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EFFECTIVENESS OF AN EDUCATIONAL UNIT WHICH BASED ON BLENDED LEARNING 
FOR THE ACQUISTION OF BASIC KNOWLEDGE AND SKILLS OF CLOTHING SEWING 

TECHNIQUES 
 
 

  . طالبة ماجستیر تخصص تصنیع المالبس بقسم المالبس والنسیج كلیة االقتصاد المنزلي جامعة الملك عبد العزیز بجدة 
 

  لعزیز بجدةأستاذ تكنولوجیا تصنیع المالبس بقسم المالبس والنسیج كلیة االقتصاد المنزلي جامعة الملك عبد ا
 

Abstract  Keywords 
یھدف ھذا البحث إلى بناء وحدة تعلیمیة مقترحة تعتمد على التعلم المدمج الكتساب المعارف والمھارات األساسیة 

رات وقیاس وقیاس فعالیة الوحدة التعلیمیة المقترحة في تزوید الطالبات بالمعارف والمھا ، لتقنیات حیاكة المالبس 
ویسعى ھذا البحث إلى توفیر بیئة تعلیمیة  ، اتجاه الطالبات نحو الطریقة المقترحة والوحدة التعلیمیة المقترحة

وتم استخدام  . أحد نماذج التعلم المدمجمن عد ھذا النموذج یُ و ، مقترحة (بیئة التعلم بالتناوب على محطات التعلم) 
والتحقق  تساؤالتھجابة على واإلالبحث   أھدافبتحقیق  مایبي بسبب صلتھالبحث المنھج الوصفي والمنھج التجر

 ، المستوى الثاني  ، التصمیم وانتاج المالبس ) طالبة من قسم تقنیة 21وتكونت عینة البحث من ( . ھ وضمن فر
لعام الدراسي ل ، في الكلیة التقنیة للبنات بجدة  ، وخیاطة وإنتاج المالبس)  ، في التخصصین:( تصمیم األزیاء

على عینة البحث ذات المجموعة   ؛ و تم تطبیق الوحدة التعلیمیة المقترحة (قبل وبعد) ھـ ١٤٤٠ - ھـ  ١٤٣٩
) بین متوسطات 0.  05تلخصت نتائج البحث إلى التالى وجود فروق دالة احصائیا عند مستوى ( . الواحدة 

البعدي  االختبارة المقترحة (قبل وبعد) التطبیق لصالح درجات الطالبات في المعارف المكتسبة في الوحدة التعلیمی
) بین متوسطات  0.  05وكذلك وجود فروق دالة احصائیا عند مستوى( ، وبھذا یكون تحقق الفرض األول  ، 

 االختبار( قبل وبعد) التطبیق لصالح  درجات الطالبات في المھارات المكتسبة في الوحدة التعلیمیة المقترحة
بین  )0.  05( باإلضافة إلى وجود فروق دالة احصائیا عند مستوى . وبھذا یكون تحقق الفرض الثاني ، البعدي 

متوسطات درجات الطالبات في مقیاس االتجاه (قبل وبعد) مقیاس االتجاه البعدي و بھذا یكون تحقق الفرض 
وأخیرا ووجود فروق  . ) التطبیقالتعلم المدمج (بعد الثالث؛ حیث تكون اتجاه ایجابي لدى الطالبات نحو أسلوب

بین متوسطات درجات الطالبات في التطبیق (قبل وبعد) على الوحدة التعلیمیة  )0.  05( دالة احصائیا عند مستوي
  .  وبھذا یكون تحقق الفرض الرابع ، المقترحة لصالح التطبیق البعدي 

 وحدة تعلیمیة   
Educational unit  

 التعلم المدمج 
Blended Learning 

 تقنیات الحیاكة 
Clothing Sewing 
Techniques 
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:Introduction  
ً ما تسعى المؤسسات التعلیمیة الى تحقیق الجودة في التعلیم و . دائما

ت)  ھي  تقدیم الخدمة . ا (خالد العواد :  دالجودة كما عرفھ
للمستفیدین في أعلى صورھا وفق توقعاتھم لذا فإن الجودة في 

التعلیم تعني تھیئة العملیة التعلیمیة للطالب لتحقیق أقصى استفادة 
والبد أن تشمل جمیع عناصر العملیة  ، ممكنة بأعلى مستوى لألداء

ولكي ، ھج وبیئة التعلم والمجتمع) والمتعلم و المن، التعلیمیة (المعلم
  نحقق ذلك یجب أن نستوفي كل من : 

 . التحول من منھج الحفظ إلى منھج التحلیل والتفكیر  - 1
حث الطالب على استخدام التقنیات الحدیثة ومھاراتھا  - 2

وأدواتھا بحیث یصبح الطالب منتًجا للمعلومات ال خازنا 
 . فةویصبح المعلم مرشًدا ال ناقًال للمعر، لھا

، التركیز على الجانب التطبیقي والتجریبي في التعلم  - 3
 . وذلك عن طریق ربط التعلیم بالممارسة العملیة

 ) 28- 27، م2010(كشغري :  
(أن  Shyamlee, 2012 ، SD & Phil ، Mووضحت (

التكنولوجیا قدمت العدید من وسائل التعلیم والتعلم لتحسین التعلیم 
مثل أجھزة الحاسب اآللي واإلنترنت ، وتوفیر خبرات تعلیمیة أفضل

والمدونات وبرامج العروض التقدیمیة  التي لعبت دوًرا كبیًرا في 
  . استكشاف أسالیب تدریسیة أكثر إثارة و إنتاجیة للطالبات والطالب

)  التي أطلقھا ولي العھد السعودي 2030وبعد (رؤیة السعودیة
الوطني إلى مابعد بالمملكة العربیة السعودیة وھي خطة التحول 

النفط ؛ اتجھت معظم الوزارات التعلیمیة والمؤسسات التدریبیة إلى 
تطویر التعلیم لدیھا لتتماشى مع محاور الرؤیة ومن تلك الخطط 

  . توظیف التعلیم اإللكتروني بشكل مكثف في العملیة التعلیمیة

م) إلى رفع كفاءة الطریقة 2003و أوصت دراسة  (الكاف :  
ة في التدریس باستخدام الوسائل التعلیمیة الفعالة وإلى التنوع التقلیدی

الفیدیو  –في استخدام أسالیب البرمجة والتعلم الذاتي (الكتیب 
الحقائب التعلیمیة) والتي لھا دور في زیادة التحصیل  –التعلیمي 

كما أشار ، وتنمیة المھارات لدى الطالبات لمراعاة الفروق الفردیة
م) إلى أن التعلم اإللكتروني  ساھم بشكل كبیر في  2008(نبھان :  

حیث استبدل ، تطویر العملیة التعلیمیة ولیس فقط  في حل المشكالت
ُصد بھ :  تغیر مقصود في  مفھوم التعلیم  بمفھوم  "التعلم " والذي یق

السلوك یستدل علیھ من أداء المتعلم وھو ناتج عن الخبرات أو 
وال یمكن مالحظتھ بشكل مباشر بل   وھو ثابت نسبیًا ، التعلیم

  . یستدل علیھ من التغیرات التي تطرأ على سلوك المتعلم
)  Krasnova,2015) نقًال عن  (Al-qurashi,2018و ترى ( 

اتجھت البلدان في جمیع أنحاء العالم الى  ، أن في العصر الحدیث
 تبني تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت لتصبح جزًءا ال یتجزأ من

  . وأدوات للمعلمات لتعزیز تجربة الطالبات  ، أنظمتھا التعلیمیة
و مع انتشار نظم التعلم اإللكتروني وزیادة اإلقبال على استخدامھا 

 ، ظھرت مشكالت كثیرة منھا ، وتوظیفھا في العملیة التعلیمیة
حاجة التعلم اإللكتروني إلى بنیة تحتیة من أجھزة ومعدات تتطلب 

إلضافة إلى صعوبة إجراء عملیات التقویم التكویني تكلفة عالیة با
والنھائي وعدم ضمان مصداقیتھما وبخاصة عندما یتضمن المقرر 

نتیجة لھذه المشكالت ظھرت الحاجة لنظام  ، مھارات عملیة أدائیة
تعلم جدید یجمع بین مزایا التعلم اإللكتروني ومزایا التعلم التقلیدي 

(عبد  . Blended Learning( (وھو ما یسمى بالتعلم المدمج 
  ) 62، م2012الموجود : 

)  یعالج الكثیر من BLENDED LEARNINGوالتعلم المدمج (
ومشاكل التعلیم التقلیدي وجاءت كل من  ، مشاكل التعلم عن بعد
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، م )  2013و دراسة (عبد الھادي : ، م) 2014دراسة (عشماوي : 
م)  و 2015العال : و دراسة (عبد ، م) 2012و دراسة (األعصر : 

-AL) و دراسة (AL-aidarous 2016,دراسة (
QURASHI,2018 ( ،) ودراسةAL-HASSAN, 2015(  ،  

) لتؤكد على أھمیة التعلم المدمج  (ERYILMAZ ,2015 ودراسة
إلكساب المعارف و المھارات و تعزیز العملیة التعلیمیة في مختلف 

بالمؤسسة العامة  - ادارة تطویر المناھج- كما تسعى . المجاالت
للتدریب التقني والمھني بالعملیة التعلیمیة  إلى التطویر بشكل 

مستمر حیث أطلقت مؤخًرا برنامج (التعلم المدمج)  لدى أربعة 
تبوك)   ، األحساء ، جدة ، كلیات تقنیة للبنات وھن :  (الریاض

  . كمرحلة أولیة
یعابیة في جعـل وتھـدف ھـذه المبادرة إلـى زیـادة الطاقـة االسـت

أكثــر مرونـة بالنسـبة ، وأماكـن تقدیمھـا، أوقـات المقررات
وتقدیـم صـورة جدیـدة ومبتكـرة لبرامـج الكلیـات التقنــیة ، للطالبات

والمھنیة واالرتقـاء بالجودة مـن أجـل التعلیم والتعلم علـى 
  . المھـارات الوظیفـیة القابلـة للتطبیـق علـى نحـوأفضـل

 (HTTPS : //WWW. TVTC. GOV. 
SA/ARABIC/TRAININGUNITS/PAGES/GIRLSCOLL
EGES. ASPX   ,29,1, 2019) .  

 ,Krasnova) نقًال عن (AL-QURASHI,2018ووضحت (
مدارس مناھجھا برؤیة بأنھ من الضروري أن تصیغ ال   ) 2015

جدیدة تركز بقوة على التكنولوجیا الحددیثة وتكنولوجیا المعلومات 
ویعتبرالحد من التعلیم التقلیدي في الفصل  ، واالتصاالت بشكل عام

 BLENDED( ھو مؤشر على فعالیة تبني التعلم المدمج (
LEARNING   .  

تعلیمیة )  أن التعلم المدمج یوفر تجربة Pierce ، 2017وضحت (
مخصصة من خالل الجمع بین أفضل اإلرشادات التي توجھ مباشرة 

ً لوجھ ( -E) )  والتعلیمات ( اإللكترونیة (face to face(وجھا
learning مع محتوى أكثر قابلیة لإلدارة مع األخذ في  ( (

االعتبارضرورة تسلیط الضوء على أراء المعلمین واتجاه الطالبات 
المدمج  واإلستفادة منھا كتغذیة راجعة  ممن طبق علیھم التعلم

، إلجراء عملیات التطویر والتحسین المستمر على الخطط الحدیثة
م) والتي تھدف الى زیادة المحاوالت 2015:   ، كدراسة (البكري

وتحقیق األھداف ، القائمة على التعلم الدمج لزیادة الدافعیة للمتعلمین
، لتحصیلي أواألداء المھاريالتعلیمیة المنشودة سواء في الجانب ا

ت) بوضع نماذج وتصورات . وأوصت دراسة (القباني : د
السترایجیات تدریسیة تعتمد علي استخدام التعلم المزیج (المدمج)  

وتوظیفھ من قبل أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في مقررات 
م) بزیادة 2015:   ، كما أوصت دراسة (البكري. دراسیة مختلفة

القائمة على الدمج بین التعلیم التقلیدي والتعلیم  المحاوالت
والرفع من مستویات األھداف ، اإللكتروني لزیادة الدافعیة للمتعلمین

وھدفت  ، التعلیمیة سواء في الجانب التحصیلي واألداء المھاري
م)   الى قیاس اتجاه الطالبات نحو طریقة 2009دراسة (الغامدي : 

 2009:   ، كما ھدفت  دراسة (العازمي ،التعلم المدمج في التعلیم
م)  الى معرفة اتجاه طالب جامعة الكویت نحو التعلیم اإللكتروني 

، والعمل على تنمیة اإلتجاه اإلیجابي لدیھم نحو التعلیم اإللكتروني
كما أوصى بضرورة . وتوفیر الدعم والمساندة بصورة مستمرة

ة لیتسنى لھم استخدام توفیر خدمة اإلنترنت الالسلكیة لطالب الجامع
االنترنت في أي مكان وأي وقت وعدم تقییدھم بالتواجد داخل 

  . مختبرات الحاسب اآللي
 الضوء سلطت العلمیة واألبحاث األدبیات من العدید أن من وبالرغم 

  النظریة التعلیمیة المقررات على المدمج التعلم فاعلیة مدى على
 – الباحثة علم حد على –رةند وجد ولكن  العلمیة المقررات وبعض

 المدمج التعلم فاعلیة على الضوء سلطت التي للدراسات
)BLENDED LEARNING المھنیة التطبیقیة المقررات )على 

 على الضوء الدراسة سلطت لذلك المالبس حیاكة مقررات وباألخص
 امكانیة مدى وقیاس  ،المالبس حیاكة مھارات بتدریس یُعنى مقرر

 المدمج التعلم باستخدام بھا الخاصة المھاراتو المعارف اكساب
)BLENDED LEARNING ( .   
 تحت تندرج التي المھارات إحدى ھي الحیاكة مھارة تعتبر و

 حیاكة تقنیات مقرر منھا و المتخصصة الكلیات في خاصة مقررات
 الحیاكة تقنیات مقرر یعتبر حیث ،بجدة للبنات التقنیة بالكلیة المالبس

 یبنى والتي بالكلیة والحیاكة التفصیل تقنیة لقسم تأسیسيال المقرر ھو
 خبرة خالل ومن ،تلیھ التي المقررات ومھارات معارف علیھ

 الطالبات بین فردیة فروق وجود اتضح للطالبات بالتدریس الدراسة
 یكفي ال الدرس زمن أن كما ،المھارة اكتساب زمن و درجة في

 دعى مما ،المطلوبة اناإلتق لدرجة یصلن حتى الطالبات لبعض
 المدمج التعلم على قائمة تعلیمیة وحدة فاعلیة دراسة الى الباحثة

   .المالبس حیاكة لتقنیات األساسیة والمھارات المعارف إلكساب
Statement of the problem 

  ومما سبق یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة : 
  تعلیمیة قائمة على التعلم المدمج امكانیة بناء وحدة ما

إلكساب المعارف والمھارات األساسیة لتقنیات حیاكة 
  المالبس؟

  ما فاعلیة الوحدة التعلیمیة القائمة على التعلم المدمج في
إكساب المعارف والمھارات األساسیة لتقنیات حیاكة 

 المالبس ؟
 علم ما اتجاه الطالبات نحو الوحدة التعلیمیة القائمة على الت

 المدمج ؟
Objective:   
  بناء وحدة تعلیمیة قائمة على التعلم المدمج إلكساب

 . المعارف والمھارات األساسیة لتقنیات حیاكة المالبس
  قیاس فاعلیة الوحدة التعلیمیة القائمة على التعلم المدمج في

إكساب المعارف والمھارات األساسیة لتقنیات حیاكة 
 . المالبس 

  اتجاه الطالبات نحو الوحدة التعلیمیة القائمة على قیاس
 . التعلم المدمج

  تحسین أداء الطالبات من خالل استخدام استراتیجیات
 . ونظریات حدیثة في التعلم 

Significance 
  تحقیق الھدف العام لإلدارة العامة لتصمیم وتطویر المناھج

ھني الذي ینص بالمؤسسة العامة للتدریب التقني والم
على:(إعداد اآللیات المناسبة لتصمیم وتطویر المناھج 

وتنفیذھا بالطریقة التي تتفق مع سیاسات المؤسسة وأھدافھا 
 . المستقبلیة)

 ؛ التي عمدت  2030استجابة لـ (رؤیة السعودیة  (
المؤسسة العامة للتدریب التقني والمھني على تسخیر 

ي تمثل بعضھا في:(اعداد أھدافھا لتحقیق تلك الرؤیة  والت
مناھج تعلیمیة مرنة ترتكز على التكنولوجیا الحدیثة  

و ، و المساھمة في دفع عجلة اإلقتصاد ، لتطویر المھارات
وتنمیة ، سد الفجوة بین المخرجات ومتطلبات سوق العمل

وتمكینھا من ، مھارات المرأة السعودیة و استثمار طاقتھا
لتي تساھم في ازدھار الحصول على الفرص الوظیفیة ا

 . اقتصاد المجتمع)
  یساھم ھذا البحث في فتح المجال أمام البحوث والدراسات

األخرى لبناء برامج تدریبیة و و حدات تعلیمیة متخصصة 
 . في التدریب المھني القائمة على التعلم المدمج

Hypothesis 
  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات

لطالبات (قبل وبعد)  التطبیق في االختبار التحصیلي ا
 . المعرفي لصالح اإلختبار البعدي 

  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات
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الطالبات (قبل وبعد )التطبیق في اختبار األداء المھاري 
 . لصالح اإلختبار البعدي

  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات
بات (قبل وبعد) التطبیق للوحدة التعلیمیة المقترحة الطال

 . لصالح التطبیق البعدي
  تكوین اتجاه ایجابي لدى الطالبات نحو الوحدة التعلیمیة

 . القائمة على التعلم المدمج
 Delimitations  

  : وحدة تعلیمیة قائمة على التعلم الحدود  الموضوعیة
 3و مقسمة على ، ساعة 24وستطبق بواقع  ، المدمج
مقسمة على (یومین)  ، ساعات) أسبوعًیا 8بمعدل (، أسابیع

 . في األسبوع
  : الكلیة التقنیة للبنات بجده الحدود المكانیة . 
  : طالبات الكلیة التقنیة للبنات بجده الحدود البشریة ، 

تصمیم وإنتاج تقنیة المسجالت بقسم  ، بالمستوى الثاني
صصین :  ( تصمیم االزیاء  و خیاطة في التخ ، المالبس

 113ویدرسن مقرر تقنیات الحیاكة (، وإنتاج المالبس) 
 . كساء)  

 Methodology 
یتبع البحث الحالي المنھج الوصفي و المنھج التجریبي 

  . لإلجابة على تساؤالت البحث و التحقق من فروضھ 
  عینة البحث :  

 الكلیة طالباتطالبة من  )   21تمثلت عینة البحث بـ (
-  ھـ1439 لعام . الثاني بالمستوى  ،بجده للبنات التقنیة
 في  ،المالبس وإنتاج تصمیمتقنیة بقسم  المسجالت ،ھـ1440

 ، المالبس) وإنتاج خیاطة و  االزیاء تصمیم (  : التخصصین
وتم استخدام   ، كساء) 113( الحیاكة تقنیات مقرر ویدرسن

  . واحده (قبلي / بعدي)   أسلوب المجموعة ال
Terminology 

  Educational unitوحدة تعلیمیة : 
ا لھ مخطط تنظیم ھي ً  التعلیمیة المادة یتضمن مسبق

 و ،التدریس وطرق ،بھا المصاحبة التعلیمیة األنشطة و ،والوسائل
  .المرجوة األھداف بلوغ إلى مجموعھا في تؤدي التي و التقویم
   . )342 ،م 1995  : ي(اللقان

 Blended Learningالتعلم المدمج : 
 ما بأسلوبھ یمزج الذي  ،االلكتروني التعلیم أشكال أحد ھو

 التدریس أسالیب و واالتصاالت المعلومات تكنولوجیا استخدام بین
 األسالیب ھذه تتكامل و ،الكترونیة مقررات ضمن ،األخرى التقلیدیة
  تخدم و ،جماعیة أو فردیة بصورة مدربینال و المتدربین مع وتتفاعل

ًا ،التعلیمیة لألھداف  عن التخلي دون ،المتدربین لمصلحة وتحقیق
   . )7 ،م2013 : (سلیم  .الدرس قاعة في التعلیمي الواقع

 Clothing Sewing Techniquesتقنیات الحیاكة : 
 تبًعا المالبس أجزاء لتجمیع المستخدمة الفنیة الطرق ھي

 ،(الملمس حیث من المستخدمة الخامات و  ،الحیاكة وعن لتصنیف
 الملبسي للمنتج النھائي الشكل إلى للوصول  التصمیم) ،السمك

  .  )11 ،م2003 : (الجواد  .الحیاكة ماكینة باستخدام
 متغیرات البحث : 

 املدمج التعلم على القائمة التعليمية الوحدة  : املستقل المتغیر.   
 املالبس حياكة لتقنيات األساسية واملهارات ملعارفا  : التابع المتغیر .   

Procedure  
  .التعلیمیة الوحدة بناء .1

 التعلم لبرامج التعلیمي بالتصمیم تھتم التي النماذج تنوعت
 : وأخرون (ألونسو ونموذج م)2002 : (كارمان كنموذج المدمج
  .  ),ODP 2003( ونموذج م) 2012 : (المخیني جونموذ م)2005
 الوحدة بناء في   م)2012 : (الغامدي نموذج  الحالیة الدراسة  واتبعت

  النموذج حداثة : أبرزھا أسباب لعدة وذلك ؛ المقترحة  التعلیمیة
 ،المدمج التعلم بأسلوب التعلیم و التدریب ووحدات لبرامج وتخصصھ

 بعد دهاعدا تم  مقترح وأنھ ،خطواتھ وتسلسل بساطتھ على باإلضافة
  .المدمج بالتعلم متخصصة نماذج خمس بین مقارنة  اجراء

 مرحلة : ھي رئیسیة مراحل ست على النموذج واشتمل 
 مرحلة ،التطبیق مرحلة ،اإلنتاج مرحلة  ،التصمیم مرحلة ،التحلیل
   . والنشر التوزیع مرحلة ،التقویم

 خصائص تحلیل تم المرحلة ھذه في : التحلیل  مرحلة  ) 1
 والموارد االحتیاجات وتحلیل ،األساسیة نالمتعلمی
   . المقترحة التعلیمیة الوحدة لتنفیذ الالزمة

 الوحدة تصمیم  تم  المرحلة ھذه في : التصمیم  مرحلة  ) 2
 أما ،تعلیمیة دروس  (ثالث) من تكونت التي التعلیمیة

 ساعة  )24( ھي ككل التعلیمیة الوحدة لتنفیذ الزمنیة المدة
 8( بواقع درس كل ، دروس)  3(  : على تقسیمھا وتم

 أن حیث ،األسبوع في (یومین) على والمقسمة ، ساعات)
  فیكون  ساعات) 4( بمعدل یوم كل في التدریس زمن
 التطبیقي اإلطار وزمن  (ساعة) ھو النظري اإلطار زمن

   . ساعات) 3( ھو
 صیاغة تم ثم  ،التعلیمیة للوحدة العام الھدف صیاغة تم  ) 3

 في یتضح كما  ،درس لكل التفصیلیة جرائیةاإل األھداف
  : التالیة الجداول

عنوان الوحدة التعلیمیة:  ماكینة الحیاكة المنزلیة / أنواع 
 الحیاكات

  –من اعداد الباحثة  –)  : یوضح محتوى الوحدة التعلیمیة 1جدول (
  الزمن  اإلطار التطبیقي  اإلطار النظري  العنوان  الدرس

ماكینة   األول
  . ةالحیاك

 نبذه تاریخیة عن ماكینات  الحیاكة .  
 التعرف على أنواع مكاینات الحیاكة .  
  التعرف على أجزاء ماكینة الحیاكة

  . المنزلیة

  شراء ماكینة الحیاكة
  المنزلیة

  لضم أجزاء ماكینة الحیاكة
 . المنزلیة 

  تشغیل ماكینة الحیاكة
  . المنزلیة 

  ساعات نظري 3
-  

  ساعات تطبیقي 5

واع أن  الثاني
  . الحیاكات 

  التعرف على أنواع  الحیاكات
(الحیاكة المستقیمة / الحیاكة 

  . المنحنیة / حیاكة الزوایا) 

  أنواع  الحیاكات (الحیاكة
المستقیمة / الحیاكة 

  . المنحنیة / حیاكة الزوایا) 

  ساعتین نظري
-  

  ساعات تطبیقي 6

األعطال   الثالث
  . والصیانة

 ة التعرف على العیوب األساسی
 . لعملیات الحیاكة و كیفیة معالجتھا 

  التعرف على طرق صیانة ماكینة
  الحیاكة  المنزلیة

  تحلیل العیوب األساسیة
لعملیات الحیاكة و كیفیة 
معالجتھا صیانة ماكینة 

  . الحیاكة المنزلیة 

  ساعتین نظري
-  

  ساعات تطبیقي 6
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إجراءات   أن تتقن الطالبة استخدام ماكینة الحیاكة المنزلیة متبعة
باإلضافة الى إجادة تنفیذ بعض العینات باستخدام  ، الصیانة الیومیة

 . الماكینة

            األھداف  التفصیلیة للوحدة التعلیمیة

  - من اعداد الباحثة  - )  : یوضح الھدف العام واألھداف التفصیلیة  للوحدة التعلیمیة 2جدول (
  األھداف الوجدانیة  األھداف النفس حركیة  األھداف المعرفیة

بعد تطبیق الوحدة التعلیمیة تستطیع   : بعد تطبیق الوحدة التعلیمیة تستطیع الطالبة  أن  : بعد تطبیق الوحدة التعلیمیة تستطیع الطالبة  أن
  : الطالبة  أن

  .المنزلیة الحیاكة ماكینة أجزاء تحدد .1
 حیث من المختلفة المكائن إبر أنواع بین تفرق .2

  .التركیب سلوبوأ الطول
  / المستقیم (الخط الخطوط أنواع بین تفرق .3

  . الزوایا)  / المنحني  الخط
   .الخاطئة الحیاكة عن الناتجة المشاكل تحلل .4

 المنزلیة الحیاكة ماكینة أجزاء لضم تتقن .1
  . بتركیز بھا الخاصة

  المنحنى حیاكة و المستقیمة الحیاكة تتقن .2
  .الزاویا وحیاكة

 الحیاكة لماكینة  الدرویة الصیانة تجري .3
   .بدقة بھا الخاصة المنزلیة

  . المنزلیة  الحیاكة بماكینة تعتني .1
 المھام أداء في نفسھا على تعتمد .2

   .إلیھا المسند

 آلیة تطبیق الدرس األول : 
  –من اعداد الباحثة  -)  : یوضح آلیة اإلطار النظري للدرس األول 3جدول (

  الزمن   بیقياإلطار التط  العنوان  الدرس
  د)  180( 

ول
األ

  

كة
حیا

 ال
ئن

مكا
ن 

 ع
ذة

نب
  

 د)  15(   تقییم قبلي  
 د)  15(   مناقشة وحوار  
 نبذه تاریخیة عن مكائن الحیاكة .  
 د)  30(   . التعرف على أنواع مكائن الحیاكة  

  التعرف على أوجھ الشبھ واالختالف بین
مكائن الحیاكة من حیث (شركات اإلنتاج 

  نوع االستعمال)  –ة الوظیف –
  د)  30( 

   (د  15نشاط  صفي لكسر الجمود (
  التعرف على أجزاء ماكینة الحیاكة

 . المنزلیة
 التعرف على ملحقات ماكینة الحیاكة  

  د)  30( 

 تعبئة المكوك وتركیبھ . 
  د)  30(   . لضم أجزاء الماكینة  

  النقاط الواجب مراعاتھا عند الجلوس
  د)  15(   الحیاكةعلى ماكینة 

 د)  15(   تقییم بعدي  
  –من اعداد الباحثة  -)  : یوضح آلیة اإلطار التطبیقي للدرس األول 4جدول (

  الزمن   اإلطار التطبیقي  العنوان  الدرس
  د)  300( 

ول
األ

  

كة
حیا

 ال
ئن

مكا
ن 

 ع
ذة

نب
  

 د)  15(   تقییم قبلي  
 د)  15(   مناقشة وحوار  
  اعداد ماكینة

  د)  30(   كةالحیا

  التدریب على أنواع
 الحیاكات المختلفة 

   بدون استعمال )
  الخیط) 

  د)  120( 

 د)  120(   تقییم بعدي  
 تقییم قبلي    

 آلیة تطبیق الدرس الثاني : 
  –من اعداد الباحثة  -)  : یوضح آلیة اإلطار النظري للدرس الثاني  5جدول (

  زمن ال  اإلطار النظري  العنوان  الدرس
  د) 120( 

ني
لثا

ا
ع   

نوا
أ

اكا
حی

ال
  ت

 د)  15(   تقییم قبلي  
 د)  15(   مناقشة وحوار  
 د)  50(  . التعرف على أنواع  الخطوط  
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  الحیاكة المستقیمة . 
 الحیاكة المنحنیة . 
 حیاكة الزوایا .  

 )د  15نشاط  صفي لكسر الجمود (
 التعرف على أنواع  الحیاكات . 
 یمة الحیاكة المستق . 
 الحیاكة المنحنیة . 
 حیاكة الزوایا .  

  د)  40( 
  
  

 د)  20(   تقییم بعدي  
- من اعداد الباحثة  -)  : یوضح آلیة اإلطار التطبیقي للدرس الثاني 6جدول ( 

  الزمن   اإلطار التطبیقي  العنوان  الدرس
  د)  240( 

ني
لثا

ا
  

ت
اكا

حی
ع ال

نوا
أ

  

 د)  15(   تقییم قبلي  
 د)  15(   مناقشة وحوار  
  د)  50(   . الحیاكة المستقیمة  
 د)  50(   . الحیاكة المنحنیة  
 د)  50(   . حیاكة الزوایا  
 د)  60(   تقییم بعدي  

  آلیة تطبیق الدرس الثالث : 
  -من اعداد الباحثة  -)  : یوضح آلیة اإلطار النظري للدرس الثالث 7جدول (

   الزمن  اإلطار النظري  العنوان  الدرس
  د)  120( 

ث
ثال

ال
  

انة
صی

وال
ل 

طا
ألع

ا
  

 د)  15(   تقییم قبلي  
 د)  15(   مناقشة وحوار  

تحلیل العیوب األساسیة 
لعملیات الحیاكة و كیفیة 

  . معالجتھا 
  د)  40( 

 )د  15نشاط  صفي لكسر الجمود (
  صیانة ماكینة الحیاكة

  د)  40(   المنزلیة

 د)  15(   تقییم بعدي  
 –من اعداد الباحثة  -)  : یوضح آلیة اإلطار التطبیقي للدرس الثالث 8(  جدول

  الزمن   اإلطار التطبیقي  العنوان  الدرس
  د)  240( 

ث
ثال

ال
  

انة
صی

وال
ل 

طا
ألع

ا
  

 د)  15(   تقییم قبلي  
 د)  15(   مناقشة وحوار  
  د)  120(    . الحیاكة المستقیمة  
 د)  120(   . الحیاكة المنحنیة  
 د)  120(   . حیاكة الزوایا  
 د)  15(   تقییم بعدي  

  استراتیجیات ووسائل وتقییم التدریس
  )  : یوضح االستراتیجیات واألنشطة والتقییم9جدول ( 

الطریقة   نوع التعلم  أسلوب التعلم
  المتبعة

االستراتیجیة 
  التعلیمیة

الوسیلة 
  التعلیمیة

  أسلوب التقییم  األنشطة التعلیمیة
  أنشطة الطالبة  شطة المعلمةأن

التعلم المدمج 
(التناوب على 

كحطات 
  التعلم) 

  

  التعلیم
  التقلیدي

 المناقشة   k. w. l   
  خریطة

 المفاھیم
  عظمة

 السمكة 
  التعلم

  التعاوني

  العرض
 التقدیمي 

  ورقة قراءة 
  عرض فیدیو  

  المالحظة
ومتابعة 

وتقییم 
  . الطالبات

   جمع المعلومات وتنظیمھا
و اإلطالع  في  بالقراءة

الكتب والكتیبات والمجالت 
  . المرتبطة بعنوان الدرس

  البحث عن الفیدیوھات
والصور المرتبطة بعنوان 

 . الدرس
  الترجمة .  

  اختبار
تحصیلي 

(قبلي / بعدي) 
 . 
  استبانة تقییم

  . تقریر

    التعلیم
اإللكترون

  ي  

  البیان
  العملي

  التعلم
 التعاوني

  التعلم
 الذاتي

  حل

  نموذج للمنتج
المطلوب 

 تنفیذه
   السبورة

"لتدوین 

 ورشة العمل . 
  المالحظة

ومتابعة 
وتقییم 

  الطالبات

 العمل الیدوي .    اختبار األداء
المھاري (قبلي 

 . بعدي)  /
  بطاقة

 . مالحظة
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 المالحظات"  تالمشكال
  ماكینة

الحیاكة 
  . المنزلیة

 مقیاس التقدیر . 
 مقیاس اإلتجاه  

 لیمیةاالحتیاجات  والموارد التع
)  : یوضح االحتیاجات والموارد التعلیمیة10جدول (

التعلم المدمج 
(التناوب على 
  محطات التعلم) 

  البیئة التعلیمیة
    نظام التعلم
  شاشة  الـ 

  )Blackboard (  
  التعلیم النقال

  المنصات المساندة
  شاشة  الـ ل
 )Blackboard (  

تجھیز الوحدة 
  التعلیمیة

  - من  اعداد الباحثة - 
تحدید االحتیاجات 
  والموارد التعلیمیة

 تجھیز البیئة  التعلیمیة :  
 ) 3تقسیم الطالبات إلى (

واحتوت كل ، مجموعات
) 7مجموعة على (

 . طالبات 
   توفیر عدد الماكینات

والطاوالت والكراسي 
 . )21(بعدد الطالبات)  (

  توفیر طاوالت الكي
 . )  3بعدد المجموعات (

 مة مراعاة األمن والسال
في تجھیز المعمل 

(األفیاش الكھربائیة لكل 
 . جھاز مستخدم)  

  التأكد من تجھیز البنیة
، التحتیة بكفاءة عالیة

 . واألجھزة التابعة لھا 
  ) توفیر اإلنترنت

  . المتنقل) 

   التأكد من جاھزیة شاشة
)  Blackboardاـل (

 . للمعلمة والطالبات
  تنظیم محاور الوحدة

ة اـل التعلیمیة داخل شاش
)Blackboard  (

باتباع معاییرالجودة في 
انتاج المقررات 

 Qualityاإللكترونیة (
Matters (QM)  ( .  

  تجھیز بنوك األسئلة
(بإضافة اإلختبار 

 التحصیلیة اإللكترونیة) 
  تجھیز لوحة المناقشة

لتسھیل المناقشة بین 
 . الطالبات

  نشر اإلعالنات بصفة
  . دوریة 

 ھواتف اإلستفادة من توفر ال
 . للتفاعل، النقالة للطالبات

 ) االستعانة بتطبیقmy u  (
؛ كوسیلة مساعدة في حال 

عدم توفر شاشة  الـ 
)Blackboard  (

  . وللتفاعل مع الطالبات
  تطبیق الـwatsApp  

للتواصل مع الطالبات بطریقة 
 ، أسھل وأسرع من المنتدى
كما أنھا أسرع في ارسال 

  . الروابط 
  حساب اـلpinterest 

إلثراء الطالبات بالخبرات 
األجنبیة من خالل الصور 

والفیدیوھات التي تعتبر 
 . مصدر تعلم جید للطالبات 

   حساب الـInstagram 
لجودة ما یقدم فیھما من 
صور وفیدیوھات التي 
تعتبر مصدر تعلم جید 

  . للطالبات 

  نظًرا لصغر السعة
الممنوحة للمدربة داخل 

حسابھا في (شاشة  
 ) black boardاـل

فتم تنظیم رفع المحتوى 
داخل المنصات المساندة 

ثم عمل مشاركة مع 
  وھي كالتالي : الشاشة 

  : منصة ایثاق 
لرفع أوراق العمل 

  . والتكالیف علیھا
  : منصة سالید شیر 

تقدیمیة  لرفع العروض  ال
  . علیھا

  : منصة بریزي 
لتنفیذ بعض العروض 

  . التقدیمیة علیھا
  
 وب : موقع الیوتی 

لرفع فیدیوھات المدربة 
  . علیھا

  تصویر الفیدوھات
التعلیمیة ورفعھا على 

قناة الباحثة في الیوتیوب 
 . 
  العروض التقدیمیة . 
  االختبارات اإللكترونیة

 . 
  إعداد اإلختبارات

 . المھاریة
  تجمیع أوراق القراءة

  . من المراجع التعلیمیة

  . الشرائح التي تم تصمیمھا و استخدامھا كأداة تعلمدة التعلیمیة ضمن توضح الصور التالیة بعض شرائح من الوح

   
  من اعداد الباحثة - )  : توضح الفیدیوھات التطبیقیة2) توضح قناة الیوتیوب للباحثة          صورة (1صورة (

  
  )Blackboard)  :  توضح  واجھة شاشة الـ ( 3صورة ( 

  
  لخیاطة)  : توضح مقرر تقنیات ا4صورة (

  
  )  : التعریف بالباحثة والدراسة والقوانین واألنظمة5صورة (

  
  )  : توضح معلومات للتواصل مع الباحثة6صورة ( 
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 )  : توضح أھداف الوحدة التعلیمیة7صورة (

 
)  : توضح تنظیم المحاور داخل شاشة الـ 8صورة (

)Blackboard باتباع معاییرالجودة في انتاج المقررات  (
 )Quality Matters )(QMاإللكترونیة (

  
)  : توضح آلیة سیر اإلطار النظري داخل شاشة الـ 9صورة (

)Blackboard( 

  
)  : توضح آلیة سیر اإلطار المھاري داخل شاشة الـ 10صورة ( 

)Blackboard( 

  
 )  :  توضح المراجع والمشاركات باألنشطة والمشاري11صورة ( 

  

  

  
 توضح أدوات التقییم (القبلي) )  : 12صورة (
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 )  : بنود أسئلة اإلختبار التحصیلي (القبلي / البعدي)13صورة ( 

  
 )  : توضح أدوات التقییم ( البعدي)14صورة (

  

  
  )  : توضح المنتدى16صورة (

  
 . )  : توضح بعض نتائج الطالبات في اختبار األداء المھاري البعدي  17صورة (

 من للتأكد والمتخصصین األساتذة من التعلیمیة دةالوح تقییم .2
   .التطبیق صالحیة

 من مجموعة قبل من وأدواتھا التعلیمیة الوحدة بنود تحكیم تم
 نسبة لقیاس احصائیًا معاجتھا وتم  )10( وعددھم المتخصصین

 %88( بین تراوحت والتي المقترحة التعلیمیة الوحدة على اإلتفاق
 بین اتفاق ھناك أن على یدل مما فعةمرت نسب وھي %) 97 الى

كما ھو موضح . المقترحة التعلیمیة الوحدة یخص فیما المحكمین
  بالجدول التالي :  
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 ینم)  : یوضح نسب االتفاق بین المحك11جدول ( 
  نسب االتفاق بین المحمكین  بنود التحكیم الوحدة التعلیمة المقترحة  م
  %90  وضوح بنود الوحدة التعلیمیة  1
  %95  صحة صیاغة األھداف  2
  %88  مالئمة األھداف ألسلوب التعلم المدمج  3
  %90  مالئمة األھداف للمحتوى  4
  %92  الترتیب المنطقي لمحتوى الوحدة التعلیمیة  5
  %96  صحة الصیاغة اللغویة ووضوحھا  6
  %94  صالحیة الوسائل التعلیمیة  7
  %97  صالحیة االستراتیجیات المستخدمة  8

 
، اتبعت الباحثة التصمیم التجریبي للمجموعة الواحدة
وبعد ، حیث تم تطبیق أدوات البحث القبلیة على (عینة البحث) 

تم تطبیق ، المعالجة باستخدام أسلوب التعلم المدمج المقترح

وذلك بھدف قیاس مدى  ، أدوات البحث مرة أخرى علیھم
فاعلیة وحدة تعلیمیة قائمة على التعلم المدمج الكساب 

المعارف والمھارات األساسیة لتقنیات حیاكة المالبس بالكلیة 
 . التقنیة للبنات بجده

 )  : یوضح التصمیم التجریبي للبحث12جدول ( 
  البعدي القیاس  المعالجة  القبلي القیاس  المجموعة

    البحث عینة
   الواحدة) لمجموعة(ا 

  متدربة  )21( 

  المدمج التعلم أسلوب تطبیق  التحصیلي االختبار
  التحصیلي االختبار   لوجھ) وجھا ( 

  الھاري األداء
 التقدیر مقیاس  
 المالحظة بطاقة  

  المدمج التعلم أسلوب تطبیق
   اإللكتروني) (التعلم

  المھاري األداء
 التقدیر مقیاس  
 المالحظة بطاقة  

  دوات البحث كًال من : وشملت أ
  (المعرفي) تم اجراء االختبار التحصیلي  االختبارالتحصیلي :

)  و قد بلغ عدد blackboardاإللكتروني على شاشة  الـ (
)  سؤاًال متنوًعا ما بین االختیار من متعدد 23أسئلة االختبار (

ورموز ، مع وضع مفاتیح للتصحیح، ومطابقة وصح وخطأ
  . التعزیز

  تم تحدید درجة القطعة المنفذة الخاصة األداء المھاري : اختبار
و تم  . بكل مھارة على أساس مقیاس التقدیر الخاص بھا 

)  أعضاء من المحكمین المتخصصین 3التصحیح من قبل (
بقسم المالبس والنسیج بوضع عالمة التقدیر المناسبة لجودة 

تقدیر وتم اختیار مقیاس التقدیر الخماسي ل، انتاج كل خطوة
  . اتقان جودة كل مھارة بشكل دقیق 

   : لمالحظة أداء الطالبات أثناء تطبیق بطاقة مالحظة
 . المھارات 

   : نحو الوحدة التعلیمیة القائمة على التعلم المدمج  مقیاس اتجاه
  . والذي انعكس ایجاًبا على النتیجة النھائیة ، الذي كان ایجابًیا

   - صدق وثبات أدوات الدراسة : 
  (المعرفي) اوالً : االختبار التحصیلي  

  صدق المحتوى : - 1

للتأكد من صدق األدوات و صالحیتھا للتطبیق حیث أن 
مفھوم الصدق یشیر إلى االستدالالت التي نخرج بھا من درجات 
المقیاس من حیث مناسبتھا ومعناھا وفائدتھا لذا قامت الباحثة 

بحیث تغطي جمیع بصیاغة أسئلة االختبار في صورتھا األولیة 
)  سؤال متنوعة ما 23أجزاء المحتوى وقد بلغ عدد أسئلة االختبار (

وبعد كتابة فقرات ، بین االختیار من متعدد ومطابقة وصح وخطأ
االختبار تم عرضھا في صورتھا األولیة على مجموعة من 

  المحكمین من ذوي االختصاص وذلك الستطالع آرائھم حول : 
  وضوح بنود االختبار . 
 قیاس بنود االختبار لألھداف . 
  صحة الصیاغة اللغویة . 
 قدرة األسئة على قیاس األھداف .  

وقامت  ، وقد أشار المحكمون إلى تعدیل بعض الفقرات
الباحثة بتعدیل ما أوصى بھ المحكمون وتم في النھایة إخراج 

 . )  سؤال23االختبار في صورتھ النھائیة من (
   صدق االتساق الداخلي :- 2

وذلك بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل سؤال من 
أسئلة االختبار مع المجموع الكلي لدرجات أسئلة االختبار وكانت 

  كما ھو موضح بالجدول التالي : نتائج معامالت االرتباط ك 
 )  : نتائج معامالت االرتباط بین درجة كل سؤال والمجموع الكلي لالختبار التحصیلي13جدول (

  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  السؤالرقم 

  77. 0  74. 0  89. 0  75. 0  89. 0  73. 0  77. 0  83. 0  86. 0  72. 0  70. 0  74. 0  معامل االرتباط
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

  
  23  22  21  20  19  18  17  16  15  14  13  رقم السؤال

  72. 0  86. 0  85. 0  77. 0  87. 0  82. 0  81. 0  82. 0  76. 0  81. 0  87. 0  معامل االرتباط
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

  01. 0**معامل االرتباط دال عند مستوى 
  )  أن : 13یتضح من الجدول (

معامالت االرتباط بین درجة كل سؤال مع الدرجة الكلیة لالختبار  
) وأن جمیع معامالت االرتباط لھا 87. 0-  70. 0تراوحت بین (

) مما یشیر إلى اتساق أسئلة 01. 0إحصائیة عند مستوى (داللة 
ً وتمتعھا ، االختبار التحصیلي بالصدق الالزم مما یجعلھ صالحا

  . للتطبیق
  ثبات االختبار :  

ھ یقصد ار یعطي أن ب ائج إذا استخدم أكثر من مرة  االختب نفس النت
روف ھ ویعبر تحت نفس الظ ھ إحصائیا عن ین ارتباط معامل بأن  ب

راددرجا ة  إجراء مرات في ت األف ار المختلف م استخدام . االختب وت
ة ودر (معادل ار ؛ وكانت  ثبات معامل ) إلیجاد21 ریتشارد ك االختب

ون  ودر ریتشارد یس ائج (معامل ك دول 21نت و موضح بالج ا ھ ) كم
  التالي : 
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  21)  : نتائج معامل ثبات كودر ریتشارد سون 14جدول ( 
 21معامل كودر ریتشارد سون  لة عدد األسئ نوع االختبار

 93. 0  23 االختبار المعرفي
  

  ) أن : 14یتضح من الجدول السایق (
"  21قیمة معامل الثبات باستخدام معادلة " كودر ریتشاردسون 

)  ألسئلة االختبار التحصیلي وھي قیمة عالیة وتقترب 93. 0بلغت (

معرفي یتمتع من الواحد الصحیح مما یشیر إلى أن االختبار ال
بدرجة عالیة من الثبات تجعلنا نثق في النتائج المترتبة على ھذا 

 . االختبار

بة لالختبار التحصیلي حساب معامل السھولة و الصعو - 
  : (المعرفي)

 مفردة من لكل معامل السھولة والصعوبة على الباحثة تحصل لكي
 (موعتین: الطالبات إلى مج بتقسیم قامت مفردات االختبار المعرفي

 الدرجات أعلى على علیا) وھن الطالبات الالتي حصلن مجموعة

 على حصلن الالتي دنیا) وھن الطالبات و (مجموعة ، االختبار في
 . االختبار في الدرجات أدنى

وقد تم حساب معامالت السھولة والصعوبة والتمییز لمفردات 
  االختبار باستخدام المعادالت التالیة :  

  : معامالت السھولة والصعوبة والتمییز ألسئلة االختبار التحصیلي (المعرفي)  ) 15جدول (
  معامل التمییز معامل الصعوبة % معامل السھولة % رقم السؤال

1 50 50 0 .44 
2 70 30 0 .37 
3 80 20 0 .72 
4 80 20 0 .39 
5 60 40 0 .57 
6 70 30 0 .36 
7 60 40 0 .32 
8 40 60 0 .49 
9 60 40 0 .44 

10 50 50 0 .63 
11 30 70 0 .30 
12 40 60 0 .43 
13 70 30 0 .37 
14 80 20 0 .72 
15 60 40 0 .32 
16 40 60 0 .49 
17 60 40 0 .44 
18 50 50 0 .63 
19 30 70 0 .30 
20 60 40 0 .32 
21 40 60 0 .49 
22 60 40 0 .44 
23  50 50 0 .44 

معامالت الصعوبة والسھولة :  لسابق أن) ا15یتضح من الجدول (
%) وھى تقع في المدى الذي حدده 80 - % 20تراوحت ما بین (
)  حیث أن مفردات االختبار یجب 212، 1979فؤاد البھي السید (

% من  80%)  حیث إذا كان أكثر من  80 - %  20أن تقع ما بین (
بینما  ، ةعینة البحث أجابوا على أسئلة االختبار فھي تتسم بالسھول

فھذا یعنى أن األسئلة تكون %  20إذا قل عدد الذین أجابوا عن 
  . تتسم بالصعوبة

كما تبین من الجدول أن معامالت التمییز لفقرات االختبار تراوحت 

)  وھذا یعني أن معامل 45. 0)  بمتوسط بلغ (72. 0- 30. 0بین (
حیث  ، بالتمییز لكل فقرة من فقرات االختبار یقع في الحد المناس

)  أن معامل التمییز الجید یجب أن 41:  2002 ، یرى (عبدالھادي
)  وعلیھ تم قبول جمیع فقرات 75. 0 – 25. 0یتراوح بین (

  . االختبار
  : بطاقة المالحظة : ً   ثانیا
 صدق بطاقة المالحظة :  - 1

  لمالحظة)  : نتائج معامالت بیرسون بین درجة كل مھارة والدرجة الكلیة لبطاقة ا16جدول (
  معامل االرتباط  المھارة  م
  **88. 0  جمیع مھارات الوحدة التعلیمیة   1

  .  01. 0**معامل االرتباط لھ داللة إحصائیة عند مستوى 
  :  ) أن16یتضح من الجدول السایق (

معامالت االرتباط  بین درجة كل مھارة مع الدرجة الكلیة لبطاقة  
) وأن جمیع معامالت 92. 0-  83. 0المالحظة  تراوحت بین (

) مما یشیر الى 01. 0االرتباط  لھا داللة إحصائیة عند مستوى (
  . اتساق مھارات بطاقة المالحظة المرتبطة بالمھارات الیدویة

 ثبات بطاقة المالحظة :  - 2
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  )  : ثبات المالحظین 17جدول (
  %91  معامل كوبر

  :  ) أن17یتضح من الجدول السایق (
%  وھي تسبة مرتفعة تدل على تمتع 91ثبات المالحظین =  

االختبار االدائي المرتبط ببطاقة المالحظة تتمتع بالثبات الالزم 
لعملیة التحلیل االحصائي و الوثوق في النتائج المترتبة على تطبیق 

  . بطاقة المالحظة 
ً :  مقیاس التقدیر :    ثالثا

 صدق مقیاس التقدیر :  - 1

ر بعرضھ في صورتھ األولیة قد تم التأكد من صدق مقیاس التقدی
على مجموعة من األساتذة المتخصصین,حیث قاموا بإبداء أراءھم 

، ومالحظاتھم حول قابلیتھ للقیاس واضافة أي مالحظات یرونھا
وفي ضوء تلك اآلراء تم تعدیل صیاغة بعض فقرات مقیاس 

  . التقدیر
 ثبات مقیاس التقدیر :  - 2

بحساب معامالت االرتباط  تم التأكد من ثبات مقیاس التقدیر وذلك
بین الدرجات الخاصة بالمصححین وقد تم التصحیح عن طریق 

    . ع)  ، ص، ثالثة من المصححین (س

 )  : معامالت سبیرمان للرتب بین المصححین 18جدول (
  الوحدة االولى  المصححین

  **73. 0  ص، س
  **79. 0  ع ، س
  **80. 0  ع، ص

  )  01. 0یاً عند مستوى داللة (**معامىالت االرتباط دالة احصائ
  :  ) السابق أن18یتضح من الجدول (

ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین درجات المصححین الثالثة وان 
)  مما یشیر الى 01. 0جمیعھا ذات داللة احصائیة عند مستوى (

یقیس األداء المھاري كما انھ یشیر الى االختبار التطبیقي الذي ثبات 
  . التقدیر وھو اداة تصحیح االختبار المھاريثبات مقیاس 

 ًأ : صدق  مقیاس االتجاه نحو الوحدة التعلیمیة المقترحة :  رابع
 بیرسون ارتباط معامالت تم حساب صدق االتساق الداخلى بحساب

الكلیة والجدول التالى  یوضح  والدرجة عبارة كل درجات بین
  . نتائج االرتباط 

  إلیھ تنتمي الذي للبعد الكلیة والدرجة عبارة كل درجات ت االرتباط بین)  : نتائج معامال19جدول (
  معامل االرتباط بین درجة العبارة والدرجة الكلیة للمقیاس  م
1  0 .92**  
2  0 .86**  
3  0 .84**  
4  0 .89**  
5  0 .85**  
6  0 .90**  
7  0 .89**  
8  0 .78**  
9  0 .86**  

10  0 .83**  
11  0 .90**  
12  0 .92**  
13  0 .84**  
14  0 .92**  
15  0 .81**  
16  0 .83**  
17  0 .81**  
18  0 .81**  
19  0 .92**  

ً عند مستوى    .  01. 0**دال احصائیا
  :  ) السابق أن19یتضح من الجدول (

ارتفاع قیم معامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلیة للمقیاس و 
ً عند مس  ، ، ) 01. 0توى داللة (جاءت جمیعھا ذات  داللة  احصائیا

مما یدل على توافر درجة عالیة من صدق االتساق الداخلى لجمیع 
  . عبارات مقیاس االتجاه العام نحو طریقة التعلم المقترحة 

 البحث :  أداة ثبات
مقیاس االتجاه العام نحو الوحدة التعلیمیة  ثبات من التأكد تم

معامل)  باستخدام راتللعبا الداخلي االتساق ثبات حسابب المقترحة
معامالت (ثبات التجزئة النصفیة) والجدول التالى  ، كرونباخ ( ألفا

  . یوضح نتائج معامالت الثبات
  :  ) أن20یتضح من الجدول (

جمیع معامالت الثبات ذات  قیم عالیة حیث بلغت باستخدام معامل 

)  اما معامالت ثبات التجزئة النصفیة فقد 88. 0ألفا كرونباخ (
)  للنصف 86. 0(  ، )  للنصف األول من المقیاس80. 0لغت (ب

وتشیر ھذه القیم العالیة من معامالت الثبات الى ، الثانى من المقیاس
صالحیة مقیاس االتجاه العام نحو طریقة التعلم المقترحة  للتطبیق 

  . وامكانیة االعتماد على نتائجھا والوثوق بھا
فا كرونباخ ومعامالت ثبات )  :  معامالت الثبات ال20جدول (

  التجزئة النصفیة
ات  معامل ث
اخ ون الفا  

  معامل ثبات التجزئة النصفیة
  النصف الثانى  النصف االول 

0 .88  0 .80  0 .86  
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Results 
  الفرض األول : 

  وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطات درجات الطالبات

التعلیمیة المقترحة (قبل  في المعارف المكتسبة في الوحدة
 . وبعد) التطبیق لصالح اإلختبار البعدي

  )  :  نتائج اختبار (ت)  للعینات المترابطة للفروق بین متوسطات درجات االختبار التحصیلي21جدول (
  البعدى)  –(القبلى  

الوحدة 
  التعلیمیة

المتوسطات  بیان
 الحسابیة

حجم 
  العینة

االنحرافات 
 المعیاریة

 قیمة ت
 المحسوبة

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

معدل الكسب 
  لبالك

 .21 76 .21 البعدى
00 2. 45 

لصالح  00. 0 20 30. 23
 32. 1 البعدى

 .21 38 .6 القبلى
00 2. 11  

  
  حصیلي)  : نتائج اختبار (ت)  للعینات المترابطة للفروق بین متوسطات درجات االختبار الت1شكل (

  البعدى)  –( القبلى  
  یتضح من الجدول و الشكل السابقین أن : 

 76. 21بینما وصل الى  38. 6المتوسط الحسابي لالختبار القبلي 
وتشیر ھذه النتیجة إلى ارتفاع مستویات ، في االختبار البعدي

الطالبات المعرفیة بعد استخدام طریقة التعلم المقترحة في الوحدة 
كساء)   مما یشیر الى ارتفاع  113قرر تقنیات الخیاطة (التعلیمیة لم

  . مستویات الطالبات المعرفیة في الوحدة التعلیمیة المقترحة
  وقد یرجع ذلك إلى التالي : 

إن توظیف استراتیجیات وطرق التعلیم الحدیثة المناسبة و توفیر 
الوسائل التعلیمیة التي تتناسب مع الموقف التعلیمي (في تقدیم 

 off line)  ومحطة الـ ( (on lineطار النظري) في المحطة (اإل
   Led-Teacher ومحطة الـ ( (

و قیادة ، مع تفعیل دور الطالبة بشكل إیجابي في البیئة التعلیمیة، 
المعلمة في الصف بشكل دوري أدى إلى زیادة دافعیة الطالبات نحو 

ا على اكساب الذي انعكس ایجابً ، تعلم الوحدة التعلیمیة المقترحة
و اتفقت نتیجة  ، ومن ثم على النتیجة النھائیة، المعارف للطالبات

 2019:  دراسة (یوسف :  الدراسة الحالیة مع ما توصل  لھ كل من
م)  و 2014و (عشماوي : ، م) 2015و دراسة (الحجیلي : ، م) 

ت) حیث . و دراسة (القباني : د، م )  2013دراسة  (علي :  
للطالبات  اكساب المعارففي  علیة التعلم المدمجفاتوصلوا إلى 

  . نتیجة مراعاة الفروق الفردیة والمرونة أثناء التطبیق
  . ومما سبق یتضح تحقق الفرض األول 

  الفرض الثاني :  
  وجود فروق دالة احصائیًا بین متوسطات درجات الطالبات

المكتسبة في الوحدة التعلیمیة المقترحة قبل  في المھارات
 . عد التطبیق لصالح اإلختبار البعديوب

  )  : نتائج اختبار (ت)  للعینات المترابطة للفروق بین متوسطات درجات االختبار التحصیلي22جدول (
  البعدى)  –( القبلى  

الوحدة 
  التعلیمیة

المتوسطات  بیان
 الحسابیة

حجم 
  العینة

االنحرافات 
 المعیاریة

قیمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحریة

 مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

حجم التأثیر 
  مربع ایتا

 .21 4 .71 البعدى
0 5. 0 

لصالح  000. 0 20 62. 62
 99. 0 البعدى

 .21 5 .3 القبلى
0 2. 2 

  

 
)  : نتائج اختبار (ت)  للعینات المترابطة للفروق بین 2شكل (

  بعدى) ال –( القبلى   متوسطات درجات اختبار األداء المھاري  
  یتضح من الجدول و الشكل السابقین أن : 

وھو یقترب  98. 0قیمة مربع ایتا للبرنامج المقترح = 
 حجم التأثیر كان كبیًرامن (الواحد الصحیح)   مما یشیر الى أن 

بینما  5. 3على التعلم كما أن المتوسط الحسابي لالختبار القبلي 
الى أن لنتائج تشیر في االختبار البعدي  وھذه ا 4. 71وصل الى 

طریقة التعلم  المقترحة قد ساھمت في ارتفاع  معدالت األداء 
  . المھاري  لدى عینة الدراسة

  وقد یرجع ذلك إلى التالي : 
مراعاة الوحدة التعلیمیة المقترحة لالحتیاجات التقنیة  - 1

  . والفنیة للطالبات
تفعیل دور االستراتیجیات وطرق التعلم باستخدام  - 2

ت التكنولوجیة الحدیثة مع توفیر الوسائل التعلیمیة التي المستحدثا
تتناسب مع الموقف التعلیمي (في تقدیم اإلطار التطبیقي) عن 

 . ) on lineالتطبیق على محطة الـ (
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 ، تفعیل دور الطالبة بشكل إیجابي في البیئة التعلیمیة  - 3
مع قیادة وتوجیھ ، وتوجیھھن للتعاون مع زمیالتھم في المجموعة

 . لمعلمة أثناء تنقلھا بین المحطات بصفة دوریة (التزامن)  ا
لھ دراسة (العازمي  واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت

م)  حیث أنھ قد ساھم عامل اإلنبھار بالمستحدثات  2009:  
ًعا للطالبة نحو التعلم واتفقت مع دراسة . التكنولوجیة والذي یعد داف

التي ، م) 2014ودراسة (عشماوي :  ، م) 2013(الصبیاني : 
أوصت بمسایرة االتجاھات العالمیة لالستفادة من تقنیات 

أما دراسة (الصبیاني : . المعلومات الحدیثة في عملیات التعلم
م)  فخصصت نتیجة الدراسة على االستفادة من تقنیة 2013

الفیدیوھات التعلیمة وشبكة المعلومات وموقع الیوتیوب في اعداد 
. رات الكترونیة التي تساعد الطالبات على التعلیم الذاتيمقر

م)  في أن التفاعل المستمر 2014واتفقت مع دراسة (عشماوي : 
بین أستاذة المقرر والطالبات المعلمات عینة البحث سواء عبر 
الوسائل التكنولوجیة او عن طریق التدریب المباشر أدى إلى 

م وذلك عن طریق االستمرار تفعیل دور التقویم البنائي في التعل
  . في متابعة ما یتم تنفیذه من مھارات أوال بأول

  . ومما سبق یتضح تحقق الفرض الثاني
  الفرض الثالث :  

 بین متوسطات درجات   وجود فروق دالة احصائًیا
الطالبات في الوحدة التعلیمیة المقترحة (قبل وبعد) التطبیق 

 . لصالح اإلختبار البعدي

  :  اختبار (ت)  للفروق بین متوسطات درجات الوحدة التعلیمیة المقترحة (قبل وبعد)  التطبیق  )23جدول (

 

  
  )  : اختبار (ت)  للفروق بین متوسطات درجات الوحدة التعلیمیة المقترحة (قبل وبعد)  التطبیق3شكل (

  یتضح من الجدول و الشكل السابقین أن : 
ا یلي على الترتیب قیم ت المحسوبة للدروس التعلیمیة كانت كم

)  لجمیع الدروس التعلیمیة في الوحدة 00. 0) بقیم داللة (3. 150(
و كانت قیم الداللة اقل من مستوى الداللة االحصائیة وھو ، التعلیمیة

)  مما یشیر الى وجود فروق ذات داللة احصائیة بین 05. 0(
 قبل وبعد)  تطبیق طریقة التعلم( لدى العینة الطالبات مستوى 

المقترحة ؛  وبالنظر الى المتوسطات الحسابیة لدرجات الطالبات 
من المتوسطات الحسابیة لدرجات  اكبر(بعد التطبیق)  كانت 

الطالبات  (قبل التطبیق)  مما یشیر الى أن الفروق كانت لصالح 
كما اشارات قیم حجم التأثیر (مربع ایتا) ، الدرجات ( بعد التطبیق) 

  . ) 99. 0 - 94. 0وتراوحت بین (
اتضح من نتائج حجم التأثیر ان قیمة مربع ایتا للبرنامج المقترح =  

وھو یقترب من (الواحد الصحیح) مما یشیر الى أن حجم  98. 0
وھذه النتائج تشیر إلى أن طریقة التعلم . ا على التعلمكبیرً تأثیر كان 

   .المقترحة قد ساھمت في ارتفاع معدالت األداء لدى عینة الدراسة
  وقد یرجع ذلك إلى التالي : 

الدمج بین التعلم االلكتروني وما یعتمد علیھ من وسائل  - 1
وتوفیر ، بصریة ساعدت على جذب االنتباه والتشویق

و التعلیم ، وأي مكان، المعلومات أكثر من مرة في أي وقت
التقلیدي الذي راعى التواصل الدائم والقدرة على المتابعة من 

یھم الحماس لمواجھة األخطاء وحل وبث ف، قبل المعلمة
 . المشكالت التي تواجھھن

تفعیل األنظمة والشاشات واألجھزة التي توفرھا المؤسسات  - 2
واخال ، التعلیمة بالطریقة المثلى بھدف تیسیر العملیة التعلیمة

عنصر الجذب والتشویق واثارة الدافعیة للطالبات مثل : 
مع ضرورة  - Blackbaord - و شاشة  - Droob  –برنامج 

 . اتباع المعاییر المطلوبة
تفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت نتائج بعض الدراسات وا 

التي أكدت على فاعلیة التعلم المدمج في مجال المالبس  السابقة : 
ودراسة ، م) 2014كدراسة (عشماوي :  ، والنسیج بصفة عامة

بتطبیق م)  2012، و (األعصر، م )  2013(عبد الھادي : 
استراتیجیة التعلم المدمج في المقررات الدراسیة أما دراسة (عبد 

م)  فخصصت نتائجھا على عینة ذوي صعوبات 2015، العال
   )AL-AIDAROUS 2016,واتفقت أیًضا مع دراسة (. التعلم

فتكون اتجاه ایجابي لدى الطالبات بالكلیة التقنیة بجده وتم التأكید 
الواضح ألداء الطالبات في التقییم النھائي على ذلك من خالل الفرق 

بعد التطبیق على مقرراإلنجلیزي بأسلوب التعلم المدمج وركزت 
حیث أنھ یمثل إدارة التعلم  - droob  –ھذه الدراسة على برنامج 

  . األساسي المسؤول عن تقدیم المقررات اإللكترونیة 
  ومما سبق یتحقق الفرض الثالث

  الفرض الرابع :  
  بین متوسطات درجات الطالبات  فروق دالة احصائیًاوجود

في مقیاس االتجاه (قبل وبعد) التطبیق لصالح اإلختبار 
  . التحصیلي المعرفي

  الطالبات قبل وبعد التطبیق)  :   اختبار (ت)  بین متوسطات اتجاه 24جدول (

المتوسطات  بیان
 الحسابیة

حجم 
  العینة

االنحرافات 
 المعیاریة

قیمة ت 
 وبةالمحس

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة االحصائیة الداللة

 60. 7 0 .21 30. 97 مقیاس االتجاه البعدى
دال لصالح  000. 0 20 94. 7

  40. 8 0 .21 8. 79  مقیاس االتجاه القبلى  االختبار البعدى

الوحدة 
  التعلیمیة

المتوسطات  بیان
 الحسابیة

حجم 
  العینة

االنحرافات 
 المعیاریة

قیمة ت 
 المحسوبة

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

حجم التأثیر 
  مربع ایتا

لصالح  000. 0 20 3. 150 2 .1 0 .21 3 .78 البعدى
 94. 0 البعدى

 4 .2 0 .21 5 .3 القبلى
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)  :  متوسطات اتجاه الطالبات قبل وبعد 4شكل (

  التطبیق
  السابقین أن : یتضح من الجدول و الشكل 

المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات في مقیاس االتجاه البعدى = /1
97 .30  

المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات في مقیاس االتجاه القبلى =  /2
78 .80  

. 0بمستوى داللة =  94. 7كما اتضح ان قیمة ت المحسوبة =  /3
جود فروق مما یشیر الى و 05. 0وھو اقل من مستوى الداللة  000

ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات مقیاس (القبلى والبعدى) 
اتجاه ایجابي مما یشیر الى ان ھناك  لصالح مقیاس االتجاه البعدى

  . للطالبات بعد تطبیق الطریقة المقترحة
  وقد یرجع ذلك إلى : 

، مراعاة الوحدة التعلیمیة المقترحة لالحتیاجات النفسیة للطالبات
ة الى توافر عوامل الجذب و اإلثارة و التشویق في توصیل باإلضاف

و إتاحة الفرص للطالبة إلعادة المعلومة لمرات ، المعلومة للطالبة
دراسة  واتفقت نتیجة الدراسة الحالیة مع ما توصلت لھ ، متعددة

م)  بأن توفر عنصر اإلثارة والتشویق لدى  2014(الخضیري :  
مج من صور ملونة ومختلفة ومقاطع الطالبات لما یحتویھ البرنا

وأن التدریس بمساعدة الوسائط . فیدیو مصحوبة بالشرح الوافي
المتعددة جعل الطالبات یألفون األجھزة ألن الوسائط تثیر ھي 

وأن زیادة نسبة . استطالعھم واستفساراتھم ورغبتھم في المعرفة
ویات المشاركة وتفاعل المتعلم مع الموقف التعلیمي یرفع من معن

وھذا بدوره یزید من ثقة ، المتعلمین ذوي المشاركات الضعیفة
  . المتعلم بنفسھ

و دراسة (عبد ، م)  2014كما اتفقت مع دراسة (الخضیري :  
 االعتمادم) بأن التعلم الذاتي ساعد الطالبات على  2013الھادي : 

على النفس والتعلم والتجریب دون الخوف من الخطأ أو حكم 
كما أن التغذیة . ذلك زاد من دافعیة اإلنجاز للعملاآلخرین وب

الراجعة الفوریة أثناء التطبیق وتصحیح األخطاء وحل المشكالت 
أكدتھ دراسة  زاد من التحصیل  النھائي ونمى المھارات ؛ وھذا ما

) حیث الحظت الباحثتان حدوث نمو واضح 2010 ، (الطناني 
جة لتدربھم على تلك لمھارات تنفیذ المالبس لدى الطالبات  نتی

فتم مساعدة الطالبات على رفع  ، المھارات بواسطة الباحثتان 
% وھذا یتیح لكل طالبة 85المستوى المھاري حت وصل إلى نسبة 

لمقارنة باآلخرین اأن تتقن ھذه المھارة وفق قدراتھا ھي ولیس ب
   . فتصل بذل إلى مستوى اإلتقان المطلوب

  . ض الرابعومما سبق یتضح تحقق الفر
Recommendations  : 

 توصي الدراسة بما یلي : ، في ضوء النتائج المذكورة أعاله
  ادراج الحقائب التعلیمیة اإللكترونیة كجزء أساسي لتدریس

 . المقررات بالكلیات المتخصصة
  إجراء مزید من الدراسات لتطویر أسالیب التعلیم باستخدام

المدمج) بخاصة (نموذج التعلم  نماذج مختلفة من (التعلیم 
بالتناوب على محطات التعلم) ؛ إلعداد جیل قادر على 
استخدام التكنولوجیا الحدیثة والسعي المستمر الكتساب 
 . المعرفة والمھارات من األشخاص ذوي الخبرة والكفاءة

   تجربة النموذج المستخدم في ھذه الدراسة نموذج (التعلم
م) على باقي المقررات المرتبطة التناوب على محطات التعل

واختیار  ، تصمیم وانتاج المالبسبمجال الحیاكة في قسم تقنیة 
النموذج الذي یتناسب مع  المقررات التعلیمیة والعینة 

 . الخاضعة لتطبیقھا 
 ) دمج التعلم المتنقل كوسیلة داعمة للشاشةBlackboard  (

 سرعةا من )  لما لھWhatsApp)  و (My Uمثل تطبیق (
 . الجیل الحالي البات انتشار بین ط
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