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ستراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات في تنمية ميارات إلتوظيف برنامج فاعمية 
 يقياس رضا طالبات االقتصاد المنزلو  يشيو فن المانداال والتفكير البصر كرو 

 د.سحر برعيىالة مصطفى د. 
 مستخمص البحث:

إستراتيجية التعمـ القائـ عمي توظيؼ إعدادا برىاهج ل تسعى الدراسة الحالية إلى    
لدي  هٍارات التفكير البصريو كروشية فف الهاىداال في تىهية هٍارات الهشروعات 

؛ ولتحقيؽ ٌذي هدى رضا الطالبات عف البرىاهجطالبات االقتصاد الهىزلي، وقياس 
التصميم شبو التجريبي ذو الهىٍج التجريبي ع اتبإب تافاألٌداؼ قاهت الباحث

الدراسة  تيتـ اختيار هجهوعو في القياس البعدى لهتغيرات الدراسة،تين المجموع
، طالبة48نعددى منزليالقتصاد االالفرقة الرابعة شعبة طالبات هف شوائية بطريقة ع

كروشية فف اإلختبار الهٍارى، وبطاقة هالحظة هٍارات  :أدوات الدراسة فيوقد تهثمت 
، وهقياس التفكير البصرى، وهقياس تقييـ الهىتج الىٍائي، واستبياف لقياس رضا الهاىداال

ساٌـ البرىاهج الهعد في النتائج التالية: عن وقد أسفر البحث ، الطالبات ىحو البرىاهج
ضوء إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات في تىهية هٍارات كروشية فف الهاىداال، 

كروشية هٍارات والتفكير البصري لكروشية فف الهاىداال، وتىفيذ هشغوالت فىية باستخداـ 
رضا تتهيز بجاىب وظيفي وجهالي وتقىي هتهيز، وتحقيؽ هستوى عاٍؿ هف فف الهاىداال 

تصهيـ : تـ تقديـ التوصيات التاليةوفي ضوء تمؾ الىتائج الطالبات ىحو البرىاهج، 
أىهاط الهٍارات اليدوية الخاصة بفىوف الكروشيً وكذلؾ  تسٍـ فى تىهية عهمية دروس

خريجات ضرورة تطوير براهج إعداد ، و التفكير الهختمفة وهىٍا التفكير البصرى
ستخداـ ،االقتصاد الهىزلي إستراتيجيات تدريسية  بها يتهشي هع هتطمبات الهستقبؿ، وا 

دهج الفىوف الهحفزة والباعثة عمى تبىى ، تؤكد عمى الدور االيجابي لمهتعمـحديثة 
ٍارات لمهات االقتصاد الهىزلي تركز عمى أداء طالب الىشاط هع فىوف أشغاؿ اإلبرة التى

خاصة بطاقة في البحث الحالي و هة األدوات الهستخدفادة هف االست، و الهختمفة
 في هراحؿ تعميهية أخرى.طالبات لهٍارات كروشيً فف الهاىداال الهالحظة لتقييـ أداء ال

هٍارات  – اتالتعمـ القائـ عمى الهشروع استراتيجية -توظيؼ :الكممات المفتاحية
 .رضاال –التفكير البصرى -فف الهاىداال  ًكروشي
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The effectiveness of a program to employ the project-based 

learning strategy in developing mandala crochet skills and 

visual thinking and measuring the satisfaction of home 

economics students 

Abstract: 

        The current study seeks to develop a program to employ 

project-based learning strategy in the development of the skills of 

the mandala art crouch for women students of home economics, as 

well as to develop their visual thinking skills, and measure the 

satisfaction of female students with the program; The two study 

groups were randomly selected from the 48 students of the 4th 

Division of Home Economics, and the study tools were: skill 

testing, a mandala-based skills note card, a visual thinking scale, a 

final product evaluation scale, and a questionnaire to measure 

student satisfaction towards the program, The visual thinking of 

the Mandala Art Parish, and the implementation of technical tasks 

using the skills of the mandala art crouch, characterized by a 

distinct functional, aesthetic and technical aspect, and achieving a 

high level of student satisfaction towards the program, and in the 

light of these results the following recommendations were made: 

design practical lessons that contribute to the development of the 

manual skills of crochet art as well as different patterns of 

thinking, including visual thinking, and the need to develop 

programs for the preparation of graduates of the home economy. 

  Keywords: Employment - project-based learning strategy - 

mandala crochet skills - visual thinking - satisfaction. 
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 مقدمة البحث:
يشٍد العالـ العديد هف التطورات العمهية والتكىولوجية هها جعؿ عهمية التعميـ     

والتعمـ لدى الطالب ليست هجرد عهمية حشو لمعقوؿ بالهعارؼ بطريقة قصرية 
وتقميدية، بؿ إف هجتهع الهعرفة التكىولوجية الحالي يفرض عمي الهؤسسات التعميهية 

عض الهفاٌيـ األساسية؛ لكي تعيد رسـ أبعاد التفكير في إحداث تغييرات جذرية لب
العهمية التعميهية في ظؿ هفاٌيـ التىهية البشرية الحديثة، واقتصاد الهعرفة، وتىهية 

 االىساف بكاهؿ شخصيتً.
( أىً بالرغـ هف ذلؾ، فٍىاؾ Lou, Y. &Mac Gregor, S,2014, 425 )ويشير   

فجوة بيف ها يتعمهً الطالب والواقع الذي العديد هف األدبيات التربوية التي تؤكد وجود 
يعيشوف فيً، فالتعميـ الذي يتمقوىً غير كافي لحؿ هشكالتٍـ، كها أف ٌىاؾ صعوبة 
لتطبيؽ ها يتعمهوي في حياتٍـ اليوهية؛ لذا ىادت حركات اإلصالح التربوي التحوؿ هف 

الت والتعمـ الىهطية في الهىاٌج وطرؽ وأساليب التدريس إلي التركيز عمى حؿ الهشك
ا هف استراتيجيات التعمـ الىشط التي  االستقصائي والتعمـ القائـ عمى الهشروعات، وغيٌر

يتىاسب هع هواقؼ حياتٍـ وتحديات العصر  تٍتـ بتوفير تعمـ ٌادؼ ذو هعىى لمطالب
 الذي يعيشوف فيً.

لدهج ايكوف حيث ؛ الهدهجأىهاط التعمـ أحد عات القائن عمى الهشرَويعد التعمـ     
األداء، فيتمقي الطالب الهعرفة، والهٍارة، وعميً أف يطبؽ ها تعمهً وعرفً بيو الهعرفة َ

؛ وبذلؾ فإف التعمـ القائـ عمى ة، والوصوؿ لىتائج قابمة لمتطبيؽلحؿ هشكالت حقيقي
الهشروعات يتيح الفرص لمطالب لمتطبيؽ العهمي لها يكتسبً هف هعموهات وهعارؼ 

 (2012،651جات تشاركية )وفاء صالح الديف إبراٌيـ ،بغية الوصوؿ إلي هىت
هيولً ٍي تٍتـ ب، فعات عمي الهتعمـالقائن عمى الهشرَالتعمـ استراتيجية كز تركها    

التدريس ، وذلؾ هف خالؿ بهبادئ الىظرية البىائية، وترتبط تمؾ اإلستراتيجية ورغباتً
في هواقؼ هختمفة غىية  الذي يركز عمى إشتراؾ الطالب في الحصوؿ عمى الهعارؼ

األسئمة والهىاقشة، والتىبؤ طرح والبحث صؿ يَاالب هف خاللٍا فالط؛ بالهثيرات
ا  بالتوقعات، فٍو يصهـ باالشتراؾ هع الزهالء الخطط والتجارب والفرضيات واختباٌر
هف خالؿ جهع وتحميؿ البياىات والهعموهات واستخالص الىتائج، وعرض الىتائج عمى 

  (Quek, Choon, L. 2016, 330) اآلخريف.
التعمـ إلستراتيجية والفعاؿ  الهٍـ دورالعمي ج العديد هف الدراسات ىتائأكدت وقد     

هىٍا: تىهية هٍارات التفكير و في تحقيؽ العديد هف األٌداؼ القائـ عمى الهشروعات 
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الهىظوهي، وتىهية هفٍوـ الذات األكاديهي والتحصيؿ الدراسي، تىهية الهيوؿ والهٍارات 
، وتىهية بعض قدرات الذكاء العمهي تحقيق التعمن َاالبتكاراالجتهاعية االىفعالية، 

ىتاج الهش روعات والهٍارات الحياتية، وتىهية التفكير الىاقد والتحصيؿ األكاديهي وا 
ؿ تَاص، تحقيؽ الهشكالت بطرق ذاتية َجهاعيةؿ َحواتجاي الطالب ىحوي، 

اهلل التعباف، واىتصار هحهود هىٍا دراسة: هٍىد عبدو الهتعمهيو َبعضٍن البعض 
(، وهحهد 2017(، أهؿ شاكر عوض)2018(، ىجالء هحهد فارس)2019ىاجي)

(، 2016) ة هحهد زيودأساه (،2017)(،ووالء عبدالفتاح أحهد2017هد)عبدالرزاؽ هح
وزي2016(، وعادؿ ىاظر الىحاؿ)2016سهاح هحهد إسهاعيؿ)  (، وفلاير سميهاف ٌٌز

(، وعادؿ 2013(، وزياد سعيد بركات)2016(، ٌاشهية الراوي، عايش زيتوف)2016)
 (. 2012(، ووفاء صالح الديف الدسوقي)2012السيد سريا)

هف خالؿ تأصيؿ القيـ الفىية لدى كؿ  وتسعى الهؤسسات التعميهية لتربية األفراد    
هف الطالب والهعمـ وذلؾ لتحقيؽ األٌداؼ التربوية والتىهوية الهىشودة، كها يعد 
االٌتهاـ بتىهية كؿ هف الجواىب العقمية والهٍارية ٌو الىداء الحصرى لتمبية هتطمبات 

ـ التركيز سوؽ العهؿ هها يجعؿ التعميـ الجيد يتوقؼ عمى تأسيس تمؾ الجواىب هع عد
 ( 54، 2007عمى الكـ بؿ عمى الكيؼ الهتهثؿ فى الىوعية )حارس عبد الجابر، 

هجهوعة هتىوعة هف األىشطة البشرية التي تىطوي عمى إىشاء أعهاؿ  ويعد الفف    
فىية بصرية أو سهعية أو أدائية، والتي تعبر عف خياؿ الهبدع واألفكار الهفاٌيهية أو 

 إلى تعزيز قدرتٍا الجهالية أو قوتٍا العاطفية.ت التقىية، والتي تٍدؼ الهٍارا
ويعد فف الهاىديال أحد فىوف التقاليد الروحية الخاصة بالدياىات الشرقية هثؿ    

الٍىدوسية والبوذية والجايىية والشىتوية والتى استخدهت كأداة توجيً روحية في التأهؿ 
لعديد هف الدياىات األخرى قد استخدهوا فف األفراد في ا هها جعؿوبث الىشوة، 

)الهاىداال( لهعتقداتٍـ الديىية الخاصة، وشهؿ ذلؾ اليٍودية والهسيحية والوثىية والعديد 
 ٌاورهوز  ٍاىوافذ الكاتدرائية ولوحات فىجد فف الهاىداال عمى ،األخرى الهوجودةاألدياف هف 

  .يةخفي العديد هف األهاكف التاري ، كها ىجديالهستخدهة
workshop (11/1/2021)-https://thecrochetcrowd.com/mandala 

عد حقاًل ت(أف أشغاؿ اإلبرة Charlotte Gerlings،9(2012كها أكدت دراسة    
وفي هتهيز، الهظٍر الالهىتجات الىافعة ذات  تىفيذ بعضو اليدوية  الهٍارات هيةجيدًا لتى

 اٍمالواقع إف األشغاؿ اليدوية، فضاًل عف كوىٍا هٍارة يدوية وطريقة لمتعبير اإلبداعي، ف
، فالىساء المواتي يهارسف فف التريكو والكروشيً عقمية وجسدية واىفعالية أيضًا فوائد

https://thecrochetcrowd.com/mandala-workshop%20(11/1/2021)
https://thecrochetcrowd.com/mandala-workshop%20(11/1/2021)
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Charlotte+Gerlings%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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يعرفف جيًدا كـ ٌها ههتعاف لمحصوؿ عمى االسترخاء والراحة الىفسية بعد عىاء يـو 
اؽ.حافؿ بالجٍد   واإلٌر

ثـ يأتى دهج فف الهاىداال  ا،ويعد الكروشيً هف أٌـ األعهاؿ الفىية اليدوية إىتشارً    
ا الهتزاج غرز الكروشيً بالكروشيً فيحدث إبداعات بصرية فى التصهيهات وذلؾ ىظرً 

الزاٌية واالبتكارات التصهيهة  ًلواىأبهع جهاليات فف الهاىداال الهتعددة التفاصيؿ 
عمى  ذلؾ بالتركيزو  لهتهيزة، فتظٍر هىتجات الكروشيً ذات هظٍر ثالثي األبعاد،الدائرية ا

ا فف الهاىداال فى زخارف  Haffner Linssen ,2016, 24)) ً.األشكاؿ الدائرية التى عزٌز
( إلى ضرورة اإلستفادة هف اإلهكاىات 2013(وقد أشارت دراسة ىجالء هحهد   

اهتالؾ أكدت والتى  وتىفيذ الهعمقات برؤية هعاصرةيـ الجهالية لفف الكروشيً فى تصه
ا لطرح أفكار تصهيهية برؤية هعاصرة  فف الكروشيً إلهكاىات جهالية يهكف استثهاٌر

حقؽ فيٍا عىصر التهيز إلىتاج الهعمقات وهف أٌـ ىتائجٍا أف التصهيهات الهىفذة قد ت
( 2009أكدت دراسة ٌبً فوزى ) بيىها ،أىٍا تعد إضافة فى هجاؿ الكروشيًوالفردية و 

واستخداهٍا فى عمى العالقة بيف ىوع الهىتج والخاهة الهستخدهة فى هىتجات الكروشيً 
اؿ وكاف ٌدفٍا التأكيد عمى أٌهية استخداـ الكروشيً فى األعه الصىاعات الصغيرة

 .ٍاظيفية لهستخدهيثار فى تىهية الجواىب الجهالية والو آالهىزلية لها لٍذي الفىوف هف 
هف الهجاالت التى  أف هجاؿ أشغاؿ اإلبرة وبخاصة الكروشيً،هها سبؽ يتضح    

تربط بيف الفىوف الحديثة بؿ وتىقمٍا بصورة هرئية هها يتيح لمطالب فرص لمتخيؿ 
 واالبتكار واالبداع الفىى هف خالؿ اىتاج هشغوالت يدوية.

( إلى فاعمية وحدة 2020)ابراٌيـ وعبير طً دراسة كال هف حىاف أشارتكها     
وقياس هدى ،الهالبس تعميهية لتوظيؼ جهاليات فف الهاىداال فى تصهيـ هكهالت

 فعاليتٍا فى التأثير عمى القدرات والهٍارات الهعرفية هتبعة أسموب الرسـ الرقهى، بيىها 
ؿ هف خال فى دهج الكروشيً بفف الهاىداال الجاىب الهٍارىتىهية تٍتـ الدراسة الحالية ب

إضافة إلى  تىفيذ بعض الهفروشات الهىزلية التى تبعث عمى البٍجة وازالة التوتر
 . االستفادة هف جهاليات فف الهاىداال

التكىولوجية  وتعتبر هٍارات التفكير البصري هف أكثر الهٍارات الهرتبطة بالثورة    
ات، كها أف والهعموهاتية الهعاصرة، فقد أصبحت الصورة تغىي عف الكثير هف الكمه

أغمب الخبرات التي يكتسبٍا الفرد تكوف في شكؿ خبرات بصرية سواء عبر هشاٌدة 
التمفاز أو الٍواتؼ الذكية أو أجٍزة الحاسوب باإلضافة لمصور الخيالية التي يرسهٍا 

 (13، 2013الفرد داخؿ عقمً)إفتكار أحهد صالح،
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كها تتضح أٌهية التفكير البصري في العهمية التعميهية، في تحسيف جودة ىوعية    
التعمـ، وتسريع عهميات التفاعؿ بيف الطالب، ورفع درجة إلتزاـ الطالب بهتابعة جهيع 

، وتىهية عدد هف هٍارات ٍـاألىشطة التعميهية، ودعـ طرؽ جديدة لتبادؿ األفكار بيى
لىاقد والتفكير اإلبتكاري، كها تساعد الطالب في بىاء رؤى التفكير الهختمفة كالتفكير ا

 جديدة وهختمفة لمهشكالت وهواقؼ الحياة اليوهية)ىادية حسيف العفوف، هىتٍى هطشر،
(، وال تقتصر أٌهية التفكير البصري عمي الطالب بؿ تتعدي ذلؾ لتشهؿ 178، 2012

حيث الكشؼ عف الحقائؽ  هف جهيع العاهميف في الهيداف التربوي، لها لً هف دور كبير
ذا توتىهية هٍارات التواصؿ والفٍـ، و العمهية  وضيح األفكار وهشاركتٍا هع اآلخريف، ٌو

يتوافؽ هع إستراتيحية التعمـ القائـ عمي الهشروعات والتي تٍدؼ إلي تحقيؽ ىفس  ها
 .(213، 2016األٌداؼ)عاصـ هحهد إبراٌيـ،

كير التى تحث الهتعمـ عمى اكتساب الهعارؼ يعد التفكير البصرى هف أساليب التفو   
والهٍارات العهمية هف خالؿ الهالحظات والوسائؿ البصرية التى تزيد هف عهمية 

حموؿ هف خالؿ تصور بصري لفكرة فى ذٌىً تتيح لً تىفيذٌا الابتكار وبالتالي االبداع، 
 (67، 2019يداء عبداهلل الهطيري، بشكؿ واقعى.) آهىة هحهد الهختار؛ وغ

ىاؾ العديد هف الدراسات التي ٌدفت بشكؿ أساسي      تىهية التفكير البصري لدى لٌو
والطرؽ العديد هف الىهاذج باستخداـ الهتعمهيف عمي اختالؼ الهراحؿ التعميهية، و 

 واإلستراتيجيات التدريسية بالهواد الدراسية الهختمفة وهف ٌذي الدراسات دراسة كٍؿ هف:
 هكـرأهؿ (، 2019كهاؿ) إيهاف هحهود (،2020خروف)جهاؿ عمى الدٌشاف وآ

(، 2017(، عادؿ رسهي حهاد وآخروف)2017الحهد )(، زيىب طاٌر أبو 2017خميفة)
 & .Keun H.( 2016)، Hailey, D.; Miller, A (، 2016راىيا هحهد هحهد)

Yenawine,. (2015)، Yenawine P. (2014). 
)هشروع وخاصة الهقررات الدراسية الجاهعيةهها دعى الباحثتاف إلى الربط بيف     

وذلؾ هثؿ الكروشيً  االبرة أشغاؿتوظيفٍا لدعـ ض الفىوف كفف الهاىداال و وبع التخرج(
لرفع القيـ الجهالية والهٍارية لدى طالبات قسـ االقتصاد الهىزلى هف خالؿ استراتيجية 

الت التعمـ القائـ عمي الهشروعات، إلثراء سوؽ العهؿ  هها يجعمٍف عىد التخرج هٌؤ
 .وحيوية بأفكار إىتاجية هتهيزة

 مشكمة البحث:
أف  تبيفالهقررات الخاصة بقسـ االقتصاد الهىزلي بعض عىد تدريس الباحثتاف     

 -بكمية التربية الىوعيةً لطالبات الفرقة الرابعة )هشروع التخرج(، والذي يتـ تدريسهقرر
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ا ذي يٍدؼ إوال ،جاهعة الهىيا هف لى توظيؼ هعارؼ وهٍارات الهتعمهيف التى اكتسبٌو
 ،التعميهيةوالكمية والهؤسسات ىفيذ هشروعات تخدـ القسـ فى تصهيـ وتخالؿ دراستٍـ 

 :يىص عمى الذىالتخرج و لهشروع توى التطبيقى ا هع  الهحوتهاشيً 
  تحديد استرتيجية العهؿ وتقسيـ الهتعمهيف إلى هجهوعات عهؿ تعاوىية. 
  الهشروعات وهىاقشتٍاطرح. 
  تحديد هشروع لكؿ هجهوعة وتىفيذٌا وفؽ الخطة الهوضوعة هف قبؿ فريؽ

 .العهؿ هع هتابعة ها تـ تىفيذي بشكؿ دورى
يتـ تقديهً بصورة تقميدية لمطالبات، كها ال وعمي الرغـ هف ذلؾ فإف ٌذا الهقرر     

، والعهؿ الجهاعيثير لدى الطالبات روح الفريؽ تستخدـ في تدريسً وسائؿ أو أىشطة ت
، بؿ اعتاد أف تكمؼ كؿ طالبة بهشروع هىفرد هها يشيع هجاؿ لمهىافسة غير الىاضجة

وتأكدت هشكمة الدراسة عىدها  ها اىعكس سمًبا وأدى إلى ضعؼ الهٍارات التقىيةه
ٍف، والتي تقـو الحظت الباحثتاف، ىتائج الطالبات في التقييـ الىٍائي لهشروعات تخرج

الطالبات بإىتاجٍا في ىٍاية السىة الدراسية، حيث كاىت هشروعاتٍف تفتقر لإلتقاف، 
يجاد أفكار جديدة وهبتكرة، كها أف أعهالٍف  لىاحية ا يتضاءؿ بٍاوجودة التصهيـ، وا 

ال تتىاسب هع الهواصفات  ، هها يجعمٍاوالهعايير التقىية الوظيفية التكاهمية والجهالية
إلعداد برىاهج  دعت الحاجة ؛ ولمتصدي لٍذي الهشكالتاتعو وعة لمهشر الهوض

هٍارات ، وقياس فاعميتً في تىهية ئـ عمى الهشروعاتتوظيؼ إستراتيجية التعمـ القال
رضا الطالبات عف  قياسالتفكير البصري لديٍف، و و ات طالبالكروشيً فف الهاىداال لدى 

 التساؤالت التالية: عف البرىاهج وهف ٌىا تتبمور هشكمة البحث في اإلجابة 
في التعمـ القائـ عمى الهشروعات ة استراتيجيتوظيؼ البرىاهج الهعد لها فاعمية  .1

 كروشيً فف الهاىداال لدى طالبات االقتصاد الهىزلى؟تىهية بعض هٍارات 
استراتيجية التعمـ القائـ عمى الهشروعات في البرىاهج الهعد لتوظيؼ  ها فاعمية .2

 لدى طالبات االقتصاد الهىزلى؟ لفف الهاىداال تىهية التفكير البصري
  ؟درجة رضا طالبات االقتصاد الهىزلى ىحو البرىاهجها  .3

  أىداف البحث:
 في تىهية كٍؿ هف:البرىاهج ٌدؼ البحث الحالي التعرؼ عمي فاعمية  
 هٍارات كروشيً فف الهاىداال لدى طالبات االقتصاد الهىزلى. .1
 لدى طالبات االقتصاد الهىزلى. التفكير البصري .2
 .توظيؼ كروشيً فف الهاىداال في عهؿ بعض الهفروشات الهىزلية .3
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 .البرىاهجرضا طالبات االقتصاد الهىزلى ىحو  .4
ارات كروشيً فف العالقة اإلرتباطية بيف اكتساب طالبات االقتصاد الهىزلى لهٍ .5

ف البصري، ورضا الطالبات ىحو البرىاهج   .الهاىداال، وتفكيٌر
 أىمية البحث:

 يهكف تحديد أٌهية البحث الحالي فيها يمي:
فف الكروشيً هع العديد هف الفىوف الهعاصرة بطرؽ هختمفة لتىفيذ العديد هف  دهج -

 التي تتهيز بىواحي وظيفية هتعددة.هشغوالت الهىزلية ال
توظيؼ إلى أٌهية الهصرية تَجيً ىظر القائهيو عمى العهمية التعميهية بالجاهعات  -

 .في العهمية التعميهية القائن عمى الهشرَعاتلـ التعإستراتيجية 
فف الهاىداال إلقاهة كروشيً توظيفً  ىحو طالبات االقتصاد الهىزليتوجيً ىظر  -

 الهستقبؿ.هشروع صغير يدعـ الطالبة ويوفر لٍا هصدر دخؿ في 
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود اآلتية:
 حدود هوضوعية: .1
إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات في تىهية هٍارات كروشيً  برىاهج لتوظيؼ -

 التفكير البصري لدي طالبات االقتصاد الهىزلي.و فف الهاىداال، 
 :بشريةحدود  .2
 (طالبة.48عددٌف)، الفرقة الرابعةاالقتصاد الهىزلي هجهوعة هف طالبات  -
 حدود هكاىية: .3
 جاهعة الهىيا.  -كمية التربية الىوعية،ربة البحث بقسـ االقتصاد الهىزليتـ تطبيؽ تج -
 حدود زهىية: .4
 ـ.2020/2021معاـ الجاهعي لوؿ تـ تطبيؽ البحث خالؿ الفصؿ الدراسي األ .5

 : بحثأدوات ال
 :الباحثتاف جهيعٍا هف إعداد األدوات التالية: الحاليبحث ال استخدـ 

استراتيجية التعمـ القائـ عمى لتوظيؼ برىاهج وتتهثؿ في  :أداة المعالجة التجريبيةأواًل: 
 فف الهاىداال. ًالهشروعات في تىهية هٍارات كروشي

 ثانًيا: أدوات القياس وتتمثل في التالي:
 فف الهاىداال. ًلهٍارات كروشيطالبات الاختبار هٍاري: لقياس أداء  -
 .فف الهاىداال ًلهٍارات كروشيطالبات الأداء لتقييـ  هالحظةبطاقة  -
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الهىزلية التي ىفذتٍا  ت: لتقييـ الهىتج الىٍائي لمهشغوالهقياس تقييـ الهىتج الىٍائي -
 الهاىداال.فف الطالبات باستخداـ كروشية 

 طالبات.الهقياس التفكير البصري لقياس التفكير البصري لدى  -
 .ا الطالبات ىحو البرىاهجهقياس رضا الطالبات: لقياس رض -

 :منيج البحث
، عف البرىاهج لقياس رضا الطالباتصفى التحميمى اتبعت الباحثتاف الهىٍج الو     

لتصهيـ شبً التجريبي ذو الهجهوعتاف الضابطة والتجريبية في الهىٍج التجريبي ااو 
القياسيف القبمي/البعدى لهتغيرات الدراسة، ويتـ هف خالؿ ٌذا التصهيـ هقارىة ىتائج 

ي ألدوات الدراسة والهتهثمة "هجهوعتي البحث" في التطبيقيف القبمي/البعد طالباتال
، وهقياس تقييـ الهاىداالفف هٍارات كروشية االختبار الهٍاري، بطاقة هالحظة في:)

 (.، وهقياس رضا الطالباتلتفكير البصريالهىتج الىٍائي، وهقياس ا
 : متغيرات البحث

 ستراتيجية التعمـ القائـ عمى لتوظيؼ إبرىاهج : الهستقؿ)التجريبي( الهتغير
 في تىهية هٍارات كروشيً فف الهاىداال. اتالهشروع

 :الهتغيرات التابعة، وتتهثؿ في 
 .الهىزلىلدى طالبات االقتصاد  هٍارات كروشيً فف الهاىداال تىهية .1
 .لدى طالبات االقتصاد الهىزلى تىهية التفكير البصري .2
 .الهىزلى ىحو البرىاهج تحقؽ رضا طالبات االقتصاد .3

 مصطمحات البحث:
 إستراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات:-

ا األساسي ٌو الهتعمـ، أها دور الهعمـ ، التعمـ الىشط ٌي أحد إستراتيجيات     هحوٌر
هجهوعة تقديـ تعتهد عمي ، و اإلشراؼ، والتوجيً والهساىدة عىد الحاجةفيقتصر عمى 

؛ ولكف هف األفضؿ أف تكوف (فردية، أو جهاعيةالٍادفة )التعميهية األىشطة هف 
جهاعية هف أجؿ تكاهؿ الهشروع، وتحقيؽ أٌداؼ الهجاؿ الوجداىي لدى الهتعمهيف، 

 .(Yasseri, D.;  & el ,2018)  فتتيح لمطالب التعمـ هف خالؿ العهؿ
 التي هف األىشطة إستراتيجية تعتهد عمي تىظيـ هجهوعة: عمى أىٍا ُتعرؼ إجرائًيا   
 هحددة، تكوف أٌداؼ في هجهوعات، وتسعي لتحقيؽ أو فردي الطالبات بشكؿ بٍا تقوـ
 .قطعة هىزلية هىفذي باستخداـ كروشية فف الهاىداال عبارة عفهىتج ىٍائي  صورة عمى
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 :الكروشيو-
 ىسيج هف الخيط يتـ ىسجً بخطاؼ الكروشيً،فٍو  يعرؼ بأىً أحد طرؽ أشغاؿ اإلبرة

ويستخدـ  ،ويتـ فيً تكويف عراوى هىفردة ثـ تتشابؾ هع بعضٍا بواسطة إبرة الكروشيً
 عبد)بً خيوط هتىوعة هف الصوؼ أو القطف أو الحرير أو األكريميؾ أو خميط هىٍـ. 

  (67، 2017،إيىاس عصهت) و( 1975رضا صالحو الهىعـ صبري، 
ىسيج يدوى يتـ شغمً بإبرة الكروشيً يأخذ شكؿ دوائر هتدرجة  :وُيعرف إجرائًيا بأنو    

لتكويف فى االتساع هف هركز الدائرة الصغرى ثـ تتسع لدوائر هتعددة بألواف هبٍجة 
 . ؿهفروشات هىزلية تتهتع بالحداثة والجها

 :الفن الماندا
هتكررة وهتداخمة بشكؿ فىى يحتوى عمى ىقوش ٌىدسية عشوائية عبارة عف دوائر      

وهأخوذ هف  وهىتظهة، كها يعد أحد أساليب التفريغ الىفسي لمتخمص هف التوتر، ٌو
 wikipedia.org/wiki .الطقوس الديىية لمٍىود لمتعبير عف أصؿ الكوف الهيتافيزيقى

تعىى)الدائرة(، وتعىى فى الهوروث ال( فى ٌذي المغة اكمهة)هاىدو ، (3/5/2020)
ى تقدـ توازف لمعىاصر  الروحى)الهركز والهحيط( فالهاىداال لٍا بىية هتحدة الهركز ٌو

 (133، 2020،. )عبد الرحهف فؤادالبصرية وترهز لموحدة واالىسجاـ
بٍجة هحددة ه دوائر هحورية هتتدرجة وهتكررة وبتىسيؽ هف ألواف :بأنو وُيعرف إجرائًيا 

إلى  فيضيؼ صفة ىفسية باعثة لألهؿ والتفاؤؿال أشغاؿ اإلبرة أحد في اتوظيفٍيتـ 
 الوظيفي والتقىي الهبتكر.  جاىب الىفع

 التفكير البصري:
 الهثيرات بشكؿ أساسي عمى التفكير الذي يعتهد ٌو أحد أىهاط البصرى التفكير     

توظيؼ الهعموهات هف خالؿ  ذٌىية هف الهتعمهيف؛ صورة ويتطمب تكويف البصرية؛
 واكتشاؼ العالقات بيف الهمتقطة البصرية الهشاٌد إدارؾ بٍدؼ الذاكرة؛ فى الهخزىة

 ودهجٍا بالهعموهات السابقة الجديدة الهعموهات بشكؿ يسٍـ في ربط هكوىاتٍا الهختمفة؛
  (Hailey D., Miller A. &  Yenawine,. 2015 ,50 )الهعرفية لمهتعمهيف البىية فى

: القدرات العقمية الهستخدهة إلستخالص أفكار هحددة عمى أىًوُيعرؼ إجرائًيا     
تعتهد عمي الخطوط واأللواف والصور والرسوـ واألشكاؿ والرهوز، هف خالؿ تحميمٍا 
عادة صياغتٍا، ويقاس هف خالؿ الدرجة التي تحصؿ عميٍا طالبات  وتركيبٍا وا 

 البصري الهعد لٍذا الغرض.  االقتصاد الهىزلي في هقياس هٍارات التفكير
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 الرضا:
، بسبب هوضوع هعيفبشكٍؿ عاـ تجاي  فردشعر بً اليالشعور اإليجابي الذي  ٌو   

، إذ إّىً هف األٌداؼ األساسّية التي تسعى هوضوعالٌذا تحقيؽ احتياجاتً، ورغباتً في 
ف براهج رضا الهتعمهيف عها يقدـ لٍـ هلحصوؿ عمي التعميهية اهعظـ الهؤسسات إليٍا 

ـتحصيمٍـ في فعاؿ لً هف دور لها  تعميهية،  .S ).ىحو عهمية التعمـ وتحفيٌز
Musanm , & M. Heathdield ,2019,6) 

بأىً: هحصمة استجابات طالبات االقتصاد الهىزلي بالقبوؿ أو الرفض  ُيعرؼ إجرائًيا   
، ويقاس بالدرجات التي هفروشات هىزلية وتوظيفً في إعداد ،جالتي يبدوىٍا ىحو البرىاه

 تحصؿ عميٍا الطالبات في هقياس الرضا الهعد لٍذا الغرض. 
 :اإلطار النظري لمبحث

يتىاوؿ ٌذا الجزء هف البحث هتغيرات الدراسة األساسية، هف خالؿ إلقاء الهزيد هف     
كروشيً فف التعمـ القائـ عمى الهشروعات، و  الضوء عمى العىاصر التالية: استراتيجية

 ، وتفصيؿ ذلؾ فيها يمي: عف البرىاهجالطالبات  ، والتفكير البصري، ورضاالهاىداال
 :أواًل: إستراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات

تحظى إستراتيجية التعمـ القائـ عمى الهشاريع باٌتهاـ كبير هف التربوييف والباحثيف     
في هجاؿ طرؽ التدريس الحديثة، وذلؾ لمدور الهٍـ الذي تؤديً في تعهيؽ تعمـ 
الطالب، وقدرتٍا عمى هىحٍـ الفرص لهواجٍة الهشكالت، وتثير لديٍـ التحدي 

ـ اليوهية، كها تىهي لديٍـ هٍارات عميا هف لمهواقؼ، والتي تشبً إلى حد كبير حياتٍ
 التفكير كالتحميؿ والتركيب والتقويـ، وتىهي لديٍـ ها يعرؼ بالتعمـ التوليدي. 

ويعد التعمـ القائـ عمى الهشاريع هف أحدث اإلستراتيجيات التي تٍدؼ إلى تطوير     
شاريع هف العالـ الصفوؼ التقميدية تطويرًا شاهاًل، إذ يتعمـ الطمبة االشتراؾ في ه

الحقيقي، باستخداـ التكىولوجيا التي توصمٍـ إلى الهعموهات هف كافة أىحاء العالـ 
ىا يتحوؿ دور الهعمـ هف هقدـ لمهعموهات، إلى دور الهيسر لعهمية تعمـ  وتحميمٍا. ٌو

 (131، 2014الطمبة.)حىاف أحهد الزوايدي، 
عات عمى أداء الهتعمـ، كها تسهح لً وترتكز إستراتيجية التعمـ القائـ عمى الهشرو     

ببىاء هعارفً بىفسً بشكؿ هستقؿ أو هف خالؿ التفاعؿ هع فريؽ العهؿ في هجهوعتً 
صغيرة كاىت أـ كبيرة، وذلؾ هف خالؿ أداء أدوار وهٍاـ وأىشطة تعميهية وفًقا لخطوات 

ئي.)سهاح هحددة، تتمخص في" التخطيط، والتىفيذ، والتقويـ، وتىتٍي بهىتج تعميهي ىٍا
 ( 208، 2016هحهد إسهاعيؿ،
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وتعد إستراتيجية التعمـ القائـ عمى الهشروعات هىًٍجا ديىاهيكًيا لمتعميـ، فٍي تتيح    
لمطالب اكتشاؼ الهشكالت والتحديات الحقيقية في العالـ الهحيط بٍـ، كها تكسب 

ويٍدؼ ٌذا الطالب هٍارات العهؿ التعاوىي عبر التعمـ في هجهوعات تعاوىية صغيرة، 
 ,Amaral , A., & Gonçalves, P. (2015,112) الىهط هف التعمـ إلى:

Bagheri, M., el (2013 ,18) 
دارة الذات وههارسة الهٍارات 1 . ربط تعمـ الطالب بالحياة؛ هها يساعدٌـ عمى التعمـ وا 

 في حؿ الهشكالت، والتواصؿ فيها بيىٍـ.
 .بيىٍـف هٍارات التواصؿ يتحسو ىي، ؿ التعاو . تساعد الطالب عمي ههارسة العه2
 . توفر بيئة تعميهية هحفزة عمي البحث واالستقصاء والتحميؿ.3
. تساعد في تطوير هستويات التفكير الهرتبطة بالتعمـ هدى الحياة وبالهسؤولية 4

 الهجتهعية، كها تحفيز الطالب عمى التفكير اإلبداعي والىاقد.
التكىولوجية الحديثة في عهميتي التعميـ والتعمـ بها يسٍـ في . تستطيع دهج التقىيات 5

 تكويف جيؿ واع بهقتضيات العصر.
. تسٍـ في تدريب الطالب عمى تحّهؿ الهٍاـ والهسؤوليات، والقدرة عمي اتخاذ 6

 القرارات بحسب الهواقؼ اليوهية.
 خدهتً. . تسٍـ في تىهية شعور الطالب باالىتهاء لمهجتهع الهحمي والسعي ىحو 7
ويعتبر التعمـ القائـ عمى الهشروعات هف االستراتيجيات الحديثة في التعمـ، تقوـ عمى   

تىفيذ الهشروع وتحهؿ الطالب لمهسئوليات، يوظؼ الطالب هف خاللٍا الهعارؼ 
والحقائؽ والهفاٌيـ والخبرات التعميهية الهختمفة بشكؿ عهمي في إطار هىظوهي بتوجيً 

شكؿ تفاعمي، هع إعطاء الطالب االستقاللية والهسئولية الكاهمة، هها ورقابة هف الهعمـ ب
يعهؿ عمي تىهية هٍارت وقدارت الطالب الذاتية والجهاعية، وتجاوز الصعوبات 

والء عبدالفتاح يؽ األٌداؼ التعميهية الهىشودة.)والهخاوؼ؛ هها يساٌـ في تحق
 ((Jonathan & Janie, 2014؛ (2017،28أحهد،

ستراتيجية التعمـ القائـ عمى الهشاريع فكرة إثارة اٌتهاـ ودافعية الطالب لمتعمـ وتتجاوز إ 
فقط، بؿ تساعدٌـ وتشجعٍـ هف خالؿ عهمية االستقصاء الفعالة عمى إىتاج هشروعات 

 (2016،150جيدة التصهيـ وبالتالي االرتقاء بهستوى التفكير. )عصاـ إدريس كهتور،
 المشروعات: القائم عمي خصائص إستراتيجية التعمم 

 (207، 2016سهاح هحهد إسهاعيؿ )فيها يمي: تمؾ الخصائص مخص تت  
ستعداداتٍـ. ٍـتواجً ها بيف الطالب هف فروؽ فردية، هع هراعاة قدرات .1  وا 
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 تعهؿ في ضوء الهىحى التكاهمي لمخبرة هف خالؿ الهشاريع الهقترحة. .2
 الهشروع الهقترح.تعزز هٍارات البحث والتحميؿ الهىظـ لتىفيذ  .3
 شيء جديد. إلىتاج َالهٍارات الهعموهات َؼ راهو الهعالعديد  اكتسابتتطمب  .4
 الهشكالت.ؿ حهٍارات َ، الىاقدتتطمب العديد هف عهميات التفكير كالتفكير  .5
ؿ شكاتتطمب العديد هف الهٍارات االجتهاعية كالتعاوف والعهؿ ضهف فريؽ، واأل .6

ي ها ُيع  ". ١٢ػ القرو الرؼ بػ " هٍارات الهختمفة هف االتصاؿ ٌو
 حق االختيار. تعزز َتوفر لمطالب فرص التعبير عف الرأي  .7
 لتحسيف األداء.التكرار الهستهر هع التغذية الراجعة َالتقيين تتضهف عهميات  .8
 لتىفيذٌا.هتطمب أساسي يعد عرض الىتائج أهان الجهٍَر تىهية القدرة عمي  .9
وبذلؾ تعد استراتيجية التعمـ القائـ عمى الهشروعات هىاسبة لتدريب وتأٌيؿ الطالب    

والطالبات وتىهية هٍاراتٍـ الهختمفة، كها تىهي لديٍـ القدرة عمى التفكير وحؿ 
الهشكالت، وهٍارات التعمـ الذاتي، فٍي هف االستراتيجيات التي تجعؿ لمهتعمـ دور 

فتقع عميً هسئولية البحث والتحميؿ واالكتشاؼ والتواصؿ  فعاؿ في العهمية التعميهية،
 (. 107، ،2018والتفاعؿ، هها يىهي لديً العديد هف هٍارات التفكير.) حسف ربحي هٍدي،

 مراحل استراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات: 
 ( كالتالي: 2017يحددٌا هحهد عبدالرزاؽ هحهد )    

اختيار الهشروع: يكوف ىابع هف احتياجات الطالب، وهىاسب لقدارتٍـ العقمية،  .1
 وخبراتٍـ واهكاىياتٍـ، والهدة الزهىية الهتاحة لمتىفيذ والتسميـ. 

 التخطيط لمهشروع: يكوف بتحديد األٌداؼ والهٍاـ واألىشطة الهطموبة، وىوع الهشروع. .2
هشروع إلى الواقع العهمي التطبيقي، هرحمة التىفيذ: يكوف بتحويؿ الجاىب الىظري لم .3

 وتىفيذ الهشروع هف قبؿ الطالب.
ي خطوة هستهرة وهالزهة لجهيع الهراحؿ هف بداية الفكرة حتي  .4 تقويـ الهشروع: ٌو

 التىفيذ، وعرض الهشروع بصورتً الىٍائية.
 :المشروعاتالتعمم القائم عمي خطوات تنفيذ إستراتيجية 

 تطويرفي التالي: ) جية التعمـ القائـ عمي الهشروعاتتىفيذ إستراتي خطواتتتهثؿ    
تحديد الىواتج الهتوقعة في ضوء األٌداؼ ، اختيار هجاؿ الهشروع، فكرة الهشروع

 األساسية التيهٍارات الدهج ، الهشروعلضهاف ىجاح  هحددة هعايير، وضع العاهة
 ,Lou)؛(428 ،2015،ٌبً عادؿ عبدالغىي.)ايجاد هحيط أفضؿ لمتعمـ، الهشروعتخدـ 

Y. &Mac Gregor, S. (2014 ,425؛ 
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 التحديات التي تواجو المعممين عند تطبيق إستراتيجية التعمم القائم عمى المشروعات:
 إيجاد الحموؿ والهقترحات التي تعهؿ عمى ىجاح الهشروعات ودراستٍا جيدًا. .1
 وضع الهشكالت والعقبات كفرص لمتعمـ. .2
 لتطوير الهشروعات الهختمفة.توفير فرص التعاوف هع الزهالء  .3
 إدارة العهمية التعميهية التعمهية بجواىبٍا الهختمفة البشرية، والهادية، والفيزيقية. .4
 االستخداـ الواعي والرشيد لمتقىيات التكىولوجية، وهصادر التعمـ حسب الضرورة. .5
 الهشاركة الفعالة والتعاوف الجاد في تحقيؽ األٌداؼ الهىشودة.  .6

 (326، 2015؛ وحهدي عبدالعزيز الصباغ، 2016،161أبو زيد، )صالح هحهد 
 : المشروعاتالقائم عمي أدوار كٍل من المعمم والمتعمم في ضوء إستراتيجية التعمم 

 (13، 2017،عوض أهؿ شاكر) :أواًل: أدوار المعمم
 في ضوء اٌتهاهاتٍـ الخاصة. تحميؿ احتياجات الطالب -
 والهحفز لطالبً إلىجاز الهٍاـ الهىوطة بٍـ. الهيسرو  هرشدً والوجهيقوـ بدور ال -
 عميً الهتابعة والهالحظة الهستهرة لمطالب أثىاء تىفيذ الهٍاـ الهىوطة بٍـ. -
 إستهرارية عهمية التقويـ وتقديـ الدعـ طواؿ فترة التىفيذ لمهٍاـ الهكمؼ بٍا الطالب. -
 ريقة جيدة.التخطيط الجيد لطرؽ وأساليب تحقيؽ ٌذي االحتياجات، وتىفيذٌا بط -
 إعداد وتٍيئة البيئة التعميهية الهىاسبة الجاذبة، والهحفزة لدوافع الطالب ىحو التعمـ. -
 وعات جديدة.هشرالطالب لعهؿ  تهٍاراالفورية والهباشرة؛ لتعزيز التغذية الراجعة قدـ ت -

 ((Huei-Tse, Hour. ,2015,53 :ثانًيا: أدوار المتعمم
عميً تقع هسؤلية اختيار الهشروع، ووضع خطة العهؿ ٌو الهحور األساسي  -

 الزهالء.باالشتراؾ هع أو الهىاسبة لتىفيذي، بىفسً 
 .الهتعمـ هشارؾ ىشط فعاؿ يقوـ بتىفيذ العديد هف الهٍاـ واألىشطة -
 لحياة اليوهية.لهواقؼ ايكتسب الهتعمـ العديد هف الهٍارات االجتهاعية التي تعدي  -
 ضهف فريؽ لتحقيؽ األٌداؼ الهىشودة. ؿبالتعاوف والعهعميً أف يتهتع  -
 عميً التحمي بالصبر والجد واإلجتٍاد لهواجٍة ها يقابمً هف عقبات أثىاء التعمـ.  -
 .لتهيز واإلبداع في تىفيذ الهشروععميً بتىهية ثقتً بىفسً وبقدراتً عمى ا -

 : ثانيًا: فن المانداال
ٌى تعىي "الدائرة حيث تدور الدائرة ، و Mon-Dah-Lahكمهة "هاىدال" تُىطؽ باسـ     

ىٍا ترهز إلى تىتٍي أبًدا لهدى كبر الدائرة و  ية والطبيعة التي الئحوؿ فكرة الالىٍا ا 
والهجتهعات التي تكوف الدائرة التي تحيط ىفسؾ بٍا والتي قد تكوف العائمة واألصدقاء 
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بذرة التي تدور حوؿ الىواة هثؿ دوراف ، وقد تـ التوصؿ إلي هصطمح الدائرة بالجزًءا هىٍا
الكواكب حوؿ الشهس ،حيث عرفٍا " ىبيؿ الحسيىي" بأىٍا رهز الكوف عىد الٍىدوس 
ي غالبا هاتكوف في شكؿ دائرة تطوؽ هربعا  والبوذييف وبعض الدياىات الشرقية، ٌو
 ويكتب عمي كؿ جاىب هف جواىبٍا اسـ االلً، وغالبا ها يتهركز داخؿ ٌذي الدائرة

 (.111، 2019وآخروف، هحهود  أشكاؿ ٌىدسية) حسىاء عبد الغىى
  www://ar.wikipedia.org/wiki(29/3/2020) ثؼل رق١ّّبد فٓ اٌّبٔذاال:

 

 

 كروشيو فن المانداال:
التى تعىى  croc"الكروشيً" ٌى كمهة فرتسية األصؿ اشتقت هف الكمهة الفرىسية    

( ـ، والتي 1611- 1340صىارة التى استخدهت فى الفترة اإلىتقالية فى فرىسا هف)
  wikipedia.org/wiki (22/1/2021) .أصبحت فيٍا المغة الفرىسية ٌي المغة الرسهية لمههمكة الفرىسية

، ويستخدـ دائرية الاكروشيً يهكف استخداهٍا لعهؿ هاىدٌو تقىية  كروشيً الهاىداال   
الغرز  بعض الهموىة بألواف هبٍجة هكوىة أشكاال دائرية هع استخداـ فيً الخيوط

 عهؿ تصهيهاتل( Overlay Crochetالهتراكب) كها يهكف استخداـ الكروشيً ،العموية
 www:mandala-croche ambassadorcrochet.com(3/1/2021) .الهاىداال لفف
زاٌية وهبٍجة  بألواف هتعددة ً يىفذعهؿ دائرى يتهيز كروشيً فف الهاىداال بأىً     

ههارسة  يساعد و يتخممٍا خطوط تجزئة، ويتـ تىفيذي هف ىقطة فى الداخؿ لمخارج، 
ا  االعتهاد عمى تحفيز قوة الالوعيبالهاىداال هف خالؿ الكروشيً  لمذات والتى بدوٌر

 تتيح إعادة توجيً االىدهاج هع الهجتهع الخارجى هها يولد الشعور بالراحة.
WWW:thesprucecrafts.com/crochet-mandala(2/9/2020)  

يمجأاليً اإلىساف هف  حيث"التأهؿ العهمى"  كروشيً فف الهاىداال أطمؽ عميكها    
هىذ البدء فى ، ي الىفسية والذٌىيةإدراؾ فوائدالتعبيرية التى تسهح لً ب القوىخالؿ بعض 

 الكروشيًعتبر ال يلذلؾ  ،الكروشيً ةقطع إىتاجاختيار الخيوط واألدوات إلى عهمية 
وذلؾ التباع الحرفة ىهًطا هحدًدا  ،"حرفة" لها تسببً الحرفة هف قيود لٍا داللة سمبية

هف الفىوف الباعثة  "الهاىداالكروشيً فف "يعتبر ولٍذا  يهىع هف التعبير عف الهشاعر

https://ar.wikipedia.org/wiki
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ويقمؿ هف التوتر،  الىشاطعمى الٍدوء والهثهرة أيًضا، هها يجعمً فف عالجى يبعث عمى 
ذا ها أكدتً دراسة كال هف )سو وايتىج،  (. Julie،2017( و )2014ٌو

هع التوتر  اإليجابى ف ههارسة كروشيً فف الهاىداال يزيد هف القدرة عمى التعاهؿإ    
الذى يحث الجسـ عمى االسترخاء كها  -تكرار الدوائر والغرز-وذلؾ هف تأثير التكرار

يجاد الحموؿ  يزيد هف الكفاءة الذٌىية ىظًرا لكوىً يوفر هساحة لمتفكير فى الهشكالت وا 
  ((Susanne,2010, 4هعالجة بعض الهشاعرالسمبية هع 
اىداال بتصهيهاتً وألواىً الهتعددة عمى هعت عدة دراسات عمى تأثير فف الهوقد اج  

ٌدفت التي ( و 2015)وآخروف هحهود اهللدراسة عبد هثؿ عهميات االبداع الهتىوعة،
الموىية هف خالؿ توليؼ الخاهات  تًقدر جهاليات فف الهاىداال واستغالؿ لصياغة 

 أحهدر دراسة ىص، و ترحة إلثراء هجاؿ تصهيـ األزياءلتصهيـ وتىفيذ بعض الهىتجات الهق
التى ٌدفت لإلشارة لهالهح فف الهاىداال واالستفادة هف جهالياتً (2017وآخروف)

 الزخرفية والعالجية فى إبتكار بعص التصهيهات الحديثة.
ويهتاز الكروشيً بإهكاىية الحصوؿ هىً عمي ىتائج سريعً بجٍد وزهف أقؿ هف     

يحدث أثىاء العهؿ دوف فقد غيري هف أشغاؿ اإلبرة، كها أىً هف السٍؿ تدارؾ أي خطأ 
كهية الشغؿ أو تمفً، هف ٌىا يصبح هف السٍؿ إىتاج قطع همبسية وزخرفيً هف 

 (.2017، غالب بشرط توافرعىصري الهٍارة والدافعية)شيريف هحهد كروشيًهشغوالت ال
 : أنماط تصميمات فن المانداال

 أوبداية  ليس لًشكؿ دائري ب أىهاط: األوؿ 3إلىتتشكؿ تصهيهات فف الهاىداال  
 الىهطيفشكؿ هربعات هتداخمة هع بعضٍا، والثالث يجهػع بػيف ب، الثاىي ىٍاية

 ) .www.com.invaluable(11/10/2020) الهربع والدائرة)السابقيف
 :المانداالفن  استخدامات كروشيو 

يهكف استخداهٍا كبوستر أو هفرش أو ف تتعدد استخداهات كروشيً فف الهاىداال    
كغطاء هقعد أو غطاء وسادة أو كتصهيـ لسجادة هها يضفى الدؼء والبٍجة إلى 

بألواف  يئةهمتً تصهيها وهف خصائصً أف ىوع 38هىً  يوجدحيث  ديكور الهىزؿ
هف خاللٍا تقسيـ قطاعات هتعددة هف شكؿ الدائرة،  يتـو  ىابضة بالحياة وهتىوعة،

www.allfreecrochet.com/Miscellaneous (4/8/2020) 
 
 
 

http://www.allfreecrochet.com/Miscellaneous%20(4/8/2020)
http://www.allfreecrochet.com/Miscellaneous%20(4/8/2020)
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 نموذج تصورى لتنفيذ قطعة من الكروشيو من خالل فن المانداال:
  
 
 
 
 
(1)

ٚ٘ٝ  –رُ اخز١بس أؽذ رق١ّّبد فٓ اٌّبٔذاال 
رق١ّّبد راد دٚائش ِززبثؼخ ٚثأٌٛاْ ِخزٍفخ ِز١ّضح 

 ٚرٌه ٌزٕف١زٖ.–ِٚجٙغخ 

٠زُ اخز١بس أٌٛاْ اٌخ١ٛه ٌٍزجذ٠ً  (2)
ث١ٕٙب ػٍٝ اْ رىْٛ أٌٛاْ صا١٘خ رٛؽٝ 

 ثبٌؾ٠ٛ١خٚال رمً ػٓ صالصخ أٌٛاْ 

 حتؼض اٌغزس اٌشخزف١ح اٌّظتخذِ(3)

( ٠زُ رٕف١ز دٚائش ثأػذاد ِؼ١ٕخ ٚأٌٛاْ 4)
ِخزٍفخ ػٍٝ أْ رزىْٛ وً دائشح ِٓ ػذد 

ٚرزذسط اٌذٚائش , ِٓ األدٚاس اٌّززب١ٌخ
اٌن١ك ئٌٝ األوضش ارغبػبً ؽغت ِٓ 

ؽغُ لطؼخ اٌىشٚؽ١ٗ اٌّشاد رٕف١ز٘ب 
 .ٚهجمب ٌٍزق١ُّ فٓ اٌّبٔذاال

  غرزة البيكو اٌغشصح إٌّضٌمخ

                           
  اٌغشصح إٌّزفخخ   

    
ػًّ اٌذائشح اٌغؾش٠خ:ٔجذأ ثؼمذح ِٕضٌمخ صُ ٔمَٛ  (5)

ثٍف خ١ٛه اٌغضي ؽٛي اإلفجغ األٚعو ٚاٌغجبثخ 
ِشر١ٓ. صُ ٠زُ ػًّ غشصح ِٕضٌمخ داخً ٚؽٛي ؽبفخ 

 اٌغضي ٌزأ١ِٓ اٌذائشح.

 
( ٔغزّش فٟ ػًّ اٌغشص ثٙزٖ 6) 

اٌطش٠مخ ؽزٝ ٔٙب٠خ اٌذائشح, صُ اٌغشص 
 إٌّضٌمخ إلٔٙبء اٌذائشح.

 
 
 
 
 
 

 

(٠زُ رجذ٠ً االٌٛاْ ٚلـ اٌخ١و صُ سثو اٌخ١و 7)
 اٌغذ٠ذ ٌؼًّ أؽذ غشص اٌىشٚؽ١ٗ اٌضخشف١خ

(٠زُ ص٠بدح ػذد اٌغشص اٌضخشف١خ اٌزٝ 8)
 .٠شاد رٕف١ز٘ب ثطش٠مخ رضا٠ذ٠خ

Mandala-a-www.wikihow.com/Crochet)(1/4/2020 

 
 

http://www.wikihow.com/Crochet-a-Mandala
http://www.wikihow.com/Crochet-a-Mandala
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 : أنواع غرز الكروشيو المستخدمة في البحث بعض
( أف غرزة السمسمة تعد أوؿ وأٌـ غرزة 2012غرزة السمسمة: تذكر ىجالء خيرى) .1

 هف غرز الكروشيً فٍى بداية أي عهؿ يىفذ بالكروشيً. 
 

 

 

 

 

 
 

 www.google.com/search?q=crochet (4/8/2020)(غشصحاٌغٍغٍخ 1فٛسح)

( أىٍا قد يطمؽ عميٍا الغرزة البسيطة 24، 2011،ايتوفجاف )غرزة الحشو: تشير  .2
ى تعطى ارتفاع بسيط لمسطر.  ٌو

 
 
 

 www.google.com/search=crochet+stitche (4/8/2020 (غشصح اٌؾؾ2ٛفٛسح)
 

( أىٍا هف الغرز األساسية في 61ص،2018،العىود عبد الكريـ)غرزة العهود: تذكر .3
 جهيعٍا بغرزة السمسمة وتعطى ارتفاعات هختمفة.الكروشيً وهىٍا أىواع عديدة تبدأ 

 
 
 

الغرزة الثالثية: ٌى هف أكثر الغرز استخداًها فى الكروشيً، تجعؿ الفتحات أطوؿ  .4
 الثالثي.ويطمؽ عميٍا أيًضا اسـ الكروشيً رز هها يىتج عىً ىسيًجا فضفاًضا،بيف الغ

 

 
 

 www.google.com/search?q=crochet (4/8/2020)ةثالثيغرزةالال(3صورة)
( إلي أف هف 89ص، 2005،سىاء الغاهدى): تشير Slipstitch الغرزة الهىزلقة .5

ى تعد أٌـ وظائؼ ٌذي الغرزة أىٍا تعهؿ عمي إىٍاء الصؼ أو قطعة  الكروشيً ٌو
هف أقدـ الغرز الهستخدهة في الكروشيً، فٍى غرزة ضيقة تعطى تصهيهات 
هسطحة، وتستخدـ أيًضا لضـ صؼ إلى دائرة، ولتخفيض عدد الغرز، ولتىفيذ 

 غرز المفؽ كها تستخدـ في تزييف أطراؼ القطعة.

http://www.google.com/search?q=crochet+stitches&tbm=isch&ved(4/8/2020)
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 (الغرزة الهىزلقة4صورة )                           
: ٌى كرات سهيكة ورقيقة عمى الوجٍيف، والتي يهكف Puff Stitch الغرزة الهىتفخة6-

استخداهٍا إلىشاء زخارؼ وعهؿ صؼ هىٍا بيف الغرز األخرى، وتختمؼ شكؿ الغرزة 
 الهىتفخة بىاءًا عمى عدد الحمقات الهوجودة عمى اإلبرة وحجـ االىتفاخ.

 
 
 
 

 puff stitch(21/3/2020)-the-crochet-www.thesprucecrafts.com(اٌغزسج إٌّتفخح5صٛرج)

تتكوف هف غرز كروشيً صغيرة وهستديرة -PICOT Stitch غرزة البيكو:-7
 الشكؿ تضيؼ لهسة زخرفية إلى الحواؼ.

 
 
 
 

  www.google.com/search?q=crochet+stitches&tbm(4/8/2020البيكو(غرزة6صورة)
 :العوامل المميزة لتصميمات كروشيو فن المانداال

 وجود إيقاع بيف الهساحات واألشكاؿ هكوىً  هٍهة: هف األسس الالعناصر والوحدات
وحدات قد تكوف هتهاثمة أو هتكررة أو هتقاربة أو هتباعدة و يتحكـ في إيجاد ٌذي 

 .ات الوحدات التى تهثؿ العىصر اإليجابىاإليقاع
 فاأللواف قادرة  ,إختيار األلواف في التصهيـ يعد هف أٌـ خطوات التصهيـ :األلوان

عمى توصيؿ رسائؿ وأٌداؼ التصهيـ، حيث أف كؿ لوف لً تأثيريتىاسب هع 
بيىهااأللواف الهفرط في  الغرض هف التصهيـ فيصبح التصهيـ جذاب وهثالي،

 .(838- 2018،837، تؤدي إلى إىتشار التموث البصري )ٌبة هصطفىإستخداهٍا ٌ 
 ثالثًا:التفكير البصرى وأشغال اإلبرة:

والذي يثير عقؿ الهتعمـ باستخداـ هثيرات ىهط هف أىهاط التفكير ٌو  التفكير البصري:  
بصرية؛ بٍدؼ إدراؾ العالقات بيف الهفاٌيـ الهتعمقة بالهادة الدراسية، فٍو يتضهف 

 
 

  

https://www.google.com/search?q=crochet+stitches&tbm
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عهميات تىظيـ الصور العقمية الهرتبطة بكٍؿ هف الشكؿ والخط والموف والهكوىات 
 (79، 2016واألىسجة. )طارؽ عبد الرؤوؼ عاهر، إيٍاب عيسى الهصري، 

وتتضح أٌهية هٍارات التفكير البصري في العهمية التعميهية، في تحسيف جودة     
ورفع درجة إلتزاـ الطالب بهتابعة  ىوعية التعمـ، وتسريع عهميات التفاعؿ بيف الطالب،

جهيع األىشطة التعميهية، ودعـ طرؽ جديدة لتبادؿ األفكار بيف الطالب، وتىهية عدد 
، كها تساعد الطالب في تفكير الىاقد والتفكير اإلبتكاريهف هٍارات التفكير الهختمفة كال

ف العفوف، هىتٍى بىاء رؤى جديدة وهختمفة لمهشكالت وهواقؼ الحياة اليوهية)ىادية حسي
(، وال تقتصر أٌهية هٍارات التفكير البصري عمي الطالب بؿ 178، 2012هطشر،

تتعدي ذلؾ لتشهؿ جهيع العاهميف في الهيداف التربوي، لها لٍذي الهٍارات هف دور كبير 
في الكشؼ عف الحقائؽ العمهية وتىهية هٍارات التواصؿ والفٍـ، وىوضيح األفكار 

ذا ها يتوافؽ هع إستراتيحية التعمـ القائـ وهشاركتٍا هع اآلخر  عمي الهشروعات يف، ٌو
 (.213، 2016والتي تٍدؼ إلي تحقيؽ ىفس األٌداؼ)عاصـ هحهد إبراٌيـ،

ويعتبر التعميـ هف خالؿ الرؤية باستخداـ حاسة البصر أداة هعرفية قوية لمتعمـ، فٍو   
        لتعمـ الهستىد إلى الدهاغاالت اأحد أٌـ التطبيقات التربوية الهىضهة حديثًا لهج

( (Yenawine P.,2014 ,24 كها أف التعميـ هف خالؿ تىهية هٍارات التفكير ،
ا فيها يمي: ؛  (Keun H., 2016 ,3 البصري يحقؽ العديد هف الهزايا يهكف إيجاٌز

 (2011،77وهحهد عيد عهار، وىجواف حاهد القباىي، 
 ذاكرة الطالب. يجعؿ التعمـ أكثر هتعة وأبقي أثًرا في .1
 يحوؿ التعمـ إلي ىوعية أفضؿ، ويدعـ العديد هف العالقات االجتهاعية بيف الطالب. .2
 يعكس بشكؿ واضح الحصيمة أو البىية الهعرفية لدى الطالب.  .3
 يسٍؿ عهمية إدارة الهوقؼ التعميهي، وكذلؾ إدراؾ البيئة الهحيطة بسٍولة ويسر. .4
 يوفر طرًقا جديًدا لتبادؿ اآلراء واألفكار.  .5
 يىاسب جهيع الهراحؿ الدراسية هف هرحمة رياض األطفاؿ وحتى التعميـ الجاهعي.  .6

 ميارت التفكير البصري: 
هف خالؿ اإلطالع عمي العديد هف األدبيات التربوية تـ تصىيؼ هٍارات التفكير 

 ( Yenawine P. ,2014,25 ؛(Brumberger E.,2017,380 البصري كالتالي:
تهييز الشكؿ البصري والتعرؼ عميً: يقصد بٍا القدرة عمى التذكر واسترجاع  -

الهعموهات بهجرد الىظر إلي الشكؿ البصري الهعروض وتهييزي عف غيري هف 
 األشكاؿ اآلخرى.
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تفسير الهعموهات: يقصد بٍا القدرة عمى إدراؾ واستيعاب الهعموهات هع القدرة عمي  -
 باب والهبررات هف خالؿ الشكؿ الهعروض.توضيح األس

تحميؿ الهعموهات: يقصد بٍا القدرة عمى التركيز عمى أدؽ التفاصيؿ واالٌتهاـ  -
 بالبياىات والهعموهات الجزئية والكمية والقدرة عمى تصىيفٍا. 

استىتاج الهعىى: يقصد بٍا القدرة عمى استخالص الهعاىي واألدلة واألحكاـ يتـ  -
 خالؿ الشكؿ الهعروض.  التوصؿ إليٍا هف

 معوقات التفكير البصرى:
يواجً تىهية التفكير البصرى بعض الهعوقات، هىٍا: ها ذكري جهاؿ عمى الدٌشاف     

يٍاب عيسي الهصرى)127، 2020وآخروف)  (: 195، 2016(؛ وطارؽ عبد الرؤؼ عاهر، وا 
 .ية التعميهية بالتفكير البصريعدـ إكتراث الهعىييف بالعهم -
 الخبراء الهتخصصيف فى هجاؿ إىتاج أدوات تىهية هٍارات التفكير البصرى.ىدرة  -
 التكمفة العالية إلىتاج البراهج التعميهية الهتخصصة لتىهية هٍارات التفكير البصرى. -
 تطوير إىتاج األجٍزة والبراهج الهرئية بشكؿ هتواصؿ هقابؿ ضعؼ أداء الهعمهيف. -
 لدراسية عف االٌتهاـ بتىهية التفكير البصرى. مهواد ال ضعؼ اٌتهاـ الهىاٌج الحالية -
 صعوبة تفريد التركيز عمي التفكير البصري دوف غيري هف أىواع التفكير األخرى. -

 فن المانداال:كروشيو ات بتنمية ميار  التفكير البصري وعالقتوخصائص 
يسهح التفكير البصرى برؤية األشكاؿ بصريًا، هع عهؿ هقارىات بصرية بيف ٌذي      

و ها يؤدى إلرساء خواًصا لألشكاؿ فى  األشكاؿ والتى تصؿ لمهتعمـ بشكؿ هباشر ٌو
 (2017،36ذٌف الهتعمـ هع االحتفاظ بأثر التعمـ)أهؿ هكـر خميفة،

اط االتصاؿ التى تجهع بيف األشكاؿ وتتهيز هٍارات التفكير البصرى بكوىٍا هف أىه    
البصرية والذٌىية، والتى يهكف تىهيتٍا لدى الطالبات هف خالؿ عرض الصور 
واالشكاؿ الهرئية الخاصة بفف الهاىداال فى الهواقؼ التعميهية الخاصة بهقرر هشروع 
التخرج وفكرة الهحتوى الخاص بً، والتى تعرض هف قبؿ الهعمـ هع هحاولة هف طالبات 

القتصاد الهىزلى إلستيعابٍا وتحميمٍا إلى تصورات جديدة ذات هعىى همهوس لمهعارؼ ا
والهٍارات التى يحتويٍا فف الهاىداال واالرتقاء بهستوى الفٍـ إلى هستوى االبتكار، 
فعىدها تىظر الطالبات إلى الصور والرسوهات واألشكاؿ الخاصة بفف الهاىداال، تستطيع 

لتحويمٍا إلى فكرة همهوسة تجهع بيف جهيع أشكاؿ االتصاؿ  أف تفكر تفكيرًا بصرًيا
البصرية، هتهثمة فى هشغوالت الكروشيً الدائرية والتى تبدأ هف هركز الدائرة ثـ تتسع 
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إلى دوائر هتضهىة هجهوعة هف األلواف الهبٍجة والغرز ذات التصهيهات الفىية 
 يهة الىفعية لٍا.الهتهيزة هع توظيفٍا كهفروشات هىزلية هها يرفع هف الق

ىاؾ العديد هف الدراسات التي تىاولت هٍارات التفكير البصري وأساليب تىهيتٍا      ٌو
(، وآهىة هحهد 2020لدى الطالب وهىٍا دراسة كٍؿ هف: فيصؿ ىاعـ السمهي)

 (، ورىا زيمعي عمي البيشي، وزيىب هحهد العربي2019الهختار،غيداءعبداهلل الهطيري)
(، 2017(، وعادؿ رسهي حهاد وآخروف)2017طاٌر أبوالحهد)(، وزيىب 2019)

فتكار ( وقد أكدت جهيع ٌذي الدراسات 2010وفداء الشوبكي)(، 2017أحهد صالح ) وا 
 أٌهية تىهية هٍارات التفكير البصري. 

 :بحثفروض ال
في ضوء ها سبؽ عرضً هف دراسات وأدبيات تربوية سابقة حاولت الدراسة الحالية 

 فروض التالية:التحقؽ هف ال
( بيف هتوسطي درجات الطالبات 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عىد هستوى) .1

هٍارات دي لبطاقة هالحظة هجهوعتي الدراسة التجريبية والضابطة في القياس البع
 فف الهاىداال لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية. ًكروشي

درجات الطالبات ( بيف هتوسطي 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عىد هستوى) .2
هجهوعتي الدراسة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لهقياس تقييـ الهىتج 

 فف الهاىداال لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية. ًالىٍائي الهعد باستخداـ كروشي
( بيف هتوسطي درجات الطالبات 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عىد هستوى) .3

 هقياس التفكير البصريضابطة في القياس البعدي لهجهوعتي الدراسة التجريبية وال
 لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية.

 برىاهج.درجة رضا الطالبات عف الؼ متخت .4
في التطبيؽ البعدي  ف درجات طالبات الهجهوعة التجريبيةتوجد عالقة إرتباطية بي .5

تج ال، وهقياس تقييـ الهىلكٍؿ هف: بطاقة هالحظة هٍارات كروشية فف الهاىدا
   .البرىاهج عفالطالبات  ، وهقياس التفكير البصري، وهقياس رضاالىٍائي

 إجراءات البحث:
 :التاليتـ إتباع  ًفروضتساؤالت البحث، والتحقؽ هف صحة لإلجابة عمى    

 :تصميم مادة المعالجة التجريبية لمبحث
في تىهية إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات  لتوظيؼفي بىاء برىاهج تهثمت و     

قياس التفكير البصري لدي طالبات االقتصاد الهىزلي و فف الهاىدال و  ًهٍارات كروشي
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د يعدالقاهت الباحثتاف باإلطالع عمى ؛ برىاهجعداد الوإل ؛هجعف البرىاالطالبات رضا 
ف البرىاهج ، وقد تكو التعميهيةمبراهج طرؽ إعداد لهراجع التي تىاولت الدراسات والهف 

البرىاهج وفقًا  : الجزء الىظري، والجزء التطبيقي، وتـ إعدادٌهاهف جزأيف رئيسيف،
 : لمخطوات التالية

رئيسة ال ٌذي الهٍارات تحميؿوقد تـ  ال:افن الماند و)أ(إعداد قائمة بميارات كروشي 
طالبات الهجهوعة هف األداءات السموكية التي تصؼ بدقة وبصورة هوضوعية أداء ي إل

، وقد تـ عرض ا لمحكـ عمى أداء الطالباتلتمؾ الهٍارات؛ وبذلؾ تعد ٌذي القائهة هحكً 
جراء التعديالت  لقائهةلٍذي االصورة األولية  عمى هجهوعة هف السادة الهحكهيف، وا 

 .قائهةتمؾ اللمصورة الىٍائية تـ التوصؿ لالهقترحة وفًقا آلرائٍـ؛ وبذلؾ 
 وفقًا لمخطوات التالية :  إعداده)ب( إعداد البرنامج )المادة التعميمية(: وقد تم 

 ىبتحديد األٌداؼ التعميهية)عاهة وسموكية(، ثُـ اختيار الهحتو  البرىاهج إعداد بدأ -
هصادر التعميـ والتعمـ، وتحديد أدوات وأساليب وتطبيقي(، واألىشطة التعميهية، و )ىظري،

  التقييـ والتقويـ الهىاسبة لمحكـ عمى هدى تحقؽ األٌداؼ الهىشودة. 
 ًتـ إعداد ٌذا اإلطار في ضوء قائهة هٍارات كروشي إعداد اإلطار العاـ لمبرىاهج: -

ذا اإلطار يشهؿ كؿ هف العىاصر التالية:  فف الهاىدال التي أعدت في خطوة سابقة، ٌو
، وفف ًاألداءات السموكية لكؿ هٍارة رئيسة، والهحتوى الىظري الهتعمؽ بالكروشي

بعض هصادر التعميـ والتعمـ و تحديد الزهف الهتوقع لمتدريب عمي كؿ هٍارة، و الهاىدال، 
، ويتكوف البرىاهج هف لمتقييـهتىوعة أساليب و ، هساعدةاليهية تعمال ىشطةواألالهقترحة، 

عف إستراتيجية التعمـ القائـ جزأيف رئيسيف ٌها: "الجزء الىظري ويشهؿ هقدهة عاهة 
وتعميهات عمى الهشروعات، أٌهيتٍا وخصائصٍا وكيفية توظيفٍا في العهمية التعميهية، 

، األٌداؼ السموكية الهرجو تحقيقٍا، و اهجطالبة لتسترشد بٍا أثىاء تىفيذ البرىمهوجٍة ل
، والغرز الهختمفة، وخمفية ىظرية عف ًعف فىوف الكروشي كها يشتهؿ عمي هقدهة عاهة

، والجزء العهمي)التطبيقي( ويشهؿ هىزليةهشغوالت وظيفً في إىتاج وكيفية ت فف الهاىدال
 هىزلية. هفروشاتلعهؿ العرض العهمي لتىفيذ الغرز الهختارة، وكيفية تىفيذٌا وتوظيفٍا 

السادة عمى هجهوعة هف بجزأيً: حيث تـ عرضٍا الصورة األولية لمبرىاهج تحكيـ  -
جهيع بىود أف  إلى واقد أشار و آرائٍـ،  ستطالع، وذلؾ الالهتخصصيف الهحكهيف

عمي هجهوعة البحث  صالحية البرىاهج لمتطبيؽذلؾ يعىى الحة؛ و التحكيـ ص
، وتغيير وتعديؿ بعض األخطاء المغويةتعديؿ  إلىٍـ هى بعضالأشار األساسية، وقد 
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زيادة زهف عدد هف المقاءات ليتىاسب هع الهحتوي الهقدـ ىشطة التعميهية، و بعض األ
 .مصورة الىٍائية لمبرىاهجلتوصؿ ذلؾ تـ البء جهيع ٌذي التعديالت، و إجرابً، وقد تـ 

 أدوات القياس الخاصة بالبحث:
 وفًقا لمخطوات التالية:  ه: تم إعدادالمياري أواًل: االختبار

لدى تطبيقي لهٍارات كروشيً فف الهاىداال : قياس الجاىب الالهٍاري ختباريٍدؼ اال -
 .طالبات االقتصاد الهىزلي

هاىداال دائرية هف كروشيً فف ال : تىفيذ وحدةالهٍاري هف الطالبات االختباروتطمب  -
تىاسؽ هراعاة هع  ٌاوالغرز الهىاسبة لتىفيذهستخدهة اإلبر والخيوط سـ(، 11بقطر)

صياغة تعميهات ، وقد تـ الافف الهاىد خطوط وتصهيهات هعالئـ األلواف بها يت
 .واضحة وهحددةسٍمة و بطريقة  االختبار

، الهحكهيفالسادة عمى هجهوعة هف الهٍاري: الختبار لاألولية  ةصور العرض  -
هىاسبة تعميهاتً،  العمهية لً،و وية المغالصياغة دقة الستطالع آرائٍـ هف حيث: 

سواء بالتعديؿ أو اإلضافة روىً هىاسًبا يُوضع لقياسً، إجراء ها  مٍدؼ الذيل ًقياس
 .في البحث الحالي أو الحذؼ ، صالحية االختبار لمتطبيؽ

السادة التي اقترحٍا الىٍائية: تـ إجراء التعديالت  تًصور في  الهٍاري ختباراال -
 .في البحث الحاليصالح لمتطبيؽ الهٍاري ف، وبذلؾ أصبح االختبار و الهحكه

 مالحظة: وقد مر إعدادىا بالخطوات التالية:الثانًيا: بطاقة 
 .فف الهاىدال ًطالبات لهٍارات كروشيالقياس أداء  :ٍاالٍدؼ هى -
، بحيث تصؼ كؿ عبارة ةسموكي اتءأدا صورةفي  تٍابطاقة: تهت صياغال عبارات -

في ضوء ٌذي البطاقة  تقوـ بً الطالبة، وقد تـ إعداديجب أف أداء سموكي واحد 
 سبؽ إعدادٌا. فف الهاىدال التي ًقائهة هٍارات كروشي

تمؾ ، وقد اشتهمت ستخدهٍاتساعد هبصورة دقيقة  تٍاصياغ بطاقة: تـالتعميهات  -
 .الكهي لدرجاتٍاالتقدير  وطريقةالٍدؼ هف البطاقة، التعميهات 

 هالحظة:الضبط بطاقة و تقىيف حساب الثوابت اإلحصائية ل -
 صدق: أواًل: ال

تـ عرضٍا عمى هجهوعة  هالحظةالبطاقة: بعد اإلىتٍاء هف إعداد بطاقة الصدؽ  -
كؿ هالحظة و  إهكاىية قياسحوؿ:هف الهحكهيف الهتخصصيف؛ وذلؾ لتعرؼ آرائٍـ 

تـ إجراء قد و ، إضافة أو حذؼ ها يروىً هىاًساتعديؿ أو ، و أداء تقوـ بً الطالبة
 .ئٍـبىاًءا عمى آراالهقترحة التعديالت 
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بطاقة لمتطبيؽ عمي عيىة الأجهع الهحكهوف عمي صالحية قد  صدؽ الهضهوف: -
عمي أف ذلؾ  ، ويدؿاضعت هف أجمٍي وُ تالٌداؼ هىاسبتٍا لألو البحث األساسية، 

 هف الصدؽ الظاٌري، وبعد إجراء التعديالت كبيرةتتهتع بدرجة  هالحظةالبطاقة 
 .حاليالبحث الفي رتٍا الىٍائية صالحة لمتطبيؽ أصبحت البطاقة في صو الهقترحة، 

 :ثباتثانًيا: ال
تـ تطبيؽ حيث ىسبة اتفاؽ الهالحظيف، هعادلة بطاقة باستخداـ التـ حساب ثبات  -

ف غير ، هىزلياقتصاد الفرقة الرابعة البطاقة استطالعًيا عمى عيىة هف طالبات  ٌو
استخداـ هعادلة كوبر تـ ( طالبات، و 10هكوىة هف)هجهوعة البحث األساسية، 

 .ىسبة االتفاؽلحساب 
، حيث قاـ ثالث هف عضوات ٌيئة لكؿ طالبةبطاقات(3عدد) تخصيصتـ  -

عمى  ٍفتـ االتفاؽ بيى، وقد تطبيؽ بطاقة الهالحظةالتدريس بهالحظة الطالبات و 
 تتراوح بيفهحددة مهٍارات الأداء الطالبات لاستخداـ درجات هوحدة لهستوى 

 عمى حدة. عضوةاألداء هف وجٍة ىظر كؿ  وجودة دقة ( حسب3،2،1)
عىدها تكوف ىسبة  حدد كوبر هستوى الثبات بداللة ىسبة االتفاؽ كالتالي:قد و  -

عىدها تكوف ىسبة  ، بيىهااىخفاض ثبات البطاقةيعىي ذلؾ  %70االتفاؽ أقؿ هف
بالرجوع لإلطار وذلؾ  ،ارتفاع ثبات البطاقةيعىي ذلؾ  % فأكثر85االتفاؽ

ىسبة االتفاؽ ٌىا كاىت (، و 465، 2006)الهرجعي الهقترح عمي هاٌر خطاب
ي ىسبة 88.94تساوي   .الحظةهالتدؿ عمى ثبات بطاقة  هرتفعة% ٌو

تـ تقسيـ األداء ، هالحظةالدرجات بطاقة لالتقدير الكهي لتحديد بطاقة: الدرجات  -
 ىفذتكالتالي: إذا أداء سموكي درجات لكؿ  ثالثهستويات، وتحديد  ثالثةإلي 

ذا و ، (ثالث درجات)داء بطريقة ههتازةاألالطالبة  أها ، (درجتاف)بطريقة جيدة ًىفذتا 
الدرجة محصوؿ عمي جهع الدرجات لـ تي، ثـ (درجة واحدة)بطريقة ضعيفة ًىفذتإذا 

درجة، وبذلؾ  (210لمبطاقة)عظهي بطاقة، وبذلؾ أصبحت الدرجة الالكمية لم
درجة عالية هف الصدؽ والثبات وصالحة تتهتع ببطاقة مأصبحت الصورة الىٍائية ل
 لمتطبيؽ في البحث الحالي.

 : تم إعداده وفًقا لمخطوات التالية:تقييم المنتج النيائيثالثًا : مقياس 
تي تـ الغوالت الهىزلية تقييـ الهىتج الىٍائي لمهشٌدؼ الهقياس: يٍدؼ ٌذا الهقياس  -

 هف الجاىبتقييـ الال، ويتـ اكروشية فف الهاىد هٍارات توظيؼٌا هف خالؿ فذتى
 )التقىى، والجهالى، والوظيفى(.
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بوية الصورة األولية لمهقياس: بعد إطالع الباحثتاف عمى بعض األدبيات التر  -
 رة األولية لمهقياس حيث تكوفبىاء الهقاييس، تـ إعداد الصو  ؿوالبحوث في هجا

ي: ههتاز، جيد، ضعيؼ، وتهت ،( بىًدا وفًقا لمتدرج الثالثي لميكرت22)هف ٌو
هراعاة دقة الصياغة العمهية والمغوية لبىود الهقياس، كها تـ التأكد هف وضوح تمؾ 

 البىود بحيث ال يتضهف كؿ بىد سوى عىصر واحد لمتقييـ. 
، وقد  تعميهاتالعميهات الهقياس: تـ صياغة ت - هقدهة اشتهمت بشكؿ واضح وهفٍـو

 .ً، وطريقة التقدير الكهي لدرجاتعاهة توضح ٌدؼ الهقياس
  تقييم المنتج النيائي كالتالي:الثوابت اإلحصائية: تم ضبط مقياس  -
السادة مهقياس عمى هجهوعة هف الصورة األولية لعرض صدؽ الهضهوف: تـ  -

 .لمتحقؽ هف صدؽ هضهوىً ؛الهحكهيف
الهقياس كها الجذر التربيعى لهعاهؿ ثبات قيهة بحساب قاس يُ  الصدؽ الذاتي: -

، (0.93)وقيهتً بالىسبة لمهقياس تساوي ،(553، 2011)السيدالبٍي فؤاد أشار 
وبذلؾ وتعد ٌذي القيهة عالية، (، 0.88حيث كاىت قيهة هعاهؿ ثبات الهقياس)

و بذلؾ ،صدؽهف اليتصؼ بدرجة عالية الهقياس بأىً وصؼ يهكف  يصمح  ٌو
 كأداة لمقياس في البحث الحالي.لالستخداـ 

  الهقيهيف.اتفاؽ  حساب ىسبةل هعادلة كوبراستخداـ تـ هقياس: الثبات 
 هف قبؿ ثالثة تقييـ الهشروعات، باستخداـ هقياس تقييـ الهىتج الىٍائي وذلؾ ب

 الخطوات التالية:إتباع ذلؾ هف خالؿ ، و هف األساتذة الهتخصصيف
  ىسخ هف الهقياس لمتقييـ الىٍائي لكؿ هشروع واحد هف الطالبات.تخصيص ثالث 
  الهىتج وجودة حسب دقةب( 3،2،1)درجات تتراوح بيفىهط هوحد لماستخداـ ،

 ( درجة.66) لهقياس تقييـ الهىتج الىٍائي تساويالىٍاية العظهى تصبح وبذلؾ 
  ي ىسبة 88.24بالىسبة لمهقيهيف الثالثة  ىسبة االتفاؽهتوسط كاف و % ٌو

تقييـ الهشروع الىٍائي الهستخدـ في الهقياس تدؿ عمى ارتفاع ثبات عالية 
 كروشية فف الهاىدال.هٍارات لمطالبات بتوظيؼ 

 صورة : بعد حساب الثوابت اإلحصائية، تكوف اللمهقياسصورة الىٍائية ال
عمى  درجة عالية هف الصدؽ والثبات صالح لمتطبيؽتتهيز بمهقياس لالىٍائية 

 . عيىة البحث األساسية
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 :التفكير البصريمقياس رابًعا: 
؛ طالباتال لدىتطور هٍارات التفكير البصري الهقياس: يٍدؼ قياس هف ٍدؼ ال -

 لديٍف.التفكير البصري في تىهية  البرىاهجفاعمية حقؽ هف لمت
 هتبايىة،لهواد دراسية ا بقً لهقاييس الهعدة سابعض االرجوع لبعد وصؼ الهقياس:  -

 سؤاؿ.( 24الهقياس هف )تكوف ، التفكير البصريفي هجاؿ  لهراحؿ عهرية هختمفةو 
هقداري استغرؽ تطبيؽ الهقياس هف الطالبات زهًىا  زهف تطبيؽ الهقياس:حساب  -

حساب هتوسط الزهف الذي استغرقتً هف خالؿ حساب ٌذا الزهف وتـ  ،دقيقة(30)
 عمي عيىة الدراسة االستطالعية.كؿ الطالبات عىد تطبيقً 

، وقد ، بشكؿ تعميهات الهقياس صياغةتعميهات الهقياس: تـ  - واضح وهفٍـو
، وعدد الهقياسهف ٍدؼ لمطالبات التوضح عاهة هقدهة تضهىت تمؾ التعميهات 

 .هفرداتً، وزهف تطبيؽ الهقياس
 الثوابت اإلحصائية لمهقياس:حساب  -
، ًبداء الرأي في، إلالهحكهيفعمى السادة الهقياس تـ عرض الصدؽ الظاٌري:  -

أو  السؤاؿ هف هٍارة إلخري، سواء بالحذؼ أو ىقؿ ئٍـآراو  ٍـإجراء هالحظاتوبعد 
 .سؤاؿ( 20تتكوف هف ) لصورة الىٍائية لمهقياستكوف اتعديؿ الصياغة، وبذلؾ 

الجذر التربيعى لهعاهؿ ثبات قيهة قاس الصدؽ الذاتي بحساب يُ  الصدؽ الذاتي: -
حيث كاىت قيهة هعاهؿ ثبات ، (0.90وقيهتً بالىسبة لمهقياس تساوي ) ،الهقياس
بدرجة عالية الهقياس يهكف وصؼ  وبذلؾوتعد ٌذي القيهة عالية، (، 0.81الهقياس)

و بذلؾ ،صدؽهف ال  .لحاليكأداة لمقياس في البحث ايصمح لالستخداـ  ٌو
عمي  سؤاؿهعاهؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ  تـ حساب قيهةصدؽ االتساؽ الداخمي:  -

 هعاهؿقيـ أف جهيع إلي الىتائج توصمت وقد ، ككؿ لمهقياس الىٍائيةوالدرجة حدة، 
(، 0.68، 0.91بيف )قيهتً ، وقد تراوحت (0.01)االرتباط كاىت دالة عىد هستوى

وفًقا لإلطار  الداخمي االتساؽدرجة عالية هف بيتهتع القيـ تعىي أف الهقياس تمؾ و 
 .(2011،169)عزت عبدالحهيد هحهد الهرجعي الهقترح

 ، وذلؾثبات الهقياسهقدار حساب لثبات: تـ استخداـ هعادلة "ألفا كروىباخ" ثاىًيا: ال -
ف غير طالبة(، 15)بمغ عددٌفا عمي هجهوعة بعد تطبيقً عمى استطالعيً  ٌو
ي قيهة هرتفعة ، (0.81كاىت قيهتً تساوي)وقد هجهوعة البحث األساسية  ٌو

، 2020)أهيف عمي سميهافو صالح أحهد هراد، بالىسبة لإلطار الهرجعي الهقترح 
 ويتضح هف ذلؾ صالحية الهقياس لمتطبيؽ عمي هجهوعة البحث األساسية.،(360
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 :ت عن البرنامجرضا الطالبا: مقياس خامًسا
 :التالي مخص فيتت هراحؿهر إعداد الهقياس بهجهوعة هف ال      

 عف البرىاهج.طالبات هستوى رضا الالٍدؼ هف الهقياس: تحديد  -
الصورة األولية لمهقياس: تـ التوصؿ لمصورة األولية لمهقياس بعد هطالعة العديد هف  -

األولية لمهقياس ، وتتكوف الصورة رضااألدبيات والبحوث في هجاؿ بىاء هقاييس ال
ي  40في) ، وقد غير راض، هحايد، راضهفردة( وفؽ التدرج الثالثي لميكرت: ٌو

وقد تضهف لمهحاور التي تىدرج تحتٍا، هفردات إىتهاء الالدقة في تحديد تـ هراعاة 
 األلفاظ التي توحي بالترجيح. استخداـ هع تجىب  ،مبيةبعض العبارات الس الهقياس

لتوضح لمطالبات  ةبدايالتعميهات في تمؾ الس: تـ وضع صياغة تعميهات الهقيا -
 .زهف الهقياسو ستجابة ليً، االٌدؼ الهقياس، وعدد هفرداتً، وطريقة 

  :لهقياستقىييف وضبط ا -
، لمتحقؽ عمى هجهوعة هف السادة الهحكهيف تـ عرض الهقياسالصدؽ الظاٌري:  -

بداء الرأي فيًهف صدؽ هضهوى ها وضع لقياسً، : يقيس العىاصر التالية ، وا 
ىتهاء العبارات لمهحاور التي تىدرج ًالعمهية والمغوية لهفردات ياغةالصدقة و  ، وا 

ضافة أو حذؼ أو تعديؿ ها يروىً هىاسًبا قد أشار الهحكهوف إلى ، و تحتٍا، وا 
صبح وأالتعديؿ وفًقا لٍذي الهقترحات، األخذ بٍا و هجهوعة هف الهالحظات؛ وقد تـ 

وقد تـ توزيع ٌذي ، هفردة( 37في صورتً الىٍائية هكوف هف) الهقياس بعد التعديؿ،
رضا عف ال ،رضا عف البرىاهج والهحاضريفالهحاور ٌي:) ثالثةالعبارات عمى 

 رضا عف كروشيً  فف الهاىداال(.ال ،إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات
لكمية بيف الدرجة ابيرسوف حساب هعاهؿ ارتباط تـ  :صدؽ االتساؽ الداخمي -

 هعاهؿقيـ أف جهيع إلي الىتائج توصمت لمهقياس، ودرجة كؿ هفردة عمي حدة، وقد 
(، 0.64، 0.94بيف )قيهتً ، وقد تراوحت (0.01)االرتباط كاىت دالة عىد هستوى

 .درجة عالية هف الصدؽ الداخمييتهتع بالقيـ تعىي أف الهقياس تمؾ و 
هعادلة "ألفا كروىباخ"، وقد كاىت باستخداـ حساب ثبات الهقياس تـ ثاىًيا: الثبات:  -

و هعاهؿ ثبات هرتفع ىسبًيا، ويدؿ ذلؾ عمى صالحية الهقياس 0.84قيهتة) ( ٌو
 .لمتطبيؽ عمى عيىة البحث األساسية
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 لمبحث: الدراسة التجريبيةإجراءات 
 :بحثاختيار مجموعة الأواًل: 
صاد شعبة االقت الرابعةتـ اختيار هجهوعة البحث األساسية هف طالبات الفرقة     

 ٍـوتـ تقسيه ،ـ2021-2020لمعاـ الجاهعي ( طالبة،48)ٌا، وبمغ عدد أفرادالهىزلي
ضابطة  واألخرى، برىاهجالبطريقة عشوائية إلى هجهوعتيف إحداٌها تجريبية تدرس 

، ولمتأكد هف تكافؤ هجهوعتي البحث)التجريبية " الهحاضرة"وتدرس بالطريقة الهعتادة
، وتهثمت ضبط هتغيرات البحثلبهراعاة عدد هف العواهؿ تاف الباحثوالضابطة(، قاهت 

تـ : حيث (الظروؼ واإلهكاىيات، و السف، و الهحتوي ىفسدراسة ، و التخصص): يف
 .(الظروؼىفس  ألدوات الدراسة فيالقبمي والبعدي يف إجراء القياس

 التطبيق القبمي ألدوات الدراسة:: انيً ثا
تـ تطبيؽ أدوات القياس والهتهثمة في:)االختبار الهٍاري والذي يتـ تصحيحً هف     
فف الهاىدال، وهقياس التفكير البصري( قبميًا عمى  ًهٍارات كروشيالؿ بطاقة هالحظة خ

د هجهوعتي هف تكافؤ أفراهجهوعتي الدراسة قبؿ بدء التجربة األساسية؛ وذلؾ لمتحقؽ 
، وتحديد درجات الطالبات قبؿ بدء التجربة لمهقارىة بيىٍا وبيف درجات التطبيؽ الدراسة

 البعدي ألدوات القياس ىفسٍا.
باستخداـ اختبار الفروؽ داللة لمتحقؽ هف تكافؤ هجهوعتي الدراسة: تـ حساب و     

T.Test  بيف هتوسطي درجات طالبات الهجهوعتيف"التجريبية والضابطة" في القياس
ي القبمي لهتغيرات الدراسة ويوضح  (التفكير البصريو  ،الاالهاىدفف  ًهٍارات كروشي):ٌو

 .ذلؾالجدوؿ التالى 
 (1جدول)

 قيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية لمفرق بين متوسطي درجات الطالبات
 التطبيق القبمي ألدوات الدراسةمجموعتي البحث في 

 اٌّجّٛػح اٌّتغ١ز َ
اٌذرجح 

 ْ اٌى١ٍح
اٌّتٛطظ 
 اٌحظاتٟ

االٔحزاف 
 اٌّؼ١ارٞ

 ل١ّح  خ
 اٌّحظٛتح

 ِظتٛٞ

 اٌذالٌح

 تطالح ِالحظح األداء 1
 اٌتجز٠ث١ح

012 
02 91.47 0022 

1031 2021 
 1012 13011 02 اٌضاتطح

0 
ِم١اص اٌتفى١ز 

 اٌثصزٞ
 اٌتجز٠ث١ح

02 
02 6028 1028 

0021 2021 
 1011 1016 02 اٌضاتطح

 2.69= 0.01ل١ّخ " د " اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ                                     
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 ( ِزٛعطٟ دسعبد هبٌجبد ِغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ اٌم١بط اٌمجٍٟ ألدٚاد اٌذساعخ1ؽىً )

 التالي: (1شكؿ)(، و 1)يتضح هف جدوؿ
ي(ت)أف قيـ     هقياس التفكير البصريو ،هالحظةالبطاقة :الهحسوبة ألدوات الدراسة ٌو

ذي القيـ ليست دالً (2.014، 1.071تساوي عمى الترتيب) ف ؛ ألبالىسبة لمهتغيريف، ٌو
وجد يال يهكف القوؿ بأىً الجدولية عىد ىفس الهستوى، وعميً  قيهتٍا أقؿ هف قيهة "ت"

التجريبية الدراسة " فرؽ ذو داللة إحصائية بيف هتوسطي درجات طالبات هجهوعتي
 .، أي أف الهجهوعتيف هتكافئتيفتمؾ األدواتفي القياس القبمي ل" والضابطة

 : تنفيذ البرنامج:ثالثًا
بدأ تىفيذ البرىاهج عمي أف تدرس الهجهوعة الضابطة ىفس الهحتوي ولكف بالطريقة     

باستخدام استراتيجية التعمم القائم عمي التجريبية هجهوعة وتدرس ال ،التقميدية
، وقد بدأ أسبوعًيا فأسابيع بواقع لقاءا أربعةتىفيذ البرىاهج إستغرؽ وقد  ،المشروعات

لي أربع حيث تـ تقسيـ طالبات الهجهوعة التجريبية إ 1/11/2020يوـ البرىاهجتدريس 
( ساعات استغرقٍا الجزء 6،)ساعة تدريبية(30)د استغرؽ تىفيذ البرىاهج ، وقهجهوعات
 .ساعة استغرقٍا الجزء التطبيقي (24)و،الىظري

، وبطاقة يهٍار الختبار اال):المتمثمة فيو  ،التطبيق البعدي ألدوات القياس: رابًعا
البصري، هقياس تقييـ الهىتج الىٍائي، هقياس رضا  تفكيرهالحظة، هقياس الال

 عيىة البحث األساسية.عمى  الطالبات(
 
 
 
 
 
 

88
89
90
91
92
93
94

 الضابطة التجريبية

 بطاقة مالحظة األداء

7.5

8

8.5

9

 الضابطة التجريبية

 مقياس التفكير البصري 
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 .المقترحةفي ضوء الفروض قديم التفسير المالئم تحميل نتائج البحث، وت: خامًسا
المنفذة من قبل الطالبات بعد تنفيذ البرنامجشغوالت وفيما يمي عرض لم  

 ج١ّغ ٘ذٖ اٌّشغٛالخ: تٕف١ذ تٛح١ذ اٌؼٕاصز اٌتا١ٌح ػٕذ ِغ ِالحظح 
 .     (3رقـ) إبرة كروشيًتـ استخداـ  -
 سادة.فتمة  3(  Alizadiva  تـ استخداـ خيط هاركة ) -
 .(والسمسمة الحشو والعهودو  الهىزلقة)التاليةغرز التـ استخداـ  -
 . (واألورىج ،واألخضر الفاتح ،واألصفر ، واألزرؽ ،األوؼ وايت) ٌي: لوافأخهس تـ استخداـ  -

 اٌشىً إٌٙائٟ ٌٍٛحذج إٌّفذج اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح ٔٛع اٌّشزٚع َ

1. 1 

 

1 

رُ ؽغً ٚؽذاد فٛط طفزج : 

اٌّبٔذاال ٚرٛظ١فٙب وشٚؽ١ٗ فٓ 

 فٛه عفشح 6ػٍٝ  

ٚؽذح 18: اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

ٚؽذاد  3عُ, 11دائش٠خ ثمطش

 ٌىً فٛهخ

 

 

 

 

 

 

 )ِؼٍمخ ؽبئو(  .2

رممممممُ ؽممممممغً ٚؽممممممذح وشٚؽمممممم١ٗ 

ِبٔذاال)دائش٠مممخ( ٚرٛظ١فمممٗ ػٍمممٝ 

 ١٘ئخ ِؼٍمخ ؽبئو 

 :اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

 عُ 25األٌٚٝ :دائشح ثمطش

 15اٌضب١ٔخ:دائشح ثمطش 
 

 

 )ِاطه طتارج(   .3

ٚؽمممممذح وشٚؽممممم١ٗ  2رمممممُ ؽمممممغً

ِبٔذاال)دائش٠مممخ( ٚرٛظ١فمممٗ ػٍمممٝ 

  ١٘ئخ ِبعه عزبسح

 :اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

 15ٚؽذح دائشح ثمطش  2

 

 

 

 

 )وٛطتز خذاد٠ح(  .4

رممممممممُ ؽممممممممغً ٚؽممممممممذح وشٚؽمممممممم١ٗ 

ِبٔذاال)دائش٠ممممخ( ٚرٛظ١فٙممممب ػٍممممٝ 

 ؽىً وٛعزش خذاد٠خ.

 :اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

 عُ 40األٌٚٝ :دائشح ثمطش 
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 )لاػذج أوٛاب( 5

رممُ ؽممغً ِغّٛػممخ ِممٓ ٚؽممذاد 

وشٚؽمممممممممم١ٗ ِبٔذاال)دائش٠ممممممممممخ( 

ٚرٛظ١فٙممممب ػٍممممٝ ١٘ئممممخ لٛاػممممذ 

 أوٛة 

 :اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

عُ  11ٚؽذاد دٚائش ثمطش   6 

 ٌىً ٚؽذح
 

  

6 

 

 

 

 

 

 

 )تزلغ طتارج(
رممُ ؽممغً ِغّٛػممخ ِممٓ ٚؽممذاد 
وشٚؽمممممممممم١ٗ ِبٔذاال)دائش٠ممممممممممخ( 
 ٚرٛظ١فٙب ػٍٝ ١٘ئخ ثشلغ عزبسح 

 :اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

 15ٚؽذاح ِٓ اٌذٚائش ثمطش  28

 عُ ٌىً ٚؽذح

 

 

 

 )ِفزع ( 1

رممُ ؽممغً ِغّٛػممخ ِممٓ ٚؽممذاد 

وشٚؽمممممممممم١ٗ ِبٔذاال)دائش٠ممممممممممخ( 

 ٚرٛظ١فٙب ػٍٝ ١٘ئخ ِفشػ 

 :اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

 عُ  25ٚؽذح دائش٠خ ثمطش  -

 عُ  15ٚؽذاد دائش٠خ ثمطش  7-

 

 
 حاًِ أطثاق : 6

رُ ؽغً ٚؽذح وشٚؽ١ٗ  

ِبٔذاال)دائش٠خ( ٚرٛظ١فٙب ػٍٝ 

 ؽىً وٛعزش خذاد٠خ.

 :اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

 عُ 40ادائشح ثمطش 
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 المعالجة اإلحصائية ونتائج البحث:
ا باالستعاىة ببرىاهج     ،  spssعقب تىفيذ تجربة البحث تـ تحميؿ البياىات وتفسيٌر

لحساب  T.Testية التالية الختبار صحة الفروض: وتـ استخداـ األساليب اإلحصائ
 قيـو  بالؾ،ل الكسبهعدؿ حساب قيـ ، طالباتالداللة الفرؽ بيف هتوسطات درجات 

2هعاهؿ ارتباط بيرسوف؛ لتحديد اتجاي  حساب قيـ ،؛ لمتعرؼ عمى فاعمية البرىاهج
 وقوة العالقة بيف درجات الطالبات في هتغيرات الدراسة.

 : ، وينص عميالفرض األولاختبار صحة 
( بيف هتوسطي درجات الطالبات 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عىد هستوى)   

هٍارات دي لبطاقة هالحظة هجهوعتي البحث"التجريبية والضابطة" في القياس البع
 ال لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية.افف الهاىد ًكروشي
الهتوسط الحسابي  بحساب قيـ الفرض األوؿ إحصائًيا وتـ اختبار صحة     

واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات هجهوعتي البحث "التجريبية والضابطة" في 
، T.Test؛ وذلؾ لحساب داللة الفروؽ باستخداـ اختبارهالحظةاللقياس البعدي لبطاقة ا

 ويوضح الجدوؿ التالي ذلؾ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رُ ؽغً ِغّٛػخ طمُ أٔتز٠ٗ:  1

ِٓ ٚؽذاد وشٚؽ١ٗ فٓ 

فٛه 6اٌّبٔذاال ٚرٛظ١فٙب ػٍٝ 

 عفشح

:ِفشػ اٌٛحذاخ اٌّظتخذِح

ٚؽذح دائش٠خ ثمطش 4االٔزش٠ٗ:  

 24عُ  فٛه االٔزش٠ٗ:  15

 ٚؽذاد ٌىً فٛهخ 3ٚؽذح , 
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 ( 2جدول)
 متوسطي درجات طالبات مجموعتي البحثقيمة)ت(وداللتيا اإلحصائية لمفرق بين 

 في القياس البعدي لبطاقة مالحظة أداء الطالبات لميارات كروشية فن الماندال
 48ن الكمية =                                              درجة (210الدرجة الكمية لمبطاقة )

 اٌّؾٛس َ
ػذد 

 اٌّغّٛػخ األداءاد
اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 ل١ّخ  د
اٌّؾغٛ

 ثخ

 ِغزٛٞ
 اٌذالٌخ  

 اٌغطش األٚي 1
 2.04 30.74 رغش٠ج١خ 12

18.36 
0.01 

 1.93 24.02 مبثطخ

2 
اٌغطش اٌضبٔٝ 

 ٚاٌضبٌش

 1.75 34.98 رغش٠ج١خ 13
20.24 

0.01 

 1.82 22.42 مبثطخ

3 
اٌغطش اٌشاثغ 

 ٚاٌخبِظ
 2.15 18.64 رغش٠ج١خ 7

16.96 
0.01 

 1.89 10.22 مبثطخ

4 
اٌغطش اٌغبدط 

 ٚاٌغبثغ
 1.90 31.62 رغش٠ج١خ 12

23.92 
0.01 

 1.71 20.00 مبثطخ

5 
اٌغطش اٌضبِٓ 

 ٚاٌزبعغ
 2.19 19.46 رغش٠ج١خ 7

15.66 
0.01 

 1.36 9.88 مبثطخ

6 
اٌغطش اٌؼبؽش 

 ٚاٌؾبدٜ ػؾش
 1.67 21.09 رغش٠ج١خ 8

24.59 
0.01 

 1.97 12.84 مبثطخ

7 
اٌغطش اٌضبٔٝ ػؾش 
ٚاٌضبٌش ػؾش 

 ٚاٌشاثغ ػؾش

 1.80 30.12 رغش٠ج١خ 11
27.09 

0.01 

 1.33 14.90 مبثطخ

 
ثطبلخ اٌّالؽظخ 

 وىً
 3.96 146.82 رغش٠ج١خ 70

20.97 
0.01 

 2.18 83.73 مبثطخ
 2.69= 0.01ل١ّخ " د " اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ                                      

 
 ( ِزٛعطٟ دسعبد اٌطبٌجبد "ِغّٛػزٟ اٌجؾش" فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ٌجطبلخ اٌّالؽظخ2ؽىً )

 ( السابقيف التالي:2)(، وشكؿ2)يتضح هف جدوؿ
بالىسبة لمهٍارات الفرعية، ولمبطاقة ككؿ  هالحظةالبة لبطاقة أف قيهة)ت(الهحسو      

، 24.59، 15.66، 23.92، 16.96، 20.24، 18.36تساوي عمي الترتيب)
(؛ ألف قيهٍا أكبر هف 0.01) ( وجهيع ٌذي القيـ دالة عىد هستوى20.97، 27.09

قيهة)ت( الجدولية عىد ىفس الهستوى، وعميً يهكف القوؿ بأف ٌىاؾ فرؽ داؿ إحصائيًا 
 هالحظةالدي لبطاقة بيف هتوسطي درجات الطالبات هجهوعتي البحث في التطبيؽ البع

0

10

20

30

40

ية
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

ية 
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

ية 
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

ية 
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

ية 
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

ية 
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

ية 
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

ية 
يب
ر
ج
ت

طة 
ضاب

 



 

1637 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، ويرجع ٌذا الفرؽ قة ككؿ لصالح الهجهوعة التجريبيةرات الفرعية، ولمبطابالىسبة لمهٍا
ي إلى تأثير الهعالجة التجريبية  إستراتيجية التعمـ القائـ عمى  البرىاهج لتوظيؼٌو

ٌذا هع دراسة كال هف)شيريف يتفؽ و ، هتغير هستقؿ عمى الهتغير التابعك الهشروعات
، (2015، اهلل هحهدو)عبد ،(2017،وآخروف ىصر عائشة حسف)،(2017هحهد ،

 يتـ قبوؿ الفرض األوؿ هف فروض الدراسة. ًوعمي
هقارىة  تـ ولمتأكد من فاعمية البرنامج في تنمية ميارات كروشية فن المانداال    

البعدي بمي/الق يفالتطبيقفي وعتي البحث"الضابطة والتجريبية"ىتائج درجات طالبات هجه
 : كٍؿ عمى حدة كالتالي فف الهاىدال ًهٍارات كروشيلبطاقة هالحظة 

 : الضابطةالمجموعة أواًل: 
الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات الهجهوعة  تـ حساب قيـ   

فف الهاىدال؛  ًهٍارات كروشيدي لبطاقة هالحظة في التطبيقيف القبمي/البع الضابطة
 ، ويوضح الجدوؿ التالي ذلؾ.T.Testوذلؾ لحساب داللة الفروؽ باستخداـ اختبار

 (3جدول )
في التطبيقين  قيمة)ت(وداللتيا اإلحصائية لمفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة

  ميارات كروشية فن الماندالمالحظة لبطاقة القبمي/البعدي 
 48ن الكمية =                              ( درجة210الدرجة الكمية لمبطاقة )            

 اٌّحٛر َ
ػذد 

 األداءاخ
 اٌتطث١ك

اٌّتٛطظ 
 اٌحظاتٟ

االٔحزاف 
 اٌّؼ١ارٞ

 ل١ّح  خ
 اٌّحظٛتح

ٔٛع 
 اٌذالٌح

ِظتٜٛ 
 اٌذالٌح

 اٌظطز األٚي 1
 1.77 9.79 لجٍٟ 12

6.49 
 0.01 داٌخ

 1.93 24.02 ثؼذٞ

2 
اٌظطز اٌخأٝ 

 ٚاٌخاٌج
 1.09 15.71 لجٍٟ 13

4.57 
 0.01 داٌخ

 1.82 22.42 ثؼذٞ

3 
اٌظطز اٌزاتغ 

 ٚاٌخاِض
 2.01 7.80 لجٍٟ 7

2.91 
 0.01 داٌخ

 1.89 10.22 ثؼذٞ

4 
اٌظطز اٌظادص 

 ٚاٌظاتغ
 1.99 17.91 لجٍٟ 12

2.71 
 0.01 داٌخ

 1.71 20.00 ثؼذٞ

5 
اٌظطز اٌخآِ 

 ٚاٌتاطغ
 1.78 8.07 لجٍٟ 7

2.42 
غ١ش 
 داٌخ

0.01 
 1.36 10.88 ثؼذٞ

6 
اٌظطز اٌؼاشز 

 ٚاٌحادٜ ػشز
 2.11 9.74 لجٍٟ 8

2.59 
غ١ش 
 داٌخ

0.01 
 1.97 12.84 ثؼذٞ

7 
اٌظطز اٌخأٝ 
ٚاٌخاٌج ٚاٌزاتغ 

 ػشز

 1.88 12.74 لجٍٟ 11
2.46 

غ١ش 
 داٌخ

0.01 

 1.33 14.90 ثؼذٞ

8 
تطالح اٌّالحظح 

 وىً

 2.93 81.76 لجٍٟ 70
3.45 

 0.01 داٌخ

 2.18 83.73 ثؼذٞ

 2.69= 0.01ِغزٜٛ اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ  ل١ّخ " د                                                    
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 ( ِزٛعطٟ دسعبد هبٌجبد اٌّغّٛػخ اٌنبثطخ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ/اٌجؼذٞ ٌجطبلخ اٌّالؽظخ3)ؽىً 

 ( السابقيف التالي:3(، وشكؿ)3يتضح هف جدوؿ)     
 ًهٍارات كروشيلأف قيهة)ت(الهحسوبة لبطاقة هالحظة طالبات الهجهوعة الضابطة    

 4.57،2.91،2.71، 6.49الترتيب)عمي  ولمبطاقة ككؿ تساوي الفرعية، فف الهاىداال
بالىسبة لمهٍارات التالية:  (0.01وتعتبر دالة عىد هستوى)(2.42،2.59،2.46،3.45،

السطر األوؿ، والسطر الثاىى والثالث، والسطر الرابع والخاهس، والسطر السادس 
والسابع، وبطاقة الهالحظة ككؿ؛ ألف قيهٍا أكبر هف قيهة)ت( الجدولية عىد ىفس 
الهستوى، وغير دالة بالىسبة لمهٍارات التالية: السطر الثاهف والتاسع، والسطر العاشر 

(؛ ألف قيهٍا 0.01والرابع عشر عىد هستوى)حادى عشر، والسطر الثاىى والثالث وال
 يهة)ت( الجدولية عىد ىفس الهستوى.أصغر هف ق

  ثانًيا: المجموعة التجريبية:
حساب قيهة الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات الهجهوعة  تـ   

هٍارات كروشية فف الهاىدال؛  لبطاقة هالحظةدي التجريبية في التطبيقيف القبمي/البع
 ، ويوضح الجدوؿ التالي ذلؾ.T.Testوذلؾ لحساب داللة الفروؽ باستخداـ اختبار
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 (4جدول )
في التطبيقين  قيمة)ت(وداللتيا اإلحصائية لمفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية

 الماندالميارات كروشية فن لبطاقة مالحظة القبمي/البعدي 
 48ن الكمية =                                ( درجة210)الدرجة الكمية لمبطاقة 

 اٌّؾٛس
ػذد 

 األداءاد
 اٌزطج١ك

اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 ل١ّح  خ
 اٌّحظٛتح

ِؼذي 
 ثالن

 ل١ّخ
2 

ؽغُ 
 اٌزأص١ش

 12 اٌغطش األٚي
 1.69 10.46 لجٍٟ

 وج١ش 0.95 2.34 20.67
 2.04 30.74 ثؼذٞ

اٌغطش اٌضبٔٝ 
 ٚاٌضبٌش

13 
 1.28 20.18 لجٍٟ

 وج١ش 0.97 1.94 27.74
 1.75 34.98 ثؼذٞ

اٌغطش اٌشاثغ 
 ٚاٌخبِظ

7 
 2.10 9.66 لجٍٟ

 وج١ش 0.94 1.01 19.26
 2.15 18.64 ثؼذٞ

اٌغطش اٌغبدط 
 ٚاٌغبثغ

12 
 2.08 18.73 لجٍٟ

 وج١ش 0.88 1.98 21.69
 1.90 31.62 ثؼذٞ

اٌغطش اٌضبِٓ 
 ٚاٌزبعغ

7 
 1.97 8.98 لجٍٟ

 وج١ش 0.92 1.13 18.22
 2.19 19.46 ثؼذٞ

اٌغطش اٌؼبؽش 
 ٚاٌؾبدٜ ػؾش

8 
 2.22 10.07 لجٍٟ

 وج١ش 0.90 1.25 20.99
 1.67 21.09 ثؼذٞ

اٌظطز اٌخأٝ 
ٚاٌخاٌج ٚاٌزاتغ 

 ػشز
11 

 1.88 13.11 لجٍٟ
 وج١ش 0.89 2.27 27.09

 1.80 30.12 ثؼذٞ

ثطبلخ 
 اٌّالؽظخ وىً

70 
 2.82 91.47 لجٍٟ

 وج١ش 0.96 1.49 22.24
 3.96 146.82 ثؼذٞ

 2.69= 0.01اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ  ل١ّخ " د "                                                         

 
 اٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ/اٌجؼذٞ ٌجطبلخ اٌّالؽظخ( ِزٛعطٟ دسعبد هبٌجبد اٌّغّٛػخ 4ؽىً )

 السابقيف التالي: (4وشكؿ) ،(4يتضح هف جدوؿ) 
هالحظة بالىسبة لمهٍارات الفرعية، ولمبطاقة ككؿ البطاقة الهحسوبة لة)ت(قيه أف    

، 20.99، 18.22، 21.69، 27.74،19.26، 20.67)عمي الترتيب تساوي
(؛ ألف قيهٍا أكبر هف 0.01عىد هستوى) ةالقيـ دالٌذي جهيع و ( 27.09،22.24

قيهة)ت( الجدولية عىد ىفس الهستوى، وعميً يهكف القوؿ بأف ٌىاؾ فرؽ داؿ إحصائيًا 
بيف هتوسطي درجات طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيقيف القبمي/البعدي لبطاقة 
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، ويرجع ٌذا البعديتطبيؽ الهالحظة بالىسبة لمهٍارات الفرعية، ولمبطاقة ككؿ لصالح ال
 .كهتغير هستقؿ عمى الهتغير التابعالفرؽ إلى تأثير الهعالجة التجريبية 

  بالىسبة لمهٍارات  تم حساب معدل الكسب لبالكفاعمية البرنامج لمتأكد من و
، 1.98، 1.01، 1.94، 2.34)عمي الترتيب تساويو الفرعية، ولمبطاقة ككؿ 

ٌذي القيـ أكبر هف الحد األدىى الذي جهيع و (، 1.49، 2.27، 1.25، 1.13
 ()2ةقيم تم حسابكما البراهج التعميهية الهختمفة، وضعً بالؾ لقبوؿ فاعمية 

، 0.97، 0.95)عمي الترتيب تساويو ككؿ  بالىسبة لمهٍارات الفرعية، ولمبطاقة
إلطار الهرجعي الذي لوبالرجوع  (0.96، 0.90،0.89، 0.92، 0.88، 0.94
( لتحديد حجـ التأثير، ُوجد أف حجـ تأثير 137، 2011فؤاد البٍي السيد)اقترحً 

حيث أف η2ةالهتغير الهستقؿ في الهتغير التابع كاف كبيًرا، كها تشير قيه
هف التبايف %(96%، 89%، 90%، 92%، 88%، 94%، 97%، 95ىسبة)

ية جإستراتيتوظيؼ فاعمية ويدؿ ذلؾ عمي ، الكمي الذي حدث في الهتغير التابع
 كروشيً فف الهاىدال. التعمـ القائـ عمي الهشروعات في تىهية هٍارات 

 التالية: أثير البرنامج حيث حقق األىدافلتويرجع ذلك 
 دافعية هها يثير  ؛أفراد الهجهوعة بيفالهشاركة اإليجابية لمطالبات، والتفاعؿ  تشجيع

 .الطالبات لمتعمـ هف خالؿ العديد هف األىشطة التعميهية
  هثؿ التحميؿ والتصىيؼ والهقارىة.الطالبات  العديد هف العهميات العقمية لديتىهية 
 البرىاهج، أدى إلى زيادة تأثير لهشاركة اإليجابية لمطالبات وا اتالتعمـ في هجهوع

 .بيىٍـ هع هراعاة الفروؽ الفردية جهيعالالهٍارات األدائية لدي  إتقاففي ساعد كها 
 رة ساعد في تحسيف األداءهستهرة وجعة هباشراية ذبتغات ػػػد الطالبيزوت. 
 أدي الهرجو الوصوؿ إليً؛ األداء هستوي ب ٍفتعريفو ، طالباتالسهاح بوقت كافي لم

 األداء الهتهيز لمهٍارات الهختمفة الهطموب إتقاىٍا.إلي زيادة قدرة الطالبات عمى 
القائـ عمي الهشروعات في فاعمية إستراتيجية التعمـ بعمؽ وتتفؽ ٌذي الىتائج فيها يت    

)حىاف طً : اسةهع در كروشية الهاىداال لدي طالبات االقتصاد الهىزلي هٍارات تىهية 
، خيرىىجالء ، و)(2019، حسىاء عبد الغىى وآخروف)، و(2020وعبير ابراٌيـ،

(، ٌبً عادؿ 2016(، عادؿ ىاظر الىحاؿ)2018حسف ربحي هٍدي)و  ،(2012
حيث توصمت ىتائج تمؾ الدراسات  (2013(، زياد سعيد بركات)2015عبدالغىي )

فاعمية إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات في تىهية العديد هف الهٍارات لدى 
 .  الهراحؿ التعميهية الهتعمهيف بهختمؼ
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 :، وينص عميالثانياختبار صحة الفرض 
( بيف هتوسطي درجات الطالبات 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عىد هستوى)  

هجهوعتي البحث التجريبية والضابطة في القياس البعدي لهقياس تقييـ الهىتج الىٍائي 
 لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية.

 إحصائًيا هف خالؿ الخطوات التالية: الثاىيوتـ اختبار صحة الفرض 
الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات هجهوعتي أواًل: حساب قيهة 

البحث "التجريبية والضابطة" في القياس البعدي لهقياس تقييـ الهىتج الىٍائي؛ وذلؾ 
 ذلؾ.، ويوضح الجدوؿ التالي  T.Testلحساب داللة الفروؽ باستخداـ اختبار

 (5جدول)
 درجات طالبات مجموعتي البحثداللة وقيمة)ت( اإلحصائية لمفرق بين متوسطي 

 في القياس البعدي لمقياس تقييم المنتج النيائي
 48ن الكمية =                                   ( درجة66)الدرجة الكمية لممقياس

 اٌّؾٛس َ
ػذد 

 اٌؼجبساد
 اٌّغّٛػخ

اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 ل١ّخ  د
 اٌّؾغٛثخ

 ِغزٛٞ
 اٌذالٌخ  

1 
اٌغبٔت 

 اٌزمٕٟ
 1.32 20.86 رغش٠ج١خ 8

17.92 
0.01 

 1.54 12.14 مبثطخ

2 
اٌغبٔت 
 اٌغّبٌٝ

 1.46 21.12 رغش٠ج١خ 8
18.44 

0.01 
 1.68 12.02 مبثطخ

2 
اٌغبٔت 
 اٌٛظ١فٟ

 1.94 15.88 رغش٠ج١خ 6
21.20 

0.01 
 2.01 8.24 مبثطخ

4 
اٌّم١بط 

 وىً
 1.57 19.29 رغش٠ج١خ 22

20.85 
0.01 

 1.74 10.80 مبثطخ
 2.69= 0.01ل١ّخ " د " اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( ِزٛعطٟ دسعبد هبٌجبد ِغّٛػزٟ اٌجؾش فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ٌّم١بط رم١١ُ إٌّزظ إٌٙبئ5ٟؽىً )

 السابقيف التالي: (5وشكؿ) ،(5يتضح هف جدوؿ)
بالىسبة لمجواىب الثالث، الهحسوبة لهقياس تقييـ الهىتج الىٍائي ة)ت(قيه أف     

جهيع و (، 20.85، 21.20، 18.44، 17.92عمي الترتيب) تساويوالهقياس ككؿ 
(؛ ألف قيهٍا أكبر هف قيهة)ت( الجدولية عىد ىفس 0.01عىد هستوى) ةٌذي القيـ دال
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الهستوى، وعميً يهكف القوؿ بأف ٌىاؾ فرؽ داؿ إحصائيًا بيف هتوسطي درجات 
لصالح تقييـ الهىتج الىٍائي الطالبات هجهوعتي البحث في التطبيؽ البعدي لهقياس 

ي البرىاهج  لجة التجريبيةرؽ إلى تأثير الهعا، ويرجع ٌذا الفبيةالهجهوعة التجري ٌو
 ذلك لألسباب التالية: ويرجع ،الثانيوعمية يتم قبول الفرض  ،الهقترح

الجهالية والوظيفية، وتقديـ التقىية و أهاـ الطالبات هف الىاحية  اتتقييـ الهشروعأدي  -
 .الطالباتالتي ىفذتٍا الهشروعات  تطويرو لتطوير األداء  التغذية الراجعة الهستهرة،

 االعتهادبالتالي و  الحرية في التعبير عف الرأي واختيار التصهيـ، لطالباتاهىح  -
 .وتحت إشراؼ الباحثتاف تاليبحرية وتفاعؿ ىشط هع الزه ،ىفسالعمى 

في إيجاد بيئة صفية هحفزة لمتفكير هف  الفىوف اليدوية هف أشغاؿ اإلبرةتسٍـ ٌذي  -
 ، وأساليب التقويـ الهختمفة. واالستبصار، والتعزيز خالؿ التشجيع عمى التخيؿ

ساٌـ في وجود روح الهىافسة القوية بيف الطالبات في إىتاج  تعدد الهجهوعات -
 هشروعات هتهيزة، زاد هف دافعيتٍف لمعهؿ وبذؿ الجٍد.

عض أثىاء وههيًزا في هساعدة الطالبات لبعضٍف الب هًٍهاأدي تعمـ األقراف دوًرا  -
  يٍف أثىاء العهؿ.روح التعاوف والهحبة لد ا زاد هفهه تىفيذ الهشروع الهطموب

اهلل التعباف، واىتصار هحهود هٍىد عبدكؿ هف:  هع دراسة ىتائج ٌذي الدراسةوتتفؽ  
 الجىديٌبً عادؿ  ،Julie(2017)و، (2018ىجالء هحهد فارس)، و (2019ىاجي)

 ، وفاء صالح الديف الدسوقي(2013)ىجالء هاضىو  ،(2014وايتىج) سو، و (2015)
؛ حيث توصمت تمؾ الدراسات إلي وجود فرؽ داؿ إحصائًيا لصالح الهجهوعة (2012)

 .  التعمـ القائـ عمي الهشروعات ستراتيجيةفعمية وفًقا إل هشروعاتالتي ىفذت 
 والذي ينص عمي: الثالثاختبار صحة الفرض 

( بيف هتوسطي درجات الطالبات 0.05يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا عىد هستوى)   
التجريبية والضابطة في القياس البعدي لهقياس التفكير البصري  البحثهجهوعتي 

   لصالح طالبات الهجهوعة التجريبية.
 إحصائًيا هف خالؿ الخطوات التالية: الثالثوتـ اختبار صحة الفرض     

جات طالبات هجهوعتي أواًل: حساب قيهة الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدر 
؛ وذلؾ لحساب التفكير البصريالبحث "التجريبية والضابطة" في القياس البعدي لهقياس 

 ذلؾ.، ويوضح الجدوؿ التالي T.Testداللة الفروؽ باستخداـ اختبار
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 (6جدول)
 داللة وقيمة)ت( اإلحصائية لمفرق بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي البحث

 لمقياس التفكير البصريفي القياس البعدي 
 48ن الكمية =                                 ( درجة20الدرجة الكمية لممقياس)

 اٌّحٛر َ
ػذد 

 اٌثٕٛد
 ْ اٌّجّٛػح

اٌّتٛطظ 
 اٌحظاتٟ

االٔحزاف 
 اٌّؼ١ارٞ

 ل١ّح  خ
 اٌّحظٛتح

 ِظتٛٞ
 اٌذالٌح

1 
ِم١بط 
اٌزفى١ش 

 اٌجقشٞ
20 

 1.96 16.18 24 رغش٠ج١خ
18.36 0.01 

 1.40 9.28 24 مبثطخ

 2.69= 0.01ل١ّخ " د " اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ                                                      
 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ِزٛعطٟ دسعبد اٌطبٌجبد "ِغّٛػزٟ اٌجؾش" فٟ اٌزطج١ك اٌجؼذٞ ٌّم١بط اٌزفى١ش اٌجقشٞ 6ؽىً)

 السابقيف التالي: (6وشكؿ) ،(6يتضح هف جدوؿ)   
ذي القيه( 18.36تساوي) التفكير البصريالهحسوبة لهقياس ة)ت(قيه أف       ةدال ةٌو

(؛ ألف قيهٍا أكبر هف قيهة)ت( الجدولية عىد ىفس الهستوى، وعميً 0.01عىد هستوى)
يهكف القوؿ بأف ٌىاؾ فرؽ داؿ إحصائيًا بيف هتوسطي درجات الطالبات هجهوعتي 

، ويرجع لصالح الهجهوعة التجريبية تفكير البصريالبعدي لهقياس ال البحث في التطبيؽ
 .الدراسةالثالث هف فروض ، وعميً يتـ قبوؿ الفرض رؽ إلى تأثير الهعالجة التجريبيةٌذا الف
تـ هقارىة ىتائج درجات  التفكير البصريولمتأكد من فاعمية البرنامج في تنمية     

هقياس لطالبات هجهوعتي البحث "الضابطة والتجريبية" في التطبيقيف القبمي/البعدي 
 كٍؿ عمى حدة كالتالي:  التفكير البصري

 بطة:المجموعة الضا :أوالً 
الهجهوعة حساب قيهة الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات     

البعدي لهقياس التفكير البصري؛ وذلؾ لحساب داللة القبمي/تطبيقيف في الالضابطة 
 ذلؾ.، ويوضح الجدوؿ التالي T.Testالفروؽ باستخداـ اختبار
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 (7جدول)
 داللة وقيمة)ت( اإلحصائية لمفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة

 في التطبيقين القبمي/البعدي لمقياس التفكير البصري
 48ن الكمية =                                            ( درجة20لممقياس)الدرجة الكمية 

 اٌّؾٛس َ
ػذد 
 اٌجٕٛد

 اٌزطج١ك
اٌّزٛعو 
 اٌؾغبثٟ

االٔؾشاف 
 اٌّؼ١بسٞ

 ل١ّخ  د
اٌّؾغٛ

 ثخ

ٔٛع 
 اٌذالٌخ

ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

1 
ِم١بط 
اٌزفى١ش 

 اٌجقشٞ
20 

 1.91 7.98 لجٍٟ
2.38 

غ١ش 
 داٌخ

0.01 

 1.40 9.28 ثؼذٞ

   2.69= 0.01ل١ّخ " د " اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ( ِزٛعطٟ دسعبد اٌّغّٛػخ اٌنبثطخ فٟ اٌزطج١م١ٓ اٌمجٍٟ/اٌجؼذٞ ٌّم١بط اٌزفى١ش اٌجقش7ٞؽىً )

 :التالي( السابقيف 7شكؿ)و  (،7يتضح هف جدوؿ)
ذي القيهة 2.38البصري تساوي) أف قيهة)ت(الهحسوبة لهقياس التفكير    غير (، ٌو
الهستوى، هف قيهة)ت( الجدولية عىد ىفس  أقؿ(؛ ألف قيهٍا 0.01عىد هستوى) ةدال

فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات  ال يوجدً وعميً يهكف القوؿ بأى
 .فكير البصريفي التطبيقين القبمي/البعدي لمقياس الت الضابطةالمجموعة 

 :   ثانًيا: المجموعة التجريبية
الهجهوعة حساب قيهة الهتوسط الحسابي واالىحراؼ الهعياري لدرجات طالبات     

اب داللة سياس التفكير البصري؛ وذلؾ لحالبعدي لهقتطبيقيف القبمي/في الالتجريبية 
 ذلؾ.، ويوضح الجدوؿ التالي T.Testالفروؽ باستخداـ اختبار

 (6جذٚي)
 ِتٛططٟ درجاخ طاٌثاخ اٌّجّٛػح اٌتجز٠ث١حدالٌح ٚل١ّح)خ( اإلحصائ١ح ٌٍفزق ت١ٓ 

 فٟ اٌتطث١م١ٓ اٌمثٍٟ/اٌثؼذٞ ٌّم١اص اٌتفى١ز اٌثصزٞ
 26ْ اٌى١ٍح =                                              ( درجح02اٌذرجح اٌى١ٍح ٌٍّم١اص)

 اٌّحٛر َ
ػذد 

 اٌثٕٛد
 اٌتطث١ك

اٌّتٛطظ 
 اٌحظاتٟ

االٔحزاف 
 اٌّؼ١ارٞ

 ل١ّح  خ
 اٌّحظٛتح

ِؼذي 
 تالن

ل١ّح 
0 

حجُ 
 اٌتأح١ز

1 
ِم١بط 
اٌزفى١ش 

 اٌجقشٞ
20 

 1.46 8.06 لجٍٟ
 وج١ش 0.95 1.72 20.92

 1.96 16.18 ثؼذٞ

7
7.5
8
8.5
9
9.5

 بعدي قبلي
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 2.69= 0.01ل١ّخ " د " اٌغذ١ٌٚخ ػٕذ ِغزٜٛ                                                 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اٌجقشٞ ٌّم١بط اٌزفى١ش ١ٓ اٌمجٍٟ/اٌجؼذٞاٌزغش٠ج١خ فٟ اٌزطج١مِزٛعطٟ دسعبد اٌّغّٛػخ (8)ؽىً

 التالي:( السابقيف 8شكؿ)و  (،8يتضح هف جدوؿ)
ذي القيهة دالً 20.92أف قيهة)ت(الهحسوبة لهقياس التفكير البصري تساوي)   (، ٌو

(؛ ألف قيهٍا أكبر هف قيهة)ت( الجدولية عىد ىفس الهستوى، وعميً 0.01عىد هستوى)
القوؿ بأف ٌىاؾ فرؽ داؿ إحصائيًا بيف هتوسطي درجات طالبات الهجهوعة يهكف 

، ر البصري لصالح التطبيؽ البعديالتجريبية في التطبيقيف القبمي/البعدي لهقياس التفكي
ي البرىاهجويرجع ٌذا الفرؽ إلى تأثير الهعالجة التجريبية  .، ٌو

الكسب لبالك، وكذلك  معدلكٍل من تم حساب البرنامج ولمتأكد من فاعمية     
( 1.72قيهة هعدؿ بالؾ بالىسبة لهقياس التفكير البصري تساوي)وكاىت  ،()2قيمة

ذي القيهة أكبر هف الحد األدىى الذي وضعً بالؾ لقبوؿ فاع مية البراهج التعميهية ٌو
( 0.95)سبة لهقياس التفكير البصري تساوي( بالى)2قيهةكها كاىت  الهختمفة،

، ُوجد أف حجـ تأثير الهتغير الهستقؿ في الهتغير هقترحالهرجعي ال وبالرجوع لإلطار
%(هف التبايف الكمي الذي حدث 95حيث أف ىسبة)η2 التابع كاف كبيًرا، كها تشير قيهة

و التف  كير البصري يرجع لمهتغير الهستقؿ.في الهتغير التابع ٌو
 ذلك لألسباب التالية:، ويرجع ويرجع ىذا الفرق إلى تأثير المعالجة التجريبية    
الهاىدال هف تخيؿ وتداعى حر لألفكار فف ها يتطمبً تصهيهات كروشية  -

 والتصهيهات ويساعد ذلؾ في تىهية التفكير البصري.
يهكف هف خالؿ ٌذا الفف تدريب الطالبات عمي إىتاج أفكار تتهيز باإلبداع  -

 البصرى.واإلبتكار، وتىاسؽ وتداخؿ األلواف بها يىهى هٍارات التفكير 
لهواقؼ وحؿ اها يتطمبً تىفيذ فكرة الهشروع هف قدرة عمي اتخاذ القرارات، وتحميؿ  -

لمهشكالت؛ وها يتضهىً ذلؾ هف تصهيـ وتدقيؽ وتخطيط عقمى ليتسع ويشهؿ 
 جهيع الهعموهات والبياىات الهتوفرة؛ هها يىهى التفكير البصرى.

0

5

10

15

20

 بعدي قبلي



 

1646 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بطريقة سٍمة وسريعة، هها تدريب الطالبات عمى قراءة الصور والرسوـ، وفٍهٍا  -
 يساعد في هحو األهية البصرية لدي الطالبات.

إستراتيجية التعمـ القائـ عمي توظيؼ وتتفؽ ىتائج تمؾ الدراسة فيها يتعمؽ بفاعمية      
، وهىٍا دراسة: هٍارات التفكير البصري الهشروعات، وكروشية فف الهاىداال في تىهية

 ;.Hailey, D(، 2019اىتصار أحهد عبدالعزيز) ،(2019)إيهاف هحهود كهاؿ
Miller, A. &  Yenawine,. (2015) ؛ حيث توصمت ٌذي الدراسات إلي فاعمية

في تحقيؽ العديد هف األٌداؼ التربوية، القائـ عمي الهشروعات إستراتيجية التعمـ 
ووجود  ،ةهٍارات التفكير البصري الهختمفوهىٍا تىهية هٍارات الطالب الهختمفة  وهىٍا:

 فرؽ داؿ إحصائًيا لصالح الهجهوعة التي درست وفًقا لتمؾ اإلستراتيجية.  
 ، وينص عمي:الرابعاختبار صحة الفرض 

 البرىاهج. عفدرجة رضا الطالبات ؼ متخت        
حساب عدد التكرارات والىسب إحصائًيا هف خالؿ  الرابعوتـ اختبار صحة الفرض     

 ذلؾ: التالي( 9؛ ويوضح جدوؿ)الطالبات تجاي البرىاهج الهئوية آلراء
 (9جدول)

 التكرارات والنسب المئوية لدرجة رضا الطالبات عن البرنامج  
 اٌّؾٛس َ

سلُ 
 اٌؼجبسح

 غ١ش ساك ِؾب٠ذ ساك
 إٌغجخ% ن إٌغجخ% ن إٌغجخ% ن

1 

اٌشمب ػٓ 
اٌجشٔبِظ 

ٔفغٗ 
 ٚاٌّؾبمش٠ٓ

1 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 
2 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 
3 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 
4 19 79.17% 3 12.50% 2 8.33% 
5 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 
6 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 
7 20 83.33% 3 12.50% 1 4.17% 
8 19 79.17% 3 12.50% 2 8.33% 
9 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 

10 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 

2 

اٌشمب ػٓ 
اعزخذاَ 

ئعزشار١غ١خ 
اٌزؼٍُ اٌمبئُ 

ػٍٟ 
 اٌّؾشٚػبد

1 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 
2 19 79.17% 3 12.50% 2 8.33% 
3 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 
4 17 70.83% 5 20.83% 2 8.33% 
5 15 62.50 5 20.83% 4 16.67% 
6 19 79.17% 3 12.50% 2 8.33% 
7 14 58.33% 6 25 % 4 16.67% 
8 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 
9 20 83.33% 3 12.50% 1 4.17% 

10 19 79.17% 3 12.50% 2 8.33% 
11  20 83.33% 3 12.50% 1 4.17% 
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3 

اٌشمب ػٓ 
وشٚؽ١ٗ  فٓ 

 اٌّبٔذاال
 

1 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 
2 18 75% 4 16.67% 2 8.33% 
3 15 62.50 5 20.83% 4 16.67% 
4 2 8.33% 2 8.33% 20 83.33% 
5 15 62.50 5 20.83% 4 16.67% 
6 20 83.33% 2 8.33% 2 8.33% 
7 2 8.33% 3 12.50% 19 79.17% 
8 14 58.33% 6 25 % 4 16.67% 
9 19 79.17% 3 12.50% 2 8.33% 

10 20 83.33% 3 12.50% 1 4.17% 
11 2 8.33% 2 8.33% 20 83.33% 
12 22 91.67% 1 4.17% 1 4.17% 
13 2 8.33% 3 12.50% 19 79.17% 
14 20 83.33% 3 12.50% 1 4.17% 
15 22 91.67% 2 8.33% 0 0% 
16 23 95.83% 1 4.17% 0 0% 

4 
ِزٛعو 

 اٌّم١بط وىً
37 17.41 72.52% 2.97 12.39% 3.62 15.09% 

 ( السابؽ التالي:9يتضح هف جدوؿ)
 ( 16بالهحور األوؿ،9أف العبارات رقـ )( طالبة ذات 23) عددكاف  بالهحور الثالث

في  القائـ عمي الهشروعاتإستراتيجية التعمـ  لتوظيؼعف البرىاهج الهقترح  رضا
 )طالبة واحدة( لٍا رأي هحايد.عددبيىها ،فف الهاىداالكروشيً تىهية هٍارات 

 ( 15بالهحور األوؿ،10،  6، 3أف العبارات رقـ )( 22)عددكاف بالهحور الثالث
 ( طالبة لٍها رأي هحايد.2)عدد، بيىها عف البرىاهج ذات رضاطالبة 

 ( 12أف العبارات رقـ)عف  ( طالبة ذات رضا22)عددكاف  بالهحور الثالث
 غير راضية.طالبة  (1)و( طالبة لٍا رأي هحايد، 1)البرىاهج، بيىها كاف عدد

 ( 6، 1بالهحور الثاىي، 1،3بالهحور األوؿ، 5، 2أف العبارات رقـ )بالهحور الثالث
( طالبة لٍها رأي 2)عدد، بيىها عف البرىاهج ذات رضا( طالبة 20)كاف عدد
 (طالبة غير راضية.2)وهحايد، 

 بالهحور  14، 10بالهحور الثاىي،  11، 9بالهحور األوؿ،  7)أف العبارات رقـ
( طالبات لٍف 3)عددعف البرىاهج، بيىها  ذات رضا( طالبة 20)كاف عددالثالث( 

 (طالبة غير راضية.1رأي هحايد، )
 ( بالهحور  9لهحور الثاىي، با 10، 6، 2بالهحور األوؿ،  8، 4أف العبارات رقـ

( طالبات لٍف 3)عدد، بيىها عف البرىاهج ات رضاذ( طالبة 19)كاف عدد الثالث(
 (طالبة غير راضية.2)ورأي هحايد، 
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 ( 18)عددبالهحور الثالث( 2الهحور الثاىي،ب 8بالهحور األوؿ،1)أف العبارات رقـ
طالبة  (2)و (طالبات لٍف رأي هحايد،4) عددعف البرىاهج، بيىها  ذات رضاطالبة 

 غير راضية.
 عف البرىاهج رضاذات طالبة (17)كاف عدد ور الثاىي(بالهح4العبارات رقـ ) أف ،

 (طالبة غير راضية.2)و( طالبات لٍف رأي هحايد، 5) عددبيىها 
 طالبة (15)كاف عددبالهحور الثالث( 5، 3ور الثاىي، بالهح 5)أف العبارات رقـ

 (طالبة غير راضية.4)و(طالبات لٍف رأي هحايد،5)عددبيىها  ،عف البرىاهج ذات رضا
  ذات ( طالبة 14)كاف عددلهحور الثالث(با 8بالهحور الثاىي،  7العبارات رقـ)أف

 (طالبة غير راضية.4)وطالبات لٍف رأي هحايد، (6)عدد، بيىها عف البرىاهج رضا
 ( 11، 4أف العبارات رقـ  )عف  ذات رضا( طالبة 2)كاف عددبالهحور الثالث

 (طالبة غير راضية.20( طالبات لٍف رأي هحايد، )2) عدد، بيىها البرىاهج
 ( كاف  13، 7أف العبارات رقـ )عف  ذات رضا( طالبة 2)عددبالهحور الثالث

 (طالبة غير راضية.19( طالبات لٍف رأي هحايد، )3)عدد، بيىها البرىاهج
لكف و  ،فةمهختعف البرىاهج الطالبات هستوى رضا أف  الرابعتبيف هف ىتيجة الفرض     

أف ى وترجع الباحثتاف ذلؾ إلالطالبات كاىت تتهتع بدرجة عالية هف الرضا،  هعظـ
تسٍـ و  تراعي الفروؽ الفردية بيف الطالبات، إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات

بادؿ اآلراء والخاهات بشكؿ كبير في تىهية العالقات االجتهاعية لمطالبات هف حيث ت
ف  آرائٍفت في التعبير عف ا تساعد الطالبا، كهفيها بيىٍف بحرية تاهة، وهىاقشة أفكاٌر

عمي عهميات إتخاذ القرارات وتىفيذ هشروعات  فتياراتٍف بأسموب بسيط، كها تدربواخ
 ،تتىاغـ جهيعٍا هع بعضباستخداـ كروشية فف الهاىداال هتكاهمة هف هفروشات هىزلية 

وتقديـ التغذية الرجعة الهتابعة ، كها أف العديد هف عهميات التفكيروتهكىٍا هف إكتساب 
فف  ًيحققباإلضافة إلي ها الفورية والهستهرة قد ساٌـ بشكؿ كبير في تحسيف األداء؛ 

ثارة ىتيجة هف هتعة و الهاىداال لمطالبات  أشكاؿ  فيهبٍجة هف الخيوط استخداـ ألواف ا 
هف  رابعال، وعميً يتـ قبوؿ الفرض زيؿ الهمؿ والكآبةدائرية تبعث عمى الحيوية وت

 .فروض الدراسة
سهاح ، (2017) أهؿ شاكر عوض :وتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة كٍؿ هف     

 وفاء صالح الديف الدسوقي،(2014حىاف أحهد الزوايدي)،(2016هحهد إسهاعيؿ)
 .(2005لغاهدى ،و)سىاء ا، ((Susanne,2010, 4،(2011و)جاف إيتوف،،(2012)
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 والذي ينص عمى:، الخامساختبار صحة الفرض 
توجد عالقة ارتباطيً هوجبة بيف هتوسطات درجات طالبات الهجهوعة التجريبية       

، وهقياس التفكير هالحظةالفي التطبيؽ البعدي ألدوات البحث، والهتهثمة في: بطاقة 
 .قياس الرضا ىحو البرىاهجالبصري، وهقياس تقييـ الهىتج الىٍائي، وه

إحصائًيا بحساب قيهة هعاهؿ ارتباط  الخاهسلفرض وقد تـ اختبار صحة ا     
بيرسوف بيف هتوسطات درجات طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيؽ البعدي ألدوات 

 ( التالي:  10، وقد جاءت ىتائجً كها يوضحٍا جدوؿ)الدراسة
 (10جدول )

 ومقياس تقييم، ومقياس التفكير البصري، المالحظةاالرتباطية بين بطاقة  العالقة
 يائي، ومقياس الرضا نحو البرنامجالمنتج الن

 اٌزطج١ك اٌجؼذٞ
 

ِم١بط رم١١ُ 
 إٌّزظ إٌٙبئٟ 

ِم١بط اٌزفى١ش 
 اٌجقشٞ

  
ِم١بط 
 اٌشمب

ِغزٜٛ 
 اٌذالٌخ

ٔٛع 
 اٌذالٌخ

 داي 0.01 0.91 0.76 0.88 ّالؽظخ اٌثطبلخ 

( السابؽ وجود عالقة ارتباطية هوجبة ذات داللة إحصائية بيف 10)يتضح هف جدوؿ   
، الدراسةهتوسطات درجات طالبات الهجهوعة التجريبية في التطبيؽ البعدي ألدوات 

، وهقياس التفكير البصري، وهقياس تقييـ الهىتج هالحظةالوالهتهثمة في: بطاقة 
حيث بمغت قيـ هعاهؿ (، 0.01)توىعىد هسياس الرضا ىحو البرىاهج الىٍائي، وهق

(، وجهيع ٌذي القيـ دالة 0.91،  0.76، 0.88ارتباط بيرسوف عمي الترتيب كالتالي )
(، فٍي قيـ هرتفعة تؤكد وجود عالقة ارتباطية قوية بيف أدوات 0.01عىد هستوى)

 .هف فروض الدراسة الخاهس، وعميً يتـ قبوؿ الفرض بالدراسةالقياس الخاصة 
 ممخص النتائج: 
إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات في تحقيؽ الهقترح لتوظيؼ ساٌـ البرىاهج 
 :لدى طالبات الفرقة الرابعة شعبة االقتصاد الهىزلياألٌداؼ التالية 

 تىهية هٍارات كروشية فف الهاىداال. .1
 تىهية التفكير البصري لكروشية فف الهاىداال. .2
تىفيذ هشغوالت فىية تتهيز بجاىب كروشية فف الهاىداال في هٍارات توظيؼ  .3

 وظيفي وجهالي وتقىي هتهيز.
 .هستوى عاٍؿ هف رضا الطالبات ىحو البرىاهجتحقيؽ   .4

 توصيات البحث:
 التالي:تتمخص في التوصيات هجهوعة هف فى ضوء ىتائج البحث تقدـ الباحثتاف      
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الهٍارات  فى صورة أىشطة وهشكالت عمهية تسٍـ فى تىهية عهمية تصهيـ دروس .1
 التفكير البصرى.ك التفكيرهختمفة هف أىهاط ، و اليدوية الخاصة بفىوف الكروشيً

بها يتهشي هع هتطمبات  ،االقتصاد الهىزليخريجات ضرورة تطوير براهج إعداد  .2
ستخداـ إستراتيجيات تدريسية   .تؤكد عمى الدور االيجابي لمهتعمـحديثة الهستقبؿ، وا 

تركز  والباعثة عمى الىشاط هع فىوف أشغاؿ اإلبرة التىدهج الفىوف الهحفزة تبىى   .3
 لمهٍارات الهختمفة.ات االقتصاد الهىزلي عمى أداء طالب

في هختمؼ هراحؿ التعميهية ات االقتصاد الهىزلي عقد دورات تدريبية لتشجيع هعمه .4
 .يةاألشغاؿ اليدو هجاؿ الطالبات في لتىهية هٍارات الفىوف الهختمفة عمى استخداـ 

خاصة بطاقة الهالحظة لتقييـ في البحث الحالي و األدوات الهستخدهة فادة هف االست .5
 في هراحؿ تعميهية أخرى.طالبات لهٍارات كروشيً فف الهاىداال أداء ال

التعمـ ة إجراء هزيد هف الدراسات حوؿ إستراتيجيضرورة بتوجيً اٌتهاـ الباحثيف  .6
 دى طالبات االقتصاد الهىزلي.أخري ل، لتىهية هٍارات القائـ عمي الهشروعات

 :مقترحةالبحوث ال
 الهقترحات التالية:بفى ضوء ىتائج البحث تتقدـ الباحثتاف 

 تعميهية هختمفة.ؿ حراهطالبات عمي الحالية سة لدراشبيٍة باات أخري سراء دراجإ .1
إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات فى تىهية التفكير التأهمى  توظيؼفاعمية  .2

 والدافعية لمتعمـ لدى طالبات شعبة االقتصاد الهىزلي. 
 .اإلىتاجية الصغيرةدهج فف الكروشيً بالفىوف الهعاصرة كىواة لمهشروعات  .3
اليدوية  هٍاراتالفاعمية استخداـ إستراتيجية التعمـ القائـ عمي الهشروعات فى تىهية  .4

 .وأشغاؿ اإلبرة
 المراجع:

(: فبػ١ٍخ اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ اٌج١ذ 2019إِٓخ ِؾّذ اٌّخزبس, غ١ذاء ػجذهللا اٌّط١شٞ) .1

اٌذائشٞ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ثّمشس اٌفمٗ ٌطبٌجبد اٌقف األٚي ِزٛعو, 

 .عبِؼخ ثبثً,اٌؼشاق , أوزٛثش,45,عِجٍح و١ٍح اٌتزت١ح األطاط١ح ٌٍؼٍَٛ اٌتزت٠ٛح ٚاإلٔظا١ٔح

(:فبػ١ٍخ ئعزشار١غ١خ اٌزخ١ً اٌّٛعٗ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش 2017افزىبس أؽّذ فبٌؼ) .2

ِجٍح دراطاخ اٌجقشٞ فٟ اٌؼٍَٛ ٌذٜ هٍجخ اٌقف اٌضبِٓ األعبعٟ فٟ اٌّذاسط ا١ّ١ٌٕخ, 

 .83-51, ؿ ؿ 2, ع 23, ِظاجتّاػ١ح

اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾبس٠غ فٟ اٌّذاسط  (: ٚالغ اعزخذاَ اٌزؼ2016ٍُأعبِخ ِؾّذ أ١ٔظ ص٠ٛد) .3

, عبِؼخ إٌغبػ رطاٌح ِاجظت١زاٌؾى١ِٛخ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ِؼٍّٟ اٌؼٍَٛ  فٟ ِؾبفظخ ع١ٕٓ, 

 اٌٛه١ٕخ, و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب, فٍغط١ٓ.
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فبػ١ٍخ اٌزذس٠ظ ثبعزشار١غ١خ اٌّزؾبثٙبد فٝ ِٙبساد  (:2012اٌغٛدأٝ,آخشْٚ) - .4

, رطاٌح ِاجظت١ز هالة اٌقف األٚي اٌّزٛعو, اٌزفى١شاٌجقشٞ فٝ ِجبدئ األؽ١بء ٌذٜ

 عبِؼخ اٌمبدع١خ, اٌؼشاق.

اٌغبٔت اٌغّبٌٟ (: فٓ اٌىشٚؽ١ٗ ٚاٌزطش٠ض ا١ٌذٚٞ إلصشاء 2018اٌؼٕٛد ػجذ اٌىش٠ُ فبٌؼ ) .5

, , و١ٍخ اٌزقب١ُِ ٚااللزقبد إٌّضٌٝ, عبِؼخ اٌمق١ُرطاٌح ِاجظت١ز ٌٍغٍجبة إٌغبئٝ,

 اٌغؼٛد٠خ

(: أصش اعزخذاَ ئعزشار١غ١خ رذس٠ظ لبئّخ ػٍٝ رٛظ١ف 2017أًِ ؽبوش ِؾّذ ػٛك) .6

اٌّؾبس٠غ فٟ ر١ّٕخ اإلرغب٘بد اٌج١ئ١خ ٌذٜ هٍجخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚا٢داة اٌزبثؼخ ٌٛوبٌخ 

, ١ٔٛ٠ٛ, ؿ 2, ع41, عبِؼخ األِبساد, ِظاٌّجٍح اٌذ١ٌٚح ٌٍثحٛث اٌتزت٠ٛحاٌغٛس اٌذ١ٌٚخ, 

 .39-1ؿ 

ث١ٓ ّٔط١ٓ ٌؼشك اٌشعِٛبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاالعٍٛة  (: اٌزفبػ2017ًأًِ ِىشَ خ١ٍفخ) .7

اٌّؼشفٝ فٝ اٌىزت االٌىزش١ٔٚخ ٚأصشٖ ػٍٝ ر١ّٕخ اٌزفى١ش اٌجقشٜ ٚاالٔخشاه فٝ اٌزؼٍُ ٌذٜ 

 , ؿ ؿ.4, ع27, ِظِجٍح تىٌٕٛٛج١ا اٌتؼ١ٍُهالة رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ُ, 

شث١خ اٌف١ٕخ, (: اعزشر١غ١خ اٌزفى١ش اٌجقشٞ فٝ رذس٠ظ اٌز2019ػجذاٌؼض٠ض) أزقبس أؽّذ .8

 ., ١ٌٛ٠ٛ, عبِؼخ عٛ٘بط63ع اٌّجٍح اٌتزت٠ٛح,

(: اعزشر١غ١خ رؼ١ٍُ لبئّخ ػٍٝ اٌزفى١ش اٌجقشٜ ٌز١ّٕخ 2019ئ٠ّبْ ِؾّٛد وّبي ػج١ذ) .9

ِجٍح اٌثحٛث فٝ ِٙبساد أزبط ِؾغٛالد ف١ٕخ ثأعٍٛة اٌخ١ب١ِخ ٌذٜ هالة اٌزشث١خ اٌف١ٕخ, 

 .ؽٍٛاْ, عبِؼخ 1, ع20, ِظاٌتزت١ح اٌف١ٕح ٚاٌفْٕٛ

فبػ١ٍخ اعزخذاَ اٌّخططبد اٌؼم١ٍخ فٝ رّٕــ١خ اٌزفىـ١ش (:2020ٚآخشْٚ)عّبي ػٍٝ اٌذ٘ؾبْ  .10

اٌّؤتّز لزقبد إٌّضٌٝ الػذاد٠خ فٝ ِبدح اإلٌذٜ ر١ٍّزاد اٌّشؽٍخ ا رمبْاإلاٌجقشٜ ٚدافؼ١خ 

 لتصاد إٌّشٌٝ ٚاٌت١ّٕحالاٌؼزتٝ اٌحادٜ ٚاٌؼشزْٚ ٌإللتصاد إٌّشٌٝ" ا -اٌذٌٚٝ اٌظاتغ

 . 154-117د٠غّجش, ؿ ؿ15, اٌّظتذاِح"

(: فبػ١ٍخ اعزشار١غ١خ فٟ اٌزؼٍُ اٌزوٟ رؼزّذ ػٍٝ اٌزؼٍُ ثبٌّؾشٚع 2018ؽغٓ سثؾٟ ِٙذٞ) .11

ٚخذِبد لٛلً فٟ اوغبة اٌطٍجخ اٌّؼ١ٍّٓ ثغبِؼخ األلقٝ ثؼل ِٙبسد اٌمشْ اٌؾبدٞ 

 .126-101, ؿ ؿ 1, ع30, عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد, ِظِجٍح اٌؼٍَٛ اٌتزت٠ٛحٚاٌؼؾش٠ٓ, 

(: ئعزؾذاس رق١ّّبد ِجزىشح ِغزٛؽبح ِٓ فٓ اٌّبٔذاال 2019ؽغٕبء ػجذ اٌغٕٝ ٚآخشْٚ) .12

, ِجٍح اٌفْٕٛ اٌتشى١ٍ١ح ٚاٌتزت١ح اٌف١ٕحلبئّخ ػٍٟ رٛظ١ف رم١ٕبد اٌزق١ُّ ثبٌىّج١ٛرش, 

 ., ٠ٕب٠ش1, ع3ِظ

(: ئعشاءاد ِٕٙغ١خ ٌزطج١ك اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد 2015ؽّذٞ ػجذاٌؼض٠ض اٌقجبؽ) .13

فٟ ر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌؾ١بر١خ ٌٍذاسع١ٓ فٟ ِشؽٍخ ِب ثؼذ ِؾٛ األ١ِخ فٟ ئهبس اٌزؼ١ٍُ 

 .353-319, أوزٛثش, ؿ ؿ 1, ط4, ع ِجٍح اٌؼٍَٛ اٌتزت٠ٛحاٌّغزّش, 

شِغ١بد اٌزٛافً اإلعزّبػٟ ٚفك ئعزشار١غ١خ (: رٛظ١ف ث2014ؽٕبْ أؽّذ صوٟ اٌضٚا٠ذٞ) .14

اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد  ٚأصش٘ب ػٍٝ ِشرفؼٟ ِٕٚخفنٟ دافؼ١خ اإلٔغبص ٚاإلرغبٖ ٔؾٛ 

, أثش٠ً, 15, ع46, ِظِجٍح ػاٌُ اٌتزت١ح, BLACKBOARDاٌزؼٍُ ثٕظبَ ئداسح اٌزؼٍُ 

 .  173-129ؿ ؿ

١ّ١ٍخ ِمزشؽخ ٌزٛظ١ف عّب١ٌبد فٓ (: فبػ١ٍخ ٚؽذح رؼ2020ػج١ش اثشا١ُ٘)ٚ ؽٕبْ هٗ, .15

 ِجٍح اٌتص١ُّ اٌذ١ٌٚح, و١ٍح اٌفْٕٛ اٌتطث١م١ح ,اٌّبٔذاال فٝ رق١ُّ ِىّالد اٌّالثظ

 . 5 ,عبِؼخ ؽٍٛاْ ٠ٕب٠ش,ع
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(: اعزخذاَ ٔظش٠خ اٌّخططبد اٌؼم١ٍخ فٝ رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ٌز١ّٕخ 2016سا١ٔب ِؾّذ ِؾّذ) .16

ِجٍح ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٜ ٚاٌزفى١ش ػبٌٝ اٌشرجخ ٌذٜ رال١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ, 

 .  26-16, ؿ ؿ 1, ط217, عدراطاخ فٝ إٌّا٘ج ٚطزق اٌتذر٠ض

أصش اإلٔفٛعشاف١ه اٌزفبػٍٟ فٟ ر١ّٕخ  (:2019سٔب ص٠ٍؼٟ ػٍٟ اٌج١ؾٟ, ٚص٠ٕت ِؾّذ اٌؼشثٟ) .17

اٌّجٍح اٌؼ١ٍّح ٌى١ٍح ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٌذٜ اٌّؾشفبد اٌزشث٠ٛبد فٟ ِذ٠ٕخ رجٛن, 

 . 213 -186, ِبسط, ؿ ؿ3, ع35, ِظ جاِؼح أط١ٛط –اٌتزت١ح 

(: فبػ١ٍخ ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ ثبٌّؾبس٠غ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد رق١ُّ 2013ص٠بد عؼ١ذ ثشوبد) .18

, و١ٍخ اٌزشث١خ, رطاٌح ِاجظت١زاد اٌّزىبٍِخ ٌذٜ هٍجخ اٌقف اٌؼبؽش األعبعٟ, اٌذاس

 اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ, غضح.

فٟ  Fractal (:أصش ثشٔبِظ ِمزشػ فٟ ٕ٘ذعخ اٌفشاوزبي2017ص٠ٕت هب٘ش أثٛ اٌؾّذ ) .19

اٌّجٍح اٌزؾق١ً ٚاٌزفى١ش اٌجقشٞ ٌطبٌجبد لغُ اٌش٠بم١بد ثى١ٍخ اٌؼٍَٛ ثغبِؼخ ٔغشاْ, 

 .77-63, ؿ ؿ10, ع6, ِظاٌذ١ٌٚح اٌتزت٠ٛح اٌّتخصصح, اٌجّؼ١ح األرد١ٔح ٌؼٍُ إٌفض

(: اعزخذاَ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد ٌز١ّٕخ 2016عّبػ ِؾّذ ئعّبػ١ً) .20

ا١ًٌّ ٔؾٛ٘ب ٚاٌّٙبساد االعزّبػ١خ االٔفؼب١ٌخ ٌذٜ اٌطالة اٌذاسع١ٓ ٌّبدح ػٍُ االعزّبع 

 .  244-200, ؿ ؿ 79, ِظ ِجٍح اٌجّؼ١ح اٌتزت٠ٛح ٌٍذراطاخ ثبٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ,

 , فٙشعخ ِىزجخ اٌٍّه فٙذ اٌٛه١ٕخ, اٌش٠بك.فٓ اٌىزٚش١ٗ(: 2005عٕبء فشؽبد اٌغبِذٜ) .21

(: ثشٔبِظ رذس٠جٟ لبئُ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ اٌّذِظ إلوغبة اٌطبٌجبد 2017ؽ١ش٠ٓ ِؾّذ غالة) .22

دراطاخ ػزت١ح فٝ ٚؽ١ٗ ٚاٌذافؼ١خ ٌٍزؼٍُ, اٌّؼبلبد عّؼ١ب فٟ اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ِٙبساد اٌىش

 .,أوزٛثش2ط ,90ع ,اٌتزت١ح ٚػٍُ إٌفض, راتطح اٌتزت١٠ٛٓ اٌؼزب

االختثاراخ ٚاٌّما١٠ض فٟ اٌؼٍَٛ إٌفظ١ح (: 2020فالػ أؽّذ ِشاد, أ١ِٓ ػٍٝ ِؾّذ) .23

 , اٌمب٘شح.4, داس اٌىزبة اٌؾذ٠ش, هٚاٌتزت٠ٛح

شاف١ه فٟ رذس٠ظ اٌغغشاف١ب ٌز١ّٕخ اٌزؾق١ً (:اعزخذاَ اإلٔفٛع2016فالػ ِؾّذ أثٛ ص٠ذ) .24

, ِجٍح اٌجّؼ١ح اٌتزت٠ٛح ٌٍذراطاخ ِٚٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٌذٜ هالة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ

 . 198- 138, ؿ ؿ  21,ع االجتّاػ١ح

 -اٌتفى١ز اٌثصزٞ: ِفِٙٛٗ(: 2016ئ٠ٙبة ػ١غٝ اٌّقشٞ)ٚهبسق ػجذ اٌشؤٚف ػبِش,  .25

 .اٌمب٘شح ,خ اٌؼشث١خ ٌٍزذس٠ت ٚإٌؾش, اٌّغّٛػتٗاإطتزات١ج١ -ِٙاراتٗ

ٚفبػ١ٍزٙب فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد رق١ُّ اٌؾمبئت اٌزذس٠ج١خ ٚاٌغٛأت اٌّؼشف١خ اٌّشرجطخ ثٙب ٌذٜ  .26

, اٌجّؼ١ح اٌّصز٠ح ٌتىٌٕٛٛج١ا ئخزقبفٟ ِشاوض ِقبدس اٌزؼ١ٍُ ثى١ٍخ اٌّؼ١ٍّٓ اٌش٠بك

 .  86-45, ؿ ؿ 22, ع1, ِظاٌتؼ١ٍُ

(: فبػ١ٍخ ثشٔبِظ ِمزشػ لبئُ ػٍٝ اٌشعَٛ اٌّزؾشوخ فٟ 2017ػبدي سعّٟ ؽّبد ٚآخشْٚ) .27

ِجٍح و١ٍح رذس٠ظ اٌزبس٠خ ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٌذٜ رال١ِز اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ, 

 .190-162, ؿ ؿ3, ع 33, ِظاٌتزت١ح, جاِؼح أط١ٛط

٠غ اإلٌىزش١ٔٚخ فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد (: أصش رٛظ١ف اعزشار١غ١خ اٌّؾبس2016ػبدي ٔبظش إٌؾبي) .28

, و١ٍخ رطاٌح ِاجظت١زرق١ُّ ِٛالغ ا٠ٌٛت اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌذٜ هبٌجبد عبِؼخ األلقٝ ثغضح, 

 اٌزشث١خ اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ.

(: فبػ١ٍخ ئعزشار١غ١خ ِمزشؽخ لبئّخ ػٍٝ اإلٔفٛعشاف١ه فٟ 2016ػبفُ ِؾّذ ئثشا١ُ٘ ػّش) .29

زفى١ش اٌجقشٞ ٚاالعزّزبع ثزؼٍُ اٌؼٍَٛ ٌذٜ رال١ِز اوزغبة اٌّفب١ُ٘ اٌؼ١ٍّخ ٚر١ّٕخ ِٙبساد اٌ

 .268-207, ؿ ؿ4, ع 19, ِظِجٍح اٌتزت١ح اٌؼ١ٍّحاٌقف اٌخبِظ اإلثزذائٟ, 
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سؤ٠خ رؾى١ٍ١خ ؽذ٠ضخ ٌغّب١ٌبد فٓ اٌّبٔذاال ٚف١بغزٙب ثأعٍٛة  (:2015ػجذ هللا ٚآخشْٚ) .30

 .اٌمب٘شح ؼخ ؽٍٛاْ,عبِ ,7ع ,اٌّجٍح اٌؼ١ٍّح ٌى١ٍح اٌتزت١ح إٌٛػ١ح ر١ٌٛف اٌخبِبد,

 , اٌمب٘شح. ِؼجُ اٌّصطٍحاخ إٌظج١ح(: 1975ػجذ إٌّؼُ فجشٞ, سمب فبٌؼ) .31

(: اإلؽقبء إٌفغٟ ٚاٌزشثٛٞ: رطج١مبد ثبعزخذاَ 2011ػضد ػجذاٌؾ١ّذ ِؾّذ ؽغٓ) .32

 ,اٌمب٘شح, داس اٌفىش اٌؼشثٟ. SPSS 18ثشٔبِظ

ئُ اٌمبٌُ رؼض٠ض اٌزؼفٟ ث١خ اٌغؾباٌؾٛعجخ (: فبػ١ٍخ رم١ٕخ 2016ػقبَ ئدس٠ظ وّزٛس اٌؾغٓ) .33

, جاّؼح األس٘ر, اٌترث١حو١ٍح ّجٍح  ,اٌخشهَٛعبِؼخ اٌزشث١خ و١ٍخ هالة ٜ اٌّؾبس٠غ ٌذػٍٝ 

 , ١ٌٛ٠ٛ. 178-137, ؿ ؿ 1, ط169ع

, اٌم١اص ٚاٌتم٠ُٛ فٟ اٌؼٍَٛ إٌفظ١ح ٚاٌتزت٠ٛح ٚاالجتّاػ١ح(: 2001ػٍٝ ِب٘ش خطبة) .34

 , اٌمب٘شح.2ِىزجخ االٔغٍٛ اٌّقش٠خ, ه

 (: ّٔطب رمذ٠ُ اإلٔفٛعشاف١ه)اٌضبثذ/2015شٚ ِؾّذ دس٠ٚؼ, أِبٟٔ أؽّذ اٌذخٕٟ)ػّ .35

اٌّزؾشن( ػجش ا٠ٌٛت ٚأصشّ٘ب فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٌذٜ أهفبي اٌزٛؽذ 

, 25, ِظِجٍح تىٌٕٛٛج١ا اٌتؼ١ٍُ, اٌجّؼ١ح اٌّصز٠ح ٌتىٌٕٛٛج١ا اٌتؼ١ٍُٚارغب٘برُٙ ٔؾٖٛ, 

 .364-265, ؿ ؿ 2ع

(: أصش رٛظ١ف اٌّذخً إٌّظِٟٛ فٟ ر١ّٕخ اٌّفب١ُ٘ ِٚٙبساد اٌزفى١ش 2010ثىٟ )فذاء اٌؾٛ .36

 , اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ, غضح.رطاٌح ِاجظت١زاٌجقشٞ ثبٌف١ض٠بء ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌؾبدٞ ػؾش, 

(: أصش اعزخذاَ اعزشار١غ١خ "اٌزؼٍُ اٌّغزٕذ ئٌٝ 2016فش٠بي ع١ٍّبْ ع١ٍُ ٘ض٘ٛصٞ) .37

اٌّؾشٚع" فٟ اٌزفى١ش اٌش٠بمٟ ٚاٌذافؼ١خ ٔؾٛ رؼٍُ اٌش٠بم١بد ٌذٜ هبٌجبد اٌقف اٌغبثغ األعبعٟ 

 , عبِؼخ إٌغبػ اٌٛه١ٕخ, و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب , فٍغط١ٓ.رطاٌح ِاجظت١زفٟ ِؾبفظخ ع١ٕٓ, 

, داس اٌفىش اٌؼشثٟ, ػٍُ إٌفض اإلحصائٟ ٚل١اص اٌؼمً اٌثشزٞ(: 2011فإاد اٌجٟٙ اٌغ١ذ) .38

 اٌمب٘شح. ,3ه

(: ٚالغ اعزخذاَ ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ فٟ اٌّشؽٍخ 2020ف١قً ٔبػُ ػ٠ٛل اٌغٍّٟ) .39

اٌّجٍح اٌؼزت١ح ٌٍؼٍَٛ  اٌتزت٠ٛح اإلثزذائ١خ ِمشس اٌؼٍَٛ ٌٍقف اٌخبِظ اإلثزذائٟ ّٔٛرًعب(, 

 .632-603,أوزٛثش, ؿ ؿ 18, ع4, ِظٚإٌفظ١ح

مزشػ فٟ اٌؼٍَٛ لبئُ ػٍٝ ِذخً اٌزؼٍُ (: ثشٔبِظ 2017ِِؾّذ ػجذاٌشصاق ِؾّذ اٌؾ١بفبد) .40

ثبٌّؾشٚع ٚٔظش٠خ اٌزوبءاد اٌّزؼذدح ٚأصشٖ فٟ ر١ّٕخ ثؼل لذساد اٌزوبء اٌؼٍّٟ ٚاٌّٙبساد 

, ١ٌٛ٠ٛ, ؿ 1, ع3, ِظِجٍح اٌؼٍَٛ اٌتزت٠ٛحاٌؾ١بر١خ ٌزال١ِز اٌّشؽٍخ األعبع١خ ثبألسدْ,  

 .  310-263ؿ

اٌتفى١ز اٌثصزٞ فٟ ضٛء تىٌٕٛٛج١ا  (:2011ِؾّذ ػ١ذ ػّبس, ٚٔغٛاْ ؽبِذ اٌمجبٟٔ) .41

  ., اإلعىٕذس٠خ, داس اٌغبِؼخ اٌغذ٠ذحاٌتؼ١ٍُ

 عبِؼخ ثبثً. , و١ٍخ اٌفْٕٛ اٌغ١ٍّخ, أٔٛاع اٌخطٛط (:2018ِٕزس فبمً ؽغٓ ) .42

(: فبػ١ٍخ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ 2019ِٕٙذ ػجذ هللا اٌزؼجبْ, ٚأزقبس ِؾّٛد ٔبعٟ) .43

اٌّؾشٚع فٟ ر١ّٕخ ِٙبساد اٌزفى١ش إٌّظِٟٛ ٚئٔزبط اٌّؾشٚػبد اإلٌىزش١ٔٚخ ٌذٜ هٍجخ 

 ِجٍح اٌجاِؼح اإلطال١ِح ٌٍذراطاخ اٌتزت٠ٛح ٚإٌفظ١ح,و١ٍخ اٌزشث١خ ثغبِؼخ األلقٝ, 

 .423-400, ؿ ؿ2, ع28ِظ

اٌتفى١ز أّٔاطٗ ٚٔظز٠اتٗ ٚأطا١ٌة تؼ١ٍّٗ (: 2012ٔبد٠خ ؽغ١ٓ اٌؼفْٛ, ِٕزٙٝ ِطؾش) .44

 , ػّبْ, داس ففبء ٌٍٕؾش ٚاٌزٛص٠غ.ٚتؼٍّٗ

, ِىزجخ اٌغبػٝ, ٚحذج ٚشز٠ظ ٌتٕف١ذ أجًّ أػّاي اٌىزٚش١ٗ 88(: 2012ٔغالء خ١شٜ ) .45

 , اٌمب٘شح.1ه
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ِىبٔبد اٌغّب١ٌخ ٌفٓ اٌىشٚؽ١ٗ فٝ (: اإلعزفبدح ِٓ اإل2013ٔغالء ِؾّذ أؽّذ ِبمٝ ) .46

 ,ِجٍح تحٛث اٌتزت١ح إٌٛػ١ح, جاِؼح إٌّصٛرج,  رق١ُّ ٚرٕف١ز اٌّؼٍمبد ثشؤ٠خ ِؼبفشح

 , ؿ ؿأوزٛثش ,32ع

(: اعزخذاَ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ اٌّؾشٚػبد ػجش ٔظُ ئداسح اٌزؼٍُ 2018ٔغالء ِؾّذ فبسط) .47

االعزّبػ١خ ٚأصشٖ ػٍٟ اٌّضبثشح األوبد١ّ٠خ ٚر١ّٕخ ِٙبساد ئٔزبط ِؾشٚػبد عّبػ١خ ئثذاػ١خ 

, 3, ع34ِظجاِؼح أط١ٛط,  -اٌّجٍح اٌؼ١ٍّح ٌى١ٍح اٌتزت١حٌذٜ هالة و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ, 

 .678-640ؿِبسط, ؿ 

االعزفبدح ِٓ عّب١ٌبد فٓ اٌّبٔذاال وبرغبٖ ٌٍّٛمخ  (:2017ٔقش ٚػبئؾخ ؽغٓ ٚآخشْٚ) .48

و١ٍخ اإلِبساد ٌٍؼٍَٛ  ,ِجٍح اٌفْٕٛ ٚاألدب ِٓ خالي االثزىبس ٚرطج١ك ِؼب١٠ش اٌغٛدح,

 .,االِبساد14اٌزشث٠ٛخ,ع

ن( ػٍٟ ر١ّٕخ ؽبس-صاٚط-(: فبػ١ٍخ اعزخذاَ اعزشار١غ١خ) فىش2015ٔنبي ِبعذ ؽّذ اٌذ٠ت) .49

, ٌذٜ هالة اٌقف اٌضبِٓ األعبعٟ ثغضح ِٙبساد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٚاٌزٛافً اٌش٠بمٟ

 و١ٍخ اٌزشث١خ, اٌغبِؼخ األعال١ِخ, غضح. ,رطاٌح ِاجظت١ز

(: اعزخذاَ ف١ٕبد اٌزفى١ش اٌجقشٞ ٌز١ّٕخ اٌزؾق١ً ٚدافؼ١خ 2012ٍٔٙخ ع١ف اٌذ٠ٓ ػ١ٍؼ) .50

ِجٍح اٌجّؼ١ح اٌتزت٠ٛح ٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ,  اإلٔغبص ِٓ خالي رذس٠ظ اٌفٍغفخ ٌطالة ا

 .260-191, ؿ ؿ 42, عٌٍذراطاخ االجتّاػ١ح

(:أصش اعزشار١غ١خ رذس٠غ١خ ِغزٕذح ئٌٝ اٌزؼٍُ اٌمبئُ ػٍٝ 2016٘بؽ١ّخ اٌشاٚٞ, ػب٠ؼ ص٠زْٛ) .51
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 فن المانداال المستخدمة فى البحثتطور عمل وحدة كروشيو 
كروشيو المانداالوحدة خطوات عمل   

 
حمقة هكوىة هف . تىفيذ 1

  حشو غرز8

 
 

تزايد و  غرزي حشو6. تىفيذ 2
كذا لىٍايً  فوؽ العهود ٌو

 السطر

 
 األوؼ وايت  موفؿ الإدخا.3

 4 وعهؿ غرزة عموية .

 
 االزرؽ الموف بإدخاؿ قـو.ت4
 غرزيثـ  حشو غرزي عهؿب

كذا  تزايد السطر لىٍايً ٌو  

 
 االوؼ الموف بإدخاؿ قـو.ت5

 العمويً الغرزي لعهؿ وايت
 غرزيوذلؾ  بعهؿ  الثاىيً
 ىفس في حشو غرزتيف التزايد

كذا حتى ىٍاية  السمسمة ٌو
 السطر

 
 عهؿب ىجااور  لوف إدخاؿ.6

 ثـ حشو غرزي3ثـ تزايد غرزي
كذا التزايد  رالسط لىٍايً ٌو

 
 الهىتفخة الغرزي عهؿيتـ .7

هرات حتى يىتٍى  5بتكرار 
 السطر
 

 
 وايت االوؼ لوف إدخاؿ.8

 الغرز لتكهمً هرة أخرى
 العمويً

 

 
 عهؿيتـ  األخضر موفبال.9

 غرزيثـ  حشو غرزي سطريف
 . تزايد
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يتـ ادخاؿ الموف األصفر .10

هرة أخرى بعهؿ سمسمة ثـ 
كذا  6تزايد ثـ  غرز حشو ٌو

 لىٍاية السطر 

 
ثـ عهود  عهؿ غرزة تزايد.11

غرز حشو  10بمفتيف و
كذا إلىٍاء الوحدة  ٌو

.ادخاؿ الموف األزرؽ 12
بعهؿ غرزتيف تزاي فوؽ 

كذا  7العهود ثـ  غرز حشو ٌو
 لىٍاية السطر

 عهؿ غرزة حشو لىٍاية السطر بدوف عهؿ غرز تزايد .13
 ىٍاية السطر حتى

  
 
 

 


