
 

 

أثر التكامل بني االستقصاء والعروض العملية يف تذريس 
 تكنىلىجيا الكهرباء علً تنمية املهارات الكهربية

 لذي طالب املرحلة الثانىية الصناعية

 

 (ياجستيرورقة بحثية يشتقة ين رسانة )

 

 إعذاد

 اهلل أمحذ مناع حسام عبذ
 إشراف

 
 

 عماد أبى سريع حسني/ د                                    حلمي أبى الفتىح عمار    أ.د./      
  أستاذ تكنىنىجيا انتعهيى انًساعد                   أستاذ ورئيس قسى انًناهج وطرق انتدريس      

 جايعة انًنىفية -كهية انتربية                                      جايعة انًنىفية -كهية انتربية        

 

 

 

 

 

 

 2021 يارس   – األولانعدد                    جايعة انًنىفية           –يجهة كهية انتربية             
 

 2020 نىفًبر  –  انثانثجايعة انًنىفية           انعدد  –يجهة كهية انتربية            



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 

 

 

 

 

 2021  يارس  – األول انعدد                          جايعة انًنىفية                                            –يجهة كهية انتربية 

 

287 

التكامل بني االستقصاء والعروض العملية يف تذريس تكنىلىجيا الكهرباء علً تنمية  أثر
 لذي طالب املرحلة الثانىية الصناعية املهارات الكهربية

 إعذاد

 حسام عبذ اهلل أمحذ مناع
 إشراف
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 جايعة انًنىفية -كهية انتربية                                         جايعة انًنىفية     -كهية انتربية            

 
 ص لخستامل

لى تنمية الميارات العممية الكيربية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي ىدف البحث إ
تخصص التبريد وتكييف اليواء من خالل التكامل بين االستقصاء والعروض العممية، واستخدم 

( طالبة، موزعة عمى 06المنيج شبو التجريبي عمى عينة من طالبات الصف الثالث عددىا )
( طالبة من طالبات مدرسة 06م اختيار أفراد المجموعة التجريبية وعددىا)مجموعتين متكافئتين، ت

سمادون الثانوية الصناعية المشتركة درست بالتكامل بين استراتيجية االستقصاء والعروض العممية، 
( طالبة من طالبات مدرسة منوف الصناعية بنات درست 06وأفراد المجموعة الضابطة وعددىا )

مالحظة، وأسفرت نتائج البحث عن  بطاقوية، واستخدم الباحث اختباًرا تحصيمًيا، و بالطريقة اإلعتياد
( بين متوسط درجات طالبات المجموعتين في التطبيق 6060وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى )

مالحظة أداء الميارات العممية لصالح طالبات المجموعو  بطاقوالبعدي الختبار التحصيل، و 
 التجريبية0
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The Effect of Integrating Inquiry into Practical Demonstrations 

on Developing Industrial Secondary stage 

 Student’s Electrical Skills 
Abstract 

 

 The Aim of The Research was to develop practical electrical skills 

among third-grade industrial secondary students, specializing in 

refrigeration and air conditioning, through Integrating Inquiry into Practical 

Demonstrations. The quasi-experimental approach was used on a sample of 

(60) third-grade female students, distributed into two equal groups. The 

group members were selected. The experimental group, which consisted of 

(30) students, from the Samadoun Industrial Secondary Joint School studied 

by Integrating Inquiry into Practical Demonstrations strategy, and members 

of the control group, which number (30) students from the Menouf 

Industrial School for Girls studied by the usual way,The research used an 

achievement test and a note card, and the results of the research resulted in a 

statistically significant difference at the level of (0.01) between the average 

scores of the students of the experimental and control groups in the post 

application of the cognitive aspect test, and a note card for the performance 

of electrical practical skills for the benefit of the students of the 

experimental group. 

Keywords for the research: integration, Inquiry, practical Demonstrations, 

practical skills, electricity technology, industrial education. 
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:البحث  مقدمة   

يعيش العالم اليوم عصرًا قائمًا عمى االقتصاد المعرفي، حيث تنمو المعرفة وتتطور بشكل  
متسارع يومًا بعد يوم، األمر الذي زاد من الحراك االجتماعي، وأثر بشكل كبير في النظم التعميمية، 

كساب الطالب المعرفة النظرية والم عمومات الجامدة، ولم تعد العممية التعميمية قاصرة عمى التمقين، وا 
كساب  وأصبح األمر ُممحا إلكساب الطالب الميارات الحياتية في كافة مراحل العممية التعميمية، وا 
الطالب بالمدارس الفنية الصناعية الجوانب المعرفية والمعمومات العممية المتزايدة والمتالحقة، 

صر، وسوق العمل بشكٍل وتمكينيم من امتالك الميارات العممية الضرورية وفق متطمبات الع
 متوازن0
وُتعد الميارات العممية ىي اليدف الرئيس الذي تيدف إليو العممية التعميمية في المدارس  

( إلى أن التعميم الثانوي 60، ص0 6660الفنية الصناعية، وأشارت )وزارة التربية والتعميم، 
عمومات الفنية والميارات العممية التي الصناعي ييدف إلى اكساب الطالب قدرًا من الثقافة العامة والم

تقان عممو0  تمكنو من األداء، وا 
ومن ضمن األىداف التي لم تتحقق إكساب الميارات العممية لمخريجين بالمدارس الصناعية، وىناك 

 العديد من الدراسات التى أجريت في ىذا الصدد وتؤكد ذلك منيا:
أداء الميارات العممية لدى طالب  ( التي أكدت عمى وجود ضعف في6666دراسة عمي ) 

( التي أكدت 6602الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص اإللكترونيات، ودراسة عبداليادي )
إلى وجود ضعف في مستوى األداء المياري لمميارات العممية لدى طالب المدارس الثانوية 

إلى وجود قصور في  ( التي أشارت6602الصناعية تخصص المالبس الجاىزة، ودراسة البيطار )
أداء الميارات العممية لدى طالب تخصص األعمال الصحية وشبكات المياة في المدارس الثانوية 

( التي أكدت عمى ضعف أداء الطالب في 6600الصناعية نظام السنوات الثالثة، ودراسة ىاشم )
صص النسيج، الميارات العممية والتذوق الفني لدى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي تخ

( التي أظيرت وجود جوانب قصور في أداء الميارات العممية لدى طالب 6606ودراسة عباس )
( التي أشارت لوجود 6606الصف األول الثانوي الصناعي تخصص نجارة اآلثاث، ودراسة أحمد )

 قصور في أداء الميارات العممية لدى طالب المدارس الثانوية الصناعية تخصص السيارات0
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ث تشير ىذه الدراسات إلى وجود قصور في الميارات العممية لدى طالب مدارس التعميم حي 
الثانوي الصناعي بمختمف تخصصاتو، مما يستمزم من الباحثين تحديد واختيار طرق التدريس 

 الحديثة، والوسائل التعميمية المناسبة إلكساب الطالب الميارات العممية0
مجال التعميم الصناعي تخصص تبريد وتكييف اليواء عمى  وتؤكد الدراسات التي أجريت في 

وجود ضعف في الجانب المعرفي والجانب األدائي لمميارات العممية لدى طالب تخصص التبريد 
 وتكييف اليواء؛ ومن ىذه الدراسات:

( والتي أكدت عمى وجود ضعف في الميارات العممية لدى طالب 6600دراسة أبوشادي ) 
 ة الصناعية تخصص التبريد وتكييف اليواء0المرحمة الثانوي

( حيث أكدت الدراسة عمى وجود ضعف بالجانب المعرفي واألدائي 6662دراسة مصطفي ) 
لمميارات العممية لدى طالب المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات في مقرر تكنولوجيا 

 التبريد وتكييف اليواء0
وجود ضعٍف في الميارات العممية والتفكير االبداعي ( والتي أظيرت 6662دراسة عبدالحق ) 

 لدى طالب التعميم الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء0
( أن كل وجو من أوجو التعمم يتطمب أسموبًا 620، ص0 0111ويؤكد النجدي وآخرون ) 

تراتيجية التي تحقق معينًا في تعممو، وعمى المعمم أن يضع في اعتباره أثناء التدريس اختيار االس
 غاية التعمم المنشود0

ومما سبق يتضح لمباحث أن التكامل بين االستقصاء والعروض العممية لتدريس موضوعات  
تكنولوجيا الكيرباء سيكون قادًرا عمى تنمية الميارات العممية الكيربية لدى طالب الصف الثالث 

( 601، ص0 6660ما أشار إليو زيتون )الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء، وىذا 
بأن االستقصاء يتيح فرص التفكير الناقد لدى الطالب ويتيح ذلك التوصل إلى العالقات بين األدلة 
والتفسيرات؛ فيتخيرون الدليل المالئم لتفسير بياناتيم، ويقومون بإجراء التجارب الستخالص البيانات 

 وتمخيصيا0
إلى أن استخدام االستقصاء أثناء  Robert et al., (2009, PP. 65)ويشير"روبرت"  

التدريس يزيد من مستوى اإلنجاز الفردي لدى الطالب الذي يتمكن من تأدية ميامو رافعًا بذلك قاعدًة 
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ىامة " بمقدوري حل مشكمتي بنفسي" وىذا ال يتأتى إال من خالل اكتساب الطالب لميارات 
(، Yager&Akcay,2010أكدتو دراسة "ياجر، أكاي")االكتشاف والبحث واالستقصاء، وىذا ما 

(، ودراسة "يووىسن، وىسية Simsek,F&Kabapinar, 2010ودراسة "سيمسك، ف، كابابينار" )
(، ودراسة "عاشق حسين، آخرون" Wu, Hsin-Kai & Hsieh, Chou-En, 2011شو إن" )

(Ashiq Hussian, Muhammed Azeem, Azra Shakoor, 20110) 
يمانا  بأىمية الدور الذي يمكن أن تمعبو استراتيجية التدريس باالستقصاء في العممية  وا 

التعميمية فقد توالت الدراسات في ىذا المجال والتي تؤكد عمى أىميتو في عممية التعمم في مواد 
 دراسية مختمفة، ومن ىذه الدراسات ما يمي:

الب الصف األول الثانوي من ( التي تناولت تدريس الفيزياء لدى ط6600دراسة الصاوي ) 
( والتي اىتمت بدراسة فاعمية 6600خالل استراتيجية النموذج االستقصائي، ودراسة عبدالحفيظ )

استراتيجية االستقصاء في تنمية ميارات التفكير الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات، ودراسة 
تنمية الميارات العممية  ( والتي أكدت عمى فاعمية المختبر االستقصائي في6600عبدالحميد )

 والمفاىيم العممية في تدريس العموم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية0
( أن استخدام Tweedy& Hoese, 2005, PP. 150 – 155ويوضح "تويدي وىوس" )

العروض العممية من خالل المعامل في التدريس سوف يحقق الفوائد واألغراض التالية: يتيح لمطالب 
من خالل األداء العممي سواء الفردي أو الجماعي، مما يؤدي إلى إكسابيم خبرات فرص التعمم 

تقان العديد من الميارات العممية المطموب  حسية مباشرة واالحتفاظ بالمعمومات لمدة أطول، وا 
تاحة الفرص أمام الطالب لمتعمم الذاتي0  إكسابيا لمطالب، وا 

ستخدام العروض العممية في التدريس ( عمى أىمية ا626، ص0 6662ويؤكد اليويدي ) 
لكونيا ُتزيد من فعالية استراتيجيات التدريس المختمفة، وتنمي ميارات عمميات العمم عند الطالب 

 كميارة المالحظة والتصنيف واالستدالل0
( إلى أن العروض العممية ال تيدف إلى 626، 6660وقد أشار كل من عودة والسعدني )  

مية فحسب، بل ُتكسب العديد من جوانب التعمم المختمفة، وتوفر األدوات واألجيزة تنمية الميارات العم
 غالية الثمن، وتقمل من الوقت المستغرق في عممية التدريس0
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( أن العروض العممية ليا دوٌر فعاٌل وميم في العممية التعميمية باعتبارىا 000، 6600ويؤكد عالم )
  أحد وسائل الخبرة المباشرة0

سبق يتضح لمباحث أن الجمع بين االستراتيجيتين )االستقصاء والعروض العممية( ومما  
بطريقة تكاممية ، يمكن أن يحقق الفوائد التي يفترض أن تحققيا االستراتيجيتين بصورة منفردة، 
فالتكامل الفعال يكمن في الدمج بين االستراتيجيتين ال الجمع بينيما فقط، وىذا ما سعى البحث 

 لى تحقيقو0 الحالي إ
 اإلحساس بمشكمة البحث:

  نبع اإلحساس بمشكمة البحث من خالل عمل الباحث معمًما لطالب الصف الثالث الثانوي
الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء عمى مدار عدة سنوات حيث الحظ قصور مستوى 

تكنولوجيا أداء الطالب في الجانب المعرفي واألدائي لمميارات العممية الكيربية بمقرر 
 الكيرباء0

  اطالع الباحث عمى نتائج الطالب في مقرر تكنولوجيا الكيرباء العممي، والتدريبات المينية
م بمدرسة سمادون الثانوية 6601م/6602م ، 6602م/6602الخاصة بيا لمعامين الدراسيين 

إلى الصناعية، والحظ من خالليا تدني درجات الطالب في نتائج االختبارين، مما يشير 
 ضعف مستوى الطالب في الجانب المعرفي واألدائي لمميارات العممية الكيربية0

  باالطالع عمى نتائج بعض الدراسات واألبحاث التي أجريت في مجال التعميم الصناعي والتي
أكدت عمى وجود قصور في أداء طالب المدارس الفنية الصناعية بكافة تخصصاتيا ونذكر 

( ودراسة 6606( ودراسة أحمد )6606 الحصر: دراسة البسيوني )منيا عمى سبيل المثال ال
 (0 6600( ودراسة أبوشادي )6606عباس )

  التي قام الباحث بإجرائيا والمتمثمة في مقابمة مع خمسة  اإلستكشافيةبناًء عمى نتائج الدراسة
في بالفعل  ضعفعشر معمًما في تخصص التبريد وتكييف اليواء، اتفق الجميع عمى وجود 

 مستوى الجانب األدائي لمميارات العممية0
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 مشكمة البحث:
مستوى أداء الميارات العممية الكيربية لدى طالب  ضعفحدد الباحث مشكمة البحث فى "  

 الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء"0
 وبالتالى يمكن صياغة مشكمة البحث فى السؤال الرئيس التالى:

كيف يمكن استخدام التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية في تدريس  -    
تكنولوجيا الكيرباء لتنمية الميارات العممية الكيربية لدى طالب الصف الثالث الثانوى الصناعى 

 تخصص التبريد وتكييف اليواء0
 األسئمة الفرعية اآلتية: ويتفرع من هذا السؤال الرئيس

ارات العممية الكيربية الالزم تنميتيا لدى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي ما المي - 0
 تخصص التبريد وتكييف اليواء؟

ما التصور المقترح لتخطيط بعض موضوعات تكنولوجيا الكيرباء وفًقا إلجراءات التكامل بين  – 6
بية لدى طالب الصف استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية لتنمية الميارات العممية الكير 

 الثالث الثانوى الصناعى تخصص التبريد وتكييف اليواء؟
ما أثر التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية في تدريس تكنولوجيا الكيرباء  - 0

عمى تنمية الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية لدى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي 
 يد وتكييف اليواء؟تخصص التبر 

ما أثر التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية في تدريس تكنولوجيا الكيرباء  - 4
عمى تنمية الجانب األدائي لمميارات العممية الكيربية لدى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي 

 تخصص التبريد وتكييف اليواء؟
 أهمية البحث :

 لحالي فيما يمي:تبرز أىمية البحث ا 
يساعد القائمين عمى تصميم المناىج التكنولوجية بالتعميم الصناعي إلى ضرورة الربط بين الجانب  –

 المعرفي والجانب األدائي لمميارات العممية المطموبة0
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ُيوجو المعممين إلى ضرورة األخذ بالدمج بين استراتيجيات التدريس المختمفة أثناء عممية التدريس  –
 التنوع وجذب االنتباه، وجعل التعميم ذا معنى0 بغرض 

 يقدم لممعممين والمتخصصين في تدريس تكنولوجيا الكيرباء قائمة بالميارات العممية الكيربية0 –
 تقديم دليل المعمم الذي يمكن أن يرجع إليو المعممون إذا استخدموا ىذا األسموب في التدريس0 –
ارات التعمم الذاتي، والقدرة عمي البحث واالستقصاء التي من توجيو الطالب إلى ضرورة تنمية مي –

شأنيا أن تساعدىم في اكتساب العديد من الميارات العممية الضرورية لمواجية متطمبات سوق 
 العمل0

 أهداف البحث:
 ىدف البحث الحالي إلى:

صص تنمية الميارات العممية الكيربية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي تخ 
 التبريد وتكييف اليواء من خالل التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية0

 حدود البحث :
 اقتصرت حدود البحث عمي:

 الحدود البشرية : –أواًل:
 عينة عشوائية من طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي بتخصص التبريد وتكييف اليواء0   

 الحدود الموضوعية:  –ثانيا:
تدريس بعض موضوعات الوحدة األولى في تكنولوجيا الكيرباء من خالل استخدام التكامل   

 بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية والتي تتضمن الميارات الكيربية0
 الحدود المكانية : –ثالثًا:
 ات0مدرسة سمادون الثانوية الصناعية المشتركة، مدرسة منوف الثانوية الصناعية بن     
 الحدود الزمانية : –رابعًا:
م 6666/  6/  1م في الفترة من  6666م /  6601الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسى      
 م0 6666/  0/  06إلي 
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 فروض البحث:
( بين متوسط درجات طالبات المجموعتين 6060يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) – 0

ق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية لصالح التجريبية والضابطة في التطبي
 طالبات المجموعو التجريبية0

( بين متوسط درجات طالبات المجموعتين 6060يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) – 6
ت مالحظة الميارات العممية الكيربية لصالح طالبا بطاقوالتجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ل

 المجموعة التجريبية0
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 6060يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) – 0

في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية لصالح التطبيق 
 البعدي0

سط درجات طالبات المجموعة التجريبية ( بين متو 6060يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى ) – 4
 مالحظة الميارات العممية الكيربية لصالح التطبيق البعدي0 بطاقوفي التطبيقين القبمي والبعدي ل

توجد عالقة ارتباطية موجبة بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق  – 2
 المالحظة0 بطاقوالبعدي لإلختبار التحصيمي و 

 ت البحث وخطواته:إجراءا
 اإلجراءات اآلتية:لإلجابة عن أسئمة مشكمة البحث والتحقق من صحة فروضو تم اتباع  

أواًل : إعداد قائمة بالمهارات العممية الكهربية في مقرر تكنولوجيا الكهرباء التي يجب تنميتها لدى 
 طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي وذلك من خالل:

 راسات واألدبيات والبحوث التربوية السابقة المتعمقة بمشكمة البحث، ومتغيراتو0االطالع عمى الد – 0
دراسة طبيعة مقرر تكنولوجيا الكيرباء المقرر عمى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي  – 6

 تخصص التبريد وتكييف اليواء، وتحميل محتواىا0
في تكنولوجيا الكيرباء تخصص التبريد  إعداد قائمة أولية تتضمن الميارات العممية الكيربية - 0

 وتكييف اليواء0
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عرض قائمة الميارت في صورتيا األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين والخبراء  – 4
 والموجيين المختصين لمتعرف عمى مدى مناسبتيا وتقويميا في ضوء آرائيم0

نميتيا بالتكامل بين التدريس تحديد الميارات ذات األىمية النسبية العالية والتي سيتم ت - 2
 باالستقصاء والعروض العممية0

وضع قائمة الميارات العممية الكيربية  لمدوائر الكيربية ألجيزة التبريد وتكييف اليواء في  - 0
 صورتيا النيائية0

 إعداد أدوات البحث والمواد التعميمية والتحقق من صدقها وثباتها وهي: –ثانيًا 
يمي لمجانب المعرفي المرتبط بالميارات العممية الكيربية في مقرر تكنولوجيا االختبار التحص – 2

 الكيرباء0
عرض االختبار التحصيمي عمي مجموعة من السادة المحكمين والخبراء والموجيين المختصين  – 2

 لمتعرف عمي مدى مناسبتيا وتقويميا في ضوء آرائيم0
 العممية الكيربية في مقرر تكنولوجيا الكيرباء0مالحظة الجانب األدائي لمميارات  بطاقو  – 1

المالحظة عمي مجموعة من السادة المحكمين والخبراء والموجيين المختصين  بطاقوعرض  – 06
 لمتعرف عمي مدى مناسبتيا وتقويميا في ضوء آرائيم0

التكامل بين  دليل المعمم لتدريس وحدة الدوائر الكيربية ألجيزة التبريد وتكييف اليواء من خالل –00
 استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية0

عرض دليل المعمم عمي مجموعة من السادة المحكمين والخبراء والموجيين المختصين  – 06
 لمتعرف عمي مدى مناسبتيا وتقويميا في ضوء آرائيم0

 حساب صدق وثبات أدوات الدراسة والمواد التعميمية0 –00
 بحث ونتائجها وسيتم عمى النحو التالي: إجراءات تجربة ال –ثالثًا 
المالحظة قبميًا عمى طالب المجموعتين الضابطة  بطاقوتطبيق االختبار التحصيمي و  –04

 والتجريبية0
 التحقق من تكافؤ مجموعتي البحث0 – 02
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ي التدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية والمجموعة التجريبية بالتكامل بين استراتيجيت –00
 االستقصاء والعروض العممية0

المالحظة بعديًا عمي طالب المجموعتين الضابطة  بطاقوتطبيق كل من االختبار التحصيمي و  –02
 والتجريبية0

 رصد نتائج التجربة ومعالجتيا إحصائيًا0 – 02
استخالص نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا، وتقديم التوصيات والمقترحات عمي ضوء ما  –01

 عنو نتائج البحث0 أسفرت
 مصطمحات البحث:

بناًء عمى تحديد متغيرات البحث واإلطالع عمى األبحاث والدراسات السابقة حدد الباحث        
 مصطمحات البحث في:

 االستقصاء: 
( االستقصاء بأنو: "طريقة من التفكير 011، ص0 6662يعرف عطية، محسن عمي ) 

 لتعمم"0االستقرائي يمارسيا الطالب في عممية ا
" أو ىو عممية فكرية يؤدييا الطالب لموصول إلى حل مشكمة ذات محتويين ىما توليد  

الفرضيات واختبارىا، أو ىو نوع من التعمم تستخدم فيو ميارات لتوليد المعمومات وتنظيميا، 
 وتقويميا"
االستقصاء: بأنو أسموب التعمم الذي ُيمنح  Victor (1989, PP. 64)ويعرف فيكتور 

لطالب فيو الفرصة لموصول إلى إجابات لتساؤالت مختمفة بأنفسيم، واكتشاف حمول لممشكالت، ا
ويستخدم الطالب خاللو مياراتيم العقمية والجسمية ومعموماتيم السابقة لتجميع المعمومات الجديدة 

 مستخدمين أي طريقة من طرق الدراسة الفعال0
 التعريف اإلجرائي:  

تتضمن مجموعة من الخطوات أو اإلجراءات والعمميات العممية المنظمة "استراتيجية تدريسية  
التي توظف في الموقف التعميمي من خالل استخدام الطالب لألجيزة المعممية واألدوات المتاحة 
تحت توجيو من المعمم، واستدعاء ما لدييم من معرفة سابقة بيدف تقصي الحقائق والمعمومات، 
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ر الكيربية، وطرق البحث عن األسباب التي قد تؤدي إلى حدوث ومعرفة طرق توصيل الدوائ
مشكالت في الدوائر الكيربية ألجيزة التبريد وتكييف اليواء، والوصول إلى طرق لحميا ومعالجتيا 

 في أسرع وقت، وبأقل جيد وتكمفة ممكنة"0
 العروض العممية: 

ية بأنيا: "األداء ( العروض العمم000، ص0 6662يعرف زيتون، كمال عبدالحميد )  
الفعمي الذي يقوم بو المعمم لعممية أو عمل ، حيث يعرض ما يجب القيام بو وكيفية القيام بو 
ويستخدم الشرح لبيان لماذا يتم ذلك؟ وأين؟ ويتوقع الطالب أن يكون قادرًا عمى إعادة العممية أو 

 العمل بعد قيام المعمم بالعرض العممي"0
( العروض العممية بأنيا : "الفعل أو 642، ص0 6662ويعرف اليويدي، زيد  )  

 العممية أو الوسائل التي تستخدم لتوضيح شئ أو إلثبات شئ بواسطة التجريب"0
 التعريف اإلجرائي:  

يعرف الباحث العروض العممية إجرائيًا: بأنيا مجموعة من اإلجراءات العممية التي   
ئر الكيربية ألجيزة التبريد وتكييف اليواء بما يحقق يقوم بيا المعمم والطالب بغية توصيل الدوا

 اكتساب الميارات العممية الكيربية المطموب تنميتيا0
 المهارات العممية: 

( 02، ص0 6660تعرف عودة، ثناء مميجي السيد والسعدني، عبدالرحمن محمد )  
مكن وبأقل ما يمكن من جيد الميارة العممية بأنيا: "الوصول باألداء إلى درجة اإلتقان في أقل زمن م

 مع تحقيق األمان وتالفي األضرار واألخطاء"0
 التعريف اإلجرائي:  

يعرف الباحث الميارة العممية إجرائيا: بأنيا مجموعة من الخطوات واإلجراءات الصحيحة  
تقان، وأقل جيد ممكن، وفي  التي يقوم بيا الطالب بغرض الوصول إلى النتائج المطموبة بدقة وا 

 مالحظة األداء المياري0 بطاقووقت المحدد وتقاس بالدرجة الكمية التي يحصل عمييا الطالب في ال
 

 إجراءات البحث والتجربة الميدانية:
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 أواًل: منهج البحث:
أعتمد البحث الحالي عمى المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتين المتكافئتين بحيث يتم  

( يوضح التصميم التجريبي 0مجموعتين متكافئتين، والشكل) تطبيق أدوات البحث قبمًيا وبعديًا عمى
 المستخدم:  

 (:1شكل )
 التصميم شبه التجريبي المستخدم

 
 ثانيًا: مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث من جميع طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص التبريد  
كم بمحافظة المنوفية، لمعام الدراسي وتكييف اليواء الذين يدرسون مادة تكنولوجيا الكيرباء والتح

 م0 6666م / 6601
 ثالثًا: عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث من طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف  
اليواء بمدرسة سمادون الثانوية الصناعية المشتركة، ومدرسة منوف الثانوية الصناعية بنات، 

 ( أفراد العينة:0( طالبة، تم توزيعيا عشوائيًا ، ويوضح الجدول )06وتكونت العينة من )
 

 (:1جدول )
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 توزيع أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
 رابعًا: متغيرات البحث:

 تكونت متغيرات البحث من: 
 المتغير المستقل: ويتمثل في طريقة التدريس المستخدمة وىي: – 0
 االستقصاء والعروض العممية بالنسبة لممجموعة التجريبية0 التدريس بالتكامل بين استراتيجيتي 
 0التدريس بالطريقة االعتيادية بالنسبة لممجموعة الضابطة 
 المتغير التابع: ويتمثل في بعض الميارات العممية الكيربية0 – 6

 خامسًا: مواد وأدوات البحث:
 قام الباحث بإعداد أدوات ومواد البحث والتي تمثمت فيما يمي: 

 المواد التعميمية: وتشتمل عمى: –أ 
  دليل المعمم لتدريس بعض الميارات العممية الكيربية المقررة عمى طالب الصف الثالث الثانوي

الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء بمقرر تكنولوجيا الكيرباء والتحكم باستخدام التكامل 
 بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية0

 وراق عمل الطالب الالزمة عند دراسة الميارات العممية بالتكامل بين استراتيجيتي مجموعة أ
 االستقصاء والعروض العممية0

 
 وتشتمل عمى ما يمي:أدوات جمع البيانات:  –ب 
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 0اختبار تحصيمي لقياس المكون المعرفي لمميارات العممية الكيربية 
 مية الكيربية0 مالحظة لقياس المكون المياري لمميارات العم بطاقو 

وقد استمزم إعداد تمك األدوات تحميل محتوى مقرر تكنولوجيا الكيرباء والتحكم لمصف الثالث  
 تخصص التبريد وتكييف اليواء، وفيما يمي عرض تفصيمي عن تحميل المحتوي0

 تحميل المحتوى:  - 1
 الخطوات اإلجرائية لتحميل المحتوى:  –

 ما يمي: اشتممت خطوات تحميل المحتوى عمى 
 تحديد الهدف من التحميل: –أ 

ىدفت عممية تحميل المحتوى إلى تحديد الميارات العممية المتضمنة في مقرر تكنولوجيا  
 الكيرباء والتحكم المقررة لطالب الصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء0

 تحديد عينة التحميل: -ب 
ة األولى )الدائرة الكيربية ألجيزة التبريد وتكييف اليواء( من تمثمت عينة التحميل في الوحد 

 كتاب تكنولوجيا الكيرباء والتحكم المقرر عمى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي0
 وحدة التحميل: -جـ 

 تم اختيار الميارة العممية، والجانب المعرفي لتمك الميارات كوحدة لتحميل المحتوى0
 فئة التحميل: -د 

مت فئة التحميل في البحث الحالي في موضوعات مقرر تكنولوجيا الكيرباء والتحكم، وما تمث 
 اشتممت عميو من ميارات عممية رئيسية وفرعية0

 ضوابط عممية التحميل: –هـ 
 ومنها ما يمي:قام الباحث بمراعاة عدٍد من الضوابط خالل عممية التحميل  

 بحيث ال يتأثر التحميل بدوافع الباحث الخاصة0 الموضوعية في تحميل محتوى المادة العممية 
 0االلتزام بتعريف الميارة العممية إجرائيًا عند تحميل المحتوى 
  يقتصر التحميل عمى الوحدة األولى من كتاب تكنولوجيا الكيرباء والتحكم لمصف الثالث الثانوي

 الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء0



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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 نتائج التحميل: –و 
مية التحميل عن تسع وعشرين ميارة عممية متضمنة بمقرر تكنولوجيا الكيرباء أسفرت عم 

 المقرر عمى الصف الثالث تخصص التبريد وتكييف اليواء0
 صدق التحميل: –ن 

لمتحقق من صدق التحميل استعان الباحث بأحد المعممين الذين يقومون بتدريس مادة  
ا وفق الميارات العممية المتضمنو بيا، وبحساب نسبة تكنولوجيا الكيرباء والتحكم في تحميل محتواى

%، وىذه النسبة تدل عمى أن التحميل كان عمى درجة عالية  12االتفاق بين نتائج التحميمين وجدت 
 ( يوضح نسبة األتفاق بين تحميل الباحث وزميل آخر:6من الصدق0 والجدول )

 (:2جدول )
 مفردات التحميل بين الباحث وزميل آخر.

 نسبة االتفاق تحميل زميل آخر تحميل الباحث يارات العمميةالم
29 28 0.97 

 ثبات التحميل: –ل 
تم التأكد من ثبات التحميل من االتساق مع النفس عبر الزمن، حيث قام الباحث بعممية  

تحميل التحميل مرة، وبعد مرور ستة أسابيع قام الباحث بإعادة التحميل مرة ثانية، وفي كل مرة يسفر ال
عمى نفس قائمة الميارات العممية تقريبًا، وقام الباحث بحساب معامل االتفاق كما ىو موضح 

 ( باالستعانة بمعادلة ىولستي والتي تأخذ الشكل التالي:  0بالجدول )
 
 
 
 
 

 (:3جدول )
 مفردات التحميل ومعامل الثبات



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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 العممية المختارة:تحميل محتوى المادة العممية لمجانب المعرفي لممهارات  –م 
قام الباحث بتحميل محتوى الميارات العممية المختارة لموقوف عمى الجوانب المعرفية  

المتضمنة بيا، بيدف اإلستعانة بالنتائج في إعداد االختبار التحصيمي لمجانب المعرفي لمميارات، 
مرور ستة أسابيع، وفي  ولمتحقق من ثبات عممية التحميل قام الباحث بإعادة التحميل مرة ثانية بعد

المرتين توصل لنفس النتيجة، وقد أسفرت عممية تحميل محتوي الجانب المعرفي لمميارات العممية 
( والذي يبين أن عممية التحميل المعرفي لمميارات العممية المختارة 4لموضحة بالجدول )عن النتائج ا

( معرفة عممية موزعة عمى حقيقة عممية بمغ 002لمتدريس قد أسفرت عن تضمين الموضوعات )
( 01( تعميم بين نظرية وشرح وتوضيح، عدد )00( مفيوًما عممًيا، عدد )00(، عدد )44عددىا )

 :ميارة عممية
 (:4جدول )

 تحميل المحتوى لمجانب المعرفي لممهارات العممية

 
 
استبيان لموجهي ومعممي تخصص التبريد وتكييف الهواء حول المهارات العممية المتضمنة  – 2

 في مقرر تكنولوجيا الكهرباء والتحكم لمصف الثالث الثانوي الصناعي:



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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بوضع الميارات العممية التي توصل إلييا بعد االنتياء من عممية تحميل المحتوى قام الباحث  
في استبيان رأي موجيي ومعممي تخصص التبريد وتكييف اليواء، وتم تحديد خطوات بناء االستبيان 

 فيما يمي:
 الهدف من االستبيان: –أ 

يعد اليدف من االستبيان ىو التعرف عمى رأي موجيي ومعممي التبريد وتكييف اليواء عمى  
ممية الكيربية والتي تمثل أىمية كبيرة لدى طالب الصف الثالث تخصص التبريد أىم الميارات الع

 وتكييف اليواء من وجية نظرىم، واالستعانة بمقترحاتيم في تنمية تمك الميارات0
 محتوى االستبيان: –ب 

يحتوي االستبيان عمى الميارات العممية الكيربية المتضمنة في مقرر تكنولوجيا الكيرباء  
لمصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف اليواء، والتي بمغ عددىا تسع  والتحكم

 وعشرون ميارة عممية0
 إعداد الصورة األولية لالستبيان: –جـ 

قام الباحث بتحديد محتوى االستبيان ووضع بو الميارات التي ستخضع لمتقويم من جانب  
الثة مستويات مسترشدًا ببعض الدراسات السابقة الموجيين والمعممين، وحدد الباحث لكل ميارة ث
قميمة األىمية (، وطمب من  -متوسطة األىمية  -التي تناولت الميارات العممية ىي ) ميمة جًدا 

 0 أرائيم حسب المناسب المستوى بجوار(  √الموجيين والمعممين وضع عالمة ) 
 صدق االستبيان: –د 

عرضو عمى عدد من الموجيين والمعممين وطمب منيم  بعد االنتياء من إعداد االستبيان تم 
إبداء الرأي في مدى أىمية تمك الميارات، ووضع مالحظتيم ومقترحاتيم عمى الصورة األولى 
لالستبيان؛ لموقوف عمى مدى صالحيتو كأداة بحثية، والتحقق من صدق محتواه والوصول لصورتو 

 النيائية0
 

 يان:إعداد الصورة النهائية لالستب –هـ 
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بعد التأكد من صدق االستبيان، ومراعاة مالحظات ومقترحات الموجيين كمحكمين عمى صدق 
 االستبيان تم وضع االستبيان في صورتو النيائية0

 تطبيق االستبيان: –و  
( 62تم تطبيق االستبيان عمى عينة من موجيي ومعممي التبريد وتكييف اليواء عددىم ) 

 االعتماد عمى نتائجيا فعميًا0 موجيًا ومعممًا وىي التي تم
 نتائج االستبيان: –ن 

بعد توزيع استمارات االستبيان لمموجيين والمعممين، ومقابمتيم ومناقشة عدٍد من الموجيين  
والمعممين حول أىم الميارات العممية الكيربية التي يجب أن يتقنيا الطالب في الصف الثالث 

( ميارات عممية كيربائية يجب 06اليواء تم تحديد ) الثانوي الصناعي تخصص التبريد وتكييف
 تنميتيا0

 إعداد دليل المعمم: – 3
تم االستعانة بنتائج تحميل المحتوى في إعداد دليل المعمم باستخدام التكامل بين استراتيجيتي  

 االستقصاء والعروض العممية، وقد اشتمل الدليل عمى:
  عات المختارة، أدوار المعمم الواجب القيام بيا، عنوان الموضوعات، األىداف العامة لمموضو

األىداف اإلجرائية لكل موضوع، خطة السير في التدريس، تخطيط الموضوعات، الوسائل 
 التعميمية، أسئمة تقويم الطالب، مجموعة أوراق عمل الطالب0

 عرض الدليل عمى السادة المحكمين:
ن إلبداء آرائيم فيو من حيث مستوى تم عرض دليل المعمم عمى عدٍد من السادة المحكمي 

العالقة بين المكون المعرفي والمكون األدائي لمميارات العممية، باإلضافة إلى حكميم عمى مدى 
مالئمة التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية كاستراتيجية تدريس في تحقيق التنمية 

 تخصص التبريد وتكييف اليواء0 المطموبة لمميارات العممية الكيربية لدى طالب
 
 
 إعداد االختبار التحصيل لمجانب المعرفي لممهارات العممية المختارة لمتدريس: – 4



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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قام الباحث بإعداد اختبار تحصيمي من نوع االختيار من متعدد ذي األربع بدائل والتي يكون  
 إحداىا صحيح، وأسئمة اإلكمال بكممة مناسبة أو جزء من رسم ناقص0

 وات بناء اختبار الجانب المعرفي لممهارات العممية:خط
 تحديد الهدف من االختبار: –أ 

ييدف االختبار لقياس مستوى تحصيل الطالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي تخصص  
التبريد وتكييف اليواء في وحدة "الدائرة الكيربية ألجيزة التبريد وتكييف اليواء المختمفة بمقرر 

 كيرباء"0تكنولوجيا ال
 إعداد جدول مواصفات االختبار: –ب 

 أعد الباحث جدول مواصفات االختبار التحصيمي وفًقا لمخطوات التالية: 
 تحديد الوزن النسبي لكل موضوع: –

( 2تم تحديد الوزن النسبي لمموضوعات الدراسية لمميارات العممية كما ىو موضح بالجدول ) 
 التالي:

 (:5جدول )
 موضوعات الدراسيةالوزن النسبي لم

 



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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يتضح لنا من الجدول السابق أن عممية تدريس الموضوعات المختارة من الوحدة األولى تحتاج إلي 
( حصص ووزنيا النسبي 4( موضوعات، لكل موضوع )2( حصة، موزعة بالتساوي عمى )66)

 (، وقد تم تحديد الوزن النسبي من المعادلة التالية:66)%
 
 
 
 بي لكل هدف في موضوعات الوحدة:تحديد الوزن النس –

بعد انتياء الباحث من تصنيف األىداف لكل موضوع من موضوعات الوحدة المختارة إلى  
( 42مستويات المعرفة وفق تصنيف بموم )التذكر، الفيم، التحميل، التركيب( والتي كان عددىا )

لألىداف المعرفية والموضحة في ( ىدًفا وجدانًيا، تم حساب الوزن النسبي 66ىدًفا، باإلضافة إلى )
 ( في كل موضوع من المعادلة التالية:0الجدول )

 الوزن النسبي لميدف وفق الموضوع =       
 

 (: 6جدول )   
 الوزن النسبي لألهداف وفق الموضوعات الدراسية

 
 تحديد الوزن النسبي لكل هدف وفًقا لمستويات التصنيف: –



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ

 

 

 

 
 

 

 2021  يارس  – األولانعدد                              جايعة انًنىفية                                            –يجهة كهية انتربية 

308 
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( مفردة، ووزعيا عمى مستويات 06االختبار التحصيمي ) قام الباحث بتحديد عدد مفردات 
المعرفة ) التذكر، الفيم، التحميل، التركيب ( بناء عمى تحميل محتوى الموضوعات في ضوء عدد 
الصفحات، وما تضمنتو من ميارات ومعارف عممية، وقام بتحديد عدد أسئمة كل مستوى معرفي كما 

 ية:( من المعادلة التال2يوضحيا الجدول )
  عدد أسئمة كل مستوى معرفي =

 
 (: 7جدول )                      

 التحقق من صدق االختبار الظاهري ) صدق المحكمين(: –و

بعد مراجعة مفردات االختبار من قبل الباحث والمشرفين، تم عرض االختبار كأداة بحثية  
ي ضوء ما تقدم أجريت عمى مجموعة من المحكمين وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، وف
 التعديالت المطموبة حول آراء المحكمين، وأصبح االختبار جاىًزا لمتطبيق0



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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 تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار التحصيمي: -ن
( طالب بمدرسة سمادون الثانوية 06تم تطبيق االختبار عمى عينة استطالعية عددىا ) 

م وذلك بيدف ضبط وتقنين أداة  6601/  00/  4الصناعية المشتركة في يوم االثنين الموافق 
 البحث بحساب صدق وثبات أداة االختبار0

 ثبات االختبار: -
تم حساب الثبات لالختبار التحصيمي بطريقة ألفا كرونباخ، وبمغ معامل الثبات لالختبار  
الثبات، ( وىذا يعني ثبات االختبار التحصيمي وأن االختبار يتمتع بدرجة عالية من 60221ككل )

كما تم حسابو بالتجزئة النصفية بحساب معامل ارتباط بيرسون ومنيا تم حساب معامل الثبات 
( وىي قيم تدل عمى 60240(، وبطريقة جيتمان والذي بمغ )60246بطريقة سيبرمان والذي بمغ )

 ثبات االختبار وصالحيتو لمتطبيق0
  :)صدق االختبار )اإلتساق الداخمي 

ر بأنو مقدرة االختبار عمى قياس ما وضع لقياسو، أي قياس ما وضع يعرف صدق االختبا 
، 6600من أجمو أو السمة المراد قياسيا ويتم عن طريق تطبيقة عمى عينة استطالعية )الجزار، 

( وتّم التأكد من صدق االختبار بحساب معامل ارتباط "بيرسون"، كما في 606 - 600ص0 
            ( التالي:              2الجدول )

 (:8جدول )
 صدق االتساق الداخمي لمفردات االختبار التحصيمي



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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  1...** دالة عند مستوى        5...* دالة عند مستوى 

  المالحظة: بطاقهخطوات بناء  - 5
 المالحظة: بطاقهتحديد الهدف من  –أ 

يارات العممية المالحظة إلى قياس مستوى أداء الطالب لمجانب األدائي لمم بطاقوىدفت  
 الكيربية0

 المالحظة: بطاقهإعداد الصورة األولية ل –ب 
المالحظة  بطاقوالمالحظة لمميارات العممية في صورتيا األولية، وتتضمن  بطاقوتم إعداد  

جراءاتيا األدائية، وبمغ إجمالي اإلجراءات ل ( 066المالحظة ) بطاقوعشرة ميارات أساسيية، وا 
 إجراء0

 المالحظة عمى المحكمين ) الصدق الظاهري (:  بطاقهعرض  –جـ
المالحظة، تم عرضيا عمى مجموعة من  بطاقوبعد انتياء الباحث من إعداد الصورة األولية ل 

المحكمين وأعضاء ىيئة التدريس بالجامعات، وبعض من موجيي ومعممي التبريد وتكييف اليواء، 
في صورتيا النيائية، وجاىزة  بطاقوبحت الوقد تم إجراء التعديالت المطموبة حول آراءىم، وأص

 لمتطبيق0
 
 



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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 المالحظة: بطاقهتطبيق التجربة االستطالعية ل -د
تم تدريب أحد الزمالء لمقيام بمالحظة أداء الطالب وتم تطبيق  بطاقولمتحقق من ثبات ال 
مم وزميمو ( طالب، وبمغت نسبة االتفاق بين المع06المالحظة عمى عينة استطالعية عددىا ) بطاقو

( التالي يوضح نسبة 1%( وىي نسبة مرتفعة تشير الي ثباتيا وصالحيتيا، والجدول )12062)
 االتفاق:

 ( :9جدول )
 المالحظة بطاقهنسبة االتفاق بين المالحظين من خالل تكرار مالحظة أداء الطالب  ب

 
 سادًسا: التصميم التجريبي والمعالجة اإلحصائية:

 بطاقولتجريبية عمى عينة البحث، وتم تطبيق االختبار التحصيمي و تم تطبيق المعالجة ا 
المالحظة عمى المجموعتين بعدًيا، ورصدت الدرجات وتم معالجتيا إحصائًيا لمتأكد من صحة 

  فروض البحث0
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 اختبار صحة الفروض :  اختبار صحة الفرض األول :
طالبات المجموعتين التجريبية  ( بين متوسط درجات6060"يوجد فرق دال احصائًيا عند مستوى )

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية لصالح طالبات 
 المجموعو التجريبية0"

الختبار صحة الفرض األول تم بحساب )المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، اختبار )ت(، 
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الجانب المعرفي حجم األثر( لدرجات المجموعتين 

 ( التالى:06لمميارات العممية الكيربية كما يوضحيا الجدول )
 (:.1جدول )

 نتائج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار )ت( لالختبار التحصيمي

 
مة )ت( المحسوبة بالنسبة لمجانب المعرفي ( أن قي06وتشير النتائج المبينة في الجدول السابق )

( 22( تجاوزت قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية )40020لمميارات العممية الكيربية ككل بمغت )
( مما يدل عمى وجود فرق حقيقي بين متوسطى درجات المجموعتين التجريبية 6060ومستوى داللة )



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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جريبية )ذات المتوسط األكبر(، ويتضح من والضابطة فى التطبيق البعدى لصالح المجموعة الت
( )تجاوزت الواحد الصحيح( مما يدل عمى أن 0002( أن قيمة حجم األثر = )06الجدول السابق )

مستوى األثر كبير جًدا، وبالتالى تم قبول الفرض الذي ينص عمى "وجود فرق دال احصائًيا عند 
التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى ( بين متوسطى درجات طالبات المجموعتين 6060مستوى )

 الختبار الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية لصالح طالبات المجموعة التجريبية"0
 اختبار صحة الفرض الثاني:

( بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبية 6060" يوجد فرق دال احصائًيا عند مستوى )
مالحظة الميارات العممية الكيربية لصالح المجموعة  بطاقول والضابطة في التطبيق البعدي

 التجريبية0"
الختبار صحة الفرض الثاني تم بحساب )المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية، اختبار )ت(، 

مالحظة الميارات  بطاقوحجم األثر( لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي ل
 ( التالى: 00كيربية كما يوضحيا الجدول )العممية ال

 (:11جدول )
 نتائج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار )ت( لممهارات العممية الكهربية

ولمتحقق من الداللة اإلحصائية لمفرق بين المتوسطين تم استخدام اختبار )ت( لممجموعتين  
، وبتطبيق اختبار )ت(  لفرق المتوسطين لقياس مقدار داللة المستقمتين المتساويتين في عدد األفراد

( يتضح أن قيمة 00الفرق بين متوسطى درجات مجموعتي البحث الموضحة في الجدول السابق )
( متجاوزة قيمة )ت( الجدولية 06060)ت( المحسوبة بالنسبة لمميارات العممية الكيربية ككل بمغت )

( مما يدل عمى وجود فرق حقيقي بين متوسطى  6060) ( ومستوى داللة22عند درجة حرية )
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لصالح المجموعة التجريبية ) ذات 
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( )تجاوزت 6000( أن قيمة حجم األثر = )02المتوسط األكبر(، ويتضح من الجدول السابق )
ير جًدا، وبالتالى تم قبول الفرض الذي ينص الواحد الصحيح( مما يدل عمى أن مستوى األثر كب

( بين متوسطى درجات طالبات المجموعتين 6060عمى "وجود فرق دال احصائًيا عند مستوى )
مالحظة الميارات العممية الكيربية لصالح طالبات  بطاقوالتجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى ل

 المجموعة التجريبية"0 
 اختبار صحة الفرض الثالث:

( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في 6060" يوجد فرق دال احصائًيا عند مستوى )
 لمميارات العممية الكيربية لصالح التطبيق البعدي"0التطبيقين القبمي والبعدي الختبار الجانب المعرفي 

رية، اختبار )ت(، الختبار صحة الفرض الثالث تم بحساب )المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيا
حجم األثر( لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار الجانب 

 ( التالى:06المعرفي لمميارات العممية الكيربية، كما يوضحيا الجدول )
تجريبية (: نتائج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار )ت( لممجموعة ال12جدول )

 لمتطبقيين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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( تم استخدام اختبار     6060ولمتحقق من الداللة اإلحصائية لمفرق بين المتوسطين عند مستوى)  
)ت( لممجموعتين المترابطتين )مجموعة واحدة : تطبيق متكرر(، وبتطبيق اختبار )ت( لفرق 

( تجاوزت قيمة 00020يتضح أن قيمة )ت( المحسوبة ) (06المتوسطين كما في الجدول السابق )
( مما يدل عمى وجود فرق حقيقي بين 6060( ومستوى داللة )61)ت( الجدولية عند درجة حرية )

متوسطى درجات التطبيقين لصالح التطبيق البعدي ) ذي المتوسط األكبر( بالنسبة لالختبار ككل 
 ولمجوانب المعرفية الفرعية كل عمى حدة0 

( بين 6060بالتالى تم قبول الفرض الذي ينص عمى "وجود فرق دال احصائًيا عند مستوى )و 
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس بالتكامل بين استراتيجيتي االستقصاء 
والعروض العممية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية 
لصالح التطبيق البعدي0" بالنسبة لالختبار ككل ولجوانبو المعرفية، ويتضح من الجدول السابق 

( )تجاوزت الواحد الصحيح( مما يدل عمى أن مستوى األثر 4002( أن قيمة حجم األثر = )06)
 كبير جًدا
 :اختبار صحة الفرض الرابع 

جات طالبات المجموعة التجريبية في ( بين متوسط در 6060" يوجد فرق دال احصائًيا عند مستوى )
 مالحظة الميارات العممية الكيربية لصالح التطبيق البعدي"0 بطاقوالتطبيقين القبمي والبعدي ل

الختبار صحة الفرض الرابع تم بحساب )المتوسطات الحسابية، االنحرافات المعيارية،  
طة في التطبيقين القبمي والبعدي اختبار )ت(، حجم األثر( لدرجات المجموعتين التجريبية والضاب

 ( التالى:00مالحظة الميارات العممية الكيربية ككل، كما يوضحيا الجدول ) بطاقول
 (:13جدول )

نتائج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية واختبار )ت( لممجموعة التجريبية لمتطبقيين 
 لممهارات العممية الكهربية  القبمي والبعدي
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( تم استخدام اختبار     6060ولمتحقق من الداللة اإلحصائية لمفرق بين المتوسطين عند مستوى)       
)ت( لممجموعتين المترابطتين )مجموعة واحدة: تطبيق متكرر(، وبتطبيق اختبار )ت( لفرق 

( تجاوزت 02060قيمة )ت( المحسوبة )( اتضح أن 00المتوسطين كما ىو موضح بالجدول السابق )
( مما يدل عمى وجود فرق حقيقي بين 6060( ومستوى داللة )61)ت( الجدولية عند درجة حرية )قيمة 

 ككل0 بطاقومتوسطى درجات التطبيقين لصالح التطبيق البعدي ) ذي المتوسط األكبر( بالنسبة لم
( تجاوزت الواحد الصحيح، مما 2002( أن قيمة حجم األثر = )00ويتضح من الجدول السابق )

ى أن مستوى األثر كبير جًدا، وبالتالي تم قبول الفرض الذي ينص عمى "وجود فرق دال يدل عم
( بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية التي تدرس  6060احصائًيا عند مستوى )

 بطاقوبالتكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية في التطبيقين القبمي والبعدي ل
 رات العممية الكيربية لصالح التطبيق البعدي"0مالحظة الميا

 :اختبار صحة الفرض الخامس 
" توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائًيا بين درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق 

 البعدي في كال من الجانب المعرفي والعممي لمميارات العممية الكيربية "
( بين درجات طالب  rحساب معامل ارتباط بيرسون ) الختبار صحة الفرض الخامس تم  

المجموعة التجريبية في متغيري البحث الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية من جية 
( كمقياس لدرجة  r2والميارات العممية الكيربية من جية أخري وكذلك حساب معامل التحديد ) 

 ( التالى:04ضح الجدول )أىمية النتيجة والعالقة الدالة احصائًيا، ويو 
 (: 14جدول ) 

 معامل االرتباط بين درجات الطالب في كل من الجانب المعرفي والعممي لممهارات العممية

 
   1...* دالة عند مستوى       

 (6060) ويتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى
ة التجريبية في الجانب المعرفي لمميارات العممية الكيربية من جية بين درجات طالب المجموع



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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( وىي قيمة 6022والميارات العممية الكيربية من جية أخري حيث قيمة معامل ارتباط بيرسون = )
( وبالتالي تم قبول الفرض الذي ينص عمى "وجود عالقة ارتباطية 6060دالة احصائًيا عند مستوى )

ا بين درجات طالب المجموعة التجريبية في كال من اختبار الجانب المعرفي موجبة ودالة احصائيً 
 مالحظة الميارات العممية الكيربية"0 بطاقولمميارات العممية الكيربية و 

 توصيات البحث:
 التوصيات كالتالى: جاءتفي ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي  

تقصاء والعروض العممية في تدريس المقررات التكنولوجيا استخدام التكامل بين استراتيجيتي االس –0
 ذات الطبيعة التطبيقية لمطالب  بالتخصصات المختمفة في المدارس الثانوية الصناعية0

إقامة دورات تدريبية لتدريب المعممين عمى كيفية استخدام التكامل بين إستراتيجيتي االستقصاء  –6
 صة، والتكامل بين اإلستراتيجيات المختمفة بصفة عامة0والعروض العممية في التدريس بصفة خا

إعادة تنظيم محتوى المقررات التكنولوجيا لتخصص التبريد وتكييف اليواء في مرحمة التعميم  –0
 الثانوي الصناعي بطريقة تربط بين الجوانب النظرية والجوانب األدائية لمميارات العممية0

ع تطبيقية عن الموضوعات التكنولوجيا التي تدرس ليم حث الطالب عمي ضرورة تصميم مشاري -4
 بمقررات العموم الفنية داخل الورش والمعامل التخصيصية0

 مقترحات البحث:
 في ضوء النتائج التي أسفر عنيا البحث الحالي يقترح الباحث ما يمي: 

 تدريس المقررات دراسة أثر استخدام التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية في – 0
 التكنولوجيا األخرى لتخصص التبريد وتكييف اليواء في المرحمة الثانوية الصناعية0

دراسة أثر استخدام التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية  في تنمية التفكير  – 6
 اإلبداعي لدي طالب التخصصات المختمفة  بالمرحمة الثانوية الصناعية0

ة أثر استخدام التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية في تنمية الجوانب دراس – 0
 الوجدانية، والميول واإلتجاىات نحو المقررات الدراسية المختمفة0

دراسة أثر استخدام التكامل بين استراتيجيتي االستقصاء والعروض العممية  في عالج بعض  – 4
 مثل القمق، والخوف من الفشل، واإلنعزال عن األخرين أثناء التعمم0المشكالت النفسية لدي الطالب 
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 المراجع العربية 

 ( 00 " أثر استخدام التعمم المدمج في تنمية بعض الميارات 6600أبوشادي، صابر محمد أحمد)
 العممية لدي طالب المرحمة الثانوية الصناعية "، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة المنوفية0 

 (0 " فاعمية برنامج مقترح لتنمية الميارات العممية لطالب 6606حمد، محمد عبدالحميم محمد0 )أ
المدرسة الثانوية الصناعية ) تخصص سيارات( في ضوء متطمبات سوق العمل "، رسالة 

 ماجستير، كمية التربية، جامعة حموان0
 ( 00 " أثر استخدام برنامج محا6606البسيوني، نجالء حسن منصور) كاة بالكمبيوتر في تدريس

مادة تكنولوجيا الكيرباء في تنمية التحصيل المعرفي والمياري لطالب الصف الثالث بالمدرسة 
 الثانوية الصناعية "، رسالة ماجستير، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة0

 ( 00 " فاعمية استخدام األنشطة المينية الالصف6602البيطار، حمدي محمد محمد) ية لتنمية
الميارات العممية واإلجتماعية في مقرر تكنولوجيا المياة والصرف الصحي لدى طالب الصف 

 (0000 – 612، )ص ص 01الثالث الثانوي الصناعي"، المجمة التربوية، مصر، 
 (00 "معايير إعداد وتقويم البحث التربوي"، دار الحسين لمطباعة 6600الجزار، نجفة قطب)

 والنشر0
  ،(0 " فاعمية النموذج االستقصائي والخرائط العقمية في إكساب 6600محمود حامد0 )الصاوي

المفاىيم الفيزيائية وميارات التفكير الناقد لدي طالب المرحمة الثانوية "، رسالة دكتوراه، كمية 
 التربية ، جامعة المنوفية0

 ( 00 " تدريس العمو 0111النجدي، أحمد، وراشد، عمي، وعبداليادي، مني) م في العالم المعاصر
 المدخل في تدريس العموم "، القاىرة، دار الفكر العربي0

 ( 00 " األساليب الحديثة في تدريس العموم، العين "، دار الكتاب الجامعي 6662اليويدي، زيد)
 اإلسراء0

 ( 00"  تصميم التدريس ورؤية في تنفيذ التدريس"، ط6660زيتون، حسن حسين)القاىرة، عالم 6 ،
 ب0الكت

 ( 00 "التدريس، نماذجـــــو وميارتو"، القاىرة، عالم الكتب66620زيتون، كمال عبدالحميد) 
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 ( 00 " أثر استخدام إسموبي أوراق العمل وتحميل الميمة في 6606عباس، محمد عتمان يوسف)
تنمية بعض الميارات العممية لدي طالب الصف األول الثانوي الصناعي "، رسالة ماجستير، 

 تربية، جامعة المنوفية0كمية ال
 ( 00 " فاعمية استخدام استراتيجية االستقصائي في تنمية 6600عبدالحفيظ، إسماعيل عبدالجواد)

ميارات التفكير الرياضي واإلتجاه نحو الرياضيات لدي تالميذ الصف السادس اإلبتدائي "، 
 رسالو ماجستير، كمية التربية، جامعة المنوفية0

  (0 " فعالية برنامج مقترح في تكنولوجيا التبريد 6662عبدالسميع0 )عبدالحق، خالد عزازي
وتكييف اليواء قائم عمي المدخل المنظومي إلكساب الميارات وتنمية اإلبداع لدي طالب التعميم 

 الثانوي الصناعي "، رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة الزقازيق0
 ( 00 " فاعمية6602عبداليادي، زينب عبدالشكور)  استخدام التعمم المدمج في تنمية بعض

ميارات تنفيذ المالبس ودافعية اإلنجاز في العمل في ضوء معايير جودة المنتج لطالبات 
 – 060، )ص ص 4المدرسة الثانوية الصناعية "، المجمة العربية لمتربية النوعية، مصر ، 

0260) 
 ( 00 " االستراتيجيات الحديثة في ال6662عطية، محسن عمي) تدريس الفعال "، عمان، دار

 صفاء لمنشر والتوزيع0
 ( 00 " أثر استخدام المختبر االستقصائي في تنمية 6600عفيفي، محمد سعيد عبدالحميد)

الميارات العممية والمفاىيم العممية لدي تالميذ المرحمة اإلبتدائية "، رسالة ماجستير، كمية التربية، 
 جامعة المنوفية0

 (0 " "فاعمية برنامج المحاكاة الكمبيوترية والعروض العممية 6600حمد0 ) عالم، إسالم جابر أ
في تنمية بعض ميارات صيانة الحاسب اآللي لدى الطالب المعممين بالمممكة العربية السعودية 

 (0020 - 000(، مصر، )ص ص 02، )4"، مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، 
 ( 00 " دراس6666عمى، ىبة مخموف محمد) ة الشاشات الممسية لتطوير مقرر اإلتصاالت

اإللكترونية لتنمية الميارات العممية لدى طالب المرحمة الثانوية الصناعية "، مجمة الثقافة 
 (2240- 202(، )ص ص 66، )020والتنمية، مصر، 



 

 د / هالة سعيد عبد ا ذ
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 حساو عبد هللا يناع ، أ /  عًاد أبى سريع، د/  حهًى أبى انفتىح عًارد/ أ.                                       

 ( 00 " مدخل إلي تدريس العموم "، 6660عودة، ثناء مميجي السيد، والسعدني، عبدالرحمن محمد)
 قاىرة، دار الكتاب الحديث0ال
 ( 00 " فاعمية استخدام الوسائط المتعددة لتنمية الميارات 6662مصطفي، محمد مصطفي)

العممية واالتجاىات نحو مقرر التبريد والتكييف لدي طالب المدارس الفنية المتقدمة نظام الخمس 
 سنوات "، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة عين شمس0

  (0 " تطوير منيج الرسم الفني في ضوء معايير الجودة الشاممة 6600محمد0 )ىاشم، ىانم
لتنمية الميارات العممية والتذوق الفني لطالب التعميم الثانوي الصناعي "، رسالة دكتوراة، كمية 

 الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة0 
 ( 00 " قطاع التعميم الفني"، م6660وزارة التربية والتعميم)كتب مستشار التعميم الصناعي0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...جيا انكهرباءأثر انتكايم بين االستقصاء وانعروض انعًهية في تدريس تكنىنى 
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