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Abstract
The research aims to prepare an educational unit to develop the skills of students to
produce clothing and housing accessories by recycling threads using crochet art within the
recycling course and to measure the effectiveness of the proposed educational unit on the
skillful performance of students in recycling using crochet stitches. The research sample
consisted of (30) female students in the Department of Fashion Design In the College of
Home Economics at King Khalid University in the Kingdom of Saudi Arabia, who are
studying the course of recycling, and this research follows the experimental method with
one group, which requires a pre-measurement of information and skills, and then a postmeasurement of the same group.
The results concluded that there were statistically significant differences between the mean
scores of the sample in the cognitive and skill tests before and after the application of the
teaching unit in favor of the post application at the level of 0.01. 
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فاعلية وحدة تعليمية لتنمية مهارات الطالبات في إعادة تدوير بقايا الخيوط باستخدام الكروشيه في
إنتاج مكمالت مالبس وسكن
أمانى شعبان علي
د ،جامعة الملك خالد ،المملكة العربية السعودية

رندا منير محمد الخرباوي
د ،جامعة الملك خالد ،المملكة العربية السعودية

عبير عبده محمد علي
د ،جامعة الملك خالد وجامعة األزهر ،المملكة العربية السعودية

الملخص
يهدف البحث إلى إعداد وحدة تعليمية لتنمية مهارات الطالبات إلتنتا مكمالت مالبس وسكن بإعادة تدوير الخيوط باستخدام
فن الكروشيه ضمن مقرر إعادة التدوير وقياس فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة على األداء المهاري للطالبات في إعادة
التدوير باستخدام غرز الكروشيه ،تكوتنت عينة البحث من ( )30طالبة بقسم تصميم األزياء بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة
الملك خالد بالمملكة العربية السعودية والالتي يدرسن مقرر إعادة التدوير ،ويتبع هذا البحث المنهج التجريبي ذو المجموعة
الواحدة والذي يتطلب قياسا قبليا للمعلومات والمهارات ثم قياسا بعديا لنفس المجموعة.
وتوصلت النتائج إلى ،وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات العينة في االختبارين المعرفي والمهاري قبل وبعد
تطبيق الوحدة التدريسية لصالح التطبيق البعدي عند مستوى .0.01
الكلمات المفتاحية :إعادة تدوير بقايا الخيوط ،الكروشيه ،تصميم األزياء.
المقدمة:
تسعى دول العالم لالستفادة من مخرجات التعليم العالي لتنفيذ خططها التنموية ،وتحقيق أهدافها االقتصادية
واالجتماعية في الحاضر والمستقبل .وبناءا عليه تحولت مالمح آساليب التعليم والتعلم ودور المعلم ودور الطالب وغيرها
تحوال يعكس طبيعة بيئات التعلم الجديدة وبدأت بعض المجتمعات المتقدمة تتحول إلى ما يمكن أن تنطلق عليه (المجتمعات
المعلوماتية) ،وهي مرحلة تعتبر امتدادا للمرحلة الصناعية الوفاء بمتطلبات التعلم في عصر المعرفة ،ويعتمد فيها اقتصاد
المجتمعات بصورة اساسية على (الصناعات المعلوماتية)؛ لذا لم تعد تنماذ التعلم التقليدية قادرة على الوفاء بمتطلبات التعلم
في عصر المعرفة ،فكان البد من إعادة صياغة المفاهيم التعليمية بطريقة جديدة في مناهج التعليم واستراتيجيات التعلم
والتعليم ،وإعادة بناء بيئات التعلم المختلفة بما يتالءم مع متطلبات هذا العصر وغدا التطوير والتحديث من خالل التخطيط
الجيد من أهم األهداف التي يسعى التربويين لتحقيقها لتلبية احتياجات المجتمع ومطالب تنمو المتعلمين (بدر عبدهللا)2003 :
وتعتبر الوحدات التعليمية أحد أشكال تطوير المناهج فهي تعد بمثابة تنظيم يخطط له مسبقا في صورة كلية تتضمن
المادة التعليمية والوسائل واألتنشطة التعليمية المصاحبة وطرق التدريس باإلضافة إلى عمليات التقويم المستمرة والتي تؤدي
في مجموعها إلى بلوغ األهداف المرجوة ،ويحتا ذلك إلى المرور بخبرات معينة يترتب عليها اكتساب المتعلم للمعلومات
والمهارات واالتجاهات (شريف عبد الجواد)2003 :
ويعتبر مقرر إعادة التدوير من المقررات المؤسسة والهامة للطالبات ،حيث يتم من خالله تعرف الطالبات على
كيفية االستفادة من المتوفر لديها في المنزل من اقمشة وبالستيك ومعادن وزجا ومن بقايا الخيوط ،وغيرها في إتنتا أشياء
متعددة وتنخص منها استخدام الخيوط في إتنتا مكمالت المالبس والسكن االمنفذةبغرز الكروشيه المتعددة باإلضافة إلى
التدريب على بعض التقنيات األساسية للكروشيه التي تعين الطالبات على تنفيذ مكمالت مالبس والسكن سواء أثناء الفصول
الدراسية مثل القطع والمشاريع المحددة ضمن متطلبات المقررات الخاصة بتخصص تصميم األزياء أثناء االختبارات
التطبيقية الخاصة بهذه المقررات( .حسناء أبو العنين)2003 :
إال أن مفردات المقرر ال تتناول توظيف الكروشيه في إتنتا مكمالت مالبس والسكن من خالل استخدام بقايا الخيوط
ومن هنا توجه االهتمام بتصميم هذا المقرر من حيث تطوير المحتوى العلمي له بتكملة وحداته إلضافة آساليب الكروشيه
في إعادة التدوير ،كما تعد إعادة التدوير من أهم األهداف الحياتية االن و من الصناعات األساسية في كل الحضارات وهي
دليل على التقدم الحضاري والتكنولوجي لكل البلدان
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مشكلة البحث :تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت التالية:
. 1ما التصور المقترح لتصميم وحدة تعليمية لتنمية معارف ومهارات الطالبات في إعادة التدوير باستخدام غرز الكروشيه
لباقيا الخيوط ؟
.2ما مدي فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة؟
.3ما المقترحات والتوصيات الالزمة لزيادة تفعيل استخدام وتطوير استراتيجيات وآساليب التعلم المختلفة في المؤسسات
التعليمية لخدمة المجتمع؟
أهداف البحث:
.1إعداد وحدة تعليمية لتنمية معارف ومهارات الطالبات في إتنتا مكمالت مالبس وسكن ضمن مقرر إعادة التدوير.
. 2قياس فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة على التحصيل المعرفي واألداء المهارى للطالبات في إتنتا مكمالت مالبس
وسكنات باستخدام باقيا خيوط الصوف بأسلوب الكروشيه.
.3الخرو بتوصيات ومقترحات قد تساعد على تفعيل استخدام وتطوير استراتيجيات وآساليب التعلم المختلفة في المؤسسات
التعليمية.
أهمية البحث:
.1إلقاء الضوء على أهمية استخدام الكروشيه كأسلوب زخرفي يمكن االستفادة منه في إعادة تدوير بقايا الخيوط.
.2يعد استجابة لمتطلبات تطوير المناهج وبالتالي تطوير التعليم وصوال لألهداف المرجوة.
فروض البحث:
. 1توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات في المعارف والمهارات المتضمنة بالوحدة المقترحة في
التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.
. 2توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات في االختبار المعرفي قبل تطبيق الوحدة وبعدها لصالح التطبيق
البعدي.
. 3توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات في االختبار المهاري قبل تطبيق الوحدة وبعدها لصالح التطبيق
البعدي.
منهج البحث :يتبع البحث الحالي المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة والذي يتطلب قياسا قبليا للمعلومات والمهارات
المطلوبة ثم تطبيق الوحدة التعليمية وإجراء القياس البعدي لنفس المعلومات والمهارات ثم المقارتنة بين القياسين القبلي
والبعدي.
حدود البحث :أجرى البحث عام  2019على طالبات قسم تصميم األزياء بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك خالد ضمن
مقرر إعادة التدوير بالفصل الدراسي األول.
عينة البحث:
تتكون عينة البحث من ( )30طالبة بقسم تصميم األزياء بكلية االقتصاد المنزلي بجامعة الملك خالد بالمملكة العربية
السعودية والالتي تدرسن مقرر إعادة التدوير.
أدوات البحث:
 .1الوحدة التعليمية المقترحة.
 .2اختبار تحصيلي معرفي لقياس المفاهيم والمعارف المكتسبة من الوحدة التعليمية المقترحة.
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 .3اختبار مهاري لقياس المهارات المكتسبة من الوحدة التعليمية المقترحة .
 .4مقياس تقدير األداء المهارى.
خطوات إجراء البحث :تشتمل خطوات البحث على أربعه محاور رئيسية:
المحور األول :يتضمن:
.1تحديد محاور بناء وحدة تعليمية إلعادة التدوير المقترحة.
المحور الثاني :يتضمن:
.1بناء الوحدة المقترحة وفقا لألسس التربوية
. 2مراجعة الوحدة وضبطها عن طريق عرضها على الخبراء المتخصصين في مجال المالبس والنسيج والمناهج وطرق
التدريس.
. 3بناء أدوات تقويم الوحدة وعرضها على الخبراء المتخصصين في مجال "المالبس والنسيج "و " المناهج وطرق
التدريس "للتعرف على صدق محتواها.
المحور الثالث :يتضمن:
إجراءات الدراسة األساسية للتحقق عن مدى فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة في تنمية معارف ومهارات عينة
الدراسة األساسية ( )30طالبة من قسم تصميم األزياء عن طريق تطبيق:
 .1أدوات تقويم الوحدة قبليا على عينة الدراسة.
 .2الوحدة التعليمية المقترحة.
 .3أدوات تقويم الوحدة بعديا على عينة الدراسة.
المحور الرابع :يتضمن:
.1تسجيل النتائج ومعالجتها إحصائيا وتفسيرها.
.2التوصيات.
مصطلحات البحث:
-

-

-

إعادة التدوير :تعرف عملية إعادة التدوير بأتنها عملية معالجة المواد المستخدمة وتحويلها من مواد غير مفيدة إلى
مواد مفيدة يستخدمها اإلتنسان في مجاالت حياته ،ولهذه العملية أهمية كبيرة في حياتنا ،إذ تعمل على الحد من استهالك
المواد الخام ،وأيضا ً على توفير فرص عمل للناس والتقليل من تنسبة البطالة في المجتمع.
(بنجابى2008 :م)
الكروشيه :هو عملية يتم فيها تكوين تنسيج من الغزل او الخيط باستخدام أبرة الكروشية واشتقت كلمة كروشيه من
الكلمة الفرتنسية  crèche-crocوالتي استخدمت في الفترة التاريخية (1340هـ1611-م)ومعناها الصنارة او
الخطاف(.تنادية الدقاق)2006 :
مكمالت :هي إضافات أو قطع تصاحب الملبس الرئيسي لتزيد من جماله وروتقه وإن كاتنت هى فى حد ذاتها ثاتنوية
وليست أساسية فمكمالت المالبس يمكن أن تزيد من جمال وروتنق المالبس إذا أضفيت إليها بأسلوب متميز اتنيق
(تنادية خليل )1999-كما يطلق عليها مكمالت مالبس وسكن  accessoriesومفردها  accessoryبمعنى الحق أو
إضافي أو مساعد أو شى كمالي يضاف للزينة وماإليها وتشمل مكمالت المالبس (الحقائب ،األحذية ،الجوارب،
األحزمة ،اإليشاربات ،الجابوهات ،القفازات ،أغطية الرأس ...وأخيرا الحلي) بأتنواعها وأشكالها المختلفة( .راتندا
الخرباوى)2004-

الدراسات السابقة:
51
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-1دراسة سميحة على إبراهيم (2002م) بعنوان "فاعلية الفيديو التعليمي في تدريس الماكينات "
هدفت الدراسة إلى إعداد برتنامج فديو تعليمي لتدريس " ماكينة الخياطة المسطحة " وقياس مدى فاعلية البرتنامج المقترح
في التعلم ،وجاءت تنتائج الدراسة كلها ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01مما أكد ارتفاع مستوى التحصيل لدى الطالب
مما يدل على فاعلية الفيديو التعليمي في اكتساب المعارف والمهارات الخاصة بماكينة الخياطة المسطحة.
-2دراسة إيمان فاروق عبد العزيز(2003م) بعنوان "فاعلية برنامج فديو تعليمي في تنمية مهارات تنفيذ المالبس"
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برتنامج الفيديو التعليمي المقترح في تنمية مهارات تنفيذ مالبس األطفال لدى
طالبات الفرقة الثاتنية بالشعبة التربوية – بكلية االقتصاد المنزلي – جامعة حلوان ومقارتنتها بالطريقة المعتادة من حيث
التحصيل المعرفي واألداء المهاري ،وتم تطبيق البرتنامج وأدوات تقيميه ،وتوصلت الدراسة إلى إثبات فاعلية البرتنامج
المقترح في تنمية معارف ومهارات الطالبات عينة الدراسة وإيجابية اآلراء تنحو التعلم باستخدام برتنامج الفيديو التعليمي.
-3دراسة (حنان عبد النبى المصرى )2004-بعنوان " فنون أشغال األبرة وإمكانية االستفادة منها فى عمل مكمالت
المالبس" واستهدفت هذه الدراسة دراسة االتنواع المختلفة لمكمالت الزي وتوضيح إمكاتنية استخدام أشغال األبرة في عمل
مكمالت زى ذات قينة فنية عالية وتقليل النفقات المستخدمة فى شراء مكمالت الزي والحصول على تنماذ مبتكرة من
مكمالت المالبس باستخدام أشغال األبرة .وقد توصلت النتائج الى ان أفضل فنون اشغال األبرة فى عمل مكمالت الزي هو
التطريز والكروشيه
-4دراسة سميحة على إبراهيم (2010م) بعنوان "وحدة مقترحة لتعلم بعض تقنيات مالبس األطفال باستخدام الوسائط
الفائقة "هدفت الدراسة إلى قياس فاعلية برتنامج الوسائط الفائقة المقترح على التحصيل المعرفي واألداء المهارى للطالبات
في تقنيات مالب س األطفال ،وجاءت تنتائج البحث في كل من االختبار التحصيلي المعرفي واالختبار المهارى لصالح القياس
البعدي وهو ما يدل على فاعلية البرتنامج المقترح وقد أوصت الدراسة بمحاولة برمجة مقررات المالبس والنسيج لتكون
تنواة لمكتبة الكتروتنية داخل الكلية.
-5دراسة (ثناء مصطفى السرحان) (2011م) ،بعنوان " تدوير بقايا األقمشة الستخدامها فى مكمالت المفروشات ".
هدفت الدراسة الى التعرف على كيفية استغالل بقايا األقمشة والقطع المستهلكة في عمل منتجات أخرى جديدة .والتعرف
على إتباع اآلساليب العلمية في االستفادة من بقايا األقمشة .ومن تنتائج هذه الدراسة- :اتضح من خالل الدراسة أتنه يمكن
االستفادة من بقايا األقمشة والقطع المستهلكة بصورة كبيرة من خالل عمليات إعادة التدوير وإتنتا مكمالت بصور متعددة
مما يساهم في زيادة النواحي الجمالية.
التعقيب على الدراسات السابقة :استعرض البحث الحالي عددا من الدراسات السابقة التي تناولت إعادة التدوير واشغال
األبرة ،وكذلك دراسات تناولت اعداد وحدات تعليمية وفيديو تعليمي .وقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية اآلتي:
• األسس والخطوات اإلجرائية المتبعة لبناء الوحدات التعليمية.
• استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي بهدف التعرف على مدى تأثير المتغير المستقل "الوحدة التعليمية" على
المتغير التابع "المستويات المعرفية والمهارية.
•تتميز هذه الدراسة بتصميم وحدة تعليمية لتمية مهارات الطالبات في إعادة التدوير لبقايا الخيوط باستخدام غرز الكروشيه
وهذا ما لم تتطرق إليه أي من الدراسات السابقة.
وقد استفادت الدراسة الحالية من مجمل هذه الدراسات في اآلتي:
•تحديد األسس والخطوات الالزمة لبناء الوحدة التعليمية المقترحة.
•بناء وتقويم أدوات البحث.
•التأكيد على ترابط دروس الوحدة وتحقيق التكامل بين اإلطارين المعرفي والمهارى.

اإلطار التطبيقي:
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إعداد الوحدة :يهدف البحث الحالي إلى تنمية معارف ومهارات الطالبات في إعادة تدوير بقايا الخيوط المتوفرة لديها
وتشغيلها في إتنتا مكمالت مالبس وسكن وذلك من خالل وحدة دراسية مقترحة ،والتعرف علي اثر تدريس هذه الوحدة
علي تحصيل المعارف والمهارات المتعلقة بموضوع الوحدة.
وقد قامت الباحثات بصياغة أهداف الوحدة كما يلي:
الهدف العام للوحدة :هو تطوير استراتيجيات التعليم لتنمية مهارات الطالبات في تنفيذ وأتفان إعادة تدوير لبقايا
الخيوط ببعض غرز الكروشيه وتوظيفها في إتنتا مكمالت مالبس وسكن
أهداف الوحدة :تصبح الطالبة بعد االنتهاء من دراسة الوحدة التعليمية قادرة على أن:
•تتعرف على المفاهيم والمصطلحات الخاصة بإعادة التدوير
الجلسة األولي
معني
إعادة التدوير

أنواع
الغرز الكروشيه

الجلسة الثانية
اختيار المشروع

أن تعرف الطالبة على إعادة التدوير بشكل عام.
أن تتعرف الطالبة على نبذة بسيطة عن المكمالت
مالبس وسكنات ومكمالت السكن باستخدام إعادة
التدوير.
أن تتعرف الطالبة على نماذج بسيطة إلعادة
التدوير
تتمكن الطالبة على االستفادة من الخيوط لعمل
اكسسورات ومكمالت للسكن
تذكر أنواع غرز الكروشيه
توضح مفهوم التقنية والمهارة
 -3تتقن تنفيذ أنواع مختلفة من غرز الكرشية
 -4تدرك أهمية الدقة في األداء للوصول إلى عمل
جيد.
تقبل التعليمات والتوجيهات بصدر رحب.
 توضح طرق إعادة التدوير لبقايا الخيوط في
إنتاج مكمالت مالبس وسكنات للمرأة
ومكمالت سكن
 تتقن غرز الكروشيه
 تعي أهمية توظيف بقايا الخيوط
 تدرك أهمية ترتيب األفكار وتنظيمها

عرض مجموعة من المعلومات
والصور عن إعادة التدوير،
واألنشطة التي لها صلة به.
عرض مجموعة من الصور إلعادة
تدوير الخيوط
عصف ذهني لعرض افكار مختلفة
عن إعادة تدوير الخيوط.
التعرف علي الكروشيه واالدوات
المستخدمه لتنفيذه
التعرف علي غرز الكروشيه
عرض صور لغرز الكروشية
المختلفة
شرح طريقة عمل غرزة السلسلة
والعمود
اختيار المكمالت مالبس وسكن
ومكمالت السكن التي ستنفذ مع
اختيار الغرز المالءمة للتنفيذ
والتدريب عليها واختيار الوان
وخامات الخيوط المالءمة للتنفيذ
البدء في تنفيذ المشروع

الجلسة الثالثة
متابعة تنفيذ القطعة

تتقن تنفيذ بعض غرز الكروشيه
تدرك اإلمكانات الوظيفية والجمالية لكل غرزة.
تجيد تنسيق األلوان والخامات عند تجميعها لعمل
منتج

متابعة تنفيذ الغرز مع الطالبات مع
اعطاء بعض الحلول والنصائح
التعرف على اإلمكانات الوظيفية
والجمالية لكل غرزة ،ووضع
حلول تصميمية غير تقليدية.

الجلسة الرابعة
اخراج القطعة

تجيد الدقة في إخراج عمل متقن
تقدر أهمية التعاون والمشاركة مع الزمالء
تحافظ على أصالتها وأسلوبها المتفرد.

تشطيب واخراج القطعة المنفذة
وتقييمها

الجانب التطبيقي للوحدة التدريسية:
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 .1التدريب على بعض غرز الكروشيه التي يمكن االستفادة منها في إعادة التدوير وإنتاج مكمالت مالبس ومكمالت
السكن
 .2اكساب الطالبات المهارات المتضمنة الوحدة التعليمية.
-

-

زمن الوحدة التدريسية :استغرق تدريس الوحدة التدريسية 4أسابيع بواقع ساعة تنظري وأربعة ساعات تطبيقية
لكل أسبوع.
ضبط وتقييم الوحدة :اعدت الباحثات الوحدة وتم عرضها علي مجموعة من األساتذة المتخصصين لمعرفة مدي
مالئمة األهداف وترابطها وتنوعها وإمكاتنية قياسها ،وارتباط المحتوي باألهداف المراد تحقيقها ،وبساطة
ووضوح الوسائل التعليمية وارتباطها بالمواقف التعليمية ،ومالئمة طرق التدريس للمحتوي وترابطها مع األهداف
المراد تحقيقها.
بناء أدوات تقييم الوحدة :لقياس مدي فاعلية الوحدة في تنمية معارف ومهارات الطالبات استخدمت الباحثات
أدوات التقييم اآلتية

 اختبار تحصيلي موضوعي لتقييم المعلومات والمعارف المتضمنة في الوحدة التعليمية.
 اختبار مهاري لقياس األداء المهارى الذي تتضمنه الوحدة التعليمية
 مقياس تقدير األداء المهارى
وفيما يلي خطوات إعداد كل أداة من األدوات السابقة.
 -1إعداد االختبار التحصيلي:
االختبار التحصيلي هو األداة التي تستخدم في قياس المعرفة والفهم والمهارة في مادة دراسية معينة أو مجموعة من
المواد (أمال صادق ،فؤاد أبو حطب – 2000م)
أ-تحديد الهدف من االختبار :قياس ما لدي الطالبات من مفاهيم سابقة عن موضوعات الوحدة قبل وبعد تطبيقها.
ب – صياغة أسئلة االختبار :روعي عند صياغة أسئلة الختبار:
 ارتباطها بأهداف الوحدة المراد قياسها.
 أال تكون إجابة أي سؤال متضمنة في أسئلة أخري.
 توزيع اإلجابات الصحيحة توزيع عشوائيا.
 كتابة تعليمات االختبار بوضوح
وقد استخدم األسئلة الموضوعية لقدرتها على قياس اكبر كم من األهداف وسهولة تصحيحها وعدم تأثرها بالعوامل
الذاتية للمصحح ،وقد بلغ عدد األسئلة ( )20سؤال اختيار من متعدد.
ج – إعداد مفتاح تصحيح االختبار
 -2إعداد االختبار المهارى:
أ-تحديد الهدف من االختبار :قياس ما لدي الطالبات من خبرات مهارية عن طبيعة أداء المهارات المتضمنة بالوحدة قبل
وبعد تطبيقها
ب -صياغة أسئلة االختبار :روعي عند صياغة أسئلة االختبار


ارتباطها بأهداف الوحدة المهارية المراد قياسها.



تجنب الغموض والتعقيد ،ومناسبتها لمستوى الطالبات.

ج-تصحيح االختبار المهارى:

 -3إعداد مقياس تقدير األداء المهارى:
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أ-تحديد الهدف من المقياس:
يهدف المقياس إلى بناء أداه موضوعية لتقييم األداء المهارى للطالبات في كل من االختبار القبلي والبعدي لمعرفة مدى قدرة
الوحدة المقترحة على تنمية المهارات
ب -مفتاح تصميم المقياس :قامت الباحثات بإعداد مفتاح تصحيح خماسي لمقياس التقدير كاآلتي :تم وضع ( )4درجات
(متوفر تماما)( )3( ،متوفر)( )2( ،متوفر إلى حد ما)( )1( ،غير متوفر)( )0( ،غير متوفر على اإلطالق)
صدق وثبات أدوات تقييم الوحدة:
أ -صدق وثبات االختبار التحصيلي المعرفي:
تم عرض االختبار المعرفي ومفتاح التصحيح وبيان تصحيح الدرجات على أسئلة االختبار علي مجموعة من األساتذة
المتخصصين ،للتأكد من مدى سهولة ووضوح عبارات االختبار ،وارتباط األهداف بأسئلة االختبار وقد أجمع المحكمين
على صالحية االختبار التحصيلي المعرفي للتطبيق.
ب-ثبات االختبار المعرفي :وقد تم حساب معامل ثبات االختبار المعرفي بالطرق اآلتية:
 الثبات باستخدام التجزئة النصفية :تم التأكد من ثبات االختبار التحصيلي المعرفي باستخدام طريقة التجزئة النصفية،وكاتنت قيمة معامل االرتباط  0.856وهي قيمة دالة عند مستوى  0.01القترابها من الواحد الصحيح ،مما يدل على ثبات
االختبار التحصيلي المعرفي.
 ثبات معامل ألفا :وجد أن قيمة معامل ألفا 0.821وهذا دليل على ثبات االختبار التحصيلي عند مستوى  0.01القترابها منالواحد الصحيح ،والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( )1ثبات االختبار المعرفي
ثبات االختبار المعرفي
االختبار ككل

معامل ألفا

التجزئة النصفية
الداللة
0.01

قيم االرتباط
0.896

الداللة
0.01

قيم االرتباط
0.937

صدق وثبات االختبار المهاري:
 ثبات المصححين :يمكن الحصول على معامل ثبات المصححين بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي يعطيهامصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس االختبارات ،وقد تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الثالث التي وضعها
المصححين (س ،ص ،ع) لالختبار التطبيقي البعدي باستخدام معامل ارتباط الرتب والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( )2معامل االرتباط بين المصححين لالختبار المهارى
المصححين

المحور
األول

المحور
الثاني

المحور
الثالث

المجموع
ككل

س ،ص

0.853

0.974

0.787

0.914

س ،ع

0.890

0.968

0.882

0.913

ص ،ع

0.916

0.949

0.892

0.919

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين ،وجميع القيم دالة عند مستوى 0.01
القترابها من الواحد الصحيح ،مما يدل على ثبات االختبار التطبيقي الذي يقيس األداء المهارى ،كما يدل أيضا ً على ثبات
مقياس التقدير وهي أداة تصحيح االختبار المهارى.

نتائج البحث:
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 الفـرض األول" :توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات في المعارف والمهارات المتضمنة بالوحدةالمقترحة في التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي".
وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( )3داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي
مجمــوع
"المعرفي –
المهاري"
القبلــي
البعــدي

المتوسط
الحسابي
"م"
15.960
71.700

االنحراف
المعياري
"ع"
1.881
2.886

عـدد أفراد
العينـة
"ن"

درجـات
الحريـة
"د.ح"

قيمـة ت

30

29

91.111

مستوى الداللة
واتجاهها
0.01
لصالح البعدي

يتضح من الجدول ( ،)3أن قيمة "ت" تساوي " "91.111وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،0.01مما
يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيقين لصالح التطبيق البعدي ،ويدل ذلك على ارتفاع مستوى تحصيل الطالبات بعد
دراستهم للمعارف والمهارات المتضمنة بالوحدة.وبذلك يتحقق الفرض األول.
 الفـرض الثاني "توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الطالبات في االختبار المعرفي قبل تطبيق الوحدة وبعدهالصالح التطبيق البعدي".وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك :جدول ()4
داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار المعرفي
االختبار
المعرفي

المتوسط
الحسابي
"م"

الجلسة األولي
القبلــي
البعــدي
الجلسة الثانية
8.320
القبلــي
10.440
البعــدي
الجلسة الثالثة
9.560
القبلــي
13.240
البعــدي
الجلسة الرابعة
8.443
القبلــي
10.443
البعــدي
مجموع المعرفي ككل
27.345
القبلــي
42.234
البعــدي
1.280
8.400

االنحراف
المعياري
"ع"

عـدد أفراد
العينـة
"ن"

درجـات
الحريـة
"د.ح"

قيمة ت

مستوى الداللة
واتجاهها

1.021
0.866

30

29

31.507

0.01
لصالح البعدي

1.029
0.883

30

29

10.061

0.01
لصالح البعدي

0.869
1.392

30

19

11.894

0.01
لصالح البعدي

0.936
1.231

30

19

9.643

0.01
لصالح البعدي

2.392
3.202

30

19

17.560

0.01
لصالح البعدي

يتضح من الجدول ( )4االتي:
 .1أن قيمة "ت" تساوي " ،"31.507للجلسة األولي وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01لصالح االختبار
البعدي.
 .2أن قيمة "ت" تساوي " ،"10.061للجلسة الثاتنية وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01لصالح االختبار
البعدي.
 .3أن قيمة "ت" تساوي " ،"11.894للجلسة الثالثة وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01لصالح االختبار
البعدي،
 .4أن قيمة "ت" تساوي 9.643للجلسة الرابعة وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01لصالح االختبار البعدي،
 .5أن قيمة "ت" تساوي " ،"17.560لمجموع االختبار المعرفي ككل وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.01
لصالح االختبار البعدي ،حيث كان متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعدي " ،42.234بينما كان متوسط درجات
الطالبات في التطبيق القبلي " ،"27.345وبذلك يتحقق الفرض الثاتني.
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الفـرض الثالث" : :توجد فروق دالة احصائيا بين متوسط درجات الطالبات في االختبار المهارى قبل تطبيق الوحدة
وبعدها لصالح التطبيق البعدي "وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول ( )5داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار المهارى
االختبار
المهاري

المتوسط
الحسابي
"م"

االنحراف
المعياري
"ع"

عـدد أفراد
العينـة
"ن"

0.840
14.760

المحور األول
القبلــي
البعــدي
المحور الثاني
0.880
القبلــي
26.680
البعــدي
المحور الثالث
1.080
القبلــي
11.120
البعــدي
المحور الرابع
3.345
القبلــي
12.657
البعــدي
مجموع المهاري ككل
7.800
القبلــي
35.621
البعــدي

درجـات
الحريـة
"د.ح"

قيمـة ت

مستوى الداللة
واتجاهها

0.850
1.164

30

29

42.674

0.01
لصالح البعدي

0.832
1.375

30

29

76.637

0.01
لصالح البعدي

0996
1.053

30

29

37.521

0.01
لصالح البعدي

0.876
2.432

30

29

44.674

0.01
لصالح البعدي

3.543
6.023

30

29

87.601

0.01
لصالح البعدي

يتضح من الجدول ( )5االتي :أن قيمة "ت" تساوي " ،"42.674للمحور األول وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند
مستوى  0.01لصالح االختبار البعدي كما أن قيمة "ت" تساوي " ،"76.637للمحور الثاتني وهي قيمة ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.01لصالح االختبار البعدي وقيمة "ت" تساوي " ،"37.521للمحور الثالث وهي قيمة ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.01لصالح االختبار البعدي " وقيمة "ت" تساوي  ،"44.674للمحور الرابع وهي قيمة ذات داللة إحصائية
عند مستوى  0.01لصالح االختبار البعدي.و القيمة الكلية ل"ت" تساوي " ،87.601لمجموع االختبار المهاري وهي قيمة
ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.01لصالح االختبار البعدي ،حيث كان متوسط درجات الطالبات في التطبيق البعدي
" ،"35.621بينما كان متوسط درجات الطالبات في التطبيق القبلي " ،"7.800وبذلك يتحقق الفرض الثالث .ويرجع ذلك
إلى أن الوحدة التعليمية المقترحة قد أدت إلى تحسين مستوى األداء المهارى للطالبات ،مما يعني اكتسابهن للمهارات بشكل
أفضل وتحقيق أفضل النتائج فيما يطلب منهم من أعمال بدرجة عالية من الدقة مع السرعة في األداء.
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والغرزة المنتفخة

القطعة ()30
قفاز منفذ بغرزة السلسلة والعمود

توصيات البحث:
في ضوء إجراءات البحث ،وما توصل إليه من تنتائج ،يوصي بما يلي. :
 التركيز على آساليب التدريس المفتوح مثل المناقشة ،والعصف الذهني ،والمشروعات ،والعمل بنظام المجموعات في
التدريس لما لها من أثر في تحسين التفكير اإلبداعي.
 تنمية مهارات التفكير العلمي لدى الطالب (المالحظة ،التصنيف ،استخدام التعريفات اإلجرائية ،استخدام األرقام،
االستنتا والتحليل ،التقويم).
 االهتمام بتحقيق التكامل بين الجواتنب المعرفية والمهارية في تصميم الوحدات التي تقدم للطالب في مختلف المناهج
الدراسية بحيث تسد الفجوة بين النظرية والتطبيق ،وتزداد كفاءة العملية التعليمية.
 االهتمام بمخرجات العملية التعليمية بإجراء المزيد من الدراسات واألبحاث المتعلقة بمتغيرات البحث الحالي والتي تالءم
سوق العمل وتخدم جميع قطاعته.
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