالتالمشووابه فوويأنظموو الووتحكميوو المخووتصبمجووالأنظموو الووتحكمالنيوماتيك

 محليو الكهربائي أوالهيدروليكيو التوياسوتهدفتطوالبالمعاهودالصوناعي ،ولومُيعثورعلوىأيدراسو
أوعربيووو فووويهوووذاالمجوووال،إنمووواعثووورعلوووىبعوووضالدراسووواتالتووويتناولوووتبعوووضالجوانوووبالمشوووابه 

لعلمي لتصميمالبرناملالحاسووبي،وهوي:دراسو الفواروالمقبولالتياستفادمنهافيالمنهجي اللبحث،
(،20005)(،ودراسوووو عبوووودالعزيووووز2001(،ودراسوووو سووووليم)2000(،ودراسوووو أبووووويووووونس)2000)

(،2008(،ودراسو يوسوف)2008(،ودراسو صويام)2007(،ودراس ذيابات)2005ودراس سالم)
وكوانمونالدراسواتالتويتناولوتاسوتعمالبورامل(،ودراس تواجوسويفالنيام.2009ودراس أبوسعود)

الحاسوبفيالتعليمالمهنيوالصناعياآلتي:
نظتتتم المحاكتتتاة  استتتتخدامنتتتامج مقتتتتر  قتتتائم علتتتى بر (: 2113دراستتتة البربتتتر    -1-13-1

الكمبيوتريتتتة متعتتتددة الوستتتائط لتنميتتتة مهتتتارات تشتتتخيل األعطتتتال لتتتد  طتتت ب المتتتدارس الثانويتتتة 
 الصناعية في منهج محركات االحتراق.

إلى:الدراس هدفت
إعوودادقائموو بمهوواراتتشووخيصاألعطووالبمحركوواتاالحتووراقالووداخليالواجووبتوافرهووالوودىطووالب -

وءالتطوووورالتكنولووووجيفووويمجوووالفووويضووو،سوووياراتالتخصوووصفووويالمووودارسالثانويووو الصوووناعي 
صالحوالصيان ،ومتطلباتسوقالعملفيعملياتتحديداألعطال.اإل

نتاجووووه،مقتوووورححاسوووووبيبرنوووواملتصووووميم - نظوووومالمحاكوووواةمتعووووددةالوسووووائط،قووووائمعلووووىاسووووتعمالوا 
 تشخيصاألعطالالمختلف .متخصصفيتدريبالطالبعلى

 الحركياألدائي،والمعرفي.:فيتنمي مهاراتتشخيصاألعطالبشقيهاتعرففاعلي البرنامل -
الثووانويالثالووثالصووفطووالبموونطالبووا (30)موونواحوودةمجموعوو موونالدراسوو وتكونووتعينوو 

عينوووو علووووىالمقتوووورحالبرنوووواملتطبيووووقفوووويالتجريبوووويالموووونهلاتبووووعو؛السوووويارات()تخصووووصالصووووناعي
 .وبعديا قبليا الطلب أداءيملتقومالحظ بطاق تد ع وأُالدراس ،

منها:،وأظهرتالدراس نتائلعدة
تجريبيوو فوويبطاقوواتدرجوواتطووالبالمجموعوو الي وجووودفووروقذاتداللوو إحصووائي بووينمتوسووط  -

تطبيووووققيوووواساألداءالعووووامللمحووووركالضووووروري لتشووووخيصالعطوووولقبوووولأدواتمالحظوووو اسووووتعمال
 .التطبيقالبعديّكانتلمصلح ووبعده،البرنامل
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بطاقوواتفوويالتجريبيوو المجموعوو طووالبدرجوواتي متوسووط بووينإحصووائي داللوو ذاتفووروقوجووود -
كانووتلمصوولح ووبعووده،البرنوواملتطبيووققبوولالعطووللتشووخيص هوواراتالفووكالضووروريممالحظوو 
 .عديّالب التطبيق

بطاقوواتفوويالتجريبيوو المجموعوو طووالبدرجوواتي متوسووط بووينإحصووائي داللوو ذاتفووروقوجووود -
كانووتلمصوولح وه،وبعوودللبرنوواملالتطبيووققبوول،وفحصووهأجووزاءالمحووركمهوواراتاختبووارمالحظوو 
 .عديّالب التطبيق

تقريورتحليولفيالتجريبي المجموع طالبدرجاتمتوسطيبينإحصائي دالل ذاتفروقوجود -
التطبيوقلمصولح (ألسبابالعطل،قبلوبعدتطبيوقالبرنواملوstudent sheet)هوتفسيرالطالب
 البعدي.

 ُ الحالي فيالدراس ُو(2003ري)بالبروتلتقيدراس: 
 نتاجهحاسوبيبرناملتصميم  التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب.قائمعلىوا 
 دراس فاعلي البرناملالحاسوبيفياتباعالمنهلالتجريبي. 
 .تطبيقالبرناملعلىعين منطالبالتعليمالمهنيالصناعي 
 للمادةالجانبينالمعرفيواألدائيتناول. 
  مأداءالطلب قبليا وبعديا يولتقاستعمالبطاق مالحظ. 
 :وتفترقعنهافي 

 نتاجووواعتمووواددراسووو البربوووري قوووائمعلوووىأسووولوبالمحاكووواةهتصوووميمبرنووواملتعليمووويحاسووووبيوا 
بمسواعدةالحاسووبفقوط،وهووأحودأسواليبالتعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووب،بينموااعتموودت

)التوووودريسالخصوصووووي،والتوووودريبوالمووووران،والمحاكوووواةعوووودةباليالدراسوووو الحاليوووو علووووىأسوووو
 .الموقفالتعليمي حسببوحلالمشكالت(،لحاسوبي ا
 علوىعينو مونطوالبالمرحلو الثانويو الصوناعي ،بينمواُطبقوتالدراسو ُطبقتدراسو البربوري

الحالي علىعين منطالبالمعاهدالصناعي .
مقتر  للتدريس القائم على المحاكاة  (: فاعلية برنامج2118دراسة سعيد   -1-13-2

الحاسوبية في مادة الرسم الهندسي لتنمية الذكاء الفراغي لد  ط ب تخصل الزخرفة واإلع ن. 
:هدفتالدراس إلى

لتنميو عمالهتصميمبرناملتدريسيقائمعلىالمحاكاةالحاسوبي بالرسمالهندسوييمكونللمعلوماسوت -
 .خصصالزخرف واإلعالنطالبتالذكاءالفراغيلدى

فوويالمدرسوو لطلبوو االكشووفعوونفاعليوو البرنوواملالتدريسوويالمقتوورحفوويتنميوو الووذكاءالفراغوويلوودى -
الثانوي الصناعي .
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إحدىالمدارسفي(طالب منطالباتالصفاألول32واختارالباحثعين عشوائي من)
الصناعي  -الثانوي  تخصص في الثالث السنوات حلواننظام بمحافظ  واإلعالن فيالزخرف 

العربي ، مصر منجمهوري  البحث أدوات واختبار:وتكونت الهندسي، الرسم في معرفي اختبار
الذكاءالفراغي.

نتائلعدة،أهمها:وصلتالدراس إلىو
لمصوووولح وجووووودفووووروقذاتداللوووو إحصووووائي فوووويالجانووووبالمعرفوووويفوووويالتطبيووووقالقبلوووويوالبعوووودي -

 المجموع التجريبي فيالتطبيقالبعدي.
لمصووووولح وجوووووودفوووووروقذاتداللووووو إحصوووووائي بووووويندرجووووواتالمجمووووووعتين)التجريبيووووو والضوووووابط ( -

 المجموع التجريبي فياختبارالذكاءالفراغي.
لمصووووولح وجوووووودفوووووروقذاتداللووووو إحصوووووائي بووووويندرجووووواتالمجمووووووعتين)الضوووووابط والتجريبيووووو ( -

لبرنوواملاتطبيووققبووله،فوويمقيوواسقوودراتالووذكاءالفراغوويثنووائياألبعووادوثالثيوو المجموعوو التجريبيوو
.هوبعدالمقترح

  فينقاطعدة،أهمها:الدراس الحالي و(2008)سعيدوتلتقيدراس 
 المهواريللتعلويمالحاسووبوهوأحدأساليبالتعليموالتعلمبمساعدة،أسلوبالمحاكاةعمالاست

 وتنمي معارفالطلب .
 .تطبيقالبرناملعلىعين منطالبالتعليمالمهنيالصناعي 
 عنهافينقاطعدة،منها:رقتتف 

 هوفوقجوودةيالتويتحوددالمسوتوىالمطلووبأداؤدرجاتاإلتقانالمهارالدراس الحالي اعتماد
وذكوائهمقدرةالطالبتنمي (على2008فوق،بينمااقتصرتدراس )سعيد%فما85بنسب 

 .  فيالتحصيل
الوستائط المتعتددة لتنميتة المهتارات  استتخدامفاعليتة : (2118 دراسة مصتطفى  - 1-13-3

العملية واالتجاهات نحو مقرر التبريد والتكييف لد  طت ب المتدارس الفنيتة المتقدمتة نظتام الخمتس 
 .  سنوات

:إلىهدفتالدراس 
الخمووسسوونواتالنظووامالمتقدموو الفنيوو الموودارسطووالبإليهووايحتوواجالتوويالعمليوو المهوواراتتحديوود -

 .تكييفالأجهزةلصيان (وتكييفتبريد)تخصص
تلوووكلتنميووو التعلووويمتكنولوجيوووافووويتعليمووويبرنووواملتصوووميمبالتكييوووفمقوووررنحوووواتجاهووواتهمتحديووود -

المهارات.
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لقيوواس(بعوودي/قبلووي)تحصوويلييهووااختبووارلبووقعموونمجموعوو واحوودةطُالدراسوو عينوو تكونووتو
المهارات.مناألدائيالجانبلقياسمالحظ العملي ،وبطاقاتالمهاراتمنالمعرفيالجانب
نتائلعدة،أهمها:وصلتالدراس إلىو

االختبوارفي(القبليوالبعدي)التطبيقينفيالطالبدرجاتي متوسط بينإحصائيا دالفرقوجود -
 البعدي.التطبيقلمصلح العملي المهاراتمنالمعرفيللجانبالتحصيلي

لبطاقووات(القبلوويوالبعوودي)التطبيقووينفوويالطووالبدرجوواتمتوسووط ي بووينإحصووائيا دالفوورقوجووود -
 البعدي.التطبيقالمالحظ لمصلح 

نحوووواالتجاهوواتالعمليوو المهوواراتتنميوو فوويالتعليموويالبرنوواملباسووتعمالحووثاالبأوصووىوقوود
تخصووصالمتقدموو الفنيوو الموودارسموونالرابووعالصووفلطووالب(تكييووفالأجهووزةصوويان )التكييووفمقوورر

.(وتكييفتبريد)
  فينقاطعدة،أهمها:الدراس الحالي و(2008)مصطفىوتلتقيدراس 

 البرناملالحاسوبيذيالوسائطالمتعوددةفويتنميو المهواراتلودىطلبو تأكيدفاعلي استعمال
 .التعليمالصناعي

 المنهلالتجريبيفيدراس فاعلي البرناملالحاسوبياتباع. 
 البرناملالحاسوبيفيالتعلم.استعمالتنمي االتجاهاتاإليجابي نحو 
 أداءالطلبوو قبليووا لتقووويمبطاقوو مالحظوو ،واسووتعمالالجووانبينالمعرفوويواألدائوويللمووادةتنوواول

.وبعديا 
 عنهافينقاطعدة،منها:تفترقو 

 .اقتصرتدراس مصطفىعلىتنمي المهاراتاألدائي ،وليسدرج االتقان 
( بعنتتتوان: فاعليتتتة برنتتتامج محوستتتب قتتتائم علتتتى استتتلوب 2111دراستتتة نصتتتر ا    - 1-13-4

الشبكات لد  ط ب كلية مجتمع العلوم المهنية والتطبيقية. ستعمالا المحاكاة في تنمية مهارات
إلى مهاراتتعرففاعلي هدفتالدراس  لتنمي  أسلوبالمحاكاة على قائم حاسوبي برنامل

التعاملمعالشبكات.
.حاسوبيوبرناملمحاك ،وبطاق مالحظ ،وتمثلتأدواتالدراس فيبناءاختبارتحصيلي

ووصلتالدراس إلىنتائلعدة،منها:
وجودفروقذاتدالل إحصائي بينمتوسطدرجاتطالبالمجموع فيالتطبيقالقبليوالتطبيوق -

 البعديلالختبارالمعرفي.
وجودفروقبينمتوسطدرجاتطالبالمجموع فيالتطبيقالقبليوالبعديلبطاق المالحظ . -
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فادةمنمحتوىالبرناملالمحوسبالقائمعلىأسلوبالمحاكاةضرورةاالستبوأوصتالدراس 
وضرورةاستفادةالمدربين(،شبكاتالحاسوب)الذيأعدهالباحثفيتدريسالوحدةالثاني منكتاب

وضرورةاالستفادةمن،والمتدربينفيمجالتكنولوجياالمعلوماتوتكنولوجياالتعليممنهذاالبرنامل
فيبناءبراملمحوسب لمالهامنأثرفيتنمي المهاراتالمختلف .أسلوبالمحاكاة

  نقاطعدة،أهمها:الدراس الحالي فيو(2010نصراهلل)وتلتقيدراس 
 كمووواتشوووابهتالدراسوووتانفوووي،المحاكووواةلتنميووو المهووواراتالمعرفيووو واالدائيووو بلوأسووواسوووتعمال

 .(البرنامل–االختبارالتحصيلي–األدوات)بطاق المالحظ 
 عنهافينقاطعدة،منها:تفترقو 

 أساليبفويالتعلويمبالحاسووبكالتودريسالخصوصويوالتودريبوالمورانالدراس الحالي اعتماد
.وحلالمشكالت

فاعلية التصتميم بمستاعدة الحاستوب متن خت ل برنتامج  (:2111دراسة كنعان   - 1-13-5
دراستة تجريبيتة فتي المتدارس الثانويتة الصتناعية بمحافظتة  تعليم مادة الرسم الهندستي فياألوتوكاد 
 .(دمشق
 هدفتالدراس إلى:

برناملأوتوكادالحاسوبي.استعمالبمساعدةالحاسوببتصميمبرنامللتعليمالرسمالهندسي -
فاعلي البرناملالمقترحفيتعليممادةالرسمالهندسي.قياس -
 "األوتوكاد".البرناملالتعليميالمحوسباتجاهاتالطالبنحوتعّرف -

(طالبووا موونطووالبالصووفاألولالثووانويالصووناعيموونمدرسوو 60وتكونووتعينوو الدراسوو موون)
لوىإأفورادعينو البحوثفويتنفيوذها،وُقسومالمونهلالتجريبويالتلمذةالصناعي بمحافظ دمشق،واتبعت

ثالثمجموعات:
(طالبوووا درسووووابرنووواملالرسووومأوتوكووواد20وبلوووغعوووددطالبهوووا)،(مجموعووو الضوووابط ال)األولوووى:

.المحوسباالعتمادعلىالبرناملالتعليميمنغيربالطريق المتبع فيالمدرس 
الرسومأوتوكوادبرنوامل(طالبوا درسووا20(وبلغعوددطالبهوا)المجموع التجريبي األولى)الثاني :
الباحث.هعدّذيأالتعليميالمحوسبالبرناملبمساعدةال( بشكل)ذاتي

برنوووواملالرسووووم(طالبووووا درسوووووا20وبلووووغعووووددطالبهووووا)،(المجموعوووو التجريبيوووو الثانيوووو )الثالثوووو :
البرنووواملالتعليموووياسوووتعمالب،بطريقووو التعلووويموالوووتعلمالمفووورد)وفوووقجماعووواتموووعالمووودرساألوتوكووواد

.ع الحاسوب(فيقاLANوالشبك الداخلي 
الدراس إلىمجموع منالنتائلهي:توصل
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دالل إحصائي بينمتوسطدرجاتكلمنطالبالمجموع التجريبي األولى)تعلوموجودفرقذي -
درجوواتهمفوويمتوسووط بقسووميه،ولوويّذاتووي(والتجريبيوو الثانيوو والضووابط فووياالختبووارالتحصوويليالقب 

المباشووربقسووميهلصووالحاالختبووارالبعوودي،مووعارتفوواعالكسووبالمعوودلعووديّاالختبووارالتحصوويليالب 
للمجموعتينالتجريبيتينفقطوانخفاضهللمجموع الضابط .

وجوووودفوووروقذاتداللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطاتدرجووواتطوووالبكووولمجموعووو مووونالمجمووووعتين -
فوووروقدالووو بوووين،والمجموعووو الضوووابط البوووارالتحصووويليالبعوووديالمباشوووروالتجوووريبيتينفوووياالخت

المجموعتينالتجريبيتن.
كانتاتجاهاتكلمنالمجمووعتينالتجوريبيتيننحووالبرنواملالتعليمويالمحوسوبوكولمحوورمون -

 محاورهإيجابي .
  الدراس الحالي فيو(2011)كنعانوتلتقيدراس: 

 نتاج  قائمعلىالتعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب.هتصميمبرناملحاسوبيوا 
 المنهلالتجريبيفيدراس فاعلي البرناملالحاسوبي.اتباع 
 .تطبيقالبرناملعلىعين منطالبالتعليمالمهنيالصناعي 
 منها:،عنهافيأمورعدةتفترقو 

 بينموافويدراسو كنعوانتدريسالجانبالمعرفويوالجانوباألدائويالمهواريكوانحاسووبيا فقوط،
حاسوووووبيا للجانووووبالمعرفوووويوحاسوووووبيا وأدائيووووا فوووويمختبوووورالووووتحكمفوووويالدراسوووو الحاليوووو كووووان

 النيوماتيكيللجانبالمهاريمنالمادة.
 علووىعينوو موونطووالبالمرحلوو الثانويوو الصووناعي ،بينموواُطبقووتالدراسوو كنعوواندراسوو ُطبقووت

التيتليها)طالبالمعاهدالصناعي (.ي الصناعالحالي علىعين المرحل 
ستتتتلوب أأثتتتتر برنتتتتامج تعليمتتتتي قتتتتائم علتتتتى  (:BACAK  2111دراستتتتة بكتتتتاك  - 1-13-6

المحاكاة بمستاعدة الحاستوب فتي زيتادة تحصتيل الطت ب فتي أنشتطة متادة الفيزيتاء والعلتوم   وحتدة 
  التيار الكهربائي(.

The Effect Of Computer Assisted Instruction With Simulation In 
Science And Physics Activities On The Success Of Student: Electric 
Current. 

(باسوتعمالأسولوبCAIالكشفعنأثرالتعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووب)إلىالدراس هدفت
المحاكاةالحاسوبي لتدريسأنشط وحدةالتيارالكهربائيفيزيادةتحصيلالطالب.

مونا(طالبو28قوامهوا)عشووائي حيثطبقعلوىعينو ،تجريبيالهب ش عملتالدراس المنهلاستو
طووالبالصووفالحوواديعشوورفوويالموودارسالصووناعي اختصوواصالكيميوواءفوويمنطقوو إزميووركونوواك،
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(طالبوا ُدرسوتبالطريقو 14األولوىضوابط مؤلفو مون):انقسمتهذهالعين إلىمجموعتينتعليميتين
سووووبيالقوووائمعلوووىأسووولوب(طالبوووا ُدرسوووتبالبرنووواملالحا14االعتياديووو ،والثانيووو تجريبيووو مؤلفووو مووون)

أساليبالتعلمبمساعدةالحاسوب.أحدُالمحاكاةالذيهو
.البياناتلجمعأداةلتكونالكهربائيالتيارحولا مفتوحسؤاال (16)فيهذهالدراس وُأعد
سووبوعقبوولموعوودتطبيووقأُطبووقاالختبووارالقبلووي/البعووديعلووىالمجموووعتينبفووارقزمنوويمقوودارهو

.هوبعداألنشط التعليمي 
لووتعلماسوولوبالتعلوويموأسووتوفووقطلبوو المجموعوو التجريبيوو التوويُدر تالدراسوو إلووىتفوووقوخلصوو

لوووووىزيوووووادةتحصووووويلهمعCAIالحاسووووووب)بمسووووواعدة المجموعووووو لوووووىتحصووووويل()أسووووولوبالمحاكووووواة(،وا 
ستوفقالطريق التقليدي المتبع .الضابط التيُدر 

 ( 2011وتلتقيدراس،BACAK)فينقاطعدة،أهمها:الدراس الحالي و 
  أسلوبالمحاكاةبمساعدةالحاسوبفيزيادةتحصيلالطالب.استعمالوتأكيدفاعلي 
  التوجهإلىالدارس الصناعي.
 عنهافيأمورعدة،منها:تفترقو 

 وأسولوب،أسولوبحولالمشوكالتي:إضواف للمحاكواةوهوالدراس الحاليو ثالثو أسواليباعتماد
 وأسلوبالتدريسالخصوصي.التدريبوالمران،

  لودىوتفعيولاألداءالمهواري،دمولالطوالبفويالموقوفالتعليمويكمااعتمدتالدراس الحالي
.الطالبوالوصولبهمإلىدرج اإلتقانالمطلوب

 بمستتاعدة التتتدريس فاعليتتة:(Jeng & Lai  2013 (ال  و (جنتت   دراستتة - 1-13-7
 .الصناعي المهني التعليم لطلبة الداخلي االحتراق محركات أعطال إص   في الحاسوب

A Study on Learning Effectiveness of an Engine Troubleshooting 

Practical Course with Computer- Assisted Instruction (CAI) at The 

Vocational Senior High School.  
المحركواتأعطوالإصوالحكيفيو تودريسفويفعاليو األكثورالطريق استكشافهوهدفالدراس 
.(تايوان)فيالمهني الثانوي المدرس لطلب 
فوويالمهنيو الثانويو الموودارسإحودىموناختيوورواوطالبو طالبوا (70)مووندراسو العينو وتكونوت
إصوووالحفووويدروسوووا تلقوووتضوووابط مجموعووو العووودد،فووويمتسووواويتينمجمووووعتينإلوووىعوووواووز توووايوان،

المونهلالباحثوانلمواسوتع;الحاسووببمسواعدةدرسوتتجريبي ومجموع التقليدي ،بالطريق المحركات
معرفيووا ،اختبووارا تضوومنتحصوويليا اختبووارا وبعوودهاالتجربوو قبوولالمجموووعتينعلووىوطبقوواالتجريبوويشووبه

.مهاريا أدائيا واختبارا 
:أهمها،وصلتالدراس إلىنتائلعدةو
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 .الضابط المجموع منأفضلالمحركاتأعطالإصالحفيالتجريبي المجموع معارفكانت -
المهوووواري،إذعموووولالبرنوووواملفووووياألداءالتجريبيوووو علووووىالمجموعوووو الضووووابط تفوقووووتالمجموعوووو  -

 الحاسوبيعلىتحسينأداءالطلب .
  وتلتقيدراس Jeng & Lai  2013)الدراس الحالي فيو: 

  البرناملالحاسوبيفيتحسينأداءطلب التعلويمالمهنويالصوناعيموناستعمالتأكيدفاعلي
نسووجممووعت،إذيتطلووبتوودريبا ومهووارةحيووثاكتسووابالمعرفوو المالئموو لهووذاالنوووعموونالتعلوويم

 الواقعالعمليالتطبيقي.
  البووراملالحاسوووبي فووياكتسووابالمعرفوو وتوودريبالطلبوو علووىمعالجوو اسووتعمالتأكيوودفاعليوو

التجريبيو  عطالوحلالمشكالت،ودّلعلوىذلوكالنتوائلالتويأشوارتإلوىتفووقالمجموعواأل
فيالتعلم.التقليدي علىالضابط التياعتمدتالطرائق

 منها:،عنهافيأمورعدةتفترقو 
 اعتمادهاأساليبمتعددةتسعىإلىتحقيقدرجاتاإلتقان. 
  يقوودمالبرنوواملمسوواح أوسووعلوودىالطووالبموونخوواللمواقووفتعليميوو مشووابه تحوواكيالمعرفوو

 اعتمادأساليبتعليمي .إلىجانبالتطبيقي العملي فيالواقع،
 التووووودريسالخصوصووووويوالتووووودريبوالمووووورانوحووووولالمشوووووكالتالدراسووووو الحاليووووو برنووووواملفوووووي(

 .فيهمرغوبتساعدالطلب علىالتعلمال،وهيوالمحاكاة(
الطريقة األدائية في تدريب الطلبة المعلمين  استخدام(: أثر 2111دراسة حربا    -1-13-8
دراستتة تجريبيتتة   (Autherware)تقتتان مهتتارات برنتتامج تصتتميم البتترامج التعليميتتة التفاعليتتة إعلتى 

  في كلية التربية بجامعة تشرين.
:هدفتالدراس إلى

برنواملتصوميمعونطريوقبناءبرناملتدريبيمبنيوفقالطريق األدائي ،يدربالطالبالمعلموين -
اسوووتجاب ،بعلوووىمهووواراتتصوووميماألسوووئل الحاسووووبي (Autherware)التفاعليووو التعليميووو البووورامل

عليميووو لتشوووغيلالبوووراملالتالضوووروري األزراروالبقوووعالحوووارةالحاسووووبي ،وتصوووميماألزراراألساسوووي 
فوويالبووراملوالوصووولإلووىالمسوواعدةواألهووداف،الصوووتوالطباعوو الحاسوووبي كووأزرارالووتحكمفووي

%(.85الوصولبالطالب/المعلمينإلىدرج إتقانتساويأوتفوق)والحاسوبي ،
ضالتدريبعليه.فالصعوباتالتيتعتروتعرالمعلميننحوالبرناملالتدريبي،اتجاهاتفتعرُّ -

قسووممعلوومموونلثالثوو ا(طالبووا وطالبوو موونطووالبالسوون 31طبووقالبحووثعلووىعينوو مؤلفوو موون)
صففيجامع تشرين.

الدراس إلى:وصلتو
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تالطلبو /المعلمينفوياالختبواراتاألدائيو القبليو اداللو إحصوائي بوينمتوسوطدرجويوجودفرقذ -
االختباراتالبعدي .ذلكلمصلح والبعدي و

درجووووواتالمعلمووووين)الوووووذكور(ومتوسوووووط/داللووووو إحصوووووائي بووووينمتوسوووووطدرجووووواتالطلبووووو الفوووورقذا -
فياالختباراتالبعدي .(اإلناث)اتالمعلم/الطلب 

 (2011وتلتقيدراس حربا)فينقاطعدة،أهمها:الدراس الحالي و 
 ، الوصووولإلووىدرجوو اإلتقووانوهوووهوودفالبرنوواملجانووبإلووىتعلوويمالمهوواراتاألدائيوو للطلبوو

 فمافوق.(85%)
  قبليا وبعديا األدائي الطلب قياسمهاراتلاستعمالبطاق مالحظ. 
 عنهافيأمورعدة،منها:تفترقو 

 بينموووافووويالدراسووو الحاليووو الطلبووو المهووواراتاألدائيووو اعتموووادالبرنووواملالحاسووووبيفووويتعلووويم،
.عنطريقالمدربالطلب المهاراتاألدائي تعليمعلىاعتمدتدراس حربا
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وتصميم البرامج التعليمية  (CAI  الحاسوبالتعليم والتعلم بمساعدة  :الثانيالفصل 
 المحوسبة.

(،وخصائصوووهاCAIالتعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووب)بأسووواليبيتضووومنهوووذاالفصووولتعريفوووا 
نتاجهووا،والخطووواتالرئيسوو لتصووميم وميزاتهوواوعيوبهووا.ومراحوولتصووميمالبووراملالتعليميوو الحاسوووبي وا 

،وخطواتالطريق األدائي . البراملالحاسوبي
 :(CAIاستراتيجية التعليم والتعلم بمساعدة الحاسوب   -2-1
الووووذييسووووتعملالتعلوووويمأنموووواطموووونا نمطووووالحاسوووووببمسوووواعدةوالووووتعلمالتعلوووويمُتعووووداسووووتراتيجي 

التعليم،إتقاننحوخطوةخطوةالمتعلمقودتقديما ماتعا يالمادةتقديمإلىتهدفوالتعليمي ،البرمجيات
للوووتعلمأداة أوخارجوووه،مسووواعدة أداة المعلووومطووورفمووونالصوووففووويداخووولالووونمطهوووذااسوووتعمالويمكووون
التقويموالتغذي الراجع .فيفعال يستخدمأداة أنيمكنوالذاتي،
كثيورفويستعمالاالشائع االستراتيجياتمنالحاسوببمساعدةوالتعلمالتعليماستراتيجي عدوت
الموهووووبينمووونالمتعلموووينفئووواتالمختلوووفومناسوووبتهالتعليميووو اأسووواليبهتعوووددبسوووببالعوووالم؛دولمووون

.(2008ومصطفى،محمد،)المعوقينوالتعلموبطيئيوالعاديين
:وهيالتعليم،فيالحاسوبستعمالالأساسي تعليمي أساليبخمس وثم  

.(Tutorial Model)الخصوصيالتدريسأسلوب-1
.(Drill& practice Mode)والمران)الممارس (التدريبأسلوب-2
.(Simulation Mode)المحاكاةأسلوب-3
.(Instructional Games Mode)التعليمي األلعابأسلوب-4
.(Problem Solving Mode)المشكالتحلأسلوب-5
:(Tutorial  التدريس الخصوصيبرامج  -2-1-1
عوووينمووونمُمقووودارتقوووديموالغووورضمنوووه،الحاسووووببمسووواعدةالتووودريسسوووتراتيجي اأسووواليبأحوووديعووود
ل شوورائطالالقالتقليديوو كالكتووابأوائووالطرتقريبووا يشووبهاألسوولوبوهووذا،للطالووبالجديوودةالمعرفوو  مسووج 
ناملالتدريسالخصوصييمكونللطالوبأنيوتعلممعوارفربوالشرائحأوالمحاضرات،ومنوالفيديوأ

كموووا،خطائوووهأمعلومووواتسوووابق أوتعزيوووزاسوووتجاباتهالصوووحيح أوتصوووويبجديووودةأويتحقوووقصوووح  
وفوويهووذاالنوووع،علووىغوورارالتعلوويمالمبوورملمسووبقا يصووم مبرنوواملاألسوولوبإلووىالووتعلممووناهوودفهووذي

ما.أوموضوعا فكرةا حقّسنالبرنامليدر إبعملي التدريس،أيالبرنامليقوم
يكووونفيووهيالتعلوويمالووذسوولوبأإلووى(علوويمخصوصوويشوويرمصووطلحالتوودريسالخصوصووي)تيُو

برنوواملالحاسوووب(،)لكترونوويإحووواربووينمعلوومخصوصوويومووتعلم،والمعلوومالخصوصوويهنوواهووومعلووم
ىطريقووو التعلووويمالخصوصوووييقوووومالبرنووواملبكووولالوظوووائفالمطلوبووو إلنجوووازالمهمووواتالتعليميووو علوووف

،ثومصوغيرةضومنإطوارأوخطووةوشورحهاهيعورضالفكورةطريق السائدةفيهذاالنوعوال.المبرمل
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بسوؤال،وتنتهويبوأنواعوكذلكتُت ب وعيرادأمثل معاكس ،إإيرادبعضاألمثل عليها،وفيبعضاألحيان
.المتعلمينإجاباتحسببالتغذي الراجع مختلف من

،  منظمودراسو  علىتوجيوهالموتعلملدراسو المعلوموووواتيتصفهذاالنوعمنالبراملبأنهيعمل
يسوواعدعلووىممووا،التغذيوو الراجعوو بهووائعلووىمسوواعدتهوتوجيهووهبعوودانتهوواءالدراسوو وفوويأثناويعموول

تهومسواعدوتعتمدهذهالبراملعلىأنشوط معينو مصومم لتوجيوهالطالوب،التعلمجتحقيقأفضلنتا
بالرسوووم  أساسووياسووتعان  شاشوو الحاسوووب،وتسووتعينهووذهالبووراملعلووىعلووىمتابعوو المووادةالتعليميوو 
بحيوثاليحتواجالطالوبمتكوامال تقوديما تعتمدعلىتقوديمالمعلومووواتو،المتحرك والمؤثراتالصوتي 

الووتعلمالخصوصوويقائوووتنقسوومطر،موجووودةفوويالبرنوواملليسووتلرجوووعإلووىأيمعلوموواتأخوورىىالووإ
إلىقسمينهما:

 :(Linear Tutorials( الدروس الخطية:  1 
بغووضالنظوورعوونتبوواينهمجموويعلمتعلمووينلالشاشوواتبتتووابعواحوودوثابووتتقوودمهووذهالوودروسكوولُّ

لصوفحاتالكتوابالمطبووع،يكوونالتقوديمممواثال وبوذلك،عرضشاش تلوواألخورى،،وذلكبمستوياتهم
تقودمال،وهوذهالطريقو تمكونالموتعلممعا ونصيا فقط،أوكالميا ا يالموضوعنصمايكونعرضوغالبا 
حسبسرعتهالذاتي .بفيها
مقوودارالوودرس،ويالحووظأنملهووذهالوودروسعلوىرسووومتوضوويحي لهوواعالقو بموضوووعتوقودتشوو

؛مونتفواوتقودراتهمومسوتوياتهمآخورعلوىالورغمونموتعلمبويالمعلوماتالتييقدمهاالدرسالتختلف
لسوورع افوويهماخووتالفىلووذلووكإآخوور،ويرجووعونمووتعلمبوويإلنهوواءالبرنووامليختلووفكووافيولكوونالوقووتال

أثنواءفوييقوعفيهواالموتعلمتعلم،والتغذي الراجعو التوييقودمهاالودرسنتيجو األخطواءالتويقودالذاتي لل
الدراس .
:(Branching Tutorialsالدروس المتفرعة:  (2)
البودءيستطيعأنيختارأيجوزءيريود؛إذالدرساستعمال توفرالبراملالمتفرع للمتعلمإمكاني 

ويمكوونلجهووازالحاسوووبنفسووهأنيحيوولالمووتعلمإلووى،علووىالشاشوو بدراسووتهموونخيوواراتعوودةأمامووه
الرئيسو منهوا، لألجوزاءلي ب اختباراتق وتشملالبراملالمتفرع غالبا ،لميتقنهامنالدرساألجزاءالتي

يقووودرالبرنووواملدرجووو تحصووويلالموووتعلموينصوووحهبالبووودءو،علوووىأساسوووهامووودىتحصووويلالموووتعلمُيحووود د
قواطالتويإلوىالنلوهيوجهوهخلفيتهعنالموضوع،فيكونبذلكمرشدا منالدرسيناسببمستوىمعين

علووىتوقووفي ادةالمقدموو فوويالوودروسالتعليميوو المتفرعووالموومقوودارنكموواأ،يجووبأنيبووذلفيهوواالجهوود
لذلكتتكيفهذهالدروسمعحاج المتعلم.وسرع إنجازالمتعلم؛

األجوزاءالتوييتقنهوامونالموادةإلوىتخطينالمتعلممنمكتُأيضا أنهامنمميزاتهذهالطريق و
اخوتالفإلوىيورفويمودةإتموامتعلومدرسمعوينيعوزىالتبواينالكبولهوذاالسوبب،دراستهىلإمايحتاج
آخر.وشخص
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ه،وهوذاعنودتعودجديودةلطالوبىالوإوالغرضمنالبراملالمتفرعو تقوديمقودرمعوينمونالمعرفو 
ل شوورائطالالالكتوواب،أوقالتقليديوو ،مثوول:ائووالطرتقريبووا النوووعيشووبه بهووذهو،والفيووديو،أوالشوورائحمسووج 

زعووزيمعلوموواتسووابق ،أوصووح  نيووتعلممعووارفجديوودة،أويتحقووقنللطالووبأالبووراملالمعلموو يمكوو
.يتجاوزأخطاءهاستجاباتهالصحيح ،أو

مفووواهيم،أوتقووديم فهووويتوويحُ،انتشووارا سوووبي بووراملالحاالهووذاالنوووعموونالبووراملموونأكثوورويعوود
عملووهمووعيمأداءالطالووبموونوتقووكمووايمكوونده،وحوولمووتعلمليدرسووهاىالووإمهووارات،أومعلوموواتجديوودة

راسوو موضوووعآخوورلدبحيووثيمكوونتوجيهووهإلعووادةدراسوو جووزءمعووين،أو،الورقوو والقلوومبالبوورامل،أو
دراس الموضوعالراهن.علىيمكنأنيساعده

خصائل برامج التعلم الخصوصي:(آ)
.  منظمدراس  دراس المعلوماتنحوتعملعلىتوجيهالمتعلم•
مموووا،التغذيووو الراجعووو بأثنائهوووافووويبعووودانتهوواءالدراسووو ووتوجيهوووهتعموولعلوووىمسووواعدةالموووتعلم•

التعليم.يساعدعلىتحقيقأفضلناتل
متابعوو المووادةعلووىتهومسوواعدتعتموودهووذهالبووراملعلووىأنشووط معينوو مصوومم لتوجيووهالمووتعلم•

.الحاسوبشاش علىالتعليمي 
وتعتموووودعلووووىتقووووديمالصوووووتي ،بالرسووووومالمتحركوووو ،والمووووؤثراتا أساسووووتسووووتعينهووووذهالبوووورامل•

فووويليسوووتمعلومووواتأخووورىأيّإلوووىلرجووووعإلوووىاالموووتعلممعوووهاليحتووواجمتكوووامال تقوووديما المعلوموووات
فيالدروسالمتفرع .السيماالبرنامل،و

 ( مميزات برامج التعلم الخصوصي:ب 
وتطبيقاتها.يمالحقائق،والقوانين،والنظرياتفيتعلتعدهذهالطريق مفيدةجدا •
ومتطلباتوووهالتعليميووو عنووودحسوووبقدراتوووهالذاتيووو بتسووومحللموووتعلمباالنتقوووالوالتقووودمفووويالبرنوووامل•
الدروسالمتفرع .استعمال
منالمعلومات.ركبيقد ر وتحتاجإلىلفظيا مُعل تُفيالموضوعاتالتيمفيدةعام  •
يكوووووووونفووووووويصوووووووورةالتغذيووووووو الراجعووووووو الوووووووذيقووووووودالنووووووووعمووووووونالبوووووووراملأسووووووولوب يعتمووووووودهوووووووذا•
المووتعلمالتفووررلدراسوو موضوووعمعووين،أوإلووىيطلووبإذ،يووفطل(أوتوووبيخReinforcementتعزيووز)

التدريبات.حلبعض
مووؤثراتصوووتي ،وألوووان،موونوببووراملعلووىاسووتغاللإمكانوواتالحاسوويعموولهووذاالنوووعموونال•

لبرنامل.اهفيدراس تابعتوضمانم،علمت ؛لجذبانتباهالمورسوممتحرك
 :يالخصوص التدريس( عيوب برامج ج 
تحتاجإلىوقتكبيرإلعدادهاوتصميمها.•
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،كلهوميالبرنوامللمعمسوتلبحيوثتكوونمناسوب ،هواوتنظيمكبيرمونالمعرفو قد رتتطلبإعداد•
بغضالنظرعنخلفيتهمالعلمي .

همووونيووولإموووايقووودمويفهوووم،إعووودادهاإلوووىأسووولوبيجعووولالموووتعلميعتمووودعلوووىنفسوووهتحتووواجفوووي•
رشووادات؛ لمووتعلمإالعنوودطلبهووا،وبووالرغمموونتصووميمىالووإالمسوواعدةالبرنوواملاليقوودمألنّتوجيهوواتوا 

ُظالمعرفي العليالدىالمتعلملتنمي المستوياتأساسا لتكونهذهالبرامل ذلوكدائموا أنهاالتحقوقُيالح 
.(2007،8خميس،؛ 2007،197عبود،؛2010،282)أشتيوهوعليان،

 (:Drill and Practice برامج التدريب والمران  -2-1-2
ممايتعلمهالطالبإلىبعضالتدريباتلتحسينالتعلمولزيوادةمسوتوىالتحصويل،يحتاجكثير 

تقوووديماألسووواليبلهوءلتعريوووفالموووتعلمأخطوووايووو بعوووضالمهووواراتكمووواُتعووودهوووذهالتووودريباتمهمووو لتنم
ي:وهووو،تقوووديمالمكونووواتالثالثووو األساسوووي لووودورةالوووتعلمهووواهوووذهالبووورامليمكنفالعالجيووو المناسوووب لوووه،
نأسووواليبالتووودريبالتقليديووو فووويتقوووديمهاموووعووو والعوووالج،وتتميوووزهوووذهالبوووراملالتووودريبوالتغذيووو الراج

قودملوهفويالبدايو مجموعو موناالختبواراتالق بليو تُإذلطالوب،اىلوإالمستوىالمناسوبمونالتودريبات
مسووتوىإلووىتنتقوولبووهم ث وو،تقوودمالتوودريباتأوالمشووكالتالمناسووب لهووذاالمسووتوىثووم ،لتحديوودمسووتواه

موونالصووعبمواجهتووهباألسوواليبهووذاو،مبوودأالفووروقالفرديوو بووينالطووالبيأعلووى،وهووىبووذلكتراعوو
جعوو فوويالحووالليتعوورفلتغذيوو الراااملالتوودريبوالموورانهوووتقووديمها،وأهووممووايميووزبوورا غالبووالتقليديوو 
.ا كبيرتعزيزا ممايعززالتعلملديه،استجاباتهصح  الطالب
مهارةمعين )سوبقتعلمهوا(وتقوديمالعديودمونالتودريباتاالهتمامبهذاالنوعمنالبرامليمكنبو
أسووواليبأخوورىكبوراملبمعالعلومأنهوذهالمهوارةالتوييتودربالطالوبعليهواسبوووقلوهتعلمهووووا؛عليها

يتمهناتنميتهاورفعمستوىأداءالمتعلمفيها.و،(Software Tutorial)التدريسالخصوصي
 خصائل برامج التدريب والمران: آ( 
تقدمهذهالبراملفرص كبيرةللمتعلمللتدريبعلىمهوارةمعينو أولمراجعو موضووعاتتعليميو 
تالفيأوجهالقصورفيالتعلم،وهىفرصو جيودةللتغلوبعلوىالمشوكالتالتويتواجوهالطوالبلمعين 

ثوور،وتصووبحبووراملالتوودريبأككووالخوفأوالخجوولالصووفالدراسوويفوويأسوواليبالتوودريبالعاديوو فووي
ممووايزيوودموونفرصوو ،ويمكوونتقووديمهابسوورع ،فاعليوو إذاكانووتاإلجابوو التووييبووديهاالطالووبقصوويرة

خطوواء،فووبعضاإلجابوواتقوودتكوووناألحوودوثتحقيووقالهوودفاألساسوويموونالتوودريبويقلوولموونفرصوو 
إجراءبعضالعمليواتاألوليو للوصوولإلوىالحولالنهوائي،لوذايجوبتحليولالمهوارةىلإتحتاجومعقدة

كوولمهووارة،وتعموولبووراملالتوودريبوالموورانلإلووىمجموعوو موونالمهوواراتاألوليوو وتقووديمالتغذيوو الراجعوو 
ومتوظيووفالمووؤثراتالصوووتي واأللوووانوالرسووبعلووىتغييووراألنموواطالتقليديوو لتقووديمالمشووكالتللطووالب

بتصوميمإذاموااقتورنالسويماوا ،جعولالتودريبماتعوهذامايو،منإمكاناتالحاسوبوكثيرالمتحرك 
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كتحديودمسوتوى،مناالختيواراتأوالبودائلأموامالموتعلمكثيرا يتيح،األمرالذيمرنومنطقيللبرنامل
أوتشووغيل،يوودمسووتوىتقدمووهتحدو،أأوطبووعنتووائلالطالووب،أوسوورع تتووابعفقراتووه،صووعوب البرنووامل

يقافوالصوتأوالرسومالمتحرك  .هماا 
 :امميزات برامج التدريب والمران وعيوبه ب( 

:منأهممميزاتهذهالبرامل
.قيقوالموجهلتنمي مهاراتمعين تقديمالفرص للتحكمالد•
مهووواراتمعينووو ُتعووودأسووولوبعالجووويلتنميووو بتقوووديمالتغذيووو الراجعووو الفوريووو ،وتوجيوووهالموووتعلم•
.تعجزعنهاألساليبالتقليدي وهذااألمر لتجويدالمهارةاألساسي ،أساسي
.وتقديمالحللهفيالحاللتدريبهعلىمهارةمعين ة ،د كلطالبعلىح عاملُيا معلمتعد•
اسووتقبالالعلووى(متعوودداالختيووارموونبووين )علووىاختبوواراتاعتمادهوواعيوووبهووذهالبووراملنوموو
؛الفوار،2007،199؛عبوود،2008،110)عفان وآخورون،اباتالطالبالتييبتكرهابنفسهاستج

2000،211-216).
 :(Simulationبرامج المحاكاة   -2-1-3
مونالمواقوفتمثويال أوتقليودا لمواقوفمونمجموعو  لأوإنشواء أونمذجو  تمثيول :قصدبالمحاكاةي

الحياةحتىيتيسرعرضهاوالتعمقفيهاالستكشافأسرارهاوتعّرفنتائجهاالمحتمل عنقرب،وتنشأ
الحاج إلىهذاالنوعمنالبراملعندمايصعبتجسيدحدثمعينفيالحقيق لتكلفتهأولحاجتوهإلوى

(.2000،99لسيد،ا)منالعملياتالمعقدةكثيرإجراء
مثوولتووأثيرالسياسوو التوويتتبناهووا،بووراملالمحاكوواةتمثيوولالكثيوورموونمشووكالتالحيوواةونسووتطيعب

،كموووايمكووونتقوووديمأينظوووامأومجموعووو مووونالمواقوووفوالحقوووائقهااقتصوووادفووويالدولووو نحووووالطاقووو 
كيفتتفاعلمكوناتهذاالنظام.تبّينتوضيحبعضالمعادالتالتيب

سلسول إجراءبومواواقعوينظوامسولوكتصفالتيالكمي اإلجراءاتبعضعلىالمحاكاةوتعتمد
عمليواتتكووناإلجرائيو عنودماالناحيو مونفائودةذااألسولوبهوذاويعودالحاسووب،علوىالعملياتمن

إذيووؤدي،الحقيقو فووييحودثأنيمكوونموال تبسوويطا أورموزا المحاكوواةوتعودُّ،مسووتحيل أوصوعب النظوام
بعوضتقليودبالمحويطأوالوسطعناصربعض يعامُلأوبعضا يعاملا تجعلبعضهمأدوارالمشتركون
(.1997،297زاهر،)مشابهنموذجوذلكباستعمال،النظمأوالمواقف
:منها،متعددةأنواعوللمحاكاة
مكوناتوووهتعووورفيفووورضجديووودبمنوووتلالخاصووو للتعليمووواتالفوووردمحاكووواةتعتمووود:منتجووواتمحاكووواة -

.استعمالهوأسلوبووظائفه
عليهوواوالتوودربالمهووارةتلووكالكتسووابحركيوو لمهووارةالفووردمحاكوواةعلووىتعتموود:النشوواطمحاكوواة -

.وفعالي كفاي أكثرلجعلها
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حركي.نشاطأومهارةلعرضالحاسوباستعمالوهي:المهاراتمحاكاة -
أدائيو  فيهواخطووات الطوالبويحواكيالصوناعي،التعلويممجوالفويتستعملكثيورا :المهنمحاكاة -

تخصصهم.مجالفيمهاراتإلكسابهم
التعليميمباشرة .البرناملاستعمالللطلب تتيح:التعليمي البراملمحاكاة -
ومعرفو  وثالثّيتهوالدراسوتهااألبعوادثنائيو األشوكالمحاكواةمبودأتعتمود:الهندسوي األشوكالمحاكاة -

،2008سوووعيد،)واألشوووكالالرسوووومتلوووكبخصوووائصالحاسووووببتزويووودوذلوووكوأبعادهوووا،مسووواقطها
131-133.)
 :برامج المحاكاة خصائل آ( 
:براملالمحاكاةالجيدةمنخصائص
ك اإليجابيوو فوويأحووداثتتوويحلووهالفرصوو للمشووار،تقوودمسلسوول مووناألحووداثالواضووح للمووتعلم•
.البرنامل
تسووتعينبالصوووروالرسووومالثابتوو والمتحركوو ،ناسووبهمووناالختيوواراتالتوويتا عووددللمووتعلمتقوودمو•

.الواضح والدقيق 
توجهالمتعلمالتوجيهالسوليملدراسو تعتمودعلوىتحكومالموتعلمفويبيئو الوتعلمموعتووفيرقاعودة•

راس .الدفهمموضوععلىعينهكبيرةمنالمعلوماتالتييمكنأنيلجأإليهالت
 :امميزات برامج المحاكاة وعيوبه ب( 

:براملالمحاكاةبأنهاتمتاز
إمكانووواتالحاسووووبباسوووتعماليثيووورتفكيووورهتقوووديما تقووودممواقوووفتعليميووو غيووورتقليديووو للموووتعلم•

.لتيالتتمتعبهاالوسائطاألخرىالمتقدم ا
.دراس العملياتواإلجراءاتالتييصعبدراستهابالطرائقالتقليدي بهايمكن•
لمووتعل متعلمهووافوويمواقووفربموواالتتوووافرلجوورىتتوويحالفرصوو لتطبيووقبعووضالمهوواراتالتووي•

مناسووبا للووتعلموالتوودريبعلووىالموقووفيكووونفوويمعظوومالحوواالتفالفرصوو لتطبيقهووافوويبيئوو حقيقيوو ،
.يشبها كبيرا العالمالحقيقبالذييشبهالمهاراتمعالحاسو

أنها:براملالمحاكاةومنعيوب
.تتطلبقدرا كبيرا منالتخطيطوالبرمج لتصبحفعال ومؤثرةوشبيه بالظروفالطبيعي •
خاصووو لتمثيووولالظوووواهرالمعقووودةمزايوووا(ذاتHardwareومعووودات)حاسووووبتتطلوووبأجهوووزة•
ا .واضحتمثيال 
تحتووواجإلوووىفريوووقعمووولمووونالمعلموووينوالمبووورمجينوعلمووواءالووونفسوخبوووراءالمنووواهلوطرائوووق•

.التدريسوخبراءالمادة
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وقتوجهدوتكلف مادي كبيرة.تحتاجإلى•
 :(Instructional Gamesبرامج األلعاب التعليمية   -2-1-4
جترويحوووييتبوووارىفيوووهتعتمووودألعوووابالحاسووووبالتعليميووو علوووىدمووولالوووتعلمباللعوووبفوووينمووووذ

يتطلوبالفووز،وفيسبيلتحقيوقمثولهوذاا ثمينا الطالبويتنافسونللحصولعلىبعضالنقاطكسب
أنيحلمشوكل حسوابي أومنطقيو أويحوددتهجئو بعوضالمفورداتأويقورأويفسوراألمرمنالمتعلم

سوولوبتضوويفاأللعووابهووذااألوببعووضاإلرشوواداتأويجيووبعوونبعووضاألسووئل حووولموضوووعمووا،
الشوكلالوذيفويالعوادةتأخوذاأللعوابالتعليميو و،التعليمي عنصراإلثارةوالحفوزإلوىالعمولالدراسوي

هوذهالبورامل،وتعتمودحقوقالهودفأواألهودافالمطلوبو يحتوىيجذبالمتعلمويجعلهاليفارقاللعب 
كمواتعتمودعلوىإمكانواتالحاسووبالتعليميو عنودما،أساسوا علوىمبودأالمنافسو إلثوارةدافعيو الموتعلم

مموايزيودةغيورمباشوريمارسوهاممارسو  بعضالتودريباتالتويبواإلمكوانتقوويمأداءالموتعلمفييصبح
مناحتمالتحقيقأهدافالدرس.

 خصائل برامج األلعاب التعليمية: آ( 
التووودريبوالموووران،فعلوووىالموووتعلمبوووراملالمحاكووواةووتتشوووابهاأللعوووابالتعليميووو فووويخصائصوووها
ينبغويأن،ولكوييكوونالبرنواملفعواال هواالهودفمنومعرفو ،دورهبوضوحللمشوارك فوياللعبو معرف 

وأنيسوتخدمالرسوومالمتحركو واأللووان،ةمودّأطولنحوالعملالمتعلم نقوةحفزالستثارةحماسكو يُ
جملووو مووونوسوووائلالتشوووويقالتووويالبرنووواملعتموووديأي؛والموسووويقىوالمنافسووو كأسووواسلعناصوووراللعبووو 

تشجعالتنافس،كموايجوبأنيتضوحالهودفالنهوائيموناللعبو فويذهونالموتعلمليعمولعلوىتحقيقوه
.ايعليهأنيسلكهتفيذلكالمعلوماتواإلرشاداتالتيتوضحالطريقالعملويست،بوضوح

 :امميزات برامج األلعاب التعليمية وعيوبه ب( 
:منأهممميزاتبراملاأللعابالتعليمي 
.دفعهللمشارك الفعال فيالدرستإثارة إثارتهاللمتعلم•
موونأجوولمواصوول العموولمووعالبرنوواملوالتغلووبعلووىالملوولأوالرتابوو المووتعلمطاقوواتاسووتثارة•

.محبب أوالمجردةالغيرالتيقدتصيبهمندراس بعضالموضوعات
هوورأحيانووا عنوودحوودوثاسووتجاب عووضهووذهالبووراملالصوووروالمووؤثراتالصوووتي التوويتظتقوودمب•

.ُيعدتعزيزا الستجاب المتعلممماطأ خ
ومنعيوبها:
،نسبيا طويلتنمىجزءا صغيرا أوقدرا قليال منالمهاراتفيوقت• مناإلجراءات.وبكثير 
إعدادهايحتاجإلىوقتكبيروجهدأكبر.•
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)عفانو وآخورون،تناسبالمراحلالعمري األولىمنالتعليموالوتعلمدونبقيو المراحولاألخورى•
.(2007،203؛عبود،2008،114
 :(Problem Solving  بمساعدة الحاسوب حل المشك ت برامج أسلوب -2-1-5
فويتقوديممسواعدةالحاسووببهواسهمقالتييمكنأنيائتعدطريق حلالمشكالتإحدىالطر

نأنطريقووو حووولالمشوووكالتتعنووويحالووو العصوووفو ر ،ويخطوووئكثيووورمووونالتربوووويينعنووودمايووولموووتعلمل
لكونالتعريوف؛فإجابتوهسوابقا الذهنيالتييمربهاالمتعلمعندمايسوألهالمعلومعونسوؤالمعوينتعورّ

الحالوو أوالسووؤالالووذييحتوواجإلووىإجابوو ليسووتمعروفوو وليسووت:وحوولالمشووكالتهوو قوويالوودقيقلطر
ثمالوصول،بلالبدمنالمروربعملياتوخطواتتبدأبتحديدالمشكل ،وفحصها،وتحليلهامجه زة؛

علىتلكالخطوات.إلىنتائلمعين بناء 
:بحلالمشكالتالمتعلق نوعانمنالبراملثم  
ثوومكتابوو برنوواملبلغوو معينوو ،ا منطقيوووتحديوودهاالمووتعلمبتحليوولالمشووكل فيووهيقوووم:النوووعاألول

هنووواهووويإجوووراءالمعالجووواتوالحسووواباتالحاسووووبووظيفووو ،لحووولتلوووكالمشوووكل الحاسووووبمووونلغوووات
بالحلالصحيح.تزويدالمتعلمالمتعلق بالمشكل و

ويتوورك،يقووومأشووخاصآخوورون)المبرمجووون(بكتابوو بعووضخطووواتحوولالمشووكل :النوووعالثوواني
للمتعلممعالج واحدأوأكثرمنالمتغيرات.

توووفيرهووذهالخطووواتواإلجووراءاتالتوويعلووىمسوواعدا بعووامال ويكووونالحاسووالنوووعينوفوويكووال
تووووفيرالوقوووتسووووبالحااإلجابووو الصوووحيح ،وهنوووايسوووتطيعيصووولإلوووىللموووتعلمالموووروربهووواينبغووويل

للوصولإلىحلللمشكل المطروح .اتعدةلمتعلم،وطرحاقتراحل
الصوورة،أوالحركو ،بيمكونعرضوهافموثال :عودةقائوطربالحاسووبعرضالمشكل فويويمكن

زّوديووووأحيانوووا ،أوالكتابووو ،وبهوووذايعووورفالموووتعلمأنأولشووويءيجوووبمعرفتوووههووووتشوووخيصالمشوووكل 
المتعلمببعضالحلولالمبدئي ويتركالفرص للمتعلملالنطالقمنهذهالحلول.الحاسوب
 :بمساعدة الحاسوب حل المشك ت أسلوبمميزات برامج  آ( 
لاماسوتعوالموتعلمفويهوذهالطريقو مجوردالتعامولالسوطحيإلوىالحاسووبتتعدىالعالق بوين•

العقلوالتفكيرالناقد.
المستوياتالعليافيمجالاألهدافالمعرفي .يفهذهالطريق تستعمل•
لحوولالمشووكالتفوويتصووورتعزيووزمهووارةاإلبووداعوالتفوووقلوودىالمتعلمووين،والقوودرةعلووىبنوواء•
.الحاسوب
 :بمساعدة الحاسوب حل المشك ت أسلوبعيوب برامج  ب( 
 & Basic)الباسووكاللغوو لغوو البيسووكو:همووابوورمجيتينتعتموودعلووىلغتووينالبووراملنهووذهإ•

Pascal)تكادهاتاناللغتانو اإلىالزوال.مفيطريقهان تكونان 
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المسوتوياتالعليووا،ببولهويخاصوو ؛المسوتوياتالودنيافوويالتعلويمالعووامهوذهالبووراملالتناسوب•
.هااستعمالبقبلالبدءالحاسوبالمتعلمخلفي فيلدىهاأنيكونالماستعوقديتطلب

نالمووتعلمالضووعيفقوودالإتتطلووبمهوواراتعليووافوويالتفكيوور،أواإلدراكموونالمتعلمووين؛أي•
ها.استعماليستطيع
التناسبجميعالموادالدراسي .•
فيهووايعتموودنوووعالبرنوواملو،لبووراملالحاسوووبالتعليميوو عوودة ا أنواعووأنهنوواكمموواسووبقيتضووح

،فوويأحووداثالبرنوواملالمووتعلموعلووىمشووارك ،للمووتعلمأوعرضووهاالمووادةالتعليميوو علووىأسوولوبتقووديم
وطبيعوو الموضوووعالدراسووي،فقووديكووونالهوودفهوووتعلوومبعووضالمفوواهيموالحقووائقه،وعلووىالهوودفمنوو

أوالتوووودريبعلووووىبعووووض،(،بووووراملحوووولالمشووووكالتالتوووودريسالخصوصووووي،بووووراملالمحاكوووواة)بوووورامل
ذلوكأنهنواكحودودا فاصول بوينكولنووعيواليعنو،بالتعليميو (األلعا-التدريبوالمران)المهارات

برناملواحدعلىخصوائصبرنوامجينأوأكثورمونأنوواعيولكنيمكنأنيحتو،مناألنواعالسابق 
أوللتغلوبعلوى،أحوداألنوواعمنفوردا بالبراملالسابق وذلكلتحقيقأهودافمعينو قوديصوعبتحقيقهوا

دهأوإلثوراءعمليو الوتعلم،أوللجموعبوينوحونووعمعوينمونالبوراملاسوتعمالصعوب معين فويحوال
؛2009،36)علووان،لممميزاتنووعينمختلفوينمونالبورامللتصوبحأكثورفعاليو أوتوأثيرا فويالموتع

.(2000،75الزيان،
نتاجها مراحل تصميم البرامج التعليمية المحوسبة -2-2  :وا 

وهووذه،خمووسمراحوولتعوورفبوودورةإنتوواجالبرمجيوواتالتعليميوو بإنتوواجالبرمجيوواتالتعليميوو موورّي 
المراحلهي:

 مرحلة التصميم: -2-2-1
نتاجهووابحيووثتوودفعالمووتعلمإلووى:التصووميمبأنووه(Merrill)يعوورفميوورل تحديوودظووروفبيئيوو وا 
فيهذهالمرحل :المصمميحّدد(،وعلىهذا2007،136سلوكه)سرحانواستيتي،تغيير

 طريق عرضها.األهدافالعام والسلوكي و-
 .والتقويمالمادةالعلمي واألنشط والتدريباتواألمثل -
 شاشته.فياملالتعليميوكيفي التنقلنالواجه للبررسوم-
صووور،طريقوو عرضووها)ملفوواتصوووتي ،فوويالبرنوواملولمعالوسووائطالمتعووددةالتوويستسووت-
حمووويضوالعجلووووني،؛2007،210سوووالم ،؛2005،232)الكلووووب،مقووواطعفيوووديو(موسووويقا،
2008،309.)
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 :مرحلة التجهيز واإلعداد -2-2-2
الصووووتفووويمرحلووو التصوووميم،فوووإنمهمتوووهفووويمرحلووو سوووتعمالقووودخطوووطالإذاكوووانالمصووومم

صووواتالمناسووب ،يسووجلاألإذ،هوواوتجهيزلووكالملفوواتالصوووتي تالتجهيووزواإلعوودادتتجلووىفوويإعووداد
مووواخطوووطالمصوووممفوووإنكووولإذا نتبووواهالموووتعلمإلوووىالبرنوووامل،اتجوووذبويضوويفإليهووواموووؤثراتموسووويقي 

عدادهفيمرحل التجهيوزواإلعوداد،ستعمالال هولوذلكتوصوفهوذهفيمرحل التصميم،يقومبتجهيزهوا 
اتالتصوووميممووونمووووادعلميووو وأنشوووط وصوووور"المرحلووو التوووييوووتمفيهووواتجهيوووزمتطلبووو:المرحلووو بأنهوووا

طلبواتإنتواجالبرنواملالتعليمويمقاطعفيديو،ومنثمإعادةإنتاجهاووضعهافيالصورةالمناسب لمتو
(.2000،350،)الفار
 مرحلة كتابة السيناريو: -2-2-3

لتنفيووذهاونقلهووالعووالميعوورفالسوويناريوبأنووه:"المووزيلموونشوومولي الفكوورةومراعوواةالتفاصوويلالدقيقوو 
(.2004،370)الفار،الواقع"

  :السيناريو إعداد
بالمراحلاآلتي :مرإعدادالسيناريوي
المصوممفويهوذهالمرحلو أفكوارالبرنواملالتعليمويعلوىيسوّجل إعداد سيناريو لوحتة األحتداث: 
 أثناءتشغيلالبرناملالحاسوبي.فيعليهثمترتيبتلكالبطاقاتبالشكلالمتوقعأنتظهر،بطاقات

وصوووفمحتوياتهوووا،وعنوانهوووا،ورقووومالشاشووو ،دحووودّيوهنوووا :كتابتتتة الستتتيناريو  التتتنل التنفيتتتذ (
 .(االنتقالبينالشاشات)وأسلوبالربطوالرسومالثابت والمتحرك ،والتعليقالصوتي،

،2006،)خمويسالتقويموالتعديلفيضووءآراءالخبوراءوالمختصوينيجريالتعديل:و التقويم  -
49).

 مرحلة التنفيذ: -2-2-4
،ناريوفويمرحلو إعودادالسويدد ُحووكولموا،هوخصائصوفيهذهالمرحل مواصوفاتالتصوميمتنّفذ
"المرحلوو ولووذلكتعوود ،مرحلوو اإلنتوواجالمرحلوو أيضووا همىهووذسووإلووىهيئوو برنوواملمحوسووب،وتويحووّول

.(2003،313،الرئيس فيإنتاجالبرمجياتالتعليمي ")سالموسرايا
 التطوير: مرحلة التجريب و  -2-2-5
عرضوهعلوىبعملثومتطوويرالبرنواملالمسوت،ل إلىتحديدنقاطالقوةوالضوعفتهدفهذهالمرح

وويُكمووا،والحاسوووبالتربووويخبووراءمختصووينفوويالمووادةالعلميوو المبرمجوو ،وفوويتكنولوجيوواالتعلوويم بُر ج 
أنالتجريووبيجووبأن يوورى)أبووويووونسوخنوويفس(والبرنوواملالتعليموويعلووىعينوو موونالفئوو المسووتهدف ،

وويُ المنخفضوو "لقوودراتالعاليوو واوعلووىطلبوو موونذوي،بشووكلجموواعيوعلووىالطلبوو "بشووكلفوورديىر ج 
(.2006،93)أبويونسوخنيفس،
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 لبناء البرنامج الحاسوبي: الخطوات الرئيسة -2-3
نظوامالحاسووبولغواتالبرمجو التويتالئومُيتطلببناءالبراملالحاسوبي اتباعخطواتعلميو 

الطالبويفيدونمنها.يستعملهايمكنأنيعتمدعليهافيإعدادمناهلتعليمي 
وفيمايأتيالخطواتالرئيس إلعدادأيبرناملمحوسب:
دالمبوووورملاألهوووودافالتووووييسووووعىلتحقيقهووووالوووودىحوووودّيتحديووووداألهوووودافالتعليميوووو للبرنووووامل:(1

يسووواعدالمبووورملعلوووىتوجيوووهالبرنووواملمموووا،محوووددةسووولوكي البرنووواملبدقووو وبعبووواراتبهوووذاالمتعلمووين
يضمنتحقيقهذهاألهداف.ل

الموادةالتعليميو المناسوب وهوذامونشوأنهاختيوار:تحديدمستوىالمتعلمين)الفئو المسوتهدف ((2
لهم.

ذلكبناءعلىتلكاألهدافالتعليمي ومستوىالمتعلمين.يجريو:المادةالتعليمي (اختيار3
للمادةالتعليمي ،بحيوثمنطقيا ويتطلبهذااألمرترتيبا :تحديدنظامعرضالمادةالتعليمي (4

والمتشوعبأوالتعليميو بوسواط البرنواملالخطويأ،وهلستقدمالموادةالصعبتتدرجمنالسهلإلى
المزجبينهما.ب

ووور داإلطوووارالوحووودةاألساسوووي التوووييُعوووكتابووو إطووواراتالبرنوووامل:يُ(5 منهووواالبرنوووامل،وعنووودبُك 
صووغيرةيكووونكوولمنهوواإطووارأوخطوووة.ويتكووونمالمووادةالتعليميوو إلووىوحووداتقس ووصووياغ البرنوواملتُ
ثالث مكوناترئيس هيالمعلوماتوالُمثيراتواالستجاب .اإلطارالواحدمن

بعووووداختيووووارنظووووامالتشووووغيل،البرمجيوووو إحوووودىاللغوووواتاسووووتعمالحوسووووب المووووادةالتعليميوووو ب(6
المناسبللفئ العمري .

عوودتجريووبالبرنوواملوتعديلووهموونالخطووواتالمهموو فوويإعووداده،تجريووبالبرنوواملوتعديلووه:يُ(7
علىعين عشوائي منالطالب،ويعدلالبرناملبناءعلىمايحصولعليوهيطّبقهمعدُّهوعندتجريبه

منتغذي راجع منهم.
مونالبوراملالمطلووب هيستنسخمعودُّهريبعدتعديلالبرناملوتطو:استنساخالبرناملوتوزيعه(8

(.2000،517ويوزعهعلىالفئ المستهدف )الحيل ،
 :هاالبرامج الحاسوبية التعليمية وأسسمبادئ  -2-4

وُيعووودبرنووواملالوووتعلمالوووذاتي)التعلووويمحسوووبالهووودفمنهوووا،بتتنووووعالبوووراملالتعليميووو المحوسوووب 
تقووومهووذهالبووراملعلووىمجموعوو مووناألسووسوالمبووادئأرسووىقواعوودهاإذالخصوصووي(موونأهمهووا،

،ومنها:(Skaner)"سكنر"
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تقسوويمالمفوواهيمالتعليميوو إلووىأجووزاءوذلووكبىخطووواتصووغيرة،تحليوولالمحتوووىالتعليموويإلوو(1
بحيوووثالينتقووولالموووتعلمإلوووىجوووزءالحوووقإالإذاأتقووونالجوووزءالسوووابق،ويرجوووع،صوووغيرةإلنجازهوووابدقووو 

.خفاقتقسيمالمحتوىإلىأجزاءصغيرةحتىيكتشفالمتعلمالخطأعندوقوعهويتجنباإل
 :يقوومهوذاالمبودأعلوىأنالموقوفالتعليمويالوذييتعورضلوهالمثيوراتواالسوتجاب اإليجابيو(2
ألنالموتعلماليسوتطيعأن،يتطلباستجاب ،ويجبأنتكوناالستجاب إيجابي ولهعدمثيرا المتعلميُ

رسلموايحودثفويغرفو الصوفحيوثينتقولالمودخالفوا ،ينتقلإلىخطوةجديدةإالإذاأتقنسوابقتها
إتقانلماسبقفيبعضاألحيان.بالبالمتعلممننقط إلىأخرى

يجووووبمعرفوووو النتيجوووو الفوريوووو لهووووذه،التعزيووووز:بموووواأنالمووووتعلميكووووونقووووداسووووتجابللمثيوووور(3
أناسوتجابتهصوحيح سووفمثابو التعزيوزللموتعلم،فمعرفتوههويبيو فورالاالستجاب ،ومعرف النتيجو 

خطوووواتالتاليووو ،بينموووايوووؤديتوووأخرمعرفووو النتيجووو لالسوووتجاب إلوووىإضوووعافتشوووجعهلالنتقوووالإلوووىال
المتعلم.
،حسوبقدرتوهواسوتعدادهبتيحهذاالمبدأللمتعلماالنتقالمنخطووةإلوىأخورىقدرةالمتعلم:يُ(4
.الفروقالفردي بينالمتعلمينمراعيا 
أدائهبغيره،وفويهوذاتقليول مقارنبالنفسهيمنفسهبولذاتيللمتعلم:يقومالمتعلمبتقالتقويما(5
أقرانووهفوويالصووف،ممووايسووهلتشووخيصالخطووأ،ووصووفبورالمووتعلمبالخجوولعنوودمقارنتووهموونشووع

(.270-2000،269؛سالم ،512-2000،511)الحيل ،العالجالمناسبله
 معايير إنتاج البرامج التعليمية المحوسبة: -2-5
منها:،كثيرةفرمعاييراالتعليميالمحوسبالفعالتويشترطفيالبرنامل
اسومو،البرناملاألساسيوالفرعيي تحديدعنوان وذلكب:وصفالبرناملالحاسوبيللمستخدم-1

متطلبوووواتالتشووووغيلو،بيئوووو التشووووغيلوالمسووووتوىالصووووفي،والمووووادةالمبرمجوووو ،وسوووون النشوووور،والناشوووور،
(.2004،326)الفار،
حاجووواتالمتعلموووينتهووواومووودىمطابقتهووواللمووونهلومرعا،العلميووو للموووادةالمقدمووو تووووخيالدقووو -2

(.2005،232وميولهمواستعداداتهمومستوياتهمالعلمي )الكلوب،
فوويوصووولالمعلوموواتمهمووا دورا تووؤد يتحسووينأسوولوبعوورضالنصوووص:ألنالنصوووص-3

،2006)ربيوووع،مهمووو مللموووتعلممعلومووواتتقووودوإلوووىالموووتعلم،فهووويتشووورحالصووووروالرسوووومالبيانيووو ،
139).

تسووريعالقووراءةوالفهووم،علووىألنهووذاالتنظوويميسوواعد:تنظوويمعوورضالمعلوموواتعلووىالشاشوو -4
.(LEE&Boling,1999,19)وكفايتهويزيدمنفاعلي التعلممنالبرناملالحاسوبي
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ويشووترطفوويهووذاالتقووويمأنيقوويسموودىتحقووقاألهوودافالموضوووع ،:فرالتقووويمالووذاتياتووو-5
حودةتعليميو يتووافرفوينهايو كولووصوعب (،و،متوسوط الصوعوب و،)سوهل :يتضمنعودةمسوتوياتو

.(Asmawi&abdulRazak, 2006, 6-7؛2008،267 )السعود،هالوفينهاي البرمج ك
زرإعوووادة)مثووول،تحكووومالموووتعلمفووويالبرنووواملفرمجموعووو موووناألزرارالتووويتسوووهلموووناتوووو-6

ضاف تعليقاتالمتعلم،واألهداف،وشرحمعنىكلم ،والمساعدة،وعرضاإلطارالتعليمي، القائمو ،وا 
.(Aris,et al,2006,91)(الطباع والخروج،و

اسوبا يكوونمكانهوامنوويشوترطفيهواأنتظهورمباشورةبعوداالسوتجاب ،:فرالتغذي الراجعو اتو-7
يحصولعليهواالموتعلمبعودكولويسمحالبرنواملبطباعتهوا،وتثبتاإلجاباتالصحيح ،وعلىالشاش ،

(Elissavet & Economides, 2003,38).سؤالودرسوجلس تعليمي 
وهووو:مالءموو عوورض،فوويالبرنوواملالتعليموويالمحوسووبالفعووالمهووممعيوواريتوووافريجووبأن-8

.،فيآنواحدبينعرضالنصوالصوتوالصورةيكونهناكتزامندقيق،بحيثالوسائطالمتعددة
األمثلوو والعوورض،والقائموو ،واألهووداف،والمقدموو ،و،:تعريووفالبرمجيوو فرالشاشوواتاآلتيوو اتووو-9

(.392-2000،362)الفار،النهاي والتقويم،والتغذي الراجع ،ووالتمارينوالتدريبات،
 البرامج التعليمية المحوسبة:أهمية استعمال  -2-6
فيأنها:البراملالتعليمي المحوسب استعمالأهمي تكمن
إثرائيووووو للمتعلموووووينتامووووومه،وتقووووودمأنشوووووط وعنووووودالطوووووالبتثبيوووووتالمعلومووووواتعلوووووىتسووووواعد -

رمعقوودة،وتوووفُّ نحوووالموووادالتووييرونهوواصووعب ويووالمتفووقين،كموواأنهوواتنمووياتجاهوواتالطووالباإليجاب
(.2006،401؛محمود2008،111)نبهان،فرصالتعلمالفرديبينالطالب

تعوززعمليو إذ،بوالملولموراتالبرنواملالتعليمويموراتويستطيعالطالبالضعافاسوتعمال-
Mandernach, 2009, 1)؛2010،362سالم ،)تزيدمنالناتلالتعليميالتعليموالتعلم،و

،زموونأقوولموونالطريقوو التقليديوو فوويمإذيعلّوو؛الوقووتلوودىالمتعلمووينرالبرنوواملالتعليمووييوووفّ-
.(2006،18،)أبويونسوخنيفسعلىالتخيل،والتفكيرالمنطقيالمتعلمقدرةيسهمفيتنمي و

 مشك ت استعمال البرامج التعليمية المحوسبة: -2-7
:هامن،إّنالستعمالالبراملالتعليمي المحوسب مشكالتعدة

مبووورمجينلووويسلوووديهممعرفووو عميقووو مووونقبووولتصوووميمالبوووراملالتعليميووو التفاعليووو المحوسوووب -
بطرائوووقالتووودريس،ويعووودهوووذامووونأكبووورالمشوووكالتالتووويتواجوووهتصوووميمالبوووراملالتعليميووو المحوسوووب 

(Kamaruddin,2010,40.)
فويموادةأوالموادالدراسي جميعفربراملتعليمي كافي لتغطي احتياجاتالمتعلمفياتوعدم -

عوونلمعلمقووديجوودبرمجيوو تعليميوو تحوواكيالهندسوو اإلقليديوو ،ويعجووزافوو،واحوودةذاتالجوانووبالمختلفوو 
(.2003،318)سالموسرايا،الفراغي مثال برمجياتتحاكيالهندس العثورعلى
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بينموا،التعلميو العمليو التعليميو البراملالتعليمي المحوسوب علوىالجوزءالمعرفويفقوطفويُتل حُّ-
منالنادرأنتجدبراملتعليمي تتناولتعليمالجانبالعملي.

 فوويتصووميمالبووراملالتعليميوو التفاعليوو المحوسووب اللمعحوواجزاللغوو ،فمعظوومالبووراملالمسووت-
أمواميشوكلعائقوا و،يتطلوبإتقوانهوذهاللغو وهوذا،فرةباللغ اإلنكليزي امتوهيتدعماللغ العربي ،بل

(.2007،3،)سالمعلمينتالمالمعلمينو
 التعلم من أجل اإلتقان: -2-8

وطالبوهبجامعوو شوويكاغو(B. Bloom)موودخلطوورهبنجووامينبلوووم"إنالوتعلمموونأجولاإلتقووان
(الووذيكووانقوودذكوورأن1963)(جووونب.كووارول)علووىأسوواسنموووذجالتعلوويمالمدرسوويالووذيطوووره

المتعلمسينجحفيتعلممهن مافيحدودمايمضيهمنالوقتالذيسيحتاجهلتعلمتلكالمهنو .كموا
لوقووتالووذيسوويحتاجهالمووتعلميمكوونأنيتوقووف،إلووىحوودكبيوور،علووىنوعيوو التعلوويمالووذياأوضووحأن

مووا تعليميووا يتوويحتفوواوتموودةالتعلوويمومووواد(نظا1968)(بلوووم)يتلقوواه.علووىأسوواسهووذهاألفكووار،اقتوورح
.(53-2007،51)جانييه،"بأنيتمكنوامنكلمهم تعّلمي التعليمبمايسمحعمليا لكلالطال

ويمكوونعووّدمووايسووهمفيووهالبرنوواملالحاسوووبيإلتقووانالووتعلمطريقوو تعليميوو تبووينشووكال موونأشووكال
لمي منظم توصلللنتائلالمرجوة.التعلمالذاتيالمتقنوالموجهبطريق ع

 الطريقة األدائية في تدريس المهارة العملية:  -2-9
فوويدراسووتيالبراملالتعليميوو والسوويمابووالمتعلقوو االطووالععلووىاسووتخدامالطرائووقاألدائيوو جوورى

نإلوىاألسولوبالفاعولفوياسوتخدامالطريقو ؛إذألمحوتهاتوانالدراسوتا(2011حرباو،1995)ديب
األدائي فيتدريسالمهارات.

المقتووورناللفظووويالتوضووويحعلوووىيعتمووودتدريسوووياسووولوب"بأنهوووااألدائيووو الطريقووو ُتعووورف)ديوووب(و
التوودريبمووعالطريقوو هووذهفووياللفظوويالشوورحيتكاموولبحيووثمعينوو مهوواراتأداءلكيفيوو عملوويبعوورض

طريقوو بأنهوواالتعريووفهووذايؤكوودو(.71.ص،1995ديووب،")المراحوولموونمتكاملوو سلسوول فوويلعملوويا
،مراحوولعوودةخوواللموونالعملوويالعوورضواللفظوويالشوورحبووينوالمتسلسوولالموونظمالتكاموولعلووىتركووز
 وهي:

،أوال :مرحلوو التخطوويط:يقووومالمووودربفوويهووذهالمرحلوو بتحليووولالمهووارةإلووىعناصوورهاالسووولوكي 
ونواحيالصعوب فياألداءلتحسينه.،فيحددالسماتالجسمي والنفسي لمستوىاألداءالماهر

:اآلتي التهيئ :تتضمنهذهالمرحل اإلجراءاتثانيا :
  تحضيرمستلزماتتقديمالعرضمنأدواتوتجهيزاتووسائلتعليمي. 
 حثالطلب علىالمراقب واالستماع. 
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 التعليموويموونخوواللتوزيووعالمتوودربينبشووكليضوومنلكوولموونهموضوووحالرؤيوو تهيئوو الموقووف
 .وحسنالمتابع 

  عليهامهارةتوجيهاالسئل بقصدتركيزاهتمامالمتدربينإبرازأهمي. 
ثالثا :العرضالعمليللمهارة:

يلتعوريفهمالشوفونفويذلوكبالشورحهيالمرحل التويُتعورضفيهواالمهوارةأموامالمتودربينويسوتعا
باألسسالصحيح الكتسابهامتبعينفيذلكالخطواتاآلتي :

 شرحأوليلخطواتالعمل.
 .تأدي كلخطوةمنتلكالخطواتببطئ
 .التركيزعلىالنقاطالمهم فيالمهارةفيأثناءسيرالعرض
 .التركيزعلىاالسلوبالصحيحألداءالمهارةوتجنبعرضاألسلوبالخاطئ 
 حاألسئل أثناءالعرضطر
 .تلخيصالخطواتاألساسي فينهاي العرضوتشجيعالطالبعلىممارس المهارة

ممارسة المتدربين للمهارة:رابعًا: 
ألهوومفووياكتسووابالمتوودربينللمهووارةحيووثيطلووبالموودربموونأحوودالمتوودربينتقليوودهاهوويالمرحلوو 
فيديرمناقش معبقي المتدربينحولسالم األداءوتصويباألخطاء.،فيأداءالمهارة

وبعووودالتأكووودمووونسوووالم اكتسوووابالمتووودربينللمهوووارةيتووويحلهووومالمووودربفرصووو ممارسوووتهابقصووود
سلوبالتعزيز.مستوىاألداءالمطلوبمستخدما أالوصولإلى
مكاناتالمادي المتاح .إللتبعا المهارةبصورةفردي أوجماعي تجرينويمكنأ

تقويمأداءالمتدربين:يستخدمفيالتقويماالختباراتالعمليو ومواتتطلبوهمونأدواتمسواندةكقائمو  .1
الفحصومقياسالتقدير.

 : هذاويؤخذفيمرحل التقويماالعتباراتاآلتي
  مدىتحققاألهدافالسلوكي
 المناقش لحلها.تعرفصعوباتتعلمالمهارةوالمشارك في
 .تشجيعالطالبعلىاستعمالاألدواتومواجه المهام

(المراحلاآلتيو فويالطريقو األدائيو بعودتطويرهواوأتوتعلوىالنحوو2011واتبعالباحث)حربا،
(.79-78،ص.2011اآلتي)حربا،

 مرحل التخطيط
 . مرحل التهيئ المكاني والبشري
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 طوووورتلتكوووونممارسووواتأدائيووو مقسوووم إلوووىثالثووو أنوووواعوهوووي:مرحلووو تقوووديمالمهوووارةالتوووي
الممارس المضبوط والممارس الموجه والممارس المستقل .

 . مرحل التلخيصوالتقويموالتغذي الراجع
وظهوورتطريقوو التطووويرباسووتبدالاألداءالعملوويبالممارسوو العمليوو والتوويُقسوومتألنووواعثووالث

.ل ()مضبوط ،وموجه ومستق
المتبعو فويفيالطريق ومنالنقاطااليجابي فيالبحثالحالياإلفادةمنكالالطريقتينوجرى

داخووووولالمخبووووورسوووووتبدلأداءالمووووودرساُإذ،المعهووووودالصوووووناعيفووووويللموووووادةتووووودريسالمهووووواراتاالدائيووووو 
،وبوواتالموودرسمووديرا للعمليوو التعليميوو يشوورفعليهوواويقومهووا،الووذيُيعلوومالطووالبتفاعليووا بالحاسوووب

 فيإجراءاتالبحث.الحقا كماسنرىذلك
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 الثالثالفصل 
 النيوماتيكية.التعليم المهني الصناعي وأنظمة التحكم 

 
التعليمالمهنيوالتقنيالصناعي.3-1
.الصناعيفيالجمهوري العربي السوري والتقنيالتعليمالمهني3-1-1
.فيالجمهوري العربي السوري والتقنيالصناعيالفنيأهدافالتعليم3-1-2
.أنماطإعدادطالبالتعليمالفنيوالمهني3-1-3
السوري .كفاي النظامالتعليميالمهنيفيالجمهوري العربي واقع3-1-4
أثرالتعليمالفنيفيإنتاجي العمل.3-1-5

. (Pneumatic)(وطغالهواءالمضالنيوماتيك)نبذةعن3-2
ممّيزاتأنظم التحكمالنيوماتيكي3-2-1
عيوبأنظم التحكمالنيوماتيكي.3-2-2
المضغوطوالبيئ .الهواء3-2-3
فياستعمالأنظم التحكمالنيوماتيكي .متطلباتاألمنوالسالم 3-2-4
مسوغاتالبرناملالتعليميالخاصبمادةأنظم التحكمالنيوماتيكي.3-2-5
الطرائقالمتبع فيتدريسموادالتعليمالمهنيوالتقني.3-2-5-1
.االستطالعالميداني3-2-5-2
فووووويالمعهووووودالطريقووووو المتبعووووو فووووويتعلووووومأنظمووووو الوووووتحكمالنيومووووواتيكي3-2-5-3

المتوسط توصيفالجانبالعمليللمادة1
.آلي تدريسالمادة2
المالحظاتالتيرصدتفيأثناءتأدي الطالبللتمرين.3

.مادةالتحكماآلليفيالمدارسوالمعاهدالصناعي لباواقعالكت3-2-5-4
فيالثانوياتالصناعي .الكتب1
.فيالمعاهدالصناعي أنظم التحكمالنيوماتيكي كتابواقع2

فويالمعاهودواقعاالختباراتالخاص بموادةأنظمو الوتحكمالنيومواتيكي3-2-5-5
 الصناعي .
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التعليم المهني الصناعي وأنظمة التحكم النيوماتيكية :الثالثالفصل 
يبينهذاالفصلواقعالتعليمالمهنيالصناعيفيالجمهوري العربي السوري ،كموايبوينأهوداف

،ومميزاتهووواوعيوبهوووا؛أنظمووو الوووتحكمالنيومووواتيكيوواقعهوووافأهميووو التعلووويمالمهنووويالصوووناعي،ويعووورّ
لبرنووواملباإلضووواف إلوووىواقوووعتووودريسموووادةالوووتحكمالنيومووواتيكيفووويالمعاهووودالصوووناعي ،ومسووووغاتا

.الخاصبمادةأنظم التحكمالنيوماتيكي 
 الصناعي: التعليم المهني والتقني 3-1
أنوووهبعّرفوووتمنظمووو األمووومالمتحووودةللتربيووو والثقافووو والعلووووم)اليونسوووكو(التعلووويمالتقنووويوالمهنوووي

التوويتتضوومنإضوواف إلووىالمعووارفالعاموو دراسوو التعلميوو "جميووعأشووكالومسووتوياتالعمليوو التعليميوو 
التكنولوجيوواتوالعلووومالمتصوول بهووا،واكتسووابالمهوواراتالعمليوو والوودراياتوالمواقووفوالمووداركالمتصوول 

(.2001،29بالممارساتالمهني فيقطاعاتالحياةاالقتصادي واالجتماعي ")مصطفى،
مجا الصناعيأحد التعليم ُيعد الالكوادرالتإعداد فيضروريالبشري  بدورها للقيام التنمي  
الحاليالشامل  وضعه في منه المرجو الدور يحقق ال أنه إال يعان؛، أولهاة عدّمشكالت يبل ،

ستخفافا اليدويبالالمجتمع العضليبناء عمل الحرفي العمل بين تميز ال مغلوط  مفاهيم على
و التقني ت المستندالعمل نظرياتعلمي  مُكُح إلى العملي ، عدمثّم تطبيقاته مشكالتنجمتعن

بالمدرس  الملتحقين لتوجيه تربوي  ومقاييس اختبارات على ترتكز تنظيمي  صيغ بوضع االهتمام
وفقا  الصناعي  واستعداداتهم،الثانوي  لقدراتهم وجانبإلى والعمل، الفكر بين الفصل النظري بين

المحيطوالتطبيق والبيئ  المدرس  وبين ومؤسساتاإلنتاج، المدرس  وبين إلىشيوعفأدىذلك. ،
منالملتحقينبالتعليمالصناعيوالعاملينفيه،الدافعي لدىالكثيرفيحاالتمناإلحباطونقص

ىمعرفي وأخر التيتحتويعلىجوانبسالملحوظ فيبعضموادهاالُمدرّإلىالضخام وفوقهذا
منقصيرفيزُيقدمالذيواألداءالعملي،كبيرا منالمفاهيموالرموزوالمخططاتقدرا أدائي تتناول
ي ال وكثرنسبيا  منه، المرجوة المخرجات الواحدةناسب الدراسي الصف في الطلب  وندرة،عدد

أدىكلذلك.األمثلبالشكلضروري ا فيإعداداألطرالفني الالمدرسينوالمدربينالمؤهلينتربوي
في معارفومهاراتإلىعجز والتكنولوجيفيمجاالتواكبتُإكسابالمتعلمين العلمي التطور

منالخبراءعددوهذايتفقمعرأي،اتسوقالعملمنالعمال الماهرةوتتفقمعاحتياج،الصناع 
أُ بأنه العربي وطننا في الصناعي المهني التعليم نش فيوصفحال وصُئ ونُم متأخرا،  تابعا  ذف م

(.2003،1ال ،حتىصارمتخلفا )البربري،هم مُ
لوو الكثيوورموونأبنائووه،ويحظووىبالوودعماالجتموواعيب يمثوولالتعلوويمالصووناعيفوويالوودولالمتقدموو ق 

يعمولفنويإلوىأنصوف تتلكالمجتمعاتالنظورةالمخوالماديمنأفرادالمجتمعومؤسساته،كمارسّ
المفوواهيمتجوواهاألعمووالاليدويوو ،وتحولووتموونمجووردأعمووالآليوو عضوولي إلووىبلوودىأفرادهووا،وارتقووت
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الثووورةفوويمجووالالتوودريبجانووبإلووى،المهووارةوالمعرفوو أعمووالفنيوو تقنيوو تتطلووبمسووتوياتعليوواموون
عووودادالكووووادرالبشوووري التووويارتكوووزتفووويبنائهووواعلوووىتوظيوووفمسوووتحدثاتالتكنولوجيوووافوووي مجووواالتوا 

التطووووراتلتطوووويرأسووواليبتووودريبطوووالبالتعلووويمالتكنولووووجيعلوووى؛االتصوووالومعالجووو المعلوموووات
 Lesterأكدالخبيرالدوليللتكنولوجيالسترثارو)"والتخصصاتالصناعي ،فيالعلمي والتكنولوجي 

Thurowالقووورنالواحوووود فووويالمنافسوووواتاالقتصوووادي فووويّموووالصووووراععلوووىالق أهووومخاصوووي فوووي(أن
كسووبالكوووادرالبشووري المتخصصوو مهوواراتوطرائووقوالعشوورينهوويتطووويرتعلوويمالتكنولوجيووابصووورةتُ

تصوووبحالسوووالحالتنافسووويفووويالقووورنلطريقهووواتفكيوووروابتكوووارجديووودة،ألنمهووواراتاأليوووديالعاملووو فوووي
(.2003،3)البربري،"القادم

 الصناعي في الجمهورية العربية السورية  لمحة تاريخية(: والتقني المهنيالتعليم  3-1-1

بووالتعليمالفنوويوالمهنوويلمواجهوو متطلبوواتالتطووورالتكنولوووجيومعالجوو الوودولالعربيوو اهتمووت
مشكل البطال المقنع ،للتقليلمناستيراداأليديالعامل األجنبي .

قووورنالعشووورين،وقووودتذبوووذبتالنظووورةإليوووهيعوووودتووواريخالتعلووويمالمهنووويفووويسووووري إلوووىبوووداياتال
االهتمامبهخاللالمراحلاألولىله،إالأناالهتماماليوومبهوذافيقصور وتبعذلك،صعودا ونزوال 

مووناإلشوواراتالبووارزةعلووىربووطالتعلوويمبووالتحوالتاالجتماعيوو والثقافيوو عوودواحوودا النوووعموونالتعلوويميُ
واالقتصادي .

مالفنوويالصوناعيالخووريلبقاعودةعريضو موونالمعوارفالعلميوو والتقنيو والمهوواراتويوزودالتعلوي
وتضووم،وتسوواعدهعلووىتطووويرنفسووهواختصاصووه،العلميوو التوويتمكنووهمووناالنخووراطفوويسوووقالعموول

اللحووواموالمحركووواتواآلليوووات،والكهربووواء،ولكترونيوووات،اإل:حرفووو "أواختصاصوووا "،وهووويةعشووورىحووودإ
التدفئو واآلالتالزراعيو ،والنسويل،والنماذجوالسباك ،ونجارةاألثاث،والتسوي والخراط ،ووالتشكيل،

(.1998،24؛عطي ،30التبريدوالتكييف")وزارةالتربي ،د.ت،ووالتمديدات،
سوووري ومنووذالقووديمإنللتعلوويمالفنوويوالمهنوويفوويسوووري مكانوو مرموقوو ومهموو ،وقووداشووتهرت

التعلويموالتودريبلنسويلوالخشوبوغيرهوا،وكوانكصوناع الزجواجوا،منالحرفاليدوي المهمو كثيرب
رف ،وغالبا ماكوانعلىيدمعلمالحهاعنطريقتوارثطرائقالمهن وأسراريجريعلىهذهالحرف

ضمنإطاراألسرة.هذاالتوارث

مانيبسببتحولالطرقالتجاري عونالعثاالحتاللوقدتراجعتمعظمالحرفاليدوي فيفترة
،وغيوورذلووكمووناألسووبابالداخليوو والخارجيوو ...،وتوودنيالمسووتوىالمعيشوويللسووكان،الوووطنالعربووي

،أولمدرسوو صووناعي فوويحلووبافتتحووتم(1921ومووعبووداياتالقوورنالعشوورينوتحديوودا فوويعووام)
التخصصوواتفيهوواثمانيوو ،وكووانوتووولىالتوودريبفوويهووذهالمدرسوو بعووضحرفيوويالمهوون،وكووانعوودد
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منوواهلمحووددةأوخطوو دراسووي ،وكانووتموودةبووالسووائلوتجهيووزاتتعليميوو بسوويط بويجووريالتوودريب
عودهوذهالدراس أربعسنواتبعدالمرحل االبتدائي التيكانتمدتهافيذلكالحوينخموسسونوات،وتُ

(.2000،54زارةالتربي ،)وفيسوري ؛المرحل التأسيسي للتعليمالفنيوالمهني
وبعووودأنحصووولتسووووري علوووىاسوووتقاللهاموووناالحوووتاللالفرنسوووي،أولوووتالحكومووواتالوطنيووو 

نظوامالتعلويمالفنويوالمهنويفويسووري بحيوثفُعود ل ومنضمنهالتعلويمالفنوي،،اهتماما كبيرا بالتعليم
يشملمرحلتينهما:

ترطلقبولالطالبفيهاإتمامالمرحل االبتدائيو ،ويحصولالمرحل اإلعدادي الصناعي :واشُ(1
الطالببعدهاعلىالشهادةاإلعدادي الصناعي .

المرحلو الثانويوو الصوناعي :ويشووترطلقبووولالطوالبفيهوواحصووولهمعلوىالشووهادةاإلعداديوو (2
لصوووناعي التووويالصوووناعي ،ويحصووولالطوووالبفوووينهايووو هوووذهالمرحلووو علوووىشوووهادةالدراسووو الثانويووو ا

تؤهلهمللدراس فيكلي الهندس أوللعملفيالقطاعاتالصناعي المختلف .
ر م(1952وفيعام) نظامالتعليمالفنيوحددتغاياتهعلىالنحواآلتي:ُقر 
تزويوووووودالبيئوووووواتالصووووووناعي والتجاريوووووو فوووووويالووووووبالدبعووووووددكووووووافموووووونمختلووووووفالمهنيووووووين(1

واالختصاصيين.
تقسووويمالتعلووويمالمهنووويفووويمرحلووو الدراسووو الثانويووو إلوووىثالثووو أنوووواعهوووي)التعلووويمالحرفوووي،(2

التعليمالتجاري(.والتعليمالصناعي،و
صوودرقووانونالتعلوويمالمهنوويفوويالجمهوريوو العربيوو السوووري الووذييحموولم(1955وفوويعووام)
رفوودالمنشوولتالصووناعي والتجاريوو بعووددتلبيوو لمتطلبوواتالتنميوو وسوووقالعموولوموونأجوول،/47الوورقم/

:يأتيغاياتهذاالتعليمبماُحد د توكافمناالختصاصيينوالمهنيين،
تزويوووودالصووووناع والتجووووارةفوووويالووووبالدباالختصاصوووويينفوووويمختلووووفالمهوووونوالحوووورفالتجاريوووو 

وتجوواري(علووىوالصووناعي ،ورفووعالمسووتوىالفنوويللعمووال،ويقسوومهووذاالتعلوويمإلووىقسوومين)صووناعي
كماحددالقانونشروطالقبولومدةالدراس والشهادةالممنوح .مرحلتينمتوسط وثانوي .

سووميهووذاالتعلوويمبووالتعليموسووبعموودارس،م(1957وقوودبلووغعووددالموودارسالمهنيوو فوويعووام)
(.2000،55)وزارةالتربي ،م(1958الفنيبعدقيامالجمهوري العربي المتحدةعام)

ل وانسجاما معالتحديثاتوالتوجهاتالتربوي ، التخصوصالمهنويإلوىموابعودسونالخامسو ُأج 
لموونحالطالوبفرصوو الوصووولإلوىمسووتوىمعووينموناللياقوو البدنيوو والنفسوي والثقافيوو والعقليوو ة،عشور
اإلعداديو ،وكوانيشوترطالتعلويمالفنويفويالمرحلو ألغويلذلكأفضل،هالنتقاءالمهن واستيعابهاتؤهل

لقبولالطالبفيالمرحل الثانويو الفنيو الحصوولعلوىشوهادةالدراسو اإلعداديو العامو ،وكوانذلوك
/مدرس .11بلغعددمدراسالتعليمالفني/وم،(1963–1962فيالعامالدراسي)
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يحقوووقموووايصوووبوإليوووهلووومإالأنوووه؛لمرحلووو بوووالتعليمالفنوووياهتموووامالدولووو فووويتلوووكامووونرغمبوووالو
منها:،ةألسبابعد

وافوويالدراسوواتالنظريوو أوالفقووراءالووذينالقصوورالبالتعلوويمالفنوويعلووىالووذيناقتصووارطوو(1
فويونإلوىالدراسو يستطيعونتحملمصاريفالدراسو الجامعيو ،فويحوينكوانبقيو الطوالبيطمحو

.خرجواويعملوافيوظائفالدول لاللتحاقبالجامع ليتمالتيتؤهلهالثانوي العام 
إذفويتلوكالفتورة،صعوب تأمينفرصعمللخريجيالتعليمالفنيبسوببطبيعو االقتصواد(2

رجووالاألعمووالالووذينيبحثووونعوونتحقيووقأكبوورقوودرممكوونمووناألربوواحعلووىحسووابفيووهكووانيووتحكم
العامل.
ناعاتالمحليووو وانقوووراضبعوووضفوووتحبووواباالسوووتيرادعلوووىمصوووراعيهإلوووىتراجوووعالصووو(أدى3

منها،فقلتالحاج إلىاليدالعامل .
ع موووناالسوووتيراد،ووُقل ووول عووواداالهتموووامبالصوووناع المحليووو م(1963وبعووودقيوووامثوووورةآذار) ُشوووج 

القطوواعالعوواموالصووناع المحليوو والمشوواريعالكبيوورة،فووزادتالحاجوو إلووىيوودعاملوو متخصصوو ،ممووا
إلوىم(1970)عوامفوصولعوددالمودارسالفنيو ،إلقبالعلوىالمودارسالصوناعي ساعدعلىزيادةا

/مدرس .45/
حوووينوظهووورهوووذااالهتموووامواضوووحا م(1970وقوووداسوووتمراالهتموووامبوووالتعليمالفنووويبعووودعوووام)
أصوبحعوددالمودارسالفنيو و،(1980فويالعوامالدراسوي)/مدرسو ثانويو فنيو صوناعي 50/ُأحدثت

(.2003،46/مدرس )خضور،86مدرس بزيادةقدرها//136/
فووويالخطووو وقوووداسوووتدعتالتطووووراتاالقتصوووادي واالجتماعيووو التووويحووودثتفووويسووووري تغييووورا 

تحوووديوطبيعووو التطووووراتاالقتصوووادي فووويالعوووالم،والتعليميووو ،ومووونهوووذهالتطوووورات)النمووووالسوووكاني،
ضوعخطو للحكوم السوري كانتنتيجتهوإلىعقداجتماعدعاكلذلك،الثورةالعلمي الحديث ...(

%(موونخريجوويالمرحلوو اإلعداديوو فوويالتعلوويم70موودتهاالزمنيوو عشوورسوونواتتهوودفإلووىاسووتيعاب)
%فووي60):يأتكمووايووويوو لوو اإلعداديوو علووىالمرحلوو الثانالمرحويجوور خ بحيووثيوووزعالفنوويوالمهنووي،
–1995العووامالدراسووي)وُحوود د %فوويالتعلوويمالمهنووي(،10العووام،%فوويالتعلوويم30التعلوويمالفنووي،

؛وزارةالتربيوو ،50-2003،46لتحقيووقهووذهالخطوو وسووميبعووامالهوودف)خضووور،معامووا (1996
2000،121.)

العمولعلوىتنفيوذهوذهالخطو وفوقخطوواتتدريجيو وتنسويقبوينمختلوفالووزاراتذاتوجرى
الكهربواء،والنقول،والمواصوالت،واإلنشواءوالتعميور،والصح ،والصناع ،وزراع ،الوالعالق )التربي ،

تعليمواتالقيودوالقبوولعلوىأنتصودروزارةالتربيو سونويا ،الوري(والنفطوالثروةالمعدنيو ،والسياح ،و
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موعموديرياتل تُن س وق الووزاراتالمعنيو وتبّلغهذهالتعليماتإلى،فيالصفاألولالثانويالعاموالفني
التربي فيالمحافظاتلقبولالطالبفيمدارسها.

سياسوووو القبووووولفوووويموووودارسالتعلوووويمالفنوووويمُعوووود ل ت(2001–2000وفوووويالعووووامالدراسووووي)
%(مووونخريجووويالمرحلووو اإلعداديووو ،وصووودرت50والمهنووويفأصوووبحتنسوووب االسوووتيعابالمطلوبووو )

يووو لتحديووودالووودرجاتالعظموووىللقبوووولفووويالتعلووويمالفنووويوالمهنووويتبعوووا التعليمووواتإلوووىموووديرياتالترب
حلخريجوويالتعلوويمالفنوويوالمهنوويللمسووتوىالتعليموويلكوولمحافظوو ،كموواصوودرمرسووومتشووريعيسووم

كولخوريلحسوباختصواصبالحاصلينعلىشهادةالدراس الفني والمهني بمتابع دراستهمالجامعي 
(.25-2002،24التربي ،ووفقنسبمعين )وزارة

إعدادمشروعاتللتطويرالتربويعلىوزارةالتربي عملتم(2007–2003)وفيالسنوات
،وبلوووغعوووددهوووذهالمشوووروعاتثالثووو عشووورّلهوووابجوانبهووواكالتعليميووو التعلميووو بغيووو النهووووضبالعمليووو 

تناولوووتفيهووواجوانوووبمنظومووو العمليووو التعليميووو والمهنيووو العامووو المنووواهلتطوووويرب التعلميووو مشوووروعا، 
عوووداد لالتكنولوجيوووافووويالتعلووويماالهتموووامبووودمجانوووبإلوووىوتوووأهيلهم،المعلموووينوالمدرسوووينوالتقنيووو ،وا 

وفيرتووووو،تجهيووووزقاعوووواتحاسوووووبو،يوووو والمهنيوووو )توووووفيرأجهووووزةحاسوووووبتوووووفيرالمسووووتلزماتالتقنب
)وزارةنواةالفضوائي التعليميو وغيرهواوالق التعليميووجوانبأخورىكمطوابعالكتوب،(الشابك توصيالت
(.2-2007،1التربي ،

وكوووانموووونإنجوووازاتهووووذهالفتوووورةاعتموووادبرنووووامللتحوووديثالتعلوووويموالتوووودريبالفنووويوالمهنوووويفووووي
الجمهوريوو العربيوو السوووري ،موونخوواللعقوودشووراك بووينالحكوموو السوووري واالتحوواداألوربووي،بميزانيوو 

كوان،مليونيورو،ُقس مهذاالبرناملإلىثالثمراحل،ُمدةالواحودةمنهواثالثو أعووام(25ُقد رتبوووو)
الهدفمنهاهوتحسينفعالي وكفاءةنظامالتعليموالتدريبالمهنويفويالمودارسوالمعاهودالصوناعي 

معووووداتبمووووايلبووووياحتياجوووواتسوووووقالعموووول،ورفوووودالمؤسسوووواتالتعليميوووو والتدريبيوووو بمووووايلزمهوووواموووون
موون وتجهيووزات،فُأحوودثتمجموعوو موونالمخووابرالتعليميوو فوويالموودارسوالمعاهوودالصووناعي فوويكوول 
دمشووقوحمووصوحلووب،كووانموونبينهووامخبوورالووتحكمالنيوموواتيكيفوويمدرسوو التلمووذةالصووناعي فووي

دمشق،وُأجريتبعضالدوراتالتدريبي للمدرسينلتدريبهمعلىهذهالمخابر.
لالتكنولووجيفويمجوالالمنهواج،وينصوبذلوكعلوىخ د رةالتربي علىاالهتموامبالُمووتعملوزا

(.2008محتوىالتدريس)وزارةالتربي ،بفي التدريسبدال مناالهتمامكي
 :أهداف التعليم الفني والمهني الصناعي والتقني في الجمهورية العربية السورية-3-1-2
تتقواطع؛إذالصوناعيتنودرجفويإطوارالتعلويمالفنويوالمهنويوالتقنويإنأهدافالتعلويمالمهنوي

وموونهووذه،حاجوواتسوووقالعمووللتلبيوو اءالطلبوو بمووايووؤهلهمجميعهوواعنوودأهوودافتسووعىلتطووويرأد
األهداف:
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موواهروتأهيلهووالتكووونفوويمسووتوىالعاموولال،إعووداداليوودالعاملوو الموواهرةفوويشووتىالمجوواالت(1
لإلسهامفيخططالتنمي وسدحاجاتالمجتمع.لمهندس،وذلكومستوىمساعدا

صوادي لمواجهو الحاجواتالمتجوددةربطخطوطالتعلويمالمهنويوالتقنويبمخطوطالتنميو االقت(2
القتصادالقومي.فيا

وتبعوا ،العملعلىانتقاءالطالبوتوزيعهمعلىفروعالتعلويمالمهنويوفوققودراتهموميوولهم(3
وذلكفيضوءالمبادئالعلمي للتوجيهالمهني.،االقتصادي المختلف المؤسساتلحاجات
كسوووابالطوووالبطريقووو ،تووودعيمالتكامووولبوووينالدراسووو النظريووو والدراسووو العمليووو التطبيقيووو (4 وا 

ومواجهو ،التجديودواالبتكوارمواصول دراتهمولمسواعدتهمعلوىتنميو قو،التفكيرالعلميوالتعلويمالوذاتي
للوصولإلىمستوياتمهني تفيبحاجاتالعمولفويومتابع إغناءخبراتهم،واقفالحياةالمتجددةم

ميادينالصناع والتجارةوالزراع والخدمات.
توجيهمناهلالتعليمالفنيوالمهنيلتلبيحاجاتالتنمي االقتصادي واالجتماعي .(5
بمايسوهلأداءالعمليواتالمهنيو وفوق،والعملي إكسابالطالبالمهاراتوالخبراتالنظري (6

األصولالصحيح ،وينميحبالعملفينفوسهمويشعرهمبأهميتهمفيمجاالتالحياة.
فهومصوحيحلودورالفوردفوي،وذلوكبتدريبالطالبلالندماجفويسووقالعمولواإلسوهامفيوه(7

المجتمع.
الزراعووياالقتصوواديوالصووناعيوالتجوواريوإعوودادجيوولموونالعوواملينفوويمجوواالتالنشوواط(8

)وزارةأحودثاألسواليبالمهنيوو عمالوقوادرعلوىاسوت،تينالعامو والمهنيو موزودبقسوطوافمونالثقواف
(.124-1997،123؛المنظم العربي للتربي والثقاف والعلوم،23-2002،22التربي ،
:أنماط إعداد ط ب التعليم الفني والمهني -3-1-3
علوىنهجووينتجووريإنطرائوقإعوودادالطوالبالمنتسووبينإلوىمؤسسوواتالتعلويمالفنوويالصوناعي
هما:
إذلمتقدم وبعضالودولالعربيو ،بعضالبلدانالجأإليهالمفتوح:وهونظاممتطورتالنهل(1

بغيوو تحسووينهوومفوويأموواكنالعموول،ؤمأداو ق وويُالمؤسسوواتالتعليميوو وفوويرجهمبعوودتخووُيت وواب عالخريجووون
(.47-2001،46)مصطفى،لطالبالجدداتعليمنوعي 
رحلوو الثانويوو ىالمعلوودإنهوواءمرحلوو التعلوويماألساسوويالطووالببعووفيووهيووو ز عالوونهلالمغلووق:(2

وذلووووكبحسووووبمسووووتوىالتحصوووويلالعلموووويفوووويشووووهادةالتعلوووويم،أوالفنيوووو والمهنيوووو عاموووو بفروعهوووواال
المؤسسواتالتعليميو بعودتخورجالطوالب،أيتنقطعالعالق بينالخريجينوسي،وفيهذاالنهلاألسا

تعلويمهمعلوىمواتمكونالطوالبمونتعلموهمونتعورُّفُوهوو(feedback)مايعرفبالتغذيو الراجعو 
مفقودة.التغذي الراجع وتدريبهم،فتكون
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لمعرفوو موودىإمكانيوو الحصووولعلووىفرصوو جووونُيت وواب عالخريال؛إذوهووذامووايحوودثفوويسوووري 
الخريجينبعودكماأنمتابع أداء؟تخصصاتالتيتعلموهاطلبعلىالفيسوقالعملوهل،عمل

األخطوواءوالعثووراتالتويقوودتوجوودفوويخطوو التعلوويمالفنوويوالمهنوويسووتبقى،وعلووىهووذامفقووودةتخورجهم
المطلوبو التوافوقطبيعو األعموالوتودرسللطوالبوالمنواهلالتويمنحيوثطبيعو االختصاصواتأ

وتووؤديإلووىزيووادةالخووريجينالووذيناليجوودونفوورصعمووللتخصصوواتهم)خضووور،فوويسوووقالعموول
2003،14.)
النظام التعليمي الفني والمهني في الجمهورية العربية السورية:واقع كفاية  -3-1-4
وعلووىموودى،توودلعلووىمسووتوىإنتاجيوو العموولصووف تقويميوو للنظووامالتعليمووي:"الكفايوو تعنووي

مدخالتوووه،وبوووينبوووينتحقيقوووهألهدافوووه،لوووذلكفالكفايووو هووويالعالقووو بوووينمخرجووواتالنظوووامالتعليمووويو
تقووويسمسوووتوىمالءمووو كمووواأهدافوووه،فهووويتقووويسأوتقووودرإنتاجيووو النظووواممووونجهووو ،بوووينمخرجاتوووهو

،1988؛رحموووو 2003،69ضووووور،)خ"موووونجهوووو أخوووورىالموووودخالتوالمخرجوووواتألهوووودافالنظووووام
236.)
العلموويئووهمسووتوىأدافوويموالتوودريبالووذيتلقوواهالخووريلإنمتابعوو الخووريجينومعرفوو أثوورالتعلووي

تقاسكفاي النظامالتعليميمونجوانبينهمواالكفايو الداخليو إذعدأحدأوجهكفاي النظامالتعليمي،يُ
والكفاي الخارجي للتعليم.

"وصوووفكمووويونووووعيلمسوووتوىالمكونووواتالداخليووو :الكفايووو الداخليووو للتعلووويمبأنهووواوُتعووورف*
المتعلقووو بجوووودةالعمليووو التعليميووو ،أمووواالكفايووو للنظوووامالتعليموووي،فالكفايووو النوعيووو الداخليووو هووويتلوووك

.(2002،49ان،الكفاي الكمي فهيقياسالكفاي بوساط مؤشراتكالنسبوالمعادالت")الحمد
ة:كاألهوووداف،كثيوووروهووويهوووا،يشوووملتقوووويمالمكونووواتالداخليووو موووداخلالنظوووامالتعليمووويجميعو
عودادهم،والتسوهيالتأفاتالطالبالملتحقوينبوالتعليموومواص،والمناهلوالمقرراتالدراسي ،والبرامل

هالمرافووقوالموووادوموودىمواكبوو هووذ،التدريبيوو والتعليميوو كاألبنيوو والمرافووقوالتجهيووزاتوتقنيوواتالتعلوويم
العوواملينفوويالتعلوويموالتوودريبموونحيووثمووؤهالتهممواصووفاتلتكنولوجيووا،وكووذلكلللتطوووراتالحديثوو 
(.2001،47وخبراتهم)مصطفى،

كمودى،"كفاي النظامالتعليميلتحقيقاألغراضالمطلوبو منوهبأنها:الكفاي الخارجي وتعر ف
اجاتالتنمي وسوقالعمول،ومودىكفايو الخوريجينفويتنفيوذالمهواممعحتوافقالخريجينكما ونوعا 
(.49-2001،48)مصطفى،واألعمالالموكل إليهم"

عموول،والوقووت:أعوودادالعوواملينوالبوواحثينعووناآلتيوو ويشووملتقووويمالكفايوو الخارجيوو العناصوور
فرص عمل،وكفاي الخريجينفيأداءأعمالهم.لعثورعلىالمستغرقل
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نالتعلوويمالفنوويوالمهنووييعووانيأ-وهوويقليلوو جوودا -لدراسوواتالتوويتناولووتهووذاالجانووباتُب ووي نو
:اآلتي المشكالت

،ومنها:مشكالتالكفاي الداخلي (1
المجتمووع،وقوودأدتهووذهالنظوورةإلووىدفووععووددمووندونيوو  نظوورة يعووانيالتعلوويمالفنوويوالمهنوويأ(

نمتابعوو عووقسوومكبيوورموونهمإلووىعجووزهووذاالتعلوويم،وبالتووالينصوورافعوونكبيوورموونالطووالبإلووىاال
الحصولعلىمؤهلعلمي.بغيريلالعلمي،ودخولهمسوقالعملالتحص
،كغيوورهموونالفووروعالتعليميوو إلووىزيووادةحجووماإلنفوواقالتربوووييحتوواجالتعلوويمالفنوويوالمهنوويب(

بسووببالحاجوو إلووى،بقيوو مجوواالتالتعلوويملقيوواسإلووىباألنتكلفوو الطووالبفوويالتعلوويمالفنوويمرتفعوو 
لوووىالو،التووودريبالعملوووي ببسوووببارتفووواعأسوووعارهوووذهتجهيوووزات،وارتفووواعتكلفووو هوووذاالتووودريالمخوووابروا 

اتالاإلنفاقغيركوافلتلبيو متطلبوزيوما،صيان وغيرهاىاللإ دائموالحاج الجهيزاتواألجهزةالت
التدريبالمطلوب.

حاجوو إلووىإعووادةفوويلووىالطووالبيووؤديإلووىوجووودخووريجيننخفوواضحجووماإلنفوواقعإناج(
الدراسي .مأثناءحياتهفيبسببقل الخبرةالعلمي والنظري التياكتسبهاالطالب،التدريبوالتأهيل

إلوووىبالنسوووب الواحووودالصوووففووويارتفووواعكثافووو الطوووالبفووويالصوووف،وارتفووواععوووددالطوووالبد(
.التعلمي العملي التعليمي سلبا فيسالواحد،ممايؤثرلمدرا

،إنالمعوقوواتالسووابق أدتإلووىمشووكالتأخوورىتتمثوولفوويارتفوواعنسووبالهووروبوالتسووربه(
(.2003،125أيالهدرفيالجهدوالمال)خضور،

مشكالتالكفاي الخارجي :(2
عفالكفاي الداخلي منحيث:تأثرتالكفاي الخارجي للتعليمالفنيوالمهنيبض
أيمونحملو الشوهادةاإلعداديو وموادون،،ارتفاععددالعمالغيرالمهرةفيالقووةالعاملو أ(

(.2005،7)المؤسس األوروبي للتدريبالمهني،الصناعيلكبيرةمنالتعليمبسببنسب التسربا
فووويالسووويما،جميعهوووااتاالقتصوووادي القطاعوووالخلووولالقوووائمفووويبنيووو العمالووو فوووياسوووتمرارب(

سووقبموايتطلبوهخصصواتالفنيو والمهنيو التخطويطللتربوطمونحيوثعودم،القطاعالصناعيالعوام
ارتفاعنسب البطال بينخريجيالمدارسالفني والمهني .العمل،ويظهرذلكمن

الحديثوو المسوواعدةةجهووزنصوويبالطالووبموونالوسووائلواألإنتوودنياإلنفوواقأدىإلووىتراجووعج(
نوعيوو المعرفوو التووييحصوولعليهووافوويممووايووؤثرسوولبيا ،اععووددالطووالبعلووىالتوودريببسووببارتفوو

.الخاص فيالتعليمالطالب،ويعودذلكإلىقل مواردالتمويلوغيابمشارك الفاعلياتاالقتصادي 
التخطووويطللتعلووويمالفنوووي،ونعنووويهنووواالقطووواعمووون القطاعووواتاالقتصوووادي المختلفووو د(اسوووتبعاد

تخريلأعدادكبيورةمونالطوالببتخصصواتقودتكوونغيورإلىلخاصبفروعهالمختلف ،ممايؤديا
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خوور،أوآموونجديوودعلووىتخصووصإلووىالتوودرُّبممووايوودفعهووؤالءالخووريجينمطلوبوو فوويسوووقالعموول،
ممايجعلتكلف التدريبمضاعف .،الحصولعلىالتدريبالمطلوببعدااللتحاقبالعمل

لفنوينالتعلويماإ:القولتدعوإلىالتعليمالفنيوالمهنيفيسوري نظاموالنتيج النهائي لتقويم
:ألسباب،منهاوالمهنيلميحققأهدافه

موونالوووزارات،إذُيووديُرهعوودد شوورافعلووىالتعلوويمالفنوويوالمهنوويجهوو موحوودةلإل(لوويسهنوواك1
للتعلويمالفنويمونالقطواعشوركاءفعليوينفويالتخطويطالو،تنسيقمشتركوفعليبينهوابغير،المختلف 

قععلىعاتقهفعليا استيعابالقسماألكبرمنخريجيالتعليمالفنيوالمهني.يالخاصالذي
المعيارالوحيدهوومسوتوىتحصويلالطالوبإنبل،دقيق فيالتعليمالفنيالمعاييرال(فقدان2

رغباتوهالفعليو ،وغيوابملحووظللتوجيوهالمهنويالوذييحوددتوجهواتالطالوبو،فيالمرحلو اإلعداديو 
لوهالجامعواتأوفيفيالمعاهدمتابع الدراس بعدالتخرجفيمجالأفقالتعليمالفنيأنضيقكما
(.2003،125لتعليم)خضور،كبيرفيرفعنسبالتسربمنهذااأثر 

أثر التعليم الفني في إنتاجية العمل: -3-1-5
بوينمودىقودرةتُالتويفهوي،إنإنتاجي العملمنأهمجوانبالكفايو الخارجيو للنظوامالتعليموي
األعمالالموكل إليهم،ومدىقدرتهمعلىزيادةاإلنتاجي وتطويرتنفيذيالنظامالتعليميعلىخريج
كوووي وسوووريع فووويوسوووائلاإلنتووواج،ولصووولاتوالوووذينعووويشفيوووهنواجوووهتطووووراتمل،ففووويالعصووورالعمووو

خطووووطتطووووويروتحووووديثلمختلووووفالقطاعوووواتاالقتصووووادي بغيوووو زيووووادةنسووووتطيعالمنافسوووو البوووودموووون
اإلنتاجيوو وتحسوويننوعيوو منتجاتنووا،إنهووذاالتطووويروالتحووديثسوووفيووؤديإلووىزيووادةالطلووبعلووى

كالمتخصصووينفوويمجوواالتهندسوو الحاسوووب،،العمووالالمهوورةذويالكفوواءاتالعلميوو والفنيوو العاليوو 
إلوىارتفواعنسوب البطالو بوينالعموالوسويؤديذلوكدارةوالتسويقوغيرها،تكنولوجياالمعلومات،واإلو

بمواينسوجمموعالتطوويروالتحوديثوتطويرهوامعوارفهمومهواراتهملوىتحوديثالذيناليمتلكونالقودرةع
(.2003،111السريعفيوسائلاإلنتاج)خضور،

إنتجاوزالمشكالتبينالخريجينوحاجاتالسوقيتطلب:
الكاملوالفعاللمواردالقوىالعامل فيالمجتمع.عمالتأميناالست(1
إشوووباعحاجووو فوووروعاالقتصوووادالووووطنيمووونالقووووىالعاملووو علوووىمسوووتوىقطاعووواتاإلنتووواج(2

وفروعها.
اإلنتاج.وسائلاسبالتطورالمتسارعفينالعلمي والمهني وتأهيلهابمايإعداداألطر(3
عووادةتوزيعووهتووأمينالتناسووب(4 األمثوولفوويتوزيووعالقوووىالعاملوو فوويفووروعاالقتصووادالوووطنيوا 

الناتج عنالتقدمالتقني.نوعي لهذهالفروعتبعا للتغيراتال
:وذلكعنطريق،ةلإلنتاجي االجتماعي للعملدرطّالعملعلىتأمينزيادةم(5
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عادةتدريبالقائمينعلىالعمل.رفداالقتصادالوطنيبالقوىالعامل المؤهل وتدر-أ يبها،وا 
دخوالآخورموا،اآلالتالحديثو عمالوذلكبالتوسعفياست،رفعالمستوىالتقنيلإلنتاج-ب وا 

فيمجاالتاإلنتاج.أجهزةوصلإليهالعلممن
،1994)عمووور،هراهووودإوالتقليووولمووواأمكووونمووون،األمثووولاالسوووتغاللوقوووتالعمووولاسوووتغالل-ج
116.)

ومُوتودريبها؛قووةالعمولُيلجوأإليهوالتأهيولعدخط التعلويموالتودريباألداةالتويوتُ س  السياسو إذُتر 
إلىالمعطياتالبياني التيتوفرهاخط القوةالعامل .التعليمي استنادا 

:(Pneumatic) (وطغالهواء المض النيوماتيك نبذة عن  -3-2
فقداكتشفه،قدمالعصورتيعرفهااإلنسانمنذأمصدرأساسيمنمصادرالطاق الالهواء

مساعدتهاعلىاالشتعال،واستغللعملهيست،فباتالنارمنذاكتشافاإلنسانالقديموعرفأهميته
ليستفيدته،وبنىطواحينالهواءايدفعالمراكبالشراعي لنقلحاجهبوبالرياحوالهواءالطبيعيف

حوتتوقفعنالعطاءعندماالتياراتالهوائي ،فكانتتعملهذهالمعداتوتنتلكلماهبتالريمن
واستعمالهاكلماوتوظيفهااإلنسانللتطلعإلىالمزيدمنتسخيرهذهالطاق ذلكدفعوتقفالرياح،

حجمالهواءوقل كثافتهفكانتخزينهذهالطاق هوالهدفالمرجوتحقيقه،ولكنكبر،حتاجإليهاا
التيتواجهتباعدبسبب كانتالعقب  منهذلكالتخزين،جزيئاته إلىكمياتكبيرة وكذلكالحاج 

التغلبالعلماءوالمهندسونذكر،ومعمرورالوقتوالعملالدؤوباستطاعليكونلهفاعلي نافع تُ
ال بتصنيعالضواغطاآلعلىهذه فيقلالتيتضغطالهوالي مشكل  فيعبواتأسطواني  ءوتخزنه

وبالتاليتزيدكميته.،حجمهوتزدادكثافته
ففىالفترةموا،التحكميفعمالهديدهواستالهواءالمضغوطليسبالجديد،ولكنالجعمالإناست

نتيج للتقدمالكبيوررقيق ومتين ،وبأحجامصغيرة،بالستيكخراطيمنتجتأُم(1950و1940بين)
ممووا،إنتوواجالصووماماتاالتجاهيوو ذاتاألحجووامالصووغيرةجانووبإلووى،اع اللوودائنالصووناعي فوويصوون

ولكووونفووويهوووذهالفتووورةكانوووت؛الهوووواءالمضوووغوطفووويعمليووواتالوووتحكماسوووتعمالحوووثالشوووركاتعلوووى
كوانكولعنصورمونعناصورإذجإلوىمجهوودشواقعنودالتنفيوذ،منظوماتالتحكمالنيوماتيكيو تحتوا

.ثبتمنفردا المنظوم يُ
ذالمينفذنظامالتحكمبدق متناهي  الكثيورةأسودلدىالفنيينبسببالوصوالتكابوسا يصبحوا 

لنوودرةالفنيووينالموودربينعلووى،فوويالصووناع ا (محوودوديوموواتيكلووذاكووانالووتحكمالهوووائي)النيو،والمحيوورة
ذلكآنذاك.

واسووووتخدمتالصوووومامات،تقوووودمتصووووناع صووووماماتالووووتحكم(م1960)وفووووىمنتصووووفعووووام
وكانتهذهالصماماتبالمواصفاتالفني اآلتي :،المنطقي فيالمنظوماتالهوائي 
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صغيرةالحجم.-1
أصبحتفتحاتالتوصيلفيأسفلالصمام.-2
.ومخارجهاالصماماتعنالوظيف فيترقيممداخلأرقاممعبرةعملتاست-3
تعملهذهالصماماتفيمدىكبيرللضغط.-4
مليوووووندورة(100(ماليووووينو)5بووووين)لهووووذهالصووووماماتيعموووورالتشووووغيلالتووووراوحي-5
.ي تشغيل

ويضوووافإلوووىذلوووكظهوووورالوصوووالتالسوووريع التووويتجعووولعمليووو التوصووويلتوووتمفوووىلحظوووات،
أدىو،مونالصوماماتخوروجالهوواءالفوائضوكذلكظهوربعضالعناصرلكتمالصوتالمزعلعند

عمالموواجعوولاسووتوهووذا،إلووىتسووهيلالتركيووبوتقليوولتكلفوو المنظوموواتالهوائيوو عوونذيقبوولذلووك
.ط ردالمضغوطفيتزايدمالهواء
زةدواتوأجهوموناألكثيورا نجودإذ،الهوواءالمضوغوطبغيريمكناليومتصورمصانعحديث وال

وآالتالتعبئووو والتغليوووف،وآالت،مووونالصوووناعاتالغذائيووو والكيماويووو كثيووورالوووتحكمالنيوماتيكيووو فوووي
يفووأيضووا عمليسووتوتسووتعملنظووامالهووواءالمضووغوط،كمووا،النسوويل،وأنظموو الووتحكمالمختلفوو وغيرهووا

نشاءتشغيلآالتال صالحهاالطرقورشوأعمالالتعدينوا  لخ.إ....وا 
 :أنظمة التحكم النيوماتيكيةميزات م -3-2-1
منها:(2008وفقماأوردهإبراهيم)،عدةايامز بالنيوماتكالتحكمنظمتمتاز
القوةوالسرع .فيسهول التحكم(1
خوواللأجووزاءصووغيرةهووانقلتهووا،وقابليوو تخووزينطاق(توووفرمادتهووافوويكوولمكووان)الهووواء(،و2
نسبيا .
آالتهوواسووهول حموولو،فيهوواتيوواركهربووائيلوويسفووياألموواكنالتوويعمالهايبهوواواسووتيمكوونترك(3

مسافاتبعيدة.إلىخر،كمايمكننقلالهواءالمضغوطخاللأنابيبآمنمكانإلى
وقودرتهاوسوهول صويانتها،التشوغيليهواطوولعمرومتان اآلالتالعاملو بوالهواءالمضوغوط(4

األحمالالمفرط .علىتحمُّل
الظروفالصعب حيثاألترب والماء.ُصممتهذهاآلالتلتعملفي(5
بالتيوووارالتووويتعمووولاليتعووورضالعووواملونبهوووذهاآلالتلصووودم كهربائيووو كموووافوووياآلالت(6

الكهربائي.
بووالتغيراتالطفيفوو فوويدرجوواتالحوورارةممووايووؤمنالتشووغيلا كثيووراليتووأثرالهووواءالمضووغوط(7

الجيدلآلالتوالمعدات.
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عنووووداسووووتعمالالهووووواءخطوووورلالنفجووووارالخاصوووو بهووووا،إذئلحمايوووو هوووواعلووووىوسوووواؤاحتوا(8
تكاليفأجهزةالوقاي .ريوفّ،مما،المضغوط
.إذاتسّربتلوثالفاليسببا الهواءالمضغوطيكونعادةنظيف(9
.(91ص)يبوسهل االستعمالوالتركنسبيا الهواءالمضغوطرخيص (أجهزة10

ربائيوو أو الناتجوو عوونالمحركوواتالكهليووتحويوولالطاقوو اآليالنيوماتيكيوو هوومهموو األنظموو إن
باألنابيوووبتُنقووولإذإلوووىطاقووو نيوماتيكيووو ،لضوووواغطالوقودالموصوووول موووعابوووالمحركووواتالتووويتعمووول

صوووماماتواالتجووواه،فووويكمالمشوووتمل علوووى)صوووماماتالوووتحكموالخوووراطيمإلوووىأجوووزاءمنظومووواتالوووتح
هوضووغطالهووواءاتجوواهتوويتووتحكمفوويلووخ(،الإ...التوودفقفوويصووماماتالووتحكموالضووغط،فوويالووتحكم
الهواءإلووىمنفووذاتالحركوو )األسووطواناتالتووينحصوولمنهوواعلووىحركوو بوولالطاقوو ق وون تُثووموسوورعته،

خطي والمحركاتالتينحصلمنهاعلىحرك دوراني (.
 أنظمة التحكم النيوماتيكية:عيوب  3-2-2
،فإنهيعابعليهااآلتي:نظم التحكمالنيوماتيكي المزاياالتيتتمتعبهاأمنمرغبال
مرتفعوو فوويثوومتصووبحنتوواجالهووواءالمضووغوطمنخفضوو حتووىقوودراتمعينوو ،إتكووونتكلفوو (1

القدراتالعالي .
ذاجيوودا للووتخلصموونالشوووائب،يجووبإعوودادالهووواءالمضووغوطإعوودادا (2 هموولهووذاالجانووبأُوا 

أجزاءالنظامالنيوماتيكي.تلفيُدفق
لقابليوووو الهووووواءاليمكوووونالحفوووواظعلووووىسوووورع ثابتوووو ومنتظموووو للُمنفّووووذاتالنيوماتيكيوووو نظوووورا (3

لالنضغاط.
لووىخووروجبخوواريووؤديإوهووذاجهووزةالتووييمووربهووايخلووطبعووضالزيووتمووعالهووواءلتشووحيماأل(4

يعكرالبيئ المحيط .فالزيتمعالهواء
بالمقارنوو بووينالمزايوواوالعيوووبُيالحووظأنالمزايووواأكثووروأناسووتعمالالهووواءالمضووغوطأخوووفو

ضررا علىالبيئ مناألنظم األخرى.
 الهواء المضغوط والبيئة: -3-2-3
الشاغل،فهومنهاويعودإليهوابخواصوهشغلالللبيئ التيباتالحفاظعليهاا الهواءصديقُيعد

ودفالهواءاليتحولإلىغازاتسام تلوثالبيئ ،كمايحودثموعطاقو الوقو،الطبيعي التيُأخذمنها
شويءإذاتلووثحياتوهفسودوتحويمورتبطبواألرضوالهوواءوالمواء،مخلوقوماشابهها،واإلنسانكأي

لبحوثعوناهإلىكلالميسعىالعالتلوثالبيئيمشكل عالمي ،ل مشكوكمعليهبالزوال،ح يُ،بلمنها
المقابليجبأاّلتتوقفاألنشط البشري الصناعي وغيرها.وفي،حلولفعال للحدمنها
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إلعوادة(،منظمواتنحووبيئو خضوراء)و(أصدقاءالبيئو )مثلعدةوقدظهرتمنظماتعالمي 
قبولأنيوزدادالتلووثالمودمر،فطبقو األوزونفويرضتنقوذاألتسوعىأنووالنبوات،إلوىالتربو الحياة

هوذاقوذنفسوهاومونعليهوا؟ اتساعودرج الحرارةفيارتفواع،فهولتسوتطيعالبيئو أنتعطويالمزيودلتن
وهيئوواتالمجتمووعالموودنيإلووىوحكوموواتومؤسسوواتومنظموواتدوليوو أفوورادكلهوواموونالجهوواتامووادعوو

هوووا،فُعقووودتالنووودواتوالموووؤتمرات،وكوووانأولهووواموووؤتمرقمووو األمووومالمتحووودةالسوووعيلدراسووو كيفيووو انقاذ
"نحوونال:تحووتشووعارم(1972)اسووتكهولم(الووذيُنظوومسوون )عاصووم السووويدلإلنسووانوالبيئوو فووي

فووواالبيئوو فووي(دولوو عر144ّيمثلووون)را م ؤت (ُموو1200حضووره)والووذي،نملووكإالكوورةأرضووي واحوودة"
جملو الموواردالماديو واالجتماعيو المتاحو فويوقوتمواوفويمكوانموا":يلهوابأنهوارسومأولتعريوف

وعلووىاإلنسووانواجووبمتميووزيقضوويبحمايوو المحوويطلألجيووال،إلشووباعحاجوواتاإلنسووانوتطلعاتووه"
االتفوواقعلووىبرنوواملمتخصووصفوويقضوواياالبيئوو سوومينوالقادموو ".وقوودأسووفرالمووؤتمرعووالحاليوو 

،تنميتهوالدعوةإلىالمحافظ علىالبيئ وا:حددتأهدافهفي(PNUE)ممالمتحدةللبيئ ببرناملاأل
بعوودذلووكالمووؤتمراتواالهتمووامتوووالىشووعلموووارداألرضالطبيعيوو ،ومكافحوو كوولأشووكالاالسووتغاللالب

المشوووهوربمؤتمر)ريوووو(الوووذيانعقووودبالعاصوووم ديجوووانيرو(فكوووانموووؤتمر)ريوووو،العوووالميالمشوووترك
لمنظمووواتغيووور(مموووثال 2400(دولووو و)172شووواركتفيوووهأكثووورمووون)وم،(1992البرازيليووو سووون )

تكوووريسمزيووودمووونالووووعيبضووورورةاالهتموووامبالبيئووو وربطهوووابالتنميووو ،:كوووانمووونتوصوووياتهو،حكوميووو 
منسوبع قانوني،وهينص (مدون األرض)تهإلىتبنيبرنامللإلقالعالبيئيأسمالمؤتمرخلصو

،تحديودطبيعو الخروقواتالبيئيو يجريوعشرينمبدأتحددالدعاماتالقانوني األساسي التيبموجبها
عووتالمؤسسوواتوالشووركاتفوويهووذاالمجووال،وهووذهمووناألمووورالتوويدفتزامووهومووايجووبعلووىالوودولال

تتعملبالطاق البديل والنظيف ،وقدنجحالكثيرمنهوافويالتطلعإلىمنتجانحوالعالمفيالمصنع 
وصوولتشوورك )تويوتووا(مووؤخرا إلووىعلووىسووبيلالمثووالواختووراعمنتجوواتتعموولبطاقوو صووديق للبيئوو ،

وو،اختووراعسووياراتودراجوواتتعموولبطاقوو الهووواءالمضووغوطبوودال موونالوقووود بووذلهووذهالشووركاتبدُوت ع 
،وهوذامواشوجععلوىاسوتعمالأنظمو الوتحكمالنيومواتيكيألنوهلمشوابه اجهودهالمزيدمونالمنتجوات

يعوودصووديقا للبيئوو ،وفوواعال لمووايحقووقموونإنتوواجطاقوو بأقوولضووررقووديلحووقبالبيئوو ،ومصوودرا للطاقوو 
النظيف .
 :النظم النيوماتيكيه في استعمال متطلبات األمن والس مة -3-2-4
موونالمعواييروالضووابطالخاصوو بمتطلبواتاألمونوالسووالم فويالونظمالنيوماتيكيووه،هنواكعودد

وفيموايتعلووقبووالنظمالهوائيوو ،لوذلكيجووبالرجوووعإلوىالوودليلالعلموويموونالمجواالتالهندسووي المختلفوو 
:أتيتباعماياواألمنوسالم العاملينيجب

علووووىالمشووووحونخرطووووومالهووووواءيسوووولطعلووووىالتقنوووويالووووذييسووووتعملالهووووواءالمضووووغوطأالّ(1
،إذإنلضغطالهواءقوة تخترقمسامالجلد،وقديسببهذاأضرارا خطيرة.هاآلخرينأوعلىنفس
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.الهواءالمضغوطمصدرقبلفتحهاصح توصيلوتحر يسالم خراطيمالهواء(2
هووواءالمنظوموو ،إذفصووالأيموونخووراطيمنعنووداالهووواءالمضووغوطمباشوورةمصوودرإغووالق(3

.يسببحوادثخطيرةفيمنظوم مفتوح نبقاءمصدرالهواءإ
الهوائيووووو قووووودتتقووووودمالمنفوووووذات(يجوووووبالبقووووواءبعيووووودا عووووونالمنظومووووو عنووووودبووووودءالتشوووووغيل،إذ4

.الهواءالمضغوطمصدرفتحتلقائيا عندتتراجعأو)المؤازرات(
عمالاسوووت،ويفضووولعطوووالاألر يأثنووواءتحوووفووويينباليووودلمفووواتيحنهايووو المشوووواريشوووغ(عووودمت5
حداثضررلليدينأوغيرها.،إذيحدثخرىأوسيل  تحركمفاجئللمنفذاتفيالمنظوم وا 
مووعبالتعليموواتالمرفقوو والتقيوودالحوودالمسووموحبووه،علووى(عوودمزيووادةضووغطهووواءالمنظوموو 6

.المخطط
أوصيانتها.المنظوم البدءبفكفصلمصدرالهواءالمضغوطقبل(7
وتنبيهاتوووهعنووودالقيوووامبعمليووواتالفوووكوالتركيوووبتعليمووواتالوووواردةفووويدليووولالصوووانعالاتبووواع(8

.والصيان 
 ه،وعدمالحاج إليه.عمالالمضغوطعنداالنتهاءمناستمصدرالهواءإغالقيجب(9
 يوماتيكي:مسوغات البرنامج التعليمي الخال بمادة أنظمة التحكم الن -3-2-5
وباتوتمنظوماتوه،اآللويفويمجوالالوتحكموالمهمو المجاالتالرائدةُيعدالتحكمالنيوماتيكيمن

بعوودالتطوووراتالسوويما،واآللوويالووتحكمومجوواالتممعظوومأنووواعوُتخوود ،تنتشووربكثوورةفووياآلونوو األخيوورة
الفووكوالتركيووبوالصوويان موونالمتقنوو التوويطوورأتعلووىعناصوورها،فأصووبحالتوافووقوالتكاموولوسووهول 

المنظوموواتالنيوماتيكيوو ،،حتووىأصووبحموونالنووادرأنتجوودحقووال موونحقووولالصووناع يخلوووموونزايوواهم
لووزامالمنشوولتوالمؤسسوواتالصووناعي التقيوودبشووروطالسوويماو بعوودالحوورصالشووديدعلووىنظافوو البيئوو وا 

لتلووووثالبيئووويالنووواتلعووونمخلفووواتالحفووواظعليهوووا،وذلوووكلمووواسوووببتهمووونأضووورارصوووحي ناتجووو عووونا
المعاموولوالمصووانعالتوويتعموولوفووقأنظموو تحكميوو أخوورىُملوثوو للبيئوو ،حتووىأصووبحموونالطبيعوويأن

خورمرحلو مونآمونبوابو الودخولإلوى،وفقأنظم الهوواءالمضوغوطكليا نجدمنشلتصناعي تعمل
مراحلاإلنتاج.

وتفعيلهووا،عمالهالموالحاجوو إلووىاسووتالعووافوويمنظوموواتحالووذيطوورأعلووىهووذهالالنوواجالتقوودمإن
وتوحوودمقاماتهووا،بغيوو يجووادآليوو منظموو تضووبطهاإلأدىإلووىتحووركالجهووودالدوليوو والرغبوو فوويذلووك

يفهمونبحيثتداولهابينالفنيينوالتقنيينوالمهندسينوالمصنعينوغيرهممنالفرقالمشارك ،تيسير
،وهوذاموادفوعالمنظمواتلغواتهمأوأعوراقهماختلفوتمهموانفسوها،السووي بانمخططاتهوؤورموزهاويقر

(باعتموادISOاعتموادمعواييردوليو تحُكمهواوتضوبطها،فقاموتالمنظمو الدوليو )العالمي للسعيإلوى
تتبعهوووواوتنفووووذهاالشووووركاتالمصوووومم (مبنيوووو وفووووققواعوووودوأسووووسمنظموووو ومدروسوووو عالميوووو )معووووايير
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،ومخططاتهواالتدفقيو رموزهوابضوبطخواص(ISO 1219-11991أيوزو)فكوان،وغيرهواوالمصونع 
وو وحيوودعالموواتوأرقووامالمنافووذلت(CETOP RP 68 P)(68سوويتوب)توصووياتدتبينموواُاعتم 

(Pneumatic Symbols, 2014, 2-3).
 لتكووونضووروريداداألطوورالفنيوو والتقنيوو الأصووبحعلووىعوواتقالمؤسسوواتالتعليميوو إعوووبالمقابوول

ثمتقوومبتركيبهواا ،جيدلمنظوماتالتحكمي وتستوعبهامؤهل وُمعدةلهذاالغرض،بحيثتستطيعفهما
 وتشغلهابتقني وحرفي عالي .

نووبالمووادةالتوفيووقبووينجواالمؤسسوواتالتعليميوو يقووععلووىعوواتقإذوالننكوورأنهووامهموو صووعب ،
وآلي العملوغيرها.،التيتتضمناألشكالوالرموزوالمخططاتواألدائي المعرفي منها،الكثيرة
الطرائق المتبعة في تدريس مواد التعليم المهني والتقني: -3-2-5-1
فوويبعووضالموودارسعاموو  التعلوويمالمهنوويوالتقنوويتتبووعالباحووثالطرائووقالمتبعوو فوويتعلوويممووواد

الصوووناعي الثانيووو ومدرسووو الثانويووو المهنيووو الصوووناعي مدرسووو الثانويووو المهنيووو الوالمعاهووودالصوووناعي )
والثالوووث(فووويمووووادمختلفووو )صووويان ،والمعهووودالصوووناعيالثووواني،ومدرسووو التلموووذةالصوووناعي ،الثالثووو 

لوحظتشابهالطرائقالمتبعو ،وقدالمحركاتالكهربائي ومحركاتاالحتراقالداخليومادةالهيدروليك(
تي:اآلبوتلخصمعظمهابأفضلحاالتهحتويعلىالجانبالعملي،فيتعليمالموادالتيت

االوموودته،يقوودمالموودربالجانووبالمعرفوويالنظووريللمهووارةبطريقوو اإللقوواءمعتموودا األداءاللفظووي
نفيوذالجانوباألدائويللمهوارةثميصوطفالطوالبحوولالمودربالوذييتتجاوزُخمسالحص الدرسي ،

 الدرسوي ،تالفكوالتركيبوالتطبيوقبمهوارة،ويسوتغرقهوذااألمورخمسويالحصوأمامهم،فيقومبعمليا
موونالحصوو الدرسووي .موواتبقووىهووارةالتوويُطبقووتفيأداءمووايسووتطيعونموونالمطووالبثووميطلووبإلووىال

نإذاليسوواويحتووىالوقووتالووذيُاسووتغرقموونقبووليويالحووظضوويقالوقووتالمتبقوويللطلبوو ألداءالتموور
 المدرس.
 :  لمادة التحكم النيوماتيكي االستط ع الميداني -3-2-5-2

سووتطالعواقووعمووادةالووتحكمالنيوموواتيكي(فووياObservationاسووتعملالباحووثأداةالمالحظوو )
وتدريسها،وُتعرفالمالحظ بأنهاأحدأدواتالبحثالعلميالتويتعتمودعلوىتوجيوهالحوواسلمشواهدة
ومراقبوو سوولوكمعووينأوظوواهرةمعينوو وتسووجيلجوانووبالسوولوكأوخصائصووه،وتكووونمباشوورةبإتصووال

السووجالتعلووىهطالعووادراسووتها،أوغيوورمباشوورةبالباحووثمباشوورةباألشووخاصأواألشووياءالتووييقووومب
(.2007،254خرون)عباسوآخرون،يأعدهااآلوالتقاريروالمذكراتالت

تنميو أفضولحرصوهاعلوىتحقيوقو،المؤسسواتالتعليميو تويتُب وذلهانالجهوودالحثيثو الالرغمموب
أننتائجهواالترقوىإلوىالمسوتوىنجودي لموادةالوتحكمالنيومواتيكي،فيتعليمالمهاراتالمعرفي واألدائ

ومقابلتهلعددمنالمدرسينفويالمعهودالباحثأجراهاالمبدئي التيمنالزياراتإذتبين؛منهاالمرجو
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واألدائيو والوقووفالميودانيومراجعو سوجالتنتوائلاختبوارالطوالبالمعرفيو ((12)ملحوق)الصناعي
وي  الشووفوطوورحبعووضاألسووئل،ختبوواراتاألدائيوو لطووالبأربعوو اختصاصووات)برصوودأدائهوومعلووىاال
د ق ف تبين،إذ((14(،)13)ملحق)ي ض ر أننتائجهمأتتغيرمُعنالتمرينالذيُيمتحنونبهعليهم

.واحدةاألدائي ضعيفا جمل  إتقانالطالبللمهاراتجاءفيالمعارفالنظري ،ويسقليال ل
هاراتهووا،وموونالصووعبالووتكهنخلوولواضووحيعتووريتوودريسهووذهالمووادةومبشووعرالباحووثلووذلكو

،والموودرسا جيوودوهوويمجهووزة،الخلوول،فالمخووابرذاتجووودةعاليوو وُمعوودةللغوورضالتعليموويهووذانمووكبم
جال.الذييعطيالمادةكانمنالمدرسينالقالئلالذينالتحقوابدوراتتدريبي فيهذاالم

طوالعكوانالبودمونالوقووفالميودانيلال(الحقوا ُتذ كرُمنطلقومونعوامولأخورى)سوفمنهذاال
وموانقواطالقووة،سهوذهالموادةدر عنكثبواقعمادةالتحكمالنيومواتيكيوأنظمتوه،وكيوفتُووالمالحظ 

السوولبي التوويوموواالنقوواط،موواالنقوواطاإليجابيوو التوويُيمكووناعتمادهوواواالسووتفادةمنهوواووالضووعففيهووا،
مووااألخطوواءوالعيوووبالتووييقووعفيهوواالطلبوو أثنوواءمتابعوو الموودرسوتنفيووذهمللتمووارينيمكوونتجاوزهووا،
أينقاطُيمكنأنُترصودوتكوونُمفيودةفويرفوعمسوتوىأداءالطلبو ليصولواجانبإلىالمطلوب منهم،

مالحظواتالباحوثإلوىمشورفالموادةباإلضواف بمالحظواتجورىاالسوتعان بذلكو.إلىدرج اإلتقان
ألداءالمدرسوالطالبفويالصورالفتوغرافي تسجيالتالفيديووتماالستعان بوكذلك،((13)ملحق)
المختصووينالتربووويينوالمهندسووينوالمووادةمدرسوويفئوو موونمووع هووذهالتسووجيالتدارسوووموونثوومالمخبوور

.((7)ملحق)االختصاصيين
العواملاألخرىالتيدفعتإلىحضورالجلساتالتدريبي :بينوكانمن
محليوو سووابق تناولووتتعلوويمهووذاالجانووبموونأودراسوواتأوأبحوواثعوودموجووودأيتجووارب(1

 الموادالدراسي بحيثيمكناالستنادإليهاأوإلىنتائجها.
الختبوووواراتالمعرفيوووو الوقوووووفعلووووىاألسووووبابالحقيقيوووو وراءتوووودنيتحصوووويلالطووووالبفوووويا(2

 واألدائي .
ذلووكألنووهلكاملوو التوويتمثوولالواقووع،وعطيووانالصووورةالحقيقيوو اتوالمقابلوو قوودالاالسووتبان إن(3

عونواقوعالتودريسوسوؤالهمعندمقابل بعضالمدرسينالمسؤولينعنالموادالدراسي )رؤسواءالموواد(
يو التعلميو تسويرأنالعمليو التعليميؤكدونو،أشكالهوصعوباته،يحاولونإظهارصورةالواقعبأفضل

بعووضالمفوورداتالتربويوو فوويسووياقحووديثهميسووتعملونتجوودهمبأحوودثالطرائووقكموواهووومخطووطلهووا،و
ولكنهوواتووأتيمتفرقوو وغيوورمتوافقوو فووي،العلميوو )كالطالووبمحووورالعمليوو التعليميوو ...وموواشووابه...(

ذلكأبدا ،وهذايدلعلىندرةتعرضهملتجاربالبحوثالعلمي ؤي دالتبتها،وكذلكنتائلالطالبتركي
وهوذامواا،الميداني التيتخصموادهموالتيتهدفإلىتحسينهاوتطويرهواعونالحوالالتويهويعليهو
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التويأصوبحتتوديرالتعلميو تفوررأكثورإلدارةالعمليو التعليميو المودرسأقروهالحقوا بعودأنوجودواأن
 فسهاوتحولبخبرتهإلىمستشاريوزعاألدواربدلأنكانيقومبمعظماألدوار.ن

إذ،التابع لجانوباألداءالعملويالمهواريالسيماو،الوقوفعلىأبعادالمادةالعلمي المعطاة(4
مجردكتابتمارينيحتوينوصهوبل؛كتابمحددأودليلعمليتبعهالمعلمأوالطالبليسهناك

والمطلوبتنفيذهمشكل )التمرين(ال درسوهابطريقتوهيُيحللهواو،والباقيمتروكعلىعواتقالمودرس،كول 
 الخاص .
تتدريبيو فويمطلوعالقورنالتحقبودوراهمعضإذلوحظأنب،فالخبرةالمهني للمدرسينتعرّ(5
ي تدريبيو أيدوراتتعليمليسمنها ،وكانتعلىثالثمراحلبانالمشارك السوري األوربيإالحالي

،وهوذاموالومالوذينتودربوابقيو المدرسوينالمدرسوونُيود ر بكوانمونالمفتورضأنإذبينهاأوبعدذلوك،
 يحدث.
منالمدرسيناألساسيينالذينخضعوالودوراتتدريبيو فويهوذهالموادةغيرقليلبعددغيا(6

 لهذاالغرض.بديلمهيأ البالد،والابسببالظروفالتيتعرضتله
.والتعلُّمالتعليمدإليهالمدرسأوالطالبفيدليليستن(ليسهناك7
 :في المعهد المتوسطالطريقة المتبعة في تعلم أنظمة التحكم النيوماتيكي  -3-2-5-3
 :توصيف الجانب العملي للمادة -1
أنظمو الوتحكمموادةفويأسولوبتعلويمأظهورأنهنواكعيبوا بعداالسوتطالعالمبودئياألولالوذي

السووؤالالمفتوووحعوونالمدرسووينوالطلبوو وكووذلكموونإجابوو ،((14(،)13(،)12ملحووق))النيوماتيكيوو 
كووالبراملالتعليميوو المحوسووب ،لتوودريسالمووادةوسوويل حديثوو أظهووررغبوو معظمهوومبوجووودالووذيالمقتوورح

نوهالمعهودالمخوتصفويتودريسموادةالوتحكممرةثاني ألهدالمتوسطالصناعيالثالثالمعالباحثزار
،والتويوالمدرسينوأطلعهمعلىمهمتهالمرتبط بالبحثالعلمويالمعهدالنيوماتيكي،واجتمعمعمدير

رفووععلووىلووهويكووونعونووا ،مهامووهعلووىتصووميمبرنوواملتعليموويحاسوووبيُيسوواعدالموودرستسووعىإلووى
،وليكووونيفوويمووادةأنظموو الووتحكمالنيوموواتيكيإلووىدرجوو اإلتقووانمسووتوىأداءطووالبالمعهوودالصووناع
دُّالباحووثوأن،وموونبيئتووهالبرنوواملالُمصووممأقووربإلووىالواقووع يقوودمهاحضووورجميووعالجلسوواتالتووييووو 

(علوىأنيكوونأداءالمودرسفيالمخبورالعملويالخواصبموادةالنيوماتيوك)الهوواءالمضوغوطالمدرس
فويأدائوهبهودفإظهوارالصوورةالحسون ،ألنالهودفهوورصودبوالتغييوردأنيقدموهطبيعيا كمااعتوا

نقووواطالقووووةوالضوووعفوالصوووعوباتالتووويتواجوووهالمووودرسوالطوووالبومحاكووواةالواقوووعورصووودردودفعووول
الطالبكمااعتادواالقيامبها.

للمعهودالصوناعيمواعيودالجلسواتحسوبالجودولالسونويمعإدارةالمعهودُحوددتاالتفاقوبعد
اآلتي:(1كمافيالجدول)وزعت،ثالثساعاتمدةكلجلس سبوعوأوكانيوماألحدمنكل
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 مواعيد الجلسات بحسب الجدول السنو  للمعهد الصناعي الثالث( 1 جدول 
 عنوان الدرس التاريخ اليوم
لخدم فيمنظوم التحكمالنيوماتيكي.ا(:تركيبوحدة1التمريناألول:المشكل )2013-11-24 األحد
.(:ربطقطع عمل)مشغول (بواسط منظوم تحكمنيوماتيكي 2التمرينالثاني،المشكل )2013-12-01 األحد

2013-12-08 األحد
(:دفعق ط ععمول)مشوغوالت(مونمخوزنقوائمبواسوط منظومو تحكوم3التمرينالثالث،المشكل )

نيوماتيكي 
(:رفعأجهزةحساس بواسط منظوم تحكمهوائي )نيوماتيكي (.4التمرينالرابع،المشكل )2013-12-15 األحد
مل)مشغول (بواسط منظوم تحكمنيوماتيكي .(:ربطقطع ع5التمرينالخامس،المشكل )2013-12-22 األحد
غالقها.بواب في(:تركيبمنظوم نيوماتيكي تتحكمتبادليا 6التمرينالسادس،المشكل )2013-12-29 األحد قاع وا 
االختبارالنهائي.2015-01-19األحد

طووالععلووىجميووعالتمووارينالتووييتعلمهوواطووالبالسوون األولووىفوويالمعهوودالصووناعياالوجوورى
وكووانجووزء)اختصواصالووتحكماآللووي،تلمووذةالقوالووب،األجهووزة،القوالوبالمعدنيوو والقوالووبالبالسووتيكي (

(والجوزءالبالسوتيكي والقوالوبالمعدنيو القوالوباألجهوزة،القوالب،تلمذةمنهايتعلمهافيالفصلاألول)
صوويغنصووهاتمووارينسووت وكانووتالثووانيكووانيتعلمهووافوويالفصوولالثوواني)اختصوواصالووتحكماآللووي(،

تمارينعمليو لمنظومواتتحكومنيوماتيكيو يؤديهواالطوالبعلوىوهذهالمشكالت،علىشكلمشكالت
ورش العملفيمخبرالتحكمالنيوماتيكي.طاول 
مووونالمنظومووواتالبسووويط إلوووىالمنظومووواتفووويالصوووعوب تتووودرجهوووذهالتموووارينبتسلسووولمنطقوووي
بحيثيحتويكلتمرينمتقدمعلىفكرةجديدةتضافإلىسابقاتها.تعقيدا ،األكثر
وهووقاعو فيهوامجموعو مونالطواوالت،بورأنظمو الوتحكمالنيومواتيكيمختُنفذهذهالتموارينفوي

لتنفيوووذوخوووراطيمبوووأدواتوعناصوووركوووونُمجهوووزةالخاصووو ُيطلوووقعليهوووااسوووم)طووواوالتورشووو العمووول(وت
وتوزودهوذهالطواوالتبوالهواءمنظوماتالوتحكمالنيوماتيكيو التويتحواكيالواقوع)الورشواتوالمصوانع(،

المضوغوطعونطريوقمواسويرخاصو بوالهواءالمضوغوط،وُيول ودهوذاالهوواءبوسواط الضواغطالهووائي
تيكي،وينظ مضغطالهواءإلىالحدالمطلووبعونطريوقمعوايرةالذييكونغالبا خارجالمخبرالنيوما

منظمالضغطالرئيسيوهوداخلالقاع .
تلصوقعلوىالسوبورةرموزالعناصرالنيوماتيكيو مرسومعليهالوحاتممغنط كمازودالمخبرب
شفافياتلبعضالعناصروالمنظومات.هناكأيضا ،والمعدني 
:اآلتيكالمادة فهي  أما آلية تدريس هذه -2
يلصوووقالمووودرس،إذالموووادةمووونالعملووويالجانوووبتووودريسفوووي(بوووتحفظ)األدائيووو الطريقووو ُاتبعوووت

وولالموودربرموووزمخطووطمنظوموو الووتحكمالنيوماتيكيوو الممغنطوو علووىالسووبورةالمعدنيوو ،ثووم بينهوواُيوص 
علىدفاترهم.هذهالمنظوم مخططيطلبمنالطالبرسموباألقالمالملون ،
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ويبودأربعالوقتالمخصصألداءالمهارة،نحوالطالبللمنظوم ورسمالمدرسعملي ستغرقيو
مبتدئا بقراءةنصالمشكل )التمرين(والمطلوبمنهوابتقديمالجانبالمعرفيمنالمهارةبعدهاالمدرس

اإللقووواءطريقووو مسوووتعمال الممغنطووو ومحاولووو ربطهوووابوووالواقع،ثوووميشووورححووولالمشوووكل مسوووتعينا بوووالرموز
وووومووودتهاالتتجووواوزخُ،اللفظوووياألسووولوبومعتمووودا علوووى سالحصووو الدرسوووي ،ثوووميصوووطفالطوووالبم 

ويركبهوواالعناصوورفيحووددالووذييقووومبتنفيووذالجانووباألدائوويللمهووارةأمووامهم،سالمتعلمووونحووولالموودر
ووم بعووضاألجووزاءموونالتموورينخُشوورحبمهووارة،ويسووتغرقهووذااألموورمووعإعووادةويوصوولهاويشووغلها ي س 

موونطبقهووافيمووابقوويالحصوو الدرسووي ،ثووميطلووبموونالمتعلمووينأداءمووايسووتطيعونموونالمهووارةالتووي
،وينتقلبينهملتقويمأدائهم.الحص الدرسي 

أنهووذههوويالطريقوو المثلووىواألنجووحفوويتعلوويمهووذاالنوووعموونالمهووارات،بعووضالمدرسووينيوورى
المودربوقدرتوهالمودرسيعتمدبشكلأوبلخرعلوىمهوارةإخفاقهويرونأيضا إننجاحهذاالتعليمأو

الموودرسالمهووارةإذيووؤديا ،عمليووخوور آوا نظريووا نهنوواكجانبووإاألداءوالسوويطرةعلووىالطووالب،إذعلووى
ذهالطريقووو تحقوووقتنميووو فووويالووورأيأنهوووفوووي،وهنوووانتفوووقالمهمووو النقووواطبوالعنايووو موووعالشووورحاللفظوووي

التوووييمكووونمالحظتهووواوالتووويحووواولالباحوووثتغطيتهوووابالبرنووواملالنقووواطهنووواكبعوووضولكووونات؛المهوووار
ومنها:،هبناالتعليميالذي

سوومالطووالبرسوومالموودرسلمنظوموو الووتحكمورب يالدراسووالحصوو وقووتجووزءكبيوورموونخسووارة(1
أيبعضالطالبيرسممنظوم الوتحكمعونالسوبورةنسوخا ،معمالحظ أن،لهذهالمنظوم منبعده

وهذهالخطوطوالرموزلهاأنوهواليدركصورةكمنيرسم  ت.دالالمعان 
المعرفوويفوويالخمووساألولموونالحصوو والجانووبصووعوب ربووطالطووالببووينالجانووبالعملووي(2

 علىحاس السمعفقطدونبقي الحواس.معظمهااعتمدإذالدراسي ،
األخورعلوىجوانبيلبعضوهمزاوي الرؤي كانتواضح لبعضالطوالببينمواكانوتضوعيف (3

المدرب.
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 :تيونجمعنانشغالالمدرببأداءالمهارةأمامالطالباآل(4

  تساؤالتبعضالطالبمنخاللالتواصلالبصري.عدممالحظ 
 .عدممالحظ حاالتالشرود/الشغبمنبعضالطالب 

أنحاالتالشرودأوالشغبالصادرةعنبعوضالطوالبلويسبالضورورةأنوممايلفتاالنتباه
انوتبولك؛أوأنهمأقلسوي منزمالئهوم،يكونسببهاأنهمطالبمشاغبونأوغيرمهتمينبطبعهم

نتماما حواولواأخوذمكوانيمسالما كانواطالبم نعلىالعكسفيبعضالحاالتالتيرصدت،فمنهم
التووزاحمأدىبهوومإلووىخووارجنطوواقدائوورةالرؤيوو ،لكوونّو،درسالموودربمناسووببووينزمالئهووملمتابعوو الموو

مووافقووطإلووىمسووتمعينفتحولووواإمووا،ولكوونمووعالوقووتفقوودوااألموول،حوواولواالمتابعوو موونبعيوودولووذلك وا 
قوديكووونلهواعالقوو وهوويعناصور(،ينبووينعناصورالطواوالتالمجوواورة)مشواغبينعشووائيينمستكشوف

التمرينالذييدرسأوال.ب
 .وتغطيتهعدممراعاةجانبالفروقالفردي بينالطالب(5
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يسوووتعملالوووذيالحاسووووبسووويماوال،المدرسووو فووويالمتووووفرةالتعليميووو األدواتاسوووتغاللعووودم(6
أيلووتعلميسووخرأنفووياإلمكووانكووانبينمووا،وغيرهوواالنصوووصكتابوو برنوواملكووتعلم،أخوورىألغووراض
.الغرضهذافيفعالدورمنلهلمامهارة،
إذاحودثأيللطوالبالسوريعالهروبتعوقالعملورش قاع فيالمتحرك الطاوالتتوزيع(7
 (.أوماشابه..حريق)خطر

 :أما الم حظات التي رصدت في أثناء تأدية الط ب للتمرين فهي -3
بعوضالطوالب)قليلويالثقو بوالنفس(والموجهو إلوىالمودرسيصودرهاالتساؤالتالكثيورةالتوي(1

وقتووا أطووولمموواممووايشووغلالموودرسمعهووم،سووالم أدائهوومليتحققوووافوويكوولخطوووةيريوودونالقيووامبهووا،
 .ينبغي
أثنوواءتنفيووذالتمووارينوتووراكمهمحووولالطاولوو التووييعتقوودونأنفوويتووركالطووالبلطوواوالتهم(2
،بينماُتركتطاوالتهمفارغ .اقداستوعبواالتمرينأفضلمنهمأفراده

 
نسووووخأداءزمالئهوووومفوووويطوووواوالتالعموووولإظهووووارالصووووورةالحسوووون بمحاولوووو بعووووضالطووووالب(3

علوىلهومخورينآتلكالتويصوححهاالمودرس،مسوتغلينإنشوغالهبتصوحيحأدءزموالءالسيماالمجاورة،
 ،ومهمتهمقداكتملتعلىأكملوجه.بأنهمقداستوعبواالتمرينيوحيطاوالتأخرى،مما

شوكل،وذلوكأكتافهم،يودونإزاحتوهبوأيفوقثقال بعضالطالبالعملالمطلوبمنهميرى(4
 .اءتطبيقالتمرينكيفمااتفقبالاكتراثلفهمالهدفالمرجومنالتمرينبإنه

موسووووم فوويالعووادةعناصووروالتوويتكووونالعوودماالسووتداللعلووىأموواكنالرموووزالتوويت مثووول(5
وجودهوووا،وكوووانبعوووضالطوووالبيجهلوووون(علوووىأجسوووامالعناصووورأومنمذجووو ،محفوووورةمرسووووم ،أو)

 أصال .

 

تراكم الطالب حول الطاولة التي يعتقدون أن أفرادها 
 قد استوعبوا التمرين أفضل منهم.

 فارغة.بينما ُتركت طاوالتهم 
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بووينتمييووزأوفهووممعانيهوواأوالعناصوورالالتوويت مثوولقووراءةبعووضالطووالبللرموووزصووعوب (6
 التيتمثلعناصرمنظوم التحكمالنيوماتيكي.أشكالها
هويوأومنافوذهاوتبعيتهوا،العناصورالعالمواتالخاصو ببوابواتعدماالستداللعلوىأمواكن(7
أومنمذجو (علوىجسومها،وكوانبعوضالطوالب،محفوورةمرسوم ،أو)موسوم فيالعادةتكونالتي

 يجهلونأنهاموجودةعليهاأصال .

 
،)الحرفيووو أوالرقميووو (أومنافوووذهاالعناصووورببوابووواتالخاصووو العالمووواتعووودممعرفووو داللووو (8

((تووودلعلوووىمنافوووذ(B،(4((و))2،)A)(علوووىموودخلالهوووواءو))P(أوالحووورف)1الووورقم)فمووثال يووودل
 وهكذا..،((تدلعلىمنافذالعادمR(،)3العملو))

عوودمبسووبب)بووينالخووراطيموالمنافووذالهوائيوو للعناصوور(التوصوويالتبعووض(ضووعففوويمتانوو 9
 .الصحيحأوالتكنيك باآللوصالتهاتثبيت
الوتحكممنظومو التيتتحكمفويتشوغيللعناصرامعايرةالطريق التيجرىبهامعرف عدم(10

  .النيوماتيكي
(صوووعوب فهووومالطوووالبلطريقووو عمووولبعوووضعناصووورمنظومووو الوووتحكمالنيوماتيكيووو ،ويراهوووا11

 بعضالطالبمعقدةواليمكنهمفهمهاكطريق عملالصماماتوالمنفذاتوغيرها.
 (صعوب حفظرموزعناصرأنظم التحكمالنيوماتيكي،وذلكلعدمفهممعانيها.12
الوقوووتحتوووىيسووواويالإذالمطلوبووو ،بالسووووي المهوووارةلتنفيوووذللطوووالبالبووواقيالوقوووت(قصووور13
.التجرب تنفيذفيالمدرباستغرقهالذي

النيومووواتيكيالوووتحكممنظومووواتمهووواراتتأديووو عووونالطوووالبمعظووومجوووزعنالحوووظفووويالنتيجووو 
ولمزيودمونالتقصويكوانالبودمونالبحوثفوي،المطلووبباإلتقوانأوالمرجووةبالسوي (المقدمالتمرين)

الجونباألخرىالمتعلق بالمادة،كالكتابالمقرروطريق االختباراتوغيرها.
 :في المدارس والمعاهد الصناعية النيوماتيكيمادة التحكم لب اواقع الكت -3-2-5-4
:الكتب في الثانويات الصناعية -1
توأليفقبولوهويقيودال،اطلعالباحثعلىالنسخالحديث للكتبالمدرسوي )الثانويواتالصوناعي (

وتميزتبأنها:،أتتالمناهلالحديث أفضلبكثيرمنالمناهلالقديم ،ووبعدطباعتها،أنُتطبع
 .مواألشكالواضح الرسو(1
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 طريق العرضواإلخراج.(الجودةفي2
 وجودأهدافعام فيمقدم كلوحدةتعليمي .(3
 بووو:هذهالتمارينواالختباراتتميزتو،تضمنتتمارينواختباراتعملي تنفذفيالمخابر(4
 .وجودأهدافقبلكلتمرين 
 .وجودمعاييرأدائي للتمارين 
 أدائي .تقسيمهاإلىمهارات 
 التيعلىالطالبالقيامبها.ارينتحديدالعملالمطلوبمنالتم 
 .وجودبطاق تقويمذاتيللتمارين 

:علىهذاالكتابوممايؤخذ
 ،ولكنهواكانوتعامو تتعلوقبوالورشالعمليو عامو،احتوىالكتوابإرشواداتمتعلقو بالسوالم (1

الم المتعلقووو بموووادةالهوووواءالمضوووغوطأوكإرشووواداتالسووو،غيووورمخصصووو لكووولوحووودةتعليميووو هووويو
 الهيدروليك.

ووّزأ(2 مشووتق فرعيوو أوخطووواتأدائيوو إلووىمهوواراتعاموو الكتووابدائيوو فوويالمهوواراتاأللوومُتج 
 .منها

ولكنهوالومتقسومإلوىمهواراتفرعيو أوخطوواتأدائيو سولوكي ،ُقسمتالتموارينإلوىمهوارات(3
 يستندإليهاالطالبأوالمدرسفيالتقويم.قابل للقياسوالتقويم،بحيث

والترتيوووببعووودالتنظووويمعلوووىالووورغممووونأهميتهوووا،كمهوووارةاألدائيووو ُأغفلوووتبعوووضالمهوووارات(4 
فظهواوتنظيوفمكوانيإعادةاألدواتوالمعداتالتياالعمل)وتعناالنتهاءمن سوتخدمتإلوىأمواكنح 

التووياكتشووفت،كالزوائوودوالزيوووتواألوسوواخوموواشووابه،التموورينالعموولموونالمخلفوواتالناتجوو عوونتنفيووذ
هذهالمهارةضروري يجوبأنيكتسوبهاالطالوبخواللفتورةتدريبوهللحفواظُتعدأثناءالتجرب (و،أهميتها

ال بعدتخرجه.ومعّداتها علىأدواتالمعمليهمالسلبسينعكسهذااإلفعلىالمختبرومعداته،وا 


للمالحظو أو التقويمالوذاتيعامو وغيورمفصول إلوىخطوواتأدائيو سولوكي قابلو أتتبطاق(5
كانتمجردعناوينوأشبهبعنواوينالمهوارات)مثوالعونمهوارةبلعلىحدة؛تخصكلتمرينللقياس

حسووبتعليموواتالسووالم المهنيوو والمعوواييربالتركيووب:"تركووبعناصوورالوودارةعلووىطاولوو ورشوو العموول
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تحديوودالمهوواراتبوواللوومتووذكرموواتلووكالعناصووروأيوونتركووبأوكيووفُتركووب(أيإذ،("ISO )الدوليوو
الفرعي أوالنقاطالحاكم التييجبتقويمها.

:في المعاهد الصناعية أنظمة التحكم النيوماتيكية كتاب واقع -2
الهووواءالمضووغوطالمتعلقوو بمنظوموو تنوواولالجانووبالنظووريموونالكتووابمجموعوو موونالمواضوويع

مثلالصماماتوالُمنفذاتالنيوماتيكي ورموزها،وأجزائها،وبعضعناصرمنظوم التحكمالنيوماتيكي 
وبعوضمخططواتمنظومواتالوتحكمالنيوماتيكيو ،وتنواولالجانوبالعملويالمهواريمونكتوابالتوودريب

تحكوومنيوموواتيكيتناولووتسووت تمووارينمطلوووبتنفيووذهاعلووىطاولوو ورشوو العموول،وهوويسووتمنظومووات
تعلمهافيالجانبالنظري.جرىالعناصرالتي

:كتابالتحكمالنيوماتيكيفيالمعهدالصناعيزاياومنم
 .تناولالكتابمعظمأساسياتالهواءالمضغوطفيمحتواه 
 ألصعب.إلىامناألسهلتبا ومرمتسلسال طرحالمواضيعكان 
 مأخوذةمنالواقعالعملي.شكالتعلىشكلمُطرحتتمارينكتابالتدريب

:وممايؤخذعلىهذاالكتاب
 وهويبواللوناألبويض،المنتجواتالحديثو فويسووقالعمولأتتالرسوومواألشوكالقديمو والتماشوى

ئهووا،وذلووكنتيجوو املووون(ُطمووسمعووالمبعووضأجزالصوولاألممكوونأنتكووونمصووورةموون)واألسووود
،ولوووميجووودالباحوووثنسوووخ ملونووو واحووودةفووويالمعهووودفووووقبعوووضبعضوووهاتراكوووبطبقووواتاأللووووان

لكترونوويملووونعوونهووذاالكتووابولوويسهنوواكمرجووعإ،الصووناعيوالفوويمؤسسوو الكتووبالمدرسووي 
 أوالمدرسلتبيانماقدخفيمناألشكالأوالرسوم.بهيستعينالطالب

 لووذلكيصووعبو،فوويالمختبوورالعملوويالتوويتلووكعوونفوويالكتووابوأشووكالهارسووومالعناصووراخووتالف
 علىالطالبالربطبينهما.
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  المصطلحات.توافقمعجماللغ والوالتيوجودبعضالعباراتالركيك والضعيف لغويا 
 :وتُعدمالتوافقالتامبينشرحبعضفقراتالكتابوالرسومواألشكالالدال علىالشرح)مثوال حر ش 

لويسثومُيوذكرأنوهتسومي هوذاالجوزءفويموتنالشورح،ويوذكر أجزاءعنصرمنعناصورالمنظومو
 فيالرسمأوالشكل(.

 
 
 
 
 

 عام للوحدةالتعليمي .أهداف ال 
 خاص مشتق مناألهدافالعام .أهداف ال 
 لألداء.معايير ال 
 إرشاداتالسالم الخاص بالمادة)الهواءالمضغوط(.إلىفقرالكتاب 
 وقوداقتصورمحتوواهعلوىودوبعدالبحوثُوجودأنوهموجو،التمارينبينأيديالطلب كتابعدمتوفر

الطالوووب،وتُوووركمووواتبقوووىأنيمألهوووانوووصالمشوووكل ومتطلبووواتحلهوووا،وبعوووضالفراغووواتالمطلووووب
المناهلالحديث وتطوراتهافويطريقو ياليماشوهوبذلكفيكيفي حلها.لخبرةالمدرسواجتهاده

 :افتقرإلىإذالعرض،
 .صيغ طرحالمشكل فيالتمارينالتحثالطالبوالتحفزأفكاره 
 .وجودأهدافسلوكي ومعاييرأدائي ودليلمرشديوجهالطالبوالمدرس
 . تقسيمالتمارينإلىمهاراتأدائي والمهاراتإلىخطواتسلوكي
 في حلها.الطريق المثلىللحل،بدءا منتحليلالمشكل المطروح وكي 
 .وجودبطاق تقويمذاتيبعدكلتمرين 
فتتتتي المعاهتتتتد  واقتتتتع االختبتتتتارات الخاصتتتتة بمتتتتادة أنظمتتتتة التتتتتحكم النيومتتتتاتيكي -3-2-5-5

:الصناعية
اآلتي:النحوتجرياختباراتمادةالهواءالمضغوطفيالمعاهدالصناعي على
اختيارهمواعونيجوري،أدائويخورآيخصصلكلطالبمونالطوالبسوؤالنظوريمعرفويواحودو

(أسووئل أدائيوو تُنفووذعلووىطاولوو 8و)ا نظريووا معرفيوو(سووؤاال 12طريووقالسووحبموونبووينمجموعوو موون)
(علووى8(إلووى)1(واألدائيوو موون)12(إلووى)1ُكتبووتأرقوواماألسووئل المعرفيوو موون)،وقوودورشوو العموول
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ووضووعتفوويمجموووعتينفوووقطاولوو ا ابهمتشووطي ووا متسوواوي ،ثوومطويووتهووذهاألوراقيوو قصاصوواتورق
واحدةلألسئل النظري والثاني لألسئل العملي .،المدرس

 
ويقووودمالوووورقتينإلوووىسوووحبورقووو واحووودةمووونكووولمجموعووو يبووودورهوكووولطالوووببعووودذلوووكيتقووودم
لديوه،،فيسجلالمدرسرقمالسؤالينالمسحوبينعلىورق امتحانالطالبوعلىورقوهخاصو المدرس

ويبودألوذينسوحبهماعلوىورقو امتحانوهلثميعيوداألوراقإلوىمكانهوا،يكتوبكولطالوبنوصالسوؤالينا
ثمينتقللحلالسؤالالعمليثانيا .،بحلالسؤالالنظريأوال 

:االختبارمزايا
إنمايميزهذهالطريق فياالختبارهو:

  إذاشتملتمجتمعو علوىكولالتموارينالتويتعلمهواالطالوبخواللالفصول؛تنوعاألسئل األدائي
 الدراسي.

  لجميووووعاألسووووئل ا مشووووتركا نظريووووتكووووافؤاألسووووئل المعرفيوووو النظريوووو )الكتابيوووو (،فقوووودكانووووتسووووؤاال
،وتختلووففوويجزئيوو منهووا)تعوودادأجووزاءعنصوورمحووددموونعناصوورمنظوموو الووتحكم،المسووحوب 

 تحديدهفيطلبالسؤال(.جرىالذيوشرحأحدأجزائه
 الدنيا.الحدودطريق السحبُتّخفضمعدلالغشبينالطالبإلى 
 هاللمادة.تنوعاألسئل األدائي وشمول 
 ا،حتىلوواموتحنالطوالبانخفاضمعدلتسرباألسئل األدائي إلىالحدودالدنيا،بسببتنوعه

 علىدفعات.تباعا 
:عيوباالختبار

:اتوبهذاالنوعمناالختبارومنعي
 بووذلكوالُيمكوون،السووؤالالنظووريالمعرفوويالواحووديغطوويجووزءا بسوويطا موونالجانووبالمعرفوويللمووادة

 بلفيجزءمنهافقط.؛كلهامعلوماتالطالبفيالمادةتقويم
 امتحانالطالبدفع واحدة.يجريسهلتسرباألسئل النظري إذالم
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  أتووتغيوورمتكافئوو فيموواغممووناختالفهوواوتنوعهوواالعمليوو األدائيوو ،فعلووىالوورعوودمتكووافؤاألسووئل
والمطلووبتنفيوذها،فقوطعناصور  بينها،فقدكانمنهاالمنظومواتالبسويط التويتتوألفمونثالثو

مطلووووبا عشووورعنصوووريخووورىالمعقووودةالتووويتتوووألفموووناثنووواألو،علوووىلووووحطاولووو ورشووو العمووول
لتموارينالمعطواةلكثيورا تبوينأنهوذهاألسوئل أتوتمشوابه و،ورش العمليذهاعلىلوحطاول تنف

نمواتغيورفقوطهووأتتمتدرج منالبسيطإذ،خاللالفصلالدراسيوتسلسلها إلىالصعب،وا 
ألسوووئل األدائيووو قوووداشوووتملتعلوووىمعظووومأجوووزاءالموووادةاأنفووويالبدايووو لوووذلكتبوووينونصوصوووها،

 .العلمي 
 االختبار:تصحيح 

االختبارالمعرفيالكتابيبالطريق االعتيادي وفقسلمللعالمات.المدرُسحصح يُ
حسبخبرةالمدرس،فليسهناكسولمعالمواتأوبعملالطالبفيهرفيقد األدائياالختبارأما

ذددةمنوووهوووذهالخطوووواتلووومتكووونمحوووإنإذأدائيووو تحكمهوووا؛المهووواراتأوخطوووواتتُقوووّومدرجووواتمحوووددة
 البداي .
والتعكوووس،ويالحوووظأنهوووذهالطريقووو فوووياالختبوووارغيووورعادلووو والتُنصوووفالطالوووبالُمموووتحن

معووارفطالووبفووينقووّومنووهموونغيوورالمعقووولأنإإذ؛معارفووهوموودىمهاراتووهأوإتقانووهلهووذهالمهووارات
وموون،نصووفالمووادةنحووومووادةيشووكلجانبهوواالنظوريفوويلنظووريواحوداالجانوبالمعرفوويالنظووريبسووؤ
،بعووضالطووالببأسووئل عمليوو أدائيوو بسوويط وآخوورونبأسووئل صووعب ن غيوورالمنصووفأيضووا أنُيمووتح 

أدائهم.فيتقويممهماحاولالمدرسأنيكونمنصفا 
واحودةُيقوّدرهالمودرسجملو  سؤالعمليبأداءالطالبللجانبالعمليتقويمإن:خرآومنجانب
غايو ُيعودالمهاراتإلىخطواتأدائيو سولوكي محوددةقابلو للقيواسأمورتقسيمو،لىمهاراتإواليقس م

نفسووه،الوقووتفوويطووالبسووت أداءبتقووويم،للمووادةانخوورآانلووذلكقووامالباحووثومدرسووو؛فوويالصووعوب 
اآلتي:(2كمافيالجدول)وهي،فظهرتالنتائلمتغايرة

 نتائج الط ب بحسب تقويم الباحث ومدرسي المادة( 2 جدول 
 متوسط أداء الط ب الستة الُممتحن

46المدرساألولالمادة
37الباحث

58المدرسالثانيللمادة

أداءتشوووغيلمنظومووو أوتوصووويلهاإذاكوووانتقوووويمالوووذييطووورحنفسوووههنوووا،كيوووفيمكووونوالسوووؤال
فنقاطالتوصويلسووف؟اختيارالعنصرالمطلوبتركيبهفيالمنظوم الطالبقدأخطأمنذالبداي في

اختبووارا الطالوبلوذلكيجووبوضوعآليو تحقووقاختبواركمووايجوب،المنظومو تختلوف،وبالتواليلوونتعمول
.صحيحا 
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هخواللالدراسو ،وبعيودةعونؤإعطواجورىغيورمناسوب لمواوفيالمحصول يظهورأناالختبوارات
 الموضوعيألداءالطالب.التقويم
معظووومنالحوووظمووونالزيوووارةالميدانيووو ،أنهنووواكمجموعووو مووونالعيووووبأدتبمجملهووواإلوووىعجوووز
ولوذلك،المطلووبباإلتقوانأوالمرجوةبالسوي النيوماتيكيالتحكممنظوماتمهاراتتأدي عنالطالب

كانالبدمندراس كلنقط منهذهالنقواطوتحليلهوا،ثوممحاولو البحوثعونحوليناسوبها،وهوذاموا
حاولتالدراس تناولهفيفصلإجراءاتالبحث.
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.المخططالعامللبرناملالتعليميالمحوسب4-1-2-1-2

.مرحل اإلعدادفيالبرناملالتعليميالمحوسب4-1-2-2
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 العنوان الترقيم
.إعداداألهداف4-1-2-2-1
.إعدادمحتوىالمادةالعلمي 4-1-2-2-2
.القبلي/البعديإعداداالختبارالتحصيلي4-1-2-2-3
.فيالبرناملالتعليميوبطاق المالحظ إعداداختباراتالدروس4-1-2-2-4
.إعدادالتقويماتالمرحلي فيالبرناملالتعليميالمحوسب4-1-2-2-5
.إعداداستبان االتجاهاتنحوالبرناملالتعليميالمحوسب4-1-2-2-6

.التعليميكتاب محتوىالبرنامل4-1-2-3
.مرحل تنفيذالبرناملالتعليمي4-1-2-4
.البراملالحاسوبي المستعمل فيتنفيذالبرناملالمحوسبوآلي التنفيذ4-1-2-4-1

.مرحل التجريبوالتطويرللبرناملالتعليميالمحوسب4-1-2-5
.التجريباالستطالعيللبرناملالتعليمي4-1-2-5-1
.صالحي االختبارالتحصيليتحقق4-1-2-5-1-1
.تحققصالحي استبان االتجاهاتنحوالبرناملالتعليميالمحوسب4-1-2-5-1-2
التجريبالنهائيللبرناملالتعليميالمحوسب.4-1-2-5-2
تحققتكافؤالمجموعات.4-1-2-5-3

.المعالجاتاإلحصائي المستعمل الستخالصالنتائل4-2
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 : إجراءات البحث وأدواتهالرابعل الفص
يتضوومنهووذاالفصوولشوورحا إلجووراءاتالدراسوو ،موونخوواللبيووانمنهجهووا،وخطووواتتصووميم

جراءاتتطبيقها.وتحقق صدقهاوثباتها،وا 
:منهجي إعدادالبرناملالتعليميوأدواته-4-1
يليمنهجية تصميم التجربة -4-1-1  :(Gerlach & Ely)   نموذج جيرالك وا 

المسووتوىفوويجيوورالكوايلوويتوظيووفنموووذجب،تنفيووذالتجربوو موودخلالوونظمفووياتبووعالباحووث
يتعلوووقبوووالتقويمالمرحلووويوالتغذيووو الراجعووو ،لضووومانبسووويط عليوووهتعوووديل ي المكبووور،بعووودأنُأجووور 
)سوالموسورايا،(يوضحالنمووذجموعالتعوديل2)والشكلتصحيحا متواصال ،تصحيحمسارالتعلم

(2004،107؛القالوصيام،2003،132-133


يلي ( 2 الشكل  (117  2114المصدر الق  وصيام    بعد التعديل ((Gerlach & Elyنموذج جيرالك وا 

 تحديد المحتو  التعليمي:  -4-1-1-1
 وهوالذييصفالمعارفوالمهاراتالمرادإكسابهاللمتعلم.

 Pneumaticالمحتوووىبتعلوويمالمهوواراتاألدائيوو ألنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو )وقوودتحوودد
Control Systemالمعاهودالصوناعي ()منظومواتالهوواءالمضوغوط(لطلبو السون األولوىمون
هووو،ولتعلممهاراتهذهالموادةالبودمونتعلومالطالوبالجانوبالمعرفويأوال ،فيمحافظ دمشق
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فوويالمقووامالثووانيموونتعلوومالمووادة،وقووديووأتيالووذيالجانووباألدائوويالعملوويلفهوومالركيووزةاألساسووي 
،رموزهوووا،ومنظومووو الوووتحكمالنيوماتيكيووو )أشوووكالهاعناصووورتضووومنالجانوووبالمعرفوووي)النظوووري(

أشكالوجودها(التيتألفتمن:،وتثبيتهاوطريق ،وتطبيقها،وظيفتها،وعملهاوطريق 
  وتضوووومنت)األسووووطواناتأحاديوووو التووووأثيروثنائيوووو التووووأثيروالمحركووووات،المنفووووذاتالهوائيوووو

 النيوماتيكي (.
 وصوووومامات،والصووووماماتالقفووووازة،لصووووماماتالعوووواملتوصوووويفالوتضوووومنت)،الصوووومامات

 ((.OR()ANDوالصماماتالمنطقي )،والصماماللوحيالمنزلق،البكرة
 . تمثيلعناصرمنظوم التحكمالنيوماتيكي 
 االتجاهوالمنفذاتالهوائي وفقمنظوماتبسيط .فيينصماماتالتحكمالربطب 

تبوودورهاالتوويتناولوو،أموواالجانووباألدائوويللمووادةفقوودتنوواولمجموعوو موونالتمووارينالعمليوو 
والصومام،(2/3منظوماتتحكمنيوماتيكيو مؤلفو مونعناصورمختلفو كوحودةالخدمو والصومام)

والصوومام،والصوومامالخووانقمووععوودمرجوووع،ريوثنائيوو التووأثر،التووأثيواألسووطوان أحاديوو ،(2/5)
وغيرهوووواموووونالعناصوووورالتوووويتوووودخلفوووويتركيووووب،(Andومووووننوووووع)،(ORالمنطقوووويمووووننوووووع)

النيومتيكي .التحكممنظومات
 تحديد األهداف السلوكية: -4-1-1-2

كلهوووووواتعووووووداألهوووووودافالسوووووولوكي الخطوووووووطالعريضوووووو ،ومعووووووالمالطريووووووقللعمليوووووو التربويوووووو  
يكوووندورهوواأساسوويا فوويوضووعتصوووركاموولوشووامللتفاصوويلالمووادةإذ،(2006،98)شوواهين،
تحديوودالنقوواطالتوويينبغوويأنتتحقووقبدراسووتها،ويكمووندورهووافوويهووذاالبحووثفوويبوذلووكالعلميوو ،
رشوووادالباحوووثتوجيوووه التأسيسوووي التوووييرتكوووزعليهووواتصوووميمالبرنووواملالتعليمووويالخريطووو لرسووومهوا 

عوودادهالمحوسووب ترجمووو تلووكاألهوودافإلووىوسوويل تفاعليوو تحووواكيومهموو هووذاالبرنوواملهووي،وا 
للقيوواسإجرائيوو قابلوو صووياغ األهوودافالسوولوكي العاموو والخاصوو صوويغتوقوود،تعلمووهالطالووبو
كليوا تالموادةوكانوتالنتيجو بوأنتمثلو،تسلسولالموادةالعلميو وافوقيا تابعيتترتيبا ،وُرتبتوالتقويم

عووامتفوورععنووههوودفانأساسوويانتحققهمووامجموعوو مووناألهوودافالخاصوو المتفرعوو بهوودفرئوويس
وتفرعاتهووواوتصووونيفهوووذهاألهووودافتفاصووويلسوووُتذكر(،3)الشوووكلعنهموووا،كمووواهووووموضوووحفوووي

ينظرملحوق)المحوسبفيمرحل اإلعدادمنمراحلإنتاجالبرناملالتعليميمستوياتهاالمعرفي 
 .((5رقم)
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 يتوقعمنالطالبأن:،فينهاي تعلمالبرناملالتعليميبمساعدةالحاسوب
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مخطط األهداف السلوكية األساسية3 الشكل 

 :وقياسه تقدير السلوك المدخلي للمتعلمين -4-1-1-3

يلي(،التييقواسفيهواالسولوكُتعدُّهذهالخطوةالخطوةالثالث منخطواتنموذج)جيرالك وا 
المدخليللطالبقبلالشوروعبوتعلمالموادة،ويمكونأنيجوريذلوكبإعوداداختبواريقويسمعلوموات

قبوولتطبيووقالبرنووواملالتعليمووي،فيكووونبمثابووو اختبووارقبلووي،كمووواالطووالبومهوواراتهمفوويالبدايووو 
دتطبيووقالبرنوواملالتعليمووي،فيكووونيمكووناإلفووادةمووناالختبووارنفسووهفوويتقووويمأداءالطووالببعوو

 و يتحقق الهدف الرئيسي بـ:

 يتقن المهارات األدائية ألنظمة التحكم النيوماتيكية

 الخطواتمجموعة من 

 مهارة
 التنظيم

 والترتيب

مهارة 
تشغيل 
 المنظومة

 

مهارة 
التوصيل 

بين 

 العناصر

 مهارة
 تركيب

 العناصر

 مهارة
 تحديد

 العناصر

 جانب أدائي يتمثل بـ

 بتدريب الطالب على: الهدفهذا  يتحقق و

 تطبيق عملي لمنظومة التحكم على طاولة العمل

بتعّرف الطالب: الهدفهذا  يتحقق و  

 جانب معرفي يتمثل بـ

 منظوماتال
 نيوماتيكيةال

 بسيطةال
 

 الصمامات 
 الهوائية

 تمثيل
 الصمامات
 الهوائية

 

 المنفذات
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 تصنيف 
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 تعّرف أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكية
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يلووي(،وبووذلكسوويردفوويالخطوووةبمثابوو اختبووارنهووائيبعوودي،كمووا التاسووع مووننموووذج)جيوورالكوا 
تكوووونالمهمووو المطلوبووو هووويإعوووداداختبوووارنهوووائيقبلوووي/بعوووديوبنووواؤه،ليقووويسسووولوكالطوووالب

المتعلمين.
وود اختبووارقبلووي/بعووديمؤلووفموونقسوومين،قسوو ميقوويسالجانووبالمعرفوويموونالمووادة،وقوودُأع 

وكانمجموع مناألسئل الموضوعي المتنوع التيتصحححاسووبيا ،وقسومآخوريقويسالجانوب
المهاريمنالمادةوهوتمورينأدائويصويغعلوىشوكلُمشوكل ،وُينفوذهالطالوبعلوىطاولو ورشو 

مراجع .العمل،وُيصححعنطريقبطاق مالحظ ُمعدةمننوعقائم ال
أماقياسالسلوكالمدخليللمتعلمينفيأساسالبرناملالتعليمي،فقوداتبوعاألسولوبنفسوه،
وود تأسووئل موضوووعي اختباريووهلكوولدرسمووندروسالجانووبالمعرفوويليكووونصوول الوصوول إذُأع 

نفسووووهفيمووووايتعلووووقبالجانووووباألدائوووويمووووعالوووودرسالووووذييليووووه،وتصووووحححاسوووووبيا أيضووووا ،واألموووور
ووووود اختبووووارقبووووولكوووولتمووووورين)مشووووكل (، ،وأدرجتحوووووتالتهيئوووو لوووووألداءالمضوووووبوطالمهوووواري؛إذُأع 

بعووودتعلووومالتمووورينوفوووقويسوووتعملالبطاقووو نفسوووهاويصوووححهالطالوووبوفوووقبطاقووو التقوووويمالوووذاتي،
وود تبطاقوو مالحظوو خاصوو بكوولتموورين،أمووافووياألداءالمسووتقلاألداءالمضووبوطوالموجووه فقوودُأع 

)كماسيذكرالحقا(.فيالمجموع تصححمنقبلزمالءهتقيسأداءالمتعلم؛و
ويعوووودالسوووببوراءاختيووواربطاقووو التقوووويمالوووذاتيوبطاقووو المالحظووو المتيازهوووابمزايووواعووودة،

تواج،وتحصورانتبواهالموتعلممنها:أنهواأداةبسويط لتسوجيلالمالحظوات،وتسوتعملفويقيواساإلن
فوويالخصووائصالمسووجل فوويالقائموو ،وُتمك وونالمالحووظموونتحديوودالسوولوكالموورادقياسووهبسوورع ،

(.2009،151وتالفيأيانطباعاتشخصي فيالحكم)عالم،
ونظوورا الرتبوواطبنوواءهووذااالختبوواربمحتوووىالمووادةالعلميوو ،وباألهوودافالسوولوكي ومسووتوياتها،

الباحثشورحكيفيو بنواءهوذااالختبوارالحقوا فويمرحلو اإلعودادمونمراحولإنتواجالبرنواملارتأى
 العناصراألخرىالمرتبط بها،ممايسهلشرحهاوفهمها.ُتش ر حالتعليميالمحوسب،بعدأن

 تحديد استراتيجية التدريس:   -4-1-1-4
،تتضوومنالتخطوويطللووتعلموتنفيووذهوتقويمووهالخطوو الشووامل التووي":فاالسووتراتيجي بأنهووار ع ووتُ

ويتضوووحمووونخاللهوووادوركووولمووونالمعلوووموالموووتعلموالمحتووووىالتعليمووويوتنفيوووذاألنشوووط والتقوووويم
(.2010،247ووضعهافينظام")قطاميوآخرون،

(،CAIبوالتعليموالوتعلمبمسواعدةالحاسووب)الدراسو هوقدُحددتاستراتيجي التدريسفيهوذ
عملأسولوباالتودريسالخصوصوي،والتودريبوالمورانالحاسووبيان،فويتعلومالجانوبالنظوريإذاست

المعرفوويللمووادة،واسووتعملأسوواليبالتوودريسالخصوصوويوالتوودريبوالموورانوالمحاكوواةالحاسوووبي ،
مووونخووواللتصوووميمبرنووواملحاسووووبيوحووولالمشوووكالتفووويتعلووومالجانوووبالعملووويالمهووواريللموووادة.
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-1-4نأهودافهوذهاألسواليب،وسويتمشورحهوتفصويلهالحقوا فويالفصولالرابوع)يحققالغايو مو
(،فقرةخطواتتصميمالبرناملالتعليميالمحوسب.2

وحجمهوا،ألنهوامادةالهواءالمضغوط)النيوماتيوك(طبيع إلىاستخدامهذهاألساليبويعود
إذناعي والكليووواتالهندسوووي ،مووونالمووووادالضوووخم التووويتووودرسفووويالمووودارسوالمعاهووودالصوووتعووود
رمووووزُتمثووولعناصووورهاومخططووواتإلوووىجانوووبجوانوووبمعرفيووو وأخووورىمهاريووو تضووومنمحتواهووواي

دونأوإتقانووهالينفووعتعلوومجانووبمنظوماتهوواالتحكميوو ،وجميعهووامتوورابطيكموولبعضووهبعضووا ،فوو
ظيوفنووعمونأنوواعخرأوجوانبمعين منالمادةدونغيرها،فاليمكنعلوىسوبيلالمثوالتوآ

معرفوو شووكلهووذاالصوومامموونغيووراالتجوواهفوويمنظوموو تحكوومنيوماتيكيوو فوويصووماماتالووتحكم
والمواقوووف،وطريقووو تشوووغيله،ونقووواطتوصووويله،وكيفيووو تركيبوووه،والرموووزالووودالعليوووه،عملوووهوطريقووو 

تصوووفلموووادةسووويؤديإلوووىالتوقوووففووويمنلاإلتقوووانالجزئووويفاألخووورىالتوووييمكووونأنيطبوووقبهوووا،
نجوووازالمهمووو المطلوبووو مووونالمنظومووو ،فوووإذاكانوووتمهمووو إفوووياإلخفووواقأوكموووايسووومى،الطريوووق

أورفووعأجهووزةحساسوو بسوورع بطيئوو مووثال ،فلوونيحوودثذلووكإذاقاعوو المنظوموو هوويإغووالقبوواب
رالمنظوموووو )الصوووومامأونقاطهووووا،كالخطووووأفوووويتحديوووودعناصووووإحوووودىُوجوووودخطووووأأوعيووووبفووووي

ألجزائهوا،خطوأ و..،بسببعدممعرف أشكالهاأوالرموزالدال عليها(أوتركيبأو..أاألسطوان 
لونُيغلوقبوابولوذلك،لوخإ...فيالتهيئ لتشغيلهاخطأ بينعناصرها،أومعايرةخطأ أوتوصيل

النتيجو يونعكسفويوهوذا،ألجهزةالحساس بالسرع المطلوب ُترفعالنكماهومطلوبأوالقاع 
.فيإنجازالعملالمطلوبويؤديإلىإخفاقهلمفيالمعهدالصناعي(أداءالتقني)المتععلى

تحقيقهواإذااتُّب وعمونالصوعبو،جميعهواأجوزاءالموادةفويتعلومانكاملواإلتقانمطلوبإنالت
أسلوبواحدأوطريق واحدةفيتعلويمجوانبهواالمختلفو ،فوالتنوعمطلووبومواقودينفوعفويجانوب

يكووونضووعيفا فوويآخوور)األدائووي(والعكووسصووحيح،وقوودتحتوواجقوود)المعرفوويمووثال (قوودالينفووعأو
ب وقديحتاجبعضهاإلىدملبينأسوالي،سلوبينتعليميينأوأكثرأبعضالجوانبإلىدملبين

لتوفيوقفوياالبرناملالتعليمويسيبّينهوهذاما،تدريسعدةكماحدثفيالجانباألدائيوطرائق 
حسوبالموقوفبمنأساليبالتعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبوطرائوقالتودريسالمتبعو عددبين

(.CAIالتعليميلتشكلمجتمع  استراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب)
  :مادة  النظر (للفي الجانب المعرفي  الُمتبعة االستراتيجية -4-1-1-4-1

إنتزايووووودالمسوووووؤولياتواألعبووووواءالتدريسوووووي وضوووووعتالكثيووووورمووووونالضوووووغوطوالمهوووووامعلوووووى
تعلوووويمالتقتصوووورمهووووامعملهوووومعلووووىإذفوووويالموووودارسوالمعاهوووودالصووووناعي ،والسوووويماين،المدرسوووو

،بوووووليقوووووععلوووووىعووووواتقهمإكسوووووابالمتعلموووووينبمختلوووووفمسوووووتوياتهمالمعوووووارفوالمهووووواراتالنظريووووو 
عوووددوقووودازدادواختصاصووواتهممهووواراتأدائيووو كافيووو توووؤهلهمللخووووضمباشووورةفووويسووووقالعمووول،
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فأصوبحمونالصوعباسوتيفاءمتطلبواتمموازادالعوبءعلويهمأيضوا ،،الطالبفيورشواتالعمول
منالنظرياتالتربوي والتقنياتالحديث .االستفادةومالءمتهاوتحققأداتهاإالبمخرجاتالمنهل

وفوووويضوووووءالنظريوووواتوالدراسوووواتالتربويوووو يمكوووونأنتقووووومبرمجيوووواتالتوووودريبوالممارسوووو 
مسواعدةالمعلومعلوىأداءرسوالتهمونجهو ،فويلتعليمالخصوصيبودوركبيوروفعوالوبرمجياتا

برمجيواتالتعلويمتعورض أخورى،فموثال ومساعدةالطالبعلىإتقانالمهاراتاألساسوي مونجهو
حسوبمسوتوىالطالوببالخصوصىالمفاهيمالجديدةعنطريقتقوديمالمعلومواتبتسلسولمتودرج

برمجيوواتالتوودريبوالممارسوو هووذهالمهوواراتتعووّزز،بينموواوتنفيووذهاموونأجوولإكمووالأهوودافمعينوو 
تضوومنوقوود،)النظووري(موونالمووادةفوويتعلوويمالجانووبالمعرفووياسووتعمالهجوورىوهووذاموواوتوودعمها،

موونحيووثأشووكالهاووظيفتهوواوطريقوو عملهوواوعناصوورهاتعلوومأجووزاءمنظوموو الووتحكمالنيوموواتيكي
األساسالذيُيعتمودعليوهللتودربعلوىالمهواراتتعدوهي،الخ...وعيوبهاومزاياهاواستعماالتها

بووووينأسوووولوبيالتوووودريسالخصوصوووويوأسوووولوبدموووولإذالتحكميوووو فيمووووابعوووود،للمنظوموووواتاألدائيوووو 
عورضفقوراتالموادةبأشوكالمختلفو ،فكوانمونتلوكالعوروضالكتواببوذلوك،التدريبوالممارسو 

أوالقوراءةهوذاإنكوانالطالوبمونهوواة-اإللكترونيالمدعمبالصوورالملونو واألشوكالالجذابو 
فويالموذكورنصالمكتووبومتابعو التوضويحُتمكنالمتعلممنقراءةالوألنها-فيهاممنيرغبون

يمكنووهأيضووا تشووغيلالتسووجيلالصوووتيواالسووتماعإلووىشوورحفقووراتووالصووور،األشووكالوالرسوووم
المتحركو والصوور،كموايمكنوهمتابعو الرسووماتتوابعهووبصوريا األشوكالوالرسوومالدرسبينمواي

نص،وغيرهوامونالخيواراتالتويُتمكونتشوغيلصووتقوراءةالومونغيورالمتحرك ومقاطعالفيوديو
يعموولالبرنوواملفوويهووذااألسوولوبإنأي.الطالووبالمووتعلمموونإعووادةالفقوورةموواشوواءموونالموورات

سوماتبرمجيواتالتودريسأبورزومن،وقدراتهوميولهحسبرغب الطالببُيدارا خصوصيمدرسا 
ذلوكيجوريالتوياكتسوبهاالموتعلم،تعوززالمعوارفوهي،التغذي الراجع معالتوجيه:الخصوصي
أموا،تُق ودمفوينهايو كولدرسأوفقورةمجموع موناألسوئل الموضووعي البسويط التويبفيالعادة

مفي سوت أنوواعبوفوقأسولوبالتودريبوالممارسو وُكث وفبناءهوذاالجانوبالبرمج الحالي فقدُدع 
مسوتوياتمختلفو )المبتودئوالمتوسوطوالمتقودم( ثالثوعلوىوزعوتالتوي،مناألسوئل الموضووعي 

والحصولعلىالتغذي الراجع التيُتصحح،اإلجاب عنهابالتدرجفيالتعلممنُتمكنالمتعلمإذ
إليهوافوياإلرشادإلىعنوانالفقرةالتييجبالعودةالذييليهابالتعزيزالمناسبو،إجابتهمباشرة
:وهماهمامنحيان،طريق عرضوصميمهذيناألسلوبينتفيع ب تُّالبرنامل،وقدا

   Over-All):  كلياً في عرض الدروس التعليمية المعرفية  الُمتبع أواًل: المنحى الخطي
فووي(ON-LINE)ُصووممالبرنوواملالتعليموويالمحوسووبليتبووعمنحووىالمسووارالخطوويالتتووابعي

،بادئوا بالودرسجميعهواأيمورورالطالوبعلوىالودروسالتعليميو ؛(Over-All)كليا احتواءالمادة
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وبوذلكيكوونالطالوبقود،التعليمي وفقالترتيوبالتتوابعياألولومنتهيا بالدرساألخيرمنالمادة
المخطووط(4)الشووكلضوومنالمووادةالتعليميوو ،ويوضووحكلهوواتعلوومالمفوواهيموالمهوواراتالمسووتهدف 

كليا .عرضالدروسالتعليمي فيالبرناملالُمتبعفياالنسيابي


 كلياً عرض الدروس التعليمية في البرنامج الُمتبع في المخطط االنسيابي ( 4 الشكل 

طيا وفقتسلسلرتبتخالتيمجموع منالدروسالتعليمي أنهناكنالحظمنالتصميم
لُتتابعيمنتظم، إليهامنالدرساألولحصرا ،وهوالمدخلالوحيدإلىالبرناملالتعليميُيدخ 

يم ومنه المحوسب، الدرسالثاني إلى االنتقال الثالث،فكن باتباع حتىالطريق وهكذا نفسها
ببعضعنطريقهذهالدروسبعضالحظأيضا ربطويُروسالمادةالتعليمي النظري ،نهاي د

ع ت ياختباراتالدروسالت امفصلبينهرسمندروسالمادةالتعليمي ،وعلىرأسكلدُوض 
هذهاالختباراتوأد ت بكلم مروروضعتلتكونشرطا للعبوربينكلدرسوالدرسالذييليه،

وهيوفقاآلتي:،قيامهابعدةوظائفبيجي البرناملالتعليميالمحوسبدورا فعاال فياسترات
متُق ووواختبتتتار قبلتتتي: - معلومووواتالطالوووبفووويكووولدرس،وبوووذلكيمكووونتعووورفنقووواطالقووووةبوووهو 

والضعفلديهقبلدخولهإلىتعلممحتوىالدرسمنالبرناملالتعليمي.
لمسوتواهبعودتقوويميتقدمالطالوبالختبوارالودرسالوذييكوونبمثابو والعبور: التقويماختبار  -

ذااالختبواريمكونيديوه،ففويحوالاجتوازهوأنيشعرأنهقدتمكنمنتعلمالدرسالذيبوين
دنهقدتمكنمنتعلمالدرس،إالقول بكلمو مورورتسومحلوهبالودخولإلوىالودرسالوذيفيوزو 

يليهمباشرة.
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الوذينلوديهممعلومواتللطوالبويكونهذااالختباربمثاب اختبوارتسوكينياختبار التسكين: -
تعلوومهووذهالمعلوموواتمجووددا ،ونظوورا للعواموولإعووادةاليحتوواجونإلووىسووابق عوونالمووادة،فهووم

وووت التوووي متطلبووواتتصوووميمي ،بعووودمتوووركأيووو فراغووواتمعرفيووو أوإلوووىترجموووتوسوووابقا ُدر س 
سوتراتيجي التسوكينالمجوزأ،ااألداءالمستقبليللطالب،اتبعتفيمهاري يمكنأنتؤثرسلبا 

وسمونأييجبعلىالطالبتسوكيننفسوهفويكولدر وفوقةد دروسالموادةالعلميو علوىح 
المعلومواتالناقصو لديوهإنوجودت،ثوميتوابعتقدموهخطووةوُيورق متسلسلالمخططالمرسوم،

علوىمقودارتمكنوهمونالمعلوموواتوتعتمودسورع إنجوازهفويهوذهالحوالخطووةحتوىالنهايو ،
التيقدتعلمهاسابقا .

 :Branches)لمحتو  المعرفي للمادة  لمنحى المتشعب الخال بتعلم اثانيًا: ا
فويشورحمحتووىالموادةالتعليميو ،أيميمنحىالتعليموالوتعلمالمتشوعباتبعالبرناملالتعلي

منهووامنفووردةأومجتمعوو ،اختيووارأي للمووتعلمطريقوو عوورضومسووتوىللووتعلم،يمكوونغيرموواوجووود
ته.ورغبتهحسبحاجب

:الدروسفيالبرناملالمخططاالنسيابيالمتبعفيعرضمحتوى(5الشكل)ويوضح


 الدروس في البرنامج.المخطط االنسيابي المتبع في عرض محتو  ( 5 الشكل 
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التيتمكنالطالبمناالنتقوالإلوىالودرسالتواليسابقا إلىمنحىاحتواءالمادةوكماأشير
كانووتلديووهالمعلوموواتالكافيوو التوويتؤهلووهإذاالحاجوو إلووىتعلوومالوودرسالحاضوور،وذلووكموونغيوور

الجتيازاختبارهذاالدرس،فيحصلعلىكلم مرورتفتحالبواب أمامهللودرسالجديود،ويواصول
وفويحوالعودمالكفايو ،ارزمي نفسها،وهكوذاحتوىالنهايو تقدمهفيهذاالدرسمتبعا شروطالخو

جتياز،يضطرالطالبإلىاالنتقالوتعلممحتوىالدرسمنالبرناملالتعليمويوفوقالمخطوطواال
االنسيابيالخاصبه.

ليراعوويالفووروقالفرديوو بووينالطووالبموونحيووثسوورع المنحووىوقوودصووممالبرنوواملفوويهووذا
اسب.اختياراألسلوبالمنإلىالذوقوالميلجانبالتعلمومقدرةالفهمواالستيعاب،إلى

مجموعواتعودةمونالنشواطاتأنهنواكنالحوظمونالمخطوطاالنسويابي؛التعلمففيسرع 
تناسوبموع(بحيوثتقوويمبنوائيمتقودم،،تقوويمبنوائيمتوسوطمبتودئ)عرضتفاعلي،تقوويمبنوائي

المسوووتوياتجميعهوووا،فوووإنالطوووالبسوووريعيالوووتعلميسوووتطيعوناسوووتيعابالووودرسبمجوووردمشووواهدة
مسووويرتهمالتعلميووو وفوووقالمخطوووطالمرسووووم،بينموووافووويللتقووودممسوووتعدينو،ويكونوووونمقووواطعالفيووودي

تطبيووقموواوردفيهوواقبوولأنجانووبيحتوواجالطووالباألقوولسوووي إلووىمشوواهدةمقوواطعالفيووديوإلووى
لطووالباعلووىاألموورباألسوولوبنفسووهوُيط ب ووقالجتيووازاختبووارالوودرسوالمتابعوو ،مسووتعدينيكونوووا

فاألقل،بمتابع ماتبقىموننشواطاتالعوروضالتعليميو ،وذلوكبالودخولإلوىالتقوويماألقلسوي 
إعووادةالكوورةموونجديوود،إلووىثوومالمبتوودئ،وموونهمموونيحتوواجثوومالمتوسووطالبنووائيالمرحلوويالمتقوودم

عوادةجميوع،والبدءمناألهدافالسولوكي  العوروضأوجوزءمنهواوهكوذا...إلوىأنيتمكنووافويوا 
 منمحتوىالدرسويجتازوااختباره.النهاي

هناكنووعمونالطوالبيفضولوناتبواعترتيوبروقالفردي )الميولواألذواق(،الفوفيمراعاة
ا طالبوويناسووبقوودالا طالبوويناسووب،ويوورونأنموواللووتعلممختلووفيرونووهأنسووبوأفضوولموونغيووره

ويناسووبهيروقووهلنشوواطاتموواآخوور،ويعوورفهووذااألسوولوببأسوولوبالطالووبالخوواص،فيختووارموونا
أكثوورموونغيووره،فموونهمموونيختووارمقوواطعالفيووديووأحوودالتقوواويمالمرحليوو البنائيوو فقووط،وموونهمموون

فيختارالبودءبوالتقويمالمرحلويالمبتودئويتودرجإلوىالمتوسوطفالمتقودم،ومونهممونيختواراألهودا
حسووببشوواءالترتيووبواالختيوواركيفمووابحريوو وبهووذايكووونللطالوو،السوولوكي والتقووويمالمتقوودمفقووط

وكووان،يبووينأنووهقوودحقووقالووتعلمالمطلوووبذوقووهوميولووه،وفوويالنهايوو عليووهاجتيووازاالختبووارالووذي
هذااألسلوبالمتبعفيتصميماستراتيجي تعليمالجانبالمعرفي)النظري(منمنظوماتالوتحكم

.النيوماتيكي 
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 مادة  األداء العملي(:للفي الجانب المهار   الُمتبعةاالستراتيجية  -4-1-1-4-2
الوووربطوالووودملبوووينالطريقووو األدائيووو فووويالتعلووويموأربعووو مووونأسووواليبالتعلووويموالوووتعلمجووورى

بمساعدةالحاسوبفيبناءالبرناملالتعليمويللجانوبالمهواري،واألسواليبالحاسووبي المسوتخدم 
،وأسووولوبالمحاكووواةالحاسوووووبي ،لتووودريبوالمووورانوأسووولوبا،هوووي:أسووولوبالتووودريسالخصوصوووي

لتشوووكلمجتمعووو اسوووتراتيجي موحووودةإلتقوووانالمهووواراتاألدائيووو ألنظمووو ،مشوووكالتوأسووولوبحووولال
التحكمالنيوماتيكي .

التباعهذهاالستراتيجي هواآلتي:وممادفع
نموودرسمووادةأنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو فوويالمعهوودالصووناعيُيمكوونالقووول)تجوواوزا (إأوال :
بعوووضوقووودظهووورت،الطريقووو األدائيووو )بوووتحفظ(فووويتووودريسالجانوووبالعملووويمووونالموووادةقوووداتبوووع

ضوياع،وبعضالطوالبانتباهشغبوعدمالشرودوالحاالتك،تدريسهانتيج المالحظاتالسلبي 
كلهوذاوغيورهالنيوماتيكي ...،لمنظوم التحكمطالبوالرسمالمدرسبجزءمنالحص الدرسي 

إلىعدمنجاحتطبيقهذهالطريق كماينبغي.منالمالحظاتالمشابه أدى
هوووذاالنووووعمووونالمووووادالتعليميووو لتووودريسفووويالصوووفالدراسووويوحيووود مووودرب وجوووودنثانيوووا :إ

بلغووتقدرتووهوبراعتووهالتدريبيوو عووددموونالطووالبغيووركوواف،واليسووتطيعمهمووالالدقيقوو والضووخم 
بهوومإلووىالمسووتوىالمطلوووبمووناألداءأنيصوولفووياألداءوقوووةشخصووي فوويضووبطالطووالب،

تنشغلمعظومحواسوهبواألداءإذلمهارتأمامالطالب،افيفترةأدائهوالسيمامساعدة،بالالمتقن
ثوحوودإلووىذلووكيووؤديب،فاللفظوويوالعملوويومراقبوو الطووالبالووذينيتراكمووونحولووهموونكوولجانوو

وهوذايودلالتيماكانوتلتحودثلووالانشوغالالمودرسالمودرببوأداءالمهوارة،بعضحاالتالخلل
وونالموودرسعلووىأن لووهخوورمسوواعدآُيعينووهلتأديوو مهمتووهالصووعب ،فوجووودموودرسمحتوواجإلووىم 

فكيوفإذاُوف ور األداءبالتأكيدأفضل،يجعلووجودثالث مدرسينفيالصف،األمرأسهليجعل
وكيوووفإذاالطوووالبأولكووولطالوووبمدرسوووهالخووواص؟مووونمحووودودةمووودرسخووواصلكووولمجموعووو 

يودربنفسوهوالموادةبطريقتوهالخاصو ،يوتعلمأصبحالطالبنفسهمحورالعملي التعليمي التعلمي 
مها موتارةبا ،با أومدرونمحلال وأخرىمتدريتبادلاألدوار،فتارةيكو،ويقو  يقوّومنفسوهوأخورىيق وو 
تحويولتعلومهوذهالموادةإلوىنشواطاتأدائيو حاسووبي منوعو فيهوافاعليو إلىه،فماالسبيلءزمال

فيالبيئ التعليمي نفسها،كيوفيمكونأنيسوتفادمونالطرائوقاألدائيو نفسهالمدرسلدىوتكامل
أسووواليبالتووودريسبمسووواعدةودمجهووواموووعلتووويأثبتوووتفاعليتهووواافووويالبوووراملالتعليميووو المسوووتعمل 
؟الحاسوب
ل ت بعووداالطووالععلووىبعووضالطرائووقاألدائيوو التوويو )والسوويمافوويالبووراملالتعليميوو اسووُتعم 

إلوىاألسولوبوأد ت رالوذيأجوريعليهوامونقبل)حربوا((الطريق المتبع مونقبول)ديوب(والتطووي
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النقوواطاإليجابيوو والسوولبي التوويرصوودتفوويالطريقوو المقاطعوو بينهوواوبوويناسووتعمالهاوالفاعوولفووي
إلوىطريقو خلوصالباحوثألسواليبالحاسووبي ااألدائيو المتوارثو فويتودريسالمادةوو،ودمجهواموع

النتيج وفقاآلتي:فيأدائي مدمج كانت
مرحلة التخطيط: -4-1-1-4-2-1

)المشكالت(التييتعلمهاطوالبالسون األولوىفويالمعهودطالععلىالتمارينالست بعداال
فويُنسوخللكتوبالمؤلفو المراجع كتيباتالتودريبالمحليو والعربيو واألجنبيو وأحودثو،الصناعي

،وبعودالتجربو االسوتطالعي وعرضوهاعلوىالمختصوين،وزارةالتربي التيتخوصالموضووعنفسوه
وهي:،مهاراتمنالخم س إلىتحديدوصلالباحث

حسبالرسمالتنفيذي.بمهارةتحديدعناصرمنظوم التحكم .1
حسوووبتعليمووواتالسوووالم بمهوووارةتركيوووبعناصووورالمنظومووو علوووىلووووحطاولووو ورشووو العمووول .2

(.ISOالمهني والمعاييرالدولي )
حسبالرسمالتنفيذيوالمعاييرالدولي .بمهارةتوصيلخراطيمالهواءبينعناصرالمنظوم  .3
حسبتعليماتالسالم المهني والمعاييرالدولي .بمهارةتشغيلمنظوم التحكمالنيوماتيكي .4
 مهارةتفكيكالمنظوم وحفظالعناصرفيأماكنتخزينها. .5

واستقاللي فيتعلمالمهارات،أيالُتدربليسهناك ة؛د كلمهارةمنهذهالمهاراتعلىح 
مونتقسوويمهاالغايو لتمورينمونالتمووارينالمقوررة،وكانوتالتودربعليهواجميعهووافويكويجوريبول

جمل واحدة.االبتعادعنالتعلمهيلىخطواتإلىمهاراتثمإ
وووموبوووذلك موافقووو للمهووواراتكووولتمووورينمووونالتموووارينالمطلووووبتعلمهووواإلوووىخمسووو أجوووزاءُقس 

ت،وكوولمهووارةموونالمحووددةوالمووذكورةفووياألعلووى،أيأصووبحكوولتموورينيتووألفموونخمووسمهووارا
هذهالمهاراتُقسمتإلىخطواتسلوكي قابل للقياسوالتقويم.
فعلووىسووبيلالمثووال،حسووبالتموورينبوقووداختلووفعووددخطووواتكوولمهووارةموونهووذهالمهووارات

الخطووواتالسوولوكي القابلوو للتقوووويموالقيوواسفوويالتمووريناألوللمهووارةتحديوودالعناصوووركووانعوودد
والقيوواسفوويالتموورينالسووادس،ثووالثخطوووات،بينموواكووانعووددالخطووواتالسوولوكي القابلوو للتقووويم

عشرةخطوة.تياثن
 :مرحلة التهيئة -4-1-1-4-2-2
وهي:،إلىثالث أقسامهذهالمرحل انقسمت 
ومخبر ورشة العمل.  قاعة الحاسوب وهما: التعلم ي  تهيئة مكان  ( 1 

تهيئة قاعة الحاسوب::)آ(
تحضيرمستلزماتقاع الحاسوبوفقاآلتي:جرى
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.بالطالب(علىالحواسيبالخاص CAIتحميلالبرناملالتعليميالمحوسب) -
األجهزةالتعليمي .(علىFestoتصميمالمنظوماتالنيوماتيكي )تحميلبرنامل -
علوىاألجهوزةالتعليميو لضومانالتشوغيلالضوروري (Software)تحميلبراملالسوفتويور -

والمرفقو ،لوخإ...ومعوداألسوئل ،كبوراملمشوغالتالصووتوالفيوديو،األمثلللبرنواملالتعليموي
معالبرناملالتعليمي.

مووودةدوعووودمنفوووا،األجهوووزةجميعهوووالكترونيووو علوووىإلابرنووواملمضوووادالفيروسووواتتحقّوووقوجوووود -
صالحيته.

وعوودمفتحهوواإالالطووالب،والسووواق الليزريوو الخاصوو بووأجهزة(USB)خووذلقفووللجميووعموضووع -
أجهزةبووووكلموووو سوووورتكووووونبحوووووزةالموووودرس،تجنبووووا إلدخووووالأيمووووادةخارجيوووو تلحووووقالضووووررب

الحاسوب.
مشوارك فيوهمونخواللالبللطوالبجمويعهمتحديدملفمشوتركعلوىالحاسووبالورئيسيسومح -

ذا،شبك الحاسووب ملحوقيوضوحالو،لالملفواتالجديودةلكولحاسووبمنفوردا نوز تعوذرذلوكتُوا 
هذهالتحضيرات.(مندليلالمدرس6-1)رقم
تهيئة مخبر الهواء المضغوط  قاعة ورشة العمل(: ب(  

تحضيرمستلزماتمخبرالهواءالمضغوطوفقاآلتي:جرى
طووواوالتورشووو العمووولحسوووبموقعهوووا،لربطهوووابوووالتجهيزاتالجديووودةالمتعلقووو بالبرنووواملُرّقموووت -

 لربطكلمجموع منالطالببطاول خاص بهميحافظونعليها.و،التعليمي)دليلالعمل(
ُخّصصتنسخ مندليلالبرناملالتعليميالخواصبواألداءالمهواريلكولطاولو مونطواوالت -

 اليتجزأمنتجهيزاتالطاول .ا حهذاالدليلجزءبحيثيصب،ورش العمل
 .نفسهارقمطاول ورش العملالتابعلهابُرق مدليلالبرناملالتعليمي -
ُقّسمدليلالبرناملالتعليميالخواصبواألداءالمهواريإلوىأجوزاء،بحيوثيحتوويكولجوزءمنهوا -

األداءواألداءالووووذاتيالموجووووه،و،التهيئوووو لووووألداءالمضووووبوطعلووووىمتعلقوووواتالتموووورينالواحوووود)
بطاق المالحظو (وتخصويصمكوانفويطاولو ورشو العموللحفوظوالتقويمالذاتي،والمستقل،

(موون6-1الملحووقرقووم)ذلووكويوضووح،للطالووبتباعووا فوويوقتهوواالمناسووبتُقوودملهووذهاألجووزاء
 دليلالمدرس.

:تهيئة مجموعات التعلم( 2  -
:بإلىمجموعاتللتعلموفقاآلتيتوزيعالطالبتهيئ الموقفالتعليميجرى
وموووووونمختلووووووف،الطووووووالبفووووووياألداءالمهوووووواريإلووووووىمجموعوووووواتمتسوووووواوي ومتكافئوووووو ُقسووووووم

بيوووونهم،والسوووويربالعمليوووو التعليميوووو وتوزيعهووووااالختصاصوووواتالمشووووارك ،لتسووووهيلتنظوووويماألدوار
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كورهوذاالتوزيوعوتقليلفارقالوتعلمبيونهم،وقودذُجميعهملطالبليا متوازسيرا التعلمي نحواألمام
يلوووي،أمووواكيفيووو اختيوووارهوووذهالمجموعوووات ،فووويالخطووووةالرابعووو مووونخطوووواتمخطوووطجيووورالكوا 

والتوويقبوولعمليوو التقسوويم،دارة(اإلوفريووق)موونقبوولالموودرسعليهوواوالعواموولالتووييجووباالنتبوواه
فويبدايو العوامالدراسوي،ينللطالبالمتقدمج توزيعالعددالكليمعال:تناولتجوانبعدة،منها

والعدداألنسبللمجموع الواحدة،وتأثيرعواملالتوزيعوفقعددأجهزةالحاسووبوعوددطواوالت
ورشوو العموولوسووع اسووتيعابكوولطاولوو وجاهزيتهووا،واختصوواصالطووالبوالفووروقالفرديوو بيوونهم

فقورة(6-1الملحوق)قودتومذكورهفوي،(لمادةمنقبلأوحواالترسووب)تعلمهذهاوالتعلمالسابق
.(دورالمدرسفيمرحل التحضير)

تهيئة مستلزمات التعلم:( 3 
 :وفقاآلتيتهيئ مستلزماتتقديمالعرضمنأدواتوتجهيزاتووسائلتعليمي جرى

نتاجهاتصميممقاطعفيديوخاص بكلتمرين - ،تنقولالموتعلمإلوىالواقع()التمرينُمنفذعلىوا 
الجوالواقعيللتمرين.

ومونثوم،تسجيلمشاهدتنفيذالتمارين)فيديو(التيقامبهواالمودرسالمودربفويورشو العمول -
كولطالوبعلوىجهوازالحاسووبالمخصوصمجهزةليتابعهوامعالج المقاطعالمسجل لتصبح

 لهفيقاع الحاسوب.
الموودربأوالخطووواتالسوولوكي القابلوو للقيوواسالموودرستصووويرالخطووواتاألدائيوو التووينفووذها -

لكترونيووا فوويإوالتقووويمفوتوغرافيووا لكوولتموورين،ووضووعتصووورةكوولخطوووةموونهووذهالخطوووات
لتنفيذها)منأوامراألداءأوالشورحالضروري شريح مستقل معجميعالتعليماتوالتوجيهات

نسوخالصووروجورى،بعضالحاالتلمزيدمونالتوضويح(نمعإضاف صورأخرىفيوالتبيا
الفوتوغرافيوو ورقيووا أيضووا ووضووعهاضوومنملفوواتتابعوو لكوولطاولوو موونطوواوالتورشوو العموول

 .الطاوالتبأجهزةحاسوبي تجهيزعندعدمعنالملفاتاإللكتروني ل ُيستعاضبها


سوولوبالتودريبوالموورانلُتعورضعلووىالطالووبأجموعوو موناألسووئل الموضووعي وفووقُجهوزتم -

 بعدأدائهالمستقل.

النسخ 

 الورقية
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 سلوبالمحاكاةالحاسوبي .أنالمنظوماتوتمارينمشابه وفقُجهزبرنامللمحاكاةتماري -
بالطالوتقوويمالغورضمنهواوبناءبطاق تقويمذاتيلكلتمرينمنالتمارينالمطلووبتعلمهوا، -

ووواألدائيووو وهووويجوووداولتتضووومنالمهوووارات،لنفسوووهذاتيوووا  (موووعةد الخموووس)كووولمهوووارةعلوووىح 
.الخطواتالسلوكي التابع لهاوالمطلوبتقويمها

أثنواءأدائوهفويزميلوهفويالمجموعو لتقوويمالطالوبيسوتعملهابناءبطاق مالحظ لكلتمورين، -
فووي،وتختلووفعنهوواللطالووب التقووويمالووذاتيالمسووتقل،وهوويمشووابه تمامووا فوويجوودولتهالبطاقوو

بهمربع)العالم المستحق عنكلخطوة(والمربعاألخيركم ،صياغ خطواتهاالحا ل  استُب د 
 )غيرقابل للتطبيق(.

مرحلة األداء العملي: -4-1-1-4-2-3
وتعليميوا ،تربويوا فكورةصوائب ُيعودفويكتوابالتموارينمشوكالتإنطرحالتموارينعلوىشوكل

ود تلوذلكووهيخطوةجيدةتحوثالطوالبعلوىالتفكيوراإليجوابيإليجوادطرائوقلحلهوا، ُتم  فوياع 
التجربوو بعوودإجووراءبعووضالتعووديالتعليهووا،ألنالمشووكل المطروحوو فوويكتووابالتمووارينصوويغت

،فعلوىبأسلوبيعطيمعظممفاتيحالحلللطالب،وهذامنشأنهأنُيضعفتحفيوزالتفكيورلديوه
(،عنوودماُطلووبتنفيووذمنظوموو تحكميوو لتثبيووتقطعوو )مشووغول (2سووبيلالمثووالفوويالمشووكل رقووم)

ووي علووىطاولوو الفووارزة، ط  كنوووعالكبسوو المطلوووبتركيبهوواونوووع،معظووممفوواتيحالحوولفووينصووهاُأع 
ورشووو فقووطللتمووورينعلووىطاولووو ا نفوووذالُمنفووذوغيووورهموونعناصووورالمنظوموو ،ممووواجعووولالطالووبمُ

المشووكل المطروحوو ويعطوويحلوووال لهووا،وهووذاموواتوومفوويولووميأخووذدورالتقنوويالووذييفكوورالعموول،
جوريتعوديلبسويطعلوىصوياغ نصووصالمشواكل)موعالحفواظأُإذتجنبهفيالبرناملالتعليمي،

هوافيعلىمضمونها(لتصبحكمالوكانالمتعلمفيميدانالعمل)المعملأوالورشو التوييعمول
جراءبوإوذلوكومنهنايبودأتحفيوزتفكيورالطوالبوتهيئوتهمألسولوبحولالمشوكالتبعدتخرجه(.

عمليوو تحليوووللوونصالمشوووكل وتجزئتهوواإلوووىمجموعوو مووونالنقوواط،لكووولنقطوو مووودلولهاوتفسووويرها،
حوولالمشووكل ،فلوووُطلووبموونالطالووببعوودتخرجووهمنظوموو للتكووونالركيووزةالتووييسووتندونعليهووا

مووا لنقوولتحكميوو مسووتعدا ضوومنمواصووفاتوشووروطمعينوو ،يصووبحهوواأوتنزيلهوواأورفعبضوواع  
نمسوووؤوليتهأكبووورمووونتنفيوووذمنظومووو مؤلفووو مووونمجموعووو مووونإإذ؛لهووواإيجوووادحووول فووويللتفكيووور

وتركيبهافقط.تعرفهاالعناصر،يكفيه
وهي:،مراحلفرعي ثالثإلىاألداءالعمليانقسموبذلك
إلىمرحلتينوهما:وانقسم.األداء المضبوطأوال :
اولو تنفيوذالطوالبللتمورينالمطلووبتعلموهعلوىطابهويقصود:ة لتدداء المضتبوطئتهيالآ( 

بوذلكإلوىالمعلومواتالنظريو التويتعلمهواالطالوبفويا مستند،كيفي تنفيذهتعلمورش العملقبل
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تعلومعناصورمنظومو الوتحكمالنيوماتيكيو تناولوتالجلساتالخمسللجانبالمعرفيللمادةوالتوي
اآلخوورىالتوويتعووززإضوواف إلووىمجموعوو موونالعواموول...(،إلووخ)رموزهووا،وأشووكالها،وآليوو عملهووا

منها:هذهالتهيئ 
مدرسالذيتفررإلدارةالعملي التعليمي .قاب المباشرةمنقبلاللرلخضوعالطالب-
التعلمووي،فجميووعآدواتووهآمنوو التشووكلخطووورةعلووىالطووالبللغوورضالووذيأعوودالمخبوور-
.االستعمالأثناء
عملياتالفكوالتركيبوالصيان .فيسابق )المرحل الثانوي (الالطالبخبرة-

هو:هذهالمرحل والهدفمن
 جموعوووو موووونإذتتحضوووورفوووويأذهووووانهمم؛تهيئوووو الطووووالبالسووووتقبالالمعلوموووواتالجديوووودة

 ها.واالستفساراتالتييترقبوناإلجاب عنالتساؤالت
 أسلوبحلالمشكالت.وفقتحفيزتفكيرالطالبوتهيئتهم
 خاللتعلمهم.يهتموابهاتعرفالطالبالنقاطالتييجبأن
 فيالتعلم.ةتعرفالطالباالستراتيجي الجديد 
 أداءالطالبومعرف نقاطالضعفلديهم.تقويم

:اآلتياتباعجرىق ولتحقيقالنقاطالساب
مسووواعدةأوتبوووادلحووووارأوعصوووفبوووالالتحليووولوالتفسووويرإنصوووعوب بووودءالطالوووبوحووودهب

ضومنمجموعواتمتنوعو فوياالختصواصومختلفو فويمسوتوىدفوعبالباحوثإلوىوضوعهدمار،
زجتمتوإذالمشوكل ،فطريق حولالتحصيل،وُتركتمساح زمني للمناقش والحواربينهمقبلتعرُّ

علوىالورغممونذلوكويسوهمفويتوسويعأفقهوموموداركهم،ممااآلخرهمفُيعلمبعضهمؤراآأفكارهمو
هوذهوُتعودألداء،هوالمراحولالقادمو مونامرحلوالحاجو إلوىتوجيوهخواللهوذهفيالطالباليزال
سووتكونمفيوودةللطالووبفوويمراحلووهالمتقدموو فوويوفوويتعلوومأسوولوبحوولالمشووكالت،النووواةالخطوووة

.يتبعالطالبمايلتيالتعليموإلتمامهذهالمهم 
حلهوووافووويأنُيحووواولواالبوعلوووىالطووو،يعووورضعلوووىطوووالبالمجموعووو ملوووفمشوووكل جديووودة

وو،هوواوضوووءالمعلوموواتالنظريوو التوويتعلم ،هللطالووبويتووألفهووذاالملووفمووندليوولتعليموواتموج 
رشووواداتخاصووو بالسوووالم المهنيووو ،ونوووصالمشوووكل  ظوووورففووويومخطوووطالمنظومووو )موجوووود،وا 

واألوراقالبيضووواءواألوراقالخاصووو برسوووماألداء،ومجموعووو موووناألقوووالمتقوووويموبطاقووو ،مغلوووق(
المخططات.

أيمفواتيحللحول،)مجوردنوصعنويالحظمنمحتوياتالملفأنالمشكل المقدم مجردة
رشاداتمتعل فيظرفمغلق.وضعق بالسالم (،حتىمخططهاللمشكل وا 
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تهيئووو لوووألداءالإليوووهفووويملوووف هوووولتنفيوووذهوووذااألداءبنجووواحيتبوووعالطالوووبالتعليمووواتالموج 
شووكلاألمثوول،مسووتعينا بالهووذااألداءعلووىالطالووببمتابعوو تطبيقووهلويشوورفالموودرس،المضووبوط

رشوواداتوالتدريسوي خبرتوهب ددفيوهدورهواإلجووراءاتالوذيُحووالتعليموويدليلالوالمودرسالمدّونوو فويا 
 .القيامبهاالواجبعليه

  تهيئة لدداء المضبوط:الدور المدرس والطالب في 
يطلبالمدرسمنمجموع الطالبالجلوسفيقاع ورشو العمولحوولالطاولو المتحركو 

و10)وقتوا مقودارهويعطويهمالتهيئ لوألداءالمضوبوطالمخصص لهم،ويقدملهمالملفالخاصب
(دقيق عليهمخاللها:15
 .قراءةنصالمشكل بتمعنوفهمالمطلوبمنها 
  تجزئتهاإلىنقاطأساسي .ومحاول تحليلالمشكل 
 . جعلهذهالنقاطركيزةتوجيهُينطلقمنهالحلالمشكل 
  مناقش النتائلبينأفرادالمجموع. 
  يمثووولمنظومووو الوووتحكمالتووويتحووولوووووووووووصووولواإليوووهموووننتوووائلفووويضووووءمووواوووووووووورسوووممخطوووط

المشكل .
 ، محاولو تفكيوكرمووزهوفتحمخططمنظوم التحكمالمرفقفيالظورفالمغلوقودراسوتهجيودا

 عملالمنظوم .طريق ثمتحليلمحتوياتهوبيان،إلىعناصر
 لمشوكل )مخطوطمنظومو الوتحكمالوذيرسومهالمقارن بينالنقاطالتويوضوعهاالطالوبلحولا

موونعمليوو والمووانع ،أيهموواأنسووبفووياتخوواذقوورارومووعزمالئووه(،ومخطووطالمنظوموو المرفووق،
 الدملبينالحلينإذاوجدتالمجموع أنهذااألمرمناسب.

،يطلوووبأوانتهووواءالوقوووتالتهيئووو لوووألداءالمضوووبوطدراسووو ملوووفمووونوبعووودانتهووواءالطوووالب
وموولء،ولوو ورشوو العموولالخاصوو بمجموووعتهمالمودرسموونالمجموعوو تنفيووذحوولالمشووكل علووىطا

(دقيق .15بطاق التقويمالذاتيخاللزمناليتجاوز)
رائقهمبووووليتووووركالطووووالبيحوووواولونحلهووووابطوووو؛وهنووووااليتوووودخلالموووودرسفوووويحوووولالمشووووكل 

سوووجيلالمالحظووواتالخاصووو بكووولوت،ورصووودأدائهوووم،الخاصووو ،وتكوووونمهمتوووهمراقبووو انضوووباطهم
موووهفوويالمرحلوو األدائيوو أنتُفيوودفوويتوووجيههمإلووىمووايجووبأنيتعلهووذهالمالحظووات،مجموعوو 
انتهوواءأو،وعنوودانتهوواءالمجموعوو موونتنفيووذحوولالمشووكل وموولءبطاقوو التقووويمالووذاتي،القادموو 

يحوواورهم(دقووائق5-3)فوويوقووتقودرهبووينالوزمنالمخصووصلهووا،يجتموعالموودرسمووعالمجموعو 
ومووا،أفضوولأداء رائهوومومقترحوواتهمالتوويتخووولهمآوفيهوواحووولأدائهووموالصووعوباتالتوويواجهوهووا،

اتجاهاتهمنحوالتمرينوالطريق المتبع .
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م؛وتعدهذهالجلس غاي فياألهمي  مستوىأداءالطوالبألنالمدرسيستطيعفيهاأنيقو 
الرجوعبهمإلىومعرف مشاعرهموأينيجبتوجيههم،فقديضطرالمدرس،بطاق التقويمالذاتيب

أنهومالذيكانمونالمفتورض،فيجزءمنالتعلمالسابقخطوةإلىالوراءإذاوجدأنهناكخلال 
ويحووتفظ،فوويأدائهووممووايووؤهلهملووذلكأيضووا ألمووامإذاوجوودإلووىاخطوووةأوأنيقفووزبهووم،اجتووازوه

أدائهمالذاتيالمستقل.بتقويمالذاتيلمقارنتهاالمدرسببطاق ال
المضبوط: : األداءب

هووويكونفيقاع الحاسوب،واألداءالمضبوط،بعدعملي التهيئ ويأتياألداءالمضبوط
فيووديوُمسووجليبوودأبمقطووعتهيئوو صووغير)فيووديوأوصووورمتحركوو أوصووورثابتوو (يمثوولمنظوموو 

فووويالواقوووع،ثووومُيعووورضنوووصالمشوووكل واألهووودافاألدائيووو والعمووولالوووتحكمالنيومووواتيكيكمووواهوووي
تحليلالمشكل إلىنقاط،ثميظهرمخططمنظوم التحكمبفيوديووالمطلوبمنالمتعلمالقيامبه

متحوورك،وبعوودذلووكيظهوورمقطووعالفيووديوالووذيُيظهوورالموودرسوهووويووؤديخطووواتحوولالمشووكل 
شاشوووو علووووىعلووووىطاولوووو ورشوووو العموووول،وتكووووونمهموووو الطالووووبهوووويمتابعوووو الموووودرسالموووودرب

أداءأيعملمهاري.غيرمنالحاسوب،وتدوينالمالحظاتالتييشعرأنهامفيدة
رضفيهوذاالمسوتوىأنيكوونالطالوبقودتعلوموأتقونالجانوبالمعرفويمونالموادةتمنالمف

مسووتعدا للخوووضفوويالجانووباألدائووي،ولكوونقوودتظهووربعووضالنتووائل)التوويأنيكووون،والدراسووي 
فوويبعووضد ق ووف اعلووىبهووالتوويُيسووتدلوحووددهاالموودرسفوويبطاقوو التقووويمالووذاتيلووألداءالقبلووي(

أخطوأالطالوبفويإن:علىسبيلالمثال،هاالطالبمسبقا األدائي التيتعلمالجوانبالمعرفي أو
الطالووبيوجووهالموودرسفووإناألسووطوان ثنائيوو التووأثير،(أو2/3كصوومام)تحديوودبعووضالعناصوور

إعوووادةبوذلوووكنجديووود،ليووورممهوووذاالووونقصأوالخطوووأالوووذيوقوووعفيوووهبإعوووادةتعلووومهوووذهالفقوووراتمووو
ُمنفوذفقورة-الُمنفوذات)أو((2/3فقورةالصومام)-درسالصمامات)الطالبإلىالبرناملالتعليمي

وو وبعدأنيسترجعالطالبالمعلوماتالمفقودةيتوابعمسويرةتعلموهويُ(،األسطوان ثنائي التأثير هج 
ييتعلمه.لحضورالفيديوالتفاعلي)األداءالمضبوط(للتمرينالذ

الطريقووو األدائيووو ،وبوووينالتووودريسالخصوصووويبمسوواعدةالحاسووووبُيوودملوفوويهوووذهالمرحلووو 
العملوويللمهووارةفوويالطريقوو األدائيوو أوويقابوولاألداءالمضووبوطفوويالبرنوواملالحاسوووبيالعوورض 

ُتعوودّأنيمكوونإذالمضووبوط فوويبعووضالدراسوواتالتوويقامووتبتطووويرالطريقوو األدائيوو ،الممارسوو  
فووياسووتبدلموودرسإلكترونووييووؤديالمهووارة،فقوودللطووريقتينالسووابقتينا جديوودا هووذهالمرحلوو تطوووير
،وبوذلكيوتمالتغلوببنفسوهالمودرسالوذييوؤديالمهوارةأداءبوالحاسووبعلوىالفيديوالذييعورض

ظهورتؤيو والرفيوهانعودمتالوذيعلىالمعوقاتالتويواجهوتالطوالبفويأثنواءاألداءالتقليودي
حاالتالشرودوالتساؤالتالتيلميتحلبعضالطالبعرضها.فيه
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 ه:: األداء الذاتي الموج  نياً ثا
ينفوووذالتمووورينأنالطالوووبفووويتختلوووفعنهوووااألداءالمضوووبوط،ومرحلووو تشوووبههوووذهالمرحلووو 

حسووبتعليموواتبالمطووروحعلووىطاولوو ورشوو العموولبنفسووهأوبمشووارك زمالئووهفوويالمجموعوو )
أنالطالووب هووُيقصوودبووالخطواتالموج ،وهوو (وفووقخطووواتسوولوكي مهاريوو موج الموودرسوتوزيعووه

ُينفووذففوويهووذهالعمليوو ،لكترونوويأوورقووي(ويقووومبتنفيووذهإيتتبووعخطووواتأدائيوو مووندليوولمصووور)
إلىأنينجزالمهم كامل .خطوة األداءخطوة الطالب
وُيقدمالدليلالمصوو ويتضومنهوذا،هرللطالبضومنملوفيسومىملوفاألداءالوذاتيالموج 
والملوف: تحليولالمشوكل إلوىنقواطأساسووي ،ونووصالمشوكل ،وه،دليولالطالوبلوألداءالوذاتيالموج 

رشاداتالسالم ،و صوورومخطوطالمشوكل ،والعملالمطلوبمونالموتعلم،واألهدافالسلوكي ،وا 
خطووواتمصووورةوُمدّعموو بتعليموواتوتوجيهوواتتوضوويحي فوويونظوموو ،للعناصوورالمطلوبوو فوويالم

أسوئل تقويميو ،ولتنفيذمنظوم الوتحكمالنيوماتيكيو علوىطاولو ورشو العمول،ضروري كلخطوة
الذاتي.التقويموأخيرا بطاق 

أيإلووى،وموونالمفووروضأنووهاليحتوواجعلووىالمووتعلمأنيتعل مووهكوولمووافهووذهالمرحلوو تُقوودم
اآلتي:تنفيذهذااألداءفهيطريق معون ،أما

ووو ويطلوووبمووونهم،هالمطلووووبتنفيوووذهإلوووىالمجموعووو ُيقووودمالمووودرسملوووفاألداءالوووذاتيالموج 
فويالملوفالمدّونو لتعليمواتواتبواعا،الجلوسحولالطاول المتحرك فيمخبرالهواءالمضغوط

اآلتي:وهي
 خاللتنفيذاألداءالذاتيالموجه.والتزامها،فيبداي التمرينقراءةإرشاداتالسالم الواردة 
 قووراءةنووصالمشووكل )التموورين(بووتمعنومحاولوو تحليوولمحتوياتووهقبوولاالنتقووالإلووىالحوولفووي

 الصفح التيتليها.
  النقاطاآلتي :بواالهتمام،التحاوربينأفرادالمجموع

o .) تحديدعناصرمنظوم التحكمالنيوماتيكي )الهوائي
o .التوزيعاألمثللهذهالعناصرعلىطاول ورش العمل
o .نقاطالتوصيلبينالعناصر
o  التشغيلطريق.   
 تنفيوذهعلوىطريقو وبناءتصورذهنيعنة ،جيددراس  دراس مخططمنظوم التحكمالمرفق

المقودمالحول ووصولواإليهوافويحولالمشوكل بينالتحليالتالتي،والمقارن طاول ورش العمل
فيالملفاألدائيالموجه)مخططالمنظوم (.

 . دراس األهدافاألدائي المرفق ونقاطالعملالمطلوب منالطالبفيالمجموع
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 ععلىالخطواتالسلوكي كامل قبلالبدءبتنفيذها.االّطال
 ألنبعضهامعتمدعلىبعضتنفيذالخطواتالسلوكي كماوردترتيبها.
 عنوودا إرشواديدلويال األداءالمرفقو فوينهايوو شورائحاألداءالوذاتيالموجووهتقووويمبطاقو اسوتعمال

والجتيووازالتموورينبنجوواحيجووبتأشوويرجميووعالخطووواتالووواردةفوويجوودولبطاقوو ،تنفيووذالعموول
(فويالحقولفتوضوعإشوارة)االخطوواتالتوياليمكونتطبيقهواأمو،)نعوم(األداءبكلمو تقويم

.(غيرالقابلللتطبيق)
 .العودةإلىالفيديوالتعليميفيالخطواتالتيوجدالطالبصعوب فيأدائها
  المدربفيالخطواتالتيلميتمكنالطالبمنتطبيقها.المدرسمراجع

وتكونمهم المدرسهي:
 ملفاألداءالذاتيالموجهالمطلوبتنفيذهإلىالمجموع .تقديم 
 لووزام فيموواالفعالوو المشووارك  أفوورادالمجموعوو الواحوودةمراقبوو أداءالمجموعوواتوتفاعوولأفرادهووا،وا 

مشكل مون،والسعيلعدمتركإنجازالمهاراتاألدائي لحلالعملمتكامال فريق ليكونوابينهم
 بلعلىالجميعالمشارك الفعال وتبادلاألدوار.؛قبلبعضأفرادالمجموع 

 خوور)بشووكلفوورديأومجموعوو أوجموواعي(تثيوورتفكيوورطوورحأسووئل تحفيزيوو بووينالحووينواآل
 النقاطالمهم منالتمرين.بلالهتماموتوجهمالطالب

  جاباتهانعم.إالتيمنالمفترضأنتكون،الذاتيالتقويمجمعبطاق 
  تنفيووذا المجموعوو للوقوووفعلووىموودىتقووديرأنفسووهمواسووتعدادهملتنفيووذالتموورينأفوورادمناقشوو

 .مستقال 
 بُبعدذلك المجموعو لتنفيوذحولالمشوكل وُته ي وأُ،جميعهوامتعلقاتاألداءالوذاتيالموجوهُتس ح 

.مستقال تنفيذا 
 األداء الذاتي المستقل:  :ثالثاً 
،يقوودمملووفاألداءالووذاتيالمسووتقل،الموجووهموونالطووالببعوودسووحبمتعلقوواتاألداءالووذاتي

رشاداتالسالم ،ويتضمن:نصالمشكل ،و بطاق المالحظ .ومخططالمنظوم ،وا 
بمثابو مسواعدة،وهويبوالمسوتقال تنفيذا أفرادالمجموع األداءالمهاريينفذفيهذهالمرحل 

أحدأفرادالمجموعو حولالمشوكل )تنفيوذمنظومو الوتحكمالنيومواتيكي(موعإذينفذاختبارالبعدي،
أدائهفيبطاق المالحظ .تقويملخطواتالتييقومبها،ويكوندورزمالئهاشرح

األداءيقووّومبالووذيدورالموودر نُفيأخووذالطالووبالممووتح ،ثووميتبووادلأفوورادالمجموعوو األدوار
.هحلالمشكل زميلُينّفذو
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فقطأنيوظفوامواتعلمووهفويويبقىتقنواالتمرينالذيبينأيديهم،أوبذلكيكونالطالبقد
باالهتمامهذاالجانبعوللمواقفجديدة،وهواألساسالذيينميتفكيرهملحلالمشكالت،وقد

اكللهالوحظأنالتمارينالتيتعلمهاالطالبأوكماُسميتبالمشفقدمايهدفإليهكلتمرين،ب
تسلسلمتتوابعومتودرجومودروس،أيفويكولمشوكل فكورةجديودةتضوممعظوممواسوبقهاويضواف

(كانوت4علىسبيلالمثالفويالمشوكل رقوم).لدرسلا إليهافكرةلمتذكرمنقبلتكونموضوع
فكرتهاالجديدةهيعنصرالصمامالخانق،وضمتعناصرمنظومتهوا:األسوطوان ثنائيو التوأثير

ووحوودة،(2(وهوووموضوووعالمشووكل رقووم)2/5كووذلكالصوومام)،(3وهوويموضوووعالمشووكل رقووم)
فويُيط ور حُ(،وهكذايضافإلىهذهالمنظوم عنصرجديد1الخدم وهيموضوعالمشكل رقم)

نالطالووبإلووىهووذاالحوود)األداءالووذاتيإونسووتطيعالقووول.(5رقووم)تحموول،نووصمشووكل جديوودة
المستقل(قدحققإتقانالعنصرالجديدفيالوضعأوالحال التيُوضعفيهوافويالمنظومو لويس

طريقووو عووورضنوووصالمشوووكل فووويالتموووارينبأكثووور،لكنوووهُهيوووئجزئيوووا ألسووولوبحووولالمشوووكالت،
نصووهاس ب قتُوواإذكتووابالتمووارين،عوونالصووياغ األساسووي فوويا مختلفووطرحووا السووابق ،فقوودُطرحووت

بوولتركووتلتحليوول؛إعطوواءالحوولأوجووزءمنووهموونغيوورموونالواقووعالعملوويالختصوواصالطالووب
الطالبواجتهاده،وكانذلكعنودماُأعطويالطالوبضومنمجموعتوهالمجواللتحليولالمشوكل إلوى

حقيقوو فوويضوووءخبرتووهمنووها ولووميكوونمطلوبوو،(التهيئوو لووألداءالمضووبوطقوودراسووتطاعته)نقوواط
نموواكووانالغوورضمنهوواالتهيئوو لوومسووتواهتحليلهووابحرفيوو عاليوو ، حوولالمشووكالتالتابعوو للعنصوورا 

مووعالقابولللعيواروللتوضويحأكثورنعوودإلوىمثالنوافويالتمورينالرابوعوهووالصومامالخوانق.نفسوه
)األسطوان ثنائيو التوأثيرتخفيضسرع المنفذاتالهوائي يعدمرجوع،إنوظيف هذاالصمامه

فيهواهوذاالصومامفويالمنظومو ،ويكوونلوهفويكوليكوونمثال (،وهناكالكثيرمنالحاالتالتوي
موضعتأثيرمختلف،فمنالممكنأنيخفضسرع األسطوان إنوجدفيأحدمودخليها)مودخل

ثانيمناألسوطوان (،فمواالهواءالمضغوطإلىاألسطوان أوفيمخرجهواءالعادمفيالطرفال
منفوردا فويأنيكوون،فمواتوأثيره؟ومونالممكونا الفرقبينهما؟ويمكنأنيركبهذاالصوماممقلوبو

موونالحوواالتالتوويُيمكوونأنعوودد فموواتووأثيرهأيضووا ؟وهنوواك،أحوودطرفووياألسووطوان أوفوويكليهمووا
هوووذهعوووناإلجابووو بوووهمكووونيركوووبفيهووواالصووومامفووويالمنظومووو ،فموووااألسووولوباألفضووولالوووذييُ

؟التساؤالت
ووون،التووودريبوالممارسووو ،والمحاكووواةي ،اتبوووعالبرنووواملأسووولوب عنهووواولإلجابووو  الل وووذ ي نُيم ك نوووانم 

وضوعتالتسواؤالتالمحتملو كمواأوردناهوافويالمثوالفقودإعدادالطالبوتهيئتوهلحولالمشوكالت،
الطالووبيختووار)اختيووارموونمتعوودد(أسووئل موضوووعي ((فووي4بق)التموورينأوالمشووكل رقووم)السووا
يليهووواوصووحتهاويضووغطعليهوووا،فُيقوودمالبرنوواملالتغذيوو الراجعوو الفوريوو يوورىجابوو التووياإلمنهووا
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يحلوولالحالوو ويقووفعلووىإذأ،ابوواتالخطوواإلجتصووحيحوأالتعزيووزالمناسووبلإلجابوواتالصووحيح 
يمحاكواةمخطوطالمنظومو كموالووكانوتمنفوذةفويالموتعلمفو/أسبابها،ثوميكوونالخيوارللطالوب

للمنظومو مونسورع مكوبساألسوطوان وضوغطالهوواءومواالضوروري معإعطواءالبيانوات،الواقع
إلىذلك.
الموووتعلمقووودنفوووذالحالووو األساسوووي للعنصووورالمووودروس،وشوووهدمواقفهوووا/بهوووذايكوووونالطالوووبو

يموقووفجديووديتعلووقبحوواالتهووذاالعنصوور،أيفوويألمعالجوو محاكاتهووا،ويكووونمهيووأ بالمختلفوو 
فويموا،كوالتحكمذ ف ون سرع م فيمعالج أيمشكل متعلق بالتحكممثالناالمطروح،يمكنللطالب

سرع رافع موادمعين أوسيرموادغذائي أوإغالقبواب أوماشابه.
 :التعلم مجموعات تنظيم -4-1-1-5

فووويالنيومووواتيكيالوووتحكمأنظمووو موووادةتووودرسالتوووي األربعووواالختصاصووواتطوووالبعوووددبلوووغ
الثالوووثالصوووناعيالمعهووودفوووي(2015-2014)عووواماألولوووىالسووون موووناألولالدراسووويالفصووول

وريفهوووادمشوووقمدينووو فووويومتقاربووو مختلفووو اجتماعيووو بيئووواتمووونمعظمهووومانحووودر،طالبوووا (78)
مووادةبينهووامونكووان،الموووادمونمجموعوو تعلوومفويجميعووا اشووتركواوقودمنهووا،القريبوو والمحافظوات

المعهودإدارةغوتفرّوقودالنيوماتيكيوبعوضالموواداألخورىكالرياضوياتوالفيزيواءوغيرهوا،التحكم
طوووووالبفيهموووووايطبوووووقاألسوووووبوعفوووووييوووووومينمووووودةالنيومووووواتيكيالوووووتحكممخبووووورالصوووووناعيالثالوووووث

نصوويبمووناألولاليوووميكووونبحيووث،تجوواربأنظموو الووتحكمالنيوموواتيكي األربعوواالختصاصووات
وو وونصوويبموونالثووانيواليوووم،المعدنيوو والقوالووبالبالسووتيكي القوالووبياختصاص  التلمووذةياختصاص 
إذاكووانا الدقيقوو ،وكانووتهووذهاالختصاصوواتفوويالسووابقتُوودملمعووواألجهووزة(قوالووب)الصووناعي 

ىشووعبويوز عووونعلوووسووع المخبوورتسوومحبووذلك،السوون الدراسووي قلوويال بنعووددالطووالبالملتحقووي
داستيعابالمخبر،كمافيالدراسو حعلىوزادا كبيرهمكانعددإذاحسباالختصاصبدراسي 
الحالي .

علووىاالسووتراتيجي اإلداريوو المتبعوو فوويتوزيووعوتنظوويمالشووعبوسوواعاتوحفاظووا وبنوواء عليووه
لتنظويممجموعواتالوتعلموفوقإطوارالمعهودإدارةموعالتنسويقجورىدالصوناعي،العملفويالمعهو

تقسوووويمطووووالبكوووولبوذلووووكناسووووبطبيعوووو المووووادة،وخصووووائصالطووووالب،والبحووووثالحووووالي،عووووامي
حسووباليووومالمخصووصلهموواموونإدارةالمعهوود(إلووىشووعبتينتعليميتووينتضوومكوولباختصاصووين)

اص(مونهوذيناالختصاصوين،وبهوذايكوونلوديناأربوعباالختصواحدةمنهماجزءا )نصفطال
تقريبووووا (موووونطووووالباختصوووواصالقوالووووبالنصووووفاألولووووىوالثانيوووو جووووزءا )شووووعبتعليميوووو تضووووم
فوويوكووذلكاألموور،المعدنيوو القوالووباختصوواصطووالبموون(تقريبووا النصووف)البالسووتيكي وجووزءا 
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التلمووذةاختصوواصطووالبموون(تقريبووا النصووف)الثالثوو والرابعوو تضوومكوولمنهموواجووزءا الشووعبتين
األجهزةالدقيق .اختصاصطالبمن(تقريبا النصف)وجزءا الصناعي )قوالب(

 خصائل الط ب: -4-1-1-5-1
طوووالبكووولاختصووواصإلوووىنصوووفينمتكوووافئين)قبووولإجوووراءالووودملموووعتقسووويملتوووتمعمليووو 
تصووفيتهموخصائصوهملاختصواصكولخور(،البودأوال موندراسو طبيعوو طوالباالختصواصاآل

نعونطبيعو معظومالمجموعو مونحيوثالعموروالرسووبفويالسونواتواستبعادالطالبالمختلفي
تماثوولأفووردفوويا يالسووابق والووتعلمالسووابقوالمعوودلوغيوورهموونالمتغيووراتالتوويُيمكوونأنتووؤثرسوولب

تلخوويصويمكوونالتقسوويم،االختصوواص،قبوولإعووادةضوومهمموورةأخوورىإلووىمجموعوواتالووتعلمبعوود
تي:باآل طالباالختصاصاتاألربعخصائص
خصائصطالباختصاصالقوالبالبالستيكي :أوال :
م(2015-2014)سوون الصووناعيالمعهوودفووياألولووىالسوون فوويالمسووجلينالطووالبعوودد -

(طالبا .16)
(.ذكور)الطالبجنس -
%(.67.39أيبمعدلقدره)؛(2999.06)متوسطدرجاتهمفيشهادةالثانوي الصناعي  -
طالبانمنالسن السابق .:نعددالطالبالراسبي -
(.19.9(عاما .بمتوسطأعمارقدره)20–18تراوحتأعمارهمبين) -

:المعدني القوالباختصاصطالبخصائصثانيا :
م(2015-2014)سوون الصووناعيالمعهوودفووياألولووىالسوون فوويالمسووجلينالطووالبعوودد -

.طالبا (20)
(.ذكور)الطالبجنس -
.(%64.23)قدرهبمعدلأي؛(2858.4)الصناعي الثانوي شهادةفيدرجاتهممتوسط -
.ثالث طالب:نبيالراسالطالبعدد -
(عام.21بلغعمره)إذ،نعاما يطالبواحدسنالعشرتجاوز -
،(18.9عامووا بمتوسووطعمووري)(20–18)أعموواربقيوو طووالباالختصوواصبووينتراوحووت -

(.22(و)21بلغتأعمارهمبين)إذبينالطالبالثالث الراسعداما
:التلمذةالصناعي )القوالب(اختصاصطالبخصائصثالثا :
م(2015-2014)سوون الصووناعيالمعهوودفووياألولووىالسوون فوويالمسووجلينالطووالبعوودد -

.طالبا (20)
(.ذكور)الطالبجنس -
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.(%60.26)قدرهبمعدلأي؛(2681)الصناعي الثانوي شهادةفيدرجاتهممتوسط -
.طالبان:نيالراسبالطالبعدد -
همووااتجواوزعمراللوذيننينالراسووبيالطوالبعوداموا؛عامووا (20–18)بوينأعموارهمتراوحوت -

 (عاما .22خر)(عاما واآل21بلغأحدهما)إذعاما ،(20)
األجهزةالدقيق :اختصاصطالبخصائصرابعا :

م(2015-2014)لسوون الصووناعيالمعهوودفووياألولووىالسوون فوويالمسووجلينالطووالبعوودد -
.طالبا (22)
(.ذكور)الطالبجنس -
.(%63.8)قدرهبمعدلأي؛(2839.29)الصناعي الثانوي شهادةفيدرجاتهممتوسط -
.طالبان:نالراسبيالطالبعدد -
إلىكلي الهندس (.انتقل)نواحد المنسحبيعددالطالب -
همووااتجواوزعمراللوذيننالطوالبينالراسووبيعوداموا؛عامووا (20–18)بوينأعموارهمتراوحوت -

 .  (عاما 22خر)(عاما واآل21بلغأحدهما)إذعاما ،(20)
 :األربعة نتائج دراسة خصائل ط ب االختصاصات

عاما منطوالبتخصوصالقوالوب(20)أعمارهمتجاوزتوالذين،الراسبونالطالبدبع ستُا -
.نيطالبالمستبعدالعددفكانالبالستيكي ،

د - طوالبتخصوصالقوالوبعاما من(20)أعمارهمتجاوزتوالذين،الراسبونالطالباستُبع 
نيالعشوورتجوواوزوواحوودراسووبونموونهمثالثوو طووالب،أربعوو المسووتبعدالعووددفكووانالمعدنيوو ،

.عام
د - تخصوصالتلموذةطوالبعاموا مون(20)أعمارهمتجاوزتوالذين،الراسبونالطالباستُبع 

.ا عامنيالعشرهمااعمرتجاوزوقدطالبينالمستبعدالعددفكان،(القوالب)الصناعي 
د - تخصصاألجهوزةطالبعاما من(20)أعمارهمتجاوزتوالذين،الراسبونالطالباستُبع 

طالوبانتقوالوموع.عاموا نيالووعشرهموااعمرتجواوزمونهماالراسبانالطالباننوكاالدقيق ،
.طالبثالث المستبعدينالطالبعدديصبحالهندس كلي إلىواحد

الصوووناعي )بعووودالثانويووو شوووهادةفوووي معووودلدرجووواتطوووالباالختصاصووواتاألربعووومتوسوووط -
%(.64.27بمتوسطقدره)%(67.7%(و)60.5إذتراوحبين)كانجيدا ؛االستبعاد(

عاما .(18.82بلغ)(االستبعادبعد)متوسطأعمارهم -
 األربعووواالختصاصووواتدرجووواتطوووالبكووولاختصووواصمووونمتوسوووط(يوضوووح3والجووودول)

تكافؤالمجموعات.فيا يسلبنالطالبالذينيؤثروبعداستبعادومعدالتهموأعمارهم
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 والتحصيل العلمي السابق( ط بال عمر  التجريبية غير المتغيرات في الدراسة مجموعات تكافؤ( 3 جدول 
 االختصال

 متوسط
 العمر % المعدل الدرجات

 19.07 67.74 3014.29 اختصاصالقوالبالبالستيكي 
 18.88 64.61 2875.25 اختصاصالقوالبالمعدني 
 18.61 60.55 2694.28 اختصاصالتلمذةالصناعي 
 18.74 64.17 2855.37 اختصاصاألجهزةالدقيق 

 18.82 64.27 2859.80 المتوسط

(طالبوووا موووناختصووواصالقوالوووب14بالتوووالييصوووبحعوووددطوووالباالختصاصووواتاألربعووو :)و
(طالبوا موناختصواصالتلموذة18(طالبا مناختصواصالقوالوبالمعدنيو ،و)16البالستيكي ،و)
فوووياألسووفليبوووينعووودد(4)والجوودول.البوووا مووناختصووواصاألجهووزةالدقيقووو (ط19الصووناعي ،و)

.وبعدهالطالبقبلاالستبعاد
 ( أعداد الط ب قبل االستبعاد للتجربة وبعده4 جدول 

 عدد الط ب المتبقي الط ب المستبعدون عدد عدد الط ب المسجلون االختصال الرقم
16214البالستيكي القوالب 1
20416القوالبالمعدني  2
20218التلمذةالصناعي )قوالب( 3
22319األجهزةالدقيق  4
781167المجموع

 إلى مجموعات متكافئة: ةاالختصاصات األربعتقسيم  -4-1-1-5-2
كوانالبود األربعواالختصاصواتكولاختصواصمونعنودقياسفاعلي البرناملالتعليمويل

البرنواملالتعليمويعلوىأحودُيطبوقلوذلوك،متكوافئينمنتقسيمطالبكلاختصاصإلىقسومين
للمجموعوووو التجريبيوووو ،بينمووووايتووووركالقسوووومالثووووانيموووونا هووووذينالقسوووومينويكووووونهووووذاالقسوووومتابعوووو

إلووووىوُيتب ووووعُ،الطريقوووو التقليديوووو المتبعوووو فوووويالمعهوووودالصووووناعيسوفووووقلُيوووودر نفسووووهاالختصوووواص
ضووماالختصاصوواتت يكووونلووديناثمانيوو أقسووام،أربعوو منهوواتجريبيووومنووه،الضووابط المجموعوو  

شووووكلتو ضووووماالختصاصوووواتاألربعووووتشووووكلالمجموعوووو التجريبيوووو ،وأربعوووو ضووووابط  وتاألربعوووو
(يوضحانهذاالتقسيم.7(و)6والشكالن)المجموع الضابط .

بوالإدارةالمعهودالصوناعيالذيأعّدتوهعلىالحفاظعلىالجدولالتعليميالسنويوحرصا 
ُجموعتعليميو أوزيوادةعوددالشوعب، حص تغيير،أيعدمتغييرالمواعيدالمحددةأوإضاف أي

بينأقسواماالختصاصواتالمختلفو ليشوكلكولقسومينمختلفوينمنهواشوعب تعليميو ،فبوذلكيكوون
موعبويناختصاصويجُالدراسو وفويهوذه،تضومكولمنهوااختصاصوينمختلفوين،شعبلديناأربع
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فويُشوعب ينالتلموذةالصوناعي واألجهوزةبووُجموعفويُشوعب ،القوالبالبالستيكي والقوالبالمعدني 
 نفييومأخر.افييومواآلخراناألوالناالختصاصُيدرس؛أخرى
 بووينالمجموعوو الضووابط والمجموعوو التجريبيوو ،وللحصووولعلووىنتووائلإحصووائي أكثووردقوو
حسووبمعوودالتهمفوويشووهادةبطووالبكوولاختصوواصمووناالختصاصوواتاألربعوو تصوواعديا ُرتووب

عبواس)العينو أفورادبوينالمزاوجو طريقو وفوقإلوىقسومينمتكوافئينلثانوي الصناعي ،ثومُقسومواا
وثووانيأعلووى،ليكووونفوويالقسووماألولوأدنووىُمعودلأعلووىمعوودلفوواختير(2007،194وآخورون،

المتعلقو الخارجيو المتغيوراتتوأثيرالستبعادوذلك،وهكذا...،فيالقسمالثانيوأدنىُمعدلمعدل
.علىالمتغيراتالمستقل للدراس للطالبالسابقالتحصيليبالمستوى


















 ( توزيع ط ب القوالب المعدنية والب ستيكية إلى مجموعات متكافئة6 الشكل 
بذلكتكوننتوائلتقسويمطوالباختصواصالقوالوبالبالسوتيكي الوذينبلوغعوددهمالكلويبعود

متوسوووطمعووودالتهمفووويشوووهادةالثانويووو بلوووغو،كووولقسوووممووون(طوووالب7(طالبوووا ،)14االسوووتبعاد)
للقسووماألولوالثووانيعلووى(19(،)19.14)ومتوسووطأعمووارهم،(67.60()67.87)الصووناعي 

ومواا ،طالبو(16)االسوتبعادبعودعددطالباختصاصالقوالبالمعدني بلغبينما.التوالي إلوىُقس 
فويمعودالتهممتوسوطبلوغو،طوالب(8)مونهمقسومكولطوالبعوددفكان،نسبيا متكافئينقسمين
األولللقسوم(19)،(18.75)أعموارهمومتوسط،(64.39()64.84)الصناعي الثانوي شهادة
هذاالتوزيع.ُيبين(5)والجدول.التواليعلىوالثاني

 طالب  (8)

 (15عدد الطالب )

 طالب  (7)

 اختصاص
 القوالب

 البالستيكية

 القسم الثاني
القوالب ) 

 (البالستيكية

 اختصاص

 المعدنية القوالب

اختصاص ( تجريبية)الشعبة األولى 
 القوالب المعدنية والبالستيكية

 اختصاص من( ضابطة)الشعبة الثانية 
 والبالستيكية المعدنية القوالب

عدد 
 الطالب
14 
 

عدد 
 الطالب

16 

 (15عدد الطالب )

 القسم األول

 (القوالب المعدنية)

  القسم األول
 القوالب)

 (البالستيكية
 طالب  (7)

 القسم الثاني

 (المعدنية القوالب)

 طالب  (8)
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 أقسام اختصال القوالب المعدنية والب ستيكة توزع( 5 جدول 

 عدد الط ب القسم االختصال
 متوسط

 العمر المعدل % المجموع في الثانوية

 اختصاصالقوالبالبالستيكي 
 19.14 67.87 3020.2 7 األول

 19 67.60 3008.14 7 الثاني

المعدني القوالباختصاص  
 18.75 64.84 2885.25 8 األول

 19 64.39 2865.25 8 الثاني

معطالبالقسماألوللكلمنهذيناالختصاصينفتشكلتالشعب األولوىوبعدالتقسيمجُ
الشوووعب ُجموووعطوووالبالقسووومالثوووانيلكوووالاالختصاصوووينفتشوووكلتو،ا (طالبووو15)هاالتووويبلوووغعووودد

.ا (طالب15)هاالثاني التيبلغعدد
الكلويعوددهمبلوغالوذينالتلموذةالصوناعي )القوالوب(اختصواصطوالبتقسيمنتائلوكانت
الثانويو شوهادةفويمعودالتهممتوسوطبلوغو،قسومكولمونطوالب(9)،طالبوا (18)االسوتبعادبعد

علووىوالثووانياألولللقسوم(18.6)،(18.5)أعمووارهمومتوسووط،(60.40()60.64)الصوناعي 
.التوالي











 
 التلمذة واألجهزة إلى مجموعات متكافئة( توزيع ط ب 7 الشكل 

إلوووىُقسووومواا طالبووو(19)االسوووتبعادبعوووداألجهوووزةالدقيقووو اختصووواصطوووالبعوووددبلوووغبينموووا
،طووالب(9والقسوومالثوواني)(10)موونهماألولقسوومالطووالبعووددفكووان،نسووبيا متكووافئينقسوومين

أعموووارهمومتوسوووط،(64.27()64.07)الصوووناعي الثانويووو شوووهادةفووويمعووودالتهممتوسوووطبلوووغو
.التوزيعهذاُيبين(6)والجدول،التواليعلىوالثانياألولللقسم(18.5)،(18.8)

 

 (19عدد الطالب )

 طالب  (9)

 طالب  (9)

اختصاص تلمذة 

 )القوالب(

 القسم الثاني

 (القوالب تلمذة) 

اختصاص 

 األجهزة الدقيقة

 األول القسم

 (أجهزة دقيقة)

القسم الثاني 

 (أجهزة دقيقة)

الشعبة الثالثة )تجريبية( من 
 اختصاص األجهزة وتلمذة القوالب

 اختصاص من)ضابطة(  الرابعة الشعبة

 (القوالب) وتلمذة األجهزة

األول  القسم

 (القوالب تلمذة)

عدد 
 الطالب
18 
 

عدد 
 الطالب
19 
 

 طالب  10

 طالب  (9)

 (18عدد الطالب )
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 توزع أقسام اختصال التلمذة الصناعية  قوالب( واألجهزة الدقيقة( 6 جدول 

 عدد الط ب القسم االختصال
 متوسط

 العمر المعدل % الثانويةالمجموع في 

(قوالب.)تلمذةاختصاص  
 18.5 60.64 2698.4 9 األول

 18.6 60.40 2687.8 9 الثاني

الدقيق األجهزةاختصاص  
 18.8 64.07 2851 10 األول

 18.5 64.27 2860.6 9 الثاني

كلتالشوعب الثالثو معطالبالقسماألوللكلمنهذيناالختصاصوينفتشووبعدالتقسيمجُ
ُجموووعطوووالبالقسووومالثوووانيلكوووالاالختصاصوووينفتشوووكلتالشوووعب و(طالبوووا ،19)التووويبلوووغعوووددها

(طالبا .18)هاالثاني التيبلغعدد
المجموع التجريبي منبوينُرميتالقرع الختيارنتهاءمنتنظيمالُشعبالدراسي ،وبعداال

الشوعبتينالثالثوو والرابعوو ،بووينمونالتجريبيوو المجموعوو الختيواروكووذلك،الشوعبتيناألولووىوالثانيو 
فكانتالشعب األولىوالثالث مننصيبالمجموع التجريبي ،والشعب الثاني والرابعو موننصويب

صغيرة.مجموعاتإلىكلشعب منهذهالشعبطالبثمُقسم،المجموع الضابط 

 الدراسية: الشعبفي الصغيرة تنظيم المجموعات  -4-1-1-5-3
وُحوودد(طووالب4إلووى3موون)تألفووتالدراسووي إلووىمجموعوواتصووغيرةشووعبطووالبالُقسووم

،وُخصصتطاول عملفويالمختبورلكولمجموعو مونهوذهالمجموعواتالصوغيرة،أفرادهاوثُّبتوا
التجريبيوووو (إلووووىالختصوووواصالقوالووووبالبالسووووتيكي والمعدنيوووو )المجموعوووو التوزيووووعاألولوووويوكووووان

اآلتي:(7الجدول)وفقمجموعاتصغيرة
 التوزيع األولي الختصال القوالب الب ستيكية والمعدنية  المجموعة التجريبية( إلى مجموعات صغيرة( 7 جدول 

عدد ط ب اختصال القوالب  المجموعة
 الب ستيكية.

عدد ط ب اختصال القوالب 
 المعدنية.

عدد ط ب 
 المجموعة

1.1 213
1.2123 
1.3213 
1.4123 
1.5123

7815المجموع

الووبالمعدنيوو أحوودالطووالبالُمسووتبعدينبسووببالرسوووبوالعموورمووناختصوواصالقووُأضوويف
اختصوواصموونوالعموورالرسوووبالُمسووتبعدينبسووببالطووالبأحوودأضوويف(،1.1إلووىالمجموعوو )

مووونالرسووووبالُمسوووتبعدينبسوووببالطوووالبأحووودوُأضووويف(1.3)المجموعووو إلوووىالمعدنيووو القوالوووب
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التوزيووووعالنهووووائيالختصوووواصليصووووبح،(1.5)المجموعوووو إلووووىاختصوووواصالقوالووووبالبالسووووتيكي ،
(8وفوووقالجووودول)القوالوووبالبالسوووتيكي والمعدنيووو )المجموعووو التجريبيووو (إلوووىمجموعووواتصوووغيرة

اآلتي:
 الختصال القوالب الب ستيكية والمعدنية  المجموعة التجريبية( إلى مجموعات صغيرة النهائيالتوزيع ( 8 جدول 

عدد ط ب اختصال القوالب  المجموعة
 الب ستيكية.

عدد ط ب اختصال القوالب 
 المعدنية.

عدد ط ب 
 المجموعة

1.1 224
1.2123 
1.3224 
1.4123 
1.5224

81018المجموع
(إلووىضووابط الالختصوواصالقوالووبالبالسووتيكي والمعدنيوو )المجموعوو التوزيووعاألولوويوكووان

اآلتي:(9)الجدولوفقمجموعاتصغيرة
 إلى مجموعات صغيرةالتوزيع األولي الختصال القوالب الب ستيكية والمعدنية  المجموعة الضابطة( ( 9  جدول
 المجموعة
 

عدد ط ب اختصال القوالب 
 الب ستيكية.

عدد ط ب اختصال القوالب 
 المعدنية.

عدد ط ب 
 المجموعة

2.1 123
2.2213 
2.3123 
2.4213 
2.5123

7815المجموع

المعدنيوو القوالووباختصوواصموونوالعموورالرسوووببسووببالُمسووتبعدينالطووالبأحوودوُأضوويف
القوالوباختصواصمونالرسووببسوببالُمسوتبعدينالطوالبأحود،وُأضيف(2.2)المجموع إلى

اختصواصمنالعمربسببالُمستبعدينالطالبأحدوُأضيف،(2.3)المجموع إلىالبالستيكي 
البالسوتيكي التوزيوعالنهوائيالختصواصالقوالوبليصبح،(2.4)المجموع إلىالمعدني ،القوالب

:اآلتي(10بعداإلضاف وفقالجدول)والمعدني )المجموع التجريبي (إلىمجموعاتصغيرة
 التوزيع النهائي الختصال القوالب الب ستيكية والمعدنية  المجموعة الضابطة( إلى مجموعات صغيرة( 10 جدول 

 المجموعة
عدد ط ب اختصال القوالب 

 الب ستيكية.
عدد ط ب اختصال القوالب 

 المعدنية.
عدد ط ب 
 المجموعة

2.1 123
2.2224 
2.3224 
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عدد ط ب اختصال القوالب  المجموعة
 الب ستيكية.

عدد ط ب اختصال القوالب 
 المعدنية.

عدد ط ب 
 المجموعة

2.4224 
2.5123

81018المجموع

)المجموعو التجريبيو (إلوىةواألجهوزالصوناعي التلموذةاختصواصالتوزيوعاألولويفويوكان
:اآلتي(11الجدول)وفقمجموعاتصغيرة

 :يبين التوزيع األولي الختصال التلمذة واألجهزة  المجموعة التجريبية( إلى مجموعات صغيرة( 11 جدول 
 عدد ط ب المجموعة عدد ط ب اختصال األجهزة. .(القوالب عدد ط ب اختصال التلمذة  المجموعة
3.1 2 1 3 
3.2 1 2 3 
3.3 2 1 3 
3.4 1 2 3 
3.5 2 1 3 
3.6 1 3 4 

 19 11 9 المجموع

إلوووىاألجهوووزةالدقيقووو اختصووواصمووونالرسووووببسوووببالُمسوووتبعدينالطوووالبأحووودُأضووويفو
بسوووببالتلموووذةالصوووناعي الُمسوووتبعديناختصووواصمووونالطوووالبأحووودُأضووويف،و(3.3)المجموعووو 

الصوووناعي التلموووذةالتوزيوووعالنهوووائيالختصووواصليصوووبح،(3.4)المجموعووو إلوووى)قوالوووب(العمووور
:اآلتي(12)بعداإلضاف وفقالجدول)المجموع التجريبي (إلىمجموعاتصغيرةةواألجهز
 :يبين التوزيع النهائي الختصال التلمذة واألجهزة  المجموعة التجريبية( إلى مجموعات صغيرة ( 12 جدول 

 عدد ط ب المجموعة عدد ط ب اختصال األجهزة. .(القوالب عدد ط ب اختصال التلمذة  المجموعة
3.1 213
3.2 123 
3.3 224 
3.4 224 
3.5 213
3.6 134

101121 المجموع

(إلوووىالضوووابط )المجموعووو ةواألجهوووزالصوووناعي التلموووذةالختصووواصالتوزيوووعاألولووويوكوووان
:اآلتي(13الجدول)وفقمجموعاتصغيرة
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يبووينالتوزيووعاألولوويالختصوواصالتلمووذةواألجهووزة)المجموعوو الضووابط (إلووى(13)جوودول
:مجموعاتصغيرة

 عدد ط ب المجموعة عدد ط ب اختصال األجهزة. .(القوالب عدد ط ب اختصال التلمذة  المجموعة
4.1 123
4.2213 
4.3123 
4.4213 
4.5123
4.6 213

9918المجموع

المجموعوو إلووىاألجهووزةاختصوواصموونالرسوووببسووببالُمسووتبعدينالطووالبأحوودوُأضوويف
العموربسوببالُمسوتبعدين(قوالب)الصناعي التلمذةاختصاصمنالطالبأحدوُأضيف،(4.2)

)المجموعو ةواألجهزالصناعي التلمذةالتوزيعالنهائيالختصاصليصبح،(4.3)المجموع إلى
:اآلتي(14بعداإلضاف وفقالجدول)(إلىمجموعاتصغيرةالضابط 
 يبين التوزيع االنهائي الختصال التلمذة واألجهزة  المجموعة الضابطة( إلى مجموعات صغيرة( 14 جدول 
 عدد ط ب المجموعة اختصال األجهزة.عدد ط ب  .(القوالب عدد ط ب اختصال التلمذة  المجموعة
4.1 123
4.2224 
4.3224 
4.4213 
4.5123
4.6 213

101020المجموع

 توزيع وقت الدروس:  -4-1-1-6
فووويبرنامجهووواالسووونويللفصووولالدراسووويالصوووناعيالثالوووثبدمشوووقالمعهووودخصصوووتإدارة

(فوويمخبوورربعوو األختصاصوواتالموونيووومياالثنووينوالثالثوواءلطووالبالسوون األولووى)ااألولكووال 
ك(،وكووووانيوووووماالثنووووينمووووننصوووويباختصوووواصالقوالووووبالمعدنيوووو يووووالهووووواءالمضووووغوط)النيومات

الدقيقوو واختصوواصالقوالووبالبالسووتيكي ،بينموواكووانيووومالثالثوواءمووننصوويباختصوواصاألجهووزة
ب.واختصاصتلمذةالقوال

 تخصيل مكان التدريس:  -4-1-1-7
،يسوووتطيعالطالوووبجهوووازحاسووووبمرفوووقكووولطاولووو عموووللُأعووودالبرنووواملالتعليمووويليكوووون

مكووانالتوودريسفوويُخصووصعلووىطاولوو ورشوو العموول،ونظوورا لتعووذرهووذااألموورةمباشووراسووتعماله
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الصوناعيالثالوث،ويكوونكلمنقاعتيالحاسوبومخبرأنظمو الوتحكمالنيومواتيكيمونالمعهود
:أنيتحرىقبلكلدرسعلىعاتقالمدرس

وتهيئتهوواالسووتقبالالطلبوو موونحيووثاإلنووارةالكافيوو ،الفيزيقيوو صووالحي قاعوو الحاسوووب-1
سوووالم األسوووالكومصووودرالطاقووو الكهربائيووو ،والتهويووو ،والتدفئووو ،وصوووالحي المقاعووودالدراسوووي ،و

ا ييوؤثرسولبقودالوخ...وكولموا،أجهوزةاإلطفواءوسوالم النوافوذوسوتائرها،ووالوصالتالكهربائيو ،
ذاُوجوودوأثنوواءالتعلوويموالووتعلم،فوويالطووالبواألجهووزةفووي سووتدعىالفنوويلمعاينوو هووذهأيعيووبيُا 

صالحها.واألعطال ا 
فيو ،منحيثاإلنارةالكا،وتهيئتهاالستقبالالطلب الفيزيقي صالحي قاع ورش العمل-2

سوالم أنابيوبالهوواءالمضوغوطو،مصودرالطاقو الكهربائيو وأجهزةاإلطفواء،والتهوي ،والتدفئ ،و
ا ييوؤثرسولبقودومنظمالهواءداخلالقاع ،وكلموا،وسالم عملالضاغطالهوائي،وتوصيالتها

ذاُوجوودأثنوواءالتعلوويموالووتعلم،فوويالطووالبواألجهووزةفووي لمعاينوو هووذهيسووتدعىالفنوويأيعيووبوا 
صالحها.  األعطالوا 

 تحديد مصادر التعلم:  -4-1-1-8
،التعلويميحتواجإليهواتحديداألجهوزة،والوسوائلواألدواتالتوي:تحديدمصادرالتعلميشملو

 (Flashللوووذاكرةأجهوووزةووفقوووا لوووذلكأعوووّدالباحوووثالبرنووواملالتعليمووويالمحوسوووب،ونسوووخهعلوووى
Memory() والطووووالبفوووويقاعوووو علووووىأجهووووزةالحاسوووووبالخاصوووو بالموووودرسلووووهحمّو،(فالشوووو

:وووووووالحاسوب،وتمثلتب
 ملفاتحاسوبي تفاعلي لتعلمأجزاءمنظوم التحكمالنيوماتيكي . -
وتتضووومنمقووواطعفيووديولتنفيوووذالتموووارينإلكترونيوووا علوووىطاولووو ،ملفوواتالمخبوووراإللكترونوووي -

 العمل.
،االسوتعمالويتضومنكولملوفمونهوذهالملفواتتعليموات،المضوبوطالتهيئ لألداءملفات -

 وبعضإرشاداتالسالم ،وسؤالالتمرينالعملي،وبطاق تقويمذاتي.
للموودرسوهوووفيووديوتعليموويالملفوواتهووذهموونملووفكوولويتضوومن،ملفوواتاألداءالمضووبوط -

التمرينموننصوهوتحليولنقاطوهوعورضضروّرياتيؤديالتمرين،ويسبقعرضالمدرس
 لخ.إمقطعفيديويبينالتمرينفيأرضالواقعومخططالمنظوم ...

و - تعليمواتخاصو بواألداءالملفواتهوذهمونملوفكولويتضومن،هملفاتاألداءالوذاتيالموج 
نقوواطتحليوولالمشووكل وو،نووصالمشووكل )التموورين(و،رشوواداتالمتعلقوو بالسووالم اإلو،الموجووه
العمولالمطلووبو،األهودافاألدائيو للتمورينو،مخططمنظومو الوتحكمالنيومواتيكيو،الحل

أداءمهووارةتركيووبو،أداءمهووارةتحديوودعناصوورمنظوموو الووتحكمالنيوموواتيكيو،موونالتموورين
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أداءمهووارةالتوصوويلبووينعناصوورمنظوموو الووتحكمو،النيوموواتيكيعناصوورمنظوموو الووتحكم
،الترتيوبالتنظويموأداءمهوارةو،أداءمهارةتشغيلمنظوم الوتحكمالنيوومتيكيو،النيوماتيكي

 .تعليماتالنهاي و،أسئل تقويمي و،الذاتيالتقويمبطاق و


 (منأجلالمحاكاةالحاسوبي .(Festo fluidتمارينحاسوبي مصمم علىبرنامل -
 .والمرانسلوبالتدريبأوفقحاسوبي معدةموضوعي أسئل  -
اتإثرائي مسجل ميدانيا .هفيديو -

وهوي،لوألداءالعملويفويمخبورالوتحكمالنيومواتيكيمجموع منالملفواتالورقيو ُأعدتكما
توضوعهوذهالملفواتفويمخبورو،واألداءالمسوتقل،األداءالموجوهو،التهيئ لألداءالمضوبوطملف

وفوووقتسلسووولويوزعهووواالمووودرس،كووولطاولووو مووونطووواوالتورشووو العمووولعلوووىالوووتحكمالنيومووواتيكي
موضحفيدليلعملالطالبوالمدرس.

فويالُمسوتعمل مواصفاتاألجهزةالحاسووبي ،والشوبك (اآلتيان16(،)15يبينالجدوالن)و
:قاع الحاسوب

 المعهد الصناعي الثالثفي مواصفات أجهزة الحاسوب في قاعة الحاسوب الخاصة ( 15  جدول
 النوع المادة الرقم النوع المادة الرقم
 MB 128كرتالشاش CS-150 6نوعالجهاز1
 100\10كرتالشبك Intel 2.8GHZ 7المعالل2
 Inch 17الشاش GB8 1الذواكر3
 Arab/engالمفاتيحلوح GHZ 9 160القرصالصلب4
 w 400البفالتCDROM 10السواق الليزري 5

 opticalالفارة11 حاسوب 18العدد الكلي لدجهزة = 
 

 في قاعة الحاسوب الخاصة. LANمواصفات الشبكة الداخلية ( 16  جدول
النوعالمادةالرقم
 LAN 24 Port 10/100 Mbs Fast Ether Net Switch - Rawterالشبك الداخلي 1
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 تقويم األداء:  -4-1-1-9
ويكوووونذلوووكفووويأثنووواءتطبيوووقالبرنووواملالتعليمووويالمحوسوووبمووونخووواللالتقويمووواتالبنائيووو 

تقووومأداءالطالووبوتؤهلووهلالنتقووالإذعلووىرأسكوولدرس،الُمدونوو المرحليوو ،واختبوواراتالوودروس
األداءموونيقووومأموواعنوودنهايوو تطبيووقالبرنووامل،إلووىالمراحوولالمتقدموو عوونطريووقكلموو موورور

الفورقبينوهوبويناألداءقبولتطبيوقالبرنواملالتعليموي،ُيقواساالختبوارالقبلوي/البعوديثومبتطبيق
وبالتالياستخالصالنتائل.

 لراجعة: التغذية ا -4-1-1-11
يل هيإعالمالطالبنتيج تعلمهمونوي،وهيالخطوةاألخيرةمنخطواتنموذججيرالكوا 

األداء،إذاكوانمسوتمر،لمسواعدتهفويتثبيوتذلوكخاللتزويدهبمعلوماتعنسيرأدائوهبشوكل
الراجعوو تبوواعالتغذيوو ا،وتوومحاجوو إلووىتعووديلفوويتعديلووهإذاكووانيسوويرفووياالتجوواهالصووحيح،أو

في:فيالبرناملالتعليميالمحوسبوفقا لطبيع المادةالتعليمي فكانت
التقويموواتالمرحليوو ذاتبوذلووك:اتيكيوو (معرفووي)عناصوورمنظوموو الووتحكمالنيومالجانووبال

،وتصوححإجابتو ضومنمربوععنوهتقدمنتيج السؤالمباشرةبعداإلجاب إذاألسئل الموضوعي ،
إلووىأيضووا ،ويوجووهالطالووبكانووتصووحيح إذاكانووتاإلجابوو خاطئوو ،وُتعووززإذاجعوو التغذيوو الرا
وفوينهايو االختبوار،الرئيس)عنووانالفقورة(الوذيُأسوتمدتمنوهالمعلومواتفويالبرنواملالمصدر
يوجووهالطالووبلينتقوولإلووىمسووتوىأقوولأوأعلووىبحسووبالنتيجوو النهائيوو التووييحصوولأوالتقووويم
إجاباتهعنمجموعاألسئل فيالتقويمالواحد.عليهامن

:ويكووونالجانووباألدائووي)تطبيووقمنظوموواتالووتحكمالنيوماتيكيوو علووىطاولوو رشوو العموول(
المطلوووبالتمووارينموونتموورينلكوولذاتوويتقووويمبطاقوو تقووويمالجانووباألدائووي)العملووي(باسووتعمال

األدائيوو مهوواراتالتتضوومنجووداولوهووي،ذاتيووا لنفسووهالطالووبيموتقوومنهوواالغوورضكووانوتعلمهووا،
وود ةعلووىمهووارةكوول)األساسووي الخمووس تقويمهووا،والمطلوووبلهوواالتابعوو السوولوكي الخطووواتمووع(ح 

هذهو،الخطواتهذهمنخطوةكلأمامالطالبيملؤهامربعاتإلى بو:المربعاتُتم أل 
.الخطوةتنفيذمنالطالبتمكنإذا(:نعم)•
.الخطوةهذهتنفيذالطالبيستطعلمإذا(:ال)•
د (:للتطبيققابل غير)• .الخطوةلهذهالطالبأداءدونحالما،عائقإذاُوج 

أثنواءفويالمجموعو فيزميلهيمولتقالطالبعملهايستتمرين،لكلمالحظ بطاق ُبن ي ت كما
بصووياغ عنهوواوتختلووفالووذاتي،التقووويملبطاقوو جوودولتهافوويتمامووا مشووابه وهوويالمسووتقل،أدائووه

مربوعمونبودال (خطووةكللالمستحق العالم )بالدرج األخيرالمربعاستبدالوالحاكم ،خطواتها
(.للتطبيققابل غير)
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لالختبوواراألدائوويفيكووونباسووتعمالبطاقوو التحصوويليالقبلي/البعوودي أموواعوونالتقووويمالنهووائي
مالحظ ،يستخدمهاالمدرسفيتقويمأداءالطالب.

 البرنامج التعليمي المحوسب: تصميمخطوات  -4-1-2
 التدريسالمحددةالتعليميالبرناملعملي بناءُتعد منأدواتأستراتيجي  المحوسبجزءا 

يلي النهائيالذيخرجبشيبخمسمراحلقبلأنهبناءيمرّوالذي؛وفقنموذججيرالكوا  كله
يُ التعليمي  البرامل إنتاج بدورة المراحل هذه وتسمى ).المحوسب عرضبه، اآلتي(8والشكل

يوضحهذهالدورة:















 تصميم البرامج الحاسوبية خطوات( 8 الشكل 
التعليموويوهوويالمرحلوو التووييوضووعفيهوواتصوووركامووللمشووروعالبرنووامل: مرحلتتة التصتتميم -

ومووادةالخطوووطالعريضوو لموواينبغوويأنيحتويووهالبرنوواملموونأهوودافاالمحوسووب،وتحووددفيهوو
 لخ.إعلمي وأنشط وتدريبات...

وووعفيهوووا:وهووويالمرحلووو التووويمرحلتتتة اإلعتتتداد - م  ه وووزمتطلبووواتالتصوووميمُتج  مووونصوووياغ وُتج 
عووودادالموووادةالعلميووو ،األهوووداف العووورضيحتووواجإلوووى،ومووواومفووورداتاالختبوووار،واألنشوووط ،وا 

 والتعزيزمنأصواتوصورثابت ومتحرك ولقطاتفيديو.
م:وهووويالمرحلووو التووويمرحلتتتة كتابتتتة محتتتتو  البرنتتتامج - فيهووواالخطووووطالعريضووو التووويتُت ووورج 

األخوذفويوضعتفيالتصميمإلوىإجوراءاتتفصويلي وأحوداثومواقوفتعليميو حقيقيو ،موع
د وُجه ز ماالحسبان مرحلو اإلعودادمونمتطلبوات،وينبغويمراعواةالدقو العلميو للموادةفيُأع 

 .المقدم ومطابقتهاومراعاتهالحاجاتالمدرسينوميولهمواستعداداتهمومستوياتهمالعلمي 
تعوددةفيهواالمحتووىفويصوورةبرمجيو ذاتوسوائطمُين ف وذ:وهويالمرحلو التويمرحلة التنفيذ -

 .(2005،232الكلوب،)تفاعلي 

 (346  2111المصدر: الفار 

 Designمرحلة التصميم  -1

 preperationمرحلة اإلعداد  -2

 Scenarioمرحلة كتابة المحتو   -3

 Executingمرحلة التنفيذ  -4

 Developmentمرحلة التجريب والتطوير  -5
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فيهواالبرنواملالتعليمويعلوىعوددمونالمحكموينُيع ور ض:وهيالمرحل التويمرحلة التجريب -
ر بُالمختلفين،  .علىالمستهدفينوُيج 

 مرحلة تصميم البرنامج: -4-1-2-1
 فرها في البرنامج التعليمي المحوسب: اتو  الواجبالمتطلبات  -4-1-2-1-1

الكتوبوتعوّرفمفاهيمهواومهاراتهواوأهودافها،وبوالرجوعإلوىمندراس الباحثللموادةالعلميو 
أنظموووووو الووووووتحكموالسوووووويماالجامعيوووووو فوووووويكليوووووو الهندسوووووو الميكانيكيوووووو والكهربائيوووووو )األكاديميوووووو 
الوتحكمبوالهواء)(و2007)بنويالمرجو والسوعودي،كتابالتموارينمسوتوىأساسوي،الكهروهوائي 

(،مووووونسلسووووول كتوووووبتكنولوجيووووواالهوووووواء2008خووووورون،بنووووويالمرجووووو وآالمضوووووغوطالصوووووناعي()
(،والكتووووبالحديثوووو فوووويالموووودارسالثانويوووو الصووووناعي )مبووووادئالميكانيووووك(XIو)(V)المضووووغوط

–(والكتووووووبفوووووويالمعاهوووووودالصووووووناعي )أنظموووووو الووووووتحكم:بنيوماتووووووك2011)الغووووووالولوأخوووووورون،
ععلوووىالبوووراملالحاسووووبي واالطوووال،(2004هيووودروليك()فئووو مووونالمختصوووين،-كهروبنيوماتوووك

 Lj Active Learning،)(Festo Fluidالتيتناولتهذاالنوعمنالتعليم:)التعليمي المنتج 
For Science،))(Industrial Training Zone(ITZ)(،Automation studio،)

(Norgren،)بطبيعو المتعلق األساسي العواملأنهناكمجموع منفيذلككلهتبينللباحث
المحوسوووب،التعليمووويالبرنووواملتصوووميمأثنووواءفووويمراعاتهوووايجوووبوخصوصووويتهاالمدرسووو الموووادة

:(17)جدولفييأتيماحولالمتطلباتهذهوتمحورت
 فرها في البرنامج التعليمي المحوسباتو  الواجبالمتطلبات ( 17 جدول 

 الرقم
المادة المراد العوامل المتعلقة بخصائل 

 برمجتها
فرها في البرنامج التعليمي اتو  الواجب الحاجات التعليمية

 المحوسب بناًء على تلك العوامل.

1

:منالمؤلف الضخم طبيع المادة
تعووووورفأجوووووزاءمنظومووووو :وهووووووجانوووووبنظوووووري

التحكمالنيوماتيكي
منظوموواتتطبيووقأدائووي:وهوووجانووبمهوواري

لوووووحطاولوووو ورشوووو الووووتحكمالنيوماتيكيوووو علووووى
العمل.

تعلوووومالرموووووزالتوووويُتمثوووولعناصوووورمنظومووووات
التحكمالنيوماتيكي .

الوتحكممنظومواتتعلمالمخططاتالتيتمثول
.النيوماتيكي 

توافوووووقوتصوووووميمطرائوووووقعووووورضمختلفووووو تناسوووووبطبيعووووو الموووووادة،
موووونخوووواللتوظيووووفأسوووواليبالتعلوووويمهوووواالنظووووريوالمهوووواري،يجانب

اسوب.والتعلمبمساعدةالح
أوال :توظيوووفأسووولوبي)التووودريسالخصوصوووي،والتووودريبوالموووران(

فيتعلمالجانبالنظري.
ثانيووا :توظيووفأسوواليب)التوودريسالخصوصووي،والتوودريبوالمووران،
والمحاكوواةالحاسوووبي ،وحوولالمشووكالت(فوويتعلوومالجانووبالمهوواري

األدائي.

2

يعتمووودالوووتحكمالنيومووواتيكيالتووويطبيعووو موووادة
ممفاهيمهوواومهاراتهوواالجديوودةعلووىمفوواهيمتعلوو

ومهووواراتسوووابق لهووواترتكوووزعليهووواوتبنوووىفوووي
ضوئها.

تباعنظامالتسلسلوالتتابعالمنطقويللودروس،وتقوديمموضووعاتا
المووادةالعلميوو موونالسووهلالبسوويطإلووىاألكثوورتركيبووا وتعقيوودا وفووق

 (ON Lline).التعليموالتعلمالخطيمنحى
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المادة المراد العوامل المتعلقة بخصائل  الرقم
 برمجتها

فرها في البرنامج التعليمي اتو  الواجب الحاجات التعليمية
 المحوسب بناًء على تلك العوامل.

3
ضووووووووووووخام المووووووووووووادةالتعليميوووووووووووو ،والمسووووووووووووتوى

بفوووويالموووودارسللطووووالالمتوسووووطالتحصوووويلي
والمعاهدالصناعي .الصناعي 

:زيادةدافعي الطالبنحوالتعلممنخالل
بنووووواءالبرنووووواملالتعليمووووويعلوووووىأسوووووستفاعليووووو متنوعووووو تسووووومح-

بمختلوففيالعملي التعليمي التعلميو للطالببالمشارك اإليجابي 
اتها.درج
تقووديمالبرنوواملالتعليموويلمواقووفتعليميوو حقيقيوو تجعوولالطالووب-

فوويتعلمووهموونخوواللاعتمووادالبرنوواملعلووىلقطوواتالفيووديوينوودمل
والصووورالمتحركوو والتسووجيالتالحقيقيوو لمواقووفمووأخوذةموونواقووع

المادة.

4
طووووالباإلمكانيووواتالحاسووووبي البسووويط لووودى

المعهدالصناعي.

(User Friendly)سووهلاسووتعمالملتعليموويذيتصووميمبرنووا
فووويحووودهاألدنوووى(يوافوووقالمهووواراتموووادة الحاسووووباسوووتعمال)أي

والمعوووارفالحاسووووبي البسووويط لووودىالطوووالب،يعتمووودفوووياألغلوووب
علىالماوسوحرك مؤشرها

الفروقالفردي بينالطالب)االستيعاب(.5
تراعوويمسووتوياتتصووميمعووروضتعليميوو ذاتمسووتوياتمتعووددة

االستيعابالمختلف لدىالطالب.

6
ن اختالفأذواقالطالبفيطرائقالوتعلم،وا 
فووورضأسوووولوبمعوووينفوووويالتعلووويمقووووديناسووووب

اآلخر.مبعضالطالبواليناسببعضه

تصوووووميمعوووووروضتعليميووووو بأسووووواليبمتنوعووووو لموضووووووعاتالموووووادة
التعلووووويممنحوووووى،وفوووووقللطوووووالبتناسوووووبطبيعووووو األذواقالمختلفووووو 

. (Branches)والتعلمالمتشعب

7
ضوووماناالسوووتخداماألمثووولللبرنووواملالتعليموووي

المحوسبمنقبلالطالبوالمدرس.

توووفيرتعليموواتواضووح وسووهل الفهوومتبووينكيفيوو تشووغيلالبرنووامل
:منخاللبالمستعملالتعليميوالدورالمنوط

البرنووووواملقموووووعرف وووووتيوووووبتعليمووووواتمعوووووززبالصووووووريُتصوووووميمكُ-
 .التعليمي

تضوووومينالتعليموووواتفوووويالبرنوووواملالتعليموووويعلووووىشووووكلملووووف-
إلكترونووووييمكوووونالوصووووولإليووووهعوووونطريووووقأيقونوووو المسوووواعدةأو

الدليل.

8
البرنووووواملضووووومانتشوووووغيلموثووووووقلكووووولمووووون

(Festoوبرنووووووووووووامل)التعليموووووووووووويالمحوسووووووووووووب
.لتصميمالمنظوماتالنيوماتيكي 

الووودنياالمطلوبووو فوووي(Hardware تحديووودالمواصوووفات)الماديووو-
(Operating System)ونظامالتشغيلالمتبعالحاسوب

المطلوبووووو للتشوووووغيل(Software)تضووووومينالبوووووراملالحاسووووووبي -
ووواألمثووولموووعالقووورصالمضوووغوطللبرنووواملالتعليموووي،تُ إذالووومبنص 

.المستعملفيالحاسوبتكن

هدروقتالطالبفيتعلممعلوماتيعرفها9
إمكانيووو تحديووودمسوووتوىالطالوووبوتسوووكينهفووويالجوووزءالمالئوووملوووه،

لتمكنهمنمتابع مسيرةتعلمه.

10
تشوووتتالطالوووبفووويتعلووومالموووادةالعلميووو بوووين

أهدافالمادةومحتواهاواختباراتها.

الووربطالوثيووقوالتكاموولبووينمضووامينكوولمووناألهوودافالسوولوكي 
األهوووودافسوووولوكيا ،صووووياغ وعوووورضمحتوووووىالمووووادةواختباراتهووووا،

األهووودافمووونقيووواسوعووورضالمحتووووىليحقوووقتلوووكاألهوووداف،ثوووم
خاللاالختبارات.
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تقويمالطالبوتعزيزتعلمه11
تووووفيرتغذيووو راجعووو فعالووو تصوووححإجابووواتالطالوووبوترشووودهإلوووى

ىوتحووووددمسووووتوىتحصوووويلهوموووود،المصوووودرالووووذييوووورمممعلوماتووووه
.تقدمهفيالتعلم

12 

راتالطالوب،والكشوفعونالعيووبتحليلمهوا
والنووواقصفوويتعلوومالمووادة،والتووييمكوونعلووى
أساسوووووهاوضوووووعخطووووو عالجيووووو لتقوووووويمهوووووذه

العيوب

تووفيروسوويل متابعو إلكترونيوو يرجوعالموودرسإليهوا،ليتعوورفكيفيوو 
أداءالطالبلرسوماته،ممايعودبتغذي راجع فعال .

.عرضالبرناملالتعليميالمحوسبعلىاختصاصيين.دق المحتوىوسالمتهالعلمي  13

14 
الطالوووباسوووتعمالمووونمراعووواةخصوووائصكووول 

المدرسوالمحتوىوتشوغيلالبرنواملاستعمالو
التعليمي

تحقيوووووقالمتطلبووووواتاألساسوووووي للبوووووراملالتعليميووووو وفوووووقالمعووووواييرب
نتاجهاالمعتمدةفيتصميمالبراملالتعليمي  .وا 

15
رسوومبسووي االدرالحصوو وقووتموونجووزءخسووارة
لهووذهالطووالبورسوومالووتحكملمنظوموو الموودرس
.بعدهمنالمنظوم 

رسووممخطووطمنظوموو الووتحكمالنيوموواتيكيإلكترونيووا ،ويكووونمهيئووا 
للعرضفيالمقدم معطرحالمشكل ،ويفضلأنتكونمنالنووع

المتحركالستيعابهااستيعابا أفضل.

16

العملوووويالجانووووببووووينالطووووالبربووووطصووووعوب 
مووووووناألولالخمووووووسفوووووويالمعرفوووووويالجانووووووبو

السومعحاسو علىاعتمدإذالدراسي ،الحص 
.الحواسبقي دونفقط

نتاجهاتمرينبكلخاص فيديومقاطعتصميم إلىالمتعلمتنقل،وا 
.واقعكمالوكانفيالالتمرينأجواء

17
الطوووالبلوووبعضواضوووح كانوووتالرؤيووو زاويووو 
علوووووىخوووووراآللبعضوووووهمضوووووعيف كانوووووتبينموووووا
.فيأثناءتأديتهالمهاراتالمدربجانبي

فوويالموودربالموودرسبهوواقووامالتوويالتمووارينتنفيووذمشوواهدتسووجيل
جهوووازعلوووى،ويمكووونلكووولطالوووبمشووواهدتها(فيوووديو)العمووولورشووو 

.بالأيإعاق لهالمخصصالحاسوب

واستفسوووواراتهمعوووونصووووح الطووووالبتسوووواؤالت18
الخطواتالتييؤدونها.

فوتوغرافيووا مووعوضووعالموودرسنفووذهاالتوويتصووويرخطووواتاألداء
التعليقاتالتوضيحي الضروري عنأدائها.

19
التموووارينتنفيوووذأثنووواءلطووواوالتهمالطوووالبتووورك

أنيظنوووووووونالتووووووويالطاولووووووو حوووووووولوتجمعهوووووووم
.منهمأفضلالتمريناستوعبواقدأفرادها

وضوووووووعملفووووووواتخاصووووووو بالتموووووووارينوحلولهوووووووا،مدعمووووووو بالصوووووووور
والتعليقاتالتابع علىكلطاولو وتكوونمبرمجو وفوقآليو الوتعلم

الذاتي.

20
محتوووووىفوووويالمسووووتعمل والرسوووووماتألشووووكالا
،واضح أوملون وغيرقديم لمادةا

تحضووويرصوووورحديثووو ملونووو وواضوووح تعبووورعووونالعناصووورفوووي
محتوىالمادة.

21
عووودموضووووحفووويبعوووضفقوووراتالووودروسفوووي
الكتووواب،واسوووتعمالالمدرسوووينبوووديال منهوووامووون

خارجه.

إعوووادةصوووياغ هوووذهالفقوووراتفووويالبرنووواملالتعليمووويبوووالرجوعإلوووى
الكتووبالحديثوو المؤلفوو فوويوزارةالتربيوو ،إلووىجانووبكتووبالووتحكم

األلي)الهواءالمضغوط(فيكلي هندس الميكانيك.

 فيتمييزرموزعناصرالمنظوم .صعوب22
(تنتقولبوالمتعلمخطووةخطووةanimationتصميمرسووممتحركو )

توضحمعانياألشكالالتيُركبتمنهاهذهالرموزودالالتها.
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23
فوووووووياُلمدرسووووووو واألشوووووووكالالرسوووووووومخوووووووتالفا

.المختبرفيعنهاالمحتوى
ضووووافتها إلووووىالتقوووواطصووووورللعناصوووورالمسووووتعمل فوووويالمختبووووروا 

المحتوى.

24

رمووووووزأمووووواكنعلوووووىالطوووووالباسوووووتداللعووووودم
المنظوموووووووووووو عناصوووووووووووورلالعناصوووووووووووورالُممثلوووووووووووو 

فيالعادةتكونوالتي)الصمامات،المنفذات(
(منمذجوووووو أومحفووووووورة)مختوموووووو أومرسوووووووم 

.جسمهاعلى

التأشووويربدقووو علوووىأمووواكنهوووذهالرمووووزخووواللعووورض -
التمووووارين،إلووووىجانووووبالموووودرسفوووويالمقوووواطعالمسووووجل لتنفيووووذ

إدخالصورمكبرةعنالعرضتبينشكلهذهالرموز.

25
تمثوووووولالتوووووويالرموووووووزبووووووينالتمييووووووزصووووووعوب 
.النيوماتيكيالتحكممنظوم عناصر

إرفوواقشووكلالرمووزمووعالعنصوورالتووابعلووه)الووذيُيمثلووه( -
 أينماوجد،حتىتنطبعصورتاهمابصريا فيُمخيل الُمتعلم.

داللوو األشووكالالتوويُركبووتمنهوواالرموووز،تعلوويمالطووالب -
بمقووووواطعتعليميووووو متحركووووو تبوووووينداللووووو كووووولشوووووكلمووووونهوووووذه

علووىسووبيلالمثووالالصوومامعنصوورفوويفالمربعوواتاألشووكال.
طريووقعلوىتودلالمربوعداخولوالخطووط،وضوعياتهعلوىتودل

....وهكذا،التدفقاتجاهإلىيشيروالسهم،التدفق

26

عوودماسووتداللالطالووبعلووىأموواكنالعالمووات
الخاصووووووووو ببوابووووووووواتالعناصوووووووووروتبعيتهووووووووواأو
منافوووذها،والتووويتكوووونفووويالعوووادةمرسووووم أو
مختومووو )محفوووورةأومنمذجووو (علوووىجسووومها،
وكانبعضالطالبيجهلونوجودهاأصال .

علوووىالتأشووويرو(zoom in)العناصووورالعنايووو بمنافوووذ -
المقوواطعفوويالموودرسعوورضفوويأثنوواءالعالموواتهووذهأموواكن

 .التمارينلتنفيذالمسجل 


27

ببوابوواتالخاصوو العالموواتعوودممعرفوو داللوو 
)الحرفيووو أوالرقميووو (إذأومنافوووذهاالعناصووور

(علووووىموووودخلP(أوالحوووورف)1يوووودلالوووورقم)
((علووووووى(B(،4((و))2،)A)الهوووووووا،ويوووووودل))

((علووووىمنافووووذR(،)3منافووووذالعموووول،وتوووودل))
العادموهكذا..

توضووويحذلوووكفووويأثنووواءشووورحالمووودرسلمقووواطعالفيوووديووالمقووواطع
(.animationالمتحرك )

28
عووووووووودماسووووووووووتيعابعموووووووووولمنظوموووووووووو الووووووووووتحكم

النيوماتيكيعام  .
توضوويحعموولالمنظوموو باسووتعمالنقوواطالتحليوول،وشوورحالموودرس

للفيديوالتعليمي.

29
معووووووايرةالطووووووالبغيوووووورالصووووووحيح لعناصوووووور
المنظومو ،ممووايوؤديإلووىتشوغيلغيوورمثووالي

للمنظوم .

توضيحالمعايرةالصحيح بمقاطعالفيديو.
للعناصوووور توضوووويحالمعووووايرةالصووووحيح بالتقوووواطصووووورفوتوغرافيوووو
القابل للمعايرة،وتدعيمهابالتعليقاتالمكتوب عليها.

لبرنواملالتعليمويالمحوسوبااسوتندإليهواالباحوثفويتصوميمهوكانتهذهالمتطلبواتركوائز 
ووضعمخططهالعام.القائمعلىاستراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب
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 المخططالعامللبرناملالتعليميالمحوسب: -4-1-2-1-2
  العامللبرناملالتعليميالمحوسب:المخطط(10(و)9لشكل)يظهرفيمايأتيفيا

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 ( المخطط العام للبرنامج التعليمي المحوسب  الجانب المعرفي(9 الشكل 

 

اختبارالدرساألول
الدرساألول

اجتاز

األهدافالسلوكي 

تعلمفقراتالدروسعرضفيديو

تمكنت

التقويمالمرحليمتقدم

تقويممرحليمتوسط

تقويممرحليمبتدئ

نعم

اجتاز

اجتاز

اجتاز

نعم

نعم

ال

نعم

نعم

ال

ال

ال

اختبارالدرسالثاني

اجتاز

األهدافالسلوكي 

تعلمفقراتالدروسعرضفيديو

تمكنت

التقويمالمرحليمتقدم

تقويممرحليمتوسط

تقويممرحليمبتدئ

نعم

اجتاز

اجتاز

اجتاز

نعم

نعم

ال
نعم

نعم

ال

ال

ال

الدرسالثاني
ال

ال

اختبارالدرسالثالث
الدرسالثالث

         

         

 العرض التقديمي

 منظومة التحكم النيوماتيكيدروس أجزاء 

 االختبار المعرفي

 الجانب المعرفي

المنحىالخطيالمتبعفيعرضدروسالجانب
االمعرفيللبرناملالتعليمي

المنحى التشعبي 
المتبع في عرض 
دروس الجانب 
المعرفي للبرنامج 

 التعليمي
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 المخطط العام للبرنامج التعليمي المحوسب  الجانب األدائي(( 10 كل /الش

تي:باآلويمكن شر  عناصر مخطط البرنامج التعليمي تتتتتتت   

  :مهمتووه،ووهووومقطووعمتحووركيبوودأمباشوورةعنوودتشووغيلالبرنوواملالتعليموويالعتترض التقتتديمي
يتخللهامقطوعصووتيوبعوضوالرسال ومعدهاوالمشرفعليهاوالجه التابع لها،تعريفعنوان

كالبودءوالخوروجالضوروري بعوضاألزرارتووفيرالصورالتيتنقلالطالبإلوىأجوواءالدراسو موع
 )يمكنتخطيهابزرتخطيالمقدم (.


 


 التخطيط

 
 مكان التعلم

 مجموعات التعلم.

 مستلزمات التعلم

 التتهيئة

ية   
تغذ
ال

جعة
الرا

 

 األداء المضبوط.

 دداء المضبوط.التهيئة ل

 األداء الذاتي الموجه.

 األداء المستقل.

 األداء العملي

رفي
لمع
ب ا

جان
ال

 

 الجانب األدائي
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  ويظهورالشاش التيتليالمقدمو مباشورةوهي القائمة الرئيسية(: والتجارب قائمة الدروس،
ودروساألداءالعملوووويفوووويمختبوووورالووووتحكمالنيوموووواتيكي،المعرفيوووو قائموووو بأسووووماءالوووودروسفيهووووا

 االنتقالمباشرةإلىالدرسالمرغوبفيتعلمه.بهذهالقائم يمكن)التجارب(،
للودخولفويبعضالصورالتيتهيئالموتعلمنفسويا توفيرومنحيثالتصميميجبمراعاة

مثووولدليووولالتشوووغيلوالخوووروجمووونالضوووروري أجوووواءالووودروس،ويجوووبعووودمإغفوووالوضوووعاألزرار
 البرناملالتعليمي.








  :الموووزعالوورئيس،وُتعوودوهوويموونأهوومشاشوواتالبرنوواملالتعليموويشاشتتة التتدروس التعليميتتة
،إلووىشاشوواتالعوورضالتابعوو للوودرسنفسووهإذُين ت ق وولُللوصووولإلووىعناصوورالوودرسالموورادتعلمووه،

المعرفيوو )محتوووىشوورحالمفوواهيم األهوودافالسوولوكي ،وشاشوو ،شاشوومثوولشاشوو اختبووارالوودرس
 التقويمالمرحلي)البنائي(ومستوياته. الدروس(،وشاش

 









عرضتقديميتعريفالبرنامل،العنوان،اإلعداد،اإلشراف،
 الجه التابع لها

 المقدمةتخطي  صوت موسيقي صور متحركة

 

 الخروج دليل التشغيل

 قائمة الدروس

 شاشة عرض الدروس: 

 االختبار التقويم المرحلي 

 شر  محتو  الدروس

 األزرار األساسية والمساعدة لسهولة التنقل 

 األهداف السلوكية

 

 تمهيد
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 مراعاتها في تصميم شاشة الدروس التعليمية:  الواجبأواًل: األمور 
ينبغويأنتكوونالعوروضعلوىالشاشو واضوح وذاتتنسويق:وجمالوهالتنسيقوضوح(1

،ويجووبمراعوواةكلهووامتطلبوواتتعلوومالوودرستكووونفيهوواوجميووليسوواعدعلووىجووذبانتبوواهالطالووب،
األلووووانالمناسوووب التووويتجوووذبانتبووواهالطالوووبوتوجهوووهواسوووتعمالالتوزيوووعالجيووودلمحتووووىالشاشووو ،

 مسارالتعلمالصحيح.نحوتلقائيا 
ولهوواا ،مدروسووانتقوواء فوويالشاشوو منتقوواةالمسووتعمل والخلفيوواتالصووور(يجووبأنتكووون2

 )تعلمبصري(.الدرسهدفأوغاي تعليمي تدورحولموضوع
التنقولواالختيواربوينُتسوهلعنواوينوقووائمواضوح باالعتموادعلوى:االسوتعمالسهول (3

إلوىخبورةومعرفو كبيورةبالحاسووب،واالقتصوارقودرحاجو  بالالدرس،شاشاتالعرضوعناصر
 لوح المفاتيح.فياالستعمالوحرك مؤشرها،أواألزرارشائع الفأرةاإلمكانعلى

مونالتشوتتفويالرجووعإلوىدليولللتقليولوجودتوجيهاتوتعليماتكافي علوىالشاشو (4
 التشغيلفيكلأمر.

تكورارالودخولومراجعو جوزءمعوينوقبوولإمكاني التحكمفيتسلسلمحتوياتالدرس،(5
 منالدرس.

 إلىطريق تعلمأخرى.لالنتقالالضروري وجوداألزرار(6
مثول،تسهلالوصولالسريعوالمباشرإلوىالشاشواتالمسواعدةلالضروري وجوداألزرار(7

لخ.إ...عودةإلىقائم الدروسوالتراجعخطوةإلىالوراءالدليلوجدولاالختصاراتوالرموزوال
 ثانيًا: عناصر شاشة الدرس التعليمي: 

 ،لموضووووعالمووورادتعلموووهلا بسووويطا تعريفوووتتضووومنالتمهيووود:وهووويمقدمووو تمهيديووو قبووولالووودرس
الفقوورةأواألموورفووهتهيووئالطالووبوتعرّوكصووورةمتحركوو عوونالعناصوورالموورادالتحوودثعنهووا()

التأشويرعنودبصددالدخولإليه،ومنالناحي التصميمي يجبظهورهاعلىالشاش هوالذي
 .فوقهاالفأرةمؤشروالضغطب

 األهوودافالسوولوكي :وينبغوويوجودهووامصوواحب لفقووراتالوودرسبحيووثتوجووهالطالووبإلووىالنقوواط
وموناألموورالتوييجوبمراعاتهوا،فيأثناءتعلمهلتلوكالفقوراتيهتمبهاالمهم التييجبأن

 فيتصميمأيقون األهدافالسلوكي :
شكلاأليقون مصممبحيثيوحيللطالبأنهبصددالدخولإلىهدفمعين. -
علىتبعيتهاللموضوعالمرادمعرف أهدافه.مناسبلأليقون ،بحيثيدلتلقائيا الالوضع -
فوويأيوالخووروجمنهووا،هوودافالسوولوكي األإلووىسووهل وسلسوو فوويالوودخولاسووتعمالهاطريقوو  -

قيود.بالتكرارالعرضوتكونفيهاقابلي وقت،
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حضووورمباشوورلألهوودافالسوولوكي ضوومنالشاشوو األصوولي ،وعوودمتشووتتالطالووببشاشووات -
عرضمختلف .

حروفذاتأحجاممناسب .واستعمالجودةفيالتنسيقوصياغ األهدافسلوكيا ، -
 مراعاتهافياختباراتالدروسمنالناحي التصميمي :الواجبموراألمن:اختبارالدروس 

توضووعأيقونوو الوصووولإلووىاالختبووارفوويمكووانمناسووبضوومنالشاشوو المخصصوو للوودرس، -
معوجودتسمي تدلعليها،وطريق تشغيلسهل لالختبار.

خاللالوتعلم،ومستواهوجودقاعدةبياناتباسمالطالبورقمه،لمعرف نتيج تقدمكلطالب -
حسوببيدخلكلطالبإذاالختبارمنقبلطالبعدةفيأوقاتمتفرق ،استعمالويمكن

 اسمهورقمه.
فويشاشو التقوديمولالختبوار،ضومنالبرنواملالتعليمويالضوروري وجوددليولفيوهالتعليموات -

 الخاص باالختبار.
ألسووئل ودرجوو االختبووارومعوودلالنجوواحاالختبووار،يحتووويعلووىعووددافعوور جوودولبيانوواتيُ -

 المطلوبوقيمته،والوقتالمخصصلالختبار.
موادةالتعليميو )دروسفويالالتويُحوددتوضعبنوداختبارتغطيمعظماألهدافالسولوكي  -

لألسووئل ضوومنمجموعوواتذاتخزانوو وتوضووعفووي،(عناصوورمنظوموو الووتحكمالنيوماتيكيوو 
التيسوفتختارمنكلمجموع عشوائيا .وتحددعدداألسئل ،وزنموحد

وعوووودماالقتصووووارعلووووىاالختيوووواربووووينالصوووووابوالخطووووأ،التنوووووعفووووياألسووووئل الموضوووووعي  -
حتاجإلىسوي أعلىموناألسوئل ،وإلبعوادالطالوبتالمادةطبيع ألن،واالختيارمنمتعدد
 عنالرتاب والملل.

سوتدلإرفواقصوورتوضويحي يُبوذلوك،ا جامودصووغا االبتعادعنصوراألسئل الموضوعي  -
 غيبي .توليسواقعي علىاإلجاب الصحيح ،ألنطبيع المادةبها

 لإلجاب .الضروري استقاللي كلسؤالمناألسئل بشاش عرضخاص به،معاألزرار -
ومؤشرها.الفأرةباستعمالتبسيططريق اإلجاب قدرالمستطاع،ويفضلحصرها -
 تنازليا (ضمنشاش األسئل .دُّعُاالختباربزمنمحدد،وظهورمؤقتزمني)ي تحديد -
التنقوووولبوووويناألسووووئل واإلجابوووو عوووونالسووووؤال-1الحريوووو التاموووو فووووياإلجابوووو عووووناألسووووئل :) -

-3تخطيهوواواإلجابوو عنهووا،جوورىإمكانيوو العووودةإلووىاألسووئل التووي-2المرغوووبفيووهأوال ،
إجابو موعإرفواقبوالالسوماحبتوركبعوضاألسوئل -4المختارةسوابقا ،إمكاني تغييراإلجاب 

 بذلك(.خاص رسال تحذيري 
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  التغذي الراجع: 
موعمراعواةالوزمنالمسوتغرقفوياإلجابو ،ظهورالنتيج النهائي مباشرةعندانتهاءاالختبار -

عناألسئل .
  .توصيغتصحيحاإلجاب بمايناسبطبيع السؤالالمطروح -
 اإلجاباتالصحيح .بإمكاني مراجع الطالبإجاباتهومقارنتها -
اجتووازاالختبووارمووعتزويوودهبكلموو موورورإلووىالوودرسالووذييليووه،أورسووال إذارسووال شووكر -

 .  وتوجيهإلىمايجبفعلهفيحالعدماالجتيازاعتذار
 :بمسوواعدةعناصوورمنظوموو الووتحكمالنيوموواتيكيإنالطريقوو المثلووىلووتعلم شوورحفقووراتالوودروس

قسووووموحووووداتالمووووادةتُإذمقوووواطعالفيووووديو،(وanimationالصووووورالمتحركوووو )الحاسوووووبهووووي
وصووورمتحركوو مقوواطعفيووديوبُتشوورحثوومإلووىفقوورات،ثوومإلووىدروس،العلميوو إلووىموضوووعات

ومهمو الطالوب،محتواهواحسوبكثافو بصغيرة،ويمكنتجزئ هذهالفقراتإلىجزأينأوأكثور
 ثميدعمبتمارينمشابه لتثبيتتعلمه.،هيإعادةتطبيقماوردفيهذاالمقاطع

مراعاتهافيتصميمشرحفقراتالدروس:الواجباألمورو
تقسيمالدرسالواحدإلىمجموع منالفقرات،حسبالمواضيعالمطلوبتعلمها. -
توزيوووعمناسووووبضووومنالشاشوووو المخصصوووو األيقونوووواتالخاصووو بفقووووراتالووودرسفوووويوضوووع -

 ومؤشرها(.الفأرة)لتشغيلهاسهل طريق تسمي كلفقرةمنفقراتالدرس،معوللدرس،
 .حري االختياربينفقراتالدرسالواحدحسبالترتيبالذييراهالطالبمناسبا  -
 الطالب.انتباهالنخفاضمنعا حدودالمعقولضمن،لكلفقرةمراعاةالمدة -
االختيارالمناسبللصوتاإلذاعي،بحيثيكوونواضوحا )نبورةالصووتجليو ،الوقووفعنود -

وبعيودا حسوبالموقوفالتعليموي(بالفواصل،مخارجالحروفسليم ،تلونفينغمو الصووت
 عنداءاللفظي ،وأاليكونمبعثا للضجرأوالنعاسأوالملل.

 .صوتواش منصوروحركاتالتزامنوالتوافقبينالعرضالمقدمعلىالش -
 التدرجوالتسلسلالمنطقيفيالشرحمنالسهلالبسيطإلىاألكثرصعوب وتركيبا . -
إمكانيوو الووتحكمالكلوويفوويعوورضمقطووعالفيديو)التشووغيل،التوقووف،التقوودم،التراجووع،التكوورار، -

 .االستعمالأزرارشائع بتحديدنقط البدءمنزمنمعين(الخروج،
 الحجماالفتراضي.استعمالحجمشاش العرضويفضلفيالتحكم -
 مجموع مناألسئل الموضوعي ،ومهمتهالتقويمالمرحلي:وهو:

النتيجو التويحصولعليهوامونإلوىبوالنظرتقويمالمعلوماتالتيتعلمهاالطالبفويالودرس -
 اختبارالتقويم.
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 عوونأسووئل التقووويموالتغذيووإجاباتووهبووالنظرإلووىالقوووةوالضووعفلديووه،تعوورفالطالووبنقوواط  -
 .هاالتيتبينصح إجابتهأوخطأالراجع الفوري بعدكلسؤال،

 توجيههإلىالمصدرالمناسبالذييرمممعلوماته.بتقويمالطالب -
تووودريبالطالوووببتسلسووولتووودريجيمووونالسوووهلالبسووويطإلوووىاألصوووعب،مووونخووواللمسوووتويات -

 تقدم(.التقويمالثالث )المبتدئ،المتوسط،الم
فيالتصميم:اآلتي ويجبمراعاةاألمور

 مناسبأليقوناتالتقويمالمرحليعلىالشاش وطريق تشغيلسهل للتقويم.الالترتيب -
 تعليماتكافي ضمنشاش البرناملللتنقلبينمستوياتالتقويم. -
(فوويالبرنوواملضوومندليوولجميعهووالمسووتوياتلخوواصبووالتقويمالمرحلووي)كاموولوجوووددليوول -

قبلالبدءباإلجاب نمعكلاختبارتقويميوجوددليلخاصبكلمستوىمتضم والتشغيل،
 عنأسئل التقويم.

 ومؤشرها،األزرارالشائع منلوح المفاتيح(الفأرة)االستعمالسهول فيال -
إلوىالجهو التويطالوبالموعإرشوادأوخطئهواتغذي راجع مباشرةتبينصح اإلجاب وجود -

 ترممالنقص.
موعاخوتالففويدرجو هايجبالحفاظعلىطبيع األسئل نفسهافيمستوياتالتقويمجميع -

عطاءو)اختالفالزمنالمحددلألسئل ،بو:صعوبتها لتحقيقاإلجابو الصوحيح فرصعدةا 
 .عددالبدائلواالحتماالت(وتقليلبإعادةالمحاول ،

دخولهوا)مراعواةفويبينأيمستوىمنمستوياتالتقويمالتييرغبالطالوبحري االختيار -
 باتباعها.البرناملالتيينصحالضروري التوجيهاتتأمينالفروقالفردي (،مع

طووووأتيوووواراإلجابوووو الصووووحيح أوالخوعوووودماالقتصووووارعلووووىاخ،تنوووووعاألسووووئل الموضوووووعي  -
اعاألخوورىذاتالسوووياتالمختلفوو مووناألسووئل بوولتعووديهاإلووىاألنووو؛واالختيووارموونمتعوودد

التأشوير،تعبئ الفراغاتإجاباتعدة،الموضوعي )التوصيلبينالعبارات،الترتيب،اختيار
 لخ(إ...علىالخريط 

 لإلجاب .الضروري استقاللي كلسؤالبشاش عرضخاص ،معاألزرار -
منعووا ،فوويكوولتكوورارلألسووئل (خزانوو ويم)ئيوالتبووديلفوويأسووئل التقوواخاصووي الترتيووبالعشوووا -

 اإلجاب .لرتاب والمللوحفظ ل
 للتهيئة لدداء المضبوط التصميمية المتطلبات: 

:بوالتصميمي المتمثل األموررمجموع منيويشترطفينجاحهذهالمرحل ،توف
رشوواداتمتعلقوو بالسووالم ،ُترفووقباالسووتعمالدليوولعموولواضووح،يتضوومنتعليموواتخاصوو  .1 ،وا 

 يطلععليهاالطالبقبلالبدءباألداء.لفيبداي الملف،
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الطالووب،إلووىأنُين ف ووذهمعلوموواتخاصوو بووالتمرين،يتضوومننووصالمشووكل ،والعموولالمطلوووب .2
 صورتوضيحي تبينشكلالتمرينكماهوفيالواقع.جانب

تجلسكولمجموعو مونلومختبورالوتحكمالنيومواتيكي،تأمينبيئ فيزيقي مناسوب للطوالبفوي .3
 المجموعاتمنفردةعلىطاول خاص بهمليتدارسواالمشكل المطروح عليهم.

الوذيتحوددهالوقوتالطالوبفوييفتحوهُيرفقمخططالمشكل ضمنظرفُمغلقغيرشفاف، .4
 تعليماتدليلالعمل.

مبهامناسب طريق تصميم .5  أداءالطالب.يق و 
 :المتطلبات التصميمية لدداء المضبوط 

جوانبالتمورينوحيثياتوه،بحيوثينتقولالطالوبإلوىليجبأنيكونالعرضمتكامال وشامال 
سلوبالتدريسالخصوصي،بودءا مونمتسلسل بأأجواءالتمرينومنظومتهالتحكمي وفقخطوات

وتحديود،ومتطلباتهواوعناصورهاومخططهواتعورفأهودافها،وومورورا بتحليلهوا،طرحنوصالمشوكل 
نتهوواء بتشووغيلها،،وتوصوويلها،تركيبهوواعناصوورها،و فوويهووذهالمرحلوو مراقبووا يتتبووعالطالووبويكووونوا 

بووأيعموولمهوواري،كمووالوووكووانيتلقووىدرسووا تعليميووا موونالموودرس،واليقووومسوويراألداءالتعليمووي
أوالتراجوعأوسووبيمونحيوثالتوقوفأوالتقودمالبرنواملالحااسوتعمالوكلمايستطيعفعلوههوو

وبذلكيكونالتصميمالمطلوبلهذهالمرحل هواآلتي:اإلعادةوالتكرار.
إعووودادمقطوووعفيوووديوتمهيووودييكوووونفووويمقدمووو كووولتمووورين،يبوووينهوووذاالمقطوووعمنظومووو  -1

نقوولبهودفعي ،الصوناأرضالواقووعفويالمعمولأوالمنشوأةالوتحكمالنيومواتيكيوهويمطبقو علوى
؛فائودةبوالا نظريوا الطالبإلوىأجوواءالعمول،وخلوقالودافعوالحوافزلديوهبوأنموايتعلموهلويستعلمو

صوتموسيقىإلوىالمقطوعالمقودم،المستقبلي،وُيضافأهمي ومنصميمعملهذوتعلمبلهو
منالنوعالصامتالذييعتمدعلىالمتابع البصري .ألنه

مونبودءمقطوعالفيوديووقتقصيرإدخالنصالمشكل مكتوبا علىشاش العرضبعد-2
تي:،ويجبأنيتصفباآلويكونبجانبه،التمهيدي

  (فمافوق.14)قياسأنيكونحجمالخطمناسبا 
  فويميودانالعمول،ويكوونُمثيورا الطالوبوُيعرضكمالوكان،أنيكوننصالمشكل واضحا

 لتفكيرالطالب.وُمحفزا 
 للطالووبقراءتهووابووتمعن،ويجووبأالتكووونطويلوو حتووىالتُت وويحُعوورضكافيوو الموودةأنتكووون

بالملوول،أوقصوويرةفوواليسووتطيعتكملوو قراءتهووا،ئيشووعرالقووار حووال  يجووبأنيكووونوعلووىكوول 
إذاوقووفالتبمفوواتيحيسووتطيعالمووتعلمالضووغطعليهوواللتقوودمأوالتراجووعأوا مووزودكلُّووهالعوورض
 أنسرع العرضالتناسبه.بشعر
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.ألنالمتابع التزالبصري مرافقا للعرضالضيرمنبقاءالصوتالموسيقيو
وتكونمكتوب أيضا .،تحليلالمشكل إلىنقاطرئيس يجريبعدعرضنصالمشكل -3

موواموونحيووثحجوومالخووطوموودةالعوورضونفسووهامواصووفاتنووصالمشووكل بويتصووفعرضووها
شابه.
واألهدافاألدائي منالتمرين.الطالبعرضالعملالمطلوبمن-4
فووويمنظومووو الوووتحكمالخاصووو اسوووتعمالهاعووورضصوووورلوووألدواتوالعناصووورالمطلووووب-5

فوووويالمختبوووورتسووووتعملالتوووويهاصووووورالعناصوووورنفسووووبووووالتمرين،ويجووووبأنيضوووومهووووذاالعوووورض
مقووواطععرضوووي ،وفووويالسووووقتكوووونأخووورىأخووورىللعناصووورتضووومأشوووكاال ا صووووروالنيومووواتيكي،

.معهامرفق الرموزالعناصر،وللعناصرتبينأجزاءهاالداخلي 
عوورضمخطووطالمنظوموو المطلوووبتنفيووذها،ويفضوولأنيكووونهووذاالمخطووطمتحركووا ،-6

يسوووتطيعالطالوووبمشووواهدةالتغييوووراتالتووويتطووورأعلوووىأوضووواعرمووووزالصووومامات،وحركووو رمووووزل
لهوائي بعدإعطاءأمرتشغيلالمنظوم .الُمنفذاتا
:حكمالنيوماتيكيالخاص بالتمرينمهاراتمنظوم التبدءالمدرسبتنفيذ-7

:اآلتيويجبمراعاة
 للمشكل وخطواتالعمل.ا أوليا شرحتحتويمقدم صغيرة
 صووووتاللفظووويواألداءالعملوووي)الموافقووو للشووورححووولالمشوووكل بخطوووواتمتسلسووول السووويرفوووي

 والصورة(.
  لمهارةفيأثناءسيرالعرض.لالنقاطالمهم بالعناي 
 إرفوواقصووورةمكبوورةلكوولمووععملهووا،طريقوو تحديوودعناصوورالمنظوموو مووعشوورحمبسووطعوون

 بسهول .ُتع ر فهعنصر
 ُمنمذجوو أومرسوووم فوويالعووادةتكووونوالتوويالعناصوور،ُتمثوولالتوويالرموووزأموواكنإلووىاإلشووارة

،(zoom in)التقريوباللجوءإلوىطريقو بوإمواالرمووزهوذهتكبيورموعالعناصور،أجسوامعلوى
 .لهامكبرةصورةإضاف أو

 .تقسيملوح العملنظريا إلىأقسامبغي التوزيعاألمثللعناصرالمنظوم المطلوبتركيبها 
 أسبابذلك.عذكرتركيبالعناصربالشكلوالمكانالصحيحينم 
 عناصرالمنظوم .التوصيلالصحيحبين 
 (الحوووروفأواألرقوووام)أومنافوووذهاالعناصووورببوابووواتالخاصووو العالمووواتأمووواكنإلوووىاإلشوووارة

تكبيورعمليو إلوىباإلضواف جسومها،علوىمنمذج أومرسوم تكونماعادةوالتي،وتبعيتها
 .لهامكبرةصورةإضاف أو،(zoom in)التقريبآلي باستخدامإماالرموزلهذه
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 سووولوبالصوووحيحألداءالمهوووارةوذكوووراألخطووواءالشوووائع التوووييقوووعفيهووواالطوووالباالهتموووامباأل
وكيفي تالفيها.

 .تلخيصالخطواتاألساسي فينهاي العرض 
 :المتطلبات التصميمية لدداء الذاتي الموجه 

بمشوارك أوبنفسوهالعمولورشو طاولو علوىالمطوروحالتمورينُينف ذالطالبفيهوذهالمرحلو 
،موجهوو مهاريوو سوولوكي خطووواتوفووق(الموودرسوتوزيعووهتعليموواتحسووبب)المجموعوو فوويزمالئووه

ثم  بعضالمتطلباتالتصميمي التيينبغيتوفرهافيالبرناملالتعليميلهذهالمرحل ،وهي:
رشاداتمتعلق بالسوالم ،باالستعمالتعليماتخاص يتضمندليلعمل .1 فويبدايو ُترفوق،وا 

 باألداء.البدءيطلععليهاالطالبقبللالملف،
والعمولوالهودفمنوه،يتضمننوصالمشوكل وتحليلهواومخططهوا،معلوماتخاص بالتمرين .2

 المطلوبتنفيذه.
 تقسيمالتمرينأوالمشكل المطلوبتطبيقهاإلىمهاراتأدائي . .3
 .للقياسوالتقويمقابل تقسيمكلمهارةمنهذهالمهاراتإلىخطواتسلوكي  .4
تكووونواضووح يسووتطع،لوضووعكوولخطوووةموونهووذهالخطووواتضوومنشاشوو عوورضمسووتقل  .5

 بالواقع.ومقارنتهاالطالبقراءتها
.التمرينأداءمهاراتللطالبتُتيحكافي معلومات .6
الضووغطعلووىأزرارتكووونبسووهول الوصووولإلووىمحتوووىفقووراتملووفاألداءالووذاتيالموجووه .7

قائم الفهرس.بجانب
أزرارمسواعدةتكوونبوإلوىأخورشوريح (،والعوودة،والتراجوع،سهول التنقلبينالشرائح)التقدم .8

فيكلشريح .
 أماكنالرموزوالعالماتالخاص بالبواباتومعانيها.باالهتمام .9

طالمنظومو فويكولمخط ووأدائهالعمليبينمطابق بهااليستطيعالطالبتصميمطريق  .10
 أينأنا(.خريط ةيقومبها)خطو

 .تصميمطريق تقويمأداءالطالب .11
 :المتطلبات التصميمية لدداء الذاتي المستقل 

تكووونهووذهالمرحلوو أشووبهباالختبوواراألدائوويالبعوودي،إذُتسووحبجميووعمتعلقوواتالمووادةموون
،إذا إفراديوووالطوووالب،وتكوووونجميوووعالعناصووورالنيوماتيكيووو محفوظووو فووويأماكنهوووا.ويكوووونالعمووول

رشواداتالسوالم فقوط،بينمواُيعطىا تكوونلطالبملفيحوينصالمشكل ومخططالمنظومو وا 
ا جيوودوم ُصوووغ  بطاقوو المالحظوو مووعزمووالءه،ويجووبأنتكووونجميووعالتعليموواتالمرفقوو متكاملوو 

 .ا حجمالخطمناسبويكون
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 حلة اإلعداد في البرنامج التعليمي المحوسب:ر م -4-1-2-2
 األهداف:إعداد  -4-1-2-2-1

وود تالمووادةالعلميوو ُدر س ووت صووياغ  األهوودافالسوولوكي العاموو والخاصوو وُأع  وويغ ت  إجرائيوو وص 
كليووا تسلسوولالمووادةالعلميوو المبرمجوو ،فتمثلووتالمووادةيوافووقُا تتابعيووت ب ووت لتقووويم،ورُوالقيوواسلقابلوو 

وتفرععنهذاالهدف،إتقانالمهاراتاألدائي ألنظم التحكمالنيوماتيكي واحدوهوبهدفرئيس
الووتحكممنظوموو عناصوورعوورفالطالووبهوودفانقّسووماالمووادةالعلميوو إلووىقسوومينأساسوويين،األوليُ

أشوكالوتثبيتهواوطريقو وتطبيقهواوظيفتهواوعملهواوطريقو رموزهواوأشكالهامنحيثالنيوماتيكي 
بوواألداءالمهوواريلهووذهالعناصوورعلووىطاولوو ورشوو العموول،لووخ،وتمثوولالقسوومالثووانيإ...وجودهووا
عووادةحفظهواوفووقمخطووطُيمثوولمنظوموو ،تحديوودهاوتركيبهوواوتوصويلهايجووريحيوث ثوومتشووغيلهاوا 

،(هوودفا سوولوكيا 80)للمووادةككوولوقوودبلووغعوودداألهوودافالسوولوكي األساسووي .الووتحكمالنيوموواتيكي
(.5رقم)ينظرملحق،للتقويموالقياسقابال فرعيا هدفا (278)تفرععنهو

تحكمالنيومواتيكيشورحعناصورمنظومو الوبلمادةالُمدرسو تبينانحصارالقسماألولمناو
التطوورقإلووىالمسووتوياتالعليووا،بينموواتجوواوزموونغيووربووالفهموالتووذكريتمث وولمسووتوىمعرفوويفووي

الفهموالتوذكرإلوىمستويياألدائي علىطاول ورش العمل،مهاراتالتنفيذبالمتمثلالقسمالثاني
هووذهموودفوويتقسوويمتطبيووق،وكووانالمعيووارالووذياعتُالمسووتوىبدرجوو واحوودةوهوويالمسووتوىاألعلووى

اآلتي:األهدافإلىمستويات
المعلوموواتمثووليُألنووهالفهووم،وموونالمووادةالتعليميوو تحووتمسووتوىالتووذكرالقسووماألولأدرج

تطبيوقوالتيتفيدكثيورا فويالنظري األساسي للعناصرالتيتشكلمنظوماتالتحكمالنيوماتيكي ،
بأشووكالهاووظيفتهوواوصووفاتهاوبيانهووامهاراتهوواالمختلفوو عنوودتنفيووذها،فتنوواولشوورحهووذهالعناصوور

تووذكرإلووىحتوواجالطالووبففوويهووذاالقسوومموونالمووادةيوترتيبهووا،عملهوواوطريقوو ،وأنواعهوواالمختلفوو 
وتحديووودهاعنووودتنفيوووذهمهووواراتتحديووودهووواف تعرّ،ليسوووتطيعأشوووكالهوووذهالعناصوووروأنواعهووواالمختلفووو 

ليسوتطيعتنفيوذ،عملهوا،وترميزهواومعايرتهواطريقو أنيتذكرهاويفهموالعناصروترتيبهافيمابعد،
لووميكوونالطالووبمتووذكرا ومسووتوعبا إذاألنووهالمهوواراتاألخوورىفوويالمنظوموو كالتوصوويلوالتشووغيل،

وفوووكرموزهووواعمووولالعناصوووروترميزهوووافمووونالصوووعبعليوووهمعوووايرةالمنظومووو وتشوووغيلهاطريقووو 
اعنهوتفورعوسولوكيا ،هودفا (50)األساسي السلوكي األهدافعددبلغوقدوالتوصيلبيننقاطها،

.تقويمقياسوالللقابال هدفا (113)
التووذكروالفهووموالتطبيووق،:وهووي،موونالمووادةتحووتثالثوو مسووتوياتالثووانيالقسوومجر د بينموواأُ

األداءوشووكلتاألهوودافالتوويأدرجووتتحووتمسووتوىالتطبيووقالجووزءاألكبوورمنهووا،العتمادهوواعلووى
الطالوووبالمهووواراتبنووواء علوووىاألسووواسالمسوووتمدمووونتوووذكرهوفهموووهللمعوووارفيطبوووقإذ،المهووواري
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ىاألهودافالسولوكي للتموارينكوال علوىمستوُصنفوقديتسبقها،تالمستوياتالفيلمعلوماتوا
د ة الطريق اآلتي :وفقكليا ،،وللتمارينح 
 .تصنيف األهداف السلوكية للتمارين منفردة 

تحووووتمظلوووو األداءالعملووووي)تنفيووووذالطالووووبللمنظوموووو فوووويتنضووووويأهوووودافهووووذاالقسوووومإن
(كموا.مسوتوىالتطبيوقأوموافوقوه)التحليولأوالتركيوب..(،إالأنهالمتوأتجميعهوافويالمختبر

دتبعضاألهدافالسلوكي التابعو لوبعضالمهوارات، كانمتوقعا ؛بلأتتمنهفمادون،فقدُوج 
فعلوىسوبيلالمثوالفويبعوضالخطوواتبحسبتصنيفبلووم.تتبعفيتصنيفهاالمستوياتالدنيا
ب،كوانبعوضأهودافهاهووحفوظالعناصوربعودفكهوافويالمكواناألدائي منمهارةالتنظيموالترتيو

ليحفظهواأكثورمونأنيتوذكرهوذهاألمواكنإلوىلها،وهذااألمراليحتاجمونالطالوبالمخصص
العناصورتحديودتمعظومأهودافمهوارةأدرجوبينموا؛درجهودفهاتحوتمسوتوىالتوذكرأُلوذلكوفيه،
الطالوبيتوذكرأنلتحديودهايكفويفوالبينهوا،فيموافئو كولعناصورلتشوابهنظورا الفهوممسوتوىفي

هووولووذلكوالخووارجي،المظهوورتقوواربخطووأفووييقووعأنا كبيووراحتموواال هنوواكألنالخووارجي،شووكلها
لكولالرمزيو األشوكالمونمجموعو عون،أوتفسويرهاعليهواالمطبوعو الرموزقراءةإلىحاج في
.وهومجتمعمعغيرهنفسهالعنصرعلىدلالذييالخاصمدلولهمنها

الطالوبألنالتطبيوق،مسوتوىتحوتينودرجفمعظمهواوالتشوغيلوالتوصويلالتركيوبمهارةأما
موثال تحتواجمهوارةالتوصويلأنيتوذكرا ،فلويسمبتكورجديودموقففيمعارفمنتعلمهمايطبق

عمووولهوووذهطريقووو فأواألرقوووام(،وأنيفهوووموحوووروزالدالووو علوووىمنافوووذالعناصووور)الالرموووالطالوووب
تأخذمواقفجديدةفيمعظومحاالتهوا،التيلبيننقاطهايالعناصر،وأنتكونلديهمهارةالتوص

التشوغيلالتويتسوتدعيأنيمتلوكالطالوبمهوارةالمعوايرةالتويتعتمودعلوىنفسوهموعمهوارةاألمرو
.  ي عامفهمهللعنصرالقابلللمعايرةوللمنظوم التحكم

اآلتي:(18مستوىاألهدافالسلوكي للتمارينمنفردةبالجدولرقم)وُيمكنتلخيص
 مستو  األهداف السلوكية للتمارين منفردة( 18 جدول 

 الصفة التمرين
 المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم

 المجموع
 التطبيق الفهم التذكر

األول
 11 7 2 2 األهدافعدد

 100 63.64 18.18 18.18%نسب األهداف

الثاني
 20 11 5 4 عدداألهداف

 100 2555 20 نسب األهداف%
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 الصفة التمرين
 المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم

 المجموع
 التطبيق الفهم التذكر

الثالث
 21 11 7 3 عدداألهداف

 100 52.38 33.33 14.29 نسب األهداف%

الرابع
 29 18 6 5 عدداألهداف
 100 62.07 20.69 17.24 النسب %

الخامس
 41 27 9 5 عدداألهداف

 100 65.85 21.95 12.20 نسب األهداف%

السادس
 43 30 8 5عدداألهداف

 100 69.77 18.60 11.63 نسب األهداف%

المجموع
 165 104 37 24 عدداألهداف

100 63.03 22.42 14.55نسب األهداف%

اآلتي:(18الجدولرقم)ُتظهرنتائل
سولوكيا قوابال للتقوويموالقيواس(هودفا 165)للقسمالعمليمنالمادةبلغعدداألهدافالسلوكي  -

بلوم.تصنيفحسببمستوياتمعرفي ثالث علىعتز وُ
(هوودفا 37،و)%(14.55أيبنسووب )،تحووتمسووتوىالتووذكرمنهووا(هوودفا سوولوكيا 24انوودرج) -

تحووووتمسووووتوى فسوووولوكياهوووودأ(104%(،و)22.42سوووولوكيا تحووووتمسووووتوىالفهوووومبنسووووب )
 .%(63.03التطبيقبنسب )

إذ،نالحووظمموواسووبقأننسووب األهوودافالتووويانوودرجتتحووتمسووتوىالتطبيووقهووياألكبووور
يليوهمسوتوىالتوذكرو،شكلتمايقاربُتلثياألهداف،بينماجاءمسوتوىالفهومفويالدرجو الثانيو 

كوولتمووريناعتمووادتمووارينهووذهالمووادةعنوودماُصوونفتأهوودافُعلووىفوويالمرتبوو األخيوورة،وهووذايوودل
التذكر.ثمالفهمو،ثمبالدرج األولىالتطبيق ة،علىحد

كليا ُأعيد تصنيفمستوىاألهدافوفقاآلتي:ولتقديرمستوىتمارينالمادة
 تصنيف األهداف السلوكية للتمارين مجتمعة:

وفقتدرجمنطقيبنائيمتتوابعيعتمود اأنهاجاءتمتسلسلهوتحليلتبينمندراس التمارين
،فكلتمرينمتقودميحتوويفكورةجديودةمضواف إلوىسوابقتها،ممواجعولتشوابها علىاآلخربعضه

انعكووسهووذااألمووردوقووأيهنوواكتكوورارفوويبعووضخطواتووهاألدائيوو ،،فوويبعووضأجووزاءالتمووارين
عليوه،بنواء و،مواقفتعليمي عودةعلىاألهدافالسلوكي فتكررتأيضا فيمعظمالمهاراتوفي

أيتكووووراريطوووورأعلووووىأيهوووودفسوووولوكيُيفقوووودهأهوووودافالتمووووارينألنمسووووتوياتتصوووونيفُأعيوووود
مسوتواهاذتأخوأولمورةعندماتُنفذأيخطوةمونالخطوواتأي،فيهالمستوىالذيكانقدُصنف

ولكوونعنوودإعووادةتنفيووذهافوويجووزءموونتموورينجديوودتفقوودمسووتواهاالووذي؛هسووتحقتالووذياألساسووي
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أنالطالووبهنوواموونالُمفتوورضإذوالووذييكووونأعلووىموونالمسووتوىالجديوود،،سووبقووضووعتفيووه
ف ُضمسووتواهاإلوو،فموواعليووهسوووىتووذكرموواقوودعملووهسووابقا مووّربهوواأنلووهوسووبقيعرفهووا ى،فووُيخ 
وحودةتعودّ)السوت المقوررةالتموارينفوياسوتعمالهتكوررالهوواء،خدمو وحودةعنصورموثال فالتذكر،
ضووغطومعووايرةالهووواءتنقيوو فوويتهوواألهمينظوورا منظوموو ،كوولفووي ساسووياألصووراعنموونالالخدموو 

أهدافوهلوذلكأدرجوتو،(هواجميعالمنظومواتفوي ضروريتكانلذلكو،لخإ...وتزييتهاالمنظوم 
تصونيفمسوتوىأهودافهاإلوىُخفوضومونثوم،فيمسوتوىالفهوموالتطبيوقفويالتموريناألولفقوط

فاهوداألنتيجو عوددفكانوت،األهودافمايتعلقببقيو وهكذاستوىالتذكرفيالتمارينالالحق ،م
ولرقومحسوبتصونيفالمسوتوياتالمعرفيو لبلووموفوقموايبينوهالجودبكلهواونسبالتمارينللموادة

.اآلتي(19)
 مستو  األهداف السلوكية للتمارين مجتمعة( 19 جدول 

 الصفة التمرين
 المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم

 المجموع
 التطبيق الفهم التذكر

األول
 11 7 2 2 عدداألهداف
 100 63.64 18.18 18.18%نسب األهداف

الثاني
 20 10 4 6 األهدافعدد

 100 50 20 30 نسب األهداف%

الثالث
 21 10 6 5 عدداألهداف

 100 47.62 28.57 23.81 نسب األهداف%

الرابع
 29 14 4 11 عدداألهداف
 100 48.28 13.79 37.93 النسب %

الخامس
 41 23 4 14 عدداألهداف

 100 56.10 9.76 34.15 نسب األهداف%

السادس
 43 19 7 17عدداألهداف

 100 44.19 16.28 39.53 نسب األهداف%

المجموع
 165 83 27 55 عدداألهداف

 100 50.30 16.36 33.33نسب األهداف%
:اآلتي(19)ُتظهرنتائلالجدول
للقيوواسقووابال سوولوكيا هوودفا (165)المووادةموونالعملوويللقسوومالسوولوكي األهوودافعووددبلووغ-
،وهي)التذكروالفهموالتطبيق(.بلومتقسيمحسببمعرفي مستوياتثالث بينتوزعتوالتقويم
هوودفا (27)و،%(33.33)بنسووب أي،التووذكرمسووتوىتحووتسوولوكيا هوودفا (55)انوودرج-
بنسوب التطبيوقمسوتوىتحتسلوكيا هدفا (83)و،%(16.36)بنسب الفهممستوىتحتسلوكيا 

(50.30.)%
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النسووب التووزالالتطبيووقمسووتوىتحووتانوودرجتالتووياألهوودافنسووب أنسووبقمموواالحووظويُ
مسووتوىجوواءبينمووا،التعليميوو للمووادةالمهووارياألداءأهوودافنصووفيقوواربموواشووكلتإذ،األكبوور

تموواريناعتمووادعلووىيوودلوهووذااألخيوورة،المرتبوو الفهوومفوويمسووتوىيليووه،الثانيوو الدرجوو التووذكرفووي
نسووب التغيوورفووي(20)،ويبووينالجوودولفووالفهموالتووذكرثووماألولووىالدرجوو فوويالتطبيووقكلهوواالمووادة

.األهداف
 نسبة التغير في األهداف بين التمارين وهي:  منفردة  ومجتمعة(( 20 جدول 

 الصفة التمرين
 المستويات المعرفية حسب تصنيف بلوم

 المجموع
 التطبيق الفهم التذكر

 0 0 0 0%نسب التغيرفياألهدافاألول
 0 5- 5- 10 %نسب التغيرفياألهدافالثاني
 0 5- 5- 10 %نسب التغيرفياألهدافالثالث
 0 4.76- 4.76- 9.52 %نسب التغيرفياألهدافالرابع
 0 9.76- 12.20- 21.95 %نسب التغيرفياألهدافالخامس
 0 25.58- 2.33- 27.91 %نسب التغيرفياألهدافالسادس

 0 12.73- 6.06- 18.79 %نسب التغيرفياألهدافجميعالتمرين
ا20(،)19(،)18لرقووم)نالحووظموونالجوودوا ألهوودافالسوولوكي الفرعيوو )الخطوووات(.تكوورار 

بنسوبمتفاوتو ومتدرجوو تصواعديا نحووالتموارينالمتقدمو ،مواعووداهوااألدائيو (فويالتموارينجميع
احتوووىألنووهالتموورينالرابووعبعووضموونالتمووريناألولالووذيكانووتخطواتووهجديوودةوغيوورمكووررة،و

نسووب ببلغووتأي،(هوودفا فرعيووا 31فكوورتينجديوودتين،فكووانعوودداألهوودافالمكووررةفوويالتمووارين)
توزعووتعلووىالتمووارينبالترتيووبالتصوواعديبوودءا موونالتموورين%(،18.79تغيوورفووياألهووداف)

%(،9.52)%(،10%(،)10،)%(0)((لعووودداألهووودف،)12(،)9(،)6(،)2()2(،)0األول))
صووبحمسووتوىالتطبيووقفوويالقسوومالعملووييشووكلمووا%(لنسووبتها(،وبووذلكأ%18.79(،)21.91)

مسوووتوى%(،وأصوووبح63موووايقوووارب)%(مووونمسوووتوىالتموووارينبعووودأنكوووانيعوووادل50يعوووادل)
وأصووبحمسووتوى%(،14عوودأنكووانيشووكلمووايقووارب)%(ب33)التووذكريشووكلمووايقوواربنسووب 

ويتضووحموونذلووكأنتمووارينالمووادة%(،22يشووكلمووايقووارب)%(بعوودأنكووان16الفهووميشووكل)
مموايعوززهوذهالمعلوموات،%(منهوايعواد20)نحوونإذإ؛مونحيوثتعلمهواا جيدتدرجا متدرج 

صتوزيوعهوذهالمسووتوياتيتلخووُيمكونو،هووذهالتصونيفات(5رملحوقرقوم)ويظهووموعتقودمالوقوت.
:اآلتي(21)بالجدول
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 (5األهداف السلوكية مع المستويات  ملخل ملحق رقم  ( 21 جدول 

 الوصف
 مستويات األهداف السلوكية

 المجموع تطبيق فهم تذكر
المجمووعالكلوويلكولمسووتوىموونمسوتوياتاألهوودافالسولوكي التابعوو لوودروس

.األدائي هامهاراتعناصرمنظوم التحكمالنيوماتيكي وتمارين
81 93 104 278 

لووودروسالتابعووو ويووو لكووولمسوووتوىمووونمسوووتوياتاألهووودافالتابعووو ئالنسوووب الم
..%األدائي مهاراتهاوتمارينالنيوماتيكي التحكممنظوم عناصر

29.14 33.45 37.41 100 

عناصوورالمجموووعالكلوويلكوولمسووتوىموونمسووتوياتاألهوودافالتابعوو لوودروس
.النيوماتيكي التحكممنظوم 

57 56 0 113 

عناصوورلوودروسويوو لكوولمسووتوىموونمسووتوياتاألهوودافالتابعوو ئالنسووب الم
.%النيوماتيكي التحكممنظوم 

50.44 49.56 0 100 

مهوواراتالتنفيووذلالمجموووعالكلوويلكوولمسووتوىموونمسووتوياتاألهوودافالتابعوو 
األدائي ألنظم التحكمالنيوماتيكي .

24 37 104 165 

لتنفيووووذالتابعوووو األهوووودافمسووووتوياتموووونمسووووتوىلكوووولالكلوووويويوووو ئالنسووووب الم
.% النيوماتيكيالتحكمألنظم األدائي المهارات

14.55 22.42 63.03 100 

 :اآلتييتبين(21)السابقومنالجدول
 :المادة التعليمية 
توزعووتو،لتقووويموالقيوواسل(هوودفا سوولوكيا قووابال 278)كلهووابلووغعوودداألهوودافالسوولوكي للمووادة -

بلوم.تصنيفحسببمستوياتمعرفي ثالث على
بلغوت(هدفا سولوكيا بنسوب 113)بلغعدداألهدافالسلوكي للقسماألول)النظري(منالمادة -

هوودفا (165ي(موونالمووادة)وبلووغعوودداألهوودافالسوولوكي للقسوومالثوواني)األدائوو،%(40.64)
 %(.59.35)بلغتبنسب سلوكيا 

(هودفا سولوكيا 93%(،و)29.14)بلغت(هدفا سلوكيا تحتمستوىالتذكربنسب 81اندرج) -
تحوووت فسووولوكياهووودأ(104%(،كمووواانووودرج)33.45)بلغوووتتحوووتمسوووتوىالفهووومبنسوووب 

 .%(37.41)بلغتبنسب مستوىالتطبيق
  عناصر منظومة التحكم النيوماتيكية  المعرفية النظريةس و القسم الخال بالدر:)
(هوودفا سوولوكيا انقسوومتبووينمسووتوىالتووذكر113بلووغعوودداألهوودافالسوولوكي فوويهووذاالقسووم) -

م.حسبتصنيفبلوبوالفهم
(هوووودفا 56%(،و)50.44)بلغووووتهوووودفا سوووولوكيا تحووووتمسووووتوىالتووووذكربنسووووب (57)انوووودرج -

 %(.49.56)بلغتبنسب وسلوكيا تحتمستوىالفهم
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  منظومة التحكم النيوماتيكيةالقسم الخال بتنفيذ مهارات: 
التوذكرمسوتويات(هودفا سولوكيا انقسومتبوين165بلغعدداألهدافالسلوكي فيهوذاالقسوم) -

والفهموالتطبيقحسبتصنيفبلوم.
سولوكياهودفا (37)و%(،14.55)بلغت(هدفا سلوكيا تحتمستوىالتذكربنسب 24)اندرج -

(104،وكوووانموووننصووويبمسوووتوىالتطبيوووق)%(22.42)بلغوووتتحوووتمسوووتوىالفهووومبنسوووب 
 .%(60.03)بلغتهدفا سلوكيا بنسب 

:العلميةإعداد محتو  المادة  -4-1-2-2-2
ُقسووووممحتوووووىالمووووادةالتعلميوووو فوووويالبرنوووواملالتعليموووويالمحوسووووبوفقووووا لألهوووودافالسوووولوكي 

األهووودافاألساسوووي المتفرعووو عنوووه،وتمّثلوووتبالوحووودةالتعليميووو فتمثووولالهووودفالووورئيس،وتفرعاتهوووا
ل ووتبالموضوووعات،و ،ثوورخصوصووي تمثوولاألهوودافاألكثوومفقوورات ا ،األهوودافالخاصوو دروسووُجع 

ئووتوأموواالفقووراتالطويلوو  عنوودحسووبحجمهوواللحفوواظعلووىالتركيووزالعوواليبإلووىأجووزاءأصووغرفُجز 
اآلتي:كلطالب،وكانتهذهالتقسيماتا

 :أقسام المادة التعليمية 
 :إلىموضوعينأساسيينالمهاراتاألدائي ألنظم التحكمالنيوماتيكي وحدةتعلمقسمت

.نظوم التحكمالنيوماتيكيعناصرمالموضوعاألول:تعلم
.المهاراتاألدائي لمنظوماتالتحكمالنيوماتيكيالموضوعالثاني:تعلمتنفيذ

نموواانقسوومالموضوووعالثووانيإلووىسووتبيدروستعليميوو ،خمسوو إلووىانقسوومالموضوووعاألولو
.جلساتتدريبي )تمارين(

 :إلىانقسمالموضوعاألولو
الهوائيووووووو المشوووووووغالت/المنفوووووووذاتإلوووووووىمووووووودخلتعلووووووومموووووووناألولالجوووووووزءالووووووودرساألول:

(introduction to pneumatic actuator)التوأثيرأحاديو األسوطوان و(single acting 
cylinder)

األسووطوان الووذييتضوومنالهوائيوو المشووغالت/المنفووذاتالوودرسالثوواني:تعلوومالجووزءالثوواني
.(rotary actuator)الدوارةالمنفذاتو(double acting cylinder)التأثيرثنائي 

 valves)الصووماماتتصوونيف،(poppet valves)القفووازةالصوومامات الوودرسالثالووث:
Classification)،

 AND()((logic())و)((OR()logic valve())أو)المنطقويالصومامالودرسالرابوع:
valve،السريعالتنفيسصمام(quick release valve).
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 direction control valves)االتجوواهفوويالووتحكمصووماماتتمثيوولالخووامس:الوودرس
symbol)ةالبكرصمامو،(spool valves).

جلسوواتتدريبيوو تضوومنتتمووارينخاصوو بتنفيووذالمهوواراتسووتوانقسوومالموضوووعالثووانيإلووى
وفقاآلتي:األدائي ألنظم التحكمالنيوماتيكي 

العناصوورو،ب ق ووث د ر تنوواولتموورينتنفيووذمنظوموو تحكوومنيوماتيكيوو لتشووغيلف وو:األولالتموورين
 .(الثقبوفردالخدم وحدة)المستعمل :

،منظومووو تحكووومنيوماتيكيووو باسوووتعمالربوووطقطعووو عمووول)مشوووغول (تنووواول:الثوووانيالتمووورين
.(التأثيرأحادي واألسطوان (2/3)الصمام)المستعمل العناصراألساسي 

منظومو تحكومباسوتمعالدفوعق ط وععمول)مشوغوالت(مونمخوزنقوائمتنواول:الثالثالتمرين
 .(التأثيرثنائي واألسطوان (2/5)الصمام)المستعمل األساسي العناصرو  نيوماتيكي 

،منظوموووو تحكوووومهوائيوووو )نيوماتيكيوووو (بوسوووواط رفووووعأجهووووزةحساسوووو تنوووواول:الرابووووعالتموووورين
مووعالخووانقوالصوومامالتووأثيرثنائيوو واألسووطوان (2/5)الصوومام)المسووتعمل : األساسوويالعناصوورو

 .(السريعالتنفيسوصمامرجوععدم
العناصوووورومكووووبسنيوموووواتيكي،باسووووتعمالثنوووويصووووفيح معدنيوووو تنوووواول:الخووووامسالتموووورين

(AND)المنطقوووويوالصوووومامالتووووأثيرثنائيوووو واألسووووطوان (2/3)الصوووومام)المسووووتعمل :األساسووووي 
 (الطرفينمنهوائي بنبض (2/5)االتجاهفيالتحكموصمام

قاعوووو فووووتحبوابوووو فوووويظوموووو نيوماتيكيوووو تووووتحكمتبادليووووا تركيووووبمنتنوووواول:السووووادسالتموووورين
غالقهووووا والصوووومامالتووووأثيرثنائيوووو واألسووووطوان (2/3)الصوووومام)المسووووتعمل األساسووووي العناصوووور،وا 
.(الطرفينمنهوائي بنبض (2/5)االتجاهفيالتحكموصمام(OR)المنطقي

:إعداد االختبار التحصيلي القبلي/البعد  -4-1-2-2-3
 ّوود "عبووارةعوونجوودولذيبعوودينيوضووحانالووذيُيعوورفبأنووهمواصووفاتالجوودولباالختبووارُأع 

عالق مخرجاتالتعلمبمحتوىالمقررالمسوتخدملتحقيوقالتغيوراتالسولوكي المطلوبو .ويوضوح
أبووو)المقوورر"أهوودافالمقرر)مخرجوواتالووتعلم(،ويوضووحالبعوودالثووانيموضوووعاتأحوودالبعوودين

"وينشأعنتقواطعاألعمودةواألسوطرمربعواتصوغيرةيسوتخدمهاالمعلوم،(2005،160عالم،
األهوودافُأعوودت،(2006،279طووافش،)فوويتوودوينعوودداألسووئل الالزموو لتغطيوو كوولهوودف"

السوولوكي للبرنوواملالتعليموويموونمحتوووىالمووادةالتعليميوو ،ثوومترجمووتهووذهاألهوودافإلووىدروس
 األهدافالسلوكي للمادةوُصنفتا ،حاسوبيا تعليميا وفقراتمكتوب لتكّونفيالنهاي برنامج
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ارالنهوائيتلوكاالختبليشبهبوزنهاالنسبيس،وحُالمعرفي بلوممستوياتحسببمستوياتفي
 .(5ملحقرقم)،بالنس

 هوودفا (113)شووكل،سوولوكيا هوودفا (278)كليووا للمووادةالفرعيوو السوولوكي األهوودافعووددبلووغوقوود
سوولوكيا هوودفا (165)شووك لو%(40.64)بلغووتبنسووب ،المووادةموونالمعرفوويّلقسووممنهووااسولوكيا 

 %(.59.35)بلغتبنسب المادةمناألدائيلقسما
  مونقسومين،قسوميقويسالجانوبالمعرفويمونالموادة،مؤلف يّد ع قبلي/ب اختبار د وبالمقابلُأع

ححاسوبيا ،وقسمآخريقيسالجانبح ص وهومجموع مناألسئل الموضوعي المتنوع التيتُ
الطالووبعلووىطاولوو هذالمهوواريموونالمووادة،وهوووتموورينأدائوويصوويغعلووىشووكلُمشووكل ،وُينفّوو

ويبوينالجودولحظو ُمعودةموننووعقائمو المراجعو ،بطاقو مالباستعمالحورش العمل،وُيصح 
(عدداألهدافالسلوكي فيالمادةونسبتهاومستوياتهاالمعرفيو ،وعودداألهودافالسولوكي 22)

 .ياتهاالمعرفي فياالختبارالتحصيليالقبلي/البعدي)األدائيوالمعرفي(ونسبهاومستو
 مواصفات االختبار التحصيلي( 22 جدول 

 الموضوع االختبار
األهداف 
 السلوكية

النسبة من 
 ككل المادة

 المستويات المعرفية
 التطبيق الفهم التذكر

االختبار
الموضوعي

لمعرفيمحتوىالمادةا
(عناصرمنظوم التحكم)

11340.64%50.44%49.56%-

االختبارالموضوعي
(عناصرمنظوم التحكم)

4040%52.5%47.5%-

األدائيختبارالا

ألدائيمحتوىالمادةا
(المهاراتاألدائي )تطبيق

165 59.35%14.55%22.42%63.03%

بطاق المالحظ 
(المهاراتاألدائي )تطبيق

4360%13.95%23.26%62.79%

للمحتوووووىالمعرفوووويموووونالمووووادة)عناصوووورأنالوووودروسالتابعوووو (22)موووونالجوووودولالحووووظيُ
وبالتواليمونالموادة،%(مونالبرنواملالتعليمويالمحوسوب40.64شكلتنسوب )منظوم التحكم(

،بينموواكانووتالنسووب األكبوورموونالمووادةالتعليميوو مووننصوويبالوودروسالتابعوو لتنفيووذكليووا التعليميوو 
%(موونالبرنووامل59.35)بلغووتشووكلتنسووب وقووديوو لمنظوموو الووتحكمالنيوماتيكيوو األدائمهووارةال

نسووباالختبووارالنهووائيبووينالموضوووعي ُضووب ط ت وعلووىأسوواسهووذهالنسووب،التعليموويالمحوسووب
وووصفوالمهاريووو ، %(موووناالختبوووار60،و)المعرفيووو دروسلووول%(موووناالختبوووارالنهوووائي40)خص 

وبالمقارنوو أيضووا ،بلغووتنسووب األهوودافالسوولوكي ،)بطاقوو المالحظوو (ئيوو للمهوواراتاألداالنهووائي
موووووونمسووووووتوىالتووووووذكروالفهووووووملوووووودروسالمحتوووووووىالمعرفوووووويللمووووووادة)عناصوووووورمنظوموووووو الووووووتحكم(

نسووووبالتووووذكروالفهوووومفووووياالختبووووارت ط ب %(علووووىالتوووووالي،وبووووذلكُضوووو49.56)و%(50.44)
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وهوووذاالفوووارق،%(كمووواهووووموضوووحفووويالجووودول47.5%،52.5)هلقسووومنفسووولالنهوووائيالتابعووو 
%(،وهوووذهأقوووربنسوووب ضوووبطيمكووون2.5نسوووب كووولسوووؤالتعوووادل)أنعائووودإلوووىالضوووئيلبينهموووا

نفسووهاكموواهوووموضووحللوودروساألدائيوو ضووبطتنسووبمسووتوياتاألهوودافالتابعوو كمووا،تحقيقهووا
مقووودارهاا ذكروالتطبيوووقنسوووبلتشوووكلاألهووودافالسووولوكي لمسوووتوياتالفهوووموالتووو(22)الجووودولفوووي
األدائوووووووي)بطاقووووووو ختبووووووواراالوبالتووووووواليضوووووووبط،((%63.03)و%(،22.42)و%(،14.55))

علووووى%((62.79%(،)23.26%(،)13.95وكانووووت))مماثلوووو  لهووووا،ليشووووكلنسووووبا المالحظوووو (
.التوالي
 القبلي/البعد المعرفي  الموضوعي( التحصيلي إعداد االختبار:

ووووي غ ت ا فوووويموضوووووعيللقسوووومالمعرفووووي)عناصوووورالمنظوموووو النيوماتيكيوووو (األسووووئل التابعوووو ص 
 Quizاألسوووئل مصوووممبرنووواملبرنووواملحاسووووبيمخصوووصإلعووودادهوووذاالنووووعموووناألسوووئل )

Creator)2الصوووابأوالخطووأ،-1:اآلتيوو تنوعووتاألسووئل الموضوووعي لتشووملاألنووواعوقوود-
اسوووتجاب )إجابووواتصوووحيح عووودةاختيوووار-4،الخريطووو علوووىالتأشوووير-3اختيوووارمووونمتعووودد،

الترتيب.-6الوصلبينالعبارةومايناسبها)مطابق قائمتين(،-5(،متعددة
فيإعداداألسئل :اآلتي وقداتبعتاالستراتيجي 

(اتيكيو النيومالتحكممنظوماتعناصراألهدافالسلوكي للقسمالمعرفيمنالمادة)ُغط ي ت
ماختيووورتبنووووداالختبوووارالتحصووويليثوووسوووؤاال متنوعوووا موووناألسوووئل الموضووووعي .سوووبعينوثالثووو ب

Quizالبعوووووديمووووونبينهووووواحاسووووووبيا بمسووووواعدةبرنووووواملمصووووومماألسوووووئل )/الموضووووووعيالقبلوووووي
Creator: وفقالخطواتاآلتي)

فقوووووراتالبرنووووواملواألهووووودافتناسوووووب(Groupsضووووومنمجموعوووووات)كلهووووواُصووووونفتاألسوووووئل  -
 السلوكي .

وور د أُ - مجموعووات(علووىشووكلQuizCreatorهووذهاألسووئل فوويبرنوواملمصوومماألسووئل )ت ج 
 مستقل .

 حسبأهدافها.بتنسب األسئل المطلوباختيارهامنكلمجموع د د حُ -
 ُحددالعددالكليلألسئل بأربعينسؤاال . -
 عطيلكلسؤالدرج واحدة.أُ -
 التنفيذ.عطيالبرناملالحاسوبيأمر أُ -

الصووابأوالخطوأعشووائيا مونضومنالمجموعواتتنوعوتبويننسوؤاال اختيورأربعوووبذلك
كموا،الترتيوبومطابقو قوائمتينوواالسوتجاب المتعوددةالخريطو التأشيرعلوىوختيارمنمتعددواال

((3ينظرملحقرقم))(اآلتي23الجدول)هومبينفي
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أنواعاألسئل الموضوعي وعددهافياالختبارالنهائي(23)جدول  
 الدرجات عدد األسئلة نوع االختبار الرقم

8 8 الصوابأوالخطأ1
14 14 اختيارمنمتعدد2
2 2 التأشيرعلىالخارط 3
9 9 (استجاب متعددة)إجاباتصحيح عد ةاختيار4
5 5 الوصلبينالعبارةومايناسبها)مطابق قائمتين(5
2 2 الترتيب6

40 40 المجموع

سوؤاال (19منمسوتوىالتوذكرو)سؤاال (21)إلىحسبمستوياتبلومبهذهاألسئل عتز وُ
(درجو 40وقدأعطيكلسؤالدرجو واحودةليكوونالمجمووعالكلويللودرجات)،منمستوىالفهم

توصوويفاالختبووارالتحصوويلي(24،وُيبووينالجوودول)دقيقوو أربعيندالووزمنبوود وُحوو،مئوو موونأصوول
.القبلي/البعديالمعرفي

 القبلي/ البعد  المعرفي توصيف االختبار التحصيلي( 24 جدول 

 : إعداد االختبار التحصيلي األدائي  بطاقة الم حظة( القبلي/البعد 
وولُسوول مهووذهالدراسوو تعموولبطاقوو المالحظوو فووي تصووحيحلالختبوواراألدائووي،بمعنووىأنع م 

بطاقوو المالحظوو ليسووتأداةمسووتقل عووناالختبووار،بوولهوويجووزءاليتجووزأمنووه،وتقوويسالجانووب
بطاقوووو تطبيقهووووافوووويالمختبوووور،وصووووممتكووووونلالختبووووارالمعرفوووويويممالعملووووي)األدائووووي(المووووت

لحودوثأوعودمحودوثعمولعرفبأنها"وسيل لتسوجيتُالمالحظ مننوعقائم المراجع ،التي
ارهوذاالنووعويعودالسببفوياختيو(2011،66وجودخاصي ما")حربا،أووجودأوغياب،ما

وواأنالطالووبإموواأنيحووددالعنصوورالمطلوووبإلووىموونبطاقوواتالمالحظوو  م  كمووافووي،اليحووددهوا 
موواأنيوصوولنقطوو موافوويمكانهوواالصوحيحموثال .مهوارةتحديوودالعناصوور وواووا  م  كمووا،اليوصوولهاا 

بينهما.ا وسطيالمهارات،أيالحل فيبقي فيمهارةتوصيلالعناصر،وهكذا
)نعووم(،ويأخووذبمربووعكوواناألموورمحقووقيضووعالمصووححإشووارةضوومنالمربووعالخوواصفووإذا

ذاكانغيرهذهالخطوة،لالطالبالدرج المستحق  سورشارةفويمربوع)ال(،ويخإعُوض تُقمحق وا 
كلهواخطوواتالمهواراتاألدائيو وينطبوقهوذااألمورعلوى، عندهاالطالبدرج الخطووةالمسوتحق 

المطلوبتنفيذها.

عدد  نوع االختبار المحتو 
 األسئلة

توزيع األهداف السلوكية 
  الدرجة( حسب المستويات

 الفهم التذكر
211940سؤال40أسئل موضوعي القسمالمعرفي)عناصرمنظوم التحكمالنيوماتيكي(
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 واألدبعلوىواقوعالموادةاالطالعبعدالمالحظ ُبنيتبطاق :الم حظة بطاقة خطوات إعداد
)كليوووو التربيوووو ،وكليوووو الجامعوووواتأسوووواتذةموووونعينوووو رأيواسووووتطالعالسووووابق والدراسوووواتالتربوووووي

والمهندسووووينوالمدرسووووينالفنيووووينالووووذينلووووديهمخبوووورةواطووووالعفوووويهووووذاالمجووووالوفووووقالميكانيووووك(
:اآلتي الخطوات

وتشووغيلها :حووددتالمهووارةالرئيسووي بتنفيووذمنظوموو الووتحكمالنيوماتيكيوو تحديوودالمهووارةالرئيسوو -
 علىطاول ورش العملوفقالمخططالتنفيذيالمرفق.

تحديدالهدفمنبطاق المالحظ :إنالهدفمنبطاق المالحظ هوالحكمعلوىمودىتنفيوذ -
حسووبالمخطووطالتنفيووذيالمرفووقائيوو المنصوووصعليهووافوويالتموورين،بالطالووبللخطووواتاألد

للمنظوم .
المهووارةالرئيسوو فوويجووداولالمهوواراتاألساسووي المتفرعوو عوونُحوود د تتحديوودالمهوواراتالفرعيوو : -

حسوبتسلسولتنفيوذها،وكانوتفويصوورهاالنهائيو خموس باآلخورعونبعضوهامستقال بعضها
 مهارات.

صوووياغ بنوووودبطاقووو المالحظووو )الخطوووواتاألدائيووو (:صووويغتبنوووودبطاقووو المالحظووو بعبوووارات -
 (خطوةأدائي .43)صورتهاالنهائي والقياسوبلغتفيالمالحظ سلوكي واضح وقابل 

)ويوضح التيال(25الجدول األساسي  التيعناصر األدائي  التمارين تعلمهاوردتفي
خاللالفصلالدراسي،ومدىتضمنهافياالختباراألدائيالتحصيليالقبليوالبعدي.الطالب

 ومد  تضمنها في خطوات االختبار النهائيلمحتو  األدائي األساسية التابعة لعناصر ال( 25 جدول 

الرقم
عناصر منظومة التحكم 
 النيوماتيكية في المحتو 

ُضمنت خطوات 
الرقم االختبار النهائي

عناصر منظومة التحكم 
 النيوماتيكية في المحتو 

ُضمنت خطوات 
 االختبار النهائي

√رجوععدممعالخانقوالصمام 6√الخدم وحدة 1
√السريعالتنفيس 7√(2/3)الصمام 2
-(AND)المنطقيالصمام 8-التأثيرأحادي واألسطوان  3
√(OR)المنطقيالصمام 9√(2/5)الصمام 4

(2/5)باالتجاهالتحكموصمام 11√التأثيرثنائي واألسطوان  5
الطرفينمنهوائي بنبض 

√

نسب التضمينالعناصرفي
االختبار

80% 

الجدول) 25نالحظمن أنه )( نسبته لمنظوم 80ُضمنما الرئيس  العناصر من )%
 تعلمها التي النيوماتيكي  التحكم واحدالطالب تمرين في الدراسي الفصل خالل المادة في

أثناءتنفيذفي)االختباراألدائي(،وتطبقالمهاراتالخمسعلىكلعنصرمنهذهالعناصر
التمرين.
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هذااالختبار،كعنصراألسطوان أحادي التأثير،فإنعنبعضالعناصرغيابأماسبب
األسطوان الثنائي التأثيرالتيوردتفياالختبارتفيبالغرضوتعوضعنها،فضال عنأنها

منفهو،(ORالمنطقي)فيمايتعلقبالصمامالعنصرالمتقدمعليهافيالمرتب ،وكذلكاألمر
(.ANDفصيل الصمامالمنطقي)

واألمراألهمهناهوالحفاظعلىصيغ منطقي ومقبول للمنظوم التحكمي ،بحيثتحاكي
،فالضيرمنغيابنسب ضئيل منموصال بعضهاببعضمجردعناصرالأنتكونالواقع

هذهالعناصر.
حسبتصنيفبلوم.بستواهاعدداألهدافالسلوكي فيكلمهارةوم(26ويبينالجدول)

 توزيع األهداف السلوكية ومستوياتها في االختبار التحصيلي األدائي  القبلي/البعد ( بحسب كل مهارة( 26 جدول 

 المهارة
 الخطوات مجموع المستويات حسب تصنيف بلوم

  األهداف السلوكية(
 الدرجات

 التطبيق الفهم التذكر
8 8 - 7 1 تحديد العناصر
7 7 4 2 1 تركيب العناصر
31 16 16 0 0 توصيل العناصر
8 6 6 0 0 تشغيل المنظومة

6 6 1 1 4 الترتيبو  التنظيم
60 43 27 10 6 المجموع

 %100 %62.79 %23.26 %13.95 نسبة المستويات ل ختبار
 %100 %63.03 22.42 14.55 للمادة نسبة المستويات

،(خطوووةتطبيقيوو 43)بلووغعووددخطووواتحوولاالختبووارالنهووائي(أن26موونالجوودول)يتبووين
فبلووووغعوووودد،تصوووونيفبلوووووملمعرفيوووو مسووووتوياتثالثوووو عووووتبووووينز وُ،(هوووودفا سوووولوكيا 43تضوووومنت)

بنسووووب ،((علووووىالتوووووالي27)،(10)،(6األهوووودافالسوووولوكي لمسووووتوىالتووووذكروالفهووووموالتطبيووووق))
((علىالتوالي.%62.79)،(%23.26)،(%13.95مقدارها))

ا،بلغعددالخطواتالسلوكي القابل للقياسفيمهارةتحديدالعناصر،وتركيبهوا،وتوصويلهو
الودرجاتواستحقت،((علىالتوالي6(،)6(،)16(،)7(،)8))وتشغيلها،وتنظيمها، (،8))م ن 

علىالتوالي.((6(،)8(،)31(،)7)
 في البرنامج التعليمي:وبطاقة الم حظة إعداد اختبارات الدروس  -4-1-2-2-4

يغ ت لتقيساألهدافالسلوكي فيالبرناملالتعليميالمعرفي األدائي اختباراتالدروسص 
د تالتي األهدافتقيسموضوعي اختباراتالنوعاألولنوعين،إلىاالختباراتوانقسمت،ُأع 

بطاق نوعالثانيوال،(النظريالجانب)النيوماتيكي التحكممنظوم بعناصرالخاص السلوكي 
علىالنيوماتيكي التحكممنظوماتتنفيذبمهاراتالخاص السلوكي األهدافتقيسمالحظ 
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االختباراتهيصل الوصللالنتقالبينالدروس،والعملورش طاول لوح  فاليمكن،هذه
االتقانفيالدرسالذيبينيديه.الوصولإلىدرج قبلذييليهللطالباالنتقالإلىالدرسال

  البرنامج التعليمي المحوسب:باالختبارات الموضوعية الخاصة
وويغ ت ا فوويبرنوواملموضوووعيتيكيوو اعناصوورمنظوموواتالووتحكمالنيوماألسووئل التابعوو لووتعلمص 

اسووتراتيجي األسووئل الموضوووعي لالختبووارالموضوووعيوفووق،(Quiz Creator)األسووئل مصوومم
الصوووابأو-1:اآلتيوو وقوودتنوعووتاألسووئل الموضوووعي لتشووملاألنووواعنفسووها،القبلووي/البعوودي

عوودةإجابوواتصووحيح اختيووار-4،الخريطوو رعلووىالتأشووي-3اختيووارموونمتعوودد،-2الخطووأ،
الترتيب.-6،مطابق قائمتين-5(،استجاب متعددة)

فيإعداداألسئل :اآلتي اتبعتاالستراتيجي و
هودفا (113التويبلغوت)،تيكيو االنيومالوتحكممنظومواتعناصوراألهدافالسلوكي لُغط ي ت

متنوعووا مووناألسووئل سووؤاال سووبعينوثالثوو ب،عناصوورمنظوموو الووتحكمالنيوماتيكيوو لوودروسسوولوكيا 
(.27الجدول)فيهوموضحكماآلتيوفقاتع ز وُالموضوعي 

 األسئلة خزانة أنواع األسئلة الموضوعية في( 27 جدول 
 عدد األسئلة نوع السؤال

15الصوابأوالخطأ
 20اختيارمنمتعدد

 8التأشيرعلىالخارط 
 16)تعدداإلجابات(إجاباتصحيح عدةاختيار

 8العبارةومايناسبها)مطابق قائمتين(الوصلبين
 5الترتيب

ءالفرار  1م ل 
73المجموع

ليووووتماختيارهوووواعشوووووائيا لبرنوووواملمصوووومماألسووووئل األسووووئل خزانوووو فوووويوُخزنووووتهووووذهاألسووووئل 
:اآلتي جهازالحاسوبوفقمعادل أعدتوفقالمواصفاتباستعمال

ناصووووربع الخاصوووووسالسوووولوكي فوووويالوووودرغطووووتاألسووووئل الموضوووووعي جميووووعاألهووووداف-
ورودعووووددأسووووئل أقوووولموووونعوووودداألهوووودافالسوووولوكي سووووببوأمووووامنظوموووو الووووتحكمالنيوماتيكيوووو ،

،كموووواوردفوووويأحووووداألسووووئل أهوووودافا عووووّدةبعووووضاألسووووئل قوووودغطووووتيعووووودإلووووىأنفالموضوووووع ،
رفداللو مجموعو كوانالمطلووبتعووالموضوعي الذيضمأربع أهودافسولوكي فويآنواحود،

مونالرمووزهودفا فرموز منالرموز،وذلكبالوصلبينالرمزوالعبارةالتيتناسبه،وقدمثولتعورّ
سلوكيا مستقال .
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ولكووونبصووويغموووّراتعووودة،بعوووضاألهووودافالسووولوكي فوووياألسوووئل الموضووووعي وضوووعت-
الصووووابا فووويسوووؤالمختلفووو ،أيقوووديوووردأحوووداألسوووئل فووويسوووؤالاختيوووارمووونمتعوووددويوووردأيضووو

أيي وور د والخطووأ،أوالتوصوويلبووينالعبووارةومووايناسووبها،علمووا بووأنموونشووروطالمعادلوو المعوودةأال
الختبار.إلىافيكلدخولإالمر ة واحدةهدف
األسووووووئل الموضوووووووعي التوووووويتناولووووووتموضوووووووعاتمحووووووددةضوووووومنمجموعوووووواتُأدرجووووووت-

(Groups، فيالبرناملمصمماألسئل)موناألسوئل ا محوددا بحيثيختارالبرناملعشوائيا عودد
الموجودةضمنهذهالمجموعات.

ووب هوالاالختبووار،إلووىدخووولكوولفوويا عشوووائياالختبووارأسووئل موون(%75)انتُق ووي - أيُيش 
.ترتيبهاأو(النسب ضمن)األسئل نوعفياآلخراالختباراختبار
 األداء المستقل( البرنامج التعليميب  بطاقة الم حظة( الخاصةاألدائية ختبارات اال  : 

ووود تسوووت يؤديهووواتموووارينسوووت يتضووومنالموووادةمووونالعملووويالقسووومألنمالحظووو بطاقووواتُأع 
منكوولتموورينموونهووذهيتضوووالنيوموواتيكي،الووتحكممخبوورفوويالعموولورشوو طاولوو علووىالطالووب

عوادة،مهاراتالتمارينخمس وهيمهارة)تحديدالعناصر،وتركيبها،والتوصويلبينهوا،ثومفكهواوا 
فووويزميلوووهأداءييمولتقوووالطالوووبيسوووتعملهالكووولتمووورين،البعوووديباالختبوووارأشوووبهوهوووي،حفظهوووا(
ق ووقفوويالمرحلوو األخيوورة،الموودرسعليهووالووعويطّالمسووتقل،أدائووهأثنوواءفوويالمجموعوو  نتائجهوواويتح 
الخمووسالمهوواراتتتضوومنجووداولمجموعوو موونمالحظوو كوولبطاقوو تتووألفو،اسووتعمالهاوصووح 
.تقويمهاوالمطلوبلهاالتابع السلوكي الخطواتمع(ةحدعلىمهارةكل)السابق 

(اآلتييبينتوزيعالخطواتالسلوكي لكلمهارةعلىالتمارينالتابع لها.28والجدول)
 توزيع الخطوات السلوكية لكل مهارة على التمارين( 28 جدول 

 عدد البنود في مهارة
مجموع  عدد الخطوات  األهداف السلوكية القابلة للقياس(

 الخطوات
النسبة 
2 تمرين1 % تمرين   3 تمرين   4 تمرين   5 تمرين   6 تمرين   

 18.82 32 8 8 6 4 4 2العناصرتحديد
 17.65 30 7 9 6 3 3 2 تركيبالعناصر

 27.06 46 16 13 6 4 3 4 التوصيلبينالعناصر
 15.29 26 6 5 5 4 4 2 تشغيلالمنظوم 
 21.18 36 6 6 6 6 6 6 التنظيموالترتيب
 100 170 43 41 29 21 20 16 مجموعالخطوات

 - - 25.29 24.12 17.06 12.35 11.76 9.41 النسب %
(اآلتي:28رقم)ُتظهرنتائلالجدول

يالموادةالطالوبفوأنُين ف وذهاالمطلووبللقياسوالتقويمبلغعددالخطواتالسلوكي القابل -
(خطوووووة16عووووتعلووووىالتموووارين،فكوووواننصوووويبالتمووووريناألول)ز وُ(خطوووووةسوووولوكي 170كلهوووا)
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ونسوووووبته(خطووووووةسووووولوكي 20نصووووويبالتمووووورينالثووووواني)%(،و9.41،أيبنسوووووب )سووووولوكي فقوووووط
(29والتموورينالرابووع)،%(12.35)بنسووب و(خطوووةسوولوكي 21موورينالثالووث)والت،%(11.76)

،%(24.12)بنسووب (خطوووةسوولوكي 41الخووامس)التموورينو،%(17.06)بنسووب خطوووةسوولوكي 
 %(.25.29)بنسب سلوكي خطوة (43السادس)والتمرين
وووز وُو فكوووانعوووددالخطوووواتالسووولوكي األساسوووي الخموووس،تهوووذهالخطوووواتعلوووىالمهووواراتع 

وعوددخطوواتمهوارةالتوصويل،%(17.65نسوبته)و(خطووةسولوكي 32لمهارةتحديدالعناصر)
تشووووغيلمهووووارةخطووووواتوعوووودد،%(27.06)نسووووبتهوسوووولوكي خطوووووة(46)بووووينهووووذهالعناصوووور

يووبوترتتنظوويمإعووادةمهووارةخطووواتوعوودد،%(15.29)نسووبتهوسوولوكي خطوووة(26)المنظوموو 
.%(21.18)نسبتهوسلوكي خطوة(36)صرفيأماكنحفظهااالعن

زيوووادةعوووددالخطوووواتالسووولوكي كلمووواتقووودمنافووويالتموووارين،وهوووذاُيظهووورتووودرجهاالمنطقوووي-
وزيووادةمفاهيمهووامووعكوولتموورينجديوودومتقوودم،ممووايوودلعلووىجووودةالتسلسوولالتراكموويللتمووارين

المنتقاةفيكتيبالتدريبات.
عددالخطواتالسلوكي وبالتاليالنسببيننوعكلمهارةوأخرى،فحوازتمهوارةتفاوتوقد

إلوووىأنمعظووومالعناصووورلهوووانقطتوووا،ويعوووودذلوووكاالنسوووب األعلوووىبينهموووعلوووىتوصووويلالعناصووور
بينمواتسواوتتقريبوا بنفسوها،كلنقط توصويلخطووةسولوكي مسوتقل ت د توصيلأوأكثر،وقدعُ

اتالسووولوكي فووويبقيووو المهووواراتمووواعووودامهوووارةالتشوووغيلالتووويأخوووذتالنسوووب األقووولنسوووبالخطوووو
ضمنضوبطضوغطالمنظومو  محدودةووووعلىرغماختالفهاووو،ويعودذلكإلىأنخطواتهاابينهم

حكامهووواومعايرتهووواوتشوووغيلها، بينمووواتتفووواوتخطووووات،فيهوووامتحك الُموووالعناصووورعوووددمهمووواكوووان وا 
 .أوصغرهاحسبكبرالمنظوم بألخرىالمهاراتا

%(مون85جتيوازالتودريبعلوىالمهواراتهووالتأشويرعلوى)الوكانمنالشروطاألساسي 
التنفيووذالصووحيح،والتوويتعنوويالمالحظوو بطاقوو الُمدرجوو تحووتعمووودكلموو )نعووم(فوويالمربعووات

للخطواتالسلوكي قبلاالنتقالإلىالتمرينالذييليه.
:التقويمات المرحلية في البرنامج التعليمي المحوسبإعداد  -4-1-2-2-5

مشوووابه بطريقووو :أعووودتالتقويمووواتالبنائيووو المرحليووو الموضووووعي أوال :التقويمووواتالمرحليووو 
األسوووئل ،وطريقووو عرضوووها،وشووومولهالألهووودافمووونحيوووثنووووعتماموووا لالختبووواراتالموضووووعي ،

...التخزينواالختيارالعشووائي،وطريق اتيكي عناصرمنظوم التحكمالنيومالسلوكي فيدروس
،مووعبعووضاالختالفوواتفوويعووددالمحوواوالتوالووزمنالمخصووصلكوولسووؤالوالتغذيوو الراجعوو ،لووخإ

،وكانوتمنحيوثتصوحيحاإلجابو المباشورةواإلرشوادإلوىالمصودرالوذييورمممعلومواتالطالوب
وبلغعوددأسوئل ،(ئوالمبتد،والمتوسط،)المتقدمهذهاالختالفاتضمنالمستوياتالثالث للتقويم
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دروسعناصوورسووؤاال فوويمراحلووهالووثالثليتضوومنتقووويماألهوودافالسوولوكي فووي(174)التقووويم
هدفا سلوكيا .(113)التيبلغتمنظوماتالتحكمالنيوماتيكي ،

لبطاقووو تماموووا ا ابهمشوووإعووودادا بطاقووو التقوووويمالوووذاتي:أعووودت)بطاقووو التقوووويمالوووذاتي(:ثانيوووا 
منحيثعددهاالكليوترتيبهاوعددخطواتهاوطريق التصحيح،إالأنهااختلفتفوي،المالحظ 

بعوودأدائووهجلووهحيووثصووممتبطاقوو التقووويمالووذاتيموونأجوولتقووويمأداءالطالووبألالغوورضالمعوودة
لتقوويستمكوونالطالووبوموودىأهليتووهالمالحظوو فوويالبرنوواملالتعليموويبطاقوو ،بينموواأعوودتالتموورين

والمرّبوعاألخيوربصوياغ خطواتهواالحاكمو ،أيضوا وتختلوفعنهوالالنتقالإلىالتمرينالذييليوه،
بهعبارة)غيرقابل للتطبيق(،بغي تعرفالمدرسنقاط الضعفلدىالطالب. ل ت  الذياستُب د 

المحوسب: إعداد استبانة االتجاهات نحو البرنامج التعليمي -4-1-2-2-6
علوىالقوائمالتعليمويالبرنواملنحووالطوالبالهدفمناالستبان وهو)تعرفاتجاهواتُحد د 
الووتحكمألنظموو األدائيوو المهوواراتإلتقووانالمصووممالحاسوووببمسوواعدةوالووتعلمالتعلوويماسووتراتيجي 
:تي فيبناءاالستبان الخطواتاآلت(واتبعالنيوماتيكي 

عودادهافويبنواءاالسوتبان تخصصوينالتربوويينالماإلفادةمونآراء- فويكليو التربيو مونوا 
.((7)الملحق)جامع دمشقمنخالل)تحديدالمحاوروالمقياسوصياغ البنود......(

إذالووذينخضووعواللبرنوواملالتعليموويفوويأثنوواءمرحلوو التجريووب)الطووالباإلفووادةموونآراء-
.(البرناملوطريق العرضللبرناملراتتباحولاخهمآراءهمأبدىكثيرمن

  االطووالععلووىاألدبيوواتالتربويوو واألبحوواثوالدراسوواتالتوويتتنوواولإعووداداالسووتبان عاموو-
(2007،238؛عباسوآخرون،1979،225)عاقل،(  )استبان االتجاهاتخاص

ي والرئيسوووو تحديوووودالمحوووواوراألساسووووبضوووووءذلووووكحووووددتالصووووورةاألوليوووو لالسووووتبان وفووووي
.موونالبنووودتعبوورفوويجملتهوواعوونالمحووورا تضوومينكوولمحووورعوودد،ولالسووتبان )خمسوو محوواور(

وقدتكونتاالستبان منثالث أقسام:
.األول:مقدم شارح لهدفاالستبان القسم
.للطالبالبياناتاألساسي الثاني:القسم
خمس محاورهي:تندرجضمنبندا (25)بلغعددهاالتي،الثالث:بنوداالستبان القسم
.(5إلى1خمس بنود)منرقم:محتو  البرنامج -
.(12إلى6بنود)منرقمسبع :إخراج البرنامج -
.(21إلى13بنود)منرقمتسع :أسلوب عرض البرنامج -
رقووممون)بنووودسوبع :الحاستتوب بمستاعدة التتتعلم أستاليب وفتتق البرنتامج عتترض أستلوب-

.(28إلى22
.(34إلى29ست بنود)منرقم:ختبارات البرنامجا -
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 كتابة محتو  البرنامج التعليمي: -4-1-2-3
بعدتحديداألهودافالسولوكي العامو والخاصو ،ودراسو العوامولالموؤثرةالمتعلقو بخصوائص

مجموعوو وضووعتموونمحتوووىالمووادةوالطالووبوالموودرسوالتشووغيلاألمثوولللبرنوواملالتعليمووي،كوول 
وه م تإسوهاما التويمنالمتطلبوات هالبرنواملالتعليمويفويرسومتصوورشوامللمواسويحتويا كبيورأ س 
بعضووهامووععاموو تحووددالعالقوو بووينهووذهالمكونوواتخريطوو وضووعتونووات،كوّمالمحوسووبموون

،ومحتووووىكووولمنهوووا،وكيفيووو تسوووكينالطوووالبفووويالمقووورر،ومتوووابعتهمفووويأثنووواءالدراسووو ،بعوووض
عوووودادكوووول وتعريووووفأدوارريقوووو تقووووويمهم،وط موووونفقووووراتالوووودروسكوووولموووونالموووودرسوالطالووووب،وا 

كوووونتبنيوووتجميعوووا لوقووود،موووناختبووواراتوتقويمووواتوتموووارين،وتجهيزهووواواألنشوووط المرافقووو لهوووا
.تحقيقاألهدافالسلوكي المنشودةفيمتناغم 
التصوميموجهوزتفويمرحلو الباحثهذهالخطوطالعريض التويوضوعتفويمرحلو ترجمو

بعووودهاتنفيوووذلُيت ووواح((5)ينظووورملحوووقرقوووم)اإلعووودادإلوووىإجوووراءاتتفصووويلي مكتوبووو علوووىالوووورق
التعليموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبسعىليتمحورحولاستراتيجي وقد،هوتجريبالبرناملالتعليمي

إذ،بأربع أساليبمدمج )التدريسالخصوصي،والتدريبوالموران،والمحاكواة،وحولالمشوكالت(
اعتموودالبرنوواملالتعليمووويعلووىالتفاعوولالحوووربووينالطالووبوالحاسووووب،وعوورضالمووادةالتعليميووو 

عمووطاقاتووهومهاراتووهالكامنوو ؛وُيطلووق،تهثيووردافعيوو الطالووبوحماسوويا يووتفاعلعرضووا المسووتهدف 
هئوثمإعطا،لنتائلاختباراتالدروس،وتسجيلاستجاب المتعلمتبعا أهليتهلمستوىالعرضتحر ي

التيتعملعلىاستثارةدافعيتهوفضوله،وتوجيههإلىدراس موايحتواج،التغذي الراجع المناسب 
طريوووقالتوووييوفرهوووالوووهالحاسووووبعووونلضووومانإتقوووانالفقوووراتالمسوووتهدف ،مووونموضووووعاتإليوووه

 اسوووتجابتهيعوووززالطالوووبصوووح يتحق وووقفعنووودما،نطووواقالبرنووواملالتعليمووويبرمجيووواتمدمجووو فوووي
،وعليوهأنيعيودالمحاولو ثانيو  ،وينقلوهإلوىخطوأالبرنواملأنإجابتوهُيخبورهتعلمه،وعندمايخطئ

خطواتاإلجاب الصحيح .حتىيصلإلىإتقانمستوياتأبسط
 التعليمي:مرحلة تنفيذ البرنامج  -4-1-2-4

لوهوويالمرحلوو التووي ووو  فيهوواموواوردفوويالمحتوووىمووننصوووصمكتوبوو ورقيووا إلووىبرنوواملُيح 
الباحوثاستعمللهذاالغرض،وقدخصيصبراملحاسوبي صممتباستعمالإلكترونيتعليمي،

 :وهي،مجموع منالبراملالحاسوبي فيتنفيذالبرناملالتعليمي
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التنفيذ: وطريقةفي تنفيذ البرنامج المحوسب  المستعملةالبرامج الحاسوبية  -4-1-2-4-1

  برناملمصممالبراملالتعليميCamtasia Studio:
خراجهووابتصووميمالبووراملالتعليموو خوواصوهوووبرنووامل وون ،وا  تصووميمبرنوواملتعليموويُيم ك وونم 
سوووووولوبينموووووونأسوووووواليبالتعلوووووويموالووووووتعلمبمسوووووواعدةالحاسوووووووب،وهموووووواالتوووووودريسأمتكاموووووولضوووووومن

،االسووتعمالأنووهبرنوواملحاسوووبيسووهلإلووىالخصوصووي،والتوودريبوالمووران،ويعووودسووبباختيوواره
الشووابك يمكوونتحميلووهوفر،امتوووو وون  التوويُصووممتبووهباسووتعمالهالتعليميوو الخاصوو مووعالوودروسم 

بوووووراملوتبادليووووو مشوووووترك بوووووينبرمجيتوووووهعالقووووو كمووووواأنهنووووواك،دائموووووا أيضوووووا ،ويمكووووونتحديثوووووه
 Power)،وتظهوورجليوووا فوويبرنووواملبوربوينوووت(Microsoft Office)مايكروسوووفتأوفوووس

Point) بتسووجيلالصوووتكمووايتميووزهووذاالبرنووامل،الووذيخصووصلووهواحوودةموونبواباتووهالرئيسوو
ضواف ووالصورةالمتحرك  كلمايوردعلوىشاشو الحاسووب،ويتمتوعبإمكانيو التعوديلواإلخوراجوا 

مونبوراملمشوغالتعونطريوقعودديمكناستصدارهاالتيبعدالتسجيلاإلىذلكومالنصوص
:نذكرمنهابرامل،الفيديو
(WMV Media Player،MOV Quick Time Movie،Flash (Swf))وغيرهوا،...

 powerبرنواملبووربوينوت)وموافقتوهلوضووحه(AVI)صويغ مشغلالفيديوبرنواملاختيرقدو
point).
 ( برناملمصّمماألسئلQuiz Creator:) 

المختصووووو بصوووووناع األسوووووئل التعلميووووو وهوووووومووووونالبوووووراملالمهمووووو فووووويالعمليووووو التعليميووووو 
 يتمتعبمواصفاتمهم منها:والموضوعي )االختباراتالمحوسب (،

أنوواعمسوت خد تنوعأشكالاألسئل الموضوعي التيتناسوبمعظومالبوراملالتعليميو ،وقوداسوتُ -
منها،لمناسبتهاالقسمالخاصبعناصرمنظوم التحكمالنيوماتيكي .

المزيو مونهوذهواسوتُف يد تمنالموؤثراتكالصووتوالصوورة،بعددإمكاني إثراءأسئل االختبار -
برواقتطاعهاأيضوا مونمصوادررفاقالصورالخاص بالعناصرالموجودةفيالمختإفادةفّعال بإ

ضعاألسئل عليهادالليا .وو،ةأخرىعد
،كعرضفالش،وصفح انترنوتوتصوديرإلوىقورصكاني استصداراختباراتهبطرائقعدةإم -

وافوقاختيواراختيورعورضفوالشليُمستندنص،وقد،وتصديرلكتروني،ورسال بالبريداإلليزري
فيمقاطعالفيديوومسجلالبرامل.المستعمل استصدارالبراملاألخرى

عطووواءالمحصووول النهائيووو ،عووونطريوووقتعزيوووزالوووتعلمالوووذاتيلووودىالطالوووب - اإلجابووو الفوريووو ،وا 
بعضالتعديالتعليهليوجهالطالبإلىالمصدرالذييرمممعلوماته.وأجريت
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مصفاتالبرنامللتحويلهمنبرنامللالختباراتإلوىبرنواملتودريبيُيقوو مناالستفادةإمكاني  -
عادةالمحاول ،وعددالخياراتوغيرها.،جراءمعايرةفيإعداداتهإبسلوكالطالب، كالزمن،وا 

   برنامج بوربوينتPower Point  :) 
(الواجهواتواإليقونواتوشاشواتالعورضPower Pointبرنواملبوربوينوت)صوممالباحوثب

ليكوونالحافظو التوياحتووتالبرنواملواسوتعمالهالمتمثلو بشورائحه،والخاص بالبرنواملالتعليموي،
ُتمكوونمووناالنتقووالبووين،موونحيووثاالرتباطوواتالتشووعبي الداخليوو والخارجيوو ،التوويكلووهالتعليمووي

الخارجيووو عناصووورهالمتمثلووو بشاشووواتعووورضالبرنووواملالتعليموووي،وو،مكوناتوووهوعناصووورهالداخليووو 
 .وغيرها،وتنفيذالرسم،وصناع األسئل ،المتمثل بارتباطاتهبالبراملالخاص بعروضالفيديو

  برناملفيستولتصميمالمخططاتالنيوماتيكي(Festo Fluied Sim): 
االسووووتفادةموووونهووووذاالبرنوووواملفوووويموضوووووعالمووووادةالمبرمجوووو وتوظيفووووهفوووويالمحاكوووواةكانووووت
النيوماتيكيوووو نموووونصووووفاتهووووذاالبرنوووواملمحاكوووواةمخططوووواتمنظوموووو الووووتحكمإذإالحاسوووووبي ،
مجموعوووو موووونالمخططوووواتوُصووووممتموووودىصووووالحيتهاللتطبيووووقالميووووداني،ق لتحقُّووووالمصوووومم ،

سووولوببأيتوووابعالطالوووبتعلموووهإذتعلموووهالطالوووبفووويالمختبووور،ل مووواالنيوماتيكيووو الرديفووو والمكملووو 
ذلووكنويكوووالمحاكوواةللمواقووفالجديوودةوالمختلفوو موونالموضوووع)العنصوورالنيوموواتيكيالجديوود(،

برنواملفويمحاكاتهوابالبرنوامل،تُثبوتللطالوبصوح اإلجابو وأسئل تفاعلي حواري بوينالطالوبب
.Festo)فيستو)
 :اءالعمليوواتوالمهوواراتالمختلفوو إلجوورتسووتعملوهوويالبووراملالخاصوو التوويبتترامج التطبيتتق

وتضمنالتشغيلاألمثلللبرناملالتعليميالمبرمل،وهي:
وهوووالووذييضوومنالتشووغيلاألمثووللمقوواطعالفيووديو،كموواأن Flash Player) 10)برنووامل -

هناكبراملأخرىمنمشغالتالفيديويمكنأنتفيبالغرض.
وهوووبرنوواملمخصووصلتصووميممنظوموواتالووتحكمالنيوماتيكيوو ومحاكاتهووا،:(Festo)برنووامل -

 .ا واحدا تنفيذيا يتعليما برنامجليكوناالباحثمعالبرناملالتعليميدمجهوقد
  مرحلة التجريب والتطوير للبرنامج التعليمي المحوسب: -4-1-2-5

بشكلهالبرناملالتعليميبمساعدةالحاسوبالباحثعرضوبعداالنتهاءمنمرحل التنفيذ
 األولي والمهندسينعلى والمدرسين والموجهين التربي  كلي  في المختصين من التحكيم لجن 

وبينعلىواقعالمادةوتدريسها،وأطلعهم(،7ملحقرقم)المختصينبأنظم التحكمالنيوماتيكي
وقداتفقمعظمهمعلىجودةالبرناملوقابليتهللتطبيق،،المحكمونمالحظاتهمحولالبرنامل
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ا:اقتراحإضاف مهارةخامس إلىالمهاراتاألربعهكانأهمالتيالحظاتمعبعضالم
النيوماتيكي ُبن ي تفيهالتي التحكم الحفاظعلىمعداتمنظوم  تكونمهمتها بعد، وعناصرها

كانتتُتركفيمكانهاعلىطاول ورش العملبعدتفكيكها،وتتولىالمجموعاتإذ،استعمالها
ؤديإلىفقدبعضهاوتلفكليا أوجزئيا حسبنوعالتمرين،مماياستعمالهابالجديدةمنالطال

اآل المقترحخربعضها علىهذا وبناء  ، جديدةُبن ي تالمهم مهارة والترتيبأخذتاسم التنظيم
جرىتعديلكماإلىالمهاراتاألربع التيُبنيتفيالبرناملالتعليميبصورتهاألولي ،وُأضيفت

بسيطعلىمهارةتشغيلالعناصر)المهارةالرابع (ونقلبعضبنودها)الخطواتالسلوكي (إلى
 المهارة الجديدةالخامس  النيوماتيكي البنودوالسيما بتفكيكالعناصر لتتبعخطواتها،الخاص 

فياألماكنالسياقنفسه،فتصبحمهارةخاص بفكالعناصرعنلوحورش العمل،ثمحفظها
لىجانبهذاالمقترحكانهناكمجموع منال،المخصص لها أدلىبهاالمحكمونمالحظاتوا 

 (:29مبينفيالجدول)كماهو
 الم حظات التي أدلى بها السادة المحكمون واإلجراءات المتخذة.( 29 جدول 

 نوعه الم حظات لرقما
رأ  
األستاذ 
 المشرف

 األستاذ رأ 
المشرف 
 المشارك

 اإلجراء المتخذ

.16قياستكبيرالخطإلىموافق   موافقفنيتكبيرخطاألهدافالسلوكي  1

2 
تكبيووووووورخوووووووطتعليمووووووواتاالختبوووووووارات
والتقويموواتالمرحليوو التوويتظهوورقبوول

البدءبحلاالختبار.
موافق   موافقفني

وزيادة16تكبيرالخطإلىقياس
سماكته.

وجووووودزّنوووو فوووويصوووووتالمووووذيعفوووووي 3
بعضفقراتالبرنامل.

موفق موافق فني
إعادةُمعايرةدرج حساسي إزال 

 Noise)فيالصوتالضجيل
removal. ليصبحطبيعيا)

4 
اتبووووووواعنمووووووووذجتربوووووووويمعوووووووينفووووووووي
خطوووووووواتبنووووووواءالبرنووووووواملالتعليموووووووي

وتنفيذه.
يلي.موفق موافق تربوي ُاتبعنموذججيرالكوا 

5 

إزالووو الصووووتالمرافوووقالوووذييصووودر
عنوودالضووغطعلووىاأليقونوو الخاصوو 

لبووووووووووينالفقوووووووووورات)التقوووووووووودمباالنتقووووووووووا
(.والتراجع.....

إزال الصوتالمرافق.المانعالمانعفني

6 
تغييروضعي بعضصورالعناصور
المرافقوووو لألسووووئل لكوووويتختلووووفعوووون

التيفيالبرناملالتعليمي.
موافق موافق تربوي

قلببعضالصوروتغيير
بعضهااألخرحسبالموقف

التعليمي.

تكبيووووووورخوووووووطالتغذيووووووو الراجعووووووو فوووووووي 7
التقويماتالمرحلي 

موافق موافق فني
تكبيرقياسالخطوزيادة

سماكته.
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 نوعه الم حظات لرقما
رأ  
األستاذ 
 المشرف

 األستاذ رأ 
المشرف 
 المشارك

 اإلجراء المتخذ

8 
ذكووردليوولاختيوواراإلجابوو الصووحيح 
موووووووووووعكووووووووووولسوووووووووووؤالموووووووووووناألسوووووووووووئل 

الموضوعي .
موافق   موافقتربوي

دليلاختياراإلجاب إرفاق
الصحيح معكلسؤال.

9 
جعووووولاأللووووووانتتغيووووورتووووودريجيا عنووووود
تغييوووووورحالوووووو الصوووووومامفوووووويمقوووووواطع

الرسومالمتحرك .
ُعدلتاأللوان.موافق   موافقفني

11 

تعوووووديلمسوووووافاتالبعووووودبووووويناألسوووووهم
التووويُتمثووولطريوووقالتووودفقالمرسووووم 
داخووووووووولالمربوووووووووعالُممثوووووووووللوضوووووووووعي 

الصمام.

جرىالتعديلموافق   موافقتخصصي

11 
إزالوووووو الوووووودائرةالمصوووووومت فوووووويبدايوووووو 
األسووهمالتوويتمثوولطريووقالتوودفقفووي

رموزالصمامات.
جرىالتعديلموافق   موافقتخصصي

12 
(تصووحيحالتعبيوور)األسووهمالمتعاموودة

إلووووىاألسووووهمالمتقاطعوووو .فوووويمقطووووع
فيديوتمثيلالصمامات

التعديلجرىموافق   موافقلغوي

13 
تصحيحأماكنتوضعالحوروفالتوي

 ® (A) (P)ُتمثلمنافذالصمامات)
(S). فيالرسومالمتحرك)

جرىالتصحيح.موافق   موافقتخصصي

14 

تغييوووورلووووونبعووووضأجووووزاءالعناصوووور
الضوووووءالمهموووو فوووويالرموووووزلتسووووليط

عليهووووافوووويأثنوووواءتحريكهووووا.)كشووووكل
النابض،وحرك األسهم...إلخ(.

موافق   موافقفني
برازالعناصر جرىتغييراللونوا 

المذكورة.

تغييوووووووووووووووربعوووووووووووووووضالمصوووووووووووووووطلحات، 15
كالمنفذاتإلىالمؤازرات..

موافق   موافقتخصصي

اختلفتآراءالسادةالمحكمين
حولبعضالمصطلحات،فجرى
عالجهابشريطالمالحظاتالذي

يظهرمرافقا للعرض.

علوووىلجنووو المحكموووينالتووويأبووودتموافقتهووواعرضوووهاالباحوووثالتعوووديالتالمقترحووو ثووومأجووورى
باإلجماععلىصالحي البرناملللتطبيق.

وبنووواء علوووىالتغيوووراتالتووويطووورأتعلوووىالبرنووواملالتعليموووينتيجووو المالحظووواتالتووويأبوووداها
السووادةالمحكمووون،كووانالبوودموونإعووادةتوصوويفالبرنوواملالتعليموويواألدواتالتابعوو لووهوحسوواب

التغييورجورىإذفويمرحلو اإلعوداد،وفوقمواُذكور،فكانوتبصوورتهاالنهائيو ثانيو أوزانهاالنسبي 
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فووويالجانوووباألدائووويمووونالبرنووواملموووعبطاقووو المالحظووو التووويتقيسوووه،والووووزنالنسوووبيللبرنوووامل
عموما .

القووائمعلووىالباحووثالتجريووباالسووتطالعيللبرنوواملالتعليموويأجوورىثبوواتالبرنوواملولتحقُّووق 
:اآلتي اإلجراءاتوفقاستراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب

  عي للبرنامج التعليمي:التجريب االستط -4-1-2-5-1
(طالبووا ،وهوومطووالبالشووعب األولووىمووناختصوواص18اختووارالباحووثعينوو قصوودي قوامهووا) -

التحكمومدرسمادةالمعهدالتحكماآلليمنالمعهدالصناعيالثالث،حيثاجتمعمعمدير
وأطلعهومعلوى،(24/02/2014)تواريخباإلثنوينيوومفوي(أفرادالعينو )والطالبالنيوماتيكي

االسووتطالعي وخطووواتسوويرالتجربوو المرجوووةموونهووذهالمرحلوو فوويتنفيووذالبرنوواملهوودافاأل
 ،وجرىاالتفاقعلى:وظروفها

البرنوووواملالتعليموووويعوووونطريووووقالموووودرسمووووعأنظموووو الووووتحكمالنيوماتيكيوووو تعلمدروسبووووالبوووودء -
اإلثنوينيوومعلىأنيكون(،10/03/2014)تاريخببدءا منيوماإلثنينُأعد المحوسبالذي

الختبارالقبلي.ا لموعد(03/03/2014)تاريخب
وقوود،الباحووثقوود رهالتوواريخالمحووددوفووقجوودولزمنوويفوويبتنفيووذالتجربوو االسووتطالعي وُبوود ئ

،آلتوويا(30الجوودول)اختلووفقلوويال فوويأثنوواءالتنفيووذلتكوووننتيجوو توزيووعالجلسوواتالتعليميوو وفووق
د الحقا فيالتجرب األساسي :والذي  اعُتم 

 تواريخ الجلسات التعليمية في التجريب االستط عي للبرنامج التعليمي( 30 جدول 

كان الوقت التاريخ اليوم الموضوع الجلسة
الم

 

11.30إلى8.30 03/03/14االثنيناالختبارالقبلياألولى

وب
حاس

رال
مخب



 الثاني 
 introduction to)الهوائيوووو المنفووووذاتإلووووىموووودخل

pneumatic actuator)
(single acting cylinder)التأثيرأحادي األسطوان 

 11.30إلى8.30 10/03/14 االثنين

 الثالث 
(double acting cylinder)التأثيرثنائي األسطوان 
(rotary actuator)الدوارةالمنفذات

 11.30إلى17/03/148.30 االثنين

 الرابع 
(valves Classification)الصماماتتصنيف

(poppet valves)القفازةالصمامات
 11.30إلى8.30 24/03/14 االثنين

 الخامس 
(quick release valve) السريعالتنفيسصمام
 logic valve)(OR)))أو(المنطقيالصمام
logic valve)(AND))و()المنطقيالصمام

 11.30إلى31/03/148.30 االثنين
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كان الوقت التاريخ اليوم الموضوع الجلسة
الم

 

 السادس 
.االتجاهفيالتحكمصماماتتمثيل

(direction control valves symbol)
(spool valves) .صمامالبكر

 11.30إلى8.30 14/04/14 االثنين

كي
ماتي
نيو
مال

حك
الت
خبر

م


 11.30إلى21/04/148.30 االثنينالثقب(التمريناألول:تضمن)وحدةالخدم وفرد السابع 

 الثامن 
(واألسووطوان أحاديوو 2/3)الصوومام)تضوومن:التموورينالثوواني

التأثير(
 11.30إلى8.30 28/04/14 االثنين

 التاسع 
(واألسووطوان ثنائيوو 2/5)الصوومام)تضوومن:التموورينالثالووث

التأثير(
 11.30إلى8.30 12/05/14 االثنين

 العاشرة
ثنائيووو واألسوووطوان (2/5)صووومام)التضووومن:التمووورينالرابوووع

والصووومامالخوووانقموووععووودمرجووووعوصووومامالتنفووويسالتوووأثير
السريع(

 11.30إلى8.30 19/05/14 االثنين

الحادي 
 عشر

ثنائيو واألسطوان (2/3))الصمامتضمن:التمرينالخامس
باالتجوواه(وصوومامالووتحكمANDوالصوومامالمنطقووي)التووأثير

(بنبض هوائي منالطرفين(2/5)
 11.30إلى8.30 24/05/14 االثنين

الثاني 
 عشر

ثنائيو واألسوطوان (2/3)الصمام)تضمن:التمرينالسادس
باالتجووواهالوووتحكموصووومام(OR)المنطقووويوالصووومامالتوووأثير

(الطرفينمنهوائي بنبض (2/5)
 11.30إلى8.30 02/06/14 االثنين

الثالت 
عشر

 12إلى05/06/149خميسالاالختبارالبعدي+تطبيقاستبان االتجاهات

وكانمننتائلتجريبالبرناملاالستطالعي:
 جرىتداركهاميدانيا .فالوقوفعلىبعضالعيوبالتشغيلي فيالبرنامل -
عطوولفنوويفيهووا،ممووا(فوويقاعوو الحاسوووبغيوورُمفعلوو بسووببLANكانووتالشووبك الداخليوو ) -

عموولزيوولالملفوواتيوودويا علووىكوولحاسوووب،وجوورىالتعووديلأيضووا فوويمتابعوو اسووتدعىإلووىتن
 الحواسيببدال منالحاسوبالرئيسي.فيلالمدرساتجوبالطالبليصبح

الطاقووو البديلووو فووويفقووودانمواعيووودقطعوووهوواخوووتالفطويلووو سووواعات انقطووواعالتيوووارالكهربوووائي -
(حواسوويب6حضووار)إاتلتشووغيلالحواسوويبفوويقاعوو الحاسوووب،ممووااسووتدعىمعظووماألوقوو
جهازلكلمجموع ،وهناُفق د ،بمعدلومجه زةلالستعمال(تكونمشحون LapTopمحمول )

الحاسووووبضووومنوصوووارتمحووواورةمووونخاصوووي البرنووواملفووويالتحووواورالفووورديالوووذاتي،جوووزء 
 مجموعات.

كولطاولو مونطواوالتورشو العمولفويلمرافقو ،تكوونُخط وط فرأجهوزةحاسووبكموااعدمتو -
مخبوورالووتحكمالنيوموواتيكي،ممووااسووتدعىإعوودادنسووخورقيوو مصووورةعووناألداءالووذاتيالموجووه
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بعوودواألداءالمسووتقل،ولكوونالتهيئوو لووألداءالمضووبوطترفووقمووعكوولطاولوو علووىغوورارملفووات
 لغرض.بااإليفاءالمحمول تمالحواسيبفراتو

(6(سواع تعليميو ،و)33)إلوىاحتواجإذلتطبيوقالبرنواملالتعليموي:الضوروريتحديدالزمن -
عادتووووه،ليكووووونالووووزمنالكلوووويسوووواعات لتطبيووووقالبرنوووواملالضووووروريألداءاالختبووووارالنهووووائيوا 

 (ساع تعليمي .39التعليمي)
كوووانمتوسوووطموووااسوووتغرقهالطوووالبفووويتنفيوووذإذ،لالختبووواراألدائووويالضوووروريتحديووودالوووزمن -

(دقيقوو ،فحووددزموون40موونالوقووتالمخصووصبوووو)(دقيقوو 26)منظوموو الووتحكمالنيوماتيكيوو 
 (دقيق .30االختباربو)

 صالحي أداتيتقويمالبرنامل)االستبان واالختبارالتحصيليالقبلي/البعدي(.تحقُّق -

 ص حية االختبار التحصيلي:  تحقُّق -4-1-2-5-1-1
االختبوواراتالتوييورادبهواقيوواسالتحصويلالدراسوي،وتعودموون":هوياالختبواراتالتحصويلي 

(.370-2006،369)أبوعالم،"أهموسائلتقويمالتحصيل،وتحديدمستوىالطلب التحصيلي
صدقاالختبارالتحصيليوثباته:تحقُّقوفيمايليالخطواتواإلجراءاتالتياتبعهاالباحثفي

 صدق االختبار التحصيلي تحقُّق: 
مواأعودتلقياسوهأومواإلوىمواإذاكانوتاألداةتقويسفعوال »يشيرمصطلحالصودقعموموا 

صدقاالختباراتبوعالباحوثالطرائوقولتحقُّق(.2006،141)مخائيل،«أردنانحنأننقيسهبه
اآلتي :

 :صدق المحتو  - أ
وتفحووصبنووودهالمختلفوو للتأكوودمموواإذاكووانويقووومببسوواط علووىدراسوو محتوووىاالختبووار»

)ميخائيووول،«االختبووواربكليتوووهعينووو ممثلووو لمحتووووىالموضووووعومجوووالالسووولوكالوووذييووورادقياسوووه
2003،257.)

،عرضهالباحوثعلوىمجموعو بقسميهالمعرفيواألدائيصدقاالختبارالتحصيليولتحقُّق
همعليووهموونالتعووديلوالحووذفواإلضوواف ،وموودىمالحظووات(،ليبوودوا7رقووم)الملحووقموونالمحكمووين

لمواوضوعمونأجلوه،وكانوتأهومالمالحظواتواالقتراحواتالفقراتودقتهاالعلمي ،وقياسوهوضوح
التيأبدوها:

جيدوصالحللتطبيقوالقياس.االختبارالتحصيليالقبلي/البعدي-
الووببووووو)تركيووب،توصوويل،...(إعووادةصووياغ بنووودالمالحظوو ،فبوودلالبوودءبعبووارةقووامالط-

.ا عنصر...تصبح)ركّب،وّصل(عنصر
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،إذأوحوىأنوهألكثورمونهودفسولوكيواحودخطوأ فيصويغ أحودبنوودبطاقو المالحظو -
.(يعيدأدواتالتنظيفإلى...)لتصبح:()ينظفويعيدأدواتالتنظيفإلى...

الموضووووعيلتكشوووفعووونمووودىفهووومتغييوووربعوووضالصوووورالمرفقووو موووعأسوووئل االختبوووار-
الطالبلعناصرالمنظوم النيوماتيكي .

نالتبنوداالختبارالموضوعيجميعهاموافق المحكمين،ولميقترحواحذفأيبنودمنهوا-
أوأيإضاف .

تعلمهووانووالاالختبوواراألدائوويموافقوو المحكمووين،وأنووهجيوودويغطوويمعظوومالعناصوورالتووي-
فيالمادة.الطالب

وفيضوءتلكالمالحظاتواالقتراحاتالتيأبداهاالمحكمونعّدلالباحثاالختباروطووره
 قبلتطبيقهعلىأفرادالعين االستطالعي .

:مفردات االختبار التحصيلي تحليل - ب
يقصدبتحليلمفرداتاالختبارالتحصيليتحديدمعامالتالسهول والصعوب والتمييزلكول

تعطويالباحوثفكورةواضوح عونأنهوامفردةمنمفرداتاالختبار،وتأتيأهميو هوذهالخطووةمون
عدإحدىالوسائلالمهم والفاعل فيتحسوينتُ»طريق فهمالمتدربينلمفرداتاالختبار،كماأنها

(.2004،249الفتالوي،)«فاي ونوعي أسئل االختبارك
الباحوووثعلوووىعينووو طبقوووهولتحليووولمفووورداتاالختبوووارالتحصووويليبقسوووميهالمعرفووويواألدائوووي

للبرنواملمادةالوتحكمالنيومواتيكيُدّرسوا(طالبا 18استطالعي منخارجعين البحثمؤلف من)
.التعليميالمحوسب

 :معام ت الصعوبة
عونعدديدلعلىنسوب الطوالبالوذينأجوابواإجابو صوحيح :يعرفمعاملالصعوب بأنه

(صووفريتووراوحبووين)رقمووا سووؤالموواعلووىمجموووعالطووالبالووذينأجووابواعوونالسووؤال،ويتخووذدومووا 
فوووإذاكوووانمعامووولصوووعوب (،331-2005،328؛أبووووعوووالم،Legendre.2005.P:765)(1و)+

هوذاالسوؤالعون%(مونالتالميوذأجوابواإجابو صوحيح 80فهوذايعنويأن)(0.8اختبارماهوو)
%(20(فهوذايعنوويأن)0.2مموايشويرإلووىسوهول السووؤال،بعكوسمووالووبلووغمعامولالصووعوب )

وعلىالعمووميعودالسوؤال،السؤال،ممايشيرإلىصعوبتهعنمنالتالميذأجابواإجاب صحيح 
،(Legendre.2005.P:765-766)(سووؤاال مقبوووال 0.8(و)0.2بووين)الووذييتووراوحمعاموولصووعوبته

يبينمعامالتصعوب مفرداتاالختبارالتحصيلي:اآلتي(31)والجدول
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 بقسميه المعرفي واألدائيمعام ت صعوبة مفردات االختبار التحصيلي ( 31 جدول 
 االختبار األدائي االختبار المعرفي

 رقم السؤال
 إجابات
 صحيحة

إجابات 
 خاطئة

معامل 
 رقم السؤال الصعوبة

 إجابات
 صحيحة

إجابات 
 خاطئة

معامل 
 رقم السؤال الصعوبة

 إجابات
 صحيحة

إجابات 
 خاطئة

معامل 
 رقم السؤال الصعوبة

 إجابات
 صحيحة

إجابات 
 خاطئة

معامل 
 الصعوبة

1 12 6 0.67 21 12 6 0.67 1 10 8 0.56 23 12 6 0.67 

2 11 7 0.61 22 8 10 0.44 2 9 9 0.50 24 13 5 0.72 

3 10 8 0.56 23 12 6 0.67 3 10 8 0.56 25 10 8 0.56 

4 11 7 0.61 24 11 7 0.61 4 10 8 0.56 26 5 13 0.28 

5 9 9 0.50 25 12 6 0.67 5 12 6 0.67 27 7 11 0.39 

6 9 9 0.50 26 10 8 0.56 6 12 6 0.67 28 13 5 0.72 

7 11 7 0.61 27 11 7 0.61 7 10 8 0.56 29 12 6 0.67 

8 11 7 0.61 28 8 10 0.44 8 10 8 0.56 30 10 8 0.56 

9 10 8 0.56 29 9 9 0.50 9 9 9 0.50 31 10 8 0.56 

10 11 7 0.61 30 12 6 0.67 10 9 9 0.50 32 9 9 0.50 

11 13 5 0.72 31 9 9 0.50 11 11 7 0.61 33 9 9 0.50 

12 12 6 0.67 32 8 10 0.44 12 11 7 0.61 34 11 7 0.61 

13 13 5 0.72 33 10 8 0.56 13 10 8 0.56 35 11 7 0.61 

14 12 6 0.67 34 10 8 0.56 14 11 7 0.61 36 10 8 0.56 

15 13 5 0.72 35 10 8 0.56 15 10 8 0.56 37 11 7 0.61 

16 12 6 0.67 36 12 6 0.67 16 12 6 0.67 38 12 6 0.67 

17 13 5 0.72 37 9 9 0.50 17 13 5 0.72 39 12 6 0.67 

18 9 9 0.50 38 9 9 0.50 18 12 6 0.67 40 13 5 0.72 

19 12 6 0.67 39 11 7 0.61 19 13 5 0.72 41 12 6 0.67 

20 13 5 0.72 40 10 8 0.56 20 12 6 0.67 42 13 5 0.72 

- - - - - - - - 21 13 5 0.72 43 12 6 0.67 

        22 9 9 0.50 ----
 1.61=(18×60/)650معامل صعوبة االختبار األدائي:  1.61=(18×40/)430معامل صعوبة االختبار المعرفي: 

 1.61=(18×100/)1080معامل صعوبة االختبار التحصيلي كّله: 
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بقسووميهالسووابقأنمعووامالتصووعوب مفوورداتاالختبووارالتحصوويلي(31)موونالجوودوليتبووين
(،وهوويمعووامالتصووعوب مقبولوو ،توودلعلووىأن0.72و0.28تراوحووتبووين)المعرفوويواألدائووي

"وهذاماينصوحهيمتوسط فيصعوبتهابل،صعب جدا مفرداتاالختبارليستسهل جدا وال
بووهالبوواحثونباإلكثووارمووناألسووئل المتوسووط فوويسووهولتهاوصووعوبتهاوالتقليوولمووناألسووئل السووهل 

.(2006،82،لميخائيوالصعب ")
:اآلتووي(بنوواءعلووىاتبوواعالقووانون0.60)التحصوويليكلّووهوقوودبلووغمعاموولصووعوب االختبووار

عتتدد الت ميتتذ(  X]معامتتل صتتعوبة االختبتتار= مجمتتوع درجتتات الت ميذ/ النهايتتة العظمتتى للتتدرجات 
(،كمووووابلووووغمعاموووولصووووعوب قسوووومياالختبووووارLegendre.1998.P:305؛2006،81)ميخائيوووول،

(،وهووومعاموولصووعوب جّيووديوودّلعلووىأّناالختبووارالتحصوويليبقسووميه0.60المعرفوويواألدائووي)
دائيمناسبفيدرج صعوبته.المعرفيواأل

 والصدق التمييز معام ت التمييز  :
عودديعبورعونقودرةالبنودأواالختبوارعلوىالتمييوزبويناألفوراد»:يعرفمعاملالتمييزبأنه

وذلوك،(Legendre.2005.P:766)«فيالسم المقيس ذوياألداءالمرتفعوذوياألداءالمنخفض
)عبود بيونهمالتويتسوتطيعالتمييوزبوينالطلبو وتكشوفعونالفوروقالفرديونالمفوردةالجيودةهويأ

بالصوفرالوذييودلعلوى(مرورا 1-)و(1)+بينويتراوحمعاملالتمييز(،2001،417الهادي،
(.2006،92خائيل،ي)مانعدامالقدرةالتمييزي للسؤال

𝒅]:وُيحسوووُببالمعادلووو اآلتيووو  =  
𝐍𝐑𝐒

𝐍𝐒
−

𝐍𝐑𝐈

𝐍𝐈
.علوووىمعامووولالتمييوووزيووودل:(d  :وذلوووكأنّ .[

يشووير(: NS ،وعوودداإلجابوواتالصووحيح عوونالمفووردةفوويالمجموعوو العليووايشوويرإلووى(: NRS و
عوودداإلجابوواتالصووحيح عوونالمفووردةفووييشوويرإلووى(: NRI ،وعووددأفوورادالمجموعوو العليوواإلووى

وبحسوب؛ (Legendre  2005  766) الودنيا عوددأفورادالمجموعو على(: NI و،المجموع الدنيا
لتصنيفمعامالتالتمييز،تكونالمفردةالتييتراوحمعامُلتمييزهواEbel (1956)معاييرإيبل

،والمفووردةالتووييكووونمعاموولمقبولوو  (0.39(و)0.20(جّيوودة التمييووز؛وبووين)1(و)+0.40بووين)
من) ،2004)النبهوان،جوهريا ،ألّنهواضوعيف التمييوز(تحذفأوتعدلتعديال 0.20تمييزهاأقل 

197.)
،ُرتّبوووتالمعرفووويواألدائوووياالختبوووارالتحصووويليبقسوووميهمفووورداتولحسوووابمعوووامالتتمييوووز

ت يورأعلوى)18درجاتأفرادالعينو االسوتطالعي ) مون%(27طالبوا (فوياالختبوارتصواعديا ،واخ 
%(مووونذوياألداءالمووونخفض؛ألّنمعامووول27وأدنوووى)،كلّوووهذوياألداءالمرتفوووععلوووىاالختبوووار

حسوبالنسوب ،وهويمونأفضولالتقسويماتتمييزالفقرةيكونحساسوا وأكثوراسوتقرارا باعتموادهوذه
أياختيوووور؛(2008،157؛الكبيسوووويوربيووووع،2004،196موووواأثبتووووهعلموووواءالقيوووواس)النبهووووان،
ب(،ثوووووّمُحوووووّددعووووودداإلجابووووواتطوووووال5≈4.86%=27×18خمسووووو طوووووالبلكوووووّلمجموعووووو )
،كموافويالجودولوحسبتمعوامالتتمييزهوافياالختبار،مفردةالصحيح لكّلمجموع عنكّل

(اآلتي:32)
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 معام ت تمييز مفردات االختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي( 32 جدول 
 االختبار األدائي االختبار المعرفي

 رقم السؤال
معامل  اإلجابات الصحيحة

 رقم السؤال التمييز
معامل  اإلجابات الصحيحة

 رقم السؤال التمييز
معامل  اإلجابات الصحيحة

 رقم السؤال التمييز
معامل  اإلجابات الصحيحة

 5=الدنيا 5العليا= 5=الدنيا 5العليا= 5=الدنيا 5العليا= 5=الدنيا 5العليا= التمييز
1 5 2 0.60 21 4 3 0.20 1 4 2 0.40 23 5 3 0.40 

2 4 2 0.40 22 3 1 0.40 2 2 1 0.20 24 4 3 0.20 

3 4 1 0.60 23 5 2 0.60 3 4 2 0.40 25 4 2 0.40 

4 4 2 0.40 24 4 2 0.40 4 4 2 0.40 26 3 1 0.40 

5 4 1 0.60 25 5 2 0.60 5 5 2 0.60 27 3 1 0.40 

6 4 2 0.40 26 4 3 0.20 6 4 3 0.20 28 5 3 0.40 

7 4 3 0.20 27 5 1 0.80 7 4 1 0.60 29 4 3 0.20 

8 4 1 0.60 28 3 2 0.20 8 3 2 0.20 30 4 1 0.60 

9 4 1 0.60 29 3 2 0.20 9 4 1 0.60 31 3 2 0.20 

10 4 3 0.20 30 4 2 0.40 10 4 2 0.40 32 4 1 0.60 

11 4 3 0.20 31 3 2 0.20 11 4 3 0.20 33 4 2 0.40 

12 5 3 0.40 32 3 2 0.20 12 4 1 0.60 34 4 3 0.20 

13 4 3 0.20 33 4 2 0.40 13 4 1 0.60 35 4 1 0.60 

14 5 2 0.60 34 3 2 0.20 14 4 3 0.20 36 4 1 0.60 

15 5 4 0.20 35 4 2 0.40 15 3 1 0.40 37 4 3 0.20 

16 5 2 0.60 36 4 3 0.20 16 5 3 0.40 38 4 2 0.40 

17 5 4 0.20 37 4 2 0.40 17 4 3 0.20 39 5 3 0.40 

18 3 1 0.40 38 4 2 0.40 18 5 2 0.60 40 4 3 0.20 

19 5 3 0.40 39 5 1 0.80 19 5 4 0.20 41 5 2 0.60 

20 4 3 0.20 40 3 2 0.20 20 5 2 0.60 42 5 4 0.20 

- - - - - - - - 21 5 4 0.20 43 5 2 0.60 

- - - - - - - - 22 3 1 0.40 ----
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السوووابقأنمعوووامالتمفووورداتاالختبوووارالتحصووويليتراوحوووتبوووين(32)يتضوووحمووونالجووودول
حسوووبمعيوووارإيبووول،تووودلعلوووىأنأوجيووودةب(،وهووويمعوووامالتتمييوووزمقبولووو 0.80(و)0.20)

رتفوعوالمونخفضوأنهاتمّيزجيدا بينذوياألداءالم،مناسب مفرداتاالختبارتتمتعبقدرةتمييزي 
.فياالختبار
ولقسوووميهالمعرفووويمووونالصووودقالتمييوووزي)صووودقالمقارنووو الطرفيووو (لالختبووواركلّوووهولتحقُّوووق 

،تمووتالمقارنوو بووينمتوسووط يدرجوواتالمجموووعتينالعليوواوالوودنيافووياالختبوواربمحوواورهواألدائووي
لداللووو الفووورقبوووينعينتووووينالالمعلموووي(Mann-Whitney Test)اختبوووارموووانويتنووويباسوووتعمال

(اآلتي:33مستقلتين،علىالنحوالذييظهرفيالجدول)
 نتائج اختبار مان ويتني للفرق بين متوسطي المجموعتين العليا والدنيا في االختبار التحصيلي بقسميه( 33 جدول 

 العدد المجموعة المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 (Uقيمة   الرتب

الدرجة 
المعيارية 

 Z) 

قيمة 
 القرار الداللة

االختبار 
 المعرفي

 15 3 5الدنيا
 دال 0.009 2.627- **0.000

 40 8 5العليا
االختبار 
 األدائي

 15 3 5الدنيا
 دال 0.008 2.643- **0.000

 40 8 5العليا
االختبار 
 التحصيلي

 15 3 5الدنيا
 دال 0.008 2.643- **0.000

 40 8 5العليا
(0.01**دال عندمستوى)

أصغرمنمستوىالدالل (U(أّنقيم الدالل لقيميو)33ُتظهرنتائلالجدول)
 α <0.01  )وهذايعنيوجودفرقداّلإحصائيا بينمتوسطيدرجاتالمجموعتينالعليواوالودنيا

(.0.01لمصلح المجموع العلياعندمستوى)واألدائيالتحصيليبقسميهالمعرفيفياالختبار
يتمتووعبقوودرةتمييزيوو جّيوودةوقوّيوو بووينذوياألداءالتحصوويليبقسووميهوهووذايوودلعلووىأّناالختبووار

المرتفعوذوياألداءالمنخفض.
 الذاتي: الصدق - ت

وووحُ سيتضووح(كمووا0.89الجووذرالتربيعوويلمعاموولثبوواتاالختبووارالووذيبلووغ)باسووتعمالب س 
(،وهومعاملصدقعالجدا.0.95معاملالصدقالذاتيلالختبار)بلغ،ولذلكالحقا 
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 ثبات االختبار التحصيلي تحقُّق: 
مووودىانسوووجامالبيانووواتالمحصووول مووونأفووورادالعينووو فووويفتوووراتزمنيووو »يقصووودبثبووواتاألداة

،2005)فهموي،«يستخدمفيهامختلف ،أيإلىأيدرج تعطياألداةنتائلمتقارب عندكلمرة
ثباتاالختبارالتحصيلياتبعالباحثالطرائقاآلتي :ولتحقُّق(.59
:(Alpha- Cronbachطريقة ألفا كرونباخ   -أ

فويتحديوددرجو العالقواتالداخليو وهيطريق لحسابمعامولاالتسواقالوداخلي،تسوتخدم»
حسواب»وذلكمنخالل(.Legendre، 2005، P: 670)«فيثنائياتفقراتاألداة،بينةالموجود

(.2006،195ميخائيل،)«ارتباطالبنودمعبعضهابعضا 
 معام ت ثبات ألفا كرونباخ ل ختبار التحصيلي بقسميه( 34 جدول 

 معامل ثبات ألفا عدد مفردات االختبار االستتتتتتتتتتتتتم أقسام االختبار

 0.80 40 االختبارالمعرفيالقسماألول
 0.78 43 االختباراألدائيالقسمالثاني
 0.89 83 االختبار التحصيلي كّله الثبات العام

وووظ كرونبووواخلقسووومياالختبوووارالتحصووويلي(السوووابقأنمعووواملتيألفوووا34مووونالجووودول)يالح 
كموواجيوودان،معووامالثبوواتمووا،وهدرجوو (0.78-0.80)علووىالتووواليابلغتوو)المعرفوويواألدائووي(

جيوود،وهووومعاموولثبوواتدرجوو (0.89يتضووحموونالجوودولأنمعاموولالثبوواتالعوواملالختبوواربلووغ)
بثباتاتساقداخليجيدبينمفرداته.يدلعلىأناالختبارالتحصيلييتمتع

التجزئة النصفية: طريقة -ب
ف وووقهوووذهالمعرفووويواألدائووويلالختبوووارالتحصووويليبقسوووميهلحسوووابثبووواتاالتسووواقالوووداخلي و 

علوووىمنوووهاألوليحتوووويالنصوووفطريقووو ،ُجوووّزئاالختبووواروكووولقسوووممووونقسوووميهإلوووىنصوووفين،ال
ووحُو،الثووانيعلووىالمفوورداتالزوجيوو والنصووف،المفوورداتالفرديوو  بووينارتبوواطبيرسووونبمعاموولس 

حالنصوووووفيندرجوووووات سوووووبيرمانبوووووراونالمعادلووووو الرياضوووووي لباسوووووتعمال،ثوووووّمُأدخووووولعامووووول مصوووووح 
(Spearman-Brown)، أومعادلوووووووووووووووووو جيتمووووووووووووووووووانGuttman،؛245-2004،244)النبهووووووووووووووووووان

Legendre، 2005، 670، 706ذلك:يوضحاآلتي(35)والجدول.(2006،473أبوعالم،؛
 النصفيةمعام ت ثبات االختبار التحصيلي بقسميه وفق طريقة التجزئة ( 35 جدول 

 معامل ثبات جيتمان معامل سبيرمان براون عدد مفردات االختبار االستتتتتتتتم أقسام االختبار

 88 88 40 االختبارالمعرفيالقسماألول

 87 87 43 االختباراألدائيالقسمالثاني

االختبار  الثبات العام
 التحصيلي كّله

83 94 94 
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المعرفويواألدائويبقسوميهالتحصويلياالختبوار(أنمعوامالتثبوات35يتضوحمونالجودول)
جيودةوفوقسوبيرمانبوراونوجيتموان،وهويمعوامالتثبوات،(درج 0.94(و)0.87تراوحتبين)

الداخلي.واتساقهالتحصيليبقسميهتدلعلىثباتاالختبارومرتفع 
اإلعادة: طريقة -ج
حسووابالثبوواتعلووىتطبيووقاالختبووارالموضوووععلووىعينوو موونفوويوترتكووزهووذهالطريقوو »

ثمإعادةتطبيقهعلىهذهالعينو نفسوهامونالمفحوصوينبعودفتورةتتوراوحعوادةومنالمفحوصين،
موونيووومواحوودإلووىبضووع أيووام)وقوودتمتوودإلووىعووددقليوولمووناألشووهرفوويحوواالت(،وتتطلووبفووي

ئلالمفحوصووينفوويالتطبيووقاألول،ونتووائجهمفوويخطوووةالحقوو حسووابمعاموولاالرتبوواطبوويننتووا
(.2006،269)ميخائيل،«التطبيقالثانيلالختبارنفسه

علوىأفورادالعينو االسوتطالعي مورةثانيو بعودبقسوميهوقدطبقالباحوثاالختبوارالتحصويلي
الجوودولفوويكمووا،درجوواتهمالكليوو فوويالتطبيقووينتموونالتطبيووقاألول،وحسووبموورورثالثوو أسووابيع

(36)
 الدرجات الكلية ألفراد العينة االستط عية على االختبار التحصيلي بقسميه في التطبيقين األول والثاني( 36 جدول 

 رقم الطالب
 درجات أفراد العينة االستط عية في التطبيق األول درجات أفراد العينة االستط عية في التطبيق األول

 االختبار
 المعرفي

 االختبار
 األدائي

 االختبار
 التحصيلي كله

 االختبار
 المعرفي

 االختبار
 األدائي

 االختبار
 التحصيلي كله

1 31 50 81 21 51 72 
2 35 54 89 33 55 88 
318 27 45 20 23 43 
4 29 40 69 31 30 61 
5 23 37 60 25 35 60 
6 20 33 53 18 31 49 
7 11 21 32 12 19 31 
8 17 27 44 15 25 40 
9 20 27 47 18 25 43 
10 19 33 52 17 34 51 
11 20 29 49 18 32 50 
12 24 40 64 19 43 62 
13 20 31 51 18 34 52 
14 23 32 55 20 29 49 
15 23 27 50 20 23 43 
16 32 49 81 31 47 78 
17 33 48 81 32 40 72 
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 رقم الطالب
 درجات أفراد العينة االستط عية في التطبيق األول درجات أفراد العينة االستط عية في التطبيق األول

 االختبار
 المعرفي

 االختبار
 األدائي

 االختبار
 التحصيلي كله

 االختبار
 المعرفي

 االختبار
 األدائي

 االختبار
 التحصيلي كله

18 32 45 77 31 41 72 

ولكولقسومالتحصويليكلّوهارتباطبيرسونبينالودرجاتالكليو لالختبوارتمعامالُحسبتثم
:(اآلتي37)علىالنحوالذييظهرفيالجدولفيالتطبيقين،المعرفيواألدائيمنقسميه

 معام ت ثبات االختبار التحصيلي بقسميه وفق طريقة اإلعادة( 37 جدول 

 االستتتتتتتتم االختبارأقسام 
عدد مفردات 
 االختبار

معامل ارتباط بيرسون بين 
 القرار قيم الداللة التطبيقين

 دال 0.000 **0.91 40االختبارالمعرفيالقسماألول

 دال 0.000 **0.94 43 االختباراألدائيالقسمالثاني

 دال 0.000 **0.98 83االختبارالتحصيليكّلهالثباتالعام

(باتجاهين.0.01**دالعندمستوى)
بقسوووميهالختبوووارالتحصووويلياأنمعوووامالتاالرتبووواطبوووينتطبيق وووي(37يتضوووحمووونالجووودول)

كماأنهادالو عالي جدا ،،وهيمعامالتدرج (0.98(و)0.91تراوحتبين)المعرفيواألدائي
بيقينواستقرارها.(،ممايدلعلىثباتنتائلاالختبارفيالتط0.01عندمستوى)

 :طريقة معامل االتفاق -د
اعتمووودالباحوووثبطاقووو المالحظووو فووويتصوووحيحالقسووومالثوووانيموووناالختبوووارالتحصووويلي،أي
االختبوواراألدائووي.ولتحقُّووقثبات ووهُمضووافا إلووىطرائووقالثبوواتالسووابق ،اتبووعالباحووثطريقوو معاموول

ممونلوهخبورةفوي2005،386)أبوعالم،مالحظيناثنيناالتفاقبين (،فاسوتعانبمالحوظثوان 
موا،مودرسالموادة()الوتحكمالنيومواتيكيمادة ودّربوهعلوىطريقو اسوتعمالبطاقو المالحظو ،ثومقو 

طالبوا (فويالمهوواراتاألدائيو الخموس)تحديودالعناصور،التركيووب،18طلبو العينو االسوتطالعي )
ف ووقالخطووواتالتنفيذيوو الووو)والتوصوويل،والتشووغيل، (لبطاقوو المالحظوو ،43والتنظوويموالترتيووب(،و 

وُحسووووبمعاموووولاالتفوووواقبووووينالمالحظووووين)الباحووووث،والمالحووووظالثوووواني(فوووويكوووولخطوووووةمنهووووا،
Cooper:[𝑷(1975ولالختباراألدائيكّله،باستعمالمعادل كوبر) =  

𝐍𝐏

𝐍𝐏+𝐍𝐍𝐏
× 𝟏00]. 

،موووووراتاالتفووووواقعووووودديشووووويرإلوووووى(: NP ومعامووووولاالتفووووواق،علوووووىيووووودل:(P  :وذلوووووكأنّ
(اآلتووي38والجوودول) (Cooper  1975  P:27)مووراتاالخووتالفعوودديشوويرإلووى(: NNP و

 يوضحمعامالتاالتفاقعلىاالختباراألدائيبفقراته:
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 األدائي معام ت االتفاق على فقرات االختبار ( 38 جدول 

رقم 
 السؤال

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االخت ف

معامل 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االخت ف

معامل 
 االتفاق

رقم 
 السؤال

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 
 االخت ف

معامل 
 االتفاق

1 15 3 0.83 16 16 2 0.89 31 14 4 0.78 
2 16 2 0.89 17 17 1 0.94 32 17 1 0.94 
3 17 1 0.94 18 16 2 0.89 33 16 2 0.89 
4 15 3 0.83 19 17 1 0.94 34 15 3 0.83 
5 16 2 0.89 20 16 2 0.89 35 15 3 0.83 
6 16 2 0.89 21 17 1 0.94 36 14 4 0.78 
7 15 3 0.83 22 17 1 0.94 37 15 3 0.83 
8 16 2 0.89 23 16 2 0.89 38 16 2 0.89 
9 15 3 0.83 24 17 1 0.94 39 16 2 0.89 
10 16 2 0.89 25 15 3 0.83 40 17 1 0.94 
11 15 3 0.83 26 15 3 0.83 41 16 2 0.89 
12 15 3 0.83 27 17 1 0.94 42 17 1 0.94 
13 16 2 0.89 28 17 1 0.94 43 16 2 0.89 
14 15 3 0.83 29 16 2 0.89 

 0.94 1 17 30 0.89 2 16 15 0.88 90 684 المجموع
(السووابقأنمعووامالتاالتفوواقبووينالمالحظووينفوويفقووراتاالختبووار38يتضوحموونالجوودول)

(،كمابلغمعاملاالتفواقالعوامعلوىاالختبواراألدائويكلّوه0.94(و)0.78األدائيتراوحتبين)
تصوووحيح(.وهووويكّلهوووامعوووامالتعاليووو تووودّلعلوووىثبووواتبطاقووو المالحظووو المعتمووودةفوووي0.88)

 المهاراتاألدائي ،وأنهاتتمتعبموضوعي عالي نسبيا فيالتصحيحمهمااختلفالمصححون.

 في صورته النهائية االختبار التحصيلي: 
صوووووودقهوثباتووووووهوصووووووالحيتهوتحقُّووووووقوتحليوووووولمفرداتووووووه،االختبووووووارالتحصوووووويليبعووووودتحكوووووويم

 (.3(،)2الملحق).قسمينى(مفردةقسمتإل83)،تألففيصورتهالنهائي منلالستعمال
(مفردة .40االختبارالمعرفي،ُيجابعنهبالحاسوب،ويتألفمن)األول: القسم
االختبووواراألدائوووي،وهووووبطاقووو مالحظووو ،يملؤهووواالمووودرسبنووواء علوووىأداءالثتتتاني: القستتتم

(فقرةوزعتإلىخمسمهاراتهي:43الطالبللمهارة،ويتكونمن)
 (.8إلى1مهارةتحديدالعناصر:ويشتملعلىثمانيفقرات)منرقم -

 (.15إلى9مهارةالتركيب:ويشتملعلىسبعفقرات)منرقم -

 (.31إلى16(فقرة)منرقم16مهارةالتوصيل:ويتضمن) -

 (.37إلى32مهارةالتشغيل:ويتكونمنستفقرات)منرقم -

(.43إلى38لىستفقرات)منرقممهارةالتنظيموالترتيب:ويشتملع -
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 تصحيح االختبار: 
وذلكوفقسولمالتصوحيحالوذييظهور،عطىكلسؤالمنأسئل االختبارالدرج المناسب يُ

:اآلتي(39فيالجدول)
 سلم تصحيح االختبار التحصيلي في صورته النهائية( 39 جدول 

 األدائي االختبار االختبار المعرفي

الدرجة  رقم السؤال
الدرجة  رقم السؤال العليا

الدرجة  رقم السؤال العليا
الدرجة  رقم السؤال العليا

 العليا
1 1 21 1 1 1 23 2 
2 1 22 1 2 1 24 2 
3 1 23 1 3 1 25 2 
4 1 24 1 4 1 26 2 
5 1 25 1 5 1 27 2 
6 1 26 1 6 1 28 2 
7 1 27 1 7 1 29 2 
8 1 28 1 8 1 30 2 
9 1 29 1 9 1 31 2 
10 1 30 1 10 1 32 1 
11 1 31 1 11 1 33 1 
12 132 1 12 1 34 1 
13 1 33 1 13 1 35 1 
14 1 34 1 14 1 36 2 
15 1 35 1 15 1 37 2 
16 1 36 1 16 1 38 1 
17 1 37 1 17 2 39 1 
18 1 38 1 18 2 40 1 
19 1 39 1 19 2 41 1 
20 140 1 20 2 42 1 
- - - - 21 2 43 1 
- - - - 22 2 --

 0*الدرج الدنيالكلسؤال=

 : التعليمي المحوسب ص حية استبانة االتجاهات نحو البرنامج تحقُّق -4-1-2-5-1-2
والمكتوبو التويىإجاباتعددمناألسئل المحوددةبأنهاوسيل للحصولعلتعرفاالستبان 

،1987ترسوولعووادةإلووىالعينوو بطريقوو مووا،ويطلووبإلووىتلووكالعينوو اإلجابوو عنهوواكتابوو )سووعيد،
(وتعداالستبان إحدىاألدواتالمناسب لرصداتجاهواتالطلبو وتعورفآرائهومحوولموضووع28
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لميووو ،)عاقووول،دراسووو العمعوووين،وفووويبعوووضاألحيوووانقووودتعووودالوسووويل العمليووو الوحيووودةللقيوووامبال
القووائمعلووىاسووتراتيجي التعلوويمولتعوورفاتجاهوواتالطلبوو نحوووالبرنوواملالتعليمووي(.1979،225

اعتمدالباحثالمنهلالوصفيلرصداتجاهاتالطالبنحووالبرنوامل،والتعلمبمساعدةالحاسوب
إلوىالنتوائلصوولمنهواللودراسوتهاإحصوائيا جورىالبيانواتوالمعلومواتالتوينجموع نم ك م يُألنه

(Frankle,1993, 107) 
 صدق االستبانة: تحقُّق 

صدقاالستبان اتبعالباحثالطرائقاآلتي :لتحقُّق
:صدق المحتو  -أ

]الملحوقللتحققمنصدقمحتوىاالستبان ،عرضهاالباحثعلوىمجموعو مونالمحكموين
مالحظاتهمعليهامنالتعديلوالحذفواإلضواف ومودىانتمواءكولبنودمنهواإلوىليبدوا([،7)رقم

المحورالذيُوضعفيه،ومدىوضوحالبنودودقتهاالعلمي .
االقتراحوواتالموافقوو علووىاإلطووارالعوواملالسووتبان ومحاورهووامووعبعووضأبوودىالمحكمووونوقوود

/وأنتبوودأجميعهووابفعوولعووادةصووياغتها،ا وتبسوويطبعووضالبنوووديمكوونإجمالهوواوفووقاآلتووي:التووي
مصدر.

وفوووويضوووووءالمالحظوووواتواالقتراحوووواتالتوووويأبووووداهاالمحكمووووونأجوووورىالباحووووثالتعووووديالت
المناسب قبلتوزيعهاعلىعين التجرب االستطالعي .

صدق االتساق الداخلي: -ب
محاورهاتقيسبفاعلي الدرج التييستدلبهاعلىأّنفقراتأداةالقياسأو»ويقصدبه

(.Legendre, 2005, 287«)السم  نفس هاأوالهدفذاته
بالمحورالذيتنتميإليهتلكالعبارة،وبحسابويقاس» بحسابمعاملارتباطكلعبارة

)فهمي،«معاملاالرتباطكلمحوربالدرج الكلي للمقياسمنخاللبياناتعين استطالعي 
2005،59). 

صودقاالتسواقالوداخليلالسوتبان ،وزعهواالباحوثعلوىعينو التجربو االسووتطالعي ولتحقُّوق
برنووواملالرزمووو اإلحصوووائي للعلووووماالجتماعيووو فوووي(طالبوووا ،ثووومُفر غوووتإجابووواتهم18المؤلفووو مووون)

(SPSS 17.0)،وُحسووبتمعووامالتاالرتبوواطبوويندرجوو البنوودوالدرجوو الكليوو للمحووورالووذيينتمووي
إليووه؛وكووذلكمعووامالتاالرتبوواطبووينالدرجوو الكليوو لكوولمحوووروالدرجوو الكليوو لالسووتبان ؛وُتعوووّد

دالوو إحصووائيا عنوودمسووتوىداللوو والتكووون(درجوو 0.4البنوووُدالتوويتقوولمعووامالتارتباطهوواعوون)
(وتحتوووواجإلووووىأنتسووووتبعدموووون2005،539بنووووودا ضووووعيف فوووويقوووووةارتباطهووووا)فهمووووي،(0.05)

االستبان :
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 :ارتباط درجات بنود كل محور بدرجته الكلية 

 معام ت ارتباط بيرسون لدرجات بنود محاور االختبار بالدرجة الكلية لكل محور  وقيم داللتها.( 40 جدول 

 أسلوب عرض البرنامج البرنامج إخراج البرنامجمحتو  
أسلوب عرض البرنامج وفق 
 أساليب التعلم بالحاسوب

 البرنامج اختبارات

 الداللة االرتباط البند الداللة االرتباط البند الداللة االرتباط البند الداللة االرتباط البند الداللة االرتباط البند
1 0.89** 0.00 1 0.90** 0.00 1 0.50* 0.03 1 0.60** 0.01 1 0.57* 0.014 

2 0.85** 0.00 2 0.84** 0.00 2 0.87** 0.00 2 0.90** 0.00 2 0.87** 0.00 

3 0.80** 0.00 3 0.52* 0.03 3 0.74** 0.00 3 0.82** 0.00 3 0.85** 0.00 

4 0.92** 0.00 4 0.55* 0.02 4 0.62** 0.01 4 0.57* 0.014 4 0.64** 0.00 

5 0.88** 0.00 5 0.73** 0.00 5 0.72** 0.00 5 0.65** 0.00 5 0.72** 0.00 

- - - 6 0.88** 0.00 6 0.57* 0.01 6 0.83** 0.00 6 0.64** 0.00 

- - - 7 0.76** 0.00 7 0.55* 0.02 7 0.58* 0.012 - - - 

- - - - - - 8 0.70** 0.00 - - - - - - 

- - - - - - 9 0.60** 0.01 - - - - - - 

.(باتجاهين0.05*دالعندمستوى).(باتجاهين0.01**دالعندمستوى)

(أنمعوامالتارتبواطدرجواتالبنوودبالودرجاتالكليو للمحواورالتوي40يتضحمنالجودول)
(.وكانووتكّلهووادالوو إحصووائيا .0.92–0.50تنتموويإليهوواتراوحووتبووينالمتوسووط والعاليوو جوودا )

 وهذايدلعلىأنبنوداالستبان تتمتعبصدقاالتساقالداخلي.

 :ارتباط الدرجة الكلية لكل محور بالدرجة الكلية ل ستبانة 

 معام ت ارتباط بيرسون لدرجات كل محور الكلية بالدرجة الكلية ل ستبانة  وقيم داللتها.( 41 جدول 
 قيمة الداللة معامل االرتباط م المحوراستتتتتتتت رقم المحور
 0.00 **0.70محتوىالبرناملاألول

 0.00 **0.83البرناملإخراجالثاني

 0.00 **0.93أسلوبعرضالبرناملالثالث

 0.00 **0.90أسلوبعرضالبرناملوفقأساليبالتعلمبمساعدةالحاسوبالرابع

 0.02 *0.55البرناملاختباراتالخامس

.(باتجاهين0.05*دالعندمستوى).(باتجاهين0.01**دالعندمستوى)
(أنمعوووامالتارتبووواطدرجووواتكووولمحوووورمووونالمحووواورالخمسووو 41يتضوووحمووونالجووودول)

درجووو ،وكانوووت(0.93–0.55بالدرجوو الكليووو لالسووتبان تراوحوووتبوووينالمتوسووط والعاليووو جوودا )
وهذايدلعلىأّناالستبان تتمتعبتجانسواتساقداخليبوينمحاورهواكّلهوا،كلهادال إحصائيا ،

وأّنهاتقيساتجاهاتالطلب نحوالبرناملالتعليميالمحوسب.
الصدق التمييز   المقارنة الطرفية(: -ج

باسوتخداممجموعواتمعوروفأنهوامختلفو ،يفتورضالباحوث»التمييوزيصودقاليمكنتحقُّق,
وذلوك.(2006،424)أبووعوالم،«األداةالتييبنيهاتميزبينكلمجموع واألخورىأندرجات
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المقارن بينالفئاتالمتطرف فياالختبارذاتهكأنيؤخذالربعأوالثلوثاألعلوىمون»عنطريق
الوودرجاتالمتحصوول فوويهووذااالختبوواروالووذييمثوولالفئوو العليووا،ويقووارنبووالربعأوالثلووثاألدنووى

جاتفيهوالذييمثلالفئو الودنيا،ثومتحسوبالداللو اإلحصوائي للفورقبوينمتوسوطيالفئتوين،للدر
،2006)ميخائيول،«بدالل الفرقبينالفئتينالعلياوالدنيافإذاظهرتالدالل عداالختبارصادقا 

152.)
لوووووىاعتمووووودالباحوووووثأع،الصووووودقالتمييوووووزيلالسوووووتبان ،ولكووووولمحوووووورمووووونمحووووواورهولتحقُّوووووق

منالدرجاتالكلي لكلمحورولالستبان كّلهاموندرجواتطلبو (%33.33)وأدنى(33.33%)
موواإذاكووانثووماختُبوور(طالبووا ،بعوودأنرتبووتتصوواعديا ،18العينوو االسووتطالعي البووالغعووددهم)

يكموووافووو،اختبوووارموووانويتنووويباسوووتعمال(0.05الفووورقبوووينالفئتوووينداال إحصوووائيا عنووودمسوووتوى)
(:42الجدول)

 نتائج اختبار مان ويتني لتحقُّق الصدق التمييز  ل ستبانة بمحاورها( 42 جدول 

 العدد المجموعات المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 Uقيمة  الرتب

الدرجة 
 Zالمعيارية 

قيمة 
 الداللة

 محتو  البرنامج
 22.50 3.75 6الفئ الدنيا

1.50** -2.71 0.007 
 55.50 9.25 6الفئ العليا

 إخراج البرنامج
 23.50 3.92 6الفئ الدنيا

2.50* -2.50 0.013 
 54.50 9.08 6الفئ العليا

 أسلوب عرض البرنامج
 21.00 3.50 6الفئ الدنيا

0.00** -2.93 0.003 
 57.00 9.50 6الفئ العليا

أسلوب عرض البرنامج وفق 
 أساليب التعلم بالحاسوب

 21.00 3.50 6الفئ الدنيا
0.00** -2.89 0.004 

 57.00 9.50 6الفئ العليا

 اختبارات البرنامج
 25.50 4.25 6الفئ الدنيا

4.50* -2.21 0.027 
 52.50 8.75 6الفئ العليا

الصدق التمييز  العام 
  االستبانة كّلها(

 21.00 3.50 6الفئ الدنيا
0.00** -2.89 0.004 

 57.00 9.50 6الفئ العليا

.(0.05عندمستوى) *دال.(0.01عندمستوى) **دال
عنوود(لالسووتبان كّلهواولمحاورهوادالوو إحصوائيا Uالسوابقأنقويم)(42)ُيالحوظمونالجوودول

إّنقووويمداللتهووواكّلهووواأصوووغرمووونمسوووتوى(؛0.05(أو)0.01مسوووتوى) أوα<0.01الداللووو )إذ 
درجووواتاتجاهووواتفئتووويأفووورادالعينووو يبوووينمتوسوووط دالإحصوووائيا ؛وهوووذايووودلعلوووىفووورق(0.05

خراجووووه، االسووووتطالعي )الوووودنياوالعليووووا(نحوووووالبرنوووواملالتعليموووويالمحوسووووببمحوووواوره)محتووووواه،وا 
ح الفئووو ولمصووولوأسووولوبعرضوووه،وأسووولوبعرضوووهوفوووقأسووواليبالوووتعلمبالحاسووووب،واختباراتوووه(
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.وهووذايعنوويأناالسووتبان تميووزجيوودا بووينالفئوو الوودنياموونأفوورادالعينوو وبووينالفئوو العليووافوويالعليووا
اتجاهاتهمنحوالبرناملالتعليميالمحوسب،ممايشيرإلىصدقهاالتمييزي.

 ثبات االستبانة: تحقُّق 
ثباتاالستبان اتبعالباحثالطرائقاآلتي :لتحقُّق

 :طريقة ألفا كرونباخ -أ

معادلوووو ألفووووابمحاورهوووواباسووووتعمال(اآلتوووويمعووووامالتثبوووواتاالسووووتبان 43ظهوووورالجوووودول)يُ
كرونباخ:

 معام ت ثبات ألفا كرونباخ ل ستبانة ولكل محور من محاورها( 43 جدول 

 معامل ثبات ألفا عدد البنود اسم المحتتتتور رقم المحور
 0.91 5محتوىالبرناملاألول

 0.86 7البرناملإخراجالثاني

 0.82 9أسلوبعرضالبرناملالثالث
 0.82 7أسلوبعرضالبرناملوفقأساليبالتعلمبمساعدةالحاسوبالرابع

 0.78 6البرناملاختباراتالخامس

 0.93 34 الثبتتتتتات العام  االستبانة كّلها(

السووابقأنمعووامالتألفوواكرونبوواخلمحوواوراالسووتبان تراوحووتبووين(43)يتبووينموونالجوودول
كموايتضوحموناوحتبوينالعاليو والعاليو جوّدا ،،وهيمعامالتثباتتردرج (0.91(و)0.78)

يوودل(درجوو ،وهووومعاموولثبوواتعووالجوود ا 0.93الجوودولأنمعاموولالثبوواتالعوواملالسووتبان بلووغ)
ويمكووناالعتمووادعليهووافووي عاليوو موونثبوواتاالتسوواقالووداخلي،تووعبدرجووعلووىأناالسووتبان تتم

التطبيقالميدانيللبحث.
:طريقة التجزئة النصفية -ب

(اآلتوويمعووامالتالثبوواتوفووقطريقوو التجزئوو النصووفي لسووبيرمانبووراون44يوضووحالجوودول)
وجيتمان:

 وكل محور من محاورها وفق طريقة التجزئة النصفية. معام ت ثبات االستبانة( 44 جدول 
 جيتمان سبيرمان براون عدد البنود اسم المحتتتتور رقم المحور
 0.95 0.97 5محتوىالبرناملاألول

 0.93 0.93 7البرناملإخراجالثاني

 0.71 0.77 9أسلوبعرضالبرناملالثالث

 0.75 0.76 7التعلمبمساعدةالحاسوبأسلوبعرضالبرناملوفقأساليبالرابع

 0.81 0.81 6البرناملاختباراتالخامس

 0.93 0.93 34 الثبات العام  االستبانة كّلها(



 إجراءات البحث وأدواته.   الفصل الرابع  

 

159 
 

(السووابقأنمعووامالتاالتسوواقالووداخليلبنوووداالسووتبان ولمحاورهووا44يتضووحموونالجوودول)
وبووووين؛(درجوووو وفووووقسووووبيرمانبووووراون0.97)(و0.76بطريقوووو التجزئوووو النصووووفي تراوحووووتبووووين)

،وتوودليوو والعاليوو جووّدا (درجوو وفووقجيتمووان،وهوويمعووامالتتراوحووتبووينالعال0.95(و)0.71)
بنودهاالداخلي.واتساقعلىثباتاالستبان 

:طريقة اإلعادة -ج
ابيعمونأسو طبقالباحثاالستبان علىأفرادالعين االستطالعي مورةثانيو بعودمورورثالثو

سووووبمعاموووولارتبوووواطبيرسووووونبووووينالووودرجاتالكليوووو لكوووولمحووووورموووونمحوووواورحُوالتطبيوووقاألول،
:اآلتي(45االستبان ،وكذلكلالستبان كّلهافيالتطبيقين،كمايظهرفيالجدول)

 اإلعادة.معام ت ثبات االستبانة وكل بعد من أبعادها وفق طريقة ( 45 جدول 
رقم 
 المحور

 عدد البنود اسم المحتتتتور
ارتباط بيرسون 
 بين التطبيقين

 قيم الداللة

 0.00 **0.87 5محتوىالبرناملاألول

 0.00 **0.90 7البرناملإخراجالثاني

 0.00 **0.91 9أسلوبعرضالبرناملالثالث

الرابع
أسلوبعرضالبرناملوفقأساليبالتعلمبمساعدة

الحاسوب
7 0.85** 0.00 

 0.00 *0.89 6البرناملاختباراتالخامس

 0.00 **0.91 34 الثبات العام  االستبانة كلها(

 .(باتجاهين0.01**دالعندمستوى)
(السوووابقأنمعوووامالتاالرتبووواطبوووينالتطبيقوووينلمحووواوراالسوووتبان 45ُيالحوووظمووونالجووودول)

،ودالوو إحصووائيا عنوودا وهوويمعووامالتارتبوواطعاليوو جوودّ(درجوو ،0.91(و)0.85تراوحووتبووين)
(درج ،وهوو0.91كمابلغمعاملاالرتباطالعامبينالتطبيقينلالستبان كلها)(،0.01مستوى)

(.وتدلكلهذهالمعامالتعلىثبواتمرتفوع0.01معاملعالجدا ودالإحصائيا عندمستوى)
ان االتجاهوواتنحوووالبرنوواملالتعليموويالمحوسووببمحاورهووافوويواسووتقرارفوويأداءاألفوورادفووياسووتب

تطبيقاتهاالمتكررة.
 االستبانة في صورتها النهائية: 

منثالث أقسام:صدقهاوثباتهاتحقُّقبعدتألفتاالستبان فيصورتهاالنهائي 
.مقدم شارح لهدفاالستبان األول: القسم
.)السن الدراسي ،واالختصاص،والمجموع (البياناتاألساسي الثاني: القسم
خمسو مسوتوياتأموامكولبنودمنهوابنودا ،34بلوغعوددهابنوداالسوتبان التويالثالث: القسم

تنووودرجوغيووورموافوووقبشووودة(،–غيووورموافوووق–متوووردد–موافوووق–موووناإلجابووو هوووي)موافوووقبشووودة
خمس محاورهي:ضمن
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بنود.ويشتملعلىخمس :محتو  البرنامج -
ويتضمنسبع بنود.:إخراج البرنامج -
ويتألفمنتسع بنود.:أسلوب عرض البرنامج -
ويتكووونموونسووبع أستتلوب عتترض البرنتتامج وفتتق أستتاليب التتتعلم بمستتاعدة الحاستتوب: -
بنود.

ويشتملعلىست بنود. :اختبارات البرنامج -
  االستبانةتصحيح: 

خمسمستوياتمناإلجابو هوي)موافوقعلىج ر د مُالدراس إناالستبان المعتمدةفيهذه
وُيعطوىوفقمقياسليكورتالخماسوي،غيرموافقبشدة(–غيرموافق–متردد–موافق–بشدة

حسوبمسوتوىاإلجابو الوذييختوارهلوذلكالبنودعلوىالنحووبكلفردمنأفرادالعين درج كلبنود
:اآلتي(46الذييظهرفيالجدول)

 درجات مستويات اإلجابة عن بنود االستبانة ( 46 جدول 
 مستويات اإلجابة
 غير موافق بشدة غير موافق متردد موافق موافق بشدة نوع البنود

54321 الدرجة

حكمتقويميلنوعاالتجاهالسائدودرجتهفويكولبنودمونبنووداالسوتبان وكولمحووروُأعطي
اعتمووادالمتوسووطالحسووابيللبنوود،والمتوسووطالحسووابيالموووزونلكوولمحووور]المتوسووطبموونمحوواوره

الموزونللمحور=)مجموعمتوسطاتبنوودالمحور/عوددبنوودالمحوور([؛وبنواء علوىقوانونطوول
(،وذلووكوفووقمفتوواح2002،28)سووالم وأبووومغلووي،،لفئوو =المدى/عووددالفئووات(الفئوو :)طووولا

حفيالجدولالتصحيح :(اآلتي47)الموض 
 مفتا  تصحيح بنود االستبانة ومحاورها وتصنيف متوسطاتها( 47 جدول 

الدرجة  المتغتتتتتير
 الدنيا

الدرجة 
 العليا

اتجاه 
 سلبي جداً 

اتجاه 
 سلبي

اتجاه 
 حياد 

اتجاه 
 إيجابي

اتجاه 
 إيجابي جداً 

متوسط البند/ المتوسط 
 الموزون للمحور

1 5 
وأقلمن1

1.8
وأقل1.8

2.6
وأقل2.6

3.4
وأقل3.4

4.24.2–5

 النهائي للبرنامج التعليمي المحوسب: التجريب -4-1-2-5-2

الدراس تحقُّقبعد عين  على التعليمي البرنامل الباحث طبق الدراس  أدوات صالحي 
وفق التعليالتجريبي ، ليتحّققالبرنامل وذلك المعهد حد ده الذي التعليمي،فاعلي  مي البرنامل

(اآلتي:48الجدول)كمافي(4/01/2015-13/10/2014)الواقع بينفيالمّدةوذلك
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 تاريخ الحصل الدراسية في التجريب النهائي للبرنامج التعليمي( 48 جدول 

 التاريخ اليوم الموضوع الجلسة
موعد المجموعة 

 التجريبية
 الشعبة األولى

موعد المجموعة 
 الضابطة

 الشعبة الثانية

كان
الم

 

3إلى11.3012إلى13/10/20148.30االثنيناالختبارالقبلياألولى

ط 
ضاب

كلل
ماتي
نيو
رال

مخب
 و

ريبي
لتج
بل

سو
لحا
را
مخب



 الثاني 
(introduction to pneumatic actuator)الهوائي المنفذاتإلىمدخل

(single acting cylinder)التأثيرأحادي األسطوان 
3إلى12 11.30إلى20/10/20148.30 االثنين

 الثالث 
(double acting cylinder)التأثيرثنائي األسطوان 
(rotary actuator)الدوارةالمنفذات

3إلى12 11.30إلى8.30 27/10/2014 االثنين

 الرابع 
(valves Classification)الصماماتتصنيف

(poppet valves)القفازةالصمامات
3إلى12 11.30إلى8.30 03/11/2014 االثنين

 الخامس 
(quick release valve) السريعالتنفيسصمام
 logic valve)(OR)))أّو(المنطقيالصمام
logic valve)(AND))ّو()المنطقيالصمام

3إلى12 11.30إلى8.30 10/11/2014 االثنين

 السادس 
 (direction control valves symbol).االتجاهفيالتحكمصماماتتمثيل

(spool valves) .صمامالبكر
3إلى12 11.30إلى8.30 17/11/2014 االثنين

بي 
جري

للت
وب

حاس
وال
يك
ومات

الني
بر
مخ

،
ط 
ضاب

طلل
فق
يك
ومات

الني
بر
مح
و



3إلى12 11.30إلى8.30 24/11/2014 االثنينالتمريناألول:تضمن)وحدةالخدم وفردالثقب( السابع 
3إلى12 11.30إلى8.30 01/12/2014 االثنين(واألسطوان أحادي التأثير(2/3)الصمام)تضمن:التمرينالثاني الثامن 
3إلى12 11.30إلى8.30 08/12/2014 االثنين(واألسطوان ثنائي التأثير(2/5)الصمام)تضمن:التمرينالثالث التاسع 

 العاشرة
والصومامالخوانقموعالتأثيرثنائي واألسطوان (2/5)صمام)التضمن:الرابعالتمرين

عدمرجوعوصمامالتنفيسالسريع(
3إلى12 11.30إلى8.30 15/12/2014 االثنين
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 التاريخ اليوم الموضوع الجلسة
موعد المجموعة 

 التجريبية
 الشعبة األولى

موعد المجموعة 
 الضابطة

 الشعبة الثانية

كان
الم

 

 الحادي عشر
والصمامالمنطقويالتأثيرثنائي واألسطوان (2/3))الصمامتضمن:التمرينالخامس

(ANDوصمامالتحكم)(2/5باالتجاه)بنبض هوائي منالطرفين)
3إلى12 11.30إلى22/12/20148.30 االثنين

 الثاني عشر
المنطقويوالصمامالتأثيرثنائي واألسطوان (2/3)الصمام)تضمن:التمرينالسادس

(OR)الطرفينمنهوائي بنبض (2/5)االتجاهفيالتحكموصمام)
3إلى12 11.30إلى29/12/20148.30 االثنين

الثالث عشر
االختبارالبعدي)للمجموعتين(

.للمجموع التجريبي فقطتطبيقاستبان االتجاهات
12إلى8 12إلى8 04/01/2015األحد

الرابع عشرة
للمجموعتين.االختبارالبعديالمؤجل
.للمجموع التجريبي فقطتطبيقاستبان االتجاهات

12إلى9 12إلى9 22/01/2015الخميس

3إلى12 11.30إلى8.30 14/10/2014الثالثاءاالختبارالقبلياألولى

ط 
ضاب

كلل
ماتي
نيو
رال

مخب
 و

ريبي
لتج
بل

سو
لحا
را
مخب



 الثاني 
(introduction to pneumatic actuator)الهوائي المنفذاتإلىمدخل

(single acting cylinder)التأثيرأحادي األسطوان 
3إلى12 11.30إلى8.30 21/10/2014الثالثاء

 الثالث 
(double acting cylinder)التأثيرثنائي األسطوان 
(rotary actuator)الدوارةالمنفذات

3إلى12 11.30إلى8.30 28/10/2014الثالثاء

 الرابع 
(valves Classification)الصماماتتصنيف

(poppet valves)القفازةالصمامات
3إلى12 11.30إلى04/11/20148.30الثالثاء

 الخامس 
(quick release valve) السريعالتنفيسصمام
 logic valve)(OR)))أو(المنطقيالصمام
logic valve)(AND))و()المنطقيالصمام

3إلى12 11.30إلى8.30 11/11/2014الثالثاء
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 التاريخ اليوم الموضوع الجلسة
موعد المجموعة 

 التجريبية
 الشعبة األولى

موعد المجموعة 
 الضابطة

 الشعبة الثانية

كان
الم

 

 السادس 
 (direction control valves symbol).االتجاهفيالتحكمصماماتتمثيل

(spool valves) .صمامالبكر
3إلى12 11.30إلى18/11/20148.30الثالثاء

بي 
جري

للت
وب

حاس
وال
يك
ومات

الني
بر
مخ

،
ط 
ضاب

طلل
فق
يك
ومات

الني
بر

مح
و



3إلى12 11.30إلى8.30 25/11/2014الثالثاءالثقب(التمريناألول:تضمن)وحدةالخدم وفرد السابع 
3إلى12 11.30إلى8.30 02/12/2014الثالثاء(واألسطوان أحادي التأثير(2/3)الصمام)تضمن:التمرينالثاني الثامن 
3إلى12 11.30إلى09/12/20158.30الثالثاء(واألسطوان ثنائي التأثير(2/5)الصمام)تضمن:التمرينالثالث التاسع 

 العاشرة
والصومامالخوانقموعالتأثيرثنائي واألسطوان (2/5)صمام)التضمن:التمرينالرابع

عدمرجوعوصمامالتنفيسالسريع(
3إلى12 11.30إلى8.30 16/12/2014الثالثاء

 الحادي عشر
والصمامالمنطقويالتأثيرثنائي واألسطوان (2/3))الصمامتضمن:التمرينالخامس

(AND(وصمامالتحكمفياالتجاه)2/5)بنبض هوائي منالطرفين)
3إلى12 11.30إلى8.30 23/12/2014الثالثاء

 الثاني عشر
المنطقويوالصمامالتأثيرثنائي واألسطوان (2/3)الصمام)تضمن:التمرينالسادس

(OR)الطرفينمنهوائي بنبض (2/5)باالتجاهالتحكموصمام)
3إلى12 11.30إلى8.30 30/12/2014الثالثاء

الثالث عشر
االختبارالبعدي)للمجموعتين(

4إلى12 4إلى12 04/01/2015األحدتطبيقاستبان االتجاهاتللمجموع التجريبي فقط.

الرابع عشرة
للمجموعتين.االختبارالبعديالمؤجل

تطبيقاستبان االتجاهاتللمجموع التجريبي فقط.
 4إلى12 4إلى12 22/01/2015الخميس
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 :المجموعات تكافؤ تحقُّق -4-1-2-5-3
والتويفوياختيوارالعينو الممثلو فويهوذهالدراسو ،اإلجراءاتالتياتبعهاالباحوثجانبإلى

مجموعواتتكوافؤ تحقوقالباحوثُ،(109،112)صأشيرإليهاعندالحديثعنخصائصالعينو 
تطبيووووقاالختبووووارالتحصوووويليالمصووووممعلوووويهمقبوووولتدريسووووهموفووووقالبرنوووواملالتعليموووويبالدراسوووو 

وجتد فتروق ذات داللتة إحصتائية عنتد  ال تالمحوسب،ثماختبرتالفرضي التيتنصعلوىأنوه:
( بتتين متوستتطات درجتتات الطلبتتة فتتي االختبتتار التحصتتيلي القبلتتي بقستتميه 0.05مستتتو  داللتتة  

 المعرفي واألدائي  تعز  لمتغير  المجموعة  واالختصال  والتفاعل بينهما(.
الختبوووووارهوووووذهالفرضوووووي اسوووووتخرجتالمتوسوووووطاتالحسوووووابي ،واالنحرافووووواتالمعياريووووو )ع(و

)القوالووووبالبالسووووتيكي ،والقوالووووبتبعووووا لمتغيووووراالختصوووواصللمجموووووعتينالتجريبيوووو والضووووابط ،
،وللتفاعوولبووينمتغيووريالمجموعوو واالختصوواصالمعدنيوو ،والتلمووذةالصووناعي ،واألجهووزةالدقيقوو (

(2X4=8اآلتي:49عات(،كمايظهرفيالجدول)مجمو)
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  ع( للتحصيل الدراسي العام القبلي لت ميذ مجموعات الدراسة( 49 جدول 

 المجموعة المتغير
 االختصال

 المجموع المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع المتوسط العدد ع المتوسط العدد ع المتوسط العدد

االختبار 
 المعرفي

 1.66 3.14 14 1.57 2.86 7 1.81 3.43 7القوالبالبالستيكي 

 1.84 3.25 16 1.28 3.75 8 2.25 2.75 8 والقوالبالمعدني 

 1.63 3.38 16 1.63 3.00 7 1.66 3.67 9 التلمذةالصناعي 

 1.98 3.42 19 2.17 3.78 9 1.85 3.10 10األجهزةالدقيق 

 1.76 3.31 65 1.69 3.39 31 1.84 3.24 34 المجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع

 االختبار األدائي

 1.25 5.79 14 95. 5.71 7 1.57 5.86 7القوالبالبالستيكي 

 1.34 5.75 16 1.51 6.00 8 1.20 5.50 8 والقوالبالمعدني 

 1.28 6.81 16 1.13 7.43 7 1.22 6.33 9 التلمذةالصناعي 

 1.21 6.37 19 1.41 6.67 9 99. 6.10 10األجهزةالدقيق 

 1.31 6.20 65 1.39 6.45 31 1.22 5.97 34 المجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع

االختبار 
 التحصيلي كّله

 2.02 8.93 14 1.99 8.57 7 2.14 9.29 7القوالبالبالستيكي 

 2.34 9.00 16 2.05 9.75 8 2.49 8.25 8 والقوالبالمعدني 

 2.14 10.19 16 1.90 10.43 7 2.40 10.00 9 التلمذةالصناعي 

 2.42 9.79 19 2.83 10.44 9 1.93 9.20 10األجهزةالدقيق 

 2.26 9.51 65 2.28 9.84 31 2.23 9.21 34 المجمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوع

تحليولالتبواينالثنوائياالتجواه)واستعمل (Tow-Way Analysis of Varianceالباحثاختبار 
لتعّرفدالل الفروقبينمتوسطاتدرجاتاالختبارالتحصيليالقبليبقسميهالمعرفويواألدائوي،

(اآلتي:50تبعا لمتغيريالمجموع ،واالختصاص،والتفاعلبينهما،كمايتبينمنالجدول)
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في  نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي االتجاه لداللة الفروق بين متوسطات درجات الطلبة( 50 جدول 
 االختبار التحصيلي القبلي بقسميه المعرفي واألدائي تبعًا لمتغير  المجموعة  واالختصال  والتفاعل بينهما

مجموع  مصدر التباين المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 F) 

قيمة 
 الداللة

 االختبار المعرفي

 0.725 0.125 0.413 1 0.413 المجموع 

 0.971 0.080 0.263 3 0.790 االختصاص

 0.460 0.875 2.885 3 8.656 االختصاصالمجموع *

 - - 3.299 57 188.027 الخطأ

 - - - 64 197.846الكليالمصحح

 األدائياالختبار 

 0.100 2.799 4.463 1 4.463 المجموع 

 0.054 2.695 4.299 3 12.896 االختصاص

 0.620 0.596 0.951 3 2.852 االختصاصالمجموع *

 - - 1.595 57 90.900 الخطأ

 - - - 64 110.400الكليالمصحح

االختبار التحصيلي 
 كّله

 0.227 1.494 7.593 1 7.593 المجموع 

 0.306 1.235 6.274 3 18.822 االختصاص

 0.534 0.738 3.750 3 11.251 االختصاصالمجموع *

 - - 5.082 57 289.679 الخطأ

 - - - 64 326.246الكليالمصحح

لالختبووووارالتحصوووويليالقبلووووي(F(السووووابقأّنقوووويمالداللوووو لقوووويم)50ُتظهوووورنتووووائلالجوووودول)
مونمتغّيوريالمجموعو ،واالختصواص،وللتفاعولبينهمواأكبور بقسميهالمعرفيواألدائي،تبعا لكل 

فوووروقدالّووو إحصوووائيا بوووينمتوسوووطاتأنوووهالوهوووذايووودلعلوووى(؛α>0.05مووونمسوووتوىالداللووو )
دائوووووي،تعوووووزىلمتغيوووووريدرجووووواتالطلبووووو فوووووياالختبوووووارالتحصووووويليالقبلووووويبقسوووووميهالمعرفووووويواأل

المجموع ،واالختصاص،أيالتوجدفروقدالو إحصوائيا بوينطلبو المجموعو التجريبيو وطلبو 
المجموع الضابط منجه ،والبيناالختصاصواتاألربوعفويالمجمووعتينمونجهو ثانيو ،وال

ع واالختصواصمونجهو المجموبينالمجموعاتالّثمانيالناتج منتقسيمالطلب تبعا لمتغير ي
وتسووواويمعلومووواتهمقبووولتطبيوووقوتووودّلهوووذهالنتوووائلكّلهووواعلوووىتكوووافؤمجموعووواتالدراسووو ثالثووو ،

البرناملعليهم.

 المعالجات اإلحصائية المستعملة الستخ ل النتائج: 

برنواملالرزمو اإلحصوائي باسوتعمالعلىالحاسووباعتمدالباحثفيتحليلالنتائلعموما 
فوياسُتعملتوتتلخصالمعالجاتاإلحصائي التي(،17.0(اإلصدار)SPSS)للعلوماالجتماعي 

:اآلتي هذاالبحثالستخالصنتائجهفيالمعالجات
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 المتوسطاتالحسابي ،واالنحرافاتالمعياري ،واألوزانالنسبي . -

 لعين واحدة.(t-test)اختبار -

 لعينتينمرتبطتين.(t-test)اختبار -

 لعينتينمستقلتين.(t-test)اختبار -

 .لعينتينمرتبطتينرويلكوكسوناختبا -

 .ويتنيلعينتينمستقلتين-اختبارمان -

 (.One way ANOVA)اختبارتحليلالتبايناألحادي -

 للمقارناتالبعدي .(Scheffe)اختبارشيفيه -

:اآلتيالذييتمثلفيالقانون نسب الكسبالمعدل -
 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑜𝑓 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 =

𝑀2 − 𝑀1

𝑇𝑆 − 𝑀1
+

𝑀2 − 𝑀1

𝑇𝑆
 

(:يشويرM2و)،ابيللمجموع فوياالختبوارالقبلوي:يشيرإلىالمتوسطالحس(M1)وذلكأنّ)
؛(:الدرجوو العظمووىلالختبووار(TSو)،ابيللمجموعوو فووياالختبووارالبعووديإلووىالمتوسووطالحسوو

(.2008،88جي،)السفرة
 مربعإيتالقياسحجماآلثر:الذييحسبوفقالقانوناآلتي: -

[𝛈𝟐 =
𝐭𝟐

𝐭𝟐 +  𝐝𝐟
] 

)فهمووي،؛=درجو الحريوو (𝐝𝐟)=مربووعقيموو )ت(.و(𝐭𝟐)و(=مربووعإيتوا،𝛈𝟐)وذلوكأنّ
(.273-2011،272؛حسن،2005،402
حجووماألثووربداللوو قيموو تصوونيفمسووتوى(اآلتووييوضووحمعيووارتصوونيف51والجوودول)

:مربعإيتا
 معيار تصنيف مستو  حجم األثر بداللة قيمة مربع إيتا( 51 جدول 

 (η2مربع إيتا   تقدير حجم األثر
η2 )<(0،059)  أثر صغير
η2 )<(0،138) ≤(0،059) أثر متوسط
(η2 ≤(0،138) أثر كبير

(2011،283)حسن،
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 الخامسالفصل 
 عرض نتائج البحث وتحليلها

 العنوان الترقيم
 اإلجابة عن السؤال األول 5-1
 الفرضية األولى 
 الفرضية الثانية 
 ثانياإلجابة عن السؤال ال5-2
 الفرضية الثالثة 
 الفرضي الفرعي األولى
  الفرعي الثاني الفرضي
  الفرضي الفرعي الثالث 

  الفرضي الفرعي الرابع 

 الفرضية الرابعة 
 الفرضي الفرعي األولى
  الفرضي الفرعي الثاني
  الفرضي الفرعي الثالث 

  الفرضي الفرعي الرابع 

 الفرضية الخامسة 
 الفرضي الفرعي األولى
  الثاني الفرضي الفرعي
  الفرضي الفرعي الثالث 

  الفرضي الفرعي الرابع 

 الفرضية السادسة 
 الفرضية السابعة 
 الفرضية الثامنة 
 الفرضي الفرعي األولى
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 العنوان الترقيم
  الفرضي الفرعي الثاني
  الفرضي الفرعي الثالث 

  الفرضي الفرعي الرابع 

 الفرضية التاسعة 
 الفرضي الفرعي األولى
  الفرضي الفرعي الثاني
  الفرضي الفرعي الثالث 

  الفرضي الفرعي الرابع 

 الفرضية العاشرة 
 الفرضي الفرعي األولى
  الفرضي الفرعي الثاني
  الفرضي الفرعي الثالث 

  الفرضي الفرعي الرابع 

 الفرضية الحادية عشرة 
  الثانية عشرةالفرضية 
لث.اإلجابة عن السؤال الثا 5-3
  .الفرضية الثالثة عشرة 
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 نتائج البحث عرض : اخلامسالفصل 
عوونأسووئلتهيهوودفهووذاالفصوولإلووىعوورضالنتووائلالتوويتوصوولإليهوواالبحووثعبووراإلجابوو 

واختبارفرضياته
طلبوو السوون األولووىفوويالمعاهوودالمتوسووط إتقووانمسووتوىموواعةةا الاةةاال األول:اإلجابةة   -5-1

 ؟ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات الصناعي 
واألوزانالنسوبي واالنحرافاتالمعياريو الحسابي المتوسطاتُحسبتلإلجاب عنهذاالسؤال

لمجموووعتينلبقسووميهالمعرفوويواألدائووي)بمهاراتووهالخمووس(لالختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشوور
)القوالووبالبالسووتيكي ،والقوالووبالمعدنيوو ،والتلمووذة)التجريبيوو ،والضووابط (باختصاصوواتهماألربعوو 

ثووومُتُحق وووقمووونداللووو الفووورقبوووينمتوسوووطاتهاوبووويندرجووو اإلتقوووانالصوووناعي ،واألجهوووزةالدقيقووو (.
،منخاللاختبارالفرضيتيناآلتيتين:%(85)المفترض

 بتين متوستط 0.05ال يوجد فرق ذو داللتة إحصتائية عنتد مستتو  داللتة  : الفرضية األولى )
درجتتتات طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة فتتتي االختبتتتار التحصتتتيلي البعتتتد  المباشتتتر بقستتتميه 

   :%(85المفترض  ومهاراته  ودرجة مستو  اإلتقان 
 درجات طلبة المجموعة التجريبية  الفرق بين متوسط لداللة لعينة واحدة (t-testنتائج اختبار  ( 52 جدول 

 ودرجة مستو  اإلتقان المفترض  المباشر في االختبار البعد 

 العدد االختصال المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسبي

 اإلتقاندرجة 
 85%) 

 قيمة
  ت(

 درجة
 الحرية

 قيمة
 الداللة

االختبار 
 المعرفي

 0.16 6 1.62 34 %87.85 1.86 35.14 7البالستيكي القوالب
 0.02 7 *2.99 34 %88.45 1.30 35.38 8القوالبالمعدني 
 0.22 8 1.34 34 %88.05 2.73 35.22 9التلمذةالصناعي 
 0.88 9 0.16- 34 %84.50 4.02 33.80 10األجهزةالدقيق 

مهارة
تحديد
العناصر

 0.00 6 **4.96 6.8 %96.38 0.49 7.71 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **8.60 6.8 %98.50 0.35 7.88 8القوالبالمعدني 
 0.00 8 **6.65 6.8 %97.25 0.44 7.78 9التلمذةالصناعي 
 0.01 9 **3.62 6.8 %95.00 0.70 7.60 10األجهزةالدقيق 

مهارة
التركيب

 0.01 6 **4.14 5.95 %95.86 0.49 6.71 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **4.89 5.95 %96.43 0.46 6.75 8القوالبالمعدني 
 0.14 8 1.63 5.95 %90.43 0.71 6.33 9التلمذةالصناعي 
 0.24 9 1.25 5.95 %88.57 0.63 6.20 10األجهزةالدقيق 

مهارة
التوصيل

 0.92 6 0.11- 26.35 %84.81 1.60 26.29 7القوالبالبالستيكي 
 0.98 7 0.03 26.35 %85.10 2.39 26.38 8القوالبالمعدني 
 0.15 8 1.59 26.35 %87.10 1.22 27.00 9التلمذةالصناعي 
 0.38 9 0.92 26.35 %86.45 1.55 26.80 10األجهزةالدقيق 
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المتوسط  العدد االختصال المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسبي

 اإلتقاندرجة 
 85%) 

 قيمة
  ت(

 درجة
 الحرية

 قيمة
 الداللة

مهارة
التشغيل

 0.83 6 0.22 6.8 %85.75 0.69 6.86 7القوالبالبالستيكي 
 0.75 7 0.33 6.8 %86.00 0.64 6.88 8المعدني القوالب

 0.67 8 0.44 6.8 %86.13 0.60 6.89 9التلمذةالصناعي 
 0.29 9 1.12- 6.8 %81.25 0.85 6.50 10األجهزةالدقيق 

مهارة
التنظيم
والترتيب

 0.16 6 1.63 5.1 %90.50 0.53 5.43 7القوالبالبالستيكي 
 0.04 7 *2.60- 5.1 %77.17 0.52 4.63 8القوالبالمعدني 
 0.09 8 1.96 5.1 %90.67 0.53 5.44 9التلمذةالصناعي 
 0.63 9 0.50 5.1 %86.67 0.63 5.20 10األجهزةالدقيق 

االختبار 
األدائي

 0.08 6 2.10 51 %88.33 2.52 53.00 7القوالبالبالستيكي 
 0.19 7 1.45 51 %87.50 2.93 52.50 8القوالبالمعدني 
 0.02 8 *2.93 51 %89.07 2.51 53.44 9التلمذةالصناعي 
 0.27 9 1.16 51 %87.17 3.53 52.30 10األجهزةالدقيق 

االختبار 
التحصيلي

 0.09 6 2.01 85 %88.14 4.14 88.14 7القوالبالبالستيكي 
 0.08 7 2.08 85 %87.88 3.91 87.88 8القوالبالمعدني 
 0.05 8 *2.25 85 %88.67 4.90 88.67 9التلمذةالصناعي 
 0.60 9 0.54 85 %86.10 6.38 86.10 10األجهزةالدقيق 

(.0.01(.**دال عندمستوى)0.05*دال عندمستوى)
(السووابقأنأغلووبالمتوسووطاتالحسووابي واألوزانالنسووبي لوودرجات52يتضووحموونالجوودول)

المجموع التجريبي باختصاصاتهماألربع )القوالبالبالستيكي ،والقوالبالمعدنيو ،والتلموذةطلب 
الصناعي ،واألجهزةالدقيق (فياالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائوي)بمهاراتوهالخموس(

 %(.وكانووتالفووروقبووينهووذهالمتوسووطاتودرجوو85كانووتأعلووىمووندرجوو اإلتقووانالمفتوورض)
،وذلوكبخصووص)االختبوارالطلبو متوسوطاتدرجواتلمصولح اإلتقانالمفترضدال  إحصائيا و

المعرفووووي(لمصوووولح اختصوووواصالقوالووووبالمعدنيوووو ،و)مهووووارةتحديوووودالعناصوووور(لالختصاصووووات
األربعووووو ،و)مهووووووارةالتركيووووووب(لمصووووولح اختصاصوووووويالقوالووووووبالبالسوووووتيكي والقوالووووووبالمعدنيوووووو ،

ي،واالختبووارالتحصوويليعمومووا (لمصوولح اختصوواصالتلمووذةالصووناعي ؛وهووذاو)االختبوواراألدائوو
يوودلعلووىأنمسووتوىإتقووانطووالبالمجموعوو التجريبيوو لتلووكالمهوواراتأعلووىموونمسووتوىاإلتقووان

فيحينأنهاكانتغيردال بخصوصباقيالمتوسطاتعلوىالورغممونكونهواأكبورالمفترض.
األمرالوذييودلعلوىأنإتقوانهمتلوكالمهواراتوصولإلوىمسوتوىمنمستوىاإلتقانالمفترض،

اإلتقانفقطولميتجاوزه.
(السوابقأيضوا أنالمتوسوطاتالحسوابي واألوزانالنسوبي لودرجات52وُيالحظمنالجودول)

طلبوووو المجموعوووو التجريبيوووو مووووناختصوووواصاألجهووووزةالدقيقوووو فووووي)االختبووووارالمعرفووووي،ومهووووارة
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واختصواصالقوالوبالبالسوتيكي فوي)مهوارةالتوصويل(كانوتأدنوىمونمسوتوىاإلتقوانالتشغيل(،
،%81.25،%84.50المفتوووووورضبفوووووورقضووووووئيلغيووووووردالإحصووووووائيا وبووووووأوزاننسووووووبي بلغووووووت)

(علىالتووالي.وهوذايودلعلوىأنإتقوانالطلبو هوذهالمهواراتاقتوربجودا مونمسوتوى84.81%
حينأنالمتوسطالحسابيوالوزنالنسبيلدرجاتطلب اختصاصاإلتقانوكانعندحدوده.في
 والترتيوب(كوانأقولمونمسوتوىاإلتقوانالمفتورضبفورقكبيورالتنظويمالقوالبالمعدني في)مهوارة
المجموعووو التجريبيووو مووونطلبووو (،وهوووذايووودلعلوووىأنإتقوووان0.05دالإحصوووائيا عنووودمسوووتوى)

والترتيوووبكووواندونمسوووتوىاإلتقوووانالموووأمولوبووووزنلتنظووويمااختصووواصالقوالوووبالمعدنيووو مهوووارة 
(.%77.17نسبيبلغ)

وخالصو القوولفووياإلجابو عوونالسوؤالاألولأّنطلبو المجموعوو التجريبيو باختصاصوواتهم
ألنظموووو الووووتحكماألدائيوووو  المهووووارات األربعوووو وصوووولواإلووووىمسووووتوىاإلتقووووانالمطلوووووببخصوووووص

اآلتي:(11)وهذامايبينهالشكلالبياني.النيوماتيكي 

 
 ألنظمة التحكم النيوماتيكية األدائية   المهارات  ( األوزان النسبية لمستو  إتقان طلبة المجموعة التجريبية 11  الشكل
  بين متوسط درجات 1.15: ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستو   ضية الثانيةالفر )

بقسميه ومهاراته  ودرجتة المباشر في االختبار التحصيلي البعد   الضابطةطلبة المجموعة 
 :%(85المفترض  مستو  اإلتقان 

  الضابطةدرجات طلبة المجموعة  لداللة الفرق بين متوسط لعينة واحدة (t-testنتائج اختبار  ( 53 جدول 
 ودرجة مستو  اإلتقان المفترض   المباشر االختبار البعد في 

 المتغير
 العدد االختصال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 اإلتقان

 85%) 

 قيمة
  ت(

 درجة
 الحرية

 قيمة
 الداللة

االختبار 
 المعرفي

 0.00 6 **5.33- 34 %45.00 7.94 18.00 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **8.40- 34 %49.08 4.84 19.63 8القوالبالمعدني 
 0.00 6 **5.86- 34 %50.00 6.32 20.00 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 **5.83- 34 %50.28 7.15 20.11 9األجهزةالدقيق 
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 المتغير
 العدد االختصال 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الوزن 
 النسبي

درجة 
 اإلتقان

 85%) 

 قيمة
  ت(

 درجة
 الحرية

 قيمة
 الداللة

مهارةتحديد
العناصر

 0.01 6 **3.97- 6.8 %51.75 1.77 4.14 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **5.24- 6.8 %50.00 1.51 4.00 8المعدني القوالب

 0.00 6 **4.93- 6.8 %55.38 1.27 4.43 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 **6.91- 6.8 %51.38 1.17 4.11 9األجهزةالدقيق 

مهارة
التركيب

 0.00 6 **7.80- 5.95 %42.86 1.00 3.00 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **7.10- 5.95 %44.71 1.13 3.13 8القوالبالمعدني 
 0.00 6 **7.41- 5.95 %47.00 0.95 3.29 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 **12.28- 5.95 %46.00 0.67 3.22 9األجهزةالدقيق 

مهارة
التوصيل

 0.00 6 **6.40- 26.35 %55.29 3.80 17.14 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **16.55- 26.35 %47.58 1.98 14.75 8القوالبالمعدني 
 0.00 6 **10.81- 26.35 %44.23 3.09 13.71 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 **6.56- 26.35 %52.32 4.63 16.22 9األجهزةالدقيق 

مهارة
التشغيل

 0.00 6 **5.83- 6.8 %62.50 0.82 5.00 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **9.80- 6.8 %45.38 0.92 3.63 8القوالبالمعدني 
 0.00 6 **7.49- 6.8 %57.13 0.79 4.57 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 **14.53- 6.8 %48.63 0.60 3.89 9األجهزةالدقيق 

مهارة
التنظيم
والترتيب

 0.04 6 *2.62- 5.1 %76.17 0.53 4.57 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **5.41- 5.1 %64.67 0.64 3.88 8القوالبالمعدني 
 0.02 6 *3.32- 5.1 %73.83 0.53 4.43 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 **4.67- 5.1 %66.67 0.71 4.00 9األجهزةالدقيق 

االختبار 
األدائي

 0.00 6 **6.61- 51 %56.43 6.87 33.86 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **11.12- 51 %48.97 5.50 29.38 8القوالبالمعدني 
 0.00 6 **9.48- 51 %50.72 5.74 30.43 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 8.55- 51 %52.40 6.86 31.44 9األجهزةالدقيق 

االختبار 
التحصيلي

 0.00 6 **6.07- 85 %51.86 14.44 51.86 7القوالبالبالستيكي 
 0.00 7 **10.01- 85 %49.00 10.17 49.00 8القوالبالمعدني 
 0.00 6 **7.67- 85 %50.43 11.93 50.43 7التلمذةالصناعي 
 0.00 8 **7.27- 85 %51.56 13.80 51.56 9األجهزةالدقيق 

(.0.01(.**دال عندمستوى)0.05*دال عندمستوى)
(السووابقأنجميووعالمتوسووطاتالحسووابي واألوزانالنسووبي لوودرجات53يتبووينموونالجوودول)

طلب المجموع الضابط باختصاصاتهماألربع )القوالبالبالستيكي ،والقوالبالمعدني ،والتلموذة
الصناعي ،واألجهزةالدقيق (فياالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائوي)بمهاراتوهالخموس(
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%(.وكانوووتجميوووعالفوووروقبوووينهوووذهالمتوسوووطات85رجووو اإلتقوووانالمفتووورض)كانوووتأدنوووىموووند
درجو اإلتقوانلمصولح (،و0.05(أو)0.01ودرج اإلتقانالمفترضدال  إحصائيا عندمستوى)

المفترض.
ألنظمو الوتحكماألدائي  المهارات وهذايدلعلىأنمستوىإتقانطلب المجموع الضابط 

(12)كانمتدّنيا ولوميصولإلوىمسوتوىاإلتقوانالمطلووبوالموأمول.والشوكلالبيوانيالنيوماتيكي 
اآلتييوضحذلك:



 ألنظمة التحكم النيوماتيكية األدائية   المهارات  ( األوزان النسبية لمستو  إتقان طلبة المجموعة الضابطة 12  الشكل

قووائمعلووىاسووتراتيجي التعلوويمالتعليموويالبرنوواملالفاعليوو موواالثةةاني:عةةا الاةةاال اإلجابةة   -5-2
طلب السن األولىفيالمعاهدالمتوسوط الصوناعي (فيإتقانCAIوالتعلمبمساعدةالحاسوب)

؟المهاراتاألدائي ألنظم التحكمالنيوماتيكي 
المتوسوووطاتواالنحرافووواتالمعياريووو لالختبوووارالتحصووويليحسوووبتلإلجابووو عووونهوووذاالسوووؤال

للمجمووعتينبقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخموس(القبليوالبعديالمباشروالبعديالمؤجل
)القوالووبالبالسووتيكي ،والقوالووبالمعدنيوو ،والتلمووذةباختصاصوواتهماألربعوو (والضووابط ،التجريبيوو )

مووونداللووو الفوووروقبينهوووامووونخووواللاختبوووارالفرضوووياتثووومُتُحق وووق،يقووو (الصوووناعي ،واألجهوووزةالدق
.اآلتي 
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 بتين متوستط 0.05عنتد مستتو  داللتة  ال يوجد فرق ذو داللتة إحصتائية  :الفرضية الثالثة )
قسميه  ومتوسط درجتاتهم درجات طلبة المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي القبلي ب

  :البعد  المباشر بقسميهفي االختبار التحصيلي 
  طلبة( لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات t-test رتائج اختبان( 54 جدول 
  ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر في التطبيقين القبلي والبعد  التجريبيةالمجموعة 

المتغير  االختبار 
 العدد التحصيلي بقسميه(

االنحراف  المتوسط الحسابي
 قيمة المعيار 

  ت(
درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 قبلي المعدلة

بعد  
 قبلي مباشر

بعد  
 مباشر

 1.65 0.00 33 **56.06- 2.77 1.84 34.82 3.24 34 االختبار المعرفي
 1.79 0.00 33 **41.53- 0.51 0.70 7.74 1.15 34مهارةتحديدالعناصر

 1.69 0.00 33 **28.68- 0.61 0.83 6.47 1.03 34مهارةالترتيب
 1.68 0.00 33 **90.67- 1.67 0.70 26.65 1.00 34مهارةالتوصيل
 1.48 0.00 33 **40.44- 0.70 0.50 6.76 1.44 34مهارةالتشغيل

 1.46 0.00 33 **33.13- 0.63 0.49 5.18 1.35 34والترتيبالتنظيممهارة
 1.65 0.00 33 **82.33- 2.85 1.22 52.79 5.97 34 االختبار األدائي
 1.65 0.00 33 **80.06- 4.94 2.23 87.62 9.21 34 االختبار التحصيلي

(.0.01دال عندمستوى)**
(أنقيم)ت(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائي54ُيالحظمنالجدول)

إّنقيمداللتهاكّلهاأصغرمنمستوىالدالل 0.01)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى) (؛إذ 
(α<0.01)وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولالفرضي البديل التيتشيرإلىوجود

)باختصاصاتهماألربع المجموع التجريبي طلب بينمتوسطدرجاتفرقذيدالل إحصائي 
 ،ومتوسطبقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(القبليفياالختبارالتحصيليمجتمع  (

وقداالختبارالبعديالمباشر.لمصلح المباشربقسميهدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعدي
لمعدل لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهنسبالكسباكانتجميعُ

من) (إلثباتالفاعلي .وهذايشيرBlack(الحدالفاصلالذيوضعهبالك)1.2الخمس(أكبر 
الحاسوب)إلىأنالبرناملالتعليميال بمساعدة والتعلم التعليم ذو(CAIقائمعلىاستراتيجي 

 في جيدة إتقفعالي  طلب  )ان التجريبي  مجتمع  المجموع  األربع  المهارات  (باختصاصاتهم
.ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  

االختصاص لمتغير تبعا  فرعي  فرضيات أربع الرئيس  الثالث  الفرضي  عن تفرعت وقد
علىالنحواآلتي:الدقيق ()القوالبالبالستيكي ،والقوالبالمعدني ،والتلمذةالصناعي ،واألجهزة
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 بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية : الفرضتتية الفرعيتتة األولتتى
فتتتي االختبتتتار  اختصتتتال القوالتتتب الب ستتتتيكية( المجموعتتتة التجريبيتتتة  طلبتتتةمتوستتتط درجتتتات 

  :ر بقسميهالتحصيلي القبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المباش

 التجريبيةالمجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسونتائج اختبان( 55 جدول 
  ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر ( في التطبيقين القبلي والبعد اختصال القوالب الب ستيكية 

 االختبار المتغير 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 قيمة االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 Z) 
درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة الكسب 
 بعد  مباشر قبلي بعد  مباشر قبلي المعدلة

 1.66 0.02 6 *2.37- 1.86 1.81 35.14 3.43 7 االختبار المعرفي
 1.82 0.01 6 *2.53- 0.49 0.69 7.71 0.86 7مهارةتحديدالعناصر

 1.75 0.02 6 *2.41- 0.49 1.07 6.71 1.14 7التركيبمهارة
 1.67 0.02 6 *2.37- 1.60 0.49 26.29 0.71 7مهارةالتوصيل
 1.48 0.02 6 *2.41- 0.69 0.53 6.86 1.57 7مهارةالتشغيل

 1.51 0.01 6 *2.53- 0.53 0.53 5.43 1.57 7والترتيبالتنظيممهارة
 1.66 0.02 6 *2.38- 2.52 1.57 53.00 5.86 7 االختبار األدائي
 1.66 0.02 6 *2.37- 4.14 2.14 88.14 9.29 7 االختبار التحصيلي

(0.05*دال عندمستوى)

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)55ُيالحظمنالجدول)
إّنقيمداللتهاكّلهاأصغرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى) (؛إذ 

(α<0.05).إلى تشير التي البديل  الفرضي  وقبول الصفري  يؤديإلىرفضالفرضي  وهذا
)اختصاصالقوالبالمجموع التجريبي طلب بينمتوسطدرجاتوجودفرقذيدالل إحصائي 

 البالستيكي ( التحصيلي االختبار الخمس(في )بمهاراته واألدائي المعرفي ومتوسطبقسميه ،
االختبارالبعديالمباشر.لمصلح المباشربقسميهدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعدي

الختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائينسبالكسبالمعدل لوقدكانتجميعُ
من) قائمعلىاستراتيجي (.وهذايشيرإلىأنالبرناملالتعليميال1.2)بمهاراتهالخمس(أكبر 

الحاسوب) بمساعدة والتعلم في(CAIالتعليم ذوفعالي جيدة التجريبي إتقانطلب  المجموع 
.ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  هارات الم (اختصاصالقوالبالبالستيكي )
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  بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية الثانيتتة: الفرضتتية الفرعيتتة
فتتتتي االختبتتتتار  اختصتتتتال القوالتتتتب المعدنيتتتتة( المجموعتتتتة التجريبيتتتتة  طلبتتتتةمتوستتتتط درجتتتتات 

 بقسميه:التحصيلي القبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المباشر 
 التجريبيةالمجموعة طلبة مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات نتائج اختبار ويلكوكسون لعينتين ( 56 جدول 
 ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر التطبيقين القبلي والبعد ( في اختصال القوالب المعدنية 

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 المتوسط الحسابي

االنحراف 
 قيمة المعيار 

 Z) 
درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 قبلي المعدلة

بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 1.69 0.01 7 **2.53- 1.30 2.25 35.38 2.75 8 المعرفياالختبار 
 1.84 0.01 7 **2.55- 0.35 0.76 7.88 1.00 8مهارةتحديدالعناصر

 1.78 0.01 7 **2.56- 0.46 0.76 6.75 1.00 8التركيبمهارة
 1.67 0.01 7 **2.53- 2.39 0.71 26.38 0.75 8مهارةالتوصيل
 1.52 0.01 7 **2.59- 0.64 0.52 6.88 1.38 8مهارةالتشغيل

 1.25 0.01 7 **2.56- 0.52 0.52 4.63 1.38 8والترتيبالتنظيممهارة
 1.65 0.01 7 **2.53- 2.93 1.20 52.50 5.50 8 االختبار األدائي
 1.66 0.01 7 **2.52- 3.91 2.49 87.88 8.25 8 االختبار التحصيلي

(.0.01دال عندمستوى)**

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)56الجدول)يتبينمن
(؛ذلكألّنقيمداللتهاكّلهاأصغرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى)

(α<0.05). التيتشيرإلىوجودفرق يؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولبديلتها وهذا
)اختصاصالقوالبالمعدني (المجموع التجريبي طلب بينمتوسطدرجاتذيدالل إحصائي 

 التحصيلي االختبار الخمس(في )بمهاراته واألدائي المعرفي فيبقسميه درجاتهم ومتوسط ،
الب التحصيلي عدياالختبار بقسميه البعديالمباشر.لمصلح المباشر وكانتجميُعاالختبار

الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي ولقسميه كّله، التحصيلي لالختبار المعدل  الكسب نسب
( من التعليميالمحوسب1.2أكبر البرنامل يعنيأن وهذا في(. جيدة فعالي  طلب ذو إتقان

.ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات  (القوالبالمعدني اختصاصالمجموع التجريبي )
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  :بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية الفرضتتية الفرعيتتة الثالثتتة
متوستتتط درجتتتات طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة  اختصتتتال التلمتتتذة الصتتتناعية( فتتتي االختبتتتار 

  :بقسميه التحصيلي القبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المباشر
 التجريبيةالمجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 57 جدول 

  ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر ( في التطبيقين القبلي والبعد اختصال التلمذة الصناعية 

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 المتوسط الحسابي

االنحراف 
 قيمة المعيار 

 Z) 
درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 قبلي المعدلة

بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 1.66 0.008 8 **2.67- 2.73 1.66 35.22 3.67 9 االختبار المعرفي
 1.77 0.007 8 **2.69- 0.44 0.71 7.78 1.33 9مهارةتحديدالعناصر

 1.67 0.007 8 **2.72- 0.71 0.93 6.33 0.89 9التركيبمهارة
 1.69 0.007 8 **2.69- 1.22 0.73 27.00 1.44 9مهارةالتوصيل
 1.51 0.006 8 **2.74- 0.60 0.53 6.89 1.44 9مهارةالتشغيل

 1.59 0.005 8 **2.81- 0.53 0.44 5.44 1.22 9والترتيبالتنظيممهارة
 1.66 0.008 8 **2.67- 2.51 1.22 53.44 6.33 9 االختبار األدائي
 1.66 0.008 8 **2.67- 4.90 2.40 88.67 10.00 9 االختبار التحصيلي

(.0.01دال عندمستوى)**

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)57يظهرمنالجدول)
كّلهاأصغرمنمستوىالدالل 0.01)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى) (؛لكونقيمداللتها

(α<0.01). التيتشيرإلىوجودفرق يؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولبديلتها وهذا
)اختصاصالتلمذةالصناعي (لمجموع التجريبي اطلب بينمتوسطدرجاتذيدالل إحصائي 

 التحصيلي االختبار الخمس(في )بمهاراته واألدائي المعرفي فيبقسميه درجاتهم ومتوسط ،
االختبارالبعديالمباشر.لمصلح المباشربقسميهاالختبارالتحصيليالبعدي

التحصيليكّله،ولقسميهويتبينمنالجدولأيضا أّنجميع نسبالكسبالمعدل لالختبار
قائمعلى(.وهذايعنيأنالبرناملالتعليميال1.2المعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(أكبُرمن)
المجموع إتقانطلب ذوفعالي جيدةفي(CAIاستراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب)

.ألنظم التحكمالنيوماتيكي   األدائيالمهارات  (اختصاصالتلمذةالصناعي التجريبي )
  



 عرض نتائج البحث.    الفصل اخلامس

  

178 
 

  بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية الرابعتتة: الفرضتتية الفرعيتتة
فتي االختبتار التحصتيلي  اختصال األجهزة الدقيقة( المجموعة التجريبية  طلبةمتوسط درجات 

  :المباشر بقسميهالقبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  
 التجريبيةالمجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 58 جدول 
  ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر ( في التطبيقين القبلي والبعد اختصال األجهزة الدقيقة 

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 المتوسط الحسابي

االنحراف 
 قيمة المعيار 

 Z) 
درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 قبلي المعدلة

بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 1.60 0.00 9 **2.82- 4.02 1.85 33.80 3.10 10 االختبار المعرفي
 1.73 0.00 9 **2.83- 0.70 0.67 7.60 1.30 10مهارةتحديدالعناصر

 1.59 0.00 9 **2.84- 0.63 0.74 6.20 1.10 10التركيبمهارة
 1.69 0.00 9 **2.81- 1.55 0.67 26.80 1.00 10مهارةالتوصيل
 1.41 0.00 9 **2.88- 0.85 0.52 6.50 1.40 10مهارةالتشغيل

 1.48 0.00 9 **2.85- 0.63 0.48 5.20 1.30 10والترتيبالتنظيممهارة
 1.63 0.00 9 **2.81- 3.53 0.99 52.30 6.10 10 االختبار األدائي
 1.62 0.00 9 **2.80- 6.38 1.93 86.10 9.20 10 االختبار التحصيلي

(.0.01دال عندمستوى)**

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)58يتبينمنالجدول)
( مستوى عند دال  الخمس( مستوى0.05)بمهاراته من أصغر كّلها داللتها قيم ألّن وذلك (؛

وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولبديلتهاالتيتشيرإلىوجود .(α<0.05)الدالل 
 إحصائي  دالل  ذي فرق درجات متوسط طلب بين التجريبي  )اختصاصالقوالبالمجموع 

،ومتوسطدرجاتهمبقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(فياالختبارالتحصيليالمعدني (
االختبارالبعديالمباشر.لمصلح المباشربقسميهفياالختبارالتحصيليالبعدي

الختبارالتحصيليكّله،ولقسميهويالحظمنالجدولأيضا أّنجميع نسبالكسبالمعدل ل
(.1.2المعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(أكبُرمن)

يعنيأنالبرناملالتعليميال الحاسوبوهذا بمساعدة والتعلم التعليم علىاستراتيجي  قائم
(CAI) في جيدة فعالي  ذو طلب  )إتقان التجريبي  المجموع  الدقيق اختصاص  (األجهزة

.ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات 
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  بتين متوستط  (0.05عنتد مستتو  داللتة  ال يوجد فرق ذو داللة إحصتائية  :الرابعةالفرضية
في االختبار التحصيلي القبلي بقسميه  ومتوستط درجتاتهم  الضابطةالمجموعة  طلبةدرجات 

  :في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه
  طلبة( لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات t-test ر نتائج اختبا( 59 جدول 
 ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر في التطبيقين القبلي والبعد  الضابطةالمجموعة 

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
  ت(

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدلة

 قبلي
بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 0.84 0.00 30 **14.66- 6.36 1.69 19.48 3.39 31 االختبار المعرفي
 0.81 0.00 30 **9.94- 1.37 0.87 4.16 1.19 31مهارةتحديدالعناصر

 0.56 0.00 30 **8.01- 0.90 0.67 3.16 1.42 31التركيبمهارة
 0.94 0.00 30 **21.74- 3.62 0.75 15.48 1.10 31مهارةالتوصيل
 0.81 0.00 30 **16.96- 0.92 0.53 4.23 1.29 31مهارةالتشغيل

 1.06 0.00 30 **18.73- 0.65 0.51 4.19 1.45 31والترتيبالتنظيممهارة
 0.88 0.00 30 **22.25- 6.19 1.39 31.23 6.45 31 االختبار األدائي
 0.86 0.00 30 **19.36- 12.10 2.28 50.71 9.84 31 االختبار التحصيلي

(.0.01دال عندمستوى)**

(أنقيم)ت(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائي59يتضحمنالجدول)
كّلهاأصغرمنمستوىالدالل 0.01)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى) (؛لكونقيمداللتها

(α<0.01)وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولالفرضي البديل التيتشيرإلىوجود
)باختصاصاتهماألربع الضابط المجموع طلب بينمتوسطدرجاتفرقذيدالل إحصائي 

،ومتوسطدرجاتهمبقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(فياالختبارالتحصيليمجتمع  (
رغمعلىالواالختبارالبعديالمباشر.لمصلح المباشربقسميهفياالختبارالتحصيليالبعدي

نسبالكسبفإّنجميعالمباشربيناالختبارالقبليوالبعديالداليوجودهذاالفرقالحقيقمن
كانتأصغرمنلالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس( المعدل

وهذا.(1.2) المتبع فيتدريسمادة النيوماتيكييدلعلىضعففاعلي الطريق  فيالتحكم
.المهاراتاألدائي ألنظم التحكمالنيوماتيكي رفعمستوىإتقانالطلب 

االختصاص لمتغير تبعا  فرعي  فرضيات أربع الرئيس  الرابع  الفرضي  تفرعتعن وقد
علىالنحواآلتي:)القوالبالبالستيكي ،والقوالبالمعدني ،والتلمذةالصناعي ،واألجهزةالدقيق (
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  بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية األولتتى: الفرضتتية الفرعيتتة
فتتتي االختبتتتار  اختصتتتال القوالتتتب الب ستتتتيكية(  الضتتتابطةالمجموعتتتة  طلبتتتةمتوستتتط درجتتتات 

  :التحصيلي القبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه
 الضابطةالمجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوناختبانتائج ( 60 جدول 

 ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر ( في التطبيقين القبلي والبعد اختصال القوالب الب ستيكية 

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 اف المعيار االنحر  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدلة

 قبلي
بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 0.79 0.02 6 *2.37- 7.94 1.57 18.00 2.86 7 االختبار المعرفي
 0.90 0.02 6 *2.37- 1.77 0.76 4.14 0.71 7مهارةتحديدالعناصر

 0.51 0.04 6 *2.04- 1.00 0.53 3.00 1.43 7التركيبمهارة
 1.07 0.02 6 *2.39- 3.80 0.76 17.14 0.71 7مهارةالتوصيل
 1.02 0.02 6 *2.38- 0.82 0.76 5.00 1.29 7مهارةالتشغيل

 1.18 0.02 6 *2.39- 0.53 0.53 4.57 1.57 7والترتيبالتنظيممهارة
 0.99 0.02 6 *2.37- 6.87 0.95 33.86 5.71 7 االختبار األدائي
 0.91 0.02 6 *2.37- 14.44 1.99 51.86 8.57 7 االختبار التحصيلي

(0.05*دال عندمستوى)

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)60يتبينمنالجدول)
( مستوى عند دال  الخمس( مستوى0.05)بمهاراته من أصغر كّلها داللتها قيم ألّن وذلك (؛

وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولبديلتهاالتيتشيرإلىوجود .(α<0.05)الدالل 
 إحصائي  دالل  ذي فرق درجات متوسط لب طبين )اختصاصالقوالبالضابط المجموع 

 البالستيكي ( التحصيلي االختبار الخمس(في )بمهاراته واألدائي المعرفي ومتوسطبقسميه ،
االختبارالبعديالمباشر.لمصلح المباشربقسميهدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعدي

يهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهلالختبارالتحصيليكّله،ولقسم نسبالكسبالمعدلوكانت
 )أصغر الخمس( تدريسمادةوهذا.(1.2من في المتبع  الطريق  ضعففاعلي  على يدل

النيوماتيكي التحكم القوالبفي )اختصاص الضابط  المجموع  طلب  إتقان مستوى رفع
.ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات البالستيكي (
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  بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية الثانيتتة: الفرضتتية الفرعيتتة
في االختبار التحصتيلي  اختصال القوالب المعدنية(  الضابطةالمجموعة  طلبةمتوسط درجات 

  :القبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه
 المجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 61 جدول 

 ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر ( في التطبيقين القبلي والبعد اختصال القوالب المعدنية الضابطة 

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدلة

 قبلي
بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 0.84 0.012 7 *2.52- 4.84 1.28 19.63 3.75 8 االختبار المعرفي
 0.75 0.011 7 *2.54- 1.51 0.89 4.00 1.25 8مهارةتحديدالعناصر

 0.66 0.016 7 *2.40- 1.13 0.76 3.13 1.00 8التركيبمهارة
 0.90 0.012 7 *2.53- 1.98 0.76 14.75 1.00 8مهارةالتوصيل
 0.62 0.010 7 **2.56- 0.92 0.52 3.63 1.38 8مهارةالتشغيل

 0.96 0.010 7 **2.59- 0.64 0.52 3.88 1.38 8والترتيبالتنظيممهارة
 0.82 0.011 7 *2.54- 5.50 1.51 29.38 6.00 8 األدائياالختبار 

 0.83 0.012 7 *2.52- 10.17 2.05 49.00 9.75 8 االختبار التحصيلي
(.0.01**دال عندمستوى)(.0.05*دال عندمستوى)

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)61ُيالحظمنالجدول)
(؛لكونقيمداللتهاكّلهاأصغرمن0.05أو)(0.01الخمس(دال إماعندمستوى))بمهاراته

وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولبديلتهاالتي .(0.05أوα<0.01)مستوىالدالل 
 إحصائي  دالل  ذي فرق وجود إلى تشير درجات متوسط طلب بين الضابط المجموع 

 المعدني ( القوالب )اختصاص التحصيلي االختبار )بمهاراتهفي واألدائي المعرفي بقسميه
ومتوسطدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالخمس( االختبارلمصلح المباشربقسميه،

البعديالمباشر.
اراتهلالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائي)بمه نسبالكسبالمعدلوكانت
 )أصغر الخمس( تدريسمادةوهذا.(1.2من في المتبع  الطريق  ضعففاعلي  على يدل

رفعمستوىإتقانطلب المجموع الضابط )اختصاصالقوالبالمعدني (فيالتحكمالنيوماتيكي
.ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات 
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  بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية الثالثتتة: الفرضتتية الفرعيتتة
فتتتي االختبتتتار  اختصتتتال التلمتتتذة الصتتتناعية(  الضتتتابطةالمجموعتتتة  طلبتتتةمتوستتتط درجتتتات 

  :التحصيلي القبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه

 الضابطة المجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوناختبانتائج ( 62 جدول 
 ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر ( في التطبيقين القبلي والبعد اختصال التلمذة الصناعية 

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 المعيار  االنحراف المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدلة

 قبلي
بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 0.88 0.02 6 *2.37- 6.32 1.63 20.00 3.00 7 االختبار المعرفي
 0.80 0.03 6 *2.21- 1.27 0.98 4.43 1.57 7مهارةتحديدالعناصر

 0.56 0.02 6 *2.26- 0.95 0.79 3.29 1.57 7التركيبمهارة
 0.80 0.02 6 *2.37- 3.09 0.53 13.71 1.57 7مهارةالتوصيل
 0.90 0.02 6 *2.41- 0.79 0.49 4.57 1.29 7مهارةالتشغيل

 1.16 0.02 6 *2.39- 0.53 0.53 4.43 1.43 7والترتيبالتنظيممهارة
 0.82 0.02 6 *2.37- 5.74 1.13 30.43 7.43 7 االختبار األدائي
 0.85 0.02 6 *2.37- 11.93 1.90 50.43 10.43 7 االختبار التحصيلي

(.0.05*دال عندمستوى)

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)62يتبينمنالجدول)
(؛ذلكألّنقيمداللتهاكّلهاأصغرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى)

(α<0.05). التيتشيرإلىوجودفرق يؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولبديلتها وهذا
)اختصاصالتلمذةالصناعي (المجموع التجريبي طلب بينمتوسطدرجاتذيدالل إحصائي 

 التحصيلي االختبار الخمس(في )بمهاراته واألدائي المعرفي فيبقسميه درجاتهم ومتوسط ،
االختبارالبعديالمباشر.لمصلح المباشربقسميهاالختبارالتحصيليالبعدي

 أّن أيضا  السابق الجدول من المعدلويالحظ الكسب كّله،ل نسب التحصيلي الختبار
ضعففاعلي إلىيشيروهذا.(1.2أصغرمن)ولقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(

 مادة تدريس في المتبع  النيوماتيكيالطريق  التحكم المجموع في طلب  إتقان مستوى رفع
.لنيوماتيكي ألنظم التحكمااألدائي  المهارات الضابط )اختصاصالتلمذةالصناعي (
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  :بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية الفرضتتية الفرعيتتة الرابعتتة
متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة  اختصال األجهزة الدقيقة( في االختبار التحصيلي 

 : القبلي بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه

 الضابطة  المجموعةطلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 63 جدول 
 ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر ( في التطبيقين القبلي والبعد اختصال األجهزة الدقيقة 

المتغير  االختبار 
 بقسميه(التحصيلي 

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

نسبة 
الكسب 
 المعدلة

 قبلي
بعد  
 مباشر

 قبلي
بعد  
 مباشر

 0.86 0.008 8 **2.67- 7.15 2.17 20.11 3.78 9 االختبار المعرفي
 0.79 0.011 8 *2.56- 1.17 0.83 4.11 1.22 9مهارةتحديدالعناصر

 0.51 0.011 8 *2.56- 0.67 0.50 3.22 1.67 9التركيبمهارة
 0.99 0.008 8 **2.67- 4.63 0.78 16.22 1.11 9مهارةالتوصيل
 0.73 0.006 8 **2.76- 0.60 0.44 3.89 1.22 9مهارةالتشغيل

 0.99 0.007 8 **2.70- 0.71 0.53 4.00 1.44 9والترتيبالتنظيممهارة
 0.88 0.008 8 **2.67- 6.86 1.41 31.44 6.67 9 االختبار األدائي
 0.87 0.008 8 **2.67- 13.80 2.83 51.56 10.44 9 االختبار التحصيلي

(.0.01(.**دال عندمستوى)0.05*دال عندمستوى)

واألدائي(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيZ(أنقيم)63منالجدول)يالحظ
(؛لكونقيمداللتهاكّلهاأصغرمن0.05أو)(0.01)بمهاراتهالخمس(دال إماعندمستوى)

.وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولبديلتهاالتي(0.05أوα<0.01)مستوىالدالل 
 إحصائي  دالل  ذي فرق وجود إلى تشير درجات متوسط طلب بين الضابط المجموع 

 الدقيق ( األجهزة )اختصاص التحصيلي االختبار )بمهاراتهفي واألدائي المعرفي بقسميه
ومتوسطدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالخمس( االختبارلمصلح المباشربقسميه،

البعديالمباشر.
راتهلالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائي)بمها نسبالكسبالمعدلوكانت
 )أصغر الخمس( تدريسمادةوهذا.(1.2من في المتبع  الطريق  ضعففاعلي  على يدل

رفعمستوىإتقانطلب المجموع الضابط )اختصاصاألجهزةالدقيق (فيالتحكمالنيوماتيكي
.ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات 
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  بتتتين 0.05إحصتتتائية عنتتتد مستتتتو  داللتتتة  : ال يوجتتتد فتتترق ذو داللتتتة الخامستتتةالفرضتتتية )
متوستتطي درجتتات طلبتتة المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتد  

 المباشر بقسميه:

( لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات ط ب المجموعتين التجريبية t-testنتائج اختبار  ( 64 جدول 
 االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميهوالضابطة في 

التطبيق 
البعد  
 المباشر

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
  ت(

درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مربع 
 إيتا
 η2) 

حجم 
 األثر

االختبار 
 المعرفي

 2.77 34.82 34التجريبي 
كبير 0.723 0.00 63 **12.81

 6.36 19.48 31الضابط 
مهارةتحديد
 العناصر

 0.51 7.74 34التجريبي 
كبير 0.762 0.00 63 **14.19

 1.37 4.16 31الضابط 

التركيبمهارة
 0.61 6.47 34التجريبي 

كبير 0.829 0.00 63 **17.47
 0.90 3.16 31الضابط 

مهارةالتوصيل
 1.67 26.65 34التجريبي 

كبير 0.806 0.00 63 **16.19
 3.62 15.48 31الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.70 6.76 34التجريبي 

كبير 0.716 0.00 63 **12.59
 0.92 4.23 31الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.63 5.18 34التجريبي 
كبير 0.378 0.00 63 **6.19

 0.65 4.19 31الضابط 
االختبار 
 األدائي

 2.85 52.79 34التجريبي 
كبير 0.842 0.00 63 **18.31

 6.19 31.23 31الضابط 
االختبار 
 التحصيلي

 4.94 87.62 34التجريبي 
كبير 0.809 0.00 63 **16.36

 12.10 50.71 31الضابط 
(.0.01**دال عندمستوى)

(أنقويم)ت(لالختبوارالتحصويليكلّوه،ولقسوميهالمعرفويواألدائوي64يتضحمونالجودول)
(؛لكووونقوويمداللتهوواكّلهوواأصووغرموونمسووتوىالداللوو 0.01)بمهاراتووهالخمووس(دالوو عنوودمسووتوى)

(α<0.01)وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولالفرضي البديل التيتشويرإلوىوجوود
متوسووووووطيدرجوووووواتطلبوووووو المجموووووووعتينالتجريبيوووووو والضووووووابط بووووووينفوووووورقذيداللوووووو إحصووووووائي 

المعرفووووي)باختصاصوووواتهماألربعوووو مجتمعوووو  (فووووياالختبووووارالتحصوووويليالبعووووديالمباشووووربقسووووميه
البرنواملأثوروهوذهالنتيجو تشويرإلوىالمجموعو التجريبيو .لمصولح واألدائي)بمهاراتهالخمس(،

الطلبووو إتقوووانفوووي(CAIوالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووب)قوووائمعلوووىاسوووتراتيجي التعلووويمالتعليمووويال
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مووادةالسووائدةالمعتووادةفوويتوودريسقارنوو بالطريقوو م،ألنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو األدائيوو  المهووارات 
.التحكمالنيوماتيكي

لالختبووارالتحصوويليكلّووه،(η2)إذإنجميووعقوويممربووعإيتووااألثووركبيوورا ؛وقوودكووانحجوومهووذا
(الحدالفاصلاألدنوىلحجومη2>0.138معرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(أكبرمن)ولقسميهال

األثرالكبير.
لمتغيراالختصاص تبعا  أربعفرضياتفرعي  الرئيس  الخامس  تفرعتعنالفرضي  وقد

علىالنحواآلتي:)القوالبالبالستيكي ،والقوالبالمعدني ،والتلمذةالصناعي ،واألجهزةالدقيق (

  بتتين 0.05ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة   :األولتتىالفرضتتية الفرعيتتة )
فتي   اختصال القوالب الب ستتيكية( متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة

 االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه:
ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية -نتائج اختبار مان( 65 جدول 

 والضابطة  اختصال القوالب الب ستيكية( في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه

التطبيق البعد  
 المباشر

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

الدرجة 
 المعيارية

 z) 

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 1.86 35.14 7التجريبي 

1.00** -3.01 0.00 
 7.94 18.00 7الضابط 

مهارةتحديد
 العناصر

 0.49 7.71 7التجريبي 
1.00** -3.10 0.00 

 1.77 4.14 7الضابط 

التركيبمهارة
 0.49 6.71 7التجريبي 

0.00** -3.24 0.00 
 3.001.00 7الضابط 

مهارةالتوصيل
 1.60 26.29 7التجريبي 

0.00** -3.14 0.00 
 3.80 17.14 7الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.69 6.86 7التجريبي 

2.00** -2.96 0.00 
 0.82 5.00 7الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.53 5.43 7التجريبي 
8.00* -2.36 0.02 

 0.53 4.57 7الضابط 

 االختبار األدائي
 2.52 53.00 7التجريبي 

0.00** -3.14 0.00 
 6.87 33.86 7الضابط 

االختبار 
 التحصيلي

 4.14 88.14 7التجريبي 
0.00** -3.14 0.00

 14.44 51.86 7الضابط 
(.0.01دال عندمستوى)**(.0.05دال عندمستوى)*
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(لالختبوووارالتحصووويليكلّوووه،ولقسوووميهالمعرفووويU(أنقووويميوووو)190الجووودول)يتضوووحمووون
(؛لكوونقويمداللتهواكّلهواأصوغرمونمسوتوى0.01واألدائي)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى)

وهووذايووؤديإلووىرفووضالفرضووي الصووفري وقبووولالفرضووي البديلوو التوويتشووير(α<0.01)الداللوو 
متوسوطيدرجواتطلبو المجمووعتينالتجريبيو والضوابط بوين إحصوائي إلىوجودفرقذيداللو

المعرفووووي(فووووياالختبووووارالتحصوووويليالبعووووديالمباشووووربقسووووميهاختصوووواصالقوالووووبالبالسووووتيكي )
وهووووذهالنتيجوووو تشوووويرإلووووىفاعليوووو المجموعوووو التجريبيوووو .لمصوووولح واألدائووووي)بمهاراتووووهالخمووووس(،

إتقوووانفوووي(CAIتراتيجي التعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووب)قوووائمعلوووىاسوووالبرنووواملالتعليمووويال
قارنووو م،ألنظمووو الوووتحكمالنيوماتيكيووو األدائيووو  المهوووارات طلبووو اختصووواص)القوالوووبالبالسوووتيكي (

.التحكمالنيوماتيكيمادةالسائدةالمعتادةفيتدريسبالطريق 

  بتتين 0.05إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة  :الثانيتتة الفرعيتتةالفرضتتية )
فتتي   اختصتتال القوالتتب المعدنيتتة( متوستتطي درجتتات طلبتتة المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة

 االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه:
المجموعتين التجريبية  ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة-نتائج اختبار مان( 66 جدول 

 والضابطة  اختصال القوالب المعدنية( في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه
التطبيق البعد  

 المباشر
المتوسط  العدد المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

الدرجة 
 (z  المعيارية

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 1.30 35.38 8التجريبي 

0.00** -3.39 0.00 
 4.84 19.63 8الضابط 

مهارةتحديد
 العناصر

 0.35 7.88 8التجريبي 
0.50** -3.47 0.00 

 1.51 4.00 8الضابط 

التركيبمهارة
 0.46 6.75 8التجريبي 

0.00** -3.47 0.00 
 3.131.13 8الضابط 

مهارةالتوصيل
 2.39 26.38 8التجريبي 

0.00** -3.37 0.00 
 1.98 14.75 8الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.64 6.88 8التجريبي 

0.00** -3.44 0.00 
 0.92 3.63 8الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.52 4.63 8التجريبي 
13*-2.20 0.03 

 0.64 3.88 8الضابط 

 االختبار األدائي
 52.502.93 8التجريبي 

0.00** -3.38 0.00 
 5.50 29.38 8الضابط 

االختبار 
 التحصيلي

 3.91 87.88 8التجريبي 
0.00** -3.37 0.00 

 10.17 49.00 8الضابط 
(.0.01دال عندمستوى)**(.0.05دال عندمستوى)*
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(لالختبووووارالتحصوووويليكلّووووه،ولقسووووميهالمعرفوووويU(أنقوووويميووووو)66يتضووووحموووونالجوووودول)
؛لكوووونقووويمداللتهووواكّلهوووا(0.05أو)(0.01عنووودمسوووتوى)إمووواواألدائووي)بمهاراتوووهالخموووس(دالووو 

وهذايؤديإلىرفوضالفرضوي الصوفري وقبوول .(0.05أوα<0.01أصغرمنمستوىالدالل )
إحصوووائي بوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو الفرضوووي البديلووو التووويتشووويرإلوووىوجوووودفووورقذيداللووو 
(فووياالختبووارالتحصوويليالبعووديالمعدنيوو المجموووعتينالتجريبيوو والضووابط )اختصوواصالقوالووب
المجموع التجريبي .وهذهالنتيجو لمصلح المباشربقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(،

جي التعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووبقوووائمعلوووىاسوووتراتيتشووويرإلوووىفاعليووو البرنووواملالتعليمووويال
(CAI)ألنظموووو الووووتحكماألدائيوووو  المهووووارات طلبوووو اختصوووواص)القوالووووبالبالسووووتيكي (إتقووووانفووووي

.التحكمالنيوماتيكيمقارن بالطريق السائدةالمعتادةفيتدريسمادة،النيوماتيكي 
  بتتين 0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية  :الثالثتتة الفرعيتتةالفرضتتية )

فتي   اختصتال التلمتذة الصتناعية( متوسطي درجات طلبة المجمتوعتين التجريبيتة والضتابطة
 االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه:

التجريبية ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين -نتائج اختبار مان( 67 جدول 
 والضابطة  اختصال التلمذة الصناعية( في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه

التطبيق البعد  
 المباشر

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

 الدرجة المعيارية
 z) 

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 2.73 35.22 9التجريبي 

0.00** -3.35 0.00 
 6.32 20.00 7الضابط 

مهارةتحديد
 العناصر

 0.44 7.78 9التجريبي 
0.00** -3.49 0.00 

 1.27 4.43 7الضابط 

التركيبمهارة
 0.71 6.33 9التجريبي 

0.50** -3.36 0.00 
 3.290.95 7الضابط 

مهارةالتوصيل
 1.22 27.00 9التجريبي 

0.00** -3.35 0.00 
 13.713.09 7الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.60 6.89 9التجريبي 

1.00** -3.35 0.00 
 0.79 4.57 7الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.53 5.44 9التجريبي 
7.50** -2.76 0.01 

 0.53 4.43 7الضابط 

 االختبار األدائي
 53.442.51 9التجريبي 

0.00** -3.35 0.00 
 5.74 30.43 7الضابط 

 االختبار التحصيلي
 4.90 88.67 9التجريبي 

0.00** -3.34 0.00 
 11.93 50.43 7الضابط 

(.0.01دال عندمستوى)**
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 )يظهر الجدول )67من يو قيم أن )Uالمعرفي ولقسميه كّله، التحصيلي لالختبار )
(؛لكونقيمداللتهاكّلهاأصغرمنمستوى0.01)واألدائي)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى

وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولالفرضي البديل التيتشير.(α<0.01الدالل )
متوسطيدرجاتطلب المجموعتينالتجريبي والضابط إلىوجودفرقذيدالل إحصائي بين

يالبعديالمباشربقسميهالمعرفيواألدائي(فياالختبارالتحصيلالتلمذةالصناعي اختصاص)
 الخمس(، لمصلح )بمهاراته فاعلي  إلى تشير النتيج  وهذه التجريبي . البرناملالمجموع 

ال )التعليمي الحاسوب بمساعدة والتعلم التعليم استراتيجي  على (CAIقائم في طلب إتقان
الصناعي اختصاص) التلمذة النيوماتيكي ألناألدائي  المهارات ( التحكم بالطريق ،ظم  مقارن 

.التحكمالنيوماتيكيمادةالسائدةالمعتادةفيتدريس
  بتتين 0.05ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة   :الرابعتتة الفرعيتتةالفرضتتية )

فتتي   اختصتتال األجهتتزة الدقيقتتة( متوستتطي درجتتات طلبتتة المجمتتوعتين التجريبيتتة والضتتابطة
 االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه:

المجموعتين التجريبية  ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة-نتائج اختبار مان( 68 جدول 
 والضابطة  اختصال األجهزة الدقيقة( في االختبار التحصيلي البعد  المباشر بقسميه

التطبيق البعد  
 المباشر

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

 الدرجة المعيارية
 z) 

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 4.02 33.80 10التجريبي 

3.00** -3.44 0.00 
 7.15 20.11 9الضابط 

مهارةتحديد
 العناصر

 0.70 7.60 10التجريبي 
1.00** -3.72 0.00 

 1.17 4.11 9الضابط 

التركيبمهارة
 0.63 6.20 10التجريبي 

0.00** -3.78 0.00 
 3.220.67 9الضابط 

مهارةالتوصيل
 1.55 26.80 10التجريبي 

1.00** -3.61 0.00 
 4.63 16.22 9الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.85 6.50 10التجريبي 

0.50** -3.73 0.00 
 0.60 3.89 9الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.63 5.20 10التجريبي 
10.5** -2.980.00 

 0.71 4.00 9الضابط 

 االختبار األدائي
 3.53 52.30 10التجريبي 

1.00** -3.63 0.00 
 6.86 31.44 9الضابط 

 االختبار التحصيلي
 6.38 86.10 10التجريبي 

2.00** -3.52 0.00 
 13.80 51.56 9الضابط 

(.0.01دال عندمستوى)**
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 )يظهر الجدول )68من يو قيم أن )Uالمعرفي ولقسميه كّله، التحصيلي لالختبار )
(؛لكونقيمداللتهاكّلهاأصغرمنمستوى0.01واألدائي)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى)

الصفري وقبولالفرضي البديل التيتشيروهذايؤديإلىرفضالفرضي .(α<0.01الدالل )
متوسطيدرجاتطلب المجموعتينالتجريبي والضابط إلىوجودفرقذيدالل إحصائي بين

(فياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهالمعرفيواألدائيالتلمذةالصناعي اختصاص)
 الخمس(، وهلمصلح )بمهاراته التجريبي . المجموع  فاعلي  إلى تشير النتيج  البرناملذه

ال )التعليمي الحاسوب بمساعدة والتعلم التعليم استراتيجي  على (CAIقائم في طلب إتقان
الصناعي اختصاص) التلمذة النيوماتيكي األدائي  المهارات ( التحكم بالطريق ،ألنظم  مقارن 

.كيالتحكمالنيوماتيمادةالسائدةالمعتادةفيتدريس
  بتتين 0.05داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة   اتق ذوفتتر  وجتتدتال  :السادستتةالفرضتتية )

فتتتي االختبتتتار التحصتتتيلي البعتتتد  المباشتتتر  المجموعتتتة التجريبيتتتةدرجتتتات طلبتتتة  اتمتوستتتط
 تعز  لمتغير االختصال: بقسميه

بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  لداللة الفروقنتائج اختبار تحليل التباين األحاد  ( 69 جدول 
 االختصال تبعًا لمتغير التجريبية في االختبار التحصيلي البعد  المباشر

 (ANOVA)اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

 العدد االختصال المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F)

قيمة 
 الداللة

االختبار 
 المعرفي

 5.02 3 15.05 بين المجموعـات 1.86 35.14 7 القوالب البالستيكية

0.63 0.60 
 7.93 30 237.89 داخل المجموعات 1.30 35.38 8 القوالب المعدنية
 - 33 252.94 الكلي 2.73 35.22 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 4.02 33.80 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
تحديد
 العناصر

 0.12 3 0.36 بين المجموعـات 0.49 7.71 7 القوالب البالستيكية

0.43 0.73 
 0.28 30 8.26 داخل المجموعات 0.35 7.88 8 القوالب المعدنية
 - 33 8.62 الكلي 0.44 7.78 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.70 7.60 10 الدقيقةاألجهزة 

مهارة
التركيب

 0.65 3 1.94 بين المجموعـات 0.49 6.71 7 القوالب البالستيكية

1.84 0.16 
 0.35 30 10.53 داخل المجموعات 0.46 6.75 8 القوالب المعدنية
 - 33 12.47 الكلي 0.71 6.33 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.63 6.20 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
 التوصيل

 0.95 3 2.86 بين المجموعـات 1.60 26.29 7 القوالب البالستيكية

0.32 0.81 
 2.96 30 88.90 داخل المجموعات 2.39 26.38 8 القوالب المعدنية
 - 33 91.76 الكلي 1.22 27.00 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 1.55 26.80 10 األجهزة الدقيقة
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 (ANOVA)اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

 العدد االختصال المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F)

قيمة 
 الداللة

مهارة
 التشغيل

 0.33 3 1.00 بين المجموعـات 0.69 6.86 7 القوالب البالستيكية

0.66 0.58 
 0.50 30 15.12 داخل المجموعات 0.64 6.88 8 القوالب المعدنية
 - 33 16.12 الكلي 0.60 6.89 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.85 6.50 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
التنظيم
والترتيب

 1.18 3 3.53 بين المجموعـات 0.53 5.43 7 القوالب البالستيكية

3.75* 0.02 
 0.31 30 9.41 داخل المجموعات 0.52 4.63 8 القوالب المعدنية
 - 33 12.94 الكلي 0.53 5.44 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.63 5.20 10 األجهزة الدقيقة

االختبار 
 األدائي

 2.41 3 7.24 بين المجموعـات 2.52 53.00 7 القوالب البالستيكية

0.28 0.84 
 8.68 30 260.32 داخل المجموعات 2.93 52.50 8 القوالب المعدنية
 - 33 267.56 الكلي 2.51 53.44 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 3.53 52.30 10 األجهزة الدقيقة

االختبار 
 التحصيلي

 11.80 3 35.40 بين المجموعـات 4.14 88.14 7 البالستيكيةالقوالب 

0.46 0.71 
 25.62 30 768.63 داخل المجموعات 3.91 87.88 8 القوالب المعدنية
  33 804.03 الكلي 4.90 88.67 9 التلمذة الصناعية
 - - - - 6.38 86.10 10 األجهزة الدقيقة

(.0.05*دال عندمستوى)

(لالختبووارالتحصوويليكلّوه،ولقسووميهالمعرفوويواألدائوويFأنقويم)(69)موونالجوودولُيالحوظ
دالووو عنووودمسوووتوىغيووور،والتوصووويل،والتشوووغيل(التركيوووباألربعووو )تحديووودالعناصووور،ومهاراتوووهو
الفرضوي قبوولوهوذايوؤديإلوى.(α>0.05مونمسوتوىالداللو )أكبور(؛لكونقويمداللتهوا0.05)

متوسوووطاتدرجووواتطلبووو داللووو إحصوووائي بوووينذاتفوووروقوجوووودعووودميرإلوووىالصوووفري التووويتشووو
األربوووعمهاراتوووهوقسوووميهالمعرفووويواألدائووويكلّوووه،والمجموعووو التجريبيووو فوووياالختبوووارالتحصووويلي

لبرنووامل،والتوصوويل،والتشووغيل(تعووزىلمتغيووراالختصوواص.أيأّنلالتركيووب)تحديوودالعناصوور،و
الفاعليووو ذاتهوووافوووي(CAIاسوووتراتيجي التعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووب)قوووائمعلوووىالتعليمووويال
،والأثوورألنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو األدائيوو  المهووارات المجموعوو التجريبيوو طلبوو إتقووانمسووتوى

لالختصاصفياختالفمستوىإتقانهمإياها.
 (؛لكوووونقيمووو0.05وى)دالووو عنووودمسوووتوالترتيوووب(التنظووويملمهوووارة)(Fفووويحوووينأنقيمووو )

وقبووولالفرضووي الصووفري رفووضوهووذايووؤديإلووى.(α<0.05موونمسووتوىالداللوو )أصووغرداللتهووا
متوسوطاتدرجواتطلبو المجموعو داللو إحصوائي بوينذاتفوروقلتويتشويرإلوىوجوودبديلتهاا

أيأّنهنوواكاختالفووا جوهريووا (تعووزىلمتغيووراالختصوواص.والترتيووبالتنظوويم)مهووارةالتجريبيوو فووي
التنظووويمبوووينطلبووو المجموعووو التجريبيووو موووناالختصاصووواتاألربعووو فووويمسوووتوىإتقوووانهممهوووارة
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خدماختبووارشوويفيهللمقارنوواتاسووتُهالمصوولحتالفووروقكانووتأياالختصاصوواتولمعرفوو والترتيووب.
اآلتي:منالجدوليظهركماالمتعددة،البعدي 
طلبة المجموعة التجريبية  المتعددة بين متوسطات درجات للمقارنات البعدية شيفيهنتائج اختبار ( 70 جدول 

 االختصال تبعًا لمتغير والترتيب( من االختبار التحصيلي البعد  المباشر التنظيمفي  مهارة 

 االختصاص المتغير
 التلمذة الصناعية القوالب المعدنية القوالب الب ستيكية

فرق 
 المتوسطين

قيمة 
 الداللة

فرق 
 المتوسطين

قيمة 
 الداللة

فرق 
 المتوسطين

قيمة 
 الداللة

 التنظيممهارة 
 والترتيب

 - - - - 0.07 0.80- القوالب المعدنية
 - - 0.05 *0.82 1.00 0.02 التلمذة الصناعية
 0.82 0.24- 0.22 0.58 0.88 0.23- األجهزة الدقيقة

(0.05*دالعندمستوى)
(السوابقإلوىأنالفورقالودال70تشيرنتائلالمقارناتالبعدي الثنائي المتعددةفيالجدول)

(هوالذيبينطلب اختصاصالتلمذةالصوناعي وطلبو اختصواص0.05إحصائيا عندمستوى)
متوسووطدرجوو إتقووانهمطلبوو اختصوواصالتلمووذةالصووناعي الووذينكووانلمصوولح القوالووبالمعدنيوو ،

(أعلووىموونمتوسووطدرجوو إتقوواننظوورائهممووناختصوواصالقوالووب5.44والترتيووب)التنظوويممهووارة
قووووائمعلووووىاسووووتراتيجي التعلوووويموالووووتعلمبمسوووواعدةلبرنوووواملالتعليموووويال(.أيأنا4.63المعدنيوووو )
مهوارة صوناعي اختصاصالتلموذةالطلب إتقانأكثرفاعلي فيتحسينمستوى(CAIالحاسوب)

والترتيبمنطلب اختصاصالقوالبالمعدني .فيحينلمتكنالفروقدال إحصائيا فيالتنظيم
المقارنوواتالثنائيوو األخوورىبوويناختصاصووات)القوالووبالمعدنيوو ،والقوالووبالبالسووتيكي (،و)التلمووذة

بالسووتيكي (،و)األجهووزةالدقيقوو ،الصووناعي ،والقوالووبالبالسووتيكي (،و)األجهووزةالدقيقوو ،والقوالووبال
والقوالبالمعدني (،و)األجهزةالدقيق ،والتلمذةالصناعي (.فللبرناملالتعليمويالمحوسوبالفاعليو 

والترتيبلدىطلب هذهاالختصاصات.التنظيمذاتهافيإتقانمهارة
  بتتين 0.05داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة   اتق ذوفتتر  وجتتدتال  :الستتابعةالفرضتتية )

فتتتي االختبتتتار التحصتتتيلي البعتتتد  المباشتتتر  المجموعتتتة الضتتتابطةدرجتتتات طلبتتتة  اتمتوستتتط
 تعز  لمتغير االختصال: بقسميه

بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  لداللة الفروق( 71 جدول 
 االختصال تبعًا لمتغير الضابطة في االختبار التحصيلي البعد  المباشر

 (ANOVA اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

المتوسط  العدد االختصال المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F) 

قيمة 
 الداللة

االختبار
 المعرفي

 6.99 3 20.98 بينالمجموعوات 7.94 18.00 7القوالبالبالستيكي 

0.16 0.92 
 44.10 27 1190.76 داخلالمجموعات 4.84 19.63 8القوالبالمعدني 

- 30 1211.74الكلي 6.32 20.00 7التلمذةالصناعي 
---- 7.15 20.11 9األجهزةالدقيق 
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 (ANOVA اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

 العدد االختصال المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F) 

قيمة 
 الداللة

مهارةتحديد
 العناصر

 0.24 3 0.73 بينالمجموعوات 1.77 4.14 7القوالبالبالستيكي 

0.12 0.95 
 2.05 27 55.46 داخلالمجموعات 1.51 4.00 8القوالبالمعدني 

- 30 56.19الكلي 1.27 4.43 7التلمذةالصناعي 
---- 1.17 4.11 9األجهزةالدقيق 

مهارة
التركيب

 0.11 3 0.33 بينالمجموعوات 1.00 3.00 7القوالبالبالستيكي 

0.13 0.94 
 0.88 27 23.86 داخلالمجموعات 1.13 3.13 8القوالبالمعدني 

- 30 24.19الكلي 0.95 3.29 7التلمذةالصناعي 
---- 0.67 3.22 9األجهزةالدقيق 

مهارة
 التوصيل

 16.80 3 50.40 بينالمجموعوات 3.80 17.14 7القوالبالبالستيكي 

1.32 0.29 
 12.72 27 343.34 داخلالمجموعات 1.98 14.75 8القوالبالمعدني 

- 30 393.74الكلي 3.09 13.71 7التلمذةالصناعي 
---- 4.63 16.22 9األجهزةالدقيق 

مهارة
 التشغيل

 2.98 3 8.94 بينالمجموعوات 0.82 5.00 7القوالبالبالستيكي 

4.88** 0.01 
 0.61 27 16.48 داخلالمجموعات 0.92 3.63 8القوالبالمعدني 

- 30 25.42الكلي 0.79 4.57 7التلمذةالصناعي 
---- 0.60 3.89 9األجهزةالدقيق 

مهارة
التنظيم
والترتيب

 0.85 3 2.54 بينالمجموعوات 0.53 4.57 7البالستيكي القوالب

2.21 0.11 
 0.38 27 10.30 داخلالمجموعات 0.64 3.88 8القوالبالمعدني 

- 30 12.84الكلي 0.53 4.43 7التلمذةالصناعي 
---- 0.71 4.00 9األجهزةالدقيق 

االختبار
 األدائي

 26.92 3 80.75 بينالمجموعوات 6.87 33.86 7القوالبالبالستيكي 

0.68 0.57 
 39.58 27 1068.67 داخلالمجموعات 5.50 29.38 8القوالبالمعدني 

- 30 1149.42الكلي 5.74 30.43 7التلمذةالصناعي 
---- 6.86 31.44 9األجهزةالدقيق 

االختبار
 التحصيلي

 13.20 3 39.59 بينالمجموعوات 14.44 51.86 7القوالبالبالستيكي 

0.08 0.97 
 161.21 27 4352.79 داخلالمجموعات 10.17 49.00 8القوالبالمعدني 

- 30 4392.39الكلي 11.93 50.43 7التلمذةالصناعي 
---- 13.80 51.56 9األجهزةالدقيق 

(.0.01**دال عندمستوى)

(لالختبووارالتحصوويليكلّووه،ولقسووميهالمعرفوويواألدائوويF(أنقوويم)71موونالجوودول)يتبووين
دال عنودمسوتوىغيروالترتيب(التنظيم،والتوصيل،والتركيباألربع)تحديدالعناصر،ومهاراتهو
الفرضووي قبووولوهووذايووؤديإلووى.(α>0.05موونمسووتوىالداللوو )أكبوور(؛لكووونقوويمداللتهووا0.05)

متوسوووطاتدرجووواتطلبووو داللووو إحصوووائي بوووينذاتفوووروقوجوووودعووودمإلوووىالصوووفري التووويتشوووير
األربعووو مهاراتوووهوقسوووميهالمعرفووويواألدائووويكلّوووه،والمجموعووو الضوووابط فوووياالختبوووارالتحصووويلي

والترتيب(تعزىلمتغيراالختصاص.التنظيم،والتوصيل،والتركيب)تحديدالعناصر،و
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داللتهوووا (؛لكوووونقيمووو0.01دالووو عنووودمسوووتوى)لمهوووارة)التشوووغيل((Fفووويحوووينأنقيمووو )
لتوويوقبووولبووديلتهااالفرضووي الصووفري رفووضوهووذايووؤديإلووى.(α=0.05مسووتوىالداللوو )تسوواوي

متوسوطاتدرجواتطلبو المجموعو الضوابط فويدالل إحصائي بينذاتفروقتشيرإلىوجود
)التشغيل(تعزىلمتغيراالختصاص.

أّنهناكاختالفوا جوهريوا بوينطلبو المجموعو الضوابط موناالختصاصواتاألربعو فويأي
خدماسوووتُهالمصووولحتالفوووروقكانوووتأياالختصاصووواتولمعرفووو مسوووتوىإتقوووانهممهوووارةالتشوووغيل.
اآلتي:منالجدوليظهركماالمتعددة،اختبارشيفيهللمقارناتالبعدي 

طلبة المجموعة الضبطة  المتعددة بين متوسطات درجات للمقارنات البعديةشيفيه نتائج اختبار ( 72 جدول 
 االختصال تبعًا لمتغير في  مهارة التشغيل( من االختبار التحصيلي البعد  المباشر

 االختصال المتغير
 التلمذة الصناعية القوالب المعدنية القوالب الب ستيكية

فرق 
 المتوسطين

قيمة 
 الداللة

فرق 
 المتوسطين

قيمة 
 الداللة

فرق 
 المتوسطين

قيمة 
 الداللة

مهارة 
 التشغيل

 - - - - 0.02 *1.38- القوالب المعدنية
 - - 0.17 0.95 0.79 0.43- التلمذة الصناعية
 0.41 0.68- 0.92 0.26 0.07 1.11- األجهزة الدقيقة

(0.05*دالعندمستوى)

(السوابقإلوىأنالفورقالودال72المقارناتالبعدي الثنائي المتعددةفيالجدول)تشيرنتائل
(هوالذيبوينطلبو اختصواصالقوالوبالمعدنيو وطلبو اختصواص0.05إحصائيا عندمستوى)
طلبوو القوالووبالبالسووتيكي الووذينكووانمتوسووطدرجوو إتقووانهممهووارةلمصوولح القوالووبالبالسووتيكي ،

(.3.63أعلىمنمتوسطدرج إتقاننظرائهممناختصاصالقوالبالمعدني )(5التشغيل)
فوويحووينلوومتكوونالفووروقدالوو إحصووائيا فوويالمقارنوواتالثنائيوو األخوورىبوويناختصاصووات

)التلمووذةالصووناعي ،والقوالووبالبالسووتيكي (،و)التلمووذةالصووناعي ،والقوالووبالمعدنيوو (،و)األجهووزة
البالستيكي (،و)األجهزةالدقيق ،والقوالوبالمعدنيو (،و)األجهوزةالدقيقو ،والتلموذةالدقيق ،والقوالب

الصناعي (.
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  بتين متوستط  (0.05عنتد مستتو  داللتة  داللة إحصائية  ذوال يوجد فرق : الثامنةالفرضية
بقستتتميه   البعتتتد  المباشتتترالمجموعتتتة التجريبيتتتة فتتتي االختبتتتار التحصتتتيلي  طلبتتتةدرجتتتات 

   :بقسميه المؤجلومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  

المجموعة  طلبة ت( لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات ر نتائج اختبا( 73 جدول 
  بقسميه المعرفي واألدائيل ختبار التحصيلي  المؤجل والبعد  البعد  المباشرفي التطبيقين  التجريبية

المتغير  االختبار 
 العدد التحصيلي بقسميه(

 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي
 قيمة
  ت(

درجات 
 الحرية

 قيمة
بعد   الداللة

 مباشر
بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 0.71 33 0.38 2.12 2.77 34.74 34.82 34 االختبار المعرفي
 0.21 33 1.28 0.49 0.51 7.62 7.74 34العناصرمهارةتحديد
 0.54 33 0.63 0.61 0.61 6.41 6.47 34التركيبمهارة

 0.02 33 *2.54 1.49 1.67 26.18 26.65 34مهارةالتوصيل
 0.57 33 0.57- 0.76 0.70 6.82 6.76 34مهارةالتشغيل

 0.62 33 0.49- 0.65 0.63 5.24 5.18 34والترتيبالتنظيممهارة
 0.07 33 1.91 2.29 2.85 52.26 52.79 34 االختبار األدائي
 0.12 33 1.60 3.68 4.94 87.00 87.62 34 االختبار التحصيلي

(.0.05*دال عندمستوى)
(أنقيم)ت(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائي73يتبينمنالجدول)

والترتيب(غيردال عندمستوىالتنظيم،والتشغيل،والتركيبوومهارتهاألربع)تحديدالعناصر،
(0.05 منمستوىالدالل  أكبر كّلها داللتها قيم إّن إذ  قبول(α>0.05)(؛ يؤديإلى وهذا .

طلب بينمتوسطدرجاتالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل إحصائي 
 التجريبي  )باختصاصاتهمالمجموع  مجتمع  ( التحصيلياألربع  البعديالمباشرفياالختبار

العن )تحديد األربع ومهارته واألدائي المعرفي وبقسميه والتركيباصر، والتتشغيل، التنظيم،
البعديوالترتيب( التحصيلي االختبار في درجاتهم ومتوسط األربع.، ومهارته بقسميه المؤجل
 إلىثباتمستوىوهذا طلإتقانيشير البرناملب  التيتعّلمتمنخالل التجريبي  المجموع 

)الالتعليمي الحاسوب بمساعدة والتعلم التعليم استراتيجي  على األدائي  المهارات (CAIقائم
.وبقاءأثرتعلمهمواحتفاظهمبالمعلوماتوالمهاراتمعمرورالزمنألنظم التحكمالنيوماتيكي 

السابق الجدول يالحظمن عندكما إحصائيا  دال  التوصيل لمهارة )ت( قيم  أّن أيضا 
(.وهذايدلعلىوجودفرقدال0.05>0.02(،لكونقيم داللتهاأصغرمن)0.05مستوى)

درجاتطلب  متوسط بين إحصائيا  التجريبي  المجموع  مجتمع  ( األربع  في)باختصاصاتهم
التوصيل(فيالتطبيقالبعديالمباشر فيومتوسطدرجاتهمفيلالختبار،)مهارة المهارة هذه
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البعديالتطبيق انخفاضلمصلح المؤجل، إلى يشير الذي األمر المباشر. البعدي التطبيق
مستوىإتقانطلب المجموع التجريبي مهارةالتوصيلمعمرورالزمن.

لمت تبعا  فرعي  فرضيات أربُع الرئيس  الثامن  الفرضي  تفرعتعن االختصاصوقد غير
علىالنحواآلتي:)القوالبالبالستيكي ،والقوالبالمعدني ،والتلمذةالصناعي ،واألجهزةالدقيق (

 بتتين 1.15الفرعيتتة األولتتى: ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة   الفرضتتية )
ر التحصيلي البعد  متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية  القوالب الب ستيكية( في االختبا

 المباشر بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل بقسميه:

التجريبية المجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 74 جدول 
  ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المؤجل والبعد  البعد  المباشر( في التطبيقين القوالب الب ستيكية 

المتغير  االختبار التحصيلي 
 بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
بعد   الداللة

 مباشر
بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 1.00 6 0.00 1.77 1.86 35.14 35.14 7 المعرفياالختبار 
 0.32 6 1.00- 0.53 0.49 7.43 7.71 7مهارةتحديدالعناصر

 0.16 6 1.41- 0.53 0.49 6.43 6.71 7التركيبمهارة
 0.06 6 1.90- 2.07 1.60 25.43 26.29 7مهارةالتوصيل
 0.08 6 1.73- 0.76 0.69 7.29 6.86 7مهارةالتشغيل

 1.00 6 0.00 0.53 0.53 5.43 5.43 7والترتيبالتنظيممهارة
 0.17 6 1.36- 2.45 2.52 52.00 53.00 7 االختبار األدائي
 0.28 6 1.08- 3.80 4.14 87.14 88.14 7 االختبار التحصيلي

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)74يتبينمنالجدول)
إّنقيمداللتهاكّلهاأكبرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(غيردال عندمستوى) (؛إذ 

(α>0.05).

وهذايؤديإلىقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل إحصائي 
 درجات متوسط الطلب بين التجريبي  مجموع  البالستيكي ( االختبار)اختصاصالقوالب في

 التحصيلي الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي بقسميه المباشر فيالبعدي درجاتهم ومتوسط
المؤجلبقسميهومهارتهالخمس.االختبارالتحصيليالبعدي

على يدل وهذا مستوى إتقانثبات طلب  التجريبي  القوالب)اختصاالمجموع  ص
الذين واتعّلمالبالستيكي ( البرنامل خالل والتعلمالالتعليميمن التعليم استراتيجي  على قائم
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بقاءأثرتعلمهمعلىو،ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات (CAIبمساعدةالحاسوب)
معالزمن.واحتفاظهمبالمعلوماتوالمهارات

  بتين 1.15الثانيتة: ال يوجتد فترق ذو داللتة إحصتائية عنتد مستتو  داللتة  الفرضية الفرعية )
متوستتتط درجتتتات طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة  اختصتتتال القوالتتتب المعدنيتتتة( فتتتي االختبتتتار 
التحصيلي البعد  المباشر بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل 

 بقسميه:
اختصال   التجريبيةالمجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 75 جدول 

 ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر والبعد  المؤجل ( في التطبيقين البعد القوالب المعدنية

المتغير  االختبار التحصيلي 
 بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 الداللة

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 0.74 7 0.33- 1.77 1.30 35.50 35.38 8 االختبار المعرفي
 0.56 7 0.58- 0.46 0.35 7.75 7.88 8مهارةتحديدالعناصر

 0.32 7 1.00- 0.53 0.46 6.50 6.75 8التركيبمهارة
 0.75 7 0.32- 1.75 2.39 26.25 26.38 8مهارةالتوصيل
 0.56 7 0.58- 0.71 0.64 6.75 6.88 8مهارةالتشغيل

 0.65 7 0.45- 0.71 0.52 4.75 4.63 8والترتيبالتنظيممهارة
 0.56 7 0.59- 2.27 2.93 52.00 52.50 8 االختبار األدائي

 0.67 7 0.43- 3.46 3.91 87.50 87.88 8 التحصيلياالختبار 

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)75يتبينمنالجدول)
(؛لكونقيمداللتهاكّلهاأكبرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(غيردال عندمستوى)

(α>0.05). يؤديإلىقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل وهذا
 إحصائي  درجات متوسط طلب بين التجريبي  المجموع  المعدني ( القوالب في)اختصاص

 التحصيلي االختبار الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي بقسميه المباشر ومتوسطالبعدي
ثباتالمؤجلبقسميهومهارتهالخمس.وهذايدلعلىيالبعديدرجاتهمفياالختبارالتحصيل

 إتقانمستوى طلب  التجريبي  الذينالمجموع  خاللواتعّلم)اختصاصالقوالبالمعدني ( من
 )الالتعليميالبرنامل الحاسوب بمساعدة والتعلم التعليم استراتيجي  على المهارات (CAIقائم
معبقاءأثرتعلمهمواحتفاظهمبالمعلوماتوالمهاراتعلىو،وماتيكي ألنظم التحكمالنياألدائي  
الزمن.
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  بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  داللتتة إحصتتائية  ذوفتترق  يوجتتد: ال الثالثتتةالفرضتتية الفرعيتتة
( فتي االختبتار التحصتيلي التلمذة الصتناعيةمتوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية  اختصال 

   :بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل بقسميهالبعد  المباشر 
اختصال   التجريبيةالمجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا ( 76 جدول 

  ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر والبعد  المؤجل ( في التطبيقين البعد التلمذة الصناعية

المتغير  االختبار 
 العدد التحصيلي بقسميه(

 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي
 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
بعد   الداللة

 مباشر
بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 0.25 8 1.15- 1.80 2.73 34.67 35.22 9 االختبار المعرفي
 0.32 8 1.00- 0.50 0.44 7.67 7.78 9مهارةتحديدالعناصر

 1.00 8 0.00 0.71 0.71 6.33 6.33 9التركيبمهارة
 0.02 8 *2.33- 0.83 1.22 26.22 27.00 9مهارةالتوصيل
 0.32 8 1.00- 0.71 0.60 7.00 6.89 9مهارةالتشغيل

 0.65 8 0.45- 0.53 0.53 5.56 5.44 9والترتيبالتنظيممهارة
 0.17 8 1.38- 2.11 2.51 52.78 53.44 9 االختبار األدائي
 0.13 8 1.53- 3.09 4.90 87.44 88.67 9 االختبار التحصيلي

(.0.05*دال عندمستوى)
(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)76يتبينمنالجدول)

والترتيب(غيردال عندمستوىالتنظيم،والتتشغيل،والتركيبومهارتهاألربع)تحديدالعناصر،و
(0.05 منمستوىالدالل  أكبر كّلها داللتها قيم إّن إذ  قبول(α>0.05)(؛ يؤديإلى وهذا .

طلب بينمتوسطدرجاتالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل إحصائي 
 التجريبي  المجموع  الصناعي ( التلمذة )اختصاص التحصيلي االختبار المباشرفي البعدي

و العناصر، )تحديد األربع ومهارته واألدائي المعرفي والتركيببقسميه والتتشغيل، التنظيم،
البعديوالترتيب( التحصيلي االختبار في درجاتهم ومتوسط األربع.، ومهارته بقسميه المؤجل

األمر الذي مستوى ثبات إلى إتقانيشير التجريبي طلب  التلمذةالمجموع  )اختصاص
الصناعي ( البرنامل خالل من تعّلمت والتعلمالالتعليميالتي التعليم استراتيجي  على قائم

( الحاسوب النيوماتيكي األدائي  المهارات (CAIبمساعدة التحكم تعلمهمألنظم  أثر وبقاء
.المهاراتمعمرورالزمنهذهلمعلوماتوواحتفاظهمبا

عند إحصائيا  دال  التوصيل لمهارة )ت( قيم  أّن أيضا  السابق الجدول من يالحظ كما
(.وهذايدلعلىوجودفرقدال0.05>0.02(،لكونقيم داللتهاأصغرمن)0.05مستوى)

طلب  درجات متوسطي بين إحصائيا  التجريبي  )اختصاصالمجموع  الصناعي ( فيالتلمذة
 لالختبار، المؤجل والبعدي المباشر البعدي التطبيقين في التوصيل( التطبيقلمصلح )مهارة

البعديالمباشر.وهومايشيرإلىانخفاضمستوىإتقانطلب المجموع التجريبي )اختصاص
مهارة التوصيلمعمرورالزمن.التلمذةالصناعي (
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  بتتين  (0.05عنتتد مستتتو  داللتتة  داللتتة إحصتتائية  ذوفتترق  يوجتتدالفرضتتية الفرعيتتة الرابعتتة: ال
متوستتتط درجتتتات طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة  اختصتتتال األجهتتتزة الدقيقتتتة( فتتتي االختبتتتتار 
التحصيلي البعد  المباشر بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل 

  :بقسميه
اختصال   التجريبيةالمجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 77 جدول 

  ل ختبار التحصيلي بقسميه المعرفي واألدائي المباشر والبعد  المؤجل ( في التطبيقين البعد األجهزة الدقيقة

المتغير  االختبار التحصيلي 
 بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 الداللة

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 0.81 9 0.24- 2.77 4.02 33.90 33.80 10 االختبار المعرفي
 1.00 9 0.00 0.52 0.70 7.60 7.60 10مهارةتحديدالعناصر

 0.16 9 1.41- 0.70 0.63 6.40 6.20 10التركيبمهارة
 0.59 9 0.54- 1.26 1.55 26.60 26.80 10مهارةالتوصيل
 0.65 9 0.45- 0.70 0.85 6.40 6.50 10مهارةالتشغيل

 1.00 9 0.00 0.63 0.63 5.20 5.20 10والترتيبالتنظيممهارة
 0.95 9 0.06- 2.62 3.53 52.20 52.30 10 االختبار األدائي
 0.95 9 0.06- 4.58 6.38 86.10 86.10 10 االختبار التحصيلي

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)77يتبينمنالجدول)
(؛لكونقيمداللتهاكّلهاأكبرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(غيردال عندمستوى)

(α>0.05). يؤديإلىقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل وهذا
فياالختبار)اختصاصاألجهزةالدقيق (المجموع التجريبي طلب بينمتوسطدرجاتإحصائي 

 التحصيلي الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي بقسميه المباشر فيالبعدي درجاتهم ومتوسط
إتقانثباتمستوىالمؤجلبقسميهومهارتهالخمس.وهذايدلعلىالبعدياالختبارالتحصيلي

التعليميمنخاللالبرناملواتعّلم)اختصاصاألجهزةالدقيق (الذينالمجموع التجريبي طلب 
ألنظم التحكماألدائي  المهارات (CAIقائمعلىاستراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب)ال

معالزمن.بقاءأثرتعلمهمواحتفاظهمبالمعلوماتوالمهاراتعلىو،اتيكي النيوم
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  بتين متوستط  (0.05عند مستو  داللتة  داللة إحصائية  ذوال يوجد فرق : التاسعةالفرضية
بقسميه  ومتوستط  البعد  المباشرفي االختبار التحصيلي  الضابطةالمجموعة  طلبةدرجات 

   :بقسميه المؤجلدرجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  
المجموعة  طلبة( لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات t-test ر نتائج اختبا( 78 جدول 

 بقسميه المعرفي واألدائيل ختبار التحصيلي  المؤجل والبعد  البعد  المباشرفي التطبيقين  الضابطة

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
  ت(

درجات 
 الحرية

 قيمة
بعد   الداللة

 مباشر
بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 0.77 30 0.30- 5.75 6.36 19.58 19.48 31 االختبار المعرفي
 0.04 30 *2.19- 1.09 1.37 4.45 4.16 31العناصرمهارةتحديد
 0.48 30 0.72- 0.86 0.90 3.26 3.16 31التركيبمهارة

 0.34 30 0.98- 2.95 3.62 15.77 15.48 31مهارةالتوصيل
 0.26 30 1.15- 0.99 0.92 4.39 4.23 31مهارةالتشغيل

 0.07 30 1.88- 0.62 0.65 4.42 4.19 31والترتيبالتنظيممهارة
 0.04 30 *2.18- 4.63 6.19 32.29 31.23 31 االختبار األدائي
 0.12 30 1.59- 9.74 12.10 51.87 50.71 31 االختبار التحصيلي

(.0.05*دال عندمستوى)
(لالختبارالتحصيليكّله،واالختبارالمعرفيومهاراتZ(أنقيم)78يتبينمنالجدول)

 األدائي )االختبار والتركيباألربع والتشغيل، والتوصيل، عندالتنظيم، دال  غير والترتيب(
أكبرمنمستوىالدالل 0.05مستوى) كّلها قيمداللتها إّن إذ  يؤديإلى(α>0.05)(؛ .وهذا

بينمتوسطدرجاتقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل إحصائي 
طلب   الضابطالمجموع  مجتمع  ( األربع  )باختصاصاتهم التحصيلي االختبار البعديفي

ومهار المعرفي بقسمه والتشغيل،االمباشر والتوصيل، )التركيب، األربع األدائي االختبار ت
التنظيمو البعديوالترتيب( التحصيلي االختبار في درجاتهم المعرفيومتوسط بقسمه المؤجل

األمرالذيومهارتاالختباراألدائياألرب يشيرإلىثباتمستوىع. المجموع احتفاظطلب 
وامادةالتحكمالنيوماتيكيبطريق التدريستعّلمالذينالضابط )باختصاصاتهماألربع مجتمع  (

.وبقاءأثرتعلمهممعمرورالزمنالسائدةبالمعلوماتوالمهارات
ل قيمتي)ت( أّن أيضا  السابق الجدول من يالحظ واالختباركما العناصر، تحديد مهارة

(.α<0.05(،لكونقيمتيداللتهماأصغرمن)0.05األدائيدالتانإحصائيا عندمستوى)
طلب  درجات متوسطي بين إحصائيا  دال فرق وجود على يدل وهذا الضابط المجموع 

فيالتطبيقين(العناصرتحديدمهارة))باختصاصاتهماألربع مجتمع  (في)االختباراألدائي(و
إلىالتطبيقالبعديالمؤجل.وهومايشيرلمصلح البعديالمباشروالبعديالمؤجللالختبار،

احتفاظهمبهذهالمهاراتأيضا .ثباتمستوى
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 بتين 1.15الفرعية األولى: ال يوجتد فترق ذو داللتة إحصتائية عنتد مستتو  داللتة   الفرضية )
 القوالب الب ستيكية( في االختبار التحصيلي البعتد   لضابطةامتوسط درجات طلبة المجموعة 

 المباشر بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل بقسميه:
المجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 79 جدول 

ل ختبار التحصيلي  المؤجل والبعد  البعد  المباشر( في التطبيقين اختصال القوالب الب ستيكية الضابطة 
  بقسميه المعرفي واألدائي

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 الداللة

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 1.00 6 0.00 6.88 7.94 18.00 18.00 7 االختبار المعرفي
 0.18 6 1.34- 1.40 1.77 4.57 4.14 7مهارةتحديدالعناصر

 0.32 6 1.00- 0.76 1.00 3.29 3.00 7التركيبمهارة
 0.48 6 0.70- 3.69 3.80 17.43 17.14 7مهارةالتوصيل
 0.32 6 1.00- 0.76 0.82 4.71 5.00 7مهارةالتشغيل

 0.56 6 0.58- 0.49 0.53 4.71 4.57 7والترتيبالتنظيممهارة
 0.50 6 0.68- 5.19 6.87 34.71 33.86 7 االختبار األدائي
 0.67 6 0.42- 11.67 14.44 52.71 51.86 7 االختبار التحصيلي

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)79يتبينمنالجدول)
إّنقيمداللتهاكّلهاأكبرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(غيردال عندمستوى) (؛إذ 

(α>0.05) يؤديإلىقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل .وهذا
 درجاتإحصائي  متوسط المطلب بين الضابط جموع  البالستيكي ( في)اختصاصالقوالب

 التحصيلي االختبار الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي بقسميه المباشر ومتوسطالبعدي
يشيرإلىالمؤجلبقسميهومهارتهالخمس.األمرالذيدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعدي

 ثباتمستوى طلب  احتفاظ )اختالمجموع  واتعّلمالذينصاصالقوالبالبالستيكي (الضابط 
لىومادةالتحكمالنيوماتيكيبطريق التدريسالسائدةبالمعلوماتوالمهارات، بقاءأثرتعلمهممعا 

.مرورالزمن
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  بتين 1.15: ال يوجد فترق ذو داللتة إحصتائية عنتد مستتو  داللتة  الثانيةالفرضية الفرعية )
( في االختبار التحصتيلي المعدنية اختصال القوالب  الضابطةمتوسط درجات طلبة المجموعة 

 البعد  المباشر بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل بقسميه:
المجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 80 جدول 

ل ختبار التحصيلي  المباشر والبعد  المؤجل ( في التطبيقين البعد اختصال القوالب المعدنية  الضابطة
 بقسميه المعرفي واألدائي

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 الداللة

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 1.00 7 0.00 4.21 4.84 19.63 19.63 8 االختبار المعرفي
 0.41 7 0.82- 1.16 1.51 4.25 4.00 8مهارةتحديدالعناصر

 0.65 7 0.45- 1.16 1.13 3.25 3.13 8التركيبمهارة
 0.32 7 1.00- 2.05 1.98 15.25 14.75 8مهارةالتوصيل
 0.26 7 1.13- 0.93 0.92 4.00 3.63 8مهارةالتشغيل

 0.32 7 1.00- 0.64 0.64 4.13 3.88 8والترتيبالتنظيممهارة
 0.09 7 1.71- 4.73 5.50 30.88 29.38 8 االختبار األدائي
 0.18 7 1.34- 8.23 10.17 50.50 49.00 8 االختبار التحصيلي

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)80يتبينمنالجدول)
إّنقيمداللتهاكّلهاأكبرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(غيردال عندمستوى) (؛إذ 

(α>0.05) يؤديإلىقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل .وهذا
 إحصائي  درجات متوسط المطلب بين الضابط جموع  المعدني ( القوالب في)اختصاص

 التحصيلي االختبار الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي بقسميه المباشر ومتوسطالبعدي
يشيرإلىالمؤجلبقسميهومهارتهالخمس.األمرالذيدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعدي

وامادةتعّلمالذينالقوالبالمعدني (الضابط )اختصاصالمجموع احتفاظطلب ثباتمستوى
 بالمعلوماتوالمهارات، التدريسالسائدة بطريق  النيوماتيكي والتحكم لى معا  تعلمهم أثر بقاء

 .الزمن
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   بتتين 1.15الفرضتتية الفرعيتتة الثالثتتة: ال يوجتتد فتترق ذو داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة )
 اختصال التلمذة الصناعية( في االختبتار التحصتيلي متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة 

  البعد  المباشر بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل بقسميه:
المجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات  ر ويلكوكسوننتائج اختبا( 81 جدول 

ل ختبار التحصيلي  المباشر والبعد  المؤجل ( في التطبيقين البعد اختصال التلمذة الصناعية  الضابطة
  بقسميه المعرفي واألدائي

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 الداللة

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 0.79 6 0.27- 5.67 6.32 20.14 20.00 7 االختبار المعرفي
 0.08 1.736-0.90 1.27 4.86 4.43 7مهارةتحديدالعناصر

 0.56 6 0.58- 0.53 0.95 3.43 3.29 7التركيبمهارة
 0.49 6 0.69- 1.89 3.09 14.29 13.71 7مهارةالتوصيل
 0.32 6 1.00- 1.35 0.79 4.86 4.57 7مهارةالتشغيل

 0.56 6 0.58- 0.53 0.53 4.57 4.43 7والترتيبالتنظيممهارة
 0.22 6 1.22- 3.70 5.74 32.00 30.43 7 االختبار األدائي
 0.49 6 0.68- 9.04 11.93 52.14 50.43 7 االختبار التحصيلي

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)81يتبينمنالجدول)
(؛ألّنقيمداللتهاكّلهاأكبرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(غيردال عندمستوى)

(α>0.05) يؤديإلىقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل .وهذا
 إحصائي  درجات متوسط المجموطلب بين الضابط ع  الصناعي ( التلمذة في)اختصاص

 التحصيلي االختبار الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي بقسميه المباشر ومتوسطالبعدي
يشيرإلىالمؤجلبقسميهومهارتهالخمس.األمرالذيدرجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعدي

وامادةتعّلمالذينالتلمذةالصناعي (الضابط )اختصاصالمجموع احتفاظطلب ثباتمستوى
 بالمعلوماتوالمهارات، التدريسالسائدة بطريق  النيوماتيكي والتحكم لى معا  تعلمهم أثر بقاء

.مرورالزمن
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  بتين 1.15: ال يوجتد فترق ذو داللتة إحصتائية عنتد مستتو  داللتة  الرابعتةالفرضية الفرعية )
( في االختبار التحصيلي األجهزة الدقيقة اختصال  الضابطةمتوسط درجات طلبة المجموعة 

 البعد  المباشر بقسميه  ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل بقسميه:
المجموعة طلبة لعينتين مرتبطتين لداللة الفرق بين متوسطي درجات ر ويلكوكسون نتائج اختبا( 82 جدول 

ل ختبار التحصيلي  المباشر والبعد  المؤجل ( في التطبيقين البعد اختصال األجهزة الدقيقة  الضابطة
  بقسميه المعرفي واألدائي

المتغير  االختبار 
 التحصيلي بقسميه(

 العدد
 االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي

 قيمة
 Z) 

درجات 
 الحرية

 قيمة
 الداللة

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

بعد  
 مباشر

بعد  
 مؤجل

 0.81 8 0.24- 6.78 7.15 20.33 20.11 9 االختبار المعرفي
 0.65 8 0.45- 0.97 1.17 4.22 4.11 9مهارةتحديدالعناصر

 0.65 8 0.45- 0.93 0.67 3.11 3.22 9التركيبمهارة
 0.90 8 0.12- 3.37 4.63 16.11 16.22 9مهارةالتوصيل
 0.32 8 1.00- 0.78 0.60 4.11 3.89 9مهارةالتشغيل

 0.18 8 1.34- 0.71 0.71 4.33 4.00 9والترتيبالتنظيممهارة
 0.51 8 0.66- 4.81 6.86 31.89 31.44 9 االختبار األدائي
 0.77 8 0.30- 11.42 13.80 52.22 51.56 9 االختبار التحصيلي

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفيواألدائيZ(أنقيم)82يتبينمنالجدول)
إّنقيمداللتهاكّلهاأكبرمنمستوىالدالل 0.05)بمهاراتهالخمس(غيردال عندمستوى) (؛إذ 

(α>0.05) يؤديإلىقبولالفرضي الصفري التيتشيرإلىعدموجودفرقذيدالل .وهذا
فياالختبار)اختصاصاألجهزةالدقيق (الضابط جموع المطلب بينمتوسطدرجاتإحصائي 

 التحصيلي الخمس( )بمهاراته واألدائي المعرفي بقسميه المباشر فيالبعدي درجاتهم ومتوسط
يشيرإلىثباتمستوىالمؤجلبقسميهومهارتهالخمس.األمرالذياالختبارالتحصيليالبعدي

 طلب  احتفاظ المجموع  )اختصاص الدقيق (الضابط  التحكمتعّلمالذيناألجهزة مادة وا
 والمهارات، بالمعلومات السائدة التدريس بطريق  والنيوماتيكي لى مرورا  مع تعلمهم أثر بقاء

.الزمن
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  بتتتين  (0.05داللتتتة إحصتتتائية عنتتتد مستتتتو  داللتتتة   ذووجتتتد فتتترق ال ي :العاشتتترةالفرضتتتية
فتتي االختبتتار التحصتتيلي البعتتد   والضتتابطةالتجريبيتتة  المجمتتوعتين طلبتتةدرجتتات ي متوستتط

 المؤجل بقسميه:

بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية  ( لعينتين مستقلتين t-testنتائج اختبار  ( 83 جدول 
 والضابطة في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل

التطبيق 
 العدد المجموعة البعد  المؤجل

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
  ت(

درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

مربع 
 إيتا
 η2) 

حجم 
 األثر

االختبار 
 المعرفي

 2.12 34.74 34التجريبي 
 كبير 0.765 0.00 63 **14.33

 5.75 19.58 31الضابط 
مهارةتحديد
 العناصر

 0.49 7.62 34التجريبي 
 كبير 0.788 0.00 63 **15.31

 1.09 4.45 31الضابط 

التركيبمهارة
 0.61 6.41 34التجريبي 

 كبير 0.825 0.00 63 **17.24
 0.86 3.26 31الضابط 

مهارةالتوصيل
 1.49 26.18 34التجريبي 

 كبير 0.840 0.00 63 **18.18
 2.95 15.77 31الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.76 6.82 34التجريبي 

 كبير 0.666 0.00 63 **11.21
 0.99 4.39 31الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.65 5.24 34التجريبي 
 كبير 0.296 0.00 63 **5.15

 0.62 4.42 31الضابط 
االختبار 
 األدائي

 2.29 52.26 34التجريبي 
 كبير 0.888 0.00 63 **22.34

 4.63 32.29 31الضابط 
االختبار 
 التحصيلي

 3.68 87.00 34التجريبي 
 كبير 0.859 0.00 63 19.56

 9.74 51.87 31الضابط 
(0.01**دال عندمستوى)

(أنقويم)ت(لالختبوارالتحصويليكلّوه،ولقسوميهالمعرفويواألدائوي83يتضحمونالجودول)
داللتهوواكّلهوواأصووغرموونمسووتوىالداللوو (؛لكووونقوويم0.01)بمهاراتووهالخمووس(دالوو عنوودمسووتوى)

(α<0.01)وهذايؤديإلىرفضالفرضي الصفري وقبولالفرضي البديلو التويتشويرإلوىوجوود
فوووووورقذيداللوووووو إحصووووووائي بووووووينمتوسووووووطيدرجوووووواتطلبوووووو المجموووووووعتينالتجريبيوووووو والضووووووابط 

بقسووووميهالمعرفوووويالمؤجوووول)باختصاصوووواتهماألربعوووو مجتمعوووو  (فووووياالختبووووارالتحصوووويليالبعوووودي
وهوذهالنتيجو تشوير،وبحجمأثوركبيور.المجموع التجريبي لمصلح واألدائي)بمهاراتهالخمس(،

قوووائمعلوووىاسوووتراتيجي التعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووبفاعليووو البرنووواملالتعليمووويالبقووواءإلوووى
(CAI)مقارنوو بالطريقوو السووائدة،نيوماتيكيوو ألنظموو الووتحكمالاألدائيوو  المهووارات الطلبوو إتقووانفووي
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بمسوووتواهمطلبوو المجموووعتيناحتفوواظوتوودلعلوووى.الووتحكمالنيوموواتيكيالمعتووادةفوويتوودريسموووادة
فياالختبارالبعديالمباشر.وعدمطروءأيتغييرقديؤثرفيالفروقالموجودةلديهمأصال 

فرعيوو تبعووا لمتغيووراالختصوواصالرئيسوو أربووعفرضووياتالعاشوورةوقوودتفرعووتعوونالفرضووي 
)القوالبالبالستيكي ،والقوالبالمعدني ،والتلمذةالصناعي ،واألجهزةالدقيق (علىالنحواآلتي:

   بتين  (0.05داللتة إحصتائية عنتد مستتو  داللتة   ذووجتد فترق ال ي: األولىالفرضية الفرعية
فتي   اختصال القوالب الب ستتيكية(التجريبية والضابطة  المجموعتين طلبةدرجات ي متوسط

 المؤجل بقسميه:االختبار التحصيلي البعد  
ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية -نتائج اختبار مان( 84 جدول 

 المؤجلوالضابطة  اختصال القوالب الب ستيكية( في االختبار التحصيلي البعد  

التطبيق البعد  
 العدد المجموعة المباشر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

الدرجة 
 المعيارية

 z) 

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 1.77 35.14 7التجريبي 

0.00** -3.14 0.00 
 6.88 18.00 7الضابط 

مهارةتحديد
 العناصر

 0.53 7.43 7التجريبي 
2.00** -2.97 0.00 

 1.40 4.57 7الضابط 

التركيبمهارة
 0.53 6.43 7التجريبي 

0.00** -3.21 0.00 
 3.290.76 7الضابط 

مهارةالتوصيل
 2.07 25.43 7التجريبي 

2.00** -2.89 0.00 
 3.69 17.43 7الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.76 7.29 7التجريبي 

0.50** -3.13 0.00 
 0.76 4.71 7الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.53 5.43 7التجريبي 
10.0* -2.18 0.03 

 0.49 4.71 7الضابط 

 االختبار األدائي
 2.45 52.00 7التجريبي 

0.00** -3.13 0.00 
 5.19 34.71 7الضابط 

االختبار 
 التحصيلي

 3.80 87.14 7التجريبي 
0.00** -3.13 0.00 

 11.67 52.71 7الضابط 
(.0.01دال عندمستوى)**(.0.05دال عندمستوى)*

(لالختبووووارالتحصوووويليكلّووووه،ولقسووووميهالمعرفوووويU)يووووو(أنقوووويم84يتضووووحموووونالجوووودول)
؛لكوووونقووويمداللتهووواكّلهوووا(0.05أو)(0.01عنووودمسوووتوى)إمووواواألدائووي)بمهاراتوووهالخموووس(دالووو 

وهذايؤديإلوىرفوضالفرضوي الصوفري وقبوول.(0.05أوα<0.01الدالل )أصغرمنمستوى
الفرضوووي البديلووو التووويتشووويرإلوووىوجوووودفووورقذيداللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو 
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(فياالختبارالتحصيليالبعودياختصاصالقوالبالبالستيكي المجموعتينالتجريبي والضابط )
وهوذهالنتيجو ،المجموع التجريبيو لمصلح دائي)بمهاراتهالخمس(،بقسميهالمعرفيواألالمؤجل

قوائمعلوىاسوتراتيجي التعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبفاعلي البرناملالتعليمويالبقاءتشيرإلى
(CAI)ألنظموووو الووووتحكماألدائيوووو  المهووووارات طلبوووو )اختصوووواصالقوالووووبالبالسووووتيكي (إتقووووانفووووي

لوى.الوتحكمالنيومواتيكيمقارنو بالطريقو السووائدةالمعتوادةفويتودريسمووادة،النيوماتيكيو  احتفوواظوا 
فويبمستواهموعدمطروءأيتغييرقديؤثرفويالفوروقالموجوودةلوديهمأصوال طلب المجموعتين

االختبارالبعديالمباشر.

  بتتين  (0.05اللتتة  داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  د ذووجتتد فتترق ال ي: الثانيتتةالفرضتتية الفرعيتتة
فتتي  التجريبيتتة والضتتابطة  اختصتتال القوالتتب المعدنيتتة( المجمتتوعتين طلبتتةدرجتتات ي متوستتط

 المؤجل بقسميه:االختبار التحصيلي البعد  
ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية -نتائج اختبار مان( 85 جدول 

 والضابطة  اختصال القوالب المعدنية( في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل

التطبيق البعد  
 المباشر

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

الدرجة 
 المعيارية

 z) 

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 1.77 35.50 8التجريبي 

0.00** -3.38 0.00 
 4.21 19.63 8الضابط 

مهارةتحديد
 العناصر

 0.46 7.75 8التجريبي 
0.00** -3.49 0.00 

 1.16 4.25 8الضابط 

التركيبمهارة
 0.53 6.50 8التجريبي 

0.00** -3.44 0.00 
 3.251.16 8الضابط 

مهارةالتوصيل
 1.75 26.25 8التجريبي 

0.00** -3.39 0.00 
 2.05 15.25 8الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.71 6.75 8التجريبي 

0.00** -3.42 0.00 
 0.93 4.00 8الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.71 4.75 8التجريبي 
17.50 -1.68 0.09 

 0.64 4.13 8الضابط 

 االختبار األدائي
 2.27 52.00 8التجريبي 

0.00** -3.37 0.00 
 4.73 30.88 8الضابط 

االختبار 
 التحصيلي

 3.46 87.50 8التجريبي 
0.00** -3.36 0.00 

 8.23 50.50 8الضابط 
(.0.01دال عندمستوى)**



 عرض نتائج البحث.    الفصل اخلامس

  

207 
 

(لالختبارالتحصيليكّله،ولقسميهالمعرفويواألدائويU)يو(أنقيم85منالجدول)يظهر
(؛0.01(دالوو عنوودمسووتوى)والتشووغيل،والتوصوويل،التركيووبتحديوودالعناصوور،و)ومهاراتووهاألربووع

وهوذايوؤديإلوىرفوضالفرضوي الصوفري (α<0.01لكونقيمداللتهاأصغرمنمسوتوىالداللو )
وقبولالفرضي البديل التيتشيرإلىوجودفرقذيدالل إحصوائي بوينمتوسوطيدرجواتطلبو 

(فياالختبارالتحصيليالبعودياختصاصالقوالبالبالستيكي المجموعتينالتجريبي والضابط )
،والتوصوووويل،التركيووووبتحديوووودالعناصوووور،و)ومهاراتووووهاألربووووعبقسووووميهالمعرفوووويواألدائوووويالمؤجوووول
فاعليو البرنواملالتعليموويبقواءعلوىتودلوهوذهالنتيجوو ،المجموعو التجريبيو لمصولح ،(والتشوغيل

طلبووو )اختصووواصإتقوووانفوووي(CAI)قوووائمعلوووىاسوووتراتيجي التعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووبال
الوووتحكمقارنووو بالطريقووو السوووائدةالمعتوووادةفووويتووودريسموووادةم،هوووذهالمهووواراتالقوالوووبالبالسوووتيكي (

بمستواهموعدمطروءأيتغييرقديؤثرفيالفوروقطلب المجموعتيناحتفاظوعلى.النيوماتيكي
فياالختبارالبعديالمباشر.الموجودةلديهمأصال 

والترتيوبغيوردالو إحصوائيا عنودالتنظويم(أنقيم )ت(لمهارة85كنايالحظمنالجدول)
وجوودفورقذي.وهذايدلعلىعودم(0.05<0.09(لكونقيم داللتهاأكبرمن)0.05مستوى)

اختصواصالقوالوبدالل إحصائي بينمتوسطيدرجاتطلبو المجمووعتينالتجريبيو والضوابط )
والترتيووبموونالتطبيووقالبعووديالمؤجووللالختبووار.وهووذايوودلعلووىالتنظوويمفوويمهووارة( البالسووتيكي
.فياالختبارالبعديالمباشرتغييرفيالمجموع الضابط أثرفيالفرقالموجودطروء

  بتتين  (0.05داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة   ذووجتتد فتترق ال ي: الثالثتتةالفرضتتية الفرعيتتة
فتي  التجريبيتة والضتابطة  اختصتال التلمتذة الصتناعية( المجمتوعتين طلبةدرجات ي متوسط

 المؤجل بقسميه:االختبار التحصيلي البعد  
ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين التجريبية -نتائج اختبار مان( 86 جدول 

 الختبار التحصيلي البعد  المؤجلوالضابطة  اختصال التلمذة الصناعية( في ا

التطبيق البعد  
 المباشر

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

الدرجة 
 المعيارية

 z) 

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 1.80 34.67 9التجريبي 

0.00** -3.35 0.00 
 5.67 20.14 7الضابط 

مهارةتحديد
 العناصر

 0.50 7.67 9التجريبي 
0.00** -3.45 0.00 

 0.90 4.86 7الضابط 

التركيبمهارة
 0.71 6.33 9التجريبي 

0.00** -3.42 0.00 
 3.430.53 7الضابط 
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التطبيق البعد  
 المباشر

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

الدرجة 
 المعيارية

 z) 

 قيمة
 الداللة

مهارةالتوصيل
 0.83 26.22 9التجريبي 

0.00** -3.38 0.00 
 1.89 14.29 7الضابط 

مهارةالتشغيل
 0.71 7.00 9التجريبي 

5.50** -2.84 0.00 
 1.35 4.86 7الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.53 5.56 9التجريبي 
8.00** -2.71 0.01 

 0.53 4.57 7الضابط 

 االختبار األدائي
 2.11 52.78 9التجريبي 

0.00** -3.34 0.00 
 3.70 32.00 7الضابط 

االختبار 
 التحصيلي

 3.09 87.44 9التجريبي 
0.00** -3.34 0.00 

 9.04 52.14 7الضابط 
(.0.01دال عندمستوى)**

(لالختبووووارالتحصوووويليكلّووووه،ولقسووووميهالمعرفوووويU)يووووو(أنقوووويم86يتضووووحموووونالجوووودول)
(؛لكوونقويمداللتهواكّلهواأصوغرمونمسوتوى0.01واألدائي)بمهاراتهالخمس(دال عندمستوى)

وهووذايووؤديإلووىرفووضالفرضووي الصووفري وقبووولالفرضووي البديلوو التوويتشووير(α<0.01الداللوو )
إلىوجودفرقذيداللو إحصوائي بوينمتوسوطيدرجواتطلبو المجمووعتينالتجريبيو والضوابط 

بقسوميهالمعرفويواألدائويالمؤجول(فياالختبوارالتحصويليالبعودياختصاصالتلمذةالصناعي )
فاعليوو البرنوواملبقوواءوهووذهالنتيجوو تشوويرإلووى،المجموعوو التجريبيوو لمصوولح )بمهاراتووهالخمووس(،

طلبوووو إتقووووانفووووي(CAIقووووائمعلووووىاسووووتراتيجي التعلوووويموالووووتعلمبمسوووواعدةالحاسوووووب)التعليموووويال
،مقارنووو بالطريقووو ألنظمووو الوووتحكمالنيوماتيكيووو األدائيووو  المهوووارات )اختصووواصالتلموووذةالصوووناعي (

لووى.الووتحكمالنيوموواتيكيتووادةفوويتوودريسمووادةالسووائدةالمع بمسووتواهمطلبوو المجموووعتيناحتفوواظوا 
فياالختبارالبعديالمباشر.وعدمطروءأيتغييرقديؤثرفيالفروقالموجودةلديهمأصال 
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  بتتين  (0.05داللتتة إحصتتائية عنتتد مستتتو  داللتتة   ذووجتتد فتترق ال ي: الرابعتتةالفرضتتية الفرعيتتة
فتتي  التجريبيتتة والضتتابطة  اختصتتال األجهتتزة الدقيقتتة( المجمتتوعتين طلبتتةدرجتتات ي متوستتط

 المؤجل بقسميه:االختبار التحصيلي البعد  
المجموعتين التجريبية  ويتني لعينتين مستقلتين بين متوسطي درجات طلبة-نتائج اختبار مان( 87 جدول 

 الدقيقة( في االختبار التحصيلي البعد  المؤجلوالضابطة  اختصال األجهزة 

التطبيق البعد  
 العدد المجموعة المباشر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة
 U) 

الدرجة 
 المعيارية

 z) 

 قيمة
 الداللة

 االختبار المعرفي
 2.77 33.90 10التجريبي 

3.00** -3.45 0.00 
 6.78 20.33 9الضابط 

تحديدمهارة
 العناصر

 0.52 7.60 10التجريبي 
0.00** -3.77 0.00 

 0.97 4.22 9الضابط 

التركيبمهارة
 0.70 6.40 10التجريبي 

0.50** -3.72 0.00 
 3.110.93 9الضابط 

مهارةالتوصيل
 1.26 26.60 10التجريبي 

0.00** -3.70 0.00 
 3.37 16.11 9الضابط 

التشغيلمهارة
 0.70 6.40 10التجريبي 

1.50** -3.63 0.00 
 0.78 4.11 9الضابط 

التنظيممهارة
والترتيب

 0.63 5.20 10التجريبي 
18.0* -2.41 0.02 

 0.71 4.33 9الضابط 

 االختبار األدائي
 2.62 52.20 10التجريبي 

0.00** -3.69 0.00 
 4.81 31.89 9الضابط 

االختبار 
 التحصيلي

 4.58 86.10 10التجريبي 
0.00** -3.68 0.00 

 11.42 52.22 9الضابط 
(.0.01دال عندمستوى)**(.0.05دال عندمستوى)*

ووووظ (لالختبووووارالتحصوووويليكلّووووه،ولقسووووميهالمعرفوووويU)يووووو(أنقوووويم87موووونالجوووودول)يالح 
؛لكوووونقووويمداللتهووواكّلهوووا(0.05أو)(0.01مسوووتوى)عنووودإمووواواألدائووي)بمهاراتوووهالخموووس(دالووو 

وهوذايوؤديإلوىرفوضالفرضوي الصوفري وقبوول(0.05أوα<0.01أصغرمونمسوتوىالداللو )
الفرضوووي البديلووو التووويتشووويرإلوووىوجوووودفووورقذيداللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو 

(فووياالختبووارالتحصوويليالبعوودي اختصوواصاألجهووزةالدقيقووالمجموووعتينالتجريبيوو والضووابط )
وهوذهالنتيجو ،المجموع التجريبيو لمصلح بقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(،المؤجل

قوائمعلوىاسوتراتيجي التعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبفاعلي البرنواملالتعليمويالبقاءعلىتدل
(CAI)ألنظموووووو الووووووتحكماألدائيوووووو  المهووووووارات طلبوووووو )اختصوووووواصاألجهووووووزةالدقيقوووووو (إتقووووووانفووووووي
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احتفواظوعلوى.الوتحكمالنيومواتيكيمقارن بالطريق السائدةالمعتادةفويتودريسموادة،النيوماتيكي 
فويبمستواهموعدمطروءأيتغييرقديؤثرفويالفوروقالموجوودةلوديهمأصوال طلب المجموعتين

االختبارالبعديالمباشر.
  بتين 0.05داللة إحصائية عند مستو  داللة   اتق ذوفر  وجدتال  :عشرةالحادية الفرضية )

 بقسميه المؤجلفي االختبار التحصيلي البعد   المجموعة التجريبيةدرجات طلبة  اتمتوسط
 تعز  لمتغير االختصال:

بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  لداللة الفروق( 88 جدول 
 االختصال تبعًا لمتغير التجريبية في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل

 (ANOVA)اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

المتوسط  العدد االختصال المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F)

قيمة 
 الداللة

االختبار 
 المعرفي

 4.29 3 12.86 بين المجموعـات 1.77 35.14 7 القوالب البالستيكية

0.95 0.43 
 4.53 30 135.76 داخل المجموعات 1.77 35.50 8 القوالب المعدنية
 - 33 148.62 الكلي 1.80 34.67 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 2.77 33.90 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
تحديد
 العناصر

 0.14 3 0.42 بين المجموعـات 0.53 7.43 7 القوالب البالستيكية
0.55 

 
0.66 

 
 0.25 30 7.61 داخل المجموعات 0.46 7.75 8 القوالب المعدنية
 - 33 8.03 الكلي 0.50 7.67 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.52 7.60 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
التركيب

 0.04 3 0.12 بين المجموعـات 0.53 6.43 7 القوالب البالستيكية

0.10 0.96 
 0.40 30 12.11 داخل المجموعات 0.53 6.50 8 القوالب المعدنية
 - 33 12.24 الكلي 0.71 6.33 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.70 6.40 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
 التوصيل

 1.92 3 5.77 بين المجموعـات 2.07 25.43 7 القوالب البالستيكية

0.86 0.47 
 2.24 30 67.17 داخل المجموعات 1.75 26.25 8 القوالب المعدنية
 - 33 72.94 الكلي 0.83 26.22 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 1.26 26.60 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
 التشغيل

 1.20 3 3.61 بين المجموعـات 0.76 7.29 7 البالستيكية القوالب

2.36 0.09 
 0.51 30 15.33 داخل المجموعات 0.71 6.75 8 القوالب المعدنية
 - 33 18.94 الكلي 0.71 7.00 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.70 6.40 10 األجهزة الدقيقة

مهارة
التنظيم
والترتيب

 1.03 3 3.08 بين المجموعـات 0.53 5.43 7 البالستيكيةالقوالب 

2.79 0.06 
 0.37 30 11.04 داخل المجموعات 0.71 4.75 8 القوالب المعدنية
 - 33 14.12 الكلي 0.53 5.56 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.63 5.20 10 األجهزة الدقيقة
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 (ANOVA)اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

 العدد االختصال المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F)

قيمة 
 الداللة

االختبار 
 األدائي

 1.15 3 3.46 بين المجموعـات 2.45 52.00 7 القوالب البالستيكية

0.20 0.89 
 5.64 30 169.16 داخل المجموعات 2.27 52.00 8 القوالب المعدنية
 - 33 172.62 الكلي 2.11 52.78 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 2.62 52.20 10 األجهزة الدقيقة

االختبار 
 التحصيلي

 4.01 3 12.02 بين المجموعـات 3.80 87.14 7 القوالب البالستيكية

0.28 0.84 
 14.53 30 435.98 داخل المجموعات 3.46 87.50 8 القوالب المعدنية
 - 33 448.00 الكلي 3.09 87.44 9 التلمذة الصناعية

 - - - - 4.58 86.10 10 األجهزة الدقيقة

وي كلّوه،ولقسووميهالمعرفوويواألدائووي(لالختبووارالتحصوويليF(أنقويم)88ظموونالجوودول)الح 
أكبووورمووونكّلهوووا(؛لكوووونقووويمداللتهوووا0.05دالووو عنووودمسوووتوى)غيووور(بمهاراتوووهالخموووساألربعووو )

(.وهووذايووؤديإلووىقبووولالفرضووي الصووفري التوويتشوويرإلووىعوودموجووودα>0.05مسووتوىالداللوو )
يبيوووو فووووياالختبووووارمتوسووووطاتدرجوووواتطلبوووو المجموعوووو التجرفووووروقذاتداللوووو إحصووووائي بووووين

تعوزىلمتغيوراالختصواص.أيأّن)بمهاراتوهالخموس(كّله،وقسوميهالمعرفويواألدائويالتحصيلي
الفاعليو ذاتهوا(CAIقائمعلىاستراتيجي التعليموالوتعلمبمسواعدةالحاسووب)للبرناملالتعليميال

.ألنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو   األدائيووالمهووارات طلبوو المجموعوو التجريبيوو إتقووانمسووتوىثبوواتفووي
حودوثتغييورفويمقودارفاعليو البرنواملفويإتقوانهوذهالمهوارات،سووىوالأثرلالختصاصفوي

والترتيوووبالتووويكوووانالفووورقداالإحصوووائيا بووويناختصاصووويالتلموووذةالصوووناعي التنظووويمفووويمهوووارة
قالبعديالمباشور،كمواوردفوياختصاصالقوالبالمعدني فيالتطبيلمصلح والقوالبالمعدني 

)الفرضي السادس (.فيحينأنهغيردالهنافيالبعديالمؤجل.

  بتين 0.05داللة إحصائية عنتد مستتو  داللتة   اتق ذوفر  وجدتال  :الثانية عشرةالفرضية )
 بقستميه المؤجلفي االختبار التحصيلي البعد   المجموعة الضابطةدرجات طلبة  اتمتوسط

 تعز  لمتغير االختصال:
بين متوسطات درجات طلبة المجموعة  نتائج اختبار تحليل التباين األحاد  لداللة الفروق( 89 جدول 

 االختصال تبعًا لمتغير الضابطة في االختبار التحصيلي البعد  المؤجل
 (ANOVA)اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

 العدد االختصال المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F)

قيمة 
 الداللة

االختبار 
 المعرفي

 8.27 3 24.82 بين المجموعـات 6.88 18.00 7 القوالب البالستيكية

0.23 0.87 
 35.88 27 968.73 داخل المجموعات 4.21 19.63 8 القوالب المعدنية
 - 30 993.55 الكلي 5.67 20.14 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 6.78 20.33 9 األجهزة الدقيقة
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 (ANOVA)اختبار تحليل التباين األحاد   اإلحصاء الوصفي

 العدد االختصال المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 مصدر
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 F)

قيمة 
 الداللة

مهارة
تحديد
 العناصر

 0.68 3 2.05 بين المجموعـات 1.40 4.57 7 القوالب البالستيكية

0.55 0.65 
 1.25 27 33.63 المجموعاتداخل  1.16 4.25 8 القوالب المعدنية
 - 30 35.68 الكلي 0.90 4.86 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.97 4.22 9 األجهزة الدقيقة

مهارة
التركيب

 0.13 3 0.40 بين المجموعـات 0.76 3.29 7 القوالب البالستيكية

0.17 0.92 
 0.80 27 21.53 داخل المجموعات 1.16 3.25 8 القوالب المعدنية
 - 30 21.94 الكلي 0.53 3.43 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.93 3.11 9 األجهزة الدقيقة

مهارة
 التوصيل

 12.63 3 37.89 بين المجموعـات 3.69 17.43 7 القوالب البالستيكية

1.53 0.23 
 8.28 27 223.53 داخل المجموعات 2.05 15.25 8 القوالب المعدنية
 - 30 261.42 الكلي 1.89 14.29 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 3.37 16.11 9 األجهزة الدقيقة

مهارة
 التشغيل

 1.39 3 4.18 بين المجموعـات 0.76 4.71 7 القوالب البالستيكية

1.49 0.24 
 0.93 27 25.17 داخل المجموعات 0.93 4.00 8 القوالب المعدنية
 - 30 29.35 الكلي 1.35 4.86 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.78 4.11 9 األجهزة الدقيقة

مهارة
التنظيم
والترتيب

 0.51 3 1.53 بين المجموعـات 0.49 4.71 7 القوالب البالستيكية

1.38 0.27 
 0.37 27 10.02 داخل المجموعات 0.64 4.13 8 القوالب المعدنية
 - 30 11.55 الكلي 0.53 4.57 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 0.71 4.33 9 األجهزة الدقيقة

االختبار 
 األدائي

 19.73 3 59.19 بين المجموعـات 5.19 34.71 7 القوالب البالستيكية

0.91 0.45 
 21.67 27 585.19 داخل المجموعات 4.73 30.88 8 القوالب المعدنية
 - 30 644.39 الكلي 3.70 32.00 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 4.81 31.89 9 األجهزة الدقيقة

االختبار 
 التحصيلي

 7.21 3 21.64 بين المجموعـات 11.67 52.71 7 القوالب البالستيكية

0.07 0.98 
 104.66 27 2825.84 داخل المجموعات 8.23 50.50 8 القوالب المعدنية
 - 30 2847.48 الكلي 9.04 52.14 7 التلمذة الصناعية

 - - - - 11.42 52.22 9 األجهزة الدقيقة

(لالختبووارالتحصوويليكلّوه،ولقسووميهالمعرفوويواألدائوويF(أنقويم)89ُيالحوظموونالجوودول)
أكبووورمووونكّلهوووا(؛لكوووونقووويمداللتهوووا0.05دالووو عنووودمسوووتوى)غيووور(بمهاراتوووهالخموووساألربعووو )

إلووىقبووولالفرضووي الصووفري التوويتشوويرإلووىعوودموجووود(.وهووذايووؤديα>0.05مسووتوىالداللوو )
متوسووووطاتدرجوووواتطلبوووو المجموعوووو الضووووابط فووووياالختبووووارفووووروقذاتداللوووو إحصووووائي بووووين

بمعنوىتعوزىلمتغيوراالختصواص.)بمهاراتوهالخموس(كّله،وقسوميهالمعرفويواألدائويالتحصيلي
إتقوانالطلبو هوذهالمهوارات،سووىفويحدوثتغييرفيثباتمسوتوىالأثرلالختصاصفيأنه
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مهوووووارةالتشوووووغيلالتووووويكوووووانالفووووورقداالإحصوووووائيا بووووويناختصاصووووويالقوالوووووبالمعدنيووووو والقوالوووووب
اختصوواصالقوالووبالبالسووتيكي فوويالتطبيووقالبعووديالمباشوور،كموواوردفوويلمصوولح البالسووتيكي 

ل.)الفرضي السابع (.فيحينأنهغيردالهنافيالبعديالمؤج
طلبوو السوون األولووىفوويالمعاهوودالمتوسووط اتجاهووات:موواعةةا الاةةاال الثالةةث اإلجابةة  -5-3

قوووائمعلوووىاسوووتراتيجي التعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووبالتعليمووويالبرنووواملالنحووووالصوووناعي 
(CAI)المصمملتدريسمادةالتحكمالنيوماتيكي؟

لوووودرجات المعياريوووواتواالنحرافوووو الحسووووابياتالمتوسووووطحسووووبلإلجابوووو عوووونهووووذاالسووووؤال
لكولالمووزونتوسوطماتجاهاتالطلب نحووكولبنودمونبنوودكولمحوورمونمحواوراالسوتبان ،وال

محور؛معبياننوعاالتجاهعلىالنحوالذييظهرفيمايلي:
  محتو  البرنامج التعليمي المحوسباالتجاهات نحو 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو بنود ( 90 جدول 
 المحور األول  محتو  البرنامج التعليمي المحوسب(

المتوسط  البند الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 نوع
 االتجاه

1.1 
عناصرتطابقتالمعلوماتالواردةفيالبرناملالتعليميمعشرح
منظوم التحكمالنيوماتيكيعندتعلميلها.

 حيادي 1.24 3.09

2.1 
تطابقتالمعلوماتالواردةفيالبرناملالتعليميمعمهاراتأنظم 

التحكمالنيوماتيكيعندتنفيذيلها.
4.53 0.99 

إيجابي
 جدا 

3.1
انسجمتالتمارينالواردةفيالبرناملالتعليميالمحوسبمعمحتوى

فقراته.
 إيجابي 0.74 4.15

4.1
تطابقتصورعناصرمنظوم التحكمفيالبرناملالتعليميمع

العناصرالتياستخدمتهافيمخبرالتحكمالنيوماتيكي.
4.50 0.86 

إيجابي
 جدا 

 إيجابي 1.06 4.18انسجمتالتجاربالمخبري )المشكالت(معمحتوىالمادةالتعليمي .5.1

 إيجابي 0.59 4.09الموزون لمحور )محتوى البرنامج التعليمي المحوسب(المتوسط 

اتجوووواهطلبوووو المجموعوووو التجريبيوووو )باختصاصوووواتهماألربعوووو (أن90يتضووووحموووونالجوووودول)
هوذالالمتوسوطالمووزونبلوغمجتمع (نحومحتوىالبرناملالتعليميالمحوسوبكوانإيجابيوا حيوث

.وعمومووا تووراوحاتجوواهطلبوو المجموعوو التجريبيوو نحووو(0.59)(بووانحرافمعيوواري4.09المحووور)
تطوابقالمعلومواتالوواردةفويالبرنوامل(الوذييونصعلوى1للبنود)الحياد بنودهذاالمحوربين

(،3.09بمتوسووطقوودره)التعليموويمووعشوورحعناصوورمنظوموو الووتحكمالنيوموواتيكيعنوودتعلموويلهووا
المعلومووات(والووذييشوويرإلووىتطووابق4.50يالمتوسووطاألعلووى)(ذ2للبنوود)اإليجتتابي جتتدا  وبووين
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والشووكل.الووواردةفوويالبرنوواملالتعليموويمووعمهوواراتأنظموو الووتحكمالنيوموواتيكيعنوودتنفيووذيلهووا
اآلتييوضحترتيبهذهالبنود:(13)البياني


 األول  االتجاهات نحو محتو  البرنامج التعليمي المحوسب(( ترتيب متوسطات درجات بنود المحور 13 الشكل 

  إخراج البرنامج التعليمي المحوسباالتجاهات نحو: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو بنود ( 91 جدول 

 التعليمي المحوسب(المحور الثاني  إخراج البرنامج 

المتوسط  البند الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 نوع
 االتجاه

 حيادي 1.45 3.21بالوضوحوجمالالتنسيق.تميزتشاشاتالعرضللبرنامل 1.2

إيجابي 0.82 4.38اتسمالصوتاإلذاعيالمستخدمفيمقاطعالفيديوباالتزانوالوضوح.2.2
 جدا 

3.2 
المعرفي للبرناملالتعليميبتدرجمنطقيمنالسهلتسلسلتالدروس

 البسيطإلىاألكثرصعوب .
4.76 0.65 

إيجابي
 جدا 

4.2
تسلسلتالتجاربالمخبري للبرناملالتعليميبتدرجمنطقيبدءا من

المنظوماتالبسيط إلىاألكثرصعوب  وتركيبا .
 إيجابي 0.74 4.15

 إيجابي 1.22 3.82شاشاتالعرضمريح وجذاب .األلوانالمستخدم في 5.2

 1.10 4.24حجمالخطواضحومقروء.6.2
إيجابي
 جدا 

7.2 
اتسمالبرناملالتعليميالمحوسببطبيع عملي منضبط تحافظعلى

الوقتوالجهد.
4.38 0.78 

إيجابي
 جدا 

 إيجابي 0.50 4.13المتوسط الموزون لمحور )إخراج البرنامج التعليمي المحوسب(



3.09 

4.15 4.18 
4.5 4.53 

0

1

2

3

4

5

تطابقت المعلومات الواردة في   -1.1
البرنامج التعليمي مع شر  عناصر 

منظومة التحكم النيوماتيكي عند تعلمي 
 .لها

انسجمت التمارين الواردة في  -3.1
البرنامج التعليمي المحوسب مع محتو  

 .فقراته

انسجمت التجارب المخبرية  -5.1
مع محتو  المادة ( المشك ت 

 .التعليمية

تطابقت صور عناصر منظومة -4.1
التحكم في البرنامج التعليمي مع 
العناصر التي استخدمتها في مخبر 

 .التحكم النيوماتيكي

تطابقت المعلومات الواردة في  -2.1
البرنامج التعليمي مع مهارات أنظمة 
 .التحكم النيوماتيكي عند تنفيذ  لها
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اتجتتتاه طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة  باختصاصتتتاتهم أنالسوووابق(91مووونالجووودول)يتبوووين
المتوسطالمووزونبلغإذ،البرنامج التعليمي المحوسب كان إيجابياً  إخراجاألربعة مجتمعة( نحو 

.وعمومووا تووراوحاتجوواهطلبوو المجموعوو التجريبيوو (0.50(بووانحرافمعيوواري)4.13هووذاالمحووور)ل
تميووزشاشوواتالعوورضللبرنووامل(الووذييوونصعلووى1للبنوود)الحيتتاد نحوووبنووودهووذاالمحوووربووين
(ذيالمتوسوووط3للبنووود)اإليجتتتابي جتتتدا  (،وبوووين3.21بمتوسوووطقووودره)بالوضووووحوجموووالالتنسووويق

رفيوو للبرنوواملالتعليموويبتوودرجمنطقوويموونالوودروسالمعلتسلسوو(والووذييشوويرإلووى4.76األعلووى)
اآلتييوضحترتيبهذهالبنود:(14)والشكلالبيانيالسهلالبسيطإلىاألكثرصعوب .


 ( ترتيب متوسطات درجات بنود المحور الثاني  االتجاهات نحو إخراج البرنامج التعليمي المحوسب(14 الشكل 

  أسلوب عرض البرنامج التعليمياالتجاهات نحو: 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو بنود ( 92 جدول 

 الثالث  أسلوب عرض البرنامج التعليمي(المحور 

المتوسط  البند الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 نوع
 االتجاه

1.3 
يعرضالبرناملالتعليميالدروسوالمهاراتبأسلوبمثير

 وشائق.
 إيجابي 1.01 3.88

 إيجابي 0.96 4.15يربطالبرناملالتعليميالمحوسببينالجانبالعمليوالنظري.2.3

3.3 
يربطالبرناملالتعليميالمحوسببينالمهاراتالسابق 

والالحق .
 إيجابي 0.87 4.18

4.3
يصححالبرناملاإلجاباتويزودنابالمعلوماتالمناسب )تغذي 

راجع (.
 إيجابي 1.01 4.06

لىالبرناملالتعليمي. 5.3  0.99 4.44سهول فيالدخولوالخروجمنوا 
إيجابي
 جدا 

 0.60 4.62سهول التنقلبينشاشاتالعرضومحتواها.6.3
إيجابي
 جدا 

3.21 
3.82 

4.15 4.24 4.38 4.38 
4.76 

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

تميزت شاشات  -1.2
العرض للبرنامج  بالوضو  

 .وجمال التنسيق

األلوان المستخدمة  -5.2
في شاشات العرض مريحة 

 .وجذابة

تسلسلت التجارب  -4.2
المخبرية للبرنامج التعليمي 
بتدرج منطقي بدءًا من 
المنظومات البسيطة إلى 
 .األكثر صعوبًة وتركيباً 

حجم الخط واضح  -6.2
 .ومقروء

اتسم الصوت  -2.2
اإلذاعي المستخدم في 
مقاطع الفيديو باالتزان 

 .والوضو 

اتسم البرنامج  -7.2
التعليمي المحوسب بطبيعة 
عملية منضبطة تحافظ على 

 .الوقت والجهد

تسلسلت الدروس  -3.2
المعرفية للبرنامج التعليمي 
بتدرج منطقي من السهل 
 .البسيط إلى األكثر صعوبة
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المتوسط  البند الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 نوع
 االتجاه

 إيجابي 1.04 4.12االختيارفيمحتوىشاشاتالعرض.سهول  7.3

 إيجابي 1.14 4.18سهول التحكمبعرضمقاطعالفيديو. 8.3

 0.75 4.44دليلالبرناملالتعليميمرشدجيدوسهلالستخدامه.9.3
إيجابي
 جدا 

 0.23 4.23المتوسط الموزون لمحور )أسلوب عرض البرنامج التعليمي(
إيجابي 
 جدا  

اتجتتتاه طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة  باختصاصتتتاتهم أنالسوووابق(92مووونالجووودول)يتبوووين
المتوسوطبلوغإذ،جتدا  البرنتامج التعليمتي المحوستب كتان إيجابيتاً  أستلوباألربعة مجتمعة( نحتو 

.وعمومووا تووراوحاتجوواهطلبوو المجموعوو (0.23(بووانحرافمعيوواري)4.23هووذاالمحووور)لالموووزون
عووورضالبرنوووامل(الوووذييووونصعلوووى1للبنووود)اإليجتتتابيحووووبنوووودهوووذاالمحووووربوووينالتجريبيووو ن

للبنوداإليجابي جدا  (،وبين3.88بمتوسطقدره)التعليميالدروسوالمهاراتبأسلوبمثيروشائق
.سهول التنقلبينشاشواتالعورضومحتواهوا(والذييشيرإلى4.62(ذيالمتوسطاألعلى)6)

اآلتييوضحترتيبهذهالبنود:(15)والشكلالبياني


( ترتيب متوسطات درجات بنود المحور الثالث  االتجاهات نحو أسلوب عرض البرنامج التعليمي 15 الشكل 

 المحوسب(
  

3.88 
4.06 4.12 4.15 4.18 4.18 

4.44 4.44 
4.62 

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

يعرض  -1.3
البرنامج التعليمي 
الدروس والمهارات 
بأسلوب مثير 

 .وشائق

يصحح  -4.3
البرنامج اإلجابات 
ويزودنا بالمعلومات 

تغذية  المناسبة 
 (.راجعة

سهولة  -7.3
االختيار في محتو  

 .شاشات العرض

يربط البرنامج  -2.3
التعليمي المحوسب 
بين الجانب العملي 

 .والنظر 

يربط البرنامج  -3.3
التعليمي المحوسب 
بين المهارات السابقة 

 .وال حقة

سهولة التحكم  -8.3
بعرض مقاطع 

 .الفيديو

سهولة في  -5.3
الدخول والخروج من 
لى البرنامج  وا 

 .التعليمي

دليل البرنامج  -9.3
التعليمي مرشد جيد 
 .وسهل الستخدامه

سهولة التنقل  -6.3
بين شاشات العرض 

 .ومحتواها
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  الحاسوب بمساعدة التعلم أساليب وفق البرنامج عرض أسلوباالتجاهات نحو:
اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو بنود  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات( 93 جدول 

 (الحاسوب بمساعدة التعلم أساليب وفق البرنامج عرض أسلوب  المحور الرابع

المتوسط  البند الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 نوع
 االتجاه

1.4 
والفيديوالتفاعلي)أسلوبالتدريسالخصوصي(مكننيعرضالدروس

منإتقانالجانبالمعرفي)النظري(منالمادة.
 إيجابي 1.14 3.97

2.4
عززتأسئل التدريبوالمرانفيالبرناملالتعليميالحاسوبيمنإتقاني

للجانبالمعرفيمنالمادة.
 إيجابي 1.03 4.18

3.4 
المضبوط)أسلوبالتدريسساعدنيالفيديوالتفاعليفياألداء

الخصوصي(منتعلمالمهاراتاألدائي .
 إيجابي 1.12 4.12

4.4
مكنتنيالخطواتالمصورةفياألداءالذاتيالموجه)أسلوبالتدريس

الخصوصي(منإتقانالمهاراتاألدائي .
 حيادي 1.47 3.35

5.4 
الحاسوبيفيإتقانيعززتأسئل التدريبوالمرانفيالبرناملالتعليمي
للجانباألدائيمنالمادة.

 إيجابي 1.48 3.74

6.4
أّهلنيأسلوبالمحاكاةالحاسوبي)محاكاةمنظوماتالتحكم(لحل

 إيجابي 0.99 4.15مشكالتالمواقفالعملي المشابه التييمكنأنتقابلنيفيالمستقبل.

7.4 
النيوماتيكيمنإتقانمهارةتحديدساعدتنيصورعناصرمنظوم التحكم
العناصر.

 حيادي 1.48 3.26

 بمساعدة التعلم أساليب وفق البرنامج عرض  أسلوبالمتوسط الموزون لمحور 
(الحاسوب

 إيجابي 0.38 3.82

وووظ اتجتتتاه طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة  باختصاصتتتاتهم (السوووابقأن93مووونالجووودول)يالح 
كتتان  الحاستتوب بمستتاعدة التتتعلم أستتاليب وفتتق البرنتتامج عتترض أستتلوباألربعتتة مجتمعتتة( نحتتو 

(.وعموموا توراوح0.38(بانحرافمعيواري)3.82،إذبلغالمتوسطالموزونلهذاالمحور)إيجابياً 
فويالمرتبو األخيورة(7للبنود)الحيتاد اتجاهطلب المجموع التجريبي نحوبنودهذاالمحوربوين

اصوووورمنظوموووو الووووتحكمالنيوموووواتيكيموووونإتقووووانمهووووارةتحديوووودسوووواعدتنيصووووورعننصووووه:)الووووذي
(والووذي4.18(ذيالمتوسوطاألعلوى)2للبنوود) اإليجتابي،وبووين(3.26(بمتوسوطقودره)العناصور

لجانوووباأسوووئل التووودريبوالمووورانفووويالبرنووواملالتعليمووويالحاسووووبيمووونإتقوووانيوووززتعيشووويرإلوووى
اآلتييوضحترتيبهذهالبنود:(16)والشكلالبيانيالمعرفيمنالمادة.
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 ترتيب متوسطات درجات بنود المحور الرابع( 16 الشكل 

  االتجاهات نحو أسلوب عرض البرنامج وفق أساليب التعلم بمساعدة الحاسوب(
  البرنامج اختباراتاالتجاهات نحو:

 الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجاتالمتوسطات ( 94 جدول 
 (البرنامج اختبارات  اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية نحو بنود المحور الخامس

 نوع االنحراف المعيار  المتوسط الحسابي البند الرقم
 االتجاه

 إيجابيجدا  0.89 4.24دليلوتعليماتاالختباراتوالتقاويمالمرحلي واضح . 1.5
 إيجابيجدا  0.89 4.44طريق اإلجاب علىاألسئل الموضوعي بسيط وسهل .2.5
 إيجابي 0.97 3.71األسئل الواردةفياالختباراتوالتقاويمالمرحلي متنوع . 3.5
 إيجابي 0.96 3.76االنتقالبيناالختباراتوالتقاويمالمرحلي متوافق معاإلتقان.4.5
.الوقتالمخصص 5.5  إيجابي 1.04 4.06لالختباراتاألدائي كاف 
 إيجابي 1.67 3.56يغطياالختباراألدائيجميعالمهاراتاألدائي التيتعلمتها.6.5

 إيجابي 0.34 3.96(البرنامج المتوسط الموزون لمحور )اختبارات

اتجتتتاه طلبتتتة المجموعتتتة التجريبيتتتة  باختصاصتتتاتهم (السوووابقأن94مووونالجووودول)يتضوووح
،إذبلوغالمتوسوطالمووزونلهوذاكتان إيجابيتاً  التعليمتي البرنتامج اختبتاراتاألربعة مجتمعتة( نحتو 

(.وعمومووا تووراوحاتجوواهطلبوو المجموعوو التجريبيوو نحووو0.34(بووانحرافمعيوواري)3.96المحووور)
يغطياالختباراألدائوينصه:)الذيفيالمرتب األخيرة(6للبند)اإليجابيبنودهذاالمحوربين

(ذي2للبنوود) جتتدا   اإليجتتابيوبووين.(3.56(بمتوسووطقوودره)جميووعالمهوواراتاألدائيوو التوويتعلمتهووا
كانووتطريقوو اإلجابوو علووىاألسووئل الموضوووعي أن(والووذييشوويرإلووى4.44المتوسووطاألعلووى)

اآلتييوضحترتيبهذهالبنود:(17)والشكلالبياني.بسيط وسهل 

3.26 3.35 
3.74 

3.97 4.12 4.15 4.18 

0

1

2

3

4

5

ساعدتني صور  -7.4
عناصر منظومة التحكم 

النيوماتيكي من إتقان مهارة 
 .تحديد العناصر

مكنتني الخطوات  -4.4
المصورة في األداء الذاتي 

أسلوب التدريس  الموجه 
من إتقان ( الخصوصي

 .المهارات األدائية

عززت أسئلة  -5.4
التدريب والمران في البرنامج 
التعليمي الحاسوبي في 
إتقاني للجانب األدائي من 

 .المادة

مكنني عرض  -1.4
الدروس والفيديو التفاعلي 

أسلوب التدريس  
من إتقان ( الخصوصي

(  النظر  الجانب المعرفي 
 .من المادة

ساعدني الفيديو  -3.4
التفاعلي في األداء 

أسلوب التدريس  المضبوط 
من تعلم ( الخصوصي

 .المهارات األدائية

أّهلني أسلوب  -6.4
محاكاة  المحاكاة الحاسوبي 
لحل ( منظومات التحكم

مشك ت المواقف العملية 
المشابهة التي يمكن أن 
 .تقابلني في المستقبل

عززت أسئلة  -2.4
التدريب والمران في البرنامج 
التعليمي الحاسوبي من 
إتقاني للجانب المعرفي من 

 .المادة
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 (التعليمي البرنامج اختبارات االتجاهات نحو الخامس ترتيب متوسطات درجات بنود المحور ( 17 الشكل 
 :التعليمي البرنامج نحولطلبة اتجاهات تظهر النتيجة العامة ال عموما و 

ترتيوووبجووواءوقوووده.وجوووودانطبووواعإيجوووابينحوووووتوجوووهالطلبووو توجهوووا إيجابيوووا نحووووالبرنوووامل
:(95)نحومحاورالبرناملعلىالنحوالذييظهرفيالجدولالطلب اتجاهات

 ترتيب اتجاهات المجموعة التجريبية نحو محاور البرنامج( 95 جدول 
رقم 
المتوسط  المحوراسم  المحور

 الحسابي
االنحراف 
 نوع الرتبة المعيار 

 االتجاه
 إيجابي 3 0.59 4.09محتوىالبرناملالتعليميالمحوسب1
 إيجابي 2 0.50 4.13إخراجالبرناملالتعليميالمحوسب2

 1 0.23 4.23أسلوبعرضالبرناملالتعليمي3
إيجابي
 جدا 

4
التعلمبمساعدةأسلوبعرضالبرناملوفقأساليب

الحاسوب
 إيجابي 5 0.38 3.82

 إيجابي 4 0.34 3.96اختباراتالبرنامل5
 إيجابي - 0.41 4.06 البرنامج التعليمي المحوسب  االستبانة كلها(

(السوابقأناالتجواهالعوامللطلبو نحووالبرنواملالتعليمويالمحوسوب95يتضحمونالجودول)
(.كمايتضوحأناتجواههم0.41)(وانحرافمعياريبلغ4.06قدره)كانإيجابيا بمتوسطحسابي

جووواءفووويالمرتبووو األولوووى،يليوووهاتجووواههمأسووولوبعووورضالبرنووواملالتعليموووياإليجوووابيجووودا نحوووو
وفوقأسواليبالوتعلمبمسواعدةهأسولوبعرضواإليجابينحوإخراجه،ثممحتواه،فاختباراته،وأخيرا 

يوضحتوتيبهذهالمحاور:(18).والشكلالبيانيالحاسوب

3.56 
3.71 3.76 

4.06 
4.24 

4.44 

0
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يغطي االختبار  -6.5
األدائي جميع المهارات 
 .األدائية التي تعلمتها

األسئلة الواردة في  -3.5
االختبارات والتقاويم 
 .المرحلية متنوعة

االنتقال بين  -4.5
االختبارات والتقاويم 
المرحلية متوافقة مع 

 .اإلتقان

الوقت المخصل  -5.5
 .ل ختبارات األدائية كاف  

دليل وتعليمات  -1.5
االختبارات والتقاويم 
 .المرحلية واضحة

طريقة اإلجابة على   -2.5
األسئلة الموضوعية بسيطة 

 .وسهلة
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 المحاور الخمسة ل تجاهات نحو البرنامج التعليمي المحوسبترتيب متوسطات درجات ( 18 الشكل 

  بتين  (1.15داللة إحصائية عند مستو  داللتة   ذاتق وفر  توجد: ال الثالثة عشرةالفرضية
التعليمتي المحوستب  نحتو البرنتامج  المجموعتة التجريبيتة طلبتةدرجتات اتجاهتات  اتمتوسط

 :تعز  لمتغير االختصال
بين متوسطات درجات اتجاهات طلبة المجموعة  لداللة الفروق واليس -كروسكالنتائج اختبار ( 96 جدول 

 االختصال تبعًا لمتغير التجريبية نحو البرنامج التعليمي

 المتغير
 واليس -كروسكالاختبار  اإلحصاء الوصفي

المتوسط  العدد االختصال
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

متوسط 
 الرتب

 قيمة
كا  مربع

درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

محتوىالبرنامل
 التعليميالمحوسب

 18.86 1.826 21.00 7 القوالب البالستيكية

 10.88 2.615 18.63 8 القوالب المعدنية 0.18 3 4.88
 19.22 1.641 20.78 9 التلمذة الصناعية
 20.30 2.201 21.20 10 األجهزة الدقيقة

إخراجالبرنامل
 التعليميالمحوسب

 24.29 2.215 31.71 7 القوالب البالستيكية

 18.88 4.207 29.63 8 القوالب المعدنية 0.13 3 5.64
 15.89 5.061 28.11 9 التلمذة الصناعية
 13.10 3.521 27.20 10 األجهزة الدقيقة

أسلوبعرضالبرنامل
التعليميالمحوسب

 24.50 2.215 41.29 7 القوالب البالستيكية

5.15 3 0.16 
 14.00 6.000 36.50 8 القوالب المعدنية
 17.94 5.442 38.11 9 التلمذة الصناعية
 15.00 4.082 37.00 10 األجهزة الدقيقة

أسلوبعرضالبرنامل
وفقأساليبالتعلم
 بمساعدةالحاسوب

 22.57 3.505 29.43 7 القوالب البالستيكية

2.71 3 0.44 
 15.25 3.770 25.75 8 القوالب المعدنية
 17.89 3.621 27.11 9 التلمذة الصناعية
 15.40 6.883 25.40 10 األجهزة الدقيقة

3.82 3.96 4.09 4.13 4.23 
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أسلوب عرض البرنامج وفق 
أساليب التعلم بمساعدة 

 الحاسوب

محتو  البرنامج التعليمي  اختبارات البرنامج
 المحوسب

إخراج البرنامج التعليمي 
 المحوسب

أسلوب عرض البرنامج 
 التعليمي
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 المتغير
 واليس -كروسكالاختبار  اإلحصاء الوصفي

المتوسط  العدد االختصال
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

متوسط 
 الرتب

 قيمة
كا  مربع

درجة 
 الحرية

قيمة 
 الداللة

البرناملاختبارات
 التعليميالمحوسب

 21.14 4.392 25.43 7 القوالب البالستيكية

1.97 3 0.58 
 14.38 2.673 22.50 8 القوالب المعدنية
 18.44 4.631 24.78 9 التلمذة الصناعية
 16.60 1.703 22.70 10 األجهزة الدقيقة

البرناملالتعليمي
المحوسب

 )االستبان كلها(

 25.86 11.216 148.86 7 البالستيكيةالقوالب 

7.12 3 0.07 
 13.50 13.628 133.00 8 القوالب المعدنية
 17.83 10.055 138.89 9 التلمذة الصناعية
 14.55 13.575 133.50 10 األجهزة الدقيقة

ووي يبيوو التجرالمجموعوو السووتبان اتجاهوواتطلبوو كووايمربووع(أنقوويم96ظموونالجوودول)الح 
(؛لكووون0.05دالوو عنوودمسووتوى)غيوورالخمسوو وكوولمحووورموونمحاورهوواالتعليمووينحوووالبرنووامل
(.وهووذايووؤديإلووىقبووولالفرضووي الصووفري α>0.05أكبوورموونمسووتوىالداللوو )كّلهوواقوويمداللتهووا

وجووودفووروقذاتداللووو إحصووائي بووينمتوسووطاتدرجوواتاتجاهوواتطلبووو عوودمالتوويتشوويرإلووى
خراجوووه،و)محتواه،بووووالتعليمووويالمحوسوووبالتجريبيووو نحووووالبرنووواملالمجموعووو  أسووولوبعرضوووه،وا 

تعووزىلمتغيووراالختصوواص.اختباراتووه(و،وفووقأسوواليبالووتعلمبمسوواعدةالحاسوووبهأسوولوبعرضووو
عوووودماخووووتالفطلبوووو االختصاصوووواتاألربعوووو )القوالووووبالبالسووووتيكي ،والقوالووووبوهووووذايوووودلعلووووى

نحوووومحتووووىالبرنووواملاتجووواههماإليجوووابيالصوووناعي ،واألجهوووزةالدقيقووو (فووويالمعدنيووو ،والتلموووذة
خراجوووهوأسووولوبعرضوووه ،اختباراتوووهو،وفوووقأسووواليبالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووبهأسووولوبعرضوووووا 

عموما .والبرنامل
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 النتائج وتفسيرهامناقشة : السادسالفصل 
ُخصصهوذاالفصوللمناقشو نتوائلالدراسو وتفسويرها،بنواء علوىنتوائلأسوئل الدراسو األول

فالثانيفالثالث.
طلبووو السووون األولوووىفووويإتقوووانمسوووتوىموووا: مناقشتتتة النتتتتائج المتعلقتتتة بالستتتؤال األول -1

 ؟ألنظم التحكمالنيوماتيكي األدائي  المهارات المعاهدالمتوسط الصناعي 

بالسؤالاألولوفرضياتهاآلتي:أوضحتالنتائلالمتعلق 
التجريبيووووو المجموعووووو بطووووواللووووودرجاتالنسوووووبي واألوزانالحسوووووابي المتوسوووووطاتأغلوووووببلوووووغ .1

واألجهوووزةالصوووناعي ،والتلموووذةالمعدنيووو ،والقوالوووبالبالسوووتيكي ،القوالوووب)األربعووو باختصاصووواتهم
درجوو موونأعلووى(الخمووسبمهاراتووه)واألدائوويالمعرفوويبقسووميهالتحصوويلياالختبووارفووي(الدقيقوو 
 %(.85)المفترضاإلتقان

النسووب بلغووتاالختبووارالمعرفووي،إذفووياإلتقوواندرجوو مووناألجهووزةالدقيقوو اختصوواصاقتووراب .2
(84.5.)% 

بلغوتالنسوب إذ،التوصويلاقتراباختصاصالقوالبالبالستيكي مندرج اإلتقانفويمهوارة .3
(84.81.)% 

النسوووب بلغوووت،إذالتشوووغيلمهوووارةفوووياإلتقووواندرجووو موووناألجهوووزةالدقيقووو اختصووواصاقتوووراب .4
(81.25.)% 

إذ،تقانالمفترضفيمهارةالتنظيموالترتيوبصاصالقوالبالمعدني عندرج اإلابتعاداخت .5
 %(.77.17بلغت)

واألوزانالنسوووووووبي لووووووودرجاتالمجموعووووووو الضوووووووابط جووووووواءتجميوووووووعالمتوسوووووووطاتالحسوووووووابي  .6
فووياالختبووارالتحصوويليبقسووميهالمعرفوويواألدائوويبمهاراتووهالخمووسأدنووى باختصاصوواتهماألربعوو

 %(.85مندرج اإلتقانالمفترض)

 هذه النتائج باآلتي: تفسير ويمكن 
البالسوووتيكي ،القوالوووب)جموعووو التجريبيووو باختصاصووواتهماألربعووو المُيعوووزىوصوووولطوووالب-1

درج اإلتقانإلى:(الدقيق واألجهزةالصناعي ،والتلمذةالمعدني ،والقوالب
 والمتضومنالوتعلماستراتيجي التعليموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبالتعليميالقائمعلىالبرنامل

إلووووىاكتسووووابالمعلوموووواتلطووووالبدفووووعاهووووومووووا،وعمليوووو للمهوووواراتالتطبيقوووواتالمعرفوووويوال
التوووييتضووومنهاوالتووودريباتوطريقووو العووورضاألنشوووط عووونطريوووقوالمهووواراتفووويآنواحووود

.المستعمل فيالتعلموالوسائلالتعليمي 
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 بمووايناسووبموونأسوواليبالتعلوويموالووتعلمبمسوواعدةالحاسوووب عووّدةبتعليميوواسووتعمالأسووالي،
 للمادة.تعليميالموقفخصوصي ال

الجانووبالمعرفوويتعلوومبووينأسوولوبيالتوودريسالخصوصوويوالتوودريبوالموورانفوويموولدُإذ -
(التوي2008الذيُيمثولالقسوماألولالنظوريمونالموادة،وبوذلكتتفوقموعدراسو صويام)

موعدراسو كولفويذلوكاستعملتأسولوبالتودريسالخصوصويوالتودريبوالموران،وتتفوق
اسووووتعملن(اللووووواتي2000(والفوووواروالمقبوووول)2007)وذيابووووات(2013)اليوموووونجنووووغ

ومصوووطفى(2000ودراسووو كووولمووونأبوووويوووونس)أسووولوبالتووودريسبمسووواعدةالحاسووووب،
وفووووقالوسووووائطالمتعووووددةفوووويتنميوووو ا مصوووومما تعليميووووا لتوووواناسووووتعملتابرنامجوووول(ا2008)

(2011ن)التحصوويلالمعرفوويللمووادةالتعليميوو ،وكووذلكاتفقووتمووعدراسوو كوولموونكنعووا
%(فموووافووووقفووويالجانوووب85(فووويالوصوووولإلوووىدرجووو اإلتقوووانبنسوووب )2011وحربوووا)

 المعرفيمنالمادة.
أيضوووووا بوووووينأسووووواليبالتووووودريسالخصوصووووويوالتووووودريبوالمووووورانوالمحاكووووواةوحووووولُدمووووولو -

تتفووقوالمشووكالتفوويتعلوويمالجانووباألدائوويالووذيُيمثوولالقسوومالثووانيالعملوويموونالمووادة.
(وأبووو2010(ونصووراهلل)2008(وسووعيد)2003مووعدراسوو كوولموونالبربووري)فوويذلووك
أسوولوبالمحاكوواةواسووتعمال(فوويتنميوو المهوواراتاألدائيوو 2013(وتوواج)2007السووعود)

(فويالوصوول2011(وحربوا)2011وكذلكاتفقتمعدراس كلمونكنعوان)،برامجهاو
 منالمادة.العملياألدائيلجانب%(فمافوقفيا85إلىدرج اإلتقانبنسب )

وُيعوووزىتقووواربدرجووواتتحصووويلالطوووالبفووويالمجموعووواتاألربوووع،إلوووىالسووووي الموحووودةفوووي-2
التويقسومتأسواليبالتقوويمالمتبعو االختصاصاتالمختلف ،فضال عنمعالتعليموالتيتناسبت

وكي ،وتتووراوحبووينالتحقووقالسوولُمشووتق مووناألهوودافمحووددةواالختبووارإلووىخطووواتسوولوكي بنووود
 أوعدمه.

فووياالختبووارالمعرفووياألجهووزةالدقيقوو موونمسووتوىاإلتقووانالمفتوورضاختصوواصاقتوورابُأمووا-3
تقوانإدرجو بفيموايتعلّوق(فالفرقبينهماجدقليلواليكاديذكر،وكوذلكاألمور84.5والتيبلغت)

تصواصباخا%(واقتر84.81بلغتالنسب )إذ،اختصاصالقوالبالبالستيكي لمهارةالتوصيل
.%(81.25)بلغتوتقانالمفترضفيمهارةالتشغيلاألجهزةالدقيق مندرج اإل

تقوووانالمفتووورضفووويمهوووارةصووواصالقوالوووبالمعدنيووو عوووندرجووو اإليعوووزوالباحوووثابتعووواداخت-4
األساسووي التوويتووؤديالمهوواراتبالطووالباهتمووام%(إلووى77.17الترتيووبوالتوويبلغووت)تنظوويموال

تؤديالوظيف المرجوةمنها،أمواينتهيعندماتُفعلالمنظوم وأّنهميرونأّنالعمل،وا مفيدعمال 
أنهذهإلىالسببعود،وقديغيرمهمّهروناصرواألدواتفيمكانحفظها،فيعادةترتيبالعنإ

بُأضووويفتبنووواء علوووىالتجريووونمووواإتفووويخبوووراتهمالسوووابق ،ليسوووالتوووزالجديووودةعلووويهموالمهوووارة
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،وهذاماتداركوهالحقا ،إذتبينتحسنأدائهمفيهذهالمهارةفويالميدانيورأيالسادةالمحكمين
اإلعادة.

يعزوالباحثعدموصولطوالبالمجموعو الضوابط باختصاصواتهماألربعو فوياالختبوارو-5
التقليدي السائدةفويتعلويمموادةأنظمو الوتحكمالتحصيليإلىدرج اإلتقانالمفترضإلىالطريق 

األنشوووط األسووواليبالمختلفووو التووويتناسوووبكووولموقوووفتعليموووي،ونووودرةالنيوماتيكيووو وافتقارهووواإلوووى
المعززةالكتسابالمهاراتالمعرفي واألدائي فيها.

قوووائمعلوووىالتعليمووويالبرنووواملالفاعليووو موووا :الثتتتاني بالستتتؤال المتعلقتتتة النتتتتائج مناقشتتتة -2
(فوويإتقووانطلبوو السوون األولووىفوويالمعاهوودCAIاسووتراتيجي التعلوويموالووتعلمبمسوواعدةالحاسوووب)

 المتوسط الصناعي المهاراتاألدائي ألنظم التحكمالنيوماتيكي ؟
مناقشة النتائج المتعلقة بالمجموعة التجريبية: آ( -

النتائلالمتعلق بالمجموع التجريبي اآلتي:أوضحت
علوىارتفواعنسوب الكسوبالمعودل،االختبوارالتحصويليبقسوميهالمعرفويواألدائويدلتنتائل .1
أعلوىمونالحوداألدنوىلدرجو الفاعليو نسوب (وهوي1.65)كّلّيوا بلغتفوياالختبوارالتحصويليإذ

فاعلي البرناملالتعليميالقوائمعلوىاسوتراتيجي التعلويمويعزىذلكإلى(.1.2التيحددهابالك)
تقانطالبالسن األولىفيالمعاهدالمتوسوط المهواراتاألدائيو مساعدةالحاسوبفيإوالتعلمب

 النيوماتيكي .ألنظم التحكم

بلغتدرج الفاعلي عندطالبالمجموع التجريبي فياختصاصاألجهزةالدقيقو أدنوىمون .2
فووووياختصوووواصاألجهووووزةالدقيقوووو (1.62)بلغووووتجوووو الفاعليوووو عنوووودبقيوووو االختصاصووووات،إذدر
 عندبقي االختصاصات.(1.66)و

فوووياالختبوووارالتحصووويليالبعوووديحصوووائيا بوووينطوووالبالمجموعووو التجريبيووو ثّموووهفووورقدالإ .3
 لمصلح اختصاصالتلمذةالصناعي .والترتيبالمباشرفيمهارةالتنظيم

(بينمتوسوطدرجواتطوالبالمجموعو 0.05دالل إحصائي عندمستوىالدالل )افرق ذال .4
الخمووستبووارالتحصوويليالبعووديالمباشووربقسووميهالمعرفوويواألدائووي)وبمهاراتووهاالخالتجريبيوو فووي

(ومتوسووطدرجوواتهمفووياالختبووارالتحصوويليالبعووديالمؤجوولبقسووميهعوودامهووارةالتنظوويموالترتيووب
 .سعدامهارةالتنظيموالترتيبالخمومهاراته

فوورقدالإحصووائيا بووينمتوسووطدرجوواتطووالبالمجموعوو التجريبيوو )فووياختصاصوواتهمثّموو  .5
األربع مجتمع (في)مهارةالتوصيل(فيالتطبيقالبعديالمباشرلالختبوارالتحصويليومتوسوط

 البعديالمباشر.لتطبيقالبعديالمؤجلولمصلح التطبيقادرجاتهمفيهذهالمهارةفي
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لإحصائيا بينمتوسطيدرجواتطوالبالمجموعو التجريبيو )اختصواصالتلموذةافرقدثّم  .6
الصووووناعي (فووووي)مهووووارةالتوصوووويل(فوووويالتطبيقووووينالبعووووديالمباشووووروالبعووووديالمؤجووووللالختبووووار

 التحصيليولمصلح التطبيقالبعديالمباشر.

تدرجوووواتطووووالبالمجموعوووو التجريبيوووو فوووويذاتداللوووو إحصووووائي بووووينمتوسووووطافووووروق ال .7
االختبوووارالتحصووويليالبعوووديالمؤجووولكلوووهوقسوووميهالمعرفووويواألدائوووي)بمهاراتوووهالخموووس(ُتعوووزى

 لمتغيراالختصاص.

 هذه النتائج باآلتي: تفسير ويمكن 
(راجوع 1.65التحصويليإلوى)فوياالختبوارارتفاعنسب الكسبالمعدل يرىالباحثأن-1
التعليموويضوومناسووتراتيجي التعلوويموالووتعلمبمسوواعدةالحاسوووبواالنشووط المتضوومن المحتوووى إلووى

،وتقووديما أوجماعيووا فيووهوالتووييقووومالمووتعلمفيهووابوودورفعووالفووياكتسووابالمعرفوو والمهوواراتفرديوو
الوتعلمتقوانلكولمرحلو مونمراحوللراجعو للموتعلمليصولإلوىدرجو اإلالبرناملالتعليميالتغذيو ا

تفووردكوولطالووبأوكوولمجموعوو صووغيرةموونالمجموعوو التجريبيوو بموودرسخوواص،وفوويالوودرس،
يحوواورهويرشوودهويوجهووهخوواللمسوويرةالووتعلموفوويمعظوومالمواقووفالتعليميوو ،فضووال عوونتوجيهووات

جي كلذلكأدىإلىفاعليو البرنواملالتعليمويالقوائمعلوىاسوتراتي،المدرسمديرالعملي التربوي 
 التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب.

ويعزوالباحوُثحصوولالمجموعو التجريبيو فوياختصواصاألجهوزةالدقيقو علوىدرجو -2
فاعليووو أقووولمووونبقيووو االختصاصووواتإلوووىطبيعووو هوووذااالختصووواصالوووذييعتمووودعلوووىعناصووور

تموووودعلووووىالجانووووبتحكميوووو إلكترونيوووو دقيقوووو ،بينموووواطبيعوووو مووووادةأنظموووو الووووتحكمالنيوماتيكيوووو تع
الميكووانيكيأكثوورموونالجانووباإللكترونوويفوويهووذهالمرحلوو ،ومووناألرجووحأنيتفوووقطووالبهووذا
االختصاصعلىزمالئهمفيالمراحلالتعليمي المتقدم للموادةعنودماتعتمودعلوىجانوبالوتحكم

الكهربائيواإللكتروني)الكهرونيوماتيكي (.
علووىبقيوو والترتيووبالتلمووذةالصووناعي فويمهووارةالتنظوويماختصوواصيعوزوالباحووثتفوووق-3

االختصاصات،إلىتعرفأفرادهوذااالختصواصأهميو هوذهالمهوارةعونطريوقالخبورةالمكتسوب 
منالمصانعوالشركاتالتيتودربوافيهوافويالمرحلو الثانويو )ينفورداختصواصالتلموذةالصوناعي 

تالصووناعي أموورضووروريومهووملُحسوونسوويرتيووبداخوولالُمنشوولإنالتنظوويموالتربهووذهالمزّيوو (،إذ
 العملومخرجاتهاإلنتاجي .

يعووزوالباحووثثبوواتمسووتوىإتقووانالمجموعوو التجريبيوو فووياالختبووارالتحصوويليالبعوودي-3
والبعووديالمؤجوول،إلووىاسووتعمالعووددموونالمثيووراتالسوومعي والبصووري واألداءالعملوويالتوويتووؤّدي

يتالمعلوماتوتخزينهافيذاكرةالطالب.دورهافيتثب
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يعووزوالباحووثانخفوواضمسووتوىإتقووانطووالبالمجموعوو التجريبيوو لمهووارةالتوصوويلمووع-4
مرورالزمنإلوىأّنهوامهوارةأكثورتعقيودا مونغيرهوا،فهويتحتواجإلوىمعرفو الرمووزوفهومطريقو 

نأيفقوودفوويعموولعناصوورالمنظوموو التحكميوو إلووىجانووباإلتقوواناألدائووي لعمليوو التوصوويل.وا 
أحدهذهالجوانبيؤديإلىخطأفيالتوصيلوُيفقددرج الخطوة.

يعزوالباحثعدمظهورفروقبوينطوالبالمجموعو التجريبيو باختصاصواتهااألربعو -5
لووىاسووتعمالهاالسووتراتيجي التدريسوو ي فوويالثبوواتالمعرفوويوالمهوواريإلووىأنللمووادةمدرسووا واحوودا وا 

نفسهاوفقالبرناملالحاسوبيبشروطمخبري فيزيقي واحدة.
:الضابطة( مناقشة النتائج المتعلقة بالمجموعة ب

 اآلتي:الضابط أوضحتالنتائلالمتعلق بالمجموع 

المهوواراتالمتوسووط المعاهوودفووياألولووىالسوون طووالبتقووانإعوودمفاعليوو الطريقوو التقليديوو فووي .1
بلغووت،إذواألدائوويالمعرفوويبقسووميهالتحصوويلياالختبووارفوويالنيوماتيكيوو الووتحكمألنظموو األدائيوو 
(وفووي0.84وفووياالختبووارالمعرفووي)(0.86)كّلّيووا التحصويلياالختبووارفوويالمعوودللكسووبانسوب 

 (.0.88االختباراألدائي)

كي أعلوىبلغتدرج الفاعلي عندطالبالمجموع الضابط فياختصاصاألجهزةالبالسوتي .2
(فيمووا0.91)نسووب الكسووبالمعوودلفيهووابلغووتإذ،مووندرجوو الفاعليوو عنوودبقيوو االختصاصووات

 بلغتفيبقي االختصاصاتدونذلك.

اختصواصلمصلح فرقدالإحصائيا بينطالبالمجموع الضابط فيمهارةالتشغيلثّم  .3
 القوالبالبالستيكي .

طدرجوواتطووالبالمجموعوو الضووابط )باختصاصوواتهمداللوو إحصووائي بووينمتوسووذافوورق ال .4
األربعوو مجتمعوو (فووياالختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشووربقسووميهالمعرفوويومهوواراتاالختبووار

والترتيب(ومتوسطدرجاتهمفوياالختبوارتركيب،والتوصيل،والتشغيل،والتنظيماألدائياألربع)ال
 الختباراألدائياألربعالسابق .اومهاراتالتحصيليالبعديالمؤجلبقسميهالمعرفي

فووورقدالإحصوووائيا بوووينمتوسوووطيدرجووواتطوووالبالمجموعووو الضوووابط )باختصاصووواتهمثّمووو  .5
األربعوو مجتمعوو فووياالختبوواراألدائووي(ومهووارة)تحديوودالعناصوور(فوويالتطبيقووينالبعووديالمباشوور

 والبعديالمؤجللالختبارولمصلح التطبيقالبعديالمؤجل.

الفروق ذاتدالل إحصائي بينمتوسطاتدرجاتطالبالمجموع الضوابط فوياالختبوار .6
 التحصيليالبعديالمؤجلكلهوقسميهالمعرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(
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 هذه النتائج باآلتي: تفسير ويمكن 
ائيو ألنظمو يعزوالباحثعدمفاعلي الطريق التقليدي فويإتقوانالطوالبللمهواراتاألد-1

الووتحكمالنيوماتيكيوو فووياالختبووارالتحصوويليبقسووميهالمعرفوويواألدائوويإلووىالنمطيوو المتبعوو فووي
وتعتموودفوويالغالووبالتوودريس،إذغلووباسووتعمالالطريقوو االعتياديوو التووييكووونمحورهوواالموودرس،

األمورالوذيظ ،بينمايقتصردورالطالبعلىاالستماعوالمشاهدةوالمالحالسردوالشرح،على
،واالستجاب للموقفالتعليميكذلك.نحافزا أودافعا للطالبنحوتحصيلالمعلوماتكوّاليُ

يعووووزوالباحووووثتفوووووقاختصوووواصاألجهووووزةالبالسووووتيكي علووووىبقيوووو االختصاصوووواتفووووي-2
الكسووبالفاعليوو فووياالختبووارالتحصوويليكّلّيووا إلووىتفوووقهمفووياالختبوواراألدائووي،إذبلغووتنسووب 

(وهيأعلىبكثيرمونبقيو االختصاصوات،بودليلحصوولهمعلوىأدنوىنسوب 0.99المعدلفيه)
للفاعلي فياالختبارالمعرفي،وبوالعودةإلوىنتوائلاختصواصالقوالوبالبالسوتيكي فويالمجموعو 

أنفوياالختبواراألدائويعلوىبقيو االختصاصواتأيضوا ،مموايودلعلوىالتجريبي يالحظتفوقهم
طووالباختصوواصالقوالووبالبالسووتيكي أجوودرموونغيوورهمفووياكتسووابالمهوواراتاألدائيوو .وهووومووا
تبوووّينبظهوووورفووورقدالإحصوووائيا بوووينطوووالبالمجموعووو الضوووابط فووويمهوووارةالتشوووغيللمصووولح 

اختصاصالقوالبالبالستيكي .
تحصوويليالبعوودييعووزوالباحووثثبوواتمسووتوىإتقووانالمجموعوو الضووابط فووياالختبووارال-3

والبعووديالمؤجوولإلووىاحتووواءمووادةأنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو علووىجانووبأدائووييمارسووهالمووتعلم،
األموورالووذييووؤديإلووىثبوواتالمعلوموواتلديووه.وهوووموواظهوورفوويتحسوونأداءطووالبالمجموعوو 

الضابط فياالختباراألدائيومهارةتحديدالعناصرفيالتطبيقالبعديالمؤجل.
باختصاصوووواتهاالضووووابط فووووروقبووووينطووووالبالمجموعوووو ظهووووورويعووووزوالباحووووثعوووودم-4

لىوا واحدا مدرسللمادةأناألربع فيالثباتالمعرفيوالمهاريإلى  التدريسوي قويطرهالعمالاستا 
بشروطمخبري فيزيقي واحدة.نفسها
:مجموعة الضابطةبمقارنة المجموعة التجريبية مع المناقشة النتائج المتعلقة  (ج

:اآلتيالمجموع الضابط ببمقارن المجموع التجريبي المتعلق أوضحتالنتائل
داللوو إحصووائي بووينمتوسووطيدرجوواتطووالبالمجموووعتينالتجريبيوو والضووابط ثّموو فوورقذو .1

(فووياالختبووارالتحصوويليحوودة)باختصاصوواتهماألربعوو كلهووامجتمعوو وفوويكوولاختصوواصعلووى
 لمصلح المجموع التجريبي .عرفيواألدائي)بمهاراتهالخمس(المباشربقسميهالمالبعدي
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داللوو إحصووائي بووينمتوسووطيدرجوواتطووالبالمجموووعتينالتجريبيوو والضووابط فوورقذوثّموو  .2
عرفووووي)باختصاصوووواتهماألربعوووو مجتمعوووو (فووووياالختبووووارالتحصوووويليالبعووووديالمؤجوووولبقسووووميهالم

 لمصلح المجموع التجريبي وبحجمأثركبير.مس(واألدائي)بمهاراتهالخ

داللوووووو إحصووووووائي بووووووينمتوسووووووطيدرجوووووواتالمجموووووووعتينالتجريبيوووووو والضووووووابط الفوووووورق ذا .3
والترتيووووب(فوووويالتطبيووووقالبعووووديالمؤجوووولوالووووبالبالسووووتيكي (فووووي)مهووووارةالتنظوووويم)اختصوووواصالق

لالختبار.
 هذه النتائج باآلتي: تفسير ويمكن 

الباحوثتفووقطوالبالمجموعو التجريبيو علوىالمجموعو الضوابط فوياالختبواريعزو-1
التحصوويليالبعووديالمباشوورللبرنوواملالتعليموويالمصوومموفووقاسووتراتيجي التعلوويموالووتعلمبمسوواعدة
الحاسوب،ومايحتويهمونأنشوط تحواكيالواقوعالتطبيقويللمهواراتاألدائيو ،إلوىجانوبأسواليب

وعو المتضومن فويالبرنواملالتعليموي.فاسوتراتيجي التعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبالتقويمالمتن
كبيوورفوويتحسوونالتحصوويلعنوودالطووالبواحتفوواظهمبالمعلوموواتوالمهووارات إيجووابيي كووانلهوواأثوور 
األدائيوووو ،وهوووووموووواتبووووّينبظهووووورفوووورقذيداللوووو إحصووووائي فووووياالختبووووارالبعووووديالمؤجوووولبووووين

لتجريبي والضابط ولمصلح المجموع التجريبي .المجموعتينا
يعوووزوالباحوووثعووودمظهوووورفووورقذيداللووو إحصوووائي بووويندرجووواتطوووالبالمجمووووعتين-2

التجريبيووو والضوووابط اختصووواصالقوالوووبالبالسوووتيكي فووويمهوووارةالتنظووويموالترتيوووبفوووياالختبوووار
جانباألدائيوالمهواريأكثورمونالبعديالمؤجللالختبارإلىاهتمامطالبهذااالختصاصبال

غيرهممناالختصاصاتوهوماتبّينمنتحسونمسوتوىأدائهوملمهوارةالتنظويموالترتيوببصوورة
مقارب ألداءطالبالمجموع التجريبي لالختصاصنفسه.

اتجاهواتطلبو السون األولوىفويالمعاهودموا :الثالتث بالستؤال المتعلقة النتائج مناقشة -3
ط الصووووناعي نحوووووالبرنوووواملالتعليموووويالقووووائمعلووووىاسووووتراتيجي التعلوووويموالووووتعلمبمسوووواعدةالمتوسوووو

 ؟المصمملتدريسمادةالتحكمالنيوماتيكي،و(CAIالحاسوب)
وفرضياتهاآلتي:الثالثبالسؤالأوضحتالنتائلالمتعلق 

علىالقائمالتعليميالبرناملنحوالتجريبي المجموع طالباتجاهاتجاءت.1
4.06)قدرهوبمتوسطإيجابي الحاسوببمساعدةلتعلماوالتعليماستراتيجي  5)من( وجاءت(.
خراجه،البرناملمحتوى)األربع االستبان محاورنحوإيجابي اتجاهاتهم (عرضهوأسلوبوا 

البرناملواختباراتالحاسوببمساعدةالتعليمأساليبوفق جدا إيجابي اتجاهاتهمكانتبينما.
(4.23)فيهاالحسابيالمتوسطبلغإذالتعليميالبرناملعرضسلوبأنحو
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2. المجموع طالباتجاهاتدرجاتمتوسطاتبينإحصائي دالل ذاتفروق ال
تعزىالحاسوببمساعدةوالتعلمالتعليماستراتيجي علىالقائمالتعليميالبرناملنحوالتجريبي 

.لمتغيراالختصاص
 هذه النتائج باآلتي: تفسير ويمكن 

سولوبأيعزوالباحثهوذااالتجواهاإليجوابيللطوالبنحووالبرنواملالتعليمويالقوائمعلوى-1
:اآلتيالتعليموالتعلمبمساعدةالحاسوبإلى

بمساعدة - والتعلم التعليم استراتيجي  فيإن والتشويق المتع  من جوا  وفرت الحاسوب
المخبرالتعليمي.

تقديمبعضحاكياألداءالعملي،إلىجانبالتكنولوجياالحديث منحواسيبتاستعمال -
وا الفيديو أداءمقاطع تحسين على كثيرا  ساعد البرنامل، تطبيق على المحفزة لصور

الطالب.
الحاسوب - والتعلمبمساعدة التعليم للتغذي بوذلكالمرون فيتطبيقاستراتيجي  تقديمها

نمناتجاهاتالطالبنحوالبرنامل.حس مماب،الراجع للطال
فروقذاتدالل إحصائي بينمتوسطاتدرجاتاتجاهاتظهورويعزوالباحثعدم-2

التج المجموع  تبعا طالب التعليمي البرنامل نحو االختصاصريبي  الطالبإلىلمتغير أن
.اسوبفيالشروطنفسهاتقريبا جميعهمدرسواوفقاسترتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالح

وفقاألداءالمتقن،جعلاتجاهاتالطالبنحوهإيجابي ،لمايقدمهإنتصميمالبرنامل-3
المعرفيواألدائيوجعلتهمعلىمعرف مقارب للواقع منمعارفومهاراتحسنتمنمستواهم

 العمليالستخدامهذهاألنظم التحكمي .
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 مقترحات البحث
:اآلتيقترحيُالبحثبناءعلىالنتائلالتيتوصلإليها

  اعتماداستراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوبفويالمعاهودالصوناعي ،ألنهوااسوتراتيجي
 بهمإلىدرج اإلتقان.تعليمي فاعل ُتمكنالطلب منالمهاراتاألدائي ،والوصول

 تصوووميمبوووراملتعليميووو قائمووو علوووىالتعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووبتتنووواولالموضووووعات
المختلفووو مووونالتعلووويمالمهنووويالصوووناعي)الوووتحكمالهيووودروليكي،الوووداراتالكهربائيووو ،صووويان 

 .(محركاتاالحتراق،...

  فاعلي  أبحاثودراساتحول التعليماستعمالإجراء فيمواد المساعدة التقنياتالتعليمي 
إذتبينندرتهافي؛(الحاسوب.....والمجسماتوالمهنيالصناعيمثل)استخدامالنماذج

 الوطنالعربيعموما ،وفيالقطرالعربيالسوريخصوصا .
 يووو تطوووويرمنووواهلالتعلووويمالفنووويفووويمرحلووو المعهووودالمتوسوووطالصوووناعيوتحوووديثها،أسووووة ببق

مشووروعات)المنوواهلالتوويُحووّدثتفوويالتعلوويمالعووام،والتعلوويمالمهنوويفوويالموودارسالصووناعي 
،وتقووووديمهاوفوووققالووووبعلموووويمتكامووولللجووووانبينالنظووووريوالعملووووي(2007التطوووويرالتربوووووي،

بامتدادأفقيوعمودي،بمايحققاألهدافالمرجوةويؤهلالخريجينلألدوارالمنوط بهومفوي
 ؛ومنصورالتحديثوالتطويرللمناهلالخاص بالكتب:سوقالعمل

 (:للكتابالتعليمي)الجانبالنظري -
 . وضعأهدافسلوكي عام وأهدافمتفرع عنهافيبداي كلوحدةتعليمي 
 .الجودةفيطريق العرضواإلخراج 
 وضوحالرسومواألشكالالمرفق فيالمحتوى،وأنتكونحديث موافقو للمخبورالتعليموي

 وتحاكيالواقع.
 . وضعإرشاداتتتعلقبالسالم عنالوحدةالُمدر س 
 :لكتبالتدريباتالعملي  -
 .وضعأهدافسلوكي قبلكلتمرين 
 .وضعمعاييرأدائي للتمارين 
 والطالب.وضعدليلعملخاصللمدرس 
 تقسوويمكوولنشوواطموونأنشووط التمووارينإلووىمهوواراتأدائيوو رئيسوو تُناسووبطبيعوو المووادة

 العلمي ،ثمتقسيمهذهالمهاراتإلىخطواتسلوكي قابل للتطبيقوالقياسوالتقويم.
 .بناءبطاقاتتقويمذاتيوبطاقاتمالحظ لكلتمرينمنتمارينكتابالتدريبات 
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 التعليميو للطلبو فويالمعاهودالصوناعي ،خواللفتورةالدراسو وبعودتخورجهممتابع المؤسسوات
 وهمفيسوقالعمل.

 علميوو مبنيوو علووىأسووستربويوو ،تتقصووىواقووعالووتعلمومخرجاتووهلوودىدراسوواتأبحوواثوإجووراء
 طالبالمعاهدالصناعي بغي متابع أدائهموتطويره.

 علوووىسووواعاتقليلووو فووويالخطووو االسوووتثماراألمثوووللمخبووورالوووتحكمالنيومووواتيك ووور  يوأاّلُيق ت ص 
 الدراسي .

 إحووووداثتخصووووصللووووتحكمالنيوموووواتيكيُمسووووتقلبذاتووووه،لمووووالووووهموووونخصوصووووي وأثوووورفووووي
 الصناعات.

 ُمرف ق  بكلمنضدةمنمناضدورش العمول.تيكيبأجهزةحاسوباتزويدمخابرالتحكمالنيوم
بحاسووووبرئووويسخووواصبالمووودرسيتوووابعبوووهعمووولوربوووطهوووذهاألجهوووزةبشوووبك داخليووو تتصووول

 الطالب.
 إعوووودادالمدرسووووينفوووويالمعاهوووودالصووووناعي وتووووأهيلهمتربويووووا ،بحيووووثيواكبوووووناالسووووتراتيجيات

 والنظرياتالتربوي الحديث .
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 خ صة البحث 
 ( CAIوالتعلم بمساعدة الحاسوب  فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية التعليم 

 في إتقان المهارات األدائية ألنظمة التحكم النيوماتيكية
فويالجمهوريو العربيو الصوناعيالمهنيالصناعيأحدفروعالتعلويمالمتوسطيعدالتعليم

حاجوو السوووقموونيناسووبللعموولوفووقاختصاصووهمبموواموونأهدافووهتأهيوولالمتعلمووينو،السوووري 
نمادة،ملصناعي مؤسساتومعا المهمو ،المووادالدراسوي ىحودإالوتحكمالنيومواتيكيوأنظمتوهوا 

الباحووووثواقووووعمووووادةأنظموووو الووووتحكمرصوووود،وقوووودالتوووويتعوووودركيووووزةاختصاصووووهموأدائهوووومالمهنووووي
واألدائووويالحاسووووبيالنيومووواتيكيفووويالمعاهووودالصوووناعي ،والحوووظضووورورةتفعيووولالتعلووويمالمهووواري

العملواالحتياجاتالمهني .سوقلمماشاة 
 :مشكلة البحث 

ل ب وو  إن عوون،جعلهوواتبتعوودتعلوويممووادةأنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو الطرائووقالتقليديوو فوويغ 
عليهواالموافق لحاجاتالسوقالمتمثل بحاجاتالمعاملوالشركاتوالمصانعالتويصوارتتعتمود

الباحووثموونقوودالحووظو،التعليموويوحاجوو السوووق،مموواجعوولتباعوودا بووينالمنووتلا أساسووياعتمووادا 
العوووهعلوووىسوووجالتتحصووويلالطلبووو وأدائهووومفووويموووادة،واطّالصوووناعي للمعاهووودزيارتوووهالميدانيووو 

رالمخوابريدرجاتالتحصيلعلوىالورغممونتووفي األداءوتدن أنظم التحكمالنيوماتيكي ،ضعف 
نمووطمناسووبموونالتعلوويمالحاجوو  إلووىيفوورضوهووذاوالتجهيووزاتالمناسووب لهووذاالنوووعموونالتعلوويم،

التكنولوجيوا،ممواجعولالمشوكل جليو لودىالباحوثمتمثلو اسوتعمالطبيعو الموادةوضورورةُيساي رُ
اسوووووتعمالوالبعيووووودةعووووون فووووويالتووووودريسالقائمووووو علوووووىاألسووووواليبالتقليديوووووالمت بع ووووو باالسوووووتراتيجي 

المشووكل فوويالسووؤالولووذلكتمّثلووتهووذاالنوووعموونالتعلوويم.كنولوجيوواالتوويلهوواالوودوراألكبوورفوويالت
فاعليتتة برنتتامج تعليمتتي قتتائم علتتى استتتراتيجية التعلتتيم والتتتعلم بمستتاعدة الحاستتوب  متتااآلتووي:

 CAI؟( في إتقان المهارات األدائية ألنظمة التحكم النيوماتيكية 
 :أهمية البحث 

البحثفيأننتائجهيمكنأن:تكمنأهمي 
 . تزودطلب التعليمالمهنيالصناعيببرناملتعليميحولأنظم التحكمالنيوماتيكي 

  إذتمتوواز،أنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو فوويالعصوورالووراهناسووتعمالتسوولطالضوووءعلووىأهميوو
 بأنها:

.إحدىمصادرالطاق النظيف )صديق للبيئ ( -
عتمووودكثيووورمووونأنظمووو الوووتحكموالتشوووغيلعلوووىهوووذاالنووووعمووونيمعتمووودةعالميوووا ،إذ -

النظم.
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 الحاسووبفويتودريسالموواداسوتعمالمحاكاةالواقعالعلميالتعليميالمعاصورالمعتمودعلوى
 العلمي التيتعتمدالمهاراتاألدائي .

 اإلفوادةنفيفعيلدورالمتعلميبتأنظم التحكمالنيوماتيكي الستعمالتقديمبديلعلميتقني
 الحاسوبوبرمجياتهبمايحسنأداءهموتعلمهم.من

 ّيختووزلكثافوو المووادةالمدروسوو التوويتثقوولكاهوولالطلبوو بكثوورةمحاورهوواا ممحتوووىمناسووبتقوود
.حاسوبيتعليميرناملب،وذلكبورموزهاوتمارينها

  :أهداف البحث 

يهدفالبحثإلى:
 عنطريقتعرفدرج إتقانالطلب للمهاراتاألدائي حولمادةالتحكمالنيوماتيكي: 

مهوووارات)تحديووودالعناصووور،وتركيبهوووا،والتوصووويلبينهوووا،وتشوووغيلالمنظومووو ،ثووومتفكيوووك
 المنظوم وحفظعناصرها(.

 الوتحكمالكشفعنفاعلي البرناملالتعليميالحاسوبيالمصممفيالتحصويلالدراسويلموادة
 النيوماتيكي.

 .تعرفاتجاهاتالطلب نحوالبرناملالتعليميالحاسوبيالمصمم
 .الوصولإلىعددمنالمقترحات 

 :أسئلة البحث 

يجيبالبحثعناألسئل اآلتي :
 األدائيووو  إتقوووانطلبووو السووون األولوووىفووويالمعاهووودالمتوسوووط الصوووناعي المهوووارات مسوووتوىموووا

 ؟يكي ألنظم التحكمالنيومات

 التعليميالبرناملالفاعلي ما(قوائمعلوىاسوتراتيجي التعلويموالوتعلمبمسواعدةالحاسووبCAI)
فووويإتقوووانطلبووو السووون األولوووىفووويالمعاهووودالمتوسوووط الصوووناعي المهووواراتاألدائيووو ألنظمووو 

 التحكمالنيوماتيكي ؟

  نحووووالبرنووواملالتعليمووويموووااتجاهووواتطلبووو السووون األولوووىفووويالمعاهووودالمتوسوووط الصوووناعي
المصووومملتووودريسموووادة،(CAIاسوووتراتيجي التعلووويموالوووتعلمبمسووواعدةالحاسووووب)القوووائمعلوووى

 .التحكمالنيوماتيكي
 :فرضيات البحث 

(:0.05تالفرضياتالصفري اآلتي عندمستوىدالل )ر ب ختُا
داللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطدرجووواتطلبووو المجموعووو التجريبيووو فووويوفووورقذيوجووود(ال1

%(.85االختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهومهاراته،ودرج مستوىاإلتقانالمفترض)
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إحصووائي بووينمتوسووطدرجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط فووياالختبوواروفوورقذيوجوودال(2
%(.85ته،ودرج مستوىاإلتقانالمفترض)التحصيليالبعديالمباشربقسميهومهارا

داللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطدرجووواتطلبووو المجموعووو التجريبيووو فووويوفووورقذيوجووودال(3
االختبووارالتحصوويليالقبلوويبقسووميه،ومتوسووطدرجوواتهمفووياالختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشوور

بقسميه.
بووو المجموعووو الضوووابط فووويداللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطدرجووواتطلوفووورقذيوجووودال(4

االختبووارالتحصوويليالقبلوويبقسووميه،ومتوسووطدرجوواتهمفووياالختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشوور
بقسميه.
داللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطيدرجووواتطلبووو المجمووووعتينالتجريبيووو وفووورقذيوجووودال(5

والضابط فياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميه.
ذاتدالل إحصائي بينمتوسطاتدرجاتطلب المجموع التجريبيو فويوقتوجدفر(ال6

االختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهتعزىلمتغيراالختصاص.
ذاتدالل إحصائي بينمتوسطاتدرجاتطلب المجموع الضابط فويتوجدفروقال(7

االختصاص.االختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهتعزىلمتغير
داللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطدرجووواتطلبووو المجموعووو التجريبيووو فووويوفووورقذيوجووودال(8

االختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشووربقسووميه،ومتوسووطدرجوواتهمفووياالختبووارالتحصوويليالبعوودي
المؤجلبقسميه.

فووويداللووو إحصوووائي بوووينمتوسوووطدرجووواتطلبووو المجموعووو الضوووابط وفووورقذيوجووودال(9
االختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشووربقسووميه،ومتوسووطدرجوواتهمفووياالختبووارالتحصوويليالبعوودي

المؤجلبقسميه.
داللوو إحصووائي بووينمتوسووطيدرجوواتطلبوو المجموووعتينالتجريبيوو وفوورقذيوجوودال(10

والضابط فياالختبارالتحصيليالبعديالمؤجلبقسميه..
بووينمتوسووطاتدرجوواتطلبوو المجموعوو التجريبيوو  إحصووائي داللووذاتتوجوودفووروقال(11

فياالختبارالتحصيليالبعديالمؤجلبقسميهتعزىلمتغيراالختصاص.
(بوينمتوسوطاتدرجوات0.05دالل إحصائي عندمستوىدالل )ذاتتوجدفروقال(12

عزىلمتغيراالختصاص.اتجاهاتطلب المجموع التجريبي نحوالبرناملالتعليميالمحوسب،ت
المجموعوو طلبوو درجوواتاتجاهوواتاتداللوو إحصووائي بووينمتوسووطذاتقوفوورتوجوودال(13
التعليميالمحوسب،تعزىلمتغيراالختصاص.نحوالبرناملالتجريبي 
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 :منهج البحث 

ذاالمجموعتينالضابط والتجريبي .المنهلالتجريبيالبحثاتبع
 :مجتمع البحث وعينته 

تكووووونمجتمووووعالبحووووثموووونطلبوووو السوووون األولووووىفوووويالمعاهوووودالمتوسووووط الصووووناعي فووووي
(5بلوووغعوووددالمعاهووودفووويالمحافظووو )إذ،(2014/2015محافظووو دمشوووقفووويالعوووامالدراسوووي)

الطلبووو (طالبوووا ،شوووكل3396غعوووددطلبتهوووا)(شوووعب صوووفي ،وبلووو64معاهووودصوووناعي ضووومت)
ديريو لكوفوقإحصوائياتدائورةالتخطويطواإلحصواءبم%(وذ6.8%(،واإلناث)93.2الذكور)

(.6ُينظرملحقرقم)؛(2015و2014تربي دمشقعام)
التقانيالصناعي المعهد النيوماتيكيفي التحكم مادة يدرسون الطالبالذين انحصر

المعهدالمختصبتدريسهذهالمادة،وهوالوحيدالذييحتويعلىمختبرُمجهزألنهالثالث،
 وقد لتدريسها، األربعاالختصاصاتطالبعددبلغوُمعد الت  التحكمأنظم مادةتدرسي

النيوماتيك 2015-2014)لعاماألولىالسن مناألولالدراسيالفصلفيي المعهدفي(
الذكو78)الثالثالصناعي من جميعهم طالبا  وا( اختصاصاتمختلف ، أربع  ومن تير خت ر

البحث عين  )منهم تكونتمن المعهد67التي طالب من األولى السن  طالب من طالبا  )
بحثيتين:الصناعيالثالث،وتوزعواإلىمجموعتين

 طالبا .(34)تجريبي وتضم،طالبا (33)ضابط وتضم
 :أدوات البحث 

لتحقيقأهدافالبحثاعتمدالباحثاألدواتاآلتي :
 .برناملحاسوبيمصمموفقاستراتيجي التعليموالتعلمبمساعدةالحاسوب
 . اختبارالتحصيلالدراسيالمعرفيلمادةأنظم التحكمالنيوماتيكي 

 ( بطاقوو مالحظوو المهوواراتاختبووارالمهوواراتاألدائيوو للطلبوو حووولأنظموو الووتحكمالنيوماتيكيوو
 (.األدائي 

 الحاسوبيمقياساالتجاهنحوالبرنامل.
 البحث: نتائج 

توصلالبحثإلىمجموع منالنتائلهي:
 والقوالوبالبالستيكي ،القوالب)األربع باختصاصاتهمالتجريبي المجموع طالبحققمعظم

واألدائويالمعرفيبقسميهالتحصيلياالختباريف(الدقيق واألجهزةالصناعي ،والتلمذة،المعدني 
واألوزانالحسووابي ،إذبلغووتالمتوسووطات%(85)الُمفتوورضمسووتوىاإلتقووان(الخمووسبمهاراتووه)

 .منالدرج العظمىلالختبار%(85)منلدرجاتهمأعلىالنسبي 
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 والقوالووبالبالسووتيكي ،القوالووب) لووميحقووقطووالبالمجموعوو الضووابط باختصاصوواتهماألربعوو
فياالختبارالتحصيليبقسميهالمعرفيواألدائوي(الدقيق واألجهزةالصناعي ،والتلمذةالمعدني ،

واألوزانالحسوووابي ،إذبلغوووتالمتوسوووطات%(85)بمهاراتوووهالخموووسمسوووتوىاإلتقوووانالُمفتووورض
 .منالدرج العظمىلالختبار%(85)منلدرجاتهمأدنىالنسبي 

 صاصواتهمدالل إحصائي بينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو التجريبيو )باختفرقذويوجد
مجتمع  (فياالختبارالتحصويليالقبلويبقسوميهالمعرفويواألدائوي)بمهاراتوهالخموس(،ومتوسوط
درجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهلمصلح االختبارالبعديالمباشر،موع

 ارتفاعكسبهمالمعدل.
 الضوابط )باختصاصواتهمدالل إحصائي بينمتوسطدرجواتطلبو المجموعو وفرقذيوجد

مجتمع  (فياالختبارالتحصويليالقبلويبقسوميهالمعرفويواألدائوي)بمهاراتوهالخموس(،ومتوسوط
درجاتهمفياالختبارالتحصيليالبعديالمباشربقسميهلمصلح االختبارالبعديالمباشر،موع

 كسبهمالمعدل.انخفاض
 تطوالبالمجمووعتينالتجريبيو والضوابط دالل إحصائي بينمتوسوطيدرجوافرقذويوجد

)باختصاصووواتهماألربعووو مجتمعووو  (فوووياالختبوووارالتحصووويليالبعوووديالمباشوووربقسوووميهالمعرفوووي
كبير.  واألدائي)بمهاراتهالخمس(،لمصلح المجموع التجريبي وبحجمأثر 

 يبيوو فوويفووروقذاتداللوو إحصووائي بووينمتوسووطاتدرجوواتطلبوو المجموعوو التجرتوجوودال
االختبارالتحصيليكّله،وقسميهالمعرفيواألدائيومهاراتهاألربع)تحديدالعناصور،والتركيوب،

والترتيوبوالتوصيل،والتشغيل(تعزىلمتغيراالختصاص.وكوانهنواكفوروقفويمهوارةالتنظويم
 لمصلح اختصاصالتلمذةالصناعي .

 درجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط فوويفووروقذاتداللوو إحصووائي بووينمتوسووطاتتوجوودال
)تحديدالعناصور،والتركيوب،لمعرفيواألدائيومهاراتهاألربعاالختبارالتحصيليكّله،وقسميها

والتوصيل،والتنظيموالترتيب(تعزىلمتغيراالختصواص.وكوانهنواكفوروقفويمهوارةالتشوغيل
 لمصلح اختصاصالقوالبالبالستيكي .

 دالل إحصائي بينمتوسوطدرجواتطلبو المجموعو التجريبيو )باختصاصواتهمفرقذويوجد
األربعوو مجتمعوو  (فووياالختبووارالتحصوويليالبعووديالمباشووربقسووميهالمعرفوويواألدائوويومهارتووه
األربووووع)تحديوووودالعناصوووور،والتركيووووب،والتشووووغيل،والتنظوووويموالترتيووووب(،ومتوسووووطدرجوووواتهمفووووي

ديالمؤجوولبقسووميهومهارتووهاألربووع.مووعانخفوواضفوويمسووتوىمهووارةاالختبووارالتحصوويليالبعوو
التوصيلمعمرورالزمن.

 داللووووووو إحصوووووووائي بوووووووينمتوسوووووووطدرجووووووواتطلبووووووو المجموعووووووو الضوووووووابط وذفووووووورقيوجووووووودال
)باختصاصووواتهماألربعووو مجتمعووو  (فوووياالختبوووارالتحصووويليالبعوووديالمباشوووربقسووومهالمعرفوووي
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ربووع)التركيووب،والتوصويل،والتشووغيل،والتنظوويموالترتيووب(ومتوسووطومهواراتاالختبوواراألدائووياأل
درجووواتهمفوووياالختبوووارالتحصووويليالبعوووديالمؤجووولبقسووومهالمعرفووويومهووواراتاالختبووواراألدائوووي

 األربع.
 داللوو إحصووائي بووينمتوسووطيدرجوواتطلبوو المجموووعتينالتجريبيوو والضووابط فوورقذويوجوود

(فوووياالختبوووارالتحصووويليالبعوووديالمؤجووولبقسوووميهالمعرفوووي)باختصاصووواتهماألربعووو مجتمعووو  
 واألدائي)بمهاراتهالخمس(،لمصلح المجموع التجريبي ،وبحجمأثركبير.

 فووروقذاتداللوو إحصووائي بووينمتوسووطاتدرجوواتطلبوو المجموعوو التجريبيوو فوويتوجوودال
الخمووووووس(تعووووووزىلمتغيووووووراالختبووووووارالتحصوووووويليكلّووووووه،وقسووووووميهالمعرفوووووويواألدائووووووي)بمهاراتووووووه

 االختصاص.
 فووروقذاتداللوو إحصووائي بووينمتوسووطاتدرجوواتطلبوو المجموعوو الضووابط فوويتوجوودال

االختبووووووارالتحصوووووويليكلّووووووه،وقسووووووميهالمعرفوووووويواألدائووووووي)بمهاراتووووووهالخمووووووس(تعووووووزىلمتغيوووووور
 االختصاص.

 ) نحوووالبرنوواملكانووتاتجاهوواتطووالبالمجموعوو التجريبيوو )باختصاصوواتهماألربعوو مجتمعوو
 التعليميالمحوسبوكلمحورمنمحاورهإيجابي .
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Summary 

The Effectiveness of Teaching Program Based on Computer-

Assisted Instruction Strategy (CAI) in Mastering Pneumatic Control 

Systems Performance Skills. 

(An experimental study on a sample of first grade students at middle 

industrial institutes in Damascus Province). 

The intermediate industrial and vocational teaching is considered one of the 

branches of industrial teaching in Syrian Arab Republic. It aims to qualify students to 

work in their specialties according to the market need in industrial institutions and 

factories. The pneumatic control subject and its systems is one of the important 

subjects, which is considered vital in their specialties and vocational performance. 

The researcher has studied the status of pneumatic control systems subject in 

industrial institutes. He has observed that there is a need to activate teaching 

computer skills and performance in line with the job market and vocational needs.  

The Research Problem  

The dominance of the traditional methods in teaching pneumatic control 

systems subject has made it incompatible to the market needs, like the needs of 

firms, companies, and factories. This has created a gap between the teaching 

product and the market need. Through going on a field trip to the industrial 

institutes and having a look on students’ performance and achievement in the 

pneumatic control systems subject, he found that the performance was weak and 

the achievement grades were low despite the availability of labs and equipment 

which are suitable for this kind of teaching. This requires a way of teaching that suits 

the nature of the subject and the need to use technology. Thus, the problem is 

represented by the use of traditional methods that do not use technology, which 

plays the biggest role in this kind of teaching. The problem can be summarized in 

answering the following question: ‘How effective is an instructional program based 

on computer-assisted teaching and learning strategy (CAI) in mastering the 

performance skills of pneumatic control systems?  

Significance of the Research  

This research is important because the results can:  

 Provide the students of industrial vocational teaching with an instructional 

program on pneumatic control systems.  

 Shed light on the importance of using pneumatic control systems in the 

present age since it is:  

 One of the safe energy sources (friendly to nature)  
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 Adopted internationally, many control and running systems depend on this 

kind of systems.  

 Simulate the modern teaching and scientific status, which depend on using 

computer in teaching scientific subjects that adopt the performance skills.  

 Provide a technical and scientific alternative to use pneumatic control 

systems through activating the role of learners in using the computer and its 

programs to improve their performance and learning.  

Purposes of the Research  

This research aims to:  

 Design a computer program based on computer-assisted teaching and 

learning strategy to enable first year students at the Industrial Intermediate 

Institute to gain the skills of pneumatic control systems according to the 

course. 

  Identify the extent of students’ mastery of the performance skills on 

pneumatic subject through: the skills of (specifying, synthesizing, and 

connecting elements, running and dismantling the system and saving its 

elements)  

 Test the effectiveness of the designed instructional computer program in 

academic achievement of pneumatic subject.  

 Identify students’ attitudes towards the designed instructional computer 

program.  

 Provide some suggestions.  

Questions of the Research  

The research tries to answer the following questions:  

 What is the extent of first-year students’ mastery of the performance skills of 

pneumatic control systems in the Industrial Intermediate Institutes?  

 How effective is an instructional program based on computer-assisted 

teaching and learning strategy (CAI) in first-year students’ mastery of the 

performance skills of pneumatic control systems in the Industrial 

Intermediate Institutes?  

 What are the attitudes of first-year students’ in the Industrial Intermediate 

Institutes towards the instructional program based on computer-assisted 

teaching and learning strategy (CAI) and designed to teach pneumatic control 

subject? 
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Hypotheses of the Research  

The following null hypotheses were tested at (0.05) significant level:  

1. There is no statistically significant mean score difference between the 

experimental group students in the immediate achievement post-test 

including its two parts and skills; the percentage of mastery level is (85%).  

2. There is no statistically significant mean score difference between control 

group students in the immediate achievement post-test including its two 

parts and skills; the percentage of mastery level is (85%).  

3. There is no statistically significant mean score difference between the 

experimental group students in the two parts of achievement pre-test and 

their mean grades in the two parts of immediate achievement post-test.  

4. There is no statistically significant mean score difference between the control 

group students in the two parts of achievement pre-test and their mean 

grades in the two parts of immediate achievement post-test.  

5. There is no statistically significant mean score difference between students in 

both the experimental and control groups in the two parts of the immediate 

achievement post-test.  

6. There are no statistically significant mean score difference between the 

experimental group students in the two parts of the immediate achievement 

post-test that can be attributed to the specialty variable.  

7. There are no statistically significant mean score difference between the 

control group students in the two parts of the immediate achievement post-

test that can be attributed to the specialty variable.  

8. There is no statistically significant mean score difference between the 

experimental group students in the two parts of the immediate achievement 

post-test and their mean grades in the two parts of the delayed achievement 

post-test.  

9. There is no statistically significant mean score difference between the control 

group students in the two parts of the immediate achievement post-test and 

their mean grades in the two parts of the delayed achievement post-test.  

10. There is no statistically significant mean score difference between the 

experimental and control group students in the two parts of the delayed 

achievement post-test.  

11. There are no statistically significant mean score difference between the 

experimental group students in the two parts of the delayed achievement 

post-test that can be attributed to the specialty variable.  

12. There are no statistically significant mean score difference between the 

experimental group students’ attitudes towards the instructional computer 

program that can be attributed to specialty.  
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Methodology  

 The research follows experimental method with control and 

experimental groups. 

 Population and Sample of the Research 

 The population consists of first-year students in the Industrial Intermediate 

Institutes in Damascus in the academic year (2014/2015). The number of institutes is 

(5) and they contain (64) sections which include (3396) students; the male students 

form (93.2%) and the female students (6.8%) according to the statistics of Planning 

and Statistics Department in the Directorate of Education in Damascus in 

(2014/2015). See appendix (6).  

 The students who study the pneumatic control subject are only in the Third 

Industrial and Technical Institute since it is specialized in teaching this subject. It is 

the only institute that contains an equipped lab to teach this subject. The total 

number of students from the four specialties, who study the pneumatic control 

systems subject in the first term of the academic year (2014/2015), was (78) 

students. All of them are males and they belong to four different specialties. The 

sample was selected from them (67) first year students from the third industrial 

institute, and they were distributed on two groups: control (33) students and 

experimental (34) students.  

Tools of the Research  

To achieve the aims of the research, the researcher used the following tools:  

 A computer program designed according to the computer-assisted teaching 

and learning strategy.  

 The cognitive academic achievement test of the pneumatic control systems.  

 The performance skills test of the students on the pneumatic control systems 

(the checklist of the performance skills).  

  The attitude scale towards the computer program.  

Results of the Research  

The research yielded the following results:  

 The majority of students in the four specialties of the experimental group 

(plastic templates, metal templates, industrial students, accurate equipment) 

in the two parts of the cognitive and performance achievement test (the five 

skills) achieved the mastery level (85%). The means of their grades were 

higher than (85%) in the maximum grade of the test.  

 The majority of students in the four specialties of the control group (plastic 

templates, metal templates, industrial students, accurate equipment) in the 

two parts of the cognitive and performance achievement test (the five skills) 
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didn’t achieve the mastery level (85%). The means of their grades were lower 

than (85%) in the maximum grade of the test.  

 There is a statistically significant difference in the mean grades of 

experimental group students (all their specialties) in the pre-achievement 

test in the cognitive and performance parts (the five skills) and their mean 

grades in the immediate post achievement test in its two parts in favor of the 

posttest with a rise in their mean gain.  

 There is a statistically significant difference in the mean grades of control 

group students (all their specialties) in the pre-achievement test in the 

cognitive and performance parts (the five skills) and their mean grades in the 

immediate post achievement test in its two parts in favor of the posttest with 

a rise in their mean gain.  

 There is a statistically significant difference in the mean grades of the 

experimental and control groups (all their four specialties) in the immediate 

post achievement test in the cognitive and performance parts (the five skills) 

in favor of the experimental group with a big effect.  

 There are no statistically significant differences in the mean grades of the 

experimental group students in the whole achievement test and its two parts, 

the cognitive and performance, and its four skills (specifying elements, 

synthesize, connecting, running) that can be attributed to the specialty 

variable. There were differences in the skill of ordering and organizing in 

favor of the industrial students specialty.  

 There are no statistically significant differences in the mean grades of the 

control group students in the whole achievement test and its two parts, the 

cognitive and performance, and its four skills (specifying elements, 

synthesize, connecting, organizing and ordering) that can be attributed to the 

specialty variable. There were differences in the skill of running in favor of 

the plastic template specialty.  

 There is a statistically significant difference in the mean grades of the 

experimental group (in the four specialties) in the immediate post 

achievement test in its two parts, the cognitive and performance, and the 

four skills (specifying elements, synthesizing, running, organizing and 

ordering) and their mean grades in the delayed posttest in its two parts and 

four skills with a decrease in the skill of connecting with time.  

 There is no statistically significant difference in the mean grades of the 

control group (in the four specialties) in the immediate post achievement test 

in its two parts, the cognitive and performance, and the four skills (specifying 

elements, synthesizing, running, organizing and ordering) and their mean 

grades in the delayed posttest in its cognitive part and the four performance 

test skills.  
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  There is a statistically significant difference in the mean grades of the 

experimental and control groups (all their four specialties) in the delayed post 

achievement test in the cognitive and performance parts (the five skills) in 

favor of the experimental group with a big effect.  

 There are no statistically significant differences in the mean grades of the 

experimental group in the whole achievement test and its cognitive and 

performance parts (the five skills) that can be attributed to the specialty 

variable.  

 There are no statistically significant differences in the mean grades of the 

control group in the whole achievement test and its cognitive and 

performance parts (the five skills) that can be attributed to the specialty 

variable.  

 The attitudes of the students in the experimental group ((in the four 

specialties) towards the instructional computer program and every category 

of it were positive.  
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 مع سلم التصحيح. الحلاالختبار األدائي وخطوات  (2)
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 346 )األسئلة الموضوعية(االختبار المعرفي  (3) 

 354 بطاقة المالحظة. (4) 
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على االختبار التحصيلي بقسميه المعرفي  درجات طالب العينية االستطالعية (10) 
 388 واألدائي.
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 390 نتائج أسئلة المقابلة االستطالعية مع المدرسين.  (12)

 391 أسئلة المقابلة االستطالعية الموجهة للطالب. (13)

 392 نتائج أسئلة المقابلة االستطالعية الموجهة إلى الطالب.  (14)
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 البرنامج التعليمي ودليل تشغيلهمحتوى 
 الصفحة العنوان

 250 .(festo)تنصيب برنامج  1-1
 ( Adobe Flash CS4) تنصيب برنامج 1-2
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 دور المدرس 1-6
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( محتوى البرنامج 1) رقم ملحق
 ودليل تشغيله المحوسب التعليمي
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 محتوى البرنامج التعليمي ودليل تشغيله

 .(festoتنصيب برنامج ) -1-1
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تظهر نافذة تسأل إذا 
 ردت تنصيب البرنامجأ

 ( نضغط على نعم2
( Yes ) 

( ننقر نقرا مزدوجا 1

 على أيقونة التنصيب

(Festo_fluidsim_
full_version) 

 ( Next ) على ( نضغط3
  للمتابعة

 

 التنصيبتظهر نافذة 
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 ( Next ) على ( نضغط4
  للمتابعة

 
 

 لتغيير القرص
 المراد التنصيب عليه

 ( Next ) على ( نضغط5
  للمتابعة
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على سطح ناا  أيقونة إل
جل الوصول المكتب من أ

 السريع

 ( لبد  التنصيب نضغط على7

( Install ) 

 ( Next ) على ( نضغط6
  للمتابعة
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يبدأ البرنامج بفرد ملفاته على 
اره ) الزمن القرص الذي تم اختي
تقريبا وذلك االقصى دقيقة واحدة 

 حسب سرعة جهازك (

لتاغيل البرنامج بعد 
االنتها  من التنصيب 

 فورا  

( إلنها  التنصيب 8

 نضغط على
( Finish ) 

 انتها  تظهر نافذة
 التحميل
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 تنصيب برنامج   -1-2

Adobe flash CS4 
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 Adobe flash CS4 انسخ مجلد
المرفقة مع البرنامج التعليمي وألصقه 
على أحد األقراص الخاصة بجهازك. 

 .Gb 1.1سعة المجلد 
مالحظة: إن استخدام نسخة أحدث من 

 يفي بالغرض.  CS5البرنامج مثل 

 نتبع األتي: Adobe flash CS4لتنصيب برنامج  -1-2

بعددددد انتهدددداء تنزيددددل المجلددددد 
 إلى حاسوبك قم بفتحه
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 setupومن ثم اختار ملف تنصيب 

 بالتنصيبويبدأ البرنامج 

اختدددددددددددار: أريدددددددددددد تشدددددددددددغيل 
 adobe  flashبرندامج 

Cs4 كنسخة تجريبية  

 اختار التالي للمتابعة
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أشددددددر إلددددددى الخيددددددارات 
المطلوبدددة  ثدددم اضدددغط 

 installتنصيب 

 اختار اللغة العربية

 ثم الموافقة
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يبدددددددددددددددددأ تنصدددددددددددددددديب 
انتظددددددددددر  البرنددددددددددامج

 لدقائق

تمدددددددددددددددددددت عمليدددددددددددددددددددة 
التنصدددددددديب اضددددددددغط 

 exitخروج 
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 المخطط االنسيابي. -1-3
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 (13) مخطط

 المخطط االنسيابي.-1-3
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دليل تشغيل  -1-4
دروس البرنامج 

 التعليمي.
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المقدمة  يمكنك انتظار
 حتى تنتهي من العرض

يمكنك تخطي المقدمة عن طريق 
 الضغط على " تخطي المقدمة "

للدخول لقائمة الدروس 
 نضغط على " ابدأ "

يمكنك الخروج من البرنامج 
 عن طريق ضغط "خروج "



264 
 

 

 

اختيار الدرس الذي يمكنك 
تريده عن طريق الضغط 

 على صورته

لالنتقال لقائمة التجارب 
 نضغط " قائمة التجارب"

عند تحريك مؤشر الفأرة 
على أحد الدروس 

 يظهر عنوان الدرس هنا

هناك كلمة مرور تعطى في 
نهاية كل درس لالنتقال إلى 

 الدرس الذي يليه 
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بالضغط على أيقونة عنوان المرحلة 

تنسدل قائمة عن مجموعة من األيقونات 
 الخاصة بكل فقرة

بالضغط عليها مرة أخرى تتراجع هذه 
 القائمة لتختفي تحت أيقونة عنوان المرحلة

 

 الدرس األول

بالضغط على أيقونة االختبار التقويمي 
تنتقل إلى شريحة التقويمات المرحلية 

 الخاصة بعنوان المرحلة 
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بالضغط على السهم 
 تظهر أهداف الفقرة

بالضغط على أحد هذه األيقونات تتنقل 
 إلى شرح الفقرة التي اخترتها

بالضغط على الرمز اآلتي 
للفقرة           يظهر تهيئة 

 ) فيديو، صور (

بالضغط على السهم تظهر األهداف الخاصة بمحتوى 
 هذه الشريحة

بالضغط على أيقونة السماعة تستمع إلى شرح 
   (animation)الفقرة مع الرسوم المتحركة

 الشريحة المختارة

بالضغط على أحد هذه الصور 
تنتقل إلى فيديو إثرائي خاص 

 بمحتوى الصورة  
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 التقويمات المرحليةاضغط على المنسدلة لتظهر قائمة 

 لالختبار بالدرس كامال نضغط على هذه االيقونة

لالختبار بأحد مراحل الدرس 
 نضغط على أحد هذه األيقونات

قائمة التقويمات المرحلية ولها 
 عدة مستويات

لالنتقال إلى شريحة األسئلة التقويمية الخاصة 
 بهذه المرحلة اضغط على هذه األيقونة 

 شريحة التقويمات المرحلية 

إلى االختبار الخاص 
 بالمرحلة 
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يمكنك تشغيل فيديو 
 لبعض الدروس

 نموذج من األسئلة

الفيديو التعليمي 
 ويمكن تكبيره
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لالنتقال إلى قائمة 
لالنتقال إلى الخلف  البرنامج األساسية

بين فقرات الدرس 
 )الخلف(

لالنتقال إلى األمام 
 بين فقرات الدرس

 للعودة إلى قائمة الدرس

للعودة إلى آخر 
 تعلمتهافقرة 

بالضغط على أحد هذه الصور 
تنتقل إلى فيديو إثرائي خاص 

 بمحتوى الصورة  
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يمكنك الدخول إلحدى 
التجارب عن طريق 
 الضغط على أيقونتها

يمكنك العودة للدروس 
الضغط  عن طريق

 على "قائمة الدروس"

الختيار أداء معين 
 نضغط على أيقونته

للعودة لقائمة 
 التجارب
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على عند الضغط 
 أيقونة األداء الموجه
 تظهر الشرائح اآلتية

يمكن االنتقال إلى 
المحتوى بمجرد 
الضغط على 
األسهم المجاورة 

 للعناوين

تظهر هذه الشريحة بعد 
الضغط على السهم 
المجاور للتعليمات 
 الخاصة باألداء الموجه
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تعليمات خاصة بهذا 
 األداء

أزرار خاصة بالتنقل 
لألمام، والخلف، والتراجع، 

 والخروج ....

تنتقل إلى إرشادات السالمة 
بالضغط على أيقونتها من 

 القائمة األساسية
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عينة عن أحد المشكالت 
التحليل المطروحة، وعملية 
 لنقاطها.
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مخطط المنظومة واألهداف، 
وبالطبع يختلف حجمها مع تقدم 

 التمارين.
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 تنفيذ مهارة تحديد العناصر
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 تنفيذ مهارة التركيب

تنفيذ مهارة التوصيل بين 
 العناصر
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تنفيذ مهارة التوصيل 
 تشغيل المنظومة.

تنفيذ مهارة التنظيم 
 والترتيب.
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بطاقة التقويم الذاتي ولها 
تعليماتها الخاصة بها في 

 البرنامج
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 األداء الذاتي المستقل

 اختر أحد اإلجابات

تعمل المنظومة بمجرد الضغط على كبسة 
 التشغيل

 السؤال الخامس
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 قم بمحاكاة المخطط عن طريق النقر على الزر 

 تفعيل المحاكاةزر 
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تظهر في المحاكاة معلومات متكاملة عن 
المنظومة، تُبين من خاللها، سرعة المكبس، 
وضغط المنظومة، والضغط على جانبي 

 األسطوانة....... 
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 ختباردليل الطالب لال
مهمة هذا االختبار التأكد من مدى إتقانك لمحتويات الدرس الذي بين يديك، وهو عزيزي الطالب 

هذا ب المتعلقةمجموعة من األسئلة الموضوعية ب وقد قدم إليكجسر العبور إلى الدرس الذي يليه. 
 الدرس.
( التأشير على 4واحده،  إجابة( اختيار أكثر من 3(اختيار من متعدد 2( صح أو خطأ، 1 أنواعها:

 ( ترتيب المراحل6العبارة وما يناسبها،  ( وصل بين5 ،لخارطةا
 ومن صفات وتعليمات هذا االختبار:

بشكل عشوائي ومختلف في كل مره تقوم بالدخول إلى  األسئلةصمم هذا البرنامج ليعطيك  -1
 االختبار.

 يظهر كل سؤال بشاشة عرض مستقلة مع جميع األزرار الالزمة لإلجابة. -2
 في حال أعدت االختبار.)من بنك األسئلة( أو تختفي يدة لم تظهر سابقًا قد تظهر أسئلة جد -3
يتم اختيار اإلجابات باستخدام مؤشر الماوس وزرها األيسر. )يرجى قراءة التعليمات الخاصة  -4

 باإلجابة عن كل نوع من أنواع األسئلة الموضوعية كما سيأتي الحقًا(
عنها  اإلجابةالتي ترغب في  األسئلةمام أو الخلف وتجيب عن لأل األسئلةيمكنك التنقل بين  -5

 .أواًل 
 .عليها اإلجابةالتي تخطيتها ومعاودة  األسئلةإلى  يمكنك العودة -6
 .إرسالزر  قبل الضغط على باختيارهايمكنك مراجعة جميع اإلجابات التي قمت  -7

 قًا.التي اخترتها مسب اإلجابةإلى أي سؤال وتغيير  العودةيمكنك 
 .تحذيريه بذلك رسالة)غير مستحسن( وسوف تظهر  إجابةدون  األسئلةيمكنك ترك بعض  -8
، يبدأ توقيت العد  الشاشةالموجود أعلى يمين  ختبارعليك مراعاة الوقت المخصص لال -9

 .التنازلي لحظه البدء في االختبار
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 

 دليل اختبارات الدروس -1-5
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  .أسئلة االختبار قم بالضغط على زر إرسال نع اإلجابةعند االنتهاء من  -10

ينتهي االختبار بشكل تلقائي عند انتهاء الوقت المخصص لالمتحان أو عند ضغطك على  -11
 إرسال مفتاح 

 % فما فوق الجتياز االختبار بنجاح وسوف يقوم البرنامج بإعطاء85تحقيق نسبة  عليك -12
 مباشره و بشكل تلقائي. النهائية النتيجة

واحده وفي حال عدم االجتياز عد إلى البرنامج وتعلم الدرس من  لمرةقم بإجراء االختبار  -13
  المحاولة.جديد ومن ثم أعد 

تستطيع العودة ومراجعة إجاباتك  النهائية النتيجةهور بعد االنتهاء من االختبار وظ -14
  الصحيحة.ومقارنتها مع اإلجابات 

دون اجتياز امتحانات الدروس التي تسبقها حيث  الالحقةال تستطيع االنتقال إلى الدروس  -15
  .تم حجبها  بكلمة مرور

لتعلم الدرس الذي  الحاجةاجتيازك االختبار يخولك االنتقال إلى الدرس التالي مباشره, دون  -16
  .اجتزت امتحانه

 لالمتحان, سوف تمكنك النهائيةعند اجتيازك االختبار سوف تظهر كلمة مرور مع النتيجة  -17
    .الدخول في الدرس الذي يليه
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 عنوان التقويم

أدخل النسبة والرقم التسلسلي في 
 لذلك الخانة المخصصة

انقر فوق زر تابع 
 للدخول إلى االختبار
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 وهي مقسمة كاآلتي:  تاغيل التقويم المرحلي سوف تظهر هذه لاااةعند 

 

 

 

 

 

 

 

 ،لتقويمدليل الطالب ل
يرجى قراءة التعليمات 

 باالختبار البدء قبل
استخدم المنزلقة  
لمشاهدة بقية 
 التعليمات

النسبة المئوية 
الجتياز المطلوبة 

 التقويم
 

التقويم، والمطلوب أسئلة 
 اإلجابة عنها جميعاً 

العالمة 
 للتقويم الكلية

 عالمة النجاح الدنيا

 لبدء التقويم انقر فوق 
 زر تابع

 التوقيت الزمني
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 شاشات األسئلة: أحدعينة عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نص 
 السؤال

 عنوان التقويم

لطباعة 
 السؤال

 

عند االنتهاء من اختيار 
اإلجابة قم بإرسالها 

 أدخلباستخدام زر 

إلى قائمة 
 األسئلة

اضغط بزر 
الماوس لتكبير 

 الشكل
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 هذه شاشة النتيجة النهائية لطالب لم يجتز التقويم المرحلي 

عبارة اعتذار 
لعدم اجتياز 
 التقويم المرحلي

اإلجابات المقدمة لمراجعة 
والتغذية  من قبل المتعلم

 الراجعة من قبل البرنامج

والخروج من  النهاية
 التقويم المرحلي

عبارة تهنئة 
 وتعليمات

 

 لمراجعة االجابات 
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 لراجعةالتغذية امثال: 

 

                                 

 

  

التغذية الراجعة 
والتوجيه إلى 

الذي المصدر 
 يرمم المعلومات

إشارة التصحيح من 
 قبل البرنامج

لالنتقال  موافقاضغط 
 إلى السؤال التالي

 إشارة اإلجابة  المختارة من قبل المتعلم

الوقت المستغرق 
 في حل التقويم 

العالمة الدنيا الجتياز 
 درجة 85التقويم 

 العالمة الكلية للتقويم
 درجة 100

عدد أسئلة 
التقويم  وهي 

 أسئلة 10
 

النسبة المطلوبة 
 % فما فوق85للنجاح

العالمة التي حصل عليها 
 100المتعلم في هذا التقويم 

 درجة وهي الدرجة الكلية
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 اإلجابة صحيحة

 لالنتقال إلى السؤال التالي موافقاضغط 

 إلغالق التقويم

 الشاشةلتكبير 

 لتصغير الشاشة

 لطباعة 

للتحكم بحجم شاشة  التقويم
 العرض، نوعية الدقة
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 أنواع األسئلة الموضوعية:

 1- الصح  والخطأ:

 

 

 

 
 الصح والخطأ:

عن بينهما  وعليك االختيار خاطئةأو  صحيحةإما أن تكون  عبارةلديك  النوع من األسئلةفي هذا 
 التي تعتقد صحتها والنقر بالزر األيسر عليها. اإلجابةجانب دائرة طريق توجيه مؤشر الماوس إلى ال

 اإلجابةتحمل عبارة  رسالةسوف تظهر لك  صحيحة: في حال كانت إجابتك الراجعة التغذية
 باإلضافة خاطئة اإلجابةتحمل عبارة  رسالةسوف تظهر  خاطئةوفي حال كانت إجابتك  صحيحة

من البرنامج التي يمكنك الرجوع إليها لتصحيح معلوماتك، كما يقوم  والفقرةإلى توجيهك إلى الدرس 
 .الصحيحة اإلجابةالبرنامج بحل السؤال عن طريق وضع إشارة صح بجانب 

وجه مؤشر الماوس 
 واختر أحد اإلجابتين

إشارة التصحيح من 
 قبل البرنامج

االختيار من قبل المتعلم وقد 
 تطابقت إجابته  مع التصحيح

 فإجابته صحيحة
 

 التغذية الراجعة

المنزلقة لمعرفة حرك 

 تتمة التغذية الراجعة
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 من متعدد االختيار  -2

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 اختيار من متعدد:
عن السؤال  الصحيحة اإلجابةواحده منها لتحقق  اختيارهناك مجموعه من البدائل التي عليك  الموضوعية األسئلةفي هذا النوع من  

 .يسرمن خالل التأشير بسهم الماوس على الدائرة بجانب البديل الذي تعتقد صحته ثم النقر بزرها األ االختيارويتم ، المطروح
وسوف باإلضافة إلى معلومات تعزز إجابتك، : في حال كانت إجابتك صحيحة سوف تظهر عبارة اإلجابة صحيحة الراجعةالتغذية 

خاطئة ستظهر عبارة اإلجابة  ي يليه بمجرد نقرك على مفتاح موافق، أما في حال كان اختيار البديل خاطئ،تنتقل إلى السؤال الذ
إذا شعرت أنك ما زلت من البرنامج التي يمكنك الرجوع إليها  والفقرةإلى الدرس  أيضاً  توجيهكو  معلومات تصحح إجابتك إلى باإلضافة

 البرنامج بتصحيح إجابتك بوضع إشارة صح بجانب البديل الصحيح كما في الشكل المرفق.، وسوف يقوم إضافية بحاجة إلى معلومات

إاارة التصحيح من البرنامج ونجد 

 أنها تطابقت مع إجابة المتعلم

إجابة المتعلم 

 وهي صحيحة

 نتيجة اإلجابة تصحيح البرنامج

 التوجيه

 خاطئةإجابة المتعلم وهي 

حرك المنزلقة 

للحصول على 

 تصحيح اإلجابة
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 االستجابة المتعددة: -3

 

 من قبل المتعلم المختارةشكل اإلشارة  
 
 

 :متعددة استجابه
جميعًا من بين بقية البدائل  اختيارهاواحده صحيحة عليك  إجابةهناك أكثر من  الموضوعية األسئلةفي هذا النوع من  

أكثر من  أواإلهمال في واحده  في حال تم الخطأ أو خاطئة، وتعتبر إجابتك كاملة الصحيحة اإلجابةوذلك لتحقق  المعروضة
عن طريق تحريك  االختيارعن السؤال، ويتم  والصحيحة الكاملة لإلجابة المطلوبةتلك البدائل، وسوف تحدد إليك عدد البدائل 

إلى  العمليةعليه، وتكرر هذه  اإلشارةأليسر ليتم وضع امؤشر الماوس إلى المربع جانب البديل الصحيح األول والنقر بالزر 
 المطلوبة.أن يتم التأشير على جميع البدائل 

 صحيحة اإلجابةل عبارة تحم رسالةبشكل صحيح سوف تظهر لك  المطلوبةلجميع البدائل  اختيارك: في حال الراجعة التغذية
 اختيارإلى السؤال الذي يليه بالنقر على مفتاح موافق، أما إذا كان هناك نقص في البدائل أو خطأ في  االنتقالويمكنك 

من  والفقرةإلى توجيهك إلى الدرس  باإلضافة خاطئة اإلجابة عبارةوسوف تظهر لك  خاطئةأحدها فسوف تكون إجابتك  
الرجوع إليها لتصحيح معلوماتك، كما يقوم البرنامج بحل السؤال عن طريق وضع إشارة صح جانب البرنامج التي يمكنك 

 ..الصحيحةالبدائل 
 

 .      )تخميد ثابت(
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 أاير إلى الخريطة: -4

 

  

التظليل من قبل البرنامج 
 على المكان الصحيح

 

 التأاير على الخارطة:

األسئلة الموضوعية تظهر لديك لوحة فيها مجموعة من اإلطارات ويطلب إليك في هذا النوع من 

التأاير على أحدها، وتعتبر إجابتك صحيحة في حال أارت في أي مكان داخل اإلطار المطلوب، 

وتعتبر خاطئة في حال تأايرك خارجه، ومثالنا التقريبي على ذلك عرض مصور للوطن العربي 

ان القطر العربي السوري، ففي حال أارت في أي مكان ضمن حدود وطلب إليك التأاير على مك

هذا القطر فإن إجابتك صحيحة وفي حال كانت خارج حدوده فهي خاطئة. ويتم التأاير من خالل 

 تحريك مؤار الماوس إلى المكان ضمن الحدود المطلوبة والنقر بزرها األيسر لوضع اإلاارة.

تك صحيحة فسوف تظهر رسالة عليها عبارة اإلجابة صحيحة التغذية الراجعة: في حال كانت إجاب

وفي حال كانت اإلجابة خاطئة سوف تظهر عبارة اإلجابة خاطئة باإلضافة إلى توجيهك إلى الدرس 

والفقرة من البرنامج التي يمكنك الرجوع إليها لتصحيح معلوماتك، كما يقوم البرنامج بحل السؤال 

 المطلوب. كما في الاكل المرفق عن طريق تظليل خفيف ضمن اإلطار
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 وصل بين العبارات وما يناسبها: -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وما يناسبها  العبارةسؤال الوصل بين 
 السحب واإلفالت خاصية 

عزيزي الطالب في هذا السؤال تظهر لديك مجموعه من الشرائح عليها عبارات موزعه على عمودين أحدهما متحرك واآلخر 
من العمود المتحرك وما يناسبها من العمود الثابت، ويتم ذلك من خالل آلية السحب  عبارةثابت، عليك الوصل بين كل 
إلى ما يناسبها ولصقها  الشريحةوالضغط بزرها األيسر ثم سحب  مختارةال الشريحةعلى  الماسواإلفالت ) الدتأشير بسهم 

فقط عندما تكون جميع التوصيالت بين العبارات وما يناسبها في العمودين  صحيحة اإلجابة وتعتبر، بتحرير الضغط(
ال فتعتبر  صحيحة  خاطئة. اإلجابةوا 

 
 

 العمود الثابت

اضغط وحافظ على زر الماوس األيسر 
مضغوطًا واسحب الشريحة إلى ما 

 يناسبها ثم أفلت الشريحة بإزالة الضغط.
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الدائرة خضراء اختيار صحيح من قبل 
 المتعلم

الدائرة حمراء تدل على اختيار 
 خاطئ من قبل المتعلم

الشريحة تناسب الشريحة هذه 
 األولى من العمود الثابت

السؤال بعد  التصحيح من 
 قبل البرنامج 

 الراجعة: التغذية
في حال كانت اإلجابة صحيحة سوف تظهر رسالة تعزيزز توضزح صزحة إجابتزك  وتنقلزك إلزى السزؤال الزذي 

مبااره بعد النقر على مفتاح موافق، وتعتبر اإلجابزة صزحيحة فقزط عنزدما تكزون جميزع التوصزيالت بزين  يليه
العبارات وما يناسبها في العمودين صحيحة وإال فتعتبر اإلجابة خاطئة وفي هزذه الحزال سزوف تظهزر رسزالة 

مكنك الرجوع إليهزا لتصزحيح عليها عبارة اإلجابة خاطئة مع توجيهك إلى الدرس والفقرة من البرنامج التي ي
معلوماتك، كما يقوم البرنامج باإلجابة عن السزؤال المطزروح عزن طريزق أرقزام وضزعت داخزل دوائزر ملونزه 
باللون األحمر واللون األخضر بجانب كزل ازريحة، ليكزون كزل ازريحة مزن العمزود الثابزت تحمزل نفزس رقزم 

األخضر عن صحة اختيارك للاريحة المناسزبة كمزا  اللون برتالاريحة التي تناسبها من العمود المتحرك ويع
يعبر اللون األحمر عن خطأ في االختيزار، . وكزذلك األمزر يمكنزك االنتقزال للسزؤال الزذي يليزه بالضزغط علزى 

 .مفتاح موافق
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  الترتيب: -6

 

 

 

 

اضغط وحافظ على زر الماوس األيسر مضغوطًا، 
األسفل بما يناسب ثم اسحب الشريحة لألعلى أو 

 ترتيبها ثم حرر الشريحة بإزالة الضغط

 الشرائح المراد ترتيبها 

 الترتيب:
وفددي هددذا النددوع مددن األسددئلة لددديك مجموعددة مددن الشددرائح موجددود عليهددا عبددارات مرتبددة بشددكل عشددوائي 
عليدك ترتيبهددا. ويدتم الترتيددب عدن طريددق التأشدير بسددهم المداوس علددى الشدريحة التددي تختارهدا ثددم تضددغط 

ب الشددريحة نحددو األعلددى أو األسددفل إلددى المكددان الددذي تعتقددد أندده مناسددبًا ثددم زر المدداوس األيسددر وتسددح
نضعها عن طريق تحرير الضغط عن زر الماوس األيسر، وتكرر هذه العملية مع بقية الشرائح إلى ن 

 تنهي الترتب كامال، تعتبر اإلجابة صحيحة عندما تكون جميع الشرائح مرتبة ترتيبا صحيحا.
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سوف تظهر عبارة اإلجابة تعتبر إجابتك صحيحة في حال عدم وجود أي خطأ في ترتيب أي من الشرائح و : التغذية الراجعة
إلى السؤال الذي يليه بمجرد نقرك على مفتاح موافق، أما في حال كان الترتيب خاطئ ستظهر  االنتقالصحيحة ويمكنك 

معلوماتك. من البرنامج التي يمكنك الرجوع إليها لتصحيح  والفقرةإلى توجيهك إلى الدرس  باإلضافة خاطئةعبارة اإلجابة 
 3وكما ونالحظ من إجابة المتعلم أن الشريحة رقم  من المثال أنه قد طلب ترتيب خطوات إنشاء صفحة عمل جديدة،  ظنالح

أخذت مكانها الصحيح ألنها تأتي ثالث خطوة من خطوات إنشاء صفحة عمل جديدة، وبالتالي قام البرنامج بإعطاء اللون 
ائح خاطئ ة اليسرى من الشرائح، بينما كان ترتيب بقية الشر هتنازلي في الج المرتبةاألخضر لها وتطابق رقمها مع األرقام 

ضع عليه كل شريحة، و اللون األحمر لها، وتدل األرقام في الجهة اليمنى من الشرائح على الترتيب الذي يجب أن تفأعطي 
 فالشريحة الثانية يجب أن تأتي أواًل، والشريحة الخامسة تأتي بعدها وهكذا.

 

 

 

 السؤال بعد اإلجابة

الدائرة خضراء 
صحيح  ترتيب

من قبل 
 المتعلم

 ترتيبالدائرة حمراء تدل على 
 خاطئ من قبل المتعلم

تكون اإلجابة صحيحة إذا رتبت الشرائح 
 وفق تسلسل األرقام في هذا الجانب

 وطبيعة كل سؤال:تم تخفيض مستوى صعوبة األسئلة في المستوى )مبتدئ( حسب نوع 

 اإلاارة إلى حل جز  من السؤال. -1

 حذف بعض البدائل  -2

 اطب بعض البدائل -3
 

 



298 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي مثالنا هذا، يكون انخفض عدد 
 احتمال 16إلى  25االحتماالت من 

 إجابة صحيحة 

 السؤال بعد اإلجابة
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 شطب بعض البدائل في التقويم المرحلي المتوسطتم 

 تم إعطاء فرصة إعادة المحاولة في المستوى المتوسط

 اإلجابة كانت خاطئة
 أعطيت فرصة إلعادة المحاولة

 

 اضغط هنا إلعادة المحاولة
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منزلقة لمشاهدة 
 تتمة السؤال

 

 

 

 

 

في المستوى المتقدم حدد مؤقت زمني لكل سؤال على  المؤقت الزمني، عد تنازلي
 حدة.
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 دور المدرس  -1-6
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 دليل المدرس
 المقدمة:

  :المدربو عزيزي المدرس 
صددمم هددذا البرنددامج ليكددون معينددًا لددك فددي أداء مهمتددك التدريبيددة، وهددو مهمددا يكددن مددن الجددودة     

واإلتقددددان فلددددن يحقددددق نتائجدددده دون إدارتددددك للمواقددددف التعليميددددة التددددي تختلددددف بدددداختالف الظددددروف 
 يسدتطيع أحدد مهمدا والمعطيات المحيطة، فلكل موقف تعليمي ُمدخالتده الُمختلفدة عدن األخدرى، وال

بلغت خبرته البرمجية، تصدميم برندامج متكامدل يغطدي المواقدف التعليميدة جميعهدا، بدل يسدعى لهدا، 
 والبرنامج التعليمي الذي ُصمَم ليس بدياًل وال يحقق نجاحه دون إدارة المدرس الجيدة  له.

يوماتيكيدددة( ُزهددداء مدددا ومدددن خدددالل الدراسدددة الميدانيدددة لمدددادة الهدددواء المضدددغوط )أنظمدددة الدددتحكم الن   
يقارب السنتين ونيف، واالطالع على ظروفهدا ومدا تحتويده مدن مميدزات وعيدوب وصدعوبات تواجده 
القدددائمين عليهدددا، ومدددن خدددالل مشددداورة أهدددل االختصددداص والخبدددرة والدددرأي للمدددادة، ومراجعدددة األدب 

لم بمسدددداعدة التربددددوي، خُلصددددنا إلددددى إعددددداد برنددددامج تعليمددددي قددددائم علددددى اسددددتراتيجية التعلدددديم والددددتع
الحاسدددوب، وهندددا لدددم  نبتكدددر شددديئًا جديددددًا مخدددالف لمدددا اعتددداده المددددرس بالنسدددبة إلدددى المدددادة أو إلدددى 
نمددددا ُأعدددداد ترتيددددب وتنظدددديم وتسددددجيل المواقددددف التعليميددددة التددددي تؤديهددددا، وبالبيئددددة  طريقددددة تقددددديمها، وا 

دوا البرندامج وقداموا التعليمية نفسها ووفق الظروف ذاتها التي تعيشدها ويعيشدها الطلبدة، فالدذين جسد
بددأدواره هددم زمددالء لددك ددددددد مدرسددون مددن االختصدداص نفسدده ددددددد واألدوات والوسددائل المسددتخدمة هددي 
نفسها التي بين يديك، ومن بيئة المخبر التعليمي الذي اعتدت عليده، فالبرندامج لديس جدزءًا مختلفدًا 

ن بدده كمدددرس مسدداعد أو عنددك، إنمددا هددو جددزء منددك يسدداعدك علددى مهامددك ويعمددل بإدارتددك وتسددتعي
أكثر يعمل بتصرفك، فالبرمجيات التعليمية مهما بلغت من الجودة  والقرب من الواقع تظل صدماء 
ال تستطيع تقدير الظروف المحيطة كلها، كما المدرس خاصة الوجدانية منها، إضافة إلى الفدروق 

ة بدددأكبر قددددر مدددن الفرديدددة بدددين الطدددالب فلددديس جمددديعهم يعرفدددون كيدددف يوجهدددون أنفسدددهم لالسدددتفاد
البرنامج، وهنا يأتي الدور المنوط بك كمدرس في البرنامج التعليمي، فمن خالل خبراتك وجلسداتك 
الحواريدددة البسددديطة مدددع مجموعدددات الطدددالب خدددالل كدددل أداء وبعدددده، تقدددف علدددى الدددنقص والعيدددوب 

التمرين الدذي والصعوبات التي تواجه كل متعلم، وتستشف اتجاهاتهم نحو الفقرة التي يدرسونها أو 
يتدربون عليه، فتوجه كل طالب إلى ما هو بحاجة إليه تمامًا، فُتختصر بذلك مسدافات كبيدرة علدى 
الطالب وعليك بالوقت نفسده،  فديمكن أن يكدون توجيهدك إلدى معلومدات سدبق وأن تعلمهدا الطالدب، 

لذي بين يديه، ومدن أوتثري معلوماته افقيًا من خالل مقطع فيديو إثرائي خاص بالفقرة أو التمرين ا
الممكن أيضًا القفز بالطالب خطوة أو اثنتين إلى األمام وذلك فدي حدال اجتداز الطالدب االختبدارات 

   المقدمة من البرنامج ووجدته أهاًل لذلك وال يؤثر على سير عمليته التعليمية.
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عليدده بدده شدديء جديددد لددم تعتددد  سددتوكلن الدددور المنددوط بددك قددد اختلددف وأن مددا عزيددزي المدددرس: إ
سابقًا، ولكن ثق تمامًا أنك أهل لذلك، وهذا مدا لمسدناه مدن زمالئدك خدالل مراحدل التجربدة،  ونحدن 

 عنداءمدن  هأراحتد"قلصدت دور المددرس و أن البرامج التعليميدة ب بعضهمال نتفق مع ما يردده بدورنا 
إلدى الطالدب الدذي الرغم مدن انتقدال محدور العمليدة التعليميدة مدن المددرس فبد، فعلدى "الشرح واإللقداء

أصدبح يددتعلم مددن البرنددامج ويقدديم نفسدده ذاتيدًا، إال أن دورك أصددبح أدق وأعمددق وأكثددر مسددؤولية مددن 
حيدددث أصدددبحت تتعامدددل مدددع مواقدددف أكثدددر تنوعدددًا  التعلميدددة ذي قبدددل، فأندددت قائدددد للعمليدددة التعليميدددة

علدددى القدددرارات بي فدددي البرندددامج التعليمدددي الحاسدددو  وتشدددعبًا، ويعتمدددد سدددير ونجددداح العمليدددة التعليميدددة
 الصائبة والتوجيهات الحكيمة التي تتخذها. 

 التحضددير، مرحلددة: وهددي مراحددل ثددالث إلددى اتقسدديمه يمكنفدد بددك كمدددرس ةأمددا عددن األدوار المنوطدد
علددى الجددانبين المعرفددي واألدائددي للمددادة األمددر  ينطبددقو  .التنفيددذ بعددد مددا ومرحلددة التنفيددذ، ومرحلددة

 عليمية.الت
 اسددتخدام تسددبق التددي الفتددرة التحضددير بمرحلددة وُيقصددد :التحضددير مرحلددة فددي المدددرس دور: أوالا 

 قاعددة داخددل والددتعلم التعلدديم مواقددف فددي التعليمددي والبرنددامجوطاولددة ورشددة العمددل  للحاسددوب الطالددب
 شدديء كددل ليكددون تحضدديرية وظددائف بعدددة المدددرس يقددوم حيددث ،الحاسددوب والمختبددر )ورشددة العمددل(

 :، وُيمكن إيجازها باآلتيبالدرس والشروع الطالب الستقبال ومعد جاهز
 :مجموعات إلى الطالب تقسيم -1

سي إلى مجموعات متساوية ومتكافئدة فدي الصدف ايفضل توزيع الطالب المتقدمون بداية العام الدر 
الدراسددي الواحددد، لتسددهيل عمليددة تنظدديم وتوزيددع األدوار بيددنهم، والسددير بالعمليددة التعليميددة التعلميددة 

بعددض الُمدددخالت  يوجدددوتقليددل فددارق تقدددم الددتعلم بيددنهم، ولتحقيددق ذلددك  جمدديعهم لطددالبلبددالتوازي 
والتي مدن الممكدن أن تكدون مفيددة قبدل  ،التي يجب أن يضعها المدرس وطاقم االدارة في ُحسبانهم

 تي:  ، وهي اآلالبدء بعملية التقسيم
  :عدد طالب المجموعة الواحدة 

نصدح يُ و  ،أقصدى كحدد   اً ( طالبد5) و( 3موعة الواحدة بين )فضل أن يكون عدد الطالب في المجيُ 
ناسددب هددذا العدددد، ومددن الصددعب أن  ألن أبعدداد طاولددة ورشددة العمددل تطددالب،  (3) يكددون العدددد أن

( طددالب فددي ورشددة الددتحكم 3مجموعددة أقددل مددن ) ةن أيدد( طددالب، وأ5ًا أكبددر مددن )تسددتوعب عدددد
 التحاور وتبادل اآلراء المرجوة بين أفراد المجموعة.   ةالنيوماتيكي تفقد فضل فائد

  :عدد أجهزة الحاسوب الموجودة في قاعة الحاسوب 

جهدداز حاسددوب، لتددتم  إلددىفرصددة الجلددوس  يخصددص لكددل طالددب مددن طددالب الصددفيجددب أن 
، وفي حال تعذر ذلدك )عددد الطدالب بين الطالب والبرنامج التعليمي الحاسوبي تفاعلعملية ال
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ترتيدب المجموعدات بدين ورشدة العمدل وقاعدة الحاسدوب بحيدث  ُيعدادأكبر مدن عددد الحواسديب( 
 يتم استيعاب جميع الطالب.  

  :عدد طاوالت ورشة العمل المتوفرة 

ليسددددتوعب  لعمددددل فددددي مخبددددر الهددددواء المضددددغوط كدددداف  يجددددب أن يكددددون عدددددد طدددداوالت ورشددددة ا
أو أقدل  اً عدد مجموعات الطلبة مساويوهي من األمور المهمة بحيث يكون ، كلها المجموعات

 من عدد طاوالت ورشة العمل.
 :جاهزية طاولة ورشة العمل 

، ولكددن بعضددها غيددر صددالح دد الطدداوالت كدداف  وهددي مددن األمددور المهمددة أيضددُا، فقددد يكددون عدد
)عطددل فددي إمددداد الهددواء، عيددب فددي الطاولددة نفسددها( خلددل أو نقددص فددي العناصددر  لالسددتعمال

 أو الُمنفدددذات أو الصدددمامات)لتنفيدددذ التمدددارين المطلوبدددة فدددي هدددذه المرحلدددة والتجهيدددزات الالزمدددة 
 إلصددددالح العيددددوب واألعطددددال، الصدددديانة ُيطلددددب فريددددق. ..(الددددخ. الخدمددددة وحدددددة أو الخددددراطيم

بمدددا المجموعدددات عددددد  ثدددم ُيعددداد توزيدددعومدددن ، لالسدددتعمالصدددالحة الغيدددر العناصدددر  تسدددتبدلو 
 .    بشكل كاملعدد طاوالت ورشة العمل الجاهزة يتناسب مع 

 :الفروق الفردية بين الطالب 

يفضددل أن تكددون المجموعددات متكافئددة مددن حيددث المسددتوى، ويمكددن تددوزيعهم حسددب معدددالتهم 
 السابقة )الثانوية الصناعية(. 

 :اختصاص الطالب 

م آلدي.. الدخ(، قد يجتمع في الصف الواحد أكثر من اختصاص )أجهزة، قوالب بالستيك، تحكد
بحيدث  -بعدد توزيدع البرندامج الدراسدي السدنوي مدن قبدل إدارة المدرسدة – يفضل توزيدع الطدالب

 يساعد على تبادل الخبرات فيما بينهم.  مماتحتوي كل مجموعة على اختصاصات مختلفة، 

 .التعليم السابق 

ي المرحلددة قددد يجتمددع فددي الصددف الواحددد بعددض الطددالب الددذين تعلمددوا هددذه المددادة مددن قبددل فدد
علدى توزيدع هدؤالء الطدالب عزيدزي المددرس احدرص لذلك الثانوية )مدرسة التلمذة الصناعية(، 

 بين المجموعات. 
 الوظائف التحضيرية المطلوبة  في قاعة الحاسوب: -2
 الكافيدة، اإلندارة حيدث مدن الطلبدة السدتقبال وتهيئتهدا الماديدة الحاسدوب قاعدة صالحية من التأكد 

 األسددالك سددالمةو  الكهربائيددة، الطاقددة مصدددرو  التهويددة،و  التدفئددة،و  الدراسددية، المقاعددد صددالحيةو 
 يدؤثر شدأنه أن مدا وكدل... الدخ اإلطفداء أجهزةو  سالمة النوافذ وستائرها،و  الكهربائية، والوصالت

 يسدتدعى عيدب أي وجدود حدال وفدي والدتعلم، التعلديم عمليدة أثنداءفدي  واألجهدزة الطالب في سلباً 
 .إصالحهاب والقيام األعطال هذه لمعاينة الفني
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 الحاسددوب أجهددزة مددن والددتعلم، التعلدديم عمليتدديل الضددرورية التعليميددة  األجهددزة سددالمة مددن التأكددد 
 وسدددالمة ،ومرفقاتددده بالمددددرس الخددداص الدددرئيس الحاسدددوب وجهددداز ومرفقاتهدددا، بالطلبدددة الخاصدددة
 وفددي للعمددل، صددالحيتها مددن والتأكددد تشددغيلها عددن طريددق.. الددخ ،(LAN) لكترونيددةاإل الشددبكة
   .  صالحهاإل الالزمة العملية الخطوات باتخاذ ليقوم الفنيُيستدعى  عطل أي وجود حال

 فدي وجودهدا مدن المددرس يتأكدد ولكن دورية، األمور في قاعة الحاسوب ليست بعض وهناك
 :سنة الدراسية وهيال خالل عليها للحفاظ ويسعى البداية

 المحوسب التعليمي البرنامج تحميل (CAI)، بالطلبة الخاصة الحواسيب في  . 
 النيوماتيكية المنظومات تصميم  برنامج تحميل (Festo ) التعليمية األجهزةفي. 
  للبرندامج األمثدل التشدغيل لضدمان التعليميدة، األجهدزة الضدرورية فدي وير السوفت برامج تحميل 

 البرنددددامج مددددع والمرفقددددة.... الددددخ األسددددئلة ومعددددد والفيددددديو الصددددوت مشددددغالت كبددددرامج التعليمددددي
 .التعليمي

 مددددة نفددداذ وعددددم األجهدددزة جميدددع علدددى لكترونيدددةاإل الفيروسدددات مضددداد برندددامج وجدددود مدددن التأكدددد 
 .صالحيته

 مأخدددذل قفددل عمليددة (USB ،) مدددن إال فتحهددا وعددددم الطلبددة بدددأجهزة الخاصددة الليزريدددة، والسددواقة 
 أجهزةبدد الضددرر تلحددق خارجيددة مددادة أي دخددالإل تجنبدداً  المدددرس، بحددوزة تكددون سددر كلمددة خددالل

 .الحاسوب
 شدددبكة خدددالل مدددن فيددده المشددداركة للطلبدددة يسدددمح الدددرئيس الحاسدددوب علدددى مشدددترك ملدددف تحديدددد 

 الملفات الجديدة لكل حاسوب منفردًا. ُتحملوفي حال تعذر ذلك  .الحاسوب
 :القادمة الدراسية الحصة أثناء في للطلبة تقديمه المراد للدرس المدرس تحضير

 :خالل من وتتم
 الدراسة جدول في الموضوع التسلسلي الترتيب حسب وذلك تقديمها المطلوب للفقرات هتحديد. 
 للطلبة تقديمه المراد بالجزء الخاصة التعليمات وقراءة التشغيل دليل كتيب مراجعة. 
 والتمدددارينوالرسدددوم المتحركدددة  الفيدددديو وعدددروض السدددلوكية واألهدددداف القبلدددي، االختبدددار مراجعدددة 

 الحصدة زمدن عبدر المهام توزيع عن كامل تصور وخلق التعليمي البرنامج في المرفقة اإلضافية
 .الدراسية

 المددرس لجهداز )عبدر الندت الدداخلي( المشدترك الملدف في تعليمه المطلوب الدرس فقرات وضع 
 أو تنزيلها على أجهزة الحاسوب المستخدمة من قبل الطالب في حال تعذر ذلك. الرئيس
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 :مختبر الهواء المضغوط )ورشة العمل(الوظائف التحضيرية المطلوبة في  -3
 اإلندددارة حيدددث مدددن الطلبدددة السدددتقبال وتهيئتهدددا الماديدددة قاعدددة ورشدددة العمدددل صدددالحية مدددن التأكدددد 

 رالتددأثي شددأنه مددا وكددل الكهربائيددة. الطاقددة مصدددرو  ،اإلطفدداء أجهددزةو  التهويددة،و  التدفئددة،و  الكافيددة،
 يسددتدعى عيددب أي وجددود حددال وفددي والددتعلم، التعلدديم عمليددة أثندداء واألجهددزة الطددالب علددى سددلباً 
صالحهاو  األعطال هذه لمعاينة الفني  .ا 

 الهدواء جاهزيدة ضداغط و تمديدات أنابيدب الهدواء المضدغوط إلدى ورشدة العمدل،  سالمة التأكد من
 وُمنظم الضغط، ومعدات وعناصر طاوالت ورشة العمل.

  تكددون بزاويددة مدديالن  داخددل قاعددة ورشددة العمددل بحيددثالمتحركددة التوزيددع األمددن لطدداوالت الدراسددة
خددارج القاعددة دون إعاقددة فددي الطالددب مددن مكددان وقوفدده أمددام طاولددة ورشددة العمددل هددروب يسددمح ب

 ي الشكل اآلتي:كما فحدوث أي خطر وحسب تصميم القاعة،  حال

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

فددي  ويسددعى البدايددة فددي وجودهددا مددن المدددرس يتأكددد ولكددن دوريددة، ليسددت األمددور بعددض وتوجددد
 :الدراسي ومنها العام خالل عليها لحفاظا

  ترقيم طاوالت ورشة العمدل حسدب موقعهدا )يبددأ التدرقيم مدن األمدام إلدى الخلدف ومدن اليمدين إلدى
لددددربط كددددل و لربطهددددا بددددالتجهيزات الجديدددددة المتعلقددددة بالبرنددددامج التعليمددددي )دليددددل العمددددل(  اليسددددار(

 .  مجموعة من الطالب بطاولة خاصة بهم يحافظون عليها

 ص نسدددخة مدددن دليدددل البرندددامج التعليمدددي لالخددداص بددداألداء المهددداريل لكدددل طاولدددة مدددن يخصدددت
 ال يتجزأ من تجهيزات الطاولة.  اً طاوالت ورشة العمل. بحيث يصبح هذا الدليل جزء

 ذا كان هناك أكثر مدن  نفسها رقم طاولة ورشة العملبدليل البرنامج التعليمي  ترقيم التابع لها، وا 
 ثم رقم الطاولة. ،اسم أو رقم المخبر أوالً  ضعيو مخبر أو ورشة عمل 

 طاولة وراة
 العمل )ثابتة( 

قاعددة ورشددة العمددل 
 التددددددي تمددددددت فيهددددددا

لتجربددة بعددد إعددادة ا
 توزيع أثاثها

الطاوالت 
 متحركة

 مكان المدرس
 خروج
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 يحتدوي كدل جدزء منهدا  بحيدث دليل البرنامج التعليمي الخاص باألداء المهداري إلدى أجدزاء، تقسيم
، األداء الدذاتي الموجده، األداء المسدتقل، التهيئة لدألداء المضدبوطعلى متعلقات التمرين الواحد )

ص مكدان فدي طاولدة ورشدة العمدل لحفدظ هدذه األجدزاء يخصدوتالتقويم الذاتي، بطاقة المالحظدة( 
 لكي تُقدم للطالب تباعًا وفي وقتها المناسب. 

 مرحلة التنفيذ:دور المدرس في ثانيًا: 
مقاعددهم أمدام  علدىبعدد حضدور الطلبدة واسدتقرارهم فيهدا الدرس التعليمدي ُيعطى وهي المرحلة التي 

أجهزة الحاسوب أو أمام طاولة ورشة العمل في مخبر الهواء المضغوط. وكما أسلفنا هناك جانبدان 
 دور يؤديده المددرس اولكدل منهمد األدائدي المهداريللمادة وهمدا الجاندب المعرفدي )النظدري( والجاندب 

 : وفق اآلتيوهي 
 :  الجانب المعرفي )النظري( للمادة -1

واالختيددار بددين النشدداطات  التفاعددلفددي  الُمطلقددة الحريددة لطالددباليعطددي  التعليمددي البرنددامج صددمم 
مددع مددرور الوقددت  وتقدمدده فددي الددتعلم  يمكنددهالموجددودة فددي محتددوى الدددرس الواحددد كمددا يشدداء، كمددا 
 .اإلتقان مستوى لتحقيق تكوين االستراتيجية التعليمية الخاصة به، والتي يتبعها

ال يسددتطيع االنتقددال مددن الدددرس الددذي بددين يديدده إلددى الدددرس الجديددد دون اجتيدداز اختبددار  فالطالددب
( مُصدددددمم وفدددددق ترتيدددددب CAIن البرندددددامج التعليمدددددي )فدددددإالددددددرس الدددددذي تعلمددددده. وفدددددي واقدددددع الحدددددال 

يحقددق أفضددل النتددائج، ولكددن نظددرًا الخددتالف سددتراتيجية مدروسددة، بحيددث لددو اتبعهددا المددتعلم فإندده او 
دم اعتيددادهم علددى مثددل هددذا النددوع مددن الددتعلم، نجددد أن بعضددهم يحتدداج إلددى مددن مسددتوى الطددالب وعدد

، وهدذا هدو الددور المتوقدع الدتعلم بدايدةة فدي صدايوجههم وُيرشدهم لتكوين استراتيجيتهم الخاصة، وخ
هدو تقدديم النصدح والتوجيده للطدالب بحيدث يحصدلوا علدى و من المدرس أن يؤديه في هدذه المرحلدة، 

بمددا يتوافددق مددع قدددراتهم وتصددميم البرنددامج و (، CAIرنددامج التعليمددي الحاسددوبي )أكبددر فائدددة مددن الب
 التعليمي وتفاعلهم معه.

هددي اتبدداع الترتيددب اآلتددي فددي  ،ومددن التوجيهددات والنصددائح المتوقددع مددن المدددرس تقددديمها للطددالب
   التعلم من البرنامج:

ن البرندددامج، وذلدددك بددددخول اختبدددار آ(  تقيددديم الطالدددب لمعلوماتددده فدددي البدايدددة وقبدددل البددددء بدددالتعلم مددد
الدددرس، فددإذا اسددتطاع اجتيددازه فهددو لدديس بحاجددة إلددى تعلمدده مددن البرنددامج، ويمكندده االنتقددال مباشددرة 

يجددددة إلدددى الددددرس الددددذي يليددده باسددددتخدام كلمدددة المددددرور التدددي يدددزوده بهددددا البرندددامج التعليمددددي مدددع نت
علددى نقدداط القددوة  الطالددب تعددرف نازه االختبددار يكددون لهددا فائدددة بددأحددال عدددم اجتيدداالختبددار. وفددي 

 والضعف التي لديه، والتي يستطيع التركيز عليها خالل تعلمه الدرس من البرنامج التعليمي.
، وهدي شدرحها المدراد للفقرةب( بعد تقييم الطالب لمعلوماته ُينصح بالدخول إلى األهداف السلوكية 

رشاد إلى النقاط   التي يجب أن يركز عليها خالل تعلمه لمحتوى الدرس. المهمةبمثابة دليل وا 
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شاشددداتها )قدددراءة محتواهدددا، إلدددى شدددرح فقدددرات الددددرس عبدددر الطالدددب بالددددخول  ج( بعدددد ذلدددك ُينصدددح
نتقددال إلددى فقددرة جديدددة قبددل وُينصددح بعدددم اال الددخ...( ،الصددور المتحركددةو  طع الفيددديو،امقددتشددغيل و 
 تقان التي قبلها. إ

الدذي  معلوماته من خالل الدخول إلى التقدويم المرحلديوبعد تعلم فقرات الدروس، ُيقيم الطالب  ه(
منهددا، وُينصددح هنددا بالبدددء  اً ينقسددم إلددى ثالثددة أقسددام مختلفددة الصددعوبة، يسددتطيع الطالددب اختيددار أيدد

هدات التدي بالتقويم المتقدم أواًل )وهدو أكثدر صدعوبة مدن المسدتويات األخدرى( ويتبدع تعليماتده والتوجي
لتقدددم لالختبددار ا نحددو يقدددمها فددي نتيجتدده النهائيددة، فددإذا اجتدداز الطالددب االختبددار، يوجهدده البرنددامج

ذا لم يجتز االختبار يوجهه  مستوى التقويم المتوسط، وهكذا إلى أن يتمكن الطالب  نحوالنهائي، وا 
 ه.اتمن الدرس ويجتاز اختبار 

األداء المضدددبوط  وهدددي: دور المددددرس فدددي ،أقسدددام ثالثدددةإلدددى  ينقسدددم: للمدددادة ألدائددديا لجاندددبا -2
األداء المضدبوط، ودور المددرس فدي ب( ، التهيئدة لدألداء المضدبوط والذي ينقسم إلى مدرحلتين ،آ(

 :  األداء الموجه، ودور المدرس في األداء الذاتي المستقل
 :التهيئة لألداء المضبوطدور المدرس في 

، التهيئدددة لدددألداء المضدددبوطب متعلدددق ملدددف تعلمهدددا المطلدددوب المشدددكالت مدددن مشدددكلة لكدددل خصدددص
رشدددادات خاصددة بالسدددالمة المهنيددة ومخطدددط مدددن: نددص الملددف هدددذا ويتددألف  المنظومدددة المشدددكلة وا 

األداء ومجموعدددة مدددن األقدددالم  واألوراق البيضددداء واألوراق  وبطاقدددة تقيددديم (مغلدددق بظدددرف موجدددود)
 اآلتية:يقوم  المدرس بالمهمات جاح الخاصة برسم المخططات، وإلتمام هذه العملية بن

  المتعلق بالمشكلة المطلوب حُلها إلى طالب المجموعة. التهيئة لألداء المضبوطتسليم ملف 

 وتددارس المشدكلة  التهيئدة لدألداء المضدبوطالمجموعة الجلوس وقراءة محتوى ملف  إلىطلب لا
حددرص علددى أن يسددتغل الطددالب هددذه الجلسددة بشددكل جيددد ألنهددا األسدداس يجددب الفيمددا بيددنهم. )

الدددذي سدددُيبنى عليددده تنميدددة مهددداراتهم الفكريدددة واألدائيدددة لحدددل المشدددكالت( )الدددزمن المحددددد لهدددذه 
 (.دقيقة 15إلى  10المرحلة من 
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  طلب من المجموعة تنفيذ حل المشكلة على طاولة ، يُ التهيئة لألداء المضبوطبعد دراسة ملف
 دقيقة(. 15شة العمل مع ملء بطاقة التقويم الذاتي )الزمن ور 

  تحاور للوقوف على أرائهدم تجداه يمعهم و  المدرس يجتمعالمشكلة، حل نتهاء من تنفيذ االبعد و
 10إلددى  5أدائهددم والصددعوبات التددي واجهوهددا ومقترحدداتهم التددي تخددولهم ألداء أفضددل )الددزمن 

   .دقائق(

  علددى النقدداط التددي لددم يسددتطع  والتركيددزالددذاتي  التقددويم مسددتوى الطددالب مددن خددالل بطاقددة تقيديم
 ن األخرى(. ا. )وهنا يختلف مستوى كل مجموعة مالطالب تطبيقه

 الطددددالب إلددددى المرحلددددة التاليددددة مددددن البرنددددامج )األداء المضددددبوط(  ُمعتمدددددًا علددددى نقدددداط  توجيدددده
 الضعف التي سبق وقيمتها.

 لمقارنتهددا مددع أدائهددم عليدده الددذاتي مددع كتابددة رقددم المجموعددة وأسددماء طالبهددا ظ بددالتقويماحتفدداال ،
 البعدي. 

 جعل الفارق ي(، لالوقتها زمن أكبر من ائعطإلى المجموعة األضعف دائمًا )انوعًا ما تحيز ال
المجموعددات المتقدمددة افقيددًا مددن خددالل التمددارين  اء، وبالوقددت نفسدده أثددر مقبددولبددين المجموعددات 

 .اإلثرائية اإلضافية ومقاطع الفيديو

 
 المضبوط: في األداءالمعلم دور 

مرحلددة األداء المضددبوط  ل كددل  نحددو وتددوجيههم التهيئددة لددألداء المضددبوطبعددد انتهدداء الطددالب مددن 
 مجموعة حسب مستواها ل  ُمستندًا إلى نتائج التقييم في بطاقة التقويم الذاتي. 

ومددن المفددروض فددي هددذا المسددتوى أن يكددون الطالددب قددد تعلددم وأتقددن الجانددب المعرفددي مددن المددادة، 
التقويم الدذاتي( مستعدًا للخوض في الجانب األدائي، ولكن قد تظهر بعض النتائج )بطاقة أصبح و 

بعض الجواندب المعرفيدة التدي تعلمهدا الطالدب سدابقًا. علددى لدالتدي ُيسدتدل مدن خاللهدا أن هنداك فقدد 
( أو األسطوانة ثنائية التأثير، 2/5سبيل المثال أخطأ الطالب في تحديد بعض العناصر كصمام )

بعددض يدده بحضددور الطالددب ليددرمم هددذا الددنقص أو العيددب الددذي لد يوجدده المدددرسفددي هددذه الحالددة، ف
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لحضددوره  تمامددًا، وبعددد عمليددة التددرميم يوجدده الطالددب ُيتقنهدداإلددى أن الفقددرات المتعلقددة بهددذه العناصددر 
 الفيديو التفاعلي )األداء المضبوط(.

 
خطددوات حددل المشددكلة علددى  تنفيددذواألداء المضددبوط عبددارة عددن فيددديو تفدداعلي للمدددرس وهددو يجسددد 

طاولة ورشدة العمدل، وعلدى الطالدب متابعدة المددرس المددرب وتددوين المالحظدات التدي يشدعر أنهدا 
 مفيدة فقط دون أداء أي عمل مهاري. 

 الذاتي الموجه: دور المدرس في األداء
الفددارق بينهمددا أن و تمامددًا ، بدده المضددبوط وهددو شددبيه  األداء يددأتي األداء الددذاتي الموجدده بعددد مرحلددة

توجيده، بمعندى أنده يتتبدع  بوجودالمتعلم يقوم باألداء المهاري بنفسه على طاولة ورشة العمل ولكن 
كثدددر يمكدددن ألكتروندددي أو ورقدددي(  ويقدددوم بتنفيدددذها. وللتوضددديح إ)مصدددور خطدددوات أدائيدددة مدددن دليدددل 

 لمهمة كاملة. تشبيهها بالطالب الذي ُينفذ األداء مع المدرس خطوة بخطوة إلى أن ينجز ا
ومدن المفدروض أنده ال يحتداج يديده،  بدين في هذه المرحدة يكدون المتعلم يلزم ما كل الحقيقة إن في
المددرس، والتدي تضدفي علدى  بهداالمهمدة التدي يقدوم  األدواربعدض مدا زال هنداك  معونة، ولكدن ةأي

وبدذلك يكدون دور  يشدحذ همدم الطدالب ويدؤدي إلدى مزيدد مدن النجداح، اً إيجابيد اً الجو التعلمدي تعزيدز 
 :المدرس في هذه المرحلة هو

  ملف األداء الذاتي الموجه المطلوب تنفيذه إلى المجموعة. تقديم 

تحليددل المشددكلة إلددى و نددص المشددكلة، و ويتضددمن هددذا الملددف: دليددل الطالددب لددألداء الددذاتي الموجدده، 
رشداداتو نقاط،  مخطدط المشدكلة، و العمدل المطلدوب مدن المدتعلم، و األهدداف السدلوكية، و  السدالمة، ا 

خطددوات مصددورة لتنفيددذ منظومددة الددتحكم النيوماتيكيددة و العناصددر المطلوبددة فددي المنظومددة، وصددور 
على طاولة ورشة العمل مع التعليقات التوضيحية في كل خطوة، وأخيرًا بطاقة التقييم الدذاتي التدي 

 يستعملها المتعلم.
  فيمدا  المشداركة الفعالدة الواحددة م أفدراد المجموعدةالدز وا  فاعدل أفرادهدا، مراقبة أداء المجموعات وت

نجداز المهدارات األدائيدة لحدل المشدكلة مدن بينهم كفريق عمل متكامل، والسعي على عدم ترك إ
 .بل على الجميع المشاركة الفعالة وتبادل األدوار ؛قبل بعض أفراد المجموعة
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  أو  )الطاولددددة الواحدددددة( )بشددددكل فددددردي أو مجموعددددةخددددر بددددين الحددددين واآل أسددددئلة تحفزيددددة طددددرح
 لتركيز على النقاط المهمة من التمرين.ات( تثير تفكير المتعلمين وتوجهم إلى اجماع

 
  ودراستها جمع بطاقة التقييم الذاتي والتي من المفترض أن تكون اجاباتها بنعم. 

  تعدادهم لتنفيدددذ التمدددرين المجموعدددة للوقدددوف علدددى مددددى تقددددير أنفسدددهم واسدددأفدددراد مدددع  المناقشدددة
 بشكل مستقل.

  المجموعدددة لتنفيدددذ حدددل المشدددكلة بشدددكل  تهيئدددة، و كلهدددا سدددحب متعلقدددات األداء الدددذاتي الموجددده
 مستقل.

 

اسدددتعمال الطدددالب 
الحاسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوب 
المحمدددددددددددددول فدددددددددددددي 
مختبددددددددددر الدددددددددددتحكم 

 النيوماتيكي 

شاشددة حاسددوب  )لمددس(، 
مددا يطمددح إليدده البحددث أن 

 توظف في المختبر.

األداء الذاتي الموجه، 
 الورقية.مع الملفات 

توزع الطالب 
على طاوالت 
 ورشة العمل.
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  ألداء الذاتي المستقل:دور المدرس في ا
 بعد سحب متعلقات األداء الذاتي الموجه من أيدي الطالب.   
  ملف األداء الذاتي المستقل والذي يتضمن: يقدم 

رشادات السالمة،    بطاقة المالحظة.و مخطط المنظومة، و نص المشكلة، وا 
يقددوم أفددراد المجموعددة بتنفيددذ األداء المهدداري بشددكل مسددتقل ودون مسدداعدة، وهددي فددي هددذه المرحلددة 

، حيث يقوم أحد أفدرد المجموعدة بتنفيدذ حدل المشدكلة )تنفيدذ منظومدة تمامًا  أشبه باالختبار البعدي
التحكم النيوماتيكي( مدع شدرح للخطدوات التدي يقدوم بهدا، ويكدون دور زمالئده تقيديم أدائده فدي بطاقدة 

األدوار فيأخذ الطالدب الممدتحن دور المددرب الدذي يقديم  المجموعة أفراد المالحظة. ومن ثم يتبادل
 األداء وزميله يقوم بتنفيذ حل المشكلة.

 
أن يوظفددوا مددا تعلمددوه فددي  فقددط بقددىوي ،ي بددين أيددديهموبددذلك يكددون الطددالب قددد اتقنددوا التمددرين الددذ

هددذا الجانددب بددالتركيز  وعددولجحددل المشددكالت، جديدددة، وهددو األسدداس الددذي ينمددي تفكيددرهم ل مواقددف
 ُسددميتأن التمددارين التددي تعلمهددا الطالددب أو كمددا  تمددرين، فكمددا الحظندداعلددى مددا يهدددف إليدده كددل 

فددي كددل مشددكلة فكددرة جديدددة تضددم معظددم مددا ، أي ومدددروسمتدددرج و  بالمشدداكل لهددا تسلسددل متتددابع
، علددى سددبيل المثددال فددي لددم تددذكر مددن قبددل تكددون هددي موضددوع الدددرسويضدداف إليهددا فكددرة  ،سددبقها

( كانت فكرتها الجديدة هي عنصر الصدمام الخدانق، وضدمت عناصدر منظومتهدا: 4المشكلة رقم )
( وهدددو موضدددوع 2/5) ( كدددذلك الصدددمام3األسدددطوانة ثنائيدددة التدددأثير وهدددي موضدددوع المشدددكلة رقدددم )

(، وهكذا يضاف إلى هذه المنظومة 1( ووحدة الخدمة وهي موضوع المشكلة رقم )2المشكلة رقم )
(، ونسدتطيع القدول بدأن 5عنصر جديد يتم طرحه في نص مشكلة جديدة والتي تحمل مشكلة رقم )

الوضدددع أو تقدددان العنصدددر الجديدددد فدددي إالطالدددب إلدددى هدددذا الحدددد )األداء الدددذاتي المسدددتقل( قدددد حقدددق 
الحالة التي ُوضع فيها في المنظومة ليس أكثدر، لكنده ُهيدئ جزئيدًا ألسدلوب حدل المشدكالت، وذلدك 

ُطرحددت بأسددلوب مختلددف عددن  فقدددمددن خددالل طريقددة عددرض نددص المشددكلة فددي التمددارين السددابقة، 
من الواقدع العملدي الختصداص الطالدب ، حيث ُاقتبس نصها الصياغة األساسية في كتاب التمارين

ُأعطددي  كددان ذلددك عندددماو  ،واجتهدداده الطالددب لتحليددل تركددت بددل ؛إعطدداء الحددل أو جددزء منددهون دو 
التهيئدددة لدددألداء الطالدددب ضدددمن مجموعتددده المجدددال لتحليدددل المشدددكلة إلدددى نقددداط  قددددر اسدددتطاعته )

كدان إنمدا  بحرفية عالية،تحليلها  اهومستو  تهخبر وب منه حقيقة في ضوء ولم يكن مطل ،(المضبوط

تقدددددددددددددددددددددددددددددددددويم 
الطدددددددددددددددددددددالب 
عمدددددددددددددددددددددددددددددددددل 
زمالئهدددددددددددددددددددددم 
وفددددق بطاقددددة 
   المالحظة.
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نعدود إلدى مثالندا  أكثدر ، وللتوضديحنفسده للعنصدر التابعدة المشدكالت لحدل التهيئةهو الغرض منها 
وظيفة هذا الصمام هو تخفيض سرعة إن ففي التمرين الرابع وهو الصمام الخانق مع عدم رجوع، 

، وهناك الكثير من الحاالت التي يتواجد فيها هذا المنفذات الهوائية )األسطوانة ثنائية التأثير مثاًل(
ممكدن أن يخفدض سددرعة الن الصدمام فدي المنظومدة، ويكدون لده فدي كددل موضدع تدأثير مختلدف، فمد

أو فدي مخدرج هدواء  ،لهواء المضدغوط إلدى األسدطوانةامدخل أحد مدخليها )األسطوانة إن وجد في 
هدددذا الفدددرق بينهمددداو كمدددا ويمكدددن أن يركدددب  هدددو ، فمدددا(العدددادم فدددي الطدددرف الثددداني مدددن األسدددطوانة

أو  ًا فددي أحددد طرفددي األسددطوانةمنفددرد تواجدددهمكددن ن الملددوب، فمددا هددو تددأثيرهو ومددبشددكل مقالصددمام 
كليهما فما هو تأثيره أيضًاو وهناك العديد من الحاالت التدي ُيمكدن أن يركدب فيهدا الصدمام فدي في 

هددددذه  جابددددة عددددنالمنظومددددة، فمددددا هددددي الطريقددددة أو األسددددلوب األفضددددل الددددذي ُيمكددددن مددددن خاللدددده اإل
 التساؤالت.  
 مدددااتبددع البرندددامج اسددلوبي التددددريب والممارسددة، والمحاكددداة الددذي يمكدددن مددن خالله، عنهددداولإلجابددة 

لحل المشكالت، حيث وضعت التساؤالت المحتملة كما أوردناها فدي المثدال  الطالب وتهيئتهإعداد 
((. فددي أسددئلة موضددوعية، اختيددار مددن متعدددد يقددوم الطالددب 4السددابق )التمددرين أو المشددكلة رقددم )

 اختيدار االجابددة التددي يعتقدد صددحتها ويضددغط عليهدا، فُيقدددم البرنددامج التغذيدة الراجعددة الفوريددة يليهدداب
الخاطئدددة حيدددث يحلدددل الحالدددة  االسدددتجابات تصدددحيح وأ الصدددحيحة لالسدددتجابات المناسدددب التعزيدددز

ويقف علدى أسدبابها، ومدن ثدم يكدون الخيدار للطالدب المدتعلم فدي محاكداة مخطدط المنظومدة كمدا لدو 
للمنظومة من سرعة مكدبس األسدطوانة وضدغط  الضروريةت منفذة في الواقع مع إعطاء جميع كان

 الهواء وما إلى ذلك.
بهذا يكون الطالب المتعلم قد نفذ الحالة األساسية للعنصر المدروس، وشهد مواقفها المختلفة عبدر 

ي فددي مثالنددا محاكاتهددا، ويكددون مهيددأ للتصدددي ألي موقددف جديددد يتعلددق بحدداالت هددذا العنصددر، أ
مشكلة متعلقة بالتحكم بسرعة ُمنفذ ما، كدالتحكم بسدرعة رافعدة  ةالمطروح، يمكن للطالب معالجة أي

  مواد معينة أو سير مواد غذائية أو إغالق بوابة أو ما شابه.      
 دليل الطالب لألداء القبلي:

وذلدددك فدددي ضدددوء الطالدددب بدددين يدددديك ملدددف متعلدددق بالمشدددكلة التدددي عليدددك محاولدددة حلهدددا  عزيدددزي
 المعلومات النظرية التي تعلمتها، ونرجو أن تتبع اإلرشادات وفق الترتيب اآلتي:

 .اقرأ نص المشكلة بتمعن وافهم المطلوب منها تمامًا 
 .حاول تحليل المشكلة بتجزئتها إلى نقاط أساسية 

 .اجعل هذه النقاط ركيزة توجيه تنطلق منها لحل المشكلة 

  المجموعة ما توصلت إليه من نتائج وتبادل المعلومات معهم.ناقش مع زمالئك في 
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  مخططدًا يمثدل منظومدة الدتحكم  مدن نتدائج دددددد مجموعتدك في ضوء ما توصدلت إليده دددددارسم
 التي تحل المشكلة.  

  قدمو  وادرسده جيددًا، التهيئة لألداء المضدبوطافتح مخطط منظومة التحكم المرفق في ملف 
 آلية عمل المنظومة. وتبين محتوياته حللو  عناصر.رموزه إلى  بتفكيك

  قددارن بددين النقدداط التددي وضددعتها لحددل المشددكلة )مخطددط منظومددة الددتحكم الددذي رسددمته مددع
ادمددج بددين الحلددين إذا و اتخددذ قددرار أيهمددا أنسددب. و زمالئددك(، ومخطددط المنظومددة المرفددق، 

 رأيت ذلك مناسب.    
 باشر بتنفيذ حل المشكلة. 

 :الموجهدليل الطالب لألداء 
 الثانيددة المرحلددة بعددد وتدددأتي األداء، مراحددل مددن األخيددرة وقبددل الثالثددة المرحلددة هددذه الطالددب عزيددزي
 مهمتدددك وكاندددت ،(التفددداعلي الفيدددديو) بأدائهدددا العمدددل ورشدددة طاولدددة علدددى المددددرب األسدددتاذ قدددام التدددي

 تختلددف ولكددن ،تمامدداً  بسددابقتها شددبيهة وهددي. مهدداري أداء بددأي القيددام دون التنفيددذ خطددوات متابعددة
 فدددي زمالئدددك بمشددداركة أو بنفسدددك العمدددل ورشدددة طاولدددة علدددى المطدددروح التمدددرين سدددتنفذ بأندددك عنهدددا

 .موجهة مهارية سلوكية خطوات وفق( المدرب األستاذ وتوزيع تعليمات حسب) المجموعة
 حدل أو التمدرين لتنفيدذ ضدرورية وتوجيهدات بتعليمدات وُمدّعمة مصورة شرائح مجموعة  يديك بين 

 المددرب األسدتاذ نفدذها التدي المهارات نفس وهي للمساعدة، الحاجة ودون ذاتياً  المطروحة المشكلة
 ومسدتقلة صغيرة سلوكية خطوات إلى ُجزئت ولكنها ،(التفاعلي الفيديو) الثانية األدائية المرحلة في
 التمددرين هددذا وألداء. وتنفيددذها فهمهددا عليددك ليسددهل الددبعض، بعضدده علددى يعتمددد بنددائي ترتيددب وفددق
 :اآلتية التعليمات اتباع عليك ومتقن ناجح بشكل
 التمرين بداية فيالمرفقة  الواردة السالمة إرشادات اتبع.  
 فددي زمالئددك مددعتحدداور  ثددما، ومددن محتوياتهدد لحلددو  بددتمعن( التمددرين) المشددكلة نددص اقددرأ 

 :اآلتية النقاط على مرّكزاً  المجموعة
 (.النيوماتيكية التحكم منظومة عناصر) المشكلة لحل الالزمة العناصر تحديد 
 العمل ورشة طاولة على العناصر لهذه األمثل لتوزيعا. 
  العناصر هذه بين التوصيل نقاط. 
  ل.التشغي آلية    

 عدددن، ذهنيددداً  تصددوراً  وابدددن   جيددد بشدددكل ة فددي الملدددفالمرفقددد الددتحكم منظومدددة مخطددط ادرس 
 المقدددم الحددل وبددين للمشددكلة تحليالتددك بددين قددارن العمددل، ورشددة طاولددة علددى تنفيددذه كيفيددة

 ة(.المنظوم مخطط)
  تنفيذها. المطلوب العمل ونقاط المرفقة األدائية األهداف ادرس    



315 
 

 بتنفيذها البدء قبل كاملة السلوكية الخطوات على اّطل ع. 
  بعضها على ُمعتمدة   ألنها ترتيبها ورد كما األداء خطوات نفذ. 
 إرشدادي كددليل الموجده الدذاتي األداء شدرائح نهايدة فدي المرفقدة األداء تقيديم بطاقة استعمل 

 العمل تنفيذك عند
 األداء تقيديم بطاقدة جددول فدي الواردة الخطوات جميع تأشير يجب بنجاح التمرين ازيجتال 

 .تطبيقها يمكن ال التي الخطوات ماعدا( نعم) بكلمة
  إشددارة فضددع تطبيقهددا يمكددن ال خطددوات هندداك كانددت إذا (X) القابددل غيددر الحقددل فددي 

 .للتطبيق
  أدائها في صعوبة وجدت التي الخطوات في التعليمي الفيديو إلى عد. 
  تطبيقها من تتمكن لم التي الخطوات في المدرب األستاذ راجع. 
 :المستقل الذاتي األداءالطالب في   دليل

 األداء) الثالثدة المرحلدة بعد وتأتي األداء، مراحل من واألخيرة الرابعة المرحلة هذه: الطالب عزيزي
 .موجهة بمساعدة( المشكلة حل) التمرين أداء أنجزت حيث( الموجه الذاتي
 العمددل ورشددة طاولددة علددى التمددرين سددتنفذ بأنددك عنهددا تختلددف ولكددن بسددابقتها، تمامدداً  شددبيهة وهددي

   ك.أدائ تقييم هو المجموعة في زمالئك دور وسيكون مساعدة، ودون مستقالً 
 .المستقل الذاتي األداء تعليمات
  ا.وغيره الكترونية أو مصورة أوراق من الموجه، الذاتي باألداء يتعلق ما كل أغلق  
  عليك يقرأها زمالئك أحد دع أو المشكلة نص أقرأ. 
  تعلمتها كما وبالترتيب( المخصص الوقت ضمن) المشكلة حل بخطوات ابدأ: 

 العناصدددددر إعدددددادة ثدددددم ومدددددن المنظومدددددة، تشدددددغيل توصددددديلها، تركيبهدددددا، العناصدددددر، تحديدددددد 
 .مكانها إلى والتجهيزات

  بها قيامك سبب تعليل مع تُنفذها التي الخطوات لزمالئك اشرح. 
  المجموعة في زمالئك مع األدوار تبادل. 
  الغددرض يددؤدي بحيددث للمشددكلة جديددد حددل ابتكددار فددي المجموعددة فددي زمالئددك مددع تعدداون 

 .منها المطلوب
 

 



 ( خطوات حل االختبار األدائي مع سلم التصحيح2ملحق رقم )
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 االختبار( 2ملحق رقم )
 األدائي

 

 االختبارات
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 بطاقة المالحظة لالختبار األدائي( 4ملحق )
( مهارات لكل منها عدد من الدرجات 5( خطوة تنفيذية موزعة على )43تتألف بطاقة المالحظة من )

 ( درجة. وهي كاآلتي:60ليكون مجموعها )

عدد  المهارة الرقم
 الخطوات

 الدرجة

 8 8 التنفيذي. الرسم حسب تحديد عناصر منظومة التحكم 1
 تعليمات حسب تركيب عناصر المنظومة على لوح طاولة ورشة العمل 2

 (.ISO) الدولية والمعايير المهنية السالمة
7 7 

 والمعايير التنفيذي الرسم عناصر المنظومة حسبتوصيل خراطيم الهواء بين  3
 16 31 (.ISO) الدولية

 والمعايير المهنية السالمة تعليمات تشغيل منظومة التحكم النيوماتيكي حسب 4
 6 8 (.ISO) الدولية

 6 6 تفكيك المنظومة وحفظ العناصر في أماكن تخزينها. 5
 60 43 المجموع. 

 : دقيق يرجى التقيد بالتعليمات اآلتيةومن أجل أداء الطالب بشكل 
( في المربدع تحدت عمدود ) نعدم( أو عمدود )ال( حسدب مدا هدو منصدوص عليده فدي بطاقدة المالحظدة، √توضع إشارة ) .1

 وُتمنح الدرجة فقط للخطوة المؤشر عليها بنعم.  
الخطددوات المنصددوص عليهددا فددي ينفددذ الطالددب مهددارة تحديددد العناصددر، وبعددد انتهائدده ُيقدديم المدددرس المدددرب أداءه وفددق  .2

 بطاقة المالحظة.
يسددتبدل المدددرس المدددرب العناصددر التددي أخطددأ الطالددب فددي تحديدددها، ثددم يطلددب مندده تركيددب هددذه العناصددر علددى لددوح   .3

 طاولة ورشة العمل. 
 يفدد عليهددا المنصددوص الخطددوات أداءه وفددق المدددرب المدددرس ُيقدديم انتهائدده ينفددذ الطالددب مهددارة تركيددب العناصددر، وبعددد .4

 .المالحظة بطاقة
 ُيصحح المدرس المدرب تركيب العناصر التي أخطأ فيها الطالب، ثم يطلب منه التوصيل بينها.  .5
 عليهدا المنصدوص الخطدوات أداءه وفدق المددرب المدرس ُيقيم انتهائه وبعد العناصر، التوصيل بين مهارة الطالب ينفذ .6

 .المالحظة بطاقة في
 العناصر، ثم يطلب من الطالب تشغيل المنظومة. يصحح المدرس المدرب التوصيل بين .7
عدادة ترتيدب وتنظيدف  .8 بعد تشغيل الطالب لمنظومة التحكم يقيم المدرس المدرب أداءه، ويطلب منه تفكيدك المنظومدة وا 

 العناصر واألدوات التي استخدمها.
 وات جميعها.يقيم المدرس المدرب أداء الطالب في مهارة الترتيب والتنظيف، ثم يجمع عالمات الخط .9
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 المالحظة بطاقة                                     

 .......... اسم الطالب...
 .............. االختصاص

     

 

رقم 
 الخطوة

 .عناصر منظومة التحكمالطالب لتحديد مهارة  آ
 الدرجة  ال نعم خطوة األداء المطلوبة الرقم

 1   الهواءعنصر وحدة خدمة حّدد  1 1
 1   منفذ االسطوانة ثنائية التأثير حّدد الطالب 2 2

 1   بتحديد موزعة الهواء حّدد الطالب 3 3

 1   .( بكبسة يدوية2/3أربعة صمامات تحكم باالتجاه ) حّدد الطالب 4 4

 1   ( بنبضة هوائية من الطرفين.2/5صمام التحكم باالتجاه ) حّدد الطالب 5 5

 1   اثنين من الصمام الخانق القابل للمعايرة مع عدم رجوع. الطالبحّدد  6 6

 1   .(OR)ع صمامين من نو  حّدد  الطالب 7 7

 1   .خراطيم الهواء المناسبة حّدد الطالب 8 8

رقم 
 الخطوة

 .مهارة تركيب الطالب لعناصر المنظومة على طاولة ورشة العمل ب
 الدرجة ال نعم خطوة األداء المطلوبة الرقم

 1   وحدة خدمة الهواء في الزاوية السفلى من طاولة ورشة العمل. رّكب 1 9

 1   األسطوانة ثنائية التأثير في الجزء العلوي من منتصف طاولة العمل. رّكب 2 10

 1   موزعة الهواء في أسفل اللوحة جانب وحدة خدمة الهواء.  رّكب 3 11

12 4 
( فدددددي الثلدددددث األسدددددفل مدددددن لوحدددددة العمدددددل )كبسدددددتان إلغدددددالق 3/2أربعدددددة صدددددمامات اتجاهيدددددة ) رّكدددددب

 (.هاوكبستان لفتح شفرات حريق مروحة تزويد الهواء
  1 

 1   ( في منتصف لوحة العمل.2/5صمام التحكم باالتجاه ) رّكب 5 13

 1   (.2/5( على جانبي صمام التحكم )ORصمامين تبادليين ) رّكب 6 14

15 7 
مدددددع عددددددم رجدددددوع أسدددددفل األسدددددطوانة الثنائيدددددة التدددددأثير  القدددددابلين للمعدددددايرةالصدددددمامين الخدددددانقين  رّكدددددب

 ومن الطرفين.
  1 
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رقم 
 الخطوة

 مهارة توصل الطالب لعناصر منظومة التحكم. ج

 الدرجة ال نعم خطوة األداء المطلوبة الرقم
 1   وحدة الخدمة مع مدخل موزعة الهواء. وّصل 1 16

17 2 
( مدددددع موزعدددددة الهدددددواء. أي )المنفدددددذ غرفدددددة الدددددتحكمبتوصددددديل الكبسدددددة اليدويدددددة األولدددددى )الفدددددتح  وّصدددددل

 (( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1)
  2 

( 1( مدددددع موزعدددددة الهدددددواء. أي )المنفدددددذ )الدددددتحكم غرفدددددة الكبسدددددة اليدويدددددة الثانيدددددة )الغلدددددق مدددددن  وّصدددددل 3 18
 موزعة الهواء.(( مع أحد فتحات 2/3من الصمام )

  2 

19 4 
( مددددع موزعددددة الهددددواء. أي )المنفددددذ جانددددب مروحددددة الهددددواءالكبسددددة اليدويددددة الثالثددددة )الفددددتح مددددن  وّصددددل

 (( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1)
  2 

20 5 
( مدددددع موزعدددددة الهدددددواء مروحدددددة جاندددددب مدددددن قدددددام الطالدددددب بتوصددددديل الكبسدددددة اليدويدددددة الرابعدددددة )الغلدددددق 

 (( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1أي )المنفذ )الهواء. 
  2 

21 6 
( بنبضدددددة هوائيدددددة مدددددن الطدددددرفين بأحدددددد فتحدددددات 2/5( مدددددن صدددددمام )1منفدددددذ دخدددددل الهدددددواء ) وّصدددددل

 موزعة الهواء.
  2 

22 7 
( مدددددن 2)المنفدددددذ ) شدددددفرات الحريدددددق مدددددن غرفدددددة الدددددتحكم مخدددددرج هدددددواء الكبسدددددة اليدويدددددة لفدددددتح  وّصدددددل
 ( األول. OR(( إلى أحد مدخلي هواء الصمام التبادلي )2/3صمام )

  2 

23 8 
 شددددفرات الحريددددق مددددن جانددددب مروحددددة تزويددددد الهددددواءقددددام الطالددددب بتوصدددديل مخددددرج هددددواء كبسددددة فددددتح 

(( إلدددددددى المددددددددخل الثددددددداني مدددددددن مدددددددداخل هدددددددواء الصدددددددمام التبدددددددادلي  2/3( مدددددددن صدددددددمام )2)المنفدددددددذ )
 (.   ORاألول)

  2 

24 9 
( مدددددن 2)المنفددددذ ) الدددددتحكم غرفددددة مدددددن الحريددددق شدددددفرات مخددددرج هدددددواء الكبسددددة اليدويدددددة لغلددددق  وّصددددل
 OR .)   2(( إلى أحد مدخلي هواء الصمام التبادلي الثاني )2/3صمام )

25 10 
( 2)المنفدددددذ ) شدددددفرات الحريددددق مدددددن جاندددددب مروحدددددة تزويدددددد الهدددددواءمخدددددرج هدددددواء كبسدددددة غلدددددق  وّصددددل

 (.   OR) .من مداخل هواء الصمام التبادلي الثاني(( إلى المدخل الثاني 2/3من صمام )
  2 

26 11 
( 2/5( إلددددددى الطددددددرف األيسددددددر مددددددن الصددددددمام )ORمخددددددرج هددددددواء الصددددددمام التبددددددادلي األول ) وّصددددددل
 2   (.2/5(. هذه الوصلة عبارة عن نبضة تُبدل وضعية الصمام )14منفذ )

27 12 
( إلدددددى الطدددددرف األيمدددددن مدددددن OR)قدددددام الطالدددددب بتوصددددديل مخدددددرج هدددددواء الصدددددمام التبدددددادلي الثددددداني 

 (.2/5(. هذه الوصلة عبارة عن نبضة تُبدل وضعية الصمام )12( منفذ )2/5الصمام )
  2 

 2   ( إلى مدخل الصمام الخانق األول.4( من منفذ )2/5أحد مخرجي الصمام ) وّصل 13 28

29 14 
مخدددددددرج الصدددددددمام الخدددددددانق األول مدددددددع أحدددددددد مددددددددخلي األسدددددددطوانة الثنائيدددددددة التدددددددأثير )النهايدددددددة  وّصدددددددل

 المغلقة، جهة الذهاب(.
  2 

 2   .( إلى مدخل الصمام الخانق الثاني2( من منفذ )2/5المخرج الثاني لصمام )  وّصل 15 30

31 16 
مخددددددرج الصددددددمام الخددددددانق الثدددددداني مددددددع أحددددددد مدددددددخلي األسددددددطوانة الثنائيددددددة التددددددأثير )النهايددددددة   وّصددددددل

 المفتوحة، جهة اإلياب(.
  2 
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رقم 
 الخطوة

 .مهارة تشغيل الطالب لمنظومة التحكم د
 الدرجة ال نعم خطوة األداء المطلوبة الرقم

 1   منظومة التحكم النيوماتيكية بالهواء المضغوط.  زّود 1 32
 1   ( بار.6ضغط هواء المنظومة إلى الحد المطلوب ) ضبط 2 33
 1   من إحكام خراطيم الهواء وعدم تنفيسها. تأكد 3 34
 1   من إحكام نقاط التوصيل بين الخراطيم وعناصر المنظومة. تأكد 4 35
 2   مع عدم رجوع.ن ين الخانقيالصمام ضبط 5 36
 2   .المنظومة بشكل صحيح شّغل 6 37

رقم 
 الخطوة

 تنظيم وترتيب الطالب لعناصر منظومة التحكم.مهارة  ه

 الدرجة ال نعم خطوة األداء المطلوبة الرقم

 أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكي بطريقة مرتبة ومنظمة. فك 1 38
  

1 
 العناصر التي ال تعمل  حدد 2 39

  
1 

 1   .الصمامات إلى مكان حفظها أعاد 3 40
 المنفذات إلى مكان حفظها أعاد 4 41

  
1 

 حسب دليل الصانع. خراطيم الهواء إلى مكان حفظها أعاد 5 42
  

1 
 أدوات التنظيف إلى مكان حفظها.   وأعادطاولة ورشة العمل  نظفّ  6 43

  
1 
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 )الفقرات(

 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم
 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن

 مستوى األهداف السلوكية
 تطبيق فهم تذكر

خل(
)مد

ية 
هوائ

ت ال
فذا
لمن
ا

 

 منظومة الهواء المضغوط 1
يرتب مسار الهواء عبر معدات المنظومة الهوائية من البداية )سحب   - 1

  الهواء من الغالف الجوي( إلى النهاية )تشغيل الُمنفذات الهوائية(.
√   

   √ ُيعّرف المنفذات )الُمشّغالت( الهوائية. - 2
  √   .يميز بين األنواع األساسية للُمنفذات )للُمشّغالت(الهوائية  - 3 تعريف المنفذات الهوائية 2

 تعريف باألسطوانات الهوائية 3

   √ يعدد استخدامات األسطوانة الهوائية. - 4

   √ .ُيعّرف األسطوانة الهوائية أحادية الفعل - 5

   √ .ُيعّرف األسطوانة الهوائية ثنائية الفعل - 6

  √  األسطوانات الهوائية.يميز بين نوعي  - 7

 أجزاء األسطوانة 4
  √  يميز بين األجزاء التي تكون األسطوانة الهوائية. - 8

   √ يسمي أجزاء األسطوانة. - 9

فعل
ة ال

ادي
ألح

ة ا
طوان

ألس
ا

 

 األسطوانة األحادية الفعل 5
  √  .لألسطوانة الطبيعي الوضع حاالت بين يميز - 10

   √ .األسطوانة وفق حالة ذراع المكبسيسمي حالة  - 11

 األسطوانة األحادية الفعل بنابض رجوع 6

 وضعية في رجوع بنابض المزودة الفعل أحادية األسطوانة عمل آلية يشرح - 12
 .التشغيل

 √ 

 

يذكر آلية عمل األسطوانة أحادية الفعل المزودة بنابض رجوع وهي في  - 13
 وضعية التحرير.

√  

 

 األسطوانة األحادية الفعل بدون نابض رجوع 7
 في وهي رجوع نابض بدون الفعل أحادية األسطوانة عمل آلية يذكر - 14

 .التشغيل وضعية
√  

 

 المالحق
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر
يذكر آلية عمل األسطوانة أحادية الفعل بدون نابض رجوع في وضعية   - 15

 التحرير.
√ 

 

 

 

فعل
ة ال

نائي
 الث

ات
طوان

ألس
ا

 

 الثنائية الفعل.تعريف باألسطوانات  8

   √ يذكر الوظيفة األساسية لألسطوانة ثنائية الفعل. - 16

  √  يعلل سبب اختالف سرعة األسطوانة بين جهتي الذهاب واإلياب. - 17

  √  .الفعل ثنائية األسطوانات في التخميد أنواع يصنف  - 18

   √ يحدد األسطوانة ثنائية الفعل من دون خاصية التخميد. - 19

   √ يذكر آلية عمل األسطوانة ثنائية الفعل من دون خاصية  التخميد. - 20 األسطوانة الثنائية الفعل من دون تخميد 9

10 
األسطوانات الثنائية الفعل المزودة بخاصية 

 التخميد
   √ ُيعرف خاصية التخميد. - 21

   √ يعدد أنواع التخميد. - 22

متغيرة التخميد المزودة  ث.فاألسطوانات ُ  11
 بحساس مغناطيسي

يشرح آلية عمل األسطوانة ثنائية الفعل متغيرة التخميد المزودة بحساس  - 23
 مغناطيسي.

 √ 

 

األسطوانات الثنائية الفعل متغيرة التخميد من  12
 24 دون أذرع.

 يشرح آلية عمل األسطوانة ثنائية الفعل متغيرة التخميد من دون أذرع.   -
 
 

 √ 

 

ت 
فذا
لمن
ا

وارة
 الد

ت(
ّغال
ُمش

)ال
 

 التعريف بالمشغالت الدوارة 13
   √ ُيعرف المنفذات الدوارة. - 25

   √ يعدد أنوع المنفذات الدورة. - 26

14 
 منفذ الريشة الدوارة )الُمشّغل الُزعنفي(

 

   √ يدتعرف أجزء مشغل/ منفذ الريشة الدوار . - 27

  √  والمتحرك.ُيعرف جسم األسطوانة الثابت  - 28

  √  يشرح آلية عمل منفذ الريشة الدورة.  - 29

  √  يشرح آلية عمل منفذ األسطوانة الدوارة وحيدة العزم.  - 30 منفذ األسطوانة الدوارة وحيدة وثنائية العزم 15
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√  

 

 ُمشّغل المنفاخ 16
  √  .المنفاخيشرح آلية عمل منفذ  - 32

  √ يتعرف أجزاء منفذ المنفاخ.  - 33
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 توصيف الصمامات القّفازة 17
  √  (.يصف الصمام القفاز من حيث )مكان استخدامه - 34

  √  )تركيبه البنائي( حيث من القفاز الصمام يصف - 35

  √  منها( صنع التي المواد منها )طبيعة صنع التي المواد طبيعة - 36

 مميزات وعيوب الصمامات القّفازة 18
   √ .يذكر أهم مميزات الصمام القفاز - 37

   √ .يذكر أهم عيوب الصمام القفاز - 38

   √ .يذكر أجزاء الصمام القفاز - 39 أجزاء الصمام القفاز 19

 2/2الصمام القفاز  20
  √  . يصف جسم الصمام القفاز - 40

   √ . 2/2العنصر القفاز في الصمام يذكر مهمة  - 41

  √  .2/2 يشرح آلية عمل الصمام القفاز - 42

 3/2الصمام القفاز  21

   √ . ( 2/3يذكر الغرض من الصمام القفاز ) - 43

   √ . 3/2يذكر أجزاء الصمام القفاز  - 44

  √  (  )جسم الصمام والعنصر القفاز(.2/3يصف الصمام القفاز ) - 45

  √   (.3/2) يشرح آلية عمل الصمام - 46
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   √ .يتعرف على طرائق تصنيف الصمامات  - 47 تصنيف الصمامات )البداية( 22

  √  .يميز بين الصمامات من حيث طريقة التشغيل  - 48 التشغيل 23

  √   ُيميز بين الصمامات من حيث التصميم.  - 49 التصميم 24
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  √   .يميز بين الصمامات من حيث عدد المنافذ ووضعيات التشغيل   - 50 وظيفة الصمام 25

  √  . يميز بين أنماط الصمامات  - 51 النمط 26

   √ . يتعرف على وضعيات تثبيت الصمامات في منظومة التحكم النيوماتيكية  - 52 النوع 27

  √  يختار مقاس الصمام المناسب لفتحة المنفذ.  - 53 مقياس الصمام 28

  √  .يصنف الصمامات حسب الوظيفة التي تقوم بها  - 54 التطبيق 29
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 صمام التنفيس السريع 30

   √ يذكر األجزاء التي يتألف منها صمام التنفيس السريع. - 55

   √ ..السريع يحدد المنافذ التي يتألف منها جسم صمام التنفيس - 56

  √  المرن داخل جسم الصمام.يصف شكل القرص  - 57

58 
 صمامه من جهة منفذ إلى الهواء تدفقي عندمايشرح آلية عمل الصمام  -

 .باالتجاه التحكم
 √ 

 

59 
األسطوانة إلى الغالف  هواءتنفيس  عند الصمام عمل آلية يشرح  -

 الخارجي عبر صمام التنفيس السريع.
 √ 

 

60 
 التنفيس السريع.يحدد أماكن استخدام صمام  -

√  
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 (ORالصمام المنطقي ) 31
 (الترددي)

   √ يحدد عدد مداخل ومخارج الهواء في الصمام. - 61

62 
دخول الهواء  منفذ منالهواء  ضغط يشرح آلية عمل الصمام عند تطبيق -

   .(1) رقم
 √ 

 

63 
 الهواء دخول منفذ من الهواء ضغط عند تطبيق الصمام عمل آلية يشرح -

 .(2) رقم
 √ 

 

64 
يحدد مسار الهواء في حال طبق ضغطيين مختلفين للهواء )أحدهما أعلى  -

 من األخر( على منفذي الدخول للصمام. 
√  
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 (ANDالصمام المنطقي ) 32
 

   √ .الصمام في الهواء ومخارج مداخل عدد يحدد - 65

66 
دخول الهواء  منفذ منالهواء  ضغط الصمام عند تطبيقيشرح آلية عمل  -

   فقط. (1) رقم
 

√  

67 
 الهواء دخول منفذ من الهواء ضغط عند تطبيق الصمام عمل آلية يشرح -

 فقط. (2) رقم
 

√  

68 
ي دخول منفذ من مزدوج هواء ضغط عند تطبيق الصمام عمل آلية يشرح -

 الصمام.
 

√  
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 تمثيل وضعية صمام التحكم باالتجاه. 33
   √ يحدد الشكل الذي ُيمثل )يرمز( وضعية الصمام. - 69

   √ يحدد الشكل )الرمز( الذي ُيمثل وضعيتي الصمام. - 70

 تمثيل مداخل صمام التحكم باالتجاه. 34
   √ يحدد الرمز الذي ُيمثل مداخل ومخارج الصمام. - 71

  √  بين األحرف / األرقام التي ُتمثل البوابات.يميز  - 72

 تمثيل مسار واتجاه الهواء داخل الصمام. 35

   √ ( داخل الصمام.wayُيعرف المسار ) - 73

   √ يحدد الرمز الذي يدل على طريق تدفق الهواء داخل الصمام. - 74

   √ الصمام. داخل الهواء تدفق اتجاه على يدل الذي الرمز يحدد - 75

   √ ( داخل المربع في الرمز الذي ُيمثل الصمام.Tيحدد معنى الرمز ) - 76

 تمثيل النابض في صمام التحكم باالتجاه. 36
   √ يحدد الرمز الذي ُيمثل النابض في الصمام. - 77

  √  يبين الغرض من وجود النابض في الصمام. - 78

37 
تشغيل )تعشيق أو تفعيل( صمام التحكم 

 باالتجاه.

  √  يميز بين الطرائق التي يتم من خاللها تفّعيل الصمامات.  - 79

  √  يشرح آلية عمل الصمام عندما ُيفّعل )ُيعشق( بأحد طرق التشغيل. - 80

  √  يشرح وضعية الصمام بعد أن تم تشغيله )تعشيقه، تفعيله( - 81

  √  التحكم باالتجاه.ُيبين مسار تدفق الهواء عندما ُيشغل صمام  - 82
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83 
صمام التحكم ( تعشيق) ُيزال  تفّعيل عندما الصمام عمل آلية يشرح -

 .باالتجاه
 √ 

 

  √  (.NCُيبين معنى الرمز ) - 84

 √  ُيميز بين الرموز التي ُتمثل الصمامات.  - 85 تمثيل صمامات التحكم باالتجاه. 38
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 وصف صمام البكرة 39
  √  (يصف صمام البكرة من حيث )التسمية  - 86

  √  المتوفرة(. واألشكال األنواع) حيث من البكرة صمام يصف - 87

  √  (.التشغيلية طبيعتها) حيث من البكرة صمام يصف - 88

   √ .   يذكر أجزاء صمام البكرة  - 89 أجزاء صمام البكرة 40

 تصميمات عمود البكرة 41

   √ .أشكال أقطار عمود البكرة يميز الفرق بين - 90

   √ .يذكر وظيفة األقطار الكبيرة في عمود البكرة - 91

   √ .يذكر وظيفة األقطار الصغيرة في عمود البكرة - 92

   √ .يعدد طرائق اإلحكام في صمامات البكرة  - 93

 اإلحكام الديناميكي في صمام البكرة 42

   √ .اإلصدارات باإلحكام الديناميكيُيعلل تسمية هذا النوع من  - 94

   √ يبين اتصال منافذ الهواء عندما يكون الصمام في الوضع التشغيلي األول. - 95

96 
يبين اتصال منافذ الهواء عندما يكون الصمام في الوضع التشغيلي   -

 الثاني.
 √ 

 

 حلقات اإلحكام القرصية 43

  √  يصف شكل حلقة اإلحكام القرصية. - 97

98 
يشرح آلية اإلحكام بين عمود البكرة وتجويف الصمام باستخدام حلقة  -

 اإلحكام القرصية.
 √ 

 

  √  يعلل انخفاض االحتكاك عندما تقل سماكة حلقة اإلحكام.  - 99
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 اإلحكام المتطابق في صمام البكرة 44
  √  يعلل تسمية هذا النوع من اإلصدارات باإلحكام المتطابق. - 100

  √  .يفسر سبب عدم وجود حلقات إحكام في هذا النوع من اإلصدارات - 101

  √  . يفسر اآللية التي تحول دون االحتكاك بين عمود البكرة وتجويف الصمام - 102

 اإلحكام الساكن في صمامات البكرة 45

  √  يصف تصميم اإلحكام الساكن في صمامات البكرة. - 103

  √  حماالت الحلقات المطاطية في صمام البكرة.يشرح آلية تثبيت  - 104

   √ يذكر مهمة حلقات اإلحكام المطاطية الكبيرة في صمامات البكرة. - 105

   √ يذكر مهمة حلقات اإلحكام المطاطية الصغيرة في صمامات البكرة.  - 106

 حاالت صمام البكرة الثالثي األوضاع 46
   √ الوضع الطبيعي لصمام البكرة ثالثي األوضاع.يحدد مكان عمود البكرة في  - 107

  √  يبين كيفية تحديد سمة صمام البكرة ثالثي األوضاع. - 108

   √ يعدد حاالت صمام البكرة الثالثي األوضاع.  - 109

   √ .يحدد حاالت الصمام من خالل شكل عمود البكرة  - 110 أنواع عمود البكرة ذي اإلحكام الديناميكي 47

 111 ( جميع منافذه مغلقة5/3صمام بكرة ) 48
يحدد حالة صمام البكرة ثالثي األوضاع، عندما يكون عمود البكرة في   -

 كافة االتجاهات.
√   

 112 ( مفتوح التفريغ5/3صمام بكرة ) 49
يحدد حالة صمام البكرة ثالثي األوضاع، عندما يكون عمود البكرة في   -

 كافة االتجاهات.
√   

 113 ( مفتوح الضغط5/3صمام بكرة ) 50
يحدد حالة صمام البكرة ثالثي األوضاع، عندما يكون عمود البكرة في   -

 كافة االتجاهات.
√   
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 مهارة تحديد العناصر 51
  √   ء.وحدة خدمة الهوايحدد  114

  √  المناسبة الهواء خراطيم يحدد 115

 √   العمل ورشة طاولة من السفلى الزاوية في الهواء خدمة وحدة يركب 116 التركيب مهارة 52

 √   ئيايصل وحدة الخدمة مع فرد الثقب الهو  117 مهارة التوصيل 53
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 √    وحدة خدمة الهواء مع مصدر تزويد الهواء يصل 118

 √    ( بار.4ضبط ضغط هواء المنظومة إلى الحد المطلوب )ي 119

 √    من إحكام خراطيم الهواء وعدم تنفيسها. يتأكد 120

 √   يشغل فرد الثقب بشكل صحيح. 121

 مهارة التنظيم والتنظيم 55

 √    فك أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكي بطريقة مرتبة ومنظمة.ي 122

   √ الصمامات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد 123

124 
طاولة ورشة  ينظف خراطيم الهواء إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع يعيد
 .العمل

√   
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 مهارة تحديد العناصر 56

   √  ء.وحدة خدمة الهوايحدد  125

  √  .منفذ االسطوانة أحادية التأثير يحدد 126

  √   .(  بكبسة يدوي2/3حدد صمام التحكم باالتجاه )ي 127

  √   د خراطيم الهواء المناسبةيحد 128

 مهارة التركيب 57

 √    وحدة خدمة الهواء في الزاوية السفلى من طاولة ورشة العمل يركب 129

130 
األسطوانة أحادية التأثير في الجزء العلوي من منتصف طاولة ورشة يركب 
  العمل.

  √ 

 √   (  في منتصف طاولة ورشة العمل 2/3صمام التحكم باالتجاه )يركب  131

 مهارة التوصيل 58

 √    ( .2/3( من صمام التحكم باالتجاه )1وحدة الخدمة مع المنفذ رقم ) يصل 132

133 
(  مع منفذ دخول 2/3( من صمام التحكم باالتجاه )2المنفذ رقم ) يصل

 الهواء في األسطوانة أحادية التأثير. وهو المنفذ الوحيد.  
  √ 

 √    وحدة خدمة الهواء مع مصدر تزويد الهواء يصل 134
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59 

 مهارة التشغيل

 √    ( بار.4ضبط ضغط هواء المنظومة إلى الحد المطلوب )ي 135

 √    من إحكام خراطيم الهواء وعدم تنفيسها. يتأكد 136

 √    من إحكام نقاط التوصيل بين الخراطيم وعناصر المنظومة. يتأكد 137

 √    المنظومة بشكل صحيح يشغل 138

 
60 

 والتنظيم التنظيم مهارة

 √    فك أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكي بطريقة مرتبة ومنظمة.ي 139

بالغ األستاذ المدرب عنها. يحّيد 140   √   العناصر التي ال تعمل وا 

   √ الصمامات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 141

   √ الُمنّفذات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 142

   √  خراطيم الهواء إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد 143

عادة أدوات التنظيف إلى مكان حفظها.   ينظف 144    √  طاولة ورشة العمل وا 
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 مهارة تحديد العناصر 61

   √  وحدة خدمة الهواء. يحدد 145

  √   منفذ االسطوانة ثنائية التأثير. يحدد 146

  √   (  بكبسة يدوية.2/5صمام التحكم باالتجاه )  يحدد 147

  √   خراطيم الهواء المناسبة. يحدد 148

 مهارة تركيب العناصر 62

  √   وحدة خدمة الهواء في الزاوية السفلى من طاولة ورشة العمل. يركب 149

150 
األسطوانة ثنائية التأثير في الجزء العلوي من منتصف طاولة ورشة  يركب
  العمل.

  √ 

 √   (  في منتصف طاولة ورشة العمل 2/5صمام التحكم باالتجاه ) يركب 151
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر
63 153 

(  مع منفذ دخول 2/5( من صمام التحكم باالتجاه )2المنفذ رقم ) يصل
 الهواء في األسطوانة ثنائية التأثير من جهة اإلياب. 

  √ 

154 
(  مع منفذ دخول 2/5( من صمام التحكم باالتجاه )4صل المنفذ رقم )ي

 الهواء في األسطوانة ثنائية التأثير جهة الذهاب. 
  √ 

 √    خدمة الهواء مع مصدر تزويد الهواءصل وحدة ي 155

 
64 

 مهارة تشغيل منظومة التحكم

 √    ( بار.6ضبط ضغط هواء المنظومة إلى الحد المطلوب )ي 156

 √    تأكد من إحكام خراطيم الهواء وعدم تنفيسها.ي 157

 √    نقاط التوصيل بين الخراطيم وعناصر المنظومة. يحكم 158

 √    شغل المنظومة بشكل صحيحي 159

 مهارة التنظيم والتنظيم 65

 √    فك أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكي بطريقة مرتبة ومنظمة.ي 160

بالغ األستاذ المدرب عنها.حيّ ي 161   √   د العناصر التي ال تعمل وا 

  √  الصمامات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 162

  √  الُمنّفذات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 163

   √  خراطيم الهواء إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد 164

عادة أدوات التنظيف إلى مكان حفظها.   ينظف 165    √  طاولة ورشة العمل وا 

رابع
ن ال

مري
الت

 

 مهارة تحديد العناصر 66

   √  عنصر وحدة خدمة الهواء يحدد 166

  √   منفذ االسطوانة ثنائية التأثير يحدد 167

  √   ( بكبسة يدوية2/5صمام التحكم باالتجاه )  يحدد 168

  √   اثنين من الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع عدم رجوع. يحدد 169

  √   صمام التنفيس السريع يحدد 170

 المالحق
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر
  √   خراطيم الهواء المناسبة يحدد 171

 مهارة تركيب عناصر المنظومة 67

 √   وحدة خدمة الهواء في الزاوية السفلى من طاولة ورشة العمل يركب 172

173 
األسطوانة ثنائية التأثير في الجزء العلوي من منتصف طاولة ورشة  يركب
 العمل.

  √ 

 √   (  في منتصف طاولة ورشة العمل 2/5صمام التحكم باالتجاه ) يركب 174

175 
الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع عدم رجوع أسفل األسطوانة وجهة  يركب

  .خروج المكبس، والخنق من مخرج األسطوانة
  √ 

176 
الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع عدم رجوع أسفل مدخل األسطوانة  يركب

 جهة النهاية المغلقة بالشكل الصحيح. 
  √ 

 √   صمام التنفيس أسفل األسطوانة عند نهايتها المغلقة.  يركب 177

 مهارة وصل عناصر المنظومة 68

 √   ( .2/5باالتجاه )( من صمام التحكم 1صل وحدة الخدمة مع المنفذ رقم )ي 178

179 
(  مع الصمام الخانق 2/5( من صمام التحكم باالتجاه )2صل المنفذ رقم )ي

 القابل للمعايرة  مع عدم رجوع.  
  √ 

 √   صل الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع مدخل اإلياب لألسطوانةي 180

181 
( مع الصمام الخانق 2/5( من صمام التحكم باالتجاه )4صل المنفذ رقم )ي

 القابل للمعايرة  مع عدم رجوع.  
  √ 

 √   صل الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع مدخل الذهاب لألسطوانةي 182

 √   صل وحدة الخدمة للهواء مع مصدر تزويد الهواءي 183

 التحكممهارة تشغيل منظومة  69
 √   ( بار.4ضبط ضغط هواء المنظومة إلى الحد المطلوب )ي 184

 √   تأكد من إحكام خراطيم الهواء وعدم تنفيسها.ي 185

 المالحق
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر
 √   تأكد من إحكام نقاط التوصيل بين الخراطيم وعناصر المنظومة.ي 186

 √   عاير صمام الخانق مع عدم رجوع.ي 187

 √   بشكل صحيحشغل المنظومة ي 188

 
 الترتيب و التنظيف 70

 √   فك أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكي بطريقة مرتبة ومنظمة.ي 189

بالغ األستاذ المدرب عنها. يحيد 190   √  العناصر التي ال تعمل وا 

   √ الصمامات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 191

   √ الُمنّفذات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد  192

   √ خراطيم الهواء إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد 193

عادة أدوات التنظيف إلى مكان حفظها.   ينظف 194    √ طاولة ورشة العمل وا 

رين
لتم
ا

 
س
خام

ال
 

 مهارة تحديد عناصر منظومة التحكم 71
 

   √ عنصر وحدة خدمة الهواء. يحدد 195

  √  ُمنّفذ االسطوانة ثنائية التأثير. يحدد 196

  √  موزعة الهواء. يحدد 197

  √  (  بكبسة يدوية.2/3ثالثة صمامات ) يحدد 198

  √  (  بنبضة هوائية من الطرفين.2/5صمام التحكم باالتجاه ) يحدد 199

  √  ( ANDصمام الضغط المزدوج ) يحدد 200

  √  الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع عدم رجوع. يحدد 201

 √  خراطيم الهواء المناسبة. يحدد 202
 
 

   √ وحدة خدمة الهواء في الزاوية السفلى من طاولة ورشة العمل. يركب 203 مهارة تركيب عناصر المنظومة 72

 المالحق
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر

204 
األسطوانة ثنائية التأثير في الجزء العلوي من منتصف طاولة ورشة ب يرك

 العمل. )المكبس(.
  √ 

205 
(  األول في الثلث السفلي األيسر من لوحة العمل )الكبسة 2/3صمام ) يركب

 األولى لنزول المكبس(. 
  √ 

206 
(  الثاني في الثلث السفلي األيسر من لوحة العمل 2/3صمام )يركب 

 )الكبسة الثانية لنزول المكبس(. 
  √ 

207 
(  في الثلث السفلي األيمن من لوحة العمل )كبسة صعود 2/3صمام ) يركب

 المكبس(. 
  √ 

 
 

208 
(  بنبضة هوائية من الطرفين في منتصف 2/5صمام التحكم باالتجاه ) يركب

 طاولة ورشة العمل. 
  √ 

 √   ( أعلى كبستي نزول المكبس.ANDصمام الضغط المزدوج ) يركب 209

210 
الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع عدم رجوع أسفل األسطوانة من  يركب

 جهة النهاية المغلقة، والخنق من مدخل األسطوانة.
  √ 

 √   موزعة الهواء بجانب وحدة الخدمة، في الجزء السفلي من لوح العمل.يركب  211

73 
 مهارة وصل عناصر منظومة التحكم

 

 √   موزعة الهواء.وحدة الخدمة مع مدخل يصل  212

213 
الكبسة اليدوية األولى )نزول المكبس لثني الصفيحة ( مع موزعة  يصل

 ( ( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1الهواء. أي )المنفذ )
  √ 

214 
صل الكبسة اليدوية الثانية )نزول المكبس لثني الصفيحة ( مع موزعة ي

 ( ( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3من الصمام )( 1الهواء. أي )المنفذ )
  √ 

 المالحق
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رس
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 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر

215 
صل الكبسة اليدوية الثالثة )صعود المكبس بعد عملية الثني( مع موزعة ي

 ( ( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1الهواء. أي )المنفذ )
  √ 

216 
من الطرفين (  بنبضة هوائية 2/5( من صمام )1صل منفذ دخل الهواء )ي

 بأحد فتحات موزعة الهواء.
  √ 

217 
صل فتحة خروج هواء الكبسة األولى لنزول المكبس مع المدخل األول ي

(، مع (3/2( من الصمام 2لصمام الضغط المزدوج. أي توصيل المنفذ )
 صمام الضغط المزدوج.

  √ 

218 
صل فتحة خروج هواء الكبسة الثانية لنزول المكبس مع المدخل الثاني ي

(، مع (3/2( من الصمام 2لصمام الضغط المزدوج. أي توصيل المنفذ )
 صمام الضغط المزدوج.

  √ 

219 
( 14( إلى الطرف األيسر )منفذ ANDصل مخرج صمام الضغط المزدوج )ي

 ( .2/5من صمام التحكم )
  √ 

220 
( 12فتحة خروج هواء كبسة صعود المكبس مع الطرف األيمن )منفذ  يصل

 ( . 2/5من صمام التحكم )
  √ 

221 
(  مع مدخل الصمام الخدانق 2/5(( للصمام )4صل المخرج األيسر )المنفذ )ي

 مع عدم رجوع.
  √ 

222 
صل مخرج الصدمام الخدانق مدع عددم رجدوع بمددخل األسدطوانة ثنائيدة التدأثير ي

 طرف النهاية المغلقة .من 
  √ 

 المالحق
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 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر

223 
(  بمددخل األسدطوانة ثنائيدة 2/5(( للصدمام )2صل المخرج األيمدن )المنفدذ )ي

 التأثير من طرف النهاية المفتوحة. 
  √ 

 √   صل وحدة الخدمة بمصدر الهواء المضغوط.ي 224

 مهارة تشغيل منظومة التحكم 74
 

 √   ( بار.4الحد المطلوب )ضبط ضغط هواء المنظومة إلى ي 225

 √   تأكد من إحكام خراطيم الهواء وعدم تنفيسها.ي 226

 √   تأكد من إحكام نقاط التوصيل بين الخراطيم وعناصر المنظومة.ي 227

 √   صمام الخانق مع عدم رجوع. يعاير 228

 √   شغل المنظومة بشكل صحيح.ي 229

 والتنظيفالترتيب ة مهار  75
 

 √   فك أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكي بطريقة مرتبة ومنظمة.ي 230

بالغ األستاذ المدرب عنها. يحيد 231   √  العناصر التي ال تعمل وا 

   √ الصمامات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد  232

   √ الُمنّفذات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 233

   √ خراطيم الهواء إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد 234

عادة أدوات التنظيف إلى مكان حفظها.  ي 235    √ نظف طاولة ورشة العمل وا 

رين
لتم
ا

 
س
ساد

ال
 

 مهارة تحديد عناصر منظومة التحكم 76
 

   √ وحدة خدمة الهواءد عنصر دحي 236

  √  حدد منفذ االسطوانة ثنائية التأثيري 237

  √  حدد موزعة الهواءي 238

  √  (  بكبسة يدوية.2/3حدد أربعة صمامات تحكم باالتجاه )ي 239

 المالحق
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 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر
  √  (  بنبضة هوائية من الطرفين.2/5حدد  صمام التحكم باالتجاه )ي 240

  √  الصمام الخانق القابل للمعايرة  مع عدم رجوع.حدد اثنين من ي 241

242 (OR) حدد صمامين من نوعي   √  

  √  حدد خراطيم الهواء المناسبةي 243

 تركيب عناصر المنظومة 77

 √   وحدة خدمة الهواء في الزاوية السفلى من طاولة ورشة العمل. يركب 244

245 
األسطوانة ثنائية التأثير في الجزء العلوي من منتصف طاولة ورشة  يركب
 العمل.

  √ 

 √   موزعة الهواء في أسفل اللوحة جانب وحدة خدمة الهواء.  يركب 246

247 
(  في الثلث األسفل من لوحة العمل 2/3أربعة صمامات اتجاهية ) يركب

 )كبستان إلغالق باب الصالة وكبستان لفتح  باب الصالة(.
  √ 

 √   (  في منتصف لوحة العمل.2/5صمام التحكم باالتجاه ) يركب 248

 √   ( .2/5( على جانبي صمام التحكم )ORب صمامين تبادليين )يرك 249

250 
مع عدم رجوع أسفل األسطوانة  القابلين للمعايرةركب الصمامين الخانقين ي

 الثنائية التأثير ومن الطرفين.
  √ 

78 
 مهارة وصل عناصر منظومة التحكم

 

 √   صل وحدة الخدمة مع مدخل موزعة الهواء.ي 251

252 
الهواء. أي صل الكبسة اليدوية األولى )الفتح من داخل الصالة( مع موزعة ي

 ( ( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1)المنفذ )
  √ 

 المالحق
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 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر

253 
صل الكبسة اليدوية الثانية )الغلق من داخل الصالة( مع موزعة الهواء. أي ي

 ( ( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1)المنفذ )
  √ 

254 
الكبسة اليدوية الثالثة )الفتح من خارج الصالة( مع موزعة الهواء. أي  يصل

 ( ( مع أحد فتحات موزعة الهواء.2/3( من الصمام )1)المنفذ )
  √ 

255 
صل الكبسة اليدوية الرابعة )الغلق من خارج الصالة( مع موزعة الهواء. أي ي

 الهواء.( ( مع أحد فتحات موزعة 2/3( من الصمام )1)المنفذ )
  √ 

256 
(   بنبضة هوائية من الطرفين 2/5( من صمام )1صل منفذ دخل الهواء )ي

 بأحد فتحات موزعة الهواء.
  √ 

257 
( 2صل مخرج هواء الكبسة اليدوية لفتح البوابة من داخل الصالة )المنفذ )ي

 ( األول. OR( ( إلى أحد مدخلي هواء الصمام التبادلي )2/3من صمام )
  √ 

258 
( 2صل مخرج هواء الكبسة اليدوية لفتح البوابة من خارج الصالة )المنفذ )ي

( ( إلى المدخل الثاني من مداخل هواء الصمام التبادلي  2/3من صمام )
 (.  ORاألول)

  √ 

( 2صل مخرج هواء الكبسة اليدوية لغلق البوابة من داخل الصالة )المنفذ )ي 259
 √   (. ORإلى أحد مدخلي هواء الصمام التبادلي الثاني )( ( 2/3من صمام )

260 
( 2صل مخرج هواء الكبسة اليدوية لغلق البوابة من خارج الصالة )المنفذ )ي

( ( إلى المدخل الثاني من مداخل هواء الصمام التبادلي 2/3من صمام )
 (.  ORالثاني )

  √ 

261 
( إلى الطرف األيسر من  OR) صل مخرج هواء الصمام التبادلي األولي

(. تكون هذه الوصلة عبارة عن إشارة هوائية أو 14(  منفذ )2/5الصمام )
 ( .2/5نبضة هوائية ُتبدل وضعية الصمام )

  √ 
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر

262 
( إلى الطرف األيمن من  ORصل مخرج هواء الصمام التبادلي الثاني )ي

إشارة هوائية أو  (. تكون هذه الوصلة عبارة عن12(  منفذ )2/5الصمام )
 .(2/5نبضة هوائية ُتبدل وضعية الصمام )

  √ 

( إلى مدخل الصمام الخانق 4(  من منفذ )2/5صل أحد مخرجي الصمام )ي 263
 األول.

  √ 

264 
صل مخرج الصمام الخانق األول مع أحد مدخلي األسطوانة الثنائية التأثير ي

 √   )النهاية المغلقة، جهة الذهاب(.

265 
( إلى مدخل الصمام الخانق 2(  من منفذ )2/5صل المخرج الثاني الصمام )ي

 √   الثاني.

صل مخرج الصمام الخانق الثاني مع أحد مدخلي األسطوانة الثنائية التأثير ي 266
 ( )النهاية المفتوحة

  √ 

79 
 مهارة تشغيل منظومة التحكم

 

 √   منظومة التحكم النيوماتيكية بالهواء المضغوط.  يغذي 267

 √   ( بار.6ضبط ضغط هواء المنظومة إلى الحد المطلوب )ي 268

 √   تأكد من إحكام خراطيم الهواء وعدم تنفيسها.ي 269

 √   تأكد من إحكام نقاط التوصيل بين الخراطيم وعناصر المنظومة.ي 270

 √   الصمامان الخانقان مع عدم رجوع. يعاير 271

 √   .شغل المنظومة بشكل صحيحي 272

 الترتيب والتنظيف 80

 √   أجزاء منظومة التحكم النيوماتيكي بطريقة مرتبة ومنظمة. كفكي 273
بالغ األستاذ المدرب عنها. يحيد 274   √  العناصر التي ال تعمل وا 
   √ الصمامات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 275
   √ الُمنّفذات إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع.  يعيد 276

 المالحق
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رس
الد

 

 األهداف األساسية الرقم
 والقياس للتقويم والقابلة األساسية األهداف من المتفرعة السلوكية األهداف الرقم )الفقرات(

 :أن على قادراا  الفقرة نهاية في الطالب يصبح أن
 مستوى األهداف السلوكية

 تطبيق فهم تذكر
   √ خراطيم الهواء إلى أماكن حفظها حسب دليل الصانع. يعيد 277
عادة أدوات التنظيف إلى مكان حفظها.   ينظف 278    √ طاولة ورشة العمل وا 

 104 91 83 ، ودروس جانب المهارات األدائية. اصر منظومة التحكم النيوماتيكي (الكلي لكل مستوى من مستويات األهداف التابعة لدروس الجانب المعرفي من المادة )عنالمجموع 

 37.41 32.73 29.86 % النيوماتيكي( ودروس جانب المهارات األدائيةاصر منظومة التحكم النسبة المؤوية لكل مستوى من مستويات األهداف التابعة لدروس الجانب المعرفي من المادة )عن

  56 57 المجموع الكلي لكل مستوى من مستويات األهداف التابعة للدروس المعرفية )عناصر منظومة التحكم النيوماتيكي(.

  49.56 50.44 لكل مستوى من مستويات األهداف التابعة للدروس المعرفية )عناصر منظومة التحكم النيوماتيكي(. % النسبة المؤوية

 104 35 26 المجموع الكلي لكل مستوى من مستويات األهداف التابعة لدروس الجانب األدائي من المادة. 

 63.03 22.42 14.55 المجموع الكلي لكل مستوى من مستويات األهداف التابعة لدروس الجانب األدائي من المادة. % النسبة المؤوية

 

 

 

 

 

 المالحق
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المعهد 
التقاني 

للحاسوب 
 الثاني

ي
عي

نا
ص

د 
عه

م
 

 اسمنت مختلط 0 0 7 8 0 6 2 10 1 2 26 11 15 376 99 277 5

المعهد 
التقاني 

الصناعي 
 األول

 اسمنت مختلط 2 0 2 20 1 19 1 42 1 13 80 31 49 1060 18 1042 18

المعهد 
التقاني 

الصناعي 
 الثاني

 اسمنت بنين 2 1 0 6 0 17 0 22 1 5 44 5 39 660 0 660 12

المعهد 
التقاني 

الصناعي 
 الثالث

 اسمنت مختلط 1 1 3 24 1 27 2 46 1 14 89 27 62 738 10 728 22

معهد تقنيات 
 الحاسوب

 اسمنت مختلط 0 0 0 0 0 11 0 10 1 4 25 11 14 562 105 457 7
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 المحكم الرقم
االختصاص والجهة التي يعمل 

 لصالحها

 مجال التحكيم

ظة 
الح

الم
عية

طال
الست

ا
 

 
ي 
ليم
لتع
ج ا
رنام

الب
سب

حو
الم

ف  
هدا
 األ

زيع
تو

ى 
 عل
كية
سلو
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رفية

لمع
ت ا

ويا
مست
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ات 

جاه
االت
نة 
ستبا

ا
 

ار 
ختب
اال

ائي
لنه
ا

 

 √ √ √ √  مناهج وطرائق تدريس الدين القالفخر . أ. د  1

 √ √ √ √  تقنيات التعليم أ. د. مصباح عيسى 2
    √  تقنيات التعليم ددددد جامعة دمشق فواز العبد اهلل د. أ. 3
    √  تقنيات التعليم ددددد جامعة دمشق د. أوصاف ديب 
 √ √ √ √  √ تربوي ددددد جامعة دمشقحاسوب  إلياس يوسف أبو يونس د. 4
 √ √ √ √  علم نفس ددددد جامعة دمشق غسان منصور د. 5

دكتوراه في تقنيات التعليم جامعة   د. محمد وفا الشماط 6
 √ √ √ √ √ دمشق

 د .م. محمد فتحي غنمة 7
رئيس قسم البحوث العلمية. مدرس 
 ،التصميم في الهندسة الميكانيكية

 جامعة دمشق
√ √   √ 

ة الهندسة الكهربائية يكلمدرس في  د. م ياسر خضرة 8
 جامعة دمشق ، ةوالميكانيكي

 √   √ 

مناج وطرائق تدريس )اختصاص  د. محاسن أحمد 9
 √ √ √ √  فيزياء(

 √ √  √  حاسوب ددددد جامعة دمشق ماهر عالوي م. 10

 م. نعمات جمعة 11
ُمدرسة لمادة التحكم النيوماتيكي في 

الهندسة الكهربائية والميكانيكية كلية 
 جامعة دمشق

√ √   √ 

 جمال مزهر م. 12
رئيس دائرة التعليم المهني والتقني  
ومدرس مادة أصول التدريس 
 الختصاص الهندسةددد وزارة التربية

 √ √ √ √ 

 م. مازن قباقيبو 13
مدير المعهد الصناعي الثالث وزارة 

 √   √ √ التربية

مدير مدرسة التلمذة الصناعية وزارة  م. مازن قدو 14
 √   √ √ التربية

مدرس مادة التحكم النيوماتيكي في  م. وديع عربش 15
 √   √ √ المعهد الصناعي الثالث

أستاذ اللغة العربية في كلية اآلداب في  أ. د. محمد شفيق البيطار 16
 المدقق اللغوي للغة العربية جامعة دمشق
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المصمم لتعليم  القائم على استراتيجية التعليم والتعلم بمساعدة الحاسوبمقياس اتجاهات الطلبة حول البرنامج التعليمي 
 المهارات األدائية ألنظمة التحكم النيوماتيكية 

 عزيزي الطالب:

 والتعلم التعليم استراتيجية على القائم التعليمي البرنامجبين يديك أداة تم تصميمها من قبل الباحث لمعرفة اتجاهاتك نحو 
...لذا أرجو التكرم بقراءة بنود هذه األداة بدقة النيوماتيكية التحكم ألنظمة األدائية المهارات لتعليم المصممو  ،الحاسوب بمساعدة

 إجاباتكم أن كما ،أطنه ال توجد إجابات صحيحة وأخرى خبموضوعية، مع العلم أباإلجابة عنها لتفهم المقصود منها، ثم قم 
 .فقط العلمي البحث ألغراض إال تستخدم ولن الكتمان طي وتبقى مهمة

 ( ضمن الحقل الذي يعبر عن رأيك √يرجى وضع إشارة )  

 شاكر لكم حسن تعاونكم

 

  الباحث                       

 إياد كنعان                         

                             

 ) يرجى كتابة البيانات الشخصية المطلوبة( معلومات شخصية

 : ......................السنة الدراسية

 :.............................االختصاص

 :   ...................................................مجموعةال

 

 



 ( استبانة اتجاهات الطالب نحو البرنامج التعليمي8ملحق )
 

380 
 

ور
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سل
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 الفقرات الرقم

 مستويات اإلجابة
موافق 
غير  متردد موافق بشدة

 موافق
غير موافق 

 بشدة

1 - 
ب

س
حو

لم
 ا
ي

يم
عل

لت
 ا
ج

ام
رن

لب
 ا
ى

تو
ح
م

 

1 1.1 
شدددرح عناصددددر  مدددع التعليمدددي البرندددامج فدددي الدددواردة المعلومدددات تطابقدددت

 .لها تعلمي عند منظومة التحكم النيوماتيكي
 

  

  

2 2.1 
 أنظمدددة مهدددارات مدددع التعليمدددي البرندددامج فدددي الدددواردة المعلومدددات تطابقدددت
 .لها تنفيذي عند النيوماتيكي التحكم

 

  

  

3 3.1 
التعليمددي المحوسددب مددع محتددوى انسددجمت التمددارين الددواردة فددي البرنددامج 

 فقراته.
 

  

  

4 4.1 
 مددددع التعليمددددي البرنددددامج فددددي الددددتحكم منظومددددة عناصددددر صددددور تطابقددددت
 .   النيوماتيكي التحكم مخبر في استخدمتها التي العناصر

 

  

  

      انسجمت التجارب المخبرية )المشكالت( مع محتوى المادة التعليمية. 5.1 5

2 - 
ج 

ام
رن

لب
 ا
ج

را
خ
ا

ب
س

حو
لم

 ا
ي

يم
عل

لت
ا

 

      .التنسيق وجمال بالوضوح العرض للبرنامج  شاشات تميزت 1.2 6

      اتسم الصوت اإلذاعي المستخدم في مقاطع الفيديو باالتزان والوضوح. 2.2 7

8 3.2 
تسلسددلت الدددروس المعرفيددة للبرنددامج التعليمددي بتدددرج منطقددي مددن السددهل 

 البسيط إلى األكثر صعوبة.
 

  

  

9 4.2 
تسلسددلت التجددارب المخبريددة للبرنددامج التعليمددي بتدددرج منطقددي بدددءًا مدددن 

 المنظومات البسيطة إلى األكثر صعوبًة وتركيبًا. 
 

  

  

      األلوان المستخدمة في شاشات العرض مريحة وجذابة. 5.2 10

      حجم الخط واضح ومقروء. 6.2 11

12 7.2 
 علدى تحدافظ منضدبطة عمليدة بطبيعدة المحوسدب التعليمدي البرنامج اتسم
 والجهد. الوقت

 

  

  

3 - 
ي

يم
عل

لت
 ا
ج

ام
رن

لب
 ا
ض

عر
ب 

لو
س

أ
 

      .وشائق مثير بأسلوب التعليمي الدروس والمهارات البرنامج يعرض 1.3 13

      .والنظري العملي الجانب بين المحوسب التعليمي البرنامج يربط 2.3 14

      .والالحقة السابقة المهارات بين المحوسب التعليمي البرنامج يربط 3.3 15

       .يصحح البرنامج اإلجابات ويزودنا بالمعلومات المناسبة )تغذية راجعة( 4.3 16

لى البرنامج التعليمي. 5.3 17       سهولة في الدخول والخروج من وا 

      سهولة التنقل بين شاشات العرض ومحتواها. 6.3 18

      سهولة االختيار في محتوى شاشات العرض.  7.3 19

      سهولة التحكم بعرض مقاطع الفيديو. 8.3 20

21 9.3 
 دليل البرنامج التعليمي مرشد جيد وسهل الستخدامه.
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22 1.4 
التفاعلي )أسدلوب التددريس الخصوصدي(  والفيديو الدروس مكنني عرض

 من إتقان الجانب المعرفي )النظري( من المادة. 
 

  

  

23 2.4 
عددددززت أسددددئلة التدددددريب والمددددران فددددي البرنددددامج التعليمددددي الحاسددددوبي مددددن 

 إتقاني للجانب المعرفي من المادة.
 

  

  

24 3.4 
سدددددداعدني الفيددددددديو التفدددددداعلي فددددددي األداء المضددددددبوط )أسددددددلوب التدددددددريس 

 الخصوصي( من تعلم المهارات األدائية.
 

  

  

25 4.4 
الخطددوات المصددورة فددي األداء الددذاتي الموجدده )أسددلوب التدددريس  مكنتنددي

 من إتقان المهارات األدائية.  الخصوصي(
 

  

  

26 5.4 
 فددددي الحاسددددوبي التعليمددددي البرنددددامج فددددي والمددددران التدددددريب أسددددئلة عددددززت
 .المادة من األدائي للجانب إتقاني

 

  

  

27 6.4 
أّهلنددددي أسددددلوب المحاكدددداة الحاسددددوبي )محاكدددداة منظومددددات الددددتحكم( لحددددل 
 مشكالت المواقف العملية المشابهة التي يمكن أن تقابلني في المستقبل. 

 

  

  

28 7.4 
سدداعدتني صددور عناصددر منظومددة الددتحكم النيومدداتيكي مددن إتقددان مهددارة 

 تحديد العناصر.
 

  

  

5 - 
ت

را
با
خت

ا
 

ج
ام

رن
لب
ا

 

      دليل وتعليمات االختبارات والتقاويم المرحلية واضحة. 1.5 29

      طريقة اإلجابة على األسئلة الموضوعية بسيطة وسهلة. 2.5 30

      األسئلة الواردة في االختبارات والتقاويم المرحلية متنوعة. 3.5 31

      متوافقة مع اإلتقان.االنتقال بين االختبارات والتقاويم المرحلية  4.5 32

      .كاف   األدائية لالختبارات المخصص الوقت 5.5 33

      يغطي االختبار األدائي جميع المهارات األدائية التي تعلمتها. 6.5 34
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 اختصاص القوالب البالستيكية والقوالب المعدنية على االختبار التحصيلي القبليدرجات أفراد عينة الدراسة من 

ص
صا

خت
ال

ا
 

عة
مو

ج
لم

ا
 

الدرجة 

 الكلية
40 8 7 31 8 6 100 

 الطالب

 االختبار القبلي

 المعرفية

 األدائية

المجموع معرفي 

 دائيو األ
مهارة 

تحديد 

 العناصر

مهارة 

 التركيب
مهارة 

 التوصيل
مهارة 

 التشغيل

مهارة 

التنظيم 

 والترتيب

ية
يك

ست
ال

الب
ب 

وال
لق
ا

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 2 1 1 1 2 2 9 

2 7 0 0 1 2 1 11 

3 3 2 1 1 1 2 10 

4 4 1 2 0 2 1 10 

5 2 0 1 1 1 2 7 

6 4 1 3 1 1 2 12 

7 2 1 0 0 2 1 6 

طة
اب
ض

ال
 

8 1 2 1 0 2 2 8 

9 4 1 1 1 1 1 9 

10 1 0 1 1 2 1 6 

11 2 0 2 0 1 2 7 

12 3 0 1 2 0 2 8 

13 4 1 2 0 2 1 10 

14 5 1 2 1 1 2 12 

ية
دن

مع
 ال

ب
وال

لق
ا

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 3 2 0 0 1 2 8 

2 3 1 1 1 1 1 8 

3 2 1 1 0 1 1 6 

4 1 0 1 1 2 2 7 

5 2 1 0 1 2 1 7 

6 8 1 2 1 1 1 14 

7 1 2 2 0 2 2 9 

8 2 0 1 2 1 1 7 

طة
اب
ض

ال
 

9 6 0 0 2 2 1 11 

10 2 1 0 0 1 1 5 

11 5 1 2 0 1 2 11 

12 3 3 1 1 1 2 11 

13 3 1 1 1 2 2 10 

14 4 2 1 1 2 1 11 

15 4 1 1 2 1 1 10 

16 3 1 2 1 1 1 9 
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 االختبار التحصيلي القبليدرجات أفراد عينة الدراسة من اختصاص التلمذة الصناعية واألجهزة على 

ص
صا

خت
ال

ا
 

عة
مو

ج
لم

ا
 

الدرجة 

 الكلية
40 8 7 31 8 6 100 

 الطالب

 االختبار القبلي

 المعرفية

 األدائية

المجموع 

 معرفي + أدائي
مهارة 

تحديد 

 العناصر

مهارة 

 التركيب
مهارة 

 التوصيل
مهارة 

 التشغيل

مهارة 

التنظيم 

 والترتيب

ة 
عي

نا
ص

 ال
ذة

لم
الت

ب(
وال

لق
)ا

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 2 1 1 1 2 1 8 

2 2 2 1 2 2 1 10 

3 3 1 0 1 1 2 8 

4 4 1 0 1 2 1 9 

5 5 2 1 2 1 1 12 

6 6 2 3 1 1 1 14 

7 6 0 1 3 1 2 13 

8 2 2 1 1 1 1 8 

9 3 1 0 1 2 1 8 

طة
اب
ض

ال
 

10 4 1 1 1 1 2 10 

11 2 3 1 2 1 1 10 

12 6 2 2 1 2 1 14 

13 3 2 1 1 1 1 9 

14 3 2 2 2 1 2 12 

15 2 0 3 2 1 1 9 

16 1 1 1 2 2 2 9 

قة
قي

لد
 ا
زة

جه
أل

ا
 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 1 2 1 1 2 1 8 

2 2 1 1 1 2 1 8 

3 2 1 0 2 2 2 9 

4 4 1 1 0 1 2 9 

5 2 2 0 1 1 2 8 

6 6 1 2 1 1 1 12 

7 3 2 2 1 2 1 11 

8 4 0 1 2 1 1 9 

9 1 2 1 0 1 1 6 

10 6 1 2 1 1 1 12 

طة
اب
ض

ال
 

11 4 0 2 1 1 1 9 

12 3 1 2 1 2 2 11 

13 2 1 2 0 1 1 7 

14 4 3 2 1 1 1 12 

15 6 1 2 2 2 2 15 

16 4 1 2 0 1 2 10 

17 2 2 1 2 1 1 9 

18 1 1 1 1 1 2 7 

19 8 1 1 2 1 1 14 
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 درجات أفراد عينة الدراسة من اختصاص القوالب البالستيكية والقوالب المعدنية على االختبار التحصيلي االبعدي

ص
صا

خت
ال

ا
 

عة
مو

ج
لم

ا
 

الدرجة 

 الكلية
40 8 7 31 8 6 100 

 الطالب

 االختبار البعدي

 المعرفية

 األدائية

المجموع معرفي 

 + أدائي
مهارة 

تحديد 

 العناصر

مهارة 

 التركيب
مهارة 

 التوصيل
مهارة 

 التشغيل

مهارة 

التنظيم 

 والترتيب

ية
يك

ست
ال

الب
ب 

وال
لق
ا

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 35 8 7 25 7 6 88 

2 34 7 6 26 7 5 85 

3 38 8 7 29 7 6 95 

4 32 8 7 24 6 5 82 

5 36 7 7 26 6 5 87 

6 35 8 6 27 8 6 90 

7 36 8 7 27 7 5 90 

طة
اب
ض

ال
 

8 11 4 3 15 5 5 43 

9 33 7 4 23 6 5 78 

10 11 2 2 14 4 4 37 

11 16 5 4 17 5 5 52 

12 19 5 4 15 5 4 52 

13 23 4 2 22 6 5 62 

14 13 2 2 14 4 4 39 

ية
دن

مع
 ال

ب
وال

لق
ا

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 37 8 7 27 7 5 91 

2 35 8 7 25 6 4 85 

3 37 8 6 30 7 5 93 

4 35 8 7 23 8 5 86 

5 33 7 6 24 7 4 81 

6 35 8 7 27 7 5 89 

7 36 8 7 26 6 4 87 

8 35 8 7 29 7 5 91 

طة
اب
ض

ال
 

9 19 4 4 14 4 4 49 

10 24 5 4 18 4 4 59 

11 21 4 3 14 3 3 48 

12 20 4 2 15 4 4 49 

13 28 7 5 17 5 5 67 

14 15 3 3 13 4 4 42 

15 17 3 2 15 3 4 44 

16 13 2 2 12 2 3 34 
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 .درجات أفراد عينة الدراسة من اختصاص التلمذة الصناعية واألجهزة على االختبار التحصيلي االبعدي

ص
صا

خت
ال

ا
 

عة
مو

ج
لم

ا
 

الدرجة 

 الكلية
40 8 7 31 8 6 100 

 الطالب

 االختبار البعدي

 المعرفية

 األدائية

 المجموع 

 معرفي + أدائي
مهارة 

تحديد 

 العناصر

مهارة 

 التركيب
مهارة 

 التوصيل
مهارة 

 التشغيل

مهارة 

التنظيم 

 والترتيب

ب(
وال

لق
)ا

ة 
عي

نا
ص

 ال
ذة

لم
الت

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 36 8 7 26 8 5 90 

2 35 8 6 27 7 6 89 

3 35 8 7 28 7 6 91 

4 37 8 6 26 7 5 89 

5 36 8 7 27 7 5 90 

6 29 7 5 25 6 5 77 

7 36 8 6 29 7 6 92 

8 34 7 7 27 6 5 86 

9 39 8 6 28 7 6 94 

طة
اب
ض

ال
 

10 18 4 3 13 4 4 46 

11 13 3 2 12 4 4 38 

12 23 6 5 13 5 5 57 

13 19 4 3 11 4 4 45 

14 28 6 4 17 6 5 66 

15 27 5 3 19 5 5 64 

16 12 3 3 11 4 4 37 

قة
قي

لد
 ا
زة

جه
أل

ا
 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 33 8 6 26 7 5 85 

2 35 8 7 27 8 6 91 

3 24 8 6 26 7 5 76 

4 37 7 6 27 6 6 89 

5 35 7 6 28 6 5 87 

6 36 8 7 29 6 6 92 

7 30 6 5 24 5 4 74 

8 37 8 7 29 7 5 93 

9 35 8 6 26 7 5 87 

10 36 8 6 26 6 5 87 

طة
اب
ض

ال
 

11 13 3 2 12 4 4 38 

12 22 4 3 18 4 4 55 

13 11 3 3 11 3 4 35 

14 17 3 3 15 4 5 47 

15 32 6 4 25 5 5 77 

16 22 4 3 14 4 3 50 

17 14 4 4 12 3 3 40 

18 29 6 4 20 4 4 67 

19 21 4 3 19 4 4 55 
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 درجات أفراد عينة الدراسة من اختصاص القوالب البالستيكية والقوالب المعدنية على االختبار التحصيلي االبعدي

ص
صا

خت
ال

ا
 

عة
مو

ج
لم

ا
 

الدرجة 

 الكلية
40 8 7 31 8 6 100 

 الطالب

 االختبار البعدي المؤجل

 المعرفية

 األدائية

المجموع معرفي 

 + أدائي
مهارة 

تحديد 

 العناصر

مهارة 

 التركيب
مهارة 

 التوصيل
مهارة 

 التشغيل

مهارة 

التنظيم 

 والترتيب

ية
يك

ست
ال

الب
ب 

وال
لق
ا

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 36 7 7 23 7 6 86 

2 33 7 6 25 8 5 84 

3 37 8 6 28 7 5 91 

4 33 7 6 23 7 6 82 

5 36 8 7 25 6 5 87 

6 34 7 6 26 8 6 87 

7 37 8 7 28 8 5 93 

طة
اب
ض

ال
 

8 13 5 4 17 4 5 48 

9 31 7 3 24 6 4 75 

10 12 3 3 15 5 5 43 

11 13 5 4 14 4 5 45 

12 20 4 4 16 5 4 53 

13 22 5 3 21 5 5 61 

14 15 3 2 15 4 5 44 

ية
دن

مع
 ال

ب
وال

لق
ا

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 36 8 7 28 6 4 89 

2 37 7 6 25 6 5 86 

3 38 8 7 28 7 5 93 

4 35 8 6 25 7 4 85 

5 32 8 6 23 8 5 82 

6 36 8 7 27 7 6 91 

7 35 8 7 27 6 4 87 

8 35 7 6 27 7 5 87 

طة
اب
ض

ال
 

9 17 4 4 17 5 4 51 

10 23 6 3 17 5 3 57 

11 23 4 3 15 4 4 53 

12 21 3 3 16 3 4 50 

13 26 6 5 17 5 5 64 

14 17 4 4 14 3 4 46 

15 16 4 3 15 4 5 47 

16 14 3 1 11 3 4 36 
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 درجات أفراد عينة الدراسة من اختصاص التلمذة الصناعية واألجهزة على االختبار التحصيلي االبعدي المؤجل

ص
صا

خت
ال

ا
 

عة
مو

ج
لم

ا
 

الدرجة 

 الكلية
40 8 7 31 8 6 100 

 الطالب

 االختبار البعدي المؤجل

 المعرفية

 األدائية

 المجموع 

 معرفي + أدائي
مهارة 

تحديد 

 العناصر

مهارة 

 التركيب
مهارة 

 التوصيل
مهارة 

 التشغيل

مهارة 

التنظيم 

 والترتيب

ب(
وال

لق
)ا

ة 
عي

نا
ص

 ال
ذة

لم
الت

 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 35 8 7 25 8 6 89 

2 36 8 6 26 7 5 88 

3 33 8 7 27 8 6 89 

4 36 7 6 26 7 5 87 

5 35 8 7 27 7 6 90 

6 31 7 6 25 6 5 80 

7 35 8 5 27 7 6 88 

8 34 7 7 26 6 6 86 

9 37 8 6 27 7 5 90 

طة
اب
ض

ال
 

10 16 4 3 12 4 5 44 

11 13 4 3 15 5 4 44 

12 22 6 4 14 5 5 56 

13 21 5 4 12 4 5 51 

14 27 6 4 16 7 4 64 

15 27 5 3 17 6 5 63 

16 15 4 3 14 3 4 43 

قة
قي

لد
 ا
زة

جه
أل

ا
 

ية
يب
ر
ج

الت
 

1 35 8 6 26 7 5 87 

2 34 8 7 27 7 6 89 

3 27 8 7 25 6 5 78 

4 35 7 6 26 7 5 86 

5 33 7 6 27 7 6 86 

6 36 8 7 29 6 5 91 

7 32 7 5 25 5 4 78 

8 36 8 7 27 6 5 89 

9 36 7 6 28 7 6 90 

10 35 8 7 26 6 5 87 

طة
اب
ض

ال
 

11 14 4 3 14 3 5 43 

12 20 3 2 17 5 4 51 

13 14 4 3 13 4 5 43 

14 14 3 2 13 5 4 41 

15 33 6 4 23 5 5 76 

16 23 4 3 16 4 4 54 

17 15 5 5 13 3 3 44 

18 27 5 3 19 4 4 62 

19 23 4 3 17 4 5 56 
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 رقم الطالب
االختبار 
 المعرفي

االختبار  االختبار األدائي
تحديد  التحصيلي

 العناصر
مهارة 
 التركيب

مهارة 
 التوصيل

مهارة 
 التشغيل

التنظيم 
 والترتيب

 المجموع

1 31 8 5 27 4 6 50 81 
2 35 6 7 27 8 6 54 89 
3 18 3 3 15 3 3 27 45 
4 29 5 5 20 5 5 40 69 
5 23 4 7 15 8 3 37 60 
6 20 7 2 18 3 3 33 53 
7 11 3 3 9 3 3 21 32 
8 17 4 2 16 2 3 27 44 
9 20 1 3 15 4 4 27 47 
10 19 5 5 16 5 2 33 52 
11 20 4 1 18 3 3 29 49 
12 24 4 4 21 5 6 40 64 
13 20 5 4 15 4 3 31 51 
14 23 7 1 20 1 3 32 55 
15 23 1 4 13 4 5 27 50 
16 32 5 5 27 7 5 49 81 
17 33 6 5 25 6 6 48 81 
18 32 5 5 23 7 5 45 77 
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 18ط 17ط 16ط 15ط 14ط 13ط 12ط 11ط 10ط 9ط 8ط 7ط 6ط 5ط 4ط 3ط 2ط 1ط البند محور

1 - 
مج

برنا
ى ال

حتو
م

 

A1 5 5 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
A2 5 5 4 5 3 5 4 1 2 4 4 3 3 4 5 5 3 3 
A3 5 5 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
A4 5 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 
A5 5 5 5 5 5 5 4 1 2 4 4 3 3 4 5 5 3 3 

2 - 
مج

برنا
ج ال

خرا
إ

 

B1 4 4 4 4 4 5 2 5 1 3 3 5 3 5 5 5 3 1 
B2 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 5 5 5 5 4 3 
B3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 
B4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 3 
B5 5 5 5 5 5 2 3 5 3 2 2 3 3 5 5 5 2 3 
B6 4 4 5 4 4 5 2 5 1 3 3 5 3 5 5 5 3 3 
B7 5 4 5 5 5 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 5 4 3 

3 - 
مج

برنا
ض ال

عر
ب 
سلو

أ
 

C1 4 4 4 4 5 3 3 5 4 4 3 2 5 5 5 5 3 4 
C2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 2 4 5 5 5 4 4 
C3 5 5 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 
C4 4 4 4 4 5 3 2 4 2 4 2 5 4 5 5 5 5 4 
C5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 4 3 5 5 5 5 5 
C6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
C7 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 5 4 1 
C8 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 5 
C9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 4 

4 - 
لم 
لتع
ب ا

سالي
ق أ

 وف
مج

برنا
ض ال

عر
ب 
سلو

أ
ب.
سو

لحا
ة ا
عد
سا
بم

 

D1 5 4 4 5 5 3 3 5 4 4 3 2 5 4 5 5 3 4 
D2 5 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 2 4 5 5 5 4 4 
D3 5 4 5 5 4 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 
D4 5 4 4 4 5 3 2 4 2 4 2 5 4 5 5 5 5 4 
D5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 2 4 3 5 5 5 5 5 
D6 4 4 5 5 5 5 5 4 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 
D7 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 5 5 5 4 1 

5 - 
مج

برنا
ت ال

بارا
اخت

 
E1 5 3 4 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 3 4 5 5 
E2 4 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 2 4 3 4 4 5 5 
E3 3 4 4 5 5 5 4 3 3 5 3 2 4 3 4 4 5 5 
E4 3 3 3 5 5 5 2 3 4 4 4 5 3 3 3 3 5 5 
E5 3 4 3 5 5 5 4 4 2 4 2 5 4 3 4 3 5 5 
E6 5 5 5 5 5 5 1 5 3 5 2 1 2 5 5 5 5 5 

 *ط= الطالب
 

 

 



 ( مدرسين في المعهد الصناعي10( نتائج أسئلة المقابلة االستطالعية مع )12ملحق رقم ) 
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 البدائل صيغة السؤال السؤال
1 2 3 4 

 - ضعيف وسط جيد تقان الطالب للمهارات األدائيةإما درجة  األول

تعزو هذا الضعف في المهارات األدائية هل  الثاني
 :عند الطالب إلى

المؤهل العلمي  المخابر
 للمدرس

استخدام المدرس 
 الطرائق التقليدية

ضعف مستوى 
 الطالب

 الثالث
ق واالستراتيجيات ئهل تستخدم الطرا

التدريسية التفاعلية والحديثة في تدريس 
 الطالب

 - ال أعرفها ال نعم

 الرابع
هل لديك أي مقترحات يمكن أن تساهم في تحسين تعليم وتعلم مادة أنظمة التحكم سؤال مفتوح: 
 النيوماتيكي.

 السؤال الثالث السؤال الثاني السؤال األول المدرس
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

1 √     √   √  
2   √  √    √  
3  √    √  √   
4   √   √    √ 
5   √    √  √  
6 √      √   √ 
7   √   √    √ 
8  √    √   √  
9   √   √    √ 
10   √    √  √  

 4 5 1 3 6 1 0 6 2 2 المجموع



 المعهد الصناعيمادة التحكم النيوماتيكي في ب ال( أسئلة المقابلة االستطالعية مع  ط13ملحق رقم )

391 
 

 
 الذين يدرسون مادة التحكم النيوماتيكي في المعهد الصناعي.األسئلة االستطالعية الموجهة إلى طالب السنة األولى 

 السؤل األول: تحديد مكان الرموز الدالة على عناصر منظومة التحكم النيوماتيكي.
 (و.2/3حدد مكان الرمز الدال على الصمام ) -آ
 حدد مكان الرمز الدال على وحدة الخدمةو. -ب

 الموجودة على العناصر.السؤال الثاني: داللة األشكال الرمزية 
 يدل شكل المربع في الرمز على .......و -آ
 يدل السهم داخل المربع في الرمز على.....و -ب
 تدل جهة السهم في الرمز على.......و -ج

 السؤال الثالث: داللة العالمات الخاصة ببوابات العناصر.
 ( في بوابات العناصر على....و1يدل الرقم ) -آ
 ( في بوابات العناصر على.....و5و 3) يدل الرقمان -ب
 ( في بوابات العناصر على.....و 4و 2يدل الرقمان ) -ج

 السؤال الرابع: آلية عمل عناصر منظومة التحكم النيوماتيكي.
(، فإن العنصر القفاز داخل الصمام يعود إلى وضعه 2/3عند إرسال ضغط الكبسة اليدوية للصمام ) -آ

 والطبيعي بفعل.....
 ويمكن معايرة سرعة األسطوانة ثنائية التأثير محليًا من خالل ...... -ب
( بنبضة هوائية من الطرفين، فإن الهواء 2/5( لصمام )4/1عند تطبيق إشارة هوائية في المدخل ) -ج

 والمضغوط سوف يسير بين المنفذين ........  
 لم مادة أنظمة التحكم النيوماتيكي.السؤال الخامس: هل لديك أي مقترحات يمكن أن تساهم في تحسين تع

 
 
 
 
 
 
 
 



 في المعهد الصناعي اا ( طالب12مع ) ((13)ملحق ) ( نتائج أسئلة المقابلة االستطالعية14ملحق رقم )
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 الطالب
 السؤال الرابع السؤال الثالث السؤال الثاني السؤال األول

 ج ب آ ج ب آ ج ب آ ب آ

 خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة خاطئة صحيحة اإلجابة

1 √  √  √   √ √  √   √ √   √ √   √ 

2  √  √  √ √   √  √  √  √ √   √  √ 

3  √  √  √  √  √  √  √  √ √   √  √ 

4 √  √   √  √ √  √  √  √   √ √   √ 

5  √  √ √   √  √  √  √  √  √  √  √ 

6 √  √   √ √  √   √ √   √ √   √  √ 

7 √   √  √  √ √  √   √ √   √  √ √  

8  √  √ √   √  √  √ √  √   √ √   √ 

9  √  √  √  √  √ √   √  √  √  √  √ 

10  √  √  √  √  √  √  √ √   √  √  √ 

11  √  √ √   √  √ √   √  √  √  √ √  

12  √  √  √  √ √   √ √   √ √   √  √ 

 10 2 9 3 8 4 7 5 8 4 7 5 7 5 10 2 8 4 9 3 8 4 المجموع

محصلة 
 السؤال

إجابة 
 صحيحة

 إجابة خاطئة إجابة صحيحة إجابة خاطئة إجابة صحيحة إجابة خاطئة إجابة صحيحة إجابة خاطئة

7 17 11 25 14 22 9 27 
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