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مقرر تصميم وطباعة " فاعلية وحدة تعليمية للطباعة بالشاشة الحريرية ضمن
بكلية التربية  المنزليلتنميه معارف ومهارات طالبات قسم االقتصاد  "المنسوجات

  النوعية
   ٢أميمة رءوف محمد عبد الرحمن، ١مدحت محمد محمود مرسى

 نوفيةجامعة الم -كلية االقتصاد المنزلى -قسم المالبس والنسيج١
  كلية التربية النوعية -تخصص المالبس والنسيج -قسم االقتصاد المنزلي٢

  ١٣/٢/٢٠١٤ :تاريخ القبول                                   ٢٢/١٢/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص

وبتكلفه ، ريقة مبسطةبط "تصميم وطباعة المنسوجات"اعداد وحدة تعليمية فى الطباعة بالشاشة الحريرية بمقرر  :يهدف البحث الي
لقياس فاعلية الوحدة التعليمية المقترحة على االداء ) ٢٠١٣  -٢٠١٢(تمت الدراسة التطبيقية على طالبات الفرقة ى للعام الجامعى. منخفضة

تم . طالبة) ٨٠(العينةوقوام . االولى بقسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية بجامعة المنياة المعرفي والمهارى للطالبات فى الطباع
بهدف التعرف علي مدي " تصميم المجموعه التجريبية الواحدة"واتبع البحث الحالى المنهج التجريبى ، التطبيق فى الفصل الدراسى الثانة

وبتطبيق الوحدة التعليمية  ،للطالبات محل الدراسة" المستويات المعرفيه والمهاريه"علي المتغير التابع "الوحدة التعليمية "تأثير المتغير المستقل 
قبل وبعد تطبيق " االختبار المعرفي والمهارى "اسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطى درجات الطالبات فى كال من 

النتائج السابقه و%)  ٩٥.٥بنسبة (وباستطالع اراء الطالبات نحو الوحدة المقترحة كانت النتيجة الموافقة" الوحده لصالح التطبيق البعدي
 "تصميم وطباعة المنسوجات"تبرهن علي فاعليه الوحدة المقترحة فى تدريس الطباعة بالشاشة الحريرية ضمن مقرر 

 .تنمية المعارف والمهارات -الطباعة بالشاشة الحريرية -وحدة تعليمية :كلمات دليلية

 

  المقدمة
يعتبر التعلم من أهم المظاهر والسمات التي تلعب 

حيوياً في تقدم الكثير من الشعوب حيث أنه يـؤثر   دوراً
تأثير اًإيجابياً وشامالً في تنشئة جيل جديد على أسـس  

ويقاس هذا التقدم بمدي معرفة  علمية متطورة وحديثة،
الشعوب لطرق ووسائل ونظريـات طـرق التـدريس    
والــتعلم الحــديث، وقــد أضــاف التطــور العلمــي 

لجديدة التـي يمكـن   والتكنولوجي الكثير من الوسائل ا
للمعلم االستفادة منها في تهيئة مجاالت الخبرة للدارسين 

حسـين  ( حتى يتم إعدادهم بدرجة عالية مـن الكفـاءة  
ويؤكد خبراء التعلـيم أن الـتعلم    )٧:  ١٩٩١: حمدى

بوجه عام ليس مجرد نقل المعرفة إلى المتعلم بل هـو  
دانياً أي عملية تعني بنمو المتعلم، عقلياً، ومهارياً، ووج

تكامل شخصيته من مختلف جوانبها، وأن دور المعلم لم 

يعد قاصراً على الشرح واإللقـاء وإتبـاع األسـاليب    
التقليدية في التدريس للمتعلم، بل أصـبحت مسـئوليته   
األولى هي رسم مخطط الستراتيجيات التدريس التـي  
تعمل فيها طرق التدريس والوسائل التعليميـة لتحقيـق   

) ٢٦٥: ١٩٩٩: محمد محمود الحيلـة (محددةاألهداف ال
ويعد مجال تطوير المناهج أمراً حيوياً لكل من له صلة 
بعملية التربية، وقد يتصور البعض أن هذا األمر يحتاج 
إلى المعلم المتخصص في المنـاهج دون غيـره مـن    
المشتغلين في ميدان التربية، ولكن الحقيقة هي أن كـل  

ي حاجة إلى دراسة هـذا  قيادة تربوية في أي مستوى ف
المجال، على اعتبار أن فهمه وإدراك مضمونه ومغزاه 

: أحمد اللقانى(هو السبيل لنقل الفكر إلى مستوى التطبيق
وتعتبر الوحدات التعليمية أحـد أشـكال   ) ١٥: ١٩٩٥

مسـبقاً   هتطوير المناهج فهي تعد بمثابة تنظيم يخطط ل
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وسـائل  في صورة كلية تتضمن المـادة التعليميـة وال  
واألنشطة التعليمية المصاحبة وطرق التدريس باإلضافة 
إلى عمليات التقويم المستمرة والتي تؤدي في مجموعها 
إلى بلوغ األهداف المرجوة، ويحتاج ذلك إلى المـرور  
بخبرات معينة يترتب عليها اكتساب المتعلم للمعلومات 

ويعد التجريـب   )٣٨: ٢٠٠١: حسن شحاتة(والمهارات
طباعة المنسوجات من أهم الضرورات التـي  في مجال 

 تحقق أهداف هذا المجال، ويأتي التجريب في اتجـاهين 
األول يتعلق بتحقيق جوانب إبتكارية، والثـاني يتعلـق   
بجوانب تقنية وال غنى ألحد الجانبين في بنـاء العمـل   

يتحقق الجانب الجمالي دون الـتحكم فـي    الفني، إذ ال
ال قيمة للجوانب التقنيـة دون   التقنيات الالزمة، كما أنه

عفـاف أحمـد    قدرتها على تحقيق قيم جمالية خاصـة 
ويعد ميدان الطباعة اليدوية من ) ١٥٥: ٢٠٠١: عمران

الميادين التطبيقية التى تعتمد بشكل اساسى على مبـدأ  
وتتميز كـل  ، حيث تتعدد الطرق واألساليب، التجريب

لمسـتخدمة  منها بتقنية خاصة وفقا للخامات واألدوات ا
طريقـة  فيه وتتنوع طرق االداء فى الطباعـة ومنهـا   

من الطرق اليدويـة   التى تعد الطباعة بالشاشة الحريرية
واآللية في نفس الوقت، ومن جهة أخرى تطوير لطريقة 
الطباعة باإلستنسيل، فقد أراد اليابانيون أن يدخلوا بعض 
التحسينات واإلضافات على قالب االستنسيل ليعيش مدة 

تلـف والتمـزق خاصـة أن    لطويلة دون أن يتعرض ل
أجزاء وفواصل الربط تعتبر ضعيفة علـى االستنسـيل   
ومع التكرار في الطباعة الحظوا أن األلوان تخرج من 
الحرير بدقة عالية ومنتظمـة مـن خـالل المسـامات     

   .الموجودة على الحرير مما أدى على إنتاج أكثر دقة
باعة التـى يـتم   الط طرقوقد الحظا الباحثان ان 

بقسـم    تصميم وطباعة المنسـوجات  "تدريسها بمقرر
االقتصاد المنزلي بكلية التربيه النوعيه بجامعـه المنيـا   

مـن  رغم ، والقوالب والبصمة، هى الطباعة باالستنسل
يتم تدريس طريقـه الطباعـه   وال . طرق الطباعة تعدد

باستخدام الشاشه الحريريه للطالبات نظـرا لصـعوبتها   
وبالبحث واإلطالع وجـد ان   ،يفتها وعوامل اخروتكل

هناك طريقة مبسطة للطباعة بالشاشة الحريريه يمكـن  
لذا تقوم الدراسة ، لطالبات وبتكاليف منخفضةلتدريسها 

لطباعـة المالبـس    تعليميـة الحالية على تصميم وحده 
والمفروشات باسـتخدام الشاشـة الحريريـه بطريقـة     

تتحدد مشـكلة البحـث     وتأسيساً على ما سبق، .مبسطة
  :فى االجابه العلميه علي االسئله التاليه

             ما التصور المقترح للوحدة التعليمية فـى مقـرر   -١
  ؟ "تصميم وطباعة المنسوجات "

  :ما مدى فعالية الوحدة التعليمية في -٢

  .بالوحدةللمعارف المتضمنة  الطالباتاكتساب  -

 .بالوحدةالمتضمنة اتقان الطالبات للمهارات  -

 .استمارة تقييم منتج بعد تطبيق الوحدة -

  .استطالع اراء الطالبات للوحدة المقترحة -
  :أهداف البحث

اعداد وحدة تعليمية فى الطباعة بالشاشة الحريريـة   -١
  "تصـميم وطباعـة المنسـوجات    "مقررضمن 

  .قسم االقتصاد المنزلى  -بالفرقة االولى 
 دة التعليمية المقترحة على االداءقياس فاعلية الوح  -٢

 .للطالبات فى الطباعة) المهارى -المعرفي(

استطالع آراء الطالبات عـن الوحـدة التعليميـة     -٣
تصـميم  "مقررضمن للطباعة بالشاشة الحريرية 

  "وطباعة المنسوجات 
  :أهمية البحث

وبالتـالى   ،يعد استجابة لمتطلبات تطوير المنـاهج *  
  .المرجوة لألهداف تطوير التعليم وصوال

القاء الضوء على اهمية الطباعة بالشاشة الحريريـة  * 
لطالبـات  ) المهـارى  -المعرفي(فى تنمية الجانب

  .قسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية
تصـميم وطباعـة    " في تطـوير مقـرر   المساهمه* 

بالفرقة االولـى بقسـم االقتصـاد      "المنسوجات
  .جامعة المنيا  النوعيه كليه التربيه. المنزلى

الضوء على عدد من أدوات التقويم والتي يمكن  القاء* 
من أجل تتبـع نمـو قـدرات     استخدامها بفاعلية

  .المعرفية والمهارية الطالبات
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  :االطار النظرى
 :الطباعة بالشاشة الحريرية

تعد الطباعة بالشاشة الحريريـة هـى التطـور    
كر تلـك الطريقـة   الطبيعى للطباعة باالستنسل وقد ابت

وهـى   ،واستخدموها فى زخرفة منسـوجاتهم  ناليابانيو
احدى الطرق الطباعية المعروفة ويطلق عليها الطباعة 
المسامية وتعتمد على نفاذ العجائن الطباعية من خـالل  

تم التركيز علـى طريقـة الطباعـة     .النسيج المسامى
باستخدام الشاشة الحريرية لما لها من مميزات خاصـة  

 :هذا البحث والتى من اهمها إلجراءاسبة ومن

الدقيقة الى  تصميماتالامكانياتها فى تنفيذ كافة انواع  -
 .جانب امكانية طباعة مختلف المساحات الواسعة

، تنفيذالتتسم بالدقة والسرعة فى  طباعيهاعطاء نتائج -
ومرونة فى الممارسـة مـع امكانيـة الطباعـة     

الـى انهـا    فةباإلضـا باستخدام اى وسائل لونية 
: ١٩٦٠: عزيزة محمـود (طريقة واسعة االنتشار

٩٧.( 

وتعد الطباعة بالشاشة الحريريـة مـن الطـرق    
االقتصادية للحصول على طبقات متعددة مـن االلـوان   

والتـى يمكـن تكرارهـا لتناسـب      التأثيراتمتنوعة 
االغراض المختلفة دون الحاجة الى ادوات غالية الثمن 

 .كن ضخمة للتجهيـز والطبـع   او خبرات معقدة او اما
فهى طريقة يسهل الـتحكم فـى معطياتهـا التشـكيلية     

متعددة من حيث نوعيـة   امكانياتالمتعددة فهى تعطى 
احمـد  (االشكال المسمطة الى الشفافة الى النص شفافة 

  ).١٠٢: ١٩٨٣:فؤاد 
 :مفهوم الشاشة الحريرية

عبارة عن نسيج مسامى مشدود على اطار مـن  
المعدن ويعامل بطرق مختلفـة بحيـث   الخشب او من 

تنزل مساحات مفتوحة لمرور المادة الملونة من خاللها 
والمسافات االخرى مغلقـة  ، الى السطح المراد طباعته

وذلك طبقا للتصميم المـراد تنفيـذه   ، تمنع تسرب اللون
لشـبكة  ا لمسـام عن طريق وجود مادة حساسة مغلقـة  

تمثـل   تـى ال النسجية فى المساحات غير الطباعيـة ال 

التصميم حيث تمر المادة الملونة مـن خـالل النسـيج    
 :هدى عبد الـرحمن (المسامى باستخدام مسطرة الطباعة

٩٨ :٢٠٠٠.(  
المميزات االقتصادية السـتخدام الطباعـة بالشاشـة    

  :)اليدوي(الحريرية
صغر حجم راس المال الالزم لها بالمقارنة بـراس   -

 .المال الالزم للطباعة الميكانيكية

 .سهولة تدريب العاملين القائمين بها -

 .الشاشه الحريريهانخفاض تكاليف اعداد  -

: ماجدة ابراهيم متولى(.امكانية طباعة كميات صغيرة -
٨٢: ٢٠٠١( 

   :للطباعة  الالزمةاالدوات 
عن قماش حرير خـاص   عبارةوهي  شاشه حريريه -

  .لهذه النوعيه من الطباعه
 متالحمةاربع اطارات  عن ةوهو عباربرواز خشبي  -

  .االطراف
 .للخشب دباسة -

صندوق خشبي مقفل من جميع الجهات ويعمل له باب  -
 -هذا الصندوق عبارة عن غرفه(به وحده اضاءه 

يتم فيه تحميض العمل المراد تنفيذه بحيث  مظلمة
توضـع فيـه لمبـات     ،التدخل االضـاءه اليـه  

افقي ويوضع فوقهـا   لمبات بشكل ٤ تالفلوريسن
البالستيك الشفاف حتى ينشر الضـوء   طعه منق

   .)لكافه ارجاء الصندوق
وهو عبارة عن مادة تظهيريه وهو اسـاس  : الحساس -

  . الشاشه الحريريهالعمل في 
  :لطريقه العم

  .تحديد التصميم المطلوب -١
 .شد الحرير او االورجانزا على البرواز الخشبي -٢

 اسـتخدام ب الشاشـه الحريريـه  نشر الحساس على  -٣
 بسـرعة المسطرة ومن ثم نضعه داخل الصـندوق  

البد من وجـود   سليمةالعمل بصورة  وإلتمام  فائقة
 .حتي التتلف الطباعة خافتهبها اضاءة  خاصةغرفه 
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بعد تعرض العمل للضوء الصناعي يتـرك لمـدة    -٤
 .دقيقتين

 ليظهـر بالمـاء   هرشواخراج العمل من الصندوق  -٥
 .التصميم المطلوب

بالطباعـة بالشاشـة    الخاصـة حضر االلـوان  ن  -٦
الحريرية، فنضعها على التصميم ونقـوم بالمسـح   
عليها بمسطرة اللون بجميع االتجاهات مع التكـرار  

  . تحت معا الى ان يملئ اللون التصميم و فوق
 :االمكانيات التقنية والفنية للطباعة بالشاشة الحريرية

ـ   -١ ى امكانية اخراج احساس المصمم المباشـر عل
 .الى معايشته لفكرة التصميم باإلضافةالخامة 

 .دقة الشكل المطبوع -٢

 .تنوع العجائن الطباعية -٣

 .تنوع استخدامات اللون -٤

 .الملمسية المتنوعة التأثيراتاستحداث العديد من  -٥
 ).١٩٥: ١٩٦١:مصطفى محمد(

 .طباعة المساحات اللونية بسهولة -٦

 .اامكانية تنفيذ التصميمات المختلفة بتعدد ابعاده -٧

امكانية االنتاج الصغير لها يجعلها تنفرد بطباعـة   -٨
بعض االقمشة القيمة التى ينتفـى منهـا صـفة    
االنتشار وتعتمد فى رواجها علـى التصـميمات   

 ).٧٩: ٢٠٠٠:عبد العزيز احمد(الفردية

  
  
 

  :الدراسات السابقة
  وحدة تعليمية بالالدراسات التى تتعلق 

): م٢٠٠٦(يسرى جالل وسـعيد عبـد الغفـار    قام
فاعلية تدريس وحـدة تعليميـة فـى    " بدراسه بعنوان 

الخزف فى تنمية بعض القدرات الفنية التشكيلية لـدى  
  "ةطالب التربية الفني

تنميـة بعـض القـدرات     :وتهدف الدراسة الـى 
 :يلى التشكيلية فى مادة الخزف من خالل ما

 وأسـاليب مهـارات   -تنمية االدراك البصـرى 
الحكم علـى المنـتج الفنـى    مهارات  -التشكيل الخزفى

  .الخزفى لدى الطالب المعلمين
  :توصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها

 يوجد فروق دالة احصائيه لفاعليه الوحدة المقترحـة 
  .لصالح المجموعة التجريبية فى القياس البعدى

ــة   ــت دراس ــا اجري ــه  كم ــد االل ــود عب عه
وحدة مقترحة فى االقتصـاد  "بعنوان ): ٢٠٠٦(فالشري
ى لتنمية التذوق الجمالى واالبتكار لدى تلميـذات  المنزل

الصف السادس من المرحلة االبتدائيـة بمدينـة مكـة    
 "المكرمة

 :تهدف الدراسة الىحيث 

مقترحة فى االقتصاد المنزلى  تدريسيةتصميم وحدة  -
 . لكيفية عمل تنورة

وتطبيقـه   أالبتكاريتصميم مقياس التذوق الجمالى و- 
 .الصف السادس االبتدائى من تلميذات على عينة

  

  
  مراحل الطباعه بالشاشة الحريريه :١شكل
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 :ومن نتائج الدراسة 

ال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسـطى درجـات    - 
 المجموعتين التجريبية والضابطة فى التحصـيل 

الختبـار المعلومـات للوحـدة     )القبلى -البعدى(
 .المقترحة

متوسـطى درجـات    التوجد فروق دالة احصائية بين  -
المجموعتين التجريبية والضابطة فـى التطبيـق   
البعدى بعد ضبط التطبيق البعدى لمقياس التـذوق  

 .الجمالى واالبتكار عند محور التذوق الجمالى

ال توجد فروق دالة احصائيا بين متوسـطى درجـات     -
المجموعتين التجريبية والضابطة فـى التطبيـق   

ى واالبتكـار عنـد   البعدى لمقياس التذوق الجمال
 .محور االبتكار لصالح البعدى

): ٢٠٠٤(دراسة تغريد محمد عمـر  اجريتكما 
تطبيق وحدة تعليمية مقترحة فى التربية الفنيـة  "بعنوان 

لتنمية بعض المهـارات المطلوبـة لطالبـات التربيـة     
  "الخاصة
 :تهدف الدراسة الىحيث 

ـ   - ة تحديد المهارات المناسبة لطالبات التربيـة الخاص
اعداد صالحا لمواجهـه   فى اعداد الطفل واإلسهام

 -ظروف الحياة العلمية ومتغيراتها وزيادة مطالبها
بحيث يتاح له المجال الكتساب المهارات التـى   

تجعله قادرا على التفكير فى تلمس حلول بعـض  
  .المشكالت التى يواجهها

منهج الوحدات التعليمية علـى   تأثيرالتحقق من مدى  -
 .عض المهارات الفنية المطلوبةتنمية ب

 :توصلت الدراسة لعدة نتائج اهمهاو

ان تدريس الوحدة التعليمية فى التربية الفنية ادى الى - 
تحسن واضـح فـى اداء المهـارات المناسـبة     

 .والمطلوبة لطالبات التربية الخاصة

توجد فروق ذات داللة احصائية بـين متوسـط اداء   - 
والبعدى لطالبات التربية المهارات المعرفية القبلى 

  .الخاصة
 

توجد فروق ذات داللة احصـائيا بـين متوسـط اداء    -
المهارات الوجدانية القبلى والبعدى لطالبـات التربيـة   

    .الخاصة
  :الدراسات المتعلقة بالطباعة بالشاشة الحريرية

بعنوان ) م ٢٠١٢(: سالمه احمد فاطمة دراسةفى 
اشه الحريريه والرسـم  للتوليف بين الش تجريبيةمداخل "

المباشر الستحداث صياغات طباعه قائمـه علـي فـن    
 ".البوب

 :تهدف الدراسة إلي

الكشف عن مداخل تجريبية قائمة علي التوليف بـين    -
طريقتي الطباعة بالشاشـة الحريريـة والرسـم    

علي دراسة الخصائص الفنية لفن  اعتمادا المباشر
 .البوب

ـ  طباعيهإستحداث صياغات   - علـي   باالعتمـاد دة جدي
 .المداخل التجريبية التي سوف يتم الكشف عنهـا 

 :توصلت الدراسة لعدة نتائج اهمهاوقد  

استمد فن البوب موضوعاته من الحياة اليومية للنـاس   - 
فن البـوب   حيث انلالنتباه ومن األخبار الملفتة 

من أكثر المدارس الفنية التـي تناولـت فـي    يعد 
مـن التقنيـات واألسـاليب    أعمال فنانيها الكثير 

تناول فـن  و والطرق من مختلف المجاالت الفنية
البوب الكثير من رموز وأشكال الحيـاة اليوميـة   

 .كعناصر للعمل الفني

حقق فن البوب قيم تعبيرية وفنية من خـالل التعبيـر     -
 .االجتماعيةعن الحياة 

               اماني محمد رفعت الشيخ ومن خالل بحث اجرته
 بالشاشـة بين الطباعـه   المزاوجة"بعنوان : )م ٢٠١١(

الحريريه والنقل الحراري في معلقات مسـتلهمه مـن   
  "طراز الفن الجديد وتطبيقاتها في التربيه الفنيه

  :الي الدراسةتهدف 
االفادة من القيم الفنية والجمالية لطراز الفـن الجديـد    -

(Art Nouveau)  
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ى والشاشـة  التوليف بين طريقتـى النقـل الحـرار   -
اعتمـادا   طباعيـه الحريرية فى إنتاج تصميمات 

  .على جماليات الفن الجديد

ترح فى مجـال الطباعـة    +تصميم نموذج تعليمى - 
يعتمد على المداخل التى تم استخالصها من خالل 
التوليف بين الشاشة الحريرية والنقل الحرارى فى 

 .(Art Nouveau)ضوء جماليات الفن الجديد

 :ت الدراسة لعدة نتائج اهمهاتوصلوقد 

تطويع االمكانات الجماليـة والتشـكيلية لكـل مـن     -
وتوظيفها فى صياغات تشكيلية جديـدة   الطريقتين

سواء من ناحية التصميم المعـد او مـن طـرق    
 .االداء

االستفادة من خصائص الفن الجديد مما أثرى القـيم   -
الفنية فى التصميمات وأضفى عليها الشكل الغيـر  

  .يدىتقل
مزاوجة تقنية الشاشة الحريرية مـع تقنيـة النقـل     -

الحرارى للتوصل الى امكانات فنيـة وتشـكيلية   
  .مبتكرة

احداث تنوع فى المعالجـات التشـكيلية لكـال مـن      -
الطريقتين مما احدث ثـراء فـى القـيم الفنيـة     

  .المطبوعة
    اماني عبد الحلـيم عبـد الـرحمن    وعن دراسه

ية التفكيـر اإلبتكـاري لـدى    تنم"بعنوان ): م ٢٠١٠(
 ألتفكيـر طالبات المرحلة الثانوية باسـتخدام مهـارات   

تهـدف   حيـث  "وانعكاس ذلك على المنـتج الطبـاعي  
  :الي الدراسة

تنمية المهارات األدائية لطالبات المرحلة الثانوية من  -
خالل استخدام مهارات التفكير في مجال الطباعـة  

   .بالشاشة الحريرية
دراسية للطباعة بالشاشـة الحريريـة    تصميم وحدة -

باستخدام مهارات التفكير لتنمية التفكير اإلبتكـاري  
  .والمهارات األدائية لطالب المرحلة الثانوية

 :توصلت الدراسة لعدة نتائج اهمهاوقد 

إمكانية وضع قائمة بمهـارات التفكيـر الخاصـة     -
بالطباعة بالشاشة الحريرية لطالبات الصف الثاني 

والتي يمكن أن تُنمي مهـارات التفكيـر   الثانوي 
 . اإلبتكاري للطالبات

إمكانية وضع قائمة بالمهـارات األدائيـة الخاصـة     -
بالطباعة بالشاشة الحريرية لطالبات الصف الثاني 

 .الثانوي

إمكانية تصميم وحدة دراسية في مجـال الطباعـة    -
بالشاشة الحريرية قائمة على اسـتخدام مهـارات   

تم التوصل إليهـا لتنميـة مهـارات    التفكير التي 
  .التفكير اإلبتكاري والمهارات األدائية

 ):م٢٠٠٠( ايمن رمزي حبشي عن دراسة اجراها
تطويع الدمج بين طريقتي الطباعـة بالشاشـة   "بعنوان 

إلنتاج معلقـات مطبوعـة غيـر     الحريرية واالستنسل
   "نمطية لطالب المرحلة الثانوية

 :الي الدراسةتهدف حيث 

 الفـن القبطـي،   في توافر النماذج الموجودة لتغالاس -
بتصنيفها إلي مجموعتين أساسيتين كـل منهـا   و

وكـذلك علـي    تشتمل علي العديد من الزخارف،
تحليل لبعض النماذج المختارة التي جمعها الباحث 

مثل األديـرة والمتـاحف    من المصادر األصلية،
  .والوثائق والمراجع المنشورة 

كيلية لبعض نماذج من زخـارف الفـن   المعالجة التش- 
القبطي المختارة،وكيفية تجميعها من خالل أنواع 
التكرار المختلفة لتالئم تطويع الدمج بين طريقتي 

 عن طريق . الطباعة بالشاشة الحريرية واالستنسل
تطويع العناصر الزخرفية بـإجراء المعالجـات   
التشكيلية المختلفة لتلك الزخارف لتالئم الطباعـة  

لـبعض   التطويـع ويتم ذلك من خـالل  . ليدويةا
 خامـات، الالوحدات الزخرفية الموجـودة علـي   

  .والتأليف فيما بينها للوصول إلي حلول مختلفة
انه بعـد   :توصلت الدراسة لعدة نتائج اهمها وقد 

إحصائيا بنـاء علـي نتـائج التحكـيم     معالجة البيانات 
                 بالمعيار الذي تم تصـميمه لتحكـيم أعمـال الطـالب    
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للحكم علي مـدي النمـو    )بواسطة لجنة من الخبراء (
ونتائج الدمج بين طريقتي الطباعة بالشاشـة   التعليمي،

  .الحريرية واالستنسل لعينة البحث
  :منهج البحث

  :اعتمد البحث الحالى علي
تصميم المجموعـة التجريبيـة   "المنهج التجريبي 

ر المتغيـر  بهدف التعرف علـى مـدى تـأثي   " الواحدة
                     علـى المتغيـر التـابع    "الوحـدة التعليميـة   "المستقل

للطالبـات محـل   " المستويات المعرفية والمهاريـة  "
  .الدراسة

  :حدود البحث
  تلتزم الدراسة الحالية بالحدود التالية

اقتصرت الدراسة علي اسـتخدام وحـدة تعليميـة     -
 .للطباعة بالشاشة الحريرية

تصـميم وطباعـة   "ت الدراسة علي مقـرر  اقتصر -
  . "المنسوجات

تم اجراء الدراسة التجريبية على طالبـات الفرقـة    - 
االولى بقسم االقتصاد المنزلـي بكليـة التربيـة    
النوعية بجامعة المنيا في الفصل الدراسي الثـانى  

  ".٢٠١٢/٢٠١٣" للعام الجامعي
د تم اجراء الدراسة بمعمل المالبس بقسم االقتصـا   -

  .المنزلي بكلية التربية النوعية بجامعة المنيا
  :عينة البحث

اشتملت عينة الدراسة على الطالبات بقسم االقتصاد 
العام الجامعي  جامعة المنيا المنزلى كلية التربية النوعية

  . طالبة  )٨٠(، قوام العينة"م ٢٠١٢/٢٠١٣"
 :فروض البحث

  :تمت صياغة فروض البحث علي النحو التالي
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطى درجـات   -١

فـى االختبـار   ) البعـدي  /القبلي(مجموعة البحث
  .المعرفي لصالح التطبيق البعدي

توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطى درجـات   -٢
فـى االختبـار    )البعـدي /القبلي(مجموعة البحث

  .المهارى لصالح التطبيق البعدى

باعـة بالشاشـة   الوحدة التعليميـة المقترحـة للط   -٣
فـى اكتسـاب المعـارف    الحريرية لها فاعليـة  

   .والمهارات
فـرد مجموعـة   الـدرجات   هتوجد داللة  احصائي -٤

  .تقيم المنتج المنفذالبحث الستمارة 
                 الوحـدة التعليميـة  اراء الطالبات نحـو اسـتخدام    -٥

  .فى التعلم ايجابية )الشاشة الحريريةب الطباعه(
  :بحثادوات ال

  .الوحدة التعليمية المقترحة من اعداد الباحثان  -
من اعـداد  ) بعدى  –قبلى(اختبار تحصيلى معرفى   -

 .الباحثان

مـن اعـداد    )وبعـدي  -قبلي(اختبار تطبيقي مهاري -
  .الباحثان

مخرجـات  (منتج منفذ من قبل الطالباتاستمارة تقييم - 
  من إعداد الباحثان )الوحدة التعليمية

الطالبات نحو استخدام طريقة  اراءانة الستطالع استب -
  .الطباعة بالشاشة الحريرية  من اعداد الباحثان

 :خطوات اعداد الوحدة التعليمية المقترحة

لطباعـة بالشاشـة   لوحدة تعليميـة   بإعدادقام الباحثين 
وفقـا  " التصميم وطباعة المنسـوجات " الحريرية بمقرر
 :خطواتوفيما يلى تلك ال، لخطوات منهجية

   :تحديد الهدف
الـى   وتقسـيمها تم وضع اهداف عامة للوحـدة  
وقد ركزت الوحدة  ،اهداف اجرائية معرفية اكثر تفصيال

 .والمفروشات يمكن توظيفه فى المالبس على ما

 :اعداد الوحدة

تم اعداد محتوى الوحـدة فـى ضـوء المعـارف       -
الفرقة االولـى   طالبات إللمامالضرورية الالزمة 

للطباعة بالشاشـة   والمهاريه المعرفية اتباألساسي
 .الحريرية

تراعى الوحدة تنوع الوسـائل التعليميـة وطـرق     -
البيان -المناقشة-االلقاء(التدريس المناسبة للمحتوى

 ).العروض التقديمية وعروض الفيديو-العملى
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   :بناء الوحدة التعليمية
  :مكونات الوحدة

 :تحديد الهدف-١

وتشـمل الجوانـب    تم تحديد االهـداف العامـة  
ثم ، وهى وصف لنوع التعلم المطلوب تحقيقه، المعرفية

صياغة االهداف بصورة اجرائية حتى يسـهل اختيـار   
وقد تم عرض مجموعـة االهـداف    ،المحتوى المناسب

على االساتذة المتخصصين للتعرف على ارائهم ومـدى  
هـداف وكانـت الصـورة النهائيـة     سالمة صياغة األ

 :هداف كما يلىلأل

    :هداف المعرفيةاأل
 :نأالطالبة  عتستطيفى نهاية الوحدة 

 .تذكر مفهوم التصميم  -

 .تعرف مفهوم الطباعة -

 .تتعرف على تقنيات الطباعة اليدوية  -

 .تذكر مفهوم الطباعة بالشاشة الحريرية -

تذكر االدوات المستخدمة فـى الطباعـة بالشاشـة     -
 .الحريرية

 .ةتتعرف على خطوات اعداد الشاشة الحريري -

تتعرف علي انواع العجـائن التـي تسـتخدم فـي      -
 .الطباعه

التي تستخدم في الطباعه تتعرف على انواع االلوان  -
 .بالشاشة الحريرية

تطرح افكارا يمكـن تنفيـذها باسـتخدام الطباعـة      -
 .بالشاشة الحريرية

  : االهداف الوجدانية
 :بعد دراسة الوحدة التعليمية  تستطيع الطالبة ان

 .التصميم تنتبه لتعريف  -

 .تنتبه لمفهوم الطباعة  -

 .تهتم بالتعرف على تقنيات الطباعة اليدوية -

ود بالمعارف المتعلقة بالطباعة بالشاشـة  زتسعى للت -
 .الحريرية

 .الطباعه بالشاشة الحريريهتتحمس لتجريب   -
 

  :االهداف المهارية
 :بنهاية الوحدة التعليمية تستطيع الطالبة ان

لتى تسـتخدم فـى اعـداد    تحدد االدوات المناسبة ا -
 .الشاشه الحريريه

 .بالطريقة الصحيحة الشاشه الحريريه بإعدادتقوم  -

 .الشاشه الحريريهتقوم بوضع التصميم على   -

 .تقوم بطباعة التصميم باستخدام االلوان المحددة -

 :اختيار محتوى الوحدة وتنظيمه-٢

فى ضوء االهداف السابقة تـم اختيـار محتـوى    
صورة عناصر متسلسلة على النحو  الوحدة وتنظيمه فى

 :التالى

 .شرح مفهوم التصميم -١

 .التعرف على  مفهوم الطباعة -٢

 .التعرف على تقنيات الطباعة اليدوية -٣

التعرف على االدوات المستخدمة فـى الطباعـة     -٤
 .بالشاشة الحريرية

 .بالطريقة الصحيحة الشاشه الحريريهشرح اعداد  -٥

الشاشـه  شرح طريقة وضـع التصـميم علـى     -٦
 .لحريريها

 .الطباعة واختيار االلوان اسلوبالتعرف على   -٧

تطبيقات الطباعـة بالشاشـة الحريريـة علـى       -٨
 .المالبس

تطبيقات الطباعـة بالشاشـة الحريريـة علـى       -٩
 .المفروشات

التسع نقاط السابقة تمثل رؤوس المواضيع التى تم 
تم تدريسها فـى اربعـة    )دروس ٤(شرحها على مدار 
اى  لكـل محاضـرة    )ساعات ٤ (قعاسابيع متتالية بوا

وقد طلب الباحثين من كـل طالبـة    )ساعة١٦( مجموع
فكرة لتطبيق الطباعة بالشاشة الحريرية على المالبـس  

  .والمفروشات
 )ساعات ٤( زمن اللقاء  :االولاللقاء 

 الهدف منه التعرف على مفهوم التصـميم ومـا  
لطالبات بعض المفـاهيم  لويدرس  ،يتضمنه من عناصر
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وعناصر التصـميم  ، اصة بالتصميم والتصميم الجيدالخ
 .من نقطة وخط وشكل وفراغ ولون ووحدة

وتم تدريب الطالبات علـى اسـتخدام عناصـر    
مع عـرض  ، التصميم فى تكوين تصميم يصلح للطباعة

 ألشـكال  )بوربوينـت  (بعـض العـروض التقديميـة   
 .التصميمات المختلفة التى تصلح للطباعة

                                                )ساعات ٤(اللقاء زمن  :اللقاء الثانى

وتقنيات  ،الهدف منه التعرف على مفهوم الطباعة
 . الطباعة اليدوية بالشاشة الحريرية

وتم تقديم بعض لقطات الفيديو وبعض التصميمات 
لتقنيات الطباعة اليدوية المختلفة والتـى يـتم شـرحها    

وفى هـذا اللقـاء تـم    ، لمقررخالل ا يهاوالتدريب عل
، التعرف على الطباعة بالشاشة الحريريـة ومفهومهـا  

، التقنية والفنية للطباعة بالشاشة الحريريـة  واإلمكانيات
والتعرف على المميزات االقتصادية الستخدام الطباعـة  

والتعرف على االدوات المسـتخدمة   ،بالشاشة الحريرية
  .اعداد الشاشه الحريريهفى 

                                             )ساعات ٤( زمن اللقاء  :لثالثاللقاء ا

اعداد الشاشـه  الهدف منه تدريب الطالبات على 
بالطريقة المقترحة وذلك عن طريـق البيـان    الحريريه

مجموعات كـل   )٨(العملى حيث تم تقسيم الطالبات الى
  .عملالطالبات لتوضيح طريقة ) ١٠(مجموعة من 

ت الطباعة بالشاشة الحريرية التى تـم تدريسـها   خطوا
 :بالوحدة التعليمية

تتلخص الطريقة فى تثبيت نسيج حريـرى علـى   
اضالع برواز ثم يستخدم طالء مانع لنفاذ الملون ويـتم  

وتتـرك بـاقى    ،تغطية المناطق غير المطلوب طباعتها
مناطق الرسم ليتخللها معجون الطباعة من خالل فتحات 

سجى للشاشة الحريرية الى سطح المنسـوج  التعاشق الن
المراد طباعته والمثبت على منضدة الطباعة المغطـاة  
بطبقة من اللباد والجلد الصناعي والتى تسمح بالمرونة 

  .عملية الطباعة إلتمامالكافية 
  
  

  )ساعات ٤(زمن اللقاء   :اللقاء الرابع

والهدف منه تطبيق التقنيات التـى تـم تدريسـها    
للطباعة بالشاشة الحريريـة علـى المالبـس    للطالبات 

وذلك بتدريب الطالبات على الطباعة على  ،والمفروشات
تم مالبس ومفروشات من خالل بعض التصميمات التى 

الشاشه الحريريه باستخدام ونقل التصميم على اختيارها 
 المالبـس  عليواللصق ثم طباعة التصميم ورق القص 

للطباعـة بالشاشـة   والمفروشات بالطريقة المقترحـة  
  .الحريرية التى تم تدريسها بالوحدة

 :الوسائل التعليمية المستخدمة -٣

 ،اكثر من وسيلة كالبيان العملـى  الباحثيناستخدم 
فى عرض المادة "  Data Show"وجهاز عرض البيانات 

العلمية وعروض البوريوينت ومقاطع الفيـديو بشـكل   
والتفاعـل   وجذاب يحافظ على عملية االتصال، متسلسل

وقد افادت هـذه   البصرى مع الطالبات لتحفيزهم للتعلم 
الوسائل بشكل كبير فى التعريف الفعلى لطريقة الطباعة 

  .بالشاشة الحريرية
   االنشطة التعليمية -٤

تم اختيار وتنظيم االنشطة التعليمية فـى ضـوء   
االهداف المراد تحقيقها وقد روعـى ان تشـمل علـى    

 للمشـاركة  الفـرص للطالبـات   تقنيات متعددة تتـيح  
 .االيجابية

 :ومن امثلة تلك االنشطة

 .تقديم ابحاث عن الطباعة بالشاشة الحريرية* 

رسم تصميمات متنوعة تصلح للطباعـة بالشاشـة   * 
 .الحريرية

 .الشاشة الحريرية المقترحةبها تعاتقديم عينات تم طب *

الشاشـة  ب الطباعـه  عمل وسيلة ايضاح لخطوات * 
 .الحريرية

  .الخاص بكل طالبة المنتجتقديم * 
   طرق التدريس -٥

حرص الباحثان على تنوع طرق التـدريس فقـد   
   .واإللقاءطريقة الحوار والمناقشة  ااستخدم
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  المراحل التحضيريه والتنفيذية  للطباعة بالشاشة الحريريه :١جدول 
للمرحلةالصور التوضيحيه المرحلهم  

١  
 

قماش االورجنزا الخفيف  تحضير اطار من الخشب وشد
  على االطار باستخدام دبابيس الضغط

 
  
٢ 

 
تغليف االطار الخارجى بشريط الصق لتحديد الجزء 

 الخاص بالشاشة الحريرية
 
 
 
 

 

٣  
 

والشريط  االورجانزا شديوضح الشكل االطار بعد 
 الالصق

 
 

٤  
 

ولصقه جيداعلي ،ولصقالتصميم على ورق قص  رسم
  الشاشه

 

٥ 
 

على  بتمريرهسد مسامات الحرير بورنيش التلميع 
الحرير اكثر من مرة مع التجفيف باستخدام مجفف 

لمسامات امن سد  والتأكدويتم اختبار الحرير  ،الشعر 
 .على الحرير المياهكلها من خالل وضع 

 

٦  
 

وضع الشاشة الحريريه على القطعة المراد طباعتها فى 
للون على خلف الشاشة يتم وضع ا، المكان المحدد

الحريرية وباستخدام مسطرة اللون يتم سحب اللون على 
  .الشاشة الحريرية ككل

٧  
 

يتم تجفيف الطباعة باستخدام مجفف الشعر لتثبيت 
 الطباعه



Alex. J. Agric. Res.                                                                            Vol. 59, No. 1, pp. 23‐46, 2014 (Arabic) 

 

   :التقويم -٦
روعى تقويم الوحدة التعليمية للوقوف على مـدى  

  :لألهدافتحقيقها 
 :اساليب التقويم للوحدة

اللقـاءات التدريسـية    خاللدام التقويم المرحلى استخ -
 .النظرية والعملية

  :وذلك عن طريقاستخدام التقويم النهائى  -
قياس تحقيق االهداف المعرفية عن طريق اختبـار   -أ

لدى الطالبات من مفـاهيم   معرفى بهدف قياس ما
وخبرات سابقة عـن الموضـوعات المتضـمنة    

  .بالوحدة قبل وبعد تطبيقها
اس تحقيق االهداف المهارية عن طريق اختبـار  قي -ب

مهارى واستمارة تقييم منتج لقياس مستوى االداء 
 .)القبلى والبعدى(المهارى لكل طالبة فى التطبيقين

 :صالحية الوحدة للتدريس

تم عرض الوحدة التدريسية على المحكمين فـى  
مجال النسيج والطباعـة ومنـاهج وطـرق تـدريس     

تبيان الستطالع ارائهـم حـول   والمالبس والنسيج باس
 ،الدراسـة  ألهـداف صالحية الوحدة للتطبيق وتحقيقا 

مناسب الى   ،مناسب(وتضمن االستبيان ثالث استجابات
واستخدم الباحثان طريقة معامل ، )وغير مناسب ،حد ما

للحصـول علـى   %) ١٠٠( االختالف ليتم طرحة من

ويسـاوي   معامل االتفاق وكان معامل االتفـاق كبيـر  
)٨١.١ (%.  

 :إجراء الدراسة االستطالعية

التحقق من امكانية تطبيق الوحـدة ورفـع   بهدف 
واكتشاف المعوقات والتغلـب عليهـا وتحديـد     كفاءتها

وزمن التـدريس ومكـان التطبيـق     واألدواتالخامات 
 )٨( واختيرت عينة عشوائية من الطالبات بلغ عـددهم 

سة علـي  تم عقد اختبار قبلي قبل البدء بالدرا ،اتطالب
وتمت الدراسة االستطالعية لتحديد نقاط القوة  "الطالبات

والضعف لدي عينة الدراسة، باإلضـافة إلـي وضـع    
واحتياجات الطالبـات بـالمقرر،    ،تصور لخطة العمل

من صـدق وثبـات ادوات البحـث      والتأكد ومستواهم،
ومن خالل الدراسة االستطالعية تـم مالحظـة عـدم    

 .الطباعة بالشاشة الحريريةبطريقة  معرفة الطالبات

وقد الحظ الباحثان عدم تمكـن الطالبـات مـن    
 الشاشـه الحريريـه   إلعداداستخدام التقنيات الصحيحة 

  بسيطة  لديهم والمعلومات

  :تدريس الوحدة 
)  ٨٠(المكونة مـن   على العينةتم تدريس الوحدة 

لكل لقاء  )ساعات ٤ (بواقع) لقاءات ٤(طالبة على مدار
ومناقشتها مـع الطـالب وحـل     .)ساعة ١٦(باجمالى

  .المشكالت المرتبطة بها
  )للطباعة بالشاشة الحريرية(نماذج من أعمال الطالباتبعض 
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قام الباحثين بإعداد وتصميم ادوات البحـث بهـدف    -

قياس مدي فاعليه الوحدة التعليمية المقترحه عنـد  
  :تطبيقها وقد شملت ما يلي

   :االختبار المعرفى: اوال
فـؤاد ابـو   "يـرى  : بناء االختبار التحصيلى المعرفى

ان االختبارات التطبيقيـة  "٢٠٠٠ ،امال صادق ،حطب
تستخدم كوسائل تقدير الكفاءة التى تؤدى بها احد اعمال 

اختبـار عينـة   (االختبار نـوع   اوقد اتخذ هذ ،المهارة
وهو االختبار الذى يعتمد على حكم المـراقبين   )العمل

 ،درجـة او رتبـة   وإعطـاء يم االداء والفاحصين لتقو
ويتطلب هذا النوع استخدام مقاييس التقـدير او قـوام   

  .المالحظة
قياس تحصيل الطالبات لمحتـوى   :الهدف من االختبار

 –الفهـم  -التذكر (وذلك فى مستويات، الوحدة التعليمية
وفق تصـنيف بلـوم فـى    ) التقويم -التحليل -التطبيق

الوحـدة المقترحـة   ) بعد -قبل(وذلك ، المجال المعرفى
    .لقياس اثرها على الطالبات
) ١٠(تضمنت اسـئلة اكمـل    :صياغة اسئلة االختبار

وقـد  ، مفردات) ١٠( الصواب والخطأاسئلة ، مفردات

، روعى عند وضع اسئلة االختبـار المعرفـى الدقـة   
تقسيم االسئلة على مسـتويات االهـداف   ، الموضوعية
  .المعرفية

  : تصحيح االختبار
التصحيح عن طريق مفتاح التصـحيح بحيـث    تم

واإلجابـة  ، حصلت االجابة الصحيحة على درجتـين  
  .الخاطئة على صفر

  :صدق المحكمين- أ
يمكن اعتبار االختبار صادقاً إذا تم عرضه علـى  
عدد من المتخصصين أو الخبراء فـي المجـال الـذي    
يقيسه االختبار، وحكموا بأنه يقيس ما وضـع لقياسـه   

قـام الباحثـان بعـرض     ،)١٩٩٨:٤٦:محمد(. ةبكفاء
احـدى عشـر   (االختبار على السادة المحكمين وبلغوا 

مناهج  –المالبس والنسيج(من المتخصصين فى ) محكم
 وذلك لتحقيق صدق المحكين وتم اجراء) وطرق تدريس

فيمـا  بعض التعديالت على اسئلة االختبار وفقا ألرائهم 
   :يلي
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مدى مناسبة 
االختبار 
ى المعرف

لمجموعة 
البحث

شمول االختبار 
معرفى ال

للوحدة 
التعليمية 
 المقترحة

دقة 
صياغة 
عبارات 
االختبار 

معرفىال

صالحية 
االختبار 
للتطبيق

وبعد اجراء التعديالت وصل اتفاق المحكمين الى 
  .على توافر البنود السابقة فى االختبار%)  ٨٤(
  :ثبات االختبار المعرفى -ب

الى انـه   "١٩٨٧  وآخرونب فؤاد ابو حط " شيري
يمكن الحصول على معامل ثبات المصححين بحسـاب  
معامل االرتباط بين الدرجات التى يعطيها مصححان او 

وبعبارة اخـرى   ،اكثر لنفس االختبارات ونفس االفراد
فان كل مفحوص يحصل على درجتين او اكثـر مـن   

  . تصحيح اختبار واحد
ينـة  تم حساب معامل ثبـات االختبـار علـى ع   

طالبات من الفرقة االولـى  ) ٨(استطالعية مكونة من 
حيث تـم تطبيـق االختبـار    ، بقسم االقتصاد المنزلى

ثم تم تجزئة نصفية ، المعرفى عليهن وتم رصد نتائجهن
الحتمال حدوث تغيـر  ) االسئلة الزوجية والفردية(من 

فى العوامل المؤثرة فى الموقف التجريبى فى التطبيـق  
ق الثانى لالختبار وتتلخص هذه الطريقة والتطبي. االول

                 فى حساب معامل االرتبـاط بـين نصـفى االختبـار    
وقد وجد ان معامل االرتباط بين الدرجات ) لسبيرمان(

الفردية والدرجات الزوجية لمفردات االختبار التحصيلى 
وهى قيمة مرتفعة تـدل علـى ثبـات    ) ٠.٨٩٩( بلغت

 .لك لقربها من الواحد الصحيحاالختبار التحصيلى وذ

  :االختبار التطبيقى المهارى :ثانيا
يحتوى علـى   "مهارى"تم تصميم اختبار تطبيقى 

سؤال واحد للحكم على الجوانب االدائية للطالبات لتعليم 
  .الطباعة بالشاشة الحريرية على القماش

 :صدق المحكمين-أ

ن بعرض االختبار على مجموعـة  يوقد قام الباحث
محكمين وذلك بعد صياغة االختبار، وبلـغ عـدد   من ال

 من المتخصصـين فـي   "احدى عشر محكم"المحكمين 
 )مناهج وطرق التـدريس  -المالبس والنسيج(تخصص

وذلك لتحقيق صدق المحكمين ومـن ثـم إجـراء أي    
  :وفقاً ألرائهم، فيما يلي تعديالت على االختبار

مدى 
مناسبة 

االختبار 
لمجموعة 

البحث

شمول االختبار 
المهارى 
الالزمة للمهارات 

للطباعة بالشاشة 
  الحريرية

دقة 
صياغة 
عبارات 
االختبار 
 المهارى

صالحية 
االختبار 
 للتطبيق

وقد كانت هناك بعض المالحظات وقد تم تعديلها وكان 
  على توافر البنود السابقة%)٩٧(هناك اتفاق وصل الى

  :ثبات االختبار المهارى التطبيقى -ب 
م التصـحيح بواسـطة ثالثـة مـن االسـاتذة      ت

وحساب الثبـات   ،المتخصصين بقسم المالبس والنسيج
الطباعـة بالشاشـة   " المهـارى "االختبـار التطبيقـى   

  .عن طريق ايجاد معامل ثبات المصححين  )الحريرية
معامل االرتباط بـين المصـححين إلجـراء     :٢جدول 

  .االختبار المهارى
ككلاالختبار المهارى الموضوع  

 ٠.٩٢١ص،  س   
 ٠.٨٩٨ع،  س
 ٠.٨٦٤ع،  ص

تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الثالثـة  
ـ  هاالتى وضع ، لكـل عينـة   )ع، ص، س( ينالمحكم

بالنسبة لالختبار التطبيقى باستخدام معادلـة االرتبـاط   
، وجد ان معامـل ارتبـاط   "لسبيرمان"بطريقة الرتب 

، وهذا يدل على ) ٠.٩٤( الرتب لالختبار المهارى بلغ 
لتقارب قيم معامل ) المهارى(درجة ثبات عالية لالختبار
  .االرتباط من الواحد الصحيح

 :المنفذهستمارة تقييم المنتجات ا: اثالث

  :االستمارهبناء وتصميم  -أ
تم صـياغة  االستماره في بداية صياغة عبارات 

عبارات ومحاور جديدة تتالءم مـع طبيعـة الدراسـة    
 .الحالية

   :االستمارهوصف  -ب
استمارة لتقييم طريقة اداء الطالبات  الباحثينصمم 

وتقدير ناتج اداء الطالبات، كمـا   ،االختبار المهارى في
تم تقسيم المهارات المطلوبة بكل اختبـار الـى عـدة    

تتضمن مجموعة من العبارات التـى تصـف    ،محاور
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المهارات المطلوبة من الطالبات بشكل خطوات متسلسلة 
حتى يسهل توزيع الدرجات توزيعاً متكافئـاً،   ،ومتتابعة
على المحكمين مـن   تم عرضهاالتي  االستمارهتكونت 
   :محاور هي اربعه

 .)٥(  العباراتمرحلة البدء وعدد   :المحور االول

 .)٤( العباراتمرحلة االعداد وعدد   :المحور الثانى

 ).٥(  العباراتمرحلة التنفيذ وعدد   :المحور الثالث

 ).٥( العباراتمرحلة االنهاء وعدد   :المحور الرابع

 .عبارة)١٩( وبذلك بلغ مجموعها

ن من آراء المحكمين حول العبارات ياستفاد الباحث
ومحاور األداة من حيث صياغة العبارات لغوياً وفنيـاً،  
وقد رأى بعض المحكمين اجراء بعـض التغييـرات،   

 .االسـتماره ات وباقتناع الباحثان تم تغيير بعض مفـرد 
  )٣(جدول 

 :صدق المحكمين - ج

ن بعرض االستمارة على مجموعة من يقام الباحث
المحكمين للتحقق من صدقها وذلك بعد صياغة المحاور 

، "احدى عشر محكم"وعباراتها، وبلغ عدد المحكمين 
مناهج وطرق  -المالبس والنسيج(من المتخصصين في

ومن ثم صدق المحكمين  للتحقق من وذلك  )تدريس
ما  إلبداء الرأي حولاالستماره إجراء أي تعديالت على 

 :يلي
مدى مناسبة 

استمارة 
التقييم 

لمجموعة 
 البحث

شمول استمارة 
 التقييم

للمهارات 
المطلوبة 
للطباعة

دقة 
صياغة 
عبارات 
استمارة 
التقييم

صالحية 
استمارة 
 .التقييم

   :االستمارهطريقة تصحيح  -د
عبارة تمثل  )١٩(ائية علىتشتمل في صورتها النه

جميع المحاور وتكون اإلجابة عن كل عبارة باختيـار  
 -جيـد، مقبـول   -جداً جيد -ممتاز(احد البدائل الخمسة

على الترتيـب  ) ٠، ١,٢,٣,٤(وتعطى الدرجة ) ضعيف
 وتكون أعلى درجة تحصل عليها الطالبة هـي  ،للعبارة

) صفر(بينما أقل درجة تحصل عليها الطالبة هي ،)٧٦(
  .درجة

  

            توزيـع الـدرجات وعـددها    )٤(جـدول يوضح 
على محاور اسـتمارة التقيـيم لالختبـار     درجة )٧٦(

المتعلق بـالمحور األول  ،للمنتج المنفذ المهارى البعدى
 بنـود  )٥(مرحلة البدء وقد احتوى هذا المحور علـى 

، كما شمل المحور الثـانى  )درجة ٢٠(ومجموع درجاته
 ١٦( ومجمـوع درجاتـه  ، )بند ٤(لىمرحلة االعداد ع

وشمل المحور الرابع الخاص بمرحلة التنفيـذ   ،)درجة
اما المحور  ،)درجة ٢٠(ومجموع درجاته) بنود ٥(على

ومجـوع  ) بنـود  ٥(االخير لمرحلة االنهاء اشتمل على
  ).درجة ٢٠(درجاته
 :استبانة اراء الطالبات :رابعا

بـات  تهدف االستبانة الى التعرف على اراء الطال
عدد عبـارات   ،نحو طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية

فى صـورة موجبـة    صياغتهاعبارة تم )١٠(االستبانة
  .وسالبة

  :محتوي االستبانهصدق  -أ
تم عرض االستبانة على مجموعة من المحكمـين  

وقد جاءت بعض المالحظات من جانـب   المتخصصين
 . المحكمين على بنود االستبانة

   :الصدق الذات
الصدق الذاتى بحسـاب الجـذر التربيعـى     يقاس

وهى قيمة تعبر  )٠.٩٤(لمعامل ثبات االستبانة ويساوى
 .عن صدق االختبار لقربها من الواحد الصحيح

   :بانةتثبات االس  -ب
تم حساب ثبات االستبانة باستخدام معامل الفا وقد وجد 

وهى قيمة تعبـر عـن ثبـات     )٠.٩٠٢( ارتفاعا بقيمة
  .ا من الواحد الصحيح االستبانة لقربه

  :خطوات اجراء الدراسه االساسيه في تطبيق
 .ادوات تقويم الوحده قبليا علي عينه البحث -

 .الوحده التعليميه المقترحه -

 .علي عينه البحث) بعديا(ادوات تقويم الوحده  -
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 المحاور ورقم العبارات التي تنتمي إليها في استمارة تقييم اعمال الطالبات :٣ جدول
حورالم  المجموععبارات المحور 

عبارات ٥٥-٤-٣- ٢- ١ المحور األول  
٩-٨- ٧- ٦ المحور الثاني عبارات ٤   
عبارات ١٤٥- ١٣- ١٢-١١-١٠ المحور الثالث  
عالمحور الراب عبارات ١٩٥- ١٨- ١٧-١٦-١٥   

عبارة ١٩ المجموع الكلي للعبارات  
 ار المهارى البعدىتوزيع الدرجات على محاور استمارة التقييم لالختب: ٤لجدو

 المجموع الكلى مجموع الدرجاتالبنود المحاور
 ٢٠  ٥ مرحلة البدء

  ٤١٦ مرحلة االعداد ٧٦
 ٥٢٠ مرحلة التنفيذ
 ٢٠  ٥ مرحلة االنهاء
  :التحليل االحصائي

تم التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام الكمبيوتر 
يب لألسـال  )spss v 13(من خالل البرنامج اإلحصـائي 

  :اإلحصائية المناسبة للدراسة والتي تتلخص في
 .متوسطات الدرجات واالنحراف المعيارى  -١

بهدف معرفة دالالت الفروق بـين  ) t-test(اختبار -٢
 .المتوسطات

 .)معدل الكسب(حساب حجم التأثير بحساب -٣

 :مصطلحات البحث

  :فاعليه

تحديد االثر المرغوب او المتوقع ان يحدثه المنهج 
مقترح بغرض تحقيق االهداف الذى وضع من اجلهـا  ال

ويقاس هذا االثر من خالل التعرف علـى الزيـادة او   
النقص فى متوسطات درجات افراد العينة فى مواقـف  

 ١٩٩١: احمد حامد منصور( فعلية داخل معمل الدراسة
ويقصد بالفاعلية فى هذ البحث الوصول بالطالبة  )٨٩: 

مهارات الطباعة بالشاشة  ءوأداالى درجة جيدة من فهم 
  .الحريرية عن طريق الوحدة التعليمية المقترحة

 :التعليمية الوحدة

 ،والوسائل ،التعليميةتنظيم مخطط يتضمن الماده 
المصاحبه لهـا وطـرق التـدريس     التعليمية هواالنشط

والتقويم التي تؤدي في مجموعها الي بلـوغ االهـداف   
وهي  ).٨: ٢٠٠٤: غادة رفعت أحمد حسين( .المرجوة

طريقه من طرق تنظيم محتوي المنهج الدراسي يتبع فيه 
بالمحتوي من البسيط الي المعقد  فتتدرجالتنظيم المنطقي 

دائما موضوعا متكامال من كافه جوانبه   الوحدةوتعالج 
               بما في ذلك المعلومات النظريـه والتطبيقـات العمليـه   

  ).١٠ :١٩٩٧: محمد عبد المنعم شعيب(
   :ة الحريريالطباعة بالشاش

تعد هـذه الطريقـة تطـورا لطريقـة الطباعـة      
باالستنسل والتى تتلخص فى تثبيت نسيج حريرى على 
اضالع برواز ثم يستخدم طالء مانع لنفاذ الملون ويـتم  

وتتـرك بـاقى   ، غطية المناطق غير المطلوب طباعتهت
ات مناطق الرسم ليتخللها معجون الطباعة من خالل فتح

التعاشق النسجى للشاشة الحريرية الى سطح المنسـوج  
  .)١٠: ١٩٧٧: سعاد محمد ماهر(المراد طباعته

  :المهارات تنمية

عملية تحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامـل  
والمدخالت المتعددة من أجل الوصـول إلـى تحقيـق    
تأثيرات وتشكيالت فـي حيـاة اإلنسـان فـي سـياقه      

 .المجتمعي

  :المعارف

               .مجموعه من الحقـائق والمعلومـات والمفـاهيم   
  ).٧٧: ٢٠٠١: محمود المساد(

   :المهارات
القدرة على األداء المـنظم المتكامـل لألنشـطة    
الحركية أو العقلية بدقة مع االقتصاد في الوقت والجهد 

عبـد الـرحمن   (ل والتكيف مع الظروف المحيطة بالعم
  ).٣٨٦: ١٩٩٦: العيسوى
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  ائج البحثيةالنت
 اسفر عـن   التعليميه المقترحه الوحدة بعد تطبيق

فـى   )المهـارى  –المعرفـي ( فاعليتها فى تمية االداء
تصـميم وطباعـة    "الطباعة بالشاشة الحريرية بمقـرر 

   ."المنسوجات
  : االول الفرض

 توجد فروق دالة احصـائياً "انه والذي ينص علي 
 )البعدي /القبلي(بين متوسطى درجات مجموعة البحث 

للتحقـق  ". فى االختبار المعرفي لصالح التطبيق البعدي
لداللـة  ) ت(م تطبيـق اختبـار  من صحة هذا الفرض ت

فـى  ) القبلي والبعـدي (الفروق بين متوسطى الدرجات
  .االختبار التحصيلى
ان هناك فرقا في متوسـطي   )٥(جدوليتضح من 

تطبيق االختبار المعرفي القبلي والبعدي لصالح البعدي 
                حيث بلغ متوسطي تطبيق االختبار المعرفـي  القبلـي  

لتطبيق االختبار المعرفي  )٣٣.٨١٢(مقابل  )٤.٧٥٠(
وعند اجراء اختبار  ،)٢٩.٠٦٢(البعدي  أي بفرق يبلغ 

ــدار )ت( ــوحظ ان مق ــوبه (ل ــت )ت المحس              كان
عنـد   )الجدوليـة ت (وبمقارنتها بمقـدار ) ١١٠.٨١٦(

                    كانـت قيمـه   )٧٩(حرية ودرجة  ٠.٠٥اللة مستوى د
ويدل ذلك على ارتفاع تحصيل ) ٢.٦٣٩) (ت الجدولية(

ممـا  ، الطالب بعد دراستهم للمعارف المتضمنة بالوحدة
يشير الى فعاليتها فـى اكتسـاب الطـالب للمعـارف     

  .المتضمنة بها
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل 

              ،)م٢٠٠٦يسرى جالل وسـعيد عبـد الغفـار    (دراسة 
 وجـود " والتى اسفرت عن ، )م ٢٠٠٤ –تغريد محمد(

بين متوسطى درجـات مجموعـة    فروق دالة احصائياً
فى االختبار المعرفـي لصـالح    )البعدي /القبلي(البحث

ى واكـدت علـى ان اسـتخدام اسـلوب     التطبيق البعد
ورة فعالة فى تعلـم اكثـر   الوحدات الدراسية يسهم بص

  ".ايجابية
  :انىالفرض الث

 توجد فروق دالة احصـائياً "والذى ينص على انه 
) البعـدي /القبلي(بين متوسطى درجات مجموعة البحث 

للتحقـق  ". فى االختبار المهارى لصالح التطبيق البعدي
للداللـة  ) ت(م تطبيق اختبـار من صحة هذا الفرض ت

فـى  ) القبلي والبعـدي (الفروق بين متوسطى الدرجات
  .االختبار المهارى
فـي   ان هناك فرقـاً  )٦(جدول جدوليتضح من 

متوسطي تطبيق االختبار المهـاري القبلـي والبعـدي    
لصالح البعدي حيث بلغ متوسـطي تطبيـق االختبـار    

لتطبيـق   )١٦.٤٣٧(مقابل ) ٢.٩٣٧(المهاري  القبلي 
ند وع )١٣.٥(االختبار المهاري البعدي  أي بفرق يبلغ 

كانت ) ت المحسوبة(لوحظ ان مقدار) ت(اجراء اختبار
عند مستوى ) ت الجدولية(وبمقارنتها بمقدار )٣٧.٠٣٠(

) ت الجدولية(كانت قيمه) ٧٩(ودرجه حرية ٠.٠٥داللة 
ويدل ذلك على ارتفاع مستوى اداء الطـالب  ) ٢.٦٣٩(

مما يشير الى فعاليتها فى ، للمهارات المتضمنة بالوحدة
ب لالداء المهارى المتضمنة بها وتتفـق  اكتساب الطال

هذه النتيجـة مـع نتـائج الدراسـات السـابقة مثـل       
  -امانى عبد الحليم( ، )م ٢٠٠٤ –تغريد محمد (دراسة
فـروق دالـة    وجـود "والتى اسفرت عـن  ) م ٢٠١٠
 /القبلي(بين متوسطى درجات مجموعة البحث احصائياً

" البعـدي فى االختبار المهارى لصالح التطبيق ) البعدي
واكدت على ان استخدام اسلوب الوحدات الدراسية يسهم 

  .بصورة فعالة فى تعلم اكثر ايجابية
  

  )٤٠= الدرجة(داللة الفروق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية فى االختبار المعرفي :٥جدول
درجة ناالنحراف المعيارىالمتوسط  تطبيق االختبار

 الحرية
) ت(

 المحسوبة
عند وليه الجد)ت(

  ٠.٠٥مستوي 
 ١١٠.٨١٦٢.٦٣٩ ٢.١٤٩٨٠٧٩±  ٤.٧٥٠ القبلي
٢.٢٥٦±٣٣.٨١٢ البعدي
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   )٢٠= الدرجة ( داللة الفروق بين متوسطى درجات المجموعة التجريبية فى االختبار المهارى:  ٦ جدول
درجةناالنحراف المعيارىالمتوسط تطبيق االختبار

 الحرية
 المحسوبه )ت(

 
 عند جدوليهال)ت(

  ٠.٠٥مستوي 
١.٩٣١±٢.٩٣٧ القبلي

٨٠ 
  
٧٩ 

  
٣٧.٠٣٠  

  
١.٧٤١±١٦.٤٣٧ البعدي  ٢.٦٣٩

 :ثالثالفرض ال

لوحدة التعليمية المقترحـة  ا"ان  والذى ينص على
 اكتسـاب  للطباعة بالشاشة الحريرية لها فاعليـة فـى  

ـ  "معارف والمهاراتال م للتحقق من صحة هذا الفرض ت
لكسب المعدل ومدى بليك لقياس الفاعليـة  ايجاد نسبة ا

   .لالختبار المعرفى والمهارى
ان نسب الكسب المعدل بين  )٧(جدوليتضح من 

ــات  ــات الطالب ــطى درج ــار   متوس ــى االختب ف
فـى االختبـار   و) ١.٥٥(بلغت) البعدى/القبلى(المعرفى

وهى قيمة مقبولة ) ١.٤(بلغت) البعدى /القبلى(المهارى 
-١.٢(الذى يتراوح بين   "ليك "فى المدى الذى حدده 

ويدل ذلك على ارتفاع مستوى تحصـيل الطـالب   ) ٢
للمعارف والمهارت المتضمنة بالوحدة مما يشير الـى  
فعاليتها فى اكتساب الطـالب للمعـارف والمهـارات    

  .المتضمنة بها
يسرى جالل وسعيد (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

                ،)٢٠٠٤ -تغريد محمد عمر(، )م ٢٠٠٦ -عبد الغفار
الوحـدة  والتى اسفرت على ) ٢٠٠٦ -عهود عبد االله(

التعليمية المقترحة للطباعة بالشاشة الحريرية لها فاعلية 
واكدت على استخدام ، معارف والمهاراتال اكتساب فى

اسلوب الوحدات الدراسية يسهم بصورة فعالة فى تعلـم  
  .اكثر ايجابية

  :الفرض الرابع
توجـد داللـه احصـائيه    :" على انه والذى ينص

 تقييم المنـتج لدرجات افراد مجموعة البحث الستمارة 
م تطبيق اختبار للتحقق من صحة هذا الفرض ت ".المنفذ

للداللة لدرجات الطالبات لمحاور اسـتمارة تقيـيم   ) ت(
  .المنتج المنفذ

ان متوسـط درجـات   يتضـح   )٨(جـدول  من 
قطع المنفـذه للمحـور   لل الستمارة تقييم المنتجالطالبات 

        بــانحراف معيــاري) ١٦.١٥)(مرحلــة البــدء(االول
لوحظ ان مقـدار  ) ت(وعند اجراء اختبار) ٢.٤٣٩±( 
           مسـتوى داللـة  ذات دالله معنويه عند ) ت المحسوبة(
 متوسط درجات الطالبات للمحور الثاني وبلغ ).٠.٠٥(
              بــانحراف معيــاري) ١٢.٥٢٥) (مرحلــة االعــداد(
لوحظ ان مقـدار  ) ت(وعند اجراء اختبار )٢.٥١٥±( 
 ).٠.٠٥(عند مستوى داللـة  ذات دالله) ت المحسوبة(

 متوسـط فقد بلـغ  ) مرحلة التنفيذ(اما المحور الثالث 

ــات ــات درج ــاري) ١٥.٠٢(الطالب ــانحراف معي                  ب
لوحظ ان مقـدار  ) ت(وعند اجراء اختبار) ٢.٤٨٠ ±(
 .)٠.٠٥(عند مستوى داللـة  ذات دالله ) حسوبةت الم(

مرحلـة  (متوسط درجات الطالبات للمحور الرابع وكان
) ٢.٤٣٣±( بـانحراف معيـاري  ) ١٤.٠٠٠) (االنهاء

) ت المحسوبة(لوحظ ان مقدار) ت (وعند اجراء اختبار
ممـا يـدل   ) ٠.٠٥(عند مستوى داللة) ٥١.٤٧٧(كانت

ارتفـاع   ويدل ذلـك علـى  ، علي وجود دالله احصائيه
مستوى اداء الطالب للمهارات المتضمنة بالوحدة ممـا  

الى فعاليتها فـى اكتسـاب الطـالب للمهـارات      يشير
يسـرى  (المتضمنة بها وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة  

 -تغريد محمد عمر(، )٢٠٠٦ -جالل وسعيد عبد الغفار
توجد دالله احصـائيه  "والتى اسفرت على انه ) ٢٠٠٤

 تقييم المنـتج عة البحث الستمارة لدرجات افراد مجمو
واكدت على استخدام اسلوب الوحدات الدراسية " .المنفذ

  .يسهم بصورة فعالة فى تعلم اكثر ايجابية
  : الفرض الخامس

اراء الطالبات نحو استخدام  ":الذى ينص على ان
فى التعلم ) الشاشة الحريرية الطباعة (الوحدة التعليمية 

  "ايجابية 
تضـح ان المتوسـط الحسـابي    ي )١٠(جدولمن 

  موافق ) ٧٥.٢(لدرجات الطالبات قد بلغت
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 )٨٠ =ن  (نسبة الكسب المعدل للوحدة التعليمية فى المعارف والمهارات  : ٧ جدول
 مدي بليك نسبة الكسب المعدل الدرجة الكليةالمتوسطالتطبيق  االختبار

٣٣.٨١البعدى  ٢- ١.٢ ١.٥٥ ٤.٧٥٠٤٠القبلى   المعارف 
 ٢- ١.٢  ١.٤  ٢.٩٣٧٢٠  القبلى   المهارات 

 لقطع المنفذها استمارة تقييمداللة الفروق بين متوسط درجات الطالبات فى : ٨ جدول
 

  المحاور 
االنحرافالمتوسط

 المعيارى
درجة ن

 الحرية
) ت(

  المحسوبه
عند الجدوليه ) ت(

  ٠.٠٥مستوي 
 ٥٩.٢٠٩٢.٦٣٩ ٢.٤٣٩٨٠٧٩ ±١٦.١٥مرحلة البدء :المحور االول
٢.٥١٥٤٤.٥٣٢±  ١٢.٥٢٥مرحلة االعداد : المحور الثانى
٢.٤٨٠٥٤.١٨٠±  ١٥.٠٢٥مرحلة التنفيذ  :المحور الثالث
٢.٤٣٣٥١.٤٤٧±١٤.٠٠٠مرحلة االنهاء  :المحور الرابع

)الطباعة بالشاشة الحريرية(نحو الوحدة المقترحةاراء الطالبات  استبانة :٩جدول  
م  العبارات  اوافق ال اوافق النسبة المئوية

١ الحريرية هناك تسلسل واضح فى خطوات تعلم طريقة الطباعة بالشاشة ٨٠ ٠ %١٠٠
تجزئة المهارات لخطوات متسلسلة ادى الى اتقانها ٨٠ ٠ %١٠٠ ٢
اسلوب تعلم الطباعة بالشاشة الحريرية شيق ٧٠ ١٠ %٨٧.٥ ٣
شة الحريرية تعلم الدقة واالتقان فى العملالطباعة بالشا ٨٠ ٠ %١٠٠ ٤
تساعد على رفع االداء المهارى بالشاشه الحريريهطريقة الطباعة  ٧١ ٩ %٨٩ ٥
استخدام هذه الطريقة فى طباعة مشروع المقرر والتطبيق علي  افضل ٧٩ ١ %٩٩

والمفروشات المالبس
٦

٧ ميم وطباعة المنسوجاتمقرر تص ضمنهذه الطريقة  تدريس اوافق على ٨٠ ٠ %١٠٠
افهم محتوى طريقة الطباعة بالشاشة الحريرية بسهولة ٦٨ ١٢  %٨٥ ٨
الطباعة بالشاشة الحريرية تطبيقصعوبة فى  ال اجد ٧٣ ٧ %٩١ ٩
غير شيقهارى ان الطباعة بالشاشة الحريرية  ٧١ ٩ %٨٩ ١٠

 حساب النسب المئوية لدرجات الطالبات فى االستبانة :١٠ جدول
 النسبه المئويهالمتوسط الحسابي حجم العينه

 
٨٠ 

 غير موافق موافقغير موافقموافق
٤.٥ ٧٥.٢٤.٨٩٥.٥ 

لصـالح  ) ٧٠.٤(غير موافق بفارق يبلـغ  )٤.٨(مقابل
 موافـق مقابـل   %)٩٥.٥(الموافقه وبنسـبة  مئويـه  

غير موافق وهي نسبه مرتفعه توضح ان اراء %)٤.٥(
م الطباعة باسـتخدام الشاشـة   الطالبات ايجابية نحو تعل

  .الحريرية وبذلك يكون الفرض الرابع قد تحقق
  التوصيات

بناء وحدات اخري في مناهج المالبـس المختلفـه    -
وتجريبها لدراسه فاعليتها في تنميـه المعـارف   

 .والمهارات

االهتمام بضرورة التكامل بـين االطـار المعرفـي     -
ـ    ي والمهاري في مناهج المالبـس المختلفـه حت

تضيق الفجوه بين النظريه والتطبيق لزياده كفاءه 
 .العمليه التعليميه

                تعميم تعلم وتدريس هـذه الوحـده ضـمن مقـرر     -
قسـم االقتصـاد   ) تصميم وطباعة المنسـوجات (

  .المنزلي في الكليات واالقسام المناظره
  المراجع

، ٤ط "المناهج بين النظريـة والتطبيـق  : "أحمد اللقاني
  .م١٩٩٥ الم الكتب، القاهرة،ع

تكنولوجيـا التعلـيم ومنظومـة    : "احمد حامد منصور
-دار الوفاء للطبـع والنشـر  " الوسائط المتعددة 

  .م ١٩٩١المنصورة 
تنمية التفكير اإلبتكاري "  :اماني عبد الحليم عبد الرحمن

لدى طالبات المرحلة الثانوية باستخدام مهـارات  
" لمنـتج الطبـاعي  التفكير، وانعكاس ذلك علـى ا 
، كليه التربيه الفنيه ،رساله ماجستير غير منشوره

  .م٢٠١٠جامعه حلوان 
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المزاوجه بـين الطباعـه   "  :اماني محمد رفعت الشيخ
بالشاشه الحريريه والنقل الحراري فـي معلقـات   
مستلهمه من طراز الفن الجديد وتطبيقاتهـا فـي   

ه كلي ،رساله ماجستير غير منشوره" التربيه الفنيه
  .م٢٠١٢جامعه حلوان  ، التربيه الفنيه
تكنولوجيـا صـباغة وطباعـة    : " احمد فؤاد النجعاوى

، منشـاة المعـارف   "وتجهيز االقمشـة القطنيـة  
  .م ١٩٨٣، االسكندرية

تطويع الدمج بين طريقتي الطباعة ": ايمن رمزي حبشي
بالشاشة الحريريـة واالستنسـل،إلنتاج معلقـات    

" مرحلـة الثانويـة  مطبوعة غير نمطية لطالب ال
كليـه التربيـه    ،رساله ماجستير غيـر منشـوره  

  .م٢٠٠٠،جامعه عين شمس ،النوعيه
تطبيق وحدة تعليمية مقترحـة فـى    ":تغريد محمد عمر

التربية الفنية لتنمية بعض المهـارات المطلوبـة   
رسالة ماجسـتير غيـر   " لطالبات التربية الخاص

، جامعـة ام القـرى   ،كليـة التربيـة   ،منشـوره 
  .م٢٠٠٤،سعوديةال

التعليم الجامعي والتقويم الجـامعي بـين   ": حسن شحاتة
العربيـة،   ،، مكتبة الـدار ١ط "النظرية والتطبيق

  .م٢٠٠١القاهرة،
التخطـيط العـداد مراكـز    :"حسين حمدي الطـوبجي 

        ندوة قادة التنشـئة التربويـة فـى    (مصادر التعلم
 يـة، العربى للتقنيات العرب المركز)العربية البالد

  . م١٩٩١ الكويت،
المطبعـة   ،"النسـيج االسـالمى  " :سعاد محمد مـاهر 

  .م ١٩٧٧، ةالقاهر ،االميريه
 "علم النفس في المجال التربوي": عبد الرحمن عيسوي

   .م١٩٩٦، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية
تصـميم طباعـة    "عبد العزيز احمد جودة واخـرون  

  .م٢٠٠٠، ٢ط ،"المنسوجات اليدوية
طباعة المنسوجات فـى اطـار   : "زة محمود عزبعزي

المؤسسـة المصـرية العامـة للتـاليف     " الثقافة
  .م ١٩٦٠ ،والطباعة والنشر

اسـتحداث مجـاالت إبداعيـة     ":عفاف أحمد عمـران 
والشاشة  بالتوليف بين أسلوبي الطباعة باألستنسل

، مجلة بحـوث فـى التربيـة الفنيـة     "الحريرية
المجلد  -حلوان ية، جامعةوالفنون، كلية التربية الفن

  .م ٢٠٠١يوليو ، العدد الثالث -الثالث
وحدة مقترحة فى االقتصـاد  : "عهود عبد االله الشريف

المنزلى لتنمية التذوق الجمالى واالبتكـار لـدى   
تلميذات الصف السادس من المرحلـة االبتدائيـة   

رسـالة ماجسـتير غيـر     ."بمدينة مكة المكرمة
، السعودية ،امعة ام القرىج ،كلية التربية، منشوره
  .م ٢٠٠٦

فاعليه وحده تدريسيه في ماده ": غاده رفعت احمد حسن
المالبــس المنزليــه لتنميــه بعــض المعــارف 

رسـاله  " والمهارات في ضوء االتجاهات الحديثه
عـين   ،كليه تربيه نوعيه، ماجستير غير منشوره

  .م ٢٠٠٤، شمس
بـين  مداخل تجريبيـه للتوليـف   ": فاطمه سالمه احمد

الشاشه الحريريه والرسـم المباشـر السـتحداث    
رسـاله  "صياغات طباعه قائمه علي فـن البـوب  

 ، كليه التربيـه الفنيـه   ، ماجستير غير منشوره

   . م ٢٠١٢. جامعه حلوان
التقـويم  : "امـال صـادق  ، سيد عثمان،فؤاد ابو حطب 
القـاهرة  ، مكتبة االنجلو المصرية ،٤ط ،"النفسى

  . م ٢٠٠٠،نصورة الم، للطباعة والنشر
طباعة االقمشة القطنية للحصول : "ماجدة ابراهيم متولى

 ،رسالة دكتوراة ،"على تصميمات مبتكرة لالطفال
   .م ٢٠٠١، كلية االقتصاد المنزلى جامعة المنوفية

دليل المعلـم الجـامعي فـي    " :محمد عبد المنعم شعيب
تصميم وتطوير المناهج بين الفكر التربوي والفكر 

    . م ١٩٩٧، دار القاهره للنشر، "قيالتطبي
مكتبـة   "اإلشراف التربـوي الحـديث  ": محمود المساد

  . م ٢٠٠١ اإلسراء، الكويت،
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التصـميم التعليمـي نظريـة    : "محمد محمود الحيلـة 
دار الميسره للنشر والتوزيع والطباعة،  "وممارسة
  .١٩٩٩ عمان،

االهـداف واالختبـارات فـى    " :محمد رضا البغدادى
" ج وطرق التدريس بين النظرية والتطبيـق  المناه

  .م ١٩٩٨ ،دار الفكر العربى
دار  ،"فـن طباعـة االقمشـة    :"مصطفى محمد حسين

   . م ١٩٩٦، القاهرة، المعارف

فاعلية تدريس وحـدة  ": يسرى جالل وسعيد عبد الغفار
تعليمية فى الخزف فى تنمية بعض القدرات الفنية 

بحث منشور " ة يالتشكيلية لدى طالب التربية الفن
المؤتمر العلمي السـنوي األول لكليـة التربيـة    ب

النوعية بالمنصورة دور التعليم النوعي في التنمية 
ابريـل   ١٣ -١٢ البشرية فى عصـر العولمـة   

٢٠٠٦.
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ABSTRACT 

The research aims to: 
Preparation an educational unit in silkscreen printing within the Rapporteur of "design and textile 

printing" in a simple way, and at a low cost. The study was applied on the first year students, Department of 
Home Economics, Faculty of Specific Education at the University of Mania. The strength of the sample (80) 
students. The application was in the second semester of the academic year (2012 – 2013) To measure the 
effectiveness of the suggested educational unit on the cognitive performance and Technically gifted of 
students in print. and the current  search follow experimental method "design of the experimental group one" 
in order to identify the extent of the influence of the independent variable "educational unit" on the dependent 
variable "cognitive performance and Technically gifted" for the students under study. Applying the 
educational unit resulted  the results for the presence of statistically significant differences between the mean 
scores of the students in both the "test the cognitive performance and Technically gifted" before and after the 
application of unity for the benefit of the dimensional application", And exploring views of students about the 
proposed unit result was approved (by 95.5%) previous results demonstrate the effectiveness of the proposed 
unit in teaching silkscreen printing within the Rapporteur of "design and textile printing" 
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  :اسماء السادة المحكمين :١ملحق

 .جامعه المنوفية –كليه التربيه –استاذ المناهج وطرق التدريس: سعيد جابر المنوفي/ د . أ -١

 .جامعه المنيا –كليه التربيه –استاذ المناهج وطرق التدريس: صفيه احمد سالم/ د . أ -٢

 .جامعه المنوفية –كليه االقتصاد المنزلي –استاذ المناهج وطرق التدريس: مني ابو شنب/ د . م.أ -٣
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  المعرفى االختبار: ٢رقم ملحق
 ...............: التخصص :    .....................                                                 الدكتور  ة األستاذ-السيد

 : ...............  الجامعة :  ..................                      القسم      :...............                          الكليه

  ،،،،،بعد التحيه 
ية وحدة تعليمية للطباعة بالشاشـة  فاعل( تحت عنوان بإجراء بحث )أميمة رءوف  -مدحت محمد( يقوم الباحثان
لتنميه معارف طالبات قسم االقتصاد المنزلى بكليـة التربيـة    "مقرر تصميم وطباعة المنسوجات "الحريرية  ضمن

وقد قام الباحثان بإعداد االختبار  ،هللشاشة الحريري للطباعه يقوم الباحثان باستخدام طريقة تدريس مبسطة و. )النوعية
ب من سيادتكم التفضل بمعاونتنا باإلطالع على أدوات الدراسة لتقييمها، والتكرم بإبداء الـرأي فـي   نرغ. )المعرفي(

  .في المكان الذي يمثل إجابتك  ( √)النقاط التالية من خالل وضع عالمة 
 

 مالحظات ال أوافق الي حد ما أوافقأوافق البنودم
  مالئمة االختبار لمجموعة البحث   ١
  للمعارفختبار شمول اال٢
  دقة صياغة عبارات االختبار  ٣
  صالحية االختبار للتطبيق   ٤

  ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                   
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 االختبـــار

   ............:  اراالختب زمن :     .............       الفرقه  .............                         الطالب أسم

  : اآلتية العبارات أكمل :األول السؤال
 ..................و.............و..................و.................من اهم تقنيات الطباعة اليدوية  -

 ......................تعد الطباعة بالشاشة الحريرية هى التطور الطبيعى للطباعة بـ -

 ............................بالشاشة الحريرية اولى خطوات الطباعة  -

 ...............و..............من الطرق المختلفة التى يتم استخدامها لنقل التصميم  -

 ....................... اللونتتم عملية الطباعة بالشاشة الحريرية عن طريق دفع  -

  اثناء الطباعة  اللونفى دفع .............تستخدم  -
 .............و.............و.............ميزات الطباعة بالشاشة الحريرية من م -

 ..................و.............و...............من المميزات االقتصادية للطباعة بالشاشة الحريرية  -

من الخصائص الواجب توافرها فى العجائن الطباعية المستخدمة فى الشاشة الحريرية  -
 ..........و.........و............

 ..........و...........و...........من انواع العجائن الطباعية المستخدمة فى الطباعة بالشاشة الحريرية  -

 :أمام العبارة الخطأ (x)أمام العبارة الصحيحة أو عالمة  (√)ضع عالمة  :ىالثان السؤال

امل بطرق مختلفة بحيث تنزل مساحات مفتوحة الشاشة الحريرية عبارة عن نسيج مشدود على اطار خشبى يع -
 (        )                         لمرور المادة الملونة من خاللها الى السطح المراد طباعته               

 (        )    وليس ضعفيا على اطار الشبلونة                            جيداالبد ان يكون القماش مشدود  -

 (        )                                                             تعتبر مكلفهتى يتم تنفيذها ال الشاشات -

 (        )         يمكن طباعة الرسوم الهندسية التى تحتوى اقالما طولية بطول القماش بالشاشة الحريرية   -

 (        )     ريرية                       تستخدم االقمشة المصنوعة من قماش القطن للطباعة بالشاشة الح -

 (        )       يمكن استخدام ورق القص واللصق فى نقل التصميم على الشاشة الحريرية                  -

 (        )           العجينة الطباعية هى المواد الملونة التى تكسب االسطح مظاهرها اللونية                -

 (         )                                                        ع بالشاشة الحريريةوشكل المطبعدم دقة ال -

 (         )            يمكن طباعة المساحات اللونية بسهولة وعمق كاف باستخدام الشاشة الحريرية          -

 (         )                                                    تدريب على الطباعة بالشاشة الحريرية ال يسر -
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 المهاري االختبار:  ٣  رقم ملحق

 ...............: التخصص :    .....................                                                 الدكتور  ة األستاذ-السيد -

 : ...............  الجامعة :  ..................                      القسم       :...............                          الكليه -

  ،،،،،بعد التحيه 
فاعلية وحدة تعليمية للطباعة بالشاشـة  ( تحت عنوان بإجراء بحث )أميمة رءوف  -مدحت محمد( يقوم الباحثان
طالبات قسم االقتصاد المنزلى بكلية التربيـة   لتنميه ومهارات "مقرر تصميم وطباعة المنسوجات "الحريرية  ضمن

وقد قام الباحثان بإعداد االختبار  ،هللشاشة الحريري للطباعه يقوم الباحثان باستخدام طريقة تدريس مبسطةو. )النوعية
ـ  . )المعرفي( ي نرغب من سيادتكم التفضل بمعاونتنا باإلطالع على أدوات الدراسة لتقييمها، والتكرم بإبداء الـرأي ف

  .في المكان الذي يمثل إجابتك  ( √)النقاط التالية من خالل وضع عالمة
  

 مالحظات ال أوافق الي حد ماأوافقأوافق البنودم
 مالئمة االختبار لمجموعة البحث   ١
 للمهاراتشمول االختبار ٢
 دقة صياغة عبارات االختبار  ٣
 صالحية االختبار للتطبيق   ٤
 ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                 

 
  االختبـــار

 .......... :الفرقة                       ……  :اسم الطالبة

                         ساعات ٤ :زمن االختبار
 :، وهيالوحده أمامك مجموعة من االدوات التي تم تناولها بالدراسة خالل 

 قماش حرير خفيف   -             اطار من الخشب       -

 .دبابيس ضغط  -      شريط الصق                    -

 .مسطرة الطباعة  -الوان بجمنت للطباعة               -

 .مجفف هواء  -ورنيش تلميع وفرشة               -

عليها،  تم التدريباصة التي ، وباستخدام األدوات والعدد الخللوحدهمن خالل ما تم دراسته خالل البرنامج التدريبى 
 :التالي نفذ

 .وضع تصميم من الحروف االنجليزية من تصميمك باستخدام ورق القص واللصق  -١

 :باستخدام الخامات واألدوات الموجودة مع مراعاة التصميمتنفيذ  -٢

 .استخدام الدقة فى استخدام االدوات   -

 .دقة التنفيذ للقطعة المنفذة -

 .نهاء القطعة بشكل صحيحا -

 .تقديم القطعة فى صورتها النهائية بنهاية الوقت المحدد لالختبار  -٣
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   منتج منفذأستمار تقييم  :٤ملحق رقم
 ...............: التخصص :    .....................                                                 الدكتور  ة األستاذ-السيد -

 : ...............  الجامعة :  ..................                      القسم       :...............                          الكليه -

  ،،،،،بعد التحيه 
فاعلية وحدة تعليمية للطباعة بالشاشـة  ( تحت عنوان بإجراء بحث )أميمة رءوف  -مدحت محمد( يقوم الباحثان
لتنميه ومهارات طالبات قسم االقتصاد المنزلى بكلية التربيـة    "مقرر تصميم وطباعة المنسوجات "الحريرية ضمن

أستمار وقد قام الباحثان بإعداد  ،هللشاشة الحريري للطباعه يقوم الباحثان باستخدام طريقة تدريس مبسطة و. )النوعية
رم بإبداء الرأي فـي  لتقييمها، والتك االستماره نرغب من سيادتكم التفضل بمعاونتنا باإلطالع على . منتج منفذتقييم 

  .في المكان الذي يمثل إجابتك ( √)النقاط التالية من خالل وضع عالمة 
 مالحظات ال أوافق الي حد ما أوافقأوافق البنودم
 لمجموعة البحث  مدي مناسبه استماره التقييم  ١
 للمهارات المطلوبه للطباعه استماره التقييم شمول ٢
 استماره التقييمت دقة صياغة عبارا  ٣
  استماره التقييمصالحية   ٤

 ...وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير                 

  االستمارة
 

 وصف األداء المهاري الصحيح
 مستويات األداء

ممتاز
٤ 

 جداً جيد
٣  

 جيد
٢  

 مقبول
١  

ضعيف 
٠  

مرحلة البدء  :المحور االول 
    في اعداد الشاشه الحريريهمة تجميع االدوات المستخد

    التصميم دقه  
     الرسم التوضيحي للتصميم صحيح وواضح

    مالئمه التصميم للتنفيذ
      الشاشه الحريريهالتصميم لحجم تناسب 

  مالحظات
  مرحلة االعداد  :المحور الثانى 

     اعداد الشاشه الحراريه
   سبة للتنفيذاختيار االدوات المنا

     لنقل التصميم المالئمه الطريقهاختيار 
   .اختيار االلوان المناسبة للتصميم 

 مالحظات
مرحلة التنفيذ :المحور الثالث 

     وضع التصميم فى المكان المناسب 
   التصميم لنقلاستخدام التقنيات المناسبة 

     لصق التصميم جيدا 
   سمات الحرير جيدا باستخدام الورنيشسد م

   طباعة التصميم بااللوان المناسبة 
 مالحظات

مرحلة االنهاء :المحور الرابع 
    دقه البتصميم المطبوع

     المنفذهقيمة جمالية للقطعة تحقيق ال
     استخدام الشاشه الحريريه بطريقه سليمه

   لاللوان  عدم وجود اى عيوب او تسرب
    هطباعالبعد  للقطعه المنفذهالشكل العام 
 مالحظات

 


