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:  ص البحـثستخلم  
التعـف  لىـأ ر ـف ادـت اام االـك الللبـك لىافمعـك اليعىلمعلبـك لىعىـلم النمفةبـك لتهيبـك الي ـع ب   هدف البحث إلى

ولتحقيق أهداف العىيبك وااللععه نحل مقفر ردعدبعت المهادك النمفةبك لاى طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي، 
ة األولـأ علهعصـف الـاواةف النمفةبـك ل  التلصـ  للـأ ئعةيـك معلي ـع ب  العىيبـك النمفةبـك اليتاـيهك معلل ـا البحث  

واإللنتفونبــــك  مــــأ مقــــفر نردعدــــبعت المهادــــك النمفةبــــكن لاــــالب التعىــــب  الثــــعنلي الصــــهعلي، وئعةيــــك معــــع  ف 
ع لىافمعـك اليعىلمعلبـك لىعىـلم النمفةبـك  قـل ومؤشفات لصيب  االك الللبك،    بهعء د هعريل لتصيب  االـك الللبـك ًو

ك بهـــعء ااتكـــعر الي ـــع ب  العىيبـــك النمفةبـــك، ومببـــعم العـــعه الاـــالب نحـــل مقـــفر ليحتـــلى و ـــاة الكحـــ ، ولـــلل
  طعلــم مــأ طــالب الصــل األوي الثــعنلي 57عوتكونتتم مجموعتتتا البحتتث متت  ردعدــبعت المهادــك النمفةبــك، 

ع مـأ 28األولـأ معيللـك لعفيابـك وةى)ـ  عالصهعلي ل صـ  لمفةـعء، ولـ  ااتبـعره  معـو  لعـلاةي    طعلكـل
ع مـــأ ماردـــك اليحعدـــهك 29عج الثعنليـــك اليبوعنبوبـــك، واألاـــفى معيللـــك )ـــعماك وةى)ـــ  عماردـــك دـــله   طعلكـــل

ــع ــهعربك معف ـ ــك الصـ ــالب وأستتتفرت نتتتتاحث البحتتتث عتتت  ، الثعنليـ ــأ طـ ــك لىـ ــك التعفيابـ ــلال طـــالب اليعيللـ ل ـ
لىــأ ر   اليعيللــك الاــعماك ًــي ااتكــعر الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك ومببــعم االلعــعه نحــل اليقــفر  وهــلا  ــاي

االــك الللبــك القعةيــك لىــأ الافمعــك اليعىلمعلبــك لىعىــلم النمفةبــك لــع  لمــع ر ــف ًعــعي ًــي لهيبــك الي ــع ب  العىيبــك 
ع للأ و لد ًـفال داي ل صـعةبلع لهـا مىـتلى داللـك ع   0,01النمفةبك وااللععه نحل اليقفر، ورشعرت الهتعةج ريال

التعفيابــك ًــي ااتكــعر الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك ومببــعم ًــي التاا ــق القاىــي والكعــاي بــ أ طــالب اليعيللــك 
االلععه نحل اليقفر لصعلح التاا ق الكعاي  وهلا يعهي ر  طالب اليعيللك التعفيابك ًي التاا ق الكعاي ئا 

ب  القعةيـك لىـأ الافمعـك اليعىلمعلبـك لىعىـلم النمفةبـك ًـي لهيبـك الي ـع  ادت عدوا مأ التعى  معدت اام االك الللبـك
العىيبك النمفةبك والععهعلم  نحل اليقفر مصلرة رًا  مأ التاا ق القاىي، معإل)عًك للـأ للـك رشـعرت الهتـعةج 
للــأ و ــلد لالئــك ارلكعطبــك بــ أ ااتكــعر الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك وااللعــعه نحــل اليقــفر لــاى طــالب معيللــك 

 الكح  التعفيابك وللك ًي التاا ق الكعاي.
 الكلمات المفتاحية: 

ــك الللبــك  التعىــب   –االلعــعه نحــل اليقــفر  –الي ــع ب  العىيبــك  –العىــلم النمفةبــك  -الافمعــك اليعىلمعلبــك  –اال
 الثعنلي الصهعلي.
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The Effect of Using Smart Machine to Informational 
Programming for Electrical Science on Developing 

Scientific Concepts and Attitude Towards the Syllabus of 
Industrial Secondary Education Students 

Abstract: 
The current research aimed to identify the effect of using smart machine for 
informational programming of electrical science on developing scientific concepts 
and attitude towards Basics of Electrical Engineering syllabus of industrial 
secondary education students. To realize the aims of the research, a checklist 
of electrical scientific concepts included in unit one was assessed (electric and 
electronic circuits elements) from Basics of Electrical Engineering syllabus of 
industrial secondary education students, a checklist of smart machine design 
standards and indicators, building smart machine according to the information 
programming for design scenario based on research unit content as well as 
building electrical scientific concepts test and Basics of Electrical Engineering 
syllabus attitude scale. The two research groups consisted of (57) students in 
the first grade industrial secondary education, electricity specialization. They were 
randomly selected; the first group was experimental of (28) students from Sohag 
Mechanical Secondary School and the control group of (29) students from 
ElMahasna Industrial Secondary School in Girga. The research results showed 
the superiority of the experimental group over control group in electrical scientific 
concepts test and attitude scale towards the syllabus. This indicates that smart 
machine based on informational programming of electrical sciences has an 
essential effect on developing scientific concepts and attitude towards the 
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syllabus. They also showed that there is a statistically significant difference at the 
significance level (0,01) in the pre and post test among experimental group 
students in electrical scientific concepts test and attitude scale towards the 
syllabus in favour of the post test. This indicates that experimental group students 
in post test benefitted from learning based on smart machine based on 
informational programming in developing scientific concepts and attitude towards 
the syllabus better than the pre test as well as the results showed that there is a 
correlation association between electrical scientific concepts test and attitude 
scale towards the syllabus in favour of the experimental group in the post test. 

Key Words: 

Smart Machine - Electrical Science - informational programming - Scientific 
Concepts - Attitude Towards Course Syllabus - Industrial Secondary Education.
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 مقدمة:
 لا ــــت التعىــــب  لحــــاي لا ــــف ًــــي مااردــــهع 
ــق  ــاارم لتتلاًــــ ــف اليــــ ــل لبــــــت لت) ــــ ــلم، وهــــ ال ــــ
ــلا  ــلي الفئيــــي  لمــ ــت متاىكــــعت التحــ ــت مــ ولتنبــ
ــتعى  الــــللي )ــــفورة مىحــــك  رصــــكح  لقهبــــعت الــ
معلتعىب  مص ك لعمك، والتعىب  الثـعنلي الصـهعلي 
ــفرات  ــلى اليقـ ــك محتـ ــفلا لاابعـ ــك نطـ ــ ك اعصـ مصـ

ــعلت ــعل   تىــــ  مــ ــبك ًــــي لــ ) ف التنهللــــل ي الارادــ
 الىفيت. 

ولمــلا رصــكح التاــليف واإلصــالي التفةــلي 
ع مــــأ لي ئاــــ ، ولنهــــت ًــــي اللئــــ   ركثــــف للحع ــــل
ن ىت رصكح ركثف  ع ك لىت ابط الىىب  الياهـي 
لىأ التقـلي  الصـحبح لىلائـت التعىبيـي والتقهبـعت 
ــؤ فات  ــب  ال عىـــــي لىيـــ ــك الحا ثـــــك، والتق ـــ التعىبيبـــ

نعــــــالء ًــــــعرم، الي تى ــــــك التــــــي لــــــفةط ب ــــــهم  ع
 *.  256، ص 2017لااالفؤو  لديعل  ،

وئـــــعم لـــــ  مـــــأ ع عن بـــــت، بىـــــلم، ببع بـــــت  
بتحا ـــا معـــا اليلائـــل التاريىـــبك التـــي لصـــل 
ــع لنعـــع، ليىبـــك التـــاري ،  النبفبـــك التـــي  ـــت  بمـ
وهي التي لحاد اصعة  الافمعك اليعىلمعلبـك، 

 التي لتيث  ًي االي:
 لعا ولث ف انتكعه الاالب. -

 

قلع لال    يعبك لى  اله   األمفيوبــك  (APA 6th ed)* التل  ق ًو

 . 

ــعت  - ــللف متاىكـــــ ــأ لـــــ لىـــــــعلا لىـــــ
 التعى .

لقــام مــلاد لعىبيبــك مث ــفة الهتيــعم  -
 الاالب.

 لقلد للأ اإلنعع،. -
لىــــعلا لىـــــأ التـــــللف ونقـــــ  ر ـــــف  -

 التعى .
ف ل)ليك را عك. -  لًل

وييثــ  الــتعى  الــللي القــعة  لىــأ ادــت اام 
نطـــ  الـــتعى  اإللنتفونبـــك اليتاـــلرة نقاـــك التحـــلي 

اليتهــعمي  ًــي العيىبــك التعىبيبــك ًــي رــ  الت) ــف
لىتنهللل بــع، ًمــل لعىــب  ملاكــم ومتعــاد ومه ــتح 
لىــــــــأ العــــــــعل ، ونعــــــــ ت نطــــــــ  الــــــــتعى  الللبــــــــك 
ــتعى  معلحعدـــــــم االـــــــي  اليىـــــــت امك لاـــــــفامج الـــــ
وودعة  االلصعالت العصفيك لني لعلض ولىا 
ــع ماـــــفال  ــأ ملا متمـــ اال تبع ـــــعت التـــــي ال ييوـــ

  .95، ص 2017التاري  التقى ايك عهعلك ،ا ا،
 ,.Reva Freedman) ويعــ ف ع
2000, p.16 للأ ر  التقام ًي لاليف الافمعك

اليعىلمعلبك لهط  التعى  الللبك دل   زدهـف مـأ 
اــــالي الــــت م  والتعــــف  لىــــأ الحــــا   ول ىبقــــت 
معدـــــت اام الحعدـــــم مـــــت لقـــــاي  لقهبـــــعت  ا ثـــــك 

 ألدوات الافمعك ًي الععه بفمعك اليعىلمعت.
ويال ـــــــث الكع ـــــــ  مـــــــأ اـــــــالي ادـــــــتقفاء 
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ــتعى  االدببـــعت  ــفال الـ ــيبعت طـ ــع أ مىـ ــعمقك لكـ الىـ
والاـــــفامج التعىبيبـــــك التـــــي لىـــــت ام نطـــــ  الـــــتعى  
ــي العيىبـــــك التعىبيبـــــك، ويتاـــــح رنمــــــع  ــك ًـــ الللبـــ
مفادًعت لهلع وا ا مأ التعى  وهل نطـعم لعىبيـي 
ــعلاة الحعدــــم االــــي رو  ــع  ميىــ ــلاء لــ للــــي دــ
اإلنتفنــ  رو ري نطــعم لعىبيــي للــي ييثــ   ىقــك 

للي لىــــتعى  اليعتيــــا وصــــ  بــــ أ األدــــىلب الىــــى
ــع  ــأ رمثىتمـ ــهيط اإلدراكـــي، ومـ ــم والـ ــأ الحعدـ لىـ

نطــ   -عالتعىــب  الــللي ميىــعلاة الحعدــم االــي 
 اليعىيل  األللبعء . -التعى  ال ا فة 
 Metin, D., 2015, p.168)ورشـعر ع

للأ رنت مأ الي  ا رال  ت  لقـاي  اليعىلمـعت ًـي 
ــت   ــك لعــ ــأ للــ ــتج لــ ــأ ال  هــ ــا،  تــ وئــــ  وا ــ

 ولام ال م  والتحص   اليعًفي. االنتكعه
ــلم  ــاري  العىــــ ــعلي لتــــ ــت الحــــ ــ ف اللائــــ ويعــــ
ــعنلي  ــب  الثـــ ــز معىيـــــي التعىـــ ــك للـــــأ لفل ـــ النمفةبـــ
الصهعلي لىأ الكعع ردىلب لقى اي  فلـز لىـأ 
لىقـ أ اليعىلمـعت ًـي شـفي ولهـعوي اليل)ــللعت 
ــأ ا تبع ـــعت الاـــالب،  ــبك دو  الهطـــف للـ الارادـ

ىــــــعة  وهــــــلا ردى للــــــأ لــــــفض اليعىلمــــــعت والي
النمفةبك مصلرة غعماـك ومعقـاة، ميـع ردى للـأ 
ــع  لــــلا  هك)ــــي لىــــأ  ــ  الاــــالب لمــ ان  ــــعض ًمــ
ــهعلي ادــــــت اام  ــب  الثــــــعنلي الصــــ ــي التعىــــ معىيــــ
ردعل م التعى  الللبك اليهعدكك التي يىـتيتت ً مـع 

الاــالب مــعليحتلى مــت الت علــ  اإليعــعبي معــت، 
ليىعلالم  لىأ لهيبك الي ع ب  العىيبك النمفةبـك 

حــــ  اليىــــعة  النمفةبـــــك وااللعــــعه نحــــل العىـــــلم ل
النمفةبـــــــك مصـــــــ ك لعمـــــــك وردعدـــــــبعت المهادـــــــك 

 النمفةبك مص ك اعصك. 
عركعدة   درادك  روص   ولملا 

  مافورة درادك لالئك  28، ص 2000ال للي،
اليعىلمعت  م نطيك  الصهعلي  ال هي  التعىب  
التعىبيبك   التنهللل بع  ولعا    ولالرالمع  الحا ثك 

لت ًي  اليىت امك  الت) ـفات  مت  تهعدم 
ب أ   االرلكعط  واليمـأ  تي  زداد  التنهللل بع 

 .التعىب  الصهعلي واليمأ الىعةاة ًي اليعتيت
عرن    مث   الارادعت  العا ا مأ  وللصى  

     2017    ال   عع،ي،  2010لااالعزيز،
محيا، نطعم  2011اعلا  ادت اام  رهيبك  للأ    

النيا لل وةفامج  وال ا فة  الللبك  ف  التعى  
التعىبيبك   اليؤدىعت  ًي  والللبك  اإللنتفونبك 
اليعًفي  واالنعع،  التحص    لهيبك  ًي  لتىم  
واإلداء اليمعري ولىعلا ًي الت)ىم لىأ العا ا 
العيىبك   ًي  الاالب  للا ت  التي  اليعوالت  مأ 

 التعىبيبك.  
ــهبت  ــا مفالــــــم التصــــ ــع ب  ر ــــ ــا الي ــــ ولعــــ
ـــي والتـــي لـــهط  رًنـــعر  اليميـــك ًـــي الاهـــعء اليعًف

ل ـفد ومارلعلـت وةبعنعلــت لـأ الطـلاهف اليحــادة، ا
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ولزيـا مــأ ئارلـت لىــأ لعىـ  ليبــك غ ـف محــاودة 
ك عمهصـلر  ىـأ، ، 2014مأ ردعدبعت اليعًف

  .108 – 88ص ص 
 ,Kumar, Amit., & Mathurولف  ع

Madhu, 2013, p.165 الي ـع ب  العىيبـك  
م نمــع ادــتاالالت لههبــك مهطيــك يولنمــع اليــتعى  

 ت الي تى ك.مأ االي  لاد
وليثــــ  الي ــــع ب  العىيبــــك النمفةبــــك محــــلرلا 
ــعهج الت صصــــــــعت  ــت مهــــــ ــبلع لــــــــاور  للــــــ ردعدــــــ
النمفةبــك، وهــلا  ــاللنع للــأ الت ك ــا لىــأ لحق ــق 
التـــفامط ب همـــع لهـــا لهطـــب  محتـــلى مـــلاد العىــــلم 
ال هبــك النمفةبــك ًــي  يبــت مهــعهج الــتعى  الثــعنلي 
الصــــهعلي، ولنــــي لهيــــل لىــــك الي ــــع ب  مصــــلرة 

يك لاى الاالب، يعـم التعـف  لىـأ به ـتم  دىب
اليعففبك،  ـ  لصـليامع لـأ طفيـق ادـت اام ر ـا 
االدــتفالبعبعت، أل  اكتىــعب الي ــع ب  النمفةبـــك 
مصـلرة صـحبحك ودــىبيك يىـعلاه  لىـأ التل ــت 
والتهاــؤ والت اــبط ألي نعــعط، وللــك مــأ اــالي 
ــارة الت ىـــ فيك لىي ـــع ب   ًعىـــأ دـــا   اليثـــعي  القـ

ع الاعلم اللي    ارك م ملم القـارة النمفةبـك لدراكـل
دــىبيلع يىــتابت ر   تهكــ  ميقــاار الاعئــك النمفةبــك 

ل ىــــل  3التــــي يىــــتمىنمع  مــــع، لن بــــت ئارلــــت ع
ــلم  ــارك م مـــــ ــلي  ـــــ ــم الـــــ ــللك الاعلـــــ وات ، ولـــــ
ــتابت ر   ــلالي والتـــــلا،ي يىـــ ــ   لىـــــأ التـــ التلصـــ

ي نـــف ًـــي للا لعنـــ  التلصـــ الت النمفةعةبـــك ًـــي 
 مــــزة لىــــأ التــــلا،ي رم اليهــــع،ي ممبــــ ة لــــفةط األ

لىـــأ التـــلالي، معإل)ـــعًك للـــأ للـــك للا ادـــتاعع 
الاعلــــم ر  يعـــــف  ر  التبــــعر النمفةـــــي نللـــــع  

  ور  A.C، ولبــعر مت) ــف  D.Cعلبــعر مىــتيف 
ــأ ر   ــت ييوــ ــادة ً نــ ــعة  محــ ــع اصــ لنــــ  مهميــ
ــعر  ــل  التبـــ ــك يوـــ ــأ ر ىـــ ــلي مـــ ــام الـــ ــف الىـــ ي ىـــ
اليىـــت ام ًـــي اليهـــع،ي هـــل لبـــعر متـــفدد عركـــعدة 

  .470 - 464، ص ص 2003لي،ال ل 
ولنيأ رهيبك الي ع ب  ًي ادتبععب اليـعدة 
الارادـــــــبك و عىمـــــــع ركثـــــــف دـــــــمللك ًـــــــي ال مـــــــ  
ــع   ــك والقــ ــتعى  ركثــــف ًعلىبــ ــ  الــ ــللف، ولععــ والتــ
ــبيعء  النتقـــــــعي ر ـــــــفه للـــــــأ ملائـــــــل  ا ـــــــاة عشـــــ

  .44، ص 2014للده،
وةــعلهطف للــأ مقــفر العىــلم ال هبــك النمفةبــك 

الصــهعربك نعــاه مــأ اليقــفرات لاــالب اليــاارم 
ــك  ــأ م ــــع ب  لمفةعةبــ ــا لىــ ــبك التــــي لعتيــ األدعدــ
معـــــــــفدة وئـــــــــلان أ، ونطفيـــــــــعت لمفةعةبـــــــــك، ور  
الي ـــع ب  األدعدـــبك لىنمفةـــعء مـــأ الي ـــع ب  التـــي 
ــع،  يعـــــعني الاـــــالب صـــــعلةك ًـــــي التععمـــــ  معمـــ
ورةامــع مــت شــكوك الي ــع ب  والعالئــعت اليل ــلدة 

 ف ت للأ طفيقك  لا م  ًي الاهبك اليعففبك، وهلا
ــاري  اليىــــت امك عركــــعدة ال ــــللي، ، 2003التــ

  .471ص 
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ــتعااد و ـــااني موتىـــم  وييثـــ  االلعـــعه ادـ
 عبــــ  نىــــابلع لحــــاد دــــالر ال ــــفد ودــــىللت ل،اء 
مل)ـــللعت مع هـــك مـــأ   ـــ  ل اـــ   رو لـــام 
ــت  ــلا ، رانبــــــــــــــــــ ــ ف نعــــــــــــــــــ ــ   علبىــــــــــــــــــ ل اــــــــــــــــــ

  .205، ص 2011لاااليهع ،
 ويعــ ف االلعــعه للــأ االدــتععمعت الععطفبــك

التــــي لــــؤ ف ًــــي الىــــىلك العــــعم لى ــــفد ًــــي رداء 
  .Qazaq, 2012, p.22العي  ع

ــك  ــــــــــــــــ ــك علًف ــات درادــــــــــــــــ ــلا ركــــــــــــــــ ولمــــــــــــــــ
  لىأ و لد ر ف ليععبي لىاـفامج 2016اليهىي،

التاريىـــبك القـــعة  لىـــأ الـــتعى  اليـــامج ًـــي لهيبـــك 
لحصــــــ   ال  زيــــــعء، و ــــــ  اليىــــــعة  ال  زيعةبــــــك، 
 وااللعــعه نحــل لعىــ  ال  زيــعء لــاى طــالب الصــل

 األولأ الثعنلي.
ــا أ  ــك عمصــــــــــــــــــــ ــى  درادــــــــــــــــــــ وللصــــــــــــــــــــ

  للــــــــــأ ر  ادــــــــــت اام بفنــــــــــعمج 2017م تــــــــــعي،
ع لىــأ نطفيــك ًــع  ه ــ  ع  Vanللنتفونــي ئعةيــل

Hiele ــك التبعريـــــــــك ــاة النمفةبـــــــ ــاري  و ـــــــ   نلتـــــــ
والنمفوم)هعطبىـــــــبكن لتـــــــاريم طـــــــالب الصـــــــل 
الثعل  الثعنلي القى  العىيي دعلا لىـأ لحىـ أ 

 ممعرات    اليىعة  ال  زيعةبك.
  2003ورشـــعرت درادـــك عركـــعدة ال ـــللي، 

للـــأ ر  ادـــت اام نيـــللج الـــتعى  التلل ـــاي دـــعلا 
ًــــــي ،يــــــعدة التحصــــــ  ، مــــــت لنــــــليأ الععهــــــعت 

ــك،  ــك النمفةبــــ ــلم ال هبــــ ــعدة العىــــ ــل مــــ ليععببــــــك نحــــ
معإل)عًك للأ للك و لد لالئك ارلكعطبك مل كـك 

ــ   ــتلى عال مــ ــا مىــ ــل لهــ ــ   التالم ــ ــ أ لحصــ  –بــ
 درادك اليعدة. التاا ق  والععهعلم  نحل

عرمعني   مث   الارادعت  مأ  العا ا  وركات 
ربل مع)ي،  2012العمهي،      2011  دع اة 

العفة ا، بفامج  2010محيا  رهيبك  لىأ    
الي ع ب    لهيبك  اليتعادة ًي  النيا للف واللدعةط 

 العىيبك وممعرات    اليىعة  النمفةبك.
وةـــعلهطف للـــأ ردـــعل م التعىـــب  اليىـــت امك 

نمــع لعتيــا معــو  ردعدــي لىــأ معليــاارم نعــا ر
ــ  الارادـــعت  ــات معطـ ــلا ركـ ــاي، لمـ ــب  التقى ـ التعىـ

   ـــ ال   2010مثـــ  درادـــك عرنـــ  لاـــاالعزيز،
ــع،ي، ــا، 2017 عـ ــا محيـ ــك  2011  اعلـ ـ   لًف

   2003  ركـــــــــعدة ال ـــــــــللي، 2016اليهىـــــــــي،
  لىــــــأ رهيبــــــك ادــــــت اام 2009نــــــفم أ لبــــــفا ب 

ادــــتفالبعبعت وطــــفال لعىــــ   ا ثــــك لتهعدــــم مــــت 
ــك ا ــي طابعـــ ـــ ــعت الاـــــالب، ًو ــفرات وا تبع ـــ ليقـــ

 ــاود لىــ  الكع ــ  ل تقــف مف ىــك التعىــب  الثــعنلي 
ــ   ــ  لعىــ ــت ام نطــ ــعت التــــي لىــ ــهعلي لىارادــ الصــ
ــك  للبـــك مقعرنـــكل ميفا ـــ  التعىـــب  األاـــفى، وألهيبـ
لعى  الي ع ب  العىيبـك النمفةبـك رولـا لىـأ رهيبـك 
لعىيمـع معــو  وردـىلب لىيــي صـحبح يىــم  ًــي 

اــالب، ولمــلا لــ  لصــيب   لــك لىابــك ا تبع ــعت ال
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للبـــــك ًـــــي العىـــــلم النمفةبـــــك لىنعـــــل لـــــأ ر ـــــف 
ادـــت ااممع ًـــي لعىـــ  مقـــفر نردعدـــبعت المهادـــك 
ــك النمفةبــــــك  ــك الي ــــــع ب  العىيبــــ النمفةبــــــكن لتهيبــــ
وااللعــعه نحــل اليقــفر ًــي محعولــك لىت)ىــم لىــأ 
ــ   ــعء لعىيمـ ــت الاـــالب ر هـ ــي للا ـ ــعلةعت التـ الصـ

 معلافال التقى ايك.
 مشكلة البحث:

ما  خالل  م   البحث  بمشكلة  الباحث  أحس 
 يلي: 
اليقــعبالت الع صــبك التــي لــ  ل فاؤهــع مــت  أواًل:

  معىي أ مأ معىيي ئى  النمفةـعء 8لاد ع
مــــــــعلتعىب  الثــــــــعنلي الصــــــــهعلي، مياردــــــــتي 

 –عاليحعدـــــــهك الثعنليـــــــك الصـــــــهعربك بهـــــــ أ 
ــ أ  نطــــعم  ــك بهــ ــك اليبوعنبوبــ ــلهعج الثعنليــ دــ
الـــــــــثالي دـــــــــهلات ًـــــــــي العـــــــــعم الارادــــــــــي 

ــع 2018/2019ع ــي مــ ــعرت للــ  ، والتــــي رشــ
  ىي:
لةك لــــــاى طــــــالب الصــــــل و ــــــلد صــــــع -

ــعء ًـــي درادـــك مقـــفر  األوي مقىـــ  النمفةـ
نردعدــــبعت المهادــــك النمفةبــــكن واعصــــك 
الل ــــاة األولــــأ ألنمــــع لــــفلكط معلي ــــع ب  
ــ   اردــلا مثىمــع  العىيبــك النمفةبــك التــي ل
ــتم   ــك درادــ ــي باايــ ــك ًــ ــ  واعصــ ــأ ئاــ مــ

ــعنلي  ــعلتعىب  الثـــــــــ ــعء مـــــــــ ــ  النمفةـــــــــ مقىـــــــــ
 الصهعلي.

ــ أ لىـــأ مل  - ــك ان  ـــعض ئـــارة اليعىيـ ا مـ
ا تبع عت ل  الاـالب والتلاصـ  معمـ  
لا ق اللئ  الي ص  لىحصك ولثـفة 

 رلااد الاالب.
ــعم اليعىيـــــ أ مع تبع ـــــعت  - ان  ـــــعض اليـــ

ــعل م  ــت اامم  ردـــــ ــام ادـــــ الاـــــــالب ولـــــ
 لنهللل بك لتحق ق رهاا  التعى .

اليقعبالت الع صـبك التـي لـ  ل فاؤهـع مـت   ثانًيا:
  طعلــــــم مــــــأ طــــــالب الصــــــل 33لــــــاد ع

األوي مقىـ  النمفةــعء، مياردـتي عاليحعدــهك 
دـلهعج الثعنليــك  -الثعنليـك الصـهعربك بهــ أ 

اليبوعنبوبـك بهـ أ  نطـعم الـثالي دـهلات ًـي 
 ، والتـــــــي 2018/2019العــــــعم الارادــــــي ع

 رشعرت للي مع  ىي:
اليعىيـــ أ ًـــي اللدـــعة  التـــي يىـــت اممع  -

لـــــــــاري  مقـــــــــفر نردعدـــــــــبعت المهادـــــــــك 
النمفةبــكن ودــعة  ل طبــك نطفيــك ال لىاــي 

 ا تبع عت الاالب ومحتلى اليقفر.
و ــلد صـــعلةك ًــي ل علـــ  الاــالب مـــت  -

اليعىــــــ  ر هــــــعء شــــــفي مقــــــفر نردعدــــــبعت 
 المهادك النمفةبكن.
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لاني ممعرات الاالب ًـي  ـ  اليىـعة   -
النمفةبــــــــك اليتهللــــــــك اليتعىقــــــــك ميقــــــــفر 

 دبعت المهادك النمفةبك.ردع
ــالب لىيعىلمــــــعت  - ــعض لليــــــعم الاــــ ان  ــــ

ــك ميقــــــــفر  ــك النمفةبــــــ ــع ب  العىيبــــــ والي ــــــ
 نردعدبعت المهادك النمفةبكن.

ان  ـــعض داًعبـــك ورطكـــك الاـــالب لـــتعى   -
 مقفر نردعدبعت المهادك النمفةبكن.

ا: الع هــك االدــتاالربك التــي لــ  ل فاؤهــع مــت  ثالثتتً
  طعلــــــم مــــــأ طــــــالب الصــــــل 15لــــــاد ع

وي مقىـــ  النمفةـــعء مياردـــتي عاليحعدـــهك األ
دــلهعج الثعنليـــك  –الثعنليــك الصــهعربك بهـــ أ

ــ  الارادـــــي  ــ أ  ًـــــي ال صـــ ــك بهـــ اليبوعنبوبـــ
 ،  2018/2019األوي مأ الععم الارادي ع

 والتي اشتيى  لىأ:
ــك  - ــعر عالي ـــــــــع ب  العىيبـــــــ لاا ـــــــــق ااتكـــــــ

النمفةبــك ًـــي مقـــفر نردعدـــبعت المهادـــك 
لاـــالب النمفةبـــكن  لىتعـــف  لىـــأ ئـــارة ا

مــ  وادـــتبععب الي ــع ب  العىيبـــك  لــتعى  ًو
ــعة   ــ  اليىـــــــ ــع لحـــــــ ــك ولاابقمـــــــ النمفةبـــــــ

 النمفةبك.
ــالب نحــــــل  - ــعه الاـــ ــعم العـــ ــق مببـــ لاا ـــ

درادـــــــتم  ليقـــــــفر نردعدـــــــبعت المهادـــــــك 
 النمفةبكن.

 :والاح مأ لحى   الهتعةج مع  ىي
بالنستتتبة الختبتتتار المفتتتاهيم العلميتتتة:  .1

ــأ  ـــ  5ر  ع ــلا مـ   طـــالب ًقـــط ليوهـ
ااتكـــــــعر الي ـــــــع ب  العىيبـــــــك النمفةبـــــــك 
معــو  مقاــلي، وردــلب مــعئي الاــالب 
ًي لىك االاتكعر، ويف ت الكع   للك 

 ليع  ىي: 
و ـــلد صـــعلةك ًـــي ئـــارة الاـــالب  -

لىـــــــــــــأ لدراك العالئـــــــــــــعت بـــــــــــــ أ 
 الي ع ب  العىيبك النمفةبك.

ــارة الاـــــــالب لىـــــــأ  - ان  ـــــــعض ئـــــ
يحصىل   مععلعك اليعىلمعت التي

 لى مع مأ اليعى .
بالنسبة لمقيتا  االتجتاه نحتو مقترر  .2

ر   "أساستتتتيات الهندستتتتة الكهربيتتتتة":
ــا م  العــعه دــىاي نحــل 12ع   طعلــم ل

ــفر نردعدـــبعت المهادـــك النمفةبـــكن،  مقـ
 ورلفةلا لأ رنم :

 اردل  مقفر نردعدـبعت المهادـك  -
ــكن معـــــو  الزامـــــي )ـــــيأ  النمفةبـــ

 اليقفرات التي ال يحالنمع.
معام ًعةاة ورهيبك ليقـفر   يععفو   -

 نردعدبعت المهادك النمفةبكن.
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ال يىـــــــــــتيتعل  بارادـــــــــــك مقـــــــــــفر  -
 نردعدبعت المهادك النمفةبكن.

ــك لىتعـــف   - ــك ورطكـ ان  ـــعض داًعبـ
لىأ اليعىلمعت والي ع ب  العىيبـك 

 النمفةبك الحا ثك.
)ــعل ل علــ  الاــالب اإليعــعبي  -

نحـــــــل درادـــــــك مقـــــــفر نردعدـــــــبعت 
 النمفةبكن.المهادك 

اليقعبالت  نتعةج  للبت  رشعرت  ليع  ونتبعك 
عاليعىي أ   مت  والع هك   –الع صبك  الاالب ، 

مأ   لاد  مت  ل فاؤهع  ل   التي  االدتاالربك 
التفةليك   والارادعت  األمحعي  ولهارة  الاالب، 
لتعى    الللبك  الهط   لىأ  التعف   لهعول   التي 
الصهعلي   الثعنلي  معلتعىب   النمفةبك  الي ع ب  

أ  ا لى  الكع  ، يىعي الكع   مأ االي  لى
الللبك   االك  وادت اام  للربت  للأ  الكح   هلا 
وا تبع عت   اليحتلى  طابعك  مت  ميع  ت ق 
الي ع ب    لهيبك  ًي  لىم   ئا  والتي  الاالب، 
العىيبك النمفةبك لح  اليىعة  النمفةبك وااللععه  
وهلا  النمفةبكن،  المهادك  نردعدبعت  مقفر  نحل 

   إل فاء هلا الكح .مع دًت الكع 
ًي و لد   الكح   ليثى  معوىك  وميع داق 
الثعنلي  التعىب   طالب  للا ت  صعلةعت 
العىيبك   لىي ع ب   درادتم   ر هعء  الصهعلي 

النمفةبكن،   المهادك  نردعدبعت  ميقفر  النمفةبك 
وهلا ردى للأ )عل ئارلم  لىأ ًم  الي ع ب   

إلدرا ومععلعتمع  العىيبك  والقلان أ  ك  واليعىلمعت 
ولحق ق   النمفةبك  اليىعة   لح   ب همع  العالئعت 
وهلا  الصهعلي،  الثعنلي  معلتعىب   التعى   رهاا  
نحل   الععهعلم   لىأ  دىاي  معو   انعو  
مأ   لقام  مع  االي  مأ  للك  والاح  اليقفر، 
مأ   لاد  مت  ل فاؤهع  ل   التي  اليقعبالت  نتعةج 
الصهعلي،  الثعنلي  التعىب   وطالب  معىيي 

الع ه  نتعةج  عااتكعر  ولللك  لــ  االدتاالربك  ك 
النمفةبك   العىيبك  الععه    –الي ع ب   مببعم 

الاالب نحل اليقفر  التي ل  ل فاؤهع مت لاد 
ل ص    الصهعلي  الثعنلي  التعىب   طالب  مأ 
للأ لصيب   لك   الكع    كمفةعء، وهلا مع دلأ 
النمفةبك   لىعىلم  اليعىلمعلبك  لىافمعك  للبك 

نردعد مقفر  لعى   ًي  المهادك  الدت ااممع  بعت 
ًي   الاالب  لعى   ا تبع عت  لتىابك  النمفةبكن 

 محعولك لتلل   لىك الصعلةعت.
 : أسئلة البحث

الفةب    الىؤاي  ًي  الكح   معوىك  لحادت 
 التعلي:

متتتتتا أثتتتتتتر استتتتتتتخدام اآللتتتتتة الذكيتتتتتتة للبرمجتتتتتتة 
المعلوماتيتتتة للعلتتتوم الكهربيتتتة لتنميتتتة المفتتتاهيم 
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العلمية واالتجاه نحو المقرر لدى طالب التعليم 
 الثانوي الصناعي؟

ويت ــفع مــأ الىــؤاي الــفةب  األدــةىك ال فربــك 
 :التعلبك

مـــــع الي ـــــع ب  العىيبـــــك النمفةبـــــك اليتاـــــيهك  -
ةف النمفةبـــك معلل ـــاة األولـــأ علهعصـــف الـــاوا

واإللنتفونبــك  مــأ مقــفر نردعدــبعت المهادــك 
 النمفةبكن لاالب التعىب  الثعنلي الصهعلي؟

مـــع معـــع  ف ومؤشـــفات لصـــيب  االـــك الللبـــك  -
ــك لىعىـــلم  ــك اليعىلمعلبـ ع لىافمعـ ــل قـ ــك ًو اليقتف ـ
ــك  ــك النمفةبـ ــك الي ـــع ب  العىيبـ ــك لتهيبـ النمفةبـ
ــك  ــبعت المهادـــ ــل مقـــــفر نردعدـــ ــعه نحـــ وااللعـــ

 ن؟النمفةبك
مع التصيب  التعىبيـي لللـك الللبـك اليقتف ـك  -

لتهيبـــك الي ـــع ب  العىيبــــك النمفةبـــك وااللعــــعه 
ــكن  ــك النمفةبــ ــبعت المهادــ ــفر نردعدــ ــل مقــ نحــ

 لاى طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي؟
مــــــع ر ــــــف ادــــــت اام االــــــك الللبــــــك لىافمعــــــك  -

اليعىلمعلبــك ًــي لــاري  نردعدــبعت المهادــك 
الي ـــع ب  العىيبـــك النمفةبـــك النمفةبـــكن لتهيبـــك 

 لاى طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي؟
مــــــع ر ــــــف ادــــــت اام االــــــك الللبــــــك لىافمعــــــك  -

اليعىلمعلبــك ًــي لــاري  نردعدــبعت المهادــك 
ــفر  ــل مقــــــ ــعه نحــــــ ــك االلعــــــ ــكن لتهيبــــــ النمفةبــــــ

ردعدـــــبعت المهادـــــك النمفةبـــــك لـــــاى طـــــالب 
 التعىب  الثعنلي الصهعلي؟

ــع ب  العىي - ــ أ الي ـ ــك بـ ــع العالئـ ــك مـ ــك النمفةبـ بـ
ــك  ــبعت المهادـــ ــل مقـــــفر نردعدـــ ــعه نحـــ وااللعـــ
ــعنلي  ــب  الثـــــ ــكن لـــــــاى طـــــــالب التعىـــــ النمفةبـــــ

 الصهعلي؟
البحث:   لحق ق  أهداف  للأ  الكح   يىعأ 

 األهاا  التعلبك: 
بهـــــــعء ئعةيـــــــك معلي ـــــــع ب  العىيبـــــــك النمفةبـــــــك  -

اليتايهك معلل ـاة األولـأ علهعصـف الـاواةف 
عت النمفةبك واإللنتفونبـك  مـأ مقـفر نردعدـب

 المهادك النمفةبكن.
ــك  - بهــعء ئعةيــك معــع  ف ومؤشــفات لصــيب  اال

ــك  ــك اليعىلمعلبـ ع لىافمعـ ــل قـ ــك ًو ــك اليقتف ـ الللبـ
 لىعىلم النمفةبك.

ــك ًــــي )ــــلء  - ــك الللبــــك اليقتف ــ لصــــيب  االــ
دــــــــــــ هعريل التصــــــــــــيب  وئعةيــــــــــــك اليعــــــــــــع  ف 

 واليؤشفات.
ــ   - ــك لحـــــ ــك النمفةبـــــ ــع ب  العىيبـــــ ــك الي ـــــ لهيبـــــ

النمفةبـــــــك لـــــــاى طـــــــالب التعىـــــــب  اليىـــــــعة  
 الثعنلي الصهعلي.

لهيبك االلععه نحل مقفر نردعدبعت المهادـك  -
ــعنلي  ــب  الثـــــ ــكن لـــــــاى طـــــــالب التعىـــــ النمفةبـــــ

 الصهعلي.
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ك العالئك ب أ الي ع ب  العىيبك وااللععه  - معًف
نحــــل اليقــــفر لــــاى طــــالب التعىــــب  الثــــعنلي 

 الصهعلي.
البحث:   الهقعط  أهمية  ًي  الكح   رهيبك  لطمف 

 التعلبك: 
لقـــاي  نيـــللج ل فاةـــي لعىبيـــي لللـــك الللبـــك  -

ــك لىعىـــلم  ــك اليعىلمعلبـ ع لىافمعـ ــل قـ ــك ًو اليقتف ـ
النمفةبـــك ئـــا ي  ـــا معىيـــي النمفةـــعء مـــعلتعىب  
الثــــــــعنلي الصــــــــهعلي ًــــــــي لحىــــــــ أ طــــــــفال 

 وردعل م لاريىم  لىيقفرات ال هبك.
ف ًــفص لعىــ  للنتفونبــك للبــك الكتىــعب  - لــًل

صــــــهعلي طــــــالب الصــــــل األوي الثــــــعنلي ال
الي ع ب  العىيبك النمفةبك م ن ىم  مأ االي 

 االك الللبك.
ــعه لاـــالب الصـــل األوي  - لقـــاي  مببـــعم العـ

ــك  ــل اليقـــــفرات ال هبـــ ــهعلي نحـــ ــعنلي الصـــ الثـــ
 النمفةبك.

لزويــا مصــييي الــتعى  اإللنتفونــي ميعــع  ف  -
 ومؤشفات لصيب  الهط  الللبك.

لل بت نطف القعةي أ لىـأ لصـيب  اليقـفرات  -
لتعىبيبــك للــأ رهيبــك للــااد ولصــيب  واليــلاد ا

اليقـــــــفرات الارادـــــــبك ًـــــــي )ـــــــلء الافمعـــــــك 
 اليعىلمعلبك لهط  التعى  الللبك.

ــك والتعىــــــب   - ــل،ارة التفةبــــ ــؤول أ بــــ ــ  اليىــــ  ــــ

ــب   ــاارم التعىـ ــا مـ ــأ لزويـ ــي لىـ ــب  ال هـ والتعىـ
الصهعلي بافامج التعى  الللبك التي لتهعدم 

 مت لىك اليف ىك.
 محددات البحث: 

   لىأ اليحادات االبك: يقتصف الكح 
 المحددات الموضوعية: ▪

 –البرمجتتة المعلوماتيتتة لالتتة الذكيتتة  -
االتجتتتاه  –مفتتتاهيم العلتتتوم الكهربيتتتة 

ــك نحتتتتتتتتو  ــبعت المهادــــــ مقــــــــفر نردعدــــــ
النمفةبــــــــــكن لاـــــــــــالب الصـــــــــــل األوي 

 الثعنلي الصهعلي ل ص  نكمفةعء.
الل ــــــــاة األولــــــــأ علهعصــــــــف الــــــــاواةف  -

واإللنتفونبـــــــك  مـــــــأ مقـــــــفر النمفةبـــــــك 
 نردعدبعت المهادك النمفةبكن.

ــعه نحــــــل مقــــــفر  - ــعد مببــــــعم االلعــــ رمعــــ
ــاة  ــكن عًعةــ ــك النمفةبــ ــبعت المهادــ نردعدــ

الفطكــــــــك والحــــــــم  –ورهيبــــــــك اليقــــــــفر 
الت علــــــــــــ   –واالدــــــــــــتيتعع مــــــــــــعليقفر 

 اإليععبي مت اليقفر .
 المحددات البشرية: ▪

ــ  ااتبـــعره  معـــو  لعـــلاةي  معيـــللت أ لـ
األوي الثــــــــــعنلي مــــــــــأ طــــــــــالب الصــــــــــل 

 الصهعلي ل ص  نكمفةعءن ليثال ًي: 
اليعيللــــــك الاــــــعماك مــــــأ ماردــــــك  -   
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اليحعدهك الثعنليك الصهعربك بهـ أ ولـادهع 
   طعلكلع.29ع

اليعيللــــــك التعفيابــــــك مــــــأ ماردــــــك  -   
دــلهعج الثعنليــك اليبوعنبوبــك بهــ أ ولــادهع 

   طعلكلع.28ع
 المحددات المكانية: ▪

ــ - ــهك الثعنليـ ــك اليحعدـ ــهعربك ماردـ ك الصـ
 به أ معف ع ميحعًطك دلهعج.

ماردـــــك دـــــلهعج الثعنليـــــك اليبوعنبوبـــــك  -
 به أ ميحعًطك دلهعج.

 المحددات الزمانية: ▪
ــأ العـــــــعم  - ــي األوي مـــــ ــ  الارادـــــ ال صـــــ

 م .2019/2020الارادي ع
 مصطلحات البحث:

 اآللتة الذكيتة: 
ا بننهتا: نلاا ـق  تعرف اآللة الذكية إجراحيتً

 زود الاعلم م افات لعىبيبك  ا اة لـؤدي للـأ 
لاريكـــــت لىـــــأ لا ـــــا مـــــأ العيىبـــــعت الفيع)ـــــبك 
ع  قـل لىقلان أ النمفةبك مأ االي الحعدم االي ًو
ــك  ــك ًلريـ ــك را عـ ــاي  ل)ليـ ــت لقـ ــ أ مـ ــ  معـ لتىىىـ
لبوتعل ملاطأ )ع ك الدتثعرة داًع تت لىكح  

 واالطالعن.
 بيتة: البرمجة المعلوماتية للعلتوم الكهر 

ا بننهتتتتا: ــلم  تعتتتترف إجراحيتتتتً نهــــي التــــي لقــ
ــع ب   ــعت والطــــــــــلاهف والي ــــــــ بتحليــــــــــ  اليعىلمــــــــ
والحقـــــعةق العىيبـــــك النمفةبـــــك اليل ـــــلدة ميقـــــفر 
ردعدــــــبعت المهادــــــك النمفةبــــــك معدــــــت اام ل)ــــــك 
ــللي  ــتعى  لىــ ــعت الــ ع لهطفيــ ــل قــ ــتعى  ًو ــع اليــ ي ميمــ

 م هي تمع م لكعع ر اي األدعل م العىيبكن.
 :المفاهيتم العلميتة

ا  تعترف المفتاهيم العلميتتة الكهربيتة إجراحيتتً
ــ عت  بننهتتتتتا: ــبعء لمـــــع صـــ ــك مـــــأ األشـــ نمعيللـــ

واصــعة  ئــا لنــل  معــتفلك لفةامــع بكعاــمع 
ع، وييوــــأ  ــيلع رو رمــــزلا رو مصــــاىحل ولعاــــي ادــ

 اكتىعبمع مأ ب ةك التعى  اليهعدكك لللكن.
 االتجتاه نحتو المقترر: 

يعتتتترف االتجتتتتاه نحتتتتو مقتتتترر أساستتتتيات 
ا بننتتتتت : "الهندستتتتتة الك ملئـــــل هربيتتتتتة إجراحيتتتتتً

الاعلـــــم اإليعـــــعبي وم ىـــــت و كـــــت ول علىـــــت مـــــت 
اليل)ـــــــــللعت اليل ـــــــــلدة ميقـــــــــفر ردعدـــــــــبعت 

ويعاـــف لهـــت معلار ـــك النىبـــك المهادـــك النمفةبـــك، 
 التي يحص  لى مع الاعلم ًي هلا اليببعمن.  

البحث:   اليت) فات متغيرات  الكح  لىأ  اشتي  
 التعلبك: 
لىافمعك    المستقل:المتغير   - الللبك  االك 

 اليعىلمعلبك. 
التابعة: - العىيبك    المتغيرات  الي ع ب  
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االلععه نحل مقفر ردعدبعت   –النمفةبك  
 المهادك النمفةبك. 

 منهث البحث: 
ادت ام الكع   اليهمـج اللص ي التحى ىـي 
ًي لحا ـا الي ـع ب  العىيبـك النمفةبـك اليتاـيهك 

النمفةبــــــك  معلل ــــــاة األولــــــأ علهعصــــــف الــــــاواةف
واإللنتفونبــــك  مـــــأ مقــــفر نردعدـــــبعت المهادـــــك 
ــعنلي  ــل األوي الثـــــــ ــالب الصـــــــ ــكن لاـــــــ النمفةبـــــــ
ــهعلي نكمفةــــــعءن، ليــــــع ادــــــت ام اليــــــهمج  الصــــ
الاهــــــعةي ًــــــي لصــــــيب  االــــــك الللبــــــك لىافمعــــــك 
ع اليـــــــهمج شـــــــكك  اليعىلمعلبـــــــك، وادـــــــت ام رياـــــــل

ًـــــــي ل ـــــــفاء لعفةـــــــك الكحـــــــ  لىـــــــأ  التعفياـــــــي
االـــك الللبــــك معيللـــك الكحـــ  وابــــعم ًعلىبـــك 

ــ   ــفات الكحـــ ــأ مت) ـــ ــك لىـــ ــك اليعىلمعلبـــ لىافمعـــ
ــك النمفةبـــك  ــك عالي ـــع ب  العىيبـ االلعـــعه  –التعمعـ

  .نحل اليقفر
 مواد وأدوات البحث: 

 التجريبية للبحث: مواد المعالجة  -1
الللبك   االك  ًي  التعفيابك  اليععلعك  لتيث  
لىافمعك اليعىلمعلبك التي لتايأ اليحتلى  

الاواةف التعىبيي   علهعصف  األولأ  لىل اة 
النمفةبك واإللنتفونبك  مأ مقفر نردعدبعت  
األوي   الصل  لاالب  النمفةبكن  المهادك 

 الثعنلي الصهعلي نكمفةعءن. 

 أدوات البحث:  -2
 ئعم الكع   م لااد األدوات التعلبك:     

ااتكـــعر الي ـــع ب  العىيبـــك النمفةبـــك لحـــ   -
 اليىعة  النمفةبك عللااد الكع   .

ــعم العــــــعه الاــــــالب نحــــــل مقــــــفر مب - بــــ
ــااد  ــكن عللـــ ــك النمفةبـــ ــبعت المهادـــ نردعدـــ

 الكع   .
 :التجريبي للبحث التصميم

ًـــي )ـــلء مـــهمج الكحـــ  ومت) فالـــت التيـــا 
التصيب  التعفياي لىكح  لىأ ادت ام الببـعم 

الكعـــــاي  مــــت معيـــــللت أ ر ـــــااهيع  –عالقاىــــي 
معيللــك لعفيابــك واألاــفى معيللــك )ــعماك، 
ع لىت كـــا مـــأ  ــل وطكقـــ  لىـــ م  ردوات الكحـــ  ئاىبـ
لععن  طالب اليعيللت أ،    ل فاء اليععلعك 

ــق ردوا ــ  لاا ــــ ــك،  ــــ ــايلع التعفيابــــ ــ  معــــ ت الكحــــ
لىيقعرنك ب أ در عت اليعيللت أ ولحا ـا داللـك 
ــف  ــك، ومـــــاى ر ـــ ــأ اليععلعـــ ــك لـــ ال ـــــفوال الهعلعـــ
ادت اام االك الللبك ًي العىلم النمفةبك لتهيبـك 
الي ــــــــع ب  العىيبــــــــك النمفةبــــــــك لحــــــــ  اليىــــــــعة  
النمفةبــــــــك وااللعــــــــعه نحــــــــل مقــــــــفر نردعدــــــــبعت 
ــعلي  ل)ـــــح  ــكن، والعـــــاوي التـــ المهادـــــك النمفةبـــ

 لتصيب  التعفياي لىكح :ا
 (  1جدول ) 

 التصيب  التعفياي لىكح   
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مجموعتي  
 البحث

قيا  
 قبلي 

المعالجة 
 التجريبية 

قيا  
 بعدي

 
المجموعة  
 التجريبية 

 

ااتكــــعر  - 
الي ـــع ب  

 العىيبك.
مببـــعم  - 

االلعـــــــعه 
ــل  نحـــــــــــــــــ

 اليقفر.

ادــــــــــــت اام 
ــك  االـــــــــــــــــــــــــ
ــك  الللبـــــــــــــــــــ
ــك  لىافمعــــــــــــ
 اليعىلمعلبك 

ــعر  - ااتكـــ
الي ــــع ب

م 
العىيبــــك

. 
ــعم  - مببــ

االلعــــعه 
ــل  نحـــــــــــــ
 اليقفر.

 
المجموعة  
 الضابطة

 

ادــــــــــــت اام 
ــك  الافيقـــــــــــــ

 التقى ايك

 
لإل عمك لأ لىعؤالت الكح  ل   البحث:    فروض

 صبعغك ال ــفوض التعلبك: 
 ل ـــــا ًـــــفال داي ل صـــــعةبلع لهـــــا مىـــــتلى  -1

  بــــــــ أ متلدــــــــط در ــــــــعت 0,05داللــــــــك ع
طــالب اليعيللــك التعفيابــك الــل أ دردــلا 
الل ــاة األولــأ علهعصــف الــاواةف النمفةبــك 
واإللنتفونبـــــــــك  مـــــــــأ مقـــــــــفر نردعدـــــــــبعت 
المهادــك النمفةبــكن معدــت اام االــك الللبــك 
واليعيللـــك الاـــعماك الـــل أ دردـــلا ن ـــ  

التقى ايــــــك، وللــــــك ًــــــي الل ــــــاة معلافيقــــــك 
التاا ق الكعاي الاتكعر الي ـع ب  العىيبـك 

ــك لصــــــــــــعلح در ـــــــــــعت طــــــــــــالب  النمفةبـــــــــ
 اليعيللك التعفيابك.

 ل ـــــا ًـــــفال داي ل صـــــعةبلع لهـــــا مىـــــتلى  -2
  بــــــــ أ متلدــــــــط در ــــــــعت 0,05داللــــــــك ع

ًــي التاا ــق طــالب اليعيللــك التعفيابــك 
الاتكـعر الي ـع ب    القاىي والتاا ق الكعاي

 لصعلح التاا ق الكعاي.ك العىيبك النمفةب
مىتلى   -3 لها  ل صعةبلع  داي  ًفال   ل ا 

ع در عت  0,05داللك  متلدط  ب أ    
واليعيللك  التعفيابك  اليعيللك  طالب 
ليببعم   الكعاي  التاا ق  ًي  الاعماك 
المهادك  نردعدبعت  مقفر  نحل  االلععه 
طالب  در عت  لصعلح  النمفةبكن 

 اليعيللك التعفيابك. 
هـــــا مىـــــتلى  ل ـــــا ًـــــفال داي ل صـــــعةبلع ل -4

  بــــــــ أ متلدــــــــط در ــــــــعت 0,05داللــــــــك ع
طــالب اليعيللــك التعفيابــك ًــي التاا ــق 
القاىــي والتاا ــق الكعــاي ليببــعم االلعــعه 
نحــل مقــفر نردعدــبعت المهادــك النمفةبــكن 

 لصعلح التاا ق الكعاي.
لل ــا لالئــك ارلكعطبــك دالــك ل صــعةبلع لهــا  -5

  بــــــــ أ متلدــــــــط 0,05مىــــــــتلى داللــــــــك ع
  العىيبــك النمفةبــك در ـعت ااتكــعر الي ــع ب

ــك  ــبعت المهادـ ــل مقـــفر نردعدـ ــعه نحـ وااللعـ
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النمفةبــــكن لــــاى طــــالب معيللــــك الكحــــ  
 التعفيابك وللك ًي التاا ق الكعاي.

 إجراءات البحث:  
قلع   ًو الكح   دعر  الكح   ردةىك  لأ  لإل عمك 

 لإل فاءات وال الات التعلبك:
التي   الكهربية  العلمية  المفاهيم  تحديد  أواًل: 
الثانوي  التعليم  طالب  لدى  تنميتها  يجب 
أساسيات  مقرر  خالل  م   الصناعي 

قلع لى الات الهندسة الكهربية،   ول  للك ًو
 التعلبك: 

الكح   .1 لل اة  الارادي  اليحتلى  ااتبعر 
واإللنتفونبك    النمفةبك  الاواةف  علهعصف 

 مأ مقفر ردعدبعت المهادك النمفةبك. 
الي ع ب    .2 ومفا عك  الكح ،  و اة  لحى   

ال عر بك   العىيبك  معلنتم  اليل لد 
اليفلكاك ميحتلى و اة الكح ،    للااد 
النمفةبك   العىيبك  معلي ع ب   مااةبك  ئعةيك 

لاى  لل ا  لهي تمع  يعم  التي  الكح   ة 
 طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي. 

مأ   .3 معيللك  لىأ  القعةيك  لفض 
اليهعهج   ًي  اليت صص أ  اليحوي أ 

 وطفال لاري  التعىب  الصهعلي. 
اليحوي أ   .4 )لء  راء  ًي  القعةيك  لعا   

الهمعةبك  تأ   صلرلمع  ًي  وصبعغتمع 

   م ململع.18رصكح  لتنل  مأ ع
القعةيك .5 ر   يبت   ىعب  كعت  والاح   ،

مىتلى   لها  دالك  الثكعت  مععمالت 
ع0,01ع الثكعت  مععم   وةىغ    0,92  ، 

العىيبك   الي ع ب   ئعةيك  رصكح   وةعلتعلي 
 النمفةبك ًي صلرلمع الهمعةبك.

التي   التعليمية  األهداف  قاحمة  تحديد  ثانًيا: 
الثانوي  التعليم  طالب  يكتسبها  أن  يجب 
لمقرر   دراستهم  خالل  م   الصناعي 

قلع ساسيات الهندسة الكهربية، أ ول  للك ًو
 لى الات التعلبك:

ئعةيك   .1 للااد  الكح ،     و اة  لحى   
الكح   لل اة  التعىبيبك  معألهاا   مااةبك 
واإللنتفونبك    النمفةبك  الاواةف  علهعصف 
التعىب    طالب  يوتىامع  ر   يعم  التي 

 الثعنلي الصهعلي.
اليعًفي   .2 الىىلك  رهاا   لحا ا مىتليعت 

لن  ها     –ال م     –ف  عالتلل التاا ق  
 مأ رهاا  و اة الكح .  

مأ   .3 معيللك  لىأ  القعةيك  لفض 
اليهعهج   ًي  اليت صص أ  اليحوي أ 

 وطفال لاري  التعىب  الصهعلي. 
اليحوي أ   .4 )لء  راء  ًي  القعةيك  لعا   

الهمعةبك  تأ   صلرلمع  ًي  وصبعغتمع 
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ع  مأ  لتنل   رةبىك، 4رصكح   رهاا     
 ًفربلع.  هاًلع 32ع

للبرمجة   الذكية  اآللة  تصميم  ثالًثا: 
لى الات المعلوماتية،   قلع  ًو للك  ول  

 التعلبك: 
لصيب    .1 ومؤشفات  معع  ف  ئعةيك  للااد 

اليعىلمعلبك   لىافمعك  قلع  ًو الللبك  االك 
 لىعىلم النمفةبك.

مأ   .2 معيللك  لىأ  القعةيك  لفض 
اليهعهج   ًي  اليت صص أ  اليحوي أ 

 عىب . وطفال لاري  لنهللل بع الت
اليحوي أ   .3 )لء  راء  ًي  القعةيك  لعا   

الهمعةبك  تأ   صلرلمع  ًي  وصبعغتمع 
ع مأ  لتنل   معع  ف  10رصكح     

   مؤشفلا. 69رةبىك، ع
اليىت ام،       .4 التصيب   نيللج  لحا ا 

ادت ام الكع   نيللج التصيب  التعىبيي  
مأ    (ADDIE)الععليي   اللي  تنل  

التصيب ،   عالتحى  ،  مفا    اي  
 ج، التاا ق، التقلي  . اإلنتع

وإنتعج  .5 بتصيب   ال عص  الى هعريل  للااد 
قلع   ًو اليعىلمعلبك،  لىافمعك  الللبك  االك 
اليعع  ف   وئعةيك  الكح   و اة  ليحتلى 
مأ   معيللك  لىأ  ولف)ت  واليؤشفات، 

)لء  ًي  ولعا ىت  لاكات  اليحوي أ 
الهمعةي   معوىت  رصكح   راةم   تأ 

 صعلحك لىته  ل. 
لبرمجة  رابًعا: تحديد أثر استخدام اآللة الذكية ل

العلمية   المفاهيم  تنمية  في  المعلوماتية 
أساسيات  مقرر  نحو  واالتجاه  الكهربية 

قلع لى الات الهندسة الكهربية:   ول  للك ًو
 التعلبك: 

للــااد ااتكــعر الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك  -1
ًــــي الل ــــاة األولــــأ علهعصــــف الــــاواةف 
النمفةبـــــــــك واإللنتفونبـــــــــك  مـــــــــأ مقـــــــــفر 

ن، ولف)ــت نردعدــبعت المهادــك النمفةبــك
لىـــأ معيللـــك مـــأ اليحويـــ أ لاـــكات 
ولعا ىت ًي )لء  راةمـ ،  ـ  لـ   ىـعب 
ــعر والاـــــــح ر   ــ   كـــــــعت االاتكـــــ مععمـــــ
ــك  ــعت لعنـــــ  دالـــ ــعمالت الثكـــ ــ  معـــ معطـــ

ــك ع ــتلى داللــ ــا مىــ ــعةبلع لهــ   0,01ل صــ
ــعت ع ــ  الثكـــ ــغ مععمـــ  ، ولـــــع  0,89وةىـــ

دابقــــــك ،  50،مــــــأ لاا ــــــق االاتكــــــعر ع
ــلرلت ــعر ًـــي صـ ــكح االاتكـ ــعلي رصـ  وةعلتـ

ــ أ  ــك و ال ـــ ــأ ايىـــ ــل  مـــ ــك  تنـــ الهمعةبـــ
 دؤاالل مأ ردةىك االاتبعر مأ متعاد.

للــااد مببـــعم العـــعه الاـــالب نحـــل مـــأ  -2
ــكن،  ــك النمفةبـــ ــبعت المهادـــ مقـــــفر نردعدـــ
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ولف)ــت لىــأ معيللــك مــأ اليحويــ أ 
لاكات ولعا ىت ًي )لء  راةم ،    ل  
 ىـــعب مععمـــ   كـــعت اليببـــعم والاـــح 

لـــك ر   يبــت معـــعمالت الثكــعت لعنـــ  دا
ــك ع ــتلى داللــ ــا مىــ ــعةبلع لهــ   0,01ل صــ

ــعت ع ــ  الثكـــ ــغ مععمـــ  ، ولـــــع  0,91وةىـــ
دابقــــــك ،  40،مــــــأ لاا ــــــق اليببــــــعم ع

وةعلتـــعلي رصــــكح اليببـــعم ًــــي صــــلرلت 
الهمعةبك  تنل  مأ  ال ك رمععد، و ال  أ 

 ركعرة  عهزلا لىتاا ق.
لاا ق التعفةك االدتاالربك لىـأ لـاد  -3

ع مـــأ طـــالب الصـــل 17ع األوي   طعلكـــل
مأ ماردك اليحعدهك الثعنليك الصهعربك 

 به أ.
اإللـــااد لتعفةـــك الكحـــ ، ولـــ  للـــك مـــأ  -4

اــــــــالي عالحصــــــــلي لىــــــــأ ال اعمــــــــعت 
ــك  ــك الال،مـــ واليلاًقـــــعت األمهبـــــك واإلداريـــ

التهىــ ق النعمــ   –لته  ــل لعفةــك الكحــ  
بتحا ا العلانم اإل فاةبـك والته  ليـك مـت 
ــق ميــــع  ــا في ماردــــتي التاا ــ ــعدة مــ الىــ

لىـــــــــا م  –رهـــــــــاا  الكحـــــــــ  يحقـــــــــق 
الافنعمج اليىحق ال عصـك بتعـ)   االـك 
الللبك    لىـا م االـك الللبـك لىافمعـك 
ــللف  ــزة النيا ـــــ ــأ ر مـــــ ــك لىـــــ اليعىلمعلبـــــ

ميعيـــــــــــ  الحعدـــــــــــم االـــــــــــي مياردـــــــــــك 
 اليعيللك الكح  التعفيابك .

ااتبــــــعر معيــــــللتي الكحــــــ  األدعدــــــبك  -5
التعفيابــــــك    ــــــ  لــــــع   -عالاــــــعماك 

ع     57لاده  ع مـأ طـالب الصـل طعلكـل
األوي الثــــــــــعنلي الصــــــــــهعلي نكمفةــــــــــعءن 
مياردتي التاا ق، وللك معا الت كا مأ 

 لنعًؤه .
ــق القاىــــي ألدوات الكحــــ   -6 ل ــــفاء التاا ــ

ــي  ــي ليثىــــــ  ًــــ ــعةي، والتــــ ــوىمع الهمــــ معــــ
ــعم  ــك، ومببــــ ــع ب  العىيبــــ ــعر الي ــــ عااتكــــ
ــك  ــبعت المهادـ االلعـــعه نحـــل مقـــفر ردعدـ
النمفةبــــــــك  لىــــــــأ طــــــــالب معيــــــــللتي 

التعفيابــــكن وللــــك  -اــــعماك الكحــــ  نال
 مياردتي التاا ق.

له  ــــل لعفةــــك الكحــــ    ــــ  لــــ  لــــاري   -7
و ــــاة الكحــــ  مــــأ اــــالي االــــك الللبــــك 
لىافمعــــــــــــــك اليعىلمعلبــــــــــــــك لىيعيللــــــــــــــك 
التعفيابـــــــــك، ولـــــــــاري  و ـــــــــاة الكحـــــــــ  

 لىيعيللك الاعماك معلافيقك التقى ايك.
التاا ــــق الكعــــاي ألدوات الكحــــ  لىــــأ  -8

ــعماك   –معيـــــــــــــللتي الكحـــــــــــــ  نالاـــــــــــ
 التعفيابكن. 

 يـــــــت الابعنـــــــعت ًـــــــي  ـــــــااوي اعصـــــــك  -9
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ولحى ىمــع ومععلعتمــع ل صــعةبلع معدــت اام 
 .SPSSبفنعمج 

اإل عمك لأ ردةىك الكح  والتحقق مأ  -10
ــحك ال ـــــــــفوض ولـــــــــفض الهتـــــــــعةج  صـــــــ

 ومهعئعتمع ول ى فهع.
لقاي  مى ـ  نتعةج وللصبعت الكح   -11

ــلء مــــع لــــ   ــلي اليقتف ــــك ًــــي )ــ والكحــ
 التلص  للبت مأ نتعةج.

 
 اإلطـعر الهطـفي لىكحـ  

ــأ لــــفض  ــفي لىكحــــ  للــ ــعر الهطــ ــا  اإلطــ  مــ
ــتعى   ــ  الــ ــك التــــي لهعولــــ  عنطــ ــعت التفةليــ األدببــ

الي ــع ب  العىيبــك  –الللبــك لىافمعــك اليعىلمعلبــك 
االلععه نحل اليقفر  وماى لموعنبك   –النمفةبك  

االدــت عدة مهمــع ًــي التعــف  لىــأ ر ــف ادــت اام 
معلبــــــــك لتهيبــــــــك االــــــــك الللبــــــــك لىافمعــــــــك اليعىل 

الي ع ب  العىيبك النمفةبـك وااللعـعه نحـل اليقـفر 
 لاى طالب الصل األوي الثعنلي الصهعلي.

 روالل: االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك:
لتيثــــ  االــــك الللبــــك لىافمعــــك اليعىلمعلبــــك 
ًــــــي معيللــــــك مــــــأ ل)ــــــعت الافمعــــــك التــــــي لــــــ  
لصــيبيمع ًــي صــلرة بـــفامج  ىــعببك لقــلم محـــ  

معـــو  النمـــعةي ًـــي اليعـــعي اليصـــييك اليىـــعة  
مــــأ ر ىــــت، وياىــــق لى مــــع نطــــعم لعىــــ  للــــي رو 

بـفامج لعىبيبـك للبـك ألنمــع لعـتي  لىـأ مولنــعت 
ــك  ــفى ماليـ ــعت راـ ــعة  ومولنـ ــ  اليىـ ــك لحـ ليىبـ

 لىهطعم الللي اليعتيا لىأ الحعدم.
ــاالفؤو   ولعــــــــف  عنعــــــــالء ًــــــــعرم، لاــــــ

  نطــ  الـتعى  الللبــك 228، ص 2017لدـيعل  ،
طــ  لعىبيبــك معتيــاة لىــأ الحعدــم ولمــع م نمــع نن

ئلالا ببعنعت مىتقىك، رو ئلالا معففبك لىيحتـلى 
التعىبيــــي، معإل)ــــعًك للــــأ ادــــتفالبعبعت التعىــــب  
ولحـــعوي ادـــت اام ادـــتهتع عت لـــأ ئـــارة اليـــتعى  
ل مـــ  اليلا)ــــبت ولحا ــــا مــــلاطأ )ــــع ت وئللــــت 
ع،   تــــأ ييوهمــــع لن بــــت ليىبــــك الــــتعى  د هعمبوبــــل

ك بـ عاليععي ويتنل  نطعم ا لتعى  الللي مأ معًف
 ادتفالبعبعت التعى  ن. -اليتعى   –التعىبيي 

ــعر،   310، ص 2000وللــــف علبــــفا ب  ال ــ
ر  ال)ــــفض األدعدــــي لىافمعبــــعت هــــل لىــــم   
ــا  ــا عاعلـ ــلم، وركـ ــت العيـ ــأ و ـ ــتعى  لىـ ــك الـ ليىبـ

ــا، ــهط  89، ص 2011محيــ   لىــــأ ر  لىــــك الــ
ــب ــي التعىـ ــك ًـ ــا الفمزيـ ــق والقلالـ ــت ام اليهاـ   لىـ

ــك اليعىـــ   ــالب، ولحـــعكي ًـــي للـ ــاري  لىاـ والتـ
الكعـــفي بار ـــك لا ـــفة، وال لعتيـــا هـــله األنطيـــك 
ًقط لىأ لاري  الحقعةق واليعـعر  اإل فاةبـك، 
لنهمــع معإل)ــعًك للــأ هــلا لرعىــ  ممــعرات لععىمــع 

 مهعدكك ألغفاض التعى  الي تى ك.
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ــعلافامج التـــــي لىـــــت ام لقهبـــــعت  ولعـــــف  مـــ
الاالب ًي التعى  الللعء االصاهعلي ولىعلا  

ــعلاة الحعدــــــمن،  ــللي ميىــــ ــتعى  الــــ باــــــفامج نالــــ
  للـأ ر  2009ورشعرت درادك عنفم أ لبـفا ب ،

ــعم  ــت ام ًـــــي الببـــ ــتعى  الـــــللي لىـــ ــعت الـــ بفمعبـــ
م ليعي التـاري ، ولعيـ  هـله الافمعبـعت لىـأ 

 -علــ لبت الــاروم بهـــعءل لىــأ ااــفة الياردـــ أ 
ــ أ  ــعءل لىـــــأ ااـــــفة الياردـــ ــعريأ بهـــ لـــــ لبت التيـــ

ــ ــليم  -تلى الاـــــــــالب ومىـــــــ ــحبح ولصـــــــ لصـــــــ
 التيعريأ وشفي األااعء لىاعلم .

 أهمية نظم التعلم الذكية:
لنيأ رهيبـك نطـ  الـتعى  الللبـك ًـي ئـارلمع 
ع مافيقــك لعــكت للــأ  ــا  ع ًفديــل لىــأ لقــاي  لعىبيــل
ــهط   ــك الـ ــم  لىـ ــ ، ولىـ ــت اليعىـ ــلم مـ ــع يقـ ــف مـ كا ـ
بار ـــــك لا ـــــفة ًـــــي مععلعـــــك و ـــــ  النث ـــــف مـــــأ 
ــب  والـــــتعى   ــك التعىـــ ــك معيىبـــ ــوالت اليفلكاـــ اليعـــ
ولال  لنهللل بع التعى  اإللنتفوني، ويىت ى  

ــك ــتعى  الللبـــ ــ  الـــ ــك نطـــ ــ  رهيبـــ ــك  الكع ـــ لىافمعـــ
 اليعىلمعلبك ًي الهقعط التعلبك:

ئارلمع لىأ ادت اام ركثف مأ نطعم ًي  -
 لفض اليحتلى التعىبيي.

ـق ئـارات  - ئارلمع لىأ التنبت والعي  ًو
 طعلم لىأ  اه.واصعة  ل  

ًعلى تمــع ًــي لعزيــز الت علــ  واليعــعرلك  -
والحـــــلار اليتكـــــعدي بـــــ أ الاعلـــــم ولىـــــك 

 الهط .
ئــارلمع لىــأ االدــتععمك لتصــحح ولعــاي  -

االات ومىعر  ـ  األدـةىك، مـت لقـاي  
ل عمـــك نيلل بـــك و ىـــلي متهللـــك ألدـــةىك 

 الاعلم اليفلكاك ميل)للعت التعى .
ــت اام  - ــعلالمع لىـــــأ ادـــ ــعت مىـــ اليعىلمـــ

ــع  ــفات الىـــعمقك وللرب مـ ــعر  وال اـ واليعـ
 ًي ملائل لعىبيبك  ا اة.

 خصاحص ومميزات نظم التعلم الذكية:
لتـــبح بـــفامج الـــتعى  الللبـــك ئـــارلا لا ـــفلا مـــأ 
الت عل  ب أ اليتعى  واالك، ويىت ى  الكع ـ  
معيللــــــك مــــــأ ال صــــــعة  واليي ــــــزات التــــــي 

مع لتصل بمع نط  التعى  الللبك، وييوـأ لف)ـ
 مأ االي الي اط التعلي:

 
 ( 1شكل ) 
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م اط  ل)ح اصعة  ومي زات نط  التعى   
 الللبك عللااد الكع   

 مكونات نظم التعلم الذكية:
 .Baker, 2007, ppركـات درادـك ع

مولنــعت ردعدــبك    لىــأ ررةعــك1068–1059
لاهــــــعء ري نطــــــعم لعىبيــــــي للــــــي هــــــي عوا مــــــك 
ــك، محــفك االدــتاالي،  اليىــت ام، ئعلــاة اليعًف

 مىل الاعلم .  
 ,George Lugerb, 2008)ورشـعر 
p. 381)   للــأ ر  نطــ  الــتعى  الللبــك لتنــل

 مأ:
ــعةق نمتتتتتتتتتتتو   الخبيتتتتتتتتتتتر:  - ف الحقــــــــ ــًل  ــــــــ

واليعىلمــــــعت العىيبــــــك الكحتــــــك واليصــــــه ك 
 ًقط.ويعو  ئعلاة لىيبك 

يحتـــــلي لىـــــأ دـــــع   نمتتتتتو   المتتتتتتعلم: -
م صــ  لنــ  مــتعى ، يىــع  فبــت  علــك لــ  

 متعى  ومىتلاه التعىبيي.
ــعت  نمتتتو   المعلتتتم: - يحتـــلي لىـــأ معىلمـ

لىيبك لىعلا ًي لحا ا مىـتلى الاعلـم، 
    لقاي  اليعىلمك لت  ىم مىتلاه.

ولنلنــ  االــك الللبــك لىافمعــك اليعىلمعلبــك 
اليصييك لاالب التعىب  الثعنلي الصهعلي ًـي 
ــك  هــــلا الكحــــ  مــــأ اليولنــــعت التعلبــــك: عاللا مــ

اللا مـك األدعدـبك لللـك  -الفةبىك لللك الللبك  

ئعلــاة  -وا مــك اليىــت ام األدعدــبك  -الللبــك 
ــلان أ النمفةبــــــك    -اليعىلمـــــعت األدعدــــــبك عالقـــ

نيللج التق ب  ، وهلا مع  -لتعى  الللي  نيللج ا
دـــل   ــــت  لل)ــــبحت معلت صـــ   ًــــي ل ــــفاءات 

 .1الكح  
 عيوب نظم التعلم الذكية:

ــاالفؤو   ــعرم، لاــــــــــــ ــالء ًــــــــــــ لــــــــــــــفى عنعــــــــــــ
  ر  ل ــلب الــتعى  231، ص 2017لدــيعل  ،

 الللي لتيث  ًي:
ــع  - لــــب  لمــــع لعط ــــك، وال لىــــتع م ليــ

 يعي  اليعى  ًي ال ص .
ــل   - ــكالع يعـــــــم ر  يوـــــ ــتعى  مهاـــــ اليـــــ

ع معــــــو  لــــــع  لىــــــتعى  مــــــأ  ومتحيىــــــل
 االي اليعى  رو اليارب اإللنتفوني.

الحعدلب ال يات ))لطلع ليع لعي   -
ــف  ــللي األمـ ــ  بـ ــل ال  تصـ ــك ًمـ الياردـ

 للا ل  يحاف الاعلم.
 مراحل البرمجة المعلوماتية لنظم التعلم الذكية:

ــاالفؤو   ــعرم، لاــــــــ ــالء ًــــــــ ــ ف عنعــــــــ لعــــــــ
  247 – 245، ص ص 2017لدـــــــــــــــيعل  ،

للأ مفا   واالات الافمعك اليعىلمعلبـك لـهط  
الـــــتعى  الللبـــــك ًـــــي لـــــاة ااـــــلات لتيثـــــ  ًـــــي 

 االي:

 
 (  6ملحق )  1
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ــا اليل)ــــــلع التخطتتتتتتي :  - ويعــــــي  علحا ــــ
ــت  ــفاد مععلعتــــ ــا اليىــــــعلاات  -اليــــ لحا ــــ

 -الياىلةك التي يحتعج لل مع اليىـت  او   
ــك  ــك اليتع ـ ــلي الاا ىـ ــب  الحىـ ــق  -لق ـ التحقـ

 مأ مهمعبك الهطعم الللي .
ويعـــي  عااـــك تحليتتتل وتصتتتميم النظتتتام:  -

ــع  ــعمج ميـ ــعء الافنـ ــك ًـــي بهـ التصـــيب  اليتكعـ
ااــك  - ت ــق مــت ا تبع ــعت اليىــت  ا أ 

ــأ ئاــــــ   ــ  و)ــــــعمع مــــ ــي لــــ التصــــــيب  التــــ
اليصــي  ًــي )ــلء لــ  مولنــعت الافنــعمج 
ــلى  ــعت اليحتـ ــعت ومعىلمـ ــلع ببعنـ ــم نـ  ىـ
دـــلاء لعنـــ  صـــلر رو ً ـــا ل رو نـــ  رو 

ع ردـــــــلمعت رو رمـــــــل،   ـــــــ  لنـــــــ  مهمـــــــ
ــيب   ــت ًـــي التصـ ــعدر  –طابعتـ لحى ـــ  مصـ

ـــك اليل ـــلدة معلهطـــعم لحىـــ الل شـــعمالل  اليعًف
 –ولفل امع معو   هامج مت بهبك الافنعمج 

لحى ــ  و ىــعب التنى ــك ًــي )ــلء اليه عــك 
 التي لعلد لىأ اليىت  ا أ .

ولعــي  عبهــعء نيــللج لىتعفيــم النمذجتتة:  -
و)ـــــت الي اـــــط اليهاقـــــي  -واليحعكـــــعة 

Logic ــعص معل ــعمج ال ــــــ ــعر  -افنــــــ ااتكــــــ
التحى    -ولحى أ للدبت ناعال الهيللج 
 والعفض الدتنيعي التصيب  .

ــاة تطتتتتتوير النظتتتتتام:  - ــعء ئعلـــ ــي  عبهـــ ويعـــ
ــع ًـــي  ــق لى مـ ــا اليت ـ ــق القلالـ ـ ــك ًو ـ اليعًف

ــعر   ــعء اليعـ ــا    -بهـ ــب  ولعـ ــعر ولق ـ ااتكـ
ــك  ــــ ــاة اليعًف ــت  -ئعلــــ ــ  مــــ ــك التنعمــــ ااــــ

 الهطعم .
ــي  علــــفض الهطــــعم لىــــأ التنفيتتتتذ:  - ويعــ

حويـــ أ ئاــــ  الته  ـــل لىت كــــا مـــأ مــــاى الي
ــعم  -التلاًـــــــق  ــت ام أ لىهطـــــ ئاـــــــلي اليىـــــ

الللي مو  محتليعلت ميع فبـت لاا ـق لنـ  
ــي  ــلاًف ًــــ ــي لتــــ ــع  ف التــــ ــف واليعــــ العهعصــــ

لحي   الهطـعم   -الافمعبك الع اة وال ععلك  
التـــاريم لىـــأ  -ولـــفض طفيقـــك لعـــ) ىت 

التــعم أ الــااة  م داــعي  -لعـ)   الافنــعمج 
التل  ــق  -ام ولىيــك اليــفور ردــ  اليىــت 

 -لنـــــــ  مولنـــــــعت ومحتليـــــــعت الافنـــــــعمج 
االاتكــعر الــااة  لنعًــك محتليــعت الافنــعمج 

 ًي ل   زةبك مت .
ــي متتتا بعتتتد التنفيتتتذ:  - ــ)   ًـ ــي  عالتعـ ويعـ

)ـــــــلء االلتكـــــــعرات والقلالـــــــا اليتعـــــــعر  
الصـــــــــبعنك والتحـــــــــا   الـــــــــااة   -لى مـــــــــع 

التق ـــــــب  الـــــــاوري الكتعـــــــع   -لىافنـــــــعمج 
 صال مع .اليععك  وإ

 التصميم التعليمي لنظم التعلم الذكية:
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لحتـــعج نطـــ  الـــتعى  الللبـــك لهـــا لصـــيبيمع 
والتععمــ  معمــع للــأ لحا ــا الافمعــك اليعىلمعلبــك 
واليحتلى التعىبيي اليهعدم، لتحق ق االدـت عدة 
النا ـــــفة لىاـــــالب ولحق ـــــق األهـــــاا  التعىبيبـــــك 
اليتهللك اليتعىقـك ميعـعي الت صـ  والتصـيب  

 ق معلافمعبك.اليتعى
ويـــــــت  للـــــــك مـــــــأ اـــــــالي معيللـــــــك مـــــــأ 
ــك  ــك اليعىلمعلبـــــــ ــيب  الافمعبـــــــ ال اـــــــــلات لتصـــــــ
ولقىــــــبيمع ولصــــــهب مع ولفل امــــــع معــــــو  مي ــــــز 
ـــق ردـــىلب مهاقـــي لـــعلي  يىـــم  ادـــت ااممع ًو
اليىــتلى ييوــأ للكعلــت مىــمللك ويىــف، ولعــي  
ليىبــــــك التصــــــيب  لــــــاة ل ــــــفاءات مــــــأ رهيمــــــع 

، 2017عنعــالء ًــعرم، لاــاالفؤو  لدــيعل  ،
  :244 - 243ص ص 

يعهــــــي اليعــــــعرلك التصتتتتتتميم التفتتتتتتاعلي:  -
االيععببـــك بـــ أ الاعلـــم ومصـــار الـــتعى ، 
ــــق التــــاًق  مح ــــ   ــــتيوأ مــــأ الىــــ ف ًو
اليهاقي ًـي اكتىـعب الي ـع ب  واليمـعرات 

 ميع  تهعدم مت اهتيعمعلت وا تبع علت.
 تاىـم لـ لبت   التصميم الفنتي للبرنتامث: -

وإنتــعج بــفامج الحعدــم االــي الللبــك ومــع 
حتليــت التصــيب  مــأ ودــعة  نــ  دــل  ي

ك الكع    وصلرة ولقاعت ً ا ل لت  ميعًف

ًــــي )ــــلء اإلموعنبــــعت اليتع ــــك علبــــفا ب  
  .87، ص 2001ال عر،

ــلات التـــي المهتتتام التعليميتتتة:  - هـــي ال اـ
ــ  م لــــــااد الافنــــــعمج  يعــــــتفك ً مــــــع اليعىــــ
التـــــارياي رو التعىبيـــــي مـــــت معىـــــ  اليـــــلاد 
ــم التعىبيـــــــــي  ــيب  الععنــــــ ــبك لتصــــــ الارادــــــ

فةــلي مح ــ  لهتمــي بل)ــت الىــ هعريل، والت
معــا لحا ــا مل)ــللعت الــتعى  وصــبعغتمع 
ــ   ــتقىك،  ـ ــك مىـ ــاات لعىبيبـ ــلرة و ـ ــي صـ ًـ
لعزةــــك لــــ  و ــــاة للــــأ لــــاد مــــأ اليمــــعم 
التعىبيبــــــــك التــــــــي يعــــــــم لىــــــــأ اليــــــــتعى  

  .96، ص 2003ا تبع،هع عنا    ىأ،
ييثـــ  معيللـــك مـــأ تصتتتميم الستتتيناريو:  -

ئ ـــ  ال اـــلات اليفلكـــك معـــو   فالـــي التل 
واألداء واالنتقـــــــــــعالت مصـــــــــــلرة م صـــــــــــىك 
ومهطيـــــك ووا)ـــــحك، مـــــت لل)ـــــح اليـــــلاد 
ــع ًــــي العــــفض والــــتعى   ــتعع  بمــ ــي يىــ التــ
مفاربلع فبت اللئ  و فيك الحفلـك والتفل ـم 
ًـــي لـــفض األًنـــعر واليـــزج ب همـــع،  تـــأ 
 تىــهأ اللصــلي للــأ االدــت اام األًاــ  
واألمثـــ  ًـــي الافمعبـــك الياهبـــك لىـــأ نطـــ  

 التعى  الللبك.
مقارنتتتتة نتتتتي  نظتتتتام التعلتتتتيم التقليتتتتدي والتتتتتعلم 

 الذكي:
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ــعت  ــعت والارادــ مــــأ اــــالي ادــــتقفاء األدببــ
التفةليك، ل  ادت ى  مقعرنك بـ أ نطـعم التعىـب  

التقى ـاي والــتعى  معالــك الللبـك، وييوــأ لف)ــمع 
 مأ االي العاوي التعلي:

 ( 2)جدول 
 مقعرنك ب أ نطعم التعىب  التقى اي والتعى  معالك الللبك 

 نظام التعلم باآللة الذكية نظام التعليم التقليدي  أوج  المقارنة  م

ــك  ل)عت الافمعك 1 ــعت ال لار،مبـ ــأ ل)ـ ــا لىـ يعتيـ
 ًي بهعةمع.

يعتيــا لىــأ ل)ــعت رمزيــت ومهاببــك 
 ًي بهعةمع.

التصـــــــــــــــــــــــــــــيب   2
ــعء  والاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 والتاليف

ال يحتــــــــــــــعج للــــــــــــــأ شــــــــــــــ   
ــع  ــي بهعةمـــــــــــــ مت صـــــــــــــــ  ًـــــــــــــ

 ولاليفهع.

يحتعج للـأ شـ   مت صـ  ًـي 
 بهعةمع ولاليفهع.

ــا    3 التحـــــــــــــــــــــــــــ
 والصبعنك.

ــلم  ييوــــــأ ألي شــــــ   ر  يقــــ
 مصبعنتمع.

يحتــــــعج للــــــأ شــــــ   مت صــــــ  
 يقلم مصبعنتمع.

يعتيــا لىــأ ادــت اام الىــالرة  - ادت ااممع 4
 الععديك واللرئك والقى .

ــت ااممع  - ــع وادـــــ ــم  ًميمـــــ يىـــــ
 ألي ش  . 

ــع  - يعتيــا لىــأ ادــت اام التنهللل ب
 الفئيبك.

ــعج  - ــي يحتــــ ــع الافمعــــ ــ  لفل امــــ ًمــــ
ــعت  ــي ل)ـــ شـــــ   مت صـــــ  ًـــ

 الافمعك.
طابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك  5

 اليععلعك
 مععلعك لحعوريت متلا،يك. مععلعك لتعمعبت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــك  6 اليعًف
 واليعىلمعت 

ت اليعىلمعت محاودة. ــعت  معًف يحتــــــعج للــــــأ معــــــعر  ومعىلمــــ
 متعادة معدتيفار.

التحصـــــــــــــــــــــــــ    7
 العىيي

يحــــاي لحصــــ   معــــو  يعتيــــا 
 لىأ الح ث.

يحــاي لحصــ   معــو  يعتيــا لىــأ 
ــ  للنتفونبـــــــك ورنعـــــــاك لح ـــــــز  نطـــــ
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 نظام التعلم باآللة الذكية نظام التعليم التقليدي  أوج  المقارنة  م

ــأ  ــتعى  والكحـــ  لـ ــأ الـ الاعلـــم لىـ
 ك   ا ا.

الت علـــــــــــ  بـــــــــــ أ الاـــــــــــالب  زيـــــــــــا  التحص  . مؤشفلا األداء 8
 التحص  .

لعـــ ف للـــأ الاـــالب مه  اـــي  األااعء 9
 التحص  .

 لىعلا الاالب لىأ التعى  اللالي.

ــعرات  يعتيا لىأ االاتكعرات اللرابك. نطعم التقلي  10 ــا لىــــــــــــــــــأ االاتكــــــــــــــــ يعتيــــــــــــــــ
 اإللنتفونبك.

استتتتخدام اآللتتتة الذكيتتتة للبرمجتتتة المعلوماتيتتتة 
 للعلوم الكهربية:

ــعرم، لاـــــــــاالفؤو  ــعرت عنعـــــــــالء ًــــــ  رشــــــ
ــت  233، ص 2017لدـــــــيعل  ،   للـــــــأ رنـــــــت  ـــــ

الىعـــلء الدـــت اام نطـــ  الـــتعى  الللبـــك ل دـــكعب 
ل ــعرة  -التعلبــك: عمحعكــعة اإلنىــع  ًنــفلا وردــىلةلع 

ــعر  ــاة لـــــؤدي للـــــأ االبتنـــ ــا  -رًنـــــعر  ا ـــ ل ى ـــ
ــفيك  ــفة الكعـــ ــ   -ال اـــ ــعلر معليىـــ ــعب العـــ  -طبـــ

ــفاء  ــأ ال اـ ــعد لىـ ــف  -لقىـــب  االلتيـ ف ركثـ ــًل لـ
ع لأ مأ نى ك مأ الهطعم   .ال افاء لعليال

ولطمف رهيبك ادت اام االك الللبـك لىافمعـك 
اليعىلمعلبــك ًــي العىــلم النمفةبــك إلكىــعب طــالب 
التعىـــــب  الثـــــعنلي الصـــــهعلي اليعـــــعر  والي ـــــع ب  
واليمــــــعرات التاابببــــــك لحــــــ  اليىــــــعة  النمفةبــــــك 

ــي  ــك ًـــ ــك الحا ثـــ ــعت التنهللل بـــ ــك االلععهـــ وملاككـــ
ــعلتعىب  الثـــــــعنلي لـــــــاري  اليقـــــــفرات  النمفةبـــــــك مـــــ

ــك  ــل لىــــ ــعه الاــــــالب نحــــ ــك العــــ ــهعلي لتهيبــــ الصــــ
اليقــــفرات، ويف ــــت االهتيــــعم بــــللك للـــــأ األدوار 

  اليميك التي لؤد مع االك الللبك مث :
لىــعلا الاــالب لىــأ ادــتبععب ول ىــ ف  -

ــبك  ــلاهف األدعدـ ــع ب  واليكـــعدو والطـ الي ـ
 لىنمفةعء.

لىـــعلا الاــــالب لىــــأ لاا ــــق القــــلان أ  -
 فةبك ًي ملائل لعى   ا اة.النم

لعـف  الاـالب معلعالئــعت بـ أ النيبــعت  -
 النمفةبك.

ــم  - ــأ لفل ــــ ــارات الاــــــالب لىــــ ــي ئــــ لهيــــ
 ولهطب  اليعىلمعت لها ادتف علمع.
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لهيــي ممــعرات الاــالب لتاا ــق ولحى ــ   -
 الي ع ب  النمفةبك.

ــعله   لــاى الاــالب  ميــع  - لهيــي الثقــك م
على تم  لىتعى .   زيا داًع تم  ًو

ــ - ــم الاــــــ ــت اام لنىــــــ ــعرات ادــــــ الب ممــــــ
 الحعدم االي ولنهللل بع اليعىلمعت.

للدـــــبت مـــــاارك الاـــــالب ًـــــي للربـــــت  -
ــهط  الللبــــــك ًــــــي  بــــــفامج ولاابقــــــعت الــــ

 التعى .
ــعلتعىب   - لحىــــأ طــــفال وردــــعل م الــــتعى  مــ

 الثعنلي الصهعلي.
ــلاد  - ــااد اليــــــــ ــ أ إللــــــــ لىــــــــــعلا الياردــــــــ

ــليا  ــكك لىاــــالب ولعــ ــك اليهعدــ التعىبيبــ
 م .نق  ال افة لاى الكعا مه

لىــعلا لىــأ نعــف رنطيــك الــتعى  الللبــك  -
معلياارم الصهعربك، مـت للاـعء م مـلم 

 رودت لىتعى  اإللنتفوني.
  عنبلع: الي ع ب  العىيبك:

لعتاــف الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك مــأ رهـــ  
نلالج العى  معلتعىب  الثعنلي الصهعلي والتي  ت  
ــــك العىيبــــك ًــــي صــــلرة  بلادــــاتمع لهطــــب  اليعًف

ــك لات  ــك  لههبــــ ــعد لىــــــأ األمثىــــ معهــــــأ معاللتيــــ
الفمزيــــــك، ولمــــــلا لؤلــــــا التفةبــــــك العىيبــــــك لىــــــأ 

 )فورة لعىيمع مافيقك صحبحك.

  13، ص 2016ولـــــف  عشـــــلئي محيـــــا،
ــاالالت  ــلر والــــ ــع نالصــــ ــك م نمــــ ــع ب  العىيبــــ الي ــــ
العقىبك اليي زة لىطلاهف اليتاـيهك ًـي مل)ـلع 
ــل، رو  ــيعء رو رمــــــ ــل  ردــــــ ــا لنــــــ ــك، وئــــــ الارادــــــ

وــأ لهي تمــع لتالم ــل مــأ مصــاىحعت، والتــي يي
ــفرة  ــاة اليقـــ ــيأ الل ـــ ــم  تاـــ ــت ويـــ ــالي ملئـــ اـــ

 م نيعط الال  اإللنتفوني الي تى كن.
واكتىـــــعب الاـــــالب لمـــــله الي ـــــع ب  ييثـــــ  
ع ًــــي العيىبــــك التعىبيبــــك ًــــي  يبــــت  هـــاًلع رةبىــــل
مفا ــ  التعىــب  الي تى ــك،   ــ  انمــع لعتاــف مــأ 
ــك العىيبــك التــي ل  ــا ًــي  ردعدــبعت العىــ  واليعًف

 م  مصلرة دىبيك، وانتقـعي ر ـف الـتعى  عركـعدة ال
  .464، ص 2003ال للي،

   2012وركـــات درادــــك عرمــــعني العمهــــي،
  شـــــــــــــبيعء  2011دـــــــــــــع اة ربـــــــــــــل مع)ـــــــــــــي،

  لىـــأ 2014  مهصـــلر  ىـــأ، 2014لـــلدة،
و ـــلد معـــوالت بـــتعى  الي ـــع ب  العىيبـــك مىـــام 
)ــعل طــفال التــاري ، وةعلتــعلي لــاني مىــتلى 

 التحص   لاى الاالب. 
  87، ص 2012عــ ف ع مــعي النحىــلت،ول

للأ ر  لعىـ  التىي ـل لىي ـع ب  العىيبـك واكتىـعبمع 
يىــعلا ًــي ًمــ  و ــ  اليعــوالت التــي  تعــفض 
لمــع ال ــفد ًــي ملائــل الحبــعة الي تى ــك، ومــأ  ــ  

 يوىكت اافات  ا اة  لر مع ًي لىك اليلائل.



 2020العدد الخامس، ديسمبر     (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

3 
 

ويفى الكع   ر  مـأ ركثـف االدـتفالبعبعت 
ــع ب ــك ًعلىبـــــك ًـــــي لعىـــــ  الي ـــ   العىيبـــــك النمفةبـــ

ادت اام الهط  الللبك ألنمع لىم  ًي اىق ب ةك 
ــاملع ًــــــي  ــك، لحقــــــق لقــــ لعىبيبــــــك ل علىبــــــك  علمــــ
ا لـــــأ االدـــــىلب  اكتىـــــعب لىـــــك الي ـــــع ب  مع ـــــال

 التقى اي.
 أهمية تعلم المفاهيم العلمية:

ــ ىك لىتععمـــ  وااللصـــعي  ــع ب  ودـ ليثـــ  الي ـ
ــعم، ويــــــفى  ــ أ الهــــ ــأ األًنــــــعر بــــ ــف لــــ والتعا ــــ

  ر  الي ــع ب  66، ص 2014عمهصــلر  ىــأ،
ــ   ــأ ئاـ ــك مـ ــعرلك ال ععلـ ــي اليعـ ــف ًـ ــف لا ـ ــع ر ـ لمـ
ــ  اإلدراك  ــك، وييثـ ــي العيىبـــك التعىبيبـ ــتعى  ًـ اليـ
الحىــــــي لىي ــــــع ب  العىيبــــــك ودــــــ ىك ال ــــــفد ًــــــي 
التعف  لىأ ب ةتت ومع  للمع، ًعأ طفيق لىـك 
الحـــلام يىـــتابت لدراك العالئـــعت رو ال ـــلاص 

 عم  معمع.ب أ األشبعء التي  تع
ولعى  الي ع ب  ليىبك لفاكيبك الاهـعء لـؤدي 
ــ   ــع  ــــاي ال مــ ــتبععب، وإلا مــ ــ  واالدــ للــــأ ال مــ
واالدتبععب رموأ لاا ق هلا ال مـ  ًـي ملائـل 
لعىــــ   ا ــــاة ويصــــكح الــــتعى  لا معهــــأ، ويقاــــ  
التالم ـــــل لىـــــأ الـــــتعى  بااًعبـــــك واهتيـــــعم لالـــــي 

  .49، ص 2011عدع اة ربل مع)ي،
بـــك الي ـــع ب  العىيبـــك ويى ـــ  الكع ـــ  رهي

النمفةبــك مــأ اــالي مــع روردلــت درادــك لــ   مــأ 

ــك، ــل ف الحفا عـ  ,Marshman  2013عكـ
Margaret., 2014    Akay, Sumeyye 

et all., 2012:للأ مع  ىي   
ــ ف  - ــ  والت ىــ لىــــعلا الاــــالب لىــــأ ال مــ

 والتاا ق.
لقىـــــ  الحع ـــــك للـــــأ للـــــعدة الـــــتعى  لهـــــا  -

 ملا مك ملائل  ا اة.
ليل)ـــــــللعت التعىبيبـــــــك لىـــــــم  لعىـــــــ  ا -

 الي تى ك.
 لزيا مأ  كعت اليعىلمعت ًي اللاكفة. -
ــأ  - ــفة مـ ــعت لا ـ ــب  ليبـ ــأ لهطـ ــعلا لىـ لىـ

 اليعىلمعت.
 أنواع المفاهيم العلمية الكهربية:

ــتقفاء الكع ــــــــ   ــأ اــــــــالي ادــــــ ــح مــــــ  تاــــــ
 Aaronل دببــعت والارادــعت الىــعمقك مثــ  ع 

Isabelle, 2014 ،2012   معي النحىلت   
  شـــــــــــــبيعء  2011ي،دـــــــــــــع اة ربـــــــــــــل مع)ـــــــــــــ

  لــل ف  2003  ركــعدة ال ــللي، 2014لــلدة،
ــأ، 2013الحفا عـــــك، ــلر  ىـــ   2014  مهصـــ

ــع ب   ــلاع الي ـــ ــا رنـــ ــي لحا ـــ ــعت ًـــ ــلد ااتالًـــ و ـــ
ــع  ــع ب  مــــــــعاتال  طابعتمــــــ ــلع الي ــــــ ــم نــــــ  ىــــــ
ومىـــتليعلمع والافيقـــك التـــي  تنـــل  مـــأ االلمـــع 
الي مـــلم  لـــلا  فلـــز الكحـــ  الحـــعلي لىـــأ رنـــلاع 

ليل ـــــلدة معلل ـــــاة األولـــــأ الي ـــــع ب  النمفةبـــــك ا
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علهعصــــف الــــاواةف النمفةبــــك واإللنتفونبــــك  مــــأ 
مقـــــفر نردعدـــــبعت المهادـــــك النمفةبـــــكن لاـــــالب 

ــ   ــهعلي، والتـــــي لـــ ــعنلي الصـــ الصـــــل األوي الثـــ
 لصهب مع مأ االي العاوي التعلي:

 (  3جدول ) 
 لصهبت الي ع ب  العىيبك النمفةبك بل اة علهعصف الاواةف النمفةبك واإللنتفونبك  

 2عمىباك/صعكك  درجتة تعلمت   المفهتتتتوم  أنتتواع المفاهيتتم  م

 محسوسة 1
ــع  ــل  لدراكمـــــــ عيوـــــــ
ــت اام  معدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (الحلام

التلصـــ  ، م ـــعلبح  النمفةـــي، ردـــالك اليللـــا
 والتحو ، األ يعي النمفةبك. الحيعيك

 مىباك 

 صعكك النمفةبك. اليقعومك النمفةبك، اليوث عت

 مجردة 2
ــع  عييوـــــــــأ لدراكمـــــــ
مــــأ اــــالي الببــــعم 
معيىبعت لقىبـك رو 

 (لههبك

النمفةي، التبعر النمفةي،  النمفةبك، اليهكت الااةفة
 النمفةي.العما 

 مىباك 

النمفةبــك، القــارة النمفةبــك، ئــعنل   الااًعــك القــلة
الحـفاري، اليقعومـك الهلربـك  اليقعومـك روم، مععمـ 

 الحــ  اليوثــل، مععمــ  ليـعدة ملصــ ، دــعك
 لىيىل. الحثبك لىيىل، الييعنعك اللالي

 صعكك

 

 
 بسيطة: أي لها مدلول لفظي مألوف بالنسبة للطالب.  - 2

 صعبة: أي أنها لم تمر بخبرات الطالب، بمعنى أنها غير مألوفة لهم.  -   
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ولىبــت ييوــأ لىيعىــ  ابــعم مــع لنــل  لــاى 
الاالب مأ م ـع ب  لىيبـك مـأ اـالي ادـت اام 

 اللدعة  واألدعل م االبك:
 لحا ا الااللك الى طبك لىي ملم العىيي. -
ادــتهتعج رو ــت التعــعمت واالاــتال  بـــ أ  -

 الي ع ب .
ل ــــــفاء لاا ــــــق لىي مــــــلم العىيــــــي ًــــــي  -

 ملائل لعىبيبك مععبمت.
ــأ  - ــم مـــــــ ــعهاه الاعلـــــــ ــع يعـــــــ ــ ف مـــــــ ل ىـــــــ

ــــق الي ـــــع ب   مال طــــعت ومعــــعهاات ًو
 العىيبك.

ــلم العىيـــــــي ًـــــــي  ـــــــ   - للربـــــــت الي مـــــ
 اليعوالت.

 
  علثلع: االلععه نحل اليقفر:

ــعرلك  ــك اليتىـ ــلرات التنهللل بـ ل ـــفض التاـ
التعىــب  ًــي معــعي القــلى النمفةبــك لىــأ معىيــي 

ــبك  ــعرالم  التاريىـ الصـــهعلي لاـــليف رداةمـــ  وممـ
مصلرة مىتيفة والكحـ  لـأ لـ   ا ـا ًـي هـلا 
ــادة  ــا م  الصـــلرة اليتعـ ــعي مح ـــ  يوـــل  لـ اليعـ
لــأ طابعــك هــلا العىــ  مــت ًمــ  دورهــ  التفةــلي، 
ليىعلاة الاالب لىأ لنليأ الععهعت ليععببك 
نحــله، وهــلا هــل ر ــا األهــاا  الفةبىــك لتــاري  

 ت النمفةبك معلتعىب  الثعنلي الصهعلي.اليقفرا

 ,Brandt & Wetherellويـــفى ع
2012, pp. 172 –179 ر  االلعـعه بهـعء  

ــت  ــك  ـــم ال ـــفد رو لفاه تـ اًتفا)ـــي وييثـــ  در ـ
ليل)لع مع أ رو هـل الحعلـك الل اانبـك القعةيـك 
وراء العــ   رو التقــعده فبيــع  تعىــق ميل)ــلع 

ر ـك معـ أ مـأ   ـ  ئاللـت لمـلا اليل)ـلع رو د 
 هلا القالي.

  475، ص 2003ولف  عركعدة ال للي،
االلعـــعه نحـــل مـــعدة العىـــلم ال هبـــك النمفةبـــك م نـــت 
نمعيللــك ادــتععمعت التىي ــل مــعلقالي رو القاــلي 
نحــــــل مــــــعدة العىــــــلم ال هبــــــك النمفةبــــــك، ويقــــــعم 
معلار ــك التــي يحصـــ  لى مــع التىي ـــل ًــي رمعـــعد 

 اليببعم اللي رلاه لملا ال)فضن.
لععهـــعت العىيبــــك مصـــ ك لعمــــك ولهيبـــك اال

وااللعـــعه نحـــل اليــــعدة مصـــ ك اعصــــك مـــأ رهــــ  
رهاا  التـاري ، وللـك ليـع لـت مـأ رهيبـك لا ـفة 
ــىللم ، واشــــكعع  ــت دــ ــعة الاــــالب لتل بــ ًــــي  بــ
النث ــــــــــف مــــــــــأ الــــــــــاواًت والحع ــــــــــعت اله ىــــــــــبك 
واال تيعربـــــــــــــــــــك لمـــــــــــــــــــ  علاـــــــــــــــــــا  طـــــــــــــــــــت، 

  .24، ص 2014و افو ،
 مكونات االتجاه نحو اآللة الذكية:

 تنل  االلععه نحل التعى  مأ لـاة للامـ  
ردعدبك مث  االلععهعت اله ىبك لبىـف رو لع ـق 

  .29، ص 2016هلا االلععه علعدي العاي،
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وةــــــــعالطالع لىــــــــأ الارادــــــــعت والكحــــــــلي 
ــاة لهعولـــ   ــ  درادـــعت لا ـ الىـــعمقك و ـــا الكع ـ
طفاةق م تى ك ًي التعىب  والتعى  لتهيبك االلععه 

ولنــأ ًــي  ــاود لىــ   نحــل اليقــفرات الارادــبك،
الكع   لـ  لل ـا درادـك ادـت ام  االـك الللبـك 
ــفر  ــك االلعـــــــعه نحـــــــل مقـــــ ــك ًـــــــي لهيبـــــ اليقتف ـــــ
ــاى طــــــالب  ــكن لــــ ــك النمفةبــــ ــبعت المهادــــ نردعدــــ
ــا  ــلا التيـ ــهعلي، لمـ ــعنلي الصـ الصـــل األوي الثـ
الكع ــ  ًــي للــااد مببــعم االلعــعه نحــل اليقــفر 

لىأ ل فاء التحى   الععم  الدتنعع  ركـعرات  
ببعم، والعلامـ  اليولنـك لـت، وردـ ف التحى ـ  الي

لـــــأ ادـــــت فاج  ال ـــــك رمعـــــعد ردعدـــــبك ليببـــــعم 
 االلععه هي:

ويــفلكط مــ دراك الاعلـــم  مكتتون معرفتتتي: -
لىيعىلمــعت ول عةــاة ورهيبــك لعىــ  الي ــع ب  
ــ   ــعدة ال مــ ــك مــــعليقفر لزيــ العىيبــــك النمفةبــ
ــك  ــاة ورهيبـ ــي تت عًعةـ ــ  لىـ ــ  ، ولـ والتحصـ

 النمفةبكن . مقفر نردعدبعت المهادك
ويـفلكط معـعلر الاـالب   مكون وجداني: -

ــتيتعع واالدـــتيفار  ــم واالدـ ــك والحـ معلفطكـ
ــي تت  ــ  لىـ ــك، ولـ ــلم النمفةبـ ــ  العىـ ــي لعىـ ًـ
عالفطكــــــــك والحــــــــم واالدــــــــتيتعع ميقــــــــفر 

 نردعدبعت المهادك النمفةبكن .

ويـفلكط ميــاى  مكتون ستلوكي )مهتاري(: -
ل علــــــ  الاعلــــــم مــــــت اليقــــــفر لىـــــــمللك 
اللصلي للأ اليمـعرات العيىبـك الياىلةـك 
ــ  لىـــي تت  مـــت العيـــ  لىـــأ لاليفهـــع، ولـ

 عالت عل  اإليععبي مت اليقفر .
العالئك ب أ لعى  الي ع ب  العىيبك، وااللععه نحـل 

 اليقفر، واالك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك:
النمفةبـــك ر ـــا رهـــ  ليثـــ  الي ـــع ب  العىيبـــك 

مىتليعت الاهعء اليعًفي لىعى  التي لاهأ لى مـع 
ــعدو  ــعء مــــــــأ مكــــــ ــلا الاهــــــ ــتليعت هــــــ ــعئي مىــــــ مــــــ
ــكح  ــللك رصـــ ــلان أ ونطفيـــــعت، لـــ ولعيبيـــــعت وئـــ
ــاًلع  ــك هـ ــع ب  العىيبـ ــله الي ـ ــل لمـ ــعب التالم ـ اكتىـ
ع لىــــعأ اليهــــعهج للــــأ لحببقــــت عمهصــــلر  رةبىــــل

  .69، ص 2014 ىأ،
ع  ًـــــــي بهـــــــعء ولىعـــــــم الي ـــــــع ب  دورلا مميـــــــل

ــبك لىعىـــلم  ــك األدعدـ ـــك ولـــللفهع ًمـــي الىاهـ اليعًف
، 2016واليكــعدو اليل مــك لمــع عشــلئي محيــا،

  .32ص 
ونطفلا ألهيبك الي ع ب  العىيبـك ًـي لـاري  
ــا اهتيـــــ  الارادـــــعت  ــ ك لعمـــــك، ًقـــ اليـــــلاد مصـــ

 Aaronالتفةليــــك مثــــ  درادــــك لــــ   مــــأ ع 
Isabelle, 2014 ،2012   معي النحىلت   

  شـــــــــــــبيعء  2011ي،دـــــــــــــع اة ربـــــــــــــل مع)ـــــــــــــ
  ركــعدة  2016  شــلئي محيــا، 2014لــلدة،
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ــللي، ــك، 2003ال ـــ ــل ف الحفا عـــ    2013  لـــ
  مهصــــــــــــــــــــــلر  2010محيــــــــــــــــــــــا العفة ــــــــــــــــــــــا،

  بتهعولمـــع   ـــ   ـــفو  ر  لهيبـــك 2014 ىـــأ،
ع ًـــــي  يبـــــت  ــل ع هعمـــ ــل الي ـــــع ب  لعـــــا هـــــاًلع لفةليـــ
مىــتليعت التعىــب ، ومــأ  ــ  يعــم االلعــعه نحــل 

عمــــــع ال عىــــــي، ادتقصـــــعء  ببقــــــك الي ـــــع ب  ووائ
والىــعي لتم ةــك مهــعم لعىبيــي مهعدــم لتنليهمــع 
ــاى الاــــــالب، ويعــــــ ف  واكتىــــــعبمع ولهي تمــــــع لــــ
الكع ــــ  ههــــع للــــأ رهيبــــك لاريىــــمع ولنــــأ ًــــي 

 العىلم النمفةبك معلتعىب  الثعنلي الصهعلي.
  ر  33، ص 2016ويــفى علــعدي العــاي،

ــتعى ،  ــؤ ف ًــــي ليىبــــك الــ االلععهــــعت اله ىــــبك لــ
ــللف األ ــعةق رو ًعلاعلــــــــــم  تــــــــ ــبعء رو الحقــــــــ شــــــــ

اليعىلمــعت التــي لتعىــق معليل)ــلع الــلي يحيــ  
 الععهعت ليععببك نحله، والعو .

وللصــــــــــــى  درادــــــــــــك شــــــــــــىلمل و ىــــــــــــ أ 
  للـأ Sholomom & Houssien, 2003ع

ــالب  ــي الععهــــعت الاــ ــف ليعــــعبي ًــ ــلد ل)  ــ و ــ
اليتىــفة أ مــأ التعىــب  نحــل ادــت اام النيا ــللف 

ــك  ــا فه  لـــلالم  نتبعـ ــت ،يـــعدة لقـ ــاي  بـــفامج مـ لقـ
 التعى  اإللنتفوني.

ولمــــلا لتصــــل االلععهــــعت م نمــــع لف)ــــك 
لىت)  ـــف لىيـــع لعـــفض ال ـــفد لى اـــفات واليلائـــل 
ــ   ت علــ   والي ــع ب  الي تى ــك دــلاء ل علــ  رو ل

معمع، ولا ةك التعى  ل   ف لا ف ًي الت   ف لىأ 
وليـع لعنـ  معـوىك اافة ال ـفد ومـع  تعـفض لـت. 

ي )عل ئـارة طـالب الكح  األدعدبك لتيث  ً
التعىــــب  الثـــــعنلي الصــــهعلي لىـــــأ ًمــــ  ولـــــللف 
الي ـــــع ب  العىيبـــــك النمفةبـــــك ومععلعتمـــــع إلدراك 
العالئـــعت ب همـــع لحـــ  اليىـــعة  النمفةبـــك ميقـــفر 
نردعدـــبعت المهادـــك النمفةبــــكن، وهـــلا الاــــعل 
ر ــف دــىكلع لىــأ لعىــ  الاــالب لــاروم علهعصــف 

ــاواةف النمفةبــك واإللنتفونبــك ، وهــلا رد  ى للــأ ال
)ــــــعل الععهــــــعت الاــــــالب اإليععببــــــك نحــــــل 

الي ــع ب   ر  لعىــ اليقـفر، ولىبــت  ــفى الكع ــ  
 و ـلد  لىـأ يعتيـا  العىيبك النمفةبك معو    ـا 

 والافيقـك األدـىلب  نحـل الععهـعت ليععببـك
 ًـي رنـت ري لاريىـمع، ًـي لىـت ام التي الع اة
 لىاالب  ليععببك الععهعت  ههعك كعن   للا  علك
 لىــأ اكتىــعب  ئــعدرو   ًــ نم  الــتعى ، نحــل

 واليعىلمـــــــــعت وال اـــــــــفات اليفلكاـــــــــك الي ــــــــع ب 
ليعففبــك ميقــفر نردعدــبعت المهادــك معليمــعرات ا

ــك الارادــــــعت  ــات لىبـــ ــع ركـــ ــلا مـــ ــكن، وهـــ النمفةبـــ
والكحــلي التــي ادــت ام  نطــ  لعىــ  للنتفونبـــك 
ًــي لهيبـــك العـــعه الاـــالب مثــ  درادـــك لـــ   مـــأ 

 & ,Shu & Hsiu   2014عدـعا العـفيت،
Gwo, 2010.  
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ًـ   الي ـع ب  العىيبـك النمفةبـك ليثـ  لا  ولم
ــعلتعىب  الثــــــعنلي  ــتليعت الــــــتعى  مـــ ــا رهــــــ  مىـــ ر ـــ

ــع ل ــأ لعىيمـ ــهعلي، وال ييوـ ــاى  ل الصـ ــأ لـ ــ  يوـ لـ
الاـــــالب العـــــعه ليعـــــعبي نحـــــل لىـــــك اليقـــــفرات 

لىــأ ل علــ  ال هبــك، ولىــعلا نطــ  الــتعى  الللبــك 
 ـــا الاـــالب معمـــع لتهيبـــك ال مـــ  واالدـــتبععب ل 

مــــــــت ،يــــــــعدة  مىــــــــتليعت األهــــــــاا  التعىبيبــــــــك،
 داًع تم  لتعى  اليقفرات ال هبك.

ادـــــت عد الكع ـــــ  مـــــأ لـــــفض اإلطـــــعر الهطـــــفي 
 لىكح  ليع  ىي:

ــك النمفةبـــــك  - ــع ب  العىيبـــ ــك معلي ـــ للـــــااد ئعةيـــ
 الاواةف اليتايهك معلل اة األولأ علهعصف

واإللنتفونبــك  والياىــلب لهي تمــع  النمفةبــك
التعىــــــب  الثــــــعنلي الصــــــهعلي لــــــاى طــــــالب 

 معل ص  الارادي األوي.
صـبعغك األهــاا  التعىبيبــك معلل ــاة األولــأ  -

 واإللنتفونبك . النمفةبك الاواةف علهعصف
لحا ــــــا وإلــــــااد مــــــلاد اليععلعــــــك التعفيابــــــك  -

وردوات الكحــــ  عااتكــــعر الي ــــع ب  العىيبــــك 
ــك  ــفر  –النمفةبـــ ــل مقـــ ــعه نحـــ ــعم االلعـــ مببـــ

 النمفةبك .ردعدبعت المهادك 
 ملاد اليععلعك التعفيابك. -
 
 

 
تضمنم إجراءات البحث ثالثة  ل فاءات الكح :  

 أجزاء رحيسة كما يلي: 
 روالل: ئعةيك الي ع ب  العىيبك: 

قلع      ل  للااد ئعةيك الي ع ب  العىيبك النمفةبك ًو
 لى الات التعلبك:

 تحديد الهدف م  القاحمة: -1
الي ــع ب  العىيبــك لمــا  القعةيــك للــأ لهيبــك 

النمفةبــك اليتاــيهك بل ــاة الكحــ  األولــأ 
علهعصــــف الــــاواةف النمفةبــــك واإللنتفونبــــك  
مــــأ مقــــفر نردعدــــبعت المهادــــك النمفةبــــكن 
معل صــــــــ  الارادــــــــي األوي لــــــــاى طــــــــالب 
 الصل األوي الثعنلي الصهعلي نكمفةعءن.

ــتقعال مصتتتتادر اشتتتتتقاة القاحمتتتتة:  -2 لــــ  اشــ
ــك ا ــك الي ـــع ب  العىيبـ ــلى ئعةيـ لنمفةبـــك محتـ

ا لىأ مع  ىي:  التيعدل
ــ ، وهــــاً   • ــلى و ــــاة الكحــ ــ  محتــ لحى ــ

ليىبــــــك التحى ــــــ  للــــــأ لحا ــــــا الي ــــــع ب  
العىيبـــــــــك النمفةبـــــــــك وداللتمـــــــــع الى طبـــــــــك 

 اليتايهك ًي اليقفر.
مفا عك الي ع ب  اليل لد معلنتم العىيبك  •

ــاة  ــلى و ــــــ ــك ميحتــــــ ــك اليفلكاــــــ ال عر بــــــ
 الكح .
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الارادــعت التــي االطــالع لىــأ لــاد مــأ  •
رلات ئلاة  لىي ـع ب  العىيبـك مثـ  درادـك 

ــعدة ال ــــــــــــــللي، ــل ف  2003عركــــــــــــ   لــــــــــــ
  مهصــــــــــــــــــــــــــلر  2013الحفا عــــــــــــــــــــــــــك،

  .2014 ىأ،
ــي  • ــ أ ًـ ــعت اليت صصـ ــل  راء ومقتف ـ راـ

ــب   ــاري  التعىــ ــفال لــ ــعهج وطــ ــعي اليهــ معــ
 .3الصهعلي

 إعداد القاحمة في صورتها األولية: -3
بــك لــ  للــااد ئعةيــك الي ــع ب  العىيبــك النمفة

ًـــي )ـــلء مفا عـــك ولحى ـــ  محتـــلى و ـــاة 
ــلدة  ــك اليل ــــــ ــع ب  العىيبــــــ الكحــــــــ ، والي ــــــ
معلنتــــــــــــــــم العىيبــــــــــــــــك و راء ومقتف ــــــــــــــــعت 
اليت صصــ أ،  تــأ رموــأ و)ــت لصــلر 
مااةي معلي ع ب  العىيبك النمفةبك اليهعدـكك 
ــكن  ــك النمفةبــــــ ــبعت المهادــــــ ليقــــــــفر نردعدــــــ
لىصل األوي الثعنلي الصهعلي نكمفةـعءن، 

   م ململع.18يك عولايه  هله القعة
 ضب  القاحمة: -4

لىت كــا مــأ رهيبــك هــله الي ــع ب  ومهعدــاتمع 
ــكن،  ليقـــــــفر نردعدـــــــبعت المهادـــــــك النمفةبـــــ
وطـالب الصــل األوي الثـعنلي الصــهعلي، 

 ئعم الكع   م لكعع االي:
 

   1مىحق ع  3

ــ  معــــفض  صتتتتدة التحليتتتتل: - ــعم الكع ــ ئــ
ئعةيك الي ع ب  العىيبـك النمفةبـك ال عصـك 
بل ــــــــاة الكحــــــــ  لىــــــــأ معيللــــــــك مــــــــأ 

، إلبــااء الــفري 4اليحويــ أ اليت صصــ أ
 ــــــلي مــــــاى مهعدــــــاتمع ليحتــــــلى و ــــــاة 
الكحــ ، وئــا ر يــت اليحويــ أ لىــأ رنمــع 
ــكك  ــاة الكحــــ  ومهعدــ ميثىــــك ليحتــــلى و ــ

 لىاالب.
لـ   ىـعب  كـعت التحى ـ    ثبات التحليتل: -

مـــأ اـــالي لحى ـــ  محتـــلى و ـــاة الكحـــ  
مـــــفة راـــــفى معـــــا مـــــفور شـــــمف،  ـــــ  لـــــ  

 اام مععدلـك  ىعب مععم  التحى ـ  معدـت
ن وئــــــــا بىــــــــغ مععمــــــــ  Holstiهللىــــــــتي ن
  وهــــــــل مععمــــــــ   كــــــــعت 0,92الثكــــــــعت ع

مفل ــــت، ومــــأ  ــــ  ييوــــأ الل ــــلال بهتــــعةج 
 التحى  .

 القاحمة في صورتها النهاحية: -5
معا )كط ئعةيك الي ـع ب  لـ  التلصـ  للـأ 
ــك  ــك الي ـــع ب  العىيبـ ــلرة الهمعةبـــك لقعةيـ الصـ
النمفةبـــك بل ـــاة الكحـــ  علهعصـــف الـــاواةف 

نمفةبــك واإللنتفونبــك  التــي يعــم لهي تمــع ال
لــــــــــاى طــــــــــالب الصــــــــــل األوي الثــــــــــعنلي 

 
   1مىحق ع  4
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الصــــــــهعلي نكمفةــــــــعءن، والتــــــــي رصــــــــكح  
 .5  م ملم18لتايأ ع

  عنبلع: ئعةيك األهاا  التعىبيبك: 
لــــــ  للــــــااد ئعةيــــــك األهــــــاا  التعىبيبــــــك لل ــــــاة 
ع  ــل قــ ــك  ًو ــاواةف النمفةبــــك واإللنتفونبــ علهعصــــف الــ

 التعلبك:لى الات  
 
 اشتقاة قاحمة األهداف: -أ

ــعت  ــعالطالع لىـــــــأ األدببـــــ ــعم الكع ـــــــ  مـــــ ئـــــ
التفةليــك ونتــعةج الارادــعت والكحــلي الىــعمقك 
ــك  ــ  درادـ ــك مثـ ــع ب  العىيبـ التـــي لهعولـــ  الي ـ

  لـــــــــــــــــــل ف  2003عركـــــــــــــــــــعدة ال ـــــــــــــــــــللي،
  مهصـــــــــــــــــــــــــــــــــلر  2013الحفا عـــــــــــــــــــــــــــــــــك،

 ، ورلتيــــا الكع ــــ  ًــــي بهــــعء 2014 ىــــأ،
و ـــاة ئعةيـــك األهـــاا  لىـــأ لحى ـــ  محتـــلى 

الكحـــــ ، وئـــــا لعنـــــ  و ـــــاة الكحـــــ  دااـــــ  
النتــعب الياردــي غ ــف مقىــيك للــأ دروم، 

 ًقعم الكع   بتقىبيمع للأ ررةعك دروم.
 قاحمة األهداف في صورتها األولية:  -ب

ل  صبعغك القعةيك ًي )لء رهـاا  محتـلى 
ك  درم مأ دروم و اة الكح  علهعصف 

ال الــاواةف النمفةبــك واإللنتفونبــك ، ولــ  اشــتقع
  رهــــــاا  رةبىــــــك ولنــــــ  هــــــا  رةبىــــــي 4ع

 
   2مىحق ع  5

ــ  درم  ــك لنـ ــاا  ال فربـ ــأ األهـ ــك مـ معيللـ
مــــأ دروم الل ــــاة  تــــأ رصــــكح  مولنــــك 

ع لاابعــك 35مــأ ع قــل   هــا  ًفلــي، وللــك ًو
ــ  ًــــي  ــ ، والتــــي ليثىــ ــلى و ــــاة الكحــ محتــ

التاا ــق ،  ــ   –ال مــ   –مىــتليعت عالتــللف 
ــك  ــأ معيللـ ــاا  لىـ ــك األهـ ــ  لـــفض ئعةيـ لـ

للة اليهـــعهج وطـــفال مـــأ اليحويـــ أ مـــأ ردـــع
ــع  لـــــــــاري  التعىـــــــــب  الصـــــــــهعلي ولنهللل بـــــــ

، وطىــــــم مــــــهم  لبــــــااء رر مــــــ  ًــــــي 6التعىــــــب 
 االي: 
مـــــــاى دـــــــالمك الصـــــــبعغك الى)ليـــــــك  -

 والائك العىيبك لعكعرات األهاا .
ــاى و)ــــــلي ومهعدــــــكك األهــــــاا   - مـــ

 ليحتلى دروم و اة الكح .
ــك  - ــاا  التعىبيبــــ ــك األهــــ ــاى رهيبــــ مــــ

 ليحتلى دروم و اة الكح .
عـــــــــف  لىـــــــــأ ري مقتف ـــــــــعت رو الت -

مال طـــــــــــــعت  فونمـــــــــــــع دــــــــــــــبعدلم  
 لالدت عدة مهمع ًي للااد القعةيك.

 
: ال قــــــ   راء وئــــــا  ــــــعءت  راةمــــــ  لــــــعالي

اليحويــ أ لىــأ رهيبــك األهــاا  ومهعدــاتمع 
لىيحتـــــلى الارادـــــي وطـــــالب الصـــــل األوي 

 
   1مىحق ع  6
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ــك،  ــعت النمفةبـ ــهعلي لىت صصـ ــعنلي الصـ الثـ
 لال رنم  رشعروا للأ مع  ىي:

رهـــــــاا  لعــــــــاي الصــــــــب)ك العىيبــــــــك  -
 والى)ليك لمع.

رهـــاا  ًفربـــك لحـــل  لتنفارهـــع مـــت  -
 ها  راف.

 رلعدة لفل م معا األهاا . -
 :قاحمة األهداف في صورتها النهاحية - 

ــع  ــعر لل مـــ ــي رشـــ ــا الت التـــ ــفاء التعـــ ــا ل ـــ معـــ
اليحويـ أ لــ  التلصــ  للــأ الصــلرة الهمعةبــك 
لقعةيـــــــك رهـــــــاا  و ـــــــاة الكحـــــــ  علهعصـــــــف 
ــك  مــــأ مقــــفر  ــك واإللنتفونبــ الــــاواةف النمفةبــ

هادـــــــــك النمفةبـــــــــكن، والتــــــــــي نردعدـــــــــبعت الم
  رهــــاا  رةبىــــك، 4رصــــكح  لتنــــل  مــــأ ع

ــاوي 7  هـــــــا  ًفلـــــــي32ع ــح العـــــ ، ويل)ـــــ
التـــعلي اليلاصـــ عت ال عصـــك م هـــاا  و ـــاة 
ــ : الكحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
   3مىحق ع  7



 2020العدد الخامس، ديسمبر     (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

9 
 

 
 (  4جدول ) 

 الاواةف النمفةبك واإللنتفونبك  اليلاص عت ال عصك م هاا  و اة الكح  علهعصف 

حدة 
الو
ن 
عنوا

 

ر 
الد

 

المجموع   تطبيتتق  فهتتم  تذكتتتر  مستويات أهداف السلوك المعرفي
الكلي 
 لألهداف

 
 عنتتوان التتدر  

عدد 
 األهداف 

عدد 
 األهداف 

عدد 
 األهداف 

حر  
دوا
ر ال

اص
عن

نية 
رو
لكت
واإل
ية 
هرب
الك

 

 8 3 5 - الدواحر الكهربية 1
 9 3 3 3 عناصر الدواحر اإللكترونية  2
 8 3 3 2 عناصر الدواحر اإللكترونية لعمت: 3
 7 3 2 2 المكثفات والممانعة الحثية 4

 32 12 13 7 مجموع عدد األهداف في كل مستوى  
  21.88% 40.62% 37,5% 100%الوزن النسبي لألهداف

 
 مدة تدريس وحدة البحث لمجموعتي البحث: -د

لـــفض مـــاة لـــاري  و ـــاة الكحـــ  علهعصـــف الـــاواةف النمفةبـــك واإللنتفونبـــك  لىـــأ معيللـــك مـــأ لـــ  
 اليحوي أ الل أ رشعروا للأ مهعداتمع، والعاوي التعلي  ل)ح ماة لاري  و اة الكح :

 (  5جدول ) 
 ماة لاري  و اة الكح  علهعصف الاواةف النمفةبك واإللنتفونبك  ليعيللتي الكح  

 
 عنوان 
 الوحدة 

 
 ألسبوعا

 
 أستتم التدر  )الموضوع( 

عدد 
الحصص  
 للدر  

 
 زم  الحصة 

الوزن النسبي 
ألهمية كل  
 موضوع

صر  
عنا

حر  
دوا
ال

ية 
هرب
الك

نية 
رو
لكت
واإل

 

 25= 100×8÷2 ررةع أ دابقك  صت أ الدواحر الكهربية األولى
 25 ررةع أ دابقك  صت أ عناصر الدواحر اإللكترونية  الثاني 
 25 ررةع أ دابقك  صت أ عناصر الدواحر اإللكترونية لعمت: الثالث 

 
  100 ×اليعيلع النىي ل هاا     ÷= معيلع لاد األهاا  ًي ل  مىتلى    الوزن النسبي لألهداف في كل مستوى م  مستويات األهداف 
  100  ×اليعيلع النىي لعاد الحص  الال،مك لتاري  الل اة    ÷= لاد الحص  الال،مك لن  درم   الوزن النسبي ألهمية كل موضوع 
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 25 ررةع أ دابقك  صت أ المكثفات والممانعة الحثية الرابع 
 %100 ساعة 320 حصص  8 المجموع الكلي لعدد الحصص والزم  الالزم لتدريس الوحدة 

ت 
دوا
ق أ

طبيتت
ت

حث 
الب

 

 
 الخامس

 اختبتتار المفاهيم العلمية. -
االتجتتتتتتتاه نحتتتتتتتو مقتتتتتتترر مقيتتتتتتتا   -

 أساسيات الهندسة الكهربية.

 
 زمتتت  تطبيق أدوات البحث موضح باإلجتراءات 

 
الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك:    علثلع: لصيب  االك 
لىافمعك  الللبك  االك  ولصيب   للااد  لاىم 

 اليعىلمعلبك الببعم معل الات التعلبك: 
للااد ئعةيك معـع  ف ومؤشـفلات لصـيب  االـك  .1

 الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك:
لحا ــــا اليعــــع  ف الهتتتتدف متتتتت  القاحمتتتتتة:  -أ

واليؤشفات والتي ًي )لةمع د ت  لصيب  
 االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك.

التيـا الكع ـ  مصادر اشتتقاة القاحمتة:    -ب
ئعةيــك اليعــع  ف واليؤشــفات لىــأ ًــي بهــعء 

لحى   األدببعت التفةليك، ونتعةج الارادـعت 
والكحــــــــــلي الىــــــــــعمقك اليت صصــــــــــك ًــــــــــي 
لنهللل بـــــــــع التعىـــــــــب  واعصـــــــــك التصـــــــــيب  
التعىبيــي،  تــأ لــ  التلصــ  للــأ الصـــلرة 

 األولبك لقعةيك اليعع  ف واليؤشفلات.
لـ  التلصـ  القاحمة في صورتها األولية:   - 

  مؤشـــفلا، 77  معبـــعر رةبىـــي، ع12للـــأ ع
ع لىافمعـك اليعىلمعلبـك لىعىـلم النمفةبـك،  قـل ًو
ول  لف)م  لىأ معيللك مأ اليحوي أ 

ــب ،  ــع التعىـــــ ــ أ ًـــــــي لنهللل بـــــ اليت صصـــــ
، ولـع  التحوـب  8واليهعهج وطـفال التـاري 

ع لالدـــــتيعرة التـــــي  ل)ـــــحمع العـــــاوي  قـــــل ًو
التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلي
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 (  6جدول ) 
 لحوب  معع  ف ومؤشفات االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك ادتيعرة  

معايير 
ومؤشًرات  
تصميم اآللة  

 الذكية

مدى سالمة  
الصياغة اللغوية  
 والدقة العلمية

مناسبة المؤشر  
للمعيار الذي 
 ينتمي إلي  

مدى أهمية  
المعيار 
 والمؤشر

صالحية المعايير 
 والمؤشرات للتطبيق 

تعديل أو حذف أو إضافة 
 للمعايير والمؤشرات 

غير  سليم
 سليم

غير  مناسب
 مناسب

غير  مهم
 مهم

غير  صالحة 
 صالحة 

 إضافة حذف تعديل 

            

 
وئـــــــــا  ـــــــــعءت  راةمـــــــــ  لـــــــــعالي: ال قـــــــــ   راء 
اليحويـــــ أ لىـــــأ رهيبـــــك اليعـــــع  ف واليؤشـــــفات 
ــك، لال  اليـــلللرة ومهعدـــاتمع لتصـــيب  االـــك الللبـ

 رنم  رشعروا للأ مع  ىي:
معـــــا اليعـــــع  ف واليؤشـــــفات لـــــامج   -

لتنــفار ن ــ  المــا  مهمــع ًــي معبــعر 
 رو مؤشفلا راف.

ــبعغك   - معـــــا اليؤشـــــفات لعـــــاي الصـــ
 الى)ليك والعىيبك لمع.

للـــــــــعدة لفل ـــــــــم معـــــــــا اليعــــــــــع  ف   -
قلع ل الات التصيب .  واليؤشفات ًو

ــاتمع   - مؤشـــــــفات لحـــــــل  لعـــــــام مهعدـــــ
 لىما  رو اليعبعر.

ئـــــعم القاحمتتتتتة فتتتتتي صتتتتتورتها النهاحيتتتتتة:  -د
الكع   م  فاء التعا الت التي رشـعر لل مـع 

  ف اليحويـــ أ،  تـــأ رصـــكح  ئعةيـــك معـــع

ومؤشـفات لصـيب  االـك الللبـك لتنـل  مـأ 
 .9  مؤشفلا69  معع  ف رةبىك، ع10ع

مفا ــــــــ  لصــــــــيب  االــــــــك الللبــــــــك لىافمعــــــــك  .2
 اليعىلمعلبك: 

ل  و)ت لصلر شعم  لن   لانم لصيب   
ا   معتيال اليعىلمعلبك  لىافمعك  الللبك  االك 
الععليي   التعىبيي  التصيب   نيللج  لىأ 

(ADDIE)      اللي  تنل  مأ اي  مفا
اإلنتعج،   التصيب ،  عالتحى  ،  ًي:  لتيث  
لفض   وفبيع  ىي  التقلي  ،  التاا ق، 
ًي   الكع    الكعمع  التي  التصيب   ليفا   

 االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك: لصيب  
التحليل:   األولى:  مف ىك المرحلة  اشتيى  
 التحى   لىأ ال الات التعلبك:

 تحليل خصاحص الطالب: -أ
 

   4مىحق ع  9



 2020العدد الخامس، ديسمبر     (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

- 2 - 
 

لــــــ  التعــــــف  لىــــــأ اصــــــعة  وإموعنبــــــعت 
ــعنلي  ــالب الصــــــــل األوي الثــــــ ــارات طــــــ وئــــــ
الصـــــــــهعلي، مـــــــــأ اـــــــــالي  يـــــــــت ببعنـــــــــعت 
ومعىلمــعت وائعبــك لــهم ، مــأ   ــ  العيــف 

اليىــــــــــــتلى العىيــــــــــــي والثقــــــــــــعًي الزمهــــــــــــي و 
واال تيعلي واالئتصعدي وماي االلتـزام ًـي 
ــك  ــق ميحعًطـــــــ ــتي التاا ـــــــ ــك مياردـــــــ الارادـــــــ

 دلهعج.
للمحتوى   -ب العامة  األهداف  تحديد 

 التعليمي: 
ــلى و ـــاة  ــك ليحتـ ــا األهـــاا  الععمـ ــ  لحا ـ لـ
ــاة،  ــلى الل ـ ــ  محتـ ــأ اـــالي لحى ـ الكحـــ  مـ
ولـــــ  صـــــبعغتمع ًـــــي صـــــلرة ررةعـــــك رهـــــاا  
ــأ  ــك مـ ــا  رةبىـــي معيللـ ــ  هـ ــك، ولنـ رةبىـ
ــلى  ع لاابعــــــك محتــــ ــل قــــ ــك ًو ــاا  ال فربــــ األهــــ
الل اة، والتي ليثىـ  ًـي مىـتليعت عالتـللف 

 التاا ق . –ال م   –
للبرمجة    -  الذكية  اآللة  م   الهدف  تحديد 

 المعلوماتية:
مـأ التصـيب  وهـل الـفةب   ل  لحا ـا المـا   

ــف  لىــــأ ر ــــف ادــــت اام االــــك الللبــــك  التعــ
ــاة لىافم ــاري  الل ـــ ــي لـــ ــك ًـــ ــك اليعىلمعلبـــ عـــ

ــك  ــاواةف النمفةبــــــــــ ــف الــــــــــ األولــــــــــــأ علهعصــــــــــ
واإللنتفونبــك  مــأ مقــفر نردعدــبعت المهادــك 

النمفةبـــكن لتهيبـــك الي ـــع ب  العىيبـــك النمفةبـــك 
والععه طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي نحل 

 اليقفر.
 تحديد مهام وأنشطة التعلم:  -د

ــلء  ــاك الـــتعى  ًـــي )ـ ــا ممـــعم ورنعـ ــ  لحا ـ لـ
ــتعى  لىـــك اليقـــفر مـــأ  ا تبع ـــعت الاـــالب لـ

 االي االك الللبك.
 تحليل نيئة التعلم:  -ه

لــ  لحى ــ  ب ةتــي الــتعى  مياردــتي التاا ــق، 
  ــ  لتاىــم درادــك محتــلى الل ــاة األولــأ 
ــك واإللنتفونبـــــك   ــاواةف النمفةبـــ ــف الـــ علهعصـــ
ــك النمفةبـــكن لاـــف  ــفر نردعدـــبعت المهادـ ميقـ

التعفيابــــك  االـــك الللبـــك مياردـــك اليعيللـــك
لـلاًف ر مــزة ليا ــللف لتىــا م االــك الللبــك 
لىافمعك اليعىلمعلبك لى مع، وئا لـ  ادـت اام 
معيــــ  النيا ــــللف مياردــــك التاا ــــق،   ــــ  
ــللف  ــع، ليا ـ ــل   مـ ــك و ال ـ ــع ررةعـ ف بمـ ــًل  تـ
مــهم  ايىــك ولعــفو   مــع، ًقــط يعيىــل ، 
ــك  ــبعنك ل يىــ ــ  صــ ــ  معيــ ــعم الكع ــ ــلا ئــ ولمــ

ًف  ال ــــل  ر مــــزة راــــفى  تــــي رصــــكح  تــــل 
ــع،يأ  ــهم   مـ ــاة مـ ــو    ـ ــل  معـ ــع، يعيىـ  مـ
ــك  ــك الللبـــ ــ  االـــ ــ  لحي ـــ ــا لـــ ــعطي، وئـــ ا تبـــ
لىافمعـــــــــك اليعىلمعلبـــــــــك والافنـــــــــعمج الـــــــــال،م 

 لتع) ىمع لى م .
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ــك  المرحلتتتتة الثانيتتتتة: التصتتتتميم: اشــــتيى  مف ىــ
 التصيب  لىأ ال الات التعلبك:

 إعداد المحتوى التعليمي: -أ
محتــلى الل ــاة ئــعم الكع ــ  بتفل ــم ولقىــب  

ــك  ــاواةف النمفةبــــــــــ ــف الــــــــــ األولــــــــــــأ علهعصــــــــــ
ــبعت المهادــــــك  ــك  ميقــــــفر نردعدـــ واإللنتفونبـــ
ــااد  ــ  للـ ــ  لـ ــك دروم،  ـ ــكن للـــأ ررةعـ النمفةبـ
اليحتــــلى التعىبيــــي لاــــف االــــك الللبــــك مــــأ 
اــــالي للــــااد ولعم ــــز الهصــــلص ال عصــــك 
ميحتــــــلى الل ــــــاة، ولــــــ  لتعبتمــــــع معدــــــت اام 

 ن،  ـ Microsoft Word 2010بفنـعمج ن
ل  لداعلمع لأ طفيق عالهىـ  والىصـق  مـت 
التهلع ًـي ادـت اام ال اـلط واأللـلا  دااـ  
ــ   ــلة، ولــ ــاا  اليف ــ ــق األهــ ــلى لتحق ــ اليحتــ

 لقىب  الهصلص للأ:
لىــــت ام  نصتتتتوا كتانيتتتتة )عاديتتتتة(: -

لعــــــفض اليعىلمــــــعت لىــــــأ اليىــــــت ام 
 ًقفة . –ن   –علهلا  

وهي نصلص بفمعبك   نصوا فاحقة: -
الـه  ماـفال لعي  لىـأ ل ـزيأ ورةـط  

 مهاببك.
وهـي   نصوا  ات األثتر التديناميكي: -

 نصلص لطمف معو  د هعمبوي.

وئا رالي لها لصيب  محتلى االك الللبـك 
 لىافمعك اليعىلمعلبك مع  ىي:

لعزةــــك محتــــلى الــــتعى  للــــأ ااــــلات  -
 لعىبيبك ص) فة.

صـــــبعغك األهـــــاا  الىـــــىللبك معـــــو   -
 دئ ق.

 لل)بح رهيبك اليحتلى لىاالب. -
ــك رةــــط  - ــك لىافمعــ ــك الللبــ محتــــلى االــ

 اليعىلمعلبك محع عت الاالب.
لهطـــب  اليحتـــلى دااـــ  االـــك الللبـــك  -

لىافمعــك اليعىلمعلبــك مافيقــك مهاببــك 
ــ أ  ــعال بـــــــ ــىك لعوـــــــــ  االلىـــــــ متىىىـــــــ

 مل)للعلت.
دلــــ  محتــــلى االــــك الللبــــك لىافمعــــك  -

ــي  ــك التـ ــاك الحا ثـ ــك معألنعـ اليعىلمعلبـ
 لحقق رهاا  التعى .

 التعلم: تحديد استراتيجيات -ب
لــ  االلتيــعد معــو  مكعشــف ًــي هــلا الكحــ  
لىأ ادـتفالبعبك الـتعى  الـلالي الت ـعلىي مـأ 
االي االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك التـي 
ـق ئارالـت  لىيح لىاعلم معلى ف ًي التعى  ًو
ــع ب   ــك الي ــــ ال عصــــــك معــــــو  شــــــكوي لتهيبــــ

 العىيبك النمفةبك وااللععه نحل اليقفر.
 سيناريو التصميم التعليمي:كتابة  - 
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لعتاــف مف ىــك لحليــ  محتــلى االــك الللبــك 
لىافمعــك اليعىلمعلبــك للــأ دــ هعريل لعىبيــي 
مـــــأ اليفا ـــــ  األدعدـــــبك ًـــــي الاهـــــعء، أل  
ــي  ــك التـــ ــ هعريل هـــــل ال فياـــــك اإل فاةبـــ الىـــ
لحيــ  ل ــفاءات ل صــ ىبك، لمــلا لــ  لحليــ  
محتـــلى االـــك الللبـــك لىافمعـــك اليعىلمعلبـــك 

ف ًـي )ـلء األهـاا  التعىبيبـك للأ لهعصـ
ـي )ـلء للـك لـ   ليحتلى و ـاة الكحـ ، ًو
بهـــعء الىـــ هعريل، وئـــا رولـــي لهـــا صـــبعغك 
د هعريل التصيب  معيللك مأ اليلاص عت 

 ال عصك باهعةت مث : 
التىىىـــــــــ  اليهاقـــــــــي ًـــــــــي لـــــــــفض  -

ــك  ــك الللبــــــ ــ حعت االــــــ ــلى صــــــ محتــــــ
 لىافمعك اليعىلمعلبك ولفامامع.

ــف  - ــام لاـ ــلى اليقـ ــعط اليحتـ االـــك ارلكـ
الللبك لىافمعـك اليعىلمعلبـك محع ـعت 

 الاالب.
ــام  - ر   ث ــــف اليحتــــلى التعىبيــــي اليقــ

ــك  ــك لىافمعــــــــــ ــك الللبــــــــــ ــف االــــــــــ لاــــــــــ
 اليعىلمعلبك داًعبك الاالب لىتعى .

 رال لنل  الص حعت مزد يك. -
الــــتعى  الــــلالي لىاــــالب لاــــف االــــك  -

 الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك.

ــك الى)ليـــك واإلمالةبـــك ًـــي لتعمـــك -  الائـ
اليحتـلى التعىبيـي لاــف االـك الللبــك 

 لىافمعك اليعىلمعلبك.
وةعا االنتمـعء مـأ للـااد دـ هعريل التصـيب  
التعىبيـــي، لـــ  لف)ـــت لىـــأ معيللـــك مـــأ 
اليحويـــــــــ أ اليت صصـــــــــ أ ًـــــــــي معـــــــــعي 

، 10علنهللل بـــع التعىـــب  والتعىـــب  الصـــهعلي 
 إلبااء الفري  لي ماى:

 صال  تت ودئتت العىيبك. -
مهعداتت لاهعء ولصـيب  االـك الللبـك   -

 لىافمعك اليعىلمعلبك.
ــك   - ــف االـ ــلي  لاـ ــعل م التقـ ــعط ردـ ارلكـ

الللبـــــــــــــــك لىافمعـــــــــــــــك اليعىلمعلبـــــــــــــــك 
 معألهاا  اليقتف ك.

 لحق ق الى هعريل ألهاا  الكح .  -
ــ هعريل  ــأ ر  دـــــــ ــ أ للـــــــ ــعروا اليحويـــــــ ورشـــــــ
التصــــيب  التعىبيــــي لللــــك الللبــــك لىافمعــــك 

ــ ا  مهــــت ومهعدــــم اليعىلمعلبــــك يحقــــق المــ
لاــالب التعىــب  الثــعنلي الصــهعلي، معلتــعلي 
رصــــكح الىـــــ هعريل معــــوىك الهمـــــعةي  ـــــعهز 

 .11لىته  ل 
 إعداد التنثيرات والحركات: -د

 
   1مىحق ع  10
   5مىحق ع  11
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ل  ااتعر معـا الاـفامج الحا ثـك ًـي ليـ  
ــك لىافمعـــك  ــك معالـــك الللبـ التـــ   فات الحفلبـ
ــت اام  اليعىلمعلبــــك، وللــــك لــــأ طفيــــق ادــ

فنــعمج ال لللشــلب اإلصــاار الحــا   مــأ ب
ن معـــو  Adobe Photoshop CCن

يعيــ  لىــأ ل علــ  الاــالب اــالي لعىيمــ  
 لاف االك الللبك.

 إعداد الصفحات: -ه

ــك الللبـــك لىافمعـــك  ــ  لقىـــ  صـــ حعت االـ لـ
ــأ ع ــك للــ ــبك، 9اليعىلمعلبــ ــ حعت ردعدــ   صــ

معإل)عًك للأ ص حعت ًفربك لطمف ر هـعء 
انتقعي الاعلم مأ ص حك للأ رافى ر هـعء 

 تعى .ال
 ل)ح العـاوي التـعلي  المرحلة الثالثة: اإلنتا :

ــي لنتـــعج  ــت امك ًـ ــفامج اليىـ ــك والاـ ــعت الافمعـ ل)ـ
 االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك:

 (  7جدول ) 
 االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك ل)عت الافمعك والافامج اليىت امك ًي لنتعج 

 ادت ااممــع  رد  ل)عت الافمعك والافامج اليىت ام   م

1 Microsoft Word 2010 . كتعمك وإلااد نصلص محتلى و اة الكح 

2 C#  لنعـــعء وةفمعـــك وإنتـــعج صـــ حعت اليحتـــلى دااـــ  ب ةـــك االـــك
 الللبك.

3 Microsoft Visual Studio  الللبك.بفمعك ب ةك االك 

4 Adobe Photoshop CC  لصــــيب  ال ىفبــــعت وإداــــعي لعــــا الت لىــــأ الــــكعا اااــــف
ولي  ل  فات ومععلعك لىصلر والفدلم والهصلص ولصـيب  

 الي ااعت التل)بحبك معلاروم.

5 Telephone, Gmail .  ردوات الت عل  والتلاص  مت الكع 

 
المكونتتتات األساستتتية لصتتتفحات اآللتتتة الذكيتتتة 

 :12للبرمجة المعلوماتية المصممة

 
   6مىحق ع  12

الواجهتتة الرحيستتة لالتتة الذكيتتة للبرمجتتة  -
لتاــــــيأ ردــــــعلك لف  ــــــم  المعلوماتيتتتتتتة:

ماـــــــــالب التعىـــــــــب  الثـــــــــعنلي الصـــــــــهعلي، 
 ولعفيت بل اة الكح .
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الواجهة األساسية لالة الذكيتة للبرمجتة  -
ــلع  المعلوماتيتتتة: ــيأ لعفيـــت ميل)ـ لتاـ

 الكح ، والكع  .
مىحــق بمــع  واجهتتة المستتتخدم األساستتية: -

ــاواةف  ــاة الكحـــــ  علهعصـــــف الـــ دروم و ـــ
النمفةبــــــك واإللنتفونبــــــك  لاــــــف وصــــــالت 
ــعي للـــــــأ  ــعلا لىـــــــأ االنتقـــــ ل علىبـــــــك، لىـــــ

 الاروم رو التلاص  مت الكع  .
قاعتتتدة المعلومتتتات األساستتتية )القتتتواني   -

ــاة اليعىلمـــــــعت  الكهربيتتتتتتتتة(: ــ  ئعلـــــ ليثـــــ
والحقـــعةق العىيبـــك، ولحتـــلي لىـــأ رهـــاا  

ــع ب  ال ــك الــــــــاروم والي ــــــ نمفةبــــــــك العىيبــــــ
ومعيللك مأ القـلان أ النمفةبـك اليفلكاـك 
معلي ـــــــع ب  العىيبـــــــك النمفةبـــــــك اليل ـــــــلدة 

 باروم و اة الكح .
ــأ نمتتتتتو   التتتتتتعلم التتتتتذكي:  - يحتـــــلي لىـــ

معيللــــك مــــأ القــــلان أ العىيبــــك النمفةبــــك 
التي لىعلا ًي لقاي  نيـعلج مـأ القـلان أ 

 واألدةىك لل اة الكح .
ــ نمتتتتتو   التقيتتتتتيم: - ــام لىاـــ ــك يقـــ الب رمثىـــ

ــلى  ــك ليحتـــ ــلان أ العىيبـــ ــأ القـــ ــك مـــ متهللـــ
ــت لموعنبــــــــك لاا ــــــــق  و ــــــــاة الكحــــــــ ، مــــــ
وادــــــت اام لىــــــك القــــــلان أ لىتعــــــف  لىــــــأ 

ــك  ــعة  النمفةبـ ــك اليىـ الحىـــلي اليثعلبـــك لنعًـ
 اليفلكاك بل اة الكح .

والشكل التتالي يوضتح مخطت  للصتفحات 
 الرحيسة لالة الذكية للبرمجة المعلوماتية:

 
 ( 2شكل ) 

م اط الص حعت الفةبىك لللك الللبك لىافمعك 
 اليعىلمعلبك عللااد الكع   

 
 ( 3شكل ) 

اللا مك الفةبىك لللك الللبك لىافمعك 
 اليعىلمعلبك عللااد الكع   

 المرحلة الرابعة: التطبيق: 
لاري    علهعصف  ل   األولأ  الل اة  دورم 

واإللنتفونبك    النمفةبك  ليعيللك  الاواةف 
ال األوي  الكح   الصل  طالب  مأ  تعفيابك 
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الصهعلي مياردك دلهعج الثعنليك اليبوعنبوبك  
االي  مأ  وللك  دلهعج،  ميحعًطك  به أ 
مأ  الما   شفي  معا  وللك  الكع  ، 
التعى    وطفيقك  لتهعولمع  التي  اليل)للعت 

 . لىافمعك اليعىلمعلبك لاف االك الللبك
 المرحلة الخامسة: التقويم:  

االي  يبت    الحببقكًي   ل   التقلي   ر  
ي هله اليف ىك ل  ابعم   اليفا   الىعمقك، ًو
لىافمعك  الللبك  االك  علىبك  ًو ل عءة  ماى 
االلتيعد   ول   التعى ،  ليىبك  ًي  اليعىلمعلبك 

 لىأ طفيقت أ لىتقلي  هيع: 

 ولايأ مع  ىي:التقويم البناحي:  -أ
معــا  عية للمحكمتي :المجموعتة االستتتطال •

االنتمـعء مــأ لصـيب  االــك الللبـك لىافمعــك 
ــأ  ــمع لىـ ــع، لـــ  لف)ـ اليعىلمعلبـــك وااتكعرهـ
معيللك مأ اليحوي أ اليت صصـ أ ًـي 
علنهللل بــــــــع التعىــــــــب ، واليهــــــــعهج وطــــــــفال 

، ألاـل  راةمـ  ومقتف ـعلم   ـلي   التاري  
مــــاى مهعدــــاتمع ولحببقمــــع لىمــــا ، ولــــع  

ع الدـــــــتيعرة ا قـــــــل لتحوـــــــب  التـــــــي التحوـــــــب  ًو
  ل)حمع العاوي التعلي:

 (  8جدول ) 
 ادتيعرة لحوب  االك الللبك 

مالحظات أو 
 مقترحات

مؤشرات تقييم اآللة   درجتتتة التحقتتتق 
 الذكية

معايير تقييم اآللة 
 الذكية

 
 كبيرة  متوسطة  ضعيفة م

       

 
رشعر اليحوي أ للأ و لد لكع أ ًي معـا 
األلــــلا  دااــــ  صــــ حعت االــــك الللبــــك لىافمعــــك 

 اليعىلمعلبك، وئا ل  ل)  ف مع رشعروا للبك.
معـــا  المجموعتتتتة االستتتتتطالعية للطتتتتالب: •

ــ أ  ــا الت اليحويــ ــ  لعــ ــأ ليــ ــعء مــ االنتمــ
رصكح  االك الللبـك لىافمعـك اليعىلمعلبـك 
 ــــعهزة لتعفيامــــع لىــــأ طــــالب اليعيللــــك 

ــأ ع ــ  مــ ــتاالربك، والتــــي لنلنــ   17االدــ
طعلــــــم مــــــأ ماردــــــك اليحعدــــــهك الثعنليــــــك 

ــ أ،  ــهعربك بهــ ــع الصــ ــأ مــ ــعروا للــ ــل أ رشــ الــ
 : ىي

لنا ـــف اـــط معـــا الهصـــلص غ ـــف  -
 اللا)حك.

 ل)  ف معا األللا  غ ف اليهعدكك. -
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وئـــــعم الكع ـــــ  معيـــــ   يبـــــت اليال طـــــعت 
 التي رشعر لل مع الاالب.

  التقويم النهاحي: -ب
معـــا ليـــ   يبـــت التعـــا الت التـــي روصـــأ 
ــك  ــ أ وطــــــــــالب اليعيللــــــــ ــع اليحويــــــــ بمــــــــ
ــك  ــك الللبـــــ ــكح  االـــــ االدـــــــتاالربك، رصـــــ
لىافمعــــــك اليعىلمعلبــــــك  ــــــعهزة لالدــــــت اام 

 لكح  التعفيابك.والتاا ق لىأ معيللك ا
 ردوات الكحـ : 

 ااتكعر الي ع ب  العىيبك:  -1
تتتم إعتتداد وبنتتاء اختبتتار المفتتاهيم العلميتتة 

  وفًقا للخطوات التالية:الكهربية 
 تحديد الهدف م  االختبار:  -1

 مــا  االاتكــعر للــأ ابــعم مــاى اكتىــعب 
ــعنلي  ــ  طـــــــــالب الصـــــــــل األوي الثـــــــ مـــــــ ًو

ــهعلي  ــ   الصــــ نكمفةــــــعءنعمعيللتي الكحــــ
لىي ع ب  العىيبك اليتايهك معلل اة األولأ 
علهعصــــف الــــاواةف النمفةبــــك واإللنتفونبــــك  
مـــأ مقـــفر نردعدـــبعت المهادـــك النمفةبـــكن، 
وللــــك ئاــــ  وةعــــا درادــــتم  لل ــــاة الكحــــ  

 معل ص  الارادي األوي.
 نناء أسئلة االختبار: -2

لــ  بهــعء ردــةىك االاتكــعر معــو  مل)ــللي 
ك االاتبــعر مــأ متعــاد  ألنمــع لتي ــز عردــةى

معـــــــاة مي ـــــــزات رهيمـــــــع و)ـــــــلي األدـــــــةىك 
ودـــــــفلك التصـــــــحبح ودئـــــــك اإل عمـــــــك ًـــــــي 

 الببعم.
 صياغة أسئلة االختبار:  -3

رالـــــأ الكع ـــــ  صـــــبعغك ردـــــةىك االاتكـــــعر 
ــق مــــــت  ــق ومحــــــاد  ت ـــ ــو  لىيــــــي دئ ـــ معـــ
محتــــــلى اليــــــعدة التعىبيبــــــك مح ــــــ  لنــــــل  
ــ  ركثــــــف مــــــأ  ــةىك وا)ــــــحك ال لحتيــــ األدــــ
ل ىـــــــ ف رو ل عمـــــــك، ولنـــــــ  دـــــــؤاي ررةعـــــــك 
ادــتععمعت عبــااة   لىــي الىــؤاي مــأ ب همــع 
بـــــــا   عادـــــــتععمك  وا ـــــــا ييثـــــــ  اإل عمـــــــك 

 الصحبحك.
 مواصفات االختبار: -4

ــ   للــااد  ــاوي ملاصــ عت ردــةىك ااتكــعر ل
الي ــــــع ب  العىيبــــــك النمفةبــــــك الــــــلي ييثــــــ  
ــعر  ــاد محتـــلى االاتكـ ــ ىي يحـ م اـــط ل صـ
ــاة الكحــــ   ــأ دروم و ــ مــــأ لــــ  درم مــ
والل،  الهىاي لمع، لببعم معيللك ميثىـك 

 مأ رهاا  محتلى و اة الكح .
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 (  9جدول ) 
 ملاص عت ااتكعر الي ع ب  العىيبك النمفةبك لىل اة الكح  األولأ علهعصف الاواةف النمفةبك واإللنتفونبك  

حدة 
الو
ن 
عنوا

 

ر 
الد

 

اليعيلع  لاا ــق  ًمــ  لللـــف  مىتليعت رهاا  الىىلك اليعًفي 
النىي  
 ل دةىك 

عدد  عنتتتتوان الدر  
 األسئلة 

عدد 
 األسئلة 

 عدد األسئلة

تر  
دواح

ر ال
صت
عنا

نية 
رو
لكت
واإل
ية 
هرب
الك

 

 9 3 4 2 الدواحر الكهربية 1
 9 1 5 3 عناصر الدواحر اإللكترونية  2
 9 2 4 3 عناصر الدواحر اإللكترونية لعمت: 3
 8 3 2 3 والممانعة الحثيةالمكثفات  4

 35 9 17 11 مجموع عدد األسئلة في كل مستوى  
  31,43% 42,86% 25,71% 100%الوزن النسبي لألسئلة

 

    100  ×اليعيلع النىي ل دةىك    ÷= معيلع لاد األدةىك ًي ل  مىتلى    النسبي لألسئلة في كل مستوى الوزن 
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 تعليمات االختبار:  -5
ــعر مصـــــ حك  ــعت االاتكـــ ــت لعىبيبـــ ــ  و)ـــ لـــ
مه فدة ئا  األدةىك، وللـك إلرشـعد الاعلـم 
ميع يعم ر  ي عىت ئا  ور هعء اال عمك لأ 
االاتكــعر، وليثىــ  لعىبيــعت االاتكــعر ًــي 

 االي:
ببعنعت الاعلم معو  صحبح كتعمك   -

 ًي اليوع  الي ص  لمع.
ــ   - ــك ئاـ ئـــفاءة لـــ  دـــؤاي بائـــك ولهعيـ

 الااء ًي اإل عمك لهت.
ااتبــــعر الاعلــــم بــــا   وا ــــا ييثــــ   -

 اإل عمك الصحبحك لىىؤاي.
ــعم اال عمـــك  √و)ـــت لالمـــك ع  -   رمـ

التي  فاهع الاعلم صحبحك ًي لـ  
 دؤاي.

ا ًــي  - لحا ــا اإل عمــك الصــحبحك   ــال
 ي ص  لمع.اليوع  ال

اإل عمــك لــأ  يبــت ردــةىك االاتكــعر  -
 لىحصلي لىأ رلىأ الار عت.

مال طــــــك ،مــــــأ االمتحــــــع  لــــــي ال  -
 يابت وئ  االمتحع .

 االختبار في صورت  األولية:  -6
لــ  لحا ــا لــاد ردــةىك االاتكــعر ًــي )ــلء 
ع لىي ـــع ب   ــل قـ  ـــاوي اليلاصـــ عت الىـــعبق ًو

ــأ دروم  ــ  درم مـ ــاا  موـ ــك واألهـ العىيبـ
و ــعء االاتكــعر ًــي صــلرلت و ــاة الكحــ ، 

األولبـــك موـــل  مـــأ ايىـــك و ال ـــ أ دـــؤاي 
 –ال مـ     -مل،لك لىأ مىتليعت عالتـللف  

ــعلةعت  ــ  الصـــــــــ ــع ليثـــــــــ ــق  ألنمـــــــــ التاا ـــــــــ
واليعــوالت التــي للا ــت الاــالب ًــي لعىــ  
ــعر لىـــــــأ  ــ  لـــــــفض االاتكـــــ ــفر، ولـــــ اليقـــــ
معيللك مأ اليحوي أ اليت صصـ أ ًـي 
عاليهعهج وطـفال لـاري  التعىـب  الصـهعلي 

، بمـا  13لنهللل بع التعىب  ولىـ  الـه   و 
 التعف  لىأ  راءه  مأ     ماى:

 و)لي لعىبيعت االاتكعر. -
مهعدـــــكك ردـــــةىك االاتكـــــعر لىي ـــــع ب   -

العىيبــك والمــا  الــلي ور)ــع  مــأ 
 ر ىت.

دـــالمك الصـــبعغك الى)ليـــك والعىيبــــك  -
 ألدةىك االاتكعر.

مهعدــكك وماعمقــك االاتكــعر ليعــع  ف  -
 التفةليك.التقلي  

 مهعدكك ،مأ االاتكعر. -
 ل)عًك ري مال طعت  فونمع. -

 وئا  عءت  راء اليحوي أ له  لىأ:

 

   1مىحق ع  13
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ع  - للعدة صبعغك معا األدـةىك لىيبـل
 ول)ليلع.

 للعدة لفل م معا ردةىك االاتكعر. -
ـــــي )ــــــلء  راةمــــــ  ئــــــعم الكع ــــــ  معيــــــ   ًو
التعــا الت التــي رشــعروا لل مــع  تــأ رصــكح 

و ال ـ أ دـؤاي االاتكعر  تنل  مـأ ايىـك  
 مأ ردةىك االاتبعر مأ متعاد.

 تقدير الدرجة الكلية لالختبار: -7
ئــعم الكع ــ  بتحا ــا در ــعت ردــةىك ااتكــعر 
الي ــــع ب  العىيبــــك النمفةبــــك وللــــك بل)ــــت 
ــ   ــحبحك لنــ ــك صــ ــ  ل عمــ ــاة لنــ ــك وا ــ در ــ
دـــؤاي مـــأ ردـــةىك االاتكـــعر، وةـــللك لنـــل  

   در ك.35الار ك النىبك لالاتكعر ع
  تطالعية لالختبار:التجربة االس -8

ــك  ــلرلت األولبـ ــي صـ ــعر ًـ ــق االاتكـ ــ  لاا ـ لـ
لىـــــأ معيللـــــك ادـــــتاالربك مولنـــــك مـــــأ 

  طعلـــــم مـــــأ طـــــالب الصـــــل األوي 17ع
مياردـــــــك اليحعدـــــــهك الثعنليـــــــك الصـــــــهعربك 

 :ول  التاا ق االدتااللي بما به أ، 
التعتتتتترف علتتتتتى متتتتتدى قانليتتتتتة االختبتتتتتار  -

ًىــ  لل ــا ري معــوىك رو شــولى للتطبيتتق: 
 مأ الاالب ر هعء لاا ق االاتكعر.

ــق مـــأ ضتتتب  االختبتتتار إحصتتتتاحًيا:  -  لىتحقـ
ــاى  ــعر ومـ ــاااىي لالاتكـ ــعن  الـ ــاى التعـ مـ

الصــاال والثكــعت، ولــ  للــك مــأ اــالي مــع 
  ىي:

ــاال  صتتتتتتدة االختبتتتتتتار: -أ ــأ صـــ ــا مـــ ولىت كـــ
ــت ام ــعر ادــ ــعم  االاتكــ ــفيقت أ لببــ الكع ــــ  طــ

 الصاال هيع: 
لــ  التحقــق مــأ صــاال  * الصتتدة الظتتاهري:

ــالي لـــــــفض ااتكـــــــعر  ــعر مـــــــأ اـــــ االاتكـــــ
الي ـــع ب  العىيبـــك النمفةبـــك لىـــأ معيللـــك 
ــعي  ــ أ ًـــي معـ ــ أ اليت صصـ ــأ اليحويـ مـ
ــع  ــعهج وطـــــــفال لـــــــاري ، ولنهللل بـــــ عاليهـــــ
ــب ، ولىـــ  الـــه   ، الـــل أ ركـــاوا معـــا  التعىـ

ــعر  ــع ر  ليـــــ  التعـــــا الت التـــــي رشـــ وا لل مـــ
 االاتكعر مهعدم ويبب  مع و)ت لببعدت.
لــ  * الصتتدة الثنتتاحي )التجتتانس التتداخلي(: 

ــك  ــعت االرلكعطبــ ــالي العالئــ ــأ اــ ــعمت مــ  ىــ
اليتكعدلــك بــ أ در ــك لــ  دــؤاي مــأ ردــةىك 
ااتكــعر الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك والار ــك 
ــا لـــ  االلتيـــعد  ــك لالاتكـــعر لوـــ ، وئـ النىبـ

ــعط لا  ــ  االرلكـ ــح لىـــأ مععمـ ــل ، والاـ فدـ
مأ الهتعةج داللك معط  مععمالت االرلكعط 

 ، ب هيـــع لعنـــ  0,01لهـــا مىـــتلى داللـــك ع
ــةىك ع ــعمالت ارلكـــــعط األدـــ   12، 9، 4معـــ

 ، ميــع  ــاي لىــأ لحق ــق 0,05دالــك لهــا ع
ــع ب   ــاااىي الاتكـــــــــعر الي ـــــــ االلىـــــــــعال الـــــــ
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العىيبــــــــك، وةعلتــــــــعلي ييوــــــــأ القــــــــلي مــــــــ   
 االاتكــعر  تيتــت مقــار لــعلي مــأ التعــعن 

 الاااىي ب أ ردةىتت والار ك النىبك لت.
ــعت  ثبتتتات االختبتتتار: -ب  ــأ  كـ ــق مـ ــ  التحقـ لـ

االاتكــعر مــأ اــالي ادــت اام مععمــ  رل ــع 
والتعزةــك الهصــفبك، والاــح مــأ  كفونكــعم

الهتعةج ر   يبت مععمالت  كعت االاتكعر 
    ـ  0,01دالك ل صعةبلع لها مىـتلى ع

 ، وهـل مععمـ  0.89بىغ مععم  الثكـعت ع
 كعت مفل ت  اي لىـأ صـال بك االاتكـعر 

 لىتاا ق.
حستتتتاب معتتتتامالت الستتتتهولة والصتتتتعوبة  - 

لـــ   ىـــعب معـــعمالت لعبتتتارات االختبتتتار: 
الصــــــعلةك لعكــــــعرات االاتكــــــعر الىــــــمللك و 

ع  ــل ــعرات لفل كـــ ــعدة لفل ـــــم العكـــ ا إللـــ ــال ليم ـــ
ع،   ــ  لفاو ــ  معــعمالت الىــمللك  لهع،لبــل

 ، ب هيــــــــــــــع 0,76 – 0,51مــــــــــــــع بــــــــــــــ أ ع
ــع بــــــ أ  معــــــعمالت الصــــــعلةك لفاو ــــــ  مــــ

ــ  0,53 – 0,48ع ــا معطـــــ ــللك لعـــــ  ، وةـــــ
بهــلد االاتكــعر مت عولــك ًــي نىــم الىــمللك 

 والصعلةك.
يتتتتتتتز لعبتتتتتتتارات حستتتتتتتاب معتتتتتتتامالت التمي -د

لــــ   ىــــعب معــــعمالت التي ــــز  االختبتتتتار:
ألدةىك االاتكعر، وئا التاـف الىـؤاي الـلي 

  مقاـلي، رمـع 0,2 زيا مععم  لي زه لـأ ع
الىـــــؤاي الـــــلي يقـــــ  مععمـــــ  لي  ـــــزه لـــــأ 

ــلض، والاـــح مـــأ الهتـــعةج ر  0,2ع   مًف
 يبــــت معــــعمالت لي ــــز ردــــةىك االاتكـــــعر 

ــ  ركاــــــف مــــــأ ع  ، وةــــــللك لعــــــا 0,2كعنــــ
 مهعدكك.

لـ  لحا ـا حساب متوس  زم  االختبتار:    -ه
،مأ االاتكعر لأ طفيـق  ىـعب متلدـط 
ــعر مـــأ اـــالي عئىـــيك الـــزمأ  ،مـــأ االاتكـ
الــــلي ادــــت)فئت لــــ  الاــــالب لىــــأ لــــاد 
الاــالب ، وئــا بىــغ متلدــط ،مــأ ااتكــعر 

دابقـــــــك  50الي ـــــــع ب  العىيبـــــــك النمفةبـــــــك 
 لقفيكلع.

الصتتتتتتورة النهاحيتتتتتتة الختبتتتتتتار المفتتتتتتاهيم  -9
 : 14العلمية

معا ل فاء مع روصأ مت اليحوي أ و)كط 
االاتكعر ل صـعةبلع رصـكح االاتكـعر معـوىك 
ع لىتاا ــق لىــأ معيــللتي  الهمــعةي صــعلحل
الكحــ  ويتنــل  مــأ ايىــك و ال ــ أ دــؤاي 
مـــــأ ردـــــةىك االاتبـــــعر مـــــأ متعـــــاد لبـــــب  
الي ـــــــــع ب  العىيبـــــــــك النمفةبـــــــــك اليل ـــــــــلدة 
معلل ـاة األولـأ علهعصـف الـاواةف النمفةبــك 

 نتفونبك .واإلل
 

   7مىحق ع  14
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 مببعم االلععه نحل اليقفر: -2
تم إعداد مقيا  اتجاه الطالب نحو مقترر 
ا  "أساستتتتتتيات الهندستتتتتتة الكهربيتتتتتتة" وفقتتتتتتتً

 للخطوات التالية:
 تحديد الهدف م  المقيا :  .1

 مـــا  اليببـــعم للـــأ التعـــف  لىـــأ العـــعه 
طــــالب التعىــــب  الثــــعنلي الصــــهعلي  نحــــل 
 مقفر نردعدبعت المهادـك النمفةبـكن، وللـك

مــــــأ اــــــالي ادــــــتععمعلم  لىعكــــــعرات التــــــي 
  تايهمع اليببعم.

 نناء عبارات المقيا : .2
التيـــــا الكع ـــــ  ًـــــي بهـــــعء ولحا ـــــا رمعـــــعد 
اليببــــعم لىــــأ لحى ــــ  األدببــــعت التفةليــــك 
ونتعةج الارادعت والكحلي الىعمقك، ولللك 
االطــــالع لىــــأ معــــا النتــــم والــــاوريعت 
واليعــــالت التفةليــــك العىيبــــك اليت صصــــك 

ــعء ًــــــي لىــــــ  ا لــــــه   التــــــي ادــــــتماً  بهــــ
مقـــع ب  االلعـــعه نحـــل اليقـــفر، مـــت ل ـــفاء 
ــعرات  ــع  ركـــــ ــعمىي الدتنعـــــ التحى ـــــــ  العـــــ
ــ ف  ــت، وردــ ــك لــ ــ  اليولنــ ــعم، والعلامــ اليببــ

التحى ـــ  لـــأ لحا ـــا  ال ـــك رمعـــعد لىيببـــعم 
االلعــــعه نحــــل مقــــفر نردعدــــبعت المهادــــك 

 –النمفةبــــكن هــــي عًعةــــاة ورهيبــــك اليقـــــفر 
ــتيتع ــم واالدــــ ــك والحــــ ــعليقفر الفطكــــ  –ع مــــ

 الت عل  اإليععبي مت اليقفر .
 صياغة عبارات المقيا :  .3

ل  صبعغك ركعرات اليببـعم معـو  لىيـي 
دئ ـــــــق ومحـــــــاد مح ـــــــ  لنـــــــل  العكـــــــعرات 
ــ ف رو  وا)ـــــحك ال لحيـــــ  ركثـــــف مـــــأ ل ىـــ
ــتععمعت  ــ  ادـــ ــعرة ايـــ ــ  ركـــ معهـــــأ، ولنـــ
ــعه  ــأ العـــ ــ ف للـــ ــع لعـــ ــاة مهمـــ ــااة   وا ـــ عبـــ

 .الاعلم 
  المقيا :إعداد جدول مواصفات  .4

ل  للااد  اوي ملاصـ عت مببـعم االلعـعه 
نحل اليقفر، الـلي ييثـ  م اـط ل صـ ىي 
يحــاد العكــعرات  اليل كــك والىــعلكك ًــي لــ  
معا مأ رمععد اليببعم والل،  الهىاي لمع، 

 والعاوي التعلي  ل)ح للك:
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 (  10جدول ) 
ملاص عت مببعم الععه الاالب نحل مقفر ردعدبعت المهادك النمفةبك ًي ل  ركعرة مأ رمععد  

 اليببعم 
 
 م

 
 أبعتتاد المقيتتا  

العبارات   
 الموجبة 

الوزن النسبي  
 للعبارات الموجبة 

العبارات   
 السالبة 

الوزن النسبي  
 للعبارات السالبة 

 3,33 1 % 20 6 فاحدة وأهمية المقرر  1
 - - 53,33 16 الرغبة والحب واالستمتاع بالمقرر  2
 6,67 2 16,67 5 التفاعل اإليجاني مع المقرر  3

 % 10 3 % 90 27 مجموع الكلي لعدد عبارات أبعاد المقيا  

 
 والل،  الهىاي لعكعرات ورمععد اليببعم لو : والعاوي التعلي  ل)ح اليعيلع النىي

 (  11جدول ) 
 ب نحل مقفر ردعدبعت المهادك النمفةبك ًي رمععد اليببعم لو  ملاص عت مببعم الععه الاال

 المجموع الكلي للعبارات   العبارات السالبة  العبارات الموجبة  أبعاد المقيا   م

 7 1 6 فاحدة وأهمية المقرر  1
 16 - 16 الرغبة والحب واالستمتاع بالمقرر  2
 7 2 5 التفاعل اإليجاني مع المقرر  3

 30 3 27 الكلي لعبارات أبعاد المقيا  المجموع 
  90 % 10 % 100%الوزن النسبي للعبارات واألبعاد ككل

 

 

    100  ×اليعيلع النىي ل مععد   ÷= معيلع لاد العكعرات ًي ل  معا  الوزن النسبي للعبارات 
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 تحديد نوع المقيا : .5
ادـــت ام الكع ـــ  ركثـــف الاـــفال شـــ لللع ًـــي 
بهـــعء مقـــع ب  االلععهـــعت، والتـــي لتهعدـــم 

اليف ىـــك العيفيـــك ليعيـــللتي الكحـــ ، مـــت 
ع ليببـــعم لبوـــفت ال يعدـــي ولـــ  لـــارج  قــل ًو

 –مىــــتلى االدــــتععمك للــــأ عملاًــــق معــــاة 
غ ــــف  –غ ــــف ملاًــــق  –محع ــــا  –ملاًــــق 

ع ودئــــك  ع ، ألنمــــع لعاــــي  كعلــــل ــل ملاًــــق ليعمــ
لعلبـــــك وئـــــارة لىـــــأ التي  ـــــز لل ـــــلد لـــــاة 

 بااة .
 

ــعت تعليمتتتتتتات المقيتتتتتتا :  .6 ليثىــــــ  لعىبيــــ
 االي:اليببعم ًي 

ــم  - ــبك لىاعلـ ــك الابعنـــعت الع صـ كتعمـ
ــع   ــي اليوـــــــــ ــحبح ًـــــــــ ــو  صـــــــــ معـــــــــ

 الي ص  لمع.
ا ئاـ  الاـاء ًـي  - ئفاءة ل  ركعرة   ـال

 لحا ا االدتععمك.
ا ًــــي لــــ  ركــــعرة ئاــــ   - الت ن ــــف   ــــال

 لحا ا االدتععمك.
ااتبـــعر االدـــتععمك التـــي لعوـــ  مـــع  -

بــااا  الاعلــم موـــ  ركــعرة مصـــاال 
 وصفا ك.

ــأ لحا ــــا  - ــا مــ ــتععمك ًــــي الت كــ االدــ
 اليوع  الصحبح الي ص  لمع.

ــعء  - ا ر هـ ــال ــعم   ـ ــأ اليببـ ــث ،مـ مال ـ
 اإل عمك لهت  تأ ال يابت اللئ .

اإل عمــك لــأ لــ  ركــعرات اليببــعم  -
 ىـــــم ملئـــــل الاعلـــــم لىـــــأ لـــــ  

 مهمع.
 مقيا  االتجاه في صورت  األولية: .7

لـــــ  لحا ـــــا ركـــــعرات اليببـــــعم ًـــــي )ـــــلء 
ع لاابعــــك  قــــل  ــــاوي اليلاصــــ عت الىــــعبق ًو
اليقفر واصعة  الاـالب، ولـ  التلصـ  
للأ صـلرة رولبـك لىيببـعم لنـل  مـأ وا ـا 
و ال ـ أ ركــعرة لببــعم العـعه الاــالب نحــل 
مقـــفر نردعدـــبعت المهادـــك النمفةبـــكن، ولـــ  
لف)ت لىأ اليحوي أ اليت صصـ أ ًـي 
ــعهج وطـــفال التـــاري ،  علىـــ  الـــه  ، واليهـ

ــب   ــك  راةمــ  ًــي 15ولنهللل بــع التعى ، ليعًف
 ماى:
دــــــالمك الصــــــبعغك الى)ليــــــك والائــــــك  -

 العىيبك لىيببعم.
 و)لي لعىبيعت اليببعم لىاالب. -
ــاا  التــــــي  - ــكك اليببــــــعم ل هـــ مهعدـــ

 صي  مأ ر ىمع.
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مهعدـــكك وماعمقـــك اليببـــعم ليعـــع  ف  -
 التقلي  اله ىبك والتفةليك.

 مهعدكك ،مأ اليببعم. -
ــعًك  - ــل  رو اإل)ـــــ ــا   رو الحـــــ التعـــــ

 معكعرات اليببعم.
 ىتاا ق.صال بك اليببعم ل -

 وئا  عءت  راء اليحوي أ له  لىأ:
للـــــــعدة صـــــــبعغك معـــــــا العكـــــــعرات  -

 ل)ليلع.
ــ  اليعهـــي  - ــفار ن ـ ــعرة لتنـ ــل  ركـ  ـ

 لمع مت ركعرة رافى.
ــعرات  - ــم معـــــــــا ركـــــــ ــعدة لفل ـــــــ للـــــــ

 اليببعم.
ـــــي )ــــــلء  راةمــــــ  ئــــــعم الكع ــــــ  معيــــــ   ًو
التعــا الت التــي رشــعروا لل مــع  تــأ رصــكح 

 اليببعم  تنل  مأ  ال ل  ركعرة.
 تقدير درجات المقيا : .8

لـــ  لقـــا ف در ـــعت اليببـــعم مح ـــ  لتـــارج 
ــعلي ع   والتــــي 1 – 2 - 3 - 4 - 5كعلتــ

 –ليثـــ  مىـــتلى االدـــتععمك عملاًـــق معـــاة 
غ ــــف  –غ ــــف ملاًــــق  –محع ــــا  –ملاًــــق 

 ملاًق ليعملع  لىأ التفل م.
 التجربة االستطالعية المقيا : .9

ــلرلت األولبـــك  ــعم ًـــي صـ ــق اليببـ ــ  لاا ـ لـ
ادـــــتاالربك مولنـــــك مـــــأ  لىـــــأ معيللـــــك

  طعلـــــم مـــــأ طـــــالب الصـــــل األوي 17ع
مياردـــــــك اليحعدـــــــهك الثعنليـــــــك الصـــــــهعربك 

 به أ، ول  التاا ق االدتااللي بما :
التعتتترف علتتتى متتتدى قانليتتتة المقيتتتا   -

ًى  لل ا ري معوىك رو شـولى للتطبيق:  
 مأ الاالب ر هعء لاا ق اليببعم.

لىتحقــق مــأ ضتتب  المقيتتا  إحصتتاحًيا:  - 
ــاااىي لىيببــعم ومــاى  مــاى التعــعن  ال
الصـــاال والثكـــعت، وللـــك مـــأ اـــالي مــــع 

  ىي:
ــعم  صتتتدة المقيتتتا : - يعهـــي ئـــارة اليببـ

ــت ولحق ـــق  ــت لببعدـ ــع و)ـ ــعم مـ لىـــأ ابـ
الما  مهت، ولىت كا مـأ صـاال اليببـعم 
ادت ام الكع   طفيقت أ لببـعم الصـاال 

 هيع: 
لـ  التحقـق مـأ صـاال   :* الصدة الظتاهري 

االاتكـــــعر مـــــأ اـــــالي لـــــفض اليببـــــعم 
ــ أ  لىـــــــــــــأ معيللـــــــــــــك مـــــــــــــأ اليحويـــــــــــ
اليت صص أ ًي على  اله  ، واليهعهج 
ــب    ــع التعىـــ ــاري ، ولنهللل بـــ ــفال التـــ وطـــ
ــاوا معـــا ليـــ  التعـــا الت التـــي  الـــل أ ركـ
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رشعروا لل مع ر  اليببعم يبب  مع و)ت 
 لببعدت.

لـ  * الصدة الثناحي )التجتانس التداخلي(: 
 ىـــعمت مـــأ اـــالي العالئـــعت االرلكعطبـــك 
اليتكعدلـــك بـــ أ در ـــك لـــ  معـــا مـــأ رمعـــعد 
اليببــعم والار ــك النىبــك لىيببــعم لوــ ، 
وئـــا لـــ  االلتيـــعد لىـــأ مععمـــ  االرلكـــعط 
ــك  ــعةج داللـــ ــأ الهتـــ ــح مـــ ــل ، والاـــ لا فدـــ
ــم معـــعمالت االرلكـــعط لهـــا مىـــتلى  رغىـ

ــك ع ــعمالت 0,01داللــ ــع لعنــــ  معــ  ، ب هيــ
   دالك لها 26، 7 ،2ارلكعط العكعرات ع

 ، ميع  اي لىـأ لحق ـق االلىـعال 0,05ع
ــل اليقـــفر،  الـــاااىي ليببـــعم االلعـــعه نحـ
وةعلتعلي ييوأ القلي م   مببعم االلعـعه 
 تيتـت مقـار لـعلي مـأ التعـعن  الــاااىي 

 ب أ ركعرالت.
لـــ  التحقـــق مـــأ  كـــعت  ثبتتتات المقيتتتا : -

اليقــعم مــأ اــالي ادــت اام مععمــ  رل ــع 
ك الهصـفبك، والاـح مـأ كفونكعم والتعزة

ــعت  ــعمالت  كـــــــ ــت معـــــــ ــعةج ر   يبـــــــ الهتـــــــ
ــتلى  ــا مىـــ ــعةبلع لهـــ ــك ل صـــ اليببـــــعم دالـــ

  وةىــــــغ مععمــــــ   كــــــعت اليببــــــعم 0,01ع
هـــــلا يعـــــ ف للـــــأ ر  اليببـــــعم   و 0,91ع

 الحعلي  تيتت بار ك لعلبك مأ الثكعت.

لــــ  حستتتتاب متوستتتت  زمتتتت  المقيتتتتا :  -
لحا ـا ،مــأ اليببـعم لــأ طفيـق  ىــعب 

م مـأ اـالي عئىـيك متلدط ،مـأ اليببـع
الــزمأ الــلي ادــت)فئت لــ  الاــالب لىــأ 
ــط ،مـــأ  ــا بىـــغ متلدـ ــالب ، وئـ ــاد الاـ لـ

 دابقك لقفيكلع. 40اليببعم 
 الصورة النهاحية لمقيا  االتجاه:  .10

معا ل فاء مع روصأ مت اليحوي أ و)كط 
اليببــعم ل صــعةبلع رصــكح اليببــعم معــوىك 
الهمــــعةي  تنــــل  مــــأ لحا ــــا  ال ــــك رمعــــعد 

ــاة ورهي ــك اليقــــفر عًعةــ ــك والحــــم  –بــ الفطكــ
الت علـــ  اإليعـــعبي  –واالدـــتيتعع مـــعليقفر 

مـــــــت اليقـــــــفر  و ال ـــــــ أ ركـــــــعرة صـــــــعلحك 
 .16لىتاا ق لىأ معيللتي الكح  

 ل فاءات التاا ق الي ااني لىكح :
ــك  ــعء مــــــــــــأ ل ــــــــــــفاء التعفةــــــــــ ــا االنتمــــــــــ معــــــــــ
االدـــــــــــــتاالربك ألدوات الكحـــــــــــــ  وإ ـــــــــــــفاء 
التعــا الت التــي ردــ فت لهمــع نتــعةج التعفةــك 
االدــــــتاالربك، و)ـــــــكط األدوات ل صـــــــعةبلع 
رصـــــــكح  ردوات الكحـــــــ   ـــــــعهزة لىتاا ـــــــق 
الهمـــعةي لىـــأ معيـــللتي الكحـــ  عالاـــعماك 

التعفيابـــــــك  مـــــــأ طـــــــالب الصـــــــل األوي  –
ــهعلي ميحع ــعنلي الصـــــــ ــلهعج، الثـــــــ ــك دـــــــ ًطـــــــ
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ولاــــــــيه  ل ــــــــفاءات التاا ــــــــق ال اــــــــلات 
 التعلبك:

لاــيأ مــع اإلعتتداد لتنفيتتذ تجربتتة البحتتث:  •
  ىي:

الحصـــــــلي لىـــــــأ ال اعمـــــــعت واليلاًقـــــــعت  -
األمهبـــــك واإلداريـــــك الال،مـــــك لته  ـــــل لعفةـــــك 

 .17الكح  
التهىـــــــ ق مـــــــت الىـــــــعدة مـــــــا في ماردـــــــتي  -

 التاا ق ميع يحقق رهاا  الكح .
 عصك بتع)   لىا م الافنعمج اليىحق ال -

ــك  ــك اليعىلمعلبـــــــــ ــك لىافمعـــــــــ ــك الللبـــــــــ االـــــــــ
 Microsoft Visual Studio 2010ع

Professional لىا م االك الللبـك     
التــي لــ  لصــيبيمع لىــأ ر مــزة النيا ــللف 
ميعيـــ  الحعدـــم االـــي مياردـــك معيللـــك 
الكحــ  التعفيابــك عماردــك دــلهعج الثعنليــك 

 اليبوعنبوبك به أ .
 ث األساسية:اختيار مجموعتي البح •

األدعدبك   الكح   معيللتي  ااتبعر  ل  
األوي   الصل  طالب  مأ  لعلاةي  معو  
ل ص    الصهعلي  الثعنلي  معلتعىب   به أ 
مأ   األوي  الارادي  ال ص   ًي  عكمفةعء  

ع الارادي  والعاوي 2019/2020الععم   ، 
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معيللتي  التعلي   طالب  لل،يت   ل)ح 
 الكح .

 (  12جدول ) 
 الكح  لل،يت طالب معيللتي 

عدد  الفصل  المجموعة المدرسة 
 الطالب 

المحاسنة الثانوية 
 الصناعية نني  

 29 1/2 الاعماك 

سوها  الثانوية  
 الميكانيكية نني  

 28 1/2 التعفيابك 

 57 المجموع الكلي لمجموعتي البحث

 
التصتتتتتميم التجريبتتتتتي لمجمتتتتتوعتي البحتتتتتث  •

 األساسية:
ــيب    ــعلي التصـ ــو  التـ ــح العـ التعفياـــي  ل)ـ

 ليعيللتي الكح  اللي ادت امت الكع  :

 
 (  4شكل ) 

 معيللتي الكح  والتصيب  التعفياي 
 التطبيق القبلي ألدوات البحث: •
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ــأ  ــ  للـ ــق القاىـــي ألدوات الكحـ ــا  التاا ـ  مـ
الت كا مأ لععن  ولنعًؤ معيللتي الكح ، 
ولمـــــلا ئـــــعم الكع ـــــ  بتاا ـــــق ردوات الكحـــــ  

مببـعم  –العىيبك النمفةبـك  عااتكعر الي ع ب   
ع لىـــــأ طـــــالب  االلعـــــعه نحـــــل اليقـــــفر  ئاىبـــــل

 معيللتي الكح ، ولع  التاا ق لعلتعلي:
ــهك  المجموعتتتة الضتتتابطة - ــك اليحعدـ عماردـ

الثعنليــك الصــهعربك بهــ أ :  ــلمي عاأل هــ أ 
ــلاًق أ ع – ــعء  اليــــــــــــــــــــــــــــ -23الثال ــــــــــــــــــــــــــــ

ــع  لاا ـــــــق 24/9/2019 ــع  موـــــ م ، ولـــــ
 رادي.اليببعم  معل ص  الا  –عاالاتكعر 

عماردـــــك دـــــلهعج  المجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة -
الثعنليــك اليبوعنبوبــك بهــ أ :  ــلمي عاال ــا 

-22االرةعـــــــــــــــــــــــــــــعء  اليـــــــــــــــــــــــــــــلاًق أ ع –
ــع  لاا ـــــــق 25/9/2019 ــع  موـــــ م ، ولـــــ

ااتكــــعر الي ــــع ب  ميعيــــ  النيا ــــللف، رمــــع 
 مببعم االلععه لع  معل ص  الارادي. 

 نتاحث التطبيق القبلي ألدوات البحث: •
 –مجمتتتوعتي البحتتتث )التجريبيتتتة تكتتتافؤ  -1

 الضابطة( في اختبار المفاهيم العلمية:
ــ أ  ــفال بـ ــعةج ال ـ ــعلي نتـ ــاوي التـ ــح العـ  ل)ـ
متلداي در ـعت التاا ـق القاىـي الاتكـعر 
الي ـــــــع ب  العىيبـــــــك النمفةبـــــــك ليعيـــــــللتي 

           التعفيابك :  -الكح  عالاعماك 

 (  13جدول ) 
 ال فال ب أ متلداي در عت التاا ق القاىي ليعيللتي الكح  ًي ااتكعر الي ع ب  العىيبك 

 
 المجموعة 

 
 ن

المتوس   
 الحساني

الفرة ني   
 المتوسطات 

االنحراف  
 المعياري 

 
 قيمة )ت( 

مستوى  
 الداللة

  10,86 29 الضابطة
0,79 

2,99  
1,04 

0,3 
 2,72 10,07 28 التجريبية  غير دالة 

 
يتضتتح متت  ختتتالل مقارنتتة نتتتاحث جتتتدول 

ــك  (:13) ــا ًــــــفوال لات داللــــ رنــــــت ال لل ــــ
ل صـــــعةبك ًـــــي التاا ـــــق القاىـــــي الاتكـــــعر 
الي ـــــــع ب  العىيبـــــــك النمفةبـــــــك ليعيـــــــللتي 

ــعماك  ــا  -الكحـــــــ  عالاـــــ ــك  لهـــــ التعفيابـــــ
  وهـــــلا  ـــــاي لىـــــأ 0,05مىـــــتلى داللـــــك ع

ــعًؤ معيــــــللتي الكحــــــ  فبيــــــع  تعىــــــق  لنــــ
 معاتكعر الي ع ب  العىيبك.
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 –)التجريبيتتتة تكتتتافؤ مجمتتتوعتي البحتتتث  -2
الضتتتتتابطة( فتتتتتي مقيتتتتتا  االتجتتتتتاه نحتتتتتو 

 المقرر:
ــ أ  ــفال بـ ــعةج ال ـ ــعلي نتـ ــاوي التـ ــح العـ  ل)ـ
متلدـاي در ـعت التاا ـق القاىـي ليببــعم 

ــك  ــبعت المهادـــ ــل مقـــــفر ردعدـــ ــعه نحـــ االلعـــ
 -النمفةبــك ليعيــللتي الكحــ  عالاــعماك 

             التعفيابك : 

 (  14جدول ) 
ال فال ب أ متلداي در عت التاا ق القاىي ليعيللتي الكح  ًي رمععد مببعم االلععه نحل اليقفر 

 واليببعم لو   
 

 أبعتتاد المقيتتا  
 ن المجموعة

 المتوس 
 الحساني 

االنحراف  
 المعياري 

الفرة ني   
 المتوسطات

 
 )ت( قيمة 

 مستوى 
 الداللة 

 
 فاحدة وأهمية المقرر 

  2,16 8,21 29 الضابطة 
0,71 

 
0,32 

0,75 
 1,89 8,04 28 التجريبية غير دال 

الرغبة والحب  
 واالستمتاع بالمقرر 

  3,88 17,31 29 الضابطة 
0,99 

 
0,98 

0,33 
 3,71 16,32 28 التجريبية غير دال 

التفاعل اإليجاني مع  
 المقرر

  2,09 10,00 29 الضابطة 
0,14 

 
0,26 

0,79 
 2,01 9,86 28 التجريبية غير دال 

 
 المقيا  ككتل 

  4,55 35,52 29 الضابطة 
1,30 

 
1,17 

0,25 
 3,85 34,22 28 التجريبية غير دال 

 
رنـت ال   (:14يتضح م  خالل نتتاحث جتدول )

لل ا ًفوال لات داللـك ل صـعةبك ًـي التاا ـق 
القاىي ليببعم الععه طالب معيللتي الكح  

التعفيابـك  نحـل مقـفر ردعدـبعت  -عالاعماك  
ة ورهيبك اليقفر المهادك النمفةبك ورمععده عًعةا 

ــتيتعع مـــــــعليقفر  – ــم واالدـــــ ــك والحـــــ  –الفطكـــــ
ــتلى  ــا مىـ ــفر  لهـ ــت اليقـ ــعبي مـ الت علـــ  اإليعـ

ــك ع ــعًؤ 0,05داللـــ ــأ ر  لنـــ ــاي لىـــ ــلا  ـــ  ، وهـــ
معيــللتي الكحــ  فبيــع  تعىــق معلعــعهم  نحــل 

 اليقفر.
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 تدريس وحدة البحث: •
 -معـــا ااتبـــعر معيـــللتي الكحـــ  عالاـــعماك 

التاا ـق القاىـي والت كـا مــأ التعفيابـك  وإ ـفاء 
ــاري   ــل لعفةــــك الكحــــ  ولــ ــع، لــــ  له  ــ لنعًةميــ

 النمفةبـك الـاواةف الل ـاة األولـأ علهعصـف
ــك  ــبعت المهادـ ــأ مقـــفر نردعدـ ــك  مـ واإللنتفونبـ
ــك  ــك التعفيابـــــــ ــكن لاـــــــــالب اليعيللـــــــ النمفةبـــــــ
ــك  ــك، ولاـــالب اليعيللـ ــك الللبـ ــت اام االـ معدـ

نالععديــكن،   ــ  الاــعماك معلافيقــك التقى ايــك 
بى)ـــــــ  لـــــــاد الحصـــــــ  الي صصـــــــك لنـــــــ  
معيللـــــــك  يـــــــعني  صـــــــ  صـــــــفبك بلائـــــــت 
 صـــتع  ردـــالربلع لنـــ  معيللـــك، وادـــت)فئ  
ًتـفة التاا ـق ررةعــك ردـعببت بــاا تلع مـأ ال صــ  
ــعم الارادــــــــــــــي  الارادــــــــــــــي األوي مــــــــــــــأ العــــــــــــ

 م ، ولع  التاا ق لعلتعلي:2019/2020ع
ئعمــــــ  بارادــــــك  المجموعتتتتتتة الضتتتتتتابطة: -

م اليل لدة بل اة الكح   لم األرةت درو 
ــق  ــالع اليلاًــــــــ ــ  ردــــــــ ــأ لــــــــ ــ أ مــــــــ اال هــــــــ

-14-7م،  30/9/2019ع
ــاري  21/10/2019 ــ  التـــــــــــــــــ م ، ولـــــــــــــــــ

 معلافيقك التقى ايك.
ــك  المجموعتتتتتة التجريبيتتتتتة: - ــ  بارادـــ ئعمـــ

األرةت دروم اليل لدة بل اة الكح   لم 
-9-2االرةعــعء مــأ لــ  ردــالع اليلاًــق ع

م ، ولــــــــ  التــــــــاري  16-23/10/2019
 اام االك الللبك.معدت 

 التطبيق البعدي ألدوات البحث. •
معــا االنتمــعء مــأ له  ــل لعفةــك الكحــ  ودرادــك 

لـــ  لل ـــاة الكحـــ ، طـــالب معيـــللتي الكحـــ  
لاا ق ردوات الكح  عااتكعر الي ع ب  العىيبك 

ــعه الاـــــــالب نحـــــــل  –النمفةبـــــــك  مببـــــــعم العـــــ
اليقــــــفر  لىـــــــأ طـــــــالب معيـــــــللتي الكحـــــــ  

لــــك ليــــاة ررةعــــك ، ول التعفيابــــك  -عالاــــعماك 
ريــــعم بلائــــت  ــــلم أ لنــــ  معيللــــك عماردــــك ، 

 ولع  التاا ق لعلتعلي:
 لم الىـا  اليلاًـق   المجموعة الضابطة: -

  لاا ــــــــــــــــــق ااتكــــــــــــــــــعر 26/10/2019ع
الي ــع ب  العىيبــك معل صــ  الارادــي، ويــلم 

ــق ع ــ أ اليلاًـــــــــــ م  28/10/2019اال هـــــــــــ
 لاا ق مببعم االلععه معل ص  الارادي.

 ـلم اال ـا اليلاًـق   التجريبية:المجموعة   -
  لاا ــــــــــــــــــق ااتكــــــــــــــــــعر 27/10/2019ع

الي ــع ب  العىيبــك ميعيــ  النيا ــللف، ويــلم 
م  30/10/2019االرةعـــــــــــعء اليلاًـــــــــــق ع

 لاا ق مببعم االلععه معل ص  الارادي. 
 

ــ فهع  ــعةبلع ول ىـــ ــع ل صـــ ــ  ومععلعتمـــ ــعةج الكحـــ نتـــ
 ومهعئعتمع:
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اإل صعةي   الافنعمج  ادت اام  ل  
(SPSS)    الهتعةج واإل عمك لأ األدةىك    لتحى

ول ى ف   الكح ،  ًفوض  صحك  مأ  والتحقق 
األداء    الهتعةج ب أ  ال فال  ابعم  االي  مأ 

عالقاىي والكعاي  مت رال ال فوال ب أ معيللتي  
والتعفيابك ،   عالاعماك  يلي  الكح   وفيما 

والتحقق م  صحة   البحث  اإلجابة ع  أسئلة 
  الفروض ومناقشتها وتفسيرها:

ــلي  ـــه  االجابتتتة عتتت  الستتتؤال األول،  ➢ الـ
  :لىأ

مـــــع الي ـــــع ب  العىيبـــــك النمفةبـــــك اليتاـــــيهك 
معلل ـــاة األولـــأ علهعصـــف الـــاواةف النمفةبـــك 
واإللنتفونبــك  مــأ مقــفر نردعدــبعت المهادــك 
 النمفةبكن لاالب التعىب  الثعنلي الصهعلي؟

ولإل عمــك لىـــأ هـــلا الىــؤاي، لـــ  للـــااد 
لنمفةبــك اليتاــيهك ئعةيــك معلي ــع ب  العىيبــك ا

بل ـــــــــــــاة علهعصـــــــــــــف الـــــــــــــاواةف النمفةبـــــــــــــك 
واإللنتفونبــك  مــأ مقــفر نردعدــبعت المهادــك 
النمفةبــكن، وهــلا مــع لــ  لل)ــبحت مــ  فاءات 

 الكح .
الـــلي  ـــه  االجابتتتة عتتت  الستتتؤال الثتتتاني،  ➢

  :لىأ
مـــع معـــع  ف ومؤشـــفات لصـــيب  االـــك الللبـــك 
ــك لىعىـــلم  ــك اليعىلمعلبـ ع لىافمعـ ــل قـ ــك ًو اليقتف ـ

ــك النمف  ــك النمفةبـ ــك الي ـــع ب  العىيبـ ــك لتهيبـ ةبـ
لاللعــــــعه نحــــــل مقــــــفر نردعدــــــبعت المهادــــــك 

 النمفةبكن؟
ولإل عمــك لىـــأ هـــلا الىــؤاي، لـــ  للـــااد 
ئعةيك معع  ف ومؤشفات لصيب  االك الللبـك 
ــك  ــاواةف النمفةبــ ــف الــ ــاة الكحــــ  علهعصــ لل ــ
واإللنتفونبــك  مــأ مقــفر نردعدــبعت المهادــك 

ــك ال ــك النمفةبــــكن ولصــــيب  االــ للبــــك اليقتف ــ
ع لىافمعـــك اليعىلمعلبـــك لىعىـــلم النمفةبـــك،  قـــل ًو

 وهلا مع ل  لل)بحت م  فاءات الكح .
الـــلي  ـــه  االجابتتتة عتتت  الستتتؤال الثالتتتث،  ➢

  :لىأ
مع التصيب  التعىبيـي لللـك الللبـك اليقتف ـك 
لتهيبـــك الي ـــع ب  العىيبــــك النمفةبـــك وااللعــــعه 
ــكن  ــك النمفةبــ ــبعت المهادــ ــفر نردعدــ ــل مقــ نحــ

 طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي؟لاى 
ولإل عمك لىأ هـلا الىـؤاي، لـ  لصـيب  
االـــك الللبـــك ًـــي )ـــلء دـــ هعريل التصـــيب ، 
ــ  فاءات  ــ  لل)ــــبحت ل صــــ الل مــ ــع لــ وهــــلا مــ

ــــق  لللــــك الللبــــك لىافمعــــك  CDالكحـــ  عمًف
 اليعىلمعلبك .

وبهذا تم التوصل إلى اإلجابة ع  السؤال 
 البحث. األول، والثاني، والثالث م  أسئلة
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الرابع،   ➢ السؤال  ع   اللي  ه   االجابة 
 :  لىأ

لىافمعك  الللبك  االك  ادت اام  ر ف  مع 
المهادك  ردعدبعت  لاري   ًي  اليعىلمعلبك 
النمفةبك   العىيبك  الي ع ب   لتهيبك  النمفةبك 

 لاى طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي؟ 
ولإلجابة على هذا السؤال تتم صتياغة 

والثاني(، وتم التحقق م  الفرضي  )األول  
صحتهما م  خالل نتاحث اختبتار المفتاهيم 

 العلمية الكهربية كما يلي:
 ل ا ًفال   :واللي  ه  لىأ:  الفرض األول  -

  ب أ  0,05داي ل صعةبلع لها مىتلى داللك ع

طالب   در عت  التعفيابك    اليعيللكمتلدط 
الاواةف  علهعصف  األولأ  الل اة  الل أ دردلا 
نردعدبعت   مقفر  مأ  واإللنتفونبك   النمفةبك 
الللبك   االك  معدت اام  النمفةبكن  المهادك 

اليعىلمعلبك الاعماك    لىافمعك  واليعيللك 
الل أ دردلا ن   اليحتلى معلافيقك التقى ايك  

الاتكعر  ن الكعاي  التاا ق  ًي  وللك  الععديكن 
در عت ال لصعلح  النمفةبك  العىيبك  ي ع ب  

 طالب اليعيللك التعفيابك. 
مأ  التحقق  والعاوي التعلي  ل)ح نتعةج

 صحك ال فض األوي: 
 

 (  15جدول ) 
 التعفيابك    -معيللتي الكح  عالاعماك  داللك ال فال ب أ متلداي در عت طالب  

 وللك ًي التاا ق الكعايالي ع ب  العىيبك النمفةبك ًي ااتكعر 
 

 المتوس  ن المجموعة
االنحراف  
 المعياري 

الفرة ني   
 المتوسطات

مستوى  قيمة )ت( 
 الداللة 

2

 
 
d 

  2,76 13,76 29 الضابطة 
16,45 

 
21,66 

 
0,01 

 
0,89 

 
 2,97 30,21 28 التجريبية 5,73

ر  متلدـــط  (:15يتضتتتح متتت  نتتتتاحث جتتتدول )
ــغ  ــك بىــــــ ــك التعفيابــــــ در ــــــــعت طــــــــالب اليعيللــــــ

  وهل ركاف مأ متلدط در عت طالب 30,21ع
ــك الاــــــعماك والــــــلي بىــــــغ ع  ، 31,76اليعيللــــ

  وللك 16,45    لع  متلدط ال فال ب هميع ع
ــق  ــي التاا ـــــ ــك ًـــــ ــك التعفيابـــــ ــعلح اليعيللـــــ لصـــــ

الكعــــــاي، ليــــــع رنــــــت معلنعــــــل لــــــأ ابيــــــك عت  
  وهـي ركاـف 21,66اليحىلةك نعا رنمـع بى)ـ  ع
  وللــــك لهــــا 60,2مــــأ ابيــــك عت  العاولبــــك ع

 ، وةحىــــعب ابيــــك مفةــــت 01,0مىــــتلى داللــــك ع
 ، 0,2  وهــــــي ركاــــــف مــــــأ ع0,89ل تــــــع بى)ــــــ  ع

ــك ع ــ  األ ـــف dوةى)ـــ  ابيـ   التـــي لعاـــف لـــأ  عـ
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 ، وهـــــلا  ل)ـــــح و ـــــلد ًـــــفال لو داللـــــك 5,73ع
ــعت طــــــــالب  ــ أ متلدــــــــاي در ــــــ ــعةبك بــــــ ل صــــــ

اليعيللـك  اليعيللـك التعفيابـك ودر ـعت طـالب 
الاـــعماك ًـــي مببـــعم ااتكـــعر الي ـــع ب  العىيبـــك 
ــلا  ــك، وهـــ ــعلح اليعيللـــــك التعفيابـــ النمفةبـــــك لصـــ
يعهــــــــي ر  طــــــــالب اليعيللــــــــك التعفيابــــــــك ئــــــــا 
ادــــــت عدوا مــــــأ الــــــتعى  معدــــــت اام االــــــك الللبــــــك 
لىافمعك اليعىلمعلبك ًي لهيبك ئارالم  لىأ لعى  
الي ــــع ب  العىيبــــك النمفةبــــك مصــــلرة رًاــــ  مــــأ 

ب اليعيللــــــــك الاـــــــعماك التــــــــي دردــــــــ  طـــــــال

وبهتتتذا تتتتم معدــت اام الافيقـــك التقى ايـــك الععديـــك، 
 قبول الفرض األول.

 ل ـا ًـفال  :واللي  ه  لىأالثاني:  الفرض    -
  بـ أ 0,05داي ل صعةبلع لها مىتلى داللك ع

التعفيابـــك  اليعيللـــكمتلدـــط در ـــعت طـــالب 
ًي التاا ق القاىي والكعـاي الاتكـعر الي ـع ب  

 العىيبك النمفةبك لصعلح التاا ق الكعاي. 
مأ  التحقق  والعاوي التعلي  ل)ح نتعةج

 صحك ال فض الثعني: 

 (  16جدول ) 
 الي ع ب  العىيبك النمفةبك  داللك ال فال ب أ متلداي در عت طالب اليعيللك التعفيابك ًي ااتكعر 

 وللك ًي التاا ق القاىي والكعاي  
 

 التطبيق 
 المتوس  ن

االنحراف  
 المعياري 

الفرة ني   
 المتوسطات

قيمة  
 )ت(

مستوى 
 الداللة 


2

 
 
d 

  2,72 10,07 28 قبلي 
20,14 

 
26,45 

 
0,01 

 
0,93 

 
 2,97 30,21 28 بعدي  7,42

 
ر  متلدـــط  (:16يتضتتتح متتت  نتتتتاحث جتتتدول )

در عت طالب اليعيللك التعفيابك ًي التاا ـق 
 ، وهــل ركاــف مــأ متلدــط 30,21الكعــاي بىــغ ع

در عت طالب اليعيللك التعفيابك ًي التاا ـق 
    ــ  لــع  متلدــط 10,07القاىــي والــلي بىــغ ع

  وللك لصعلح اليعيللـك 20,14ال فال ب هميع ع

التعفيابك ًي التاا ق الكعاي، ليع رنت معلنعـل 
ابيـــــك عت  اليحىـــــلةك نعـــــا رنمـــــع لىـــــعوي  لـــــأ

  وهـــي ركاـــف مـــأ ابيـــك عت  العاولبـــك 26,45ع
ــك لهــــــا مىــــــتلى داللــــــك ع60,2ع  ، 01,0  وللـــ

  وهـــي 0,93وةحىـــعب ابيـــك مفةـــت ل تـــع بى)ـــ  ع
  التــي لعاــف d ، وةى)ــ  ابيــك ع0,2ركاــف مــأ ع
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 ، وهـــلا  ل)ـــح و ـــلد 7,42لـــأ  عـــ  األ ـــف ع
 ــعت ًــفال لو داللــك ل صــعةبك بــ أ متلدــاي در 

طــالب اليعيللــك التعفيابــك ًــي التاا ــق القاىــي 
الي ـــــع ب  العىيبـــــك والكعـــــاي وللـــــك ًـــــي ااتكـــــعر 

لصـــعلح التاا ـــق الكعـــاي، وهـــلا يعهـــي النمفةبـــك 
ر  طـــــالب اليعيللـــــك التعفيابـــــك ًـــــي التاا ـــــق 
الكعـــاي ئـــا ادـــت عدوا مـــأ الـــتعى  معدـــت اام االـــك 

لىافمعـــك اليعىلمعلبـــك ًـــي لهيبـــك ئـــارلم   الللبـــك
وبهتتذا تتتم لعىــ  الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك، لىـأ 

 قبول الفرض الثاني.
)األول   الفرضي   نتاحث  الباحث  ويرجع 

إلى   صلة والثاني(  عوامل  ات  مجموعة 
 كية، منها:ذباستخدام اآللة ال

لكىــبط القــلان أ اليعــفدة اليل ــلدة ميقـــفر  -
ــع  ــك النمفةبــــــكن وليث ىمــــ نردعدــــــبعت المهادــــ

الللبـــــــك لىافمعـــــــك ولف)ــــــمع لاـــــــف االـــــــك 
اليعىلمعلبـك ًـي شـو  يىـم  لىـأ الاعلـم 

 لفم زهع وادتف علمع مىمللك.
ئارة االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك لىأ  -

لقاي  االات متتعلبـك دـمىك لحـ  اليىـعة  
 النمفةبك معو  ميتت ومعلال.

لقـــاي  اليعىلمـــعت العىيبـــك ال عصـــك بل ـــاة  -
الكحــــ  معــــو  متهعدــــق مــــأ اــــالي االــــك 

ك لىافمعــــك اليعىلمعلبــــك دــــعلا لىــــأ الللبــــ

ل ـــــعر اهتيــــــعم وداًعبــــــك وئــــــارات الاــــــالب 
مــــ  وادــــتبععب الي ــــع ب  العىيبــــك  لىــــتعى  ًو

 النمفةبك.
ع لىـتعى  لاـف  - قـل بهعء محتلى و اة الكح  ًو

االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك دعه  ًي 
مــــــ  اليحتــــــلى العىيــــــي ليقــــــفر  لفدــــــب  ًو

 نردعدبعت المهادك النمفةبكن.
ات االــك الللبــك لىافمعــك اليعىلمعلبــك دــعل -

ك الاالب لىعالئعت بـ أ الي ـع ب   ًي معًف
 والقلان أ العىيبك النمفةبك. 

الع ــــك االــــك الللبــــك لىافمعــــك اليعىلمعلبــــك  -
ًفصــك ل علــ  الاــالب معــو  ليعــعبي مــت 
ــي  ــعه  ًـــ ــلا دـــ ــاة الكحـــــ  وهـــ محتـــــلى و ـــ
ــارالم  لىـــــــأ بهـــــــعء الي ـــــــع ب   ــ أ ئـــــ لحىـــــ

ــك معـــو  لىيـــي والحقـــعةق العىيبـــك ال نمفةبـ
 وا)ح ومتلا،  ومهط .

دــعلات االــك الللبــك لىافمعــك اليعىلمعلبــك  -
كىـــــف  علـــــك اليىـــــ  والـــــفول أ الـــــلي لللـــــا 

 داا  ال ص  التقى اي.
ئارة االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلبك لىأ  -

اـلي الاـالب لىـتعى  وشـا  ،يعدة داًعبـك ًو
 انتكعهم .

ك لىأ ئارة االك الللبك لىافمعك اليعىلمعلب -
ــز بــــــ أ ال اــــــ  والصــــــلاب ولل بــــــت  التي  ـــ
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ــحبحك  عــــ   ــالب نحــــل اإل عمــــك الصــ الاــ
ــتعى   ــزلا لىـــــ ــف لح  ـــــ الصـــــــل الارادـــــــي ركثـــــ

 الي ع ب  العىيبك.
وهــلا  ــاي لىــأ ر  االــك الللبــك لىافمعــك 
ــك  ــي لهيبــ ــعي ًــ ــع ر ــــف ًعــ ــع  لمــ ــك لــ اليعىلمعلبــ
الي ــع ب  العىيبــك النمفةبــك، وهــلا  ت ــق مــت مــع 

ــعةج  ــت نتـ ــى  للبـ ــأ:للصـ ــ   مـ ــك لـ ــعي ع درادـ  مـ
ــلت، ــل     2012النحىــــــــــــــــــ دــــــــــــــــــــع اة ربــــــــــــــــــ

   2014  شــــــــبيعء لــــــــلدة، 2011مع)ــــــــي،
 2010  محيـا العفة ـا،  2016شلئي محيـا،

  مهصــــــــــــــــلر  2003  ركــــــــــــــــعدة ال ــــــــــــــــللي،
ــأ، ــك، 2014 ىـــ ــل ف الحفا عـــ  ، 2013  لـــ

ولنأ ي تىل معم  ًي اليت) ف اليىـتق  وهـل 
ــك لىافمعــــك اليعىلمعلبــــك  ــت اام االــــك الللبــ ادــ

ــك الي ــــع ب  التــــي  لــــع  لمــــع التــــ   ف ًــــي لهيبــ
العىيبــــك، ولــــللك ًــــي ل هــــك الكحــــ  واليقــــفر 

وبهذا تم التوصل إلى اإلجابتة عت  الارادـي،  
 السؤال الرابع.

 

الخامس،   ➢ السؤال  اللي  ه  االجابة ع  
 :  لىأ

لىافمعك  الللبك  االك  ادت اام  ر ف  مع 
المهادك  ردعدبعت  لاري   ًي  اليعىلمعلبك 
لاى   اليقفر  نحل  االلععه  لتهيبك  النمفةبك 

 طالب التعىب  الثعنلي الصهعلي؟ 
ولإلجابة على هذا السؤال تتم صتياغة 
الفرضي  )الثالث والرابع(، وتم التحقق م  
صحتهما م  ختالل نتتاحث مقيتا  االتجتاه 
نحتتو مقتترر أساستتيات الهندستتة الكهربيتتة، 

 كما يلي:
 ل ـا ًـفال  :واللي  ه  لىأالثالث: الفرض    -

  بـ أ 0,05داي ل صعةبلع لها مىتلى داللك ع
متلدـــط در ـــعت طـــالب اليعيللـــك التعفيابـــك 
ــك الاــــعماك ًــــي التاا ــــق  ــالب اليعيللــ وطــ
الكعاي ليببعم االلععه نحل مقـفر نردعدـبعت 
المهادـــــك النمفةبـــــكن لصـــــعلح در ـــــعت طـــــالب 

 اليعيللك التعفيابك.
مأ  التحقق  والعاوي التعلي  ل)ح نتعةج

 صحك ال فض الثعل : 
 (  17جدول ) 

 داللك ال فال ب أ متلداي در عت طالب معيللتي الكح  عالاعماك والتعفيابك   
 ًي التاا ق الكعاي ألمععد مببعم االلععه 
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 اد المقيتا  تأبع

 ن المجموعتة
 المتوس 
 الحساني 

االنحراف  
 المعياري 

الفرة ني   
 المتوسطات

قيمة  
 )ت(

مستوى 
 الداللة 

η
2

 
 
d 

  52,5 83,10 29 الضابطة  فاحدة وأهمية المقرر 
47,14 

 
53,11 

 
01,0 

 
71,0 

 
 04,4 57,25 28 التجريبية 11,3

الرغبة والحب  
 واالستمتاع بالمقرر 

  35,7 69,22 29 الضابطة 
81,38 

 
14,16 

 
01,0 

 
83,0 

 
 48,10 50,61 28 التجريبية 44,4

التفاعل اإليجاني مع  
 المقرر

  21,5 62,12 29 الضابطة 
67,24 

 
78,13 

 
01,0 

 
78,0 

 
 97,7 29,37 28 التجريبية 77,3

 
 المقيا  ككل

  79,15 14,46 29 الضابطة 
22,78 

 
16,17 

 
01,0 

 
84,0 

 
 60,18 36,124 28 التجريبية 46,4

 
  ( أن:17يتضح م  نتاحث جدول )

ــعبي لــــــار عت رداء طــــــالب  - اليتلدــــــط الحىــــ
 ، وهـــل ركاـــف 57,25اليعيللـــك التعفيابـــك ع

مـأ اليتلدــط الحىـعبي لــار عت رداء طــالب 
ــعماك ع ــك الاـ ــع  83,10اليعيللـ     ـــ  لـ

  وللــــــــك 47,14متلدــــــــط ال ــــــــفال ب هميــــــــع ع
ــع رنـــــــت  لصـــــــعلح اليعيللـــــــك التعفيابـــــــك، ليـــــ
معلنعل لأ ابيك عت  اليحىـلةك نعـا رنمـع 

ــف مـــــــــأ ابيـــــــــك عت  11,53ع ــي ركاـــــــ   وهـــــــ
  وللــك لهــا مىــتلى داللــك 60,2العاولبــك ع

  0,71 ، وةى)ــــ  ابيــــك مفةــــت ل تــــع ع01,0ع
  dوةى)ــــ  ابيــــك ع  ،0,2وهــــي ركاــــف مــــأ ع

ــف ع ــأ  عـــ  األ ـ ــف لـ ــي لعاـ    ًـــي 3,11التـ

الكعـــا األوي مـــأ رمعـــعد اليببـــعم، وهـــلا  ـــاي 
ــك  ــك ر ـــف لا ـــف ًـــي لهيبـ لىـــأ ر  االـــك الللبـ
العــــعه الاــــالب نحــــل الــــللي م عةــــاة ورهيبــــك 

 اليقفر.
ــعبي لــــــار عت رداء طــــــالب  - اليتلدــــــط الحىــــ

 ، وهـــل ركاـــف 50,61اليعيللـــك التعفيابـــك ع
ىـعبي لــار عت رداء طــالب مـأ اليتلدــط الح

ــعماك ع ــك الاـ ــع  69,22اليعيللـ     ـــ  لـ
  وللــــــــك 81,38متلدــــــــط ال ــــــــفال ب هميــــــــع ع

ــع رنـــــــت  لصـــــــعلح اليعيللـــــــك التعفيابـــــــك، ليـــــ
معلنعل لأ ابيك عت  اليحىـلةك نعـا رنمـع 

ــك عت  14,16ع ــأ ابيـــــــ   وهـــــــــي ركاـــــــــف مـــــــ
  وللــك لهــا مىــتلى داللــك 60,2العاولبــك ع
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  0,83 ، وةى)ــــ  ابيــــك مفةــــت ل تــــع ع01,0ع
  d ، وةى)ــــ  ابيــــك ع0,2وهــــي ركاــــف مــــأ ع

ــ  األ ــــف ع   ًــــي 4,44التــــي لعاــــف لــــأ  عــ
الكعــا الثــعني مــأ رمعــعد اليببــعم، وهــلا  ــاي 
ــك  ــك اليعىلمعلبـ ــك لىافمعـ ــك الللبـ ــأ ر  االـ لىـ
ر ــــف لا ــــف ًــــي لهيبــــك العــــعه الاــــالب نحــــل 

 الفطكك والحم واالدتيتعع معليقفر.
ــعبي لــــــار عت رداء طــــــالب  - اليتلدــــــط الحىــــ

 ، وهـــل ركاـــف 29,37يللـــك التعفيابـــك عاليع
مـأ اليتلدــط الحىـعبي لــار عت رداء طــالب 

ــعماك ع ــك الاـ ــع  62,12اليعيللـ     ـــ  لـ
  وللــــــــك 67,24متلدــــــــط ال ــــــــفال ب هميــــــــع ع

ــع رنـــــــت  لصـــــــعلح اليعيللـــــــك التعفيابـــــــك، ليـــــ
معلنعل لأ ابيك عت  اليحىـلةك نعـا رنمـع 

ــك عت  78,13ع ــأ ابيـــــــ   وهـــــــــي ركاـــــــــف مـــــــ
هــا مىــتلى داللــك   وللــك ل60,2العاولبــك ع

  0,78 ، وةى)ــــ  ابيــــك مفةــــت ل تــــع ع01,0ع
  d ، وةى)ــــ  ابيــــك ع0,2وهــــي ركاــــف مــــأ ع

ــ  األ ــــف ع   ًــــي 3,77التــــي لعاــــف لــــأ  عــ
الكعــا الثعلــ  مــأ رمعــعد اليببــعم، وهــلا  ــاي 
ــك  ــك اليعىلمعلبـ ــك لىافمعـ ــك الللبـ ــأ ر  االـ لىـ
ر ــــف لا ــــف ًــــي لهيبــــك العــــعه الاــــالب نحــــل 

 قفر.الت عل  اإليععبي مت الي

يتضتتح متت  نتتتاحث الجتتدول الستتانق لكتتل 
أبعتتتاد مقيتتتا  اتجتتتاه الطتتتالب نحتتتو مقتتترر 

و ــلد ًــفال داي أساستيات الهندستتة الكهربيتتة 
  بـــــ أ 01,0ل صــــعةبلع لهــــا مىــــتلى داللــــك ع

متلدـــاي در ـــعت طـــالب معيـــللتي الكحـــ  
التعفيابك والاعماك ًي رمععد مببـعم االلعـعه 

التعفيابــــك الثال ـــك لصـــعلح طــــالب اليعيللـــك 
وللك ًي التاا ق الكعاي،   ـ  بىـغ ر يـعلي 
اليتلدـــــــط الحىــــــــعبي لــــــــار عت رداء طــــــــالب 

 ، وهــل ركاــف 36,124اليعيللــك التعفيابــك ع
مــأ ر يــعلي اليتلدــط الحىــعبي لــار عت رداء 

    ــ  14,46طــالب اليعيللــك الاــعماك ع
ــع ع ــفال ب هميـ ــط ال ـ ــع  متلدـ ــك 22,78كـ   وللـ

ع رنت معلنعل لصعلح اليعيللك التعفيابك، لي
  17,16لأ ابيك عت  اليحىلةك نعا رنمـع ع

  60,2وهــي ركاــف مــأ ابيــك عت  العاولبــك ع
ــتلى داللــــك ع  ، وةى)ــــ  01,0وللــــك لهــــا مىــ

ــي ركاــــــف مــــــأ 0,84ابيـــــك مفةــــــت ل تــــــع ع   وهـــ
  التـــــي لعاـــــف لـــــأ d ، وةى)ـــــ  ابيـــــك ع0,2ع

 ، ري ر  العـــــعه طـــــالب 4,46 عـــــ  األ ـــــف ع
 ىتمــع لــاى اليعيللــك التعفيابــك رًاــ  مــأ مث

طـــالب اليعيللـــك الاـــعماك، وهـــلا يعهـــي ر  
طــالب اليعيللـــك التعفيابــك ئـــا ادــت عدوا مـــأ 
ــك  ــك لىافمعــــــ ــك الللبــــــ ــت اام االــــــ ــتعى  معدــــــ الــــــ
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اليعىلمعلبـــك ًـــي لهيبـــك العـــعهم  نحـــل اليقـــفر 
مصـــــــــلرة رًاـــــــــ  مـــــــــأ طـــــــــالب اليعيللـــــــــك 
ــك  ــت اام الافيقـــ ــ  معدـــ ــي دردـــ ــعماك التـــ الاـــ

ــك،  ــك الععديـ ل الفتتترض وبهتتتذا تتتتم قبتتتوالتقى ايـ
 الثالث.

:  ل ـا ًـفال اللي  ه  لىأالرابع: الفرض    -
  0,05داي ل صــــعةبلع لهــــا مىــــتلى داللــــك ع

بــــــ أ متلدــــــط در ــــــعت طــــــالب اليعيللــــــك 
ــاي  ــق القاىــــــي والكعــــ ــك ًــــــي التاا ــــ التعفيابــــ
ــبعت  ــل مقــــــفر نردعدــــ ــعه نحــــ ليببــــــعم االلعــــ

 المهادك النمفةبكن لصعلح التاا ق الكعاي.
مأ  التحقق  والعاوي التعلي  ل)ح نتعةج

 صحك ال فض الفامت: 

 (  18جدول ) 
 الكعاي  -داللك ال فال ب أ متلداي در عت طالب اليعيللك التعفيابك ًي التاا ق عالقاىي  

 ألمععد مببعم االلععه  
 

 اد المقيتا  تأبع
 ن التطبيق 

 المتوس 
 الحساني 

االنحراف  
 المعياري 

الفرة ني   
 المتوسطات

قيمة  
 )ت(

مستوى 
 الداللة 

η
2

 
 
d 

  89,1 8,04 28 قبلي  فاحدة وأهمية المقرر 
53,17 

 
79,20 

 
01,0 

 
89,0 

 
 04,4 57,25 28 بعدي  73,5

الرغبة والحب  
 واالستمتاع بالمقرر 

  71,3 32,16 28 قبلي 
18,45 

 
50,21 

 
01,0 

 
89,0 

 
 48,10 50,61 28 بعدي  73,5

التفاعل اإليجاني مع  
 المقرر

  01,2 86,9 28 قبلي 
43,27 

 
66,17 

 
01,0 

 
85,0 

 
 97,7 29,37 28 بعدي  72,4

 
 المقيا  ككل

  85,3 22,34 28 قبلي 
14,90 

 
11,25 

 
01,0 

 
92,0 

 
 60,18 36,124 28 بعدي  86,6

 
  ( أن:18يتضح م  نتاحث جدول )

ــعبي لــــــار عت رداء طــــــالب  - اليتلدــــــط الحىــــ
اليعيللك التعفيابك ًي التاا ق الكعاي بىغ 

ــط 25,57ع ــأ اليتلدــــــــ ــف مــــــــ  ، وهــــــــــل ركاــــــــ

الحىـــــعبي لـــــار عت رداء طـــــالب اليعيللـــــك 
ــلي بىــــغ  ــي والــ ــق القاىــ ــي التاا ــ ــك ًــ التعفيابــ

    ــــ  لــــع  متلدــــط ال ــــفال ب هميــــع 8,04ع
  وللك لصعلح اليعيللك التعفيابك 17,53ع
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ق الكعــاي، ليــع رنــت معلنعــل لــأ ًــي التاا ــ
ــا رنمــــع ع ــلةك نعــ ــك عت  اليحىــ   20,79ابيــ

  60,2وهي ركاف مـأ ابيـك عت  العاولبـك ع
 ، وةى)ـــ  01,0وللـــك لهـــا مىـــتلى داللـــك ع

  وهـــــي ركاـــــف مـــــأ 0,89ابيــــك مفةـــــت ل تـــــع ع
  التــــي لعاــــف لــــأ d ، وةى)ــــ  ابيــــك ع0,2ع

 ، وهــلا  ــاي لىــأ و ــلد 5,73 عــ  األ ــف ع
عةبك بــــــ أ متلدــــــاي ًــــــفال لو داللــــــك ل صــــــ

ــي  ــك ًـــ ــك التعفيابـــ در ـــــعت طـــــالب اليعيللـــ
ــا  ــي الكعــ ــك ًــ ــاي وللــ ــق القاىــــي والكعــ التاا ــ

ــعم ــك  األوي مـــــأ رمعـــــعد اليببـــ ــاة ورهيبـــ عًعةـــ
 اليقفر  لصعلح التاا ق الكعاي.

ــعبي لــــــار عت رداء طــــــالب  - اليتلدــــــط الحىــــ
اليعيللك التعفيابك ًي التاا ق الكعاي بىغ 

ــط 61,50ع ــأ اليتلدــــــــ ــف مــــــــ  ، وهــــــــــل ركاــــــــ
الحىـــــعبي لـــــار عت رداء طـــــالب اليعيللـــــك 
ــلي بىــــغ  ــي والــ ــق القاىــ ــي التاا ــ ــك ًــ التعفيابــ

    ــ  لــع  متلدــط ال ــفال ب هميــع 16,32ع
  وللك لصعلح اليعيللك التعفيابك 45,18ع

ًــي التاا ــق الكعــاي، ليــع رنــت معلنعــل لــأ 
ــا رنمــــع ع ــلةك نعــ ــك عت  اليحىــ   21,50ابيــ

وهـــــــــي ركاـــــــــف مـــــــــأ ابيـــــــــك عت  العاولبـــــــــك  
 ، 01,0للـك لهــا مىــتلى داللــك ع  و 60,2ع

  وهــي ركاــف 0,89وةى)ــ  ابيــك مفةــت ل تــع ع

ــك ع0,2مــــأ ع   التــــي لعاــــف d ، وةى)ــــ  ابيــ
 ، وهـــلا  ـــاي لىـــأ 5,73لـــأ  عـــ  األ ـــف ع

و لد ًفال لو داللك ل صعةبك ب أ متلداي 
ــك ًـــــي  ــك التعفيابـــ در ـــــعت طـــــالب اليعيللـــ
ــا  ــي الكعــ ــك ًــ ــاي وللــ ــق القاىــــي والكعــ التاا ــ

ــعد  ــأ رمعـ ــعني مـ ــك والحـــم  الثـ اليببـــعم عالفطكـ
ــق  ــعلح التاا ــــــ ــعليقفر  لصــــــ ــتيتعع مــــــ واالدــــــ

 الكعاي.
ــعبي لــــــار عت رداء طــــــالب  - اليتلدــــــط الحىــــ

اليعيللك التعفيابك ًي التاا ق الكعاي بىغ 
ــط 37,29ع ــأ اليتلدــــــــ ــف مــــــــ  ، وهــــــــــل ركاــــــــ

الحىـــــعبي لـــــار عت رداء طـــــالب اليعيللـــــك 
ــلي بىــــغ  ــي والــ ــق القاىــ ــي التاا ــ ــك ًــ التعفيابــ

تلدــــط ال ــــفال ب هميــــع     ــــ  لــــع  م9,86ع
  وللك لصعلح اليعيللك التعفيابك 27,43ع

ًــي التاا ــق الكعــاي، ليــع رنــت معلنعــل لــأ 
ــا رنمــــع ع ــلةك نعــ ــك عت  اليحىــ   17,66ابيــ

  60,2وهي ركاف مـأ ابيـك عت  العاولبـك ع
 ، وةى)ـــ  01,0وللـــك لهـــا مىـــتلى داللـــك ع

  وهـــــي ركاـــــف مـــــأ 0,85ابيــــك مفةـــــت ل تـــــع ع
التــــي لعاــــف لــــأ   d ، وةى)ــــ  ابيــــك ع0,2ع

 ، وهــلا  ــاي لىــأ و ــلد 4,72 عــ  األ ــف ع
ًــــــفال لو داللــــــك ل صــــــعةبك بــــــ أ متلدــــــاي 
ــي  ــك ًـــ ــك التعفيابـــ در ـــــعت طـــــالب اليعيللـــ
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ــا  ــي الكعــ ــك ًــ ــاي وللــ ــق القاىــــي والكعــ التاا ــ
الثعل  مأ رمععد اليببعم عالت عل  اإليععبي 

 مت اليقفر   لصعلح التاا ق الكعاي.
كتتل يتضتتح متت  نتتتاحث الجتتدول الستتانق ل

أبعتتتاد مقيتتتا  اتجتتتاه الطتتتالب نحتتتو مقتتترر 
و ــلد ًــفال داي أساستيات الهندستتة الكهربيتتة 

  بـــــ أ 01,0ل صــــعةبلع لهــــا مىــــتلى داللــــك ع
ــك الكحــــ   ــعت طــــالب معيللــ متلدــــاي در ــ
التعفيابــك وللــك ًــي التاا ــق القاىــي والكعــاي 
ًي رمععد مببـعم االلعـعه نحـل اليقـفر الثال ـك 

للـك ًـي لصعلح طالب اليعيللـك التعفيابـك و 
التاا ق الكعـاي،   ـ  بىـغ ر يـعلي اليتلدـط 
ــك  ــعبي لــــــار عت رداء طــــــالب اليعيللــــ الحىــــ

ــاي ع ــق الكعـ ــك ًـــي التاا ـ  ، 124,36التعفيابـ
وهــــل ركاــــف مــــأ ر يــــعلي اليتلدــــط الحىــــعبي 
لـار عت رداء طـالب اليعيللــك التعفيابـك ًــي 

ــق القاىـــي والـــلي بىـــغ ع     ـــ  34,22التاا ـ
ــع  متلدـــط ال ـــفال ب هميـــع ع   وللـــك 90,14كـ

ــق  ــي التاا ـــ ــك ًـــ ــك التعفيابـــ ــعلح اليعيللـــ لصـــ
ــع رنــــت معلنعــــل لــــأ ابيــــك عت   الكعــــاي، ليــ

  وهـي ركاـف مـأ 25,11اليحىلةك نعا رنمع ع
ــك ع ــك عت  العاولبـــــ ــا 60,2ابيـــــ ــك لهـــــ   وللـــــ

 ، وةى)ــــ  ابيــــك مفةــــت 01,0مىــــتلى داللــــك ع
 ، وةى)ـــ  0,2  وهـــي ركاـــف مـــأ ع0,92ل تـــع ع

   التـــــــي لعاـــــــف لـــــــأ  عـــــــ  األ ـــــــفdابيـــــــك ع
ــك 6,86ع ــي ر  طــــالب اليعيللــ ــلا يعهــ  ، وهــ

التعفيابك ًي التاا ق الكعاي ئا ادت عدوا مـأ 
ــك  ــك لىافمعــــــ ــك الللبــــــ ــت اام االــــــ ــتعى  معدــــــ الــــــ
اليعىلمعلبــك ًــي لهيبـــك الععهــعلم  نحــل مقـــفر 

وبهتتذا تتتم قبتتول ردعدــبعت المهادــك النمفةبــك، 
 الفرض الرابع.

ويرجتتتتتع الباحتتتتتث نتتتتتتاحث الفرضتتتتتي  )الثالتتتتتث، 
 ما يلي:لى  والرابع( إ

ــك لىافمعـــك  - ــك الللبـ لقـــاي  اليقـــفر لاـــف االـ
ــعت  ــك ا تبع ـ ــأ لىابـ ــعلا لىـ ــك دـ اليعىلمعلبـ

 الاالب لىتعى .
ليععببـك ول علـ  الاــالب مـت اليقـفر ر هــعء  -

ــك  ــك لىافمعــ ــك الللبــ ــأ اــــالي االــ ــتعى  مــ الــ
 اليعىلمعلبك.

لىابـــــك االـــــك الللبـــــك لىافمعـــــك اليعىلمعلبـــــك  -
اإللنتفونبـــــك ًـــــي لعىـــــ  مقـــــفر ليتاىكـــــعلم  

 نردعدبعت المهادك النمفةبكن.
ــك را عـــك ًلريـــك اـــالي  - ــمللك لقـــاي  ل)ليـ دـ

ــك لىافمعـــــــــك  ــك الللبـــــــ ــف االـــــــ الـــــــــتعى  لاـــــــ
 اليعىلمعلبك.

وهــلا  ــاي لىــأ ر  االــك الللبــك لىافمعــك 
اليعىلمعلبك لع  لمع ر ف ًععي ًي لهيبك الععه 
ــالب الصـــــــل األوي الثـــــــعنلي الصـــــــهعلي  طـــــ
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حـــــــل مقـــــــفر ردعدـــــــبعت المهادـــــــك نكمفةـــــــعءن ن
النمفةبــــك، وهــــلا  ت ــــق مــــت مــــع للصــــى  للبــــت 
ــت  ــ ف نعـــلا ، رانبـ ــك لـــ   مـــأ علبىـ نتـــعةج درادـ

   2014  دـــعا العـــفيت، 2011لاــااليهع ،
ـــــــــــــــــــــــك  2003ركـــــــــــــــــــــــعدة ال ـــــــــــــــــــــــللي،   لًف

  لاـا  طـت، ورمبيـت ا يـا،   2016اليهىي،
ــعني اليــــــــــــــــــــــل ي،   لــــــــــــــــــــــل ف  2014رمــــــــــــــــــــ

ــك، ــ2013الحفا عـ ــ  ًـ ــأ ي تىـــل معمـ ي   ولنـ
اليت) ـــف اليىـــتق  وهـــل االـــك الللبـــك لىافمعـــك 
اليعىلمعلبك التـي لـع  لمـع األ ـف ًـي اللصـلي 
ــك الهتـــعةج، ولـــللك ًـــي ل هـــك الكحـــ   للـــأ لىـ

ــي،  وبهتتتذا تتتتم التوصتتتل إلتتتى واليقـــفر الارادـ
 اإلجابة ع  السؤال الخامس.

واللي  ه  االجابة ع  السؤال الساد ،   ➢
   :لىأ

ب أ   العالئك  النمفةبك  مع  العىيبك  الي ع ب  
المهادك   ردعدبعت  مقفر  نحل  وااللععه 
الثعنلي  التعىب   طالب  لاى  النمفةبك 

 الصهعلي؟ 
ولإلجابة على هذا السؤال تتم صتياغة 

لل ـا  الفرض الختامس: التذي يتنص علتى:
لالئــك ارلكعطبــك دالــك ل صــعةبلع لهــا مىــتلى 

  بــ أ متلدــط در ــعت ااتكــعر 0,05داللــك ع
الي ـــــع ب  العىيبـــــك النمفةبـــــك وااللعـــــعه نحـــــل 
اليقـــــــفر لـــــــاى طـــــــالب معيللـــــــك الكحــــــــ  

 التعفيابك وللك ًي التاا ق الكعاي.
مأ  التحقق  والعاوي التعلي  ل)ح نتعةج

 صحك ال فض ال عم : 

 (  19جدول ) 
 العالئك ب أ الي ع ب  العىيبك النمفةبك وااللععه نحل اليقفر لاى طالب معيللك الكح  التعفيابك 

 مستتتوى الداللتتة  معامتتل االرتبتتاط  المتغيتتتتترات
 ( 0,01أكبر م  ) 0,96 الكهربية واالتجاه نحو المقرر المفاهيم العلمية 

 
ر  ابيــك  (19يتضتتح متت  نتتتاحث جتتدول )
  وللـــك 0,96مععمــ  االرلكـــعط لا فدــل  بى)ـــ  ع

  وهلا  اي لىأ و لد 0,01لها مىتلى داللك ع
ــك النمفةبـــك  ــ أ الي ـــع ب  العىيبـ ــك ليععببـــك بـ لالئـ

وااللععه نحل مقفر ردعدبعت المهادـك النمفةبـك، 
ري رنـــــت لىيــــــع ،اد اكتىـــــعب طــــــالب اليعيللــــــك 

لعـعهم  التعفيابك لىي ـع ب  العىيبـك النمفةبـك ،اد ا
 ولهذا تم قبول الفرض الساد .نحل اليقفر، 



 2020العدد الخامس، ديسمبر     (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

2 
 

ــأ:  ــ   مـ ــك لـ ــت درادـ ــك مـ ــله الهتبعـ ــق هـ ولت ـ
  ركـعدة  2011علبى ف نعلا ، رانبت لاااليهع ،

ك اليهىـي،  2003ال للي،   لـل ف  2016  لًف
 ، ولنـــــأ ي تىــــل معمـــــ  ًـــــي 2013الحفا عــــك،

اليت) ـــــــــف اليىـــــــــتق  ول هـــــــــك الكحـــــــــ  واليقـــــــــفر 
صتتل إلتتى اإلجابتتة عتت  وبهتتذا تتتم التو  الارادــي،

 السؤال الساد .
ـــ : ـــج الكحــ توصتتتتل البحتتتتث إلتتتتى  مى ـــــ  نتعةــ

 النتاحث اآلتية:
ــ أ متلدـــاي  - ــعةبلع بـ و ـــلد ًـــفال داي ل صـ

ــك  ــعت طــــالب اليعيــــللت أ عالتعفيابــ در ــ
والاــــعماك  وللــــك ًــــي التاا ــــق الكعــــاي 
لصـــعلح اليعيللـــك التعفيابـــك، ري ارل ـــعع 
مىــــتلى الي ــــع ب  العىيبــــك النمفةبــــك لــــاى 
طــالب اليعيللــك التعفيابــك الــل أ دردــلا 
معدـــــــــــــت اام االـــــــــــــك الللبـــــــــــــك لىافمعـــــــــــــك 

ى الي ــع ب  العىيبــك اليعىلمعلبــك لــأ مىــتل 
النمفةبك لاى طالب اليعيللك الاـعماك 
الــل أ دردــلا معلافيقــك التقى ايــك وللــك ًــي 
التاا ـــق الكعـــاي، وهـــلا يعهـــي ر  طـــالب 
اليعيللــــــك التعفيابــــــك ئــــــا ادــــــت عدوا مــــــأ 
التـــاري  معدـــت اام األلـــك الللبـــك لىافمعـــك 
اليعىلمعلبــــك ًــــي لهيبــــك الي ــــع ب  العىيبــــك 

ة رًاـ  مـأ طـالب النمفةبك لـا م  مصـلر 
 اليعيللك الاعماك.

ــالب  - ــ أ طـــ ــعةبلع بـــ ــفال داي ل صـــ ــلد ًـــ و ـــ
اليعيللـــك التعفيابـــك ًـــي التاا ـــق القاىـــي 
ــعر الي ــــــــع ب   ــاي الاتكــــــ ــق الكعــــــ والتاا ــــــ
 العىيبك النمفةبك لصعلح التاا ق الكعاي.

ــ أ متلدـــاي  - ــعةبلع بـ و ـــلد ًـــفال داي ل صـ
ــك  ــعت طــــالب اليعيــــللت أ عالتعفيابــ در ــ

التاا ــــق الكعــــاي  والاــــعماك  وللــــك ًــــي
ــك، ري ،يــــعدة  ــك التعفيابــ ــعلح اليعيللــ لصــ
ــعه طـــالب اليعيللـــك التعفيابـــك نحـــل  العـ
مقـــفر ردعدـــبعت المهادـــك النمفةبـــك الـــل أ 
دردـــــلا معدـــــت اام االـــــك الللبـــــك لىافمعـــــك 
اليعىلمعلبــك لــأ العــعه طــالب اليعيللــك 
الاــعماك الــل أ دردــلا معلافيقــك التقى ايــك 

 وللك ًي التاا ق الكعاي.
ــالب و  - ــ أ طـــ ــعةبلع بـــ ــفال داي ل صـــ ــلد ًـــ  ـــ

اليعيللـــك التعفيابـــك ًـــي التاا ـــق القاىـــي 
والتاا ـــق الكعــــاي ليببـــعم االلعــــعه نحــــل 
ــكن  ــك النمفةبــــــ ــبعت المهادــــــ مقــــــــفر نردعدــــــ

 لصعلح التاا ق الكعاي.
ــع ب   - ــ أ الي ــــ ــك بــــ ــك ارلكعطبــــ ــلد لالئــــ و ــــ

العىيبـــــك النمفةبـــــك والعـــــعه الاـــــالب نحـــــل 
رنـت  مقفر ردعدـبعت المهادـك النمفةبـك ري
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كىيـــع ،ادت الي ـــع ب  العىيبـــك النمفةبـــك ،اد 
العــعه الاـــالب نحـــل اليقــفر لـــاى طـــالب 
ــق  ــي التاا ـ ــك ًـ ــك وللـ ــك التعفيابـ اليعيللـ

 الكعاي.
في ضوء ما تم التوصل إلي  للص ـعت الكحــ :  

 م  نتاحث يوصي البحث بما يلي:
)ــفورة للــااد ولصــيب  اليقــفرات واليــلاد  -

صــهعلي لاــف التعىبيبــك مــعلتعىب  الثــعنلي ال
ودعة  لعى  للنتفونبك للبـك معـو  يىـعلا 
الاــــــالب لىــــــأ الت علــــــ  والت)ىــــــم لىــــــأ 

 الصعلةعت التي للا مم .
ادــت اام اللدــعة  اإللنتفونبــك الللبــك ًــي  -

ــفال  ــ أ طــ ــك لتحىــ لــــاري  اليقــــفرات ال هبــ
وردـــــــــعل م التـــــــــاري  مـــــــــعلتعىب  الثــــــــــعنلي 

 الصهعلي.
ــك  - ــك لالبـ ــك للبـ ــ  للنتفونبـ ــفص لعىـ ف ًـ ــًل لـ

ــعب  ــعنلي  الكتىـــــــــ ــب  الثـــــــــ ــالب التعىـــــــــ طـــــــــ
الصــــهعلي الي ــــع ب  واليعىلمــــعت العىيبــــك 

 النمفةبك اليعفدة.
ــو  دوري  - ــك معـــــــــــ ف دورات لاريابـــــــــــ ــًل لـــــــــــ

لىيعىي أ لىتعف  لىـأ ر ـاي نطـ  الـتعى  
اإللنتفونبك الللبك التي ليوـهم  مـأ لقـاي  
اليقفرات الارادـبك معـو  يىـم  ادـتبععب 

 ال فوال ال فديك ب أ الاالب.

التعىـــب  الثـــعنلي الصـــهعلي لزويـــا مـــاارم  -
بافامج التعى  الللبك التي لتهعدم مت لىك 

 اليف ىك.
في ضوء نتاحث البحتث، يقتتر  محـلي مقتف ـك: 

 الباحث إجراء الدراسات والبحوث التالية:
ادــت اام الــتعى  الــللي ًــي لهيبــك ممــعرات  -

الــتعى  الــلالي لــاى طــالب التعىــب  الثــعنلي 
 الصهعلي.

بك ًي ،يعدة التحصـ   ادت اام الهط  اللل -
العىيـــــــي لـــــــاى طـــــــالب التعىـــــــب  الثـــــــعنلي 

 الصهعلي.
ادت اام الافامج الللبك ًـي لهيبـك الت ن ـف  -

االبتنـــــعري لـــــاى طـــــالب التعىـــــب  الثـــــعنلي 
 الصهعلي.

 اليـفا ــت
 أواًل: المراجع العربية:

لفةليـــــــعت  . 2000لبـــــــفا ب  لاـــــــااللل   ال ـــــــعرع
الحعدـــــــــلب ولحـــــــــايعت ماىـــــــــت القـــــــــف  

، القــعهفة: دار النتــعب الحـعدي والععــفيأ
 الععمعي.

اللدـــــــعةط  . 2001لبـــــــفا ب  لاـــــــااللل   ال ـــــــعرع
، طهاـــــــــع: الـــــــــالتع اليتعـــــــــادة الت علىبـــــــــك

 لتنهللل بع الحعدكعت. 
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 . ًععلبـك 2012 معي لااالقعدر ر يا النحىـلتع
للربـــت ادـــتفالبعبك الا ـــ  الـــااةفي ًـــي 
ــعرات الت ن ـــــــــف  ــك الي ـــــــــع ب  وممـــــــ لهيبـــــــ

لع)فافبـع لـاى طـالب الصـل الكصـفي مع
ــت فالحـــعدي لعـــف م)ـــزة،  ، ردـــعلك مع ىـ

كىبــــــــك التفةبــــــــك، الععمعــــــــك اإلدــــــــالمبك، 
 ًىىا أ. 

 . ر ف 2012رمعني به  لاا  معتلال العمهيع
اليحعكــــعة الحعدــــلةبك ًــــي لهيبــــك معــــا 
ليىبــــــعت العىــــــ  ًــــــي مقــــــفر ردعدــــــبعت 
ــك لـــاى طـــالب الصـــل  ــك النمفةبـ المهادـ

ردــعلك ليهــلرة، األولــأ الثــعنلي معليا هــك ا
، لىبــك التفةبــك،  عمعــك ط كــك، مع ىــت ف

 الييىنك العفةبك الىعلديك. 
 . ر ــف االاــتال  2010رنــ  ر يــا لاــاالعزيزع

بـــــ أ بـــــفامج النيا ـــــللف الللبـــــك وةـــــفامج 
ــ    ــادة لىــــــــأ التحصــــــ اللدــــــــعةط اليتعــــــ
ــ   ــل الصـــ ــاى التالم ـــ ــعري لـــ واألداء اليمـــ
معلحىقــــك الثعنبــــك مــــأ التعىــــب  األدعدــــي، 

،  عمعـــــك تــــلراه، لىبـــــك التفةبــــكردــــعلك دل
 ل أ شي .

ــت لاـــــــــــــا   ــلا ، رانبـــــــــــ ــا نعـــــــــــ لبىـــــــــــــ ف محيـــــــــــ
ــااليهع ع ــاة 2011لاــــــــ ــك و ــــــــ  . ًعلىبــــــــ

محلدــــــكك ًــــــي العىــــــلم لىــــــأ لــــــ  مــــــأ 

الت ن ــــف اإلبــــاالي والتحصــــ   الارادــــي 
وااللععهــــــعت نحــــــل التعىــــــب  اليحلدــــــم 
ــااةي، ــعم  االبتــــ ــل الصــــــل ال ــــ  لتالم ــــ

ـــك،  ، 116العـــاد ع معىـــك القـــفاءة واليعًف
 .264-189العزء الثعني، ص ص 
 . ًعلىبــــك 2017 ــــ ال  الىــــ ا لعمــــ   عــــع،يع

نطعم لعى  للـي لنب ـي ًـي )ـلء رنيـعط 
الــــــتعى  لتهيبــــــك ممــــــعرات الــــــتعى  الــــــلالي 
ــي ًــي مــعدة العىــلم لــاى  واإلنعــع، اليعًف

ــك،  ــك اإللااديــــــ ــل اليف ىــــــ ــعلك لالم ــــــ ردــــــ
، لىبــــك التفةبـــك،  عمعــــك لــــ أ مع ىـــت ف

 شي .
 . ر ـــف بفنـــعمج ئـــعة  2011اعلـــا  ىـــهي محيـــاع

ــك ًـــــي  ــفة النيا للفيـــ ــهط  ال ا ـــ ــأ الـــ لىـــ
لـــاري  المهادـــك لىـــأ لهيبـــك التحصـــ   
ــف الفيع)ــــــي  ــعرات الت ن ـــ ـــــي وممـــ اليعًف
لــاى لالم ــل الصــل األولــأ اإللــاادي، 

، لىبـــك التفةبـــك،  عمعـــك ردـــعلك مع ىـــت ف
 دلهعج.

 . ر ـــف 2011دـــع اة لعمـــ  ر يـــا ربـــل مع)ـــيع
ــلةبك ل ــعة الحعدـــــ ــت اام اليحعكـــــ ــأ ادـــــ ىـــــ

ــك  ــعرات النمفةبــ ــع ب  واليمــ ــعب الي ــ اكتىــ
معلتنهللل بـــع لـــاى طىكـــك الصـــل التعدـــت 
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، لىبـــك ردــعلك مع ىـــت فاألدعدــي م)ـــزة، 
 التفةبك، الععمعك االدالمبك م)زة.

ــفيتع ــا العـ ــعا محيـ ــت اام 2014دـ ــك ادـ  . در ـ
معىيـــي اليف ىـــك الثعنليـــك لىـــتعى  اليـــامج 
ًــي محعًطــك القفيــعت والععهــعلم  نحــله، 

،  عمعك ال فملك، ارةا، ىت فردعلك مع 
 األرد .

 . رنيـــــعط 2016شــــلئي محيـــــا محيــــلد محيـــــاع
ــال  عالصــــــللي   –اليفةــــــي  –لقــــــاي  الــــ

الصــللي/اليفةي  ًــي ب ةــك الــتعى  القــعة  
ق نطفيـك التفم ـز الثهـعةي  لىأ الليم ًو
ــع ب  وةعـــــا  ــك الي ـــ ــأ لهيبـــ ــع لىـــ ور فهـــ
ليىبــــــعت العىــــــ  لــــــاى لالم ــــــل اليف ىــــــك 

عبــــــك اليصــــــفيك معىــــــك العياإللااديـــــك، 
ــب ، ــع التعىــــ ــا الىــــــعدم  لتنهللل بــــ اليعىــــ

ــاد األوي، ص ص  -1والععــــفو ، العــ
52. 

 . ر ف ادت اام 2014شبيعء معد  محيا للدةع
ئصـــــــ  ال بـــــــعي العىيـــــــي ًـــــــي لهيبـــــــك 
م ـــــع ب  طـــــالب الصـــــل الىـــــعدم لوي 
رنيـــــعط الـــــتعى  الي تى ـــــك ًـــــي ًىىـــــا أ، 

، لىبــك الارادـعت العىبــع، ردـعلك مع ىـت ف
 اللطهبك، ًىىا أ.  عمعك الهععي

 . الــتعى  اإللنتفونــي 2016لــعدي محيــا العــايع
 وصعلةعت التعى ، القعهفة: لعل  النتم.

 . رؤيـــــــك 2000ركــــــعدة ر يــــــا ركــــــعدة ال ــــــلليع
ـــت لىبعدـــــــعت القاـــــــلي مــــــعلتعىب   مىتقاى ــــ

ورئــك ليــ  مقامــك الصــهعلي ومهعهعــت. 
نلـاور اليت) ـف  لىيـؤليف العىيـي الثـعني،

ــ  العـــفةي ًــي  ، لىبــك معتيــت ال)ـــانلىيعى
 20 - 18 عمعــك ردــ لط ع التفةبــك،

 . 784-762ربفي  ، ص ص 
 . ًععلبـــــك 2003ركـــــعدة ر يـــــا ركـــــعدة ال ـــــلليع

ــاي ًــــي  ــتعى  التلل ــ التــــاري  بهيــــللج الــ
لصـــــــحبح التصـــــــلرات الاا ىـــــــك لـــــــكعا 
الي ـــع ب  النمفةبـــك ولهيبـــك االلعـــعه نحـــل 

اليــؤليف العىيــي  العىــلم ال هبــك النمفةبــك،
الثــــــعمأ لنىبــــــك التفةبــــــك ماهاــــــع عالــــــتعى  

، مــــــــع ل الــــــــلالي ولحــــــــايعت اليىــــــــتقا  
م، لىبـــك التفةبـــك،  عمعـــك طهاـــع، 2003

 .499-460ص ص 
لاــــا  ممــــاي لااالحي ــــا طــــت، ورمبيــــت محيــــا 
لفب ــي ا يــا، رمــعني محيــا دــعا الــا أ 

 . ًعلىبــــــــــك نيــــــــــللج 2014اليــــــــــل ي ع
ت الحـ  ل لبت األشتعت ًي لهيبك ممـعرا

اإلباالي لىيعـوالت وااللعـعه نحـل مـعدة 
نردعدــــــــبعت المهادــــــــك النمفةبــــــــكن لــــــــاى 
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العيعبــــــــك طــــــــالب اليف ىــــــــك الثعنليــــــــك، 
ــك العىيبــــــــك،  ــفيك لىتفةبــــــ  ، 1ع17اليصــــــ

 .69-15 هع ف، ص ص 
ــيبت اليهىـــيع ــا لااالىـ ــك ا يـ ـ  . ر ـــف 2016لًف

بفنعمج لاريىي ئعة  لىأ التعى  اليـامج 
ــو الت ًــــي )ــــلء الحــــ  االبــــاالي لىيعــ

لىـــــأ لهيبـــــك التحصـــــ   وممـــــعرات  ـــــ  
اليىــعة  ال  زيعةبــك وااللعــعه نحــل اليــعدة 

ــك،  ــك الثعنليــ ــاى طــــالب اليف ىــ ــعلك لــ ردــ
، لىبــــــك التفةبــــــك،  عمعــــــك ل ــــــف دلتــــــلراه 
 العب .

 . ر ـف ادـتفالبعبك 2013كل ف لاـلد الحفا عـكع
العصــل الــلههي ًــي اكتىــعب الي ــع ب  
العىيبــــك النمفةبــــك لــــاى طــــالب الصــــل 

األدعدي والععهعلمأ نحل العىلم الثعمأ  
معىـــــــك العىـــــــلم اإلنىـــــــعنبك ًـــــــي األرد ، 

ــك،   ، ص 7ع28األرد ، واال تيعربـــــــــــــــ
 .274-167ص 

 . ر ف بفنعمج 2010محيا  يعي محيا العفة اع
ــع ب   ــك الي ـ ــي لهيبـ ــادة ًـ ــعةط اليتعـ معللدـ
وممــــعرات  ــــ  اليىــــ لك ال  زيعةبــــك لــــاى 

ردــــعلك طـــالب الصــــل الحـــعدي لعــــف، 
التفةبـــــــــك، الععمعـــــــــك  ، لىبـــــــــكمع ىـــــــــت ف

 اإلدالمبك م)زة.

 . ًعلىبك 2017مصا أ لاا   محيا م تعيع
بفنعمج مقتفي ئعة  لىأ نطفيك ًع  ه   

ــل VAN HIELEع ــالب الصــ   لاــ
الثعل  الثعنلي العىيي ًي لهيبك ممعرات 

، ردــعلك مع ىــت ف ــ  مىــعة  ال  زيــعء، 
 كىبك التفةبك،  عمعك ال  لم. 

ــلر مصـــــــــا ي  ىــــــــأع رهيبـــــــــك   .2014مهصــــــ
الي ـــع ب  العىيبــــك النمفةبـــك ًــــي لــــاري  

معىك الارادعت العىلم وصعلةك لعىيمع،  
ــك، ــلب  والكحــــلي اال تيعربــ ــك  هــ  عمعــ

 88  دــــــاتياف. ص ص 8الــــــلادي، عع
– 108. 

 . بفنـعمج مقتـفي 2003نا   الى ا محيا  ىأع
ــت اام  ــك الدـــــ ــعرات الال،مـــــ لتهيبـــــــك اليمـــــ
العـــكوعت لـــاى طـــالب شـــعكك لنهللل بـــع 

ردـــــعلك موىبــــك التفةبـــــك الهلربــــك،  التعىــــب 
ــت ف،  ــك، مع ىــــ ــعت التفةليــــ ــك الارادــــ كىبــــ

  عمعك القعهفة. 
ــا  ــاالفؤو  محيــــــ ــعرم، لاــــــ ــا ًــــــ ــالء محيــــــ نعــــــ

التعىـــــــــــــــــــــــــب   . 2017ع  لدـــــــــــــــــــــــــيعل  
اإللنتفونــــــي مىــــــتحا عت ًــــــي الهطفيــــــك 

 ، القعهفة: لعل  النتم. واالدتفالبعبك
ــعم 2009نـــــفم أ محيـــــا لبـــــفا ب ع  . ًعلىبـــــك نطـــ

اليف ىـــــك االبتااةبـــــك  لعىـــــب  للـــــي لا ـــــ 
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ور ــــفه لىـــــأ لهيبـــــك الت ن ـــــف االبتنـــــعري، 
، لىبــــك التفةبــــك الهلربــــك، ردــــعلك دلتــــلراه 

  عمعك ل أ شي .
اليىتقأ  . التعى  الللي،  2017هعلك  ىيي ،ا اع

،  عمعـك بهمـع الاولي األولأ لنبك التفةبك
معهـــــــلا : نلاابقــــــــعت التنهللل بـــــــع ًــــــــي 

م، 2017  ًافا ـــــــف 13-12التفةبــــــكن، ع
 .98-91ص ص 
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