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ً لألسس التربویة )المجسم(بناء وحدة تعلیمیة فى فن التطریز البرازیلى  إلىھدف البحث  قیاس مدى فعالیة ، وفقا
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 Introduction:مقدمة البحث
ة أثرت یمر العالم الیوم بثورة علمیة وتكنولوجیة سریعة ومستمر

على جمیع نواحى الحیاة االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة مما 
فرض على المؤسسات التعلیمیة أن تنھض بتطویر نظمھا التعلیمیة 

  .إزاء ھذه الثورة السریعة المستمرة
ً لكل من لھ صلة بعملیة  ً حیویا ویعد مجال تطویر المناھج أمرا

تاج إلى المعلم وقد یتصور البعض أن ھذا األمر یح، التربیة
، المتخصص فى المناھج دون غیره من المشتغلین فى میدان التربیة

ولكن الحقیقة ھى أن كل قیادة تربویة فى أى مستوى فى حاجة إلى 
دراسة ھذا المجال على إعتبار أن فھمة وأدراك مضمونة ومغزاه 

فارعة ، أحمد اللقانى.(ھو السبیل لنقل الفكر إلى مستوى التطبیق
  )2001-حسن 

، یعد التطریز من أقدم الفنون زخرفة على المالبس والمفروشات
ولقد استخدم فى الحضارات القدیمة لتزیین مالبس الملوك ورجال 
الدین وال تزال القطع المطرزة تحظى بقیمتھا وجمالھا وبخاصة إذا 
ً، وینفذ على جمیع أنواع المفروشات والمالبس  كان التطریز یدویا

علیة عابدین .(وال نسائى وبتصمامیم مختلفة سواء كانت رجالى
  )2003-وآخرون

ً فى صورة جدیدة  أن فن التطریز یغرض بطبیعتة أن یتشكل دائما
ومبتكرة یرتكز فیھا من ینفذ عملیة التطریز على إنتاج قائم على 

ویعد التطریز من الفنون الراقیة ویلقى ، أسالیب التفكیر اإلبداعى
ة االقتصادیة والمقدرة الفنیة للشعوب، بأضوائھ على مستوى الحیا

واألدوات التى تستخدم فى فن التطریز تتغیر وتتبدل مع تغیر 
  )2014-حنان یشار .(وتطور المجتمع

وتعد مادة التصمیم والتطریز والكروشیة أحد المواد المتخصصة 
ُدرس لطالب الفرقة الثالثة  كلیة  –بقسم اإلقتصاد المنزلى  –التى ت

وتكتسب ھذه المادة أھمیتھا ، جامعة أسیوط –وعیة التربیة الن
ً لحاجة القسم لتطویر مادة التصمیم ، بتحقیق أھدافھا ونظرا

لذا تقوم الباحثة باستحداث وحدة تعلیمیة ، والتطریز والكروشیة
والذى یختلف ) التطریز المجسم(مقترحة من فن التطریز البرازیلى 

تقلیدى وذلك لتنمیة معارف فى تقنیاتھ وطرق تنفیذه عن التطریز ال
  .ومھارات الطالب

رشا (دراسة .ومن الدراسات والبحوث التى تناولت مجال التطریز
تنمیة بعض مھارات التطریز لدى " وعنوانھا )2006 - احمد محمد

طالبات المرحلة اإلعدادیة إلستخدام اسلوب الرشلیو لتحقیق 
تنمیة مھا" الغرض الجمالى والوظیفى رات تطریز وھدف البحث إل

التعرف على ، أسلوب الرشیلو الالزمة لطالبات المرحلة اإلعدادیة

أثر البرنامج المقترح في زیادة معدالت الجانب التحصیلى للمعارف 
( المتضمنة بمھارات تطریز أسلوب الرشیلو لدى الطالبات،دراسة

إمكانیة اإلستفادة من " بعنوان ) 2011-نجالء محمد إبراھیم
فى إكساب مھارات فن التطریز لطالب المرحلة الحاسب اآللى 

وھدفت إلى اإلستفادة من الحاسب في إثراء المھار ات " المھنیة
،ودمج )تأھیل مھني( المرتبطة بالتطریز لطالبالمرحلة اإلعدادیة 

تقنیة الحاسب ودقة التعلم بفنون التطریز الیدوي لرفع مستوى 
- مین السید السیدیاس(. التحصیاللدراسي لدى طالب عینة البحث

فعالیة برنامج مقترح فى تنمیة مھارات التصمیم " وعنوانھا) 2013
والتطریز باستخدام الفیدیو التفاعلى للطالبات المعلمات بكلیة 

وھدفت إلى إعداد برمجیة الفیدیو التفاعلى " اإلقتصاد المنزلى 
لتحصیل المعارف واكتساب المھارات الوظیفیة الخاصة بالتصمیم 

ریز من خالل عرض تلك المعارف ووضع القطع الفنیة والتط
وبعض المھارات الرئیسیة والفرعیة بأسلوب حدیث ومتطور، 

فعالیة استخدام الفیدیو " بعنوان ) 2014-رباب محمد السید(دراسة 
التعلیمى فى تنمیة المفاھیم والمھارات األساسیة فى بعض غرز 

ودراسة ، "تدائیةالتطریز الیدوى لدى بعض طالب المرحلة اإلب
فاعلیة برنامج تدریبى " بعنوان ) 2014-عطیات على عبد الحكیم(

لتنمیة مھارات التصمیم والتطریز وتوظیفھا فى الصناعات 
رؤیة " وعنوانھا ) 2015-عھود یحى خلیل( ، ودراسة "الصغیرة 

تشیكلیة لتصمیم وتطریز بعض مالبس الفتیات فى مرحلة المراھقة 
  "المبكرة 
دراسة : دراسات والبحوث التى تناولت الوحدات التعلیمیةومن ال

فاعلیة استخدام الحاسب األلي في ) 2011 -شرین محمد غالب(
تدریس وحدة التصمیم والتطریز بشرائط الساتان لتنمیة مھارات 
التطریز لدي طالبات الفرقة الثالثة شعبة االقتصاد المنزلي بكلیات 

) 2012-رانیا سعد–عبد الحكیم أشرف (التربیة النوعیة، ودراسة 
فعالیة وحدة تعلیمیة فى تنمیة المعارف والمھارات " وعنوانھا 

التعرف على " األساسیة فى تصمیم الجاكیت الحریمى وھدفت إل
مدى فعالیة الوحدة المقترحة فى تنمیة المعارف والمھارات 
األساسیة لطالب الفرقة الثالثة قسم المالبس والنسیج فى رسم 

میم المسطح للجاكیت الحریمى من األمام والخلف ودراسة التص
وحدة تعلیمیة مقترحة لمكمالت " بعنوان ) 2014-شیماء صابر (

المالبس لتنمیة بعض الجوانب المعرفیة والمھاریة لطالب قسم 
وھدفت إلى إعداد وحدة تعلیمیة فى مجال " اإلقتصاد المنزلى

نب المعرفیة والمھاریة المكمالت والتعرف على فاعلیتھا فى الجوا
فاعلیة وحدة " بعنوان ) 2016 - ھالة مصطفى(المرتبطة بالوحدة
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بمقرر التصمیم " tatting) "فن التاتنج(تعلیمیة مستحدثة فى 
ھدف البحث ، والتطریز والكروشیة لدى طالبات اإلقتصاد المنزلى

التصمیم (بمقرر ) التاتینج(إلى إعداد وحدة تعلیمیة مستحدثة فى فن 
بالفرقة الثالثة بقسم االقتصاد المنزلى بكلیة ) التطریز والكروشیھو

قیاس فاعلیتھا فى كل من التحصیل و جامعة المنیا –التربیة النوعیة 
  .األداء المھارى للطالباتو المعرفى

ومن خالل عرض الدراسات والبحوث السابقة الخاصة بالوحدات 
حد علم الباحثھ لم  وعلى) المجسم(التعلیمیة والتطریز البرازیلى 

ام (تجد سوى دراسة واحدة فى التطریز البرازیلى وھى دراسة 
االمكانیات الفنیة السلوب التطریز المجسم ) "م2015-محمد رسالن

  "  الثراء مجال مكمالت المالبس) البرازیلى ( 
وھذا ما دعا الباحثھ إلى إعداد وحدة تعلیمیة مستحدثةلتنمیة 

( اسیة الخاصة بإسلوب التطریز البرازیلىالمعارف والمھارات األس
لطالب الفرقة "التصمیم والتطریز والكروشیة "فى مقرر )المجسم
جامعة  –كلیة التربیة النوعیة  –قسم االقتصاد المنزلى  - الثالثة 
  .أسیوط

 :Statement of the problemمشكلة البحث 
  .یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤالت األتیة

المقترح لوحدة تعلیمیة فى فن التطریز البرازیلى ما التصور  .1
 ؟)المجسم(

 :ما فعالیة الوحدة التعلیمیة المقترحة على كالً من  .2
 تحصیل الطالب للمعارف المتضمنة بھا ؟  .3
 أداء الطالب ألداء المھارات المتضمنة بھا ؟  .4

  :Objectivesأھداف البحث 
  .ھدف البحث إلى 

ً )المجسم(یز البرازیلى بناء وحدة تعلیمیة فى فن التطر -1 وفقا
  .لألسس التربویة 

قیاس مدى فعالیة الوحدة التعلیمیة فى تحصیل الطالب  -2
  .للمعارف وأداء المھارات المتضمنة بھا 

  :Significanceأھمیة البحث 
  .تتمثل أھمیة البحث فیما یلى

محاولة تطویر العملیة التعلیمیة فى مجااللتطریزلمساعدة  -1
مستوى فنى وتقنى رفیع بما یتناسب  الطالب للوصول إلى

  .مع متطلبات سوق العمل
كماترجعأھمیتھفیالقیمةالمضافةللتخصصفیمجااللتطریزوالتح -2

  .دیثفیالمقررات
قد تفید نتائجھ التى تم التوصل إلیھا فى بناء وتطویر -3 -1

وحدات أخرى فى مقرر التصمیم والتطریز والكروشیة 
البس والنسیج المقررات المختلفة فى المو بصفة خاصة
  .بصفة عامة

  :Delimitation حدود البحث
 :إقتصرت حدود البحث على ما یلى

 : الحدود المكانیة: أوالً 
  مدینة أسیوط جمھوریة مصر العربیة

 ً  : حدود زمانیة: ثانیا
م واستغرقت 2017/م2016طبقت التجربة خالل عام الجامعى

  التجربة أسبوعین 
 ً ة: ثالثا  : الحدود البشر

  : البحثعینة 
 االقتصادمن طالب الفرقة الثالثة بقسم طالبا ) 20(عددھا  -1

 .جامعھ أسیوط -بكلیة التربیة النوعیة  -المنزلى
  :Methodologyمنھج البحث 

تصمیم المجموعة التجریبیة :" إتبعت الباحثة المنھج شبة التجریبي 
الوحدة " بھدف التعرف على مدى تأثیر المتغیر المستقل" الواحدة 

المستویات المعرفیة " المتغیرات التابعھ "على " تعلیمیة ال
  والمھاریة للطالب محل الدراسة

  :  Research Toolsأدوات البحث
  .  الوحدة التعلیمیة المقترحة -1
اإلختبار المعرفي التحصیلى "أدوات تقویم الوحدة التعلیمیة  -2

بطاقة ، ) بعدي/ قبلي (اإلختبار المھارى ، )بعدي/ قبلي (
  . حظةالمال

  :Hypothesisفروض البحث 
ً بین متوسطي درجات الطالب في  -1 توجد فروق دالة إحصائیا

تحصیل المعارف قبل وبعد تطبیق الوحدة لصالح التطبیق 
  .البعدي

ً بین متوسطي درجات الطالب في  -2 توجد فروق دالة إحصائیا
األداء المھارى قبل وبعد تطبیق الوحدة لصالح التطبیق 

  . البعدي
  Terminologyت البحث مصطلحا

  : Efficiencyفعالیة
كما تعنى تحدید األثر ، ھى قیاس مدى تحقیق أى نشاط ألھدافھ

المرغوب أو المتوقع الذى یحدثة النظام المقترح بغرض تحقیق 
ویقاس ھذا األثر من خالل التعرف ، األھداف التى وضع من أجلھا

فى مواقف  على الزیادة والنقص فى متوسط درجات أفراد العینة
- 2000-أمال صادق، فؤاد أبو حطب(فعلیة داخل معمل الدراسة 

582.(  
  :Educational unitالوحدة التعلیمیة 

ً یتضمن المادة التعلیمیة والوسائل واألنشطة   تنظیم مخطط لھ مسبقا
التعلیمیةالمصاحبة بھا وطرق التدریس والتقویم والتي تؤدي في 

: إبراھیم عمیرة.    (وة منھا مجموعھا إلى بلوغ األھداف المرج
2007 – 89 (  

   Embroidery :التطریز
فھى ترادف " ترازیدان"اسم أعجمى اشتق من الكلمة الفارسیة 

والفعل یطرز أى یحدث زخرفة "Embroidery"الكلمة األنجلیزیة
  . تطبق على ھیئة مختارة من نسیج معین أو من الجلد

المختلفة فى سداء ولحمة  والتطریز ھو الزخرفة باستخدام الخامات
النسیج الذى یطرز علیة وقد تتم عملیة التطریز بواسطة ابرة 
الخیاطة بخیوط ملونة عادة مصنوعة من مادة أعلى فى القیمة من 
مادة النسیج نفسة أو بخیوط معدنیة وقد یتم التطریز بآلة تقوم مقام 

بدقة  االبرة مثلما استخدمت الماكینة فى العصر الحدیث فى أدائة
  )2005: واخرون، ماجدة محمد ماضى.  (وابداع

  : Brazilian Embroidery) المجسم(التطریز البرازیلى 
تعرفھ الباحثة بأنھ ھو فن زخرفة الخامات بتقنیات وغرز یدویة  

  .وخیوط حریریة مختلفة عن التطریز المسطح
   Theoretical Framework:اإلطار النظرى

  :في التطریز البرازیلى  األدوات المستخدمة:أوالً 
األبر المستخدمة فى التطریز البرازیلى ھى نفس : Needleاإلبـر

  .أنواع اإلبر التى تستخدم فى التطریز العادى
  : Crewel Needle إبـرة التطریـز -1

یتمیز ھذا النوع من اإلبر بالسن الرفیع والثقب الطویل وتعطى 
  .بك معظم أنواع الغرز وتستخدم فى النسیج المح

  : Chenille Needleإبرة شنیل  -2
تتمیز بأنھا كبیرة وسمیكة مع طول ثقبھا وسنھا الحاد وتستخدم مع 

  الخیوط السمیكة
  : Tapestryإبرة التبسترى   -3

تستخدم فى شغل ، سمیكة ، وثقب طویل ، تتمیز بسن غیر حاد 
  .الكنفاة واإلیتامین
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  یوضح انواع اإلبر) 1(شكل 

  :المقصـات 
تخدم المقصات صغیرة الحجم ذات سن مدبب حاد فى أعمال تس

التطریز المختلفة فمنھا ما ھو خاص لقص الخیوط الزائدة على 
وكذلك لتفریغ النسیج كما ھو الحال فى غرزة ، ظھر النسیج 

وھناك مقصات ذات انحناء فى أسفل ، الریشیلیو وغرزة الفستون 
. ات المنحنیة والضیقة النصل وذلك لسھولة إزالة الخیط من المساح

  )2000 -عال على علوان (
  

  : Framesاألطـر 
اإلطار عبارة عن إطار من خشب الخیرزان إما أن یكون دائري أو 

ً لحجم التطریز المراد شغلھ ، بیضاوي أو مربع  ، تتعدد مقاساتھ تبعا
ظھرت أنواع أطر حدیثة مصنوعة من عجائن البالستیك وھى أكثر 

  .ھا وسھولة تثبیتھا بساطة فى استخدام
  :وظیفة اإلطار 

یعمل على شد وتثبیت خیوط السداء واللحمة بزاویا قائمة أثناء -
  .التطریز مما یسھل التطریز على الخطوط المستقیمة والمائلة 

  .ال یؤدى إلى تجعد أو تكسیر النسیج أثناء التطریز -
  :إرشادات ھامة عند استخدام اإلطار 

على األقمشة الوبریة كالقطیفة حتى ال  ال یستخدم إطار دائرى-
  .تخمد الوبرة وتعرض القماش للتلف

. یُفضل تحریك اإلطار من آن آلخر أثناء التطریز لفترات طویلة  -
  ) 2001: نفیسة عبد الرحمن العفیفى(

 :Yarnالخیـوط 
تعتبر خیوط التطریز من الخامات األساسیة المؤثرة على جودة 

یر واضح وفعال على قوة تحمل وجمال التطریز لما لھا من تأث
  )2009:ابراھیم مرزوق. (بعد تطریزه" القطع المطرزة " النسیج 

ویختلف التطریز البرازیلى عن التطریز العادى فى إستخدام 
  .الخیوط الحریریة شدیدة اللمعان

    
  وضح األنواع المختلفة من الخیوط الحریرت )1(صوره 

www.needlenthread.com/2012  
 ً   الغرز المستخدمة فى التطریزالبرازیلى: ثانیا

  Bullion Knot Stitchغرزة الركوكو -1
وھى من الغرز الھامة فى التطریز البرازیلى وتثرى القیمة 
ً فى أجزاء العمل الفنى سواء للشكل  المضافة للتصمیم وتعطى تنوعا

  .واألرضیة 
  :عوامل نجاح وإتقان غرزة الركوكو

ة وتدریب على طریقة عملھا لتبدو تحتاج إلى دقة وعنای -1
 .بالشكل الممیز لھا 

والمسافة ، عدد اللفات على اإلبرة یعتمد على سمك الخیط -2
 .وعدد الجدائل المستخدمة من الخیط، المراد تغطیتھا بالغرزة

للحصول على غرزة جیدة یجب أن تكون اللفات محكمة  -3

 .والغرزة ثابتة وقویة
للفات حتى تنفذ اإلبرة والخیط عدم ترك إبھام الید والسبابة ا -4

 .خاللھا
، ویسویھا بسطح النسیج، استخدام الطارة مع الغرزة یفسدھا -5

 .فتفقد الغرزة بروزھا
یجب أن یكون الخیط جید االلتواء للحصول على أفضل  -6

 .النتتائج
استخدام إبرة ذات عین مستدیرة بسطح أملس من العین إلى  -7

 .ةالحافة ورفیعة بما یكفى نفاذھا بسھول
یزداد عدد مرات ، عند تطریز الزھرة ذات الوریقات المنحنیة -8

ً من طول ، لف الخیط حول اإلبرة بحیث یكون أكثر نوعا
كما ، المسافة المبینة فى الورقة حتى تعطى الشكل المنحنى

 ).2(ھو موضح بشكل رقم 
  :طریقة العمل

 .تغرز األبرة من نھایة الورقة المرسومة -1
 .تھایخرج سن اإلبرة من بدای -2
یلف الخیط حول سن اإلبرة البارز قلیالً عدة مرات بحیث  -3

أى بقدر طول الورقة ، یساوى الجزء المختفى من اإلبرة
 .المطلوبة

ً من  -4 وفى أثناء لف الخیط یكون إبھام الید الیسرى فوقة خوفا
 .تسربة خارج سن اإلبرة ثانیة

 .تمرر باقى اإلبرة من الخیط الملفوف -5
ثم تخرج من بدایة ورقة ، ایة الورقةتغرز مرة ثانیة فى نھ -6

 ).3(ویوضحة صورة رقم ، أخرى
letslearnembroidery.blogspot.com-2010)( 

ویوضح ذلك صورة ، كلما زدات عدد اللفات زدات الحلقة: ملحوظة
  )4(رقم 

توضح ) 2(شكل 
غرزة الركوكو فى 

 مستقیمة شكل خطوط

) 3(صورة رقم 
غرزة الركوكو فى 

ط خطو  شكل
 مستقیمة ومنحنیة

توضح ) 4(صورة 
غرزة الركوكو على 

 زھرةشكل 

  - : on Buttonhole Stitch -Castغرزة العروة -2
 .أو الشكل المرسوم)B(تغرز اإلبرة من نھایة الورقة  ولیكن  -1
كما ھو موضح بشكل رقم ، )A(یخرج سن اإلبرة من بدایتھا  -2

)3.( 
 .قة یلف الخیط حول على األصبع اوالً لتكوین حل -3
ویتم تكرار نفس الحلقة ، أدخال الحلقة المتكونة على اإلبرة -4

ویكون إبھام ، وإدخالھا على اإلبرة حتى األنتھاء من الورقة
 .الید الیسرى یسند الغرز المتكونة

 .تمرر باقى اإلبرة من الحلقات المتكونة  -5
ثم تخرج من بدایة ورقة ، تغرز مرة ثانیة فى نھایة الورقة -6

).5(رزة العروة صورة رقم وتوضح غ، أخرى
 2005-www.lorettascustomstitchery.com 

توضح غرزة   )5(صورة رقم  طریقة تنفیذ العروة )3(شكل 
 العروة على شكل خطوط

  :ولعمل الوردة البلدى یتبع نفس خطوات العمل السابقة
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زیادة عدد الفتل المأخوذة بحیث تكون من الخارج الى  ولكن مع
وكذلك زیادة عدد اللفات الملفوفة على ، الداخل خالل الغرزة السابقة

وھكذا حتى یكتمل شكل الوردة مع العلم انة یمكن استخدام ، االبرة

لونین أو أكثر من الخیوط لتعطى شكال جذاب للوردة ،وتوضح 
 Helenالوردة البلدى خطوات تنفیذ) 10:6(الصور من 

Staven:2003) (  

  
  ) (Helen Staven:2003-212خطوات تنفیذ الوردة البلدى بإستخدام غرزة العروة  )10،9،8،7،6(صورة 

on  -Double Cast: غرزة العروة المزدوجة -1
Buttonhole Stitch  

وتستخدم ھذه ، وھى تشبة غرزة العروة بإختالف طریقة لف الخیط
  عمل الزھور واألوراقالغرزة فى 

  :طریقة التنفیذ
 .أو الشكل المرسوم)B(تغرز اإلبرة من نھایة الورقة  ولیكن  -1
، كما ھو موضح بشكل رقم )A(یخرج سن اإلبرة من بدایتھا  -2

)4.( 
یتم إستخدام خیط مزدوج یلف الخیط حول األصبع الیمین اوالً   -3

 .ثم أدخال الحلقة المتكونة على اإلبرة، لتكوین حلقة
ثم أدخال ، م یلف الخیط اإلیسر على األصبع وتكوین حلقةث -4

 .الحلقة المتكونة على اإلبرة
ویتم تكرار نفس الحلقة مرة جھة الیمین ومرة أخرى جھة  -5

ویكون ، الیسار وإدخالھا على اإلبرة حتة األنتھاء من الورقة
 .إبھام الید الیسرى یسند الغرز المتكونة

 .لمتكونة تمرر باقى اإلبرة من الحلقات ا -6
ثم تخرج من بدایة ورقة ، تغرز مرة ثانیة فى نھایة الورقة -7

 .الغرزة منفذة) 11(أخرى، وتوضح صورة رقم
www.needlenthread.com/2012 

  
  المزدوجة تنفیذ العروة) 4(شكل 

  

  
توضح زھور  )11(صورة 

  مزدوجةة الومنفذة بغرزة العر
  

:Pistil Stitch4 - غرزة العقدة الفرنسیة ذات الساق 
ھذه الغرزة ھي بكل بساطة ھي عبارة عن غرزة مستقیمة تنتھي 

وتسمى ، بالعقدة الفرنسیة نجدھا بكثرة في المطرزات البرازیلیة
 )2009:ابراھیم مرزوق. (أیضا بغرزة البذور ذات الساق

 :طریقة عملھا
سطح النسیج في النقطة أ ثم نلف  نبدأ بإخراج اإلبرة على -1

، الخیط على األبرة مرتین أو ثالثة لعمل العقدة الفرنسیة
 ). 5(ویوضح ذلك شكل رقم 

سم وندخل اإلبرة  4إلى  3ثم نترك مسافة تقدر بحوالي  -2
 .لتحت في النقطة ب

2- (Moore,Delma-2006)3- نكرر نفس الخطوات الى أن
  )12(بصورة رقم ننتھى من عمل الزھرة،كما ھو موضح 

  
ابراھیم (طریقة عمل عقدة الفرنسیة ذات ساق ) 11(صورة 

 )2009:مرزوق
 طریقة عمل العقدة الفرنسیة ذات الساق) 5(شكل 

 Detached Buttonhole Stitchغرزة  العروة المنسوجة -5
  :طریقة عملھا

 .فى البدایة یتم تحدید منطقة العمل بغرزة السلسة -1
 .ة الیسار إلى الیمینیتم العمل من جھ -2
تغرز اإلبرة من أعلى إلى أسفل  ویالحظ وضع الخیط أسفل  -3

 .إبھام الید الیسرى أثناء عمل كل غرزة لتمر اإلبرة من فوقة 
تخرج اإلبرة ویكرر عمل الغرز على مسافات متساویة إلى  -4

 ). 6(نھایة السطر األول كما ھو موضح بالشكل رقم 
یمین إلى الیسار ویتم عمل الغرزة نبدأ السطر الثانى من جھة ال -5

 . الجدیدة بین غرزتین وذك حتى اإلنتھاء من السطر الثانى
ویتم تكرار الخطوات السابقة حتى اإلنتھاء من مساحة العمل،  -6

  )13(وصورة رقم )  7(كما ھو موضح بالشكل رقم 

   
وضح ت) 13(صورة توضح طریقة  7شكل توضح ) 6(شكل 

طریقة تنفیذ العروة 
  المنسوجة

سطر االول من تنفیذ ال
 غرزة العروة 

  والثانى المنسوجة

زھرة منفذه غرزة 
  العروة المنسوجة

  
letslearnembroidery.blogspot.com-2010)( 

  :woven picotغرزة بیكو المنسوجة -6
وتستخدم فى ، وھذه الغرزة من الغرز الھامة فى التطریز البرازیلى

  فراشات وأشكال ال، عمل الورود البارزة
  .طریقة عملھا

 .یتم فى البدایة احضار دبابیس حیاكة ذات رأس -1
یتم إدخال الدبوس فى بدایة القماش یخرج نھایتة على حسب  -2

 .طول الدبوس، على ان تكون راس الدبوس على سطح القماش
یتم عمل ثالث خطوط باإلبرة الخط األول على نفس مكان  -3

 .الدبوس
سار الخط األول وعلى نفس بتم عمل الخطین األخرین یمین وی -4

 .مكان الدبوس من بدایتة لنھایتة
یتم بعد ذلك النسج على ، بعد تثبیت الثالث خطوط الطولیة -5

 .الثالث خطوط بالعرض
، تبدأ عملیة نسج السطر األول بالمرور أعلى الخط األول -6

 .وأعلى الخط الثالث، وأسفل الخط الثانى
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وأعلى ، خط األولیكتمل نسج السطر الثانى بالمرور أسفل ال -7
وتكرر نفس الخطوات حتى ، وأسفل الخط الثالث، الخط الثانى

 .اإلنتھاء من العمل
بعد االنتھاء من عمل الورقة ممكن أن تترك طائرة وممكن  -8

، 19، 18، 17، 16، 14،15(تثبیتھا، وتوضح الصور من
-www.sewartsy.com) .خطوات تنفیذ الغرزة) 20،21
2016) 

  

  
)21،20،19،18،17،16،15(من  الصورة

  توضح خطوات تنفیذ غرزة بیكو المنسوجة
  Stem Stitch: غرزة الفرع البرازیلى  -7

من أھم غرز التطریز البرازیلي المستخدمة في عمل فروع األزھار 
  واألشجار وفي تحدید األشكال

  .طریقة عملھا
 .یتم تنفیذ ھذه الغرزة من الیسار إلى الیمین -1
) B(ثم ندخلھا عند النقطة ) A(ند النقطة نغرز اإلبرة ع -2

 ) .c(ونخرجھا عند النقطة 
فى المنتصف عند )  A-b(بعد ذلك أدخل اإلبرة أسفل الغرزة  -3

ویتم عمل عقدة مرتین ، وذلك بدون إختراق النسیج) c(النقطة 
 .حول الخیط ) c(عند التقطة 

ندخل اإلبرة بعد إختراق ) c(ویتم عمل غرزة من عند التقطة  -4
 ) .E(ونخرجھا عند النقطة ) D(النسیج عند النقطة 

كالسابق ،ویتم تكرار نفس ) E(یتم عمل عقدتین عند النقطة  -5
الخطوات حتى اإلنتھاء من العمل، وتوضح خطوات التنفیذ 

-Fretias,Maria )).27،26،25،24،23،22(الصورمن
2000)  

  
  توضح خطوات تنفیذ غرزة الفرع

www.embroidery.rocksea.org.2010  
  : خطوات إعداد الوحدة

یمثل تحدید األھداف نقطة البدایة في تحدید أھداف الوحدة   -1
العملیات التخطیطیة للوحدة التعلیمیة، فعلى أساسھا یتم تحدید 

ویتم اختیار الوسائل ، المحتوى وأسلوب تنظیمھ ومستواه 
ا، واألنشطة التعلیمیة وطرق التدریس التي تعمل على تحقیقھ

كما أنھا تساعد في تحدید أسالیب التقویم التي یمكن من خاللھا 
وقد قامت الباحثة .معرفة مدى تحقیق األھداف الموضوعة 

بتحدید األھداف اإلجرائیة للوحدة التعلیمیة بحیث تضمنت 
  " الوجدانیة، المھاریة، المعرفیة"جمیع جوانب النمو 

توى في ضوء أھداف تم تحدید المح: اختیار المحتوى وتنظیمھ -2
وقد تم ، الوحدة المراد تحقیقھا والمدى الزمني المتاح لتنفیذه

تنظیمھ في تتابع منطقي من السھل إلى الصعب ومن البسیط 
یتدرج في العمق واالتساع بالتقدم في الدراسة بما ، إلى المركب

  . یحقق التكامل بین اإلطار المعرفي واإلطار المھاري 
تتضمن عملیة تخطیط الوحدات التعلیمیة : یةالوسائل التعلیم -3

اإلعداد المسبق لألدوات والوسائل التعلیمیة الالزمة إلثراء 
حیث یتم اختیارھا في ضوء األھداف المراد ، الموقف التعلیمي

وفي ضوء ما سیجري بینھا وبین طرق التدریس من ، تحقیقھا
فھي تتكامل مع الطریقة والمحتوى واألنشطة لتحقیق ، تفاعل

،وقد قام الباحث ) 1995: أحمد اللقاني. (األھداف المرجوة 
 اھتمامإلثارة ) power point( العروض التقدیمیة" باستخدام

  الطالب  وتحفیزھم للتعلم وتفاعلھم مع المواقف التعلیمیة

دث من تفاعالت تتعلق األنشطة بكل ما یح: األنشطة التعلیمیة -4
في المواقف التعلیمیة التي تتضمنھا الوحدة بین المعلم والمتعلم 

من جانب وبین المتعلمین من جانب آخر من أجل تحقیق 
  ) 2004: فوزي طھ إبراھیم. (أھداف الوحدة 

وقد تم اختیار وتنظیم األنشطة التعلیمیة بالوحدة في ضوء 
تنوعة تتیح وقد روعي أن تشتمل على مجاالت م، االھداف

  . الفرص للطالب لالختبار فیما بینھم والمشاركة اإلیجابیة
ً من عناصر : طرق التدریس -5 ً ھاما تمثل طرق التدریس عنصرا

ً باألھداف  ً وثیقا بناء الوحدة التعلیمیة حیث أنھا ترتبط ارتباطا
ً في اختیار األنشطة والوسائل ، والمحتوى ً إیجابیا وتؤثر تأثیرا

وقد ، اجب استخدامھا في العملیة التعلیمیةالتعلیمیة الو
استخدمت الباحثھ في التدریس كال من طریقتي المناقشة 

  والبیان العملي
تحدد عملیة التقویم مدى ما بلغناه من نجاح في تحقیق :التقویـم  -6

وتحدید المشكالت وتشخیصھا من أجل تحسین ، األھداف
في تحقیق أھدافھا العملیة التعلیمیة ورفع مستواھا والمساعدة 

وقد استخدمت الباحثة ثالثة أنواع من التقویم في ، المرجوة
  :الوحدة ما یلي 

، المعرفیة"لمعرفة المستویات المبدئیة : تقویم تشخیصي  -أ  
 للطالب  قبل تطبیق الوحدة عن طریق" ، المھاریة

بطاقة ، االختبار المھاري، االختبار المعرفي"
  ."المالحظة
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تم القیام بھ أثناء تدریس الوحدة من خالل : حليتقویم مر -ب 
متابعة االداء ، األسئلة الشفویة ،الواجبات المنزلیة"

  "المھارى
االختبار "تم القیام بھ من خالل تطبیق : تقویم نھائي -ج  

عقب  "بطاقة المالحظة، االختبار المھاري، المعرفي
بھدف قیاس تحصیل  للمعارف واداء . تدریس الوحدة 

  .ھارات المتضمنة بھاالم
إستغرق تطبیق الوحدة : المدى الزمنى لتطبیق الوحدة التعلیمیة-7
وفیما یلى جدول یوضح المدى الزمنى للتطبیق على ) عشر ساعات(

  .             دارسى الوحدة 
  المدى الزمنى للتطبیق على درسى الوحدة) 1(جدول رقم 

عدد الساعات   عنوان الدرس  الدرس
  النظریة

 عدد
الساعات 
  التطبیقیة

  األول
  

تعریف التطریز 
) البرازیلى(المجسم 

واألدوات المستخدمة 
  فیھ

  أربع ساعات  ساعة 1

  الثانى
  

أنواع غرز التطریز 
 )البرازیلى(المجسم 

  
  ساعة 1

  
  أربع ساعات

  
  : ضبط وتقویم الوحدة -

بعد إعداد الباحثة للوحدة تم عرضھا على مجموعة من األساتذة 
المناھج وطرق "و ، "المالبس والنسیج"في مجالي  المحكمین
مالئمة األھداف وترابطھا وتنوعھا (لمعرفة مدى " التدریس

وإمكانیة قیاسھا ،ارتباط المحتوى باألھداف المراد تحقیقھا ،بساطة 
ووضوح الوسائل التعلیمیة وارتباطھا بالمواقف التعلیمیة ،مالئمة 

ھداف المراد تحقیقھا طرق التدریس للمحتوى وترابطھا مع األ
 ،شمول األنشطة التعلیمیة لمجاالت متنوعة تتیح الفرصة للمتعلمات

، وقد أجمع المحكمین على صالحیة )لالختیار والمشاركة اإلیجابیة 
  : الوحدة للتطبیق

  : بناء أدوات تقویم الوحدة  -
لقیاس مدى فعالیة الوحدة المقترحة في تنمیة معارف مھارات 

، االختبار المعرفي(دمت الباحثة أدوات التقویم  الطالب  استخ
  ) بطاقة المالحظة، االختبار المھاري

  : وفیما یلي خطوات إعداد كل أداة من األدوات السابقة
   : )التحصیلى(خطوات إعداد االختبار المعرفي  -1
  : یھدف االختبار إلى: تحدید الھدف من االختبار -أ

ات سابقة عن الموضوعات قیاس ما لدیھم من مفاھیم وخبر -
  .المتضمنة بالوحدة قبل التطبیق الفعلي لھا

قیاس مدى تحصیل  المعارف المتضمنة بالوحدة بعد التطبیق  -
  .الفعلي لھا

روعي عند صیاغة أسئلة االختبار : صیاغة أسئلة االختبار -ب
، تجنب *شمولھا وارتباطھا باألھداف المعرفیة المتضمنة بالوحدة(

عقید ،وضوح لغة السؤال  وأال تكون إجابتھ مكررة أو الغموض والت
ً من حیث ، متضمنة في فقرات أخرى ً تصاعدیا ترتیب األسئلة ترتیبا

آال تتضمن من األلفاظ ما قد یوحى للطالب ، درجة صعوبتھا
،وقد استخدمت الباحثة األسئلة الموضوعیة لقدرتھا على .) باإلجابة

صحیحھا وعدم تأثرھا قیاس أكبر كم من األھداف وسھولة ت
)  29( ، وقد بلغ عدد أسئلة االختبار ، بالعوامل الذاتیة للمصحح

  : سؤال مقسمة كاآلتي
اختیار من )  9( ، الخطأ و الصواب) 10( أكمل العبارات، ) 10(

  متعدد  
  : )التحصیلى(إعداد مفتاح لتصحیح االختبار المعرفى -جـ

ار المعرفي على أن قامت الباحثة بإعداد مفتاح تصحیح االختب
واإلجابة الخاطئة ، تعطى اإلجابة الصحیحة درجة واحدة

، وقد تم تحدید )40(وبذلك یصبح مجموع درجات اإلختبار )صفر(

اإلجابة الصحیحة لكل سؤال فى مفتاح لتصحیح اإلختبار لیتم 
اإلستناد علیھا أثناء إجراء عملیة التصحیح،حتى تكون عملیة 

  .عن الذاتیة التصحیح موضوعیة وبعید
  :خطوات إعداد االختبار المھاري  -2
  : یھدف االختبار إلى: تحدید الھدف من االختبار -أ
قیاس ما لدى الطالب من خبرات مھاریة عن طبیعة أداء  -  

 المھارات المتضمنة بالوحدة قبل التطبیق الفعلي لھا 
م قیاس أثر تعلیم  المھارات المتضمنة بالوحدة على مستوى أدائھ -

 لھا بعد التطبیق الفعلي لھا 
روعي عند صیاغة أسئلة االختبار  : صیاغة أسئلة االختبار -ب
 واألشكالوضوح لغة السؤال ، ارتباطھا باألھداف المھاریة(

  ) التوضیحیة
، تم تصحیح االختبار المھاري: تصحیح االختبار المھاري -جـ

بنود مقیاس  وذلك بوضع عالمة التقدیر الذي ینطبق على كل بند من 
ومن ثم ترجمة ، تقدیر األداء  للمھارات المتضمنة باالختبار

  .العالمات التي وضعت إلى درجات 
  : خطوات إعداد  بطاقة المالحظة -3
حیث أنھ ال توجد مقاییس : تحدید الھدف من بطاقة المالحظة - أ

قام ، مقننة وثابتة تقیس مستوى أداء المھارات المتضمنة بالوحدة
بإعداد بطاقة مالحظة أداء الطالب للمھارات المتضمنة الباحث 

ً وتقویم أدائھم لھا    . باختبار الوحدة مھاریا
رآت الباحثة عند تحدید : تحدید محاور وبنود بطاقة المالحظة -ب

  : محاور وبنود بطاقة المالحظة
تحلیل أداء كل مھارة إلى مجموعة خطوات بسیطة تم صیاغتھا  -

 المتعلم  في عبارات تصف أداء
ً للتسلسل  - ترتیب خطوات أداء كل مھارة في تتابع محدد وفقا

 . المنطقي ألدائھا 
 3(المحور األول :وقد أحتوت البطاقة على خمس محاور وھى 

، المحور )بند11(المحور الثالث ، )بند10(المحور الثانى ، )بند
ة محاور البطاق وأجمالي) بند11(المحور الخامس ) بند  11(الرابع 

خصص أمام كل بند مكان یضع فیھ المالحظ عالمة ) بند  46(
درجھ لألداء ، لألداء الجید وذلك بإعطاء درجتان، لمستوى األداء

  .  صفر لألداء الضعیف، المتوسط
   : الدراسة االستطالعیة

: ھدفت الدراسة االستطالعیة إلى: أھداف الدراسة االستطالعیة
 م الوحدة التأكد من صدق وثبات أدوات تقوی(

االختبار ، االختبار المعرفي"،حساب متوسط زمن أداء كأل من 
وقد تمثلت خطوات إجراء الدراسة االستطالعیة في ) المھاري 

ً على عینة الدراسة  ( تطبیق    أدوات تقویم الوحدة قبلیا
ً على عینة ، ،الوحدة التعلیمیة المقترحة أدوات تقویم الوحدة بعدیا

  لطالب بالدراسة االستطالعیةوكان عدد ا) الدراسة
كلیة التربیة –بالفرقة الثالثة شعبة اإلقتصاد المنزلى  طالب) 10( 

  .ومن اھم نتأئج الدراسة االستطالعیة . جامعة أسیوط–النوعیة 
حاجة الطالب الى توصیل المعلومات النظریة والتطبیقات العملیة 

كد ذلك من بأسلوب علمى حیث كانت نتائج الدراسة االستطالعیة تؤ
وھذا من دعى الباحثة . حیث االختبار المعرفى واالختبار المھارى 

التصمیم (لتناول ھذه الدراسة وھى إعداد وحدة تعلیمیة فى مقرر 
فعالیة وحدة تعلیمیة مقترحة فى فن التطریز ) والتطریز والكروشیة

لتنمیة معارف ومھارات طالب شعبة ) المجسم (البرازیلى 
  لىاإلقتصاد المنز

  : صدق وثبات أدوات تقویم الوحدة -
یقصد بصدق االختبار قدرتھ على قیاس ما : صدق االختبار المعرفي

 ً   . وضع لقیاسھ أي قدرتھ على تحقیق األھداف التي حددت سلفا
حیث تم عرض االختبار المعرفي ومفتاح : صدق المحكمین -

، جالمالبس والنسی"تصحیحھ على مجموعة من المحكمین في مجال 
ً لما یھدف " والمناھج وطرق التدریس للتأكد من صدق محتواه وفقا
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،وقد أبدى بعض المحكمین . وقد أقروا بصالحیتھ للتطبیق ، لقیاسھ
بعض المالحظات فیما یخص تعدیل الصیاغة اللغویة لبعض 

وقد تم األخذ بآرائھم وبذلك أصبح االختبار في صورتھ ، األسئلة
  النھائیة صالح للتطبیق

یقصد بثبات االختبار دقتھ في القیاس وعدم : ت االختبار المعرفيثبا
حسن (تناقضھ مع نفسھ بمعنى ان یكون منسقا فیما یعطى من نتائج

التجزئة (،وقد استخدمت الباحثة كال من طریقتي ) 2005: زیتون
 Cranach’sالفا كرونباك ، Split- Half Coefficientالنصفیة 
Alpha (بالبرنامج اإلحصائي  ،من خالل االستعانة)SPSS" ( ،

والتجزئة ، )0.881(وقد بلغت قیمة معامل ثبات ألفا 
قیمتان مرتفعتان مما یدل على الثبات وھما ، )0.921(النصفیة

  . المرتفع لالختبار 
    : صدق وثبات االختبار المھاري* 
  : صدق االختبار المھاري -

موعة من تم عرض االختبار المھاري على مج: صدق المحكمین
المناھج وطرق -المالبس والنسیج (المحكمین في تخصص 

ً لما یھدف لقیاسھ) التدریس وقد أقروا ، للتأكد من محتواه وفقا
  . بصالحیتھ للتطبیق دون إبداء أیة مالحظات 

تم حساب ثبات االختبار المھاري عن  : ثبات االختبار المھاري
ین الدرجات بحساب معامل االرتباط ب، طریق ثبات المصححین

، التي یعطیھا مصححان أو أكثر لنفس األفراد في نفس االختبار
وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص یحصل على درجتین أوأكثر من 

وقد تم حساب معامل االرتباط بین درجات ، تصحیح اختبار واحد
والجدول التالي یوضح ) س، ص، ع(مصححي االختبار المھاري 

  :ذلك 
ت األرتباط بین درجات مصححي االختبار قیم معامال)2(جدول رقم 

  المھاري
  معامل االرتباط  المصححیـن

  0.906  ص، س
  0.816  ع، س
  0.908  ع، ص

یتضح من الجدول ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین درجات 
مما یدل على ) 0.908 – 0.816(حیث تراوحت من ، المصححین

دم لتقویم أداء  ثبات االختبار المھاري وبطاقة المالحظة المستخ
  . للمھارات المتضمنة باختبار الوحدة 

  : صدق وثبات بطاقة المالحظة -
  : صدق بطاقة المالحظة

تم عرض بطاقة المالحظة على مجموعة من : *صدق المحكمین  -
" المالبس والنسیج، المناھج وطرق التدریس"المحكمین في مجالي 

ویم األداء المھاري وقد إتفقت آرائھم حول مدى مالئمة بنودھا لتق
وقد كانت ھناك بعض المالحظات فیما یخص الصیاغة ، للطالبات

اللغویة لبعض البنود وقد تم تعدیلھا وإعادة صیاغتھا وبذلك أصبحت 
  البطاقة في صورتھا النھائیة صالحة للتطبیق 

 تم التأكد من ثباتھ عن طریق حساب : ثبات بطاقة المالحظة
  المصححین كما سبق ذكره معامل االرتباط بین درجات 

واالختبار ، تحدید زمن اإلجابة على االختبار المعرفي -1
  . المھاري

ً منھما من خالل حساب  تم حساب الزمن الالزم لإلجابة على كال
، متوسط الزمن الذي استغرقتھ عینة البحث االستطالعیة في اإلجابة

، یقة دق) 30( وقد بلغ متوسط زمن اإلجابة على االختبار المعرفي 
  . ساعات ) 4(واالختبار المھاري 
  : الدراسة األساسیة

ھدفت الدراسة إلى بناء وحدة  تعلیمیة لتنمیة :الھدف من الدراسة 
)  التصمیم والتطریز والكروشیة(المعارف والمھارات فى مقرر 

بكلیة التربیة  –لطالب الفرقة الثالثة بقسم اإلقتصاد المنزلى 
تبار مدى فعالیتھا،وقد تمثلت خطوات جامعة أسیوط واخ - النوعیة

  : إجراء الدراسة األساسیة في تطبیق

ً على عینة الدراسة -1   . أدوات تقویم الوحدة قبلیا
  .الوحدة الدراسیة  -1

من طالب قسم اإلقتصاد ) طالبا 20(تكونت العینة األساسیة من 
جامعة أسیوط،وطبقت التجربة  –كلیة التربیة النوعیة  –المنزلى 
م 2/10/2016(م في الفترة من 2017/م2016 ام الجامعىخالل ع

  .واستغرقت التجربة أسبوعین) م16/10/2016إلى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :بعض أعمال الطالب ناتج الوحدة التعلیمیة

  
الدامسك البیج  بالخیوط الحریریة                           وسادة من قماش ) 28(صورة

  
  من قماش الدامسك البیجوسادة ) 29(صورة

  بالخیوط الحریریة 

  
 بالخیوط الحریریة تیشرت من قماش القطنى أبیض)30(صورة

  
  بالخیوط الحریریة من قماش الدامسك البیجوسادة ) 31(
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بیض بالخیوط الحریریة                                    تیشرت من القماش القطنى األ) 29(صورة

  
  بالخیوط الحریریة تیشرت من القماش القطنى األبیض)30(صورة

  
  الخیوط الحریریة  وسادة من قماش الدامسك البیج)31(صورة

  

  بالخیوط الحریریة من قماش الدامسك البیجوسادة ) 32(صورة

  
بالخیوط الحریریة                                                األبیض تیشرت من قماش القطنى) 33(صورة

  
  من قماش الدامسك البیجوسادة ) 34(صورة

 بالخیوط الحریریة 
  : Rusltesنتائج الدراسة 
توجد فروق دالة إحصائیاً ": ینص الفرض على أنھ: الفرض األول

وبعد  بین متوسطي درجات الطالب في االختبار المعرفي قبل
  " . تطبیق الوحدة لصالح التطبیق البعدي

" T. Test" ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 
لداللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب في االختبار المعرفي 

  :  والجدول التالي یوضح ذلك، قبل وبعد الوحدة
                                            

  20= داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب في االختبار المعرفي قبل وبعد تطبیق الوحدة ن  )3(جدول رقم 
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المتوسط   القیاس
  )م(الحسابي 

االنحراف المعیاري 
  )ع(

درجات الحریة  
  مستوى الداللة  )ت(قیمة   )ح.د(

  1.66  34،8  بعدي  لصالح البعدي 0.01  42.41  19  2.27  9.45  قبلي
وھي قیمة ) 42.41(بلغت ) ت(ل السابق أن قیمة یتضح من الجدو

ً عند مستوى  حیث بلغ ، لصالح القیاس البعدي 0.01دالة إحصائیا
في حین بلغ متوسط درجات ) 9.45(متوسط درجات القیاس القبلي 

ویدل ذلك على ارتفاع مستوى تحصیل ، ) 34،8(القیاس البعدي 
مما یشیر إلى  ،الطالب بعد دراستھم للمعارف المتضمنة بالوحدة
  ، فعالیتھا في إكتساب الطالب للمعارف المتضمنة بھا

آسفرت نتیجة الفرض األول على : تفسیر نتیجة الفرض األول
ً بین متوسطي درجـات الطالب في " وجود فروق دالة إحصائیا

االختبار المعرفي قبل وبعد تطبیق الوحـدة لصالح التطبـیق 
دقة صیاغة األھداف وترابطھا "وترجع الباحثة ذلك إلى ، "البعدي

وإرتباطھ ، ودقة إختیار وتنظیم  المحتوى، وتنوعھا وإمكانیة قیاسھا
ومالءمة الوسائل واألنشطة التعلیمیة وإرتباطھا ، باألھداف

ومالءمة طرق التدریس للمحتوى وترابطھا مع ، بالمواقف التعلیمیة
وشمولھا  ودقة وموضوعیة أدوات التقویم، األھداف المراد تحقیقھا

  . وارتباطھا باألھداف المراد تحقیقھا 

وتتفق ھذه النتیجة  مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة دراسة 
- رانیا سعد–أشرف عبد الحكیم (، ) 2011 -شرین محمد غالب(

والتي ) 2016 -ھالة مصطفى(،) 2014-شیماء صابر (، )2012
ً بین متوسطي"أسفرت عن  درجات  وجود فروق دالة إحصائیا

الطالب في اختبار المعارف المتضمنة بالوحدة قبل وبعد تطبیقھا 
وأكدت على أن استخدام أسلوب الوحدات " لصالح التطبیق البعدي

وبذلك یتحقق ، الدراسیة یسھم بصورة فعالة في تعلم أكثر إیجابیة
  . الفرض األول
توجد فروق دالة ": ینص الفرض الثاني على أنھ: الفرض الثاني

ائیاً بین متوسطي درجات الطالب في االختبار المھاري قبل إحص
  " وبعد تطبیق الوحدة لصالح التطبیق البعدي

لداللة الفروق " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 
بین متوسطي درجات الطالب في االختبار المھاري قبل وبعد 

  .  والجدول التالي یوضح ذلك، تطبیق الوحدة
                                              

  20= داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب في االختبار المھاري قبل وبعد تطبیق الوحدة ن  ) 4( جدول رقم 

المتوسط   القیاس
  )م(الحسابي 

االنحراف المعیاري 
  )ع(

درجات الحریة  
  مستوى الداللة  )ت(قیمة   )ح.د(

  3.76  84.81  بعدي  لصالح البعدي 0.01  78.50  19  1.18  3.55  قبلي
  

وھي قیمة ) 78.50(بلغت ) ت(یتضح من الجدول السابق أن قیمة 
ً عند مستوى  حیث بلغ ، لصالح القیاس البعدي 0.01دالة إحصائیا

في حین بلغ متوسط درجات ) 3.55(متوسط درجات القیاس القبلي 
توى أداء ویدل ذلك على ارتفاع مس) 84.81(القیاس البعدي 

مما یشیر إلى فعالیتھا في ، الطالب للمھارات المتضمنة بالوحدة
اكتساب الطالب لألداء المھاري المتضمنة بھا وتتفق ھذه النتیجة  

 - شرین محمد غالب(مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة 
شیماء صابر (، )2012-رانیا سعد–أشرف عبد الحكیم (، ) 2011

وجود "والتي أسفرت عن ) 2016 -ھالة مصطفى(،) 2014-
ً بین متوسطي درجات الطالب في اختبار  فروق دالة إحصائیا
المھارات المتضمنة بالوحدة قبل وبعد تطبیقھا لصالح التطبیق 

وأكدت على أن استخدام أسلوب الوحدات الدراسیة یسھم " البعدي
  .بصورة فعالة في تعلم أكثر إیجابیة، وبذلك یتحقق الفرض الثانى

  :Conclusionالخالصة
ھدف البحث إلى إعداد وحدة تعلیمیة فى التطریز البرازیلى ،  .1

قیاس مدى فعالیة الوحدة التعلیمیة فى تحصیل الطالب 
 للمعارف وأداء المھارات المتضمنة بھا

ترجع أھمیة البحث في القیمة المضافة للتخصص في مجال  .2
ما ھو  التطریز والتحدیث في المقررات من خالل إضافة كل

 .حدیث فى التطریز
ً عند مستوى  .3 وأشارت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائیا

بین متوسطي درجات الطالب في االختبار المعرفي ) 0.01(
قبل وبعد تطبیق الوحدة لصالح التطبیق البعدي ، وجود فروق 

ً عند مستوى  بین متوسطي درجات ) 0.01(دالة إحصائیا
ي قبل وبعد تطبیق الوحدة لصالح الطالب في االختبار المھار

 التطبیق
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