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  Introductionمقدمة 

قوامها نظراً ألنها و تمثل المناهج الدراسية جوهر العملية التعليمية

هى تعمل ر فكذلك القوانين والمعاييو الحقائقو تتضمن المعلومات

كذلك و طرق التفكيرو المعلوماتو المهاراتو على تنمية المعارف

قق هذا إال بمراعاة األعتبارات ال يتحو المهاراتو األبتكارات

التى تتمثل فى تماسك و األساسية التى تمكن المنهج من تحقيق أهدافة

 أتساق عملياتة.و تتابع عناصرةو مكوناتة

ً لكل من له صلة بعملية و  يعتبر مجال تطوير المناهج أمراً حيويا

وقد يتصور البعض أن هذا األمر يحتاج إلى المعلم ، التربية

، ي المناهج دون غيره من المشتغلين في ميدان التربيةالمتخصص ف

ولكن الحقيقة هي أن كل قيادة تربوية في أي مستوى في حاجة إلى 

على اعتبار أن فهمه وإدراك مضمونه ومغزاه ، دراسة هذا المجال

 – 1995هو السبيل لنقل الفكر إلى مستوى التطبيق. )أحمد اللقاني : 

15 ) 

 جامعة حلوان القسم الوحيد، اعى بكلية التربيةويعد قسم التعليم الصن

المتخصص في الجامعات المصرية كأحد الدعامات األساسية في و

إعداد خريجين مؤهلين للعمل كمعلمين للتعليم الفنى الثانوى فى 

كما يهتم قسم التعليم الصناعى بالجانب ، مجال المالبس الجاهزة

وعة باعتبار الطالب التطبيقي من خالل مقرراته الدراسية المتن

الركيزة األساسية التي يجب تأهيله لمواجهة تحديات المجتمع 

 حيث يؤهل طالبه ليكونوا كوادر متخصصة فى التعليم، المختلفة

 في مجاالت متميزة تفي باالحتياجات التقنية لسوق العمل . و

وقد تناولت العديد من الدراسات السابقة بناء وحدات تعليمية فى 

وهدفت إلى  (2011-)سحر زغلول ختلفة مثل دراسة مجاالت م

بناء وحدة تعليمية فى تصميم المالبس الداخلية والمنزلية " 

الالنجيرى "وقياس فعاليتها فى تنمية معارف ومهارات طالب 

) وليد شعبان رمضان سة ادر، الفرقة الثالثة بقسم المالبس والنسيج

في مقرر صناعة والتى هدفت إلى بناء وحدة تعليمية  (2013-

وقياس مدى فعاليتها في تنمية معارف ومهارات طالب ، (3يدوية )

هدى عبد ، ) سحر حربى، الفرقة الرابعة بقسم الصناعات الجلدية

بناء وحدة تعليمية فى تصميم حقيبة اليد النسائية  (2014-العزيز
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تضمنت دراسة " مفردات حقيبة اليد النسائية وقياس فعاليتها فى 

عارف ومهارات طالب الفرقة الرابعة بقسم الصناعات تنمية م

والتى هدفت  ( 2020-عبير ابراهيم ، حنان طهدراسة )، الجلدية

إلى اعداد وحدة تعليمية لتوظيف جماليات فن المانداال فى تصميم 

قد تم و مكمالت المالبس بأستخدام تطبيقات األجهزة الذكية الحديثة

النسيج بكلية و بات قسم األزياءتطبيق الوحدة التعليمية على طال

 التصاميم بجامعة الملك عبد العزيز.و علوم اإلنسان

ً بين  واسفرت نتائج الدراسات عن وجود فروق دالة أحصائيا

متوسطي درجات  في كل من" االختبار المعرفي،  والمهارى قبل 

واوصت  ببناء وتطوير ، وبعد التطبيق لصالح التطبيق البعدي

أخرى فى المقررات االخرى فى مجاالت متنوعة  وحدات تعليمية 

واالهتمام ، وقياس فعاليتها فى تنمية معارف ومهارات الطالب

ً لمتطلبات  بتحديث المعارف والمهارات التي  يتطلبها المقرر وفقا

 متغيراته واحتياجات سوق العمل.و العصر

، وانطالقا من توصيات ما جاء به خبراء التعليم في مجال التخصص

تدريس و كلية التربيةب ملتعليل الباحثة في مجاد اجول ومن خالو

قبل أختيار و مقرارات شعبة المالبس الجاهزة بقسم التعليم الصناعى

لى إموضوع البحث وجد ان مقرر تصميم مكمالت األزياء يحتاج 

لذلك  الجديدة التقنيات فى تنفيذ بعض للطالب المستوى المهارىفع ر

األستفادة منها و منهج مقترح ألسلوب المكرميةقامت الباحثة بتقديم 

 إمداد الطالب بالمعارف، وتنفيذ مكمالت األزياءو فى تصميم

المهارات التى يجب أن يلموا بها لتعلم اسلوب المكرمية من خالل و

 طرق تدريس أكثر مرونة ووسائل تعليمية للتوضيحو تقديم محتوى

 ئم مع محتوى المنهج.  وسائل تقوييم تتالو أنشطة تعليمية مختلفةو

 Statement of the Problemمشكلة البحث 

 ويمكن صياغة مشكلة البحـث فى التساؤالت اآلتية :

فى مقرر تصميم مكمالت ما التصور المقترح لوحدة تعليمية  .1

األزياء قائمة على أسلوب المكرمية لتنمية معارف ومهارات 

 امعة حلوان؟ طالبات شعبة المالبس الجاهزة بكلية التربية ج

تنمية معارف طالبات ما فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة فى  .2

 شعبة المالبس الجاهزة بكلية التربية جامعة حلوان؟ 

تنمية مهارات طالبات ما فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة فى  .3

 شعبة المالبس الجاهزة بكلية التربية جامعة حلوان؟ 

و معارف ومهارات طالبات شعبة ما العالقة االرتباطية بين نم .4

 المالبس الجاهزة بكلية التربية جامعة حلوان؟

 Significanceالبحث مية أه

المساهمة في إعداد وتطوير مقرر تصميم مكمالت األزياء  .1

بإضافة وحدة مقترحة ألستخدام أسلوب المكرمية علي أسس 

وهو ما يتفق مع سياسة الدولة في تطوير التعليم من ، علمية

 ل تطوير البرامج ومقرراتها.خال

االستفادة من التصور المقترح لوحدة أسلوب المكرمية في  .2

إعداد وتطوير وحدات أخرى متخصصة بشعبة المالبس 

 الجاهزة. 

محاولة تلبية احتياجات سوق العمل فى إعداد معلم تتوافر فيه  .3

القدرات والمعارف والمهارات الالزمة فى مجال التعلم أو 

 ات صغيرة فى مجال الفنون اليدوية.بإقامة مشروع

 التعرف على أنواعةو نشرةو إحياء اسلوب المكرمية .4

المحافظة علية كفن من الفنون اليدوية التى لم يتم تسليط و

 الضوء عليها.

 Objectivesأهداف البحث 

تنمية معارف طالبات شعبة المالبس الجاهزة بكلية التربية  .1

 جامعة حلوان.

شعبة المالبس الجاهزة بكلية التربية  تنمية مهارات طالبات .2

 جامعة حلوان. 

الكشف عن العالقة االرتباطية بين نمو معارف ومهارات  .3

 طالبات شعبة المالبس الجاهزة بكلية التربية جامعة حلوان.

 :  Delimitations حدود البحث

 اقتصر التطبيق على :

ة وحدة تعليمية مقترحة في مقرر تصميم مكمالت األزياء قائم -

 .على أسلوب المكرمية

كليةة الفرقة الرابعة شعبة المالبس الجاهزة بالحدود البشرية:  -

 التربية جامعة حلوان.

( أسةةابيع بواقةةع سةةاعة نظةةرى سةةاعاتان 3) الحدددود الزمنيددة: -

( سةاعات 9تطبيقى فى األسبوع فتصبح مةدة التطبيةق الكليةة )

-2020خةةالل الفصةةل الدراسةةى الثةةانى فةةي العةةام الدراسةةى 

2021 

تطبيةةق و نظةةراً لظةةروف جائحةةة الكورونةةاالحدددود المكانيددة:  -

الكثيةةر مةةن تةةداعيات الكورونةةا تةةم ، واإلجرائةةات اإلحترازيةةة

التةةى كانةةت تةةنص علةةى ان يكةةون و تطبيةةق قةةرارات الجامعةةة

التى تمةت و التدريس اسبوع مقابلة وجهاً لوجة مع الطالبات )

عةة حلةوان جام -كلية التربيةة  -داخل ورشة المالبس الجاهزة 

األسةةبوع األخةةر محاضةةرة اون اليةةن مةةن خةةالل تطبيةةق و (.

 التيمز.

 :Research Hypothesesفروض البحث 

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في  .1

االختبار المعرفي قبل وبعد تطبيق الوحدة لصالح التطبيق 

 البعدي.

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في  .2

االختبار المهاري قبل وبعد تطبيق الوحدة لصالح التطبيق 

 البعدي.

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين متوسطي  .3

درجات الطالب فى تحصيل المعارف والمهارات قبل وبعد 

 تطبيق الوحدة المقترحة لصالح التطبيق البعدى.

 :Research Methodologyمنهج البحث 

 منهجين هما: -في البحث الحالي  -ة استخدمت الباحث

الذي استخدم في تصميم وإعداد الوحدة التعليمية  المنهج الوصفي

الذى استخدم في تنفيذ  والمنهج شبه التجريبي، وإعداد أدوات البحث

 تجربة البحث.

 :Research Sampleعينة البحث 

( من طالبات الفرقة الرابعة بشعبة 9تكونت عينة البحث من عدد )

جامعة  -بكلية التربية  -قسم التعليم الصناعى  -لمالبس الجاهزةا

 .حلوان

 : Tools أدوات البحث

 اختبار تحصيلي )إعداد الباحثة(.  .1

 اختبار مهارى )إعداد الباحثة(. .2

 مقياس تقدير منتج )إعداد الباحثة(. .3

 :Terminologyالبحث  مصطلحات

جم اللغة العربية : تأثير، قدرة على إحداث أثر قوي  )معفعاليـة  -

 – 1996المعاصرة( اتفق كل من )أحمد حامد منصور : 

( على ان 2000،58امال صادق:، (،)فؤاد ابو حطب54

الفاعلية هى قياس األثر المرغوب او المتوقع الذى يحدثة 

الوحدة او البرنامج المقترح بغرض تحقيق األهداف التى وضع 

ف على الزيادة او يقاس هذا األثر من خالل التعر، ومن أجلها

النقص فى متوسط درجات افراد العينة فى مواقف فعلية داخل 

 معمل الدراسة.
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لما ، : تنظيم لموضوع معين له قيمة تعليمية الوحدة التعليمية -

يتضمنه من معلومات ومهارات وأنشطة تعليمية ترتبط بعنوانه  

بحيث تضع الطالب في موقف تعليمي متكامل يثير اهتماماتهم 

 1999دي إلى مرورهم بخبرات معينة. )إبراهيم عميرة : ويؤ

 ( وتصف )كوثر كوجك ( الوحدة على أنها " تنظيم216 –

سواء ، تخطيط ألنشطة المتعلمين بطريقة منظمة مقصودةو

سواء ، وكانت هذه األنشطة داخل المؤسسة التعليمية ام خارجها

-اككانت مرتبطة بجوانب تعليمية أو تدريبية ". )كوثر كوج

( والمقصود بها فى هذا البحث: تنظيم مخطط له 2001-11

يتضمن المادة العلمية الخاصة بأسلوب المكرمية فى مكمالت 

طرق و األنشطة التعليمية المصاحبة لهاو الوسائلو األزياء

التى تؤدى فى مجموعها الى بلوغ الهدف و التقييمو التدريس

اهات طالب اتجو مهاراتو العام للوحدة وهو تنمية معارف

 الفرقة الرابعة بشعبة المالبس الجاهزة نحو اسلوب المكرمية.

تعمل و تعرف بانها اضافات او قطع رئيسية مكمالت األزياء: -

 هى الشىء المكمل التى تضاف لتحسينو على زيادة تأثيرها.

تتأثر بعدة عوامل عند القيام و تجميل الشكل العام للملبسو

 (1999ل،بتصميمها. ) نادية محمود خلي

وهى ايضا كل ما يتم الحاقة او اضافتة للملبس ألحداث تغيير  -

احداث تغيير فى المظهر الجمالى له عن طريق و فى شكلة

اضافة مجموعة من القطع المصنوعة كمكمل للزى. ) رباب 

 (2015عادل، 

معناها الشديد و كلمة مكرمية عربية األصلاسلوب المكرمية:  -

يعرف فى و هى مشتقة من "مخرم"و األكسيةو الفتل من الحبال

قاموس إكسفورد أن كلمة مكرمية أو مكرمى أو مكراما او 

 ماجراما تطلق فى الحضارة التركية على بعض المفروشات

كما تطلق كلمة مكرمية فى المراجع ، الفوطو المناديلو

 الوروبية المتخصصة على األشغال بالعقد.)

(https://ar.wikipedia.org 

ية تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل عملالتنمية: -

والمدخالت المتعددة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات 

وتشكيالت في حياة اإلنسان في سياقه المجتمعي  )محمود 

 ( .77 – 2001المساد : 

مجموعه من الحقائق والمعلومات والمفاهيم.)محمود  معارف: -

 (265 – 2001المساد : 

ى األداء المنظم المتكامل لألنشطة الحركية القدرة عل المهارات: -

أو العقلية بدقة مع االقتصاد في الوقت والجهد والتكيف مع 

 – 1996الظروف المحيطة بالعمل  )عبد الرحمن عيسوي : 

( .تعنى القدرة على األداء المنظم المتكامل لألنشطة 386

يف التكو الجهدو الحركية او العقلية بدقة مع األقتصاد فى الوقت

-2000-اخرونو مع الظروف المحيطة بالعمل.)امام حميدة

11) 

 الخطوات األجرائية للبحث:

 أوالً: إعداد الوحدة التعليمية المقترحة : 

 تحـديد األهـداف التعليمية: -1

تم تحديد أهداف الوحدة المقترحة لتشمل الجوانب المعرفية والمهارية 

تصميم مكمالت األزياء األستفادة منها فى مقررو ألسلوب المكرمية

عن طريق تحصيل المعلومات واكتساب المهارات الالزمة لذلك مما 

األبتكارى فى المقرر، ملحق و يساعدهم في رفع مستواهم التعليمي

(2 .) 

 األهداف االجرائية للوحدة التعليمية المقترحة:

 األهداف المعرفية:

 :ة على أنبعد دراسة الطالبة لهذا الموضوع نتوقع أن تكون قادر

 تذكر تعريف المكرمية. .1

 تشرح التطور التاريخى للمكرمية. .2

 تذكر الخامات المساعدة المستخدمة فى عمل المكرمية. .3

 تحدد أنواع الخيوط األساسية لعمل المكرمية . .4

 تحدد قياس طول خيوط المكرمية للقطعه المنفذة. .5

 تعدد المنتجات التى يمكن تنفيذها بالمكرميه المسطحه. .6

 منتجات التى يمكن تنفيذها بالمكرميه المجسمه.تعدد ال .7

 تحدد أنواع الخيوط التي تصلح لالستخدام في هذه العقدة. .8

 تتعرف على شكل العقد وتميزها عن باقي العقد. .9

 تعدد التقنيات التي يمكن تنفيذها للعقد. .10

 تمييز بين السطوح المناسبة لمنتج المكرمية. .11

 المتنوعة. تعدد بين اساليب شغل المكرمية بالعقد .12

 صور المكرمية.و تميز العقد المختلفة من خالل تصميمات .13

 تشطيب اطراف خيوط المكرمية.و تتقن انهاء .14

 األهداف المهارية:

 بعد دراسة الطالبة لهذا الموضوع نتوقع ان تكون قادرة على أن :

 تتقن استخدام األدوات الخاصة بعمل المكرمية. .1

 تميز بين أنواع الخيوط وسمكها. .2

 تركيبها على الدعامة.و الخيوط بطريقه صحيحة تمسك .3

 تنفذ العقدة األساسية. .4

 تنفذ العقدة المربعة. .5

 تنفذ العقدة الحلزونية. .6

 تتقن قياس األطوال المطلوبة لخيوط المكرمية. .7

 المجسمة.و تتقن التفريق بين المكرمية المسطحة .8

 تفرق بين الشكل الصحيح والشكل الخاطئ للعقدة. .9

 يسار.و لعقد يمينتفرق بين اتجاه ا .10

 تنفذ العقدة المربعة بالتناوب. .11

 تنفذ عقدة نصف العقدة. .12

 تنفذ عقدة النصف عقدة مزدوجة. .13

 التعرف على مكان بداية العمل على السطح المناسب للمنتج. .14

 تفرق بين العقد المختلفة من خالل صور المكرمية. .15

 تجانس بين العقد المختلفة فى منتج واحد. .16

 تثبيت المكرمية بعد االنتهاء من العمل.و انهاءو تجيد تشطيب .17

 األهداف الوجدانية:

 بعد دراسة الطالبة لهذا الموضوع نتوقع ان تكون قادرة على أن :

تقدر أهمية اكتساب بعض الخبرات والمعلومات فى  -1

 المكرمية.

 نشاءة المكرمية.و تميل الى دراسة تاريخ -2

اسبة األدوات المنو تدرك اهمية األختيار الجيد للخامات -3

 للمكرمية.

تهتم بعملية تنفيذ العقد األساسية على الدعامة باألتجاه  -4

 الصحيح .

تقنيات العقد فى اتجاهاتها و تدرك اهمية اتباع خطوات -5

 للوصول الى األداء الجيد.و الصحيحة

تتقبل التعليمات الموجهة إليها من خالل تدوينها لها أثناء  -6

 العمل.

 المعلومات.         تقدر أهمية اكتساب بعض الخبرات و -7

 تراعى الدقة أثناء العمل واإلنهاء. -8

 تشاهد باهتمام الصور التوضيحية. -9

 تشاهد باهتمام الفيديوهات التوضيحية. -10

 تقدر قيمة ما تكتسبه من مهارات. -11

تدرك اهمية اختيار تصميمات األكثر مالئمة للمنتج المراد  -12

 تنفيذة بالمكرمية.

 طبيقها.تو تتقبل التعليمات الموجهة اليها -13

 تحديد المحتوي التعليمي: -2

قامت الباحثة بتحديد المهارات والمهام التعليمية في ضوء األهداف 

وقد تم ، المراد تحقيقها والمدى الزمني المتاح لتنفيذهالتعليمية 

تنظيمه في تتابع منطقي من السهل إلى الصعب ومن البسيط إلى 

ي الدراسة بما يحقق يتدرج في العمق واالتساع بالتقدم ف، المركب

 التكامل بين اإلطار المعرفي واإلطار المهاري . 

ثم تم تحليل محتوي هذه المهارات لتحديد محتوي الوحدة التعليمية 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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حتى يستطيع الطالب القيام بالمهارات المطلوب أداؤها، وقد 

استعانت الباحثة في ذلك بالمراجع العلمية المتخصصة ومواقع 

كمين وذلك لجمع المادة العلمية الخاصة اإلنترنت وآراء المح

(، 2بمحتوي المهارات ومن ثم محتوي الوحدة المقترحة، ملحق )

والجدول التالي يوضح توزيع الخطة الزمنية للمحتوي النظري 

 والتطبيقي .

 توزيع الخطة الزمنية لمحتوي الوحدة التعليمية  (1جدول )

دروس الوحدة 
 المقترحة

 األسابيـــــــــــــع وي التطبيقيالمحت المحتوي النظري

 الدرس االول -

 تعريف المكرمية -
 نبذة تاريخية عن المكرمية -
الخامات واألدوات المستخدمة في عمل  -

 المكرمية

 الطريقة الصحيحة لألمساك بالخيط-
 تركيبه على الدعامةو

 عمل العقدة األساسية للمكرمية -
 عمل العقدة المربعة -
 عمل العقدة الحلزونية -

 األول

 الدرس الثاني-

كيفية قياس خيوط المكرمية لتناسبطول  -
 العمل الفنى

 انواع المكرميه -
 المكرميه المسطحه .1
 المكرميه المجسمه .2

 عمل عقدة مربعة بالتناوب -
 عمل نصف العقدة -
 عمل نصف عقدة مزدوجة -

 الثانى

 الدرس الثالث -
 اساليب شغل المكرمية -
اختيار السطح المناسب لشغل  -

 لمكرمية.تصميم من ا

 تنفيذ تصميم للمكرمية باستخدام -
 العقد السابق دراستها -
 انهاء شغل المكرميةو تشطيب -

 الثالث

 

 طرق التدريس :  -3
نظراً لظروف جائحة الكورورنا المستجد استخدمت الباحثة طرق 

متنوعة في تدريس الوحدة المقترحة عن بعد مثل اسلوب المحاضرة 

عرض فيديوهات للجانب و العمليوالمناقشة وطرح األسئلة والبيان 

جهاز عرض البيانات التطبيقى من خالل المقابلة مع الطالبات و

Data Show من خالل تطبيق التيمز.و 

 األنشطة التعليمية: -4

تتعلق األنشطة بكل ما يحدث من تفاعالت في المواقف التعليمية 

لمين التي تتضمنها الوحدة بين المعلم والمتعلم من جانب وبين المتع

، من جانب آخر من أجل تحقيق أهداف الوحدة . )فوزي طه إبراهيم

وقد تم اختيار وتنظيم األنشطة ، (243 – 2004رجب الكلزه : 

وقد روعي أن تشتمل على ، التعليمية بالوحدة في ضوء االهداف

مجاالت متنوعة تتيح الفرص للطالب لالختيار فيما بينهم 

 . والمشاركة اإليجابية

 :ئل التعليمية الوسا -5

تتضمن عملية تخطيط الوحدات التعليمية اإلعداد المسبق لألدوات 

حيث يتم ، والوسائل التعليمية الالزمة إلثراء الموقف التعليمي

وفي ضوء ما سيجري ، اختيارها في ضوء األهداف المراد تحقيقها

فهي تتكامل مع الطريقة ، بينها وبين طرق التدريس من تفاعل

ألنشطة لتحقيق األهداف المرجوة. )أحمد اللقاني : والمحتوى وا

1995 – 412 ) 

استخدمت الباحثة وسائل متنوعة في تدريس الوحدة المقترحة وقد 

 وهي كالتالي:

  جهاز عرض البياناتData Show. 
 (استخدام تطبيق التيميز( Microsoft Teams  كاسلوب تعلم

 عن بعد.
 اء باسلوب النماذج لمكمالت األزيو بعض الصور عرض

 المكرمية .
 عرض فيديوهات الساليب عقد المكرمية. -

قامت الباحثة باستخدام التقويم النهائي الذي اشتمل علي التقويـم:  -6

الجوانب المعرفية، المهارية في كل جزئيات المحتوي لقياس فعاليته 

 عن طريق :
  االختبار التحصيلى المعرفي لقياس المفاهيم والمعارف

 (.4المكتسبة للطالبات، ملحق )
  االختبار المهارى لقياس المهارات المكتسبة للطالبات ملحق

(8.) 
 ( 10مقياس التقدير لتقييم االداء المهاري للطالب ملحق.) 

 المدي الزمني لتطبيق الوحدة التعليمية: -7
 : اسابيع  3  مدة الوحدة التعليمية 
  ( : 9إجمالى عدد الساعات ) ساعات 
  اسابيع بواقع يوم أسبوعيا ولمدة ثالث  3ويتم التدريب لمدة

 9ساعات =  3× يوم × ساعات فى اليوم الواحد)اسابيع 
 ساعة(

  جامعة  –بكلية التربية  -مكان التطبيق :ورشة المالبس الجاهزة
-Micro)يمزوالتعليم عن بعد من خالل تطبيق التي، حلوان

Soft Teams) 

 ضبط وتقويم الوحدة: 
( من األساتذة 10تم عرض الوحدة التعليمية المقترحة على عدد )
"المناهج وطرق المحكمين فى مجالى "المالبس الجاهزة" و

للتأكد من صحة االسلوب العلمى المستخدم فى بناء التدريس"
ها الوحدة المقترحة، والتحقق من صحة صياغة األهداف ووضوح

 مدى مناسبة الخطة الزمنية، والتسلسل المنطقي لمحتوي الوحدة
ولقد اجمع األساتذه المحكمين  على صالحية ، مع محتوى الوحدة

الوحدة التعليمية للتطبيق. )استمارة تحكيم االهداف التعليمية 
 (.1ملحق( )

 ً  بناء أدوات تقويم الوحدة:   -ثانيا
مهارات و ي تنمية معارفلقياس مدى فعالية الوحدة المقترحة ف

، الطالب استخدمت الباحثة أدوات التقويم  )االختبار المعرفي
 بطاقة المالحظة( ، االختبار المهاري

 :  وفيما يلي خطوات إعداد كل أداة من األدوات السابقة

 :   (4ملحق رقم )خطوات إعداد االختبار المعرفي  

 لى : يهدف االختبار إتحديد الهدف من االختبار:  -أ
 - ما لديهم من مفاهيم وخبرات سابقة عن الموضوعات  قياس

 المتضمنة بالوحدة قبل التطبيق الفعلي لها.
 - مدى تحصيل  للمعارف المتضمنة بالوحدة بعد التطبيق  قياس

 الفعلي لها.
(، االختبار المعرفي 3)استمارة تحكيم االختبار المعرفي (ملحق )

 (.4ملحق )

 

روعي عند صياغة أسئلة االختبار تبار: صياغة أسئلة االخ -ب

)شمولها وارتباطها باألهداف المعرفية المتضمنة بالوحدة، تجنب 

وضوح لغة السؤال وأال تكون إجابته مكررة أو ، الغموض والتعقيد

ترتيب األسئلة ترتيباً تصاعدياً من حيث ، متضمنة في فقرات أخرى

وحى للطالب أال تتضمن من األلفاظ ما قد ي، درجة صعوبتها

باإلجابة ( ،وقد استخدمت الباحثة األسئلة الموضوعية لقدرتها على 
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قياس أكبر كم من األهداف وسهولة تصحيحها وعدم تأثرها 

( سؤال 3وقد بلغ عدد أسئلة االختبار )، بالعوامل الذاتية للمصحح

التكملة الناقصة فى ( 10)، الخطأو ( الصواب15مقسمة كاآلتي : )

 ( اختيار من متعدد.10)، غالمكان الفار

قامت إعداد مفتاح لتصحيح االختبار "كراسة اإلجابة" :  -جـ   

( وهو 6الباحثة بإعداد مفتاح تصحيح االختبار المعرفي ملحق )

عبارة عن نموذج لكراسة اإلجابة يحتوي على اإلجابة الصحيحة 

في كل سؤال ودرجته  بحيث تكون عملية التصحيح دقيقة 

وتم توزيع الدرجات على ، عيده عن الذاتية وموضوعية وب

األسئلة حيث حدد لكل سؤال درجة واحدة، أى أن مجموع 

 ( درجة لكل اختبار.50درجات االختبار التحصيلى)

 خطوات إعداد االختبار المهاري : -2

 : يهدف االختبار إلى :  تحديد الهدف من االختبار -أ

ة عن طبيعة أداء قياس ما لدى الطالبات من خبرات مهاري - 

 المهارات المتضمنة بالوحدة قبل التطبيق الفعلي لها.

قياس أثر تعليم للمهارات المتضمنة بالوحدة على مستوى أدائهم  -  

)استمارة تحكيم االختبار المهاري ( لها بعد التطبيق الفعلي لها.

 (.8(، االختبار المهاري ملحق )7ملحق )

عند صياغة أسئلة االختبار )  : روعي صياغة أسئلة االختبار -ب

وضوح لغة السؤال واالشكال ، ارتباطها باألهداف المهارية

 التوضيحية ( 

، تم تصحيح االختبار المهاريتصحيح االختبار المهاري :  -جـ

وذلك بوضع عالمة التقدير الذي ينطبق على كل بند من بنود 

ثم ترجمة ومن ، مقياس  تقدير أداء  للمهارات المتضمنة باالختبار

 العالمات التي وضعت إلى درجات .

 مقيـاس التقديـر: -

 تحديد الهدف من بناء مقياس التقدير:  -أ 
حيث أنه ال توجد مقاييس مقننة وثابتة تقيس مستوى أداء 

مقياس التقدير قامت الباحثة بإعداد ، للمهارات المتضمنة بالوحدة
الوحدة المهاري  أداء الطالب للمهارات المتضمنة باختبار لتقويم

(، 9. )استمارة تحكيم مقياس التقدير ملحق )لها  أدائهموتقويم 
 (.10مقياس التقدير ملحق )

 بناء مقياس التقدير: -ب
احتوي مقياس التقدير علي ثالثة محاور أساسية هي : المحور 

المحور ، ( عبارات7األول )اعداد تصميم المنتج( ويتكون من )
( عبارات المحور 6منتج( ويتكون من )الثانى )اعداد تنفيذ ال

 ( عبارات.4الثالث )تشطيب المنتج( ويتكون من )

 تصحيح مقياس التقدير : -ج
كل عبارات محاور المقياس موجبة وال يوجد عبارات سالبة، وتم 
تخصيص مكان أمام كل بند يضع فيه المصحح عالمة وذلك 

، المتوسطودرجتان لألداء ، بإعطاء ثالث درجات لألداء الجيد
 ودرجة واحدة لألداء الضعيف.

 الدراسة االستطالعية :  
: هدفت الدراسة االستطالعية إلى : أهداف الدراسة االستطالعية 

حساب متوسط ، )التأكد من صدق وثبات أدوات تقويم الوحدة
 االختبار المهاري ( ، زمن أداء كأل من "االختبار المعرفي

االستطالعية في تطبيق ) وقد تمثلت خطوات إجراء الدراسة 
ً على العينةاألستطالعية الوحدة ، أدوات تقويم الوحدة قبليا

ً على العينة ، التعليمية المقترحة أدوات تقويم الوحدة بعديا
( 5األستطالعية( وكان عدد الطالب بالدراسة االستطالعية)
( 9طالبات من الفرقة الثالثة نظرا ألن عينة الدراسة عددهم )

 ومن اهم نتائج الدراسة االستطالعية :.  طالبات فقط
حاجة الطالب الى توصيل المعلومات النظرية والتطبيقات 
العملية بأسلوب علمى حيث كانت نتائج الدراسة االستطالعية 
تؤكد ذلك من حيث االختبار المعرفى واالختبار المهارى . هذا 

ية فى من دعى الباحثة لتناول هذه الدراسة وهى اعداد وحدة تعليم
مقرر )تصميم مكمالت األزياء( لتمنية المعارف والمهارات 
لطالب الفرقة الرابعة بشعبة المالبس الجاهزة بقسم التعليم 

 الصناعى  وقياس فعاليتها .

 صدق وثبات أدوات البحث:

 صدق وثبات االختبار التحصيلي:

 الصدق:   -أ
من  تم عرض االختبار التحصيلي ومفتاح التصحيح على مجموعة 

( والوارد أسماؤهم ووظائفهم في 10السادة المحكمين وعددهم )
( وذلك للتأكد من وضوح تعليمات االختبار، ومناسبة 11ملحق )

مفردات االختبار لقياس أهداف الوحدة التعليمية التى ستطبق على 
الطالب، وإبداء أى تعديالت فى الصياغة لمفردات االختبار، وقد 

حية االختبار التحصيلي للتطبيق بعد اجمع المحكمين علي صال
اجراء بعض التعديالت، ومن أهمها إعادة صياغة بعض عبارات 
االسئلة لتكون اكثر سهولة ووضوح، وأجريت التعديالت فى ضوء 

 ما سبق. 

 الثبات : -ب
تم التأكد من ثبات االختبار التحصيلى من طريقتي )التجزئة 

 Cranach’sا كرونباخ الف، Split- Half Coefficientالنصفية 
Alpha( من خالل االستعانة بالبرنامج اإلحصائي، )SPSS " )

 Statistic Package forالحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
Social Science " ،( 0.87وقد بلغت قيمة معامل ثبات ألفا) ،

وهما قيمتان مرتفعتان ، (0.91ومعامل ثبات التجزئة النصفية )
، مما 0.01لواحد الصحيح وجميعها دال عند مستوى لقربهما من ا

 يدل على الثبات المرتفع لالختبار .

 صدق وثبات االختبار المهاري:

 صدق المحكمين -أ
تم عرض االختبار المهاري على مجموعة من السادة المحكمين 
للتأكد من مناسبة سؤال االختبار لقياس أهداف الوحدة المهارية، 

 ته للتطبيق دون إبداء أية مالحظات.واقروا جميعا بصالحي

 ثبات االختبار المهارى : -أ
، تم حساب ثبات االختبار المهاري عن طريق ثبات المصححين

بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي يعطيها مصححان أو 
وبعبارة أخرى فإن كل ، أكثر لنفس األفراد في نفس االختبار

، تصحيح اختبار واحدمفحوص يحصل على درجتين أوأكثر من 
وقد تم حساب معامل االرتباط بين درجات مصححي االختبار 

 المهاري )س، ص، ع( والجدول التالي يوضح ذلك :  

 الختبار المهــــارىا ي( معامل ارتباط بين مصحي2) جدول

 الداللة االرتباط المصححين

 0.01 8790. س، ص

 0.01 0.936 ع، س

 0.01 0.920 ص، ع

الجدول السابق إرتفاع قيم معامالت االرتباط وجميعها يتضح من 

القترابها من الواحد الصحيح مما  0.01قيم دالة عند مستوى 

كما يدل أيضا على ثبات ، يشير إلى ثبات االختبار المهاري

 مقياس التقدير كأداة لتصحيح االختبار المهاري.

 صدق وثبات مقياس التقدير: -

 :صدق مقياس التقدير 
مقياس التقدير على مجموعة من األساتذة المحكمين  تم عرض

للتأكد من مدى سهولة ووضوح عبارات المقياس، وارتباط أهداف 
وقد كانت هناك بعض المالحظات فيما ، البحث ببنود المقياس

يخص الصياغة اللغوية لبعض البنود وقد تم تعديلها وإعادة 
ة صالحة صياغتها وبذلك أصبحت البطاقة في صورتها النهائي

 للتطبيق .

 :ثبات مقياس التقدير 
تم التأكد من ثباته عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات 

 المصححين كما سبق ذكره 

 . واالختبار المهاري، تحديد زمن اإلجابة على االختبار المعرفي-
تم حساب الزمن الالزم لإلجابة على كالً منهما من خالل حساب 

، غرقته عينة البحث االستطالعية في اإلجابةمتوسط الزمن الذي است
( دقيقة ، 30وقد بلغ متوسط زمن اإلجابة على االختبار المعرفي ) 

 (ساعاتان .  2واالختبار المهاري )

 الدراسة األساسية : 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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هدفت الدراسة إلى بناء وحدة  تعليمية لتنمية الهدف من الدراسة :
ألزياء لطالب المعارف والمهارات فى مقرر تصميم مكمالت ا

الفرقة الرابعة بقسم التعليم الصناعى بشعبة المالبس الجاهزة بكلية 
 التربية  جامعة حلوان واختبار مدى فعاليتها. 

 خطوات إجراء الدراسة:

 تطبيق االختبار التحصيلي القبلي. -1

 تطبيق االختبار المهاري القبلي . -2

 شرح الوحدة التعليمية المقترحة للطالب.  -3

 بار المهاري البعدى .تطبيق االخت -4

 تطبيق االختبار التحصيلي النظري البعدي . -5

قامت الباحثة بتصحيح االختبار التحصيلى المعرفى القبلى / البعدى 

ً لمفتاح تصحيح االختبار وتم تصحيح االختبار التطبيقى  طبقا

 المهارى البعدى تبعاً لمقياس التقدير.

 :Resultsالنتائج 

 ق من صحة فروض البحث .تضمنت نتائج البحث التحق

 الفـرض األول: 

 ينص الفرض األول على ما يلى :

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين "

درجات الطالب في االختبار المعرفي قبل وبعد تطبيق متوسطي 

 .  الوحدة لصالح التطبيق البعدي"

 T-testوللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" 

 جات األختبار المعرفى والجدول التالى يوضح ذلك :على در

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في االختبار المعرفى قبل وبعد تطبيق الوحدة (3جدول رقم )

 المتوسط الحسابي المجمـوع

 م

 االنحراف المعياري

 ع

 العينة

 ن

 درجـات الحرية

 د.ح

 قـيـمـة

 "ت"

 مستوى الداللة

 واتجاهها

 2.63523 9.7778 ىالقبلـ
9 8 43.513 

لصالح  010.

 1.87083 48.0000 البعـدى البعدى

 

( وهي قيمة 43.513يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( بلغت )

ً عند مستوى  حيث بلغ ، لصالح القياس البعدي 010.دالة إحصائيا

( في حين بلغ متوسط درجات 9.77متوسط درجات القياس القبلي )

( ، ويدل ذلك على ارتفاع مستوى تحصيل 48.00البعدي )القياس 

مما يشير إلى ، الطالب بعد دراستهم للمعارف المتضمنة بالوحدة

 فعاليتها في اكتساب الطالب للمعارف المتضمنة بها.

ً بين  أسفرت نتيجة الفرض األول على "وجود فروق دالة إحصائيا

وبعد تطبيق  متوسطي درجـات الطالب في االختبار المعرفي قبل

وترجع الباحثة ذلك إلى "دقة ، الوحـدة لصالح التطبـيق البعدي"

ودقة اختيار ، صياغة األهداف وترابطها وتنوعها وإمكانية قياسها

ومالءمة الوسائل واألنشطة ، وارتباطه باألهداف، وتنظيم  المحتوى

ومالءمة طرق التدريس ، التعليمية وارتباطها بالمواقف التعليمية

ودقة وموضوعية ، توى وترابطها مع األهداف المراد تحقيقهاللمح

وبذلك  أدوات التقويم وشمولها وارتباطها باألهداف المراد تحقيقها

 .  يتحقق الفرض األول

وتتفق هذه النتيجة  مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة )سحر 

( دراسة )سحر 2013-( دراسة ) وليد شعبان 2011-زغلول 

( دراسة )حنان طه على، عبير 2014-عبد العزيز  هدى، حربى

( والتي أسفرت عن "وجود فروق دالة إحصائياً بين 2020-ابراهيم 

متوسطي درجات الطالب في اختبار المعارف المتضمنة بالوحدة 

قبل وبعد تطبيقها لصالح التطبيق البعدي" وأكدت على أن استخدام 

 ة في تعلم أكثر إيجابية . أسلوب الوحدات الدراسية يسهم بصورة فعال

 الفـرض الثانى: 

 :على ما يلى  الثانىينص الفرض 

" توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين متوسطي 

درجات الطالب في االختبار المهاري قبل وبعد تطبيق الوحدة 

 لصالح التطبيق البعدي"

ى عل T-testوللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" 

 درجات األختبار المهارى وكانت النتيجة كاآلتي:

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في درجات األختبار المهارى قبل وبعد تطبيق الوحدة (4جدول رقم )

 المتوسط الحسابي المجمـوع

 م

 االنحراف المعياري

 ع

 العينة

 ن

 درجـات الحرية

 د.ح

 قـيـمـة

 "ت"

 مستوى الداللة

 واتجاهها

 2.23607 8.33 القبلـى
9 8 17.033 

لصالح  010.

 7.14143 43.33 البعـدى البعدى

( وهي 17.033يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( بلغت )

حيث ، لصالح القياس البعدي 010.قيمة دالة إحصائياً عند مستوى 

( في حين بلغ متوسط 8.33بلغ متوسط درجات القياس القبلي )

( ويدل ذلك على ارتفاع مستوى 43.33البعدي ) درجات القياس

مما يدل على استفادة ، المتضمنة بالوحدةأداء الطالب للمهارات 

الطالب من المهارات التي يحتويها المحتوي التطبيقي وقد يرجع 

ذلك إلي تبسيط وتحليل الباحثة لكل مهارة إلي عدد من الخطوات 

ئية، ومناسبة للبيان وكذلك صياغة االهداف المهارية بصورة إجرا

باإلضافة إلى رغبة وإهتمام الطالب وتحمسهم فى أداء ، العملي

وتتفق هذه ، وبذلك يتحقق الفرض الثانىالمهارات بإيجابية. 

-النتيجة  مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة )سحر زغلول 

هدى ، ( دراسة )سحر حربى2013-( دراسة ) وليد شعبان 2011

-( دراسة )حنان طه على، عبير ابراهيم 2014-عبد العزيز 

ً بين 2020 ( والتي أسفرت عن "وجود فروق دالة إحصائيا

متوسطي درجات الطالب في أن الوحدات التعليمية لها فاعلية فى 

رفع كفاءة أداء الطالب وتنمية مهارتهم بدرجة ملموسة واستفادتهم 

 منها. 

 الفـرض الثالث: 

 ى :على ما يل الثالثينص الفرض 

توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين متوسطي " 

درجات الطالب فى تحصيل المعارف والمهارات قبل وبعد تطبيق 

 الوحدة المقترحة لصالح التطبيق البعدى"

وكانت  T-testوللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" 

 النتيجة كاآلتي:

 متوسطي درجات الطالب في تحصيل المعارف والمهارات قبل وبعد تطبيق الوحدةداللة الفروق بين   (5جدول رقم )

 المتوسط الحسابي المجمـوع

 م

 االنحراف المعياري

 ع

 العينة 

 ن

 درجـات الحرية

 د.ح

 قـيـمـة

 "ت"

 مستوى الداللة

 واتجاهها

  3.51584     18.11 القبلـى
 لصالح البعدى 0.01 29.635 8 9

  7.88987 91.33 البعـدى

( وهي 29.635يتضح من الجدول السابق أن قيمة " ت " تساوى )

ً عند مستوى  لصالح القياس البعديلصالح  0.01قيمة دالة إحصائيا

مما يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيقين ، القياس البعدي

لصالح التطبيق البعدى، أى أن الوحدة التعليمية المقترحة ألسلوب 
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مكمالت األزياء نجحت فى تحقيق الهدف منها وذلك المكرمية فى 

بالنسبة لقدرتها على زيادة التحصيل المعرفي وتنمية المهارات 

ألسلوب المكرمية فى مكمالت األزياء. ويرجع ذلك إلي مزايا التعلم 

ستخدام الوحدات التعليمية حيث تعمل الوحدة التعليمية علي تحقيق إب

الطار التطبيقي، وتراعي الفروق التكامل بين االطار النظري وا

الفردية بين الطالب بحيث يستطيع الطالب تكرار النشاط المطلوب 

 منه للوصول إلي النتيجة المطلوبة.

وهذا يعنى أن حجم التأثير كبير، بمعنى أن معلومات ومفاهيم 

الطالب عن الوحدة قد زادت بشكل مؤكد مما يدل على فاعلية 

، لمكرمية فى تصميم مكمالت األزياءالوحدة المقترحة ألسلوب ا

ويرجع ذلك إلى تنظيم المحتوى بشقيه النظرى والتطبيقى ودقة 

توزيعه فى ضوء األهداف المراد تحقيقها وقد تم تنظيمه فى تتابع 

منطقى من السهل إلى الصعب ودقة صياغة األهداف وترابطها 

الوسائل وإمكانية قياسها والمدى الزمنى المتاح للتنفيذ، ومالءمة 

واألنشطة وارتباطها بالمواقف التعليمية ومالءمة طرق التدريس 

للمحتوى وترابطها مع األهداف المراد تحقيقها، ودقة وموضوعية 

وبذلك ادوات التقويم وشمولها وارتباطها باألهداف المراد تحقيقها . 

)سحر زغلول دراسة . وتتفق هذه النتيجة مع يتحقق الفرض الثالث

هدى ، ( دراسة )سحر حربى2013-سة ) وليد شعبان ( درا2011-

-عبير ابراهيم ، ( دراسة )حنان طه على2014-عبد العزيز 

(، علي أن الوحدة التعليمية لها فاعلية علي تنمية معارف 2020

ومهارات الطالب وأكدت على تأثر الطالب واستفادتهم من 

 الوحدة التعليمية.بالمعارف والمهارات المتضمنة 

  Recommendationsيات التوص

 في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الباحثة باآلتي : 

االستفادة من الوحدة التعليمية المقترحة فى األستفادة من  -1

اسلوب المكرمية فى مقرر تصميم مكمالت األزياء بشعبة 

 -بكلية التربية  -المالبس الجاهزة قسم التعليم الصناعى 

 جامعة حلوان.

ام بتحديث المعارف والمهارات التي يتطلبها مقرر االهتم -2

تصميم مكمالت األزياء الذي يدرس لطالب الفرقة الرابعة 

 بشعبة المالبس الجاهزة .

االهتمام بتحقيق التكامل بين الجوانب المعرفية والمهارية في  -3

تصميم الوحدات التي تقدم للطالب في مختلف المناهج 

هزة بحيث تضيق الفجوة بين الدراسية  بشعبة المالبس الجا

 النظرية والتطبيق . 

 بناء وتطوير وحدات أخرى في مناهج المالبس الجاهزة. -4

ً حتى  -5 إعداد الطالب بشعبة المالبس الجاهزة إعداداً تربويا

يتسنى لهم تأدية مهامهم التدريسية كمعلمين فى المدارس 

 الفنية بكفاءة عالية . 

أعضةاء  –ين )الطةالب فتح قنةوات اتصةال لتبةادل الخبةرات بة -6

 هيئة التدريس( مع المؤسسات العلمية والتطبيقية في الخارج.
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