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  :Keywordsكلمات دالة       :Abstractملخص البحث 
الفنیة من المواد التى تدرس لطالب الفرقة الرابعة قسم االقتصاد المنزلى بكلیة تعد مادة األشغال 

التربیة النوعیة جامعة أسوان وعلى الرغم من أھمیة المادة إال أنھ ال یوجد منھج محدد ووجود قصور 
ء اعداد وبنا في كال من المحتوى المقدم وطرق التدریس والوسائل التعلیمیة. لذا اتجھت الباحثة إلى
التعرف على  منھج تعلیمى مقترح لمادة األشغال الفنیة لدى طالب االقتصاد المنزلى. یھدف البحث إلى

أسس بناء المنھج التعلیمى المقترح لمادة األشغال الفنیة ، فاعلیة المنھج المقترح في تنمیة بعض 
ھارات المختلفة. وترجع المعارف و المھارات المرتبطة باألشغال الفنیة وإثراء المقرر بالتقنیات والم

تنمیة بعض مھارات األشغال الفنیة لطالبات قسم االقتصاد المنزلى وإستخدام أسالیب  لىاأھمیة البحث 
وتقنیات حدیثة إلثراء ھذا المقرر. ویتبع ھذا البحث المنھج الوصفي والمنھج التجریبي. وقد استخدمت 
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   Introduction:مقدمة

ً مضمون العائد للقوى البشریة ألنھ یقوم بدور  یعد التعلیم استثمارا
أساسي في تنمیة قدرات األفراد الذین یتعامل معھم ویزید من 

الوقت ذاتھ یعتبر القوة التى تقف وراء البنیان  فيانتاجتھم، و
وبین  االقتصادى للمجتمع، ومن ھنا كان االرتباط الشدید بینھ

مستوى ھذه التنمیة ویلعب  فيالتنمیة الشاملة، حیث یؤثر بفاعلیة 
  قدرتھا على تحقیق أھداف المجتمع. فيدورا حاسما 

تعتبر مادة األشغال الفنیة من المواد التى تدرس لطالب الفرقة 
الرابعة قسم االقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة جامعة أسوان 

لمادة إال أنھ ال یوجد منھج محدد ووجود وعلى الرغم من أھمیة ا
كال من المحتوى المقدم وطرق التدریس والوسائل  فيقصور 

  التعلیمیة.
تمثل المناھج الدراسیة جوھر العملیة التعلیمیة وقوامھا نظرا ألنھا 
تتضمن المعلومات والحقائق وكذلك القوانین والمعاییر فھى تعمل 

الیب التفكیر وكذلك على تنمیة المعارف والمعلومات وأس
االبتكارات والمھارات وال یتحقق ھذا إال بمراعاه االعتبارات 

تحقیق أھدافھ وھى تماسك مكوناتھ  فياألساسیة التى تساعد المنھج 
   (James Beane-1995-13)وتتابع عناصره واتساق عملیاتھ.

مجال التعلیم بكلیة التربیة النوعیة  فيالباحثة  ومن خالل وجود
وتدریس مواد المالبس والنسیج بقسم االقتصاد المنزلى وقبل 
اختیار موضوع البحث وجد أن مادة األشغال الفنیة لیس لھا منھج 
وحیث أن المناھج الدراسیة ھى قوام العملیة التعلیمیة وطبقا 

فأنھ البد من وجود محتوى  لتوصیات الھیئھ العلیا للجودة واألعتماد
تقدیم منھج  إلىتعلیمي لكل المقررات الدراسیة فتھدف الدراسة 

رفع المستوى  إلىمقترح لمادة األشغال الفنیة وترجع أھمیة البحث 
تنفیذ بعض تقنیات األشغال الیدویة باستخدام  فيالمھارى للطالب 

ن مقرر القسم وجد أ فيالمنھج المقترح ومن واقع تدریس الباحثة 
الجانب النظرى والمھارى وأن الطالب  فياألشغال الفنیة فقیر 

  كثیر من المعارف والمھارات .إلىتحتاج 
لذلك تحاول الباحثة إمداد الطالب بالمعارف والمھارات التى یجب 
أن یلموا بھا من خالل تقدیم منھج مقترح لألشغال الفنیة ذات 

ل تعلیمیة للتوضیح محتوى جدید وطرق تدریس أكثر مرونة ووسائ
  وأنشطة تعلیمیة مختلفة ووسائل تقویم تتالئم مع محتوى المنھج.

  :Statement of the problemمشكلة البحث  
  التساؤالت اآلتیة: فيمما سبق تتلخص مشكلة البحث 

ما أسس بناء المنھج التعلیمى المقترح لمادة األشغال الفنیة لدى -1
  طالب االقتصاد المنزلى؟

ف والمھارات تنمیة المعار إلىما التصور المقترح لمنھج یھدف -2
  المرتبطة باألشغال الفنیة لدى طالب االقتصاد المنزلى؟

ما فاعلیة المنھج المقترح لتنمیة بعض المعارف المرتبطة -3
  باألشغال الفنیة لدى طالب االقتصاد المنزلى؟

ما فاعلیة المنھج المقترح لتنمیة بعض المھارات المرتبطة  -4
  نزلى؟باألشغال الفنیة لدى طالب االقتصاد الم

  فنیة؟إثراء مقرر األشغال ال فيما مساھمة المنھج المقترح -5
 : Objectiveالبحث  أھداف 

  یھدف ھذا البحث إلى: 
على أسس بناء المنھج التعلیمى المقترح لمادة األشغال  التعرف-1

  الفنیة .
  إعداد المنھج المقترح لألشغال الفنیة .-2
معارف تنمیة بعض ال فيالتعرف على فاعلیة المنھج المقترح  -3

  المرتبطة باألشغال الفنیة.
تنمیة بعض المھارات  فيالتعرف على فاعلیة المنھج المقترح  -4

  المرتبطة باألشغال الفنیة.
  إثراء مقرر األشغال الفنیة بالتقنیات والمھارات المختلفة. -5

  : Significanceأھمیة البحث 
  ترجع أھمیة ھذا البحث إلى: 
قسم االقتصاد تنمیة بعض مھارات األشغال الفنیة لطالبات -1

  المنزلى.
االستفادة من االتجاھات التربویة الحدیثة والتطور العلمى -2

  إعداد منھج مقرر األشغال الفنیة. فيالسالیب إعداد المناھج 
  یثة إلثراء مقرر األشغال الفنیة.إستخدام أسالیب وتقنیات حد-3

  :  Delimitations حدود البحث
  منھج مقترح لمقرر األشغال الفنیة. الحد الدراسى:

  مجموعة من طالب الفرقة الرابعة. لحد البشري:ا
  جامعة أسوان .  –كلیة التربیة النوعیة  الحد المكاني:
  .2018/  2017العام الجامعى  الحد الزمني:
  :Methodology منھج البحث 

  اتبع البحث الحالي المنھج الوصفي والمنھج التجریبي.
  عینة البحث:

  تكونت عینة البحث من :
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) طالب من الفرقة  15االستطالعیة ( المجموعة األولى : العینھ
  قسم االقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة جامعة أسوان الرابعة 

) طالب من الفرقة  49المجموعة الثانیة : العینة التجریبیھ ( 
  قسم االقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة جامعة أسوان الرابعة 

  .جات المنفذهلتقییم المنت ) من أساتذه متخصصین11( 
  أدوات البحث: 

  ( قبلي / بعدي).  فياختبار تحصیلي معر-1
 أداءاختبار تطبیقي مھارى ( قبلي / بعدي) لقیاس مستوى -2

الطالب ألسالیب وتقنیات األشغال الیدویة الفنیة المقترح تنفیذھا 
–الكروشیة  –التطریز  –ھذا البحث وھى ( الباتش ورك  في

  األبلیك ). 
المھارى للطالبات أثناء قیامھم بتنفیذ  داءحظة األبطاقة مال-3

  أسالیب وتقنیات األشغال الیدویة الفنیة المقترحھ.
مقیاس التقدیر وذلك لتقیم الناتج النھائى لتنفیذ أسالیب وتقنیات -4

  األشغال الیدویة الفنیة المقترحھ.
استمارة تحكیم للمنتجات المنفذة من السادة أعضاء ھیئة  -5

  المتخصصین(المحكمین). التدریس
  فروض البحث:

بین متوسطي درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائیة . 1
التحصیلي للمجموعھ  اإلختبارات القبلیة / البعدیة في اإلختبار

 التجریبیھ لصالح التطبیق البعدى.
بین متوسطي الدرجات القبلیة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة . 2

وعھ التجریبیھ لصالح البعدیة في بطاقة مالحظة للمجم /
  التطبیق البعدى.

بین متوسطي الدرجات القبلیة  توجد فروق ذات داللة إحصائیة . 3
البعدیة في مقیاس التقدیر للمجموعھ التجریبیھ لصالح  /

  التطبیق البعدى.
بین متوسط درجات  توجد فروق ذات داللة إحصائیةال  . 4

د التحصیلي (المعرفي) البعدي، البع اإلختبارالطالب في 
  بعدي لقیاس بقاء اثر التعلم.      

  أراء الطالب ایجابیھ نحو الوحده المنفذه. . 5
  مصطلحات البحث:

یعتبر المنھج األداة التي توكل إلیھا  Curriculum المنھج :
المؤسسة التعلیمیة مھمھ إحداث النمو المرغوب لدى المتعلمین. 

وده وأنھ تنظیم وتخطیط ألنشطة المتعلمین بطریقة منظمھ مقص
سواء كانت داخل المؤسسھ التعلیمیة أو خارجھا، وسواء كانت 

  .مرتبطھ بجوانب تعلیمیة أو تدریبیة
ویمارس المتعلمون تلك األنشطة إلحداث التعلم المطلوب وتحقیق 

 األھداف، ویتكون المنھج من مجموعھ من العناصر ھى األھداف
الخبرات  ھذه فيوالمحتوى واألنشطة التعلیمیة والتقویم ویشترط 

( أحمد حسین اللقائى وعلى أحمد أن تكون منطقیھ وقابلھ للتطبیق. 
 )242- 1999-الجمل

ھى مجال التعبیر الفنى حیث  Hand Craftاألشغال الفنیة:
نھایة  فيیصوغ الفنان من خاللھا ویشكل مواد مختلفة ویمدنا 

  ) 64 –2007 –(محمود البسیونى     یة.األمر بتجربتھ الجمال
ھى أرتقاء خصائص الفرد سواء كانت  Developmentتنمیة : 

جسمیة أو عقلیة أو انفعالیة ویكون عادة تدریجیا ومستمرا، ویحدث 
لم  أداء قادرا على أنالكیف، بحیث یصبح  فيالكم كما یحدث  في

ك یصبح الفرد أكثرن ضجا وفاعلیة من یكن یستطیعھ من قبل، وبذل
  ) 467- 1976-( فرج عبد القادر واخرون    .ذى قبل

ھي سھولة وسرعة ودقة في الفعل العضلي. ( Skillالمھارة:  
                                         )                      22- 2001 -عادل األشول

قة بالید أو الذراع أو األصابع ھى القدرة على تناول األشكال الدقی
مجتمعة أو مستقلة بدقة مع السرعة وتشمل المھارة الیدویة حركات 

 ً ً جیدا تناول أشیاء كبیرة  فيالذراع والید الماھرة الموجھھ توجیھا
ً ما تحت ظروف السرعة اما مھارة اإلصبع فھى قدرتھا على  نوعا

ارة خاصة مھارة معالجة األشیاء الدقیقة معالجة تتحكم فیھا المھ
ً سلسلة من 10-2001-اإلصبع. (رباب محمد السید ) وھى أیضا

الحركات التى یمكن مالحظتھا بشكل مباشر أو غیر مباشر، ویقوم 
بھا شخص معین أو عدد من األشخاص أثناء سعیھم لتحقیق ھدف 

ً على خطوات محددة قابلة  أداءأو  مھمة، وتشمل المھارة عموما
القیام بھذه إلىما لزم األمر أو برزت الحاجة لإلعادة والتكرار كل

  )99 - 2001 -(محمد محمود الحیلة      المھارة.   
  اإلطار النظري للبحث: 

أعمال فنیة مبتكرة ذات حیویة أنتجھا االنسان  األشغال الفنیة ھى
جمالیة قوامھا استغالل وھي عملیة خلق وابتكار ذاتي لتعبیرات 

الخامات الطبیعیة أو المصنعة المتوفرة  للفرد حیث یقوم بالتعبیر 
عنھا باعادة تشكیلھا أو تولیفھا مستخدما في ذلك الخبرات 
والمعلومات والمھارات المختلفة لتطویع ھذه الخامات، مما یتناسب 
 ً مع مقتضیات التصمیم والوظیفة، وتأخذ صور المنتجات صورا

لیة نفعیة. فاألشغال الفنیة تعني تصورا جمالیا لبعض الخامات جما
وتعبیرا  بھذه الخامات عن شخصیة الفرد، وحسن استغالل 
اإلمكانیات المتاحة، والقدرة على تولیف الخامات في وحدة تعبیریة 
منسجمة، كما تؤدي وظائف لخدمة الحیاة الیومیة وفي الوقت نفسھ 

                          لفنیة المجتمع.تثرى فیما تشكلھ بالثقافة ا
   )43-1994-(محمد خلیفة بركات

وھناك طرق عدیدة لألشغال الیدویة منھا الباتش ورك , التطریز 
,األبلیك, الكروشیة,التریكو والنسیج والسوست واألزرار 

  وغیرھا........
  ھذا البحث  الباتش ورك: فيوسوف نتناول 

: ھو فن یحول القصاقیص وبقایا Patch Work  ك الباتش ور
قطع فنیة یستخدم قدیما ویعرف بأسم الرقعة لمعالجة إلىاألقمشة 

مشكالت تقطیع المالبس للصغار بوضع قطع صغیرة فوق الجزء 
المالبس والمفارش  فيفن یستخدم إلىالذى یجب اخفاؤه تحول حالیا 

            www.aiganal.netوالستائر واللوحات الفنیة وغیرھا.
فن خیاطة قطع مختلفة األلوان واألحجام من األقمشة  وایضا

ولصق بعضھا ببعض بواسطة األبرة الیدویة والخیوط أو ماكینھ 
 فيالنھایة قطع فنیة جمالیة أو نفعیة وجمالیة  فيالخیاطة لتشكیل 

            http://amyalbukhari.blogspot.comنفس الوقت.
التعریف اإلجرائى: ھو طریقة تستخدم لالستفادة من بقایا أقمشة   

المصانع بألوان وأشكال وأحجام مختلفة إلنتاج مفروشات وغیرھا 
  تصلح لالستخدام .

  أنواع الباتش ورك:
عبارة عن :  block patch workالباتش ورك الكتلة  . 1

أو مختلفة عن بعضھا البعض  وحدات تكون أحیانا متشابھة
سطور ،  في،ویتم عمل كل وحدة على حدة، ثم تخاط بعد ھذا 

 ثم تحاك ھذه السطور لیكتمل التصمیم.
  : Geometric patch workالباتش ورك الھندسى  . 2

تكون القطع المقصوصة ھندسیة الشكل ومنتظمة فتكون كلھا 
ثات على ھیئة مربعات أومعینات أو أشكال سداسیة أو مثل

وھكذا ویمكن كذلك تحویل األشكال النباتیة أو المنازل 
أشكال ھندسیة حتى تسھل خیاطتھا مع بعضھا البعض إلى

-Zieman Nancy).  ویمكن حیاكتھا یدویا او بالماكینة
1997 -66)   

 Mosaic patchالباتش ورك بمساحات صغیرة فسیفساء  . 3
work :  یكون حجم قطع القماش مختلف تماما عن بعضھا

المساحات واللون وتكون كثیرة العدد، وكانت  فيالبعض 
ھناك أشكال كثیرة منھ ،وبلغت درجة عالیة من الجمال لدرجة 

قطعة صغیرة  4000إلىأنھ كان أحیانا یتكون اللحاف من حو
 بألوان مختلفة 

 One Patch Designالباتش ورك بمساحات واحدة  . 4
patch work  :العمل كامل  النوع یتم تشكیل ھذا في

بتكرار شكل واحد من أقمشة مختلفة األلوان واألنواع 
والمالمس النسجیة ،ثم تحاك األقمشة مع بعضھا یدویا أو 

 بالماكینة ویعتمد ھذا النوع على تغطیة األرضیة كلھا.
(Mulari's Mary- 1999-30)                                          

  Crazy patch workالباتش ورك بمساحات عشوائیة  . 5
لونھ وشكلھ  فيلعشوائیتھ  أطلق علیھ ھذا األسم نظرا:

وتصمیمھ وخاماتھ فھو عبارة عن تجمیع عدد من الخامات 

http://www.aiganal.net
http://amyalbukhari.blogspot.com
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المنسوجة ذات الوان بدیعة مع تولیف خامات اخرى غیر 
ل التصمیم منسوجة،ویمكن استخدام الخامات بأشكال داخ

منظرھا العام ال تقل جاذبیة عن  في،وعشوائیة ھذا االسلوب 
 االنواع االخرى.

  طرق حیاكة الباتش ورك:
الحیاكھ بالماكینھ: تعطى نتیجة قویة، وھى عملیة جدا  -1

 لألقمشة الخفیفة، وكذلك تعطى نتیجة أسرع.
الحیاكھ بالید: باستخدام بعض الغرز الیدویة مثل غرزة  -2

ة الحجم أو بعض غرز التطریز البسیطھ السراجة صغیر
 مثل الفرع.

الحیاكھ بالید باستخدام الورق المقوى: وھى تأخذ وقت  -3
( حنان حسنى    أطول وتعطى نتیجة صحیحة تماما.

  )  60-  1995 –یشار 
بشكل محدد  : نجد صعوبة كبیرة عند تعریف المنھجالمنھج 

  وذلك لألسباب اآلتیة:
 .استمرار تطویر المنھج عبر السنین 
 .اختالف الفلسفات التربویة 
  عالقة المنھج باألسلوب أو بالتعلیم وصعوبة التمییز بین

المنھج على مستوى التخطیط وبین المنھج على 
 – 2006 -( نجوى عبدالرحیم شاھین مستوى التنفیذ.

19 ( 
رغم ما سبق إال انھناك بعض التربویین عرف  ولكن

المنھج بتعریفات متباینھ وكل تعریف یجلب وجھة نظر 
سلسلھ من    Oliva 2012فریدة من نوعھا. قدم أولیفا 

  تفسیرات المنھج الدراسى لختم ھذه المناقشة :
  المدرسة . فيالمنھج ھو الذى یتم تدریسھ 
 ة.المنھج ھو مجموعة من المواضیع الدراسی 
 .المنھج ھو  المحتوى 
 .المنھج ھو مجموعة من المواد 
 .المنھج ھو سلسلة من المقررات 
 .المنھج ھو مجموعة من مسار الدراسة 
  المنھج ھو الذى یتم تدریسھ داخل المدرسة وخارجھا

 بتوجیھ من قبل المدرسة.
  المنھج ھو سلسلة من الخبرات التى یخضع لھا

 المدرسة. فيالمتعلمون 
 خبرات المتعلم الفردیة نتیجة لذلك التعلیم . المنھج ھو 

 2013أنواع المناھج : یحدد إیبرت، إبیرت و بنتلى 
Ebert ,Ebert, Bentley  أربعھ أنواع للمناھج

  الدراسیة ھم :
 المناھج الصریحھ. . 1
 الضمنیة. المناھج . 2
 المناھج الدراسیة الصغرى. . 3
المناھج الدراسیة اإلضافیة. ( مجدى سلیمان  . 4

  ) 33- 2018-المشاعلة 
  إجراءات البحث :

  وفق اإلجراءات األتیھ:إلىیسیر البحث الح
  أوالً: مرحلھ اإلعداد والتخطیط:

  إجراء دراسة مسحیة للدراسات السابقة والبحوث المرتبطة
  بموضوع البحث.

  اإلطالع على المراجع والمصادر ذات الصلة بموضوع
  البحث.  

  قاً للخطوات التالیة:                                                                                 ثانیاً: مرحلة تصمیم المنھج المقترح وف
 التعرف على أسالیب بناء المنھج  
   إعداد المنھج  

اربع إلىقامت الباحثة بإعداد المنھج المقترح وقد تم تقسیمھ       
  وحدات وھم:

  *الوحدة االولي بعنوان (الباتش ورك) 
  * الوحدة التانیھ بعنوان (التطریز) 

  * الوحدة التالثھ بعنوان (الكروشیة) 
  * الوحدة الرابعھ بعنوان (األبلیك) 

وتكونت كل وحده على حده من اربعة دروس وقد تم اعداد المنھج 
 على النحو التالي:

 التعلیمیة العامھ للمنھج األھدافتحدید  -
  تحدید المحتوى التعلیمى للمنھج  -
 والوسائل التعلیمیھ األدوات اعداد -
 االنشطھ التعلیمیھ -
 اسالیب وطرق التدریس -
 التقویم  -

 ثالثاً : ضبط المنھج المقترح والتأكد من صالحیتھ
بعد االنتھاء من اجراءات تجمیع واختیار المحتوى للمنھج ( 

للمنھج  اإلجرائیةالعامھ و األھدافالعملي) في ضوء -النظري 
قسم االقتصاد  –الفرقھ الرابعة  –لفنیة ا األشغالالمقترح لمادة 

المنزلي تم تقییم المحتوى العلمي للمنھج من خالل عرضھ على 
لجنھ المحكمین المتخصصین في مجال المالبس والنسیج ومناھج 

 فيوطرق التدریس وتم تعدیلھ تبعا لتوجیھاتھم حتى اصبح 
صورتھ النھائیھ ثم عرضھ على مجموعھ من المحكمین لضبطھ 

تاكد من صالحیتھ قبل تطبیق الوحدة المختارة من المنھج على وال
 )1عینھ البحث وذلك في شكل استطالع رأي ملحق رقم ( 

 تصمیم الوحدة المختارة من المنھج للتطبیق  
وقد اختارت الباحثة الوحدة األولى من المنھج المقترح للتجریب   

مھ جدا وعنوانھا الباتش ورك وما تتصل بھ من مھارات علمیھ مھ
في اكساب الطالب مجموعھ من المھارات حول أستغالل بقایا 
األقمشة فھي وحده غنیھ بالمھارات وتزید من ثراء المنھج المقترح 
ویعد الھدف العام للوحدة ھو تنمیھ معارف ومھارات الطالب 

  ألستغالل بقایا األقمشة وجاء مخطط الوحدة كالتالي:
  الدرس األول :

  الفنیة والباتش ورك العنوان : األشغال 
  ساعات تطبیقي 4الزمن : 

  المعلومات االساسیھ :
المطلوب  األھدافتم عمل تقدیم لطبیعھ الوحده وشرح  -

  تحقیقھا
 والخامات المستخدمھ. األدواتتم تعریف الطالب ب -
تم تعریف الطالب بمصادر المعرفھ التي یتم اللجوء إلیھا  -

 مثل شبكھ المعلومات والمراجع المختلفھ.
 استخدامتھ) -انواعھ –الباتش ورك (تاریخھ  -
  اسلوب الباتش ورك  -

 :اإلجرائیة األھداف
قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المعرفیة األھداف
  ..:على أن

  یُعرف مفھوم األشغال الفنیة -
  یذكر أھمیھ الباتش ورك -
   یوضح تاریخ الباتش ورك -
 یعدد انواع الباتش ورك -
  دامات الباتش وركیحدد استخ -

قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المھاریة األھداف
  ..:على أن

یتعرف على استخدامات الباتش ورك من خالل بعض الصور  -
  المعروض علیھ.

  یتدرب على بعض الطرق المختلفھ للباتش ورك. -
  یتدرب على استغالل بقایا األقمشة. -

قادرا یكون الطالب الدرس یتوقع ان : بعد انتھاء الوجدانیة األھداف
  ..:على أن

  یراعي الدقھ والنظام اثناء العمل  -
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  یتناقش مع زمالئھ باحترام حول موضوع التعلم -
  یدرك اھمیھ الباتش ورك في اثراء القیم الجمالیھ والفنیھ لألشغال -
  یتعاون مع زمالئھ في تنفیذ بعض األشكال منالباتش ولرك -
  األقمشة  فيلمسافات یراعي الدقھ في اخذ ا -

  المحتوي:
  :دراسةالجزء النظري یتضمن 

  مفھوم الباتش ورك. -
  نبذه تاریخیھ عن الباتش ورك. -
  استخدامتھ. –انواع الباتش ورك -

  : دراسةالجزء التطبیقي یتضمن 
التدریب على بعض األشكال المختلفھ من الباتش ورك باستخدام  -

  بقایا األقمشة.
  سافات والمقاسات المطلوبھ للشكل.المالتدریب على أخذ  -

  والخامات المستخدمھ : األدوات
 -مسطره -مقص –دبابیس  -بقایا أقمشة –ورق  –قلم رصاص 

  مكواه. -فازلین قماش -ابره–خیط 
  طرق التدریس:

  البیان العملي. - المناقشھ      - الشرح   - االسئلھ   - االلقاء  -
 الوسائل التعلیمیھ:

لتوضیح صور   power pointشرائح باستخدام ال عرض ال -
  مختلفھ عن انواع الباتش ورك 

  واستخدامتھ. 
استخدام جھاز الداتا شو لعرض صور توضح بعض  أشكال  -

  الباتش ورك.
)  5البیان العملى المثالي ( توضیح العمل لمجموعات صغیرة (  -

 طالبات )
  األنشطة التعلیمیة :

ة على الطالب وتكلیفھم بإعطاء طرح مجموعة من األسئل -1
  إجابات علیھا من مصادر معرفیة مختلفة.

یطلب من الطالب تجمیع بعض الصور والنماذج المصورة من  -2
  الكتب والمراجع وشبكة المعلومات عن الباتش ورك

  التقویم المرحلي :
  أكملي العبارات اآلتیة :

  الباتش ورك ھو........ -
  ....،......،..........من انواع الباتش ورك ... -

  ×أو  √ضع عالمھ 
  (....)عند الفراعنھ اول ظھور السلوب الباتش ورك كان  -
  یعطى الباتش ورك القیمھ الجمالیھ والفنیھ للمنتجات المنفذه (....) -

  الدرس الثاني:
   الباتش ورك الھندسى:  العنوان
  ساعات تطبیقي 4:  الزمن

  المعلومات االساسیھ :
  لحیاكھ بالماكینةطریقھ ا  -
  عمل وحدات المثلثات -
 وحدات المربعات-
العوامل المختلفھ التي تؤثر على الشكل النھائي للمنتج عند  -

 استخدام وحدات المثلثات من بقایا األقمشة . 
  :اإلجرائیة األھداف
قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المعرفیة األھداف
  ..:على أن

  الھندسىلباتش ورك یُعرف مفھوم ا  -
  باتش وركیذكر طرق حیاكة ال -
   المستخدمھ في الباتش ورك لعمل الوحدات األدواتیعدد -
یحدد العوامل المختلفھ التي تؤثر على الشكل النھائي للمنتج عند -

 استخدام وحدات المثلثات من بقایا األقمشة . 
قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المھاریة األھداف
  ..:على أن

  یتدرب على بعض الوحدات التى یمكن عملھا ببقایا األقمشة . -
یتدرب على استخدام بقایا األقمشة لعمل وحدات مثلثات  -

  ومربعات
  یتدرب على بعض الوحدات المختلفھ باستخدام بقایا األقمشة -
  یتدرب على تجمیع الوحدات بالماكینھ ألنتاج الشكل المطلوب. -

قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان دانیةالوج األھداف
  ..:على أن

  یراعي الدقھ والنظام اثناء العمل -
  یتقبل النقد الموجھھ الیھا العطاء نتائج جیده-
یتعاون مع زمالئھ عند استخدام بقایا األقمشة لعمل بعض العینات -

  المنفذه
  یراعي نظافھ المعمل اثناء العمل التطبیقي  -
  اع الطرق الصحیحھ اثناء التنفیذ یھتم باتب-

  المحتوي:
  :دراسةالجزء النظري یتضمن 

   الھندسىمفھوم الباتش ورك  -
  الھندسىالمستخدمھ في الباتش ورك  األدوات -
العوامل المختلفھ التي تؤثر على الشكل النھائي للمنتج عند  -

   ( طریقھ الحیاكھ بالماكینة ) الھندسىاستخدام الباتش ورك 
  : دراسةالتطبیقي یتضمن  الجزء

التدریب على عمل وحدات المثلثات والمربعات المختلفھ من بقایا  -
  األقمشة.

  التدریب على تجمیع الوحدات تبعا للتصمیم . -
  التدریب على استخدام الماكینھ عند تجمیع ھذه الوحدات. -

  والخامات المستخدمھ : األدوات
–خیط -مسطره-مقص –دبابیس -بقایا أقمشة–ورق  –قلم رصاص

  ماكینة خیاطة. –مكواه  - فازلین قماش -ابره
  طرق التدریس:

المناقشھ      -الشرح      -طریقھ االسئلھ         - االلقاء       -
  البیان العملي -

 الوسائل التعلیمیة:
لتوضیح الطرق   power pointعرض الشرائح باستخدام ال  -

  المختلفھ لوحدات المثلثات والمربعات.  
  عرض فیدیو توضیحي لوحدات المثلثات وتجمیعھا. -
عرض بعض الصور باستخدام جھاز الداتا شو لتوضیح استخدام -

  .بقایا األقمشة
  األنشطة التعلیمیة : 
طرح مجموعة من األسئلة على الطالبات وتكلیفھم بإعطاء  -1

  إجابات علیھا من مصادر معرفیة مختلفة.
ت المختلفھ التي  تم تناولھا في التدریب المستمر على الوحدا -2

  الدرس وذلك بعمل عینات .
یطلب من الطالبات تجمیع بعض الصور والنماذج المصورة  -3

  من الكتب والمراجع وشبكة المعلومات عن الباتش ورك.
  التقویم المرحلي :

  أكملي العبارات اآلتیة :
  الھندسى ھو ................ الباتش ورك -
  .............،.......،.........اتش وركبأنواع حیاكة ال-

  ×أو  √ضع عالمھ 
العوامل المؤثرة على شكل النھائي للمنتج ھي نوع الخیوط  -

  (....) والخامھ 
( طریقھ الباتش ورك  فيالیمكن استخدام وحدات المثلثات  -

  (.....) الحیاكھ بالماكینة )
  الدرس الثالث :

تش ورك الھندسى ( الشكل السداسى ) والباتش ورك البا:  العنوان
  مساحات واحدة

  ساعات تطبیقي 4:  الزمن
  المعلومات االساسیھ :

  طریقھ الحیاكھ الید والماكینة.  -
  عمل وحدات الشكل السداسى. -
العوامل المختلفھ التي تؤثر على الشكل النھائي للمنتج عند -

  .األقمشةاستخدام وحدات الشكل السداسى من بقایا 
  .وحدةبمساحات  وحدات عمل-

  :اإلجرائیة األھداف
قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المعرفیة األھداف
  ..:على أن

  ( طریقھ الحیاكھ بالید )یُعرف مفھوم الباتش ورك  - -
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  باتش وركیذكر انواع ال -
   المستخدمھ في الباتش ورك لعمل الوحدات األدواتیعدد -
امل المختلفھ التي تؤثر على الشكل النھائي للمنتج عند یحدد العو-

 استخدام وحدات الشكل السداسى من بقایا األقمشة . 
قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المھاریة األھداف
  ..:على أن

  یتدرب على بعض الوحدات التى یمكن عملھا ببقایا األقمشة . -
  لعمل وحدات اشكل السداسى. یتدرب على استخدام بقایا األقمشة -
  یتدرب على بعض الوحدات المختلفھ باستخدام بقایا األقمشة -
  یتدرب على تجمیع الوحدات بالید ألنتاج الشكل المطلوب. -

قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان الوجدانیة األھداف
  ..:أنعلى 

  یراعي الدقھ والنظام اثناء العمل -
  ھ الیھا العطاء نتائج جیدهیتقبل النقد الموجھ-
یتعاون مع زمالئھ عند استخدام بقایا األقمشة لعمل بعض العینات -

  المنفذه
  یراعي نظافھ المعمل اثناء العمل التطبیقي  -
  یھتم باتباع الطرق الصحیحھ اثناء التنفیذ -

  المحتوي:
  :دراسةالجزء النظري یتضمن 

  ة )( الھندسى ومساحات واحدمفھوم الباتش ورك  -
(الھندسى ومساحات واحدة المستخدمھ في الباتش ورك  األدوات -
(  
العوامل المختلفھ التي تؤثر على الشكل النھائي للمنتج عند  -

   ( طریقھ الحیاكھ بالید والماكینة )استخدام الباتش ورك 
  : دراسةالجزء التطبیقي یتضمن 

ایا التدریب على عمل وحدات الشكل السداسى المختلفھ من بق -
  األقمشة.

  التدریب على تجمیع الوحدات تبعا للتصمیم . -
  التدریب على استخدام الید عند تجمیع ھذه الوحدات. -
  واحدة من بقایا األقمشة. مساحاتالتدریب على عمل وحدات  -

  والخامات المستخدمھ : األدوات
 -مسطره -مقص –دبابیس  -بقایا أقمشة –ورق  –قلم رصاص 

  مكواه. -ین قماشفازل -ابره–خیط 
  طرق التدریس:

  البیان العملي -المناقشھ   - الشرح   - طریقھ االسئلھ   -االلقاء -
 الوسائل التعلیمیھ:

لتوضیح الطرق   power pointعرض الشرائح باستخدام ال  -
  المختلفھ لوحدات الشكل السداسى .  

یح استخدام عرض بعض الصور باستخدام جھاز الداتا شو لتوض-
  .بقایا األقمشة

  األنشطة التعلیمیة :
بعض االنشطھ التعلیمیھ التي تقابل الفروق الفردیھ لدى  -1

  الطالب مثل:
قیام الطالبات ضعیفة المستوى بالتدریب على بعض -     

التصمیمات المطلوبھ حتى یتم إتقانھا حتى یتمكن من تنفیذ 
 التقنیھ بطریقتھا الصحیحھ.

لبات المتفوقین من تنفیذ بعض التصمیمات بابتكار قیام الطا-     
  ومھارة.

التدریب المستمر على الشكل السداسى والمساحات الواحدة  -2
من  30×  30التي  تم تناولھ في الدرس وذلك بعمل عینات بمقاس 

  .بقایا األقمشة 
یطلب من الطالبات تجمیع بعض الصور والنماذج المصورة  -3

بكة المعلومات عن الباتش ورك الشكل من الكتب والمراجع وش
السداسى والمساحات الواحدة والتي تم تناولھا اثناء الشرح 

  واستخدامتھا.
  التقویم المرحلي :

  أكملي العبارات اآلتیة :
  الباتش ورك المساحات الواحدة ھو ..........-
  یتم عملھ .......... الباتش ورك فيالشكل السداسى  -
 السداسي الشكل باتش وركمھ في اسلوب الالمستخد األدوات من-

.....،....،....،...  

  ×أو  √ضع عالمھ 
  الواحدة (....) والمساحات الھندسىالیوجد فرق بین الباتش ورك  -

  الدرس الرابع :
  : الباتش ورك الكتلة  العنوان
  ساعات تطبیقي 4:  الزمن

  المعلومات االساسیھ :
  عمل وحدات بشكل واحد . -
  الماكینھ.حیاكتھا ب-
العوامل المختلفھ التي تؤثر على الشكل النھائي للمنتج عند  -

  .األقمشةاستخدام وحدات الباتش ورك الكتلة من بقایا 
  :اإلجرائیة األھداف
قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المعرفیة األھداف
  ..:على أن

  تذكر سمات الباتش ورك الكتلة  -
  لةتعرف الباتش ورك الكت -
  تحدد العوامل المؤثرة على الباتش ورك الكتلة. -

قادرا یكون الطالب : بعد انتھاء الدرس یتوقع ان المھاریة األھداف
  ..:على أن

  تتدرب على أسلوب الباتش ورك الكتلة. -
تتدرب على بعض التصمیمات المختلفھ باستخدام الباتش ورك  -

  الكتلة. 
قادرا یكون الطالب ع ان :بعد انتھاء الدرس یتوق الوجدانیة األھداف
  ..:على أن

  تتقبل النقد الموجھھ الیھا العطاء نتائج جیده-
  تراعي نظافھ المعمل اثناء العمل التطبیقي  -
  تھتم باتباع الطرق الصحیحھ اثناء التنفیذ -

  المحتوي:
   :دراسةالجزء النظري یتضمن 

  .مفھوم الباتش ورك الكتلة –
  .تلةالعوامل المؤثرة على الباتش ورك الك -

  : دراسةالجزء التطبیقي یتضمن 
  التدریب على الباتش ورك الكتلة. -
  تجھیز تصمیمات مختلفھ تصلح للباتش ورك. -
  عمل مفرش لحاف من الباتش ورك الكتلة . -

  والخامات المستخدمھ: األدوات
فازلین  –مكواه –مقص  –A 4ورق –قلم رصاص –بقایا أقمشة 

  قماش للبطانھ  –خیوط –للتقویة 
  طرق التدریس

 -المناقشھ      -الشرح      -طریقھ االسئلھ         -االلقاء       -
  البیان العملي
 الوسائل التعلیمیھ

لتوضیح الباتش   power pointعرض الشرائح باستخدام ال  -
  ورك الكتلة.

  عرض بعض الصور من الكتب والمجالت والنت.- -
  األنشطة التعلیمیة :

ملخص عن التقنیات المختلفھ التي تم  یطلب من الطالب عمل -1
  تلك الوحده دراسةتناولھا خالل 

بعض االنشطھ اإلضافیھ وذلك لتقابل الفروق الفردیھ لدى  -2
  الطالب .

التدریب المستمر على انواع الباتش ورك المختلفھ التي  تم  -3
على  A4تناولھا في الدرس وذلك بعمل عینات بمقاس 

  .القماش 
حوار من خالل طرح مجموعھ من االسئلھ إجراء مناقشھ و-4

  المتعلقھ باھداف الدرس.
  التقویم المرحلي :

  من أنواع الباتش ورك ......، .........،..........،.........- اكملي:
  الباتش ورك ھو ...............-         

  الباتش ورك الھندسى . - :* اشرح 
  .واحدة مساحات وركلباتش ا -  .الكتلةالباتش ورك  –           

  رابعاً: إعداد أدوات القیاس والتقویم للوحده وھى: 
 فيالتحصیلى المعر اإلختبار.  
 التطبیقى المھارى. اإلختبار  
 داءبطاقھ مالحظة األ.  
 .مقیاس تقدیر لتقییم المنتج النھائى  
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التحصیلي المعرفي اإلختبارأوالً:   
قیاس المعرفة  فيخدم التحصیلى ھو األداة التى تست اإلختبار    

مادة دراسیة معینھ أو مجموعة من  فيوالفھم والمھارة 
). لذلك أعدت الباحثة 2000المواد.(فؤاد أبو حطب، أمال صادق: 

ً لقیاس فاعلیھ الوحدة المقترحھ في تنمیھ  ً موضوعیا إختبارا
المعارف التي اكتسبھا الطالب من الوحده المقترحھ،حیث صیغت 

على (   اإلختبارالصواب والخطأ، وقد أحتوى صورة  فياألسئلة 
) درجة. ولقد   36(  اإلختبار) سؤال ومجموع درجات   36

ً  اإلختبارإعداد  فيروعى  أن تكون األسئلة میسرة ومحددة تحدیدا
ً ملحق رقم(  ً دقیقا ً حتى یمكن تصحیحھا تصحیحا  )2دقبقا

: التحصیلي اإلختبارصدق وثبات   
الجذر التربیعي  بحسابس الصدق الذاتي الصدق الذاتي: یقا –أ 

) وھي قیمة تعبر عن صدق 0.89ویساوي( اإلختبارلمعامل ثبات 
 لقربھا من الواحد الصحیح اإلختبار

التحصیلي بإستخدام معامل  اإلختبارالثبات:  تم حساب ثبات  –ب 
التحصیلي  اإلختباروھي قیمة تعبر عن ثبات  ).870ألفا وھو(

لصحیحالقربھا من الواحد   
:ثانیاً: االحتبار المھاري  

قیاس مدى إكتساب الطالب للمھارات  إلىالمھارى  اإلختباریھدف 
المتعلقة بالوحدة التعلیمیھ المقترحھ، وقد تم مراعاة إرتباط سؤال 

وقدرتھ على قیاس  اإلختبارالمھارى بأھداف  داءاختبار األ
  ) 3ملحق (بالباتش ورك المھارات الخاصة 

المھارى بطاقة مالحظة لتقویم  اإلختبارحیح وقد تطلب تص
المھارات التى ال یمكن قیاسھا بعد اإلنتھاء من تنفیذ الباتش ورك ، 

التى یمكن قیاسھا بعد االنتھاء من  المھاراتومقیاس تقدیر لتقویم 
المھارى عبارة عن  اإلختبارتنفیذ الباتش ورك أى ان درجات 

 مقیاس التقدیر.مجموع درجات بطاقة المالحظة ودرجات 
 ثالثاً: بطاقة مالحظة 

المالحظة ھى المشاھدة التى یقوم بھا الفاحص لظاھرة طبیعیة أو 
المالحظة یشاھد الفاحص  فيسلوكیة أو تربویة أو إجتماعیة، و

سلوك المفحوص ویتبعھ ویسجل كل ملحوظة بأمانة ودقة دون 
لبیانات التدخل برأیھ الخاص فیما یالحظ من سلوك حتى ال تتأثر ا

. وقد قامت الباحثة بإعداد الفاحصالناتجة عن المالحظة بذاتیة 
بالباتش ورك والتى  الخاصةبطاقة المالحظة كى تقیس المھارات 

 أداءالیمكن تقییمھا بعداإلنتھاء من العمل لذلك یتم مالحظتھا اثناء 
 ً  الطالب لھا وتسجیل الدرجة فورا

المالحظة بتحلیل كل مھارة :تم بناء بطاقة   بناء بطاقة المالحظة
 من مھارات تنفیذ الباتش ورك األتیھ:

الباتش  –(الباتش ورك الھندسى " المربعات ، المثلثات، السداسى" 
في خطوات بسیطة  ). واحدة مساحات ورك الباتش– الكتلةورك 

المطلوب من  داءعبارات تصف األ فيومتتابعة وصیاغتھا 
بطاقة  فيكل تقنیھ كل خطوة، وترتب خطوات  فيالطالب 

ً لأل فيالمالحظة  كل تقنیھ، وعدد  في المطلوب داءتتابع محدد وفقا
) بند بواقع ثالث  32البنود التى تكونت منھا بطاقة المالحظة ( 

المتوسط ودرجة واحدة  داءالجید ودرجتان لأل داءدرجات لأل
  )4) درجة.ملحق ( 96الضعیف فتكون الدرجة النھائیة(   داءلأل

  :ثبات بطاقة مالحظةصدق و
الصدق الذاتي: یقاس بحساب الجذر التربیعي لمعامل ثبات  –أ 

) وھي قیمة تعبر عن صدق البطاقة لقربھا 80.8البطاقة ویساوي (
 من الواحد الصحیح

الثبات: یتم حساب ثبات بطاقة مالحظة باستخدام معامل ألفا  –ب 
من الواحد ) وھي قیمة تعبر عن ثبات البطاقة لقربھا 60.8ھو (

 الصحیح
  رابعا : مقیاس التقدیر: 
الطالب، وبما أنھ ال یوجد  أداءتقویم  ىإلیھدف مقیاس التقدیر 

مھارة   فيالطالب  أداءتقویم  فيمقاییس تقدیر ثابتھ ومقننھ تستخدم 
ببناء  ةالبحث. وقد قامت الباحث فيتنفیذ الباتش ورك المقترحھ 

تنفیذ الباتش ورك ویستخدم  فيالطالب  أداءمقیاس تقدیر لتقویم 
مقیاس التقدیر للحكم على مدى صالحیھ المنتجات  النھائیھ للتقنیھ 

محاور وعدد البنود  ربعةأ إلىالمنفذه . ولقد قسمت الباحثة المقیاس 

) بنود بواقع ثالث درجات  4التى تكون منھا مقیاس التقدیر ( 
الضعیف  ءداالمتوسط ودرجھ لأل داءالجید ودرجتان لأل داءلأل

  )5) درجة ملحق ( 12فتكون الدرجة النھائیة ( 
  صدق وثبات مقیاس التقدیر:

صدق المحتوى: تم عرض مقیاس التقدیر الخاص بتصحیح  –أ 
التطبیقى على مجموعة من المحكمین مكونھ من أساتذة  اإلختبار

متخصصین بقسم المالبس والنسیج والتربوى بھدف التحقق من 
 فيوبنوده المقترحھ، وذلك البداء الرأى صدق محتوى المقیاس 

مدى مالئمھ  بنود المقیاس لخطوات تنفیذ تقنیات الباتش ورك 
المقترحھ وقد كان لبعض المحكمین بعض المقترحات مثل حذف 
بعض العبارات وتصحیح بعض االخطاء اللغویھ وقد قامت الباحثة 

طبیقى الت اإلختباربالتعدیل المطلوب وبذلك اصبح صالح لتصحیح 
% وھى نسبھ مرتفعة مما یدل على 78وقد اتفق المحكمبن بنسبة 

 صدق مقیاس التقدیر.
الثبات: یتم حساب ثبات مقیاس التقدیر باستخدام معامل ألفا  –ب 

وھي قیمة تعبر عن ثبات المقیاس لقربھا من الواحد  ).760ھو (
 الصحیح

 خامسا: إستبانة آراء الطالب:
تعرف على آراء الطالب نحو الوحدة المنفذه الإلىتھدف اإلستبانة    

) عبارة تم  20(  اإلستبانةمن المنھج المقترح ، وبلغ عدد عبارات 
 )6حد ما واعترض ملحق ( إلىصیاغتھا في صورة اوافق و

 صدق وثبات اإلستبانة:
الصدق الذاتي: یقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربیعي -أ 

) وھي قیمة تعبر عن صدق 0.87( لمعامل ثبات اإلستبانة ویساوي
لقربھا من الواحد الصحیح. اإلختبار  

ثبات اإلستبانة: تم حساب ثبات اإلستبانة باستخدام معامل ألفا  –ب 
) وھي قیمة تعبر عن ثبات اإلستبانة 0.86وقد وجد إرتفاعا بقیمة(

 لقربھا من الواحد الصحیح
  یة واألساسیة.خامساً: إختیار عینة البحث للتجربتین ااإلستطالع

  :إلى: تھدف  الدراسة االستطالعیة
  صدق وثبات أدوات الدراسة. -1
 اإلختباركل من  داءحساب متوسط الزمن الالزم األ -2

  المھاري.  اإلختبارالمعرفي و
 حساب زمن التعلم المستغرق في تدریس الوحدة المقترحة. -3

تدریب الباحثة على تطبیق الوحدة التعلیمیة المنفذه من المنھج 
 لمقترح.ا

  عینة الدراسة االستطالعیة :
تكونت عینة الدراسة االستطالعیة من مجموعة دراسیة عددھا 

)  من طالب الفرقة الرابعة بقسم االقتتصاد المنزلى كلیة 15(
أسوان وتم أختیارھم بطریقة عشوائیة وذلك  جامعةالتربیة النوعیة 

  ) 2018 – 2017خالل الفصل الدراسي االول للعام الدراسي ( 
  ھدف الدراسة االستطالعیة:

 اإلختبارالتحقق من مدى فھم الطالب لمفردات وتعلیمات إلىھدفت 
، وقد سجلت الباحثة بعض التعدیالت او المالحظات التى ابدتھا 

بعض الطالب على بعض المفردات وقد قامت الباحثة بإجراء ھذه 
  التعدیالت.

  خطوات إجراء الدراسة االستطالعیة:
والخامات  األدواتز الوسائل التعلیمیة واالجھزة وتم تجھی 

  المناسبة لتطبیق الوحدة التعلیمیة المقترحھ.
ً، وحساب الزمن  اإلختبارتطبیق تم  - التحصیلي المعرفي قبلیا

  لكل طالب اإلختبارالمستغرق في االجابة على 
ً وحساب الزمن الذي استغرقة  اإلختبارتطبیق  - المھاري قبلیا

 كل طالب.
روس الوحدة المقترحة وحساب الزمن الذي شرح د -

 استغرق لتدریس كل درس من دروس الوحدة المقترحة.
الطالبات اثناء تطبیق الوحدة التعلیمیة  أداءتم مالحظة  -

الطالبات والمشاكل  وتسجیل جمیع المالحظات وتساؤالت
 .التى واجھتھم
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ً وحساب الزمن  اإلختبارتطبیق  - ً بعدیا التحصیلي تطبیقیا
 تغرق في االجابة لكل طالب.المس

ً وحساب الزمن  اإلختبارتطبیق  - ً بعدیا المھاري تطبیقا
 لكل طالب. اإلختبارالمستغرق في االجابة على 

كل طالبة أثناء تنفیذھا  داءتسجیل بطاقة المالحظة أل -
 للمھارات الخاصة بالبطاقة.

ساعة  17ولقد استغرق تطبیق التجربة أربعة اسابیع بواقع  -
 ثالث لالختبار القبلي والبعدي والبعد بعدى.إلى باإلضافة

یوم من  14التحصیلي البعد بعدي بعد  اإلختبارتم تطبیق  -
 التحصیلي البعدى. اإلختبارتطبیق 

وقد حرصت الباحثة على أال تتدخل بأي نوع من أنواع التوجیھ 
الطالب  أداء حظةمالللطالب أو الشرح وقد اقتصر دورھا على 

. وقامت الباحثة المقترحةاتجاه الوحدة التعلیمیھ ودرجة انتباھھم 
  .والمھاري قبل وبعد تطبیق الوحدة ین التحصیلياإلختباربتصحیح 

  إجراءات الدراسة األساسیة
  ھدف التجربة : –

تطبیق الوحدة التعلیمیة الباتش ورك إلىتھدف الدراسة بصفة عامة 
ة بقسم اإلقتصاد في مادة تنفیذ األشغال الفنیة لطالب الفرقة الرابع

المنزلي وقیاس مدى فاعلیتھا في تنمیة معارف ومھارات 
  واتجاھات الطالب نحو الوحده المقترحھ

  عینة البحث األساسیة : –
) من طالب الفرقة الرابعة بقسم االقتصاد المنزلي 49تكونت من (

في مادة تنفیذ  التطبیقكلیة التربیة النوعیة جامعة أسوان وتم 
وجات وتم أختیارھم بطریقة عشوائیة وذلك خالل وطباعھ المنس

  ). 2018 -2017(  الفصل الدراسى الثاني للعام 
  خطوات إجراء الدراسة االساسیة: -

المناسبة  األدواتتم تجھیز الوسائل التعلیمیة واالجھزة و . 1
 .الخامات لتطبیق الوحدة التعلیمیةو

ً ، وحساب اإلختبارتم تطبیق  . 2 الزمن  التحصیلي المعرفي قبلیا
  لكل طالب اإلختبارالمستغرق في االجابة على 

ً وحساب الزمن الذي استغرقھ كل  اإلختبارتطبیق  . 3 المھاري قبلیا
 طالب.

شرح دروس الوحدة المقترحة وحساب الزمن الذي استغرق  . 4
 لتدریس كل درس من دروس الوحدة المقترحة.

سجیل الطالبات اثناء تطبیق الوحدة التعلیمیة وت أداءتم مالحظة  . 5
 .الطالبات والمشاكل التى واجھتھم جمیع المالحظات وتساؤالت

ً وحساب الزمن  اإلختبارتطبیق  . 6 ً بعدیا التحصیلي تطبیقیا
 المستغرق في االجابة لكل طالب.

ً وحساب الزمن المستغرق  اإلختبارتطبیق  . 7 ً بعدیا المھاري تطبیقا
 لكل طالب. اإلختبارفي االجابة على 

ساعة  17لتجربة أربعة اسابیع بواقع ولقد استغرق تطبیق ا . 8
ثالث ساعات لالختبار القبلي والبعدي والبعد إلىباإلضافة 

 بعدى.
یوم من  14التحصیلي البعد بعدي بعد  اإلختبارتم تطبیق  . 9

  التحصیلي البعدى. اإلختبارتطبیق 
 نتائج البحث ومناقشتھا:

وقد  ورك " الباتش"تم التدریس لمجموعة البحث الوحدة التعلیمیة 
المھاري، وتفریغ  اإلختبارالتحصیلي و اإلختبارتم تصحیح 

الدرجات وإجراء المعامالت اإلحصائیة المناسبة وفیما یلي عرض 
  .النتائج التي أسفر عنھا البحث

بین متوسطي  توجد فروق ذات داللة إحصائیة -الفرض األول:
التحصیلي  اإلختبارات القبلیة / البعدیة في اإلختباردرجات 

 لصالح التطبیق البعدى. التجریبیھلمجموعھ ل
للفروق بین ت) (وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق إختبار 

  التحصیلي. اإلختبارمتوسطي الدرجات القبلیة والبعدیة في 
التحصیلي اإلختبارداللة الفروق بین متوسطى الدرجات القبلیة والبعدیة في  )1جدول (  

 الداللة درجة الحریة قیمة ت معامل الخطأ ف المعیارىاالنحرا المتوسط العدد المجموعات

 التحصیلي  
 0.18 1.27 8.14 49 قبلي

41.2 48 0 
 0.15 1.02 33.86 49 بعدي 

 : من الجدول السابقیتضح 
بین  T TESTبالنسبة لمقیاس التحصیل وبحساب  قیمة الـ  

 T(درجات المجموعة قبلي والمجموعة  بعدي فوجد أن قیمة ت 
TEST = وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى   41.2) المحسوبة
عند  2.01اوى ت الجدولتین والتى تس       بقیمتى 41.2تساوى  

  0.01عند مستوى معنویة   2.68، وتساوى  0.05مستوى معنویة 
، فوجد أن قیمة ت المحسوبة أكبر من  48وذلك عند درجة حریة 

ً ھناك فرق جوھرى بین  0.01ت الجدولیة عند مستوى معنویة  اذا
وبما أن متوسط   0.01متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 

 1.27بأنحراف معیارى قدره  8.14المجموعة قبلي یساوى 

بأنحراف  33.86ومتوسط درجات المجموعة  بعدي یساوى 
ً متوسط درجات المجموعة قبلي أقل من  1.02معیارى قدره  أذا

وھذا یعني تحسن مستوى التحصیل  .متوسط المجموعة  بعدي
  وبذلك یتحقق الفرض األول. .البعدي للطالب فيالمعر

ة (دراسة  لكال منوتتفق ھذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة  ھب
ى هللا  یم: عل د العل ریم: 2003عب د الك ى عب انم (), 2006), (من ھ

د ( )، 2015( وسام رجب عبد الواحد ),2006:فيابراھیم عفی احم
  )2016حسن محمود:

  
  .والبعدیة القبلیة التحصیلى اإلختبار درجات بین الفروق داللة یوضح)  1(  الشكل

بین متوسطي  توجد فروق ذات داللة إحصائیة: " نىالفرض الثا
التجریبیھ  للمجموعھالدرجات القبلیة / البعدیة في بطاقة مالحظة 

  لصالح التطبیق البعدى.
تطبیق اختبار(ت) للفروق بین  وللتحقق من ھذا الفرض تم
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  ات القبلیة والبعدیة في بطاقة مالحظة.جمتوسطي الدر
   داللة الفروق بین متوسطى الدرجات القبلیة والبعدیة في بطاقة المالحظة )2جدول (

 الداللة درجة الحریة قیمة ت معامل الخطأ االنحراف المعیارى المتوسط العدد المجموعات

بطاقة 
 المالحظھ

 0.12 0.82 7.69 49 قبلي
52.56 48 0 

 0.16 1.09 94.24 49 بعدي 
  
 : من الجدول السابقیتضح 

بین  T TESTبالنسبھ لبطاقة المالحظھ وبحساب  قیمة الـ   
 Tدرجات المجموعة قبلي والمجموعة  بعدي فوجد أن قیمة ت ( 

TEST = وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى   52.56) المحسوبة
عند  2.01بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  52.56تساوى  

عند مستوى معنویة   2.68، وتساوى   0.05مستوى معنویة 
، فوجد أن قیمة ت المحسوبة  48وذلك عند درجة حریة   0.01

ً ھناك فرق  0.01أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة  اذا

  0.01جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 
بأنحراف معیارى  7.69وبما أن متوسط المجموعة قبلي یساوى 

 94.24ومتوسط درجات المجموعة  بعدي یساوى  0.82قدره 
ً متوسط درجات المجموعة قبلي  1.09بأنحراف معیارى قدره  أذا

  .وبذلك یتحقق الفرض الثانى .أقل من متوسط المجموعة  بعدي
دراسة لكال من بقة وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات السا

), 2009), (اسالم جمعة خلف :2008محمد:  فيفاطمة مصط(
  ) 2014(منى عزت حامد: 

  
  یوضح داللة الفروق بین درجات بطاقة المالحظة القبلیة والبعدیة. ) 2(شكل 

بین متوسطي  توجد فروق ذات داللة إحصائیةالفرض الثالث: " 
قدیر للمجموعھ التجریبیھ الدرجات القبلیة / البعدیة في مقیاس الت

  لصالح التطبیق البعدى.
  داللة الفروق بین متوسطى الدرجات القبلیة والبعدیة في مقیاس التقدیر) 3جدول ( 

 الداللة درجة الحریة قیمة ت معامل الخطأ االنحراف المعیارى المتوسط العدد المجموعات

 مقیاس التقدیر
 0.09 0.6 1.88 49 قبلي

28.23 48 0 
 0.09 0.66 11.24 49 ديبع 

 : من الجدول السابقیتضح 
بین درجات  T TESTمقیاس التقدیر وبحساب  قیمة الـ   بالنسبھ ل

) T TESTالمجموعة قبلي والمجموعة  بعدي فوجد أن قیمة ت ( 
وبمقارنة قیمة ت المحسوبة والتى تساوى    28.23المحسوبة = 

عند مستوى  2.01ى بقیمتى ت الجدولتین والتى تساو 28.23
وذلك   0.01عند مستوى معنویة   2.68، وتساوى   0.05معنویة 

، فوجد أن قیمة ت المحسوبة أكبر من ت  48عند درجة حریة 
ً ھناك فرق جوھرى بین  0.01الجدولیة عند مستوى معنویة  اذا

وبما أن متوسط   0.01متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 

 0.6بأنحراف معیارى قدره  1.88المجموعة قبلي یساوى 
بأنحراف  11.24ومتوسط درجات المجموعة  بعدي یساوى 

ً متوسط درجات المجموعة قبلي أقل من  0.66معیارى قدره  أذا
  .لثوبذلك یتحقق الفرض الثامتوسط المجموعة  بعدي. 

ھبة هللا على دراسة ( كال مندراسات وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج 
منى )، (2005: ), (منال فتحى محمد الشاعر2003عبد العلیم :

), (منى عزت 2008حسن: في), (عبیر مصط2006عبد الكریم: 
  ) 2014حامد:

0

5

10

15

بعدي قبلي

مقیاس التقدیر

  
  القبلیة والبعدیة. مقیاس التقدیریوضح داللة الفروق بین درجات  ) 3( شكل 

سط بین متو توجد فروق ذات داللة إحصائیةال  الفرض الرابع: "
(المعرفي) البعدي، البعد  التحصیلي اإلختباردرجات الطالب في 

  بعدي لقیاس بقاء اثر التعلم.      
ً للتعلم لدى الطالب فقد قامت  المنھجللتعرف على اذا كان  أبقى أثرا
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  .رابعتحقق الفرض الوبذلك ی یوم من التطبیق البعدى. 14مرور  التحصیلى مرة أخرى على الطالب بعد اإلختبارالباحثتان بتطبیق 
 التحصیلي اإلختبار في البعدى والبعد بعدىداللة الفروق بین متوسطى الدرجات )4جدول ( 

 الداللة درجة الحریة قیمة ت معامل الخطأ االنحراف المعیارى المتوسط العدد المجموعات

 التحصیلي  
 0.15 1.02 33.86 49 بعدي 

1.55 48 0.13 
 0.14 0.98 34 49 بعد بعدى

 : من الجدول السابقیتضح 
بین  T TESTبالنسبة لمقیاس التحصیل بحساب  قیمة الـ   

درجات المجموعة  بعدي والمجموعة بعد بعدى فوجد أن قیمة ت 
 )T TEST = وبمقارنة قیمة ت المحسوبة   1.55) المحسوبة

عند  2.01بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  1.55والتى تساوى  
عند مستوى معنویة   2.68، وتساوى   0.05نویة مستوى مع

، فوجد أن قیمة ت المحسوبة  48وذلك عند درجة حریة   0.01
ً لیس ھناك فرق  0.05اقل من ت الجدولیة عند مستوى معنویة  اذا

  .لرابعوبذلك یتحقق الفرض ا جوھرى بین متوسطى المجموعتین.
(ھانم ابراھیم  وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسات كال من دراسة

 في), (عبیر مصط2006عبد الكریم:  منى), (2006:فيعفی
  ) 2008حسن:

0

50

یعد بعديبعدي 

األختبار التحصیلي 

   
  التحصیلى البعدى والبعد بعدى اإلختبار) یوضح داللة الفروق بین درجات  4شكل (

  أراء الطالب ایجابیھ نحو الوحده المنفذه.الفرض الخامس: 
 المئویة النسب داللة حساب تم رضالف ھذا صحة من وللتحقق

 اإلستبانة في للطالب الدرجات لمتوسطات
  :كاالتى )5( جدول في النتائج صیغت قد وعلیة

 اإلستبانة في الطالب لدرجات المئویة النسب حساب)  5جدول ( 
 المئویة النسبة الحسابي المتوسط  العینة حجم

49 56.79 94.65 % 
 قد الطالب لدرجات المئویة : النسبیتضح من الجدول السابق

 آراء أن یتضح سبق ومما مرتفعة نسبة %)وھي 94.65بلغت(
 وبذلك یتحقق الفرض الوحدة المقترحة نحو إیجابیة الطالب
  .الخامس

 في(عبیر مصط كال من تتفق ھذه النتائج مع دراسة 
  )2014:حامد ),(منى عزت2008:حسن

  التوصیات:

المتخصصین بالكلیات االھتمام بالبحث والدراسة من قبل  . 1
 الخاصة باألشغال الیدویة بتطویر المناھجالمتخصصة 
 . تواكب العصر

األفكار الحدیثة عن تطویر إلىالخروج من األفكار التقلیدیة  . 2
 المناھج .

 األھتمام بدراسة تاریخ األشغال الیدویة وتطویرھا. . 3

  ك" من المنھج المقترحمنتجات الطالب اثناء تطبیق الوحده األولى " الباتش ور من نماذج
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