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فاعلية استخدام الطريقة المعملية المعززة بالوسائط المتعددة في تدريس 
تنمية بعض المفاهيم العلمية  ىمقرر أساسيات الهندسة الكهربية عل

  طالب الصف األول الثانوي الصناعي ىوالمهارات العملية لد
  

  .أيمن صالح موسي حسين:  باسم الطال
   .التربيةماجستير في : ال الدرجة العلمية
تخصص مناهج وطرق تدريس التعليم  -المناهج وطرق التدريس:  القسم التابع له
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  )٢( مرفق
  رسالة ماجستير 

  .أيمن صالح موسي حسين: باسم الطال
فاعلية استخدام الطريقة المعملية المعززة بالوسائط المتعددة في تدريس مقرر  :عنوان الرسالة

 طالبأساسيات الهندسة الكهربية علي تنمية بعض المفاهيم العلمية والمهارات العملية لدي 
  .الصف األول الثانوي الصناعي

  تخصص مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي.  -  ماجستير في التربيةال الدرجة العلمية:
  لجنة األشراف العلمي علي الرسالة:

ووكيل الكلية  قسم المناهج وطرق التدريس سيئورأستاذ  -  علي سيد محمد عبد الجليل ا.د/ - ١
 .أسيوط ةجامع - التربية كلية - للدراسات العليا والبحوث سابقا

 كلية - اعدسالم وطرق تدريس العلـــومأستاذ المناهج  - عاصم محمد إبراهيم عمر د/ - ٢
 .سوهاج ةجامع - التربية

  ص وتقييم الرسالة:حلجنة ف
كلية التربية  - أستاذ المناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي عبادة احمد عبادة الخولي ا.د/  - ١

 ا ومناقشا)سيئ(ر       ر.   نائب رئيس جامعة السويس فرع الطو  - جامعة السويس -

ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس ووكيل الكلية  ذأستا الجليلعلي سيد محمد عبد  ا.د/  - ٢
 (عضوا ومشرفا)       . جامعة أسيوط - كلية التربية  -للدراسات العليا والبحوث سابقا 

المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  ذعمران أستامحمد  فخالد عبد اللطي ا.د/  - ٣
 (عضوا ومناقشا). جامعة سوهاج -كلية التربية  -ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

  م                                       ٢٠١٧/ ٣/ ٢٩  تاريخ المناقشة:
  الرسالة بتاريخ   تختم اإلجازة                                 أجيز            الدراسات العليا:

  م٢٠١٧/
  موافقة مجلس الجامعة        لس الكلية                      موافقة مج         
  م٢٠١٧/  /                                  م  ٢٠١٧/  /                 
  



  

  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
﴿                        

   
  ﴾ 
 

 
  

  )٤٦(سورة الحج أيه  
  
  
  



  

  
      



  

 
  

شكر وتقدير
الحمد هللا رب العالمين الذي أعانني على إتمام هذا العمل فاللهم لك عظيم الفضل والشكر...     

اللهم علي نبيا  يعلى توفيقه لي في إتمام هذا العمل، وصل وشكراً فإنني أسجد هللا عز وجل حمداً
  وأصحابه الكرام. نله الطيبيآمحمد وعلى 

  وبعد.......
  .)٧} (إبراهيم: منكُيدزَِأم لَرتُكَن شَئلَ لقوله تعالى { متثاالًإ    
من  والنيأ، فهو أهل الثناء والمدح، علي ما هشكره وأثنى عليه الخير كلأحمد اهللا وأني إف    

اهللا جل وعلي  ني أساُلإ، ومنها إتمام هذا البحث، وىحصعد وال تُنعمة وآالءه المتجددة التي ال تُ
لوجهه الكريم. لي أن يجعل عملي هذا كله خالصاًبأسمائه الحسنى وصفاته الع  

هذا  منمن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا) ( رسول اهللا صلي اهللا عليه وسلم ثلحدي وامتثاالً     
علي سيد محمد عبد /رالمنطلق يتقدم الباحث بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى األستاذ الدكتو

 - ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث سابقا قسم المناهج وطرق التدريس سيئورأستاذ  الجليل
من فيض علمه وخلقه كما كان له  رالذي تعلمت منه الكثير والكثي أسيوط ةجامع - التربية كلية

الفضل بعد فضل اهللا عز وجل في إخراج هذا العمل إلى النور من خالل توجيهاته الهادفة 
سأل اهللا عز وجل أن يطيل عمره ويمتعه في الدنيا أو ،السديدة منذ بداية العمل حتى نهايته

  .ءويجزيه اهللا عنى وعن الباحثين خير الجزا
أستاذ المناهج  عمرعاصم محمد إبراهيم معاني الشكر والتقدير إلى الدكتور/كما أتوجه بأسمى      

الذي كان لي بمثابة األخ األكبر  سوهاج ةجامع - التربية كلية - اعدسالم وطرق تدريس العلـــوم
في توجيهاته ونصائحه الغالية حيث التمست فيه كل الحرص والخوف على مصلحة الباحث وكان 

ويذلل لهم الصعاب كما تعلمت من نصائحه وفيض علمه الكثير  ،ما يفيد الباحثين ءيسعى دائما ورا
اهللا عز وجل أن يجزيه عنى وعن الباحثين خير  سألأو ،والكثير في إخراج هذا العمل بهذه الصورة

  ويبارك في صحته ويوفقه دائما في حياته العلمية والعملية. ءالجزا

  الدكتور/ قدير ألستاذي الذي تتلمذت علي يديه األستاذوأتوجه بأسمى معاني الشكر والت    

جامعة  - كلية التربية  - أستاذ المناهج وطرق تدريس التعليم الصناعي حمد عبادة الخوليأعبادة 
  .، والحكم عليهانائب رئيس جامعة السويس فرع الطور لقبول سيادته مناقشة هذه الرسالة - السويس



  

 خالد عبد اللطيف محمد عمراننه من دواعي فخري أن يناقش هذه الرسالة األستاذ الدكتور/ أو     
كلية  -أستاذ المناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 

  جامعة سوهاج لالستفادة من توجيهاته العميقة ومالحظاته القيمة.  -التربية 

التربية  كلية عميد محمود السيد عباس الدكتور/ األستاذ إلى لص الشكر والتقديربخاوأتقدم     
 وكيل الكلية للدراسات العليا زين العابدين شحاتة خضراوي الدكتور/ ، واألستاذسوهاج ةجامع

 بدرية محمد محمد حسانين /ةالدكتور ، واألستاذةسوهاج ةجامع - التربية كلية - السابق ثوالبحو
رئيس قسم  هدي مصطفي محمد ة/الدكتور رئيس قسم المناهج وطرق التدريس األسبق، واألستاذة

اهللا  فجزآهمالمناهج وطرق التدريس، علي ما قدموه لي من تسهيالت إدارية خالل مراحل البحث، 
  عني خير الجزاء.

الذين قاموا مشكورين بتحكيم أدوات  أعضاء هيئة التدريسبالشكر والتقدير للسادة  كما أتقدم     
هذه الدراسة لكل من ساعدني وساهم في إتمام العمل، والدراسة وتقديم التوجيهات واإلرشادات إلتمام 

  .ئالً اهللا عز وجل أن ال يضيع أجرهذكره ولم أتمكن من شكره سا فآتنيوأعتذر لمن 

نور حياتي  بة الفضل األول بعد اهللا،كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير ورفعة االحترام صاح     
التي أبصر بها للحياة، من تهون علي مصاعب الدنيا وأزمات الحياة إذا نظرت إلي عينها؛ والعين 

التي تحملت معي ما لم يتحمله بشر، حفظها اهللا تعالي وأطال عمرها، وزاد من  امى الحبيبة
  حسناتها.

 والدي الحبيبروح والتقدير إلي  ةأتقدم بخالص التحي ءوبكل مشاعر الحب واالعتزاز والوفا    
الخالدة في أعماقي؛ فكم تمنيت كثيرا أن يشاركني هذه اللحظة، ولكن هكذا شاءت إرادة السماء، 

  .أسال اهللا تعالي أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته

 رفيقة الدرب الطويل إلىو هللاحفظهم ا إخوتي وأخواتيإلي جميع  كما أتقدم بكل الشكر والتقدير    
  كعمر ومال أبنائي نور عيني فلزات أكبادي وإلي ،نحو االنجاز والبذل التي تدفعني زوجتي الغالية

  .حفظهم اهللا

ن كانت إن كنت وفقت فبفضل من اهللا ونعمه، وإقد بلغت الغاية، ف ننيأدعي أفال  وبعد.....،    
دعي الكمال الن الكمال من صفات اهللا وحده، أاألخرى فحسبي أني بذلت الجهد وأخلصت النية، وال 

                      اجتهدت وما توفيقي إال باهللا. يفمن اهللا، وحسبي أن ن كان توفيقاًإن كان نقصا فمني وإف
  الباحث                                                              


  

  



  

  مستخلص البحث
"فاعلیة استخدام الطریقة المعملیة المعززة بالوسائط المتعددة في تدریس مقرر  : عنوان البحث

الصف  أساسیات الھندسة الكھربیة علي تنمیة بعض المفاھیم العلمیة والمھارات العملیة لدي طالب
  األول الثانوي الصناعي".

  أیمن صالح موسي حسین. : الباحث
  مناھج وطرق تدریس التعلیم الصناعي. تخصص -ماجستیر في التربیة ال : الدرجة العلمیة

  لجنة األشراف العلمي علي الرسالة:
أستاذ ورئیس قسم المناھج وطرق التدریس ووكیل الكلیة  - ا.د/ علي سید محمد عبد الجلیل -١

 جامعة أسیوط. -كلیة التربیة  -للدراسات العلیا والبحوث سابقا 
 - كلیة التربیة  -أستاذ المناھج وطرق تدریس العلوم المساعد  -  ا.د/ عاصم محمد إبراھیم عمر -٢

 جامعة سوھاج.
 جامعة سوھاج. -كلیة التربیة  : الكلیة المانحة

  م ٢٠١٧ / ٣/  ٢٩ :بتاریخ
یھدف البحث الحالي إلي تنمیة المفاھیم العلمیة، والمھارات العملیة لدي طالب الصف األول        

الھدف من ھذا عززة بالوسائط المتعددة، ولتحقیق الطریقة المعملیة الم باستخدامالثانوي الصناعي 
استخدام الباحث المنھج التجریبي التربوي، ذو المجموعتین المتكافئتین إحداھما تجریبیة  البحث

واألخرى ضابطة نظرًا لمناسبة ھذا التصمیم للكشف عن مدي فاعلیة استخدام الطریقة المعملیة 
المعززة بالوسائط المتعددة علي تنمیة بعض المفاھیم العلمیة، والمھارات العملیة لدي طالب 

ف األول الثانوي الصناعي، وقد تم اختیار مجموعة البحث عشوائیًا من طالب الصف األول الص
بمحافظة سوھاج،  –الثانوي الصناعي تخصص كھرباء بمدرسة المحاسنة الثانویة الصناعیة بنین 

بطاقة مالحظة المھارات العملیة في وأدوات بحثھ اختبار المفاھیم العلمیة،  في الباحث واستخدم
، أسیاسات الھندسة الكھربیة لدي طالب الصف األول الثانوي الصناعي تخصص كھرباء مقرر

 توصل البحث الحالي إلي النتائج التالیة:و
) بین متوسطي درجات طالب المجموعة ٠٥,٠یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوي داللة ( -١

المفاھیم العلمیة الختبار  البعديالتجریبیة ودرجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیق 
  عند مستویات التذكر، والفھم، والتطبیق.

) بین متوسطي درجات طالب المجموعة ٠٥,٠یوجد فرق دال إحصائیًا عند مستوي داللة ( -٢
لبطاقة مالحظة المھارات  التجریبیة ودرجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي

 .العملیة
  بما یلي:الباحث  أوصى ھذا البحث نتائج ضوء وفي

ضرورة االھتمام باستخدام الوسائط المتعددة في تدریس المقررات الھندسیة في مراحل التعلیم  -١
 التقني المختلفة بما یجعلھا تواكب المفاھیم والتطورات التكنولوجیة الحدیثة.

استخدام برامج المحاكاة بالكمبیوتر وبرمجیاتھ وخاصة برمجیات الوسائط المتعددة لتدریب  -٢
 مدارس الثانویة الصناعیة علي تنمیة المفاھیم العلمیة.طالب ال

استخدام برامج المحاكاة بالكمبیوتر وبرمجیاتھ وخاصة برمجیات الوسائط المتعددة لتدریب  -٣
 طالب المدارس الثانویة الصناعیة علي تنمیة المھارات العملیة.

ي مجال توظیف إعداد ورش عمل ودورات تدریبیة لمعلمي المدارس الثانویة الصناعیة ف -٤
 واستخدام الطریقة المعملیة المعززة بالوسائط المتعددة في كل مقرر دراسي.

یجب أال تقتصر وسائل تقویم الطالب علي قیاس التحصیل فحسب بل یجب أن تتضمن قیاس  -٥
 المھارات العملیة ومستواھا لدي الطالب.

  تعددةالوسائط الم     -   الطریقة المعملیة   الكلمات المفتاحیة : 
  المھارات العملیة     -     المفاھیم العلمیة                          

  مقرر أساسیات الھندسة الكھربیة                               
  


