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 الملخص:

 البحث الى التعرف على مدى تحصٌل الطالب للمعارف واألداء المهارى الخاص برسم وإعداد نمووذ  الاايٌو  هدف هذا

 ( نتلوى بطرٌقو  الودرٌتو ورسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو  بطرٌقو  للنساء بالنسوب  ليول مو  س رسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو 

أعلى لدى الطالب  وقٌاس فاعلٌتها واختٌار األسلوب والتوصل ألفضل هذه الطرق والتً تؤدى إلى تحصٌل وأداء مهارى 

 األمثل للتعلم والتعرف على اتااه الطالب نحو الطرق المختارة.

 رسم وإعداد نموذ  الاايٌو طرٌق  على  وقد أظهر  النتائج : تفوق طرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو

بطرٌق  نتلى بالنسب  للاانب المعرفى للمحاور الثالث اما الاانب المهارى تفوق  طرٌق  نتلوى  للمحوور الول للمامووعتٌ  

وبالنظر الى المتوسوط الحسوابى ناود ا   طرٌقو  نتلوى  افضول قلوٌال مو  طرٌقو  الودرٌتو وبالنسوب  للمحوور الثوانى  تفوقو  

لطورٌقتٌ  فوى إيتسواب المهوارا  للماموعو  الثانٌو  وبوالراوا الوى  المتوسوط وتساوي اللماموع  الولى طرٌق  الدرٌتو 

لصوال   طرٌقو  الودرٌتو فوى الحسابى فا  طرٌق  الدرٌتو افضل قلٌال م  طرٌق  نتلى  اما المحور الثالث فااء  النتوائج 

لنظر الووى المتوسوط الحسووابى تسواوي الطورٌقتٌ  فووى إيتسواب المهوارا  للماموعوو  الثانٌو  وبوا الماموعو  التارٌبٌو  األولووى

لطرٌق  الدرٌتو فا  طرٌق  الدرٌتو افضل قلٌال م  طرٌق  نتلى وعلٌه فا   طرٌق  الدرٌتو افضل قلٌال م  طرٌقو  نتلوى 

فى تنمٌ  الاوانب ا لمعرفٌ  والمهارٌ  لرسم وإعوداد نمووذ  الاايٌو  للنسواء لودى  هذا وقد حقق يل م  الطرٌقتٌ  فعالٌ , 

سرسوم وإعوداد نمووذ  , وأوضوح  المقارنو  بوٌ  الماموعوا  تفووق الماموعو  األولوى والتوً درسو  تٌ  طالب المامووع

 "بطرٌقو   نتلوى بوراي  رسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو     ٌلٌهوا " Aldrich Winifredبطرٌقو    الودرٌتو   الاايٌو  

Bray Natali)    بطرٌقو   نتلوى بوراي    سرسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌوعلوى الماموعو  الثانٌو  والتوً درسو" Bray 

Natali   ٌبطرٌق    الدرٌتو   ٌلٌها رسم وإعداد نموذ  الاايAldrich Winifred " )  وأشوار  رراء الطوالب إلوى ,

 بطرٌق  نتلى. رسم وإعداد نموذ  الاايٌ طرٌق  على  تفضٌل طرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو

 .الجاكٌت –اإلتجاه  -لالتحصٌالكلمات المفتاحٌة: 
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Abstract: 

 The research aims to Studying the level of students' achievement of knowledge and the 

skillful performance of drawing and preparing women's jackets model for each of methods 

(Natali method & Aldrich method) To find the best way in drawing and preparing women's 

jackets model, which leads to higher achievement and skill levels. Finding the ideal system in 

teaching the course of drawing and preparing of women's jackets, studying the effectiveness 

in the development of knowledge and skills and identify the attitudes of students towards the 

selected methods. 

The results showed that: 

The method of drawing and preparing the model of women's jacket Aldrich is superior to The 

method of drawing and preparing the model of women's jacket Bray Natali For the knowledge 

aspect of the third axis, as for the skill side, the method of Natali was superior for the first axis 

of the two groups, in view of the arithmetic average, we find that the Natali method is slightly 

better than the Aldrich method. 

For the second axis, the Aldrich method was superior to the first group and the two methods 

were equal in acquiring the skills. With reference to the arithmetic average, the Aldrich 

method is slightly better than the Natali method. 

As for the third axis, the results were in favor of the Aldrich method in the first experimental 

group and the two methods were similar in acquiring the skills for the second group. In view 

of the arithmetic average, the Aldrich method is slightly better than the Natali method. 

The two methods have been effective in developing the cognitive and skill aspects of drawing 

and preparing the women's jacket model for the students of the two groups. The comparison 

between the groups refers to  that  the first group which studied (drawing and preparing the 

model of the "Aldrich Winifred" followed by "Bray Natali" is better than the second group 

which studied (drawing and preparing the jacket model in "Bray Natali" followed by drawing 

and preparing the model "Aldrich Winifred"). 

The students' opinions indicated a preference for (drawing and preparing the model of the 

jacket in Aldrich method) than (drawing and preparing the model of the jacket in a Bray 

Natali method).  

Keywords: Achievement, Attitude, jacket. 

 المقدمة ومشكلة البحث :

تعد يلٌ  القتصاد المنزلى احدى و الدعاما  الساسٌ  فى ماال صناع  المالبس لودوره اليبٌور والفعوال فوى اموداد سووق 

العمل بخرٌاٌ  ذوى يفاءة وتمٌز فى قطاا انتا  المالبس المختلف  وليى ٌصل الخرٌج الى المستوى المطلوب يوا  لزاموا 
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الدراسوٌ  وذلول لمسواٌرة التقودم العلموى وربطهوا باحتٌااوا  الماتموة والبٌئو   على القائمٌ  بالعمل تطوٌر المناهج والبرامج

 . (3سليساب الطالب المهارا  الالزم  فى الماال  المختلف  

وم  خالل تدرٌس مادة معاطفسأ( وفقا لالسس اليادٌمٌ  العلمٌ  وم  منطلق موايب  اتااهوا  التطووٌر لمحتووى المنواهج 

بقسم المالبوس والنسوٌج للوصوول الوى السولوب الوذى ٌتناسوب موة الطوالب لٌونعيس اٌاابٌوا علوى  الدراسٌ  وطرق تدرٌسها

ورسوم النمووذ  الساسوى للاايٌو  النسوائى طرٌقتٌ  مو  طورق اعوداد فقد قام  الباحثتا  بالمقارن  بٌ   التحصٌل العام لهم

 الى السلوب المثل لتدرٌس هذه الطرق . لمعرف  افضل وانسب هذه الطرق تحصلٌا ومهارٌا بالنسب  للطالب وللتوصل

 مشكلة البحث:

 -تتلخص مشيل  البحث فى التساؤل  التٌ :

 مافاعلٌ  طرق رسم وإعداد نموذ  الاايٌ   المتناول  فى البحث فى التحصٌل و األداء المهارى . -1

 ومهارتهم.ما مدى تأثٌر ترتٌب طرق رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  على مستوى تحصٌل الطالب  -2

 المتناول  فى البحث . رسم وإعداد نموذ  الاايٌ ما هى إتااها  الطالب نحو طرٌقتى  -3

 أهمٌة البحث : 

 إتاح  الفرصه للطالب للتعرف على طرق رسم وإعداد نموذ  الاايٌ   مما ٌسهم فى تطوٌر العملٌ  التعلٌمٌ  . -1

 .تحقٌق مستوى أعلى م  التحصٌل لدى الطالب  -2

تعد الدراس  محاول  إلعداد خرٌج على مستوى علمى وفنى مرتفة لموااه  الحٌاة العملٌو  والتطووٌر التينولوواى فوى  -3

 .صناع  المالبس 

 أهداف البحث:

 -ٌهدف البحث الحالى إلى :

للنسواء بالنسوب   برسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو التعرف على مدى تحصٌل الطالب للمعارف واألداء المهارى الخاص  -1

 (  بطرٌق  نتلى و رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو ليل م  س رسم وإعداد نموذ  الاايٌ 

 للنساء والتى تؤدى إلى تحصٌل وأداء مهارة أعلى لدى الطالب . التوصل ألفضل طرق رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  -2

للنساء والتى تؤدى إلوى تحصوٌل أعلوً لودى  التوصل إلً األسلوب األمثل لتدرٌس طرق رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  -3

 الطالب.

 التعرف على فعالٌ  فى تنمٌ  الاوانب المعرفٌ  والمهارٌ  -4

 .التعرف على إتااها  الطالب نحو الطرق المختارة  -5

 مصطلحات البحث: 

الناوا  وٌعرف التحصٌل الدراسى  بأنه درا  اإليتسواب التوى ٌحققهوا فورد أو مسوتوى  :"Achievementالتحصٌل  "

 .(16سالذى ٌحرزه أو ٌصل إلٌه فى مادة دراسٌ  أو ماال تعلٌمى أو تدرٌبى معٌ 

ماموع  إستاابا  الفرد بالرفض أو القبول إزاء قضٌ  أو موضووا اودلى معوٌ  أى أ  اإلتاواه  :"Attitudeاإلتجاه  "

 .(17سهو تعبٌر ع  الموقف أو العتقاد 

ى الاوزء العلووى مو  الاسوم طولوو  وهوى ت ط  قبل النساء مة الاونلو  او البنع  ملبسٌ  ترتدى مطق: "jacketالجاكٌت"

طووط تصومٌمها تبعوا لتااهوا  م  اليتفٌ  الى مستوى الردفٌ  او اعلى قلٌال وقد تصمم بيوم وٌول او نصوف يوم وتتنووا خ

 .(13س الموض 
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 .ٌتبة هذا البحث المنهج التارٌبى وذلل لمالءم  تحقٌق أهداف البحث والتحقٌق م  فروضه  منهج البحث: 

  -ٌقتصر حدود هذا البحث على :حدود البحث: 

 -للنساء وهى : طرٌقتٌ  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  -1

, رسم وإعداد النموذ  للاايٌ  بطرٌق   نتلى (22س " Aldrich Winifredبطرٌق    الدرٌتو   وإعداد نموذ  الاايٌ  

 .(25س Bray Natali "براي  

يول طرٌقو  مو  الطورٌقتٌ  تتيووو  مو  ثالثو  محواور هوى  المحووور الول سرسوم وإعوداد النمووذ  األساسوً للاايٌوو (  -2

 ليم(المحور الثانى سرسم وإعداد النموذ  األساسً لليول( المحور الثالثسرسم وإعداد النموذ  األساسً ل

( 84طالب الفرق  الرابع  بقسم المالبس والنسٌج والشعب  التربوٌ  بيلٌو  اإلقتصواد المنزلوى اامعو  األزهروعوددهم س -3

 .طالب 

 فروض البحث:

ٌواد فرق داله احصوائٌ  بوٌ  متوسوطى دراوا  تحصوٌل طوالب المامووعتٌ  الماموعو  الولوى والماموعو  الثانٌو   -1

 .تٌ  لرسم وإعداد نموذ  الاايٌ   للنساء بٌ  التطبٌقٌ  القبلى والبعدىوذلل لإلختبارا  التحصٌلٌ  للطرٌق

ٌواد فرق داله إحصائٌاً  بوٌ  متوسوطى دراوا  تحصوٌل طوالب المامووعتٌ  الماموعو  الولوى والماموعو  الثانٌو   -2

 لإلختبارا  التحصٌلٌ  لرسم وإعداد نموذ  الاايٌ  للنساء فى التطبٌق البعدى.

ئٌ  بوٌ  متوسوطى دراوا  المامووعتٌ  بالنسوب  لداء المهوارا  الخاصو  برسوم وإعوداد نمووذ  ٌواد فرق داله احصا -3

 الاايٌ  للنساء بٌ  التطبٌقٌ  القبلى والبعدى.

ٌواد فرق دال  احصائٌ  بٌ  متوسطى دراا  الماموعتٌ  آلداء المهوارا  الخاصو  برسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو   -4

 للنساء فى التطبٌق البعدي.

 ق دال  إحصائٌاً  بٌ  الماموعتٌ  بالنسب  للمعارف والمهارا  الخاص  برسم وإعداد نموذ  الاايٌ  للنساء.ٌواد فر -5

ٌواوود فوورق دالوو  احصووائٌ  بووٌ  متوسووطى دراووا  الطووالب لمقٌوواس اإلتاوواه لطرٌقتووى رسووم وإعووداد نموووذ  الاايٌوو    -6

 للنساء.

 -االطار النظرى:

وٌقصود بهوا السوتره التوى تفصول الاوزء العلووى عو  الاسوم وٌختلوف طولهوا تبعوا الااي  يلمه فرنسٌ  للتعبٌر عو  السوترة 

وٌتيو  الااي  م  ثالثو  ااوزاء اساسوٌ  هوى اسوم الاايو   (7سللموض  وعادة ما تيو  مفتوح  م  المام بازراروعروى

 واليول تاٌور اليالسٌل واليم تاٌوروفٌما ٌلى نبذة ع  يل ازء م  هذه الازاء.

 الجاكت:جسم   -1

ٌتيو  الااي  الصٌفى ال ٌر مبط  الخاص بالنساء م  قطعتى المام والخلف او قطعتى الخلف اذا يا  خط نصف الخلف 

به تيسٌم  وٌبط  فٌها المرد واليوله وٌتم استخدام القماو المصنوا منه الااي  فى عمل حواشى الاٌب واٌضا اليتف اما 

ٌث انه ٌتم ارتداؤه فوق بلوزا  خفٌف  واحٌانا ٌوتم تصومٌم الاايو  بحٌوث ٌرتودى فووق بالنسب  لمقدار الراحه فتيو  قلٌله ح

 .(23 س المالبس الداخلٌ  مباشرة

 : الكول  -2

 وازء Lapel أو Rever الرٌفٌر وٌسمى اليورسا  بأمام متصل ازء ازئٌ  م  ميونه يوله هً تاٌور اوال: الكول

 .(27ساألنٌقه  والفساتٌ  البلوزا  فً تستخدم وأحٌانا والاايٌتا  المعاطف مة , تستخدم(15سcollar اليوله وٌسمى منفصل
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 اتصال نقط  عند المواوده الزاوٌه م  السم هذا أخذ  وقد المحززه تاٌور اليول أي Notched Collar علٌها وٌطلق

 .(26سلها  الخاراً الطرف ( عند V حرف س شيل تأخذ والتً بالرٌفٌر اليول

 مظهرها فً ٌؤثر والذي الخامه هذه ووز  تنفٌذها فً المستخدمه النسٌاٌه الخامه لختالف تبعا األيوال مظهر وٌختلف

 .(15س  الرقبه دورا  حول ضبطها وطرٌق 

بوصوه  3التصمٌم فعرض الرٌفٌر فى النموذ  األساسى لليوول تواٌور حووالى  لشيل تبعا واليول الرٌفٌر حام شيل ٌختلف

 اليوول بطانو  وتيوو  ت ٌٌور هوذا المقودار بالزٌواده أو النقصوا  تبعوا للموضوه السوائده فوى يول عصورسوم 7.6ٌأي ما ٌعادل 

 ٌتشوابه وقود الوزى ولوو  قمواو موة ٌتناسب مخالف لو  أو اللو  نفس م  مختلفه بخامه أو الزى قماو نفس م  والرٌفٌر

 .(28ساآلخر  ع  أحدهما فى الخامه أو اللو  ٌختلف وقد الرٌفٌر مة اليول وخام  لو 

 نماذاها لبناء العامه والقواعد األسس فً ٌشترل وامٌعها تاٌور لليول وأنواا أشيال عدة تواد تاٌور : اليول أنواا

 . (27س والرٌفٌر اليول م  يال ومقـاس لليولـه يشيل العام الشيـل على تؤثر التى التفاصٌل بعض فى تختلف قد ولينها

( وتقص  V وهى يوله ممتدة ملفوف  على الرقب  وشيل فتح  الرقب  عاده ما تيو  على شيل حرفس  ثانٌا الكول شال 

وٌسمى هذه الازء بالطبق  السفلٌه لليوله ودائما ما تحال مة بطانه تأخذ نفس شيل  (15سقطع  واحده مة نموذ  المام 

 .(24سوتسمى الطبق  العلٌا لليول 

  : -األكوال   نماذج شكل بناء فً تتحكم التً حهالصحٌ األسس

 : هً  األسس وهذه اٌد يوله نموذ  على للحصول األيوال نماذ  إعداد عند إتباعها ٌاب التً األسس بعض هنال

 التً المشايل أو العٌوب ع  ونبتعد اليوله ضبط ٌتحدد حتى أول " اليورسا  " العلوي بالازء الخاص النموذ  ضبط -1

 . النموذ   عٌوب ع  تنشأ

 . اإلنيسار نقط  تحدٌد مة المطلوب العرض تحدٌد -2

 . اليوله  مة للزى الرقبه دورا  حٌاي  ظهور وتانب الوقفه مقدار ٌ طى بحٌث الساقط الازء عرض تحدٌد -3

 أو ارتفاعا المطلوب التأثٌر إلعطاء مناسبا الطول ٌيو  بحٌث  ( التصمٌم خط س لليوله الخاراً الطرف طول ضبط -4

 .  تسطٌحا

 النسٌج خطوط يوضة الصحٌحه األسس إتباا على تساعد التً الوافٌه التعلٌما  أو اإلرشادا  للنموذ  يل تضاف -5

 . الورب  المائله أو أو الطولٌه الخطوط هذه اتااه تبٌ  بحٌث اليول أازاء نموذ  على

 موة الخلوف مو  اليولوه نصوف وتحدٌد القالبه مة اليوله ضبط وسهول  التريٌب لسهول  اليوله على التقابل عالما  وضة

 .( 15س اليوله  مة اليتف تريٌب خط وتحدٌد لليورسا  الخلف نصف خط

 الكم تاٌور:  -3
ٌحتوى على ازئٌ  الازء العلوى والازء السفلى وٌيو  الازء السفلى اقل مو    two piece sleeveوهو يم قطعتٌ  

رٌق خطى حٌاي  ٌظهر احدهما فى خلف اليم وقد ٌحتوى اليوم الازء العلوى , وٌتم تريٌب الازاٌ  معا لٌيونا اليم ع  ط

 . (5سعلى فتح  عند خط الرسغ 

 عوامل الضبط الجٌد للجاكت :
 توجد عوامل مشتركه لتحقٌق الضبط الجٌد للجاكت وتنقسم إلى :

وهذه العوامل ٌرتبط يال منها باألخر بحٌث ل ٌمي  تحدٌد أخطاء الضبط بناءا على عامل واحد فقط  عوامل أساسٌه:  -1

 -إتااه النسٌج  -اإلتزا   –دو  النظر إلى العوامل األخرى نظرا لرتباط هذه العوامل ببعضها البعض  وهى س اإلنسدال 

 الخطوط ( .
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رل أٌضا مة بعضها البعض وتؤثر بشيل فعال فً العوامل وهى تشت عوامل ثانوٌه )متغٌرات عملٌة الضبط(:  -2

األساسٌه للضبط الاٌد للااي  وهى مت ٌره وغٌر ثابته وفى نفس الوق  ل ٌمي  تااهلها وهى س الخامه الساسٌه وخام  

 .(5سالموضه ( –الاسم البشرى  -اليى  –القص الاٌد والتريٌب الصحٌ  لليوله  -التقوٌه 

 الدراسات السابقة:

الهووام فتحووى عبوود تنوعوو  الدراسووا  التووى تناولوو  المقارنوو  بووٌ  الطوورق المختلفوو  لعووداد وتنفٌووذ االنموواذ  مثوول  دراسوو  س 

( وهدف  الى مقارن  ثالث طرق مسطح  لتنفٌذ النموذ  الساسى للبنطلوو  الحرٌموى ويوذلل اقتورا  طرٌقو  1998العزٌز

وتوصل  الى ا  الطرٌق  المقترحو  هوى الفضول ,دراسو  ساٌهوا  محمود رابع  لتنفٌذ النموذ  الساسى للبنطلو  الحرٌمى 

( وتشٌر الى اهمٌ  المام الطالب بالطرق المختلف  لعداد النماذ  حٌوث توصول  الوى ا  تعلوٌم الطوالب 2003السٌد بدوى 

م الطوالب السوس السس والمبادىء الخاص  باسلوب التشيٌل على المانٌيوا  ٌوؤدى الوى فهوم اعموق لهوذه السوس وا  تعلوٌ

( وهودف  الوى 2003بالسلوب المسط  ٌؤدى الى تحصٌل واستٌعاب اعلى لدى الطالب,دراسو  س شوادٌ  صوال  المتوولى 

التعرف على التااها  الحدٌث  المستخدم  فى تدرٌج النماذ  لصوناع  المالبوس  وتوصول  الوى ا  افضول طورق التودرٌج 

( وهودف  الوى معرفو  المشوايل الناتاو  عنود 2006تم رفاعى وعبٌر ابوراهٌم صناعٌا وهى التدرٌج المترايب, دراس  س حا

اعداد نماذ  الالناٌرى بالطرٌقتٌ  المسطح  والماسم  وتوصول  الوى ا  اعوداد النمووذ  باسوتخدام التشويٌل تعتبور افضول 

لوصوول لفضوول ( وهودف  الووى ا2006مو  الطوورق بالمقارنو  بالطرٌقوو  المسوطح  , دراسوو س اٌنواس حموودى عبود المقصووود 

طرٌق  لبناء نموذ  اليم الساسى والراال  واليٌمونو وتوصول  النتوائج الوى افضولٌ  طرٌقو  نتلوى ليول مو  اليوم الساسوى 

( وهدف  الى  ادخال العدٌد مو  التعودٌال  علوى wang zhao hui,2007والراال  والدرٌتو لليم اليٌمونو , دراس  س

قٌق فهم ايبر لتوزٌة الراح  وتوطٌد العالق  بٌ  مقدار الراحو  وقٌاسوا  الاايٌو  طرق اعداد نماذ  الاايٌ  الحرٌمى لتح

( 2008وتوصل  النتائج الى نااحها مة اميانٌ  تطوٌر وتأسس نظام حسابى للمودٌل ,دراس  سغادة عبد المعطى المرسى 

لنسواء وتوصول  الوى افضولٌ  وهدف  الى الوصوول لفضول طرٌقو  لتنفٌوذ النمووذ  الساسوى للاايٌو  الساسوى الخواص با

( وهدف  الى التعرف على مدى 2008طرٌق  الدرٌتو لضبط وبناء للاايٌ  الساسى للنساء  , دراس سرشا عبد المعطى 

تحصٌل الطالب للمعارف والداء المهارى الخاص بتدرٌج النمواذ  الساسوٌ  للنسواء وتوصول  الدراسو  الوى تفووق طرٌقو  

( وهوودف  الووى اسووتنباط بعووض السووس 2011الزاحوو  , دراسوو س فٌفٌووا  مٌخائٌوول ومنووى حاموود المترايووب ٌلٌهووا القالووب ثووم 

والمعاٌٌر العلمٌ  المقنن  لضوبط وتعودٌل نمواذ  معواطف النسواء وتوصول  الوى ا  اعوداد النمووذ  باسوتخدام التشويٌل تعتبور 

الوى مقارنو  بوٌ  طورٌقتٌ  لعوداد  ( وهودف 2013افضل م  الطرق بالمقارن  بالطرٌق  المسطح  , دراس  سحاتم رفواعى 

نموذ  الاايٌ  الراالى وتوصول  الوى ا  الطرٌقو  المرٌيٌو  افضول مو  الطرٌقو  الٌطالٌو  حٌوث الضوبط ونسوب  الراحو  

والمظهر العام وعلى ضوء ما تقدم م  الدراسا  السابق  ٌتض  لنا ا  هذه الدراسا  تناول  المقارنه بٌ  الطرق المختلفو  

اذ  بواه عام وقد اتفق  امٌعها على اهمٌ  دراس  النماذ  للتوصل الوى افضول الطورق ضوبطا فمنهوا موا هودف لعداد النم

الى دراس  النماذ  م  الواه  الصناعٌ  للتقلٌل م  فاقد الخام  المسوتخدم او الوصوول الوى افضول نسوب  للراحو  والمظهور 

الطالب وتحقٌق تحصٌل اعلوى لودٌهم ولوم تتطورق اى دراسو  مو   العام, ومنها ما ريز على العملٌ  التعلمٌ  لتنمٌ  مهارا 

( التوى تعرضو  لبواترو  الاايٌو  wang zhao hui,2007الدراسا  الى نموذ  الاايٌ  الحرٌمى باسوتثناء دراسو  س

الحرٌمى بهدف دراس  مقدار الراح  وعالقت  بتعدٌل الباترو  م  خالل انظمو  حسوابٌ  خاصو  ويوذلل دراسو  سغوادة عبود 

( و التووى هوودف  الووى الوصووول لفضوول طرٌقوو  لضووبط وبنوواء وتنفٌووذ النموووذ  الساسووى للاايٌوو  2008المعطووى المرسووى 

 الساسى الخاص بالنساء .
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 اجراءات البحث:

طرٌق  رسم وإعوداد والهدف منها التأيد م  دق  خطوا  طرق رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  وبناءاً على ذلل فقد تم ترام  

 , وطرٌق  رسم وإعداد النموذ  األساسً للاايٌو  بطرٌقو  " Aldrich Winifredبطرٌق    الدرٌتو    نموذ  الاايٌ 

وُعرض  على عدد خمس  م  الُمتخصصٌ  بقسم المالبس والنسوٌج وأقوروا امٌعواً دقتهوا   Bray Natali " نتلى براي  

 . ((1ومالءمتها لتحقٌق ال رض م  البحثسملحقس

 :التقوٌمعداد أدوات إ اوال:

 Aldrichطرٌقوو  رسووم وإعووداد نموووذ  الاايٌوو  بطرٌقوو    الوودرٌتو   تووم تحلٌوول محتوووى الوودروس موضوووا البحووث س

Winifred "  طرٌق  رسم وإعداد النموذ  األساسً للاايٌو  بطرٌقو   نتلوى بوراي , " Bray Natali وحودد  نوواتج )

رة أهوداف سولويٌ  تصوف سولول الُموتعلم, واآلداء الظواهر   النوواتج فوى صوو ٌصوالتعلم المراو تحقٌقها بعد يل درس ثم 

 .((2سملحقس الذى ٌعد دلٌالً على تحقٌق األهداف

 عداد أدوات التقٌٌم:إمراحل 

أداة ٌووتم وضووعها لقٌوواس شووو بعٌنوو  واإلختبووار الاٌوود ٌتسووم  Testاإلختبووار : ختبددارات التحصددٌلٌة المعرفٌددةعددداد اإلإ -1

ٌُقصوود باإل (1سبالصوودق والثبووا  والتمٌٌووز والشوومول والسووهول  فووى اإلعووداد والتطبٌووق الصووحٌ   testختبووار التحصووٌلى,  و

achievement الموادداه التى تستخدم فى قٌاس المعرف  والفهم والمهارة فى مادة دراسٌ  أو تدرٌبٌ  أو ماموع  ماأل   

 .  (2س

  الرابعو  قسوم قوهوو قٌواس تحصوٌل طوالب الفر ًختبوار التحصوٌلى الُمعرفوإلالهدف م  ا : ختباراتإلتحدٌد الهدف من ا -أ

بطرٌقو    مو  معلوموا  مرتبطو  بطرٌقو  رسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو   لهو  المالبس والنسٌج والشعب  التربوٌو  فٌموا قُودم

 . Bray Natali "وطرٌق   نتلى براي   " Aldrich Winifredالدرٌتو   

ار ٌوختبوارا  التحصوٌلٌ  علوى أسوئل  الختإلاعتمدا الباحثتا  فى صوٌاغ  أسوئل  ا: ختبارات التحصٌلٌةإلصٌاغة أسئلة ا -ب

ُتقووٌس بيفواءة شوودٌدة وألنووه أيثور أنووواا األسوئل  الموضوووعٌ  شوٌوعاً,  Choice Questions"  "Multipleددعومو  ُمت

, حتوى  ختبار أ  تيو  األسوئل  مٌسوره ومووازه وُمحوددة تحدٌوداً دقٌقواً عداد اإلإ, وقد روعى أثناء  (2سالبسٌط  للتعلمالنواتج 

لتهوا مد ٌوتم تيحوُمقدمو  السوؤال واضوح  وأ  تتضوم  فيورة وا  ٌمي  تصحٌحها تصحٌحاً دقٌقاً, يما راعا الباحثتا  أ  تيوو

بطرٌقوو    الوودرٌتو   التحصووٌلٌ  لطرٌقوو  رسووم وإعووداد نموووذ  الاايٌوو  ختبووارا  إلباإلاابوو  الصووحٌح , وقوود اشووتمل  ا

Aldrich Winifred "  للمحور الثانى س النمووذ  27( سؤالً للمحور الولس النموذ  األساسً للاايٌ ( و س42علىس )

ساسووً للاايٌوو  ( للمحووور الثالووثس النموووذ  األساسووً لليووم( امووا طرٌقوو  رسووم وإعووداد النموووذ  األ26األساسووً لليووول( و س

 ( للمحووور الثالووث32( للمحووور الثووانى و س23( سووؤالً للمحووور الول و س98س Bray Natali "بطرٌقوو   نتلووى بووراي  

 .(( 3سملحقس

اابو  إلختبوارا  ويٌفٌو  اإلسوتخدام اإعداد هوذه التعلٌموا  لتوضو  للُموتعلم طرٌقو  إتم :  ختبارات التحصٌلٌةإلتعلٌمات ا -ج

ختبووارا  والتعلٌمووا  الخاصوو  بهووا علووى السووادة إلختبووارا  وقوود تووم عوورض اإلاألساسووى موو  هووذه ا علووى األسووئل  والهوودف

للتطبٌوووق الفعلوووى ومووودى مالءمتهوووا لةهوووداف األساسوووٌ   االُمحيموووٌ  قبووول تطبٌوووق التاربووو  بهووودف التأيووود مووو  صوووالحٌته

 .(( 5للتارب سملحقس

فتدداح تصددحٌ  اإ-د ختبووارا  التحصووٌلٌ  الخاصوو  عووداد نموووذ  اإلاابوو  لإلإب قاموو  الباحثتووا  ختبددارات التحصددٌلٌة:إلعددداد مت

 Bray "  وطرٌقو   نتلوى بوراي  " Aldrich Winifredرسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو  بطرٌقو    الودرٌتو   بطرٌقو  
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Natali .اابا  أُفقٌواً مو  أعلوى وهوى سأ, ب,  , د( وتوم وضوة أرقوام األسوئل  رأسوٌاً إلوى الٌموٌ  إلبحٌث تم وضة رموز ا

, .....( بحٌث ٌيو  مطلوباً م  الُمتعلم تحدٌد رقم السؤال رأسٌاً ثم تحدٌد الرمز الذى ٌدل على اإلااب  الصوحٌح  1،2،3س

ستنسل الشوفاف إلختبارا  على ورق ااإلوقد أعدا الباحثتا  ُمفتا  التصحٌ  لهذه , أُفقٌاً ثم ٌقوم بتظلٌل الدائرة تظلٌالً يامالً 

نمووذ  بة الُمظلوه ُمطابقو  للودائرة الُمظلوه رستنسل فوق نموذ  إااب  الُمتعلم وعندما تظهور الودائإلبحٌث ٌتم وضة النموذ  ا

وقد تم وضة درا  واحد لإلااب  الصحٌح  وصوفر لإلاابو   ((4ااب  الصحٌح  وهيذا سملحقسإلستنسل تيو  هذه هى اإلا

ٌُعتبر السؤال خطأ إالخاطئ , وفى حال  واود  ٌُمن  عنهاابتٌ  للسؤال الواحد  المتعلم أٌ  دراه وبهذا ناود أ  مامووا  ول 

( دراوو  42  سAldrich Winifredلطرٌقوو  رسووم وإعووداد نموووذ  الاايٌوو    الوودرٌتو   دراووا  اإلختبووار التحصووٌلى 

( للمحوور الثالوثس 26( للمحوور الثوانى س النمووذ  األساسوً لليوول( و س27للمحور الولس النموذ  األساسً للاايٌ ( و س

( 98س Bray Natali "موذ  األساسً لليم( وطرٌقو  رسوم وإعوداد النمووذ  األساسوً للاايٌو  بطرٌقو   نتلوى بوراي  الن

 ( للمحور الثالث .32( للمحور الثانى و س23درا  للمحور الول و س

 ختبارات التطبٌقٌة المهارٌه:إلعداد اإ -2

   . (18سالتى تقٌس األداء العملى للطالبختبارا  إلهى تلل ا "performance test"ختبار األداء إٌُقصد ب

ى  ئعوداد اإلختبوارا  المهارٌو  لتطبٌقهوا قبول الوتعلم وذلول لتحدٌود مسوتوى األداء القبلوى  المبودإتم  : ختبارإلالهدف من ا  -أ

ختبوارا  علوى نفوس العٌنو  للموره الثانٌو   ُبعودٌاً  إللطالب العٌن  فى يال م  الطورق الُمشوار إلٌهوا سوابقاً, ثوم ُتطبقو  نفوس ا

رسم وإعداد النموذ  األساسً للاايٌ  بطرٌق    بهدف قٌاس قدره الطالب على ممارس  المهارا  الُمختلف  الُمتضمن  فى 

 .((6سملحقس . Bray Natali "  وطرٌق   نتلى براي  " Aldrich Winifredالدرٌتو   

عوداد الطوورق إختبوار ماموعو  موو  األسوئل  التطبٌقٌو  لقٌوواس مهواره الطالوب فووى رسوم وإ  يوول ٌتضوم : ختبدارإلأسدئلة ا -ب

 .وٌ  النماذ  الناتا لالُمشار إلٌها سابقاً مة يتاب  البٌانا  فى أماينها الصحٌح  وت

بعتهوا بصوورة ختبار حٌث تم طإلستخدام مة توضٌ  الهدف م  اإلٌضا  طرٌق  اإقد تم التريٌز على  ختبار:التعلٌمات ا-ج

, يما تم عورض  (4ساٌدة تاعلها واضح  فى امٌة اازائها مما ٌتٌ  ليل طالب ا  ٌقرأها دو  الحاا  الى اٌ  استفسارا  

ختبارا  والتعلٌما  الخاص  بها على الساده المحيمٌ  قبل تطبٌق التارب  بهودف التأيود مو  صوالحٌتهم للتطبٌوق الفعلوى إلا

 . ومدى مالءمتهم لةهداف األساسٌ  للتارب  

ختبارا  المهارٌ  وفقاً لمقاٌٌس التقدٌر بواسط  ثالث  م  الُمتخصصٌ  فوى موضووا إلتم تصحٌ  ا ختبار:إلتصحٌ  ا -د

أموام  هلبحث فوى قسوم المالبوس والنسوٌج باليلٌو  طبقواً لمقواٌٌس تقودٌر توم تصومٌمها لهوذا ال ورض, عو  طرٌوق وضوة عالموا

ختبوار مهوارى إالتقدٌر الذى ٌنطبق على البند المواود بالمقٌاس, ثم ترام  العالما  التى ُوضع  إلى دراوا  وذلول ليول 

 . (6س ختبارا  المهارٌ إلم  ا

 ٌر:عداد مقٌاس التقدإ -3

وقود قامو  الباحثتوا  بتصومٌم مقواٌٌس تقودٌر لتقووٌم  (19سالقٌاس هو تحدٌد دراا  بناء على ماموع  واضوح  مو  القواعود 

 .((7سملحقس حتوى يل مقٌاس على مٌزا  تقدٌر ثالثىإختبارا  المهارٌ  بطرٌق  موضوعٌ , وقد إلأداء الطالب ل

 -: ٌمي  تقسٌم الهدف األساسى إلى ماموع  أهداف فرعٌ  هى : أهداف المقٌاس-أ

النموووذ  األساسووً للاايٌوو  بطرٌقوو    الوودرٌتو   عووداد إتقوووٌم األداء المهووارى ليوول طالووب علووى حووده لمهوواره رسووم و  -

Aldrich Winifred "  وطرٌق   نتلى براي  " Bray Natali . 

 للمهارا  األدائٌ  المطلوب  للتعلم.التأيد م  تحقٌق األهداف اإلارائٌ    - 
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  " Aldrich Winifredبطرٌقو    الودرٌتو   أداه للُحيم على النتائج النهائٌ  لطرق رسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو    -

  . Bray Natali "وطرٌق   نتلى براي  

ُمتتالٌو  وصوٌاغتها فوى  سلسول تُ تحلٌل المهارا  الخاصو  بيول طرٌقو  علوى حوده فوى بنوود م : شروط صٌاغة المقٌاس -ب

ٌُعبر فٌهوا ,  صوره عبارا  ُتحدد أداء الطالب المطلوب  فى يل خطوة تخصٌص ميا  ُمحدد لوضة التقدٌر أمام يل عباره 

 . الُمصح  ع  رأٌه فى مستوى أداء يل خطوة

ى ماموعو  مو  البنوود قَسم  الباحثتا  مقاٌٌس التقدٌر الخاص  بطرق رسم وإعوداد نمووذ  الاايٌو   إلوبنود المقٌاس: -ج

ٌُسوهل توزٌوة الودراا  توزٌعواً ُمتيافئواً  ٌُحدد يل بند نوا األداء الُمتوقة م  الطالب وتعرٌفه مما  يموا خصوص ليول , بحٌث 

بطرٌقو    أداء صحٌ  الدرا  المناسب  وقد وصل إامالى دراوا  المقٌواس األول الخواص برسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو  

( للمحووور الثالووث 99( للمحووور الثووانى و س75( دراوو  للمحووور الول و س 138  س" Aldrich Winifredالوودرٌتو   

( درا  للمحوور الول و س 315س Bray Natali "وطرٌق  رسم وإعداد النموذ  األساسً للاايٌ  بطرٌق   نتلى براي  

قوورار صووالحٌتهم إلٌ  وقوود تووم عوورض المقوواٌٌس علووى السوواده المحيموو,  ( للمحووور الثالووث 87( للمحووور الثووانى و س162

 .(( 8للقٌاسسملحقس

 :الطالب تجاهإعداد مقٌاس إ -4

ٌُحدد شعور الفرإتااه هو إلا وسلويه نحو موضووعا  ُمعٌنو , وٌتضوم  ُحيمواً علٌهوا  دستعداد وادانى ُميتسب ثاب  نسبٌاً, 

 . (10سبالقبول أو الرفض أو الحٌاد

رسم وإعداد النموذ  األساسوً للاايٌو  تااه الطالب نحو طرق إٌهدف المقٌاس إلى قٌاس  : تحدٌد الهدف من المقٌاس -أ

, ولوذلل توم تقسوٌم  محول البحوث  Bray Natali "  وطرٌق   نتلوى بوراي  " Aldrich Winifredبطرٌق    الدرٌتو   

 قٌاس اإلتااه إلى بعدٌ . 

راعا الباحثتا  عند صٌاغ  ُمفردا  المقٌاس وضوحها وبساطتها وخلوها م  المصطلحا   : صٌاغة متفردات المقٌاس -ب

 وٌرفضوها الامٌوة يمواأستبعاد العبارا  التى ٌمي  تفسٌرها بأيثر م  طرٌقو  والتوى ٌتوقوة أ  ٌوافوق علٌهوا إال ٌر مألوف  و

 .((9سملحقس أ  تتساوى عدد العبارا  المواب  والسالب  وأ  توزا توزٌة عشوائى راعا

ااب  على المقٌاس منها يتابو  البٌانوا  إلوضع  بٌانا  وتعلٌما  ٌلتزم بها الطالب أثناء ا : تجاهاتإلتعلٌمات مقٌاس ا -ج

حدى الخانا   والتنبٌه علٌه بوضة عالم  واحدة أ( أمام يل عباره فى ااب  وذلل بوضة عالم  سالخاص  به وطرٌق  اإل

 اابوو  علٌهووا, وقوود تووم عوورض المقٌوواسإ  علووى امٌووة العبووارا  دو  توورل أى عبووارة بوودو  اابووإلفقووط أمووام يوول عبوواره وا

المحيموٌ  فوى ماوال المالبوس والنسوٌج والمنواهج وطورق التودرٌس قبول تطبٌقوه بهودف  الخاص  بوه علوى السوادهوالتعلٌما  

 .التأيد م  صالحٌته للتطبٌق الفعلى 

ذى ثالثوى  Likerttypeتبعا الباحثتا  فى تقودٌر دراوا  المقٌواس نمووذ  لٌيور  إ : تجاهاتإلمتفتاح تصحٌ  مقٌاس ا -د

 (  غٌر موافق –موافق لحد ما  –موافق  األبعادس

 ستطالعٌة:إلثانٌاً: التجربة ا

مو  طوالب الفرقو  الرابعو  بقسوم المالبوس والنسوٌج   طالوب( هو 12سوتطالعٌ  قوامهوا سإأار الباحثتا  التارب  علوى عٌنو  

ختٌوار هوذه العٌنو  بالطرٌقو  العشووائٌ  مو  قووائم الطوالب إقتصاد المنزلى اامع  األزهور, وقود توم إلوشعب  التربوى بيلٌ  ا

 -: ستطالعٌ  بالمراحل اآلتٌ إلاراءا  تنفٌذ التارب  اإمر   الُمرتب  ترتٌباً أبادٌاً 
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 Aldrichبطرٌقوو    الوودرٌتو   ( طووالب توودرس سرسووم وإعووداد نموووذ  الاايٌوو   6 وقوامهووا سالماموعوو  األولووى  -

Winifred " بطرٌق   نتلى براي  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ     ٌلٌها" Bray Natali) . 

 Bray Natali "بطرٌقو   نتلوى بوراي  ( طوالب تودرس سرسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو  6 الماموعو  الثانٌو  وقوامهوا س -

 . ( " Aldrich Winifredبطرٌق    الدرٌتو   ٌلٌها رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  

 -:روعى توفٌر األدوات الالزمة لكل طالب من طالب المجموعتٌن وهى

,  ( أحموور, أزرق شووبٌ  سخ, أقووالم ُملونوو   , قلووم رصوواص سووم100 0سووم 70يراسوو  البترونووا  , ورق شووفاف أبووٌض   -

 . , ممحاه ُمثلث قائم الزاوٌ ,  سم 60مسطرة عادٌ  

 تطبٌقووووووواً  هووووووواتاووووووواه لتطبٌقإلختبوووووووارا  المهارٌووووووو  ويوووووووذلل مقٌووووووواس اإلختبوووووووارا  التحصوووووووٌلٌ  ثوووووووم اوَزعووووووو  اإل -

 . ستطالعٌ ( لامٌة طالب العٌن  اإل لٌاً قب س

ٌقو  فوى شرح  طرق رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  على الماموعتٌ  بالتبادل حٌث ل ٌواد ماموعتٌ  تدرس نفس الطر -

 . نفس الوق 

 نتهاء م  شر  يل طرٌق  ليل ماموعو  سإلختبارا  التحصٌلٌ  وتعلٌماتها على الماموعتٌ  وذلل بعد اإلثم أُعٌد توزٌة ا-

ختبوارا  إلعوادة توزٌوة اإختبارا  وم  ثوم توم إلختبار م  اإااب  على يل إل( مة قٌام الباحثتٌ  بتساٌل زم  ا تطبٌقاً ُبعدٌاً 

 . ااب ٌل زم  اإلاعلٌماتها ُبعدٌاً مة التأيد م  تسالمهارٌ  وت

ختبووارا  المهارٌو  فقوود تووم إلسووتخدام ُمفتووا  التصوحٌ  الُمعوود ُمسووبقاً لوذلل , أمووا اإختبووارا  التحصوٌلٌ  بإلصوحح  امٌووة ا -

, وتووم توزٌووة مقٌوواس اإلتاوواه علووى الطووالب للتعوورف علووى  ((7تصووحٌحها عوو  طوورق مقوواٌٌس التقوودٌر الُمعووده ُمسووبقاًسملحقس

 إتااهاتهم.

 -: تم التأيد م  صدق وثبا  أدوا  البحث على النحو التالى

 -: ختبارات التحصٌلٌةإلا

ختبوارا  التحصوٌلٌ  إل: توم عورض ا ختبوارا  عو  طرٌوقإلوقود توم التأيود مو  صودق ا ختبوارا  التحصوٌلٌ إلصدق ا -1

المالبوس  رسم وإعداد نمووذ  الاايٌو  علوى ماموعو  مو  المحيموٌ  الُمتخصصوٌ  فوى ماوال  المعرفٌ   الخاص  بطرق 

رتبواط األهوداف إ  ب ورض التأيود مو  مودى سوهول  ووضوو  األلفواظ والعبوارا  و المناهج وطرق التدرٌس   و   والنسٌج

ارا  وقود توم تعودٌلها وصوٌاغتها ختبوإلختبارا  , يما ااء  بعض الُمالحظا  م  اانب المحيموٌ  علوى أسوئل  اإلبأسئل  ا

, يمووا تووم اسوتخدام معاموول سووبٌرما  لحسوواب الرتبوواط بوٌ  الوودراا  اليلٌوو  ليوول محووور ((10سملحووقس اء المحيمووٌ روفوق أ

 (:1والدراا  اليلٌ  لالختباروااء  النتائج يما هى مبٌن  فى الادول س

 والدرجات الكلٌة لالختبارالمعرفى (: ٌوض  معامالت االرتباط بٌن الدرجات الكلٌة لكل محور1جدول )

 المحاور الطرٌقة
معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

الداللة 

 االحصائٌة

 الدرٌتو

 دال 0.01 0.89 المحور األول

 دال 0.01 0.79 المحور الثانى

 دال 0.01 0.88 المحور الثالث

 نتلى

 دال 0.01 0.94 المحور األول

 دال 0.01 0.87 المحور الثانى

 دال 0.01 0.89 المحور الثالث
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( علوى 0.79,  0.88,  0.89( معامال  الرتباط بٌ  محاورالختبار المعرفى لطرٌق  الدرٌتو ااء  س1ٌبٌ  الادول س

( علووى التوووالى وامٌعهووا دال عنوود 0.89, 0.87,   0.94التوووالى  يمووا اوواء  معووامال  الرتبوواط لمحاورطرٌقوو  نتلووى س

 تعتبر المحاور صادق  لما وضع  لقٌاسه.( وبذلل 0.05مستوى س

بطرٌقو  معامول ألفوا يرونبواا واواء   توم حسواب معامول ثبوا  اإلختبوارا  التحصوٌلٌ  : ختبارا  التحصٌلٌ ثبا  اإل  -2

 (.2النتائج يما هً مبٌن  فً الادول س

 ة  لثبات محاور اإلختبارات التحصٌلٌة المعرفٌ (: ٌوض   نتائج اختبار ألفا كرونباخ2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ العبارات المحاور الطرٌقة

 الدرٌتش

 0.87 42 المحور األول

 0.92 27 المحور الثانى

 0.88 27 المحور الثالث

 0.95 96 الدرجة الكلٌة

 نتلى

 0.98 98 المحور األول

 0.96 23 المحور الثانى

 0.95 32 المحور الثالث

 0.98 153 الدرجة الكلٌة

 

( لمحوواور طرٌقوو  الوودرٌتو 0.88, 0.87,0.92( معووامال  الثبووا  لالختبووارالمعرفى ومحوواوره ويانوو  س2ٌبووٌ  الاوودول س

( علووى 0.95, 0.96,  0.98( للطرٌقوو  ييل,يمووا يانوو  معووامال  الثبووا  لمحوواور طرٌقوو  نتلووى س0.95علووى التوووالى وس

 ؤيد ثبا  اإلختبارا  التحصٌلٌ .مما ٌ( للطرٌق  ييل, وهى معامال  ثبا  مرتفع  0.98التوالى وس

الووذى إسووت رقه طووالب سالعٌنوو ( فووى رداء اإلختبووارا   الووزم رداء الختبووارا  التحصووٌلٌ   : تووم حسوواب  زموو متوسووط  -3

بطرٌقو    رسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو  السابق  فى التطبٌوق البعودى فيوا  متوسوط زمو  رداء اإلختبوار التحصوٌلى لطرٌقو  

 ( دقٌق  .150بطرٌق   نتلى براي  سفى المحاور الثالث ورسم وإعداد نموذ  الاايٌ   ( دقٌق 90الدرٌتو   س

 -: ختبارات المهارٌةاإل

المناهج وطرق    و   المالبس والنسٌج : تم عرضها على الساده المحيمٌ  فى ماال   ختبارا  المهارٌ إلصدق ا -1

   وقد أقروا امٌعاً بصدق محتواه وصالحٌته للتطبٌق يما ااء  بعض الُمالحظا  م  اانب المحيمٌ  على  التدرٌس

, يما تم استخدام معامل سبٌرما  لحساب الرتباط بٌ   اء المحيمٌ رختبارا  وقد تم تعدٌلها وصٌاغتها وفق أإلا أسئل 

 (:3  النتائج يما هى مبٌن  فى الادول سالدراا  اليلٌ  ليل محور والدراا  اليلٌ  لالختبار وااء

 (: ٌوض  معامالت االرتباط بٌن الدرجات الكلٌة لكل محوروالدرجات الكلٌة لالختبارالمهارى3جدول )

 المحاور الطرٌقة
معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائٌة

 الدرٌتو

 دال 0.01 0.98 المحور األول

 دال 0.01 0.77 المحور الثانى

 دال 0.01 0.88 المحور الثالث

 نتلى

 دال 0.01 0.98 المحور األول

 دال 0.01 0.92 المحور الثانى

 دال 0.01 0.79 المحور الثالث
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( لمحوووواور 0.88,0.77,0.98موووو  الاوووودول ٌتضوووو  ا  معووووامال  الرتبوووواط بووووٌ  محاورالختبووووار المهووووارى يانوووو س 

( علوى التووالى وامٌعهوا دال 0.98,0.92,0.79معامال  الرتباط لطرٌق  نتلى سطرٌق الدرٌتو على التوالى يما ااء  

 ( وبذلل تعتبر المحاور صادق  لما وضع  لقٌاسه.0.05عند مستوى س

 سثبا  المصححٌ ( تم حساب ثبا  اإلختبارا  المهارٌ   ع  طرٌق  : Reliability  ختبارا إلثبا  ا -2 

 (.4يما هً مبٌن  فً الادول س معامل ألفا يرونباا وااء  النتائج

 (: ٌوض   نتائج اختبار ألفا كرونباخ لمحاور الثالثة لالختبار المهارى 4جدول )

 معامل ألفا كرونباخ العبارات المحاور الطرٌقة

 الدرٌتش

 0.87 46 المحور األول

 0.93 25 المحور الثانى

 0.90 33 المحور الثالث

 0.95 104 الدرجة الكلٌة

 نتلى

 0.94 105 المحور األول

 0.83 29 المحور الثانى

 0.86 59 المحور الثالث

 0.96 193 الدرجة الكلٌة

 

( لطرٌقوو  الوودرٌتو 0.90,0.93,0.87ٌتضوو  موو  الاوودول ا  معووامال  الثبووا  لمحوواور الختبارالمهووارى والتووى يانوو  س

( للطرٌقو  0.96( علوى التووالى وس0.86,0.83,0.94( للطرٌق  ييل,يما ااء  معامال  الثبا  لطرٌق  نتلوى س0.95وس

 . وتؤيد على ثبا  اإلختبارا  المهارٌييل,وهى معامال  مرتفع  

: تم حساب الوزم  الوذى إسوت رقه الطوالب فوى رداء إختبوارا  التطبٌوق البعودى  متوسط زم  رداء اإلختبارا  المهارٌ   -3

رسوم سواعا ( و4بطرٌقو    الودرٌتو    سرسم وإعداد نمووذ  الاايٌو  ويا  متوسط زم  رداء اإلختبار المهارى لطرٌق  

 ساعا  ( .5سبطرٌق   نتلى براي  وإعداد نموذ  الاايٌ  

 -: مقاٌٌس التقدٌر

المنواهج وطورق  و    المالبوس والنسوٌج  مقاٌٌس للتقدٌر وتم عرضوها علوى ماموعو  مو  المحيموٌ  فوى ماوال   صمم  

, وقد أقروا امٌعاً بصدق محتواه  بنود المقاٌٌس لمحتوى الدروس    الرأى حول مدى مالءمٌ  وقد أبدى المحيم التدرٌس

قد راع  الباحثتا  إعادة صٌاغ  بعض العبارا  التى أبدى المحيمٌ  مالحظتهم حولها وتم تنظٌمها وصالحٌته للتطبٌق ,و

 ويتابٌها فى صورتها النهائٌ  بحٌث أصب  المقاٌٌس ُمعدة للتطبٌق على العٌن  األساسٌ  للبحث.

 -: تجاهإلمقٌاس ا

المنواهج   و  المالبوس والنسوٌج فوى ماوال  تااها : تم عرض المقٌاس على ماموع  مو  المحيموٌ  إلصدق مقٌاس ا -1

وقود ,المقٌاس وقد أقروا امٌعواً بصودق محتوواه وصوالحٌته للتطبٌوق  إلٌه للتأيد م  محتواه وفقاً لما ٌهدف وطرق التدرٌس 

عادة صٌاغتها وتنظٌمها ويتابتهوا فوى صوورتها النهائٌو  بحٌوث أصوب  إأبدى المحيمٌ  بعض المالحظا  وقام  الباحثتا  ب

حساب التسواق الوداخلً للمقٌواس وذلول مو  خوالل حسواب معوامال  الرتبواط , يما تم ((10سملحقس مقٌاس ُمعداً للتطبٌقال

باسووتخدام معاموول ارتبوواط سووبٌرما ,وااء  النتووائج يمووا هووى مبٌنوو  فووى يوول عبووارة والوودراا  اليلٌوو  للمقٌوواس دراووا  بووٌ  

 (:5الادول س
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 االتجاه. (:ٌوض  معامالت االرتباط لمقٌاس5جدول )

 العبارات

 طرٌقة نتلى طرٌقة الدرٌتش

معامل 

 الرتباط

 مستوى

 الدلل 

 الدلل 

 الحصائٌ 
 العبارات

معامل 

 الرتباط

 مستوى

 الدلل 

 الدلل 

 الحصائٌ 

 دال 0.01 0.72 الولى دال 0.048 0.58 الولى

 دال 0.01 0.77 الثانٌ  دال 0.01 0.80 الثانٌ 

 دال 0.01 0.76 الثالث  دال 0.02 0.65 الثالث 

 دال 0.04 0.60 الرابع  دال 0.01 0.73 الرابع 

 دال 0.01 0.72 الخامس  دال 0.01 0.68 الخامس 

 دال 0.01 0.69 السادس  دال 0.04 0.60 السادس 

 دال 0.01 0.82 السابع  دال 0.01 0.73 السابع 

 دال 0.01 0.77 الثامن  دال 0.01 0.83 الثامن 

 دال 0.01 0.80 التاسع  دال 0.01 0.80 التاسع 

 
 – 0.58( معامال  الرتباط بٌ  دراوا  يول عبوارة والودراا  اليلٌو  للمقٌواس حٌوث تراوحو  موا بوٌ  س5ٌبٌ  الادول س

( لطرٌق  نتلى, وامٌعهوا دالو  إحصوائٌاً 0.80 – 0.60( لطرٌق  الدرٌتو, يما تراوح  معامال  الرتباط ما بٌ  س0.83

 ( وبذلل تعتبر العبارا  صادقه لما وضع  لقٌاسه.0.05عند مستوى معنوٌ  س

معاموول ألفووا يرونبوواا  ويانوو  لطرٌقوو   : تووم حسوواب الثبووا  ألبعوواد مقٌوواس اإلتاوواه عوو  طرٌووقتااهووا إلثبووا  مقٌوواس ا -2

قٌم مرتفع  وقرٌب  م  الواحد الصحٌ  وهوى  دالو  عنود مسوتوى  ( وامٌعها0.90( ام طرٌق  نتلى فيان س0.88الدرٌتو س

 مما ٌؤيد ثبا  المقٌاس ييل. 0.01

  ثالثا: إجراءات التجربة األساسٌة:

الرابعوو  قسووم المالبووس والنسووٌج والشووعب  التربوٌوو  بيلٌوو    تيونوو  العٌنوو  موو  طووالب الفرقوو تحدٌددد عٌنددة البحددث األساسددٌة:

الرابعو  بعود  ه( هو  امٌعوا طوالب الفرقو72ر وقد يوا  عودد الطوالب فوى العٌنو  األساسوٌ  سقتصاد المنزلى اامع  األزهإلا

 -ستطالعٌ  وقد قسم  الطالب عشوائٌاً إلى ماموعتٌ  وهما:إلستبعاد طالب العٌن  اإ

( طالبه تدرس طرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ   بطرٌق  الدرٌتو ثم 36الماموع  التاربٌ  األولى وعددها س -1

 ق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطربق  نتلى براى .طرٌ

( طالبه تدرس طرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ   نتلى براى ثم طرٌق  36الماموع  التاربٌ  الثانٌ  وعددها س -2

 رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  الدرٌتو .

 -: هذا وقد مر  عملٌ  التعلم بالمراحل التالٌ 

اوراء التاربو  بحٌوث وضوة أموام يول إلتأيدتا الباحثتا  م  وضو  الرؤٌ  داخول معمول المالبوس  عداد للتجربة:إلمرحلة ا

 طالب األدوا  المطلوب  على أ  تيو  يل ماموع  م  الماموعتٌ   ُمتماثل  مة اآلخر تماماً .

   معاً يالً حسب الطرٌق  ختبارا  التحصٌلٌ  والمهارٌ  على الماموعتٌإلقام  الباحثتا  بتطبٌق ا مرحلة ما قبل التعلم:

ستخدم  إختبارا  التحصٌلٌ  والمهارٌ  لهذه الطرق على الماموعتٌ   بالتبادل وقد إلعلى أ  تطبق ا بها التى ٌدرس



 عشر رابعالعدد ال                                                                          مجلة العمارة والفنون                 

147 

تم م  التيافؤ بٌ  الماموعتٌ  حٌث ختبارا  التحصٌلٌ  والمهارٌ   القبلٌ  للماموعتٌ   فى التأيد إلدراا  تصحٌ  ا

واختبار مهارى وااراء تحلٌل تباٌ  أحادى لماموعا  الدراا  سالدرٌتو الماموع  األولى , نتلى تطبٌق اختبار معرفى 

 الماموع  األولى , الدرٌتو الماموع  الثانٌ  , نتلى الماموع  الثانٌ (وااء  النتائج على النحو التالى:

فى التطبٌق القبلى لالختبار نتائج تحلٌل التباٌن األحادى للمقارنة بٌن متوسطات درجات المجموعات (:7جدول )

 المعرفى

 مصدر التباٌ  المحاور
ماموا 

 المربعا 

دراا  

 الحرٌ 

متوسط 

 المربعا 
 مستوى الدلل  قٌم   ف 

 األول

 27.19 3 81.57 بٌ  الماموعا 

 24.64 140 3449.55 الماموعا داخل  غٌر دال 0.350 1.10

   143 3531.12 الماموا

 الثانى

 1.05 3 3.15 بٌ  الماموعا 

 10.84 140 1517.38 داخل الماموعا  غٌر دال 0.962 0.10

   143 1520.53 الماموا

 الثالث

 7.24 3 21.73 بٌ  الماموعا 

 10.17 140 1423.22 داخل الماموعا  غٌر دال 0.546 0.71

   143 1444.95 الماموا

 

سالوودرٌتو الماموعوو  األولووى, نتلووى ( عوودم واووود فووروق دالوو  احصووائٌاً بووٌ  متوسووطا  الماموعووا  7ٌتبووٌ  موو  الاوودول س

فى التطبٌق القبلى لالختبار المعرفى حٌوث بل و  قٌمو   الماموع  األولى,الدرٌتو الماموع  الثانٌ ,نتلى الماموع  الثانٌ (

,  0.962,  0.350( علووى التوووالى يمووا بلووغ مسووتوى الدللوو  للمحوواور س0.71,  0.10,  1.10 ف  للمحوواور الووثالث س

الختبوارالمعرفى فوى المحواور  وهذا ٌدل على أ  الماموعتٌ   بٌنها تيوافؤ و مالئمو  وصوالحٌ  العٌنو   لتطبٌوق ( 0.546

 الثالث.

فى التطبٌق القبلى لالختبار نتائج تحلٌل التباٌن األحادى للمقارنة بٌن متوسطات درجات المجموعات  (:8جدول )

 المهارى

 مصدر التباٌ  المحاور
ماموا 
 المربعا 

دراا  
 الحرٌ 

متوسط 
 المربعا 

قٌم  
  ف 

 مستوى الدلل 

 األول

 13.59 3 40.78 بٌ  الماموعا 

 14.84 140 2077.98 داخل الماموعا  دالغٌر  0.435 0.92

   143 2118.76 الماموا

 الثانى

 0.98 3 2.95 بٌ  الماموعا 

 6.13 140 858.37 داخل الماموعا  غٌر دال 0.923 0.16

   143 861.32 الماموا

 الثالث

 4.46 3 13.38 بٌ  الماموعا 

 7.76 140 1086.23 داخل الماموعا  غٌر دال 0.632 0.58

   143 1099.62 الماموا
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سالوودرٌتو الماموعوو  األولووى ,نتلووى ( عوودم واووود فووروق دالوو  احصووائٌاً بووٌ  متوسووطا  الماموعووا  8ٌتبووٌ  موو  الاوودول س

فى التطبٌق القبلى لالختبار المهارى حٌث بل   قٌمو   الماموع  األولى,الدرٌتو الماموع  الثانٌ , نتلى الماموع  الثانٌ (

,  0.923,  0.435( علوى التووالى  يموا بلوغ مسوتوى الدللو  للمحواور س0.58,  0.016,  0.92 ف  للمحاور الثالث س

 (, مما ٌدل على تيافؤ ماموعا  الدراا  فى التطبٌق القبلى لالختبارالمهارى فى المحاور الثالث. 0.632

  فى شر  امٌة الدروس الخاص  بطرق رسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو   لىمالبٌا  الع ستخدام أسلوب  إتم  علم:ة التلمرح

بطرٌقو    الودرٌتو    ورسم وإعداد نموذ  الاايٌ  Bray Natali "بطرٌق   نتلى براي   سرسم وإعداد نموذ  الاايٌ 

Aldrich Winifred " ) . 

ااب  علٌهوا موة التأيود مو  حسواب الوزم  إلالتحصٌلٌ  والمهارٌ  الُبعدٌ  مباشرة بعد التعلم لختبارا  إلعطاء الطالب اإوتم 

 . ختبار على حدهإفى يل 

( علوى  بعودٌاً  ختبوارا  التحصوٌلٌ  والمهارٌو  سإلنتهاء الطالب م  تعلم امٌة الدروس توم توزٌوة اإب : ة ما بعد التعلملمرح

 ختبوارا  التحصوٌلٌ  سإل( ثوم قامو  الباحثتوا  بتصوحٌ  امٌوة ا قبلٌواً  وزٌعهوا سختبوارا  التوى توم تإليل طالب وهوى نفوس ا

سوتخدام إ( ب / البعدٌو  القبلٌو  ختبارا  المهارٌ  س( طبقاً لُمفتا  التصحٌ  الُمعد ُمسبقاً يما صحح  أٌضاً اإل / البعدٌ  القبلٌ 

 . مقاٌٌس التقدٌر الُمعدة لذلل

عالجة اإلحصائٌة لدرجات التجر   موالبحوث وتطبٌوق التاربو  األساسوٌ  ت تىبعد التأيد مو  تيوافؤ مامووع : بة األساسٌةالمت

 . ( س ختبارإُمعالا  البٌانا  ع  طرٌق 

 تم عرض النتائج طبقاً لفروض البحث يما ٌلً : نتائج الدراسة وتفسٌرها:

ٌواد فرق داله احصوائٌ  بوٌ  متوسوطى دراوا  تحصوٌل طوالب المامووعتٌ  الماموعو  الولوى والتوى  الفـرض األول : 

درس  سرسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو ثم رسم وإعداد نموذ  الاايٌو   بطرٌقو  نتلوى( والماموعو  الثانٌو  

وذ  الاايٌوو  بطرٌقوو  الوودرٌتو( وذلوول والتووى درسوو  سرسووم وإعووداد نموووذ  الاايٌوو   بطرٌقوو  نتلووى ثووم رسووم وإعووداد نموو

 للمحاور الثالث . لإلختبارا  التحصٌلٌ  للطرٌقتٌ  لرسم وإعداد نموذ  الاايٌ   للنساء بٌ  التطبٌقٌ  القبلى والبعدى

للتحقق م  صح  هذا الفرض تم استخدام اختبار     للمقارن  بٌ  متوسطى دراا  طالب الماموعتٌ  التارٌبٌتٌ  

 (:9نٌ   فً التطبٌقٌ  القبلى والبعدي لإلختبارا  التحصٌلٌ  وااء  النتائج يما هو مبٌ  فى الادول ساألولى والثا

داللة الفروق بٌن متوسطى درجات طالب المجموعتٌن فً التطبٌقٌن القبلى والبعدي لالختبارالمعرفى فى (: 9جدول )

 طرٌقتى التدرٌس

ر
حو
لم
ا

 

ق 
رٌ
ط
ال

 

 التطبٌق الماموعا 
متوسط 

 الدراا 

النحراف 

 المعٌارى

 اختبار    

 مستوى الدلل  واتااهها قٌم      د. 

ل
ألو
ا

 

ى
نتل

 

الماموع  

 األولى

 6.39 7.47 قبلى
35 65.05 

دال لصال   0.001

 3.60 88.15 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 5.04 6.94 قبلى
35 58.33 

دال لصال   0.001

 5.67 85.29 بعدى البعدىالتطبٌق 

و
ٌت
ر
لد
ا

 

الماموع  

 األولى

 4.57 5.82 قبلى
35 78.84 

دال لصال   0.001

 4.27 91.40 بعدى التطبٌق البعدى

دال لصال   0.001 71.37 35 3.38 5.69 قبلىالماموع  
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 التطبٌق البعدى 6.11 88.43 بعدى الثانٌ 

ى
ان
الث

 

ى
نتل

 

الماموع  

 األولى

 2.98 3.64 قبلى
35 43.82 

دال لصال   0.001

 8.79 74.64 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 3.50 4.03 قبلى
35 30.78 

دال لصال   0.001

 13.69 78.14 بعدى التطبٌق البعدى

و
ٌت
ر
لد
ا

 

الماموع  

 األولى

 3.65 3.90 قبلى
35 

110.6

9 

دال لصال   0.001

 3.91 94.55 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 2.98 3.77 قبلى
35 

102.7

3 

دال لصال   0.001

 5.09 91.36 بعدى التطبٌق البعدى

ث
ثال
ال

 

ى
نتل

 

الماموع  

 األولى

 2.82 3.57 قبلى
35 63.18 

دال لصال   0.001

 6.58 83.51 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 3.95 3.90 قبلى
35 50.38 

دال لصال   0.001

 8.95 84.90 بعدى التطبٌق البعدى

و
ٌت
ر
لد
ا

 

الماموع  

 األولى

 2.98 4.56 قبلى
35 98.12 

دال لصال   0.001

 3.77 95.73 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 2.87 4.37 قبلى
35 99.61 

دال لصال   0.001

 5.05 94.76 بعدى التطبٌق البعدى

 من الجدول السابق ٌتض  ما ٌلى:

 65.05أ  قٌموو  س ( للماموووعتٌ  التووى درسوو  طرٌقوو  رسووم وإعووداد نموووذ  الاايٌوو  بطرٌقوو  نتلووى بووراى هووى س   -أ

الثالوث فيانو  س (  للمحوور الثوانى اموا المحوور   30.78,43.82( على التوالى وذلل للمحور الول ويان   س   58.33,

لصووال  التطبٌووق البعوودى لإلختبووار التحصووٌلى  0.01( وامٌعهووا قووٌم ذا  دللووه إحصووائٌاً  عنوود مسووتوى 50.38,63.18

 لطرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  نتلى براى.

( 71.37,78.84سطرٌقو  الودرٌتو هوى أ  قٌم  س ( للماموعتٌ  التى درس  طرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌو  ب -ب

 98.12(  للمحووور الثووانى امووا المحووور الثالووث فيانوو  س 102.73,110.69علووى التوووالى وذلوول للمحووور الول ويانوو   س

لصال  التطبٌق البعودى لإلختبوار التحصوٌلى لطرٌقو  رسوم  0.01( وامٌعها قٌم ذا  دلله إحصائٌاً  عند مستوى 99.61,

 وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو.

وتدل هذه النتائج السابق  على إستفادة الطالب فوى المامووعتٌ  مو  المعوارف والمعلوموا  الخاصو  بطرقتوى رسوم وإعوداد 

 ٌتحقق الفرض األول للبحث.نموذ  الاايٌ  الساسً للنساء وبذلل 

ى والتووى الفورض الثوانى: ٌواوود فورق دالووه إحصوائٌاً  بووٌ  متوسوطى دراووا  تحصوٌل طووالب المامووعتٌ  الماموعوو  الولو

درس  سرسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو ثم رسم وإعداد نموذ  الاايٌو   بطرٌقو  نتلوى( والماموعو  الثانٌو  

والتى درس  سرسم وإعداد نموذ  الاايٌ   بطرٌق  نتلى ثم رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌقو  الودرٌتو( علوى التووالى 

 عداد نموذ  الاايٌ  للنساء فى التطبٌق البعدى للمحاور الثالث .بالنسب  لإلختبارا  التحصٌلٌ  لرسم وإ

بٌ  متوسطى دراا  طالب الماموعتٌ  األولى والثانٌ  للتحقق م  صح  هذا الفرض تم استخدام اختبار     للمقارن  

محاور الثالث لطرٌقتى رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  س الدرٌتو ونتلى( وذلل لل فً التطبٌق البعدي لالختبارالمعرفى

 (:10وااء  النتائج يما هو مبٌ  فى الادول س
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دالله الفرق بٌن متوسطات درجات طالبات المجموعة األولى والثانٌة  لطرق رسم وإعداد نموذج الجاكٌت (:10جدول )

 )الدرٌتش و نتلى(

ر
حو
لم
ا

 

 الطرٌق  الماموعا 
متوسط 

 الدراا 

النحراف 

 المعٌارى

 اختبار    

دراا  

 الحرٌ 

 قٌم 

    
 مستوى الدلل  واتااهها

ل
ألو
ا

 

الماموع  

 األولى

 4.27 91.40 الدرٌتو
35 3.55 

دال لصال   0.001

 3.60 88.15 نتلى طرٌق  الدرٌتو

الماموع  

 الثانٌ 

 5.67 85.29 نتلى
35 2.36 

دال لصال   0.024

 6.11 88.43 الدرٌتو طرٌق  الدرٌتو

ى
ان
الث

 

الماموع  

 األولى

 3.91 94.55 الدرٌتو
35 12.53 

دال لصال   0.001

 8.79 74.64 نتلى طرٌق  الدرٌتو

الماموع  

 الثانٌ 

 13.69 78.14 نتلى
35 5.83 

دال لصال   0.001

 5.09 91.36 الدرٌتو طرٌق  الدرٌتو

ث
ثال
ال

 

الماموع  

 األولى

 3.77 95.73 الدرٌتو
35 9.84 

دال لصال   0.001

 6.58 83.51 نتلى طرٌق  الدرٌتو

الماموع  

 الثانٌ 

 8.95 84.90 نتلى
35 5.30 

دال لصال   0.001

 5.05 94.76 الدرٌتو طرٌق  الدرٌتو

 

لصال  رسم وإعداد نمووذ   فى التطبٌق البعدى بٌ  طرقتى التدرٌس دال  إحصائٌاً م  النتائج السابق  ٌتض  أ  هنال فرق 

الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو وذلل للمحور الثالث  وهذا ٌعنى انها الطرٌق  األفضل تحصٌلٌا لودى طوالب المامووعتٌ , وبنواءا 

 تحقق الفرض الثانى.على ما سبق 

برسوم وإعوداد  الفرض الثالث: ٌواد فرق داله احصائٌ  بٌ  متوسطى دراا  الماموعتٌ  بالنسب  لداء المهارا  الخاص 

 نموذ  الاايٌ  للنساء بٌ  التطبٌقٌ  القبلى والبعدى.

للتحقق م  صح  هذا الفرض تم استخدام اختبار     للمقارن  بٌ  متوسطى دراا  طالب الماموعتٌ  األولى والثانٌ  

 (:11فً التطبٌقٌ  القبلى والبعدي لالختبار المهارى وااء  النتائج يما هو مبٌ  فى الادول س

داللة الفروق بٌن متوسطى درجات طالب المجموعتٌن فً التطبٌقٌن القبلى والبعدي لالختبارالمهارى فى (: 11جدول )

 .طرٌقتى التدرٌس

ر
حو
لم
ا

 

ق 
رٌ
ط
ال

 

 التطبٌق الماموعا 
متوسط 

 الدراا 

النحراف 

 المعٌارى

 اختبار    

 د. 
قٌم  

    

مستوى الدلل  

 واتااهها

ل
ألو
ا

 

ى
نتل

 

الماموع  

 األولى

 4.08 4.83 قبلى
35 71.14 

دال لصال   0.001

 5.64 92.70 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 3.80 4.70 قبلى
35 

108.9

8 

دال لصال   0.001

 2.91 93.53 بعدى التطبٌق البعدى

و
ٌت
ر
لد
ا

 

الماموع  

 األولى

 3.89 4.03 قبلى
35 61.28 

لصال  دال  0.001

 8.21 87.80 بعدى التطبٌق البعدى

دال لصال   0.001 53.78 35 3.62 3.51 قبلىالماموع  
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 التطبٌق البعدى 8.40 83.55 بعدى الثانٌ 

ى
ان
الث

 

ى
نتل

 

الماموع  

 األولى

 2.51 2.78 قبلى
35 

150.0

9 

دال لصال   0.001

 2.63 91.83 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 2.19 2.65 قبلى
35 

102.3

7 

دال لصال   0.001

 3.93 90.42 بعدى التطبٌق البعدى

و
ٌت
ر
لد
ا

 

الماموع  

 األولى

 2.66 2.84 قبلى
35 

135.2

4 

دال لصال   0.001

 2.72 93.70 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 2.52 3.04 قبلى
35 88.80 

لصال  دال  0.001

 5.54 92.00 بعدى التطبٌق البعدى

ث
ثال
ال

 

ى
نتل

 

الماموع  

 األولى

 2.85 3.90 قبلى
35 99.81 

دال لصال   0.001

 3.74 91.09 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 2.63 3.77 قبلى
35 92.25 

دال لصال   0.001

 4.80 90.40 بعدى التطبٌق البعدى

و
ٌت
ر
لد
ا

 

الماموع  

 األولى

 2.79 3.17 قبلى
35 

127.9

6 

دال لصال   0.001

 3.07 94.36 بعدى التطبٌق البعدى

الماموع  

 الثانٌ 

 2.86 3.31 قبلى
35 35.47 

دال لصال   0.001

 14.37 89.93 بعدى التطبٌق البعدى

 
متوسطى دراا  طالب الماموع  الماموعتٌ  التارٌبٌتٌ  ( نتائج اختبار     لدلل  الفروق بٌ  11ٌبٌ  الادول س

األولى والثانٌ  فً التطبٌقٌ  القبلى والبعدي لالختبارالمهارى حٌث ااء  امٌة قٌم     دال  إحصائٌاً , مما ٌدل على 

البعدى فى  واود فروق دال  إحصائٌاً  بٌ  التطبٌقٌ  القبلى والبعدى للماموعتٌ  فى طرٌقتى التدرٌس لصال  التطبٌق

 المحاور الثالث.

 م  الادول السابق ٌتض  ما ٌلى:

أ  قٌموووو  س ( للماموووووعتٌ  التووووى درسوووو  طرٌقوووو  رسووووم وإعووووداد نموووووذ  الاايٌوووو  بطرٌقوووو  نتلووووى بووووراى هووووى س  -1

(  للمحور الثانى اموا المحوور الثالوث 102.37,150.09( على التوالى وذلل للمحور الول ويان   س 108.98,71.14

لصال  التطبٌق البعدى لإلختبار المهارى  0.01( وامٌعها قٌم ذا  دلله إحصائٌاً  عند مستوى 92.25,99.81فيان  س 

 لطرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  نتلى براى.

( 53.78,61.28أ  قٌم  س ( للماموعتٌ  التى درس  طرٌق  رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو هوى س   -2

 127.96(  للمحوور الثوانى اموا المحوور الثالوث فيانو  س   88.80,135.24ى وذلل للمحور الول ويان   س على التوال

لصوال  التطبٌوق البعودى لإلختبوار المهوارى لطرٌقو  رسوم  0.01( وامٌعها قٌم ذا  دلله إحصائٌاً  عنود مسوتوى 35.47,

 وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو.

ق  على إستفادة الطالب فى الماموعتٌ  م  المهارا  الخاص  بطرقتى رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  وتدل هذه النتائج الساب

 ٌتحقق الفرض الثالث للبحث.الساسً للنساء وبذلل 

الفرض الرابة: ٌواد فرق دال  احصائٌ  بٌ  متوسطى دراا  الماموعتٌ  آلداء المهارا  الخاص  برسوم وإعوداد نمووذ  

 التطبٌق البعدي للمحاور الثالث .الاايٌ  للنساء فى 

للتحقق م  صح  هذا الفرض تم استخدام اختبار     للمقارن  بٌ  متوسطى دراا  الماموعتٌ  فى التطبٌق البعدي 

 (:12لالختبار المهارى وااء  النتائج يما هو مبٌ  فى الادول س
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البعدي لالختبارالمهارى فى طرٌقتى داللة الفروق بٌن متوسطى درجات المجموعتٌن فى التطبٌق (: 12جدول )

 التدرٌس

ر
حو
لم
ا

 

 الطرٌق  الماموعا 
متوسط 

 الدراا 

النحراف 

 المعٌارى

 اختبار    

دراا  

 الحرٌ 

 قٌم 

    

مستوى الدلل  

 واتااهها

ل
ألو
ا

 

الماموع  

 األولى

 8.21 87.80 الدرٌتو
35 2.774 

دال لصال   0.009

 5.64 92.70 نتلى طرٌق  نتلى

الماموع  

 الثانٌ 

 2.91 93.53 نتلى
35 6.778 

دال لصال   0.001

 8.40 83.55 الدرٌتو طرٌق  نتلى

ى
ان
الث

 

الماموع  

 األولى

 2.72 93.70 الدرٌتو
35 3.045 

دال لصال   0.009

 2.63 91.83 نتلى طرٌق  الدرٌتو

الماموع  

 الثانٌ 

 3.93 90.42 نتلى
 غٌر دال 0.164 1.425 35

 5.54 92.00 الدرٌتو

ث
ثال
ال

 

الماموع  

 األولى

 3.07 94.36 الدرٌتو
35 4.382 

دال لصال   0.001

 3.74 91.09 نتلى طرٌق  الدرٌتو

الماموع  

 الثانٌ 

 4.80 90.40 نتلى
 غٌر دال 0.851 0.189 35

 14.37 89.93 الدرٌتو

 ٌتض  من الجدول السابق:

( على التووالى  6.778, 2.774المحور الول:  تفوق  طرٌق  نتلى  للماموع  الولى والثانٌ  حٌث يان  قٌم    س  -1

( 87.80وبوالنظر الووى المتوسوط الحسووابى ليول موو  طرٌقو  الوودرٌتو س 0.01وهوى قووٌم ذا  دللو  إحصووائٌاً  عنود مسووتوى 

 م  طرٌق  الدرٌتو  ( ناد ا   طرٌق  نتلى  افضل قلٌال92.70وطرٌق  نتلى س

( وهووى قٌموو  ذا  دللوو  3.045حٌووث يانوو  قٌموو    سللماموعوو  الولووى المحووور الثووانى:  تفوقوو  طرٌقوو  الوودرٌتو   -2

حٌث تساوٌا الطورٌقتٌ  فوى إيتسواب يان  قٌم     غٌر دال  إحصائٌاً  , اما الماموع  الثانٌ   0.01إحصائٌاً عند مستوى 

( 90.42( ولطرٌقو  نتلوى س92.00بالراوا الى  المتوسط الحسابى لطرٌق  الدرٌتو ناده سالمهارا  للماموع  الثانٌ   و

 وعلٌه فا  طرٌق  الدرٌتو افضل قلٌال م  طرٌق  نتلى .

التوى درسو  سرسوم وإعوداد  لصوال   طرٌقو  الودرٌتو فوى الماموعو  التارٌبٌو  األولوىالمحور الثالث: فااء  النتائج   -3

( وهى قٌم  4.382نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو ثم رسم وإعداد نموذ  الاايٌ   بطرٌق  نتلى(  حٌث يان  قٌم    س

حٌوث تسواوٌا الطورٌقتٌ  يان  قٌم     غٌر دال  إحصوائٌاً  , اما الماموع  الثانٌ   0.01ذا  دلل  إحصائٌاً  عند مستوى 

( و لطرٌقو  نتلوى 89.93  للماموع  الثانٌو  وبوالنظرالى  المتوسوط الحسوابى لطرٌقو  الودرٌتو يوا  سفى إيتساب المهارا

( وعلٌه فا   النسب  تياد تيو  متساوٌ  وهذا ٌشٌر الى ا  طرٌق  الدرٌتو افضول قلوٌال مو  طرٌقو  نتلوى  وبوذلل 90.40س

 . ٌتحقق الفرض الرابة

بوٌ  المامووعتٌ  بالنسوب  للمعوارف والمهوارا  الخاصو  برسوم وإعوداد نمووذ  الفرض الخامس: ٌواد فرق دال  إحصوائٌاً  

 الاايٌ  للنساء.

للتحقق م  صح  هذا الفرض تم استخدام اختبار     للمقارن  بٌ  متوسطى دراا  الماموعتٌ  فى التطبٌق البعدي 

 (:13لالختبارٌ  المعرفى والمهارى وااء  النتائج يما هو مبٌ  فى الادول س
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 .داللة الفروق بٌن متوسطى درجات المجموعتٌن فى التطبٌق البعدي لالختبارٌن المعرفى والمهارى(: 13ول )جد

ر
حو
لم
ا

ر 
با
خت
ل
ا

 

 الماموعا 
الطرٌق  

 األفضل

متوسط 

 الدراا 

النحراف 

 المعٌارى

 اختبار    

دراا  

 الحرٌ 

قٌم  

    
 مستوى الدلل  واتااهها

ل
ألو
ا

 

ى
رف
مع

 

 4.27 91.40 الدرٌتو األولىالماموع  
70 2.40 

دال لصال   0.019

 6.11 88.43 الدرٌتو الماموع  الثانٌ  الماموع  األولى

ى
ر
ها
م

 

 5.64 92.70 نتلى الماموع  األولى
 غٌر دال 0.436 0.78 70

 2.91 93.53 نتلى الماموع  الثانٌ 

ى
ان
الث

 

ى
رف
مع

 

 3.91 94.55 الدرٌتو الماموع  األولى
70 2.98 

دال لصال   0.004

 5.09 91.36 الدرٌتو الماموع  الثانٌ  الماموع  األولى

ى
ر
ها
م

 

 2.72 93.70 الدرٌتو الماموع  األولى
 غٌر دال 0.102 1.66 70

 5.54 92.00 الدرٌتو الماموع  الثانٌ 

ث
ثال
ال

 

ى
رف
مع

 

 3.77 95.73 الدرٌتو الماموع  األولى
 غٌر دال 0.363 0.92 70

 5.05 94.76 الدرٌتو الماموع  الثانٌ 

ى
ر
ها
م

 

 3.07 94.36 الدرٌتو الماموع  األولى
70 4.18 

دال لصال   0.001

 4.80 90.40 نتلى الماموع  الثانٌ  الماموع  األولى

 -من الجدول السابق ٌتض  النتائج اآلتٌة :

 -أول : بالنسب  للاانب المعرفى:

التوى درسو   دال  إحصائٌاً  للمحورٌ  األول والثانى فى الختبار المعرفوى لصوال  الماموعو  التارٌبٌو  األولوىقٌم      

سرسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو ثم رسم وإعداد نموذ  الاايٌ   بطرٌق  نتلى(  حٌث ااء  نتائاها أفضول 

, أموا بالنسوب  للمحورالثالوث فقود  الى وهوى قوٌم دالو  إحصوائٌاً (علوى التوو2.40,2.98والتوى يانو  س م  الماموعو  الثانٌو 

 تساوٌا الماموعتٌ  فى إيتساب المعارف الخاص  بالمحور الثالث سرسم وإعداد نموذ  اليم الساسى للاايٌ (.

 -ثانٌا: بالنسب  للمحور المهارى : 

حٌووث تسوواوٌا الماموووعتٌ  فووى إيتسوواب مهووارى قٌموو      غٌوور دالوو  إحصووائٌاً  للمحووورٌ  األول والثووانى فووى الختبووار ال

لصووال  المهووارا  لطرٌقوو  نتلووى للمحووور الول والوودرٌتو للمحووور الثووانى , أمووا بالنسووب  للمحووور الثالووث فاوواء  النتٌاوو  

التى درس  سرسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌقو  الودرٌتو ثوم رسوم وإعوداد نمووذ  الاايٌو    الماموع  التارٌبٌ  األولى

وبوذلل  ( وهوى قٌمو  دالو  إحصوائٌاً 4.18والتوى يانو  س نتلى(  حٌث اواء  نتائاهوا أفضول مو  الماموعو  الثانٌو بطرٌق  

 لواود فرق بٌ  الماموعتٌ . ٌتحقق الفرض الخامس

والنتٌا  السابق  توض  أفضل أسلوب ٌمي  أ  ٌؤدى إلى أعلى تحصٌل وإيتساب للمهارا  الخاص  برسم وإعوداد نمووذ  

الساسى للنساء وهو األسلوب الذى تعلم  به الماموع  األولى وهو عبارة ع  البدء بتعلم الطالب رسم وإعداد الاايٌ   

نموذ  الاايٌ  بطرٌق  الدرٌتو ثم رسم وإعداد نموذ  الاايٌ  بطرٌق  نتلى ووذلل على الرغم  م  تساوي الماموعتٌ  

ل ا  المتوسوط الحسوابى للماموعو  الولوى اعلوى مو  المتوسوط فى بعض المحاور فيان  قٌمو  س ( غٌور دالو  إحصوائٌاً  ا

ٌُفسر هذا بأ  السلوب المستخدم ٌناسب الطالب المبتدئو  ألنها أفضل فى اإلستٌعاب والفهوم ,  الحسابى للماموع  الثانٌ  و

ٌو  للنسواء لودى طوالب فى تنمٌ  الاوانب المعرفٌ  والمهارٌ  لرسوم وإعوداد نمووذ  الااي طرٌقتى التدرٌس وللتحقق فعالٌ 

( للحيوم علوى 0.6, وقد حدد موال اواٌوا  النسوب  سنسب  الفعالٌ  لمال اواٌا الماموعتٌ  التارٌبٌتٌ  تم استخدام معادل  

 (:14وااء  النتائج يما هو مبٌ  فى ادول س, الفعالٌ  
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ارٌة لرسم وإعداد نموذج (: ٌوض  فعالٌة طرٌقتى التدرٌس فعالٌة فى تنمٌة الجوانب المعرفٌة والمه14جدول )

 الجاكٌت للنساء لدى طالب المجموعتٌن 

 المتوسط التطبٌق الماموع  الطرٌق  الختبار
الدرا  

 العظمى

 نسب 

 الفعالٌ 

 
ى
رف
مع
ال

 

و
ٌت
ر
لد
ا

 

 الماموع  األولى
 4.76 قبلى

100 0.94 
 93.89 بعدى

 الماموع  الثانٌ 
 4.61 قبلى

100 0.91 
 91.52 بعدى

ى
نتل

 

 الماموع  األولى
 4.89 قبلى

100 0.81 
 82.10 بعدى

 الماموع  الثانٌ 
 4.96 قبلى

100 0.82 
 82.78 بعدى

 
ى
ر
ها
لم
ا

 

و
ٌت
ر
لد
ا

 

 الماموع  األولى
 3.35 قبلى

100 0.92 
 91.96 بعدى

 الماموع  الثانٌ 
 3.28 قبلى

100 0.88 
 88.49 بعدى

ى
نتل

 

 األولىالماموع  
 3.84 قبلى

100 0.92 
 91.87 بعدى

 الماموع  الثانٌ 
 3.70 قبلى

100 0.91 
 91.45 بعدى

 

وٌبٌ  الادول نسب الفعالٌ  حٌث ااء  امٌعها أعلى م  النسب  التى حددها مال اواٌا  للحيم على فعالٌ  طرق 

استخدمتهما الباحثتا  يانتا فعالتٌ  وأدتا إلى تنمٌ  الاوانب أ  طرٌقتى الدرٌو ونتلى اللتٌ  (,وهذا ٌعنى 0.6التدرٌس س

 المعرفٌ  والمهارٌ  لرسم وإعداد نموذ  الاايٌ  للنساء لدى طالب الماموعتٌ  .

الفرض السادس : ٌواد فرق دال  احصائٌ  بٌ  متوسوطى دراوا  الطوالب لمقٌواس اإلتاواه لطرٌقتوى رسوم وإعوداد نمووذ  

 الاايٌ   للنساء.

ق م  صح  هذا الفرض تم استخدام اختبار     للمقارن  بٌ  متوسطى دراا  الماموع  اليلٌ  فى مقٌاس اإلتااه للتحق

 (:15وفقاً لطرٌقتى التدرٌس وااء  النتائج يما هو مبٌ  فى الادول س

 .داللة الفروق بٌن متوسطى درجات الطالب لمقٌاس اإلتجاه وفقاً لطرٌقتى التدرٌس(: 15جدول )

 اختبار     النحراف المعٌارى متوسط الدراا  الطرٌق 

 مستوى الدلل  واتااهها قٌم      د. 

 دال لصال  طرٌق  الدرٌتو 0.001 8.25 71 1.91 17.90 الدرٌتو

 1.90 15.15 نتلى

 

لصوال   0.01عنود مسوتوى ( وهوى قٌمو  دالو  إحصوائٌاً  8.25ٌبٌ   الادول السابق أ  قٌم  س ( إلتااه الطالبوا  يانو  س

ٌُفسر هذا بأ  طرٌق  الدرٌتو تناسب الطالب ألنها أيثر سهول  إذ ما قورنو  بطرٌقو  نتلوى بوراى وبدذل   طرٌق  الدرٌتو و

 . ٌتحقق الفرض السادس
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 -وقد أوصت الدراسة باآلتى :

بيلٌ  القتصاد المنزلى فى ضرورة التحدٌث والتطوٌر المستمر للمناهج التى تدرس لطالب قسم المالبس والنسٌج  -1

 ضوء متطلبا  الصناع  لموايب  التقدم التينولواى السرٌة.

توفٌر معامل مقنن  لتدرٌس مناهج اعداد وتنفٌذ المالبس تتضم  مختلف الوسائل التعلٌمٌ  والمستلزما  لتهٌئ  المناا  -2

 الذى ٌساعد الطالب على البداا.

 رٌس مناهج رسم واعداد النماذ  ةتنفٌذها.زٌادة عدد الساعا  التطبٌقٌ  لتد -3

توطٌد العالق  بٌ  البحث والصناع  بواه عام وبمصانة المالبس بواه خاص لتلبٌ  متطلبا  سوق العمل للنهوض  -4

 بتلل الصناع . 

 المراجع العربٌة:

 .2000مصر -,  ميتب  األنالو المصرٌ , القاهرة  موسوع  المناهج التربوٌ إبراهٌم ,مادي عزٌز :  -1

Ebrahim ,mgdi Aziz : mwsoat elmnaheg eltarbawya - maktbet elanglo al masrya, elqahr - 

masr2000. 

 .1999مصر -ميتب  األنالو المصرٌ ,القاهرة  -  التقوٌم النفسًأبو حطب ,فؤاد وعثما  ,سٌد وأحمد,رمال:  -2

Abo hatab ,foad ,w osman ,sayed ,ahmed,amaal: el tkweem el nafsy - maktbet elanglo al 

masrya,elqahr - masr1999. 

دراس  مقارن  لطرق تدرٌج النماذ  األساسٌ  للنساء وأثرها على مستوى تحصٌل عبد المعطى محمود: رشاأحمد , -3

 -ألزهراامع  ا -يلٌ  القتصاد المنزلً  -قسم المالبس والنسٌج   -رسال  مااستٌر غٌر منشوره  - الطالب واتااهاتهم

 .2008مصر

Ahmed ,rasha abd elmoaty mahmoud: derast mokarn le tork tadreeg el nmazg elasasyeh 

llnsaa w atharha alaa mostwa Tahsyeel el tolaab w etegahatohm - rsalt magesteer - kesm 

elmlabs w elnaseeg - kolyet elektesad elmanzly - gameat el azhr- masr2008. 

ميتب  النالو  -التواٌه التربوي والقٌاس العقلً الطرٌق إلى إصال  التعلٌم الشرٌف ,عبد الفتا  عبد الماٌد :  -4

 .2015مصر - المصرٌ  القاهرة

Alshreef ,abd elftaah abd almgeed : altwageeh altarbawy w elkeyass el akly al tareeq ela 

eslah eltaalem - maktbt el anglo al masrya elqahr - masr2015. 

رسال  مااستٌر غٌر  - طرق عمل الااي  الخاص بالنساءدراس  مقارن  لبعض  المرسى ,غادة عبد المعطى:  -5

 .2008مصر  –اامع  األزهر  -يلٌ  القتصاد المنزلً  -قسم المالبس والنسٌج   -منشوره 

Almorsy ,ghada abd almoaty: derast moqarn lebaad trok aaml el jakeat el khas be elnesaa - 

rsalt magesteer - kesm elmlabs w elnaseeg - kolyet elektesad elmanzly - gameat el azhr- 

masr2008. 

دراس  مقارن  لطرٌق  تنفٌذ النماذ  باستخدام األسلوب المسط  والُماسم وتأثٌرهما على بدوى ,اٌها  محمد السٌد :  -6

 -يلٌ  القتصاد المنزلً ,اامع  حلوا  - قسم المالبس والنسٌج  -رسال  مااستٌر غٌر منشوره  - الطالب مستوى تحصٌل

 . 2003مصر
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Badwy ,gehan mohamed alsayed : derast mokqarn le tareekt tanfeez alnmazg be stkhdam el 

eslob elmosath w elm  ُ ogasm w taatherahoma ala mostwa tahseel altolab - rsalt magesteer -

kesm elmlabs w elnaseeg - kolyet elektesad elmanzly - gameat helwan- masr2003 .  

تطوٌر مالبس الراال بأوروبا خالل القر  احمد ونام الدٌ  ,احمد حسنى و عمرو ,محمد احمد :  ،اودة ,عبد العزٌز -7

 .2006مصر  -والنشر القاهرة عالم اليتب للطباع   -العشرٌ   دراس  تارٌخٌ  

Gawda ,abd elaziz, ahmed ,negm aldeen ,ahmed hosni, Amr ,mohamed ahmed : tatweer mlabs 

alrgal be oroba khelal elkarn eleshreen" deras tarekhya"- aalm alkotb lletebaa w elnashr 

elqahr - msr 2006. 

فعالٌ  وحدة تعلٌمٌ  فى تنمٌ  المعارف والمهارا  األساسٌ  فً سعد :  حس  ,اشرف عبد الحيٌم و محمد ,رانٌا -8

 . 2013مصر- 2العدد 25مال  علوم وفنو  المالد  - تصمٌم الاايٌ  الحرٌمى

Hassan ,ashrf Abd elhakyim, mohamed ,ranya saad : faalyt wahda talemea fe tanmyt elmaarf 

w almharat elasaseh fe tasmeam eljakeat elharemi - maglet oolom w fnon elmogald 25 eladd2 

-masr2013 .  

 -  ذ  األيمام الخاص  بمالبس السٌداط مختلف  لنمادراس  مقارن  لبعض أنمارزق ,إٌناس حمدي عبد المقصود:  -9

 .2006مصر -اامع  األزهر -يلٌ  القتصاد المنزلً  -قسم المالبس والنسٌج   -رسال  ديتوراه غٌر منشوره 

Rizk , inas hamdi abd elmakswooud: derasto mokarnta le baad anmat mokhtalfa l nmazg el 

akmam elkhasa be mlabs elsydat – rsalt doctorah  - kesm elmlabs w elnaseeg - kolyet 

elektesad elmanzly - gameat el azhr- masr 2006.  

 .2003اإلمارا  العربٌ  المتحدة -دار التعلم  دبً -الختبارا  والمقاٌٌس فً التربٌ  وعلم النفسرشٌدى ,فخري:  -10

Rasheedi ,fakhri: elekhtebarat w elmaqayees fe eltarbya w eelm elnafs- dar eltaalom dubi- el 

emarat elarabia el motaheda2003. 

مال  علوم وفنو  دراسا   - مقارن  بٌ  طرٌقتٌ  إلعداد نموذ  الاايٌ  الراالًرفاعً ,حاتم احمد محمود :  -11

 .2013مصر  -(1( العددس25مالد س -وبحوث مصر

Refaee ,hatem ahmed mahmoud : moqran been tarekaten le eadad nmozg el jakeat elrgally - 

maglet oolom w fnon elmogald (25) eladd(1)- masr 2013. 

مقارن  بٌ  النموذ  المسط  والمشيل على المانٌيا  إلعداد نماذ  رفاعً ,حاتم احمد و عبد الحمٌد ,عبٌر إبراهٌم :  -12

 .2006مصر –  مؤتمر القتصاد المنزلً اامع  حلوا -لناٌرى تام  الضبط

Refaee ,hatem ahmed, abd elhameed ,abeer ebrahim : mokran been elnamwozg elmosath w 

elmoshakl ala elmanekan leadad nmazg la njery tamat aldabt- moatamr elektsad almanzly 

gameat helwan – masr2006.  

 .2007مصر -عالم اليتب القاهرة  -الطبع  األولى -للنساءأسس تصمٌم األزٌاء سلٌما  ,يفاٌ  و زغلول ,سحر:  -13

Solyman ,kefaya,  zaghlol ,sahr: oss tasmem elazyaa le elnesaa - eltabaa elola- alam elkotb 

elqahr - masr2007. 
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خدام الطرق مقارن  بٌ  طرق بناء وتشيٌل البنطلو  الحرٌمى باستخدام المانٌيا  وباستعبد العزٌز ,الهام فتحً:  -14

قسم المالبس  -رسال  مااستٌر غٌر منشوره  - المسطح  لستخدام أفضلها يبدٌل لطرق بناء وتصمٌم النماذ  فى الصناع 

 .1998مصر –اامع  المنوفٌ  -يلٌ  القتصاد المنزلً  -والنسٌج  

Abd elaziz ,elham fathy: mokqran been tork benaa w tashkeel elbantlon elhareemy be 

estkhdam elmanekan w be stkhdam altork elmostaha le estkhdam afdlha k badeel le tork 

benaa w tasmeem elnmazg fe elsenaa- rsalt magesteer - kesm elmlabs w elnaseeg - kolyet 

elektesad elmanzly - gameat elmonfya – masr1998. 

 . 2003مصر -, دار الصف للطباع   النساءمعاطف منى عبد الرحم : , عبود -15

Aboud, mona abd el rahman: maatef elnsaa  - dar elsaf le eltebea - masr2003 . 

دار الفير   - القٌاس والتقوٌم التربوي والنفسً أساسٌاته وتطبٌقاته وتواٌهاته المعاصرةعالم, صال  الدٌ  محمود :  -16

 . 2000مصر -العربً القاهرة 

Alaam, salah aldeen mahmoud : elkeyass w eltaqweem eltrbwoy w elnafsy asesyatoh w 

tatbeqatoh w tawgehatoh elmoaasera - dar elfekr elaraby alqahr - masr2000. 

 -عامر للطباع  والنشر المنصورة  -  علم المناهج األسس والتنظٌما  فً ضوء المودٌال على ,محمد السٌد:  -17

 .1998مصر

Ali ,mohamed elsayed: elm elmnahg eloss w eltanzemat fe doa elmodelat - amer lletrbaa w 

elnashr elmansoura - masr1998. 

 .1998مصر -عامر للطباع  والنشر المنصورة  - مصطلحا  فً المناهج وطرق التدرٌسعلى ,محمد السٌد :  -18

Ali ,mohamed elsayed: mostalhat fe elmnaheg w tork el tadrees - amer lletrbaa w elnashr 

elmansoura - masr1998. 

 -التصنٌف الادٌد لةهداف التعلٌمٌ  مارزانو , روبر  و يٌندال ,او  :ترام  فاٌز مراد مٌنا وعبد المسٌ  سمعا    -19

 .2013مصر -ميتب  النالو المصرٌ  القاهرة

Marzano ,Robert, kendal ,jon :targmet fayez morad mena w abd elmaseeh samaan eltasneef 

elgded lle ahdaf eltaalemya - maktbet elanglo al masrya, elqahr - masr 2013. 

رسال    -متولً ,شادٌ  صال : دراس  لمقارن  بعض التااها  الحدٌث  المستخدم فً تدرٌج النماذ  األساسٌ  للنساء  -20

 . 2003مصر -اامع  حلوا  -يلٌ  القتصاد المنزلً  -بس والنسٌج  قسم المال -مااستٌر غٌر منشوره 

Metwaly ,shadya salah: derast lemokarnt baad eletegahat elhadetha el mostakhdam fe 

tadreeg elnmazg elassasey le elnesaa -  rsalt magesteer -kesm elmlabs w elnaseeg - kolyet 

elektesad elmanzly - gameat helwan- masr 2000 . 

 مقارن  بٌ  النماذ  المسطح  والماسم  على المانٌيا  لضبط إعداد نماذ  المعاطففٌفٌا  و حامد ,منى : , مٌخائٌل -21

 .2011مصر -(8( العدد س25مالد س -مال  اامع  الناا  لةبحاث  -

Mekhaeel ,fefyan , hamed ,mona : moqran bayen elnmazg el mosatha w elmogasma alaa 

elmanekan le dabt eedad nmazg elmaatf - maglet gamete elngah le elabhath - mogald (25) 

eladd (8)- masr2011. 
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