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 بالمغة العربية ممخص الدراسة
المحاكاةاإللكترونيةفيتنميةةميةاراتالةتحكمالمنطقةيفاعميةالكشفعنىدفتالدراسةإلى

التجريبةيفةيالمنيجاحثاستخدمالبالبرمجيلدىطمبةالميناليندسيةبكميةفمسطينالتقنية،و
الدراسةفيبطاقةمالحظةلقيةاسميةاراتاةوتمثمتأد،المحاكاةاإللكترونيةفاعميةالكشفعن

المكونةعينةالدراسةتمتطبيقياعمى،منصدقياوثباتياالتأكدوبعد،التحكمالمنطقيالبرمجي
لكيربائيةةةةةةوالصةةةةةةيانةتخصةةةةةص)التركيبةةةةةةاتاطةةةةةةالبالميةةةةةناليندسةةةةةةيةمةةةةةناً(طالبةةةةةة60)مةةةةةن

تتكةونمةنوإلىمجموعتينعشوائيًاأحةدىمااةابطةتمتقسيمكلتخصصحيثاإللكترونية(،
30أييصةةةبحلةةةدينا،لكةةةلتخصةةةص(طالبةةةا15ً(طالبةةةًا،واىخةةةرىتجريبيةةةةوتتكةةةونمةةةن)15)

فةةةةيالمجموعةةةةةالاةةةةابطةمةةةةنطالبةةةةا30ًفةةةةيالمجموعةةةةةالتجريبيةةةةةمةةةةنالتخصصةةةةينوطالبةةةةاً
طالبالمجموعةالتجريبيةبالمحاكاةاإللكترونية،والمجموعةالاابطة،يتمتدريسصصينالتخ
 وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أىميا:تدريسيابالطريقةالمعتادة،يتم
(بةةينمتوسةةطيدرجةةاتطةةالب(α =0.01توجةةدفةةروتذاتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوى -

بطاقةةةمالحظةةةميةةاراتالةةتحكمالمنطقةةيلالتطبيةةتالبعةةديالمجموعةةةالتجريبيةةةوالاةةابطةفةةي
 البرمجي،لصالحالمجموعةالتجريبيةالتيدرستبالمحاكاةاإللكترونية.

(فةيميةاراتالةتحكمالمنطقةي(α =0.05إيوجةدفةروتذاتدإلةةإحصةائيةعنةدمسةتوى -
 ربائية/صيانةإلكترونية(البرمجيترجعإلىتفاعلالطريقةالموظفةمعالتخصص)تركيباتكي

فيبطاقةمالحظةميارات(1<)بالكيحقتبرنامجالمحاكاةاإللكترونيةفاعميةبمعدلكسب -
 1.43والتيبمغت،ناليندسيةبكميةفمسطينالتقنيةالتحكمالمنطقيالبرمجيلدىطالبالمي

أبرز توصيات الدراسة:من و 
المنطقيالتحكممياراتتنميةفيالحاليةبالدراسةةصالخاةاإللكترونيالمحاكاةبرامجتوظيف .1

 الفمسطينية.الصناعيةوالمدارسوالجامعاتالكمياتطمبةعمىالبرمجي

 . الفعال التعممتحقيت في ودورىا اإللكترونيةالمحاكاةبرامج بأىمية كاديمييناى تثقيف .2

فيمحوسبةتخرجمشاريعبتقديماليندسيةالمينطمبةتكميفوالحاليةالدراسةنتائجمناقشة .3

 التعمم.فيصعوباتتواجوالتيالمساقاتلبعضإلكترونيةمحاكاةبرامجتصميم

التكنولوجيةة،التربيةةمجالفيواىجنبيةالعربيةوالدراساتالحاليةالدراسةتجاربمناإستفادة .4

 .الفمسطينيةالمناىجفيلكترونيةاإلالمحاكاةتوظيففي

المبرمج):حيةكممات مفتا اإللكترونية،، فمسطينالمحاكاة كمية البرمجي، المنطقي التحكم
.(PLC،التقنية،الميناليندسية
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Abstract 
This study aims at identifying the efficiency of electronic simulation in developing 

the skills of programming logic controller of the engineering professions students at 

Palestine Technical College. The researcher used the experimental approach in 

identifying the efficiency of electronic simulation. The tool of the study consisted of 

an observation card to assess the programming logic controller skills. After verifying 

both the validity and reliability of study tool, it was applied to the study sample that 

consisted of 60 engineering professions students at Palestine Technical College 

whose majors were (electric installations and electronic maintenance). Each major 

was randomly divided into two groups; an experimental group and a control group) 

each group consisted of 15 students, which means that the sample of each major 

consisted of 30 students. The experimental groups were taught by the electronic 

simulation method while the control groups were taught by the traditional method.  

The study reached a number of findings, the most important of which are the 

following:  

1. There are statistically significant differences at the level of (0.01= α) between the 

mean scores of the experimental group and control group students in the post 

application of the observation card of programming logic controller skills. The 

differences were in favor of the experimental group who studied by the electronic 

simulation method. 

2. There are no statistically significant differences at the level of (0.05= α) between 

the mean scores of the programming logic controller skills attributed to the major 

(electric installations / electronic maintenance). 

3. The electronic simulation program achieved a Blake’s modified gain ratio of 

(Black> 1) in the observation card for programming logic controller skills among 

students at the major of Engineering Professions at Palestine Technical College. Its 

equal 1.43. 

The most important recommendations are the following:  

1. Employing the present study’s electronic simulation program in the development 

of skills of programming logic controller skills in colleges and universities, industrial 

Palestinian schools. 

2. Increasing the awareness of academics about the electronic simulation program 

and its role in achieving effective learning. 

3.  Discussing the results of the current study and assigning engineering professions 

students to submit graduation projects in the designing computerized electronic 

simulation of some of the courses that have difficulties in learning. 

4.  Taking advantage of the current study, Arab and foreign experiences and studies 

in the field of technological education , in employment of electronic simulation in the 

Palestinian curriculum.  

Keywords: (programs, electronic simulation, Programming Logic Controller PLC, 

engineering professions students, Palestine Technical College). 
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 ْاِلىَدْاُء 

خالصاًصالحاًيويكونعمالًلعمويتقبمومن.....وشفتينوعينينولساناًإلىمنمنحنيقمباً
اهللسبحانووتعالىلوجو

محمدصمىاهللعميووسممرسولاهلل.....إلىمعممالبشرية

الجامعةاإسالمية.....نبراسالعمم.....ملونبضالحياةلىشمعةاىإ

إلىمنأااءليدروبًا ..... فيكللحظةمنلحظاتحياتي .....إلىمنافتقدهإلىجانبي
قمبيفيإلىمنكاناىغمى .....إلىمنقايتمعوأجملأيامحياتي ....كثيرةفيدنياي

ورحمووجعلقبرهرواةمنرياضالجنةغفراهلللو.....يالطاىرةدإلىروحوال

إلىمنكاندعائياورااىاسرنجاحي.....إلىالحنانالخالصوالحببأبيىحممو

أميالغالية

.الغاليةزوجتيالعمرةشريك.....نيباىملتزودوخطوةبخطوةالجميلشاركتنيحمميإلىمن

أبنائياىعزاء.....ميماهللقرةعينليعج.....موعحياتيالمايئةإلىش

إلىعونيوسنديأخواتيوأخوتيوأقاربياىعزاء

أساتذتيالكرام.....يخاللمسيرتيالتعميميةنإلىمنساعدنيوساند

إلىزمالئيبالعملوجميعالعاممينبكميةفمسطينالتقنيةرمزالوفاءوالمحبة

أصدقائي.....منيسعدونبنجاحيوأحبواليالخيرإلى

إلىاىكرممناجميعاشيدائناوأسراناالبواسل.

فمسطين.....بمدالحبوالسالم.....إلىبمدي

 إلىجميعالباحثينوالباحثاتوالعاممينفيمختمفالمجاإت

إلىكلمنيدركأىميةالعمموالنجاحويسعىجاىداإليو
 ثمرة جيدي ىذا ،،، يكم جميعاً أىدي إل
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 شكٌر وتقديرٌ 
الحمدهللالذيعممبالقمم،عمماإنسةانمةالةميعمةم،والصةالةوالسةالمعمةىالنبةياىكةرم،الحمةد

}لَــــشِه رَــــ َزُِْمْ ََّسِْــــ َو  ُمْ ،قةةةةالتعةةةةالى:ةالمتوااةةةةعالدراسةةةةةىةةةةذهتمةةةةامإلبتوفيقةةةةوأعةةةةاننيهللالةةةةذي

و،[73إِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَ ِهَّ أَكْثَـزَهممْ ََ َْْْـ ُزمون{]النمل:  }وَ،وقال:[7{]إبزاهيم: َعةْنالنببِةي 

 ]2/4811:671داودسننأبي[{النباَس َيْشُكرُ َيْشُكُرالمبَوَمْنَإ َإ} :َعَمْيِوَوَسمبَمَقالَ المبوُ َصمبى
بالشةةكروالتقةةديرإلةةىمنةةارةونبةةراسالعمةةمجةةامعتياإلسةةالمية،إنةةولمةةندواعةةيسةةروريأنأتقةةدم

لىعمادةالدراساتالعميةاوعمةادةكميةةالتربيةة، لةىجميةعأسةاتذتيالكةرام،ووا  كمةاوأتقةدمبجزيةلا 
أسةةةتاذتكنولوجيةةةاالتعمةةةيمأ.د محمـــد عبـــد الفتـــاح عســـقولالشةةةكروالتقةةةديرإلةةةىالعطةةةاءالزاخةةةر

لميأُلجيدافيتقديمالنصحوالمشورةخاللفترةإشةرافوفةيإعةداديالذيبالجامعةاإلسالمية،
.،حيثمنحيالكثيرمنوقتووعمموليذهالدراسة

لىجميعزمالئيكميةفمسطينالتقنيةعمادةوإيفوتنيأنأتقدمبالشكروالعرفانإلى بالعملوا 
وتشةةةجيعيفةةةيانجةةةازالتلمةةةاقةةةدموهمةةةنتسةةةييوأصةةةدقائيفةةةيقسةةةمالميةةةناليندسةةةيةوزمالئةةةي

ميمتيالبحثية.
محمـود محمـد كماأتقدمبالشكرالجزيلإلةىأعاةاءلجنةةالمناقشةةاىفااةل،الةدكتورالفااةل

مناقشةًاداخميةًاووذلةكلتكرميمةامجدي سعيد عقلمناقشًاخارجيًا،والدكتورالفااةلفؤاد برغوت
ثةةراءىةةذهبقبةةولمناقشةةةىةةذهالرسةةالة،وعمةةىمةةانأمةةلمةةنيمب مت اعنةةامةةنفةةيضعمميةةمإلغنةةاءوا 

الرسةةالةبمالحظةةاتيمالدقيقةةةواسةةياماتيمالعمميةةة،وأتقةةدمبالشةةكرالجزيةةللمسةةادةالمحكمةةينالةةذين
بذلواجيدًاطيبًافيتحكيمأداةالدراسة،منأساتذةجامعيينومشرفينتربويينومعممين.

،وييةمذوعةائمتيالكريمةةوأقةاربيوىأسةرتيويطيبليأنأتقدمبخالصالشكروفائتالتقديرإل
لةىجميةةع،روادالفكةر،ومنةةابعالعطةاءجميةعالبةةاحثينوالباحثةاتإلةىكمةاأنالشةكرموصةةول وا 

هالدراسةةذحيثسةاىموافةينجةاحتطبيةتىة،طالبنابقسمالميناليندسيةكرذطمبتناوأخصبال
تمامدراستيالعمميةو .فقكماهللوا 

.لىكلمنساىمفيأنيرىىذاالعملالنورإبجزيلالشكروعظيماإمتنانقدموأخيرًاأت
َلْيِوُأِنيُب( ِبالمبِوَعَمْيِوَتَوكبْمُتَواِ  )َوَماَتْوِفيِقيِإإب

]88ىود:[
نأسألىاللهىالتوفوقىوالعو

ىالباحث
ىمرادىمصلحىابراهومىأبوىمنسيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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 مدراسةل الطار العام: الفصل األول
 : مقدمة

الذينعيش العصر إن ىوعصر اليوم المعرفيوالتكنولوجيوالسرعةنفجاراإفيو
والمعموماتيةواإلنترنت،وأنقوةالدولوتطورىاونجاحياأصبحيقاسبمدىالتقدموالتطورالذي

 والبحث والتكنولوجيا العمم برامج استعمال مجال في التنميةتحرزه تحقيت بيدف والتطوير،
التحدياتوأكثرىااإ أصعب ومن مخرجاتيا، جودة وتحسين والرفاىية، واإجتماعية قتصادية

،ىيإيجادالحمولالمناسبةلمتحوإتالكبرىالتيتكتشفياإثارةالتيينبغيعمىالمؤسسةأن
وإسيما المجاإت شتى في السريعة والتطورات التغيرات ومواكبة التأقمم عمى العالم، يعرفيا

التربيةوالتعميم.مجال

وشيدتالسنواتاىخيرةتقدمًافيالثورةالتقنية،حيثأنياساىمتفيتطويرعمميتي
التعميموالتعمم،وأتاحتالفرصةلتحسينأساليبالتعمم،حيثساعدتعمىإثارةاىتمامالطالب

لحاسوبالذييمثلاانتشارانتاجالثورةالتقنيةوالتكنولوجيةفيساىمتوباستمرار،وتشجيعيم
نقمةنوعيةوبلتحديًالكلماسبقومنابتكاراتاستخدمتفيالتعميموالتعمم.

التغيةراتوىذامادفعالمؤسساتالتعميميةإلىاستحداثطرائتوأساليبالتدريسلقيةادة
عنغيرهلحلالمشكالتالتربوية.ونظرًالميزاتالحاسوبالتعميميالكثيرةالفكرية،والتكنولوجية

مةةنالوسةةائلالتعميميةةة،بةةاتمةةنالاةةروريتوظيةةفأسةةاليبوطةةرتالةةتعممباسةةتخدامالحاسةةوب
حيثيتمإعةداد(.24م،ص2005قدرالكافيمنالمعرفة)سمارة،البشكليكفلتزويدالطالبب

المةوادالتعميميةةبطةرتفنيةةمتطةةورةتؤىةلالطةالبلمةتعمممةنخةةاللالحاسةوب،ىنةويعمةلعمةةى
ادةالتحصيلالمعرفي،واكتسابالمفاىيموالمياراتاىدائية،والتخفيفمناىعباءالمدرسةية،زي

وخمةةتبيئةةةتعميميةةةنشةةطةوحيويةةةتحةةلمحةةلالتعمةةيمالمعتةةاد،باإلاةةافةإلةةىعناصةةرالتشةةويت
رديةبينواإلثارةوحباإستزادةمنالعمميةالتعميميةوالتربوية،كماأنويسمحبمراعاةالفروتالف

الطالبفيممارسةةاىنشةطةويةوفرلكةلطالةبمعمةمخةاص،كمةاأنةويةوفربيئةةتفاعميةةيكةون
.(148م،ص2001الطالبفيياإيجابيًاكمايمكنلمطالبأنيقّومعمموباستمرار.)عباس،

التي الصعبة والتحديات الكثيرة، لماغوطات نظرًا التعميم إلى الحاسوب إدخال وتم
ا التقنيةتواجييا لعمميةالتعميميةالتعممية،لزيادةالمعارفوالعموم،وتزايدأعدادالطمبة،والثورة

والصناعي العممي المجال في وخصوصًا المعمومات، تبادل سرعة من بيا يرتبط وما
عمى التدريب وكيفية التكنولوجية، اىنظمة لطبيعة الطمبة فيم من يعيت مما والتكنولوجي،
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فيعم المنطقيالبرمجيفيالوحداتالتحكم التحكم تقنيأوتكنولوجيبواسطة لأينظام
لدىالطمبة.الميارىجانباىداءلوجية،اىمرالذيساىمفياعفالتكنو

سمارة) أكد ص2005وقد وقد(25م، الحاسوب، استخدام عمى التركيز إلىارورة
يكيةبرفعشعارتعميمالعموملمطمبةعمىاىتمالمجمسالقوميلمبحثفيالوإياتالمتحدةاىمر

لتبنيطرائت حداثنقمةنوعيةفيطرائتالتدريس،والتقنياتالتربوية،ودعا مستوىالعالم،وا 
تدريسية،وتقنياتحديثةفيالمواقفالصفيةمنيا:التقصي،والتعممالتعاوني،والتعممالمبرمج،

اإلالحاسوبالوالفيديوالتفاعمي،واستخدامات لكترونيةالمحوسبةالتيتوفرمتعددة،والمحاكاة
كيرالعممي،وتزيدمنتحصيميملمطمبةفرصالمشاركةفيالعمميةالتعميمية،وتنميمياراتالتف

وتراعيالفروتاى ونحومعمميا الدراسية، اتجاىاتإيجابيةنحوالمادة كاديمي،وتطورلدييم
الفرديةفيمستوياتتعمميم.

ميمبواسطةالحاسوبوتطبيقاتوساعدتالمتعممفيتنميةمعرفتووبناءتقتوبنفسووالتع
تقد التي التعميمية المحوسبة لمبرامج استخدامو بواسطة ذاتو عمى اعتماده خالل الدعممن م

.الكافيليموتنميخبرتيم

عسقول) قسم ص2003ولقد العممية250-244صم، في الحاسوب تطبيقات )
 العمميةالتعميمية خالل و"الحاسوبأداة "الحاسوبىدفتعميمي" تصنيفاتوىي أربعة إلى

هذالتصنيفالرابعمحلدراستناليمساعدفيعمميةإدارةالتعميم"والحاسوبعامل"التعميمية"و
الدروسالتعميمية تقديم حيثيتم التعميمية"، فيالعممية "الحاسوبعاملمساعد ىو الدراسة

نفتصينالطمبةوالبرامجالتعميمية،ويتماعدادىامنحدوثتفاعلبإلكترونيةجبواسطةبرام
إ والبرامج التمرين برامج المحاكاة،لى: برامج المعب، برامج بحثة، تعميمية برامج الممارسة،

برامجحلالمشكالت.و

أو والتطورمن التعميمية العممية تقدم في ساىمت التي التكنولوجية الوسائل ىم
المحاكاة،حيثاعتبرالمشيقح) (برامجالمحاكاة260م،ص1992التكنولوجيىيتكنولوجيا

لعابانالبعضابتكرأحتىأأحدالبرامجالميمةالتيلياأثروااحفيإثراءالعمميةالتربوية
الحقيقيةو العقميةواإتستحاكيالحياة والمفظية المياراتالحركية فيتنمية كمجتماعيةاعد ا،

.لتيتخدمشتىمناحيفروعالمعرفةلعابالمتخصصةواابتكرواتمكاى
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وجاءاىتمامالباحثببرامجالمحاكاةمنواقعمشكمةحقيقيةعاشياالباحثعمىصعيد
سنواتعديدة،حيثيعانيالطمبةمنصعوباتفيتعممالمياراتالعمميةفيمسات"التحكم

البرمجي الطمبةProgrammable Logic Controller (PLCالمنطقي تعميم يعتمد إذ ")
عمىالتجييزاتالماديةبالمختبرالتيتتمثلبنماذجتعميميةمختمفةاليدف،منياتعميمالطمبة
البرمجة في المياراتالعممية التيتكسبالمتعمم البرمجي المنطقي مياراتتختصبالتحكم

التجييزاتمكمفةوالتحكمفيالعديدمناىنظمةالمطروحة امنخطةالمسات،إإأنىذه
كثيراويحتملأنتتعرضلممخاطرةبالتمفأثناءتوصيلالطمبةلبعضالقطعاإللكترونيةبالخطأ
بأجيزةالتحكم،واىىممنذلكأنويصعبعمىالطمبةتوفيرمثلىذهالمعداتبالبيتلزيادة

وأعدادالطمبةالمتزايدةوقمةالتجييزاتالكافيةتعيتالتركيزعمىمايتمتعمموخاللالمحاارة،
المعمممنإيصالالمعمومةلكلطالببشكليسيرممايجبرالمعمممنتوزيعالطمبةعمىعدة
أنتغيبأيطالبعنحاورأيمحاارةيعيتالطالبوالمحااركثيرا مجموعات،كما

العممية المادة حيثأن منتظم، بشكل اإستمرار أيمن البرمجي(مترابطة، المنطقي )التحكم
يجباستيعابجميعماسبتشرحةخاللالمقاءاتالسابقةحتىيستطيعالمتعمممواكبةالتقدم

واستمرارتقدموباكتسابالمعرفةومياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي.

الباحثباستخدامبرامجالمحاكاةلمعالجةمشكمةالدراسة،حيث اقترحلذاجاءتفكرة
عدةمنياالمحاكاةمسمياتبرامجمحوسبةتعتمدعمىالمحاكاةاإللكترونيةحيثأنلممحاكاة

المحوسبةأواإللكترونيةوتسمىأيااالرقميةومنياالمحاكاةبواسطةنماذجتقمدالواقعوتمثمو.

 ص2000)الحيمة،وأشارت "(19م، أن المحاكاة تساعداإلبرامج تنميةلكترونية في
المعرفةواىداءالميارىلمتحكمالمنطقيالمبرمجالتيتجنبالتكمفةالعالية،والخطورةالمحتممة

عمىأسسنفسيةتتمثلبالميلالفطرياإللكترونية"تقومالمحاكاةكمالمطمبةوالتجييزاتالمادية
القدرا عن والكشف الذات، عن والتعبير والتشويت، اإستمتاع عمى لمحصول تلمطالب

والمواىب،إذتعكسالعقميةوالنفسيةالجيدةلمطالب،وىيوسيمةمنوسائلاستكشافولنفسو،
ولمعالمالذييعيشفيو،ومنخالليايتخمصمنالاغطالنفسيالذييقععميومنالممارسات

التربوية".

أساليبتعدبرامجالمحاكاةاإللكترونيةمنظومةمتكاممةتقدممواردووسائطتعميميةوو
تعمممتعددةومتنوعةتتصفبالتفاعمية،التيتمكنمنتوظيفالتعميمومواءمتوبطرتمختمفة
فييتحقتمبدأ ومتعددة،لكييناسبحاجاتكلمتعممكفردواىتماماتوونمطتعممو،وبيذا
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صفالبرامجيواجوالمتعمممواقفواقعيةيصعبتنفيذىافيغرفةال،ففيىذهالفروتالفردية
(.2م،ص2013)برغوت،نظرًالعدمتوفرىاواستحالةالحصولعمييا

ص2000)الفارويعرف اإللكترونية(23م، مشكمة المحاكاة أو لنظام نموذج بأنيا
بدقة معادإتتمثل الكمبيوترعمىشكل داخل الواقع بحيثيبرمجىذا الواقع، في موجودة

المختمفة، الواقعبالمعالجةوالتعديل.العالقاتالمتبادلةبينمكوناتيا ويتعاملالمتعمممعىذا
محاكاة من تمكننا فيي التعميم، في اليامة الجوانب من اإللكترونية المحاكاة استخدام ويعد

داخلالظواىرالطبيعية إماالمؤسسةالتعميمية)الحقيقية(والتجاربالتييصعبتحقيقياعمميًا
.رتفاعكمفتياإلخطورتياأو

فتالعديدمنالبحوثوالدراساتعمىمنافعالمحاكاةاإللكترونيةفييتثيردافعيةوكش
 وتحقتتعممنشطفعال، لمتعمم،وتساعدهعمىاإلدراك،وتسيلالفيموتحسنو، يوتنمالمتعمم

لديومياراتالتعممالمختمفة،وتساعدعمىبقاءالتعمموانتقالو،ومنىذهالدراسات:دراسةعبد

صم2015)برغوثو،(278ص،م2013)يزالعز ،7) اهلل)و، صم2014سعد وأبو12، ،)
.Yimin & Hao,2009,p.63) )يمنوىاوو،(13،صم2011مااي)

المنطقي فيمساتالتحكم الطمبة يريالباحثمنواقعالصعوباتالتييواجييا كما
يمكنالبرمجي اإللأنو بالمحاكاة خاصة بعضبرامج التحكمتوظيف ميارات لتنمية كترونية

طمبتوخاللالدراسةالمقترحة.(لدىPLCالمنطقيالبرمجي)

بأنياPLCالمتحكماتالمنطقيةالقابمةلمبرمجة)(8م،ص2003مريشة)حيثيعرف )
عمى(ويحتويmicroprocessorجيازإلكترونيرقميمبنياعتماداعمىالمعالجالصغري)

(التيتمكنInstructionsابمةلمتغيير(تخزنفيياسمسمةمنالتعميمات)ذاكرةقابمةلمبرمجة)ق
(وعممياتRelaysعملالحاكمات)تحكمفعالةوعديدةمثلمنطتوظائفأداءمنPLCالمتحكم
(والعممياتالحسابيةوالريااية.Sequencing(والتسمسل)Timing(والتوقيت)Counterالعد)

ع الوظائفتستخدم ىذه طريتوكل عن المعالجاتالمعقدة باآلإتأو والتحكم لممراقبة ادة
.I/Oالمداخلوالمخارج

 لمبرمجة القابمة المنطقية المتحكمات اليوم معظمPLCوتستخدم في المتعددة بأنواعيا
المصانعوالمؤسساتالتيتحتاجلمتحكمباآلإتوالماكناتمثلالمصاعداإللكترونيةوأنظمة

المر إشارات بواسطة التطور ىذا وجاء كانتPLCور، الذي التقميدي التحكم عن بديال
المتحكماتالمنطقية استخدام حيثساعد والمؤسساتفيالسابت، المصانع معظم تستخدمو
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المبرمجةفيتقميلالتكمفةالماديةوزيادةكفاءةودقةالتحكمبواسطتيامنخاللتوفيرالعديد
ال اإللكترونية القطع بجيازمن التيأصبحتمتوفرة التقميدية فياىنظمة تيكانتتستخدم

فيتركيبوالداخمي،كمايتحملبيئةالعملداخلالمصانعوأيااتوفرسيولةفيPLCالتحكم
اإستخداموالصيانةالتيتتطمبفياىنظمةالتقميديةالوقتوالجيدالكبيرلتتبعالخملوتوقف

PLC يانةاىعطالوالقطعالمادية،كماوأناجيزةالتحكمالمنطقيةالعمللفترةكافيةلحينص
أصبحتتوفرنظاممراقبةلخطوطاإلنتاجمنخاللشاشاتالعرضوالمرقبةوالتيبواسطتيا

يمكنتحديدالخملإنوجدوصيانتودونتوقفالنظامعنالعملبالكامل.

الب المنطقي لمياراتالتحكم الطمبة تعمم أن وتوفيرPLCرمجيإإ كبير لجيد بحاجة
العديدمنالقطعالماديةواإللكترونيةالتيترتبطبياوالتيقدتتعرضلممخاطرةبالتمفنتيجة
سوءالتوصيلوإسيماأعدادالطمبةالمتزايدةالذييعيتعمميةالتعمم،لذايصعبتوفيرأجيزة

 اكتسابالمياراتالمطموبةوكماأنالوقتوالقطعاإللكترونيةالتيتمكنالطمبةمنPLCالة
وتدريبيم اىكاديمي تعمميم إطار خارج مياراتيم تنمية من يعيقيم لمطمبة المحدود والتكمفة

المستمرلالستفادةالكافيةمنىذهالميارات.

 الحاليةالباحثيسعىلذا الدراسة اإلخالل المحاكاة برامج خالل من تنميةلكترونية
ا لمطمبةالميارات ىدائية البرمجي المنطقي التحكم البرامجPLCفي ىذه توفر حيث ،
 اإللكترونية منطقية تحكم مبرمجةأجيزة افترااية تطبيت خالل التطبيقاتمن من العديد

منالمستوى كنماذجتعميميةعمىشكلمستوياتبدءا الواقعية منالحياة المأخوذة المختمفة
منخاللإرسالبرامجيمفيتدريبيمتساعدكثيراالطمبةقدوالتياىقلحتىالمستوىالمتقدم

اإللكتروني برنامجالمحاكاة اإفتراايةبواسطة التحكم إلىأجيزة منقبميم منالمعدة المعد
التحكمالمنطقي المتعممPLCقبلالشركاتالمصنعةىجيزة البرامجأياا وحيثتمكنىذه

 البرمجية اىخطاء تحديد اىدائيةمن مياراتيم تنمي كما بسيولة إطاروتعديميا خارج حتى
نسخإلكترونيةلمطمبةمنبرامجالمحاكاةاإللكترونيةلدييمدونالحاجةدراستيمإلمكانيةتوفير

 المبرمجة المنطقية التحكم أجيزة إPLCلتوفير قطع أية تساعدأو لذا أخرى، ىذهلكترونية
تع تكمفة تقميل في اإستخدام،البرامج لسوء المعراة المادية اإلمكانات وتوفير الطمبة مم

وتدريبيمعمىطرتالصيانةالحديثةوتحديداىعطالوعالجيا.

السعي الحاليتحتمعمينا التقنيةوالتكنولوجيةفيعصرنا سبتف نالثورة وفياوءما
تحديثابتكارسبلجديدةإليصالعمميةمعجالتعميميةوتحسينياباستمراروراءتطويرالمناى

البسيطة باإلمكانات وحتى المناىج ىذه خالل من ا والتعمم دخال ىوكل لمواكبةما جديد،
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الطمبةفيشتىالمختمفةلدىجميعفئاتدائيةوالعمميةمياراتاىالالتطوروالعملعمىتنمية
.المجاإتالعممية

 :مشكمة الدراسة

 صياغة التم بكميةمشكمة اليندسية المين طمبة لدى صعوبات وجود ظل في دراسة
 البرمجي المنطقي التحكم ميارات تعمم في التقنية الباحثو،PLCفمسطين خبرة خالل من

سنواتمتتال لعدة البرمجي المنطقي التحكم تدريسمسات في اتاحيوعممو ىناكلوة، أن
المقررة،ويعزوالباحثذلكالعمميةلمادةوقمةتفاعلالطالبمعاىاعففيالجانبالميار

لكترونيغيرالمحدود،وتصنيعأنواعمتعددةومختمفةوبشكلتنوعنظمالبرمجةوالتحكماإلإلى
مستمرىجيزةالتحكمالمنطقيالمبرمجمنقبلالشركاتالتكنولوجيةالميتمة،باإلاافةإلى

اىجيزةعددكافمنعميميةوالطمبةمنتوفيرارتفاعتكمفتيا،اىمرالذييعيتالمؤسساتالت
عمىاستخدامياوبرمجتياوالتحكمبالنظمالمختمفة،معالعمملتتناسبمعأعدادالطمبةوالتدريب

لكترونيةبأجيزةالتحكمالبرمجيأثناءتدريبالطمبةءالتوصيلالكيربيلبعضالقطعاإلأنسو
تمفيايؤد إلى ماسة،ي كانتالحاجة لذا المجال فيىذا دراسة  فاعميةعنلمكشفإلجراء

لدى طمبة قسم المين  يلتحكم المنطقي البرمجا اتلكترونية في تنمية ميار المحاكاة ال 
 .اليندسية بكمية فمسطين التقنية

  أسئمة الدراسة:
 تتمثل مشكمة الدراسة في الجابة عمى السؤال الرئيس التالي:

ة في تنمية ميارات التحكم المنطقي البرمجي لدى طمبة المين لكترونيما فاعمية المحاكاة ال 
 اليندسية بكمية فمسطين التقنية؟

وينبثتمنالسؤالالرئيسالتساؤإتالفرعيةالتالية:

مةةةاميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمجةةةيالمةةةرادتنميتيةةةالةةةدىطةةةالبالميةةةناليندسةةةيةبكميةةةة .1
فمسطينالتقنيةبديرالبمح؟

لكترونيةفيتنميةمياراتالتحكمالمنطقةيالبرمجةيلةدىطمبةةالميةناكاةاإلالمحماصورة .2
 اليندسيةبكميةفمسطينالتقنيةبديرالبمح؟
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بينمتوسطيدرجاتطالب((α ≤0.05ىلتوجدفروتذاتدإلةإحصائيةعندمستوى .3
 البعدي التطبيت في الاابطة المجموعة وطالب التجريبية مالحلالمجموعة ظةبطاقة

 مياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي؟
بينمتوسطدرجاتطالب((α ≤0.05ىلتوجدفروتذاتدإلةإحصائيةعندمستوى .4

يعزى البعدية البرمجي المنطقي التحكم ميارات مالحظة بطاقة في التجريبية المجموعة
 التركيباتالكيربائية(؟–لمتغيرالتخصص)الصيانةاإلكترونية

صيانةإلكترونية(عمى_علبينالطريقةالموظفةوالتخصص)تركيباتكيربائيةماأثرالتفا .5
 تنميةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيلدىطالبالميناليندسيةبكميةفمسطينالتقنية؟

فةيبطاقةةمالحظةة(1≤)بةالكلكترونيةفاعميةبمعدلكسةبىليحقتبرنامجالمحاكاةاإل .6
برمجي؟مياراتالتحكمالمنطقيال

 : فروض الدراسة
بةينمتوسةطيدرجةاتطةالب((α ≤0.05إتوجةدفةروتذاتدإلةةإحصةائيةعنةدمسةتوى .1

بطاقةةةمالحظةةةميةةاراتالةةتحكمالمنطقةةيلالمجموعةةةالتجريبيةةةوالاةةابطةفةةيالتطبيةةتالبعةةدي
البرمجي.

مستوى .2 إحصائيةعند فروتذاتدإلة بينمتوسطدرجاتطالب((α ≤0.05إتوجد
المجموعةالتجريبيةفيبطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيالبعديةيعزىلمتغير

 التركيباتالكيربائية(.–التخصص)الصيانةاإلكترونية
فيمياراتالتحكمالمنطقي((α ≤0.05إيوجدفروتذاتدإلةإحصائيةعندمستوى .3

 )تركيباتكيربائية/صيانةإلكترونية(.عالتخصصالبرمجيترجعإلىتفاعلالطريقةالموظفةم
مالحظةةةبطاقةةةفةةي(1≤إيحقةةتبرنةةامجالمحاكةةاةاإللكترونيةةةفاعميةةةبمعةةدلكسةةب)بةةالك .4

".التقنيةفمسطينبكميةاليندسيةالمينطالبلدىالبرمجيالمنطقيالتحكمميارات

 :أىداف الدراسة
 التالية:  تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف

 إعدادقائمةبالمياراتاىدائيةالمتامنةفيمساتالتحكمالمنطقيالبرمجةيالمةرادتنميتيةا
لدىطمبةالميناليندسية.

 لكترونيةةةفةةيتنميةةةميةةاراتالةةتحكمالبرمجةةيلةةدىفعةةنفاعميةةةاسةةتخدامالمحاكةةاةاإلالكشةة
 طالبالميناليندسيةبكميةفمسطينالتقنية.
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 الف مالحظةالكشفعن بطاقة في التجريبية المجموعة درجاتطالب متوسط بين روت
–مياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيالبعديةتبعًالمتغيرتخصصالطالب)الصيانةاإلكترونية

 التركيباتالكيربائية(.
 صيانة التخصص)تركيباتكيربائية/ مع الموظفة الطريقة بين التفاعل أثر الكشفعن

بكميةإلكترونية( اليندسية المين طالب لدى البرمجي المنطقي التحكم ميارات تنمية في
فمسطينالتقنية.

 أىمية الدراسة: 
 قد تفيد ىذه الدراسة الفئات التالية: 

 وذلةةكمةةنخةةاللتوجيةةو:مصــممي المنيــاج والمقــررات الدراســية والعــاممين عمــى تطويرىــا
دإعةةةدادوتطةةةويرالمنةةةاىجالتعميميةةةةوحوسةةةبتيا،بةةةرامجالمحاكةةةاةاإللكترونيةةةةعنةةةىتمةةةامنحةةةواإ

وصوًإإلىاإلبداع.لبرامجلرفعمستوىالطمبةالميارىوواعالخططوا
 وذلكمنخاللعقددوراتتدريبيةةلممعممةينمةنأجةلتةدريبيمعمةى:المشرفين التربويين

وفةتولوجيةاالعمميةة،لمواةوعاتمنيةاجالتكنتعمةيميملكترونيةةفةياإلالمحاكةاةبرامجاستخدام
 لدىالطمبة.اىدائيةأسسعمميةلتنميةالميارات

  مةةةةنخةةةاللالوقةةةةوفعمةةةةىكيفيةةةةاسةةةةتخدامالمحاكةةةةاةالكميــــات التقنيــــة بفمســــطينمعممــــي:
تدريسالمياراتالمختمفةوإسيمامياراتالتحكمفيلكترونية،وتوفيربرامجيالالستعانةبيااإل

المنطقيالبرمجي.
 ـــاحثي ـــاالب ـــة الدراســـات العمي :وذلةةةكمةةةنخةةةاللفةةةتحآفةةةاتومجةةةاإتبحثيةةةةمرتبطةةةةن وطمب
،باإلاافةإلىمجاإتتنميةالمياراتالعممية،حيثيوجةدنةدرةلمدراسةاتلكترونيةاإلالمحاكاةب

 البرمجي.فيتنميةمياراتالتحكمالمنطقياإلكترونيةالتيتناولتاثراستخدامالمحاكاة

 :حدود الدراسة
 تقتصرالدراسةعمىالحدودالتالية:

 الحد الموضوعي: تطبيت عمى الدراسة ىذه مياراتتقتصر تنمية في اإللكترونية المحاكاة
البرمجيلدىطمبةالميناليندسيةبكميةفمسطينالتقنية.التحكمالمنطقي

 . م2016-2015العامالدراسيالفصلالدراسيالثانيمن :الحد الزماني

)ديرالبمح(.-كميةفمسطينالتقنية-محافظةالوسطى :المكانيالحد 
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منطالب الحد البشري: عينة عمى الدراسة ىذه لتخصصاتتقتصر اليندسية المين قسم
مرحمةالدبمومالتالية:

،(م2016-2015)فيالفصلالدراسيالثانيلعاملكترونية،الصيانةاإلالتركيباتالكيربائية
اني،الفصلالدراسيالرابع.المستوىالث

 : مصطمحات الدراسة
 : الفاعمية .1

تنميةمياراتوتستيدفتوظفمحاكاةإلكترونيةمجابريابأن:الفاعمية إجرائياً  يعرف الباحث
ييتمفيوذبالشكلالالتحكمالمنطقيالمبرمجلدىطمبةالميناليندسيةبكميةفمسطينالتقنية

والحصولعمىالنتائجالمرجوة.سبقاتحقيتاىىدافالمخططليام
  المحاكاة اللكترونية: .2

مدخاللمتعمممنخاللنظامبرمجييحاكي :بأنيا لكترونية إجرائياال ويعرف الباحث المحاكاة 
الواقعويساعدالمتعممعمىاكتسابمياراتالتحكمالبرمجيوالتدريبالعمميبواسطتياخطوة

منطقيبيامنخاللتوظيفإمكاناتالحاسوبالمتعددة،وتتيحبخطوةبشكلذاتيوالتحكمال
لوفرصالتجريبوالممارسةومشاىدةالنتائجبمايامنسالمةالطالبواىجيزةالمستخدمة.

 : ميارات التحكم المنطقي البرمجي .3
:مجموعةةةةاىداءاتالتةةةييكتسةةةبياالمةةةتعممبشةةةكلمةةةنظمخطةةةوةويعرفيـــا الباحـــث إجرائيـــًا بأنيـــا

طةةوةمةةنخةةاللاكتسةةابوميةةاراتالةةتحكمالمنطقةةيالبرمجةةيبواسةةطةالمحاكةةاةاإللكترونيةةةمةةنبخ
القةةةدرةعمةةةىالقيةةةامبالعمةةةلخةةةاللالنمةةةاذجاإللكترونيةةةةوالتطبيقةةةاتالمختمفةةةةوبشةةةكلمةةةتقنمةةةع

.عمميةالتعممالمطموبخاللالزمنالمحددلووبشكلسميموخالمناىخطاءأثناء

 قنية:كمية فمسطين الت .4
إحةةةةدىالكميةةةةاتالتقنيةةةةةالتابعةةةةةلةةةةوزارةالتربيةةةةةوالتعمةةةةيمالعةةةةاليالفمسةةةةطينية،أنشةةةةئتعةةةةام
متمتغييراسمياإلىكميةفمسطين1995م،تحتمسمىكميةالعمومالمينية،وفيعام1992

دبمومالتقنيةواستقبمتالفوجاىولمةنطمبتيةا،وتحتةويعمةىالعديةدمةنالتخصصةاتلمرحمةةالة
فيوالبكالوريوس،ومكانياالرئيسفيمدينةديرالبمح،وليافرعجديدفيمدينةغزةتمافتتاحو



م.2015-2014بدايةالعامالدراسي



 





 
 

 الفصل الثاني
الطار النظري   
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 .الطار النظري: الثانيالفصل 
 تمييد لمكونات الفصل:

 يتكون ىذا الفصل من محورين أساسين:حيث 
 :Electronic Simulationمحور األول "المحاكاة اللكترونية" ال 

يتناول         المحور يتطرتىذا كما وخصائصيا، وأىميتيا اإللكترونية، المحاكاة تعريف
مميزات عرضىىم تم ومن ومستوياتيا، وأصنافيا اإللكترونية المحاكاة ومتطمباتىشكال يا

لتعميموالتحدياتالتيتوجييا،مععرضأمثمةلبعضبرامجلكترونيةفيااستخدامالمحاكاةاإل
،باإلاافةإلىخطواتتوظيفالمحاكاةاإللكترونيةفيالتعميمالمحاكاةاإللكترونيةالمستخدمة

 فيالدراسةالحالية،وأخيراعرضىىماىسسالنفسيةوالتربويةلممحاكاةاإللكترونية.
 كم المنطقي البرمجي"أما المحور الثاني "ميارات التح 

(Skills of PLC )"Programmable Logic Controller" 
يتناول         لمبرمجة القابمة المنطقية المتحكمات أشكال المحور وبعضخطوطPLCىذا

الة بواسطة بيا التحكم يتم التي المبرمجة PLCاإلنتاج المتحكماتالمنطقية تطور وتاريخ ،
الحديثةالمستخدمةفيPLCيبدءاباىنظمةالتقميديةوأنظمةالةوعرضلتطورالتحكمالصناع

إستخداماتالة معطرحلبعضاىمثمة المعاصرة، الصناعيوالحياة ومزايا PLCالتحكم ،
PLCوأىممعيقاتاىنظمةالتقميديةالقديمةواستخدامأجيزة، PLCأنظمةالتحكمبواسطةالة

عملالنظاموالحمولالممكنةلذلك.ومقار نةبينأنظمةالتحكمالمختمفةومنتمعرضلمبدأ
ومنتمننتقللمكوناتأجيزةالتحكمالمنطقيPLCودورةعملنظامالة PLCالذييستخدموالة

وكيفيةالبرمجةوطرحأمثمةداعمةلممواوع،وكيفيةPLCالبرمجي،وأنواعالبرمجةبواسطةالة
العملمعأجيزةالتحكمتوظيفوخطواتلممنشآتالصناعية،ةالمناسب PLCاختيارأجيزةالة

.PLCالمنطقيالبرمجيالة
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 : المحاكاة اللكترونية.المحور األول
وأساليب ووسائطتعميمية موارد تقدم متكاممة منظومة اإللكترونية برامجالمحاكاة تعد

التعميمومواءمتوبطرتمختمفةتعمممتعددةومتنوعةتتصفبالتفاعمية،التيتمكنمنتوظيف
فييتحقتمبدأ ومتعددة،لكييناسبحاجاتكلمتعممكفردواىتماماتوونمطتعممو،وبيذا

البرامجيواجوالمتعمممواقفواقعيةيصعبتنفيذىافيغرفةالصف،ففيىذهالفروتالفردية
عمييا الحصول واستحالة توفرىا لعدم ص2013)برغوت،نظرًا اعتبرو(،2م، حيث

(برامجالمحاكاةأحدالبرامجالميمةالتيلياأثروااحفيإثراء260م،ص1992المشيقح)
التربوية الحيمةالعممية وأكدت ص2000)، (19م، أن المحاكاة تساعدبرامج فياإلكترونية

وا العالية، التيتجنبالتكمفة المنطقيالمبرمج الميارىلمتحكم واىداء المعرفة لخطورةتنمية
 المادية والتجييزات لمطمبة كماالمحتممة المحاكاة "تقوم تتمثلاإللكترونية نفسية أسس عمى

بالميلالفطريلمطالبلمحصولعمىاإستمتاعوالتشويت،والتعبيرعنالذات،والكشفعن
افوالقدراتوالمواىب،إذتعكسالعقميةوالنفسيةالجيدةلمطالب،وىيوسيمةمنوسائلاستكش

يتخمصمنالاغطالنفسيالذييقععميومن لنفسو،ولمعالمالذييعيشفيو،ومنخالليا
الممارساتالتربوية".

تقميلالتكمفةوحجمالمخاطرةالميدانيةمةنخةاللاسةتخدامبةرامجفيالمحاكاةتساىماذل
الواقةةةعحيةةةثيسةةةتطيعمحاكةةةاةمحوسةةةبةأوإلكترونيةةةةتحتةةةويعمةةةىكةةةلمةةةايحتاجةةةوالطالةةةبفةةةي

إرسةةالبرنامجةةوالمعةةد)التعميمي(إلةةىأجيةةزةافترااةةيةبةةدإمةةناىجيةةزةالحقيقيةةةاةةمنبرنةةامج
المحاكاةويحصلعمىالنتائجمنخاللياكمالوأنويطبتالتجربةةالعمميةةفةيالواقةعالحقيقةي،

ةكمةةةالةةةوأنةةةوفةةةيالواقةةةعتعمةةةيمالطمبةةةةعمةةةىقيةةةادةالطةةةائر،بةةةرامجالمحاكةةةاةالتعميميةةةةومةةةنأمثمةةةة
يةةتمتعمةةيمالطمبةةةعمةةى،وىنةةاالحقيقةةيوىكةةذايةةتمتةةوفيرالوقةةتوالجيةةدوتقميةةلالمخةةاطرةالميدانيةةة

أحةةةدثوسةةةائلالةةةتحكمالصةةةناعيبواسةةةطةبةةةرامجالمحاكةةةاةاإللكترونيةةةةالتةةةيتةةةوفرشةةةراءالقطةةةع
يقةةديعةةرضالطالةةبلمخطةةرذاإللكترونيةةةلتركيةةبعةةددمةةنالةةدوائرالفعميةةةالعمميةةةفةةيالواقةةعالةة

الحقيقيأثناءالتوصةيلأوتمةفبعةضالقطةعاإللكترونيةةنتيجةةسةوءاإسةتخدام،كمةاأنغيةاب
عددمنالطمبةعنبعضالدروسيجعمومنالصعباستدراكمافقدهنتيجةةلتغيبةوىيسةبب

افقةدهكمةايمكنةومناىسةباب،فتةوفيربةرامجالمحاكةاةاإللكترونيةةلمطالةبتجعمةويعةوضكةلمة
منتطويربعضالتجاربالتيتنميتفكيرالطمبة.

كمةةةةاأنىنةةةةاكالعديةةةةدمةةةةنالتجةةةةاربالتعميميةةةةةالتةةةةييسةةةةتحيلتوفيرىةةةةالمطمبةةةةةأوتنفيةةةةذىا
ومشةةاىدةنتائجيةةابةةأيحةةالمةةناىحةةوالمثةةلبعةةضالتجةةاربالكيميائيةةةلخطورتيةةاوالتةةييمكةةن
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حاكاة،كماتسةاعدأياةابةرامجالمحاكةاةفةيإحةداثبعةضاىخطةاءتنفيذىامنخاللبرامجالم
المقصةةودةخةةاللالتجربةةةلكةةييجةةدالمةةتعممليةةاالحمةةولالمناسةةبةالتةةيىةةوبحاجةةةالةةىاكتشةةاف
نتائجياوتعممولسبلصيانةالمتحكماتالمنطقيةالمبرمجةأوالدوائرالتييقومببرمجتيةاوالتةي

االمتعممين.ذيةصعوباتالتعمموالفروتالفرديةلتساعدالمعممأياافيمواج

 تعريف المحاكاة:
 وشابيو بمثمو أتى :حكاية الشيء حكى فيقال)حكى(الفعل من مأخوذة :المغوي التعريف -1

 وتعرف ويقص، يحكى ما :والحكاية والفعل القول في شابيو أي وحاكاه() (الماارع)يحكى
 (.165م،ص1997مة)مجمعالمغةالعربية،المماث أو أوالمشابية المشاكمة بأنيا
 مةن بالعديد تزخر فيي ليا تعريف تحديد عمى التربويون يتوقف لم :صطالحياإ التعريف -2

 :التعريفات ىذه لبعض عرض يمى التعريفاتوفيما

أنيا"تقنيةتعميميةتتمبمحاكاةموقفمنالحياةبمعجمالمصطمحاتالتربوية في تعرف
حيثيقومالطالبوالمعممونبأداءمواقفتدريسيةكمحاولةتيدفالىجعلالنظريةالواقعية،

(.321م،ص1998)حناوجرجس،موجيةعممياوواقعيا"

 لظاىرة محكم تقميد عن عبارةفالمحاكاة اإللكترونية، ةلمنمذج طبيعياً امتداداً المحاكاة وُتعد
(.7م،ص 2002الفار،(بخطوة خطوة موتعملمتابعة فرصة لممتعمم يتيح نظام،أو

المشيقيح ص1992)ويعرفيا الحياة262م، لتمثيل صممت أنشطة عن عبارة بأنيا )
الحقيقيةوغالباتكوينتمارينتعميميةقصدمنياتمثيلاإنشطةالحياتيةبشكلكبير.

اللوظيفةمحددةأةوماسبتبأنالمحاكاةتتمثلبنموذجيتناولمنخويمخصالباحث
تحتأيظروفعمىخالفالزمانوالمكان موقفمعينوحيثيعمل وظائفتعالج عدة
ويمكنلممتعممأنيتفاعلمعياويالحظنتائجيافيحينيصعبمتابعةومالحظةنفسالنتائج

فيالواقعالحقيقي.
 :لى السابقة أيضا أن المحاكاة تيدف إ اتريفعويستخمص الباحث من الت

 تقميدأوتمثيللمواقعالميدانيالحقيقيمنخاللبرامجأونماذجتحاكيالواقع. .1
 توفرالمحاكاةالوقتوالجيدوتقملالمخاطرالتييمكنأنيتعرضلياالمتعمم. .2
 تمكنالمتعمممنتنميةالتفكيروتطويرالتعمم. .3
يصالولميدفبسيولة.تقدمالمحاكاةنتائجقريبةجدالمواقعالحقيقيوتساعدالمعممإل .4
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بحيةةثيمثةةلالواقةةعالحقيقةةييقمةةدومةةدخالويعرفيــا الباحــث فــي ضــوء التعريفــات الســابقة بأنيــا "
يساعدالمعممفيايصالالفكرةوالمعمومةةلممةتعمممةنخةاللنمةاذجمصةغرةتشةبوالواقةعبيةدف

 .التيقديتعرضلياالمتعمم"والتكمفةالمخاطرةتقميلالجيدوالوقتو

 لكترونية:تعريف المحاكاة ال 
خمةةةيسيةةةاعرففقةةةدلكترونيةةةةتعريفةةةاتالتةةةيتناولةةةتالمحاكةةةاةاإلإنىنةةةاكالعديةةةدمةةةنال

(بأنيةاعبةارةعةةنبرنةامجكمبيةةوترتحةاكيموقةةفأوأحةداثأوظةةاىراتأو262صم،2009)
تصةرففةيأشياءأوتجاربحقيقية،تتيحالفرصةلممتعمملكييطبتماتعممو،ويتصةرفكمةاي

مواقةةةفالحيةةةاةالحقيقيةةةة،ولكةةةنفةةةيبيئةةةةآمنةةةةوسةةةيمةواقتصةةةادية،كمةةةاىةةةوالحةةةالفةةةيمحاكةةةاة
المواقةةةةفاإجتماعيةةةةة،أوقيةةةةادةالسةةةةيارات،واإنشةةةةطارالنةةةةووي،والتجةةةةاربالعمميةةةةةوالمعمميةةةةة،

يةواإلداريةةالقراراتاإقتصادذوالعممياتالجراحيةوعممياتالبيعوالشراء،وادارةاىعمال،واتخا
والتعميمية.

مجموعةاإلجراءاتالتةييعراةيابرنةامجتعميمةيعمةىالطالةببغةرضشةرحوكماتعرفبأنيا:
(.9م،ص2003أبوزعرور،)مادةمعينةعنطريتالحاسوب

عبةارةعةننمةوذجلنظةامأوبأنياالمحاكاةاإللكترونية(234،صم2004)وعرفالفار
جىذاالواقعداخةلالحاسةوبعمةىشةكلمعةادإتموجودةفيالواقع،حيثيبرحالةأومشكمةم

هالمعةةةةادإتذيةةةةذمةةةةعىةةةةيتعامةةةةلالتمممتبادلةةةةةبةةةةينمكوناتيةةةةاالمختمفةةةةةوتمثةةةةلبدقةةةةةالعالقةةةةاتال
نيائيةةةعمةةىالتنويةةعفةةيالحاسةةوبىنةةاتجريبيةةالةةوقةةدرةإبالتةةالييصةةبحبالمعالجةةةوالتعةةديل،و
يعمىالتجريب.مجالالتدريبالمبن

 يواع حيث الحقيقية، الحياة من المواقفالمستمدة لبعض تبسيط أو تجريدأياا وىي
مشةابية أدوات ويعطةى معيةا، التعامةل منةو يةراد التةي لمبيئةة بيئةةمشةابية أو نظةام فةي المةتعمم
 الخبرة تسبليك تصميمو في شاركالمعمم الذي الموقف ويعيش يستخدميا أن عميو التي لألدوات
(.14م،ص2007،سرايا(أوتكميف مخاطرة دون المطموبة

ةلمقةةةةررمةةةاعةةةةنطريةةةةتبأنيةةةامحاكةةةةاةالجوانةةةةبالعمميةةة(73م،ص2008)اىختةةةةرويةةةرى
مساعدتيمفيتحصيميملياوممارسةميارةأدائيا.الكمبيوتر،ومنثميسيلتدريسيالمطالبو
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 تتصف كمبيوترية برامج بأنيا كترونيةاإل محاكاةال (271م،ص2001)إسماعيل عرف حين في
 والتجارب المعمومات، ىصل كنموذج تصميميا يتم حيث مستخدمييا، مع والتفاعمية بالديناميكية
 واإكتشاف. المشاركة منخالل الطالب ليدرسيا التعميمية،

فيدراسة11م،ص2014أشارسعداهلل) بينما ) (Min&et al., 2000,p.490)بأن
 عمى وتستند الواقع، من جزءنمذجة عمى قائمة تفاعمية تعمم بيئة عن عبارة لكترونيةاإل المحاكاة
.المستخدم مع التفاعل كيفية يحدد ريااي نموذج

جاءفياتعريفالمحاكاةاإللكترونيةكمإلى(5م،ص2015وفيحينأشاربرغوث)
مدخلتدريسيفريد:ترونيةبأنيا(المحاكاةاإللك131م،ص2009دراستو"عرفسعيد)

من يتم حيث التدريسي، الموقف متطمبات وفت إيجابي بشكل الكمبيوتر إستخدام
(فيرى99م،ص2000خاللياالتعمممنخاللالصوابوالخطأ،وأمافيدراسةالسيد)

الكمبيوتر،حيثيتمواعالمتعممفيموقف أنياطريقةمنطرتالتدريسبمساعدة
لموقفالفعميالمطموبمنوممارستو،ولكنوعندمايخطئإيترتبعمىخطئويشابوا

الخطوات ب تباع وتصويبيا أخطائو تدارك العكسيمكنو عمى بل خطورة، أو ارر
أمين) تعتبرىا بينما الكمبيوتر، عمى المرسمة ص2000السميمة إستراتيجية143م، )

الكمبيوترفيالتدري عمىاستخدام والتيتدريستعتمد التعمم، بواسطتيا حيثيتم س،
في وأما دراستيم، أثناء الطمبة الصعوباتالتييواجييا تدليل في تسيم بأن يمكنيا

الكمبيوترفي50م،ص1998دراسةمنصور) إستخدام مدخالابتكاريا بأنيا (عرفيا
التدريسبشكلعامفيجميعالموادالدراسية".

بيئةةتعميميةةأنيـا: ب المحاكـاة اللكترونيـة الباحـث بقة يعـرففي ضـوء التعريفـات السـاو        
إلكترونيةةةليةةامةةدخالتومخرجةةةاتمحةةددةتشةةجعالمةةتعممعمةةةىإعةةدادتجةةاربالةةتحكمالمنطقةةةي

،والتحكمبالنظامالمطموبمنخاللالخياراتالمتاحةلوفييا،وتوفرلوفرصPLCالبرمجي
جةةراءالتعةة ديالتالالزمةةةبأقةةلالجيةةدوالوقةةتودونتعراةةولمخطةةرالتجريةةبومشةةاىدةالنتةةائجوا 

بينمةايحتةاجتنفيةذىافةيالواقةعالحقيقةيوالتكاليفالباىظةة،ممةاتسةاىمفةيتنميةةتفكيةرالمةتعمم
".يقياإلمكاناتمتعددةلتطب

 أىمية المحاكاة اللكترونية:
أثرتبقوةفيبأنياونيةأىميةالمحاكاةاإللكترإلى(254م،ص2003وقدأشارتوفيت)

ومحتواىاوأساليبياوالتيعالجتالعديدمنالمتطمباتالتيتدعوإلىمسارالعمميةالتعميمية
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ارورةاستخدامالمحاكاةاإللكترونيةفيالعمميةالتعميمية،حتىأنياتعملعمىتجريدوتبسيط
تمثمتيةالراجعةالمناسبة،وقدذالتغالموقفالحقيقي،وتتيحلممتعممالتفاعلمعالبرنامجوتقديم

هاىىميةفيالنقاطالتالية:ذى
مجاإتومواوعاتالنفجار المعرفي: .1 وتوسع العمم في اليائل أدىالتقدم قد

الصيغ كأفال المحاكاة فجاءت مجاإتيا تشعب وأدى الواحدة المادة في الدراسة
يمالخدماتوالمعموماتلممتعممبسيولةاستجابةلمواجيةالنموالسريعفيالمعرفةوتقد

 يالىزيادةالتعمم.دويسرفيوقتأقصر،وبطريقةمشوقةوبصورةأكثرفاعميةتؤ
جعلالتقدمالتكنولوجيالعالمقريةصغيرةمنحيثتبادلذإالتقدم التكنولوجي: .2

العمميةلكحتىتستفيدذالمعموماتوالوصولالىالمعرفةمنخاللشبكةاإلنترنت،و
االتقدموامكاناتواستخدمتالمحاكاةلصناعةالتعميموتقديميالمطمبةذالتعميميةمنى

 منأجلاستخدامياأفالاستخدامبمراعاةاىساليبالجديدةفيالتعميم.
أدىاإلنفجارالسكانينتيجةلماشيدهالعالممنزيادةسكانيةالنفجار السكاني:  .3

الفصولالدراسيةبالدارسينفتبرزأىميةالمحاكاةفيتسييلزدحامىإلوغاريتميةإل
  تعممأعدادكبيرةمنالطمبة.

اآلننمو التجاه العممي: .4 منمانعيشو أفكارنا عمى يسيطر اتجاىاتوما من
قدتأثرتكثيرابالعمموتطبيقاتو،وبفالالحركةالعمميةوماكونتولدىاىفرادفمسفات

ا اصبحت اتجاىات من ىي الحسية ولخبرة والتعمم لمتعميم اىولى أصبحتالمادة
المدركاتالحسيةأىممناىفكارلموصولالحقيقةالعمميةوىناتبرزأىميةالمحاكاة
ب تاحتيالممتعممينفرصاأكثرلمتعممعنطريتالحواسوالممارسةوالتدريبوتوسيع

بلمايؤكدهاإلتجاهالعمميمنلكتستجيذمجاإتالخبرةالتييمرفيياالطالب،وب
ل تعميم، ومناىج الخبرةذأساليب لمفيوم استجابة الصيغ أكثر من المحاكاة تعد ا

 الشاممةوالمتكاممةالتيتتفاعلمعالنشاطاإنسانيبمختمفجوانبو.
أصبحالمتعممىومحورالعمميةتغير دور المعمم:تطور مفيوم فمسفة التعميم و  .5

دورالمعمممنمنممقنإلىموجوومصمملمتعميمونتيجةلمتطوراتالتعميميةوتحول
التربوية،حيثتستجيبالمحاكاةومستحدثاتياالتكنولوجيةلجميعالتطوراتفيمفيوم
لمتعممالفرديوالجماعي،حيثاستجابتاستجابةكاممة التعميموتقدمامكاناتكبيرة

جاتيم،ووفرتإمكاناتتدريبيةمتنوعةأتاحتلجعلالتعميموفقالقدراتالطمبةواحتيا
  فرصاأكبرلتنويعطرتالتدريس،وتبنياستراتيجياتتعميميةجديدة.
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أىميةاسةتخدامأكدتالعديدمنالبحوثإلىأن"(7م،ص2015كماأشاربرغوث)
(Bayrak,2008المحاكاةاإللكترونيةفيعمميتيالتعميموالتعمممنيا:دراسةبيةراك)

والتةةيىةةدفتإلةةىالتحقةةتمةةنأنالتعمةةيمبمسةةاعدةالحاسةةوبيكةةونأكثةةرفاعميةةةمةةن
Selahattinوآخةرون)سةالىتين الطريقةةالتقميديةة،وكشةفتدراسةة   et  al.,2006) 

التةةةدريسبمسةةةاعدةالحاسةةةوببةةةنمطالمحاكةةةاةوالةةةتعممالبنةةةائيعمةةةىأثةةةرإلةةةىمعرفةةةة
إلةةةةىمعرفةةةةةأثةةةةر(2006تدراسةةةةةسةةةةتيفن)وأشةةةةارتحصةةةةيلطمبةةةةةالمةةةةدارسالثانويةةةةة،

استخدامالمحاكاةالمعتمدةعمىالحاسوبفيالمختبرمةنأجةلتعزيةزمسةتوىالفيةم
 & Ding)فيتعمممفاىيمالفيزياءفيالمرحمةالثانوية،وكشفتدراسةدينغوىاوفانغ

Haofang,2009عةةةنأثةةةرتجةةةاربالمحاكةةةاةاإللكترونيةةةةفةةةياستكشةةةافالطةةةالب)
مانكسةةةارالاةةةوءفةةةيالصةةةين،وأظيةةةرتالنتةةةائجتفةةةوتالمجموعةةةةالتةةةيدرسةةةتتعمةةة

وكشةفتدراسةةجيبةانالتجربةبالمحاكةاةاإللكترونيةةاإلفترااةيةفةيميةاراتالبحةث،
التعمةةةةةيم(عةةةةةنأثةةةةةرGeban & Ozkan&Yalcinalp,1995وأسةةةةةكانويمسةةةةةينالب)

 Akayوكشةفتدراسةة)ء،الكيميافيالثامنالصفطمبةتحصيلعمىبمحاكاةالحاسوب
& Feyzioglu  & Tuysua,2003لكترونيةةةةفةةةيتحصةةةيل(عةةةنأثةةةرالمحاكةةةاةاإل

واتجاىةةةةاتطمبةةةةةالصةةةةفالعاشةةةةرفةةةةيمواةةةةوعكيميةةةةاءالمحاليةةةةلمقارنةةةةةبالطريقةةةةة
(إلةىقيةاساسةتخدامBaker & Hale,1997التقميدية،وىدفتدراسةباكيروىيةل)

".عتادةفيالتدريسلكترونيةمعالطرتالمالمحاكاةاإل

  لكترونية ليا أىمية كبيرة في:حث أن استخدام برامج المحاكاة ال يرى الباكما 
يااحالدروسوالتجاربلممتعمم. .1  مساعدةالمعممفيتقريبالفكرةوا 
 توفرجيدالمعممكثيراواختصاروقتالحصصفيالتدريبالعممي. .2
ونيةةأوالمةوادالكيميائيةةباسةتخدامبةرامجتجنبالمخاطرةفيالعمةلمةعبعةضالقطةعاإللكتر .3

 المحاكاةبدإمنالعملالمباشرالفعميالحقيقيالخطروتجنبتمفيا.
 تشجيعالمعمملعملالعديدمنالتجاربالتييصعبعمميانيائيا. .4
تةةدريبالمتعممةةينبشةةكلمسةةتمرباسةةتخدامبةةرامجالمحاكةةاةاإللكترونيةةةفةةيأيمكةةانيريدونةةو .5

 ليمالفرصةلتنميةالتفكيرواإستيعاب.ممايتيح
تتةةةيحالعديةةةدمةةةنبةةةرامجالمحاكةةةاةاإللكترونيةةةةإتاحةةةةإدخةةةالعةةةدةخيةةةاراتعمةةةىالبرنةةةامجو .6

حداثالعديدمناىخطاءالمقصودةإليجادالحلالمناسب.  مشاىدةالنتائجوا 
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ذيةفةيحةالتنفيةةتغنةيبةرامجالمحاكةاةاإللكترونيةةمةنشةراءالعديةدمةنالمسةتمزماتالاةرور .7
 التجاربالحقيقية.

تغنيبعضبرامجالمحاكاةاإللكترونيةوبرامجالرحالتاإفترااةيةمةنالوصةولإلةىأمةاكن .8
 يصعبالوصولالييالتسييلتعممالطمبةبشكلمباشر.

 خصائص المحاكاة اللكترونية:
ة(خصةةةةةةةائصالمحاكةةةةةةةا13م،ص2011أبةةةةةةةومااةةةةةةةي)و (،17م،ص2010حةةةةةةةددنصةةةةةةةراهلل)
نقاطأىميا:اإللكترونيةفيعدة

 تعبرالمحاكاةالحاسوبيةعنأنشطةمحددةاإىداف. .1
تسةةمحبةةرامجالمحاكةةاةاإللكترونيةةةلممتةةدربينبتغييةةرظةةروفيموأواةةاعيموطريقةةةتعمميةةممةةن .2

 هالبرامج.ذخاللى
هالبةةةرامجتحقةةةتذيختمةةةفمسةةةتوىاىداءمةةةنمتةةةدربإلةةةىآخةةةرولكةةةنفةةةيالنيايةةةةتاةةةمنىةةة .3
 ىىدافالتيواعالبرنامجمنأجميا.ا
تسةةمحالمحاكةةاةاإللكترونيةةةبةةالتنويعفةةيأسةةاليبالتقةةويمواإسةةتفادةمةةننتةةائجالتقيةةيمكتغذيةةة .4

 راجعةلممعمملتوجيوعمميةتقديمالمحتوى.
تقدمالمحاكاةاإللكترونيةسمسمةمناىحداثالوااحةلممتعممممايتةيحلةوفرصةةالمشةاركة .5

 يةفيأحداثالبرنامج.اإليجاب
برامجالمحاكاةاإللكترونيةتستعينبالصوروالرسومالثابتةوالمتحركةالوااحةوالدقيقةةالتةي .6

 تساعدالمتعممعمىفيموتخيلالواقع.
توجوالمتعممالتوجيوالسميملدراسةتعتمدتحكمالمتعممفيبيئةةالةتعمممةعتةوفيرقاعةدةكبيةرة .7

 مكنأنيمجأإلييالتعاونوفيفيمالمواوعمحلالدراسة.منالمعموماتالتيي
  الدراسة: توظيفيا في ىذهالمراد لكترونية خصائص برامج المحاكاة ال 

بعةةضالخصةةائصاإلاةةافيةالتةةيتمتةةازبيةةابةةرامجالمحاكةةاةاإللكترونيةةةفةةي الباحــث يضــيف
مةةنةاإللكترونيةةةالمةةرادنىنةةاكعةةدةخصةةائصمتةةوفرةببةةرامجالمحاكةةاحيةةثإ الدراسةةةالحاليةةة

تنميةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي،والتيلياأىميةكبيرةلممتعمموالتيتتمثلفي:خالليا
3D   تشغيلالتطبيتالمرادبرمجتووالةتحكمفيةوبدقةةعاليةةثالثةياىبعةادامكانيةعرضو .1
 ييحاكيالواقعالحقيقي.ذتكرارعراوامنالبرنامجالو
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كمةةةافةةةيالمعةةةدبواسةةةطةالمةةةتعممالتجريبةةةيةتجريةةةبوفحةةةصأيجزئيةةةةمةةةنالبرنةةةامجإمكانيةةة .2
اإفتراايPLCرسالولمجيازالتحكمالمنطقيالبرمجيالدراسةالحاليةبدءابفحصالبرنامجوا 

 بالبرنامجومشاىدةالنتائجومنتمالتعديلوالحذفأواإاافةحسبحاجةالمتعمم.
تعميميةةةبةةةدءابالمسةةتوىالمبتةةةدئإلةةةىسةةتمسةةةتوياتالمسةةتخدمMitsubishiبرنةةةامجينقسةةم .3
ينتييبالمستوىالمتقدم،حيثكلمستوىيحتوىعمىعددمنالتطبيقةاتالتةيتسةمحلممةتعممو

 بقدركافيمنالتدريبوالممارسةوالتجريب.
 كلتطبيتمزودبالتعميماتالالزمةوالمطموبتنفيذىاخاللالتدريبالعممي. .4
ينخةةاللالشةةكلالمواةةحلمتطبيةةتجميةةعالمةةداخلوالمخةةارجبمسةةمياتياالمةةرادالةةتحكمبيةةايبةة .5

 بواسطةالبرنامجالمرادإعدادهبواسطةالمتعمم.
يسةةمحلممةةتعممبتخةةزينالبرنةةامجالمعةةدمةةنقبمةةوواسةةتعادتووقةةتالحاجةةةوالتعةةديلوالحفةةظمةةن .6

 جديد.
 لمتعممتغذيةراجعةجيدةلماتعممو.يزودالبرنامجبأساليبتقويممختمفةتزودا .7
يسمحالبرنامجبمعالجةالفروتالفرديةلدىالمتعممينمنخاللحريةاسةتخدامالبرنةامجممةا .8

 يساعدعمىتنميةالتفكيروتنميةمياراتيماىدائية.

 أشكال المحاكاة اللكترونية وأصنافيا ومستوياتيا:

نيةةةةوتصةةةنيفاتياتبعةةةًالطريقةةةةعراةةةياوتوظيفيةةةاوآليةةةةتعةةةددتأشةةةكالالمحاكةةةاةاإللكترو
أشةكالالمحاكةاةاإللكترونيةةإلةى(33م،ص2009)أبةوسةعود،عمميا،فقدحددالنجةديوآخرون

عدةأشكالمنيا:
تقةةومطريقةةةتمثيةةلاىدوارعمةةىعمةةلنمةةوذجلموقةةفعممةةيبحيةةثتمثيــل األدوار:  .1

ففةةيالحقيقةةةحةةدالمواقةةبوتعتبةةرتمثيةةلأواقعيةةةتقربةةوإلةةىأذىةةانالطةةاليةةتمتناولةةوب
 محاكاتوبطريقةمحدودةوبسيطةتسيلعمىالطالبفيميا.تقميدىذاالموقفو

حيةةثتكةةوناىجيةةزةوالبةةرامجمطابقةةةلمةةايوجةةدفةةيالواقةةعنمــوذج مطابقــة الواقــع:  .2
اتولكنياتكونمصغرةنسبيامثلنموذجالتدريبعمىالطيرانأوبةرامجقيةادةالمركبة

المةةوادوأدواتالةةتحكمالتةةيفةةةالتةةدريببيةةاكامةةلالتجييةةزاتوغرالفاةةائيةحيةةثتكةةون
 توجدفيالمركبةالحقيقية.

ثنةةةينأوأكثةةةرمةةةنالمتعممةةةينحسةةةبحيةةةثيكةةةونىنةةةاكتنةةةافسبةةةيناالمســـابقة:  .3
ىنةدماجمةعبعاةيمعمةذايعطيالطالبفرصةةلمتةداخلواإىلقوانينالمتفتعميياوا

 يشكموانموذجامتداخالشاماللخصائصاإنشطة.جودعنصرالمحاكاةوالرغممنو
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ىيماتسةمىببةرامجالمحاكةاةلمةالثانيوىونموذجمطابقةالواقعوقداعتمدالباحثالنموذجاو
كرىا.ذىدافمستفيدامنالخصائصالتيتمحقيتاىبيامنامكاناتت

 ربعة أنواع اساسية ىي:( المحاكاة إلى أ17م، ص1995شولفيد)صنف كما و 

العمميلابطومعالجةالمتغيرات:وتعمدالطريقةالتقميديةفيالتجريبالمحاكاة التجريبية  .1
اإ اإختبارات مثل المختبرات في دوما وتستخدم الفرايات وختبار بينألنفسية التطابت ن

 النتائجالمحاكاةالتجريبيةفيمواقفمختمفةيؤكدأنياحاسمة.
لىتوقعالنتائجأكثرإمعادةعمىنماذجمنالنظمتسعى:وتقواكاة التوقيعية) التنبيو(المح .2

يستخد المثال سبيل وعمى البيانات تدقيت دمن اإقتصادية النماذج الباحثون لمحاكاةم وما
قتصادياتالوطنيةوالعالميةواختباراتجاىاتالتغيراتاإقتصاديةالمتنوعةومنالوااحأناإ
 جاحالمحاكاةىنايعتمدعمىنجاحالنموذجفيتكرارالنظامالدوليبدقة.ن
:وتستخدمعادةفيالتدريببيدفتقويماستجاباتالفردأوالمجموعةأوالمحاكاة التقويمية .3

محاكاتيا تم التي الواقعية لممشكالت بالعناصر،المؤسسة التحكم تحاول التقويمية والمحاكاة
بمايجعلالمشاركينيجربونويعدلونسموكيموقراراتيموماإلى،تالمعنيةالجوىريةلممشكال

 ذلك.
لتعميمالفردوالمجموعةوتؤديالمحاكاة التعميمية .4 لىتغييرالسموكوالمواقفإ:وىيأساسًا

وأنواعمن اىدوار تمثيل تتامن أساليبنموذجية المحاكاة فيىذه وتستخدم لو المصاحبة
وعةويرتبطىذاالنوعمنالمحاكاةبواوحمعالمحاكاةالتقويميةوإيمكنالتمييزتمارينالمجم
 بينيمابسيولة.

أربعة أنواع أخرى ( 98ص م،2005(؛ عبد اهلل الموسي )224م، ص2000) كما وحدد إبراىيم الفار
  تبعًا لستخداميا إلى:  لممحاكاة

أوالتعرفعمىماديةبغرض:وتتعمتبمعالجةأشياءفيزيائيةمحاكاة فيزيائية .1 استخداميا
 ،ويشملتشغيلأجيزةأوأدواتكقيادةالطائرة.طبيعتيا

تعمممحاكاة إجرائية .2 أو اىعمال من سمسمة تعمم إلى المحاكاة من النوع ىذا وييدف :
لمتصرففيموقفمعينكالتدريبعمىخطوات الخطواتبيدفتطويرمياراتأوأنشطة

 شخيصاىمراضفيمجالتدريباىطباء.تشغيلآلةأوت
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ساسيفيالسيناريوالذييعرضوليسأفيىذاالنوعيكونلممتعممدور:ومحاكاة موقفية .3
اكتشاف ىنا المعمم فدور السابقة اىنواع في الحال ىو واستراتيجياتكما قواعد تعمم مجرد

 استجاباتمناسبةلمواقفخاللتكرارالمحاكاة.
خارجياوعميوأنية مامحاكاة لعمم .4 :وفيوإيؤديالعممأيدوربليعتبرمراقباومجربا

 كتشافالحر.ويربطالعالقاتومنثميتعممباإيالحظويتخيل

لمتقنيةالمستخدمة(44ص،و1994أما)جمبرتودوران، فقدقسمالمحاكاةإلىأربعةأنماططبقًا
المحاكاةوالمحاكاةالرياايةونيات:المحاكاةالطبيعيةفيبناءبرنامجالمحاكاةومنأىمىذهالتق

المحاكاةالوصفية.والمنطقية

ففيالمحاكاةالطبيعيةنجدأنياتحتويعمىتقميدواقعيووااحلمظاىرثمبعدذلكيتماختبار
من النموذج أمثمىذا ومن والطائراتوعمىتومختمفالجوانبومالحظة السفن بناء محاكاة

تبحثانفيتمثيلالتركيبوالسموكفيالعكس والمنطقية الريااية أنالمحاكاة منذلكنجد
 مجردة ومعادإتوصورة عالقاتعددية صورة في النظام تمثيل يتم الريااية المحاكاة في

،ريااية فأما المنطقية المحاكاة مثل في منطقية عالقات صورة في النظام تمثيل يتم نو
يالمحاكاةالوصفيةفنجدأنياتحتويعمىرسمتوايحيلمنظاموسموكوفيأماف،الخوارزميات

شكلمخططبياني.
 تبعًا لطبيعة الميارات التي تقدميا إلى أربعة أنواع ىي:(24م، ص2004)وصنفيا إنستشد 

اإلنسان:Simulation of Conversationمحاكاة المحادثة  -1 بين المحادثة أي
ويمكن اإلتصوالكمبيوتر، المحاكاة من النوع الكمبيوترلكترونيةنيفىذا بمساعدة تعمم بأنو

لكترونية.أسئمةمعينةلبرنامجالمحاكاةاإلستعالميىنالمستخدميتوجوباإ

يكةون: Simulation of the Behavior of an Expertمحاكـاة سـموك الخبيـر  -2 
عةادةمةاالةتعممبمسةاعدةالكمبيةوترالةذكي،الخبيةرأوقواعةدالمعرفةةىةيأسةاسالبرنةامج،وفييةا

حيةثيجيةبالخبيةرالمحةاكيبعةدماPhysician artsالمحاكةاةبرنةامجوكمثةالليةذاالنةوعمةن
يقدمالطالبقدرًاكبيرمنالمعموماتالتيتظيرعمىالشاشة.

ويتمىذاالنةوعبعةددكبيةرمةن:Simulation with movingمحاكاة الصور المتحركة  -3
أجزاءالصورالمتحركةالتيتعطيانطباعًابأنكلصةورةوحةدةفريةدةوتحةدثدائمةًامةنخةالل

بنيةالتعممبمساعدةالكمبيوترالشخصي.
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يتامنىةذاالنةوعمةنمحاكةاةالظةواىر: Simulation Phenomenaمحاكاة الظواىر  -4
حاكةاةىةوجةزءممةايطمةتعتبةارىةذاالنةوعمةنالمايمكنوصفيابنمةوذجريااةي،ويمكةنالتي

عميوالواقعالفعمي.

إلىنوعينىما:اإللكترونية(المحاكاة165صم،1990ريكسونوريجنن)أىذاوقدقسم
العمميةفيشكلتتابعمناىحداث،ر:حيثتتكرمحاكاة األحداث المنفصمة )المتقطعة( .1
ونيايةحي بداية نقطة كعالثأنلكلحدث يمكنقياسيا فيزمنوتسميأحيانا،وعادة قة

Time –Step  Simulation وفييانالحظأنالعمميةالتيتقدمليامحاكاةيمكنتقديميا
فيشكلسمسمةمنالتغيراتكمثالعمىىذاالنوعمنالمحاكاةالعمميةتجميعمكوناتسيارة

 داخلالمصنع.
وتتكر)المستمرة( محاكاة األحداث المتصمة .2 العمميةر: ريااي،فييا تعبير شكل في

،ومنأمثمتياالمحاكاةالعمميةفيسريانتحتويعمىنقطةبدايةأونيايةوالمحاكاةالمتصمةإ
 الموائع.

(إلىخمسة25م،ص1995)شوفيمدياقسمأمافيمايتعمتبمستوياتالمحاكاةاإللكترونيةفقد
افيمايمي:مستوياتأساسيةتبعالمغايةمناستخدامياويمكنتمخيصي  

الالمحاكاة لموصف .1 اىساسية والمبادئ الحقائت لتعزيز وتستخدم بالطرت: تعميميا يتم تي
وتمكينالتقميدية فيسياتمحدد، المعموماتالمعروفة إيصال أو بنقل عادة أىدافيا وتيتم ،

لمناسبةالمتعممينأوالمتدربين)الفئةالمستيدفة(منوصفوتطبيتىذهالمعرفةفيالحاإتا
)المحاكاةالنموذجية،المحاكاةالمبرمجةبصيغمكتوبة،اإختباراتالتشخيصيةلياومنأمثمتيا

 البسيطةالمعتمدةعمىالحاسوب(.
منالمحاكاة لمبرىنة .2 المستيدفة الفئة إمكانية مدى إلظيار المحاكاة استخدام يمكن :

المتدربينفيتطبيتالمياراتالتيأدر المعرفيالمتعممينأو جوانبيا توفركوا منيا والقصد ة،
 يمكن إمداداتيمأنماذج ويكون بيا، سموكيم أو فعالياتيم المتدربون أو المتعممون يقارن ن

 ىذا نجاح ويعتمد مباشرة، بالمعمومات من ىىدافالنوع الدقيت التوقع مدى عمى المحاكاة
 معاييراىداء.

ىذهالمحاكاة لمممارسة .3 استخدام انتشر الفنية: الميارات في التطوير لتشجيع المحاكاة
الميارة نوع عمى بواوح المحاكاة ىذه طبيعة وتعتمد الشخصية، والعالقات واإلدراكية

،كماحسينمياراتالعالقاتاإلنسانيةالمستيدفة،فعمىسبيلالمثاليستخدمتمثيلاىدوارلت
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لألد الراجعة التغذية توفير بانتيجب وتقديميا لممتدربين،اء تكظام فرص الممارسةمع رار
 لحينوصولالمتدربإلىالمستوىالميارىالمطموب.والتغذيةالراجعة،

:يرتبطاستخدامىذهالمحاكاةبالمستوىالسابتويعتمدالمحاكاة لتشجيع التفكير والتطبيق .4
يرإيكفيوحده،وإالتمييزبينيماعمىأساسنيةالمعمموالمدربوالمتعمموالمتدرب،فالتفك

الممارسةتكفيوحدىا،وإمجاللنجاحأيمنيمادوناآلخر،فالتفكيرأوالتأملفقطبغير
في بدونتأملإيحتملنجاحيا الواقعية،وكذلكالممارسة إلىالتاميلوعدم يقود ممارسة

 التطبيت.
بتكاروالتغييرفيالمنظمات:يمثلتطورالمياراتفيتشجيعاإالمحاكاة لتحسين الدراك .5

مر التطوير،مواوعا برنامج في ومعاصرا وفاعمية،غبا وبوعي بنجاح، بو القيام ولكن
فيبرنامجالتطوير،وبعناصرمياريةيفرضتكاملالتطويرمع مواوعامرغوباومعاصرا

جميعجوانبالتغييرالمؤسسيالمعتقد،ومن قويا، إسياما تحقتالمحاكاة منبثم يمكنيا ما
السيطرةعمىىذهالعواملكميا.

سبتيمكن ما تصنيفوفياوء المحاكاة التاليةاإللكترونية طبيعيةعمىأساسالمعايير :
العمميةالتعميمية،طبيعةالموقفاىساسيالمقدملممتعمم_طبقًالمتقنيةالمستخدمةفيالموقف

وعم لميدفمناستخداميا التعميمي_طبقًا أنالمحاكاة نجد فقد تصنيفاتوذلكليايو عدة
حسبالمادةالعمميةوطبيعةالمتعمم،واىجيزةالمستخدمةفيالمحاكاةواليدفمناستخداميا.

 مميزات المحاكاة اللكترونية: 

نيةاتقةةدممواقةفتعميميةةةمزايةاالمحاكةةاةاإللكترونيةةفةةيكو(278م،ص2013العزيةةز)عبةدحةدد
.لممتعمموذلكبطريقةتثيرتفكيرهوتحفزهلمتعممبالنسبةغيرتقميدية

 مجاإ تحدث أن واحدة تعميمية لوسيمة يمكن إ أنو إلى التربوية اىبحاث بعض توصمتكماو
 المحاكاة أن حين في الصعبة، التعميمية لألىداف المتعمم لتحقيت الالزمة اإستجابات واسعامن

أن لكترونيةاإل كما تحقيت في تساعد يمكن  اإستنتاجات إلى الوصول في تساعده ذلك،
ن  يكون التعميمي العائد أن إإ طويل وقت إلى يحتاج ذلك أن يرى كانالبعض المطموبة،وا 

.وأحسن أقوى
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 ( في النقاط التالية:404-395م، ص ص1997وقد لخصيا زاىر)

اإللكترونية تحقت .1  وأشكال المشكالت حل مثل:التعمم أساليب من الكثير المحاكاة
 من اىىداف تحقت امان فرص من يزيد مما وغيره مجموعات طريت عن والتعمم اإستقصاء

 .المتعمم لدى معينةميارات تنمية
 ليعيد يريدىا نقطة ىي العودة الاعيف لمطالب تسمح حيث:الفردية الفروت تراعي .2

 .والمكان الزمان حدود خارج ممارستيا
 اةفاءإل المتعةددة الوسةائط اسةتخدام ياةمن حيةث:الةتعمم عمميةة هتجةا ايجابي اتجاه تشكيل .3
 ميمية.التع المادة حب ثم ومن البرنامج في لالستمرار تيوالتشو المتعة من نوع

تسةةاعدالمةةتعممعمةةىاكتسةةابلكترونيةةة(إلةةىأنالمحاكةةاةاإل624م،ص2011وأاةةافعةةالم)
واكتشةةةاف،وتيامةةةنخةةةاللالواقةةةعالفعمةةةيالمعمومةةةاتالتةةةيتمثةةةلخطةةةوةبالنسةةةبةليةةةمأثنةةةاءدراسةةة

.التشويتواإلثارة،فيموقفتعميميمميءبالمعموماتبطريقةتفاعميةديناميكية

 :كما يمي الدراسة الحالية كما يمخص الباحث مميزات المحاكاة اللكترونية في

خةاللتحفيةزىممةنفةععنصةرالتشةويتلةدىالمتعممةينولكترونيةةعمةىرتعملالمحاكةاةاإل .1
عادةالمحاولةلموصولإلىالنتي جةةتقميدالواقعبدقةعاليةوعدمالخوفمنالوقوعفيالخطأوا 

 .الصحيحةلتحقيتاليدفالمنشود

ذيالةبدلةوالمعمةمبالطريقةةالمعتةادةويقةديذلكترونيةمنتةوفيرالوقةتالةتمكنالمحاكاةاإل .2
.عممينقديستفيدمنوبالتقويموالتغذيةالراجعةلممت

لكترونيةةةالتةةييصةةعبدريباتبواسةةطةبةةرامجالمحاكةةاةاإلتطبيةةتالعديةةدمةةنالتجةةاربوالتةة .3
توفيراإلمكاناتالماديةأوالتييستحيلتطبيقيابسببالخطورةالمحتممةأثناءالتطبيتالعممي

.بالطرتالمعتادة

صكةةلجزئيةةةةلكترونيةةةمةةنتجزئةةةالتطبيقةةاتوخصوصةةاالمعقةةدةوفحةةتمكةةنالمحاكةةاةاإل .4
.توسعةالتدريبليشملالتطبيتكموعمىحدىومنتم

فحصةياائيةةبةأجيزةالةتحكموجراءالتوصيالتالكيربتمكنبرامجالمحاكاةاإللكترونيةمنإ .5
تركيبيةااةمنالتطبيقةاتالعمميةةعميةةالقطةعالموصةمةيةتمشةرائياووتجريبياوبعةدالتأكةدمةنفا
 القطعواىجيزةأياا.لتكمفةوعدمالمخاطرةبالمتعمموتواالالزمةحتىإيتمىدرلموق
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 :في التعميم والتحديات التي تواجييا لكترونيةمتطمبات استخدام المحاكاة ال 
إأصبحتتعيتاسةتخدام أياا ىناك أن إإ السابقة المزايا من بالرغم متطمباتيجبتوفيرىاوا 

فيالنقاطالتالية:(409م،ص1997زاىر)يمخصوفيالتعميمولكترونيةالمحاكاةاإل

 .الطبيعية بالظروف وشبيية ومؤثرة فعالة لتصبح والبرمجة التخطيط من كبيرا قدرا تتطمب .1
 بشكل المعقدة الظواىر لتمثيل وذلك خاصة، مواصفات ذات  ومعدات حاسوب أجيزة تتطمب .2

 .وااح
 وطرت المناىج وخبراء النفس وعمماء والمبرمجين المعممين من عمل فريت إلى تحتاج .3
 .كبيرة مالية وتكمفة وجيد وقت من ذلك في ما يخفى وإ التعميمية، المادة وخبراء لتدريسا

الخبرةالعاليةفيمجالتخصصتوظيفلكترونيةتتطمباإلأنبرامجالمحاكاةالباحث ويؤكد
 ،اإللكترونيةكلمجالمنمجاإتاختصاصبرامجالمحاكاة أنيا مرتفعةتكمفةتتطمبكما

ىذهالبرامجأنتواكبيجبوحيثلترتيبوتوفيرالتجييزاتالالزمةلتصميمبرامجالمحاكاة،
لذايجبأنتتبعبرامجالمحاكاةاإللكترونيةكلماىوموالتطورالتكنولوجيالذينعيشو،التقد

جديدلتعممالطمبةالعمومالحديثة.

ىدالحلجميعالصعوباتومعيقاتالتعممالتيتواجوطمبتومنالمعممأنيسعىجا كمايتطمب
 خالل من أياا واإقتصادية الممكنة السبل لبكل بالمحاكاةالتخطيط خاصة برامج توفير

التي العممية التربوية اىساليب من وغيرىا المختبراتاإفترااية أو النمذجة أو اإللكترونية
تنميتفكيروأداءطمبتو.

 :لباحث تغمب عمى ىذه التحديات من خاللعمما بأن ا
 تشويتالطمبةإلىأىميةالبرامجالمراداستيدافيافيالدراسة. .1
بما .2 اىنسب لتحديد الخبراء من عدد واستشارة توظيفيا المراد المناسبة البرامج اختيار

 يتناسبمعطبيعةالمسات.
 طمبةلبعضمنيا.توفيرعددمنأجيزةالحاسوب)الالبتوب(منخاللتوفيرال .3
منخاللبرامجالمحاكاةاإللكترونيةالتيتتناسبمعالتطوراتتطبيتعددمنالمشاريع .4

والتقدمالتكنولوجي،بمايرتبطمعالواقعالذينعيشو،معتنفيذعددمنالرحالتالعممية
ارةلمطمبةلمتعرفعمىطبيعةالتحكمالصناعيوالمنطقيالبرمجيالمستخدم،حيثتمزي

 عددمنالمصانعوالمؤسساتمنيامصنعاإسفمتبغزةومدينةشارمباركالترفييية.
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منخاللمشاريع .5 منالمشاريعالتطبيقية)ماديةوبرمجية( عدد تشجيعالطمبةعمىتنفيذ
ىوPLCالتخرجلنفسطمبةعينةالدراسةالحالية،بحيثيكونالتحكمالمنطقيالبرمجي

ل المستخدم بالتطبيتالنظام فترةمتحكم من اإنتياء بعد تطبيقيا تم التي المشاريع ومن ،
الدراسةالحاليةىومشروعالكراجالطابقي.تطبيت

 لكترونية المستخدمة في التعميم:أمثمة عمى بعض برامج المحاكاة ال 
 XP: لعمل محاكاة في تنصيب ويندوز XP Simulation برنامج .1

  xpمبتدئينفيعملالفورماتلجيازالحاسوبوتنصيبويندوزبرنامجبسيطوممتعلتشجيعال
  xpلتنصيبويندوز  simulationالبرنامجوبكلبساطةيقومبعملمحاكاة حيثأنوىولمرة

ويحّفزالمبتدئينوالراغبينفيعملالفورماتىجيزتيموبكل وليسلوتأثيرعمىالجيازمطمقا
(.1م،ص13،2007موشاكس.)سيولة

 :Sun Virtual Boxرنامج المحاكاة اللكتروني ب .2

لمقطةةةعالماديةةةة "Visualization" أوتخيةةةل ىةةةوعبةةةارةعةةةنبرنةةةامجيقةةةومبعمةةةلمحاكةةةاة
الذييعمل تشغيلنظامتشغيلآخرفوت وعنطريتالمحاكاةتستطيع"HardWare" لمكمبيوتر
لمميةزاتمثةلتشةغيلوتجربةةنظةامكأنوجيازكمبيوترآخر،وىذايعطيةكالعديةدمةنا لديكأي

آخرمنغيرالحاجةلعملإعادةتشغيللمجيازأوعملإعةادةتقسةيملمقةرصالصةمبلةديكأو
بينةكوبةينالنظةاماإفترااةياآلخةرلتجةربعمييةامةاتشةاء،أو " NetWork " عمةلشةبكة

رةمثةةلتييئةةةالقةةرصتجربةةةاىوامةةرواىشةةياءالتةةيتعتبةةرخطيةةرةبالنسةةبةلمةةنيقةةومبيةةاىولمةة
الصمبأوتقسيموأوتجربةأنظمةالتشةغيلالقديمةةالتةيلةمتعةدمدعومةةعمةىاىجيةزةالحقيقةة
أوحتىتجربةالفيروساتوالتروجناتعمىالويندوزفيالجيازاإفترااي،والعديدمناىشياء

. اىخرىالمفيدةسواءكانتلمتجربةأولمتعممأوأيشيءآخر.

وىونظام " Host " بالمايفVirtualBox يسمىنظامالتشغيلالذييعملعميوبرنامج
التشةةغيلالحقيقةةيالةةذيقمةةتبتنصةةيبوعمةةىالقةةرصالصةةمبلةةديك،ويسةةمىالنظةةاماآلخةةرالةةذي

وىكةةذايمكنةةك. وىةةوالنظةةامالتخيمةةيوالةةذييةةتمعمةةلمحاكةةاةلةةو"Guest"تقةةومبتجربتةةوبالاةةيف
دوزداخلنظامالتشغيللينوكس،أوالعكسأيالمينوكسداخلنظةامالتشةغيلمثالًتشغيلالوين

(.4،ص2011الويندوز.)ممتقىالميندسين،
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 لمحاكاة الدوائر اللكترونية:  Multisim برنامج .3

البرنةةةامجاىفاةةةلواىشةةةيرفةةةيعمةةةلمحاكةةةاةلمةةةدوائرالثماثميةةةةمثةةةلالترانزسةةةتوروالفالتةةةر
،يعتبةرىةذاالبرنةامجمختبةركامةل .Niمةنشةركة Multisim وىةوبرنةامجوغيرىةامةنالةدوائر

داخلشاشةحاسوبكويمكنكفعالالتأكدوالتعاملمعالدوائراإللكترونيةبكلسالسةلمتأكدمن
عمميةةا،ويحتةةويعمةةىالتعميمةةاتالالزمةةةالتةةيتفيةةدالمةةتعمم،وباإلمكةةانمراقبةةةتشةةغيلأيدائةةرة

 Ni Circuit  ولممزيةةدحةةةولالبرنةةامجوتحميمةةومكةةنالعةةةودةإلةةى:إلكترونيةةةوفحصةةيا.
Design(2011,p.3)

 لمحاكاة الدوائر اللكترونية: Circuit Wizard برنامج .4

يحتويعمىالعناصرالتةييريةدىا (Circuit Wizard) برنامجلمحاكاةالدوائراإللكترونية
 الدوائروفيمنظريةعمميابطريقةسيمةجةداأيمبتدئفيتعمماإللكترونياتلتصميموتجريب

بطريقةةعمميةةمةنخةاللمراقبةةسةيرالتيةاراتالكيربيةةوقيةاسالجيةودعمةى تعمماإللكترونيةاتو
كلالعناصراإللكترونية.

      Troubleshooting Industrial Controls: برنامج محاكاة إلكتروني .5

محاكةةاةتوصةةيلوكشةةفأعطةةالالةةتحكمالصةةناعيوأياةةاييةةدفالبرنةةامجإلةةىحيةةثييةةدفالةةى
تطويرمياراتالطالبفيتصميموتطويرأنظمةةالةتحكمالصةناعيمةنخةاللمحاكةاةعمميةات

تحكمصناعيةمختمفةومنيا:

 ممعالمحاكاة.تعممأساسياتتشغيلدوائرالمحركاتوالعناصرالالزمةلمتحك 

 إجةةةادةميةةةاراتالفحةةةصوالقيةةةاسوكشةةةفاىعطةةةاللتحديةةةدمشةةةاكلالتشةةةغيلفةةةيالةةةدوائرمةةةن
 خاللتطبيقاتالمحاكاةاإللكترونية.

 :TinyCADبرنامج المحاكاة اللكتروني  .6

باسم المعروف الكيربائية الدوائر مخططات لرسم اإلكتروني محاكاة برنامج ىو
TinyCAD انو وحيث المختمفة الكيربائية الدوائر بتشغيل يسمح عالية بدقة مصمم
و البرنامجاإللكترونية ويدعم القياسية العالمية المكتبات أشير من بالرموز مدعم البرنامج

 دوائر إلى الكيربائية الدوائر مخططات بعدlayout circuitبتحويل فيما تستخدم والتي
البرنامجوالتيسوفيوصلبياجميعالقطعاإلكترونيةلتحميضالموحاتالمرسومةبواسطة

تجريبي تم اإلالتي المحاكاة ببرنامج مسبت بشكل ا ىTinyCADلكتروني يفيد بالنياية اذ،
دوائرىميساعدىمبتجريبذإمبحاجةلعملمشاريعتخرجعمميةينىذالبرنامججميعالطمبةال

http://www.eletorial.com/
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بواسطةالبرنامجممنتماخراجياأيلكترونيةبالبرنامجواإل نأجلإكمالطباعتياوتجييزىا
ولممزيدحولالبرنامجيمكن،وصيالتالخاصةبالمشروعالتطبيقياتمامالتالتوصيالتالماديةو

.,p. Edraw Diagram Software(2015 (1العودةالى:
 :Chemistry Labبرنامج محاكاة الكتروني يمثل مختبر كيمياء  .7

اكةةاةاإللكترونةةيالتةةالييمثةةلمختبةةركيميةةاءيمكةةنتعمةةيمالطمبةةةبواسةةطتوفةةيبرنةةامجالمح
تخصصالكيمياءحيثيسمحالبرنامجبتوفيراإلمكاناتالماديةوتوفيرالوقتأياةاوباإلمكةان
إجراءالعديدمنالتجةاربومشةاىدةنتائجيةاوالتةييصةعبإجرائيةابةالواقعالحقيقةيوالباحةثىنةا

يميةةةاءبالمةةةدارسباسةةةتخدامولمسةةةاعدةالطةةةالببتنميةةةةأدائيةةةموتفكيةةةرىموربةةةطينصةةةحمعممةةةوالك
:النظريبالواقعالعمميوحيثيمكنتحميلالبرنامجبالعودةإلى

.3).(2010,pVirtual Chemistry Lab
سـب حاجـة المـتعمم ىناك العديد من برامج تصميم ومحاكاة الدوائر اللكترونيـة المختمفـة ح .8

 ليا أو المستخدم ويمكن التعرف عمى العديد من ىذه البرامج من خالل العودة الى:

Am Electronics(2013,p.2). 

 :برامج المحاكاة اللكترونية التي تم توظيفيا ضمن الدراسة الحالية

 Mitsubishi FX PLC)ة المستخدم في الدراسة الحالي األول المحاكاة اللكتروني . برنامج1
Computer Based Training): 

الخةةةةةاصبشةةةةةركةPLCلتحكمالمنطقةةةةةيالبرمجةةةةةيبةةةةةاييةةةةةتمبرنةةةةةامجمحاكةةةةةاةاإللكترونةةةةةي
(حيةثييةدفالبرنةامجMitsubishi FX PLC Computer Based Training)ميتسوبيشةي

تطبيقةةةاتيعتمةةةدعمةةةىالحاسةةةوبلتةةةوفيرالعديةةةدمةةةنالذإمحاكةةةاةالةةةتحكمالمنطقةةةيالمبةةةرمجلةةةىإ
لتةةةةدريبالطالةةةةبعمةةةةىأساسةةةةياتالبرمجةةةةةالصةةةةناعيةوكشةةةةفاىعطةةةةالباإلاةةةةافةلتةةةةوفيربيئةةةةة
افترااةةيةلمعديةةدمةةنالتطبيقةةاتالتةةيتحةةاكيالعمميةةاتالصةةناعيةوالتةةيتسةةمحلمطالةةببفحةةص
برنةةةامجالةةةتحكموالتحقةةةتمةةةنالفاعميةةةةواىداءكمةةةايسةةةاعدالبرنةةةامجعمةةةىتنميةةةةميةةةاراتالةةةتحكم

ثةارةعنصةرالتشةويتمةنخةاللطريقةةعةرضالتطبيقةاتحيةثالمن طقيالبرمجيلةدىالطمبةةوا 
ثالثيةاىبعةاد،ويحتةويالبرنةامجعمةىجيةازالةتحكمالمنطقةيالبرمجةيبشةكل3Dأنيامصممة

يأعةةدهلمةةتحكمبالتطبيقةةاتالمطروحةةةلةةوعمةةىذافترااةةيليسةةمحلمطالةةبإرسةةالبرنامجةةولةةوالةة
جةةمةنحيةثالصةعوبةويةرىالنتةائجبعةدفحةصالبرنةامجمةناىخطةاءمةعشكلمستوياتمتدر



30 

إمكانيةالتعديلوالحةذفواإلاةافةلمبرنةامج،كمةاينمةيتفكيةرالطمبةةمةنخةاللالتغذيةةالراجعةة
والتقويمةةةاتالمطروحةةةةاةةةمنالبرنةةةامجعمةةةىغةةةرارالوقةةةتومكةةةانالةةةتعمم،كمةةةايةةةوفرالبرنةةةامج

مخةةةاطرةلممةةةتعمموالقطةةةعوأجيةةةزةالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمجةةةيالتةةةيقةةةداإلمكانةةةاتالماديةةةةويقمةةةلال
يتعرضلياالمتعمماثناءالتدريبفيالواقعالحقيقي.

.(Mitsubishi Electric,2016, p.5 ولممزيدحولالبرنامجيمكنالعودةالي:)

ــامج المحاكــاة اللكترونــي. 2 ــة برن ــاني المســتخدم فــي الدراســة الحالي  Automation: الث
Studio PLC– Simulator: 

يسةةةاعدىةةةةذاالبرنةةةةامجمجةةةةالعمةةةةلالدراسةةةةةالحةةةاليلممتعممةةةةينفةةةةيتنميةةةةةميةةةةاراتالةةةةتحكم
حيثأنومزودبالعديدمنالتطبيقاتالمتنوعةوالمعرواةةبشةكليثيةرPLCالمنطقيالبرمجي

اسةةةالحةةةاليعنصةةرالتشةةويتويختمةةةفعةةنالبرنةةامجالسةةةابتالمسةةتخدمأياةةااةةةمنمجةةالالدر
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training)فيدعمةوإلمكانيةةإجةراءالمةتعمم

التوصيالتالكيربائيةلمقطعاإللكترونيةالمترتبةفيدخلوخرججيازالتحكمالمنطقيالبرمجي
PLCأيتظيرالتوصيالتوالقطةععمةىجةانبيشاشةةبرنةامجالمحاكةاةاإللكترونةيوالبرنةامج

ذاتةةوالةةةذييعةةةدهالمةةتعممفةةةيالوسةةةطليةةتحكمبةةةالقطعاإللكترونيةةةةالتةةيياةةةيفياالطالةةةبلمسةةةيطرة
والةتحكمبةةالتطبيتالمتةوفرلديةةومةعإمكانيةةةإرسةالالبرنةةامجلجيةازالةةتحكماإفترااةيوتصةةحيح

اىخطاءإنوجدت.

(Familic Technologies Inc,2016, p.4ولممزيدحولالبرنامجيمكنالعودةالي:)

 خطوات توظيف المحاكاة اللكترونية في الدارسة الحالية:مراحل و 
 Gudworth(1994) جودورث اقترحأنو"ب(فيدراستو42صم،2013أشاربرغوث)

 :وىي خطوات بعدة متمثمة فاعل بشكل التعميم في المحاكاة لتوظيف ستراتيجياتا
والميمة الطمبة اجيايحت التي اىساسية المعمومات تصنيف يتم وبيا التمييد
 اىىداف ويواح إجراءات( ستراتيجيات،ا خطط، خرائط، تقارير، متامنة(لممحاكاة

 حل خطوات لمطمبة ويواح والمسؤوليات والواجبات اىدوار التمارينويوزع تحققيا التي
والمصادر المحدد والزمن التمارين  اىداء أثناء وفي استخداميا، لممتعمم المتاح ليا،
 ليا، راجعة تغذية لعمل اليامة دونالنقاطيو الطمبة بين والتواصل السموك المعمم يالحظ
 إلقاء :مثل أكثرفعالية، بدور يقوم حيث المعمم، دور في تغييراً تتطمب التي والخاتمة
التقويم عميو يطمت ما وىذا الطمبة، تقييم الميارات، تدعيم القرارات، ومناقشة اىسئمة،
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 من أكثر لمطمبة العممية الميارات عمى التركيز إلى ييدف الذي يالتكوين البنائي
."النظرية

 التعميم في اإلكترونيةالمحاكاة لتطبيت مراحل سبع (96م،ص1995 (دشوفيم حدد بينما
تمام البدائل، وتقويم النتائج، وتوقع البديمة، الحمول وابتكار المشكالت، وتشخيص الفيم،( وىي  وا 

.المعمومات واستخالص النتائج، غوتبمي التحميل،
  المحاكاة توظيف (خطوات66م،ص2004وزيتون) (و42م،ص1997) زاىر حددكما

 :يمي كما فرعية خطوات منيا تتفرع رئيسة خطوات أربع في التعميمية العممية اإللكترونيةفي
 ةمناسب المحدد، التعميمي لميدف المحتوى )مالئمة حيث: من المحاكاة محتوى اختار 

مكانية القواعد واوح ومدى العائدالمتوقع، مع التكمفة  .التعديل( وا 
 والثقافية(. العميمة وخمفيتو الزمني، حيث:)عمره من المتعمم خصائص تحميل 
 بدقة والفرعية( العامة )اىىداف:وتشمل التعميمية اىىداف تحديد. 
 عداد التجييز اىولية، )التجربة:خالل من اإستخدام  عمى الحصول التنفيذ، ن،المكا وا 

.التقويم( استجاباتالمتعممين،
فيالمستخدمةالمحاكاةاإللكترونيةيافيبرامجتوظيفالتييتمخطواتإلىال كما يشير الباحث

أثنةةةاءعمميةةةةلمطمبةةةةPLCالدراسةةةةالحاليةةةةمةةةنأجةةةلتنميةةةةميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمجةةةي
  النقاطالتالية:كفيلذالتطبيتمعالمجموعةالتجريبيةو

 .اعطاءتصورحولكيفيةاستخدامبرامجالمحاكاةاإللكترونية 
 ىيتطبيتعمميالمرادالتحكمبوبواسطةالبرنامجاإللكتروني.تحديداىىدافالتعميمية 
 .قراءةالتعميماتالمرفقةمعكلمشروعتطبيقي 
 جميةةةعوظةةةائفرحمةةةنخةةةاللتحديةةةدالتخطةةةيطالجيةةةدقبةةةلبةةةدءالعمةةةللمةةةتحكمبالنظةةةامالمقتةةة

 .ككلأخدتصورلكيفيةعملالتطبيتبالترتيبمعمدخالتومخرجاتالنظام
 .يقافكلجزئيةوالنظامالمقترحككل  تحديدأولياتالتشغيلوكيفيةالتحكمبتشغيلوا 
 برمجةةةكةلجزئيةةةوفحصةةياتةمتحميةلالنظةةامالمقتةرحمةةنخةاللتجزئتةةوبشةةكلمرحمةيومةةن

اإفترااةةيوفةةيحةةالنجةةاحالتشةةغيليةةتماإسةةتمرارPLCيالجيةةازالةةتحكمالبرمجةةيوارسةةال
النظةةامبببرمجةةةالةةتحكمالمنطقةةيببرمجيةةةكةةلجزئيةةةإحقةةةوتجريبيةةالحةةيناإنتيةةاءالكمةةي

 ككل.
 وتصحيحاىخطاءإنوجدت.متكاملومشاىدةومتابعةالنتائجتطبيتالبرنامجبشكل، 
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 يةةةراجعةةةلكةةلذمةةاتةةمطمبةةوفةةيبدايةةةتحديةةداىىةةدافوعمةةلتغتقيةةيمعمةةلالنظةةامحسةةب
 مرحمة

 مةةنتةةميقةةومومةةنخةةاللطةةرحأسةةئمةتقويميةةةإعطةةاءتصةةورلتطةةويرالنظةةامبشةةكلافاةةل
طرحالحمولالممكنةمعإمكانيةتطبيقيامنأجلتنميةتفكيرالطمبةكمتطمبجديدالطمبةب
مةةنخةةاللعةةرضالتطبيقةةاتليةةمعنصةةرالتشةةويتإثةةارةفةةيالمشةةروعالتطبيقةةيويةةتممقتةةرح

ثالثياىبعاديحفزالطمبة.3Dبشكلجذاب

 سس النفسية والتربوية لممحاكاة اللكترونية:األ
يعةةداسةةتخدامالمحاكةةاةفةةيمجةةالالتعمةةيمتطبيقةةا"(بأنةةو6م،ص2115أشةةاربرغةةوث)

فصةةةاء(،حيةةةثتيةةةدمباشةةةرالنظريةةةة)برونةةةر(وىةةةي:الةةةتعممعةةةنطريةةةتالمعرفة)اإستق
كتشةةةةافيالةةةةىمسةةةةاعدةالطمبةةةةةعمةةةةىالتبصةةةةرفةةةةيالمبةةةةادئاىساسةةةةيةفةةةةينموذجةةةةواإ

العالقات،وتكويننظرةواقعيةوصحيحةحولالمبادئاىساسةيةالمنظمةةلبيئةةالمةادة
هالبيئةةةفةيحةةدذالدراسةيةبغةةضالنظةرعةةنمحتواىةاأوماةةمونيا،ىنالةتمكنفةةيىة

طالةةةةةةةةببالقةةةةةةةةدرةعمةةةةةةةةىمقاومةةةةةةةةةالنسةةةةةةةةياننتقةةةةةةةةالويزيةةةةةةةةدالذاتةةةةةةةةويسةةةةةةةةيلالةةةةةةةةتعممواإ
م(،وتعمةةةةلالمحاكةةةةاةعمةةةةىتعةةةةديلاإفكةةةةارالسةةةةابقةلةةةةدىالطالةةةةب1998)نشةةةةواتي،

اجةةوىرذوتاةةيفإليةةومعمومةةاتجديةةدةأوتعيةةدلةةوتنظةةيماإفكةةارالموجةةودةلديةةو،وىةة
وتةربطاسةتراتيجيةالمحاكةاةبنظريةةالنظريةالبنائيةوماتنةاديبةوإلحةداثالةتعمم،كمةا

معالجةالمعمومات،حيثتركةزىةدهالنظريةةعمةىأنالعقةلالبشةريمحةدودفةيقدرتةو
عمةةىاجةةراءالعمميةةاتالعقميةةةالمختمفةةةفةةيفتةةرةزمنيةةةمحةةددة،حيةةثإنالةةذاكرةتصةةل

(إذاكانةةتىنةةاكعمميةةاتومعمومةةاتكثيةةرةOverloadالةةىمةةايعةةرفبالعةةبءالزائةةد)
يقومبيالحلمسألةأوفيمظاىرةعمميةة،ومةنىةداالمنطةتفة ناسةتراتيجيةالمحاكةاة
تعملعمىجعلعمميةالتعمممركزة،وتقملمشتتاتالتعمم،وبالتاليتقمةلالعةبءعمةى

(.19م،ص2119البموشي،و.)سعيديو"الذاكرة
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 .المحور الثاني: ميارات التحكم المنطقي البرمجي
اىتمتةشيدت فيمجال وخصوصا التكنولوجيا فيمجال كبيرا تقدما السنواتاىخيرة

الصناعيةالتيتسعىلرغبةاإلنسانفيالتحكمباىعمالاآلليةدونتدخلمنومباشرة،حيث
المنتجاتفيالمصانعوالور قطعإاعتمدتصناعة عمىاستخدام ترونيةلكشلسنواتعديدة

منالقطعالتيتوالريميياتوبحثةمثلالكونتاكتورا الترانزستوراتوالمقاوماتومفاتيحوغيرىا
بالمصانعمنماكناتنظمةالمتواجدةمختمفةلمتحكمفيعملمثلىذهاىتعملامندوائر

انتاج، واإوخطوط اليائل التكنولوجي التقدم مع أنو ىذهإإ مثل عمى كبير بشكل عتماد
منالصعوباتفيصيانتياواخامةحجمتكمفةاعدادىاوازديادنظمة،أصبحىناكالعديداى

عتمادعمىاءىذهاإنظمةأصبحمنالصعباإأدعنمخاطرةالعملبياوقمةالدقةالناتجة
( المادية التحكم أنظمة من النوع ىذا السعيHardwareمثل كان لذا  قبل(، من حثيثا

واإل الصلكترونياتومصمميأنميندسيالكيرباء التحكم يوفرناعيإظمة تحكم نظام بتكار
لموثوقيةعالية،اىمرالذينتجإلىابتكارمتحكماتاالتكمفةوالوقتويعطيدقةفياىداءو

لكترونيةقابمةلمبرمجةولياالقدرةعمىالتحكمفيالعديدمناىعمالتحتبيئاتصناعيةاإل
 Programmable Logicلمنطقيةالقابمةلمبرمجةمختمفةمثلالحرارةوسميتبأجيزةالتحكما

Controller (PLC)المنطقيالبرمجيعددحيثيتصلبمدخالتومخرجاتجيازالتحكم
لكترونيةيتمالتحكمبعمميامنخاللبرنامجيتمبرمجتوب حدىالمغاتالخاصةمنالقطعاإل

فسالغرضتقريبا.نيامتشابيةوتؤدينذيتعدهالشركاتالتيتصنعياإإأال

 أدىالىنقمةنوعيةىامةفيتطبيقاتىندسةالتحكم،ىنPLC"إناستخداماجيزةالة
يعتبربمثابةنظامتحكممتعدداإلمكاناتيمكناستخداموبسيولةفيPLCالمتحكمالمنطقي

ا المصانع معظم أن حيث الصناعية. وغير الصناعية العممية التطبيقات من لحديثةكثير
(.5م،ص2003)مريشة،المؤتمتةتطبتحالياالمتحكماتالمنطقيةلمتحكمبخطوطاإنتاج".

التحكم مثل اليومية بحياتنا المتواجدة اىنظمة من العديد في لمتحكم أياا تستخدم كما
ةب شاراتالمروروالمصعدالكيربائيوالتحكمبأنظمةمحطاتالغازوالبترولومصانعالحجار

لمبناءومصانعتعبئةالحبوبوالطحينالتيتعتمدعمىاىوزاناإللكترونيةوغيرىا.

ىذاالمجالالمتحكماتالمنطقيةالقابمةلمبرمجةعمىأىميةإلقاءالاوءلذا يرى الباحث
PLCو تطورىا القديمةوأنواعياوتاريخ التقميدية التحكم أنظمة بين والفرت وعيوبيا مميزاتيا
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و الة التحكم أجيزة عمى المعتمدة الحديثة لغاتوPLCاىنظمة مكوناتيا، خصائصيا، أياا
البرمجةالخاصةبيا،أمثمةتطبيقيةلمتحكمفيبعضالتطبيقاتواىنظمةالمختمفة.

 أشكال المتحكمات وبعض خطوط النتاج: 

ىةومةاوPLCةجيةازالةمايدورفيفكرالمتعممعدةتساؤإتمنياكيفيبةدوشةكلإن
المتحكمةةاتالمنطقيةةةالمبرمجةةةوكيةةفيةةتماختيةةاره،حيةةثأنلكوفيمةةايسةةتخدمذايسةةمىبةةذولمةةا

جيةةازحاسةةوبمصةةغريةةتمبرمجتةةولمةةتحكمفةةيالوسةةائلالصةةناعيةوفةةيبأشةةبوىةةيبكةةلبسةةاطة
خدمفةةيالعديةةدمةةناآلإتوأجيةةزةالةةتحكمبالماكنةةاتفةةيالمصةةانعوأجيةةزةالمصةةاعدوأياةةاتسةةت

أيprogrammable Logic ControllerاختصةارلةةPLCالةتحكمبخطةوطاإنتةاجوسةمي
الةةةتحكمالمنطقةةةيالمبةةةرمجويةةةتماختيةةةارجيةةةازالةةةتحكمبنةةةاءعمةةةىعةةةدةمعطيةةةاتومعةةةاييرسةةةيتم

التطرتالييابالتفصيلإحقاخاللىذاالمحوروالصورالتاليةتواحذلك:
  programmable Logic Controller(PLCي: ) التحكم المنطقي البرمج أجيزة

بعضأشكالأجيزةالتحكمالمنطقيةالبرمجية(:2.1شكل)

(11،ص2013عبدالحت،المصدر:)

 
 
 

 

 

 

التحكمبخطوطاإلنتاجبواسطةأجيزةالتحكمالمنطقيةالمبرمجة(:2.2شكل )

(11م،ص2013عبدالحت،المصدر: )
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 مجيأجيزة التحكم المنطقي البر 
 Programmable Logic Controller (PLC). 

لوتسمياتعدةمنياالحاكماتأوالمتحكماتPLC فيالبدايةجيازالتحكمالبرمجي
بأنوجياز (8م،ص2003مريشة)القابمةلمبرمجةأوأجيزةالتحكمالمنطقيةالمبرمجةويعرفو

(ويحتويعمىذاكرةmicroprocessorإلكترونيرقميمبنياعتماداعمىالمعالجالصغري)
التيتمكنالمتحكم(instructionsقابمةلمبرمجة)قابمةلمتغيير(تخزنفيياسمسمةمنالتعميمات)

PLC(الحاكمات منطتعمل مثل وعديدة فعالة وظائفتحكم أداء وعممياتRelaysمن )
اتالحسابيةوالريااية،(والعمميSequencing(والتسمسل)Timing(والتوقيت)Counterالعد)

طريت عن المعالجاتالمعقدة باآلإتأو والتحكم لممراقبة عادة الوظائفتستخدم ىذه وكل
.I/Oالمداخلوالمخارج

( السعودية المناىج وتطوير لتصميم العامة اإلدارة عرفت ص1429وكما (32ه،
 الة "PLC"تعريف خصيصا صمم إلكتروني تحكم جياز أنو الدخلعمى إشارات إستقبال

)ثنائية(ثميجريبعضالعممياتالمختمفةطبقالمبرنامجالذيتمبداخموثميرسلإشاراتالخرج
لمتحكمفيالعممياتالصناعيةالمختمفة.

حيث مصغر بشكل نما وا  لمكمبيوتر أشبو رقمي إلكتروني جياز بأنو الباحث ويعرفو
بمدخالتومخرجاتىذاالجيازويتمالتحكمبيامنخاللبرنامجيتمتتصلالقطعاإللكترونية

 الخاصبو،والذييستخدملمتحكمفياىنظمةالمختمفةفيPLCبرمجتوبواسطةبرنامجالة
.PLCالعممياتالصناعيةمثلاآلإتوخطوطاإنتاج،والشكلالتالييواحجيازالة

 

 
MITSUBISHIالقابللمبرمجةمننوعالمتحكمPLCيواحجياز(:2.3شكل )

تصويرالباحث(المصدر:)
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 :PLC البرمجي المتحكم المنطقي تطور
استخدامأجيزةالتحكمالمنطقيالقابللمبرمجة(45م،ص2009كرعموان)ذ :بأنوبدأ
،ومنذذلكالوقتأخدتGeneral Motors – G M،عندماابتكرتياشركة1968فيعام

الذي القديم التقميدي اىسموب من بدإ اىجيزة ىذه استخدام البحوثوالدراساتتنصبفي
يعتمدعمىالمرحالتومفاتيحالتالمسوالمؤقتاتالزمنيةوغيرىا،وذلكلكفاءتياالعاليةوسيولة

يفيااإقتصادية.استخدامياوسرعةاستجابتيالممتغيراتقمةتكال

 من أكثر اآلن 600ويوجد أنواع من ويمكنPLCنوع متشابية مجاإت في تعمل
والجيود والمخارج المداخل عدد مثل خصائصو وبعض البرمجة طريقة في اإختالف

المستخدمة.

 البرمجي المنطقي التحكم أجيزة من متنوعة ىنواع الباحث منياPLCويشير
Mitsubishi Deltaوالة Siemensوالسيمنز لوGold starوالة نوع وكل الكثير وغيرىا

الجيود حيث من ومواصفاتو ومخارجو الجياز مداخل تختمفحسبعدد اصداراتمختمفة
سوف التي التطبيقات والغرضمن والمعالج الذاكرة مثل المواصفات من غيرىا بيا المزود

لجيازالمطموبالمناسبلمتحكمبالعمميةالصناعيةوالبرمجةتتصلبووحجمياليتمتحديدنوعا
بواسطتو.

(10م،ص2003)وأشارمريشة فيعام متحكماتقد1971ًأنو منالبائعين، العديد م
والمشروباتوالفوإذ واىغذية الورت الصناعاتمثل من العديد كآلياتىتمتو لمبرمجة قابمة

"غاماافيمابعدوخاصةعندماتطورالجيازاىكثرPCطمح"والتعميبوغيرىا.صارالمص
مرتبطاأكثرPC(،وأصبحالمختصرPersonal Computerرواجاوىوالحاسبالشخصي)

اإسم الكيربائية الصناعة تبنت المشكمة ليذه وكحل اإنتشار. الواسع الشخصي بالحاسب
وىوأولاسماستخدممنقبلPLCة"اىكثرخصوصيةوىو"المتحكمالمنطقيالقابللمبرمج

المصنعيناىوائللممتحكماتالقابمةلمبرمجة.

 مميزات التحكم المنطقي البرمجي:
كماأىممميزاتأجيزةالتحكمالقابمةلمبرمجةعمى(3م،ص1998أكدفريتفرساناإنتاج)

وردتفيمايميفيالنقاطالتالية:



37 

يمكةةنتعديمةةو،أييمكننةةابالتةةاليإاةةافةأوبمةةاأنالبرنةةامجالمخةةزنالمرونــة: .1
تغييةةرخطةةواتفةةيالةةتحكمبةةدونالمجةةوءإلجةةراءتغييةةرفةةيالتوصةةيالتسةةواءفةةي

 الدخلأوالخرج.

إنإجةةراءالتغييةةراتأوإصةةالحاىخطةةاءفةةيحالةةةلوحةةاتتصــحيح األخطــاء: .2
(يتطمةةةةبوقتةةةةاطةةةةويال.فةةةةيحةةةةينأنةةةةوباسةةةةتخدامRelaysالةةةةتحكمذاتالمةةةةرحالت)

PLCsراىمرفيتغييربعضاىوامرفيالبرنامجوبذلكتختصةركثيةرينحص
يمكةنتحديةدأعطةالالماكينةةPLCsمنالوقت.مةنالجةديربالةذكرأنةوباسةتخدام
بةةليمكةةنإجةةراءتعةةديلفةةيالبرنةةامجالتةةييةةتمالةةتحكمبيةةابدقةةةوسةةرعةمتنةةاىيتين،

 العطل.بحيثيستمرأداءالماكنةطبيعيحتىيتمإصالح

PLCs:إنالمةتممالواحةدداخةل(Contactorsعدد كبير من نقط التصـال) .3
يعطةةةيمئةةةاتالنقةةةاطيمكةةةنإاةةةافتيامةةةنخةةةاللالبرنةةةامج،ويةةةرىالباحةةةثفةةةيىةةةذه

يحتةةويعمةةىالعديةةدمةةنالنقةةاطالداخميةةةتمثةةلريمييةةاتPLCsالجزئيةةةأنجيةةاز
واسةةطةالبرمجةةةبةةدإالتةةييمكةةناسةةتخداميابMemory Relaysداخةةلالجيةةاز

 منتكمفةالريميياتالخارجية.

بدرجةةPLCsب دخالالتقنياتالحديثةأمكنتخفيضأجيةزةانخفاض التكمفة: .4
 كبيرةبحيثأصبحتفيكثيرمنالحاإتأوفرمنالطرتالتقميديةلمتحكم.

 عمى المعدة الصناعية:  PLCsالتنفيذ الختياري لمبرنامج قبل تركيب  .5

ناختبةةارالبرنةةةامجاختبةةاراتامةةةادقيقةةافةةةيالمعمةةل،ممةةةايةةوفرالوقةةةتفةةةيف نةةويمكةةة
المصةةةةةنع،وىةةةةةومةةةةةايصةةةةةعبتحقيقةةةةةوباسةةةةةتخدامنظةةةةةمالةةةةةتحكمالتقميديةةةةةةباسةةةةةتخدام

المرحالت.

 ظيور رسالت معبرة عن األخطاء التي تحدث في الماكنات أثناء التشغيل: .6

غلالماكنةةةةلكةةةلخطةةةأالمتقدمةةةة،يمكةةةنبرمجةةةةرسةةةاإتلمشةةةPLCsففةةةينظةةةمالةةةة
.PLCsمحتمل،بحيثتظيرالرسالةعمىشاشةمتصمةبالة

وىومايطمتPLCsإنزمنتنفيذالعممياتالمنطقيةلبرامجالةسرعة التنفيذ: .7
 المسح" "زمن يقاسscan timeعميو كمو البرنامج يستغرقو الذي الزمن وىو

 بمااعفاتالجزءمناىلفمنالثانية.
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الكيروميكانيكيةية:العتماد .8 اىجيزة من اعتمادية أكثر اإللكترونية اىجيزة
 المستخدمةفيدوائرالتحكمالتقميدية.

العدادات،PLCسيولة التعامل: .9 المرحالت، كل داخمو يجمع واحد جياز
الحجم في ويقمل التوصيل وعممية الشراء عممية يسيل مما الزمنية المؤقتات

 ان.المطموبتوفيرهمنالمك
ىذهالحماية من العبث بالبرامج: .10 يممسون الصناعة مجال في العاممين إن

التي التعديالتالعشوائية من التقميدية التحكم تعانيدوائر ما فكثيرا بشدة، الميزة
إيسمحبالتغييرفيوإإبشروطPLCsتسببمشاكلأكثرمماتعالج.إنبرنامج

.passwordمعينةأبسطياإدخالكممةالمرور
تمكةنالمسةتخدمأوالمبةةرمجPLCsبةأنىنةةاكبعةضالبةرامجالخاصةةبةةأجيزةالةةويـرى الباحـث

اإفترااةيليتحقةتمةنصةحةالبرنةامجالمعةدPLCsلىالةةمنإرسالبرنامجوالتطبيقيالمعدإ
وتعةةةديلىيجزئيةةةةبةةةدإمةةةنتوصةةةيموبجيةةةازالةةةةاجةةةةىيإاةةةافةأوحةةةذفأومةةةاإذاكةةةانبح

PLCتةةةةالفجيةةةةازالةةةةتحكمجنبةةةةالسةةةةوءالتوصةةةةيلالةةةةذيقةةةةديةةةةؤديإالحقيقةةةةيوتةةةةوفيرالموقةةةةتوت
البرمجي.

(يمكةناإسةتفادةمةنالعديةد(PLCsبالمقارنةمةعأنظمةةالةتحكمالمنطقيةةالقابمةةلمبرمجةة
فيالنقاطالتالية:يمخصيا الباحثالمزايا

 المنطقيالقابللمبرمجة.قمةالتكمفةالناجمةعناستخدامأنظمةالتحكم .1

قمةةةحجةةمالتمديةةةداتواىسةةالكالمسةةةتخدمةفةةيتوصةةيلىةةةذهاىنظمةةةالحديثةةةةبالمقارنةةةمةةةع .2
لةكلمحاجةةلتوصةيلالعديةدمةنالقطةعذالتقميديةالقديمةحيثيعودالسببالرئيسةيفةياىنظمة

.فياىنظمةةالتقميديةةفةياإللكترونيةالماديةالمستخدمةمثلالريميياتوالتايمراتوالعدادات..
ويةتمالةتحكمبيةاPLCهالقطعتتوفرداخميابجيازالةتحكمالمنطقةيالبرمجةيذحينأنجميعى
 بواسطةالبرمجة.

الدقةالعاليةفيأداءأجيزةالتحكمالمنطقيةالقابمةلمبرمجةمثلاستخداميالمتحكمفيأنظمة .3
و أسطواناتالغاز كتعبئة الحديثة فيأقلوقتممكنالموازين البناء الحبوبومصانع تعبئة

 وبجودةعاليةمقارنةمعاستخداماىنظمةالتقميديةالغيردقيقة.
وشاشاتالعرض .4 المراقبة أنظمة خالل من لمبرمجة القابمة التحكم أنظمة ومتابعة سيولة

 ،ممايسيلعممياتالصيانة.Human Machine Interface(HMI)والتحكممثل
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اإإمكا .5 لحين الصيانة أثناء لمبرمجة القابمة التحكم أنظمة في العمل متابعة مننية نتياء
باستخدام أPLCالةالتعديالتالبرمجية كما من، العبثفينو المتخصصين الصعبلغير

 .PLCنظمةالتحكملوجودالعديدمنالحماياتالمستخدمةبالةأ
وحداتإي .6 التحكممكنربطعدة بأجيزة مثلماافية منيا لمبرمجةلالستفادة وديولالقابمة

و )المدخالت لمتحويالت وموديول إالمخرجات(لمحرارة رقمي تماثمن  Analog toمي)لى
Degitalالعكس(و. 

ا .7 التحكم بأنظمة التحكم ويمكن بعد عن لمبرمجة القابمة بأنظمةذىلمنطقي يسمى ما ا
Scada systemالمتصمةعنطريتوصالتEthernets . 

سيولةبرمجةأجيزةالتحكمخصوصاأنبعضأجيزةالتحكمتوفربرمجياتيسيلتعمميا .8
افتراايةيمكناختبارالبرنامجالمعدقبل PLCىنياتحاكيالواقعإذيوفرمنخاللياأجيزة

 إجراءالتوصيالتالماديةويتمتعممياخطوةخطوةبمنعزلالنظامالموجود.

 التحكم التقميدية: معيقات استخدام أنظمة 
إنالحاجةىنظمةالتحكمالمختمفةتتغيرحسبنوعالمنتجالمرادالحصولعميووأياا

ل واخامتو، المنتج تكمفة المنطقيذحسب التحكم أجيزة استخدام في اىول السبب كان ا
 PLC,Sالبرمجي التقميدية التحكم أنظمة استخدام عن الناجمة التكمفة تقميل تتميزىو التي

:يوجزىا الباحث فيبالتكمفةالعاليةوصعوباتفيصيانةأنظمتياوالعديدمنالمشاكل

 هاىنظمةالتقميدية.ذالحاجةإلىوقتوجيدعاليفيتصميمى .1

 صعوبةصيانةوتتبعاىعطالالتيممكنأنتحدثبيا. .2

 .ىنظمةالحديثةهاىنظمةالتقميديةبالمقارنةباذمخاطرةالعملأثناءصيانةى .3

ييترتةةبعميةةواكتشةةافمصةةادراىعطةةالذإعاقةةةالعمةةللفتةةرةكبيةةرةلحةةينإصةةالحالعطةةلالةة .4
بدالالقطعالمتعطمةإنتوفرت،ممايترتبعميوإيقافالنظامبالكامللحيناإنتيةاءمةن وا 

 الصيانة.
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 : والحمول المقترحة لمتغمب عمييا  PLCsمعيقات استخدام أجيزة الـ
،أنىناكعددمنالمعيقاتيمكنايجازىافي:(4م،ص1998دفريتفرساناإنتاج)أك

ك حداثادخال تقنية حديثة: .1 بعضالمشاكل الحديثة التقنيات إدخال يصحب ما دائما
 بعضالتغييراتفيالماكيناتوتدريبأفرادالصيانةتدريبادقيقا.

اإلويرى الباحث بحجم مرتبط التطور قرار أن كبير،ىنا العائد كان ف ذا والعائدات نتاج
أصبحتإبدمنتحملتبعاتالتقدمومواكبةعصرالتطورالتكنولوجيوالتدريبالمصاحب
أياالماسوفيترتبعميومنتبعاتإيجابيةوالعكسيحددقرارالمستخدمبعدمإحداثأي

تطورلعدماإستفادةمماىوجديد.

قميلالنفعمثلالتطبيقاتالثابتةالتيإتتغيرPLCsخدامفيبعضالتطبيقاتيكوناست .2
 فيياذوتكمفةعاليةوذوامكانياتغيرمستغمةوغيرمطموبة.PLCsفيكوناستخدام
ويرى الباحث لعدمالحاجةلمتحكمبالنظامالبسيطبواسطةالة إنأينظامتقميديPLCىنا

.PLCبسيطيفيبالغرضوإداعيإستخدامالة

مثميامثلكلاىجيزةاإللكترونيةتتأثربالحرارةPLCsإنأجيزةالتأثر بالظروف البيئية: .3
 العاليةواإىتزازاتالعنيفة،ممايحدداستخداميافيىذهالظروف.

ميزةإيجابيةىوصغرحجموأييمكنتخصيصمكانPLCىناأنىجيزةالةويؤكد الباحث
يتمثلبغرفةتحكمأومراقبةلمنظامالموجود،حيثيمنعتعرضصغيرالحجمبالمصنعمثال

ىذهاىجيزةلعواملالتعريةأواىتربةواإىتزازاتولتجنباىعطال.

قمةخبرةالتحكمالمنطقيةالقابمةلمبرمجة،حولمعيقاتاستخدامأجيزةيؤكد أيضا الباحثكما و 
التحكمبواسطةإداعيإستخدامالتيطةوأنىناكبعضاىنظمةالبسيالمختصينبالمجال
تصميمالتييمكنأنتكونتكمفةوبعضالتطبيقاتالبسيطةخالل(PLCاإنظمةالحديثة)

نظمةالتقميدية،والتيإحاجةليا.أنظمتياأعمىبكثيرمناى

 مقارنة بين أنظمة التحكم المختمفة:
نظمةالتقميديةواىنظمةالرقميةوالحاسوبوالحاكمويبينالجدولالتاليمقارنةمابيناى

(.29مص2005المبرمج.)لصالحاتوالحجازينوصبح،
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مقارنةبينأنظمةالتحكمالمختمفة(:2.1)جدول

 PLC الحاسوب المنطق الرقمي األنظمة التقميدية وجو المقارنة

كمفةمنخفاةكمفةعاليةكمفةمنخفاةمتوسطالكمفة السعر

متعددالوظائفمتعددالوظائفمتعددالوظائفمحدودالوظيفة ظيفةالو 

حجمصغيرحجممتوسطحجمصغيرحجمكبير الحجم

سريعمتوسطالسرعةسريعبطيئةاإداء سرعة األداء

جيدةجداجيدةجيدةممتاز القدرة عمى التحمل

سيلجداسيلصعبصعبجدا امكانية التعديل

م القدرة عمى القيا
 بوظائف متعددة

قادرقادرقادرغيرقادر

طويلفيالتصميم الوقت الالزم لمتجييز
والتجييز

طويلفيالتصميم
والتجييز

سيلالبرمجةطويلفيالبرمجة

تحتاجالىصيانة الصيانة
مستمرة

صعبالصيانة
 ICبسببتعدد

صعبالصيانة
 Cardsبسببتعدد

سيلالصيانةىنو
يتكونمنعدة

Cards 
 

 :PLCمبدأ عمل النظام الذي يستخدم جياز التحكم المنطقي البرمجي الـ 
فيعمموعندالتحكمبعملPLC(أنويعتمدجياز12م،ص2013وقدأفادعبدالحت)

اآللةعمىوجودبرنامجتحكميحددخطواتالتحكمالمطموب،ويتمحفظىذاالبرنامجفيذاكرة
.PLCجياز

الم ىوالحالفيالحاسوبوفتثالثمراحل،ىي:تقوم كما لمبرمجةبعمميا تحكماتالقابمة
الدخلوالمعالجةوالخرج،وذلكعمىالنحواآلتي:

 والمجساتالموصولة التحكم اواغط حالة بقراءة الجياز في المركزية التحكم وحدة تقوم
 ةالصناعية.بوحدةالدخلوذلكلمتعرفعمىالواعالحاليلأللةأوالعممي
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 وبناءعمىىذهالمدخالتوعمىتعميماتبرنامجالتحكمالمخزنفيذاكرةالجيازتقوموحدة
 التحكمالمركزيةبتفعيلاشاراتكيربائيةعمىالمخارجولمتحكمبسيراآللةأوالعمميةالصناعية.

 باآلإتالمتوفرةفيمبدأعملأجيزةالتحكمالقابمةلمبرمجةاليامةفيالتحكمويوجز الباحث
المصانعمثلخطوطاإنتاجووحداتالتعبئةوكذلكالتطبيقاتالمتوفرةفيحياتنااليوميةمثل

 ويتم المياه وخزانات والمصاعد، المرور ب شارات القطعذالتحكم توصيل خالل من لك
حسباىصول لمبرمجة القابل التحكم جياز ومخارج بمداخل المطموبة تماإلكترونية ومن

التحكمبيذهالقطعوالتطبيقاتالمختمفةبواسطةبرنامجيتمإعدادهبواسطةأجيزةالتحكمالقابمة
لك:ذلمبرمجةالمعدةمنقبلالشركاتالمصنعةليذهاإجيزة.والشكلالتالييواح







.PLCمبدأعملالنظامالذييستخدمجيازالتحكمالمنطقيالبرمجيالة(:2.4شكل )

(13م،ص2013عبدالحت، )المصدر:                                         

 :PLCـالتطبيقات التي يتم التحكم بيا بواسطة ال
التاليفييشير الباحث الشكل الىحد بواسطة بيا التحكم ،PLCةالتطبيقاتالتييتم
منخاللPLCالبرمجيالةمبدأعملالنظامالذييستخدمجيازالتحكمالمنطقييواححيث

منتطبيتعمميلنموذجتعميمي بو التحكم لشارعينفقطحيثيتم ب شاراتالمرور لمتحكم
يد أو الحاسوب بواسطة لمبرمجة القابل التحكم لجياز إدخالو يتم مسبقا يعد برنامج خالل

تصمةبدخلجيازالبرمجةالخاصةإلدخالبياناتالبرمجةمنخاللالتحكمببعضالمفاتيحالم
 جياز بخرج متصمة إشاراتالمرور تمثل التي الممبات من ومجموعة وحتىPLCالتحكم ،
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أوإومنتم التايمربأنواعو برمجة أنيتعمم التطبيتالسابتعميو منبرمجة يتمكنالمتعمم
تعميمة(وكيفيةبرمجةالتشغيلواإليقافلمنظاموmov(أوتعميمة)set& restبرمجةتعميمة)

(أياا،وعميوأنيستطيعأنيحملجميعالحاإتالمنطقيةإلشاراتالمرور(latchالماسك
 التطبيتبالكامل، حتىيستطيعبرمجة ولوائحالسيرالمرورية، حسبأنظمة وبناءلشارعين،

عمىىذهالمدخالتوعمىتعميماتبرنامجالتحكمالمخزنفيذاكرةالجيازتقوموحدةالتحكم
ا بسير لمتحكم المخارجو عمى اشاراتكيربائية بتفعيل أولمركزية الصناعية العممية أو اآللة

التطبيقاتالتعميمية،والشكلالتالييواحالتطبيتالتعميمي.

.تطبيتلنموذجتعميميلمتحكمب شاراتالمرور(:2.5شكل )

.الباحث( )المصدر:                                         

 :PLCالـالتحكم المنطقي البرمجي دورة عمل نظام 
 PLC(لمبةدأعمةلنظةامالةتحكمالمنطقةيالمبةرمجالةة6م،ص2006أشاررؤوفومراد)

حيثيقومبتنفيذالبرامجفيأربعمراحل:

،وفةاتيحوالمجسةاتقراءةحاإتالدخلالموصولةبجيةازالةتحكمالمنطقةيالبرمجةيمثةلالم -
 ....القطعاإللكترونيةغيرىامن

 وامرالمكونةلمبرنامج.تنفيدالكودالبرمجيوتعميمياتاى -
 PLCالمكوناتالموصولةبجيازفحصالتوافتبينالكودالبرمجيو -
.PLCشاراتالكيربائيةالىمخارجخراجاإلإمنخالل،ظيارحالةالمخارجا تحديثو -
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 .  PLCدورة عمل نظام الـالشكل التالي كما يمخص 



















.PLCدورةعملنظامالتحكمالمنطقيالبرمجي(:2.6شكل )

(6م،ص2006رؤوفومراد، )المصدر:                                         

  :PLCمكونات جياز التحكم المنطقي البرمجي 
إلىمكونينرئيسيين:PLCينقسمجيازالة

 :ةالماديالمكونات  أول HARD WARE  
 ةالبرمجي اتالمكونانيا: ث SOFT WARE  

وفيمايميشرحليذهالمكوناتبالتفصيل:

 HARD WARE ةالمادي اتأول : المكون 
 :لمكونات التاليةإلى ا نقسمتو  

1  لتشغيل:PLCمصدر الطاقة المتوفر بجياز الـ . الالزمة الكيربائية الجيود حيثتوفر
تاإشارةوالمجسات،الشكلالتالييواحوحدةمصدرالقطعاإللكترونيةمثلالمفاتيحلمبا

الطاقةممحتلجيازالمتحكمالمنطقيالقابللمبرمجة.
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وحدةمصدرالطاقةممحتلجيازالمتحكمالمنطقيالقابللمبرمجة)موديول(.(:2.7شكل)

 (الباحثتصوير )المصدر:                                                          

2  PLCمدخالت جياز الـ. اإل: تتمثلبالقطع المتصمة لجيازلكترونية الدخل PLCبوحدة
بالنظام تتحكم المجساتومفاتيحالتي مثل المطموبة العناصر توصيل خالل من المطموب،

التحكم،عممابأنوحداتالدخلنوعين:

تشةةةغيلأوايقةةةافمثةةةلالمفتةةةاح(:وىةةةيإمةةةافةةةيحةةةالDigital Inputوحةةةداتدخةةةلرقميةةةة)-
الااغط.

تماثمية)- دخل مثلAnalog Inputوحدات عمييا ىي التي الحالة حسب متغيرة قيميا :)
تاحالعواماتالتييحددمستوىالمياهفيالخزان.فم

 

 .وحداتدخلمختمفةترتبطبمدخالتجيازالمتحكمالقابللمبرمجة(: 2.8كل )ش

  (الباحث تجميع)المصدر:                                         

3 المكتوب:PLCمخرجات جياز الـ . البرنامج حسب التحكم إشارات ب خراج تقوم حيث
 وأخرىتماثمية ىناكوحداتخرجرقمية وأياا اإلوالمعالج بالقطع المتصمةتتمثل لكترونية

دتوصيميامثلالممبات،مواتير...،بعمطموبةالتيتظيرالنتائجالPLCبوحدةالخرجلجياز
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.وحداتخرجمختمفةترتبطبمخرجاتجيازالمتحكمالقابللمبرمجة(:2.9شكل )

 الباحث( تجميع)المصدر:                         

البرنامجالمكتوبقراءةومبمالحظةحالةأجيزةاإدخالوحيثتقوحدة المعالجة المركزية: . 4
و تم البرمجيمن المنطقي التحكم بجياز المربوطة لوحداتالخرج عمىشكلPLCتحويمو

اشاراتحسبالبرنامجالمكتوب.



 

 

 
وحدةالمعالجةالمركزيةداخلجيازالمتحكمالقابللمبرمجة(:2.11شكل )

(21م،ص2013عبدالحت، )المصدر:                                         

لتسيلعمةلالنظةامحسةبالغةرضPLC:إضافية حيث تتصل بجياز الـ  وحدات ومشغالت .4
حيثتتيح:HMI(Human machine resource)أواليدفمنكلمشغلإاافي،مثل

 عرضمعموماتالعممياتالمختمفةالمتحكمفييا. -

 ،كمابالشكلالتالي:إدخالعواملجديدةأوتعديلالعواملالمستخدمة -
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HMIشكلوحدة(:2.11شكل )

 (الباحث تصوير )المصدر:                                                 

ىنةةةاكطةةةريقتينتسةةةتخدمإلدخةةةالالبرنةةةامجالمطمةةةوبفةةةيعمميةةةاتالةةةتحكم. وحـــدة البرمجـــة: 6
:PLCالمنطقيالبرمجيباستخدامالة

بواسطةيدالبرمجةالمتصمةبالجيازالقابللمبرمجةكمافيPLCلالبرمجةلجيازالةادخا -
الشكلالتالي:








 

بجيازالمتحكمالقابللمبرمجة.كيفيةربطووالمحمولالبرمجةجياز(:2.12شكل )

(24م،ص2013عبدالحت،المصدر: )

عنطريتكوابلالربطPLCبجيازالتحكمالمنطقيالبرمجيلحاسوبمنخاللاتصالا -
.PLCكمابالشكلوبواسطةبرنامجمحوسبتعدهالشركاتالمصنعةىجيزةال










 بواسطةبرنامجالتحكمPLCيواحكيفيةاتصالالحاسوببجيازالة(: 2.13شكل )

(25م،ص2013عبدالحت،المصدر: )                                                        
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:والشكل التالي يوضح جميع ىذه المكونات المادية

PLCيواحجميعالمكوناتالماديةىجيزةالة(:2.14شكل )

 (12م،ص2013عبدالحت،)المصدر:                                                        

:PLCالقابمةلمبرمجةلمعممأنىناكشكالنىجيزةالتحكمو

حيةةةثأنمكوناتةةةوالداخميةةةةتحتةةةويعمةةةىالمتكامةةةلكمةةةافةةةيالشةةةكلالتةةةاليPLCجيةةةازالةةةة .1
والتةةةةةايمروالكةةةةةاونتروغيرىةةةةةامةةةةةنPOWERمةةةةةنالةةةةةدخلوالخةةةةةرجووحةةةةةدةالطاقةةةةةةاإلمكانةةةةةات
 اإلمكانات.












                           
 

 لمتكاملالتحكمالمنطقياجيازشكل(: 2.15شكل )

 (الباحثتصوير)المصدر:                                                  
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عمةةةىشةةةكلوحةةةدات،حيةةةثكةةةلوحةةةدةليةةةاأجيةةةزةالمةةةتحكمالمنطقةةةيالقابةةةللمبرمجةةةةالمجزئةةةة .2
 Temperature module مثةةلموديةةولالحةةرارةكمةةابالشةةكلالتةةاليوظيفةةةواحةةدةفقةةط

 .POWERلطاقةوموديولاEthernetوموديول
 

 المجزأةالمحددةحسبوظيفتياالتحكمالمنطقيوحداتلاشكأ(: 2.16شكل )

 (.16م،ص2013 ،عبدالحت)المصدر:                                          
 

 . SOFT WARE ةالبرمجي اتثانيا: المكون

 الة ىجيزة المصنعة الشركات نوعPLCتقوم لكل خاصة برمجيات تستخدمب صدار ية
عنبعاياحيثانيذلكنىPLCةلمتحكمبوحداتال البرمجياتإتختمفكثيرا تستخدمه ا

تيبالمواصفاتالخاصبكلجيازيمكنالتمييزبينيامنخاللكنفسالمنطتفيالتحكمو
تحكمبرمجي.

 :PLC ـأنواع البرمجة الرئيسية في أجيزة ال
.Lad DiaختصاراالىويرمزإلييااLadder Diagramلغة المخطط السمميأول:
إFunction Block Diagramالمخطط الصندوقي الوظيفيثانيا: اختصاراويرمز ليو

FBD).)
.((STLلييااختصاراويرمزإStatement Listلغة قائمة الجراءات ثالثا:
.Grafcetةال المغة الرسوميةرابعا:



يا:وفيمايميوصفًاتفصياًللكلمن
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 .Lad Diaويرمز الييا اختصارا الى  Ladder Diagramأول: لغة المخطط السممي 

إ تسمىالكيربائيولىالدوائرالتيتواحمسارالتيارشكلالمخططالسمميأشبوكثيرا
دوائرمسارالتيارالكيربائيةأوالدوائرالخطيةالتيتواحمسارالتياربدايةمنالخطالحي

الم الخط والى تعادل توايح يمي المخططيةكيفلفيما دوائر الى الكيربائية الدائرة تحويل
منخاللعدةمعتوايحالدائرةالمنطقيةالمماثمةلياPLC الةبمغة.Ladder Diaالسممي
:أمثمة

:لدائرةبيامفتاحينمتصمينعمىالتوالي1مثال


 

 

 

 

 

 

 

.صمينعمىالتواليتوايحلدائرةبيامفتاحينمت(:2.17شكل )

 (الباحث)المصدر:                                                  

برمجةالمخططالسممي:عنداستخدامولغةويستخدمالمبرمجالرموزالتاليةبالجدول
يواحرموزالبرمجةبواسطةلغةالمخططالسممي(:2.2جدول)
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 حين متصمين عمى التوازي :دائرة بيا مفتاالشكل التالي يوضح : 2مثال


التوازي.توايحلدائرةبيامفتاحينمتصمينعمى(:2.18شكل )           

 (الباحث )المصدر:                                                 

دائرة مركبة بيا مفتاحين متصمين عمى التوازي مع مفتاح عمى الشكل التالي يوضح : 3مثال
  :التوالي


 

 

 

 
 

 

 

 

التوازيومفتاحعمىالتوالي.مفتاحينمتصمينعمىمركبةبياتوايحلدائرة(:2.19شكل )

    (الباحث)المصدر:                                                  
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 :Ladder Diagramخصائص المخطط السممي 

لفنيةةينوالميندسةةينفةةيالكيربائيةةةلةةتالئمفئةةةايسةةتخدمالمخطةةطالسةةمميرمةةوزأشةةبوبةةالرموز .1
 البرمجة.

يةة،ويتصةلبينيمةامفةاتيحالةدخليمثلالخطينالعموديينفةيالمخطةطالسةمميمصةدرالتغذ .2
 الخرجعمىىيئةساللملذاسميتبالمخططالسممي.و
التحكمفيو.لمدخالتالنظامالمرادبرمجتوويسربالمخططالسممييمثلالجانباى .3
 التحكمفيو.لمخرجاتالنظامالمرادبرمجتووخططالسممييمنبالميمثلالجانباى .4
 شكالالمدخالتمثل:المفاتيح،الاواغط،الميكروسوتشات،مجسات...أ .5
 زاحة...التايمراتوالعداداتومسجالتاإلشكالالمخرجاتمثل:الممبات،أ .6

 اليو اختصارا ويرمز Function Block Diagramالوظيفي  ثانيا: المخطط الصندوقي
FBD)).  

البواباتالمنطقيةاىساسيةباستخدامرموزالمربعاتأوتعتمد الطريقةعمىاستخدام ىذه
يسار عمى المداخل وتكون عميو، تكتب معينة وظيفية يمثل صندوت كل حيث الصناديت
الصندوتوالمخرجعمىيمينوويطمتعمىىذهالطريقةبالمخططالتمثيميأوالبموكاتالتمثيمية

وظيفيةإإأنياغيرمتبعةكثيرافيالبرمجةوتستخدملإليااحغالبا،عممابأنياتؤدينفسال
طريقةالمخططالسمميأوطريقةقائمةاإجراءاتفيالبرمجةوالشكلالتالييواحذلك:

 


 

 .يواحطريقةالبرمجةبواسطةالمخططالصندوقيالوظيفي(: 2.21الشكل)

 (47ه،ص1429امةلمتعميمالفنيوالتدريبالميني،المؤسسةالع)المصدر:
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 وفيما يمي عدد من األمثمة توضح كيفية البرمجة بوسطة المخطط لصندوقي: 
 : لدائرة تحكم تقميدية وكيف يمكن برمجتيا باستخدام المخطط الصندوقي الوظيفي:1مثال

 
لصندوقيالوظيفي.برمجتياباستخدامالمخططافيةدائرةتحكمتقميديةوكي(: 2.21)شكل

 (51ه،ص1429المؤسسةالعامةلمتعميمالفنيوالتدريبالميني،)المصدر:
 : تحويل دائرة مخطط سممي مركبة إلى دائرة مخطط صندوقي:2مثال

 
 

 
 
 
 
 

تحويلدائرةمخططسمميمركبةالىدائرةمخططصندوقي.(: 2.22شكل)

 .(53ه،ص1429يبالميني،المؤسسةالعامةلمتعميمالفنيوالتدر)المصدر:
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 ((STLو يرمز الييا اختصارا  Statement Listثالثا: لغة قائمة الجراءات 
،Cمجموعةمناىوامروىيتشبوطريقةالبرمجةبمغةاىسمبميأولغةهالمغةذتستخدمى

بقا،(التيتحدثناعنياساHandالتيتستخدميدالبرمجة)PLCوعادةماتستخدمفيأجيزةالة
وىي بيا، والتحكم برمجتيا المراد المنطقية العمميات من مجموعة عمى اىوامر ىذه وتعبر

تختمفعنالطرتالسابقةفيأنياإتستخدمأيةرسوماتأومخططات.
باستخدام المخطط كر ذمثال: حول دوائر التحكم التقميدية الى لغات البرمجة السابقة ال

  لوظيفي وقائمة الجراءات:المخطط الصندوقي االسممي و 












.الصندوقيالوظيفيوقائمةاإجراءاتوتحكمالمرادتحويمياإلىلغةالمخططالسمميدوائرال(:2.23شكل)

:اعدادالباحث(المصدر)
 (.23.2سابق بالشكل )الجدول التالي: يوضح إجابة السؤال ال

(.2222إجابةسؤالالتحويالتالبرمجيةالمواحبالشكل)يواح(: 2.3)جدول

 قائمة الجراءات المخطط الصندوقي الوظيفي المخطط السممي السؤال
 أ




Load  p0 
And   p1 
Out   p10 

END 
 ب





Load  p2 
OR    p3
Out    p11 

END 
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 المختمفة السابقة:PLC لمستخدمة في البرمجة بمغات الـ ممخص التعميمات األساسية ا
حيثيواةحالباحةثالفروقةاتفةيشةكلالتعميمةاتاىساسةيةفةيلغةةقائمةةاإجةراءاتلثالثةةأنةواع

معتوايحالبرمجةبمغةالمخططالسمميووصفلكلتعميمة:PLCمختمفةمنأجيزةالة
مختمفة.PLCالـمنلغاتالبرمجةباستخدامأجيزةتعميماتالبرمجةاىساسيةلعدد(:2.4جدول)

 وصف التعميمات
Descriptions 

 المخطط السممي
Ladder 
symbol 

قائمة الجراءات 
من  PLC لجياز
 SHARPنوع 

قائمة الجراءات 
من  PLC لجياز
 GOLDنوع 

STAR 

قائمة الجراءات 
من  PLC لجياز

نوع 
MITSUBISHI 

NO Operation  NOP 
start sequence with 

N.O. contact 
STR LOAD LD 

start sequence with 
N.C. contact 

STR NOT LOAD NOT LDI 

Series connection 
with N.O. contact 

AND AND AND 

Series connection 
with N.C. contact 

AND NOT AND NOT ANI 

Parallel connection 
with N.O. contact 


OR OR OR 

Parallel connection 
with N.C. contact 

OR NOT OR NOT ORI 

Series Connection 
Of Two Block 

AND STR AND LOAD ANB 

Parallel Connection 
Of Two Block 

OR STR OR LOAD ORB 

Sequence result 
out point

OUT OUT OUT 
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 Grafcet ـال رابعا: المغة الرسومية 
CADEBAبواسطةبرنامجتنتجوشركةTelemecaniqueمننوعPLCيعملجيازال

االبرنامجذيحتويىوCADEBAىوبرنامجباسمالشركةالمنتجةلوواالذيسمىىالفرنسيةو
ال جياز برمجة متطمبات كل باستخداوTelemecaniqueةعمى البرمجة طريقة الىي ةم

Grafcet التيتحتويعمىالرسوماتالالزمةلكلمراحلالبرمجة.و
مـــــــن نـــــــوع  PLCلجيـــــــاز  Grafcet ـوفيمــــــا يمـــــــي شـــــــرح لجزئيـــــــة البرمجـــــــة بمغـــــــة الـــــــ

Telemecanique: 
 :Grafcetتعريف الـ 

إحدىلغاتالبرمجةالمتبعةوالتيتعبرعنتصرفاتمتوقعةىنظمةمنطقيةمتوقعةأوىي
لمنظامتصفتصرفات الداخمية الحالة ومن مدخالتمحددة من انطالقا المنطقية المخارج

المرادالتحكمبو،والمخارجىناتمثلأوامرعمميةالتنفيذ.
عمىثالثعناصررسوميةأساسيةوىي:Grafcetويشملتمثيلالمغةالرسوميةالة

 .stepالخطوة .1
 .Transitionالتحوإت .2
.Oriented Linkالروابطالموجية .3

 ه العناصر الرسومية السابقة:ذوفيما يمي تفصيل ليـ

 .(stepأول: الخطوة )

 :Normal Stepsخطوة عادية  .1
 عبارةعنمربعبداخمورقم. -
 تعبرعنواعمستقرأوثابتلجزءأولكلالنظامالمعزول. -
 فيلحظةمعينةتكزنالخطوةإمانشطةأوغيرنشطة. -
  نقطةأسفلالمعمم)المربع(.تمثلالخطوةالنشطةبواع -


  Grafcetيواحشكلالخطوةالبرمجيةوالخطوةالنشطةبمغةالة(:2.24شكل)

:تصميمالباحث(المصدر)
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 :Initial Stepsالخطوات البتدائية  .2
بدايةالعملأوالبرنامج.وىيعبارةعنمربعمزدوج،وتواعىذهالخطواتعادةفي

 

 

 

 

 Grafcetبمغةالةبواسطةاإبتدائيةيواحشكلالخطوة(:2.25شكل)

:تصميمالباحث(المصدر)

 روابط الدخول و الخروج: .3

 الخروج حسب البرنامج:يوجد أنواع من روابط الدخول و 

 مخرج–مدخل
 عدةمخارج–مدخل
 مخرج–عدةمداخل
 عدةمخارج–عدةمداخل 
 

 Grafcetةةلغةالالبرنامجبواسطةفييواحأنواعمنروابطالدخولوالخروج(:2.26شكل)

:تصميمالباحث(المصدر)
 :Actionاألحداث المرتبطة بالخطوات  .4

دثأومجموعةأنترتبطبخطوةوىيتعبرعمايجبأنيحدث.يمكنلح
مالحظة:

 ،إذاكانتالخطوةإتحملأيتوايحاتفييتعبرعنانتظارحدثخارجي 
 مثل)تغيرحالةمدخلأونشاطخطوةأوتوقيتزمنيبينعدةأحداث(.
 ممكنأنيرتبطبالخطوةأكثرمنحدثAction. 

واحذلك:والشكلالتاليي
 

 

 

1 
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.GrafcetالبرنامجبمغةالةةفيActionيواحاىحداثالمرتبطةبالخطوات (:2.27شكل)

:تصميمالباحث(المصدر)

 :Transitionثانيا: التحولت 

ذلكباجتياز التطوربينعدةخطواتويتم التحولالتيتسببفيتمثلإمكانية نقطة
،كماInvalid)غيرمحقت(أوغيرمتاحValidيكونالتحولإمامتاح)محقت(تغيرالخطوةو

اكانتكلالخطواتالتيتسبقونشطة.ذيكونالتحولمتاحاإ
 الشارات المرتبطة بالتحولت:

يدعىشرطاإجتيازويرتبطبكلتحول أوييمكنأنيكونذال"شرطمنطقي" صحيحا إما
 خاطئا.




 

.Grafcetالبرنامجبمغةالةةفياإلشاراتالمرتبطةبالتحوإتيواح (:2.28كل)ش

:تصميمالباحث(المصدر)

 Oriented linkثالثا: الروابط الموجية 

 برقمالخطوةكمابالشكلالتالي:يتمالربطبينالصفحاتحسبرقمالصفحةمرتبطا 





Action 

 إشعار

  

 
 
 
 

Action  1 

Action  2 

Action  4 

….. 
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 أويتمالربطباىسيمكمابالشكلالتالي


 

.GrafcetالبرنامجبمغةالةةفيOriented linkالروابطالموجيةيواح (:2.29كل)ش

:تصميمالباحث(المصدر)

 : Grafcetقواعد عامة لمغة ال 

 :Syntacs Rulesقواعد الكتابة  .1

خطوة(-تحول(أو)تحول-يجباحترامالتبادل)خطوة






 
 
 

 

.GrafcetفيالبرنامجبمغةالةةSyntacs Rulesيواحقواعدالكتابة (:2.31كل)ش

:تصميمالباحث(المصدر)



 

 

Step …. 

Page …. 

 

 

121 

 

Step 120 

Page 5 

 

121 

أي يذىب لمصفحة 
و يرى الخطة  15

 121رقم 

Action 

 إشعار

 صحيح خطأ خطأ
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 :Evaluation Rulesطور قواعد الت .2

 : Initial situationبتدائية الوضعية ال 2-1

بتدائيلقسةمالةتحكماتجةاهالقسةمالتنفيةذيحيةثتمثةلالخطةواتالنشةطةوىيتصفالتصرفاإ
عندبدءالتشغيل.

 (:Crossing a transitionقاعدة اجتياز نقطة التحول ) 2-2
التيتسبقومباشرةنشطةويتحقتاإجتياز:نقولأنالتحولمتاحعندماتكونكلالخطوات

 عندمايكونالتحولمحققا. -
عندمايكوناإشعارالمرتبطبيذاالتحولصحيحا. -
 :    Evolution of active stepsتطور الخطوات النشطة   2-3

عندمايتماإجتيازينتقلمباشرةلمخطوةالتيتميياأومابعدىاوذلكبشرط:
 تمييا.نشاطكلالخطواتالتي -
 توقفكلالخطواتالتيتسبقيامباشرةعنالنشاط. -
 :Simultaneous Evolutionالتطورات في آن واحد  2-4
ويسةةمحدلةةكجتيةةازفةةيآنواحةةديةةتماجتيازىةةافةةيآنواحةةد،ذاكانةةتعةةدةنقةةاطتحةةولقابمةةةلالإ

بشكلدقيت.امانتوقيتزمنيفيمابيناىجزاءمعGrafcetبتجزئةال






 

.GrafcetفيالبرنامجبمغةالةةSimultaneous Evolutionالتطوراتفيآنواحديواح (:2.31كل)ش

:تصميمالباحث(المصدر)


 Activation andتنشــــــيط و رفــــــع النشــــــاط عــــــن خطــــــوة معينــــــة فــــــي آن واحــــــد  2-5

Deactivation Of a step Simultaneously: 
اتموفيآنواحدتنشيطورفعالنشاطعننفسالخطوةتبقىنشطة.ذأثناءاإجتيازإ



ىنا يتم 
تياز مرة الج

 واحدة

. 

= 1 

. 

= 1 



61 

 األفضل لمنشأتك الصناعية: (PLC)كيف تختار جياز الـ
اىجيزةغيرقابمةلمتحكم توافقيتومعاىجيزةالتيتعملفيالمنشأة،حيثتكونبعض .1

 (PLC)بحاجةلنوعيةمعينةمنالة رقادرًاولكنبياعنطريتىذاالجياز،بينمايكوناآلخ
 واىكثرتوافقية. فعميكالبحثعنالجيازاىفال

الة .2 فييا سيواع التي العمل وبيئة التشويش(PLC)ظروف الحرارة، درجات حيث من
في (PLCs)ىتزازالميكانيكي...الخ،حيثتتفاوتالة،الغبارواىتربة،اإةالكيرومغناطيسي

ياعمىمقاومةىذهالظروفتبعًاىنماطياوتطبيقاتيا.قدرات

الوحداتفيما حيثتتفاوتكذلك ،(PLC)عدداىجيزةالمرادالتحكمبياعنطريتوحدةالة .3
.(AC ,DC)بينيامنحيثمداخلومخارجالمعطياتوالتياراتالمصاحبةلياوأنواعيا

الة) .4 إلى إيعازىا المراد توفرPLC)الوظائف لكل حيث إاافية مزايا المصنعة الشركات
مثل إليو، ستوكل التي لموظائف تبعًا  نموذج الحقيقيالعدادات الزمن ساعات أو .السريعة

المصّنعقديوفرلكنموذجًايغنيكعنكياٍن ودراسةىذاالمواوعاروريحيثستكتشفأن
حسبانك في تأخذه لم ثمنحيثمستقل توفر قد لم أنك بشرائك وظيفيةشرائو بميزة تحكم

.إاافية

ا .5 (30(إلى)20كبرالبرامجتستغرتمن)ألعملبأجزاءمنالميميثانيةفيتقدردورة
.المتحكماتالمنطقيةالقابمةلمبرمجةحسبخصائصميميثانية

 :PLCأجيزة التحكم المنطقي البرمجي الـ الالزمة لستخدامالخطوات المقترحة 
 في النقاط التالية: PLCل بواسطة الـ يمخص الباحث خطوات العم

 تحديدالمشكمةمنخاللالوعيبطبيعةالتطبيتالمرادالتحكمبو. .1
 تحديداىىدافالمرادتحقيقياواىىدافالجزئيةالتيتجزئالنظامالمقترحلمتطبيت. .2
3.  خالل من المقترح النظام تحميل أجل من تطبيت بكل المزودة التعميمات تحديدمتابعة
أوال المفاتيح اىخرىمثل اإللكترونية المادية والقطع بيا التحكم مدخالتوالمخرجاتالمراد

 الممباتأوالمجساتأوالمواتيرأوغيرىا.
التخطيطالجيدالمدبرإختيارجيازتحكممنطقيبرمجيمناسبلمعمميةالصناعيةبحيث .4

ومن المادية القطع وجيود والمخارج المدخالت عدد منيراعي وغيرىا التحكم ىجيزة اسبتيا
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الخصائصالتييحكماختيارىانوعيةالتطبيتالمرادالتحكموطريقةالبرمجةالمتبعة،كمايجب
 اختيارجيازالتحكمحسبتكمفتوالماديةوطريقةالبرمجةالتيتناسبالتطبيتوالمبرمج.

 تحكمالمنطقيالبرمجي.رسمخارطةبشكلمسبتتواحجميعالتوصيالتالماديةبجيازال .5
تطبيتالمخططالسابتمنخاللبرنامجإلكترونيكمافيالدراسةالحاليةومشاىدةالنتائج .6

 وعملالتعديالتالالزمةلتجنبالتكمفةالعاليةوالمخاطرةفيحالالبدءالمباشربالتوصيالت.
جراءالت .7  وصيالتالالزمة.شراءالقطعاإللكترونيةحسبنتائجالبرنامجاإللكترونيوا 
جراءتقييمشاملىداءعملالتطبيتأوالنظام. .8 فحصالنتائجوا 

 لدراسة:في إجراءات استفادة من الطار النظري المدى 
 تحديدبرامجالمحاكاةالمناسبةوخصائصياومميزاتياوالمرادتوظيفيافيالعمميةالتعميمية..1

 تحديدأداةالدراسةومجاإتيا..2

 معوقاتتوظيفبرامجالمحاكاةاإللكترونيةوكيفيةالتغمبعمييا.تحديد.3
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 .الدراسات السابقةالفصل الثالث: 
يعةةةرضىةةةذاالفصةةةلالدراسةةةاتالسةةةابقةالتةةةيتناولةةةتمواةةةوعالدراسةةةة،لةةةذلكقةةةامالباحةةةث

السابقةفيىذاالمجاللالسةتفادةالعمميةةمنيةاثةمالتعميةتباإطالععمىمجموعةمنالدراسات
عمةةةىكةةةلمحةةةورمةةةنمحةةةاورالدراسةةةة،وقةةةدقةةةامالباحةةةثبتصةةةنيفىةةةذهالدراسةةةاتالةةةىمحةةةورين

رئيسيينعمىالنحوالتالي:

وعالقتيا ببعض  لكترونيةأول: المحور األول الدراسات المتعمقة بالمحاكاة ال 
 .المتغيرات األخرى

 :(م2015)برغوث،دراسة.1

إلىالكشفعنفاعميةتوظيفالمحاكاةالرقميةعمىتنميةالتحصيلفيالدراسةتىدف
المنيج الباحث استخدم حيث بفمسطين، اىساسي التاسع الصف طالبات لدى التكنولوجيا

و اإختباذالتجريبي، أداة الباحث واستخدم الرقمية، المحاكاة برنامج وتصميم ب عداد رلك
عمىعينة والمكونةمنطالباتالصفالتاسعاىساسيبمدرسةالدراسةالتحصيميوطبقيما

الشيخعجميناىساسيةالعميالمبناتالتابعةلوزارةالتربيةوالتعميمالعاليالفمسطينية،حيثبمغ
بالطريقة70عددىن) ودرست اىولىاابطة مجموعتين بالتساويعمى توزيعيم تم طالبة، )

لكخاللالفصلالدراسيالثانيذتقميدية،والثانيةتجريبيةودرستببرنامجالمحاكاةالرقمي،وال
( الدراسي العام م2013/2014من نتائج وأسفرت الدراسة(، دإلةإلى ذات فروت وجود

عند دإلة)احصائية ومتوسطα=<0.05مستوى الاابطة المجموعة درجات متوسط (بين
يبيةفياختبارالتحصيلالبعدي،لصالحالمجموعةالتجريبية،باإلاافةدرجاتالمجموعةالتجر

بالك) كسب معدل عند فاعمية حقت الرقمي المحاكاة برنامج أن اختبار1.529إلى في )
 التحصيللدىطالباتالصفالتاسعاىساسي.

 :(م2014دراسة)سعد اهلل، .2

المحاكةاةالمحوسةبةفةيتنميةةميةاراتمةاىدفتالدراسةإلةىمعرفةةأثةربرنةامجقةائمعمةى
وراءالمعرفةلدىطمبةالصةفالعاشةراىساسةيبمةادةتكنولوجيةاالمعمومةاتبغةزة،اتبةعالباحةث
المنيجالتجريبي،حيثتةماختيةارشةعبتينمةنطةالبمدرسةةأسةامةبةنزيةدالثانويةةلمبنةينبمةغ

(80نةةتكعةةبلمبنةةات"أ"بمةةغعةةددىا)(طالبةةاوشةةعبتينمةةنطالبةةاتمدرسةةةنسةةيبةب60عةةددىا)
وتةمتقسةيمكةلشةعبتينإلةى–شةمالغةزة-طالبةامنالمدارسالتابعةلمديريةالتربيةوالتعميم
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،كمةا2013/2014مجموعتينتجريبيةواابطة،نفةذتالدراسةةخةاللالفصةلالدراسةيالثةاني
ميةارات،حيةثأسةفرتالنتةائجأعدبطاقةمالحظةميةاراتواختبةارلقيةاسالجوانةبالمعرفيةةبال

عمةةىوجةةودفاعميةةةلبرنةةامجالمحاكةةاةالمسةةتخدمفةةيتنميةةةميةةاراتمةةاوراءالمعرفةةةوأياةةاعمةةى
(بةةةةينمتوسةةةةطيدرجةةةةاتطةةةةالب0.01وجةةةةودفةةةةروتذاتدإلةةةةةإحصةةةةائيةعنةةةةدمسةةةةتوىدإلةةةةة)

وراءالمعرفةةالمجموعةالتجريبيةةوالمجموعةةالاةابطةفةيالتطبيةتالبعةديإختبةارميةاراتمةا
 لصالحالمجموعةالتجريبية،وبالمثلكانتنتائجالطالباتأياا.

 (:م2013دراسة)برغوث،.3

لكترونيةةةواىسةةموبلتفاعةةلبةةينأنةةواعالمحاكةةاةاإلاإلةةىالكشةةفعةةنأثةةرىةةدفتالدراسةةة
ىطمبةالصفكتسابالمفاىيمالتكنولوجيةوتنميةمياراتاإلبداعالتكنولوجيلداالمعرفيعمى

لكقامالباحثبتصميموتطويرالمعالجاتالتجريبية)المنيجالتجريبي(ذالتاسعاىساسيبغزة،ل
الدراسةةعةدأدواتالتيتمثمتفي:)برنامجالمحاكاةاإلجرائية،وبرنامجمحاكةاةالعمميةات(كمةاأ

اعالتكنولةةوجي،واختبةةار)اختبةةارالمفةةاىيمالتكنولوجيةةة،واختبةةارميةةاراتاإبةةد:فةةيوالتةةيتمثةةل
هاىدواتعلعينةمنطالباتالصفالتاسعذلألشكالالمتامنة(.وطبقتىwitkenويتكن

اىساسيبمدرسةحسنسالمةاىساسةية"أ"لمبنةاتالتابعةةلةوزارةالتربيةةوالتعمةيمالعةالي،والبةالغ
وتقسةةيمالطالبةةاتإلةةى(طالبةةة،حيةةثتةةمتطبيةةتاختبةةاراىشةةكالالمتاةةمنةعمةةيين80عةةددىم)

 معتمدات(عمىالمجالاإدراكي.-)مستقالت

المةنيجالتجريبةيفةيمرحمةةلمنيجالوصفيفيمرحمةةالدراسةةوالتحميةل،وولقداستخدمالباحثا
اىسةةموبالمعرفةةيعمةةىنأنةةواعالمحاكةةاةاإللكترونيةةة،والتجريةةب،لمكشةةفعةةنأثةةرالتفاعةةلبةةي

ة،وتنميةةةاإلبةةداعالتكنولةةوجي،ومةةنأىةةمالنتةةائجالتةةيتوصةةلإلييةةااكتسةةابالمفةةاىيمالتكنولوجيةة
بةةةينمتوسةةةطيدرجةةةاتكةةةلمةةةن(α≤0.05الباحةةةثىةةةووجةةةودفةةةرتدالإحصةةةائياعنةةةدمسةةةتوى)

الطالبةةاتالتةةيدرسةةنببرنةةامجاكةةاةاإللكترونيةةةاإلجرائيةةة،والطالبةةاتالالتةةيدرسةةنببرنةةامجالمح
لكفةةةةةيتنميةةةةةةميةةةةةاراتاإلبةةةةةداعذىيمالتكنولوجيةةةةة،وكةةةةةالمحاكةةةةاةبالعمميةةةةةاتفةةةةةياكتسةةةةةابالمفةةةةةا

التكنولوجي،ترجعإلىالتأثيراىساسيلنوعالمحاكاةاإللكترونيةفيالبرنامج،لصالحالطالبات
التةةةيدرسةةةنببرنةةةامجالمحاكةةةاةاإللكترونيةةةةاإلجرائيةةةة.كمةةةاكشةةةفالباحةةةثعةةةنوجةةةودفةةةرتدال

المسةتقالتعةنالمجةالرجاتكلمنالطالبات(بينمتوسطيدα≤0.05إحصائياعندمستوى)
لكذالطالباتالمعتمداتعمىالمجالاإلدراكيفياكتسةابالمفةاىيمالتكنولوجيةة،وكةاإلدراكي،و

فةةةيتنميةةةةميةةةاراتاإلبةةةداعالتكنولةةةوجي،ترجةةةعالةةةىالتةةةأثيراىساسةةةيىسةةةموبالةةةتعمم،لصةةةالح
بةينمتوسةطي(α≤0.05)ئياعنةدمسةتوىالطالباتالمسةتقالت.وكمةاكةانىنةاكفةرتدالإحصةا
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درجةةاتالطالبةةاتفةةياكتسةةابالمفةةاىيمالتكنولوجيةةة،وتنميةةةميةةاراتاإلبةةداعالتكنولةةوجي،ترجةةع
إلىأثرالتفاعلبينأنواعالمحاكاةاإللكترونية،وأسموبالتعمم.

 م(:2013.دراسة )عبد العزيز،4

ةقائمةعمىالمحاكاةالحاسوبيةوقياسأثرىاتصميمبيئةتعممإلكترونيإلىالدراسةتىدف
الحديثة المكتبية اىجيزة مياراتتشغيل وبخاصة المكتبية بعضمياراتاىعمال تنمية في

،ولتحقيتىذااليدفوصيانتيا،وتحسيندرجةعمتالتعمملدىطمبةالمدارسالثانويةالتجارية
(طالباوطالبةمن62بعمىعينةقواميا)استخدمالباحثالمنيجالتجريبيمنخاللالتجري

طمبةالسنةالثالثةبالمدارسالثانويةالتجارية.ولقياسمياراتاستخداماىجيزةالمكتبيةالحديثة
تحتويعمى) مالحظة بطاقة تصميم المكتبية25تم اىجيزة تعكسمياراتاستخدام ميارة )

درجةالتغيروالتحسنفيعمتتعممالطمبةوصيانتيا،كماتمتصميممقياسعمتالتعمملقياس
المحاكاة باستخدام المكثفة الفردية والممارسة التدريب وبعد التطبيقية. السكرتاريا بمقرر

ذاتدإلةاحصائيةبينالمجموعةالتجريبيةوالمجموعةفروتالحاسوبيةأظيرتالنتائجوجود
ةواستخدامياوصيانتيالصالحالمجموعةالاابطةفياكتسابمياراتتشغيلاىجيزةالمكتبي

أظيرتنتائجالبحثوجود كما الحاسوبية، عمىالمحاكاة التياعتمدتفيتدريبيا التجريبية
مقارنة التجريبية المجموعة لدى التعمم عمت درجة في احصائية دإلة وذي ممحوظ تحسن

ال المحاكاة استخدام بتعميم البحث وأوصى الاابطة، عمىبالمجموعة التدريب في حاسوبية
 المياراتالعمميةبالمدارسالفنيةوالتجاريةوالتخصصاتالعمميةوالعمميةعامة.

 :(م2011دراسة)أبو ماضي، .5

ىةةةةدفتالدراسةةةةةإلةةةةىمعرفةةةةةأثةةةةراسةةةةتخدامالمحاكةةةةاةالحاسةةةةوبيةعمةةةةىاكتسةةةةابالمفةةةةاىيم
تاسةعاىساسةيبغةزة،وقةداختةارتالباحثةةوالمياراتالكيربائيةبالتكنولوجيةالةدىطمبةةالصةفال

عينةةةةقصةةةديةمكونةةةةمةةةنشةةةعبتينأيمجمةةةوعتيناةةةابطةوتجريبيةةةة،حيةةةثبمةةةغعةةةددطالبةةةات
(طالبةةةةمةةةنطالبةةةاتمدرسةةةةالسةةةيدةرقيةةةةاىساسةةةيةالعميةةةالمبنةةةات،حيةةةثاسةةةتخدمت82العينةةةة)

،واسةفرتالنتةائجعةنوجةودالباحثةالمنيجالوصفيالتحميميوالمةنيجالبنةائيوالمةنيجالتجريبةي
بةةةةينمتوسةةةةطيدرجةةةةاتطمبةةةةةالمجموعةةةةة(α≤0.05)فةةةةروتذاتدإلةةةةةاحصةةةةائيةعنةةةةدمسةةةةتوى

التجريبيةةةوالمجموعةةةالاةةابطةفةةياإختبةةارالمعرفةةيلممفةةاىيمالكيربائيةةةفةةيالتطبيةةتالبعةةدي،
كمةةةةاتوصةةةةمتالدراسةةةةةإلةةةةىوجةةةةودفةةةةروتذاتدإلةةةةةإحصةةةةائيةبةةةةينمتوسةةةةطيدرجةةةةاتطةةةةالب
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المجموعةةةالتجريبيةةةودرجةةاتالمجموعةةةالاةةابطةفةةيالتطبيةةتالبعةةديلمميةةاراتالكيربائيةةةفةةي
 بطاقةالمالحظة.

 :(م2010دراسة )نصر اهلل، .6
ىدفتالدراسةإلىبناءبرنامجمحوسبقائمعمىأسموبالمحاكاةلتنميةمياراتالتعامل

اتبةةعالباحةةثالمةةنيجالوصةةفيالتحميمةةيوالمةةنيجمةةعالشةةبكاتودراسةةةفعاليةةةىةةذاالبرنةةامج،وقةةد
البنائيوالمنيجالتجريبي،واستخدمالباحةثأداةتحميةلالمحتةوىواإختبةارالتحصةيمي،وتكونةت
عينةةةالدراسةةةمةةنشةةعبتينمةةنطةةالبقسةةمالشةةبكاتفةةيكميةةةمجتمةةعالعمةةومالمينيةةةوالتطبيقيةةة

(طالبةةًا.وكانةةتأىةةمنتةةائجالدراسةةةوجةةود23حيةةثتةةماختيارىةةابطريقةةةقصةةدية،وبمةةغعةةددىا)
فروتذاتدإلةإحصائيةبينمتوسطدرجاتطالبالمجموعةالتجريبيةةفةيالتطبيقةينالقبمةي
والبعةةةديلالختبةةةارالمعرفةةةي،كمةةةاتوصةةةمتالدراسةةةةإلةةةىوجةةةودفةةةروتذاتدإلةةةةإحصةةةائيةبةةةين

 بميوالبعديلبطاقةالمالحظة.متوسطدرجاتطالبالمجموعةالتجريبيةفيالتطبيقينالق
 (م2010دراسة)الديك،.7

ىةدفتالدراسةةةالةىتقصةةيأثةرالمحاكةةاةبالحاسةوبعمةةىالتحصةيلاآلنةةيوالمؤجةللطمبةةة
الصفالحاديعشرالعمميواتجاىاتيمنحوتعمموحةدةالميكانيكةا.ونحةومعممييةافةيالمةدارس

)اختبارومقيةةاساتجةةاه(تةةمتطبيةةتأدواتالدراسةةةالحكوميةةةالتابعةةةلمديريةةةجنةةوبنةةابمس،حيةةث
(طالبةةاوطالبةةةمةةوزعينعمةةىأربةةعشةةعبفةةيأربةةعمةةدارسمختمفةةة117مؤلفةةةمةةن)عمةةىعينةةة

)مدرسةةةتانلمةةةذكور،ومدرسةةةتانلإلناث(بطريقةةةةعشةةةوائيةتمةةةثالنالشةةةعبتينالتجةةةريبيتين،ودرسةةةتا
(طالبةةةةةةا36(،مةةةةةةنيم)64دىةةةةةةا)باسةةةةةةتخداممحاكةةةةةةاةالحاسةةةةةةوبكطريقةةةةةةةتةةةةةةدريس،وكةةةةةةانعةةةةةةددأفرا

(طالبةةةةةةة.أمةةةةةةاالشةةةةةةعبتاناىخريةةةةةةانفقةةةةةةددرسةةةةةةابطريقةةةةةةةالتةةةةةةدريسالتقميديةةةةةةة،وكةةةةةةانعةةةةةةدد28و)
(طالبةةةة.عممةةةةابةةةأنالباحثةةةةاسةةةتخدمتالمةةةنيجالتحميمةةةةي29(طالبةةةاو)24(،مةةةنيم)53أفرادىةةةا)

ةعنةةةدوالمةةةنيجالتجريبةةةيفةةةيالدراسةةةة،واسةةةفرتالنتةةةائجعمةةةىوجةةةودفةةةروتذاتدإلةةةةاحصةةةائي
بةةةينمتوسةةةطاتتحصةةةيلطمبةةةةالصةةةفالحةةةاديعشةةةرالعممةةةيومتوسةةةطات(α≤0.05)مسةةةتوى

الةةذينتعممةةواالفيزيةةاءبالمحاكةةاةبالحاسةةوبوالةةذيناتجاىةةاتيمنحةةوتعمةةمالفيزيةةاء،ونحةةومعممييةةا
تعمموىابالطريقةالتقميدية.أيااأظيرتالنتائجأنوإتوجدفروتدالةإحصائيابينمتوسطات

صةةةيلطمبةةةةالصةةةفالحةةةاديعشةةةرالعممةةةيفةةةيالفيزيةةةاء،ومتوسةةةطاتاتجاىةةةاتيمنحةةةوتعمةةةمتح
الفيزياء،ونحومعمميياتعزىإلىالتفاعلبينطريقةوالتدريسوالجنس.
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 م(:2009.دراسة )الجمال،8

 إنشاء ميارات لتنمية المحاكاة أسموب عمى قائم إلكتروني برنامج بناء إلى الدراسة ىدفت
 ولتحقيت البرنامج، ىذا فعالية ودراسة الحاسوب معمم إعداد شعبة طالب لدى كاتالحاسبشب
 أداة ب عداد الباحثة قامت الدراسة ىذه ولتطبيت التجريبي،شبو المنيج اتبعتالباحثة اليدف ىذا

 واختبار الحاسب شبكة إلنشاء الالزمة الميارات لتحديد آراءالمتخصصين إستطالع اإستبانة
لقياسمستوىا المياراتاىدائيةمالحظة وبطاقة لالتحصيلمفاىيم وتكونتإختبار  عينة ،

قسم الفرقة طالب من شعبتين من الدراسة النوعية التربية بكمية حاسب معمم إعداد الرابعة
 إلى تقسيميا وتم طالبا (60) طمبتيا عدد وبمغ قصدية، بطريقة العينة اختيار تم وقد ببورسعيد
 فروت وجود الدراسة، إلييا توصمت التي النتائج أىم وكانت تجريبية، ومجموعة ةاابطةمجموع
إحصائية ذات  والتطبيت القبمي التطبيت في تينالمجموع طالب درجات متوسط بين دإلة

 وجود إلى الدراسة توصمت كما ،لصالحالتطبيتالبعديالتحصيميالمعرفي لالختبار البعدي
 والتطبيت القبمي التطبيت المجموعةفي طالب درجات متوسط بين ائيةإحص دإلة ذات فروت
.لصالحالتطبيتالبعديالميارى لألداء المالحظة لبطاقة البعدي

 :(م2009دراسة)أبو السعود،.9

ىدفتالدراسةإلىمعرفةفاعميةبرنامجتقنيقةائمعمةىأسةموبالمحاكةاةفةيتنميةةبعةض
فةيمنيةةاجالعمةةوملةةدىطمبةةالصةةفالتاسةةعاىساسةيبغةةزة،حيةةثاتبةةعميةاراتمةةاوراءالمعرفةةة

الباحثالمةنيجالوصةفيالتحميمةيوالمةنيجالبنةائيوالمةنيجالتجريبةيوقةامباختيةارعينةةالدراسةة
مةةنطمبةةةالصةةفالتاسةةعحيةةثاختةةارشةةعبتينمةةنمدرسةةةاليرمةةوكاإساسةةيةالعميةةالمبنةةينبمةةغ

تينمةنطالبةةاتالصةفالتاسةعاىساسةةيبمدرسةةرقيةةاىساسةةية(طالبةاوأياةةاشةعب74عةددىم)
غةربغةزة،-(طالبةامنالمدارسالتابعةلمديريةالتربيةةوالتعمةيم90العميالمبناتبمغعددىن)

(،ولةةذلكأعةةدالباحةةث2007/2008وتةةمتنفيةةذالدراسةةةخةةاللالفصةةلالدراسةةيالثةةانيمةةنالعةةام)
عرفةةةفةةيمةةادةالعمةةوملمصةةفالتاسةةعكةةأداةلمدراسةةة،واسةةفرتاختبةةارلقيةةاسميةةاراتمةةاوراءالم

النتةةائجإلةةىوجةةودفاعميةةةلمبرنةةامجالمقتةةرحعمةةىتنميةةةبعةةضميةةاراتمةةاوراءالمعرفةةةفةةيمةةادة
العموملطمبةالصفالتاسعاىساسةيوأياةاعةنوجةودفةروتذاتدإلةةاحصةائيةعنةدمسةتوى

(α≤0.05بةةةةةينمتوسةةةةةطيدرجةةةةةاتطةةةةةالبالمجمو)عةةةةةةالتجريبيةةةةةةودرجةةةةةاتطةةةةةالبالمجموعةةةةةة
الاةةةابطةفةةةياإختبةةةارالبعةةةديلصةةةالحالمجموعةةةةالتجريبيةةةة،كمةةةاتوصةةةمتالدراسةةةةإلةةةىوجةةةود
فروتذاتدإلةإحصائيةبينمتوسةطيدرجةاتطالبةاتالمجموعةةالتجريبيةةودرجةاتطالبةات

 المجموعةالاابطةفياإختبارالبعديلصالحالمجموعةالتجريبية.
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 (:م2009دراسة )الصم، .10
ىةةةدفتالدراسةةةةإلةةةةىاستقصةةةاءأثةةةراسةةةةتخدامالمحاكةةةاةالحاسةةةوبيةفةةةةيتنميةةةةميةةةارةحةةةةل

المسائلالفيزيائيةلدىطمبةالصفالثانيالثانويعمميفيمحافظةصةنعاء،واتجاىةاتيمنحةو
الدراسةةأىةدافياتةمبنةاءالمةنيجالتجريبةيفةيالدراسةة،ولتحقةتالباحثحيثاتبع،مادةالفيزياء

تجةةاهنحةةومةةادةالفيزيةةاء،كمةةاتةةمأداتةةينىمةةا:مقيةةاسميةةارةحةةلالمسةةائلالفيزيائيةةةومقيةةاساإ
تصةةةةميمبرنةةةةامجمحاكةةةةاةحاسةةةةوبيلتةةةةدريسوحةةةةةدتيالكيربةةةةاءوالمغناطيسةةةةية.وقةةةةدتةةةةماختيةةةةةار

ةتتكةةونمةةن(طالبةةًاواىخةةرىاةةابط41مجمةةوعتينمةةنالطةةالبإحةةداىماتجريبيةةةتتكةةونمةةن)
(طالبةةةًا.وبعةةةةدتطبيةةةتالدراسةةةةةأشةةةارتنتةةةةائجتحميةةةلبيانةةةةاتمقيةةةاسميةةةةارةحةةةلالمسةةةةائل36)

الفيزيائيةةومقيةاساإتجةاهنحةةومةادةالفيزيةاءإلةةىفعاليةةاسةتخدامالمحاكةةاةالحاسةوبيةفةيتنميةةة
عاء.ميارةحلالمسائلالفيزيائيةلدىطمبةالصفالثانيالثانويعمميفيمحافظةصن



 :(م2009دراسة )دينغ وىاوفانغ، .11
ىةةدفتالدراسةةةإلةةىتقصةةيأثةةرتجةةاربالمحاكةةاةبالحاسةةوبفةةياستكشةةافالطةةالبتعمةةم

انكسةةةارالاةةةةوءفةةةةيالعةةةةين،ولتحقيةةةةتأىةةةةدافالدراسةةةةاتبةةةةعالباحثةةةةانالمةةةةنيجالبنةةةةائيوالمةةةةنيج
الكميةةةة،وتةةةماختيةةةارالعينةةةة(طالبةةةًامةةةنطمبةةةة64التجريبةةةي،حيةةةثتكونةةةتعينةةةةالدراسةةةةمةةةن)

عشةةةوائيًاوتقسةةةيمياإلةةةىمجمةةةوعتينمتسةةةاويتينتجريبيةةةةواةةةابطة،حيةةةثركةةةزتالدراسةةةةعمةةةى
تصميممختبرالفيزياءبالمحاكاةالحاسوبيةلمساعدةالطالبعمىفيمقةوانينومفةاىيمالفيزيةاء،

ةوداعمةلمفاىيمالفيزيةاء،وأعدالباحثانبيئةالتعممبالمحاكاةمنخاللتقديمبيئاتعرضقوي
(وفةةي++Cوقةدمالباحثةانتجةةاربمحاكةاةإنكسةةاراىشةعةوانحةةرافالاةوءباسةةتخدامبرمجةة)

ىةةذهالتجربةةةيمكةةنلمطةةالبتعةةديلبةةاراميترالتجربةةةواستكشةةافقةةانوناإنكسةةار،وقةةامالباحثةةان
اسةةتفةوتالمجموعةةالتةيدرسةتوأظيرتنتائجالدر،ببناءاختبارًاتحصيميًالدراسةأثرالبرنامج

التجربةبالمحاكاةاإفتراايةفيمياراتالبحثوتحسينالقدراتاإستكشافية.
 

 م(:2008يراك،ادراسة) ب.12
 فعالية أكثر يكون (المحاكاة(الحاسوب بمساعدة التعميم أن من التحقت الدراسةإلى ىدفت
الدراسة ىذه أجريت وقد الفيزياء، في الجامعة ةطمب نجاح زيادة حيث من التقميدية الطريقةمن
 الدراسة أىداف ولتحقيت ىاسيتيبي، جامعة في الثانوية لممرحمة والرياايات العمومتعميم قسم في
 طمبة من وطالبة طالباً (78) الدراسةمن عينة تكونت حيث التجريبي،المنيج الباحث اتبع
 إلى وتقسيميا عشوائياً العينة اختيار وتم مياء،والكي اىحياءتعميم قسمي في اىولى السنة

 وتعمموا اىحياء تعميم قسم طمبة ىم التجريبيةالمجموعة كانت حيث متساويتين مجموعتين
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 نفسو المحتوى وتعمموا الكيمياء تعميمقسم طمبة ىم الاابطة المجموعة بينما بالمحاكاة المحتوى
 أثر لقياس تحصيمياختبار ب عداد الباحث قام الدراسة ىذه ولتطبيت المحاارة، بطريقة

 أكثر كانواالحاسوب باستخدام المحاكاة بطريقة تعمموا الذينالدراسةأن نتائج وأثبتت البرنامج،
.المحاارة طريقة خالل من تعمموا الذين أولئك من نجاحاً
 م(:2005،جافيديدراسة).13

 المحاكةاة عمةى المعتمةد بةالمختبر ميةديالتق الفيزيةاء مختبةر مقارنةة إلةى الدراسةة ىةدفت
 المرحمة في اليندسة طالب لدى تصاإتاإ أنظمة مواوع مفاىيم بتعمم يتعمتفيما اإللكترونية
 عينةة تكونةت حيةث التجريبةي، المةنيج الباحةث اتبةع الدراسةة أىةدافولتحقيةت اىولةى، الجامعيةة
 جامعةة فةي اىولةى الجامعيةة مةةالمرح يفة اليندسةةكميةة طةالب مةن طالبةاً(80)مةن الدراسةة
 قةام الدراسةة ىةذه ولتطبيةت ،اإللكترونيةةالمحاكةاة برنةامج باسةتخدام الباحةث قةام حيةث كالورينةا،
 فةروت توجد أنو الدراسةنتائج وأظيرت المفاىيم، مستوى لقياس تحصيمي اختبار ب عداد الباحث
.ترونيةاإللك المحاكاة مجموعة لصالح المجموعتين بين إحصائياً دالة
 (:م2005دراسة)البحيصي،.14

ىةةةدفتالدراسةةةةإلةةةىمعالجةةةةمشةةةكمةخطةةةوطاإنتظةةةارفةةةيمركةةةزرعايةةةةأوليةةةةباسةةةتخدام
المحاكاةبالحاسوب،وطبقةتىةذهالدراسةةعمةىمركةزشةيداءالشةيخراةوانلمرعايةةاىوليةةفةي

القةراراتذلكميةةفةياتخةاسةاليباغزة،حيثكاناليدفالرئيسيفيىذهالدراسةةىةوتطبيةتاى
لمساعدةمتخذالقراربطريقةعمميةفيحلالمشكمةووذلكبتقديمنظاممقتةرحلتحسةينالواةع
الحةةاليلمنظةةامالموجةةودفةةيالمركةةز،حيةةثتمثمةةتالمشةةكمةبانتظةةارالمراةةىداخةةلالنظةةاملمةةدة

التجريبةةةيداخةةةلالمةةةنيجالباحثةةةةسةةةاعةلمحصةةةولعمةةةىالخدمةةةة،أياتبعةةةتىنةةةا2.5تزيةةةدعةةةن
مركزالرعايةاىوليةمعتقييملمنتائجواتبةاعاىفاةل،وكةانمةنأىةمأدواتجمةعالبيانةاتمنيةا

داريبمركةزالرعايةةاإوليةةوليةفيوزارةالصحةوالمديراإلالمقابمةمثلمديرمراكزالرعايةاى
يةجمعالبياناتشيرتقريباماىطباءواإلداريينحيثاستغرقتعممتومن،بالشيخراوانبغزة

،وحيةةةثقامةةةتالباحثةةةةأياةةةابمعايشةةةةالمشةةةكمةخةةةاللشةةةيرعمةةةلقامةةةت2005حتةةةىينةةةاير
بتسةةةجيلعةةةددالمراةةةىالقةةةادمينإلةةةىالمركةةةزوتوقيةةةتوصةةةوليموخةةةروجيممةةةنالمركةةةزوأمةةةاكن

ريضنتقةاءمةاتكدسالخطوطفيالمركز،والفتةراتالتةييحةدثبيةاالتكةدس،ثةمقامةتالباحثةةب
بشةكلعشةوائيتمةةواآلخةروالتنقةلمعةةوخةاللالنظةاملمعرفةةةالوقةتالتةييقاةةيوفةيكةلمرحمةةة

داخةةلالنظةةام،عممةةابةةأنيواجيونيةةامةةنمراحةةلالنظةةام،وفةةيالنظةةامكمةةولتحديةةدالمشةةاكلالتةةي
ميةوالباحثةاتبعتالمنيجالتحميميالتجريبيىنياتعتمدعمةىدراسةةنمةوذجالنظةامالحةاليوتحمي
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وكةةانمةةنأىةةمنتةةائجىةةذهالدراسةةةأنيةةاالخدماتيةةة،واقتةةراحنمةةوذججديةةدلمنظةةامداخةةلالمؤسسةةة
نتظةار،وذلةكعةنأثبتتأنومنالممكناستخدامالمحاكاةبالحاسوبفيحةلمشةكمةخطةوطاإ

وعميةو،طريتتصورونمذجةالنظامبالحاسوبوتجربةةوتطبيةتىةذاالتصةورعمةىأرضالواقةع
هالدراسةةةأثبتةةتأىميةةةتةةدريبمتخةةذيالقةةرارفةةيجميةةعالمجةةاإتعمةةىاسةةتخدامتقنيةةةفةة نىةةذ

المحاكاةفياختيارالقرارالمناسبولمرونتياوسيولتياوقدرتياعمىتحديةدنتةائجالقةرارومزايةاه
وعيوبوبطريقةعممية.

 التعقيب عمى دراسات المحور األول
مي:منالعرضالسابتلمدراساتيتاحماي

 من حيث موضوع الدراسة وأىدافيا: .1

اشةةتركتالدراسةةةمةةعمعظةةمالدراسةةاتالسةةابقةمةةنحيةةثاسةةتخداممواةةوعدراسةةةالمحةةور
اىولالمحاكةةاةاإللكترونيةةةكمتغيةةرمسةةتقللمدراسةةةإإأنالتسةةمياتمختمفةةةلكةةنالماةةمونإ

ىالمحاكةةاةاإلكترونيةةةمثةةليختمةةفحيةةثأنبعةةضالدراسةةاتاتفقةةتمةةعالدراسةةةالحاليةةةبمسةةم
وبعةةةةةةةةةض(م2009دراسةةةةةةةةةة)الجمةةةةةةةةةال،،و(م2005دراسةةةةةةةةةة)جافيدي،،و(م2113دراسةةةةةةةةةة)برغوث،

(و)دينةةةةةةةةةغم2119الدراسةةةةةةةةةاتأسةةةةةةةةةمتدراسةةةةةةةةةتيابالمحاكةةةةةةةةةاةالحاسةةةةةةةةةوبيةمثةةةةةةةةةلدراسة)الصةةةةةةةةةم،
عبةةةد(،و)م2111و)الةةةديك،(،م2111و)أبةةةومااةةةي،(،م2114(و)سةةةعداهلل،م2119وىاوفةةةانغ،
(،وكمةةةةاأنبعةةةةضالبةةةةاحثينقةةةةاموابتسةةةةميتدراسةةةةتيمم2115،و)البحيصةةةةي،(م2113،العزيةةةةز

م(،أسةةةمىدراسةةةتو2008يراك،دراسةةةة)بةةةاأمةةةا(،م2115بالمحاكةةةاةالرقميةةةةمثةةةلدراسةةةة)برغوث،
جميةةعالتسةةمياتالسةةابقةماةةمونياواحةةدفةةي وىنةةا، (المحاكةةاة(الحاسةةوب بمسةةاعدة مالتعميبةة

لكترونيأوحتىرقميولكنمنحيثىدفإسبأواستخداميملمحاسوببواسطةبرنامجمحو
كربمعالجةةةصةةعوباتفةةيالةةتعممأيحةةلذالدراسةةاتالسةةابقة،اتفقةةتجميةةعالدراسةةاتالسةةابقةالةة

مشكالتتعميميةمنحيثاليدفماعدادراسةواحدةعالجةتمشةكمةخطةوطاإنتظةاربمركةز
(.كمةام2115وسبةمثةلدراسة)البحيصةي،لمرعايةاإوليةبوزارةالصحةباستخدامالمحاكاةالمح

أنبعةةةضالدراسةةةاتىةةةدفتلعةةةالجمشةةةكالتأدائيةةةةةأومياريةةةةمثةةةلمواةةةوعالدراسةةةةالحاليةةةةة
(،و)نصةةةةةةرم2113،عبدالعزيةةةةةةزلكترونيةةةةةةةأوالمحوسةةةةةةبةمثةةةةةةلدراسةةةةةةة)باسةةةةةةتخدامالمحاكةةةةةةاةاإل

(،كمةةةاأنم2115(،و)البحيصةةةي،م2119(،و)دينةةةغوىاوفةةةانغ،م2119(،و)الصةةةم،م2111اهلل،
بعةةةةةةضالدراسةةةةةةاتاسةةةةةةتخدمتالمحاكةةةةةةاةالمحوسةةةةةةبةفةةةةةةيتنميةةةةةةةالجوانةةةةةةبالمعرفيةةةةةةةفقةةةةةةطمثةةةةةةل

(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةم2005دراسةةةةةةةةةةةةةةة)جافيدي،و(،م2111(ودراسةةةةةةةةةةةةةةة)الديك،م2115دراسةةةةةةةةةةةةةةة)برغوث،
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وحيةةثأنىنةةاكدراسةةاتىةةدفتلةةدمجبةةينتنميةةةالجانةةبالمعرفةةيواىدائةةي،(م2008)بةةايراك،
 .(م2009دراسة)الجمال،،و(م2111(ودراسة)أبومااي،م2118غوث،مثلدراسة)بر

 من حيث المنيج: .2

(،ودراسةة)برغوث،م2115اتبعتمعظمالدراساتالمةنيجالتجريبةيمثةلدراسةة)برغةوث،
دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة)و،م(2005دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة)جافيدي،و(،م2113،عبةةةةةةةةةةةةةةةةدالعزيةةةةةةةةةةةةةةةةز(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةة)م2113
(،ودراسةةة)البحيصةةي،م2119)الصةةم،(،ودراسةةةم2111ودراسةةة)سةةعداهلل،،م(2008بةةايراك،
تاتبعةةتالمةةنيجالوصةةفيالتحميمةةيوالمةةنيجالبنةةائيوالمةةنيجسةةا(،أمةةاىنةةاكبعةةضالدرام2115

(م2111(،ودراسة)نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراهلل،م2111التجريبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)أبومااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي،
مةةةةةنيجالبنةةةةةةائي(الم2119(،بينمةةةةةااتبعةةةةتدراسةةةةةة)دينةةةةغوىاوفةةةةةانغ،م2119ودراسة)أبوالسةةةةعود،

،فةةيحةةين(المةةنيجالتجريبةةيوالمةةنيجالتحميمةةيم2115والتجريبةةي،واتبعةةتدراسةةة)البحيصةةي،
اتبعتالمنيجالشبوالتجريبي.م(2009دراسة)الجمال،

 من حيث المجتمع والعينة ومكان الدراسة: .3

،حيثتماختيارالدراساتالسابقةمنحيثالمجتمعوالعينةمعبعضهالدراسةذىاتفقت
مةنطمبةةكميةةفمسةطينالتقنيةةكةونالباحةثيعمةلبيةا،لمدراسةةالحاليةةمجتمعالدراسةةوعينتيةا

مةةعالدراسةةةالحاليةةةفةةيطبيعةةةمجتمةةعوعينةةةالدراسةةةكةةونيممةةنالدراسةةاتالسةةابقةحيةةثاتفقةةت
دراسةةة،و(م2008(،ودراسةةة)بةةايراك،م2005دراسةةة)جافيدي،منيةةاطمبةةةالجامعةةاتوالكميةةات،

مةةةعوالعينةةةةمةةةنطمبةةةةتاتفقةةةتالعديةةةدمةةةنالدراسةةةاتفةةةياختيةةةارالمج،بينمةةةام(2009)الجمةةةال،
(،م2113،عبدالعزيز(ودراسة)م2114(،ودراسة)سعداهلل،م2115المدراسمثلدراسة)برغوث،

واقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة،(م2119(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)أبوالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعود،م2111ودراسة)أبومااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي،
ينتسةتقبميممركةزلمرعايةةاىوليةةالتابعةةلةوزارةذىعينةمنالمراىال(عمم2115)البحيصي،

الصحةلمدةشيركامل،ولمعممأنجميعالدراساتالسابقةحددتمكانالدراسة.
 من حيث األدوات:  .4

اسةةتخدمتبعةةضالدراسةةاتأدواتمثةةلبطاقةةةمالحظةةةالميةةاراتاىدائيةةةواختبةةارمعرفةةي
كمةةةةةا،(م2009دراسةةةةةة)الجمةةةةةال،و(،م2111(ودراسة)أبومااةةةةةي،م2114،مثةةةةةلدراسة)سةةةةةعداهلل

(م2115اسةةتخدمتبعةةضالدراسةةاتأدواتمثةةلأداةاإختبةةارالتحصةةيميفقةةطكدراسةةة)برغوث،
دراسة)و،م(2005دراسة)جافيدي،و(،م2119ىاوفانغ،و(ودراسة)دينغم2119ودراسة)أبوالسعود،

راتعمميةةةةاراسةةةاتأدواتمثةةةلبطاقةةةةمالحظةةةةميةةةتبعةةةضالدفبينمةةةااسةةةتيد،م(2008بةةةايراك،
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(،أمةةةةةةةةةةام2119(ودراسةةةةةةةةةة)الصةةةةةةةةةةم،م2113،عبدالعزيةةةةةةةةةةزومقيةةةةةةةةةاساتجةةةةةةةةةةاهلمطمبةةةةةةةةةةكدراسةةةةةةةةةةة)
(اسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدمتأداةاختبةةةةةةةةةةةةةةةةارلممعرفةةةةةةةةةةةةةةةةةومقيةةةةةةةةةةةةةةةةاساتجةةةةةةةةةةةةةةةةاه،إإأنم2111دراسةةةةةةةةةةةةةةةةة)الديك،
يةارات(استخدمتثالثأدواتوىياختبارمفاىيمتكنولوجيةةواختبةارمم2113دراسة)برغوث،

اإبداعالتكنولوجيواختبارويتكنلألشكالالمتامنة.
 من حيث النتائج: .5

تاالمحةةورفةةيالكثيةةرمةةنالنتةةائجحيةةثأسةةفرذتشةةابيتمعظةةمالدراسةةاتالسةةابقةفةةيىةة
اتدإلةةةةإحصةةةائيةفةةةيأثةةةرأوفاعميةةةةذنتةةةائجالعديةةةدمةةةنالدراسةةةاتالسةةةابقةعةةةنوجةةةودفةةةروت

لكترونيةةةأوالمحوسةةبةوالرقميةةةفةةيتنميةةةتمثةةلبالمحاكةةاةعمومةةاسةةواءاإل)المتغيةةرالمسةةتقل(الم
لكتنميةذ)المتغيرالتابع(مثلالمفاىيمالتكنولوجيةأوتنميةالجانبالمعرفيفيمساتمعينوك

(م2113،عبدالعزيةةز(ودراسةةة)م2115دراسةةة)برغوث،،يةةافةةيمسةةاتمعةةينومنالجانةةبالميةةاري
ودراسةةة)أبو،(م2111ودراسة)نصةةراهلل،،(م2111ودراسة)أبومااةةي،،(م2113ودراسةةة)برغوث،

دراسةةةةةةةةةة)و،م(2005دراسةةةةةةةةةة)جافيدي،،و(م2119ودراسةةةةةةةةةة)دينغوىاوفةةةةةةةةةانغ،،(م2119السةةةةةةةةةعود،
،وىدايدللعمىفاعميةةبةرامجالمحاكةاةاإللكترونيةةم(2009دراسة)الجمال،،وم(2008بايراك،

المعرفيةةةوالميةاراتاىدائيةةة،والةذيكةةاندافعةالمباحةةثفةةيأوالبةرامجالتقنيةةةفةيتنميةةةالجوانةب
فيالدراسةPLCاختياربرامجالمحاكاةاإللكترونيةفيتنميةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي

الحالية.

 برمجمة ميارات التحكم المنطقي الثانيا: الدراسات التي اىتمت بتنمي

 )الميارات العممية أو األدائية(.
 م(:2015ىيسيو،.دراسة)1

البرمجي)تيدف المنطقي التحكم ميارات تعمم إلى تصميمPLCالدراسة خالل من )
 العممية التعميمية التجارب من العديد وتطبيت متنقمة، عممية تدريب الوحدةبواسطةوحدات

جيزةهالوحدةالطمبةمنتعمممياراتبرمجةالتحكمالمنطقيبواسطةأذالمتنقمة،حيثتمكنى
(المرتبطةبوحداتالتحكمالمصممةالتيتحتويعمىالعديدمنالنماذجالتدريبية،PLC)ةال

 Portable Kit for Programmableوحدةتدريبعمميةمتنقمة)35الباحثلذلكصمم

Logic Controller Educationحيثاتبعالباحثالمنيجالتجريبيخاللتطبيقولمبحث،)
4(فيشيرA&Mطالبمنطمبةالبكالوريوسمنجامعةتكساس)39منعمىعينةمكونة
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ا العام م2015لدراسي)من و(، العينة توزيع المعتادةلىمجموعتينحيثطبتبإتم الطريقة
خرىباستخداموحداتالتدريبالمتنقمةمنخاللتطبيتعدةتطبيقاتمثلعمىمجموعةواى

حصائيةبعدتطبيتائجالتقييماإلسفرتنتوأ(،TIMER ONالتايمرالموصلبعدفترةزمنية)
يجابيةتعممالطمبةكنتيجةإستخداموحدةإلممجموعتينعنكأداةجمعلبياناتالدراسةاإختبار

المتنقمة) المصممة PLCالتدريب بشكل التأ( ميارات تعمم في البرمجي،حفال المنطقي كم
يجابيحيثساىمتفيالتأثيرعمىمدىإصممةبشكلكتمتقييمالوحدةالماافةالىذلباإل

،سيولةفياإستخدام،السماحلمطمبةبمشاىدةتوصيالتالالزمةفيPLCفيمتعممميارات
أيااتحفيزالطمبةلمتعمم،والشيءالميمأيااكانىناكردةفعللمطمبةفيوPLCةالتحكمبال

دةالمصممة.رغبتيمبمشاىدةأدواتعديدةأخرىمثلالوح
 (:م2013دراسة)أبو النور،.2

بعضمياراتاستخدامالدراسةتاستيدف تنمية في إلكترونيمقترح برنامج قياسأثر
ولتحقيتىذاة،يطالبالمدارسالثانويةالصناعيلد (PLC) المتحكماتالمنطقيةالمبرمجة

تالمنطقيةالمبرمجةالمطموباليدفقامتالباحثةب عدادقائمةبمياراتاستخدامالمتحكما
لديطالبالصفالثالثالثانويالصناعيتخصصالتركيباتوالمعداتالكيربية، تنميتيا
كماتمإعدادبرنامجإلكترونيفيوحدةتركيبالمتحكمالمنطقيالمبرمج،وحدةاستخدامات

المجاإ في المبرمجة المنطقية المتحكمات الكيربية، الباحثةت فيتباراخوأعدت معرفي
PLC)ةال مالحظة وبطاقة المبرمجة( المنطقية المتحكمات استخدام الوحدتينميارات في

.لمرتبطةالمقترحتينلقياسالجوانبالمعرفيةواىدائيةا

(طالبًامن25عميمجموعتيالبحثالمجموعةاىوليتشمل)الدراسةتمتطبيتأدوات
اعيتخصصالتركيباتوالمعداتالكيربيةبمدرسةالنجاحطالبالصفالثالثالثانويالصن
بم المشتركة الصناعية اإلالثانوية تدرسبالبرنامج البحيرة لكترونيالمقترحكمجموعةحافظة

(طالبًاتدرسبالطريقةالمعتادةكمجموعةاابطة.25تجريبيةوالمجموعةالثانيةتشمل)
 

 أوقد التوصل الى النتائج )وجودسفرت مستوى عند إحصائيًا دال بين0.01فرت )
الم طالب درجات اإمتوسطي في البعدي التطبيت في لمياراتجموعتين المعرفي ختبار

التجريبية المجموعة طالب لصالح المبرمجة المنطقية المتحكمات ىناكاستخدام كان كما ،
أ مستوى)ياا عند بينمتوسطيدرجاتطالبا0.01فرتدالإحصائيًا لمجموعتينفي(
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التطبيتالبعديلبطاقةمالحظةمياراتاستخدامالمتحكماتالمنطقيةالمبرمجةلصالحطالب
. المجموعةالتجريبية

 :(م2012دراسة)أبو عمبة،.3

كيةةفةيتنميةةالميةاراتالعمميةةفةيذالدراسةإلىمعرفةأثربرنامجيوظفالسبورةالىدفت
بةةةالصةةفالتاسةةعاىساسةةيبغةةزة،حيةةثاسةةتخدمالباحةةثالمةةنيجالمخططةةاتالكيربائيةةةلةةدىطم

(طالبةةةامةةةنطمبةةةةالصةةةفالتاسةةةعاىساسةةةي62التجريبةةةيلمدراسةةةةوتكونةةةتعينةةةةالدراسةةةةمةةةن)
لالجئةةينمحافظةةةشةةمالغةةزة،وتةةمتوزيةةعالعينةةةعمةةىمجمةةوعتين"بمدرسةةةالفةةاخورةاإلعداديةةة"أ

صةةةممالباحةةةثأداتةةةينىمةةةا:اختبةةةارتحصةةةيميا،كمةةةبالتسةةةاويواحةةةدةاةةةابطةواىخةةةرىتجريبيةةةة
المعرفيةةةةةلمميةةةةارات،وبطاقةةةةةمالحظةةةةةتقةةةةيسأداءالطمبةةةةةفةةةةيالجانةةةةبنظةةةةريلقيةةةةاسالجوانةةةةب

كيةةةةة،وتةةةةدريسذحيةةةةثتةةةةمتةةةةدريسالمجموعةةةةةالتجريبيةةةةةبواسةةةةطةالسةةةةبورةالو،الميةةةةاريوالعممةةةةي
ومةةةنتةةةمتطبيةةةتاإختبةةةارالمجموعةةةةالاةةةابطةبواسةةةطةالطريقةةةةالعاديةةةةفةةةيالغرفةةةةالصةةةفية،

سةفرتالنتةائجعةنأكرفيالتطبيةتالبعةديلممجمةوعتين،وذالمعرفيوبطاقةالمالحظةالسابقةال
(بةةينمتوسةةطدرجةةاتطةةالبα=<0.05اتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوىدإلةةة)ذوجةةودفةةروت

لعمميةةةفةةيالمجموعةةةالتجريبيةةةوطةةالبالمجموعةةةالاةةابطةفةةيالجوانةةبالمعرفيةةةوالميةةاراتا
المخططاتالكيربائيةلصالحطالبالمجموعةالتجريبيةة،كمةاكشةفالباحةثعةنوجةودعالقةة

(بةةيندرجةةاتطةةالبالمجموعةةةالتجريبيةةةα=<0.05طرديةةةدالةةةإحصةةائياعنةةدمسةةتوىدإلةةة)
ممخططةاتالكيربائيةة،لبطاقةةالمالحظةةلمميةاراتالعمميةةفةيعمةىاإختبةارالنظةريودرجةاتيم

كيةةفةيتنميةةالميةاراتذييوظةفالسةبورةالذسفرتالنتائجعنوجودفاعميةلمبرنامجالأااوأي
العمميةفيالمخططاتالكيربائيةلطالبالصفالتاسعاىساسي.

 :(م2011دراسة)أبو ماضي، .4

كتسابالمفاىيموالمياراتاىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخدامالمحاكاةالحاسوبيةعمى
الكيربائيةةةةبالتكنولوجيةةةالةةةدىطمبةةةةالصةةةفالتاسةةةعاىساسةةةيبغةةةزة،وقةةةداختةةةارتالباحثةةةةعينةةةة

(82قصديةمكونةمنشعبتينأيمجموعتيناابطةوتجريبية،حيثبمغعددطالبةاتالعينةة)
طالبةةمةةنطالبةةاتمدرسةةةالسةةيدةرقيةةةاىساسةيةالعميةةالمبنةةات،حيةةثاسةةتخدمتالباحثةةةالمةةنيج

سفرتالنتائجعنوجودفروتذاتدإلةأالتحميميوالمنيجالبنائيوالمنيجالتجريبي،والوصفي
(بينمتوسةطيدرجةاتطمبةةالمجموعةةالتجريبيةةوالمجموعةةα=<0.05حصائيةعندمستوى)إ

لصةةةةالحالمجموعةةةةةالاةةةةابطةفةةةةياإختبةةةةارالمعرفةةةةيلممفةةةةاىيمالكيربائيةةةةةفةةةةيالتطبيةةةةتالبعةةةةدي
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وصةةةمتالدراسةةةإلةةىوجةةةودفةةروتذاتدإلةةةإحصةةةائيةبةةينمتوسةةطيدرجةةةات،كمةةاتالتجريبيةةة
طالبالمجموعةالتجريبيةودرجاتالمجموعةالاابطةفيالتطبيتالبعديلممياراتالكيربائية

.،لصالحالمجموعةالتجريبيةفيبطاقةالمالحظة
 م(:2011دراسة)يمماز وكترانسيوغمو، .5

منPLCمجموعةتجاربعمميةفيالتحكمالمنطقيالمبرمجىدفتالدراسةإلىتصميم
خاللتصميموحدةتدريبمتنقمةيتمإجرائيابداخلالمختبربجامعةأوكانب سطنبولبتركيا،
حيثتمإعدادىالغرضالتعميموالتدريبعمىاكتسابمياراتالتحكمالمنطقيالمبرمجوالتي

 تطبيقاتالة فيمعظم منذاتPLCتستخدم عدد تنفيذ يتم إذ لألىدافالتعميمية، العالقة
أنالمتدربإيحتاجإلىمعداتخارجية كما المصممة، التجاربالعمميةمنخاللالوحدة

 الة خالل بالتطبيتمن لمتحكم تجربة الخاصبكل البرنامج كتابة إلى ،PLCسوىحاجتيم
لةبأكثرأمانا،كماذكرالباحثونأنمنوتمكنالمتعمممنإجراءالتوصيالتالكيربائيةبسيو

أىدافالدراسةأيااجعلالتصميمالحالي،أكثرتوافقافيحالاستخداممعداتماديةمختمفة
مثلزيادةعددمداخلومخارجالطاقةوكوابلربطالبياناتالمختمفةالمتوفرةبالتصميم،حيث

.أنتكمفةالتجييزقدرتبأقلالتكاليفاإقتصادية

كمااتبعالباحثونالمنيجالوصفيالبنائيالتيشممتوالدراسةوالمنيجالتجريبيمنخالل
إجراءوتنفيذالعديدمنالتجاربالعمميةحتىتمفحصأداءالوحدةالمتنقمةالمصممةبالحصول

التجاربعمىالنتائجوتقييميا،أيتمثمتعينةالدراسةفيالوحدةالمصممةالمتنقمةبمجموعة
،حيثاختبرPLCالعمميةالمقترحةلمتدريبمنأجلتنميةمياراتالتحكمالمنطقيالمبرمج

الباحثونتمكالتجاربوالوحدةالمصممةكأداةالدراسةفيجمعالبياناتلمحصولعمىالنتائج
وتنميتياوالتيأسفرتعنفاعميتياونجاحيافيدقتيالمنتائجواختصرىالموقتالالزملمتدريب

بدونخطورةمنأجلاستخداميافيالتعميم.PLCلممياراتالمكتسبةفيالة

 (:م2010دراسة)شير،.6

(،PLCتيةةدفالدراسةةةالةةىتطبيةةتالمعمةةلاإفترااةةيمتعةةددالبةةرامجعمةةىتعمةةيمبرمجةةة)
هالدراسةةةةةةعمةةةةةةىتطةةةةةةويرمعمةةةةةلافترااةةةةةةيباسةةةةةةتخدامبةةةةةرامجمتعةةةةةةددةلتعمةةةةةةيمذحيةةةةةثتعمةةةةةةلىةةةةةة

،اتبعخاللالدراسةالمنيجالتجريبةيو،(PLCلميكاترونكسوىيمصممةلتعميمكيفيةبرمجة)ا
طالةبفةيقسةمالتعمةيمالصةناعيوالتكنولةوجيفةي34تالدراسةةعمةىعينةةمكونةةمةنذكمانف

طالب17،حيثتمتعيينم2010جامعةشانجيايالوطنيةفيتايوانعمومافيشيرأكتوبر
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طةالطريقةالتقميديةةببالتساوي،حيثيتبعمعالمجموعةالاا(اابطةوتجريبية)لكلمجموعة
والمجموعةالتجريبيةتمتصميمعدةتمارينكبرامجافتراايةتسةتخدماةمنالمعمةلاإفترااةي

دواتأ(،وتةةةةمتصةةةةميمPLC)الةةةةتحكمالمنطقةةةةيالمبةةةةرمجالطمبةةةةةميةةةةاراتبرمجةةةةةدالمقتةةةةرحلتزويةةةة
وتفةةةيدرجةةةاتواةةةحتالنتةةةائجأنىنةةةاكفةةةرأتبةةةارلممجمةةةوعتين،حيةةةثالدراسةةةةمةةةنخةةةاللاخ

حيةةةثزودتالبةةةرامجالمتعةةةددةمسةةةتخدميالمعمةةةلو،لصةةةالحالمجموعةةةةالتجريبيةةةة،المجمةةةوعتين
اتمعنةةىفيمةةايتعمةةتذيجابيةةةإنةةتجعنةةواذ(وىةةPLCاإفترااةةيسةةيولةفةةيالبرمجةةةبواسةةطة)

بمعرفةوفيمالمادة.

شكدراسة).7  م(:2009 ،كوسكن وا 

 البرمجي المنطقي التحكم في تقنية تدريب وحدة تصميم إلى الدراسة فيPLCىدفت
المقترح التصميم ويمكن التطبيقاتالصناعية، في استخداميا أجل من غازيبتركيا، جامعة

 نظامالة منتعممومحاكاة المستخدمفيالتحكمباآلإتPLCطمبةالمرحمةالجامعيةوالعميا
معال لتتناسب التحكم، مجال في مياراتيم وتنمية الصناعية التطبيقات في كيروميكانيكية

احتياجاتالصناعةالمختمفةذاتالعالقة،بحيثتعطيلممدربأوالمدرسالقدرةعمىإيصال
المتعممينلكافة إجراء إمكانية ويوظفالتصميم المحتوىالعمميوالعمميفيتمكالمجاإت،

حيثاشتممتإجراءاتال المقترح، التصميم منخالل بيا والتحكم اىعطال صالح وا  صيانة
يمكنالمتعممبالتحكمبالتطبيت تعبئةسوائلمععملنظاممحاكاة الوحدةعمىتصميموحدة
التي المتغيراتوالباراميتر ىجلإدخالقيم الممسالتياستخدمتبالتصميم منخالللوحة

HMIياخالسوائلوالسيطرةبالنظامبالكاملالمقترحمنخاللوحدةتتحكمبسرعةالموتورف
الباحثون واتبع اىدائية، التجارب امن بواسطتيا تحقيقيا المطموب النتائج مشاىدة وأياا
الدراسةوالمنيجالتجريبيمنخاللإجراءوتنفيذالعديد المنيجالبنائيوالوصفيالتيشممتيا

بالوحدةمنالتجاربالعمميةحتى تمثمتعينةالدراسة، التقني،كما يتمفحصأداءالتصميم
ميارات تنمية أجل لمتدريبمن المقترحة أياا العممية التجارب ومجموعة التقنية المصممة

،والذيأدىإختبارالباحثونلتمكالتجاربوالوحدةالمصممةPLCالتحكمالمنطقيالمبرمج
تلمحصولعمىالنتائجوالتيأسفرتعنفاعميتياونجاحيافيكأداةالدراسةفيجمعالبيانا

معالقدرةعمىإدخالالقيمPLCاستخداميالمبرامجالمحوسبةوربطيابالحاسوبمنخاللالة
المتغيرةالمختمفةبواسطةاستخداملوحةالممسحيثساعدتفيمشاىدةأوامرالتحكمبواسطة

 إلمكانية باإلاافة التدريب الجيازوحدة وىذا التعمم، عممية خالل الخطأ نسب من التقميل
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تعميميييدفلتطويرمياراتالطالبالتقنيينفيتطويرمواد التقنييعتبركنظام المصمم
ليم،كماأنىذاالتدريبيرفعمنمياراتالمدربينوكفاءاتيمممنيعمموابنفسالمجال.

 :(م2009دراسة)العمراني، .8

اسةإلىتقديموحدةمقترحةإكتسابمياراتتصميموتقويمالبرمجياتالتعميميةىدفتالدر
،حيةةةةةثلةةةةةدىالطالبةةةةةاتالمعممةةةةةاتتخصةةةةةصتكنولوجيةةةةةاالتعمةةةةةيمفةةةةةيالجامعةةةةةةاإلسةةةةةالميةبغةةةةةزة

استخدمتالباحثةالمنيجالبنائيلبناءالوحدةالتعميمية،والمنيجالتجريبةيلمعرفةةمةدىاكتسةاب
طالبةةةةمةةةن(26)ويمالبرمجيةةةاتالتعميميةةةةعمةةةىعينةةةةالدراسةةةةالمكونةةةةمةةةنميةةةاراتتصةةةميموتقةةة

طالباتالسنةالثالثةةتخصةصالعمةومالتطبيقيةةوتكنولوجيةاالتعمةيمفةيالجامعةةاإلسةالميةبغةزة،
وأعدتالباحثةأداةاختبارلقياسمستوىالمعرفةالعمميةلميةاراتتصةميمالبرمجيةاتالتعميميةة،

قياسمستوىمياراتتقويمالبرمجياتالتعميمية،وأسفرتالنتائجعنوجودفةروتوبطاقةتقويمل
(فةةةةيمسةةةةتوىاكتسةةةةابميةةةةاراتتصةةةةميمالبرمجيةةةةاتα=<0.01دالةةةةةاحصةةةةائياعنةةةةدمسةةةةتوى)

التعميميةبةينالتطبيةتالقبمةيوالبعةديلصةالحالتطبيةتالبعةدي،كمةاكةانىنةاكأثةرفةيالمعرفةة
وكةةةذلكحجةةةمالتةةةأثيرفةةةيالميةةةارة1.84كةةةانمرتفعةةةاوبمةةةغقيمةةةةح=العمميةةةة)اختبارالتصةةةميم(

أيأنالفةروت1.79العممية)بطاقةتقويمالبرمجياتالتعميمية(كانمرتفعاحيثبمغتقيمةح=
كانةةتحقيقيةةةوإتعةةودلمصةةدفة،وأنتةةأثيرالوحةةدةالمقترحةةةعمةةىاكتسةةابميةةارةتصةةميموتقةةويم

يرالمستقلعمىالمتغيرالتابع(ىوتأثيرمباشروجوىري.البرمجياتلدىالطالبات)المتغ

 (:م2008دراسة)باريت،  .9

PLCتيدفىذهالورقةإلىتصميموحدةتدريبمتنقمةلنظامالتحكمالمنطقيالبرمجي
اتبعالباحثالمنيجالتجريبي،منخاللتطبيتحيثإستخداميافيمختبراىتمتةالصناعية،

رحعمىعينةالدراسةالتيشممتعددمنالميندسينوالفنيينممنلدييمخبرةالتصميمالمقت
FASفيمجالاىتمتةالصناعيةوالبرمجة،حيثتمتنفيذالدراسةفيمركزالتدريبواىبحاث

التحكم مجال في تنميتيا المراد لمميارات كاختبار مالحظة الباحثبطاقة أعد كما ب يرلندا،
ولمعممأنالبطاقةتمكنالباحثمنتحديداتقانالمتعمملمميارةأمإ،حيثالمنطقيالبرمجي

ارتكزتعمىعدةمحاورمنيا:مجالتحميلوتحديداإمكاناتالالزمةلمتطبيتواليدفمنو،
الة توصيل تطبيت، ىي الالزمة الكيربائية المخططات القطعPLCورسم من عدد مع

الكيربائيةالالزمةلمتجربة،تعمممياراتالبرمجةباستخدامالمغةاإللكترونيةواجراءالتوصيالت
السمميةلمبرمجةلمتحكمبالنظاموالتجربة.
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أو عمى الدراسة نتائج أساسياتمياراتإسفرت تعمم في المقترح النظام تصميم يجابية
البرمجي المنطقي اPLCالتحكم ليمبي المصمم النظام تطوير الباحث واقترح تعمم، مكانية
معتطويرفياستخداملغاتالبرمجةاىخرىوتركيبعددPLCمياراتمتقدمةباستخدامالة

بالة لتطويرالتجاربالعممية موديولPLCمنالممحقاتالالزمة EATHERNETمثلنظام
.SCADA SYSTEMلمتحكمفياىنظمةعنبعدوىذامايسمىنظامالةPLCالمتصلبالة

 (:م2008شقفة، دراسة ).10

ىدفتالدراسةإلىبناءبرنامجتقنةيفةياةوءالمسةتحدثاتالتقنيةةلتنميةةبعةضالميةارات
لكترونيةفيمنياجالتكنولوجيالدىطالباتالصفالعاشةراىساسةيبغةزة،واسةتخدمالباحةثاإل

يتمثمةةتفةةيبطاقةةةالمةةنيجالتحميمةةيوالبنةةائيوالتجريبةةي،وقةةامالباحةةثببنةةاءأدواتالدراسةةةوالتةة
لكترونيةةةةةةة،باإلاةةةةةةافةإلةةةةةةىاإختبةةةةةةارالتحصةةةةةةيمي،وقائمةةةةةةةبالميةةةةةةاراتالمالحظةةةةةةةلمميةةةةةةاراتاإل

(طالبةمنطالباتالصفالعاشةرتةمتقسةيمياإلةى40لكترونية،وتكونتعينةالدراسةمن)اإل
تقنةةيفةةيمجمةةوعتينتجريبيةةةواةةابطة.وأظيةةرتنتةةائجالدراسةةةوجةةودفعاليةةةكبيةةرةلمبرنةةامجال

 لكترونية.تنميةالمياراتاإل

 (:م2008دراسة )برغوث، .11

ىدفتالدراسةإلىمعرفةأثراستخداماستراتيجيةالتعممالمتمركزحولالمشكمةعمىتنمية    
بعضالمياراتفيالتكنولوجيالطالبالصفالسادساىساسيبغزة،واستخدمالباحثالمنيج

ببناءأ والتيتمثمتفياختبارتحصيميوبطاقةمالحظة،التجريبي،حيثقام دواتالدراسة
الدراسةمن) منطالبالصفالسادساىساسيمنمدرسةمعين80وتكونتعينة (طالبًا

لمبنين_محافظةغزة،تمتقسيمياإلىمجموعتينتجريبيةواابطة،وأظيرتنتائج"ب"بسيسو
متوس بين إحصائياً دالة فروت وجود درجاتطالدراسة ي المجموعة طالب التجريبيةأداء

التكنولوجية الميارات بعض في الاابطة المجموعة أداء المالحظةومتوسط بطاقة في
 .اإختبارالتحصيميلصالحالمجموعةالتجريبيةو

 (:م2008دراسة)شاىين،.12

مىمنحىالنظمفاعميةبرنامجبالوسائطالمتعددةقائمعهالدراسةإلىبناءوقياسذتيدفى
فةةيتنميةةةميةةاراتتوصةةيلالتمديةةداتالكيربائيةةةمةةنكتةةابالتكنولوجيةةا،لطالبةةاتالصةةفالتاسةةع

،حيةةثتةةمبنةةاءالبرنةةامجالمقتةةرحبشةةقيوالنظةةريوالتطبيقةةي،وبنةةاءأدواتالدراسةةةالتةةياىساسةةي
لقيةةةاسلكبطاقةةةةمالحظةةةةذفقةةةرةلقيةةةاسالجانةةةبالنظةةةريوكةةة30تمثمةةةتفةةةياختبةةةارمكةةةونمةةةن
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طالبةةمةةنطالبةةات56الجانةباىدائةةي،وطبقةةتأداةالدراسةةعمةةىالعينةةةالقصةديةالمكونةةةمةةن
الصفالتاسعاىساسيفيمدرسةالسةيدةخديجةةاإلسةالميةلمبنةاتمةنالفصةلالدراسةيالثةاني

تةائج،واعتمدتالباحثةالمنيجالبنائي،والمنيجالتجريبةيفةيدراسةتيا،وأظيةرتالن2008لمعام
(بةةةينمتوسةةةطتحصةةةيلα=<0.05اتدإلةةةةإحصةةةائيةعنةةةدمسةةةتوىدإلةةةة)ذعةةةنوجةةةودفةةةروت

درجاتطالباتالمجموعةالتجريبيةودرجاتطالباتالمجموعةالاةابطةفةيالجوانةبالمعرفيةة
كماأشارتنتائجالدراسةةإلةىلمتمديداتالكيربائيةالمنزليةلصالحطالباتالمجموعةالتجريبية،

(بةةةةينمتوسةةةةطيدرجةةةةاتα=<0.05فةةةةروتذاتدإلةةةةةاحصةةةةائياعنةةةةدمسةةةةتوىالدإلةةةةة)وجةةةةود
لصةالحفةيالمخططةاتالكيربائيةةالمجموعتينالتجريبيةوالاابطةفيبطاقةالمالحظةالبعدية

وأظيرتالنتيجةالعامةلمدراسةفاعميةالبرنةامجالمطبةتبالوسةائطالمتعةددة،المجموعةالتجريبية
فةةيالتكنولوجيةةالةةدىمنحةةىالةةنظمفةةيتنميةةةميةةاراتتوصةةيلالتمديةةداتالكيربائيةةةالقةةائمعمةةى

.طمبةالصفالتاسعاىساسيبغزة
 م(:2007خير اهلل، وصديق، ومختار، وعصام الدين، وعبد اهلل، دراسة).13

ىىدافPLCوحدةتدريبلمتحكمالمنطقيالبرمجيذهالدراسةإلىتصميموتنفيذىىدفت
ميميةلمطمبةفيقسماليندسةالزراعيةفيكميةاليندسةوالزراعةبجامعةالخرطومبالسودان،تع

حيثاتبعالباحثونالمنيجالبنائيالوصفيفياستحداثتصميميمثلنموذجتعميميلينمي
،والمنيجالتجريبيمنخاللتطبيتPLCمياراتالطمبةفيمجالالتحكمالمنطقيالبرمجي

اربعمميةإختباروتقييموحدةالتدريب،حيثيمكنمنخاللوحدةالتدريبوالتصميمعدةتج
،المقترحةإجراءخمسةتجاربكتدريبلمطمبةعمىاكسابمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي

بواسطتيا،ذتصميموبناءنموذجتعميميمععددمنالتجاربلتنفوتمثمتعينةالدراسةفي
داةالمتبعةفيالدراسةىيماقامبوالباحثونباختبارالوحدةالمقترحةوقياسمدىكماأناى

وحيثأسفرتنتائج نتائجيا، ومشاىدة التجاربالعممية من بعدد تقييميا منخالل فاعميتيا
الدراسةعنإيجابيةالوحدةالمصممةفيسيولةاستخدامياودقتياوامكانيةاجراءالتوصيالت

الكيربائي مععددمنالقطعاإللكترونيةحسبطبيعةالتجارببحيثتنميالعديدPLCةبالة
منالمياراتفيالتحكمالمنطقيالبرمجي،كماأنتكمفةتصميمياكانتذاتجدوىاقتصادية
منأجلإمكانيةتعميمالدراسةمستقبالوتجريبياعمىعددمنالطمبة،حيثكمفتالوحدةفقط

1600 مقارنة ،$ مبين تتراوح التي الوحداتالمشابية ذكر3500-$2250بسعر كما $
الباحثون.
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 م(:2005دراسة)حسن، .14
في العممية العروض ميارة لتنمية تقني برنامج فاعمية عن الكشف إلى الدراسة ىدفت

 واحدة(،)المجموعةال التجريبي المنيج الباحث واستخدم المعممة، الطالبة لدى التكنولوجيا تدريس
 عمى فقرةموزعة (60) عمى تحتوى والتي المالحظة بطاقة في المتمثمة الدراسة أداة ببناء وقام
 التنفيذ وميارة - العممية لمعروض التحاير )ميارة الترتيب عمى ىي فرعية مجاإت ثالث

 من طالبة(18)  عمى وطبقيا،) العممية بالعروض التعمم تقويم وميارة - العممية لمعروض
التدريس، لمسات والمسجالت التعميم وتكنولوجيا التطبيقية العموم قسم طالبات  وقد ميارات
ميارة درجات متوسط بين فيبطاقةالمالحظةإحصائياً دالة فروت وجود إلى الدراسة توصمت
كما التقني، البرنامج إلى تعزى المعممة الطالبة لدى التطبيت وبعد قبل العممية العروض
لمبرنامجالتقني)بمعدلكسب أن نتائجال وأظيرت  لمبرنامج أن يعني مما (1≤ىناكفاعمية
.جيدة فاعمية

 (:م1998دراسة)الخولي،.15

ىةةدفتالدراسةةةإلةةىالكشةةفعةةنأثةةرأسةةموبالتةةدريسالمصةةغرفةةيتنميةةةميةةاراتاىمةةان
يةةةةالتربيةةةة،حيةةةثالالزمةةةةإلجةةةراءالتجةةةاربالكيربائيةةةةلةةةدىطةةةالبشةةةعبةالتعمةةةيمالصةةةناعيبكم

يتطمةةةبمةةةنالطالةةةبالمعمةةةمأنيكتسةةةبمجموعةةةةمةةةنميةةةاراتاىمةةةانلمتعامةةةلمةةةعاىجيةةةزةو
لكجةةاءذلةةااتبةةعالباحةةثالمةةنيجالتجريبةةيفةةيبحثةةو،ذالمعةةداتالكيربائيةةةبحةةدرواحتيةةاط،،لةة

امالبحثمحاولةةلمعالجةةالقصةورفةيميةاراتاىمةانلةدىالطةالبالمعممةينمةنخةاللاسةتخد
هالميةةارات،وقةةامالباحةةثباختيةةارعينةةةالدراسةةةذأسةةموبالتةةدريسالمصةةغرفةةيتنميةةةبعةةضىةة

كيربةةةاءلمعةةةامالطالبةةةاوطالبةةةةوىةةةممةةةنالفرقةةةةالرابعةةةةشةةةعبة24بطريقةةةةمقصةةةودةتكونةةةتمةةةن
م،وتةةمتقسةةيمالعينةةةإلةةىثةةالثمجموعةةاتبالتسةةاوي،الاةةابطةوتسةةتخدم97/1998الجةةامعي

يةفياكتسابالميارات،والتجريبيةاىولىحيثتستخدمأسموبالتدريسالمصةغرالطريقةالعاد
يةةةالراجعةةةعةةنطريةةتالفيةةديووالمشةةرفوالةةزمالء،والتجريبيةةةالثانيةةةحيةةثتسةةتخدمدوتتمقةةىالتغ

أسموبالتدريسالمصغروتتمقىالتغديةالراجعةعنطريتبطاقةالمالحظةوالمشرفوالزمالء،
أدواتالدراسةالالزمةمثلاختبارمعرفيلقيةاسمةدىالمةامعينةةالبحةثبميةاراتواعدالباحث

اىمانالمطموبة،بطاقةمالحظةلتقويممدىاكتسابالعينةلمياراتاىمانالالزمة.

اكتسةابالطالةبفةيسفرتالنتائجعمىنجاحأسموبالتدريسالمصغرباستخدامالفيديوأو
انالعمميةةةوىةةويجةةريتجةةاربالكيربةةاءداخةةلالمعمةةل،أيكةةانىنةةاكفةةرتالمعمةةمميةةاراتاإمةة

ولىوالمجموعةةالاةابطةلصةالحالمجموعةةالتجريبيةةوااحبينطالبالمجموعةالتجريبيةاى
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بةينطةالبالمجموعةةفيمتوسطدرجاتبطاقةالمالحظةةيااوااحأاإولى،كماىناكفرت
اسطةالتدريسالمصغروالمجموعةالاابطةالتيتدرسبالطريقةالتيتدرسبوالثانيةالتجريبية

ياةةاكةةانىنةةاكفةةرتبةةيننتةةائجأ،ومةةنالنتةةائجالثانيةةةتياديةةةلصةةالحالمجموعةةةالتجريبيةةةعاإل
ولىلمتدريسالمصغربالفيديووالمجموعةالتجريبيةالثانيةالمعتمةدةعمةىالمجموعةالتجريبيةاى

مجموعةةةالتجريبيةةةاإولةةىممةةايةةدللعمةةىنجةةاحالفيةةديوفةةيالتعمةةيمبطاقةةةالمالحظةةةلصةةالحال
فاةةلفةةياكتسةةابميةةاراتاىمةةانالكيربائيةةةفةةيالمعمةةل.وتبةةينمةةنالفةةرضأالمصةةغربشةةكل

ولةىوالمجموعةةالاةابطةفةةيدرجةاتطةةالبالمجموعةةالتجريبيةةاىفةيتونةوىنةاكفةرأالرابةع
نوىناكفرتأولى،وأماالفرضالخامسواحجريبيةاىاإختبارالمعرفيلصالحالمجموعةالت

بةةةيندرجةةةاتالمجموعةةةةالتجريبيةةةةالثانيةةةةوالمجموعةةةةالاةةةابطةفةةةياإختبةةةارالمعرفةةةيلميةةةارات
خيةراتاةحأنةوإيوجةدفةرتفةيدرجةاتاىمانلصالحالمجموعةالتجريبيةالثانية،والفرضاى

يبيةةةاإولةةىالتةةيتةةدرسبةةالتعميمالمصةةغربالفيةةديواإختبةةاربةةيندرجةةاتطةةالبالمجموعةةةالتجر
والمجموعةالتجريبيةالثانيةالتيتدرسببطاقةالمالحظة.

 التعقيب عمى دراسات المحور الثاني
منالعرضالسابتلمدراساتيتاحمايمي:

 من حيث أغراض الدراسة وأىدافيا: .1
ةاإللكترونيةفيتنميةمياراتالتحكمفاعميةالمحاكاالكشفعنىدفتىذهالدراسةإلى

الدراساتالتيتبحثفيتنميةPLC المنطقيالبرمجي مع الحالية اتفقتالدراسة لذلكفقد
البرمجي المنطقي دراسةPLC مياراتالتحكم مثل التعمم صعوباتفي حيثيواجيوا لمطمبة

،(م2008دراسة)باريت،و،(م2010ودراسة)شير،،(م2013(،دراسة)أبوالنور،م2015)ىيسيو،
هالدراساتقامتباختبارالمتغيرالمستقلمنخاللتطبيقوعمىعددمنالطمبةذعممابأنى

 بينما والفنيين، الميندسين دأو وكترانسيوغمو، وم2011راسة)يمماز شك،(، وا  دراسة)كوسكن
وم2009 اهللدراسة)(، خير في2007وآخرون، ميارات تنمية استيدفت أياا التحكمم(،

التصميم أن فيكون والدراساتالسابقة الحالية الدراسة اختمفتمع البرمجيولكن المنطقي
كفاءتيا اختبار مستقل(تم لمتدريب)كمتغير المتنقمة التعميمية والنماذج الوحدات أو المقترح

وفاعميتيادونتجريبياعمىعددمنالطمبة.

ضالدراسةاتالسةابقةفةيماةمونالميةاراتالعمميةةىةذهالدراسةةمةعبعةأياااختمفتكما
حيةةةثاسةةةتيدفتتنميةةةةميةةةارات،(م2008(،و)برغةةةوث،م2009)العمرانةةةي،المةةةرادتنميتيةةةامثةةةل
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تكنولوجيةةةةةةةلمطمبةةةةةةةبينمةةةةةةااسةةةةةةتيدفتبعةةةةةةضالدراسةةةةةةاتتنميةةةةةةةميةةةةةةاراتأدائيةةةةةةةكيربائيةةةةةةةمثةةةةةةل
(أمةةام1998و)الخةةولي،(،م2008(،و)شةةاىين،م2011(،و)أبومااةةي،م2012دراسةةة)أبوعمبة،
،لكترونيةةةةةةةةةةفةةةةةةةةةيمنيةةةةةةةةةاجالتكنولوجيةةةةةةةةةا(اسةةةةةةةةةتيدفتتنميةةةةةةةةةةميةةةةةةةةةاراتاإلم2008دراسة)شةةةةةةةةةقفة،
 العةروض ميةارة لتنميةة تقنةي برنةامج فاعميةة عن الكشفإلى يدفتاست(،م2005ودراسة)حسن،

.المعممة الطالبة لدى التكنولوجيا فيتدريس العممية

 من حيث منيج الدراسة : .2
(،ودراسةةة)أبوالنةةور،م2115عظةةمالدراسةةاتالمةةنيجالتجريبةةيمثةةلدراسة)ىيسةةيو،اتبعةةتم

،(م2008دراسةةةةةةة)باريت،و(،م2111)شةةةةةةير،(،ودراسةةةةةةةم2112ودراسةةةةةةة)أبوعمبةةةةةةة،(،م2113
(أمةةةةاىنةةةةاكبعةةةةضالدراسةةةةاتاتبعةةةةتالمةةةةنيجم1998(،و)الخةةةةولي،م2118ودراسةةةةة)برغةةةةوث،

(،م2111لمةةةةةنيجالتجريبةةةةةيمثةةةةةلدراسةةةةةة)أبومااةةةةةةي،الوصةةةةةفيالتحميمةةةةةيوالمةةةةةنيجالبنةةةةةائيوا
شةةةةةك،(،وم2011راسةةةةةة)يممازوكترانسةةةةةيوغمو،دو خيراهللدراسةةةةةة)(،وم2009دراسة)كوسةةةةةكنوا 

كمةةاأنبعةةضالدراسةةاتاتبعةةتالمةةنيجالتحميمةةيوالبنةةائيوالتجريبةةيمثةةةلم(،2007وآخةةرون،
(اتبعةةتالمةةنيجم2118)شةةاىين،(،ودراسةم2119(،أمةةادراسةةة)العمراني،2118دراسة)أبوشةةقفة،

 البنائيوالتجريب،كماأنالدراسةالحاليةاتبعتالمنيجالتحميميوالتجريبي.

 من حيث المجتمع والعينة ومكان الدراسة: .3
،(م2013دراسةةةةةةةةةةةة)أبوالنور،و(،م2015،)ىيسةةةةةةةةةةةيواتفقةةةةةةةةةةةتالدراسةةةةةةةةةةةةالحاليةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةعدراسة

يكةةةةةةةةةونمجتمةةةةةةةةةعالدراسةةةةةةةةةةوعينتيةةةةةةةةةافةةةةةةةةة،(م2008دراسةةةةةةةةةة)باريت،،و(م2010ودراسة)شةةةةةةةةةير،
متمثمةةةةةبطمبةةةةةمةةةةنالجامعةةةةاتوالكميةةةةات،وحيةةةةثتةةةةمتطبيةةةةتالمتغيةةةةرالمسةةةةتقلعمةةةةىعينةةةةةمةةةةن

شةةةةةةةك،(،وم2011راسةةةةةةةة)يممازوكترانسةةةةةةيوغمو،دالطمبةةةةةةةبينمةةةةةةةااختمفةةةةةةوامةةةةةةةع دراسة)كوسةةةةةةةكنوا 
،فةةةةةةيكةةةةةةونمجتمةةةةةةعوعينةةةةةةةالدراسةةةةةةةتمثمةةةةةةتم(2007وآخةةةةةةرون،خيراهللدراسةةةةةةة)(،وم2009

يتصةةةةميموحةةةةدةتةةةةدريبمقترحةةةةةباإلاةةةةافةلعةةةةددمةةةةنالتجةةةةاربالعمميةةةةةتجةةةةرىعمييةةةةاحيةةةةثفةةةة
كمةةةةااتفقةةةةتالعديةةةةديةةةةتماختبةةةةارأدائيةةةةاوفاعميتيةةةةامةةةةندونتطبيقيةةةةاعمةةةةىعينةةةةةمةةةةنالطمبةةةةة،

مةةةةةةةةةةةةةةةعوالعينةةةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةنطمبةةةةةةةةةةةةةةةةالمةةةةةةةةةةةةةةةدراسمثةةةةةةةةةةةةةةةلتمةةةةةةةةةةةةةةةنالدراسةةةةةةةةةةةةةةةاتفةةةةةةةةةةةةةةةياختيةةةةةةةةةةةةةةةارالمج
(،م2118)أبوشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقفة،راسةود(،م2118)برغوث،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(،م2111)أبومااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي،ةراسد

(،ولمعمةةةةةةةةةةةةمأنجميةةةةةةةةةةةةعالدراسةةةةةةةةةةةةاتم2118)شةةةةةةةةةةةةاىين،دراسة(،وم2113،عبةةةةةةةةةةةةدالعزيز)ودراسةةةةةةةةةةةةة
السابقةحددتمكانالدراسة.
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 من حيث األدوات:  .4
اسةةتخدمتمعظةةمالدراسةةاتالسةةابقةأدواتمثةةلبطاقةةةمالحظةةةالميةةاراتاىدائيةةةواختبةةار

(،م2009)العمراني،ودراسةةةةة(،م2011)أبومااةةةةي،سةدرا(،وم2012)أبوعمبةةةةة،معرفةةةةيكدراسةةةةة
،(م2008)برغوث،دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(،وم2008)شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاىين،(،ودراسةم2008ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)باريت،

(،كمااستخدمتبعضالدراسةاتأدواتمثةلأداةم1998(،و)الخولي،م2008)ابوشقفة،ودراسة
ة)يممازراسةةةةدأمةةةةا(،م2010(ودراسة)شةةةةير،م2015اإختبةةةةارالتحصةةةةيميفقةةةةطكدراسة)ىيسةةةةيو،

شةةةةةةةةةك،(،وم2011وكترانسةةةةةةةةةيوغمو، وآخةةةةةةةةةرون،خيراهللدراسةةةةةةةةةة)(،وم2009دراسة)كوسةةةةةةةةةكنوا 
عةةةددمةةةنالتجةةةاربذم(،قةةةامواباختبةةةارتصةةةميمالوحةةةدةالتعميميةةةةمةةةنخةةةاللاختبةةةارتنفيةةة2007

بينمةةااسةةتخدمتالدراسةةةالحاليةةةأداةبطاقةةةمالحظةةةلقيةةاسالميةةاراتالعمميةةةبنجةةاحبواسةةطتيا،
.كونالمساتيعتمدعمىالجانباىدائيPLCفيالتحكمالمنطقيالبرمجيالعممية

 من حيث النتائج: .5

اتدإلةإحصائيةذاالمحورعنوجودفروتذأسفرتنتائجمعظمالدراساتالسابقةفيى
لكترونيةةةأوالمحوسةةبةفةةيأثةةرأوفاعميةةة)المتغيةةرالمسةةتقل(المتمثةةلبالمحاكةةاةعمومةةاسةةواءاإل

والرقميةفيتنمية)المتغيرالتابع(مثلالمفاىيمالتكنولوجيةأوتنميةالجانبالمعرفيفيمسات
(،م2012هالدراسةةةةةةةةةةةةات،)أبوعمبة،ذلكتنميةةةةةةةةةةةةةالجانةةةةةةةةةةةةبالميةةةةةةةةةةةةاريومةةةةةةةةةةةةنىةةةةةةةةةةةةذمعةةةةةةةةةةةةينوكةةةةةةةةةةةة
(،م2008(،و)برغةةةةةةةةةةةةوث،م2008(،)شةةةةةةةةةةةةاىين،م2009(،)العمرانةةةةةةةةةةةةي،م2011و)أبومااةةةةةةةةةةةةي،

فةيتنميةةةميةةارات(،والدراسةاتالمماثمةةةلمدراسةةالحاليةةةم1998(،و)الخةةولي،م2008)ابوشةقفة،
،(م2015دراسة)ىيسةةةةةةةةةةةةةةةيو،كبالنسةةةةةةةةةةةةةةةبةلممتغيةةةةةةةةةةةةةةةرالتةةةةةةةةةةةةةةةابعالةةةةةةةةةةةةةةةتحكمالمنطقةةةةةةةةةةةةةةةيالبرمجةةةةةةةةةةةةةةةي

يجابيتيةاافةيالمصةممةأةدتالنتةائجىنةاالةىفاعميةةالوحةداتالمتنقمةة(،م2008ودراسة)باريت،
ددمةةةةنطمبةةةةالجامعةةةةاتوالميندسةةةةينوفاعميتيةةةافةةةةيتنميةةةةبعةةةةضميةةةاراتالةةةةتحكمالمنطقةةةةيلعةةة

(،أسةةفرتالنتةةائجعةةنفاعميةةةالبرنةةامجاإلكترونةةيفةةيم2013،بينمةةادراسةةة)أبوالنةةور،والفنيةةين
(زودتالبةةةرامجالمتعةةةددةم2010تنميةةةةميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمجةةةيوأمةةةادراسةةةة)شةةةير،

،أمةاحكمالمنطقةيالبرمجةيمستخدميالمعمةلاإفترااةيسةيولةفةيتعمةمالبرمجةةبواسةطةالةت
شةةةةةةةك،(،وم2011راسةةةةةةة)يممازوكترانسةةةةةةةيوغمو،د خيراهللدراسةةةةةةةة)(،وم2009دراسة)كوسةةةةةةكنوا 

م(،أظيرتالنتائجعنإيجابيةوفاعميةالوحةدةالتدريبيةةالمتنقمةةالمصةممةمةن2007وآخرون،
.معديدمنتجاربالتحكمالمنطقيالبرمجيخاللاختبارتنفيذىال



85 

 العام عمى الدراسات السابقة من حيث: التعقيب
 النتائج المتعمقة بالدراسة: .أ 

لكترونيةةأوالبرمجيةاتساىمتمعظمالدراساتالسابقةالتياستخدمتبةرامجالمحاكةاةاإل
اىدائةةةيوأفةةةيتنميةةةةالجانةةةبالمعرفةةةيسةةةواءعمومةةةاأوالنمةةةاذجالتعميميةةةةالمتنقمةةةةالمصةةةممة

(،م2013بوالنةةةةةةةةةور،أ(،و)م2015دراسةةةةةةةةةة)ىيسةةةةةةةةةيو،كالبرمجةةةةةةةةةيالةةةةةةةةةتحكمالمنطقةةةةةةةةةيلميةةةةةةةةةارات
شةةةةةك،،ودراسة)كوسةةةةةكن(م2010و)شةةةةةير،(،م2011راسةةةةةة)يممازوكترانسةةةةةيوغمو،دو (،م2009وا 

وأياةةاىنةةاكبعةةضالدراسةةاتم(،2007وآخةةرون،خيراهللدراسةةة)(،وم2008ودراسةةة)باريت،
يربةةةةائيوالتكنولةةةوجيمثةةةةلدراسةةةةةلكترونيةةةةفةةةةيتنميةةةةالجانةةةةبالميةةةاريالكسةةةاىمتالبةةةةرامجاإل

(أمةةةةةةةام1998(،و)الخةةةةةةولي،م2008(،و)شةةةةةةاىين،م2011(،و)أبومااةةةةةةي،م2012)أبوعمبةةةةةةة،
(استيدفتتنميةمياراتاإللكترونيةفيمنياجالتكنولوجيا.م2008دراسة)شقفة،

يتهالبرامجوفرتلمطمبةفيالمجموعاتالتجريبيةعنصرالتشوذلكإنىذويعزوالباحث
 جذاب بشكل المميز عرايا طريقة خالل استخداميا3Dمن يسيل كما اىبعاد، ثالثي

التجريب إمكانية عمى الطمبة تساعد وكما التعميم في ليم الالزمة التعميمات عمى إحتوائيا
كنظام وأياا والذاتي الفردي بالتعمم اإستمرار عمى الطالب تشجع التي المحاولة عادة وا 

عمىمجموعاتتعاو البرامجإستخداميا تسمحىذه نيةوحيثتؤديلتنميةتفكيرهوأداؤه،كما
غرارالزمانوالمكانمماتنميالفروتالفرديةلمطمبةوتعملعمىالتغذيةالراجعةليمولممعمم
الطرت تتبع التي الاابطة بالمجموعات العكستماما عمى وىذا المنتجة، برامجيم وتطوير

وخصوص يواجوالتقميدية ولكن كأسموبتدريسعممي، جيده ذاتيا بحد أنيا عمما العممية، ا
مسبقا وتعمميا عمييا حصل التي التجربة إعادة مقدرتو عدم كون صعوبات عدة الطمبة
قمة أن وكما الطالب، تغيب حال في واىداء، الفيم زيادة أجل من أخرى مرة والمحاولة

نتوفرتلواإلمكاناتالماديةلتحقيتعددمنالت جاربوارتفاعتكمفتياتعيتعمميةالتعمم،وا 
بالمؤسسةالتييتعممبياإيستطيعالطالبتوفيرىابالبيتلمراجعةتجاربومرةاخرى،واىىم
منذلكالخطرالذيقديتعرضلوالطالبأثناءإجرائولمتوصيالتالكيربائيةلعددمنالقطع

كما أياا، واىجيزة أواإللكترونية اإستخدام والقطعلسوء مناىجيزة ممكنتمفعدد أنو
لعدمواوحالتعميمات.
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ما اإلكل المحاكاة برامج إستخدام والمعممين الباحثين يشجع منسبت وغيرىا لكترونية
 بشكل تعمميم إستمرار لمطالبمناسبة تعميمية بيئة لتوفير المحوسبة اتيوجماعيذالبرامج

يرىموأداؤىملمتعمم.لتنميةتفك

 الحالية والدراسات السابقة: ةأوجو التشابو بين الدراس .ب 
تشابيتالدراسةالحاليةمعالعديدمنالدراساتالسةابقةفةيكونيةااسةتخدمتبةرامجمحاكةاة

لكترونيةةةةةأوالمحوسةةةةبةوحتةةةةىالرقميةةةةةلتنميةةةةةالجانةةةةبالمعرفةةةةيواىدائةةةةيلمطمبةةةةةمثةةةةلدراسةةةةةإ
(،م2114(و)سةةةةةعداهلل،م2119(و)دينةةةةةغوىاوفةةةةةانغ،م2119(و)الصةةةةةم،م2113دراسةةةةةة)برغوث،
(،م2115(،و)البحيصةةةي،م2113،عبةةةدالعزيةةةز(،و)م2111(،و)الةةةديك،م2111و)أبةةةومااةةةي،

لكترونةةيالمسةةتخدمإإأنىةةدف(،عمةةىغةةراراإخةةتالفبطبيعةةةالبرنةةامجاإلم2115)برغةةوث،
،كمةاتشةابيتالدراسةةالمعرفيةةأواتجةاهالطمبةةنحوىةاهالمياراتالعمميةوذالبرنامجىوتنميةى

(،م2113(،ودراسةةةةةةةة)أبوالنةةةةةةةور،م2111(،ودراسة)شةةةةةةةير،م2115الحاليةةةةةةةةمةةةةةةةعدراسة)ىيسةةةةةةةيو،
(،م2119(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)الجمال،م2115(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)برغوث،م2118ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)باريت،

تمةةةعوعينةةةة(فةةةيمجم2115(ودراسة)حسةةةن،م2115(،ودراسةةةة)جافيدي،م2118ودراسةةةة)بايراك،
الدراسةةةةةةةةكةةةةةةةونيممةةةةةةةنطمبةةةةةةةةالجامعةةةةةةةاتأوالكميةةةةةةةاتوالمةةةةةةةدارسوكمةةةةةةةاتشةةةةةةةابيتأياةةةةةةةامةةةةةةةع

(،م2113(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)أبوالنور،م2114(،ودراسة)سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعداهلل،م2118دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)باريت،
(،م2119(،ودراسة)الصةةةةةةةةةةةةةةةم،م2113(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةة)عبدالعزيةةةةةةةةةةةةةةةز،م2111ودراسة)أبومااةةةةةةةةةةةةةةي،

(فةةةياسةةةتخداميام2112(،ودراسةةةة)أبوعمبة،م2118(،ودراسةةةة)برغوث،م2118ودراسة)أبوشةةةقفة،
بطاقةةةةةةمالحظةةةةةةالميةةةةةاراتاىدائيةةةةةةىداةلمدراسةةةةةة،وتشةةةةةابيتالدراسةةةةةةالحاليةةةةةةمةةةةةعدراسةةةةةة)أبو

(،م2119(،ودراسة)العمراني،م2112(،ودراسة)أبوعمبة،م2118(،ودراسة)برغوث،م2118شقفة،
التجريبةيالمسةتخدم،أمةابالنسةبة(فةيالمةنيجم1998(،ودراسةة)الخولي،م2118ودراسة)شاىين،

لةةكلفاعميةةةوأثةةربةةرامجذلمتشةةابومةةنحيةةثالنتةةائجفقةةدتشةةابيتمةةعمعظةةمالدراسةةاتالسةةابقةو
 المحاكاةاإللكترونيةوالمحوسبةفيتنميةالمياراتالمعرفيةواىدائيةلمطمبة.

 الحالية والدراسات السابقة: ةج. أوجو الختالف بين الدراس
عدالدراسةالحاليةمنالدراساتاىولىوخصوصاالعربيةفيمجالتنميةمياراتالتحكمت

البرمجي PLC المنطقي فيلمطمبة، الحالية الدراسة مع اختمفت التي العربية الدراسات ومن
م(،2007خيراهللوآخرون،دراسة)كونيالمتطبيتالتصميمالمقترحعمىعينةمنالطمبة،

اىجن وأما وكترانسيوغمو، دراسة)يمماز وم2011بية، ،) شك، وا  كمام2009دراسة)كوسكن ،)
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بينما البيانات، لجمع كوسيمة اإختبار عمى اعتمادىم في الحالية الدراسة مع اختمفوا أياا
الدراسةالحاليةاعتمدتعمىبطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيكونالميارات

تالدراسةالحاليةفيالمتغيرالمستقلعمىبرامجلممحاكاةاإللكترونيةفيأدائية،وكمااعتمد
وكترانسيوغمو، دراسة)يمماز مثل وحداتتعميمية تصميم بعضالدراساتاعتمدتعمى حين

شك،(،وم2011 (.م2007خيراهللوآخرون،دراسة)(،وم2009دراسة)كوسكنوا 

الدراساتالسابقة أنمعظم العملعمىبتطويريرتكزاىتماميااىجنبيةوخصوصاوكما
 بالمصانع معينة آإت تعميمية وحدات تصميم أو الماافة لإلمكانات اىثر أوودراسة

 المستحدثة الطمبةفي من عينة عمى التطبيت دون الدراسة يعود وقد الماديةلذ، لمتكمفة ك
لرسائلالتيتيتمفيمجالتنميةىناكندرةفيالذاهالدراسات،ذجراءمثلىإالمترتبةعمى

المنطقي التحكم التعميمميارات مجال في لمطمبة العربيةالبرمجي والكتب المراجع وحتى ،
ل قميمة، اىجنبية عن تجتيدذوالمترجمة التي القادمة السنوات في الرسائل من المزيد نأمل ا

أكبربالطمبةتحديدا.والتيتيتمبشكلPLCوتبحثفيمجالالتحكمالمنطقيالبرمجي

 د. أوجو الستفادة من الدراسات السابقة:
بالبحثلندرة- اإختيارىيجديرة عمييا التيوقع الدراسة لمقارئعمىأنمشكمة التأكيد

الدراساتالسابقةالتيبحثتبنفسالمجالوالتركيزعمىالمواوعاتالجديدة.
يذهالدراسة.لبناءاإلطارالنظريفيتساعدتفيتأكيدوتوثيتالمعموماتالتيورد -
منيا - اشتقوا التي والمصادر لممشكالت تناوليم سبل في الباحثين خبرات من اإستفادة

 .وطريقةعرايموتحميميملياممعموماتي
-  المناسبة واىبحاث العممية والمجالت الكتب من العديد عمى السابقةالتعرف والدراسات

 .والمفيدةليذهالدراسة
 التعرفعمىأدواتالبحثالمناسبةليذهالدراسة. -
 ساعدتالدراساتالسابقةفيتحديدنوعيةالفروضالخاصةبالدراسةالحالية. -
 ساعدتفيالتركيزعمىبعضمقترحاتالدراساتالسابقة. -
ساعدتالدراساتالسابقةفيتحديدتصورلبعضالدراساتواىبحاثالتيينبغيالبحث -

 اوالحاجةإلييا.فييالندرتي
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 ىـ. أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

تميةةةزتالدراسةةةةالحاليةةةةباسةةةتيدافيامواةةةوعجديةةةدلمبحةةةثفيةةةووىةةةوتنميةةةةميةةةاراتالةةةتحكم
حيةةثنةةدرالبحةةثفيةةوبشةةكلمسةةبتوخصوصةةاالدراسةةاتالعربيةةة،اذPLC المنطقةيالبرمجةةي

وحتةىالدراسةاتاىجنبيةةاىتمةتبتطةويرأوتصةميمنمةاذجال،تعدمةنالدراسةاتاىولةىبالمجة
الدراسةةةأياةةاوتميةةزتهالدراسةةات،ذتعميميةةةدونتطبيقيةةاعمةةىعينةةةمةةنالطمبةةةلتكمفةةةمثةةلىةة

الحاليةعنالدراساتالسابقةب طارىاالنظةريالموسةعوالمفصةلحةولالةتحكمالمنطقةيالمبةرمج
PLCوالةةذيقةةديفيةةدالبةةاحثينالجةةددمسةةتقباليبحثةةتبالمجةةالكونةةومةةنالدراسةةاتالجديةةدةالتةة

اىتمةتالدراسةةالحاليةةبمعالجةةمشةكمةو،والتيافتقةرتإليةومعظةمالسةابقةوخصوصةااىجنبيةة
نبعتمنصميمواقعيعيشوالباحثمنذسنواتعدةوكماأنىناكأبحةاثقميمةةتيةتمبمعالجةة

ىتمةةةةةامبفئةةةةةةمةةةةةنطمبةةةةةةىةةةةةذامةةةةةاأدىالباحةةةةةثباإقاةةةةةاياخاصةةةةةةبةةةةةالتعميمالتقنةةةةةيوالمينةةةةةيو
زدىةةارلكترونيةةة(ىنعمةةادالتقةةدمواإالتخصصةةاتاليندسةةية)التركيبةةاتالكيربائيةةةوالصةةيانةاإل

مواجيةةةةةةةعةةةةةةزوفالطمبةةةةةةةعةةةةةةنمثةةةةةةلىةةةةةةذهلكمحاولةةةةةةةويرتكةةةةةةزعمةةةةةةىالتعمةةةةةةيمالتقنةةةةةةيوالمينةةةةةةي
ينبمعالجةةةةمشةةةكالتتربويةةةةتفةةةتحأفةةةتكثيةةةرةلمبةةةاحثقةةةدكمةةةاأنىةةةذهالدراسةةةةوالتخصصةةةات،

المحاكةةةةةاةمسةةةةةاىمةبةةةةةرامجمةةةةةنخةةةةةاللتعميميةةةةةةيعيشةةةةةيامعظةةةةةمطمبةةةةةةالتعمةةةةةيمالتقنةةةةةيوالمينةةةةةي
مكانةاتالتجييةزاتالالزمةةإلتكمفةةاوالذييعودسببيهالصعوباتذفيعالجمثلىلكترونيةاإل

الدراسةةةةكمةةةاتسةةةمح،توفيرىةةةالةةةتعممالطمبةةةةوالمخةةةاطرةالتةةةيقةةةديتعراةةةونليةةةاولألجيةةةزةأياةةةا
وزيةةادةفرصةةةتةةدريبالطمبةةةالعممةةيالالزمةةةلةةتعممالطمبةةةمكانةةاتالماديةةةالحاليةةةفةةيتةةوفيراإل

ىتمةةةامومواجيةةةةالمخةةةاطرالتةةةيقةةةديتعراةةةونليةةةابةةةالطرتالتقميديةةةة،كمةةةاتسةةةاىمأياةةةافةةةياإ
نتةةةوفير أوتصةةةميمبةةةرامجبةةةالفروتالفرديةةةةلةةةديالطمبةةةةوالتركيةةةزعمةةةىالةةةتعممالةةةذاتيلةةةدييم،وا 

لكترونيةأومختبةراتمحوسةبةافترااةيةقةديعةالجالعديةدمةنالصةعوباتالتةييواجييةاإمحاكاة
ومةةنالممكةةنأن،عامةةةاىخةةرىوالطمبةةةبشةةتىالعمةةوم،طمبةةةالتعمةةيمالتقنةةيوالمينةةيخصوصةةا

.أومجةةةةةةةاإتمشةةةةةةةابيةأياةةةةةةةافةةةةةةةيىةةةةةةةذاالمجةةةةةةةالالجديةةةةةةةدةتسةةةةةةةمحبالعديةةةةةةةدمةةةةةةةنالدراسةةةةةةةات



 

 
 
 

 الفصل الرابع 
الجراءاتالطريقة و   
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 الطريقة والجراءات: الفصل الرابع
جةةةراءاتالبحةةةثالتةةةياتبعيةةةاالباحةةةثلإلجابةةةةعةةةنأسةةةئمةطريقةةةةويتنةةةاولىةةةذاالفصةةةل ا 

الدراسةةةواختبةةارفرواةةياثةةمالحةةديثعةةنمةةنيجالبحةةثالمتبةةعفةةيالدراسةةة،ووصةةفلمجتمةةع
انبنةةاءأداةالدراسةةة،واسةةتخراجصةةدقياوثباتيةةا،واتسةةاقياوعينةةةالدراسةةةوأسةةموباختيارىةةا،وبيةة

الةةداخميوالتصةةميمالتجريبةةي،واةةبطالمتغيةةرات،كمةةايحتةةويالفصةةلعمةةىكيفيةةةتنفيةةذالدراسةةة
جرائيا،والمعالجةاإلحصائيةالتياستخدمتفيتحميلالبيانات. وا 

 الدراسةة لطبيعةة وفقةاً المامون(الدراسةيجبالبدءبتحميلالمحتوى)تحميل ىذه في ىجلالبدء
المةةةنيجالتجريبةةةيلمناسةةةبتو،ومةةةنتةةةمجميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمجةةةيوذلةةةكىجةةةلاسةةةتخرا
 لمواوعالدراسة.

  تحميل المحتوى)تحميل المضمون(:
يتبعالباحثأداةتحميلالمحتوىأوتحميلالمامون،إستخراجمياراتالتحكمالمنطقي

لككانإبدمنتحميلالمياراتالمطموبةالمرادتطويرىاخاللذ،ومنأجلPLCالبرمجي
ل محتوىذالدراسة، الباحثبتحميلمامونأو يقوم ا المنطقيالبرمجيمقرر PLCالتحكم

.مياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيفياوءلطالبالميناليندسية
)المضمون( تحميل المحتوى أو ويعرف بأنو ىو لتحميلمحتوىمعين"أسموبيستخدم

 وأىداف اوابط تطويرىاامن أجل "من والجمل)، المقاني أشار ص2113وقد في86م، )
التحميلتعريفالمنيجالتحميميأنو"تحميللممامونمنخالل تحديدأىدافالتحميلووحدة

وبالتاليتكوننتائجأوفكرةأوأكثر،أوميارةمدىشيوعظاىرةأوأحدالمفاىيم،لمتوصلإلى
جانبمايتمالحصولعميومننتائج،منخاللأساليبأخرىمؤشراتتحددىذهالعممية،إلى
.فيمابعد"اتجاهالتطوير

 منيةا تتكةون التةي اىساسةية العناصةر إلى التعرف ى:المحتو تحميل بمفيوم أيااويقصد
(.57م،ص2005يتمتحميميا.)اليويدي،التي العممية المادة

PLCالةتحكمالمنطقةيالبرمجةيمحتةوىمسةاتولقدتماسةتخدامىةذااىسةموبفةيتحميةل
الميةاراتومنتلتحديدماتامنتخصصيالتركيباتالكيربائيةوالصيانةاإللكترونيةسنةثانيةل

العمميةفيالتحكمالمنطقيالبرمجي.
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 منيج الدراسة: أول: 
 :المنيج التجريبي   

وىةةو"المةةنيجالةةذييةةتمفيةةوالةةتحكمفةةيالمتغيةةراتالمــنيج التجريبــيسةةتخدمالباحةةثا
المةةؤثرةفةةيظةةاىرةمةةاباسةةتثناءمتغيةةرواحةةديقةةومالباحةةثبتطويعةةووتغييةةرهبيةةدفتحديةةدوقيةةاس

أخاعالباحثالمتغيرالمستقلفةيىةذهالدراسةةوىةوحيث،تأثيرهعمىالظاىرةمواعالدراسة
لكترونيةةةةلمتجربةةةةلقيةةةاسأثةةةرهعمةةةىالمتغيةةةرالتةةةابعوىةةةو"ميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيالمحاكةةةاةاإل

البرمجي"لدىطالبقسمالميناليندسيةبكميةفمسطينالتقنية.

القةةةةةةائمعمةةةةةةىتصةةةةةةميمحيةةةةةةثأنالمةةةةةةنيجالتجريبةةةةةةيىةةةةةةواىكثةةةةةةرمالءمةةةةةةةلمواةةةةةةوعالدراسةةةةةةة،
بعديوحيث-المنطقيالبرمجيقبميمعاختباربطاقةمالحظةلمياراتالتحكم،المجموعتين

تمباختيارعينةالدراسةمنطمبةقسمالميناليندسةيةبكميةةفمسةطينالتقنيةةفةرعديةرالةبمحمةن
التخصصةةةاتالتاليةةةة:)التركيبةةةاتالكيربائيةةةة،الصةةةيانةاإللكترونيةةةة(وتكونةةةتعينةةةةالدراسةةةةمةةةن

عينةةالدراسةةإلةىنقسةمتعشةوائي،بحيةث(طالبًا،كماتماختيارمجموعاتالدراسةةبشةكل60)
(طالبةةةًامةةةنالتخصصةةةينوالمجموعةةةة30مجمةةةوعتينمنيةةةاالمجموعةةةةالتجريبيةةةةوتتكةةةونمةةةن)

أييصةةةةةةبحلةةةةةةدينافةةةةةةيالمجموعةةةةةةة(طالبةةةةةةًامةةةةةةنالتخصصةةةةةةين،30الاةةةةةةابطةوتتكةةةةةةونمةةةةةةن)
ركيبةات(طالبةًامةنتخصةصالت15(طالبًامةنتخصةصالصةيانةاإللكترونيةةو)15التجريبية)

(طالبةةًامةةنتخصةةصالصةةيانة15الكيربائيةةةوبالمثةةلفةةيالمجموعةةةالاةةابطة،يصةةبحلةةدينا)
ويةتمالتأكةدمةنتكةافؤالمجموعةات(طالبةًامةنتخصةصالتركيبةاتالكيربائيةة15اإللكترونيةو)

تتعةرضحيةثإجةراءالمعالجةةويمةيذلةكومنتمتطبيتأداةالدراسةالقبميةعمىعينةالدراسة،
بةةرامجالمحاكةةاةبواسةةطةPLCلتةةدريسمسةةاتالةةتحكمالمنطقةةيالبرمجةةيالتجريبيةةةاتالمجموعةة

بالطريقةةةةةةلةةةةةنفسالمسةةةةةاتالاةةةةةابطةتدريسةةةةةاًات،بينمةةةةةاتتمقةةةةةىالمجموعةةةةةاإللكترونيةةةةةةالمقترحةةةةةة
.)بعديًا(ييمالدراسةمرةأخرىعماةمتطبيتأدإعتيادية،ثا

 والشكل التالي يبين ما سبق:

عاتالتجريبية:تطبيتقبميمعالجةبالمحاكاةاإللكترونيةتطبيتبعديالمجمو

المجموعاتالاابطة:تطبيتقبميمعالجةبالطريقةالمعتادةتطبيتبعدي
 

آليةتنفيذالمعالجةخاللمجموعاتالدراسة.(:4.1شكل )

الباحث( تصميمالمصدر: )
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 . لمجموعات الدراسةل التالي: يوضح ىيكل التصميم التجريبي والشك




















 
لمجموعاتالدراسةالتصميمالتجريبيىيكليواح(:4.2الشكل)

)المصدر:تصميمالباحث(

 متغيرات الدراسة:ثانيا: 

.لكترونيةالمحاكاةاإل:المتغير المستقل

مياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي.تنمية:المتغير التابع

 مجتمع الدراسة: ثالثا: 
 اليندسية المين طمبة من الدراسة مجتمع ثانيةتكون سنة التخصصين طمبة )الصيانةبكافة

.بكميةفمسطينالتقنيةبفرعيياديرالبمحوغزةاإللكترونيةوالتركيباتالكيربائية(
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 ينة الدراسة :عرابعا: 
 عينة الدراسة الستطالعية: -1

مةنطمبةةكميةةفمسةطينالتقنيةةمةنطالبةا31ًقامالباحةثباختيةارعينةةاسةتطالعيةتكونةتمةن
تخصصةةينالتركيبةةاتالكيربائيةةةوالصةةيانةاإللكترونيةةةالمسةةتوىالثةةاني،حيةةثقةةامبتطبيةةتأداةال

الدراسة)بطاقةالمالحظة(.

 لدراسة:اعينة  -2
منطالبكميةفمسطينالتقنيةفرعديرالبمحمنا(طالب60عينةالدراسةمن)تتكون

التالية: اإلا)التخصصات الصيانة الكيربائية، قصديةلتركيبات بطريقة اختيارىم لكترونية(تم
لي البرمجي المنطقي التحكم لمسات مدرسًا يعمل الباحث يسيلذكون مما التخصصات، ه

أحدىماتمتقسيمكلتخصصإجراءاتالدراسة،حيثذتنفيمتابعةو إلىمجموعتينعشوائيًا
لكل(طالبا15ً،واىخرىتجريبيةوتتكونمن)لكلتخصص(طالبا15ًتتكونمن)واابطة
تخصص ، لدينا يصبح وطالبا30ًأي التجريبية المجموعة المجموعةطالبا30ًفي في

 لك:ذوالجدولالتالييواحالاابطةفيكمتاالمجموعتين
 .مجموعاتالدراسةفيالدراسةعينةتوزيعيواح(: 4.1جدول)

 الطالب عدد المجموعة الشعبة

التخصصاىول

لكترونيةالصيانةاإل

15الاابطة

15التجريبية

التخصصالثاني

التركيباتالكيربائية

15الاابطة

15التجريبية

 أدوات الدراسة:خامسا: 
   :PLCميارات التحكم المنطقي البرمجي مالحظة قة بطا  -

ىينوعمنأدواتالقياسالمباشرلمسموكأوالميارةوتعتمدعمةىحصةرالميةاراتفةي
قائمةةةويواةةعأماميةةاأعمةةدةتمثةةلدرجةةاتمتفاوتةةةمةةناىداء،ويقةةومالمالحةةظبمالحظةةةسةةموك

عمدةالمقابمةتحدددرجةإتقانالطالبلمميارة.الطالبأثناءأداءهلمميارةوواعإشاراتفياى
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:وخطوات إعدادىاقائمة ميارات بطاقة المالحظة وصف 
 لبطاقة المالحظةالصورة األولية 

واسةتخراجالميةارات PLCتحميةلمحتةوىمسةاتالةتحكمالمنطقةيالبرمجةيبقةامالباحةث
تحكمالمنطقةيالبرمجةيتمحااةريمسةاتالةناةمتعمةلمصةغرة ورشةة عقةدمنخةاللالعممية

لتخصصالصيانةاإللكترونيةوالتركيباتالكيربائيةسنةثانية،منأجلتحميلالمياراتالعممية
 الخاصةة العمميةة الميةارات مةن مجموعةة عمى المتامنةلممسات،ونتجعنورشةالعملاإتفات

ىا،وبيذهالمرحمةتمإعةدادبمواوعالدراسةوالتيسيتناولياالباحثخاللالدراسةويقومبتطوير
(ميةةارة،موزعةةةعمةةىسةةبع63(،حيةةثاحتةةوتعمةةى)4ممحةةترقةةم)-بصةةورتيااىوليةةةالبطاقةةة

ويالتخصةص،ذتمقامالباحثبعراياعمىمجموعةةمةنالسةادةالمحكمةينمةنمجاإتومن
إلبداءرأييممنحيثالحذفأواإلاافةأوالتعديل.

 بطاقة المالحظةضبط 
،(2)ممحةةترقةةم-المحكمةةينالسةةادةعمةةىمجموعةةةمةةنبطاقةةةقةةامالباحةةثبعةةرضال

ينالتربةةويينلمبحةةثف،ومةةنالمشةةرالمنةةاىجوأسةةاليبتةةدريسالتكنولوجيةةامةةنالمتخصصةةينفةةي
وقةدطمةبالباحةثمةنالسةادةومحااريالجامعاتمنذويالتخصص،والمعممين،تكنولوجياال

الميةةاراتلقيةةاساومةةدىمالءمتيةةلبطاقةةةوالمالحظةةاتوالمقترحةةاتحةةولاالمحكمةةينإبةةداءالةةرأي
لطمبةالصيانةاإللكترونيةوالتركيباتالكيربائيةسنةثانيةلمفصلالدراسيالدراسة،تتناولياالتي

وقةةدحصةةلالباحةةثعمةةىبعةةضاآلراءوالمقترحةةات،م2016-2015الثةةانيمةةنالعةةامالدراسةةي
اةةةافةوتعةةةديلصةةةياغةبعةةةضئياقةةةامفةةةياةةةومةةةنالسةةةادةالمحكمةةةين،و بتعةةةديميامةةةنحةةةذفوا 

الفقرات.

 لبطاقة المالحظةالصورة النيائية 
بعدإجراءالتعديالتالتيأشارإليياالمحكمونتمواعالقائمةفيصورتياالنيائية

(ميارة61(،حيثتكونتقائمةالمياراتفيصورتياالنيائيةمن)5فيممحترقم)المواحة
ف رعية، مجاإتىي: سبع البرمجيتوزعتعمى المنطقي التحكم مواصفاتأجيزة الدوائر،

دورةعملالبرنامجاإللكتروني،برمجةجيازالتحكمالمنطقيالبرمجي،المنطقيةودوائرالتحكم
لمبرمجة القابل المنطقي التحكم أجيزة في المنطقية، اىساسية الدوائر برمجة الدوال، برمجة

Functionsالمتقدمة اإل، القطع لمبرمجةتوصيل القابل المنطقي التحكم بأجيزة لكترونية
 .وفحصيا
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 إجراءات عممية التحميل
 لمخطةوات وفقةاًالةتحكمالمنطقةيالبرمجةي مقةرر محتةوىب اىدائيةة الميةاراتبتحميةل الباحةث قةام

:التالية
 بالمساق. الخاص المقرر العممي المحتوى عمى الباحث إطالع .1
 ديد اليدف من التحميل: تح .2

منياج يدفت تامن مدى تحديد إلى المحتوى تحميل عممية البرمجي المنطقي منالتحكم
-2015ثانيةلمعامالدراسيلطمبةالصيانةاإللكترونيةوالتركيباتالكيربائيةسنةمياراتأدائية

فيىذهالدراسة.بطاقةالمالحظةامنتمتامينيايم،والتي2016
 لتحميل: عينة ا .3

البرمجي المنطقي التحكم بمنياج التحميل عينة طالب PLCتمثمت عمى المقرر
ثانيةبكميةفمسطينالتقنيةحيثتمتحميلالكتابالصيانةاإللكترونيةوالتركيباتالكيربائيةسنة

م.2016-2015المقررفيالفصلالدراسيالثانيمنالعامالدراسي

 وحدة التحميل: .4

المياراتاىدائيةاعتمدتالد الحاليةعمىتحديد فيمقررراسة التيينبغيمراعاتيا
لكونيااىنسبلتحقيتىدفالدراسةووحدةالتحميلالمتبعةفي PLCالتحكمالمنطقيالبرمجي

ىذهالدراسةىيالصفحةحيثقامالباحثبتحميلالمحتوىبناءعمىتوافرالمياراتفيكل
.صفحةمنصفحاتالمقرر

 فئات التحميل:  .5
لماكانالتحميليتمفياوءمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيالتيتمإعدادىاسابقا
لذاتعدمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيالتييتامنياكلمحورفيالقائمةفئاتيتمالتحميل

فياوئيا.

 وحدة التسجيل:  .6
التح ميارات تكرار خالليا من يظير التي الوحدة والمرادىي البرمجي المنطقي كم

ل طمبةالصيانةاإللكترونيةوالتركيباتالكيربائيةسنةتحميلمحتوىمقررالمساتفياوئيا
م،وفيىذه2016-2015ثانيةبكميةفمسطينالتقنيةبالفصلالدراسيالثانيلمعامالدراسي

الدراسةتماعتمادالصفحةكوحدةتسجيل.
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 ضوابط عممية التحميل:  .7
 المحتوى إطار في التحميل تمي- المنطقي اإلجرائي التعريفوالعممي التحكم ميارة لمفيوم

.PLCالبرمجي

 مقررالتحكمالمنطقيالبرمجيبأكممولمتخصصوالمستوىالذيذكرسابقا. التحميل يشمل-

أييشملوالمياراتالعممية، العممية والتجارب واىسئمة والرسومات اىشكال التحميليشمل-
التطبيقاتالتييقومبياالمتعمم،حيثيستطيعالمعمممالحظتياوتسجيميافيمابعد.

 يتماستخداماستمارةبياناتلرصدتكراركلوحدةوفئةالتحميل.-

  :التحميل عممية موضوعية .8
تقدير فييتم اىداة عرات حيث المحكمين، صدت عمى باإعتماد اىداة صدت
 اىوليةعمىمجموعةمنالمتخصصين،وتمتحقيتصدتالبطاقةبالخطواتالتالية:صورتيا

 :   لبطاقةصدق ا
 (:Trusties Validityأ(  صدق المحكمين )

،مةةن(2ممحةةترقةةم)-المحكمةةينالسةةادةعمةةىمجموعةةةمةةنبطاقةةةقةةامالباحةةثبعةةرضال
ينالتربةةةةويينلمبحةةةةثفومةةةةنالمشةةةةر،المنةةةةاىجوأسةةةةاليبتةةةةدريسالتكنولوجيةةةةاالمتخصصةةةةينفةةةةي

وقةدطمةبالباحةثمةنالسةادةومحااريالجامعاتمنذويالتخصص،والمعممين،تكنولوجياال
الميةةاراتلقيةةاساومةةدىمالءمتيةةلبطاقةةةالمحكمةةينإبةةداءالةةرأيوالمالحظةةاتوالمقترحةةاتحةةولا

.الدراسةتتناولياالتي

ئيااتمةةةنالسةةةادةالمحكمةةةين،وقةةةامفةةةياةةةووقةةةدحصةةةلالباحةةةثعمةةةىبعةةةضاآلراءوالمقترحةةة
اافةوتعديلصياغةبعضالفقرات. بتعديميامنحذفوا 

( :Internal Consistency Validityب(  صدق التساق الداخمي )
بةينبيرسةونرتبةاطحسابمعامةلاإعنطريتبطاقةتساتالداخميلمتمإيجادصدتاإ

وذلكلمتعرفعمىقةوة،الذيتنتميإليوومعالدرجةالكميةلمبطاقةيامعالبعدكلفقرةمنفقرات
يواحذلك:التالياإرتباطالناتجوالجدولمعامل
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.والبطاقةككلمجاإتيابتارتباطفقراتبطاقةالمالحظةمعامال(:4.2جدول)

 بنفقرة بناجةل
معةمم ب تاةط 

 بنفقرة بةناجةل

معةمم ب تاةط بنفقرة 

 كمبةناطةقة ك

معةمم ب تاةط بناجةل 

 بةناطةقة ككم

بناجةل بألعل: 

ملبصفة  أجهسة 

بنتلكم بنانطقا 

 بنارمجا

1 .967** .957** 

.987** 

2 .962** .942** 
3 .978** .968** 
4 .983** .965** 
5 .981** .961** 
6 .966** .957** 
7 .966** .966** 
8 .977** .970** 
9 .918** .903** 
10 .968** .957** 

بناجةل بنثةنا: 

بنذعبئر بنانطقية 

 عدعبئر بنتلكم

11 .950** .921** 

.983** 

12 .932** .902** 
13 .937** .920** 
14 .975** .968** 
15 .976** .968** 
16 .966** .962** 

بناجةل بنثةن : 

برمجة جهةز 

بنتلكم بنانطقا 

 بنارمجا

17 .968** .970** 

.995**
 

18 .989** .979** 
19 .992** .983** 
20 .990** .982** 
21 .989** .984** 
22 .972** .968** 
23 .969** .970** 

بناجةل بنرببع: 

دع ة عام 

بنارنةمج 

بإلنكترعنا فا 

أجهسة بنتلكم 

بنانطقا بنقةبم 

 نهارمجة

24 .973** .956** 

.986**
 

25 .996** .983** 
26 .996** .981** 
27 .992** .981** 
28 .993** .979** 
29 .979** .966** 
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 بنفقرة بناجةل
معةمم ب تاةط 

 بنفقرة بةناجةل

معةمم ب تاةط بنفقرة 

 كمبةناطةقة ك

معةمم ب تاةط بناجةل 

 بةناطةقة ككم

بناجةل بنخةمص: 

برمجة بنذعبئر 

بألضةضية 

 بنانطقية

30 .984** .963** 

.989**
 

31 .986** .963** 
32 .990** .968** 
33 .994** .975** 
34 .994** .975** 
35 .994** .978** 
36 .963** .978** 
37 .963** .978** 
38 .975** .948** 
39 .951** .974** 

بناجةل بنطةدش: 

برمجة بنذعبل 

Functions 

 بناتقذمة

40 .987** .985** 

.993**
 

41 .988** .984** 
42 .984** .975** 
43 .980** .971** 
44 .976** .965** 
45 .967** .953** 
46 .968** .958** 
47 .945** .947** 
48 .972** .963** 

بناجةل بنطةبع: 

تلصيم بنقطع 

بالنكترعنية 

بأجهسة بنتلكم 

بنانطقا بنقةبم 

نهارمجة 

 عفلصهة.

49 .957** .944** 

.993**
 

50 .968** .957** 
51 .965** .960** 
52 .963** .961** 
53 .972** .963** 
54 .978** .972** 
55 .979** .971** 
56 .979** .973** 
57 .967** .965** 
58 .939** .935** 
59 .944** .940** 
60 .835** .825** 

   1.15عند مستوى دالة قيمة معامل الرتباط *     
   1.11عند مستوى دالة قيمة معامل الرتباط **    
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جميةةةعمعةةةامالتاإرتبةةةاطدالةةةةإحصةةةائيًا،وىةةةذايةةةدلعمةةةىقةةةوةأنالسةةةابتويتاةةةحمةةةنالجةةةدول
.اإتساتالداخميلبطاقةالمالحظة

 

 ثبات البطاقة:
قامالباحثبحسابثباتالبطاقةباستخدامالطرتالتالية:

 : Cooper Coefficientطريقة كوبر ( أ

مالحظةينأثنةاءتعتمدىذهالطريقةعمىحسابعددمراتاإتفةاتوعةددمةراتاإخةتالفبةينال
مالحظتيمالسموكالطالبفيأدائولمميارةالمستيدفةوالمتامنةفيالفقرة.

وتأخذالمعادلةالشكلالتالي:

عددمراتاإتفات
(Cooper, 1974, p152)111×ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعاملكوبر=ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

عددمراتاإتفات+عددمراتاإختالف

والجةةةدولالتةةةالييواةةةحمعةةةامالتكةةةوبرلكةةةلفقةةةرةمةةةنالفقةةةراتالسةةةتينالتةةةيتتاةةةمنيابطاقةةةة
المالحظة:

 .معاملكوبرلمفقراتالتيتتامنيابطاقةالمالحظة(: 4.3جدول)

 معامل كوبر الفقرة معامل كوبر الفقرة معامل كوبر الفقرة
1 94.94 21 81.79 41 89.58 

2 90.85 22 87.98 42 88.85 

3 89.98 23 93.92 43 89.98 

4 88.85 24 83.72 44 90.55 

5 91.98 25 92.00 45 90.18 

6 89.82 26 94.84 46 88.55 

7 93.91 27 89.26 47 90.11 

8 92.94 28 82.92 48 89.91 

9 86.85 29 85.82 49 86.85 

10 91.91 30 88.82 50 89.32 

11 89.85 31 95.97 51 88.29 

12 92.98 32 92.51 52 89.55 
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 معامل كوبر الفقرة معامل كوبر الفقرة معامل كوبر الفقرة
13 90.82 33 89.88 53 91.98 

14 86.82 34 86.85 54 90.85 

15 87.88 35 93.94 55 92.92 

16 92.00 36 92.91 56 86.82 

17 93.84 37 93.92 57 87.82 

18 85.82 38 91.82 58 94.91 

19 94.05 39 88.82 59 86.55 

20 94.24 40 89.68 60 87.86 

نالحةظمةةنالجةدولالسةةابتأنجميةعمعةةامالتكةةوبرمرتفعةةممةةايةدللعمةةىقةوةمعامةةلالثبةةات
لبطاقةالمالحظة.

(:Split Half Methodة النصفية )طريقة التجزئ ( ب
فقةرة،بحيةثيشةتملالجةزء30قامالباحثبتجزئةةالبطاقةةإلةىنصةفين،يحتةويكةلمنيمةاعمةى

اىولعمىالفقراتالفردية،ويشتملالثانيعمىالفقراتالزوجية،وتمإيجادمعاملاإرتباطبين
جاإتيابطريقةالتجزئةالنصفية:ةوموالجدولالتالييواحقيممعاملالثباتلمبطاقالجزأين،

 .قيممعاملالثباتلبطاقةالمالحظةومجاإتياباستخدامطريقةالتجزئةالنصفية(: 4.4جدول)

 معامل الثبات المجال
18982 مواصفاتأجيزةالتحكمالمنطقيالبرمجيالمجال األول: 
18969الدوائرالمنطقيةودوائرالتحكمالمجال الثاني:

18985برمجةجيازالتحكمالمنطقيالبرمجيمجال الثالث:ال
ـــع :دورةعمةةةلالبرنةةةامجاإللكترونةةةيفةةةيأجيةةةزةالةةةتحكمالمنطقةةةيالقابةةةلالمجـــال الراب

لمبرمجة
18994

18989برمجةالدوائراىساسيةالمنطقيةالمجال الخامس:
18991المتقدمةFunctionsبرمجةالدوالالمجال السادس:

توصةةيلالقطةةعاإلكترونيةةةبةةأجيزةالةةتحكمالمنطقةةيالقابةةللمبرمجةةةال الســابع:المجــ
وفحصيا.

18987

18996 البطاقة ككل
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بطريقةالتجزئةالنصفيةمرتفعةممايؤكدعمةىأنةنالحظأنجميعقيممعاملالثباتالمحسوب
البطاقةتتمتعبدرجةعاليةمنالثبات.

 تكافؤ المجموعات:سادسا: 
 بة،مثل:الباحثبابطبعضالمتغيراتالمتوقعتأثيرىاعمىالتجرقام

)صةةةيانةالتخصصةةةينالدراسةةةةالتجريبيةةةةمةةةنكةةةالجميةةةعطةةةالب:بالحةةةذفتةةةماةةةبطالجةةةنس -
 ذكورفقط.منال(كيربائية،تركيباتإلكترونية

صةةيانةإلكترونيةةة)مجموعةةةالتخصصةةينكةةلتحيةةثشةةممباإلاةةافة:تةةماةةبطالتخصةةص -
 (،أيتتكونكلمجموعةمنمجموعاتالدراسةمنالتخصصين.يربائيةوتركيباتك

تمابطالمعدإتالتراكميةلمطمبةأثناءعمميةالتوزيعالعشةوائيالالزمةةلتشةكيلمجموعةات -
الدراسةةةة،أيكةةةلتخصةةةصبةةةومجمةةةوعتينأحةةةدىمااةةةابطةواإخةةةرىتجريبيةةةةولاةةةمانتكةةةافؤ

 مجموعاتالدراسة.المستوىالعمميفيتوزيعالطمبةعمى

تةةماةةبطعامةةلالةةزمنفةةيتعمةةممجموعةةاتالدراسةةةفةةيوقةةتواحةةد،كمةةاأنالمحااةةرىةةو -
 نفسوالقائمفيتعمموتدريبجميعمجموعاتالدراسة.

اةةبطميةةارةالةةتحكمالمنطقةةيالبرمجةةي:تةةمالتأكةةدمةةنتكةةافؤالمجمةةوعتينفةةيميةةارةالةةتحكم -
 ميلبطاقةالمالحظة.المنطقيالبرمجيمنخاللالتطبيتالقب

فةةةيىةةةذاالمسةةةاتأعمةةةارىمتةةةماةةةبطالعمةةةر،كةةةونأنجميةةةعطمبةةةةالتخصصةةةينالمسةةةجمين -
م.2115/2116فيالمستوىالثانيلمفصلالدراسيالثانيلمعاممتقاربة

الجةةةدولالتةةةالييواةةةحتكةةةافؤالمجمةةةوعتينالتجريبيةةةةوالاةةةابطةفةةةيميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيو
:،والعمرالبرمجي
،والعمرفيمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيتكافؤطالبالمجموعتينالتجريبيةوالاابطة(:4.5جدول)



 المجموعة الضابطة
 30ن = 

 المجوعة التجريبية
 30ن = 

 قيمة ت
 مستوى
 الدللة

الدللة 
 الحصائية

النحراف  المتوسط
 المعياري

النحراف  المتوسط
 المعياري

ميارات التحكم 
 منطقي البرمجيال

63,93 2,06 64,6 1,73 1,35  

0,45 
 

 غير دالة

 غير دالة 0,093 1,71 0,41 1962,47 0,42 19,43 العمر
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وىيقيمةSig=0345وأنمستوىالدإلة1335يتاحمنالجدولالسابتأنقيمةت=
عتينالتجريبية(إذافييغيردالةإحصائيًاممايدلعمىتكافؤطالبالمجمو0305أكبرمن)

.مياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيوالاابطةفي

أنقيمةتفيمتغيرالعمر= يتاحأياًا Sig=03093وأنمستوىالدإلة1371كما
( من أكبر قيمة إحصائيا0305ًوىي دالة غير فيي إذا طالب.( تكافؤ عمى يدل مما

متغيرالعمر.المجموعتينالتجريبيةوالاابطةفي

 إجراءات الدراسة: ابعا: خطوات س

 :المرحمة األولى 
اإطالععمىاىدبالتربويالمتعمتبمواوعالدراسةفيبعضالكتبوالدراساتالسابقة -

 واىبحاثالتربوية.

اإلكترونيةوالمعدةمنقبلالمحاكاةاإطالععمىأىمالبرامجاإللكترونيةالمستخدمةفي -
حكمالمنطقيالمبرمجالتيسيتماستخداميافيالتطبيقاتالعمميةالشركاتالمصنعةىجيزةالت

لطمبةقسمالبرمجيلكييستخدموالمعممفيتدريسمساتالتحكمالمنطقياىدائيةمعالطمبةو
 عتمدالباحثعمىالمصادرالتالية:ا،وقدالميناليندسية

 ذاتالصمةبمتغيراتالدراسةالبحوثوالدراساتالسابقة. 
 اإللكترونيةاإتجاىاتالحديثةفيتوظيفبرامجحديثةمثلالمحاكاة. 
 اإلكترونيةخصائصبناءالبرامجالتعميمية. 
 :المرحمة الثانية 
تخصصي)التركيباتالكيربائيةالميناليندسيةاختيارعينةعشوائيةممثمةمنطمبةقسم -

 اإللكترونية( ووالصيانة التقنية فمسطين متكافئتينتخصصكلقسميبكمية مجموعتين إلى
بالطريقةالمعتادةوالمجموعةالثانيةتدرساإللكترونيةالمحاكاةبرامجالمجموعةاىولىتدرسب

 الطريقتين،لكلتخصص.استخدامكلمنفاعميةختبارإ
 :المرحمة الثالثة 

 ابطبعضالمتغيراتالمتوقعتأثيرىاعمىتجربةالدراسة. -

 . PLCبمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيةالخاصحظةبطاقةالمالتصميم -
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-  المالحظةتحكيم اإبطاقة نتيابعد إعدادىء مناوعرايامن المختصينعمىمجموعة
 اإلاافة.وأالحذفوأالتعديلبوالخبراءإلبداءالرأيإما

 :المرحمة الرابعة 
-  المالحظةتجريب بطاقة لمدراسة اإستطالعية العينة معمى والتأكد والن ثباتالصدت

 .وصالحيتيالمتطبيت

البرمجيقبميلتطبيت - مياراتالتحكم مالحظة الاابطةPLCبطاقة عمىالمجموعتين
 .تكافؤالمجموعتينلمتأكدمنوالتجريبية

 :المرحمة الخامسة 
باستخدام - التجريبية المجموعة تدريس برامج اإلكترونيةالمحاكاة استخدام الطريقةمع

 لممجموعةالاابطة.اإعتيادية

بطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيعمىالمجموعتينالتجريبيةبعديلتطبيت -
 والاابطةلمعرفةالفروتفياىداءالميارىلمطمبة.

 :المرحمة السادسة 
 لكلمنالمجموعةالتجريبيةوالاابطة.بطاقةالمالحظةجمعالبياناتوتحميلنتائج -

 حصائيًاوتفسيرىا.تحميلالنتائجإ -

 واعالتوصياتوالمقترحاتفياوءنتائجالدراسة. -

 .األساليب الحصائيةثامنا: 
 (: T-Testاختبار )ت( لعينتين مستقمتين ومتساويتين، وعينتين مرتبطتين متساويتين ) -1

 بين لمفرت ت قيمة حيث )ت( اختبار الباحث مستقمتيناستخدم عينتين متوسطي
.(82صم،1998عفانة،).ومتساويتين

 (128صم،1998)عفانة،اختبار مان ـ ويتني )يو( لعينتين مستقمتين :  -2

1ت   مجة 
(1 1ن  ) 1ن  

 
1ن  ن  1يو   



  مجة ت 
(1 (ن    ن 

 
1ن  ن   يو  
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حيثأن:

حجمالعينةالثانية.:2نحجمالعينةاىولى.:1ن
مجموعرتبالمتغيرالثاني.:2مجةتمتغيراىول.مجموعرتبال:1مجةت

فروتالمتغيرالثاني.:2يوفروتالمتغيراىول.:1يو
 ( :  Z)الدرجة المعيارية  ( في حالةأ

Z
2

(43،صم2111ةةة)عفانة،ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة=ةةةةةةةةةZحجمالتأثيراإلحصائي
Z

2+4
المحسوبةعنداستخداماختبارمان_ويتني. Z=قيمة Zحيثأن:

 ل ارتباط بيرسون:معام -3

مجةسمجةص–نمجةسص
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمعاملاإرتباط)ر(=ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 { 2)مجـ ص( – 2} ن مجـ ص { 2)مجـ س( – 2} ن مجـ س                                   
.(148صم،2111)مراد،



 برنامج المحاكاة اللكترونية.يدلل عمى فاعمية  والذيBlack" المعدل بالك  " الكسب -4
 (.386ص،1996المفتى،و)الوكيلعننسبةالكسببالمعادلةالتالية:ويعبر

 

   

 
 
   

   
 

   أن: حيث
x:،القبمي التطبيت في الطمبة درجات البعدي،yمتوسط التطبيت في الدرجات متوسط :
pالختبار.:القيمةالعظمىل 

إلى منصفر الكسبالمعدل نسبة أكبر1.2وتتراوح النسبة بمغتىذه إذا أنو ويرىبالك
المستخدم(1)من البرنامج وفاعمية بصالحية الحكم يمكن ،1996المفتى،و)الوكيلف نو
(.386ص



 

 













 

 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتيا
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 شتيانتائج الدراسة ومناق: الفصل الخامس
عمىالمعالجاتاإلحصائية بناًء إلييا التوصل النتائجالتيتم الفصلأىم يعرضىذا

التحكمفيمادةبطاقةالمالحظةنبياناتمنخاللالتيأجريتعمىماتمجمعووتحميموم
.PLCالمنطقيالبرمجي

 األول: السؤالالجابة عمى 

لةةدىطةةالبالميةةناليندسةةيةبكميةةةفمسةةطينتنميتيةةادالةةتحكمالمنطقةةيالبرمجةةيالمةةراميةةاراتمةةا
 التقنيةبديرالبمح؟

الدراسةةةاتالسةةةابقةبةةةاإطالععمةةةىاىدبالتربةةةويولإلجابةةةةعةةةنىةةةذاالسةةةؤالقةةةامالباحةةةث
بتحميةةةةلمسةةةةاتالةةةةتحكمالمنطقةةةةيالبرمجةةةةيالمتعمقةةةةةبمواةةةةوعالدراسةةةةة،وبالتةةةةاليقةةةةامالباحةةةةث

ناليندسةةةةةيةلمتخصصةةةةةين)الصةةةةةيانةائيةةةةةةالتةةةةةياحتوتيةةةةةا،لطمبةةةةةةالميةةةةةإسةةةةةتخراجالميةةةةةاراتاىد
لمطمبةة،لكترونيةوالتركيباتالكيربائية(بكميةفمسطينالتقنيةوالوقةوفعمةىالميةاراتالالزمةةاإل

ثةةةمعراةةةياعمةةةىمجموعةةةةمةةةنالسةةةادة(،4ممحةةةترقةةةم)حيةةةثتةةةمإعةةةدادىابصةةةورتيااىوليةةةة،
جةراءمةايمةزممةنتعةديللألخةذبةآرائيم(،2قةم)ممحةتروياإختصةاص،ذالمحكمين أوحةذفوا 
مخروجبالصورةالنيائيةلقائمةةميةاراتالةتحكمالمنطقةيالبرمجةي،كمةاىةيمواةحةأوإاافةل

حصرىافةيسةتينميةارةحيثتمالواجبتنميتيالدىطالبالميناليندسية،(،5بالممحترقم)
 رئيسية.فرعيةموزعةعمىسبعمجاإت

 :الثاني السؤال لجابة عمىا

البرمجةةيلةةدىطمبةةةالميةةنالمنطقةةيلكترونيةةةفةةيتنميةةةميةةاراتالةةتحكمصةةورةالمحاكةةاةاإلمةةا
 ؟اليندسيةبكميةفمسطينالتقنيةبديرالبمح

المستخدمةفيالدراسةالحالية:لإلجابةعنىذاالسؤالقامالباحثبتحديدبرامجالمحاكاةاإللكترونية

اإللكترونيةحثوظف البا المحاكاة برامج من المنطقيبرنامجين التحكم ميارات تنمية في
 Mitsubishi FX PLC)برنامجالمحاكاةاإللكترونياىولاسمو:،حيثأنPLCالبرمجي

Computer Based  Trainingالة(المتخصصفيالتحكمالمنطقيالبرمجيPLC الخاص
يعتمدذإ،لتحكمالمنطقيالمبرمجامحاكاةالىييدفيذوالبشركةميتسوبيشيوالمعدمنقبميا

مجةالصناعيةلتدريبالطالبعمىأساسياتالبراسوبلتوفيرالعديدمنالتطبيقاتعمىالح
التطبيقاتو من لمعديد افترااية بيئة لتوفير باإلاافة العممياتكشفاىعطال التيتحاكي
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كمايساعداىداءوالفاعميةنالتحقتممجالتحكموفحصبرناالتيتسمحلمطالببالصناعيةو
عنصرالتشويتمن ثارة وا  المنطقيالبرمجيلدىالطمبة مياراتالتحكم البرنامجعمىتنمية

 شكل عمى مصممة أنيا حيث عرضالتطبيقات طريقة ويحتوي3Dخالل اإبعاد، ثالثي
يليسمحلمطالبإرسالبرنامجولوالبرنامجعمىجيازالتحكمالمنطقيالبرمجيبشكلافتراا

يعدهالذي الة لوىيبالواقعPLCلمتحكمبالتطبيقاتالمطروحةلو،حيثيحاكيأجيزة كما
ببرنامج متوفرة التطبيقاتالتيتمثلمشاريعمصغرة لمطالبأو والتدريباتالمتوفرة الحقيقي،

عمىشكلمستوياتمتدرجةمنحيثالصعوبةمنالسي تتيحالمحاكاة كما لإلىالصعب،
لمطالبالقدرةعمىمشاىدةنتائجمحاوإتوالبرمجيةبعدفحصالبرنامجمناىخطاءوتسمح
ب مكانيةالتعديلوالحذفواإلاافةمنخاللالبرنامج،مماتنميتفكيرالطمبةوتساعدهبعمل

التقويماتالمطروحةتغذيةراجعةلماتعمموويمكنومنتطويرالعديدمنالتطبيقاتمنخالل
المادية اإلمكانات البرنامج يوفر كما التعمم، الوقتومكان غرار عمى وذلك البرنامج امن
المتعمم يتعرضليا المنطقيالبرمجيالتيقد التحكم والقطعوأجيزة لممتعمم المخاطرة ويقمل

جالمحاكاةاإللكتروني،نبذةعنبرنام(6ممحترقم)الأثناءالتدريبفيالواقعالحقيقي.ويواح
 اىولالمستخدمفيالدراسةالحاليةوكيفيةالتعاملمعووتنصيبو.

ييدفىذاالبرنامجالدراسةوذالثانيخاللتنفيبرنامجالمحاكاةاإللكترونيالباحث:كما وظف و 
(Automation Studio PLC– Simulator)تنميةةةةميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيإلةةةى

دائيةةةلمطمبةةة،والبرنةةامجمةةزودبالعديةةدمةةنالتطبيقةةاتالمتنوعةةةوالمعرواةةةاى((PLCالبرمجةةي
 Mitsubishi FX)يعمةلعمةلالبرنةامجاىولبشةكليثيةرعنصةرالتشةويتلةدييم،عممةابأنةو

PLC Computer Based Training)،مكانيةةةةقيةةةامالمةةةتعممبةةة جراءجميةةةعباإلاةةةافةإل
لكةةنبشةةكلو،PLC يلالقطةةعاإللكترونيةةةبجيةةازالةةتحكمبتوصةةالتوصةةيالتالكيربائيةةةالالزمةةة

إلكترونةةةيمةةةنخةةةاللالبرنةةةامجحيةةةثتتصةةةلىةةةذهالقطةةةعبةةةدخلوخةةةرججيةةةازالةةةتحكمالمنطقةةةي
اإفترااةةةيوتظيةةةرالتوصةةةيالتوالقطةةةععمةةةىجةةةانبيشاشةةةةبرنةةةامجالمحاكةةةاةPLCالبرمجةةةي

تحكمبةالقطعاإللكترونيةةالتةيياةيفياذاتوالذييعدهالمتعممفيالوسةطليةوالبرنامجاإللكتروني
الطالةةةبلمسةةةيطرةوالةةةتحكمبةةةالتطبيتالمتةةةوفرلديةةةومةةةعإمكانيةةةةإرسةةةالالبرنةةةامجلجيةةةازالةةةتحكم

،نبةةذةعةةنبرنةةامجالمحاكةةاة(7ممحةةترقةةم)الويواةةحاإفترااةةيوتصةةحيحاإخطةةاءإنوجةةدت،
 املمعووتنصيبو.اإللكترونيالثانيالمستخدمفيالدراسةالحاليةوكيفيةالتع
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 :الثالث السؤال الجابة عمى

ىفةةةةروتذاتدإلةةةةةإحصةةةةائيةعنةةةةدمسةةةةتو"ىةةةةلتوجةةةةديــــنص الســــؤال الثالــــث عمــــى
0.05≥ α)بينمتوسطيدرجاتطالبالمجموعةالتجريبيةةوطةالبالمجموعةةالاةابطةفةي)

 بطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي؟"لالتطبيتالبعدي

بةعنىذاالسؤالتمالتحقتمنالفرضالتالي:"إتوجةدفةروتذاتدإلةةإحصةائيةعنةدلإلجا
(بةينمتوسةةطيدرجةاتطةالبالمجموعةةالتجريبيةةوالاةابطةفةيالتطبيةةت(α ≤0.05مسةتوى
 بطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي".لالبعدي

ماختبار)ت(لعينتينمستقمتينومتساويتينولمتحقتمنىذهالفرايةقامالباحثباستخدا
بةينالمجمةوعتينPLCوالتعرفعمىدإلةالفروتفيتنميةميةاراتالةتحكمالمنطقةيالبرمجةي

بطاقةمالحظةةميةاراتالةتحكمالمنطقةيفيالتجريبيةوالاابطةمنخاللأداةالدراسةالمتمثمة
،والجدولالتالييواحذلك:PLCالبرمجي
.دإلةالفروتفيتنميةمياراتالتحكمالمنطقيوالبرمجيبينالمجموعتينالتجريبيةوالاابطة(:5.1جدول)

 بناجالعة بناجةل بألدبة
بناتلضط 

 بنلطةبا

بالنلربف 

 بناعية ي

 قياة

)   ( 

مطتلى 

 بنذالنة

بنذالنة 

 بإلحصةئية

بطةقة 

مالحظة 

مهة ب  

بنتلكم 

بنانطقا 

 عبنارمجا

يىاصفاث 

كى أجهسة انتح

انًنطقي 

 انبريجي

 3.43 15.23 ضابطت
دانت عند  0.000 21.44

 5.24 39.77 تجريبيت 0.01

اندوائر انًنطقيت 

 ودوائر انتحكى

 1.87 9.77 ضابطت
دانت عند  0.000 26.54

 2.44 24.67 تجريبيت 0.01
بريجت جهاز 

انتحكى انًنطقي 

 انبريجي

 1.96 9.63 ضابطت
عند دانت  0.000 39.16

 2.26 31.00 تجريبيت 0.01
دورة عًم 

انبرنايج 

اإلنكتروني في 

أجهسة انتحكى 

انًنطقي انقابم 

 نهبريجت

 1.44 6.70 ضابطت

دانت عند  0.000 35.89

 2.65 26.47 تجريبيت 0.01

بريجت اندوائر 

األساسيت 

 انًنطقيت

 3.94 18.63 ضابطت
دانت عند  0.000 36.82

 1.84 47.90 يتتجريب 0.01
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 بناجالعة بناجةل بألدبة
بناتلضط 

 بنلطةبا

بالنلربف 

 بناعية ي

 قياة

)   ( 

مطتلى 

 بنذالنة

بنذالنة 

 بإلحصةئية

بريجت اندوال 

Functions 

 انًتقديت

 2.03 11.50 ضابطت
دانت عند  0.000 30.89

 3.81 35.83 تجريبيت 0.01
تىصيم انقطع 

االنكترونيت 

بأجهسة انتحكى 

انًنطقي انقابم 

نهبريجت 

 وفحصها8

 2.35 19.00 ضابطت

دانت عند  0.000 30.94

 4.48 47.60 تجريبيت 0.01

 انبطاقت ككم
 12.08 90.47 ضابطت

دانت عند  0.000 40.87

 18.17 253.23 تجريبيت 0.01
 1.671( =  = 0.05قيمة ت الجدولية عند )
 2.39( =  = 0.01قيمة ت الجدولية عند )

يتاحمنالجدولالسابتمايمي:

ل"مواصةةةفات(فةةةيمجةةا=0.01توجةةدفةةروتذاتدإلةةةةإحصةةائيةعنةةةدمسةةتوىدإلةةة) .1
أجيةةزةالةةتحكمالمنطقةةيالبرمجةةي"بةةينمتوسةةطدرجةةاتطةةالبالمجموعةةةالتجريبيةةةومتوسةةط

صةةالحلدرجةةاتطةةالبالمجموعةةةالاةةابطةفةةيبطاقةةةمالحظةةةالةةتحكمالمنطقةةيوالبرمجةةي
طالبالمجموعةالتجريبية.

دوائر(فةةةيمجةةةال"الةةة=0.01توجةةةدفةةةروتذاتدإلةةةةإحصةةةائيةعنةةةدمسةةةتوىدإلةةةة) .2
المنطقيةةةودوائةةرالةةتحكم"بةةينمتوسةةطدرجةةاتطةةالبالمجموعةةةالتجريبيةةةومتوسةةطدرجةةات

صةةالحطةةالب،لمالحظةةةالةةتحكمالمنطقةةيوالبرمجةةيطةةالبالمجموعةةةالاةةابطةفةةيبطاقةةة
 المجموعةالتجريبية.

(فةيمجةال"برمجةةجيةاز=0.01توجدفروتذاتدإلةإحصائيةعنةدمسةتوىدإلةة) .3
تحكمالمنطقيالبرمجي"بينمتوسطدرجةاتطةالبالمجموعةةالتجريبيةةومتوسةطدرجةاتال

صةةالحطةةالب،لمالحظةةةالةةتحكمالمنطقةةيوالبرمجةةيطةةالبالمجموعةةةالاةةابطةفةةيبطاقةةة
 المجموعةالتجريبية.

(فةةةيمجةةال"دورةعمةةةل=0.01توجةةدفةةروتذاتدإلةةةةإحصةةائيةعنةةةدمسةةتوىدإلةةة) .4
لكترونيفةيأجيةزةالةتحكمالمنطقةيالقابةللمبرمجةة"بةينمتوسةطدرجةاتطةالبالبرنامجاإل
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المجموعةالتجريبيةومتوسطدرجاتطالبالمجموعةالاابطةفيبطاقةةمالحظةةالةتحكم
 المنطقيوالبرمجيلصالحطالبالمجموعةالتجريبية.

درجةاتطةالب(ومتوسةط=0.01توجدفروتذاتدإلةةإحصةائيةعنةدمسةتوىدإلةة) .5
المجموعةالاابطةفيبطاقةمالحظةالتحكمالمنطقيوالبرمجيلصالحطةالبالمجموعةة

 التجريبية.
(فةيمجةال"برمجةةالةدوال=0.01توجدفروتذاتدإلةإحصائيةعندمسةتوىدإلةة) .6

Functionsالمتقدمةةةة"بةةةينمتوسةةةطدرجةةةاتطةةةالبالمجموعةةةةالتجريبيةةةةومتوسةةةطدرجةةةات
مجموعةةةالاةةابطةفةةيبطاقةةةمالحظةةةالةةتحكمالمنطقةةيوالبرمجةةيلصةةالحطةةالبطةةالبال

 المجموعةالتجريبية.
(فيمجال"توصيلالقطةع=0.01توجدفروتذاتدإلةإحصائيةعندمستوىدإلة) .7

"بةةينمتوسةةطدرجةةاتطةةالباإلكترونيةةةبةةأجيزةالةةتحكمالمنطقةةيالقابةةللمبرمجةةةوفحصةةيا
يةومتوسطدرجاتطالبالمجموعةالاابطةفيبطاقةةمالحظةةالةتحكمالمجموعةالتجريب

 المنطقيوالبرمجيلصالحطالبالمجموعةالتجريبية.
(فةةي"البطاقةةةككةةل"بةةين=0.01توجةةدفةةروتذاتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوىدإلةةة) .8

فةيمتوسطدرجاتطالبالمجموعةالتجريبيةومتوسطدرجاتطالبالمجموعةةالاةابطة
 بطاقةمالحظةالتحكمالمنطقيوالبرمجيلصالحطالبالمجموعةالتجريبية.

ف ننانرفضالفرضالصفريونقبلالفرضالبديل،أيأنو:وبشكل عام وبناء عمى ما سبق

بينمتوسطيدرجاتطالب((α =0.01توجدفروتذاتدإلةإحصائيةعندمستوى
بطاقةةةمالحظةةةميةةاراتالةةتحكمالمنطقةةيلبيةةتالبعةةديالمجموعةةةالتجريبيةةةوالاةةابطةفةةيالتط

البرمجي،لصالحالمجموعةالتجريبيةالتيدرستبالمحاكاةاإللكترونية.
اسةةتخدامطمبةةةالمجموعةةالتجريبيةةةالمحاكةةاةاإللكترونيةةةفةةيالتوصةةلويعــزو الباحــث ذلــك إلــى:

لاةةةابطةفةةةةيايصةةةةالالمعمومةةةةةلمميةةةارة،بالمقابةةةةلاسةةةةتخداماىسةةةموبالتقميةةةةديمةةةةعالمجموعةةةةةا
أىميةةبةرامجالمحاكةاةاإللكترونيةةحيةثأنيةاسةاعدتلةكأياةاإلةىذوتطبيتالميارة،كمايعود

الطةةةالبفةةةيتبسةةةيطعمميةةةةالةةةتعمممةةةنخةةةاللالتطبيقةةةاتالمتةةةوفرة،وتسةةةمحبالمحاولةةةةوالتجريةةةب
هالبةةةرامجذحىةةة،كمةةةاتتةةةياىخطةةةاءالبرمجيةةةةوتصةةةحيحاىخطةةةاءواكتشةةةافاىعطةةةالوتصةةةويب

PLCلمطةةةةالببتنفيةةةةذالميةةةةاراتدونخطةةةةورةوتقميةةةةلالتكمفةةةةة،كمةةةةاأنتةةةةوفيرجيةةةةازالةةةةتحكم
اإفترااةةةيبالبرنةةةامجتسةةةاعدفةةةيالتحقةةةتمةةةنصةةةحةالبرمجيةةةاتالتةةةييعةةةدىاالطةةةالبلمةةةتحكم
ببالتطبيقاتالمتنوعة،كماأنعنصرالتشويتالمزودببرامجالمحاكاةاإللكترونيةتشجعالطال
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بتطةةةةويرالتطبيقةةةةاتالمطروحةةةةةوتنمةةةةيتفكيةةةةرىم،حيةةةةثيةةةةزودجميةةةةعالطةةةةالببنسةةةةخإلكترونيةةةةة
لمبرنامج،ممايتيحليممراجعةالتطبيقاتوالتقويماتالتييزودىةاالبرنةامجبالبيةت،سةواءبشةكل

جهالبةرامذاتي،ممايسمحبتنميةالفةروتالفرديةةبيةنيمأوكمجموعةاتمتعاونةة،وإسةيمابةأنىةذ
حتمةةالمةةناتتةةيحلممةةتعممإجةةراءكافةةةالتوصةةيالتالكيربائيةةةبشةةكلإلكترونةةيدونخةةوفوقمةةت

ظيرعمىالطالبالقمتوالخوفالوقوعفيالخطأ،عمىالعكسفيالمجموعةالاابطةحيثي
تالفأيجيازتحكمأوالقطعاإللكترونيةالمصاحبةبسبباحتمالالتوصيلالخاطئ.منإ

(،حيةةةثكةةةانىنةةةاكفةةةروتدالةةةةإحصةةةائيا،فةةةي144م،ص2111فةةةتمةةةعدراسةةةة)الديك،وتت
المجموعةةةمتوسةةطتحصةةيلطمبةةةالمجموعةةةالتجريبيةةةبشةةكلأعمةةىمةةنمتوسةةطتحصةةيلطمبةةة

هالدراسةةةكثيةةرمةةنالدراسةةاتذالمجموعةةةالتجريبيةةة،وتتفةةتأياةةامةةعىةةالاةةابطة،أيلصةةالح
(،152م،ص2113(،)لةةةةويسإيةةةةن،143م،ص2118والبحةةةةوثالسةةةةابقة،مثةةةةلدراسةةةةة)خالةةةةد،

يبينةةتفةةروتدالةةةإحصةةائياذالةة(،149م،ص2115،)جيتةةي،(161م،ص2118دراسةةة)بيراك،
بةةينمتوسةةطاتتحصةةيلطةةالبوطالبةةةاتالمجمةةوعتينالاةةابطةوالتجريبيةةةلصةةالحالمجموعةةةة

يوجةدأثةرذ(الة157م،ص1993بالمحاكاةبالحاسوب،ودراسةة)العيسةى،ممنتعممواالتجريبية
التةةيأفةةادت(155م،ص1993لممحاكةةاةبالحاسةةوبعمةةىتحصةةيلالطمبةةةاآلنةةي،ودراسةةة)مابل،

يناستخدمواالمحاكاةبالحاسوبكةانأفاةلمةنتحصةيلالطمبةةذأنالتحصيلاآلنيلمطمبةالب
يناستخدمواالطريقةالتقميديةفيمبحثالبيولوجيا.ذال

(م2113(ودراسةةةةةةةة)أبوالنور،م2115أياةةةةةةةامةةةةةةةعدراسةةةةةةةة)شةةةةةةةير،وتتفةةةةةةةتالنتةةةةةةةائجالسةةةةةةةابقة
(،89م،ص2118(،ودراسةةةةةةةةةة)برغةةةةةةةةةوث،م2118،ودراسةةةةةةةةةة)باريت،(م2115ودراسة)ىيسةةةةةةةةةيو،
مةةةةةةنحيةةةةةةثفاعميةةةةةةةالمتغيةةةةةةرالمسةةةةةةتقلباسةةةةةةتخدامالبةةةةةةرامج(89م،ص2114ودراسة)سةةةةةةعداهلل،

ديةالمتبعة.مياراتيمعنالطريقةالتقميتنميةاإللكترونيةفينتيجةالطمبةو

(،حيةةثاتاةةحأنةةوىنةةاكفةةروتدالةةة69م،ص2111دراسة)نصةةراهلل،مةةعواتفقةةتأياةةا
إحصةةائيابةةينمتوسةةطيدرجةةاتالمجموعةةةالتجريبيةةةوالمجموعةةةالاةةابطةفةةيبطاقةةةالمالحظةةة
لمياراتتصميمالشبكات،لصالحالمجموعةالتجريبيةةفةيالتطبيةتالبعةدي،وىةذامةايةدللعمةى

ليةةةالبرنةةامجوفاةةموفةةيتحسةةندرجةةاتالطمبةةةفةةيالمجموعةةةالتجريبيةةةعنةةوفةةيالمجموعةةةفعا
(،حيةثكةان117م،ص2119الاابطة،كمةااتفقةتىةذهالدراسةةأياةامةعدراسةة)أبوالسةعود،

م،2118ىناكفروتأياالصالحالمجموعةالتجريبيةفيالتطبيتالبعدي،وأياادراسة)شةقفة،
كفةةةةروتدالةةةةةإحصةةةةائيابةةةةينمتوسةةةةطيدرجةةةةاتطالبةةةةاتالمجموعةةةةة(،حيةةةةثكةةةةانىنةةةةا97ص

التجريبيةةةةوالمجموعةةةةةالاةةةابطةفةةةةيالتطبيةةةتالبعةةةةديلبطاقةةةةالمالحظةةةةةلمميةةةاراتاإللكترونيةةةةة
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لصةةالحالمجموعةةةالتجريبيةةة،حيةةثيعةةودالفاةةللمزايةةاالبرنةةامجاإللكترونةةيالمسةةتخدمواحتوائةةو
لتفاعةةلالطالبةةاتمةةعالمحتةةوى.كمةةااتفقةةتأياةةامةةعيأدىذعمةةىعنصةةرالتشةةويتواإلثةةارةالةة

(،حيةةةةةثاتاةةةةةحوجةةةةةودفةةةةةروتدالةةةةةةإحصةةةةةائيالصةةةةةالح27م،ص2118دراسةةةةةة)عقةةةةةلوبرىةةةةةوم،
المجمدات(ممايؤكدوجودفروتلصالح-الممفات-المجموعةالتجريبيةفيجميعالمحاور)اإلدارة

جميةزةفةيإعةادةالطالةبلمتةدريباتوقةتالبرنامجالمحوسبقياسابالطريقةالتقميديةولمالمبرنةام
مايشاء،كماأنالبرنامجمعدبطريقةإيحتاجإلىتكميفأوتدريبمسةبت،وكمةاأناسةتخدام

عطةةيلمطالةةبفرصةةةمعايشةةةالحقيقيةةةلمموقةةفالمقدمةةة،تالبرنةةامجلطريقةةةالمحاكةةاةفةةياىمثمةةة
دالطمبةفةيتعمميةموالحصةولعمةىنتةائجيمالتعميمي،معاحتواءالبرنامجلمتقويماتالتيتساع

بشكلفوري.

كلماسبتيدللعمىأىميةبرامجالمحاكاةاإللكترونيةوالمحوسبةفيالطريقةالمتبعةمع
المجموعةةةةاتالتجريبيةةةةةفةةةةيالتطبيةةةةتالبعةةةةديبشةةةةكلأفاةةةةلمةةةةنالطةةةةرتالتقميديةةةةةلممجموعةةةةات

النتائج.الاابظةفيبطاقةالمالحظةالمتبعةفيجمع

 :الرابع السؤال الجابة عمى
((α ≤0.05لتوجةدفةروتذاتدإلةةإحصةائيةعنةدمسةتوىيةنصالسةؤالالرابةععمةى"ىة

بةةينمتوسةةطدرجةةاتطةةالبالمجموعةةةالتجريبيةةةفةةيبطاقةةةمالحظةةةميةةاراتالةةتحكمالمنطقةةي
؟كيباتالكيربائية(التر–لكترونيةالصيانةاإلالبرمجيالبعديةيعزىلمتغيرالتخصص)

توجةةةةدفةةةةروتذاتدإلةةةةةإ"لإلجابةةةةةعةةةةنىةةةةذاالسةةةةؤالتةةةةمالتحقةةةةتمةةةةنالفةةةةرضالتةةةةالي:و
بةينمتوسةطدرجةاتطةالبالمجموعةةالتجريبيةةفةيبطاقةة((α ≤0.05إحصائيةعنةدمسةتوى

نيةلكتروجيالبعديةيعزىلمتغيرالتخصص)الصيانةاإلمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرم
.(التركيباتالكيربائية–

-Mannويتنةةةةييةةةةو)–مةةةةاناختبةةةةارمااسةةةةتخدولمتحقةةةةتمةةةةنىةةةةذهالفراةةةةيةقةةةةامالباحةةةةثب

WhitneyU)ميةةةاراتالةةةتحكموذلةةةكلمتعةةةرفعمةةةىدإلةةةةالفةةةروتفةةةيتنميةةةةلعينتةةةينمسةةةتقمتين
التةةةاليل،والجةةةدوطةةةالبالمجموعةةةةالتجريبيةةةةتبعةةةًالمتغيةةةرالتخصةةةصبةةةينالمنطقةةةيوالبرمجةةةي

يواحذلك:
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دإلةالفروتفيتنميةمياراتالتحكمالمنطقيوالبرمجيبينطالبالمجموعةالتجريبيةتبعًا(:5.2جدول)
.لمتغيرالتخصص

 التخصص المجال األداة
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة

(U) 
الداللة 

 اإلحصائية

بطاقة 
مالحظة 
مهارات 
التحكم 

المنطقي 
والبرمجي 

دية البع
للمجموعة 
 التجريبية

مواصفات أجهزة 
التحكم المنطقي 

 البرمجي

 251.00 16.73 صيانة
 غير دالة 94

 214.00 14.27 تركيبات
الدوائر المنطقية 

 ودوائر التحكم

 253.00 16.87 صيانة
 غير دالة 92

 212.00 14.13 تركيبات
برمجة جهاز التحكم 

 المنطقي البرمجي

 278.50 18.57 صيانة
66.5 

دالة عند 

 186.50 12.43 تركيبات 0.05
دورة عمل البرنامج 

اإللكتروني في 
أجهزة التحكم 
المنطقي القابل 

 للبرمجة

 306.50 20.43 صيانة
دالة عند  38.5

 158.50 10.57 تركيبات 0.01

برمجة الدوائر 
 األساسية المنطقية

 283.50 18.90 صيانة

دالة عند  61.5

0.05 

 181.50 12.10 تركيبات

برمجة الدوال 

Functions 

 المتقدمة

 239.00 15.93 صيانة
 غير دالة 106

 226.00 15.07 تركيبات
توصيل القطع 

االلكترونية بأجهزة 
التحكم المنطقي 
القابل للبرمجة 

 وفحصها.

 271.50 18.10 صيانة
 غير دالة 73.5

 193.50 12.90 تركيبات

 قة ككلالبطا
 275.00 18.33 صيانة

 دالة 70
 190.00 12.67 تركيبات

 . 56تساوي  1.11الجدولية عند مستوى دللة   (U)قيمة 
 .  72تساوي  1.15الجدولية عند مستوى دللة   (U)قيمة 

يتاحمنالجدولالسابتمايمي:

اصةفاتأجيةزةمومجةال"فةي((α =0.05توجةدفةروتذاتدإلةةإحصةائيةعنةدمسةتوىإ .1
جةيالبعديةةيعةزىبطاقةةمالحظةةميةاراتالةتحكمالمنطقةيالبرم"لالتحكمالمنطقةيالبرمجةي

 .(التركيباتالكيربائية–لكترونيةالصيانةاإلمتغيرالتخصص)
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الةدوائرالمنطقيةةمجةال"فةي((α =0.05توجةدفةروتذاتدإلةةإحصةائيةعنةدمسةتوىإ .2
جةةةيالبعديةةةةيعةةةزىلمتغيةةةرظةةةةميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمبطاقةةةةمالح"لودوائةةةرالةةةتحكم

 .(التركيباتالكيربائية–لكترونيةالتخصص)الصيانةاإل

برمجةةجيةازالةتحكممجةال"فةي((α =0.05توجدفروتذاتدإلةإحصائيةعندمسةتوى .3
متغيةرجةيالبعديةةيعةزىلبطاقةةمالحظةةميةاراتالةتحكمالمنطقةيالبرم"لالمنطقيالبرمجي

 .لكترونيةالصيانةاإ،لصالحتخصصالتخصص

(فةةيمجةةال"دورةعمةةلالبرنةةامج(α =0.01توجةةدفةةروتذاتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوى .4
اإللكترونةةةيفةةةيأجيةةةزةالةةةتحكمالمنطقةةةيالقابةةةللمبرمجةةةة"لبطاقةةةةمالحظةةةةميةةةاراتالةةةتحكم

 لصيانةاإلكترونية.المنطقيالبرمجيالبعديةيعزىلمتغيرالتخصص،لصالحتخصصا

برمجةةةةةالةةةةدوائرمجةةةةال"فةةةةي((α =0.05توجةةةةدفةةةةروتذاتدإلةةةةةإحصةةةةائيةعنةةةةدمسةةةةتوى .5
جةيالبعديةةيعةزىلمتغيةربطاقةمالحظةمياراتالةتحكمالمنطقةيالبرم"لاىساسيةالمنطقية

 .لكترونيةالصيانةاإ،لصالحتخصصالتخصص

برمجةةةالةةدوالمجةةال"فةةي((α =0.05توجةةدفةةروتذاتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوىإ .6
Functionsجةةةيالبعديةةةةيعةةةزىبطاقةةةةمالحظةةةةميةةةاراتالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرم"لالمتقدمةةةة

 .(التركيباتالكيربائية–لكترونيةالصيانةاإلمتغيرالتخصص)

توصةةيلالقطةةعمجةةال"فةةي((α =0.05توجةةدفةةروتذاتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوىإ .7
بطاقةمالحظةمياراتالتحكم"لمالمنطقيالقابللمبرمجةوفحصيازةالتحكاإلكترونيةبأجي
التركيبةةةةات–لكترونيةةةةةالصةةةةيانةاإجةةةةيالبعديةةةةةيعةةةةزىلمتغيةةةةرالتخصةةةةص)المنطقةةةةيالبرم

 .(الكيربائية

ميةةاراتبطاقةةةمالحظةةةفةةي((α =0.05توجةةدفةةروتذاتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوى .8
–لكترونيةةةةالصةةةيانةاإيعةةةزىلمتغيةةةرالتخصةةةص)ككةةةلديةةةةجةةةيالبعالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرم
(لمبطاقةةةU،عممةةابةةأنقيمةةة)لكترونيةةةالصةةيانةاإ،لصةةالحتخصةةص(التركيبةةاتالكيربائيةةة

اذ(لمقيمةةةةالجدوليةةة،لةةة72(وىةةيأقةةةلمةةن)71المالحظةةةككةةةلفةةيالجةةةدولالسةةابتتسةةةاوي)
 .1815يصبحمتغيرالتخصصدالعندمستوىالدإلة

أنو:"إتوجدييقولبذالالفرضالصفرينرفضكلعاموبناءعمىماسبتف نناوبش
(بةةينمتوسةةطدرجةةاتطةةالبالمجموعةةة(α ≤0.05فةةروتذاتدإلةةةإحصةةائيةعنةةدمسةةتوى

مالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجةيالبعديةةيعةزىلمتغيةرالتخصةصالتجريبيةفيبطاقة
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،أيأنةةوتوجةةدفةةروتلصةةالحتخصةةصالصةةيانةركيبةةاتالكيربائيةةة("الت–)الصةةيانةاإلكترونيةةة
اإللكترونية.

   ويرى الباحث أن النتيجة السابقة تعود إلى:
فاعميةالمحاكاةاإللكترونيةفيمنالمالحظمننتائجالسؤالالرابعبالجدولالسابتأن

ونيةةةةمةةةنتخصةةةصأفاةةةلفةةةيتخصةةةصالصةةةيانةاإللكتربشةةةكلالمجمةةةوعتينالتجريبيةةةةأثةةةرت
وكةةةةةونأنالمسةةةةةاقاتالتةةةةةييتعمميةةةةةاطمبةةةةةةتخصةةةةةصومينةةةةةةالصةةةةةيانةالتركيبةةةةةاتالكيربائيةةةةةة

اإللكترونيةةةتتصةةفبالدقةةةفةةيطبيعةةةوصةةفالمسةةاتوالتةةيتحتةةاجمةةنالطمبةةةأنيكونةةواأكثةةر
مةنتركيزالتعةامميممةعالموحةاتاإللكترونيةةفةيتتبةعاىعطةالومقارنتيةابةالخرائطالعمميةةأكثةر

باإعتمادعمىالتمديداتالكيربائيةةوالتأسةيسأكثةرييتصفذالتخصصالتركيباتالكيربائية
منصيانةاىعطالالدقيقةكمافيلوحاتالراديووالتمفزيونولوحاتالةتحكمالمنطقةيالبرمجةي

بمسةةةاتأكثةةراىتمامةةااإللكترونيةةةفةةيتخصةةصالصةةيانة،ممةةةايجعةةلطمبةةةتخصةةصالصةةةيانة
حكمالمنطقةةةةيالبرمجةةةةيوكةةةةونأنأيخمةةةةلفةةةةيالتوصةةةةيالتالكيربائيةةةةةىجيةةةةزةالةةةةتحكمأوالةةةةت

صيانتياسوفيكمفالمينيالمتخصصفيمجالالصيانةاإللكترونيةكثيراوفةيالمقابةلييةتم
طمبةةةةتخصةةةصالتركيبةةةاتالكيربائيةةةةبالتمديةةةداتالكيربائيةةةةىجيةةةزةالةةةتحكمدونالتركيةةةزكثيةةةرا

ينمبةةفةيالتخصصةيةتعممجميةعالطكمةا،وتفةرغيماىتمامكلتخصةصطبيعةةلبمجالالصيان
كمتطمباتمبادئالكيرباءواإللكترونياتوالتحكمالصناعيمثل:العديدمنالمساقاتالمتشابية

بتركيةةةزواىتمةةةاممختمةةةفمةةةنقبةةةلالمعمةةةمحسةةةبPLCلةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمجةةةيسةةةابقةلمسةةةاتا
ابطالتكةافؤبةين.وحتىتكونالنتائجأكثردقةتممختمفطبيعةووصفكلتخصصبشكل

لدراسةةةةعشةةةوائيامةةةعاةةةبطامجموعةةةاتمةةةنخةةةاللتوزيةةةعطمبةةةةالتخصصةةةينعمةةةىالمجموعةةةات
معةدإتالطمبةةفةيكةلمجموعةةدرجاتالمعدإتالتراكميةلمطمبةأيعمميةالتوزيعبناءعمى

الطمبةفيوقتواحةدأثنةاءعمميةةتطبيةتالدراسةةمتساويةأثناءعمميةالتوزيع،كماأنويتمتعمم
بةةنفسمجموعةةاتالدراسةةةيقةةامبتعمةةيمذأسةةبوعيا،مةةعالعمةةمأنالمحااةةر)الباحةةث(ىةةونفسةةوالةة

،كانةتالنتةائجمتقاربةةولكةنلصةالحتخصةصالصةيانةاإللكترونيةةاذالجيدوالمستوىواىداء،ل
مسةةةتوىفةةةروتذاتدإلةةةةإحصةةةائيةعنةةةدوجةةةود"إلةةةىهالنتيجةةةةذفةةةيىةةةالباحةةةثوصةةةلتحيةةةث

0.05= α))ميةةةةاراتالةةةةتحكمالمنطقةةةةيالبرمجةةةةيالبعديةةةةةيعةةةةزىلمتغيةةةةربطاقةةةةةمالحظةةةةةفةةةةي
."لصالحتخصصالصيانةاإللكترونيةالتركيباتالكيربائية(–لكترونيةالتخصص)الصيانةاإل

حيةةةثأظيةةةرتالنتةةةائج،(627،صم2111،ىزايمةةةةالنتةةةائجالسةةةابقةمةةةعدراسةةةة)واتفقةةةت
مةةةعكلذوكةةة،نحةةةوتعمةةةمالقةةةراءةوجةةةودأثةةةرلمتغيةةةرالتخصةةةصولصةةةالحطمبةةةةالكميةةةاتالعمميةةةة
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فةروتفةيالمتوسةطاتالحسةابيةوجةود،حيةثأظيةرتالنتةائج(186،صم2112،مصمحدراسة)
ريسمةةنوجيةةةلدرجةةمةةدىممارسةةةالطمبةةة/المعممةةينفةةيجامعةةةالقةةدسالمفتوحةةةلميةةاراتالتةةد

إلىمتغيرالتخصصلصالحالعمومالطبيعية.نظرالمعممينالمتعاونينتعزى
:(،حيةةثكانةةتالنتيجةةةأنةةو66م،ص2118)النادي،واختمفةةتالدراسةةةالحاليةةةمةةعدراسةةة
إيوجةةدفةةروتمةةنحيةةثتقيةةيمبرنةةامجالدراسةةاتالعميةةافةةيجامعةةةالنجةةاحالوطنيةةةبنةةابمسمةةن"

طمبتيةةاتعةةزىلمتغيةةرالكميةةةأوالتخصةةص"،وىةةذايةةدللأنبرنةةامجالدراسةةاتالعميةةاوجيةةةنظةةر
مةعأياةاواختمفةتبالجامعةوظفإمكاناتوبشكلمتساويبةينالكميةاتالمختمفةةوالتخصصةات،

(.98م،ص2111(،ودراسة)البستان،93م،ص1993دراسة)الشريدة،نتائج
 :الخامس السؤال الجابة عمى

 تركيبةةاتال)والتخصةةصالطريقةةةالموظفةةةبةةينالتفاعةةلأثةةرلسةةؤالالخةةامسعمةةى"مةةايةةنصا
 التحكمالمنطقيالبرمجي؟"مياراتكترونية(عمىتنميةالصيانةاإلل-كيربائيةال

 ":إيوجةدفةروتذاتولإلجابةعنىذاالسؤالقامالباحثبالتحقتمنصحةالفرضالتالي
(فيمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيترجعإلىتفاعلα ≤0.05)دإلةإحصائيةعندمستوى

كترونية(".الصيانةاإلل-كيربائيةالتركيباتالالطريقةالموظفةمعالتخصص)
 تجةةاهائياإولمتحقةةتمةةنصةةحةىةةذاالفةةرضقةةامالباحةةثباسةةتخداماختبةةارتحميةةلالتبةةاينثنةة

(Two Way ANOVA)ةالمالحظة.،والجدولالتالييواحنتائجبطاق
يواحنتائجتحميلالتباينثنائياإتجاهلدرجاتبطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيى( :5.3جدول )

البرمجيالبعدي

درجات  مجموع المربعات البند
 قيمة مربع المتوسط الحرية

 )ف(
مستوى 
 الدللة

الدللة عند 
(0005) 

)أ( الطريقة 
 الموظفة

دالةعند39739438139739438178838703000
0301

دالةعند135337511353375630903017 )ب( التخصص
0305

دالةغير4382143820302203883 )ب( x)أ( 


 التباين أنقيمة المحسوبةىثرالتفاعلبينالطريقةFبالنظرإلىالجدولالسابتنجد
ال التحكم ميارات مالحظة بطاقة في والتخصص كانتالموظفة، البعدي البرمجي منطقي

(03022( درجاتحرية عند )1( دإلتيا ومستوى الدإلة03883( مستوى مع وبمقارنتيا )
أكبرمن)0305) أنقيمتيا نجد وبذلكنقبلالفرض،(0305( إحصائيًا فييغيردالة إذًا
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مستوى"الصفري عند إحصائية دإلة ذات فروت يوجد التحα =0.05)إ ميارات كم(في
التخصص) مع الموظفة الطريقة إلىتفاعل -كيربائيةالتركيباتالالمنطقيالبرمجيترجع

 ".كترونية(اإللصيانةال

لطريقةةالمحاكةاةاإللكترونيةةالمتبعةةمةعالمجموعةةالتجريبيةةوالطريقةةويعزو الباحث ذلك إلـى:
صصةةينبشةةكلمتسةةاويدوناإعتياديةةةالمتبعةةةمةةعالمجموعةةةالاةةابطةوظفةةواوأثةةروافةةيالتخ

امةةاجعةةلعةةدموجةةودفةةروتفةةيالطريقةةةالموظفةةةوالتخصةةصعمةةىتنميةةةميةةاراتذوىةةفةةروت،
التحكمالمنطقيالبرمجي،وإسيماأنطبيعةالتخصصينمتقاربينمنبعضحيثيتعممجميع

يربةاءمبةادئالككمتطمبةاتأساسةيةمثةل:الطمبةفيالتخصصينالعديةدمةنالمسةاقاتالموحةدة،
المسةتيدففةي PLCواإللكترونياتوالتحكمالصناعيوإسيمامساتالتحكمالمنطقيالبرمجي

الدراسةةةالحاليةةة،كمةةاأنالمسةةتوياتالعمميةةةمتقاربةةةلدرجةةةكبيةةرةجةةدافةةيتخصصةةيالدراسةةة،
ولممزيدمنابطالتكافؤبينالمجموعاتتمتوزيعطمبةالتخصصينعمىالمجموعةاتاىربعةة
لمدراسةةةةعشةةةوائيامةةةعاةةةبطعمميةةةةالتوزيةةةعبنةةةاءعمةةةىدرجةةةاتالمعةةةدإتالتراكميةةةةلمطمبةةةةأي
معدإتالطمبةفيكلمجموعةمتساويةأثناءعمميةالتوزيع،كماأنويةتمتعمةمالطمبةةفةيوقةت

يقةامذواحدأثناءعمميةتطبيتالدراسةأسةبوعيا،مةعالعمةمأنالمحااةر)الباحةث(ىةونفسةوالة
حيةةةثإيوجةةةداخةةةتالففةةةي،بةةةنفسالجيةةةدوالمسةةةتوىواىداءالدراسةةةةمجموعةةةاتنفيةةةذوتعمةةةيمبت

طريقةالشرحفيكلمجموعة.

(،والتيأظيرتأنوإيوجداختالف155م،ص2111وتتفتالنتائجالسابقةمعدراسة)الديك،
لمحاكاةبالحاسوبفيتحصيلطمبةالصفالحاديعشرالعمميفيالميكانيكاالذينتعمموىابا

عنأولئكالذينتعمموىةابالتقميديةةتعةزىإلةىالتفاعةلبةينطريقةةالتةدريسوالجةنس،عمةىتنميةة
(،والتةيأظيةرت178م،ص1987تحصيلالطمبة،وتتفتىذهالدراسةأياامعدراسةة)شةوي،

اء،تعةزىأنوإيوجداختالففيتحصيلالطمبةعمىاإختبةارآنةيوالمؤجةلفةيمبحةثالفيزية
(،التةي172م،ص1998لمتفاعلبينطريقةالتدريسوالجةنس،وتتفةتأياةامةعدراسةة)ىوبرت،

أظيرتأنوإتوجدفروتدالةإحصائيافيتحصيلطمبةةالصةفالحةاديعشةرتعةزىلمتفاعةل
(،التيبينتوجود159م،ص1993بينطريقةالتدريسوالجنس،وتتعارضمعدراسة)العيسى،

إحصةائيالمتفاعةلبةةينطريقةةالتةدريسوالجةنسفةةيالتحصةيلالفةوريوالمؤجةللطمبةةةفةروتدالةة
الصفالعاشرفيمبحثالعموم.
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 :السادس السؤال الجابة عمى

لكترونيةفاعميةةبمعةدلكسةبىليحقتبرنامجالمحاكاةاإلينصالسؤالالسادسعمى"
البرمجي؟(فيبطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقي1≤)بالك

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم التحقق من صحة الفرضين التاليين:

(بةينمتوسةطدرجةاتα≤1815"إيوجدفروتدالةإحصائيًاعندمستوىدإلةة)الفرض األول: 
التطبيتالقبميومتوسطدرجاتالتطبيتالبعديلممجموعةالتجريبيةفيبطاقةمالحظةميةارات

".التحكمالمنطقيالبرمجي

 Pairedولمتحقةتمةنصةحةىةذاالفةرضقةامالباحةثباسةتخداماختبةار"ت"لعينتةينمةرتبطتين

Samples T-Test.والجدولالتالييواحنتائجاإختبار،
 

.نتائجاختبار"ت"لعينتينمرتبطتينيواح :(5.4) جدول

 المتوسط 
 النحراف العدد الحسابي

 المعياري
 درجات
مستوى  ت قيمة الحرية

 لدللةا
 مستوى
 الدللة

 1373 30 6436 القبمية
29 583903000 

دالعند
 18316 30 253323 بعديةال 0301



بمغت البعدي لمتطبيت الحسابي المتوسط قيمة أن السابت الجدول من يتاح
(كماأنقيمة"ت"6436(فيحينبمغتقيمةالمتوسطالحسابيلمتطبيتالقبمي)255323)

لفروتبينالتطبيتالقبميوالبعديلبطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيوالبرمجيلمتوسطا
بمغمستوىالدإلة)29(عنددرجةحرية)5839بمغت) كما (وىىأقلمنحدود03000(

( عند فر0301الدإلة "وجود فرضالبديل: ونقبل نرفضالفرضالصفري، وبذلك دالو( ت
مستوىدإلة عند بينمتوسطدرجاتالتطبيتالقبميومتوسطدرجاتα=0301)إحصائيًا )
التجريبيةفيبطاقةمالحظةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي،وذلكالتطبيتالبعديلممجموعة
لصالحالتطبيتالبعدي".

ىنالفالفيالنتيجةالسابقةيعودلمبرنامجاإللكترونيالمستخدمويعزو الباحث ذلك
((PLCينميالمياراتاىدائيةالمتعمقةبمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيحيثاستطاعأن

الكيربائية والتركيبات اإللكترونية الصيانة لتخصصي اليندسية المين ،لطمبة ربطحيث تم
التحكمالمنطقيالبرمجيخاللالتطبيقاتالعمميةلجميعتطبيقاتبمنياجالبرنامجاإللكتروني
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،كماأنويعودالفالأيااالمساتاأدىإلىزيادةالتفاعلنحومحتوىودروسالبرنامجمم
إلىأنالبرامجاإللكترونيةالمتبعةخاللالدراسةليافاعميةكبيرةفيتنميةالمياراتالعممية،
جعمت التي والتدريبات اىنشطة من العديد عمى وتحتوي ذاتي بشكل الطالب لتعمم ومعدة

كماأنوتمتناولعرضالتطبيقاتمنالسيلإلىالصعب،باإلاافةالطالبتتفاعلمعيا،
 والتطبيقات، التدريبات عرض في التشويت عنصر الموقفولتميز يعيش الطالب أن كما

.الحقيقيباستخدامولبرامجالمحاكاةاإللكترونيةخاللالتطبيقاتالعمميةالمطروحةليم

دراسة مع الحالية الدراسة وبوتتفت صم2008رىوم،)عقل حيثاتاحوجود(26، ،
و الدراسة قبلوبعد التجريبية بينمتوسطدرجاتالمجموعة إحصائيا لكلصالحذفروتدالة

المجموعةالتجريبيةبعدالدراسةأيبعدالتعرضلممعالجةبواسطةالبرامجالمحوسبةممايؤكد
جيدةالبرنامجمعدةبطريقةحيثأنوميزةالبرامجالمحوسبةفينجاحوفيالوصوللميدف،

،كماأناستخدامالبرنامجلطريقةالمحاكاةاتوفيعمميةالتعممذتمكنالمتعممبأنيعتمدعمى
 فرصة لمطالب يعطي اىمثمة، البرنامجالفي احتواء مع التعميمي، لمموقف الحقيقية معايشة

،كمااتفقتأياابشكلفوريلمتقويماتالتيتساعدالطمبةفيتعمميموالحصولعمىنتائجيم
(،حيثكانتالنتيجةبوجودفروتذاتدإلةإحصائية82م،ص2009معدراسة)العمراني،

فيمستوىاكتسابالميارةالعمميةلتقويمالبرمجياتالتعميميةلدىطالباتالمجموعةالتجريبية
فيالتطبيتالقبميالبعديوذلكلصالحالتطبيتالبعدي.

(،91م،ص2005دراسةةةةةةةةة)فةةةةةةةةرجوالشةةةةةةةةرقاوي،الفراةةةةةةةةيةمةةةةةةةةعىةةةةةةةةذهجةةةةةةةةةنتيواتفقةةةةةةةةت
(.97م،ص1995(،ودراسة)الحازمي،102م،ص2003ودراسة)إسماعيل،

( فــي بطاقــة 1≤الفــرض الثــاني: "ل يحقــق برنــامج المحاكــاة اللكترونيــة فاعميــة بمعــدل كســب )بــالك 
 ندسية بكمية فمسطين التقنية".اليمالحظة ميارات التحكم المنطقي البرمجي لدى طالب المين 

Blackممعامةةةلالكسةةةبقيمةةةةالكسةةةبالمعةةةدلااسةةةتخدبولمتحقةةةتمةةةنصةةةحةىةةةذاالفةةةرضقةةةامالباحةةةث
 ذلك:يواحالمحاكاةاإللكترونية،والجدولالتاليبرامجلقياسمستوىالفاعميةالتيحققتيا

.Blackقيمةالكسبالمعدليواح: (5.5) جدول
 الكسب نسبة Y X P Y-X P-X األداة

مياراتالتحكمبطاقةمالحظة
 1343 23534 188363 6436300 253323 المنطقيالبرمجي

x      : متوسط درجات التطبيق القبمي،:Y  دي،درجات التطبيق البع متوسطP : .القيمة العظمى لدرجة التطبيق 
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لبطاقةمياراتالقبميأنمتوسطدرجاتالطمبةفيالتطبيتالسابتالجدولمنيتاح
لبطاقة(فيحينبمغمتوسطالطمبةفيالتطبيتالبعدي6436)التحكمالمنطقيالبرمجيبمغت

وبمغتنسبة(300)ليا(وكانتالقيمةالعظمى253323)مياراتالتحكمالمنطقيالبرمجي
(.1343)لبطاقةمياراتالتحكمالمنطقيالبرمجيالكسب

يو المحاكعتبر اإللكترونيةبرنامج اة المعدلوفعالمقبول الكسب قيمة زادت إذا
"Black" 62ص ،م1996المفتي،و)الوكيلصحيحواحدعن السابقةومن( النتائج خالل

فاعميةبمعدلاإللكترونيةيحقتبرنامجالمحاكاة:"الفرضالصفريونقبلالفرضالبحثيضنرف
 1<كسب)بالك في التحكم( ميارات مالحظة المينبطاقة لدىطالب البرمجي المنطقي

.1.43،والتيبمغتاليندسيةبكميةفمسطينالتقنية"
أنويعزو الباحث ذلك        كون تالبرامج لمطالب العطي افرصة حقيقية لموقفلمعايشة
أجيزةالتحكمالمنطقيالبرمجيأوبعضالقطعتمففيدونخوفوقمتمنإحداثالتعميمي

ال اإللكترونية التحكم جياز مع PLCواجبإيصاليا لمتقويماتالتيوأياا، البرنامج احتواء
فوري بشكل نتائجيم عمى والحصول تعمميم في الطمبة المحاكاةتساعد برامج واستطاعت ،

التكمفة مثل توفيرىا من الاابطة المجموعات تعجز تعويضالنقصالتي من اإللكترونية
تعميمالطمبة،كماأصبحلمطالبإمكانيةالحصولعمىنسختوالماديةالمرتفعةالمترتبةعمى

عمييا التطبيقاتالتيحصل وتطوير تعممو ما منمراجعة الذييمكنو لمبرنامج اإللكترونية
عرض ثارة وا  تشويت أنعنصر كما بالجامعة، البيتأو لمطالبفي الفردية الفروت وتنمية

الطالب وتحفز تشجع الباحثأيااالتطبيقاتبالبرنامج يعزو كما التعمم، بعممية لالستمرار
العممية في وأىميتو المواوع لحداثة اإللكترونية المحاكاة ببرامج الطالب إىتمام السبب

التعميمية.
،حيةةةةثاتاةةةةحمةةةةدىفعاليةةةةة(184م،ص2013)عقل،راسةةةةةالنتةةةةائجالسةةةةابقةمةةةةعدوتتفةةةةت

ومةةةاتالمياريةةةة،التةةةيتحتاجيةةةاالطالبةةةاتعنةةةدالبةةةرامجثالثيةةةةاىبعةةةادفةةةيشةةةرحوتوصةةةيلالمعم
(،1عةةدللجميةةعبطاقةةاتالمالحظةةةعةةن)اسةةتخدامأجيةةزةالعةةرض،حيةةثزادتنسةةبةالكسةةبالم

لالكسةبد،حيةثكةاننةاتجمعة(168م،ص2013صحيح،وتتفتأياةامةعدراسة)أبوشةاويش،
عمةةةىفاعميةةةة(وىةةةوأكبةةةرمةةةنالواحةةةدالصةةةحيح،ممةةةايةةةدلل1.319-1.309لةةةبالكيتةةةراوحبةةةين)

،البرنامجالتدريبيفيتنميةاىداءالميارىلمياراتالتصةميمالتعميمةيلةدىطالبةاتالتكنولوجيةا
(،حيةثأننسةبةالكسةبلةبالكلقيةاسفاعميةة91م،ص2007وتتفتأياامعدراسة)الزعانين،

لةدىطمبةةالصةفالمحاكاةاإللكترونيةالمقترحةةلتنميةةميةاراتمةاوراءالمعرفةةفةيالتكنولوجيةا
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ىحةددهبةالكلمفاعميةةوىةذايةدللعمةىوجةودذ(وىيتقةعاةمنالمةدىالة1.5العاشرقدبمغت)
فاعميةةةةةلمبرنةةةةامجىنيةةةةاأكبةةةةرمةةةةنالواحةةةةدالصةةةةحيح،حيةةةةثيعةةةةودذلةةةةكىىميةةةةةبةةةةرامجالمحاكةةةةاة

م،2014اإللكترونيةةةفةةيتنميةةةالميةةاراتالمسةةتيدفة،واتفقةةتالدراسةةةأياةةامةةعدراسة)سةةعداهلل،
(،93م،ص2011(،ودراسة)أبومااةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي،289م،2013(،ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة)عبدالعزيز،92ص

(،119م،ص2009،ودراسة)أبوالسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعود،،(69م،ص2010ودراسة)نصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراهلل،
(،وتتفتتمكالدراساتمعالدراسةالحاليةفيأىميةالبرامج113م،ص2009ودراسة)الجمال،

حةفةةةيتحسةةةينمسةةةتوياتالطمبةةةةوميةةةاراتيمالتةةةياإللكترونيةةةةوأثرىةةةاأوفاعميةةةةبرامجيةةةاالوااةةة
استيدفتخاللالدراسة.

 توصيات الدراسة:

 برنةةةامجالمحاكةةةاةاإللكترونيةةةةالخةةةاصبالدراسةةةةالحاليةةةةفةةةيتنميةةةةميةةةاراتالةةةتحكمتوظيةةةف
 المنطقيالبرمجيعمىطمبةالكمياتوالجامعاتوالمدارسالصناعيةالفمسطينية.

 الفعال تحقيتالتعمم في ودورىا برامجالمحاكاةاإللكترونية يةبأىم كاديمييناى تثقيف . 

 بتقديممشاريعتخرجمحوسبةفيالميناليندسيةتكميفطمبةمناقشةنتائجالدراسةالحاليةو
 لبعضالمساقاتالتيتواجوصعوباتفيالتعمم.إلكترونيةتصميمبرامجمحاكاة

 لدراسةةةةةاتالعربيةةةةةةواىجنبيةةةةةةفةةةةةيمجةةةةةالالتربيةةةةةةاإسةةةةةتفادةمةةةةةنتجةةةةةاربالدراسةةةةةةالحاليةةةةةةوا
 فيتوظيفالمحاكاةاإللكترونيةفيالمناىجالفمسطينية.التكنولوجية،

 تعميمفكرةالدراسةالحاليةلتشملطمبةالمدارس،بحيثيختصفريتلتصميمبرامجارورة
يةةةاوادالتكنولوجالمحاكةةةاةالتعميميةةةةلمعالجةةةةصةةةعوباتالةةةتعممالتةةةييواجييةةةاالطمبةةةةمثةةةلمةةة

 وغيرىابحيثتشرفوزارةالتربيةوالتعميمعمييامباشرة.
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 مقترحات الدراسة:
 مكانيةةتعمةمميةاراتمتقدمةةباسةتخدامالةةالدراسةالحاليةلتشةملإالباحثتطويريقترحPLC

وىةذاحيثتمكنالمتعممفيالتحكمالمنطقيالمبرمجلعددمناىنظمةوالتطبيقاتعنبعةد
مةعتطةويرفةياسةتخداملغةاتالبرمجةةوتركيةبSCADA SYSTEMمايسمىنظامالةة

التجةةاربالعمميةةةمثةةلنظةةامموديةةولتمةةكالالزمةةةلتطةةويرأوالموديةةولعةةددمةةنالممحقةةات
EATHERNETالمتصلبالةPLC. 

 ميةةةنالطمبةةةةاكتسةةةابفةةةيالةةةتعمملصةةةعوباتواقةةةعمةةةنالحاليةةةةالدراسةةةةمشةةةكمةالباحةةةثقتةةةرحي

التةيالميةاراتمةنعةددأياةاالباحةثيقتةرحكمةاالبرمجةي،المنطقةيالتحكملمياراتاليندسية

:مثةلالتعممفيأدائيةصعوباتييافيواجيواممامسات،منأكثرفيالطمبةيكتسبياأنيجب
الصةةةةناعيوالةةةةتحكموالتكييةةةةف،التبريةةةةدأنظمةةةةةفةةةةيوالةةةةتحكموالكيربةةةةاءاإللكترونيةةةةاتمبةةةةادئ

اإللكترونيةةةةةلممحاكةةةةاةبةةةةرامجخةةةةاللمةةةةنمعالجتيةةةةايةةةةتمبحيةةةةثوغيرىةةةةاالرقميةةةةةإلكترونيةةةةاتوا

جديةدةآفاقةاًتفةتحقةدوممةا،الميةاراتتمةكاكتسةابفةيالةتعممصةعوباتتمةكلمعالجةةالمناسبة

 الباحث:يقترحياالتيالدراساتعناوينمنو،لمباحثين

المينلطمبةاإللكترونيةالصيانةومياراتالتحصيلتنميةفياإللكترونيةالمحاكاةفاعمية 

 التقنية.فمسطينبكميةاليندسية

لطمبةةوالتكييةفالتبريةدأنظمةةفةيالةتحكمميةاراتتنميةةفةيإلكترونةيتقنيبرنامجفاعمية 

البمح.بديرالصناعيةالمدارسلطمبة
المنزليةةالكيربائيةةالميةاراتتنميةةفةياإفترااةيةوالمختبراتاإللكترونيةالمحاكاةفاعمية 

 التقنية.فمسطينبكميةاليندسيةالمينلطمبة

المعرفةةيالجانةةبتنميةةةفةةيبالمعةةبالحاسةةوبيةالمحاكةةاةعمةةىقةةائمبرنةةامجتصةةميمفاعميةةة 

 البمح.بديراىساسيالخامسالصفلطمبةالحسابيةلمعمميات

المعةةةادإتتحميةةةلفةةةيوالميةةةارىيالمعرفةةةالجانةةةبتنميةةةةفةةةيالحاسةةةوبيةالمحاكةةةاةفاعميةةةة 

البمح.بديراىساسيالعاشرالصفلطمبةالكيميائية
 



 

 

 
      

 المصادر والمراجع         
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 المصادر والمراجع

 أوًل_ المراجع العربية:
المؤسسة:السعودية.تقنيةالتحكمالمبرمج.ه(1429)اإلدارةالعامةلتصميموتطويرالمناىج.

 ميمالفنيوالتدريبالميني.العامةلمتع

 والمعمومات اإتصاإت تكنولوجيا تطبيقات. (مايو3-2،م2001.)زاىر الغريب إسماعيل،
 ثقافة وتنمية التربية فيالتاسع السنوي العممي لمؤتمرورقةمقدمةإلىا.الحديثةبالتعميم

 .حموان معةالقاىرة:جاالعربي، الوطن في وسموكياتيا المشاركة

سميمانأمبو والبموشي، اهلل عبد تطبيقية.(م2009).سعيدي، مفاىيم تدريسالعموم طرائت
 .دارالمسيرةلمنشروالتوزيع.عمان،اىردن:1ط.عممية

منالاسماعيل (م2005).البحيصي، بالحاسوبلحلمشكمةخطوط. نموذجمحاكاة استخدام
 غزة.،الجامعةاإلسالميةغيرمنشورة(.رسالةماجستير)اإنتظارفيعيادةصحية

 .2000مكتبةشباب :بنيا،مصر. الكمبيوتروالتربية.(م1995).بدر،محمودإبراىيم

أثراستخداماستراتيجيةالتعممالمتمركزحولالمشكمةعمىتنمية.(م2008).برغوت،محمود
غيرررسالةماجستي)بعضالمياراتفيالتكنولوجيالطالبالصفالسادساىساسيبغزة

 ،غزة.الجامعةاإسالميةمنشورة(.
أثرالتفاعلبينأنواعالمحاكاةاإللكترونيةواىسموبالمعرفيعمى.(م2013).برغوت،محمود

اكتسابالمفاىيمالتكنولوجيةوتنميةاإلبداعالتكنولوجيلدىطمبةالمرحمةاىساسيةالعميا
لقاىرة.جامعةعينشمس،اغيرمنشورة(.رسالةدكتوراه)

فاعميةةةةةةتوظيةةةةةفالمحاكةةةةةاةالرقميةةةةةةعمةةةةةىتنميةةةةةةالتحصةةةةةيلفةةةةةي(.م2015).برغةةةةةوث،محمةةةةةود
المجمةةةالبحرينيةةةفةةيالعمةةوم.التكنولوجيةةالةةدىطالبةةاتالصةةفالتاسةةعاىساسةةيبفمسةةطين

.6-1(،2)3،التربوية
 من الكويت جامعة في العميا الدراسات برامج واقع. م(2000) .احمد البستان،  نظروجية

 .52-37،(70)18 اإلنسانية، لمعموم العربية المجمة .التدريس ىيئة أعااء
-مجمةةةةةةةمسةةةةةةتقبلالتربيةةةةةةةالعربيةةةةةةة. المحاكةةةةةةاةوتطةةةةةةويرالتعمةةةةةةيم .(م2003).توفيةةةةةةت،صةةةةةةالح
 .311-245(،29)9،اإلسكندرية
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دارةالعمةةل(.م2008توفيةةت،عبةةدالةةرحمن.) مركةةزالقةةاىرة:.3ط.السةةكرتاريا:ميةةاراتتنظةةيموا 
 الخبراتالمينيةبميك.

أثربرنامجتدريبيمقترحفيتنميةالمياراتالعمميةالالزمةلمعممي .(م2009).جعفر،إقبال
 جامعةصنعاء،اليمن.غيرمنشورة(.رسالةماجستير)اىحياءبالمرحمةالثانوية

الحاسةةةبلةةةدىفاعميةةةةبرنةةةامجمحاكةةةاةلتنميةةةةميةةةاراتإنشةةةاءشةةةبكات.(م2009).الجمةةةال،رشةةةا
معيةدالدراسةاتالتربويةة،(.منشةورةغيةرررسالةماجستي)طالبشعبةاعدادمعممالحاسوب

مصر.

 عمىالحاسب المستخدمة الريااية البرمجيات تقويم حول دراسة. م(1995) .مطمت ،الحازمي
 . 159-55،131))ع،العربي الخميج رسالة .اآللي

 )رسالةالمعلمة الطالبة لدى العملية العروض مهارة ميةلتن تقني برنامجم(.2005.)منير حسن،

 .اإلسالمية، غزة . الجامعة(منشورة ماجستير غير

أمانيأسعد فاعميةبرنامجآدوبيفالشفيتحصيلطمبةالصفالسادس.(م2015).حمد،
رسالةماجستير)نابمسالحكوميةواتجاىاتيمنحوىاةاسيفيمادةالتكنولوجيافيمديناإس
 جامعةالنجاحالوطنية،فمسطين.يرمنشورة(.غ

ميشيل وجرجس، رمزي التربوية.م(1998).حنا، المصطمحات مكتبةلبنان .1ط. معجم :
لبنان.

محمد وانتاجالوسائلالتعميمية.(م2000).الحيمة، .1ط.تصميم لمنشرعمان: دارالمسيرة
.والتوزيعوالطباعة

 تحصيل عمى العموم تعميم في افترااية تعمم بيئة استخدام ثرأ .(م2008) .شريف جميمة خالد،
 رسالة(نابمس محافظة في الدولية الغوث وكالة مدارس في اىساسي السادس طمبةالصف

 .الوطنية،فمسطين النجاح جامعة. (منشورة غير ماجستير

أحمد عبادة مي.(م1998).الخولي، تنمية في التدريسالمصغر أسموب استخدام اراتأثر
.اىمانالالزمةإلجراءالتجاربالكيربائيةلدىطالبشعبةالتعميمالصناعيبكميةالتربية

 .25-1،(14)2مصر،_مجمةكميةالتربيةبأسيوط
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أثرالمحاكاةبالحاسوبعمىالتحصيلاآلنيوالمؤجللطمبة.(م2010).الديك،ساميةأحمد
 نحو واتجاىاتيم العممي ومعمميياالصفالحاديعشر الميكانيكا ماجستير)وحدة رسالة

 جامعةالنجاحالوطنيةبنابمس،فمسطين.غيرمنشورة(.
مكتبةالممك.السعودية:1ط.أساسياتالمحاكاةالحاسوبية.(م2007).رماان،حسامبنمحمد

 فيدالوطنية.

قمور زعبار،رؤوف، .(م2006).ومراد، المبرمجة المنطقية يوريةالجم.PLCالحاكمات
وزارةالتعميموالتدريبالفني.:اليمنية

القاىرة:.1ط(.2)ج،التعميمية الوسائل وانتاج تصميم-التعميم تكنولوجيا.(م1997).زاىر،أحمد
المكتبةاىكاديمية.

 لدى الدراسي التحصيل تنمية عمى العموم في محوسبة وحدة فعالية.(م2007).الزعانين،رائد
رسالةماجستير)المحوسب التعميم نحو واتجاىاتيم بفمسطين ىساسيا الصفالتاسع تالميذ
 ،فمسطين.البرنامجالمشتركبينجامعتيعينشمسواىقصى(.منشورةغير

الحاسوببمغةفيجوالبيسكعمى.(م2003).زعرور،رناأبو أثراستخدامالتعميمبمساعدة
و اىساسي السابع الصف لطمبة والمؤجل اآلني تعميمالتحصيل في انجازىم دافع

جامعةالنجاح،فمسطين.غيرمنشورة(.رسالةماجستير)الريااياتفيمدينةنابمس
ومصطفى، أحمد م2006).أحمدسالم، في.(فبراير21-22، مقترح تعميمي برنامج فاعمية

اوء في التربية بكمية الفرنسية المغة شعبة طالب لدي التربوي التقويم ميارات تنمية
المؤتمرالعمميالسنويالثالثورقةمقدمةإلى.معاييرالقوميةلجودةالمعممفيمصرال

،السعودية:عشرلمجمعيةالسعوديةلمعمومالتربويةوالنفسية)جستن(بعنوان"تكوينالمعمم"
جامعةالممكسعود.

اإبتكار المفرد التعميم تكنولوجيام(.2007) .عادل سرايا، وائل دار  :دناىر. 1ط.وتنمية
.لمنشروالتوزيع

فاعميةبرنامجقائمعمىالمحاكاةالمحوسبةلتنميةميارات.(م2014).سعداهلل،إبراىيمأحمد
لدىطمبةالصفالعاشراىساسيبغزة وراءالمعرفةفيالتكنولوجيا رسالةماجستير)ما

 غزة.،الجامعةاإسالميةغيرمنشورة(.
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برنامجتقنيقائمعمىأسموبالمحاكاةلتنميةبعض .(م2009).ماعيلالسعود،ىانياسأبو
رسالة)مياراتماوراءالمعرفةفيمنياجالعموملدىطمبةالصفالتاسعاىساسيبغزة

 غزة.،الجامعةاإلسالميةغيرمنشورة(.ماجستير

.1ط.يسالعمومالطرائتواىساليبودورالوسائلالتعميميةفيتدر.(م2005).سمارة،نواف
 جامعةمؤتة.اىردن:

أإء تنمية.(م2008).شاىين، في النظم منحى عمى قائم المتعددة بالوسائط برنامج فاعمية
رسالةماجستير)مياراتتوصيلالتمديداتالكيربائيةلدىطالباتالصفالتاسعاىساسي

،غزة.الجامعةاإسالميةغيرمنشورة(.

عبر اإللكترونية المقررات تصميم ميارات لتنمية مقترح برنامج.(م2013).شاويش،عبداهللأبو
غيرمنشورة(.رسالةماجستير)بغزة اىقصى بجامعة التعميم تكنولوجيا طالبات لدى الويب

.غزة،جامعةاىقصى

2005).مصطفى جمال الشرقاوي،  لدى اإللكترونيومياراتو والتعمم التعميم مفاىيم تنميةم(.
.250-213، (58)ع،التربية كمية مجمة .عمان بسمطنة التربية كمية طالب

 اليرموكوعالقتيا جامعة في العميا الدراسات طمبة مشكالت م(.1993.)خمف محمد الشريدة،
 . اىردن، ربدباليرموك جامعة (.منشورة غير ماجستير رسالة)المتغيرات ببعض

رمزي المست.(م2008).شقفة، اوء في تقني بعضالمياراتبرنامج لتنمية التقنية حدثات
بغزة اإساسي العاشر الصف طالبات لدى التكنولوجيا منياج في رسالة)اإلكترونية

 غزة.،الجامعةاإسالميةغيرمنشورة(.ماجستير
(.القةةةةاىرة:ترجمةةةةةمحمةةةدحربةةةيحسةةةن)،المحاكةةةاةفةةةيالتةةةدريباإلداري.(م1995).آشةةةولفيد،

.(م1987العملاىصمينشرفيعام)ةاإلدارية.المنظمةالعربيةلمتنمي
مكتبةةةاىنجمةةوالقةةاىرة:.4ط.عمةةمالةةنفسالتربةةوي.(م1994).صةةادت،آمةةالوأبةةوحطةةب،فةةؤاد

.المصرية

 .الحاكمةةاتالمنطقيةةةالمبرمجةةة.(م2005).صةةالحات،معةةزوزوالحجةةازين،زيةةدوصةةبح،خالةةد
وزيع.مكتبةالمجمعالعربيلمنشروالتاىردن:.1ط
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أثةةراسةةتخدامالمحاكةةاةالحاسةةوبيةفةةيتنميةةةميةةاراتالمسةةائل.(م2009).الصةةم،عبةةدالمطيةةف
 رسةةالةماجسةةتير)الفيزيائيةةةلةةدىطمبةةةالصةةفالثةةانيالثةةانويواتجاىةةاتيمنحةةومةةادةالفيزيةةاء

اليمن.،جامعةصنعاء(.غيرمنشورة

بمياراتالتصميمثالثياىبعادفياكتساMoodleفاعميةبرنامج.(م2009).عاشور،محمد
الجامعةةةغيةةرمنشةةورة(.رسةةالةماجسةةتير)لةةدىطمبةةةتكنولوجيةةاالتعمةةيمبالجامعةةةاإسةةالمية

 ،غزة.اإسالمية

باسل الحت، ال.(م2013).عبد لمبرمجة القابمة المتحكماتالمنطقية وصيانة  .PLCةبرمجة
 م.وزارةالتربيةوالتعميفمسطين:

(.تصميمبيئةتعممإلكترونيةقائمةعمىالمحاكاةالحاسوبيةم2013).مديأحمدعبدالعزيز،ح
وأثرىافيتنميةبعضمياراتاىعمالالمكتبيةوتحسينمياراتعمتالتعمملدىطالب

 .292-275(،3)9،المجمةاىردنيةفيالعمومالتربوية.المدارسالثانويةالتجارية
الفمسفي بين التعميم في والتكنولوجيا الوسائل.م(2006.)الفتاح عبد محمدعسقول،  اإلطار

.آفات مكتبةفمسطين:.2ط. التطبيقي واإلطار

الفمسفي بين التعميم في والتكنولوجيا الوسائل م(.2003(.الفتاح عبد محمدعسقول،  اإلطار
 .آفات مكتبة.فمسطين:التطبيقي واإلطار

دارالسحابلمطباعة:القاىرة.2ط.جياالتعممعممياتتكنولو.(م2009).عطية،محمدخميس
والنشر.

التكاممي المنحنى عمى قائم مقترح برنامج فاعمية .(أغسطس3-يوليو31،م2000) .عزو عفانة،
ورقةمقدمة .بغزة اىساسي السابع الصف طمبة لدى العممية المسائل حل ميارات لتنمية
 العمميإلى مصرلمجميع، العممية التربية الرابع المؤتمر  لمتربية المصرية الجمعية:
 ،جامعةعينشمس.العممية

 .دارالمقداد.غزة:1ط.(2)ج.اإستدإلي واإلحصاء التربوي اإلحصاء.(م1998).عزو عفانة،

أحمد وبرىوم، مجدي  اإتصاإت منياج حوسبة فعالية.(أغسطس21،م2008).عقل،
اإبتد لمصف المعمومات وتكنولوجيا  الحاسوب ميارات بعض تنمية في ائيالسادس
مؤتمرتطويرورقةمقدمةإلى.الدولية الغوث وكالة فيمدارس الطالبات لدى اىساسية

 .فمسطين:وزارةالتربيةوالتعميم،نوعيةالعميمفيفمسطين
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 العرض أجيزة استخدام ميارات تنمية في اىبعاد ثالثي برنامج فاعمية. (م2013).عقل،مجدي
،(4)21والنفسية، التربوية لمدراسات اإلسالمية الجامعة مجمة.التربية كمية الباتلدىط
157191-.

فاعميةبرنامجالمحاكاةالكمبيوتريةوالعروضالعمميةفيتنمية.(م2011).عالم،إسالمجابر
العربية بالمممكة المعممين الطالب لدى اآللي الحاسب صيانة ميارات بعض

 (.جامعةالممكسعود،السعودية.رمنشوربحثغي)السعودية

أحمدأبو ال.(م2012).عمبة، المياراتالعمميةفيذأثربرنامجيوظفالسبورة كيةفيتنمية
بغزة اىساسي التاسع الصف طمبة لدى الكيربائية ماجستير)المخططات غيررسالة

.غزة،الجامعةاإسالميةمنشورة(.

،أحمد أساسيا.(م2009).عموان لمبرمجة القابل البرمجي المنطقي التحكم .1ط.PLCت
 .داراىندلسلمنشروالتوزيعدمشت:

التعميمية البرمجيات وتقويم تصميم ميارات إكتساب مقترحة وحدة .(م2009).العمراني،منى
في تكنولوجيا تخصص المعممات الطالبات لدى سالةر)بغزة اإلسالمية الجامعة التعميم

غزة.،الجامعةاإلسالميةنشورة(.غيرمماجستير

في المساعد الحاسوب خالل المحاكاة ستراتيجيةااستخدام أثر. م(1993) .عادل العيسى،
 العموم بحث في اىساسي العاشر الصف طمبة لدى والمؤجل التحصيل في التدريس
.اىردن ،عمان.جامعة)منشورة غير ماجستير رسالة(الطبيعية

،(5)ع.مجمةةةةةةالتعمةةةةةيماإللكترونةةةةةي.مسةةةةةتوياتالةةةةةتعمماإللكترونةةةةةي.(م2010).الغريةةةةةب،زاىةةةةةر
18-24. 

عمان:دارالفكرلمطباعة.استخدامالحاسوبفيالتعميم .(م2004).الفار،إبراىيمعبدالوكيل
 والنشروالتوزيع.

الوكيلالفار، عبد التعميم.(م2002).إبراىيم الحاسوبفي استخدام ا.1ط. دار لفكرعمان:
لمطباعةوالنشروالتوزيع.

.تربوياتالحاسوبوتحدياتمطمعالقرنالحاديوالعشرين.(م1998).ابراىيمعبدالوكيلالفار،
.دارالفكرالعربي.القاىرة:1ط
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 الحكةم بمعةايير الةوعي تنميةة.(م2005).مصةطفي والشةرقاوي،جمةال عبةده فةرج،محمةود
 التربيةة بكميةات اإلسةالمية التربيةة شةعبة طةالب لةدى المسةتحدثة التعميميةة عمةىالمةواد
 القةةراءة مجمةةة .بجامعةةةالمنصةةورةمصةةغرة تدريسةةية مواقةةف فةةي ليةةا وتطبيقةةاتيم
.38-45،31))ع،والمعرفة

معجةةةةمالمصةةةةطمحاتالتربويةةةةةفةةةةيالمنةةةةاىجوطةةةةرت.(م2003).عمةةةةيالمقةةةةاني،أحمةةةةدوالجمةةةةل،
 عالمالكتب.القاىرة:،التدريس

أثراستخدامالمحاكاةالحاسوبيةعمىاكتسابالمفاىيم.(م2011).جدةكاملمااي،ساأبو
لدىطمبةالصفالتاسعاىساسيبغزة رسالةماجستير)والمياراتالكيربائيةبالتكنولوجيا

 .غزة،الجامعةاإسالميةغيرمنشورة(.
 .ئونالمطابعاىميريةالييئةالعامةلش.القاىرة:المعجمالوجيز.(م1997).مجمعالمغةالعربية

.واإجتماعية والتربوية النفسية العموم في اإلحصائية اىساليب .(م2000).احمد مراد،صالح
.المصرية أنجمو مكتبةالقاىرة:

شوقي .(م2003).مريشة، لمبرمجة القابمة المنطقية اليندسيةPLCsالمتحكمات .وتطبيقاتيا
.دارالشعاعلمنشروالعمومالقاىرة:.3ط
والتدريباى.(م1992).محمدالمشيقح، التعميم في والمحاكاة التربوية. لعاب الدراسات مجمة

.41-39،(39)7،بمصر
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 :المالحق
 (1ممحق رقم)

 كتاب تسييل ميمة الباحث.
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 (2ممحق رقم)
 قائمة بأسماء السادة المحكمين.

 مكان العمل الدرجة العممية السمم.

الجامعةاإلسالميةأستاذشقيرأبوحسينسميمانمحمدأ.د. .1
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كميةفمسطينالتقنيةماجستيرىندسةم.محمدسميمانأبوحطب .6

كميةفمسطينالتقنيةماجستيرىندسةوسم.سعيدابراىيمأبوالر .7

كميةفمسطينالتقنيةماجستيرىندسةم.محمدرياضأبوقاسم .8
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جامعةاىقصىمساعدأستاذسعدفطايرد.تامر .10

جامعةاىقصىمساعدأستاذحسيند.باسم .11

الكميةالجامعيةلمعموموالتكنولوجياأستاذمساعدبرغوثعطافؤادمحمدد.محمود .12

الكميةالجامعيةلمعموموالتكنولوجياماجستيرىندسةكيربائيةشحادةحسنخميسميندم. .13

الكميةالجامعيةلمعموموالتكنولوجياماجستيرىندسةكيربائيةاىشقرعبدالمجيدحمداهللم. .14

الكميةالجامعيةلمعموموالتكنولوجياىندسةكيربائيةبكالوريوسيوسفسميمالمطيبم. .15
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 (3ممحق رقم)
 كتاب تحكيم بطاقة مالحظة ميارات التحكم المنطقي البرمجي.

غةةةةةةةةةةةةزة–الجةةةةةامةةةةعةةةةةةةاإلسةةةةالميةةةةةةةةة
االدراسةةةةةةةةةةاتالعميةةةةةةةةةةةةعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالتربيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
سةةةةاىةةجوطةةةةةةرتالتدريةةةةةةةقسةةةةةةةمالمنةةة

بطاقة مالحظة ميارات التحكم المنطقي البرمجي. تحكيم: الموضوع
 ...........................  حفظك اهلل السيد الدكتور/ األستاذ : .....

:السالمعميكمورحمةاهللوبركاتو
 اتالمحاكاة اللكترونية في تنمية ميار  فاعمية"ب جراءدارسةبعنوان:يقومالباحث

".لدى طمبة قسم المين اليندسية بكمية فمسطين التقنية يلتحكم المنطقي البرمجا

.غزة – اإلسالمية بالجامعة التربية كمية من الماجستير درجة عمى لمحصول

البطاقة هىذ بتحكيم التكرم سيادتكم من أرجو ولذا ومالحظاتكم رأيكم إبداء اوء في ثم
حيث: من المجال ىذا في خبرتكم
 صياغةعباراتبطاقةالمالحظة.
 مدىتمثيلالفقراتلكلمجال. 
 الصحةالعمميةوالسالمةالمغوية.  
 حسبماترونومناسبتيااإلاافةإمكانيةالحذفو. 

 حسناتكم.                                                                                         ميزان في يجعمو أن وجل عز المولى وأدعو تعاونكم حسن لكم شاكرين

                                                                       
 الباحث                                           

  0599253253 – مراد مصمح إبراىيم أبو منسي                                                 

البياناتالشخصيةلممحكم

الدرجةالعمميةاإسم
جيةالعملالتخصص
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 (4ممحق رقم)
 قبل تحكيم السادة المحكمين.بطاقة المالحظة بصورتيا األولية 

بطاقة مالحظة ميارات التحكم المنطقي البرمجي الواردة في مقرر مساق "التحكم المنطقي 
البرمجي" لتخصص الصيانة اللكترونية و التركيبات الكيربية لدى قسم المين اليندسية 

 بكمية فمسطين التقنية.
كبيرة  الميارة م.

 جدا
 كبيرة

 

قميمة  قميمة متوسطة
 جدا

 المجال األول: مواصفات أجيزة التحكم المنطقي البرمجي
يختةةةةةةةةةارأجيةةةةةةةةةزةالةةةةةةةةةتحكمالمناسةةةةةةةةةبةلمعمميةةةةةةةةةة .1

الصناعية.


يكتشفمداخلومخارججيازالتحكمالمنطقي .2
البرمجي.



يرمةةةةزمةةةةداخلومخةةةةارجأجيةةةةزةالةةةةتحكمحسةةةةب .3
خصائصكلجياز.



 Auxiliary)يسةةةةتخرجالريمييةةةةاتالداخميةةةةة .4
Relay)حسبخصائصكلجياز



حسةةةب(Timers)يسةةةتخرجالمؤقتةةةاتالزمنيةةةة .5
خصائصكلجياز.



مةةةةنكتةةةةالوج(Counters)يسةةةةتخرجالعةةةةدادات .6
كلجيازتحكمبرمجي.



 Dataيسةةةةةةةتخرجمسةةةةةةةجالتالبيانةةةةةةةات) .7
Registersمةةةنكتيةةةبالمواصةةةفاتالخةةةاص)
بكلجياز.



ىساسةةيةوالمتقدمةةةمةةنكتةةالوجيسةةتخرجالةةدولا .8
كلجيازتحكمبرمجي.



يسةةةةةةتخرجمصةةةةةةادرالتغذيةةةةةةةالخاصةةةةةةةبجيةةةةةةاز .9
التحكمالبرمجي.



يرسمبعضدوائرالتحكمالمنطقية. .10
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يرسمبعضدوائرالتحكمالبرمجي. .11
يقةةرأمكونةةاتجيةةازالةةتحكمالمنطقةةيالبرمجةةي .12

جياز.منكتيبالمواصفاتالخاصبكل


يربطأجيزةالتحكمالمختمفةمعالحاسباآللةي .13
 RS232 or مةةنخةةاللالمنفةةذالتسمسةةمي

RS485.



يربطأجيزةالتحكمالمختمفةمعالحاسباآللةي .14
.Ethernetمنخاللمنفذ



 المجال الثاني: الدوائر المنطقية ودوائر التحكم
يحولبينأنظمةاىعدادالمختمفة. .15
يجةةةريالعمميةةةاتالحسةةةابيةالبسةةةيطةباسةةةتخدام .16

نظماإعدادالمختمفة.


يرسمجةدولاإحتمةاإتالمنطقيةةلمةدخالتو .17
خرجأيبوابةمنطقية



يرسمجةدولاإحتمةاإتالمنطقيةةلمةدخالتو .18
خرجأيدائرةمنطقيةمركبة.



يصممالدوائرالمنطقيةالمركبة. .19
يصةةةةةةةةةةممدوائةةةةةةةةةةرالةةةةةةةةةةتحكمالمناسةةةةةةةةةةبةلمعمميةةةةةةةةةةة .20

الصناعية.


يحولالمعادإتإلىدوائرمنطقية. .21
يحولدائرةالتحكمإلىدائرةمنطقية. .22

 المجال الثالث: برمجة جياز التحكم المنطقي البرمجي
يشغلبرنامجالتحكمالمنطقيالبرمجي. .23
لغةةةةةةالمخطةةةةةطيحةةةةةولالةةةةةدائرةالكيربائيةةةةةةإلةةةةةى .24

السممي.


يبةةةرمجدوائةةةرالةةةتحكمالمنطقيةةةةبمغةةةةالمخطةةةط .25
 Ladder Diagramالسممي
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يبةةةةةةرمجدوائةةةةةةرالةةةةةةتحكمالمنطقيةةةةةةةبمغةةةةةةةالكةةةةةةود .26
 Mnemonic codeالبرمجي



يحةةةولبرنةةةامجالةةةتحكمبمغةةةةالمخطةةةطالسةةةممي .27
إلىالكودالبرمجي.



دالبرمجةةيإلةةىيحةولبرنةةامجالةةتحكمبمغةةالكةةو .28
المخططالسممي.



يوظفالدوائرالمنطقيةوالتحكمفيالبرمجة. .29
 المجال الرابع: دورة عمل البرنامج اللكتروني في أجيزة التحكم المنطقي القابل لمبرمجة

يبةةةرمجأجيةةةزةالةةةتحكمبمةةةايتناسةةةبمةةةعالميمةةةة .30
المطموبة.



ناىخطاء.يفحصخموالبرنامجاإللكترونيم .31
يصححأخطاءالبرنامجاإللكتروني. .32

يرسةةلالبرنةةةامجاإللكترونةةيإلةةةىأجيةةزةالةةةتحكم .33
البرمجيةاإفتراايةأوالحقيقية.



يتتبعخطواتتنفيدالبرنةامجاإللكترونةيبشةكل .34
(Monitorمباشةةةةةةرمةةةةةةةنخةةةةةةاللأداةالمراقبةةةةةةةة)

بأجيزةالتحكم.



البرنامجلمعمميةالصناعية.يتأكدمنتحقيت .35
 المجال الخامس: برمجة الدوائر األساسية المنطقية

 .start sequence with N.Oيبةرمج) .36
contact.)LD                                 



 .start sequence with N.Cيبةرمج) .37
contact.)LD NOT 

                                       






 .Series connection with N.Oيبرمج) .38
contact.) AND 



 .Series connection with N.Cيبةرمج) .39
contact.)AND NOT             
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40. 


 Parallel connection withيبةةرمج)
N.O. contact.)OR                   



 .Parallel connection with N.Cيبرمج) .41
contact.)OR NOT                



 Series)يبةةةرمجالبمةةةوكالبرمجةةةيالمتتةةةالي .42
Connection Of Two Block).

 AND BLOCK   



 Parallel)يبةرمجالبمةوكالبرمجةيالمتةوازي) .43
Connection Of Two Block.

OR BLOCK 

  









يبةةةةةةرمجمخةةةةةةارجدوائةةةةةةرالةةةةةةتحكمفةةةةةةيالبرنةةةةةةامج .44

 Sequence result outاإللكترونةةي.)
point) OUT                            



يبرمجمزيجمنالحاإتالمنطقيةالمركبة. .45
 المتقدمة Functionsالمجال السادس: برمجة الدوال 

مةةةعLatch Circuitكيبةةةرمجدائةةةرةاإلمسةةةا .46
التحكمفيالتشغيلواإليقاف.



 Auxiliaryيبةرمجدوائةرالريمييةاتالمسةاعدة .47
Relay.فيأجيزةالتحكمالبرمجي



فةةةيأجيةةةزةTimersيبةةةرمجالمؤقتةةةاتالزمنيةةةة .48
التحكمالبرمجي.



فيأجيةزةالةتحكمCountersيبرمجالعدادات .49
 البرمجي.



mov. Functionمسةةجالتاإلزاحةةةيبةةرمج .50
فيأجيزةالتحكمالبرمجي.



فةيأجيةزةcomp.functionيبرمجالمقارنات .51
التحكمالبرمجي.
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فةةةةةةةيJump.Functionيبةةةةةةةرمجدالةةةةةةةةالقفةةةةةةةز .52
أجيزةالتحكمالبرمجي.



فيخرجأجيزةالتحكم.set, resetيبرمج .53
لمتقدمةةفةيبرمجةةيوظفالدوالاإساسةيةوا .54

التطبيقةةاتالصةةةناعيةالمتنوعةةةبواسةةةطةجيةةةاز
التحكمالمنطقيالبرمجي.



 المجال السابع: توصيل القطع اللكترونية بأجيزة التحكم المنطقي القابل لمبرمجة وفحصيا.
يوصلالتغذيةالكيربائيةالمناسةبةبمةايتناسةب .55

.معجيازالتحكمالمنطقيالبرمجيالمستخدم


يوصةةةةةةةلالقطةةةةةةةعاإللكترونيةةةةةةةةبةةةةةةةأجيزةالةةةةةةةتحكم .56
البرمجي.



يركبويوصلالممحقاتالوظيفيةالمختمفةفي .57
جيازالتحكمالمنطقيالمبرمج



 HMIيركبويبرمجشاشاتاإلدخالوالمراقبة .58
يراجةةةةةةةعقةةةةةةةراءةمخططةةةةةةةاتالةةةةةةةدوائرالبرمجيةةةةةةةة .59

والكيربائية.


دائةةةةرةالتشةةةةغيلالبرمجةةةةييفحةةةةصعمةةةةلأجةةةةزاء .60
والكيربائي.



يكتشفعطلدائرةالتشغيلوالتحكمالبرمجي. .61
تعةةديلالخطةةأالبرمجةةيوالكيربةةائيفةةيالةةدوائر .62

المختمفة.


يوظةةةفقواعةةةدالسةةةالمةواىمةةةانالمينيةةةةأثنةةةاء .63
العمل.
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 (5ممحق رقم)
 حكيم السادة المحكمين.بطاقة المالحظة بصورتيا النيائية بعد ت

" البرمجي المنطقي التحكم" مساق مقرر في الواردة البرمجي المنطقي التحكم ميارات مالحظة بطاقة
 .التقنية فمسطين بكمية اليندسية المين قسم لدى الكيربية والتركيبات اللكترونية الصيانة لتخصص

كبيرة  الميارة م.
 جداً 

قميمة  قميمة متوسطة كبيرة
 جداً 

 مواصفات أجيزة التحكم المنطقي البرمجي المجال األول:

1. 
(P.L.Cيختةةةارأجيةةةزةالةةةتحكمالقابمةةةةلمبرمجةةةة)

المناسبةلمعمميةالصناعية.


2. 
يكتشفمداخلومخارججيةازالةتحكمالمنطقةي

البرمجي.


3. 
يرمةةزمةةداخلومخةةارجأجيةةزةالةةتحكمبمةةايتةةواءم

.يازمعكتيبالمواصفاتالخاصبكلج


4. 
 Auxiliary)يسةةةةتخرجالريمييةةةةاتالداخميةةةةة

Relay)مةةةنكتيةةةبالمواصةةةفاتالخةةةاصبكةةةل
.جياز



5. 
مةةةةةةةن(Timers)يسةةةةةةةتخرجالمؤقتةةةةةةةاتالزمنيةةةةةةةة

.كتيبالمواصفاتالخاصبكلجياز


6. 
مةةةةةنكتيةةةةةب(Counters)يسةةةةةتخرجالعةةةةةدادات

.المواصفاتالخاصبكلجياز


7. 
(Data Registers)ياناتمسجالتالبيستخرج

.منكتيبالمواصفاتالخاصبكلجياز


8. 
يسةةتخرجالةةدوالاىساسةةيةوالمتقدمةةةمةةنكتيةةب

المواصفاتالخاصبكلجياز.


9. 
يسةةةةةةةتخرجمصةةةةةةةادرالتغذيةةةةةةةةالخاصةةةةةةةةبجيةةةةةةةاز

التحكمالبرمجي.


يقةةةرأمكونةةةاتجيةةةازالةةةتحكمالمنطقةةةيالبرمجةةةي .10
جياز.بكلخاصالالمواصفاتكتيبمن



التخصص :                                                                    اسم الطالب :                                   
 الشعبة :



146 

 المجال الثاني: الدوائر المنطقية ودوائر التحكم
يرسةةمدائةةةرةالةةةتحكمالمنطقيةةةالمناسةةةبةلمتطبيةةةت .11

العممي.


يرسةةمدائةةرةالةةتحكمالكيربائيةةةالمناسةةبةلمتطبيةةت .12
العممي.



يرسةةةةمجةةةةدولاإحتمةةةةاإتالمنطقيةةةةةلمةةةةدخالت .13
ومخرجاتأيبوابةمنطقية



يرسةةةةمجةةةةدولاإحتمةةةةاإتالمنطقيةةةةةلمةةةةدخالت .14
ومخرجاتأيدائرةمنطقيةمركبة.



يصةةةةةةةممالةةةةةةةدوائرالمنطقيةةةةةةةةالمركبةةةةةةةةلمتطبيةةةةةةةت .15
العممي.



يصةةةةةةةةةةممدوائةةةةةةةةةةرالةةةةةةةةةةتحكمالمناسةةةةةةةةةةبةلمعمميةةةةةةةةةةة .16
الصناعية.



 المجال الثالث: برمجة جياز التحكم المنطقي البرمجي
طقيالبرمجي.يشغلبرنامجالتحكمالمن .17
يحةةةةةولالةةةةةةدائرةالكيربائيةةةةةةةإلةةةةةةىلغةةةةةةةالمخطةةةةةةط .18

.Ladder Diagram السممي


يبةةةةةةةةرمجالمعادلةةةةةةةةةالريااةةةةةةةةيةالمنطقيةةةةةةةةةبمغةةةةةةةةة .19
 .Ladder Diagramالمخططالسممي



يبةةرمجالمعادلةةةالريااةةيةالمنطقيةةةبمغةةةالكةةود .20
 .Mnemonic codeالبرمجي



مبمغةالمخططالسمميإلةىيحولبرنامجالتحك .21
الكودالبرمجي.



يحةةولبرنةةامجالةةتحكمبمغةةةالكةةودالبرمجةةيإلةةى .22
المخططالسممي.



يوظةةةةةةةةةةةفالةةةةةةةةةةةدوائرالمنطقيةةةةةةةةةةةةوالةةةةةةةةةةةتحكمفةةةةةةةةةةةي .23
البرمجة.
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 في أجيزة التحكم المنطقي القابل لمبرمجة اللكتروني المجال الرابع: دورة عمل البرنامج
أجيةةةزةالةةةتحكمبمةةةايتناسةةةبمةةةعالميمةةةةيبةةةرمج .24

المطموبة.


يفحصخموالبرنامجاإللكترونيمناىخطاء. .25
يصححأخطاءالبرنامجاإللكتروني. .26

يرسةةةلالبرنةةةامجاإللكترونةةةيإلةةةىأجيةةةزةالةةةتحكم .27
البرمجيةاإفتراايةأوالحقيقية.



يبشةةكليتتبةعخطةةواتتنفيةةدالبرنةامجاإللكترونةة .28
(Monitorمباشةةةةةةةرمةةةةةةةنخةةةةةةةاللأداةالمراقبةةةةةةةة)

بأجيزةالتحكم.



يتأكدمنتحقيتالبرنامجلمعمميةالصناعية. .29
 المجال الخامس: برمجة الدوائر األساسية المنطقية

 .start sequence with N.Oيبةرمج) .30
contact.)LD                            



 .start sequence with N.Cيبةةرمج) .31
contact.)LD NOT 



 .Series connection with N.Oيبةرمج) .32
contact.) AND 



 .Series connection with N.Cيبةرمج) .33
contact.)AND NOT             



 .Parallel connection with N.Oيبرمج) .34
contact.)OR                            





 .Parallel connection with N.Cيبرمج) .35
contact.)OR NOT                        



 Series)يبةةةرمجالبمةةةوكالبرمجةةةيالمتتةةةالي .36
Connection Of Two Block).

AND BLOCK                             
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 Parallel)يبةرمجالبمةةوكالبرمجةةيالمتةةوازي) .37
Connection Of Two Block.

OR BLOCK   



يبةةةةةةرمجمخةةةةةةارجدوائةةةةةةرالةةةةةةتحكمفةةةةةةيالبرنةةةةةةامج[ .38
 Sequence result outاإللكترونةةي.)

point)OUT                              
 



ة.يبرمجمزيجمنالحاإتالمنطقيةالمركب .39
 المتقدمة Functionsالمجال السادس: برمجة الدوال 

مةةةعLatch Circuitيبةةةرمجدائةةةرةاإلمسةةةاك .40
التحكمفيالتشغيلواإليقاف.



 Auxiliaryيبةرمجدوائةرالريمييةةاتالمسةاعدة .41
Relay.فيأجيزةالتحكمالبرمجي



فةةةةيأجيةةةةزةTimersيبةةةةرمجالمؤقتةةةةاتالزمنيةةةةة .42
لبرمجي.التحكما



فةةيأجيةةزةالةةتحكمCountersيبةرمجالعةةدادات .43
 البرمجي.



mov. Functionيبةةرمجمسةةجالتاإلزاحةةة .44
فيأجيزةالتحكمالبرمجي.



فيأجيزةcomp. functionيبرمجالمقارنات .45
التحكمالبرمجي.



فةةةيJump. Functionيبةةةرمجدالةةةةالقفةةةز .46
.أجيزةالتحكمالبرمجي



فيخرجأجيزةالتحكم.set, resetيبرمج .47

يوظةةةفالةةةدوالاإساسةةةيةوالمتقدمةةةةفةةةيبرمجةةةة .48
التطبيقةةةاتالصةةةناعيةالمتنوعةةةةبواسةةةطةجيةةةاز

التحكمالمنطقيالبرمجي.
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 لمبرمجة وفحصيا. القابل المنطقي التحكم المجال السابع: توصيل القطع اللكترونية بأجيزة
لتغذيةةةالكيربائيةةالمناسةةبةبمةايتناسةةبيوصةلا .49

معجيازالتحكمالمنطقيالبرمجيالمستخدم.


يوصةةةةةةةلالقطةةةةةةةعاإللكترونيةةةةةةةةبةةةةةةةأجيزةالةةةةةةةتحكم .50
البرمجي.



يركبويوصلالممحقاتالوظيفيةةالمختمفةةفةي .51
جيازالتحكمالمنطقيالمبرمج



 HMIيركبويبرمجشاشاتاإلدخالوالمراقبة .52
يراجةةةةةةةةعقةةةةةةةةراءةمخططةةةةةةةةاتالةةةةةةةةدوائرالبرمجيةةةةةةةةة .53

والكيربائية.


يفحةةةةصعمةةةةلأجةةةةزاءدائةةةةرةالتشةةةةغيلالبرمجةةةةي .54
والكيربائي.



يكتشفعطلدائرةالتشغيلوالتحكمالبرمجي. .55
يعةةةدلالخطةةةأالبرمجةةةيوالكيربةةةائيفةةةيالةةةدوائر .56

المختمفة.


برمجةةةةييطةةةةورفةةةةيبرنةةةةامجالةةةةتحكمالمنطقةةةةيال .57
ىداءالميمةالمطموبة.



يربطأجيزةالتحكمالمختمفةةمةعالحاسةباآللةي .58
 RS232 or مةةنخةةاللالمنفةةذالتسمسةةمي

RS485.



اآللةيالحاسةبمةعالمختمفةةالتحكمأجيزةيربط .59
.Ethernetمنفذخاللمن



يوظةةةفقواعةةةةدالسةةةةالمةواىمةةةةانالمينيةةةةةأثنةةةةاء .60
العمل.
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 (6ممحق رقم)
 نبذة عن برنامج المحاكاة اللكتروني األول المستخدم في الدراسة الحالية وكيفية التعامل معو.
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 (7ممحق رقم)
 نبذة حول برنامج المحاكاة اللكتروني الثاني المستخدم في الدراسة الحالية وكيفية التعامل معو

 تمييد حول البرنامج:
برسةةمالةةدوائرالكيربائيةةةوكةةداالةةدوائرالييدروليكيةةةوAutomation Studioحبرنةةامجيسةةم

المخططةةاتالسةةمميةلمةةتحكمفييةةا،كمةةايسةةمحأياةةابعمةةلمحاكةةاةليةةاوالتأكةةدمةةنةوكيةةالنيوماتي
تشغيميا،كمايسمحالبرنامجب نشاءمشاريع،بحيثيمكةنأنيشةملكةلمشةروععةدةرسةومات،

ةمفيةةةدةجةةةداعنةةةدالرغبةةةةفةةةيعمةةةلمحاكةةةاةبحيةةةثأنكةةةلالرسةةةوماتلمشةةةروعواحةةةدهاىداذوىةةة
تتفاعلبعايا.

تتمعمميةالرسمبانتقاءالمكوناتمنالمكتباتالتةييوفرىةاالبرنةامجثةمإدراجيةافةيالرسةومات،
كماأنالتوصيالتبينالمكوناتتتمعنطريتعناصرمنالمكتبات.

ال يمكنالAutomation Studioةفيبيئة وحيثبسيولةإليياوصولجميعأدواتالتصميم
ثالث عمى النظام أدواتيحتوي وىي: رئيسية البيانيمحرر ،Diagram Editorالمخطط

.Library Explorerمستكشفالمكتبةو،Project Explorerمستكشفالمشروع
Diagram Editorطالبيانيطالمخمحرريسمح نشاءابتوليدومحاكاة لمخططاتالبيانيةوا 
فجميعيصنتواتالممفمعإدارةProject Explorerمستكشفالمشروعتعامليبينما،تقارير

يؤمنالمستنداتال المحاكاة. مشروع مع المكتبةمرتبطة Library Explorer مستكشف
مشروعكتكونتيالاتالمخططإنشاءالرموزوالاروريةمنأجلمكتبات

 :Automation Studio ـج الحول برنام 
.متنوعةوحداتنظاميةرتبطبياىورزمةبرامجلممحاكاةت Automation Studio برنامج
تمكنةكمكتبةةمكونةات(يتامنworkshopمجموعةوظيفية)يدعىأيااوحدةنظاميةكل
...الكيربائيةةةةأنةةةواعمختمفةةةةمةةةنالةةةدارات،مثةةةلالةةةداراتاليوائيةةةة،الييدروليكيةةةة،إنشةةةاءمةةةن

يقةةةةةةوموداراتمةةةةةةنالةةةةةةأخةةةةةةرىأنةةةةةةواعممزوجةةةةةةةمةةةةةةعأوليةةةةةةذهالةةةةةةداراتأنتكةةةةةةونمسةةةةةةتقمةيمكةةةةةةن
Automation Studioظيةةةاروطباعةةةةاتوالمخططةةةاتالممفةةةإدارةحريةةةر،التة،بالمحاكةةةا ،وا 

العمميات.
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 واجية البرنامج:
 :Automation Studio ـبرنامج الالشكل التالي يوضح العناصر الرئيسية بواجية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Automation Studio ـبرنامج الالعناصر الرئيسية بواجية  يوضح شكلال

(Automation Studio،2016 ةبرنامجال)المصدر،
يالحظأنىذهالنافدةتتألفمنخمسةأقسامرئيسية:

 القائمةالمنسدلة .أ
 أشرطةاىدواتمجموعة .ب
 منطقةالرسم .ت
 مكتبةالعناصر .ث
 مستكشفالمشروع .ج

 

قائمـــــــــــــــــة 
 منسدلة

مستكشف 
 المشروع
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 عمما بأن أشرطة األدوات بالبرنامج تشمل عدة أشرطة وىي:

 
 
 

 Automation Studio ـبرنامج الأشرطة األدوات بواجية  يوضح شكلال

(Automation Studio،2016 ةبرنامجال)المصدر،

 اليدف الرئيسي لمبرنامج:

تنميةمياراتالتحكم(لAutomation Studio PLC– Simulatorييدفىذاالبرنامج)
اىدائيةلمطمبة،كماييدفالبرنامجأياامنتمكينالمستخدممن((PLCالمنطقيالبرمجي

حسبىدفالمشروعأوإدراجالقطعاإللكترونيةىيدائرةكيربائيةأونيوماتيكيةيريدتجريبيا
التيتتصلبالقطعاإللكترونية التوصيالتالكيربائية إجراء معإمكانية تعممو التطبيتالمراد
المنطقي التحكم وخرججياز بدخل تتصل اإللكترونية القطع ىذه أن كما إدراجيا، يتم التي

نامجالمحاكاةاإفتراايبحيثتظيرالتوصيالتوالقطععمىجانبيشاشةبرPLCالبرمجي
فيوسطشاشةيظيراإللكتروني،وحيثأنبرنامجالمستخدمالذييعدهالمتعممبالمغةالسممية

البرنامجليتحكمبالقطعاإللكترونيةالتييايفياالطالبلمسيطرةوالتحكمبالتطبيتالمتوفرلديو،
اإفترااي) التحكم لجياز البرنامج إرسال يتم تم تصPLCومن تم ومن إن( اىخطاء حيح

بتجريبوبحيثيحاكيالواقع يتمكنالمتعمممنإجراءمحاكاةىنتطبيتيقوم وبيذا وجدت،
 الحقيقيلمدائرةالمستيدفةومالحظةجميعالنتائجبشكليثيرعنصرالتشويتلدييم،

 Mitsubishi FX)االبرنةامجىةومكمةللوظيفةةوىةدفالبرنةامجالسةابتالمسةتخدمذكماأنىة

PLC Computer Based Training)حيثيختمفعنةوبتزويةدالمسةتخدمب مكانيةةالةتحكم،
بأيتطبيتجديديريدتجريبو،فيالمقابلأنالبرنامجاىولالسةابتالةديتةماسةتيدافوبالدراسةة
يةةزودالمةةتعممبالعديةةدمةةنالتطبيقةةاتواىمثمةةةالجةةاىزةالمحةةددةعمةةىشةةكلمسةةتوياتتعميميةةةمةةن

إلةةةةىالصةةةةعبويقةةةةومالمةةةةتعممبالتةةةةدريبعمةةةةىكيفيةةةةةالةةةةتحكمبيةةةةا،دونإمكانيةةةةةإجةةةةراءالسةةةةيل
 –Automation Studio PLCالتوصةيالتالكيربائيةةبةالقطعاإللكترونيةةكمةاببرنةامج)

Simulator.)
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 (8ممحق رقم)
 تطبيقات في المحاكاة اللكترونية لتنمية ميارات التحكم المنطقي البرمجي.

واةةحإمكانيةةةإجةةراءالتوصةةيالتالكيربائيةةةلةةبعضالقطةةعاإللكترونيةةةوالةةتحكمبيةةاي:1تطبيــق
 –Automation Studio PLCبواسةطةبرنةامجPLCبواسطةبرنامجالمغةالسةمميةلجيةازالةة

Simulator.

ا التحكم بإمكانية إجراء التوصيالت الكيربائية لبعض القطع اللكترونية والتحكم بي تطبيقالشكل يوضح 
 Automation Studio PLC– Simulatorبواسطة برنامج PLCالـ بواسطة برنامج المغة السممية لجياز

(Automation Studio،2016 ةبرنامجال)المصدر،
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 : التحكم ببوابة كراج سيارة2تطبيق

 Mitsubishi FX PLC Computerاستخدام برنامجب سيارةالتحكم ببوابة كراج  تطبيق الشكل يوضح 

Based Training 
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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 : التحكم بدراع مناولة3تطبيق

 
 Mitsubishi FX PLC Computer Basedاستخدام برنامجب راع مناولةذالتحكم بالشكل يوضح تطبيق 

Training 
.(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016)المصدر،برنامج
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 بتطبيق لشارات المرور: التحكم 4تطبيق

 
 Mitsubishi FX PLC Computerاستخدام برنامجب إشارات المرورالشكل يوضح تطبيق التحكم ب

Based Training 
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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 : التحكم بذراع مناولة مختمف المستويات5تطبيق

 
 Mitsubishi FX PLCاستخدام برنامجب التحكم بذراع مناولة مختمف المستوياتتطبيق الشكل يوضح 

Computer Based Training 
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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  : التحكم بتوزيع قطع خشبية مختمفة األحجام6تطبيق

 
 Mitsubishi FX PLCباستخدام برنامج التحكم بتوزيع قطع خشبية مختمفة األحجامالشكل يوضح تطبيق 

Computer Based Training 
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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  كم بتثقيب القطع الخشبية: التح7تطبيق

 
 Mitsubishi FX PLCاستخدام برنامجبالتحكم بتثقيب القطع الخشبية  الشكل يوضح تطبيق

Computer Based Training 
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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 : التحكم بتعبئة صناديق البرتقال8تطبيق

 
 Mitsubishi FX PLCباستخدام برنامجالتحكم بتعبئة صناديق البرتقال  الشكل يوضح تطبيق

Computer Based Training 
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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 وتوزيعيا ألماكن مختمفة : التحكم بفحص أحجام القطع9تطبيق

 
 Mitsubishiاستخدام برنامجب وتوزيعيا ألماكن مختمفة التحكم بفحص أحجام القطع الشكل يوضح تطبيق

FX PLC Computer Based Training 
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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 : التحكم بنقل القطع لثالثة أماكن مختمفة بواسطة المصعد10تطبيق

 
استخدام بأماكن مختمفة بواسطة المصعد  التحكم بنقل القطع لثالثة الشكل يوضح تطبيق

 Mitsubishi FX PLC Computer Based Trainingبرنامج
(Mitsubishi FX PLC Computer Based Training،2016برنامج)المصدر،
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 ممحق الصور:



 بعض الصور مقتطفة من التطبيق مع العينة الستطالعية






 تطبيق تكافؤ المالحظينبعض الصور مقتطفة من 
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 صور لمتطبيق القبمي
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 صور لمتطبيق مع المجموعة الضابطة
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 صور لمتطبيق مع المجموعة التجريبية




 صور لمتطبيق البعدي
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 الدراسةصور تذكارية في نياية التطبيق مع مجموعات 


 PLC صور لتطبيق أحد مجموعات الطمبة لمشروع تخرج باستخدام التحكم المنطقي البرمجي

  
 ت التحكم المنطقي البرمجيماصور لرحمة عممية لمصنع السفمت وشارم بارك لمتعرف عمى استخدا
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