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Abstract   Keywords 

یة باستخدام الوسائط المتعددة لتنمیة مھارات رسم نماذج ھدفت ھذه الدراسة إلى إعداد وحدة تعلیم
)، إضافة إلى تقدیم بیئة تفاعلیة غنیة بالتطبیقات Gerberمتنوعة للقمیص النسائي باستخدام برنامج (

  المعتمدة على تقنیة الحاسب اآللي ووسائطھ المتعددة تمكن المتعلم من بلوغ أھداف العملیة التعلیمیة.
ھداف اتبع البحث المنھج الوصفي في وصف المواضیع والدراسات المتعلقة بموضوع ولتحقیق ھذه األ

إعداد البحث وإعداد الوحدة التعلیمیة المقترحة واإلطار النظري، وكذلك اعتمد البحث على المنھج الشبھ 
 التجریبي لمناسبتھ لتحقیق أھداف البحث وفروضھ، من خالل تصمیم الوحدة التعلیمیة لتعلم مھارات

 .Gerberرسم نموذج القمیص النسائي باستخدام برنامج 
وتكونت عینة البحث من مجموعة من المحكمین المتخصصین في المالبس الجاھزة وتصنیع المالبس، 

  ).11)، وعینة استطالعیة من خریجات قسم المالبس والنسیج وعددھم (11وعددھم (
استخدام الوسائط المتعددة في تعلیم رسم نماذج  تمثلت أدوات البحث في الوحدة التعلیمیة القائمة على

، واستمارة تحكیم السیناریو األولي للوحدة Gerberمتنوعة للقمیص النسائي باستخدام برنامج 
التعلیمیة، واستبیان تحكیم صالحیة وكفاءة الوحدة التعلیمیة، واستمارة تحكیم االختبار المعرفي (قبلي / 

مارة تحكیم االختبار المھاري (قبلي / بعدي) للوحدة التعلیمیة، واستمارة بعدي) للوحدة التعلیمیة، واست
  تحكیم مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة.

أسفرت نتائج البحث عن تحقیق السیناریو األولي للوحدة  التعلیمیة وفقا للتكرارات والنسب المئویة 
متوافر وبذلك یمكن قبول الفرض األول، كما  لصالح –والوزن النسبي درجة قبول لدى المحكمین 

 –حققت الوحدة التعلیمیة وفقا للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي درجة قبول لدى المحكمین 
لصالح متوافر وبذلك یمكن قبول الفرض الثاني، ووجد أن مفردات االختبار المعرفي والمھاري قادرة 

ً للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي ألراء على قیاس نواتج التعلم المستھدفة لل وحدة التعلیمیة وفقا
لصالح متوافر وبذلك یمكن قبول الفرض الثالث والرابع، إضافة إلى تحقیق مقیاس تقدیر  –المحكمین 

األداء المھاري للوحدة التعلیمیة وفقا للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي درجة قبول لدى 
  لصالح متوافر وبذلك یمكن قبول الفرض الخامس. –المحكمین 

وأوصت الباحثة باالستعانة بالوحدة التعلیمیة المقترحة في تطویر مقرر نماذج متقدمة في المالبس 
وإدراجھ كمقرر جدید بالكلیات والمعاھد التقنیة، إضافة إلى ضرورة مواكبة التطور في التعلیم، وذلك 

المتمثلة في البرامج والوحدات التعلیمیة القائمة على استخدام الوسائط باستخدام التكنولوجیا الحدیثة 
  المتعددة في تنفیذھا.

     
 وحدة تعلیمیة

Educational Unit 
 وسائط متعددة

Multimedia 
 رسم نماذج

Pattern Drawing 
 .Gerberبرنامج  

Gerber Program 
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:Introduction  
تؤكد االتجاھات التربویة المعاصرة على أھمیة التعلم الفردي الذي 

لیة التعلیمیة من المادة الدراسیة إلى الطالب ینقل محور اھتمام العم
نفسھ ویسلط علیھ األضواء لیكشف عن میولھ واستعداداتھ وقدراتھ 
ً لوصفة  ومھاراتھ الذاتیة بھدف التخطیط لتنمیتھا وتوجیھھا وفقا
تربویة خاصة بكل طالب على حدة لتقابل میولھ الخاصة وتتماشى 

اتھ الشخصیة لیتمكن بذلك مع حاجاتھ الذاتیة ولتحفز دوافعھ ورغب
  . من الوصول إلى أقصى طاقاتھ وإمكاناتھ الخاصة بھ

وقد تطلب ھذا النوع من التعلیم بناء نظام تربوي جدید، یقوم على 
أساس من المعرفة الذاتیة لكل طالب في جمیع مجاالت نموه العقلي 
 ً المعرفي واإلنفعالي الوجداني والبدني الحركي، لیحدد لھ أھدافا

حلیة مناسبة تنبع من احتیاجاتھ الخاصة بھ وتحقق مطالبھ الذاتیة، مر
وتتیح لھ فرص اإلختیار المتعدد، وتمكنھ من ممارسة ھذا اإلختیار 
ً لتحقیق أھدافھ مع عدم  بحریة كاملة مما یساعده على السیر قدما
فرض أي ضغوط أو قیود علیھ أو دفعھ إلى تعلم غیر ما ھو مستعد 

  لھ.
لمستحدثات التكنولوجیة أثًرا بارًزا في العملیة التعلیمیة وقد أحدثت ا

بما تحویھ من: معلم ومتعلم ومحتوى وأنشطة ووسائط تعلیمیة، 
وطرق وأسالیب تدریس وتقویم، فقد تغیر دور المعلم من المعلم 
الناقل للمعرفة إلى المعلم الذي یساعد المتعلم في بناء المعرفة، كما 

ول المتعلم وأصبح ھو محور العملیة تمركز المنھج الحدیث ح
التعلیمیة، وھو الذي یقوم باألنشطة تحت توجیھ وإشراف المعلم. ( 

  ) . 2002محمد خمیس، 
ومع انتشار استخدام الحاسب اآللي وقدراتھ الفائقة ومستحدثاتھ 
المتطورة، ظھر مفھوم الوسائط المتعددة الذي یشیر إلى تكامل 

ي شكل من أشكال التفاعل المنظم وترابط مجموعة من الوسائل ف
والتأثیر المتبادل بینھا، لتعمل جمیعھا لتحقیق ھدف واحد أو 

  ).2005مجموعة أھداف (سعد الشحات 
ً مھما في مساعدة المتعلمین على  فالوسائط المتعددة تلعب دورا
استقبال الكم الھائل من المعلومات والحصول على ما یناسبھم من 
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التي یحتاجون إلیھا من خالل بناء قاعدة  المھارات التكنولوجیة
بیانات معلوماتیة تمكنھم من التفاعل والتعامل بحریة مع البرنامج 
التعلیمي والوصول إلى المعرفة في أشكال وصیغ متعددة، األمر 
الذي یساعد على اكتساب المعارف والمھارات وتوظیفھا في العمل. 

  ).2009(عبد الوھاب القصیر، 
م النموذج من أھم خطوات إنتاج المالبس وتصنیعھا وتعد خطوة رس

بحیث یترتب على  نجاحھ نجاح بقیھ خطوات تصنیع القطعة 
 ،ً ً لم یكن استخدام النموذج المرسوم موجودا الملبسیة، وقدیما
وظھرت المحاوالت األولى الستخدام ھذا المنھاج في أواخر القرن 

البدایات الفعلیة  السادس عشر وبدایة القرن السابع عشر، إال أن
كانت في القرن التاسع عشر حیث ظھرت مجالت الموضة، كما 

ً للمقاسات، وفي عام  م ظھرت  1940ظھرت طریقة القص تبعا
بعض الكتب التي تحتوي على الرسوم التوضیحیة للنماذج وذلك 

 .لتسھیل عملیة الخیاطة
وفي العصر الحاضر ظھرت الطرق السلیمة لرسم النماذج وھي 

ة على الدراسة الدقیقة لجسم اإلنسان وعلى األسس الھندسیة، قائم
وقد تطورت من الطرق التقلیدیة والرسم الیدوي إلى برامج 
محوسبة ومطورة لرسم النماذج وتصمیمھا وتدریجھا والتعدیل 
علیھا وتعشیقھا ومن ثم طباعتھا باإلضافة إلى العدید من التقنیات 

ومن ضمن ھذه البرامج  األخرى المتخصصة في المجال ذاتھ،
الذي ھو محور دراستنا في ھذا البحث، وقد أكدت  Gerberبرنامج 

بعض الدراسات على أھمیة استخدام الحاسب اآللي في مجال 
) فاعلیة 2006تصمیم ورسم النماذج، كدراسة (سلیم، مجدة مأمون، 

برنامج لتعلیم بناء نماذج المالبس الرجالي باستخدام الوسائط الفائقة 
"الھایبرمیدیا"، التي ھدفت إلى قیاس برنامج لتعلیم بناء نماذج 
المالبس الرجالي باستخدام الوسائط الفائقة من حیث التحصیل 
المعرفي واألداء المھاري وزمن التعلم وآراء الطالب في البرنامج، 
وقد جاءت نتائجھا لتؤكد صحة التحقق من فروض البحث، والتي 

ً بین متوسط درجات طالب تنص على وجود فروق دالة  إحصائیا
المجموعتین التجریبیة والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة وذلك 

  في األداء المعرفي والمھاري وآراء الطالب في البرنامج.
دون غیره من البرامج لتنمیة مھارة  Gerberوقد تم اختیار برنامج 

یھ فقد رسم وتدریج وتعشیق النماذج باستخدام الحاسب اآللي، وعل
ھدفت الباحثة في موضوع الدراسة الحالیة إلى استخدام التكنولوجیا 

) لتنمیة Multimediaفي التدریس من خالل إعداد وحدة تعلیمیة (
معارف ومھارات الطالبات في رسم نموذج القمیص النسائي 

  . Gerberباستخدام برنامج
Statement of the problem 

 تنحصر مشكلة البحث في التساؤالت التالیة:
إمكانیة إعداد وحدة تعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة  ما . 1

(Multimedia)  لتنمیة مھارات رسم نموذج القمیص
 ؟Gerberالنسائي باستخدام برنامج 

ما إمكانیة إعداد اختبار معرفي للوحدة التعلیمیة باستخدام  . 2
لتنمیة مھارات رسم  (Multimedia)الوسائط المتعددة 

 ؟Gerberاستخدام برنامج نموذج القمیص النسائي ب
ما إمكانیة إعداد اختبار مھاري للوحدة تعلیمیة باستخدام  . 3

لتنمیة مھارات رسم  (Multimedia)الوسائط المتعددة 
 ؟Gerberنموذج القمیص النسائي باستخدام برنامج 

ما إمكانیة إعداد مقیاس تقدیر لألداء المھاري للوحدة تعلیمیة  . 4
لتنمیة مھارات  (Multimedia)باستخدام الوسائط المتعددة 

  ؟Gerberرسم نموذج القمیص النسائي باستخدام برنامج 
Objectives:   

إعداد وحدة تعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة  . 1
(Multimedia)  لتنمیة مھارات رسم نماذج متنوعة

 .Gerberللقمیص النسائي باستخدام برنامج 
تعلیمیة في إعداد اختبار معرفي لقیاس فاعلیة الوحدة ال . 2

إكساب المعارف الخاصة برسم نموذج القمیص النسائي 
 .Gerberباستخدام برنامج 

إعداد اختبار مھاري لقیاس فاعلیة الوحدة التعلیمیة في  . 3
إكساب مھارات رسم نموذج القمیص النسائي باستخدام 

 .Gerberبرنامج 
إكساب القدرة على رسم نماذج متنوعة ومختلفة للقمیص  . 4

 .Gerberتخدام برنامج النسائي باس
تقدیم بیئة تفاعلیة غنیة بالتطبیقات المعتمدة على تقنیة  . 5

الحاسب اآللي ووسائطھ المتعددة تمكن المتعلم من بلوغ 
  أھداف العملیة التعلیمیة.

Significance 
إثراء المكتبات لخدمة البحوث األكادیمیة في ھذا المجال  . 1

المتعلقة  وتكثیف البحوث والدراسات والمراجع العربیة
 ببرامج رسم النماذج.

یعد البحث إضافة جدیدة في مجال التعلم الذاتي والتعلم  . 2
" كما یمكن Multimediaباستخدام الوسائط المتعددة "

 االستفادة منھ في إعداد برامج تعلیمیة أخرى .
تشجیع المھتمین في مجال رسم النماذج باستخدام الحاسب  . 3

 ھم.اآللي ومساعدتھم في تنمیة مھارات
یخدم البرنامج الجانب االقتصادي بحیث یوفر وقت وجھد  . 4

كبیر في عملیة رسم النماذج على الحاسب اآللي بدال من 
 الرسم الیدوي.

إثراء المقررات الدراسیة في تخصصات المالبس والنسیج  . 5
في الجامعات المختلفة بدراسات تعتمد على برامج الحاسب 

  .اآللي في تكنولوجیا التعلیم والتدریس
Terminology 

  )Patternنموذج (
ھو عبارة عن خطوط ومنحنیات ترسم على الورق بطرق فنیة 
وھندسیة تبنى على مقاییس دقیقة لجسم معین ویأخذ شكل ھذا الجسم 
بواسطة الخیاطات والبنسات وھو األساس الذي یبنى علیھ أي 

  ).2006تصمیم (فرغلي، 
  )Blousesالقمیص (

تدیھ الرجال وترتدیھ النساء ولھ طراز یطلق على رداء یر
تصمیمات متعددة ومختلفة منھا القمیص الكالسیكي ذو االستخدام 
الرسمي، وآخر یطلق علیھ قمیص اسبور وتتعدد استخدامات 

  ).2006القمیص لتعدد المناسبات واألوقات (فرغلي، 
  )Gerberجربر (
یقدم مجموعة كاملة من حلول األجھزة وبرامج  Gerberبرنامج 

التشغیل اآللي ألولئك الذین یستخدمون المنسوجات التقنیة في 
صناعة المنتجات الملبسیة النھائیة، وھو المعیار الذھبي للتصمیم 
الذكي للنماذج، والتدریج، والتعشیق التخطیط لإلنتاج، حیث یساعد 
على زیادة اإلنتاجیة وتسریع الوقت في وصول المنتج إلى السوق، 

دمھا البرنامج تمّكن من الحفاظ على جودة ھذه الحلول التي یق
العالمة التجاریة وتعظیم الربحیة ( 

http://www.gerbertechnology.com/ .(  
و تعرفھ الباحثة بأنھ برنامج إلكتروني متخصص في رسم النماذج 

  وتدریجھا وتعشیقھا وطباعتھا. 
Hypothesis 
ً للتكرارات  . 1 یحقق السیناریو األولي للوحدة التعلیمیة وفقا

 -والنسب المئویة والوزن النسبي درجة قبول لدى المحكمین 
 لصالح متوافر.

ً للتكرارات والنسب المئویة  . 2 تحقق الوحدة التعلیمیة وفقا
 لصالح متوافر. -والوزن النسبي درجة قبول لدى المحكمین 

ي نواتج التعلم المستھدفة تقیس مفردات االختبار المعرف . 3
ً للتكرارات والنسب المئویة والوزن  للوحدة التعلیمیة وفقا

 لصالح متوافر. -النسبي آلراء المحكمین 

http://www.gerbertechnology.com/
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تقیس مفردات االختبار المھاري نواتج التعلم المستھدفة  . 4
ً للتكرارات والنسب المئویة والوزن  للوحدة التعلیمیة وفقا

 توافر.لصالح م -النسبي آلراء المحكمین 
5 .  ً یحقق مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة وفقا

للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي درجة قبول لدى 
  لصالح متوافر. -المحكمین 

Methodology 
یتبع البحث المنھج الوصفي في وصف المواضیع والدراسات 

ة التعلیمیة المقترحة المتعلقة بموضوع إعداد البحث وإعداد الوحد
واإلطار النظري، وكذلك اعتمد البحث على المنھج الشبھ التجریبي 
لمناسبتھ لتحقیق أھداف البحث وفروضھ، من خالل تصمیم الوحدة 
التعلیمیة لتعلم مھارات رسم نموذج القمیص النسائي باستخدام 

  .Gerberبرنامج 
Delimitations  

القائمة على استخدام الوسائط حدود مادیة: تصمیم الوحدة التعلیمیة 
) لتعلم مھارات Interactive Multimediaالمتعددة التفاعلیة (

رسم النموذج األساسي ونماذج متنوعة للقمیص النسائي باستخدام 
 .Gerberبرنامج 
Sample  

تتكون عینة البحث من مجموعة من المحكمین المتخصصین في 
)، وعینة 11دھم (المالبس الجاھزة و تصنیع المالبس،وعد

 ).11استطالعیة من خریجات قسم المالبس والنسیج وعددھم (
  أدوات البحث

 استمارة تحكیم السیناریو األولي للوحدة التعلیمیة. . 1
 استبیان تحكیم صالحیة وكفاءة الوحدة التعلیمیة. . 2
 استمارة تحكیم االختبار المعرفي للوحدة التعلیمیة. . 3
 للوحدة التعلیمیة.استمارة تحكیم االختبار المھاري  . 4
استمارة تحكیم مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة  . 5

  التعلیمیة.
  الخطوات اإلجرائیة للبحث

االطار النظري للبحث ویتضمن التعریف ببرامج  -
الحاسب اآللي المتخصصة في مجال صناعة المالبس 

ً برنامج  وأھمیتھ في مجال تصمیم  Gerberوخصیصا
 النماذج وصناعة المالبس.

صمیم الوحدة التعلیمیة بالوسائط المتعددة ت -
)Multimedia لتعلیم رسم نماذج متنوعة للقمیص (

، لمتخصصي Gerberالنسائي باستخدام برنامج 
 المالبس والنسیج.

بعدي) لقیاس مدى  –إعداد اختبار معرفي (قبلي  -
 التحصیل للجوانب المعرفیة المتضمنة بالوحدة.

دي) لقیاس مدى اكتساب بع –إعداد اختبار مھاري (قبلي  -
 المھارات المتضمنة بالوحدة.

بعدي)  –إعداد مقیاس تقدیر االختبار المھاري (قبلي  -
  لقیاس مستوى األداء في االختبار المھاري.

 تصمیم أدوات البحث وتشمل: -
 استمارة تحكیم السیناریو األولي للوحدة التعلیمیة. . 1
 استبیان تحكیم صالحیة وكفاءة الوحدة التعلیمیة. . 2
 استمارة تحكیم االختبار المعرفي للوحدة التعلیمیة. . 3
 استمارة تحكیم االختبار المھاري للوحدة التعلیمیة. . 4
استمارة تحكیم مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة  . 5

 التعلیمیة.
التحقق من صدق وثبات أدوات البحث ومدى مالءمتھا  -

 لتقییم الخبرات التعلیمیة المتضمنة بالوحدة المقترحة.
ً آلراء األساتذة  - تعدیل أدوات البحث بعد التحكیم وفقا

 المحكمین.
تقییم الوحدة التعلیمیة المقترحة من األساتذة المتخصصین  -

 للتعرف على مدى صالحیتھا للتطبیق.
إجراء الدراسات األساسیة للتحقق من مدى فاعلیة الوحدة  -

المقترحة في تعلیم رسم نماذج متنوعة للقمیص النسائي 
 وذلك من خالل:  Gerberام برنامجباستخد

 . تطبیق أدوات البحث على عینة البحث والعینة االستطالعیة 
 .إجراء المعالجات اإلحصائیة على البیانات 
  استخالص النتائج ومن ثم تحلیلھا وتفسیرھا للتحقق من

 فروض البحث.
 .تقدیم عدد من التوصیات والمقترحات بناء على نتائج البحث 

ائیة لتصمیم وتنفیذ الوحدة التعلیمیة باستخدام الخطوات اإلجر
  الوسائط المتعددة

تتطلب عملیة تصمیم الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة 
 تمثیل اختیار أحد نماذج تصمیم التعلیم المعتمدة، والتي تُعرف بأنھا

 یتألف منھا بین العناصر التي العالقات من لمجموعة مبسط
ُمثل والتي التدریس، موضوع  أو مخططات أو صورة شكل على ث

  .عالقات شبكة
وقد اختارت الباحثة نموذج الجزار في تصمیم الوحدة التعلیمیة 

  لألسباب التالیة:
  حداثة ھذا النموذج عن غیره من النماذج المتخصصة في

 تصمیم التعلیم.
  مناسبة النموذج وامكانیة استخدامھ في مجال التعلیم

 والتدریب.
 ا النموذج بین محسنات معظم نماذج التصمیم یجمع ھذ

 التعلیمي.
  بساطة وشمول النموذج وتسلسل خطواتھ وعدم تعقیدھا

 ومرونة تطبیقھ على كافة المستویات.
  تم تطبیقھ في أكثر من دراسة وأثبت فاعیتھ في تصمیم

) ٢٠٠١البرامج التعلیمیة ومنھا: دراسة سماح محمد صابر (
) ودراسة فاطمة ٢٠٠٩محمد ( ودراسة أسامة عبد القادر

 ).2008) ودراسة إیمان عبدالسالم (٢٠٠٩حلواني (
 .یراعي التكلفة و الوقت كما أنھ یالئم أغراض عملیات التعلم 
  یشمل على خمس مراحل أساسیة كل مرحلة منھا تجمع

 العدید من األنشطة داخلھاوھي كالتالي:
باحثة في ھذه المرحلة قامت ال مرحلة الدراسة والتحلیل: -

بتحدید خصائص المتعلمین وتوصیفھم وتحدید الحاجات 
 التعلیمیة للبرنامج.

وقد تم  مرحلة التصمیم وصیاغة األھداف التعلیمیة: -
تقسیم األھداف التعلیمیة إلى ثالث محاور بناًء على ما تم 
التوصل إلیھ في مرحلة الدراسة والتحلیل من مخرجات 

مھاریة، أھداف  تعلیمیة وھي: أھداف وجدانیة، أھداف
معرفیة، أما فیما یخص التصمیم فقد اشتملت الوحدة 
ُسم فیھا كل من  التعلیمیة على ثالث دروس متكاملة، ق
الدرس األول والثاني إلى خمس محاور والدرس الثالث 

  إلى أربع محاور متكاملة.
تناول اإلطار النظري التعریف ببعض البرامج المستخدمة في رسم 

طبیقات الحاسب اآللي في المالبس الجاھزة النماذج و بعض ت
ً في رسم النماذج باستخدام  وتعریف بأھم وأكثر األدوات استخداما

  )Gerberبرنامج (
كما تناول اإلطار التطبیقي طریقتین مختلفتین لعرض الدرس تُمكن 
المتعلم من اختیار الطریقة التي تناسب میولھ في التعلم، وھي إما 

أو طریقة الفدیو التعلیمي، وقد احتوى طریقة الشرح المصور 
الشرح المصور على نصوص كتابیة تفصیلیة واضحة ومبسطة 

 لخطوات العمل وُمدّعمة بمجموعة من الصور.
تمت في ھذه المرحلة عملیة بناء مرحلة اإلنتاج (اإلنشاء):  -

  وتجھیز عناصر الوسائط المتعددة باتباع الخطوات التالیة:
برنامج إعداد ومعالجة  كتابة النصوص باستخدام . 1

 .Microsoft Wordالنصوص 
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 تحریر الصور ومعالجتھا باستخدام برنامج الرسام. . 2
تصویر الفیدیوھات باستخدام كامیرا وحفظھا بصیغة  . 3

MOV. 
تنقیة الفیدیو من األصوات الخارجیة أثناء التسجیل، ثم  . 4

تسجیل المقاطع الصوتیة وإضافتھا إلى الفیدیو وتعدیل 
الصوت مع الصورة باستخدام برنامج مزامنة مقطع 

iMovie. 
تمت البرمجة للوحدة التعلیمیة باستخدام برنامج  . 5

articulate storyline360. 
تم عرض  مرحلة التقویم تجریب مصغر لعمل التقویم البنائي -

الوحدة التعلیمیة في صورتھا النھائیة على مجموعة من 
ع المحكمین المتخصصین في المالبس الجاھزة وتصنی

)، وقد اجمع المحكمین على 11المالبس، وبلغ عددھم (
صالحیة وكفاءة الوحدة التعلیمیة وفقا للتكرارات والنسب 

  المئویة والوزن النسبي.
أوصت الباحثة باالستعانة بالوحدة التعلیمیة  مرحلة االستخدام: -

المقترحة في تطویر مقرر نماذج متقدمة في المالبس وإدراجھ 

یات والمعاھد التقنیة، إضافة إلى ضرورة كمقرر جدید بالكل
مواكبة التطور في التعلیم، وذلك باستخدام التكنولوجیا الحدیثة 
المتمثلة في البرامج والوحدات التعلیمیة القائمة على استخدام 

 الوسائط المتعددة في تنفیذھا.
Results 

الفرض األول: یحقق السیناریو األولي للوحدة التعلیمیة وفقاً 
للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي درجة قبول لدى 

  لصالح متوافر. -المحكمین 
  وللتحقق من صحة ھذا الفرض  تم تحدید الصدق الظاھري:

وللتحقق من صدق محتوى السیناریو تم عرضھ في صورتھ 
المبدئیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین في المالبس 

) وذلك للحكم على 11غ عددھم (الجاھزة وتصنیع المالبس، وبل
مدى مناسبة كل المفردات لما وضعت لقیاسھ، وصالحیة بنود 
السیناریو، وسالمة ووضوح تعلیماتھ، وكذلك صیاغة المفردات 
وتحدید وإضافة أي مفردات اختباریة، وقد تم التعدیل بناء على آراء 

المحكمین.

  للوحدة التعلیمیة السیناریو األولي المحكمین على استمارة تحكیم ) معامل اتفاق 1جدول (

 المؤشرات

 غیر متوافر متوافر إلى حد ما متوافر
 الوزن النسبي المتوسط

 % ك % ك % ك
شمول السیناریو ألھداف 

 93.94 2.82 9.09 1 0.00 0 90.91 10 الوحدة التعلیمیة

تسلسل الدروس في الوحدة 
 96.97 2.91 0.00 0 9.09 1 90.91 10 التعلیمیة

دقة المحتوى التعلیمي 
 90.91 2.73 9.09 1 9.09 1 81.82 9 للسیناریو

 96.97 2.91 0.00 0 9.09 1 90.91 10 وضوح العبارات

  تشیر نتائج الجدول إلى:
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "شمول السیناریو ألھداف الوحدة  -

) بمتوسط حسابي 93.94التعلیمیة" في ضوء آراء المحكمین (
) بنسبة 10صالح متوافر حیث بلغت التكرارات (ل –) 2.82(

 ).90.91مئویة (
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "تسلسل الدروس في الوحدة  -

) بمتوسط حسابي 96.97التعلیمیة" في ضوء آراء المحكمین (
) بنسبة 10لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات ( –) 2.91(

 ).90.91مئویة (
توى التعلیمي للسیناریو" بلغ الوزن النسبي لمؤشر "دقة المح -

 –) 2.73) بمتوسط حسابي (90.91في ضوء آراء المحكمین (
) بنسبة مئویة 9لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات (

)81.82.( 
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "وضوح العبارات" في ضوء آراء  -

لصالح متوافر  –) 2.91) بمتوسط حسابي (96.97المحكمین (
 ).90.91) بنسبة مئویة (10حیث بلغت التكرارات (

-  
  ) اتفاق المحكمین على استمارة تحكیم السیناریو األولي للوحدة التعلیمیة1شكل ( -

ً على ما سبق یمكن قبول الفرض الذي ینص على: یحقق  وتأسیسا
السیناریو األولي للوحدة  التعلیمیة وفقا للتكرارات والنسب المئویة 

  لصالح متوافر –مین والوزن النسبي درجة قبول لدى المحك
ً للتكرارات والنسب  الفرض الثاني: تحقق الوحدة التعلیمیة وفقا

لصالح  -المئویة والوزن النسبي درجة قبول لدى المحكمین 
  متوافر.

وللتحقق من صحة ھذا الفرض  تم تحدید صدق محتوى 
  اإلستمارة: صدق المتخصصین:

سھ، ویقصد بھ قدرة اإلستمارة على قیاس ما وضعت لقیا 
وللتحقق من صدق محتوى اإلستمارة تم عرضھا في صورتھا 
المبدئیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین في المالبس 

) وذلك للحكم على 11الجاھزة وتصنیع المالبس، وبلغ عددھم (
مدى مناسبة كل عبارة للمحور الخاص بھا، وكذلك صیاغة 

تم التعدیل بناء  العبارات وتحدید وأضافة أي عبارات مقترحة، وقد
  على آراء المتخصصین كما ھو موضح بالجدول التالي:
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) معامل اتفاق المحكمین على بنود وحدة تعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة في تعلیم الطالبات رسم نماذج متنوعة للقمیص 2جدول (
  )Gerberالنسائي باستخدام برنامج (

 المؤشرات  المحور
متوافر إلى حد  متوافر

 غیر متوافر ما
الوزن  المتوسط

 % ك % ك % ك النسبي

الوحدة 
 التعلیمیة

الوحدة التعلیمیة تعتمد على 
 100.00 3.00 0 0 0 0 100 11  التعلم الذاتي.

األھداف تتوافق مع محتوى 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 الوحدة التعلیمیة.

الوحدة التعلیمیة تشد االنتباه 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 للمتعلم.

الوحدة التعلیمیة تعطي الفرصة 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 للتفاعل معھا.

الوحدة التعلیمیة تقوم انجاز 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 المتعلم بصورة ذاتیة.

الوحدة التعلیمیة توفر تغذیة 
 90.91 2.73 9.09 1 9.091 1 81.82 9 راجعة.

الوحدة التعلیمیة تتناسب مع 
القدرات والفوارق الفردیة 

 للمتعلم.
10 90.91 1 9.091 0 0 2.91 96.97 

الوحدة التعلیمیة تقدم اإلرشاد 
 93.94 2.82 0 0 18.18 2 81.82 9 األمثل للمتعلم.

  الكفاءة الفنیة

سھولة تشغیل واستخدام الوحدة 
 100.00 3.00 0 0 0 0 100 11 التعلیمیة ومرونتھا.

توفر الوحدة التعلیمیة عناصر 
 93.94 2.82 0 0 18.18 2 81.82 9 الجذب واالنتباه.

سھولة قراءة محتویات الوحدة 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 التعلیمیة ومناسبة حجم الخط.

جودة ووضوح الصوت 
 100.00 3.00 0 0 0 0 100 11 والصورة.

وتي مع مناسبة التعلیق الص
 100.00 3.00 0 0 0 0 100 11 توقیت الفیدیو.

خلو الوحدة التعلیمیة من 
 93.94 2.82 0 0 18.18 2 81.82 9 األخطاء االمالئیة.

مناسبة خلفیة الوحدة التعلیمیة 
 100.00 3.00 0 0 0 0 100.00 11 مع المحتوى.

الكفاءة 
  المنھجیة

توفر الوحدة الدافعیة والتفاعل 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 للتعلم.

برنامج الوسائط المتعددة یسمح 
بتعلمھ ودراستھ في أوقات 

 مختلفة.
11 100.00 0 0 0 0 3.00 100.00 

تساعد الوحدة التعلیمیة الطالبة 
 100.00 3.00 0 0 0 0 100.00 11 على التعلم وفقا لسرعتھا.

حدة تعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة في تعلیم الطالبات رسم نماذج متنوعة للقمیص ) معامل اتفاق المحكمین على أبعاد و3جدول (
  )Gerberالنسائي باستخدام برنامج (

 المحور
متوافر إلى حد  متوافر

 غیر متوافر ما
الوزن  المتوسط

 % ك % ك %  ك النسبي

 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 الوحدة التعلیمیة

 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10  ةالكفاءة الفنی

 100.00 3.00 0 0 0 0 100.00 11  الكفاءة المنھجیة
  تشیر نتائج الجدول إلى:

بلغ الوزن النسبي لمحور " قیاس الوحدة التعلیمیة " في  -
) 2.91) بمتوسط حسابي (96.97ضوء آراء المحكمین (

) بنسبة 10لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات ( –
 ). 90.91مئویة (

بلغ الوزن النسبي لمحور " الكفاءة الفنیة " في ضوء  -
 –) 2.91) بمتوسط حسابي (96.97آراء المحكمین (

) بنسبة مئویة 10لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات (
)90.91 .( 

بلغ الوزن النسبي لمحور " الكفاءة المنھجیة " في ضوء  -
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 ).100) بنسبة مئویة (11متوافر حیث بلغت التكرارات ( لصالح –) 3) بمتوسط حسابي (100آراء المحكمین (

  
  ) اتفاق المحكمین على استبانة تحكیم الوحدة التعلیمیة2شكل (

ً على ما سبق یمكن قبول الفرض الذي ینص على:  وتأسیسا
تحقق الوحدة التعلیمیة وفقا للتكرارات والنسب المئویة والوزن 

  الح متوافرلص –النسبي درجة قبول لدى المحكمین 
الفرض الثالث: تقیس مفردات االختبار المعرفي نواتج التعلم 
ً للتكرارات والنسب المئویة  المستھدفة للوحدة التعلیمیة وفقا

  لصالح متوافر. -والوزن النسبي آلراء المحكمین 
  وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم ما یلي: 

 تحدید صدق االختبار وذلك بطریقتین:

 الصدق الظاھري:  -أ
وللتحقق من صدق محتوى االختبار تم عرضھ في صورتھ 
المبدئیة على مجموعة من المحكمین المتخصصین في المالبس 

) وذلك للحكم على 11الجاھزة وتصنیع المالبس، وبلغ عددھم (
مدى مناسبة كل المفردات لما وضعت لقیاسھ، وصالحیة بنود 

ردات االختبار وسالمة ووضوح تعلیماتھ، وكذلك صیاغة المف
وتحدید وإضافة أي مفردات اختباریة، وقد تم التعدیل بناء على آراء 

  المحكمین.
  )اتفاق المحكمین على استمارة تحكیم االختبار المعرفي للوحدة التعلیمیة4جدول (

 المؤشرات
 غیر متوافر متوافر إلى حد ما متوافر

 الوزن النسبي المتوسط
 % ك % ك % ك

الوحدة شمول االختبار ألھداف 
 96.97 2.91 0 0 9.09 1 90.91 10 التعلیمیة

 100 3.00 0 0 0.00 0 100 11 سھولة ووضوح ودقة األسئلة

 100 3.00 0 0 0.00 0 100 11 صحة الصیاغة اللغویة لألسئلة
قیاس المستویات المختلفة من 

 93.94 2.82 0 0 18.18 2 81.82 9 األھداف المعرفیة

  تشیر نتائج الجدول إلى:
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "شمول االختبار ألھداف  -

) 96.97الوحدة التعلیمیة" في ضوء آراء المحكمین (
لصالح متوافر حیث بلغت  –) 2.91بمتوسط حسابي (

 ).90.91) بنسبة مئویة (10التكرارات (
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "سھولة ووضوح ودقة  -

 ) بمتوسط100األسئلة" في ضوء آراء المحكمین (
لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات  –) 3حسابي (

 ).100) بنسبة مئویة (11(

بلغ الوزن النسبي لمؤشر "صحة الصیاغة اللغویة  -
) بمتوسط 100لألسئلة" في ضوء آراء المحكمین (

لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات  –) 3حسابي (
 ).100) بنسبة مئویة (11(

ستویات المختلفة من بلغ الوزن النسبي لمؤشر "قیاس الم -
) 93.94األھداف المعرفیة" في ضوء آراء المحكمین (

لصالح متوافر حیث بلغت  –) 2.82بمتوسط حسابي (
 ).81.82) بنسبة مئویة (9التكرارات (

  
 ) اتفاق المحكمین على استمارة تحكیم االختبار المعرفي للوحدة التعلیمیة3شكل (

  حساب صدق االتساق الداخلي:  -ب
) من خریجات قسم 11تم التطبیق على عینة قوامھا (

االقتصاد المنزلي، وبعد التطبیق تم حساب صدق المفردات بطریقة 
" (حساب الثبات Alpha Cronbach معامل ألفا لـ كرونباخ "
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الكلي وصدق المفردات) وھو نموذج االتساق الداخلي المؤسس 
تبار (ككل)، وتم على معدل االرتباط البیني بین المفردات واالخ
والدرجة الكلیة)  –حساب معامل االرتباط بیرسون بین (المفردات 

مما یدل على  0.01للمقیاسین وكانت جمیعھا دالة عند مستوى 
االتساق الداخلي لعبارات المقیاس ویسمح للباحثة باستخدامھما في 

  ) یوضح ذلك.5ثھا الحالي، وجدول (بح
  ط بیرسون بین درجة كل مفردة والدرجة الكلیة لالختبار المعرفي للوحدة التعلیمیة) یوضح معامالت ارتبا5جدول (

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 .614* 8 .402** 14 .297* 
2 .303** 9 .114* 15 .613** 
3 .207* 10 .507** 16 .613** 
4 .377* 11 .172* 17 .105* 
5 .493* 12 .704** 18 .613* 
6 .166 13 .550** 19 .595** 
7 .704**     

  )،،، 0.05*دالة عند مستوي ( *)0.01**دالة عند مستوي (
باستقراء الجدول السابق یتضح أن جمیع معامالت االرتباط بین 
المفردات والدرجة الكلیة (ككل) ھي معامالت ارتباط طردیة قویة، 

  0.01ى ، وعند مستو0.05وھي دالة عند مستوى 
ً على ما سبق فإن ھذه النتائج تدل على أن المؤشرات  وتأسیسا
الفرعیة تتمتع بدرجة عالیة من االتساق الداخلي لالختبار ببنوده ثم 
تم بحساب معامالت االرتباط بین المفردات والدرجة الكلیة وتبین 

) 0.703أن جمیع معامالت االرتباط بین المفردات والدرجة الكلیة (
ً على ما سبق فإن ھذه  ھي معامل ارتباط طردي قوي، وتأسیسا

النتائج تدل على أن المؤشرات الفرعیة تتمتع بدرجة عالیة من 
  االتساق الداخلي لالختبار ببنوده .

 ثبات اختبار األداء المعرفي  -ت
وجد أنھ بحساب معامالت الثبات لالختبار باستخدام إعادة االختبار 

)Test –Re Testن بفاصل زمني أسبوعین ) مرتین متتالیتی
)  ثم تم حساب باستخدام 0.820وبلغت قیمة معامل االرتباط  (

) حیث تتمثل ھذه الطریقة في Split- Halfالتجزئة النصفیة، (
تطبیق االختبار مرة واحدة ثم یجزأ إلى نصفین متكافئین ویتم 
حساب معامل االرتباط بین درجات ھذین النصفین وبعد ذلك یتم 

امل ثبات االختبار، وقد بلغ معامل الثبات الكلي لالختبار التنبؤ بمع

)، 0.588بطریقة التجزئة النصفیة لسبیرمان / براوان تساوي (
ً عن أن معامل الثبات الكلي لالختبار بطریقة التجزئة النصفیة  فضال

) مما یشیر إلى ارتفاع معامل الثبات 0.737لـ جوتمان فیساوي (
  الكلي لالختبار ككل. 

  ب زمن اختبار  األداء المعرفيحسا  -ث
تم تقدیر زمن االختبار في ضوء المالحظات، ومراقبة أداء العینة 
االستطالعیة المكونة من خریجات قسم المالبس والنسیج وعددھم 

) في التجریب االستطالعي بحساب متوسط األزمنة الكلیة من 11(
بات، خالل مجموع األزمنة لكل الطالبات وتقسیمھ على عدد الطال

  ) دقائق.7وقد بلغ زمن االختبار (
حساب معامالت السھولة والصعوبة لمفردات االختبار   - ج

 المعرفي
تم حساب معامالت السھولة والصعوبة لالختبار ووجد أنھا 

) وتفسر بأنھا لیست شدیدة 0.83) و (0.23تراوحت ما بین (
ھو  السھولة أو شدیدة الصعوبة، وبالتالي ظل االختبار بمفرداتھ كما

) مفردة، كما تم حساب معامالت التمیز لالختبار وتراوحت ما 19(
ختبار ذات قدرة ) وبذلك تعتبر مفردات اال0.80) و (0.21بین (

  مناسبة للتمییز.
 

  ) معامالت سھولة وصعوبة االختبار المعرفي6جدول (
معامل  معامل الصعوبة معامل السھولة م

 التمییز
معامل  عوبةمعامل الص معامل السھولة م

 التمییز
1 0.74 0.26 0.3 11 0.83 0.17 0.65 
2 0.77 0.23 0.55 12 0.24 0.76 0.43 
3 0.75 0.25 0.4 13 0.26 0.74 0.21 
7 0.64 0.36 0.4 14 0.55 0.45 0.32 
5 0.59 0.41 0.65 15 0.8 0.2 0.44 
6 0.79 0.21 0.7 16 0.45 0.55 0.56 
7 0.23 0.77 0.8 17 0.48 0.52 0.76 
8 0.64 0.36 0.45 18 0.81 0.19 0.8 
9 0.24 0.76 0.55 19 0.23 0.77 0.36 
10 0.53 0.47 0.7     
  وضع االختبار المعرفي في الصورة النھائیة للتطبیق  - ح

) مفردة، 19بعد حساب المعامالت اإلحصائیة، اشتمل اختبار على (
ختبار صالح ) وبذلك أصبح اال19كانت الدرجة العظمى لالختبار (
  وجاھز للتطبیق في شكلھ النھائي.

تقیس  وتأسیسا على ما سبق یمكن قبول الفرض الذي ینص على:
مفردات االختبار المعرفي نواتج التعلم المستھدفة  للوحدة التعلیمیة 

ً للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي ألراء المحكمین   –وفقا
  لصالح متوافر.

مفردات االختبار المھاري نواتج التعلم الفرض الرابع: تقیس 

ً للتكرارات والنسب المئویة  المستھدفة للوحدة  التعلیمیة وفقا
  لصالح متوافر. -والوزن النسبي ألراء المحكمین 

 وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تحدید الصدق الظاھري:
وللتحقق من صدق محتوى االختبار تم عرضھ في صورتھ المبدئیة 

من المحكمین المتخصصین في المالبس الجاھزة  على مجموعة
) وذلك للحكم على مدى مناسبة 11وتصنیع المالبس، وبلغ عددھم (

كل المفردات لما وضعت لقیاسھ، وصالحیة بنود االختبار وسالمة 
ووضوح تعلیماتھ، وكذلك صیاغة المفردات وتحدید وإضافة أي 

  اء المحكمین.مفردات اختباریة، وقد تم التعدیل بناًء على آر
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  ) معامل اتفاق المحكمین على استمارة تحكیم االختبار المھاري7جدول (

  المؤشرات

 غیر متوافر متوافر إلى حد ما متوافر
 الوزن النسبي المتوسط

 % ك % ك % ك
شمول االختبار ألھداف 

 100 3.00 0 0 0.00 0 100 11 الوحدة التعلیمیة

سھولة ووضوح ودقة 
 100 3.00 1 0 0.00 0 100 11 األسئلة

صحة الصیاغة اللغویة 
 100 3.00 2 0 0.00 0 100 11 لألسئلة

قیاس المستویات المختلفة 
 96.97 2.91 3 0 9.09 1 90.91 10 من األھداف المھاریة

  تشیر نتائج الجدول إلي:
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "شمول االختبارألھداف الوحدة  -

) بمتوسط حسابي 100كمین (التعلیمیة" في ضوء آراء المح
) بنسبة 11لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات ( –) 3(

 ).100مئویة (
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "سھولة ووضوح ودقة األسئلة" في  -

لصالح  –) 3) بمتوسط حسابي (100ضوء آراء المحكمین (
 ).100) بنسبة مئویة (11متوافر حیث بلغت التكرارات (

مؤشر "صحة الصیاغة اللغویة لألسئلة" بلغ الوزن النسبي ل -
 –) 3) بمتوسط حسابي (100في ضوء آراء المحكمین (

) بنسبة مئویة 11لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات (
)100.( 

بلغ الوزن النسبي لمؤشر "قیاس المستویات المختلفة من  -
) 96.97األھداف المھاریة" في ضوء آراء المحكمین (

لصالح متوافر حیث بلغت  –) 2.91بمتوسط حسابي (
 ).90.91) بنسبة مئویة (10التكرارات (

  
 ) اتفاق المحكمین على استمارة تحكیم االختبار المھاري للوحدة التعلیمیة4شكل (

تقیس  وتأسیسا على ذلك یمكن قبول الفرض الذي ینص على:
مفردات االختبار المھاري نواتج التعلم المستھدفة للوحدة التعلیمیة 

ً للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي ألراء المحكمین و  –فقا
  لصالح متوافر.

الفرض الخامس: یحقق مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة 
ً للتكرارات والنسب المئویة والوزن النسبي درجة  التعلیمیة وفقا

  لصالح متوافر. - قبول لدى المحكمین 
  الصدق الظاھري: وللتحقق من صحة ھذا الفرض  تم تحدید

وللتحقق من صدق محتوى مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة 
التعلیمیة تم عرضھ في صورتھ المبدئیة على مجموعة من 
المحكمین المتخصصین في المالبس الجاھزة وتصنیع المالبس وبلغ 

) وذلك للحكم على مدى مناسبة كل المفردات لما 11عددھم (
د مقیاس تقدیر األداء المھاري، وضعت لقیاسھ، وصالحیة بنو

وسالمة ووضوح تعلیماتھ، وكذلك صیاغة المفردات وتحدید 
وإضافة أي مفردات اختباریة، وقد تم التعدیل بناء على آراء 

  المحكمین.
  ) معامل اتفاق المحكمین على استمارة تحكیم مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة8جدول (

  المؤشرات

 غیر متوافر توافر إلى حد مام متوافر
 الوزن النسبي المتوسط

 % ك % ك % ك

 93.94 2.82 9.09 1 0.00 0 90.91 10  شمول المقیاس لألداء المھاري للطالبات

 93.94 2.82 9.09 1 0.00 0 90.91 10  سھولة ووضوح ودقة البنود

 96.97 2.91 0.00 0 9.09 1 90.91 10  صحة الصیاغة اللغویة لألسئلة

  تشیر نتائج الجدول إلي:
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "شمول المقیاس لألداء المھاري  -

) بمتوسط حسابي 93.94للطالبات" في ضوء آراء المحكمین (
) بنسبة 10لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات ( –) 2.82(

 ).90.91مئویة (
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "سھولة ووضوح ودقة البنود" في  -

 –) 2.82) بمتوسط حسابي (93.94ء المحكمین (ضوء آرا
) بنسبة مئویة 10لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات (
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)90.91.( 
بلغ الوزن النسبي لمؤشر "صحة الصیاغة اللغویة لألسئلة" في  -

 –) 2.91) بمتوسط حسابي (96.97ضوء آراء المحكمین (

) بنسبة مئویة 10لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات (
)90.91( 

  
  ) اتفاق المتخصصین على استمارة تحكیم مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة5شكل (

  اوالً: المودیل األول
  ) مدى مطابقة  مؤشرات محاور مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة (المودیل األول) لخطوات العمل9الجدول (

 بنود التقییم المحور
 غیر مطابق إلى حد مامطابق  مطابق

الوزن  المتوسط
 %  ك %  ك %  ك النسبي

إنشاء قاعدة 
بیانات 
وجدول 
 تدریج

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 إنشاء قاعدة البیانات
-P-USERضبط قائمة 

ENVIRON 11 100 0 0 0 0 3.00 100 

 P-NOTCH  11 100 0 0 0 0 3.00 100ضبط قائمة 

 100 3.00 0 0 0 0 100 11  إنشاء جدول تدریج

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 ضبط جدول التدریج

رسم النموذج 
 األساسي

 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 رسم مستطیل األمام والخلف

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم حردة الرقبة األمامیة

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم حردة الرقبة الخلفیة

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم خط الكتف

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم حردة اإلبط

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم خط الوسط

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم تكسیم الوسط

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 فصل األمام عن الخلف
حفظ قطع النموذج األساسي 

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 وتسمیتھا

مودیل رسم ال
 األول

استدعاء النموذج األساسي 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 المحفوظ

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم قصة البرنسیس لألمام

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم قصة البرنسیس للخلف

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم المرد لألمام

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم قصة الصدر لألمام
فصل أجزاء النموذج وتسمیة كل 

 100 3.00 0 0 0 0 100 11  جزء على حدة

تحدید خط المرد وخط بطانة 
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 المرد

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم الكولة
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 رسم الكم

 100 3.00 0 0 0 0 100 11استكمال جمیع أجزاء النموذج 
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 الصناعي

تغییر اتجاه القطع التي تحتاج 
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 إلى تغییر

حفظ جمیع أجزاء المودیل في 
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 قاعدة البیانات

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 تدریج المودیل

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 تعشیق المودیل

  
  ور مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة (المودیل األول) لخطوات العمل) مدى مطابقة  محا10جدول (

  المحاور
 غیر مطابق مطابق إلى حد ما مطابق

الوزن  المتوسط
 %  ك %  ك %  ك النسبي

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 إنشاء قاعدة بیانات وجدول تدریج

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم النموذج األساسي

 100 3.00 0 0 0 0 100 11  سم المودیل األولر
بلغ الوزن النسبي لمحور " إنشاء قاعدة بیانات وجدول  -

) بمتوسط 100تدریج" في ضوء آراء المحكمین (
لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات  –) 3حسابي (

 ).100) بنسبة مئویة (11(
بلغ الوزن النسبي لمحور "رسم النموذج األساسي" في  -

 –) 3) بمتوسط حسابي (100ء المحكمین (ضوء آرا

) بنسبة مئویة 11لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات (
)100.( 

بلغ الوزن النسبي لمحور "رسم المودیل األول" في  -
 –) 3) بمتوسط حسابي (100ضوء آراء المحكمین (

) بنسبة مئویة 11لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات (
)100.( 

  
  قة محاور مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة (المودیل األول) لخطوات العمل) مدى مطاب6شكل (
  ثانیاً: المودیل الثاني

  ) مدى مطابقة  مؤشرات محاور مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة (المودیل الثاني) لخطوات العمل11جدول (

 بنود التقییم المحور
 غیر مطابق ما مطابق إلى حد مطابق

الوزن  المتوسط
 %  ك %  ك %  ك النسبي

إنشاء قاعدة 
بیانات 
وجدول 
 تدریج

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 إنشاء قاعدة البیانات
-P-USERضبط قائمة 

ENVIRON 11 100 0 0 0 0 3.00 100 
 P-NOTCH 11 100 0 0 0 0 3.00 100ضبط قائمة 

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 إنشاء جدول تدریج
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 ضبط جدول التدریج

رسم النموذج 
 األساسي

 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 رسم مستطیل األمام والخلف
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم حردة الرقبة األمامیة
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم حردة الرقبة الخلفیة

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم خط الكتف
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم حردة اإلبط
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 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم خط الوسط
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم تكسیم الوسط

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 فصل األمام عن الخلف
حفظ قطع النموذج األساسي 

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 وتسمیتھا

رسم المودیل 
 الثاني

استدعاء النموذج األساسي 
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 المحفوظ

رسم القصة الموجودة في ذیل 
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 البلوزة

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم قصة كم الرجالن
 96.97 2.91 0 0 9.091 1 90.91 10 رسم الكم

فصل أجزاء النموذج وتسمیة 
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 حدة كل جزء على

استكمال جمیع أجزاء 
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 النموذج الصناعي

تغییر اتجاه القطع التي تحتاج 
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 إلى تغییر

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 دمج كم األمام مع الخلف
 100 3.00 0 0 0 0 100 11 تدریج المودیل

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 دیلتعشیق المو
  ) مدى مطابقة  محاور مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة (المودیل الثاني) لخطوات العمل12جدول (

 المحاور
 غیر مطابق مطابق إلى حد ما مطابق

الوزن  المتوسط
 %  ك %  ك %  ك النسبي

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 إنشاء قاعدة بیانات وجدول تدریج

 100 3.00 0 0 0 0 100 11 رسم النموذج األساسي

 100 3.00 0 0 0 0 100 11  رسم المودیل الثاني
بلغ الوزن النسبي لمحور "إنشاء قاعدة بیانات وجدول  -

) بمتوسط حسابي 100تدریج" في ضوء آراء المحكمین (
) بنسبة 11لصالح متوافر حیث بلغت التكرارات ( –) 3(

 ).100مئویة (
بلغ الوزن النسبي لمحور "رسم النموذج األساسي" في ضوء  -

لصالح متوافر  –) 3) بمتوسط حسابي (100آراء المحكمین (
 ).100) بنسبة مئویة (11حیث بلغت التكرارات (

بلغ الوزن النسبي لمحور "رسم المودیل الثاني" في ضوء  -
لصالح متوافر  –) 3) بمتوسط حسابي (100آراء المحكمین (

 ).100) بنسبة مئویة (11لغت التكرارات (حیث ب

  
  ) مدى مطابقة محاور مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة (المودیل الثاني) لخطوات العمل7شكل (

یحقق  وتأسیسا على ما سبق یمكن قبول الفرض الذي ینص على:
مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة التعلیمیة وفقا للتكرارات 

 –لنسب المئویة والوزن النسبي درجة قبول لدى  المحكمین وا
  لصالح متوافر.

Recommendations 
االستعانھ بالوحدة التعلیمیة المقترحة في تطویر مقرر نماذج  -

 متقدمة للمالبس.
إدراج مقرر جدید لتعلیم رسم النماذج باستخدام الحاسب اآللي  -

 في الكلیات والمعاھد التقنیة.
تعلیم، وذلك باستخدام التكنولوجیا الحدیثة مواكبة التطور في ال -

المتمثلة في البرامج والوحدات التعلیمیة القائمة على استخدام 
 الوسائط المتعددة في تنفیذھا.
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