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فاعلية وحذة تعليوية هقترحة فى تشغيل هاكيٌات التطريس 

 لكتروًيةستخذام ًوط الخرائط الزهٌية اإلا" بBrother884-T15االلى"

 أ.م.د/ زيٌب هحوذ حسيي هصطفى سويلن

 ممخص البحث
ىدفت الدراسة الحالية الى بناء و تطبيق وحدة تعميمية مقترحة فى تشغيل 

نية لذىستخدام نمط الخرائط ااب "Brother884-T15"ماكينات التطريز االلى
فى تنمية التحصيل المعرفى و االداء الميارى الخاص  تيالكترونية، وقياس فاعمياإل

لدى طالب الفرقة الثانية بشعبة  "Brother884-T15"االلى بتشغيل ماكينات التطريز
جامعة حموان، وقياس ارائيم  -كمية التربية -قسم التعميم الصناعى -المالبس الجاىزة

ستخدام نمط الخرائط الذىنية اإللكترونية ايمية المقترحة بنحو فاعمية الوحدة التعم
نيج شبو لمإلكسابيم المعارف و الميارات المتضمنة بالوحدة التعميمية ، واتبع البحث ا

و ذلك لمالءمتيم لتحقيق أىداف البحث و التحقق  التحميمى الوصفى التجريبى و المنيج
 االلى و تكونت ادوات الدراسة من استمارة تحميل ميارات التطريز ،من فروضو

"Brother884-T15"ختبار تحصيمى لقياس المعارف، بطاقة مالحظة االدء ، إ
ستخدام نمط ب نحو فاعمية الوحدة التعميمية بالقياس اتجاه الطال ستبانةاالميارى، 

ستخدام األساليب اوبعد تطبيق الوحدة التعميمية و  لكترونية،الخرائط الذىنية اإل
متوسطى اإلحصائية المناسبة توصمت الدراسة الى وجود فروق دالة إحصائيًا بين 

مالحظة االداء الميارى  ختبار التحصيمى و بطاقةدرجات الطالب فى كل من اال
يجابية اراء ا، كما توصمت الدراسة الى )القبمى/ البعدى( لصالح التطبيق البعدى

ستخدام نمط الخرائط الذىنية امية الوحدة التعميمية المقترحة بالطالب نحو فاع
 اإللكترونية.

 الكممات المفتاحية :
الخرائط  –"Brother884-T15"االلى ماكينات التطريز –وحدة تعميمية 

 .لكترونيةالذىنية اإل
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The Effectiveness of a Proposed Educational Unit in 

the Operation of Automated Embroidery Machines 

"Brother884-T15" Using the Electronic Mind 

Mapping Pattern 

Abstract: 
The current study aimed to build and apply a proposed educational 

unit in the operation of automatic embroidery machines 

"Brother884-T15" using the pattern of electronic mind maps, and 

measure the effectiveness of the proposed educational unit in the 

development of cognitive achievement and skill performance of 

the operation of automatic embroidery machines "Brother884-

T15" among the students of the second year of the Division of 

Ready-made Clothing - Department of Industrial Education - 

Faculty of Education - Helwan University, and measure their 

views towards the effectiveness of the proposed educational unit 

using the pattern of electronic mind maps to provide them with 

knowledge and skills.  Included in the proposed educational unit. 

The research followed the semi-experimental approach and the 

descriptive analytical method to their suitability to achieve the 

objectives of the research and verify its hypotheses, The study 

tools consisted of the machine embroidery skills analysis form 

"Brother884-T15", an achievement test to measure knowledge, a 

skill performance note card, a questionnaire to measure students' 

attitudes towards the effectiveness of the educational unit using 

the pattern of electronic mind maps, and after the application of 

the educational unit and the use of appropriate statistical methods, 

the study found the existence of statistically significant differences 

between the average scores of students in both the achievement 

test and the skill performance note card (pre- / post) in favor of the 

dimensional application, and the study also reached a positive 

views of students towards the effectiveness of the proposed 

educational unit using the pattern of electronic mind maps. 

Keywords: 

Educational Unit – Automated Embroidery Machines "Brother884-T15" 

– Electronic Mind Maps 
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 مقدمة البحث
اليوم ثورة عممية معموماتية فاقت ما سبقتيا من ثورات عمى مر تواجو البشرية 

ن فى عالم سريع التغيير تحيطو تحديات محمية القرون السابقة، لما يعيشو مجتمعنا اآل
طاقات  ستثماراو  وعالمية، حيث يسعى كل مجتمع لتوجيو موارده البشرية خير توجيو

ذلك يرجع  ولى؛ والتعميم بالدرجة األستثمار ممكن ولعل ىذه مسئولية اابناءه أفضل 
 نسان وتنمية ميارات تفكيره. جيد مقصود وتوجيو منظم نحو تنمية عقل اإل كونول

وتمبية لتطورات ومستجدات العصر تشيد عممية التدريس فى جميع مستوياتيا 
إىتمام العديد من الدول العربية والمحمية بإكتشاف وتجريب الطرق والوسائل الحديثة؛ 

لى طرق تتالئم مع طبيعة عقل اإلنسان لموصول إلإلنتقال من طرق التدريس التقميدية 
 داء.الفاعمية فى األبالطالب ألعمى مستوى من الكفاءة و 

 (76:  4002، محمد الحيمة )توفيق مرعى و                                    
ستراتيجيات تدريس تساعد عمى انماط تعمم و ام ستخداومن ىنا كانت الحاجة ال       

من نصفى العقل البشرى بصورة  لدى الطالب، وتعمل عمى تفعيل كلإثارة اإلنتباه 
يمن مرتبط بالتفكير البصرى و غير المفظى ن نصف الكرة الدماغى األأممة حيث متكا
يسر من الدماغ مسئول عن التفكير المتقارب مكانى و المتشعب، بينما النصف األو ال

 (23: 4002)طارق عبدالرؤوف،                                      و الموجو بالتفاصيل.
نماط التعمم البصرية التى يعمل بيا االخرائط الذىنية اإللكترونية من ويعد نمط 

يسر، وذلك يمن من المخ مع النصف األدة متكاممة يتناغم فييا النصف األالعقل كوح
ستثارة العقل البشرى لعمل ا  تحفيز و  عمى لفاظ ورسومات و صور تعملامن لما تحويو 

الذىنى، فيى تقدم مفتاحًا لممفاىيم قفزات فى الفيم و التخيل عن طريق الترابط 
المتضمنة فى موضوع معين من خالل تقديم العالقات المرتبطة بيا فى تصميم تعميمى 
مثير وجذاب يساعد الطالب عمى الفيم الجيد لتمك المفاىيم و تيسير دمجيا فى البنية 

 (040:  4000بوزان ، تونى )                           المعرفية لو.
الخرائط الذىنية كنمط تعمم، فقد ستخدام اىمية أر العديد من الدراسات الى وتشي

ن الخرائط الذىنية من أىم األساليب الى أ "2021"رغدا سراج الدين: شارت دراسةا
"طالل  الحديثة التى تقدم لمطالب نظرة شمولية عن موضوع التعمم، و ذكرت دراسة
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الدماغ عمى  القدرة عمى التركيز مما يساعدن الخرائط الذىنية تنمى أ "2003الزغبى:
ن الخرائط الذىنية أ "2019"عبد العزيز المنتشرى:و أكدت دراسة  العمل و اإلبداع،

تحرر التعميم من الطرق التقميدية المعتمدة فقط عمى المعمم حيث أنيا تسعى الى زيادة 
وضحت أو ،اإلبداعيةنشاط الطالب داخل البيئة التعميمية و مشاركتيم و تحفيز قدرتيم 

ن الخرائط الذىنية تساعد الطالب عمى سيولة تذكر أ "2008"فؤاد سميمان:دراسة 
األشكال والرسومات فى المعمومات والبيانات الواردة فى موضوع التعمم من خالل تذكر 

"محمد و  "2019محمد حسين:" و "2020"والء ناجى:كل من  كدت دراسةأذىنو، كما 
ن الخرائط الذىنية تنمى ميارات الطالب فى اإلبداع الفنى أعمى  "2012عبدالسالم:

هانى كل من " لتوضيح البيانات والمعمومات المكونة لمموضوع، ويتفق ىذا مع دراسة
 جميعيم كدحيث أ "2011"محمود موسى: و "2018"محمود كامل:و " 2019عمى:
االساسية  سية باألفكارن الخرائط الذىنية تساعد الطالب عمى ربط الفكرة الرئيأعمى 

تؤكد " 2001عفت الطناوى:و  "فوزى الشربينى والفرعية بصورة متتابعة، و جاءت دراسة
شارت ااة الفروق الفردية بين الطالب، و عمى الدور الفعال لمخرائط الذىنية فى مراع

ن الخرائط الذىنية تعد من أىم أالى " 2015لمياء ابراهيم:و  "إيمان حامد دراسة
المستخدمة لتنظيم األفكار و صياغتيا بشكل يساعد المتعمم عمى التفكير  الوسائل

 لى كل اإلتجاىات.إيعنى إنتشار األفكار من المركز  اإلشعاعى والذى
بتكر اول من أ "2008"تونى بوازن: راء متفقة معوجاءت كل ىذه اآل

الذاكرة، فيى تعتمد ستخدام استخدميا كطريقة من طرق استراتيجية الخرائط الذىنية و ا
عمى الذاكرة البصرية و المفظية فى رسم توضيحى سيل المراجعة و التذكر، حيث يتم 

فروع لمعانى المختمفة ببعضيا البعض بو ربط ا ،ربط الكممات و معانييا بصورة
 يسر مما يرفع من كفاءة المتعمم.من و األيمستخدمًا نصفى الدماغ األ

ىمية أل و نظراً الدراسات و البحوث السابقة  وبناءًا عمى ما سبق من نتائج
كان اختيار الباحثة لموضوع لكترونية كأداة تعميمية ىامة ستخدام الخرائط الذىنية اإلا

بناء و تطبيق الوحدة التعميمية  فىلكترونية من الخرائط الذىنية اإلستفادة البحث و اال
لطالب الفرقة  "Brother884-T15"المقترحة فى تشغيل ماكينات التطريز االلى

جامعة حموان، –كمية التربية  -قسم التعميم الصناعى –الثانية بشعبة المالبس الجاىزة 
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لتيسير حدوث التعمم من خالل توضيح العالقة بين اجزاء الماكينة ونظام تشغيميا بشكل 
الفكرة الرئيسية ربط تنظيم البناء المعرفى لمطالب من خالل  فى مرتب ومنظم مما يسيم

الطالب لممعمومات  يؤثرعمى سيولة تذكر األساسية والفرعية بصورة متتابعة مما باألفكار
 تذكر األشكال والرسومات فى ذىنو.والبيانات الواردة فى موضوع التعمم من خالل 

 مشكمة البحث
 -تتمخص مشكمة البحث فى التساؤالت األتية:مما سبق 

ميارات تشغيل ماكينات ما إمكانية بناء وحدة تعميمية مقترحة لتنمية معارف و  -0
 لكترونية؟الخرائط الذىنية اإل ستخدام نمطاب "Brother884-T15"االلىالتطريز 

ما فاعمية الوحدة التعميمية المقترحة فى تحصيل الطالب لممعارف المرتبطة بتشغيل  -4
 ؟ "Brother884-T15"ماكينات التطريز االلى

كساب الطالب لمميارات الخاصة بتشغيل إة الوحدة التعميمية المقترحة فى ما فاعمي -3
 ؟ "Brother884-T15"ماكينات التطريز االلى

ط الخرائط ستخدام نمامية الوحدة التعميمية المقترحة بفاع تجاه الطالب نحواما  -2
تشغيل ماكينات التطريز  معارف و مياراتكسابيم إلكترونية الذىنية اإل

 ؟ "Brother884-T15"ىاالل
 هداف البحثأ
بناء وتطبيق وحدة تعميمية مقترحة لتنمية معارف و ميارات الطالب نحو تشغيل  -0

ستخدام نمط الخرائط الذىنية اب "Brother884-T15"االلى ماكينات التطريز
 لكترونية.اإل

ل الطالب المعارف المتضمنة بيا تحصي قياس فاعمية الوحدة التعميمية المقترحة فى -4
 لكترونية.ستخدام نمط الخرائط الذىنية اإلاب

الطالب الميارات المتضمنة بيا  كسابإة الوحدة التعميمية المقترحة فى قياس فاعمي -3
 لكترونية.ستخدام نمط الخرائط الذىنية اإلاب

ط الخرائط بإستخدام نمتجاه الطالب نحو فاعمية الوحدة التعميمية المقترحة اقياس  -2
معارف و ميارات تشغيل ماكينات التطريز كسابيم لكترونية الالذىنية اإل

 ."Brother884-T15"االلى



 

 2334 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 همية البحثأ
جامعة  -كمية التربية -محاولة تطوير مقرر تطريز المالبس بقسم التعميم الصناعى -0

متطمبات سوق حموان، لموصول بالطالب الى مستوى فنى وتقنى يتناسب مع 
 العمل.

قد تساىم الوحدة التعميمية المقترحة فى رفع مستوى اداء الطالب فى المقررات  -4
 الدراسية االخرى.

 بتكارى لدى الطالب.يات تعمم تنمى ميارات التفكير االستراتيجاستخدام امحاولة  -3
الداعمة لشباب ستخدام الوحدة التعميمية المقترحة فى البرامج التدريبية ايمكن  -2

 الخريجين إلقامة مشروعات صناعية صغيرة.
 منهج البحث

 -اتبع البحث منيجين وىما:
ىداف البحث و التحقق من أوذلك لمالءمتو لمتحقق من  :المنهج شبه تجريبى

ستخدام نمط الخرائط اريب الوحدة التعميمية المقترحة بفروضو، والذى اعتمد عمى تج
كساب الطالب معارف انة البحث لمتحقق من فاعميتيا فى عيالذىنية االلكترونية عمى 

 . "Brother884-T15"وميارات تشغيل ماكينات التطريز االلى
 لوصف اجزاء الماكينة و تحميل ميارات التطريز عمييا. :التحميمى وصفىالمنهج ال

 عينة البحث
قسم التعميم  -تكونت من طالب الفرقة الثانية بشعبة المالبس الجاىزة

ستبعاد طالب ا( طالب بعد 8معة حموان، وعددىم )جا -كمية التربية -الصناعى
 ختالف خبراتيم السابقة عن عينة البحث.الباقين لإلعادة ال
 حدود البحث

 - Brother884" لىمعارف وميارات تشغيل ماكينات التطريز اآل :الموضوعيةالحدود

T15" وتم تطبيق الوحد التعميمية فى مقرر  لكترونية،ستخدام نمط الخرائط الذىنية اإلاب
 .(C2-2-1) تطريز المالبس
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 -قسم التعميم الصناعى -طالب الفرقة الثانية بشعبة المالبس الجاىزة الحدود البشرية:
 جامعة حموان. -كمية التربية

 م(4044-4040) الفصل الدراسى الثانى لمعام الجامعى الحدود الزمنية:
تطريز  ورشة، جامعة حموان -كمية التربية -ىزةورشة المالبس الجا الحدود المكانية:

 محافظة القاىرة. -المرج القبمية-)مارى بقطر( لىآ
 فروض البحث

)القبمى  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق -0
والبعدى( لموحدة التعميمية المقترحة فى تشغيل ماكينات النطريز االلى 

"Brother884-T15" .لصالح التطبيق البعدى 
)القبمى  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق -4

 والبعدى( لإلختبار التحصيمى المعرفى لصالح التطبيق البعدى.
)القبمى  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق -3

 االداء الميارى لصالح التطبيق البعدى. والبعدى( لبطاقة مالحظة
الخرائط الذىنية  نمط ستخدامانحو الوحدة التعميمية المقترحة براء الطالب آيجابية ا -2

 لكترونية.اإل
 دوات البحثأ
 ."Brother884-T15"ستمارة تحميل ميارات التطريز االلى بماكينة ا -1
 ختبار تحصيمى.ا -2
 الميارىبطاقة مالحظة االداء  -3
ستخدام نمط االوحدة التعميمية المقترحة ب تجاه الطالب نحو فاعميةاستبانة لقياس ا -4

  .لكترونيةالخرائط الذىنية اإل
 مصطمحات البحث 

ىداف او ىى القدرة عمى إنجاز األ :"The Effectiveness"فاعمية
        المدخالت لبموغ النتائج المرجوة والوصول إلييا بأقصى حد ممكن.

 (20:  4003)كمال زيتون،                                                            
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و المتوقع الذى سوف أفى البحث الحالى بأنيا تحديد األثر المرغوب  إجرائياً ويقصد بيا 
-Brother884"تحدثو الوحدة التعميمية المقترحة فى تشغيل ماكينات التطريز االلى

T15"  بإستخدام نمط الخرائط الذىنية االلكترونية فى إكساب المعارف والميارات
المتضمنو بيا؛ بغرض تحقيق االىداف التى وضعت من اجميا و ذلك من خالل 

 المحتوى العممى المقرر دراستو بالوحد التعميمية المقترحة.

ىى تنظيم لموضوع معين لو قيمة  :"Educational Unit" الوحدة التعميمية
و موضوع يشعر بيا المتعمم، وىذا التنظيم يتجاوز الحدود أتعميمية تدور حول فكرة 

الفاصمة بين المواد الدراسية المنفصمة بما يتيح الفرصة لممتعمم ألن يكون إيجابيًا و 
                      مشاركًا فعااًل فى العممية التعميمية. 

 (030:  4003عمى الجمل،  حمد المقانى،أ)                               
فى البحث الحالى بأنيا تنظيم مخطط صمم وفقًا لألسس  إجرائياً ويقصد بيا 

التربوية التى تضم مجموعة من المعارف و الميارات لطالب الفرقة الثانية شعبة 
ت الوحدة تضمن ستكمال وحداتو، كماس الجاىزة بمقرر تطريز المالبس الالمالب

شتمل عمى الجانبين النظرى اىداف التعميمية و المحتوى الذى التعميمية مجموعة من األ
 و التطبيقى.

نماط من السموك العقمى والجسمى يتطمب فترة من التدريب أ -":Skillالمهارة"
المقصود و الممارسة المنظمة بحيث تؤدى بطريقة دقيقة فى أقل ما يمكن من الوقت 

 و مع التكيف مع الظروف المتغيرة المحيطة والتى تنمو نتيجة اإلعداد والتدريبوالجيد 
 ( 034: 4003)سونيا قزامل،                                                          الممارسة.

فى البحث الحالى المقدرة عمى إكتساب طالب الفرقة  إجرائياً ويقصد بالميارة 
الثانية بشعبة المالبس الجاىزة االداء المنظم و المتكامل لتنفيذ ميارات التطريز 

مع مراعاة السرعة و الدقة و  "Brother884-T15"ستخدام ماكينات التطريز االلىاب
 التكييف مع الظروف المتغيرة.
ىى إحدى  :"Electronic Mind Maps"لكترونيةالخرائط الذهنية ال 

سترجاع اوات الفعالة فى تقوية الذاكرة و دفيى من األ ،ستراتيجيات التعمم النشطا
فكار إبداعية جديدة غير مألوفة، حيث تعمل بنفس الخطوات التى أالمعمومات و توليد 

ستخدام شقى المخ األيمن و األيسر؛ اقل البشرى مما يساعد عمى تنشيط و يعمل بيا الع
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لترتيب المعمومات بطريقة تساعد الذىن عمى قراءة و تذكر المعمومات بداًل من التفكير 
 متخصصة.حاسوبية التقميدى، ويتم إعدادىا من خالل برامج 

 (464: 4008 )عمى الشاردى،
وىى تعتمد عمى تسمسل األفكار و تبدأ من نقطة مركزية محددة بما يسمح 

 بتدفق اإلفكار لمنح العقل الحرية المطمقة لتوليد أفكار جديدة.
 (67: 4000)تونى بوازن،

نيا منيج عقمى فعال يساعد الطالب عمى أعمى  الناحية التربويةوتعرف من 
روءة برسومات و التنظيم الجيد لمبناء المعرفى و الميارى من خالل ربط المعمومات المق

االشكال؛ مما يعطى المتعمم مساحة واسعة من التفكير لوان و كممات ممزوجة باال
ومراجعة معموماتو السابقة عن موضوع التعمم، و ترسيخ البيانات و المعمومات الجديدة 

 (08: 4006)محمد ىالل،                                    فى مناطق المعرفة الذىنية.
نيا إحدى الطرق التكنولوجية الكترونية عمى الخرائط الذىنية اإل إجرائياً وتعرف 

تخطيط األفكار تخطيطًا كاماًل، حيث تقوم عمى فكرة تقسيم  عمى التعميمية التى تساعد
ستخراج األفكار الفرعية، و ايسية، ومن األفكار الرئيسية يتم الموضوع الى أفكار رئ

زئية و ىكذا، حتى يمكن يمكن ايضًا تقسيم اإلفكار الفرعية الى العديد من اإلفكار الج
 ستخدام طاقة مخو كاممة.المتعمم عمى التعمم بتكوين مخطط ذو شكل واضح يساعد ا

ىى ماكينات تطريز  -:T15"-"Brother884ماكينات التطريز االلى
الكترونية تعمل وفقًا لنظام تشغيل مدعوم من مايكروسوفت ويندوز، وتستخدم فى 

، وىى مرفقة بمصانع المالبس الجاىزة والمفروشات أعمال التطريز الخاصة و اإلنتاجية
سرع وقت ممكن، فيى مزودة ب أختمف أشكال و كتابات التطريز فى بشاشة لتصميم م

( خط مدمج و مختمف مع إمكانية التدوير 40( نمط تطريز باإلضافة الى )202)
( 0000) وتغيير الحجم و إختيار االلوان، و ىى تعمل بسرعة عالية حيث يمكنيا إنتاج

( غرزة، وبيا 200غرزة فى الدقيقة الواحدة مع إمكانية تغيير السرعات و تخفيضيا الى)
 أربع أطر لمتطريز بمساحات مختمفة.

 (http://s.brother/cpbag/) 
 الطار النظرى

 ماهية الخرائط الذهنية
ستراتيجيات التعمم النشط، فيى من الكترونية إحدى تعد الخرائط الذىنية اإل

سترجاع المعمومات، ىذا الى جانب دورىا ادوات الفاعمة فى تقوية الذاكرة و األ
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االساسى فى توليد أفكار إبداعية غير مألوفة فيى تعمل بنفس الخطوات التى 
يعمل بيا العقل البشرى وذلك لكونيا تشرك شقى المخ، فيى تستخدم الصور 

مخ، باإلضافة إلى الكممات واأللوان والخيال وكميا تمثل ميارات الشق األيمن من ال
واألعداد والمنطق وىى تمثل ميارات الشق األيسر، مما يساعد العقل عمى عمل 

 قفزات فى الفيم والتخيل عن طريق الترابط الذىنى بين شقى المخ. 
 (26: 4002)طارق عبدالرؤوف،                                          

 
 ( توضح شقى المخ1صورة)

https:\\www.new-edu.com 
وتشبو الخريطة الذىنية الخاليا العصبية لممخ فى أن ليا نقطة مركزية وأذرع 

رع أصغر وأدق، و بذلك نجد أن الخريطة ذأ منو تفرعة منيا، ومن كل ذراع تتفرعم
الذىنية تعتمد عمى طريقة متسمسمة حيث تبدأ من نقطة مركزية محددة، ثم تسمح 

 (32 – 33، 4007)ىديل وقاد،                لألفكار بالتدفق.    

 
 الخاليا العصبية لممخ و الخرائط الذهنية  ( توضح العالقة بين2) صورة

https:\\www.edrraak.org 
 لكترونية فى التعممط الذهنية ال أهمية الخرائ

 زيادة سرعة التفكير لممتعمم وتخطى حدود التفكير التقميدى. .0

شدة التركيز،  عمىفتساعد  الكممات المستخدمة فى عرض الدرستقمل من  .4
 وتسيل فيمو بوضوح من قبل المتعممين.
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 عرض المعمومات بصورة شاممة. .3

 األفكار والمعمومات بصورة متناسقة فى رسم خريطة واحدة.ربط  .2

 .لممتعمم تنظيم البناء المعرفى والميارى .2

 بداعو.ار ذاكرة المتعمم وزيادة تركيزه و تطوي .7

 سرتجاع المعمومات.اسيولة ترتيب األفكار و  .6

 جعل التعمم أكثر متعة وفاعمية.        .8

 توظيف التقنيات الحديثة فى التعميم. .7

وضوع صورة خاصة لمم فى ذىنو يرسم طالب الفروق الفردية  إذ أن كلمراعاة  .00
 توضحو حسب قدراتو ومياراتو. تىبعد مشاىدة خريطة الشكل ال

 عداد اإلختبارات من خالل وضوح الجزئيات التفصيمية لمموضوع.ا .00

 (040:  4000بوزان، تونى ) 

 النظريات التى تستند إليها إستراتيجية الخرائط الذهنية 
اتيا التربوية قمجموعة نظريات توجييا وتحدد تطبيتنطمق الخرائط الذىنية من 

 :ومن أهمها
تستند الخريطة الذىنية عمى نظرية العالم  نظرية أوزويل )التعمم ذى المعنى(: .1

أن  فيو يعتقد"أوزويل" التى تعنى بالعالقات بين المفاىيم ومحاولة الربط بينيما، 
والمتصمة ببنيتو  المرتبطة بالمادة المتعممة من قبل المتعممإدراك المفاىيم والعالقات 

ر العوامل أىمية وتأثيرًا فى العممية التعميمية، كما أنو يجعل التعمم ثالمعرفية من أك
 (022: 4000)عمى مصطفى واخرون،                                   ذا معنى. 

المعمومات بطريقة ىرمية متسمسمة، ويفترض "أوزويل" أن عقل المتعمم يخزن 
سترجاعيا بسيولة ويسر البد اخاص، وحتى يسيل تعمميا بفاعمية و من العام إلى ال

من تقديميا بطريقة مناسبة عمى ىيئة ممخص مجرد ومعمم وشامل فى البداية، 
 ويشتمل عمى ركائز فكرية تثبت المعمومات فى بنية المتعمم العقمية. 
 (26:  4002)طارق عبدالرؤوف، 

وبذلك نجد أن الخرائط الذىنية تعمل عمى تنظيم المحتوى التعميمى عن طريق 
وضع المفيوم الرئيسى فى الوسط وعمل فروع متصمة فيو بشكل متسمسل بما 
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مع نظرية  يماثل شكل المخ أكثر من اإلنشاءات الخطية التقميدية، وبذلك تتفق
 .يتم بالبناء المعرفى لممتعممت"أوزويل" التى 

العالم السويسرى "جان بياجو" بالتطور اىتم  -نظرية بياجة )النظرية البنائية(: .2
العقمى ومراحمو، وكرس جيوده فى دراسة الُبنى المعرفية )المخططات 

Schemas ويمثل التعمم فى ضوء فمسفة "بياجو" التربوية عممية إيجاد وتطوير ،)
تعميمية تمكنو من ممارسة عمميات بيئات تعميمية تعمل عمى تزويد المتعمم بخبرات 

 (078:  4002)توفيق مرعى وآخرون،                               معرفية معينة.

وتعتبر الخرائط الذىنية متسقة مع النظرية البنائية من حيث مكوناتيا والعالقة بين 
ت ممين لبناء المعموماىذه المكونات، وذلك عن طريق إتاحة الخبرات والفرص لممتع

ا بتصحيحيعادة ترتيب األفكار فى صورة خريطة ذىنية يقوم الطالب ا  الصحيحة و 
لعرض موضوع معين، ومن ثم يمكن تصحيح المعمومات وتبادل المعارف 

 (306 – 300:  4007)منال خيرى،                                  .والميارات
كمى أكثر تنظيمًا  يرى أصحاب ىذه النظرية أن الشئ بشكل -نظرية الجشتالت: .3

 من مجموعة األجزاء الفرعية المكونة لو، ولذلك يرون أن التعمم يحدث عن طريق
دراك العالقات بين الخبرات الحسية استبصار و العمميات العقمية كالتأمل أو اال

عادة تنظيم معمومات التعمم بصيغة مفيدة ا  لعقمية ثم بين األجزاء وبعضيا، و وا
 (008 – 4000واخرون،  ىمصطف )عمى                     ومتكاممة وبسيطة. 

دراك الكمى ستبصار فى االيطة الذىنية مع نظرية التعمم باالوتتفق الخر 
فى  لممعمومات، حيث تدفع الخريطة الذىنية بالمتعمم إلى النظر إلى المعمومات

 جزئيا عقمو بصورة كمية ومتكاممة.يصورة متكاممة يمتقطيا بصره و 
 الخريطة الذهنية معايير رسم

ستخدام االرئيسية لرسم الخريطة الذىنية  من القواعد وضوح الفكرة الرئيسية: .0
رييا عبارات وصور واضحة ال يعت ستخداماالصورة وكتابة العنوان فى المركز، و 

تعبر عن الفكرة الرئيسية لمموضوع حيث تسيم فى تنمية التفكير لالغموض 
 الذاكرة.اإلبداعى وتزيد من كفاءة 
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ضرورة شمول الخريطة لكافة أبعاد الموضوع  الشمولية والستمرارية والتدرج: .4
بتكار حتى ة، بحيث تكون قابمة لإلضافات واالالمراد رسميا لو مع اإلستمراري

عتبار ضرورة التدرج دى قارئ الخريطة، مع األخذ فى االال تنقطع األفكار ل
 ثر خصوصية فى تدرج وتسمسل.فى الخريطة من العام إلى الخاص ثم األك

من القواعد الرئيسية التى يجب مراعاتيا عند رسم  لوان والصور والكممات:اال  .3
ستخدام األلوان والصور والرموز انية والتى تعد اساسًا لرسميا ىو الخرائط الذى

يمن، أما لصور تساعد عمى تحريك فص المخ األوالكممات، حيث أن األلوان وا
ا يساعد الجمع يسر، ممكممات من شأنيا تحريك فص المخ األالعبارات أو ال

حتمالية تحريك الفصين سويًا، كما يفضل توزيع الصور فى ابينيما إلى زيادة 
مخ وتنشيط الذاكرة، فى كل جزء من الخريطة لكونيا تسيم فى تحقيق المتعة لم

عمى يسيل قراءتيا ويساعد ذلك لفاظ تعطى الخريطة وضوحًا مما حين أن اال
 سترجاع المعمومات بشكل أشمل وأفضل.ا

يل لكى ستخدام الكممات الرئيسية بدون تفاصايفضل التركيز عمى  ختصار:اال .2
 ستخدام الخريطة.اتحقق الفكرة الرئيسية من 

فرع فى الخريطة الذىنية أن يقل سمكيا م األمن القواعد اليامة عند رس فرع:األ .2
وذلك حتى تتشابو مع شكل الخاليا كمما اتجينا من المنتصف إلى الخارج، 

 العصبية فى المخ ومن ثم تسيل عممية التذكر.

بأن يكون شكميا متناسق وجذاب ألن العين تألف النظر إلى  الشكل العام: .7
 األشكال المتناسقة وتسيل عممية المراجعة والتذكر.

يفضل أن يكون ىناك مفتاح لمخريطة الذىنية  مفتاح الخريطة الذهنية: .6
 بعض الدالالت واألفكار. لتوضيح

عنصر الترابط بين الصور والكممات والمعانى أمر أساسى فى  الترابط: .8
الخريطة، حيث تعتبر الخريطة الذىنية من أبرز الطرق التى تساعد عمى 

 عممية الربط فى التعمم وتنظيم المعمومات. 

 (87 – 88، 4002)طارق عبدالرؤزف،                                   
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 T15"-"Brother884ماكينات التطريز االلى
 مواصفاتها:

تتميز بخيارات عديدة من التطريز مرتبطة بسرعة الماكينة وعدد اإلبر  .0
 المستخدمة.

 تستخدم إلنتاج أعمال التطريز عمى مستوى اإلنتاج المحدود أو الكمى. .4

أشكال وكتابات التطريز فى أسرع وقت  ة كبيرة لتصميم مختمفمرفقة بشاش .3
 ممكن.

يوجد منيا أنواع مختمفة وىى تتميز بشكل واحد بإستثناء بعض التفاصيل وذلك  .2
 حسب الشركة المصنعة.

 خصائصها:
يختمف عدد اإلبر من ماكينة إلى أخرى حسب الموديل فيناك ماكينات ذات  .0

 ( إبرة أو أكثر.04، 00، 7، 2)

 وذلك لتطريز القبعات أو األشكال الدائرية.ذراع الماكينة دائرى  .4

 نظام إضاءة متقدم يضئ عمى كامل مساحة التطريز. .3

 شاشة التحكم كبيرة وتوجد بيا خيارات مختمفة لتصميم أشكال التطريز المختمفة. .2

مرفق بحامل بكرة الماكينة )الشمعدان( نظام إضاءة إلكترونى يضئ عند  .2
 .إنقطاع الخيط أو إنتياء بكرة الخيط

 تتوافر بيا مساحة تطريز كبيرة. .7

 تستخدم طارات بأحجام وأشكال متنوعة. .6

 نظام تعبئة المكوك منفصل عن ماكينة التطريز. .8

لى  .7 يتوافر بيا وحدة تخزين عالية السعة تمكن من نقل بيانات التطريز من وا 
 الماكينة.

مكانية  .00 لى المايكنة وا  ربط يتوافر بيا مدخل فالش لنقل شعارات التطريز من وا 
 الماكينة بالكمبيوتر.

تحتوى عمى برامج مطورة تعطى خيارات إضافية لعممية تصميم وتطريز  .00
 الرسومات والكتابات من حيث:
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 .عدد غير محدود من غرز التطريز 

 .نظام مطور لتنسيق الحروف والكممات 

 تنسيق سيل لمصور وأشكال التطريز. 

(http://s.brother/cpbag/) 

  
 "Brother884-T15" لى( ماكينة التطريز اآل3صورة )

https:\\s.brother\cpbag 

 

 إجراءات البحث
قامت الباحثة بإعداد وتصميم وحدة تعميمية مقترحة فى تشغيل ماكينات 

ستخدام نمط الخرائط الذىنية اقائمة عمى " Brother884-T15" لىالتطريز اآل
والذى يتكون من خمس مراحل  ،"ADDIE MODEL "وفقًا لنموذج، لكترونيةاإل

 -رئيسية كاألتى:

 
 Addie Modelلتصميم التعميمى ا مراحل نموذج

https:\\www.new-edu.com 

http://s.brother/cpbag/
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 Analysisأواًل: مرحمة التحميل 
وجود المشكمة من  توصمت الباحثة الى -تحديد المشكمة والحاجة التعميمية: .1

الشق و الذى يتكون من شقين،  خالل عمميا فى تدريس مقرر تطريز المالبس
يتكون من  الشق الثانىيتضمن معارف وميارات التطريز اليدوى،  االول

معارف وميارات تكنولوجيا التطريز االلى والذى يتضمن موضوع الوحدة 
إنخفاض ممحوظ فى مستوى تحصيل  الباحثة ، حيث وجدتالتعميمية المقترحة

الطالب لممعارف والميارات الالزمة لتشغيل ماكينة التطريز اآللى 
"Brother884-T15" االجابة عمى ، حيث أنيم يستغرقون وقتًا طوياًل فى

مما كان لو اثر واضح عمى ، يانظام تشغيم بأجزاء الماكينة و المرتبطة االسئمة
 االداء الميارى. مالحظة إنخفاض مستوى أدائيم فى بطاقة 

تم تحديد خصائص الفئة المستيدفة -:تحميل وتحديد خصائص المتعممين .2
شعبة المالبس  –لدراسة الوحدة التعميمية، وتكونت من طالب الفرقة الثانية 

جامعة حموان، وتم إستبعاد  –كمية التربية  –الجاىزة بقسم التعميم الصناعى 
 طالب الباقين لإلعادة إلختالف خبراتيم السابقة عن عينة البحث. ال

ىذه الخطوة متمثمة فى مدى توافر -:تحميل الواقع التعميمى وبيئة العمل .3
اإلجراءات والتنظيمات التى تسيل عممية تطبيق الوحدة التعميمية والمكان 

 المحدد ليا وفقًا لمضمون المحتوى التعميمى كالتالى:
 جامعة حموان. –كمية التربية  –المالبس الجاىزة ورشة  -

 محافظة القاىرة. -المرج القبمية-لى)مارى بقطر(آتطريز  ورشة -

 جياز كمبيوتر لتحميل الوحدة التعميمية. -

 Data show projectorجياز عرض البيانات  -

 ."Brother884-T15"لى رأس واحدة آماكينة تطريز  -

 Designثانيًا: مرحمة التصميم 
 تضمنت ىذه المرحمة الخطوات التالية:

 -صياغة وتحديد األهداف التعميمية: .1



 

 2345 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

كتساب  الى ىدفت الدراسة الحالية تحديد األهداف العامة: - تحصيل وا 
 "Brother884-T15"لىتشغيل ماكينات التطريز اآلمعارف وميارات 

قسم التعميم الصناعى  –لدى طالب الفرقة الثانية بشعبة المالبس الجاىزة 
 م.4044/  4040جامعة حموان لمعام الجامعى  –كمية التربية  –

أن األىداف السموكية تصف أنماط  تحديد األهداف السموكية الجرائية: -
السموك التى من المتوقع أن يمارسيا المتعمم ويصدرىا بدرجة مالئمة من 
الكفاية، وقد قامت الباحثة بصياغة األىداف السموكية فى عبارات يمكن 

وتم عرض أىداف الوحدة  (،0مالحظتيا ومن ثم يمكن قياسيا )ممحق 
عمى مجموعة من المتخصصين فى مجال المالبس  التعميمية جميعيا
(، وقد تم إجازتيا بعد إجراء بعض التعديالت لتصبح فى 2الجاىزة )ممحق 

 النيائية.صورتيا 

 توى الوحدة التعميميةتم تحديد مخطط مح -تحديد عناصر المحتوى التعميمى: .2
وء األىداف العامة واإلجرائية المراد تحقيقيا بعد دراسة الوحدة التعميمية ضفى 

 المقترحة متضمنة محورين كالتالى:
المعارف والمفاىيم األساسية المرتبطة بتشغيل ماكينات  المحور األول: -

 ."Brother884-T15"التطريز اآللى 

 تعريف الماكينة. 

 خصائص الماكينة. 

 (الجانبية والخمفية  –االمامية اجزاء الماكينة– .)لوحة التحكم 

 متعددة  الماكينات واحدة والالماكينات ذات الرأس  اجزاء الفرق بين
 الرؤوس.

-Brother884"ميارات تشغيل ماكينات التطريز اآللى  :الثانىالمحور  -

T15" ،كاألتى:االزمة إلتمام عممية التطريز االساسى  متضمنة الميارات 

 .تحديد نمط التطريز 

 .تحرير نمط التطريز 

 .التحقق من شاشة التطريز 
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 .تثبيت القماش فى إطار التطريز 

 .تركيب إطار التطريز بالماكينة 

  العموية )خيوط التطريز(تركيب الخيوط 

 .تركيب المكوك 

 .إعداد الماكينة لمتشغيل 

 .تنفيذ التطريز 

 مجموعة ميارات فرعيةالى تحميل الميارات الرئيسية بوقامت الباحثة 
 ،وقد روعى فييا التسمسل المنطقى تضمنت عدد من الخطوات السموكية

المالبس خصصين فى مجال عرضيا عمى مجموعة من المحكمين المت وتم
باألىداف اإلجرائية فى مدى إرتباطيا  ستطالع ارائيمال (2)ممحق الجاىزة

، وتم عممى لموحدة التعميمية المقترحةالمراد تحقيقيا بعد دراسة المحتوى ال
  .التعديل طبقًا لمقترحاتيم

قامت الباحثة بإعداد مجموعة من األدوات لتقويم  -تحديد أساليب التقويم: .3
 المعرفية والميارية  المتضمنة بالوحدة التعميمية لتشتمل عمى التالى:الجوانب 

 (قبمى / بعدى)الختبار التحصيمى  -

 صممت الباحثة اإلختبار التحصيمى المعرفى الهدف من الختبار :
بيدف قياس أثر فاعمية نمط الخرائط الذىنية االلكترونية عمى تحصيل 

شغيل ماكينة التطريز اآللى الطالب لممعمومات والمعارف المرتبطة بت
"Brother884-T15" .قبل وبعد تعمم الوحدة التعميمية 

 لتحصيمى فى صورة : تمت صياغة اإلختبار اصياغة مفردات الختبار
(، وقد روعى أن تقيس جميعيا نواتج التعميم 4)ممحق أكمل سؤال

 المستيدفة.

   :فارغة  تم تصميم اإلختبار فى صورة خرائط ذىنيةتصميم الختبار
بيا موضوع السؤال فى المنتصف ويقوم الطالب بإستكمال التفريعات 

 الناقصة بيا.



 

 2347 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ح لتصحيح اإلختبار المعرفى : تم إعداد مفتاختبارمفتاح تصحيح ال
( محددًا بو اإلجابات النموذجية المطموبة بواقع درجة واحدة 3)ممحق

 درجة. (22)لكل نقطة، ليصبح إجمالى درجات اإلختبار التحصيمى 

 بطاقة مالحظة األداء المهارى -

 لى تقويم وقياس األداء الميارى إ: تيدف الهدف من بطاقة المالحظة
 لمطالب أثناء تطبيق الوحدة التعميمية.

 قامت الباحثة بتحميل الميارات التى تضمنتيا إعداد بطاقة المالحظة :
منيا  ( ميارات أساسية يتمثل كال7الوحدة التعميمية والتى قسمت إلى )

الخطوات  فى محور يشتمل عمى عدد من الميارات الفرعية التى تصف
(، و تم تحديد ثالث مستويات لقياس اداء كل 2السموكية لمميارة )ممحق

يؤدى بطريقة خاطئة  –خطوة سموكية بالبطاقة )يؤدى بطريقة صحيحة 
 ال يؤدى(. –

 اء : تم توزيع الدرجات عمى مستويات األدتصحيح بطاقة المالحظة
جة واحدة )يؤدى بطريقة در درجتان )يؤدى بطريقة صحيحة(، و  كالتالى

( فى √خاطئة(، صفر )ال يؤدى( حيث يقوم المالحظ بوضع عالمة )
 داء كل خطوة.أالمكان المعبر عن تقدير مستوى 

 Developmentثالثًا: مرحمة التطوير 
تعميمية يتم فى مرحمة التطوير ترجمة مخرجات عممية التصميم إلى مواد 

نتاج مكونات الموقف أو المنتج التعميمى وذلك  حقيقية، فيتم فى ىذه المرحمة تأليف وا 
 بإتباع الخطوات التالية:

ختيار برنامج الخرائط الذهنية اللكترونية: .1  تحديد وا 

لكترونية صصة فى إنتاج الخرائط الذىنية اإلىناك العديد من البرامج المتخ
(Git Mind – Freemind – X Mind – Mindomo – Text2 

Mindmap – Mind Miester) و اختارت الباحثة برنامج ،(Mindomo) 
وذلك لتصميم الخرائط الذىنية االلكترونية لمحتوى الوحدة التعميمية المقترحة 

 لإلسباب اآلتية:
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 و إدارة األفكار. طُيمكن من رسم الخط  

  العريضة والنقاط الرئيسية.ُيمكن من تحديد الخطوط 

 .ُيمكن المستخدمين من تنظيم المعمومات بصريًا 

  يدعم ميزة العمل الجماعى مما يعزز التعاون بين الطالب والمعممين
 إلنتاج الخرائط الذىنية.

 .يتصل بالعديد من المجموعات اإلنتاجية والتطبيقات التعميمية 

  يتعامل مع منصات رقمية مختمفة(Moodle – Canvas – office 365)  مما 
 يمكن الطالب والمعممين من اداه الرسم التخطيطى بسيولة.

 .يوفر العديد من سمات التصميم والتخطيطات الذىنية المتنوعة 

 .القدرة عمى ادارة الرموز والصور 

  ُمكن من تمثيل العالقات الجزئية.ي 

 ستخدامو اإلتصال بشبكة االنترنت.ال يحتاج ا 

 

نتاج .2  الخرائط الذهنية اللكترونية لممحتوى التعميمى رسم وا 

نتاج الخرائط الذىنية قامت الباح لوحدة التعميمية المقترحة المحتوى ثة برسم وا 
، نانسى  4007جنس: إيريك "وفقا لألسس العممية التى حددىا كاًل من 

 كاآلتى: "4002مارجيولز: 
وىى تشمل التفكير التأممى فى موضوع الخريطة الذىنية  التهيئة: -

 ومحتواىا، مع وضع تصور مبدئى لمشكل النيائى لمخريطة.

وىى تشمل تحديد البرنامج أو التطبيق المستخدم  الستعداد والتحضير: -
إلعداد الخرائط الذىنية االلكترونية والتعرف عمى إمكانياتو حتى يمكن 

 ج الخرائط الذىنية.توظيفيا بأفضل صورة إلنتا

 وذلك بإتباع االتى التوليد: -

 .البدء بالصورة المركزية لمموضوع ورسميا فى المنتصف 

  رسم التفرعات بحيث تنطمق من الصورة المركزية وتبدأ بسمك كبير عند
 القاعدة ويقل سمك التفرع كمما ابتعد عن المركز.
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  بطريقة الربط ربط الفروع الرئيسية بالشكل المركزى حيث يعمل الدماغ
الذىنى، فإذا تم التوصيل بين الفروع سوف تنساب المعمومات ويسيل 

 الربط مما يعمق التشعيب المعرفى.

 ستخدام الفروع المنحنية والمترابطة فيى أكثر جاذبية لمعين وأكثر إثارة ا
 إلنتباىيا.

 لتأثير عمى ستخدام األلوان والصور لما ليما من مزايا عديدة فى اا
 ستجابة العقل الباطن.اكير الطالب و طريقة تف

 الكممات الرئيسية: -

 مع وضوح الكمماتار كممة واحدة لكل تفرع فى الخريطةيختإ ،. 

 الكممات مرتبطة  وث تبدكتابة الكممات الرئيسية بأعمى التفرع، بحي
 بالصورة المركزية والتفرعات األخرى بشكل يالئم الخاليا العصبية.

  ة مما يساعد عمى تعميق المعرفة اليامتسجيل الكممات والعبارات
 ستقرارىا فى الذاكرة طويمة المدى.او 

ستخدام الرموز من )رسوم، وصور، ارقام، حروف( حيث داللة ا الرموز: -
الصورة عمى المعنى أكبر من الكممات، مع مراعاة وضع الرموز جنبًا إلى 

 جنب مع الكممات والعبارات الرئيسية.

 التداعى الحر لألفكار -

 تداعى األفكار دون تقييد أو تقييم.ل مخترك الحرية لم 

 ستعمال األلوان والفروع والرموز والكممات الرئيسية.ا 

 .وضوح اليدف من الخريطة 

 ختيار فكرة والتوسع فييا وجعميا مركزًا لخريطة جديدة.ا 

 المراجعة -

 .مراجعة الخريطة بناءًا عمى المحتوى والشكل 

  وبعد المراجعة.إضافة أفكار جديدة أثناء 

 الحضانة -

 .ترك الخريطة لفترة من الزمن تسمح بتخمر الفكرة 

 .الرجوع لمخريطة من وقت آلخر بما يسمح بتكامل المعمومات 
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 .إضافة أفكار جديدة 

 التنظيم -

  فى ىذه المرحمة يعاد النظر لرؤية الخريطة بمنظور تكاممى وتحدد
 النقاط الميمة فييا.

 الرموز واألسيم. تحديد األفكار المترابطة مع 

 .إعادة التنظيم بناءًا عمى التكامل بين شكل الخريطة والمحتوى 

  لساعة كتنظيم ينمو مع تجاه عقارب اايفضل أن ترسم الخريطة فى
 جادة وال يعتبر ذلك شرطًا مقيدًا.التعمق واال

تطبيقيا حسب بعد رسم الخريطة بأكمميا، يتم التعامل معيا و  التنفيذ: -
 جمو.ات من اليدف الذى وضع

 

 تقييم الخرائط الذهنية اللكترونية .3

 التى قامت بتصميميا لكترونيةعرض نماذج الخرائط الذىنية اإلقامت الباحثة ب
لمحتوى الوحدة التعميمية المقترحة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين 

 (، وذلك2لتربوى وتكنولوجيا التعميم )ممحقفى مجال المالبس الجاىزة والمجال ا
 فيما يمى: ارائيمستطالع اتفادة من مالحظتيم و سبيدف اال

 وضوح الفكرة الرئيسية. -

 وضوح الفكرة الفرعية ذات الصمة بالفكرة الرئيسية. -

 وضوح العالقة بين الفكرة الرئيسية واألفكار الفرعية. -

السمك( إليجاد عالقات  –الشكل  –ستخدام تفريعات متنوعة )المون ا -
 لرئيسية واألفكار الفرعية.متبادلة بين الفكرة ا

 ستخدام الصور واأللوان والرموز.االتعددية فى الحواس ب -

 الترابط بين الصور والكممات. -

 الوضوح الظاىرى لمكونات الخريطة. -

 التناسق فى تصميم الخريطة. -

 ستيعاب تفريعات جديدة.اقابمية الخريطة لمتوسع و  -
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 لكترونيةالخرائط الذىنية اإلصالحية تصميم و قد اتفق جميع المحكمين عمى 
ال إلألسس و المعايير المنظمة لذلك، وفقًا  لمحتوى الوحدة التعميمية المقترحة

قترح إعادة صياغة بعض الخرائط من حيث توضيح اان احد المحكمين 
العالقة بين الصور وبعض الكممات، و قامت الباحثة بالتعديالت الالزمة حتى 

لمخرائط الذىنية االلكترونية المتضمنة المحتوى وصمت الى التصميم النيائى 
 :وفيما يمى بعض النماذجالعممى لموحدة التعميمية المقترحة، 

 
 

 
 ( تحديد نمط التطريز1نموذج)
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 ( تغيير كثافة التطريز2نموذج)

 

 
 ( تركيب المكوك3نموذج)
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 ( تشغيل الماكينة4نموذج )

 

 
 التطريز( تثبيت القماش فى إطار 5) نموذج
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 والماكينات متعددة الرؤوس "Brother884-T15"دةالتطريز الرأس واح ( الفرق بين اجزاء ماكينات6) نموذج

 Implementationرابعًا: مرحمة التنفيذ 
لكترونية لمحتوى الوحدة التعميمية المقترحة فى بعد إنتاج الخرائط الذىنية اإل

تبدأ مرحمة التنفيذ والتى يتم  ،"Brother884-T15"تشغيل ماكينات التطريز االلى
 وفقًا لإلجراءات التالية:فييا القيام الفعمى لعممية التعمم 

 توفير جياز كمبيوتر لتحميل الوحدة التعميمية. -

 Data Show projectorتوفير جياز عرض البيانات  -

 (Brother 884 – T 15)توفير ماكينة تطريز إلى رأس واحدة  -

 ىداف التعميمية لمطالب.توضيح األ -

 ساعة( 07توضيح الوقت المخصص لتدريس الوحدة التعميمية )  -

توضيح الميام الخاصة بكل موضوع من موضوعات الوحدة التعميمية  -
 المقترحة.

 عرض ممخص لمفكرة الرئيسية عقب كل جمسة تعميمية. -

 .ةستخدام نمط الخرائط الذىنياىمية التعمم باتعريف الطالب  -

تحفيز الطالب عمى ترجمة ونقل المعارف والميارات المكتسبة بعد كل جمسة  -
 عدادىم.إتعميمية فى صورة خريطة ذىنية من 

 تقييم الطالب بناءًا عمى أدوات التقييم المعدة لذلك. -
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 Evaluationخامسًا: مرحمة التقويم 
 التقويم البنائى )الداخمى( لموحدة التعميمية .1

الصيغة النيائية من التعميم والتعمم، حيث تم عرض تم ذلك بعد تنفيذ 
الوحدة التعميمية فى صورتيا النيائية عمى مجموعة من المحكمين 
المتخصصين فى مجال المالبس الجاىزة والمجال التربوى وتكنولوجيا 

مدى صالحية الوحدة التعميمية من  فىرائيم آستطالع ، ال(2)ممحقالتعميم
عمى جودة الوحدة التعميمية  تفق جميعيما، وقد الناحية العممية والفنية

 وصالحيتيا لمتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت.

 التأكد من صدق وثبات أدوات تقويم الوحدة التعميمية .2

 صدق وثبات الختبار التحصيمى. -

 :تم عرض اإلختبار عمى مجموعة من المحكمين  الصدق المنطقى
المتخصصين فى مجال المالبس الجاىزة ومناىج وطرق التدريس البداء 
الرأى حول مدى صدق اإلختبار والتأكد من صحة محتواه وفقًا لما ييدف 

قروا صالحيتو لمتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت ليصبح ا، وقد من قياسو
 فى صورتو النيائية.

 إستخدام طريقة اختبار التحصيمى لتأكد من ثبات اإلتم ا لختبار:ثبات ا
التجزئة النصفية وثبات معامل الفا، وجاءت النتائج كما ىى مبينة بالجدول 

 التالى:

 ( ثبات الختبار التحصيمى 1جدول ) 

 
 ثبات الختبار التحصيمى   

 

 التجزئه النصفية معامل الفا
 الداللة االرتباطقيم  الداللة قيم االرتباط

08880 0800 832 – 08746 0800 

" لإلختبار التحصيمى 0.881"( أن معامل الفا يساوى 0يتضح لنا من الجدول )
 0.01ككل، وىى قيمة مرتفعة مما يدل عمى ثبات اإلختبار التحصيمى عند مستوى 

 قترابيا من الواحدة الصحيح.ال
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ستخدام التجزئو النصفية يساوى اتضح أن ثبات اإلختبار التحصيمى بكما ي
 0.01ختبار التحصيمى ككل، وىى قيم دالة عند مستوى لإل "0.927:  0.835"
 قترابيا من الواحد الصحيح، مما يدل عمى ثبات اإلختبار التحصيمى.ال
 صدق وثبات بطاقة المالحظة  -  
  اقةتساق الداخمى لمبطلمتحقق من صدق اال تساق الداخمى لمبطاقة:صدق اال 

رتباط بين درجات كل ميارة فرعية والدرجة الكمية قامت الباحثة بحساب معامل اال
لمميارة الرئيسية التى تنتمى إلييا، و جاءت النتائج كما ىى مبينة بالجدول 

 التالى:
 رتباط بين درجة كل مهارة فرعية والدرجات الكمية لممهارة الرئيسية( معامل اال 2دول )ج

المهارات 
 الرئيسية

معامل  المهارات الفرعية
 االرتباط

مستوى 
الدااللة 
 واتجاهها

ريز
لتط

ط ا
 نم

ديد
تح

 

 دال 080 0877 يفتح شاشة تحديد نوع النمط -
يختار من قائمة األنماط فئة نمط التطريز المطموبة  -

 لتحديدىا.
 دال 080 0873

 دال 080 0864 يظير النمط المحدد فى منطقة عرض األنماط. -

 دال 080 0876 تم إختياره.يحدد حجم النمط الذى  -

 دال 080 0820 ينشئ نمط مدمج ويحدد حجمو. -

 دال 080 0870 يحدد عدد مرات تغيير لون الخيط. -

 دال 080 0867 يعرض معمومات نمط التطريز المختار. -

 دال 080 0826 معاينة صورة التطريز. -

 دال 080 0872 الفئة.الرجوع إلى شاشة قائمة األنماط لتغيير  -

التأكيد عمى نمط التطريز المختار تمييدًا لإلنتقال إلى  -
 شاشة تحرير النمط.

 دال 080 0870

ط 
 نم

رير
تح

ريز
لتط

ا
 

يعرض حجم نمط التطريز المعروض فى منطقة عرض  -
 األنماط.

 دال 080 0862

يحدد المسافة المالئمة لمسار حركة نمط التطريز  -
 زاوية تدوير( –أفقيًا  –)رأسيًا 

 دال 080 0870
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ختيار إنمط التطريز من خالل نافذة  التحكم فى حجم -
 الحجم.

 دال 080 0827

 دال 080 0877 يحدد عدد األلوان المستخدمة داخل النمط. -

 دال 080 0884 يختار نمط غرز التطريز. -

تجاىتيا. -  دال 080 0872 يختار زوايا الغرز وا 

 دال 080 0874 الغرز لحساب الكثافة.يضبط موضع حساب عداد  -

 دال 080 0826 الحفاظ عمى كثافة الخيط. معالنمط  يغير حجم -

ستخداميا إر حجم إطارات التطريز التى يمكن يختا -
 لتطريز االنمط

 دال 080 0822

ق م
حق
الت

ريز
لتط

ة ا
اش
 ش
ن

 

يعرض حجم نمط التطريز وفقا لما تم تحديده فى شاشة  -
 تحرير النمط.

 دال 080 0872

 دال 080 0826 يعرض حجم إطار التطريز الذى تم إختياره. -
 –أفقيًا  –كيا النمط )رأسيًا يعرض المسافات التى تحر  -

 ية تدوير(او ز 
 دال 080 0868

 دال 080 0827 يعرض إجمالى عدد الوان الخيوط -
 دال 080 0870 يعرض تسمسل التطريز -
 دال 080 0880 ونيايتويحدد موضع اإلبرة فى بداية التطريز  -
 دال 080 0824 يحرك إطار التطريز لمتحقق من موضع التطريز -
 دال 080 0870 معاينة صورة نمط التطريز -
 دال 080 0823 يحدد سرعة التطريز -
 دال 080 0826 يعرض نمط غرز التطريز -
تجاىتيا -  دال 080 0872 يعرض زوايا غرز التطريز وا 
 دال 080 0822 يعرض عدد غرز التطريز -
 دال 080 0877 ستخدام الكاميرا المدمجةايربط نمط التطريز ب -
 دال 080 0827 محاذاة موضع التطريز بإستخدام الكاميرا المدمجة -

يت
تثب

 
ار 

 إط
فى
ش 

قما
ال

ريز
لتط

ا
 

يستخدم إطار التطريز ذو الحجم الموضح عمى شاشة  -
 تحرير النمط

 دال 080 0866

 دال 080 0870 اإلطار الخارجى يفك البرغى الموجود عمى -
 دال 080 0862 يضع القماش عمى الجزء العموى لإلطار الخارجى. -
 دال 080 0877 يضغط عمى اإلطار الداخمى داخل اإلطار الخارجى. -
 دال 080 0822 يربط البرغى برفق. -
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 دال 080 0823 التحقق من الشد الجيد لمقماش  -

ينة
ماك

 بال
ريز

لتط
ر ا

إطا
ب 

ركي
ت

 

 دال 080 0874 يفك البرغيين الموجودين عمى حامل إطار التطريز. -
يحرك الذراع األيسر لمحاذاة البرغى الموجودة عمى  -

 الجانب األيمن.
 دال 080 0864

 دال 080 0826 تثبت العالمة الخاصة بإطار التطريز. -
 دال 080 0867 اإلمساك بإطار التطريز فى وضع مستوى -
التثبيت األيمن واأليسر مع مشابك حامل محاذاة برغى  -

 إطار التطريز.
 دال 080 0862

إدخال إطار التطريز حتى سماع صوت ستقراره فى  -
 مكانو.

 دال 080 0882

ير(
تقر

ط ال
خيو

ة )
موي
 الع

وط
لخي

ب ا
ركي
ت

 

يضع بكر الخيط فى عمود البكرة وفقًا لشريط اإلبرة  -
 المحدد.

 دال 080 0872

 دال 080 0887 البكرة بالكامل.يتأكد من فتح قاعدة  -
يمرر الخيط من خالل الفتحات الوجودة عمى موجو  -

 الخيط.
 دال 080 0873

يتأكد من مطابقة لون الخيط مع شريط اإلبرة المرتبط  -
 بو.

 دال 080 0862

يمرر الخيط من خالل الفتحة الموجودة بموجو الخيط  -
 العموى ويسحب الخيط.

 دال 080 0828

بالخيط تم يمرره أسفل لوحو الموجو من الجية يمسك  -
 اليمنى.

 دال 080 0860

يمف الخيط عكس اتجاه عقارب الساعة مرة واحدة حول  -
 قرص شد الخيط.

 دال 080 0877

 دال 080 0826 يمرور الخيط عبر فتحة ذراع التقاط الخيط. -
يمرر الخيط إلى األسفل من خالل الفتحة الموجودة  -

 لموجو الخيط.بالجزء السفمى 
 دال 080 0877

يستخدم ممقم الخيط لتمرير الخيط نحو موجو الخيط  -
 لشريط اإلبرة.

 دال 080 0827

يكرر الخطوات السابقة إلستكمال تركيب جميع الخيوط  -
 العموية.

 دال 080 0872

ب 
ركي
ت

وك
لمك

ا
 

 دال 080 0862 فتح غطاء المكوك. -
 دال 080 0860 سحب غطاء الخطاف ناحية اإلمام. -
 دال 080 0827 سحب ممقم الخيط ناحية األمام -
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 دال 080 0880 ادخال المكوك فى عمبة المكوك -
تمرير الخيط عبر فتحة الخيط وأسفل زنبرك ضبط شد  -

 الخيط.
 دال 080 0870

سحب الخيط عبر الفتحة الموجودة فى زنبرك ضبط شد  -
 بوصة( 4مم )20الخيط بمقدار ال يقل عن 

 دال 080 0872

إدخال عمبة المكوك فى الخطاف مع محاذاة المسان  -
الموجود عمى عمبة المكوك مع الحز الموجود 

 بالخطاف.

 دال 080 0862

إدخال عمبة المكوك بالكامل من سماع صوت إستقرارىا  -
 فى مكانيا.

 دال 080 0822

 دال 080 0872 غالق غطاء الخطاف. -

غيل
تش
ة لم

كين
لما
د ا
عدا

إ
 

 دال 080 0876 فى مأخذ التيار الموجود بالحائط. إدخال القابس -
تحويل مفتاح التشغيل الرئيسى الموجود فى الجانب  -

 (0األيمن لمماكينة إلى الوضع )
 دال 080 0862

 تشغيل الفيمم اإلفتتاحى وظيور الرسالة الواردة ادناه : -
- The Machine will Move keep your hand 

sact. Away from the Machine 

 دال 080 0877

 دال OK 0872 080المس  -
 دال 080 0878 ظيور شاشة نوع النمط -

ريز
لتط

ذ ا
نفي
ت

 
 دال Lock^ 0860 080يمغى قفل الماكينة بالضغط عمى  -
 دال 080 0827 ليضئ بالمون األخضر Start stopيضغط عمى الزر  -
 دال 080 0870 يتابع إنتظام عممية التطريز وفقًا لمتسمسل المونى لمخيوط -
يتابع توقف الماكينة تمقائيًا بعد اإلنتياء من تطريز المون  -

 األخير.
 دال 080 0868

رتباط بين درجات كل ميارة فرعية والدرجات الكمية ( معامالت اال4يبين الجدول )
دالة  ( وجميعيا0887- 0820لمميارة الرئيسية التى تنتمى إلييا، حيث تراوحت ما بين )

 وبذلك تعتبر الميارات الفرعية صادقة لما وضعت لقياسو.حصائيًا، إ
 لمتحقق من الصدق البنائى لبطاقة مالحظة الصدق البنائى لبطاقة المالحظة :

رتباط بين الدرجة الكمية لكل ميارة رئيسية داء الميارى تم حساب معامل االاأل
 الى:والدرجة الكمية لمبطاقة، وجاءت النتائج كما ىى مبينة بالجدول الت
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 رتباط بين الدرجة الكمية لكل مهارة والدرجة الكمية لمبطاقة( معامل اال 3جدول )

معامل  المهارات الرئيسية
 رتباطاال 

مستوى 
 الدالة

الداللة 
 االحصائية

 دال 0800 0870 تحديد نمط التطريز
 دال 0800 0862 تحرير نمط التطريز

 دال 0800 0868 التحقق من شاشة التطريز
 دال 0800 0887 القماش فى إطار التطريزتثبت 
 دال 0800 0873 طار التطريز بالماكينةإتركيب 

 دال 0800 0867 تركيب الخيوط العموية )خيوط التطريز(
 دال 0800 0873 تركيب المكوك

 دال 0800 0870 إعداد الماكينة لمتشغيل
 دال 0800 0884 تنفيذ التطريز

رتبارط بين الدرجة الكمية لكل ميارة رئيسية معامالت اال( أن 3تضح من الجدول )ي   
، وجميعيا دالة (0.93 – 0.74)والدرجة الكمية لبطاقة المالحظة ككل تراوحت ما بين 

 حصائيًا مما يدل عمى صدق وتجانس الميارات الرئيسية.إ
 
 ثبات بطاقة المالحظة -

الفاكرونباخ وجاءت ستخدام معامل ابطاقة المالحظة ب تتحققت الباحثة من ثبا
 النتائج كالتالى:

 ( نتائج إختبار الفاكرونباح لبطاقة المالحظة4جدول )

 معامل الفا كرونباخ عدد البنود بطاقة مالحظة األداء المهارى
73 08860 

، وىى (0.871)( أن قيمة معامل الثبات لبطاقة المالحظة بمغ 2يبين من الجدول )
 بات بطاقة المالحظة.ثنسبة مرتفعة مما يشير إلى 

 خاحثة طريقة الفاكرونباستخدمت البا :صدق المالحظين لبطاقة المالحظة
داء الميارى، رجات المالحظين لبطاقة مالحظة األرتباط الداخمى بين دلحساب اال

 (:7(، )2وجاءت النتائج كما ىو مبين بالجدولين )



 

 2361 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

درجات المالحظين فى التطبيق القبمى رتباط الداخمى )صدق المالحظين( بين ال ( ا5جدول رقم )
 لبطاقة مالحظة االداء المهارى

معامل  المهارات الرئيسية
 رتباطاال 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 دال 0.01 0.94 تحديد نمط التطريز
 دال 0.01 0.97 تحدرير نمط التطريز

 دال 0.01 0.93 التحقق من شاشة التطريز
 دال 0.01 0.95 التطريزتثبيت القماش فى إطار 

 دال 0.01 0.98 تركيب إطار التطريز بالماكينة
 دال 0.01 0.97 تركيب الخيوط العموية )خيوط التطريز(

 دال 0.01 0.92 تركيب المكوك
 دال 0.01 0.96 إعداد الماكينة لمتشغيل

 دال 0.01 0.93 تنفيذ التطريز
 دال 0.01 0.97 بطاقة مالحظة الجانب المهارى

تطبيق رتباط الداخمى بين درجات المالحظين فى ال( أن معامل اال2يتبين من الجدول)
 (0.98 – 0.92)داء الميارى حيث تراوحت ما بين القبمى لبطاقة المالحظة األ

 مما يدل (0.01)لمبطاقة ككل وجميعيا دال عند مستوى  (0.97)لمميارات الرئيسية، و
 الميارى ألفراد العينة قبل تطبيق الوحدة التعميمية.داء تفاق المالحظين نحو األاعمى 
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التطبيق البعدى لبطاقة رتباط الداخمى )صدق المالحظين( بين درجات المالحظين فى ( اال 6جدول )
 داء المهارىمالحظة اال

معامل  المهارات الرئيسية
 رتباطاال 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 دال 0800 0872 تحديد نمط التطريز
 دال 0800 0877 تحرير نمط التطريز

 دال 0800 0874 التحقق من شاشة التطريز
 دال 0800 0870 تثبيت القماش فى إطار التطريز
 دال 0800 0873 تركيب إطار التطريز بالماكينة

 دال 0800 0872 تركيب الخيوط العموية )خيوط التطريز(
 دال 0800 0876 تركيب المكوك
 دال 0800 0870 لمتشغيلإعداد الماكينة 
 دال 0800 0872 تنفيذ التطريز

 دال 0.01 0.96 بطاقة مالحظة الجانب المهارى

التطبيق رتباط بين درجات المالحظين فى ن معامل االأ(  7تبين من الجدول )ي
لمميارات  (0.97 – 0.90)داء الميارى تراوحت ما بين البعدى لبطاقة مالحظة اال

تفاق امما يدل عمى  (0.01)لمبطاقة ككل، وجميعيا دال عند  (0.96)الرئيسية، و
 ينة بعد تطبيق الوحدة التعميمية.داء الميارى ألفراد العالمالحظين نحو األ

 ستبانة اراء الطالباصدق وثبات  -
  ستبانة قامت تساق الداخمى لاللمتحقق من صدق االتساق الداخمى: صدق اال

رجة كل عبارة و الدرجة الكمية د رتباط بينباحثة بحساب معامل االال
 ستبانة، وجاءت النتائج كما ىى مبينة بالجدول التالى:لال
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 ستبانةالكمية لال عبارة و الدرجةرتباط بين درجة كل ( معامل اال 7جدول )

 العبارات المحاور
معامل 
 االرتباط

مستوى 
الدااللة 
 واتجاهها

مية
عمي
 الت

حدة
الو
وى 

محت
 

 دال 080 067 التعميمية.وضوح أىداف الوحدة  -
 دال 080 0870 .ىداف الوحدة التعميمية تم تحقيقياأ -
 دال 080 0864 .توافق المادة العممية مع اىداف الوحدة التعميمية -

 دال 080 0.60 .المحتوى العممى منظم و مترابط و غير مكرر -

 دال 080 0.27 .محتوى الوحدة التعميمية ضرورى لفيم مواد اخرى -

التدريبات العممية تربط محتوى الوحدة التعميمية بسوق  -
 .العمل

 دال 080 0870

 دال 080 077 .أضاف لى معارف و ميارات جديدة -

 دال 080 0826 .إستيعاب محتوى الوحدة التعميمية تطمب مجيود كبير -

 دال 080 0872 .الزمن المحدد لموحدة التعميمية مناسب -

ية 
ذهن

ط ال
خرائ

ط ال
نم

نية
رو
لكن
اال

 

 دال 080 0862 .يراعى الفروق الفردية -

 دال 080 0.80 ينمى ميارات التفكير. -

 دال 080 0827 .يحفز عمى اإلبداع و تنشيط الذىن -

 دال 080 0877 .التشويق لممادة العممية و اإلستمتاع بالدراسة -

 دال 080 0870 .راء جديدةآيولد افكار و  -

 دال 080 0872 .تذكر االفكار الميمة سيولة إسترجاع المعمومات و -

 دال 080 0874 .تنمية القدرة عمى تنظيم المعمومات -

 دال 080 0826 .يرفع من المستوى التحصيمى لممعارف و المفاىيم -

 دال 080 0.72 داء الميارى.يرفع من مستوى األ -

 دال 080 0864 يزيد من الثقة بالذات و القدرة عمى اإلنتاج واإلبداع. - 
 دال 080 0870 أفضل استخداميا فى مقررات دراسية اخرى. -

مما يدل  ،(0.01)رتباط كميا دالة عند ان معامالت اال( 6يتبين من الجدول ) 
 .قترابيا من الواحد الصحيحال ستبيانمحاور محاور اال عمى صدق وتجانس
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 ستخدام معامل الفاكرونباخ، و تم حساب الثبات عن طريق ا: ثبات االستبانة
 كما ىى مبينة بالجدول التالى:التجزئة النصفية، وجاءت النتائج 

 األستبانة لمحاورثبات ال( معامل 8جدول )
 التجزئة النصفية معامل الفا المحاور
 0.879-09794 03734 ولالمحور األ

 0.921-09843 08870 المحور الثانى
 0.854-0.782 0.852 ثبات االستبانة ككل

ن جميع قيم معامالت الثبات:الفا، التجزئة النصفية أ( 8يتبين من الجدول ) 
 قترابيا من الواحد الصحيح.ال ستبيانة،ثبات االمما يدل عمى ( 0.01)دالة عند 

 Resultsنتائج البحث 
 ينص عمى الفرض األول:

"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق )القبمى 
والبعدى( لموحدة التعميمية المقترحة فى تشغيل ماكينات التطريز 

 .لصالح التطبيق البعدى" "Brother884-T15"اآللى
، وجاءت النتائج كما ىو "ت" ختبارإقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق لمتح

 التالى:مبين بالجدول 
والبعدى لموحدة  ىى درجات الطالب فى التطبيق القبمداللة الفروق بين متوسط (9جدول رقم )

 التعميمية المقترحة "الفاعمية"

 الفاعمية
المتوسط 
الحسابى 

 "م"

االنحراف 
المعيارى 

 "ع"

عدد أفراد 
 العينة "ن"

درجات 
الحدية 
 "د.ح"

 قيمة "ت"
مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

 78302 208272 القبمى
8 6 268820 

0800 
لصالح 
 028208 3608700 البعدى البعدى

 



 

 2365 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 دىبعال و ىى درجات الطالب فى التطبيق القبمداللة الفروق بين متوسط (1شكل رقم )

 لموحدة التعميمية المقترحة "الفاعمية"

وىى قيمة  "57.851"( أن قيمة "ت تساوى0( والشكل )7يتضح من الجدول )
، حيث كان متوسط درجات الطالب فى 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بينما كان متوسط درجات الطالب فى التطبيق القبمى  "371.901"التطبيق البعدى 
لصالح التطبيق البعدى،  ينمما يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيق "51.095"

 المقترحة. مما يدل عمى فاعمية الوحدة التعميمية
=  df، 268820= قيمة )ت( = tولمعرفة حجم التأثير تم تطبيق معامل ايتا: 

 .6درجات الحرية = 
n

2
 = 

  

     
 = 0.99 

nوبحساب حجم التأثير وجد أن 
2  =0877 

d = 
 √  

√     
 = 19.8 

 ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا كاآلتى:
 = حجم تأثير صغير. 0.2
 = حجم تأثير صغير. 0.5
 = حجم تأثير صغير. 0.8
 حقق صحة الفرض األولتتلك بذذا يعنى أن حجم التأثير كبير، و وى

مميزات تطبيق الوحدة التعميمية باستخدام نمط الخرائط الذىنية لى إو ترجع تمك النتيجة 
تعمل عمى تنظيم المحتوى التعميمى بشكل خطى متشعب و ذلك عن ، فيى لكترونيةاإل

طريق وضع المفيوم الرئيسى فى المنتصف و عمل فروع متصمة منو بشكل متسمسل 
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)منال وىذا يجعل التعمم قويًا ذا معنى، وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة
)فؤاد (،4004(،)محمد عبد السالم:4007عبد العزيز المنتشرى:)(،4007خيرى:
والتى اوضحت جميعيا فاعمية استخدام الخرائط الذىنية فى التدريس  ،(4008سميمان:

العقل البشرى غالل االمثل لقوى ستعمى اال كأحد التطبيقات التربوية التى تعمل
يسر من عقل االنسان، وغير المفظية المفظية و التى يمثميا الجانب األعتمادىا عمى ال

( يمنحيا القوة فى 4000:يمن، وىذا التكامل وفقا ل)تونى بوزانوالتى يمثميا الجانب األ
  ىداف و تنمية انماط التفكير.تحقيق األ

 ينص عمى الفرض الثانى:
فى التطبيق )القبمى والبعدى(  حصائيًا بين درجات الطالبإ"توجد فروق دالة 

 .ختبار التحصيمى المعرفى لصالح التطبيق البعدى"لإل
الفرض تم تطبيق "ت" وجاءت النتائج كما ىو مبين ولمتحقق من صحة ىذا 

 بالجدول التالى:
داللة الفروق بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق القبمى والبعدى لالختبار (10جدول رقم )

 التحصيمى

 الفاعمية
المتوسط 
الحسابى 

 "م"

االنحراف 
المعيارى 

 "ع"

عدد أفراد 
 العينة "ن"

درجات 
الحدية 
 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

 08402 78240 القبمى
8 6 378077 

0800 
لصالح 
 68427 808637 البعدى البعدى

 

 
 داللة الفروق بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق القبمى والبعدى لالختبار التحصيمى (2شكل )
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" .39.11أن قيمة "ت" تساوى " (4( والشكل )00يتضح من الجدول )
 0.01تبار التحصيمى، وىى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى خالكمى لإللممجموع 
ختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات الطالب فى التطبيق البعدى لصالح اإل

وبذلك  "9.521"بينما كان متوسط درجات الطالب فى التطبيق القبمى  "81.736"
 يتحقق الفرض الثانى.

ختبار ق واضح بين درجات الطالب فى اإلفر يتضح من النتيجة السابقة وجود 
المادة العممية  ختبار البعدى، مما يؤكد ان محتوىلتحصيمى)القبمى/البعدى( لصالح اإلا

و ما تضمنتو من معارف لكترونية لخرائط الذىنية اإلستخدام نمط االتى تم طرحيا با
كان لو  "Brother884-T15"لىالتطريز اآلبتشغيل ماكينات  ساسية مرتبطةومفاىيم أ

اثرًا ايجابيًا فى تحصيل المعارف لدييم، و ذلك من خالل توضيح العالقات بين 
ثيالت مختصرة المفاىيم المتضمنة بموضوع الوحدة التعميمية فى صورة تمالمعارف و 

 ثر عمى زيادة مستوى التحصيل المعرفىأبنية المعرفية التى تم تقديميا لمطالب؛ مما لأل
)رغدا  ، و ىذا يتفق مع ما جاءت بو نتائج الدراسات و البحوث السابقة كدراسةملديي

)طالل (،4000)محمود مرسى:(،4007حسين:محمد )،(4040سراج الدين:
عمى جميعيا  اكدتو التى ( 4000)فوزى الشربينى و عفت الطناوى:(،4003الزغبى:

تتفق ىذه النتيجة مع ما فاعمية الخرائط الذىنية فى تحصيل المعارف و المفاىيم، و 
ن التعمم بالخرائط الذىنية ينمى القدرة عمى أفى  (4002ذكرة )طارق عبد الرؤوف:

 حفظيا لمدة اطول فى الذاكرة.  يزيد من سيولة إسترجعيا وتنظيم المعمومات و 
 ينص عمى الفرض الثالث:

)القبمى حصائيًا بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق إ"توجد فروق دالة 
 ".والبعدى( لبطاقة مالحظة األداء المهارى لصالح التطبيق البعدى

تائج كما ىو مبين ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق "ت" وجاءت الن
 بالجدول التالى
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داللة الفروق بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة  (11جدول رقم )
 مالحظة األداء المهارى

 الخطبيق المهارة م

المخىسط 

الحسابً 

"م"  

االوحزاف 

المعياري 

"ع"  

عذد 

أفزاد 

العيىت 

"ن"  

درجاث 

الحذيت 

"د8ح"  

قيمت 

"ث"  

مسخىي 

الذاللت 

 واحجاهها

ححذيذ ومط  0

 الخطزيز
 0807 2874 قبمى

8 6 34800 0800 
 2826 47867 بعدى

ححزيز ومط  4

 الخطزيز
 0820 2847 قبمى

8 6 40800 0800 
 4877 03860 بعدى

الخحقق مه  3

شاشت 

 الخطزيز

 0803 7837 قبمى
8 6 36827 0800 

 2820 32834 بعدى

حثبيج  2

القماش فً 

إطار 

 الخطزيز

 0842 02877 قبمى
 7832 28828 بعدى 0800 32820 6 8

حزكيب  2

اطار 

الخطزيز 

 بالماكيىت

 0837 7824 قبمى
 2807 32840 بعدى 0800 34823 6 8

حزكيب  7

الخيىط 

العلىيت 

)خيىط 

 الخطزيز(

 0842 2872 قبمى

 3803 06877 بعدى 0800 42826 6 8

حزكيب  6

 المكىك
 0843 2880 قبمى

8 6 30862 0800 
 4873 07828 بعدى

إعذاد  8

الماكيىت 

 للخشغيل

 0872 7842 قبمى
8 6 34800 0800 

 4842 44887 بعدى

حىفيذ  7

 الخطزيز
 0846 7808 قبمى

8 6 37884 0800 
 0872 07824 بعدى

بطاقت مالحظت 

االداء المهاري 

 ككل

 2860 64808 قبمى
8 6 72848 0800 

 07802 432848 بعدى
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 المهارىدى لبطاقة مالحظة األداء داللة الفروق بين متوسطى درجات الطالب فى التطبيق القبمى والبع (3شكل )

       
 داللة الفروق بين متوسطى الدرجات الكمية لمطالب فى التطبيق القبمى والبعدى لبطاقة المالحظة ككل (4شكل )

أن قيمة "ت" تساوى  (2و الشكل) (3)( والشكل00يتضح من الجدول )
، حيث كان متوسط درجات 0.01حصائية عند مستوى إوىى قيمة ذات داللة " 65.28"

، بينما كان متوسط درجات الطالب فى التطبيق "234.28"الطالب فى التطبيق البعدى 
ن لصالح يحصائية بين التطبيقإا يشير إلى وجود فروق ذات داللة مم "72.18"القبمى 

 التطبيق البعدى وبذلك يتحقق الفرض الثالث.
ببطاقة مالحظة االداء الميارى لألثر و يرجع ارتفاع مستوى الطالب عند القياس     

كترونية فى لى التى حققتو الوحدة التعميمية باستخدام نمط الخرائط الذىنية اإلاإليجاب
، ويرجع "Brother884-T15"لى بماكيناتساسية لمتطريز اآلاكتساب الميارات األ

ذلك الى التحميل الدقيق و تجزئة الميارات فى خطوات سموكية بسيطة و بالتسمسل 
مع شرح و عرض كل المنطقى المطموب لتعمميا مع التدرج من السيل الى الصعب 

ثر فى مراعاة ميارة تفصميًا باستخدام نمط الخرائط الذىنية اإللكترونية؛ مما كان لو األ

0
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تحديد نمط 
 التطريز

تحرير 
نمط 

 التطريز

التحقق من 
شاشة 
 التطريز

تثبيت 
القماش فى 

اطار 
 التطريز

تركيب 
اطار 

التطريز 
 بالماكينة

تركيب 
الخيوط 
العلوية 

خيوط )
 (التطريز

تركيب 
 المكوك

اعداد 
الماكينة 
 للتشغيل

تنفيذ 
 التطريز

5.92 4.26 
9.36 

15.96 
9.52 

5.94 5.8 
9.24 6.18 
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17.96 19.48 
22.86 
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تحفيزىم عمى اإلبداع و تنشيط الذىن و تحقيق الترابط بين الفروق الفردية بينيم و 
)والء المعمومات الجديدة و المعمومات السابقة، و تتفق تمك النتائح مع دراسة كل من

يمان إ) (4007)ىانى عمى: (،4007)منال خيرى:(،4007)ىديل وقاد:، (4040ناجى:
تساعد عمى ئط الذىنية ن الخراأوضحت جميعيا أوالتى ،(4002حامد و لمياء ابراىيم:

و استنتاج العالقة التى تربط بين الميارة الرئيسية و  ،تنظيم وتصنيف الميارات
نية تساعد ن الخرائط الذىبإ (4000الميارات الفرعية، وىذا يؤكد ما ذكره)تونى بوزان:

خالل الربط بين من  ،فكار الميمة و تنظيم تعبيراتيم عنياالمتعممين عمى تذكر األ
األفكار والرموز والصور؛ مما يسيم فى توليد العديد من العالقات المتبادلة بين 

    أكثر إبداعية يمجعممما يبأنواعيا المختمفة  المعمومات
 : ينص عمىلرابعالفرض ا

الخرائط الذهنية  نمط راء الطالب نحو الوحدة التعميمية المقترحة بإستخدامآيجابية ا"
 ."لكترونيةال 

نحو الوحدة  الطالباء ر ساب التكرارات والنسب المئوية آلتم حلمتحقق من ىذا الفرض 
، وجاءت النتائج ."لكترونيةالخرائط الذىنية اإل نمط ستخداماالتعميمية المقترحة ب

 كما ىو مبين بالجدول التالى:
 ستخداماالوحدة التعميمية المقترحة ب اء الطالب نحور التكرارات والنسب المئوية آل (12جدول رقم )

 الخرائط الذهنية االلكترونية نمط

 التقيم                    لمحاورا
 العبارات   

 موافق
 

موافق الى حد 
 ما

 غير موافق

عدد
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

عدد 
ال

سبة 
الن

 

وى
محت

 
مية

عمي
 الت

حدة
الو

 

100 8 وضوح أىداف الوحدة التعميمية.

% 
0 0 0 0 

100 8 تم تحقيقيا. ىداف الوحدة التعميميةأ

% 
0 0 0 0 

ىداف أتوافق المادة العممية مع 
 الوحدة التعميمية.

8 100

% 
0 0 0 0 

87.5 7المحتوى العممى منظم و مترابط و 

% 
1 12.5

% 

0 0 
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 .غير مكرر
محتوى الوحدة التعميمية ضرورى 

 .خرىألفيم مواد 
7 87.5

% 
0 12.5

% 

0 0 

التدريبات العممية تربط محتوى 
 .الوحدة التعميمية بسوق العمل

8 100

% 
0 0 0 0 

أضاف لى معارف و ميارات 
 .جديدة

8 100

% 
0 0 0 0 

إستيعاب محتوى الوحدة التعميمية 
 .تطمب مجيود كبير

0 0 0 0 8 100

% 

الزمن المحدد لموحدة التعميمية 
 .مناسب

7 87.5

% 
1 12.5

% 

0 0 

ط 
خرائ

ط ال
نم

نية
لذه

ا
 

نية
رو
لكن
اال

 

100 8 .يراعى الفروق الفردية

% 
0 0 0 0 

87.5 7 ينمى ميارات التفكير.

% 
1 12.5

% 

0 0 

87.5 7 .يحفز عمى اإلبداع و تنشيط الذىن

% 
1 12.5

% 

0 0 

اإلستمتاع التشويق لممادة العممية و 
 .بالدراسة

8 100

% 
0 0 0 0 

100 8 .يولد افكار واراء جديدة

% 
0 0 0 0 

سيولة إسترجاع المعمومات و تذكر 
 .االفكار الميمة

8 100

% 
0 0 0 0 

100 8 .تنمية القدرة عمى تنظيم المعمومات

% 
0 0 0 0 

يرفع من المستوى التحصيمى 
 .لممعارف و المفاىيم

8 100

% 
0 0 0 0 

100 8 يرفع من مستوى االداء الميارى.

% 
0 0 0 0 

يزيد من الثقة بالذات و القدرة عمى 
 اإلنتاج واإلبداع.

7 87.5

% 
1 12.5

% 
0 0 

أفضل استخداميا فى مقررات 
 دراسية اخرى.

8 100

% 
0 0 0 0 
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نمط الخرائط  ستخداما ( أن اراء الطالب كانت ايجابية نحو12يتضح من الجدول )
% : 87.5لكترونية فى التعمم، حيث تراوحت نسب قبوليم ليا ما بين "الذىنية اإل

وىذا يؤكد عمى أن الخرائط الذىنية تمثل اداه تعميمية ىامة فى عممية التعمم؛  ،%"100
ات المتضمنة فى موضوع لما ليا من قدرة عمى توضيح العالقات بين المفاىيم والميار 

ية ساعدتيم عمى استمرار تداعى ان الخرائط الذىن مع الطالب عمىحيث اجالتعمم، 
فكار بصورة واعية و مدروسة مما مكنيم من عمل صالت و روابط بين المعارف األ

و  من نشاطيم زادت نياأضافة الى المتضمنة بالوحدة التعميمية، باإلوالميارات 
ويتفق ىذا عمى التعمم الذاتى،  و تحفيز قدرتيم الشخصية بيئة التعممداخل  مشاركتيم

)منال ( 4040( )والء ناجى:4040)رغدا سراج الدين:كل من دراسةما جاء ب مع
(،)محمد عبد 4002،)ايمان حامد و لمياء ابراىيم:(4007حسين:محمد)(،4007خيرى:
( 4008(،)فؤاد سميمان4007(،)ىديل وقاد:4000(،)محمود مرسى:4004السالم:
ن التعمم بالخرائط الذىنية يساعد أيث اتفق جميعيم عمى ح (،4003الزغبى:)طالل 

ن يصبحوا مستقمين فى تعمميم لدييم قدرة عمى تنظيم تعبيراتيم عن أالمتعممين عمى 
 فكار الفرعية.تعمم من خالل فيم العالقة بين األفكار الرئيسية و األموضوع ال

 مستخمص النتائج
 ظيرت نتائج البحث الحالى ما يمى:أ

 نحو لتنمية معارف و ميارات الطالب بناء وتطبيق وحدة تعميمية مقترحةفاعمية  -0
ستخدام نمط الخرائط اب "Brother884-T15"لىاآل تشغيل ماكينات التطريز

لى إ، و ذلك من خالل تحويل المعارف و المفاىيم المجردة  لكترونيةالذىنية اإل
و تكوين عالقات بينيا فى صورة شبكة مفاىيمية  مخططات يمكن التعامل معيا

مما يساعد عمى زيادة تفاعل الطالب لمضمون المحتوى العممى و تصحيح  متكاممة
 بعض تصوراتو الخاطئة. 

 و الميارات ممعارفلميمية المقترحة فى تحصيل الطالب فاعمية الوحدة التع -4
لما لمخرائط ، ويرجع ذلك رونيةلكتستخدام نمط الخرائط الذىنية اإلاالمتضمنة بيا ب

فيى  الذىنية من خصائص فريدة و اثر ايجابى فى تسييل عممية التعميم والتعمم
تعتمد عمى الذاكرة البصرية و المفظية فى رسم توضيحى سيل المراجعة و التذكر 



 

 2373 

 2023يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

من خالل ربط الكممات ومعانييا بصورة، و ربط المعانى المختمفة ببعضيا البعض 
  .من خالل استخدام خطوط او اسيم تشير الى مدى ارتباط المفاىيم بالفروع 

الخرائط  نمط ستخداماالوحدة التعميمية المقترحة ب فاعمية راء الطالب نحوآجابية اي -3
التى تتمتع  الخصائص التربويةالعديد من الى  ذلك و يرجع ،لكترونيةالذىنية اإل

التى شعر بيا الطالب اثناء تدريس محتوى  و كأسموب تعمم لخرائط الذىنيةبيا ا
تنمية ميارات التفكير، التحفيز  متمثمة فى)مراعاة الفروق الفردية، الوحدة التعميمية

عمى االبداع وتنشيط الذىن، التشويق لممادة العممية، تذكر االفكار 
 الميمة،استرجاع المعمومات بسيولة، تحقيق متعة التعمم، تنمية القدرة عمى تنظيم

 أثرفاىيم المختمفة( والتى كان ليا ح العالقة بين المعارف و الميالمعمومات، توض
 .يم المعرفى و ادائيم الميارىتحصيممستوى فى ارتفاع  بالغ
 التوصيات

نتاج وحدات تعميمية لجوانب  -0 اإلستفادة من نتائج البحث الحالى فى تصميم وا 
حتياجات ة من الطالب لمواكبة اد كوادر مؤىماخرى من المقررات الدراسية إلعدا

 سوق العمل.
اإلستفادة من الوحدة التعميمية المقترحة التى اثبتت فاعميتيا و تعميم تدريسيا  -4

 لمطالب بالكميات المناظرة.
لميارات ستراتيجيات وأساليب التعمم التى تساعد عمى تنشيط اا ستخدام المزيد منا -3

 الطالب. بداعية لدىو القدرات التفكرية و اإل
 المراجع

ستخدام الخرائط : فاعمية إ(4002)ود، لمياء ابراىيم احمديمان حامد محمإ -0
مية ك بحث منشور،عمى تحصيل اجزاء من مقرر التطريز اليدوى، الذىنية

 .التربية النوعية، جامعة طنطا

 .دريس الفعال، الرياض، مكتبة جرير: الت(4007)نسإيريك ج -4

 : الحقيبة التدريبية فى أساسيات التطريز.(4002)المعاىد الثانوية الصناعية -3

 .حكم بذاكرتك، الرياض، مكتبة جرير: ت(4008)تونى بوزان -2

: الكتاب األمثل لخرائط العقل، الطبعة الثانية، الرياض، (4000)بوزانتونى  -2
  ر.ترجمة مكتبة جري
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دار السيرة، : طرق التدريس العامة، عمان، (4007)توفيق مرعى، محمد الحيمة -7
 .الطبعة الرابعة

(:فاعمية الخرائط الذىنية اإللكترونية 4040رغدا محمد عبد العزيز سراج الدين) -6
فى تنمية التفكير البصرى و الميارات النسجية لطالب التربية الفنية، رسالة 

 ماجيستير، كمية التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ.

عة االولى، عالم ة، الطب: المعجم العربى فى التربي(4003)سونيا ىانم قزامل -8
 .الكتب، القاىرة

: الخرائط الذىنية و ميارات التعمم، الطبعة (4002)طارق عبد الرؤوف -7
 .لمجموعة العربية لمتدريب و النشرا القاىرة،االولى،

: العالقة بين إستخدام اسموب الخرائط (4003)طالل عبد اهلل الزغبى -00
الذىنية فى تدريس مادة منتيج البحث فى التربية و عمم النفس لطمبة دبموم 

مجمة الدراسات والعموم التربوية، المجمدالثالث، العدد بحث منشور، التربية، 
 .الثانى

فس التربوى، : عمم الن(4000)عمى مصطفى، محمد احمد، احمد الحسين -00
 .الزىراء الرياض، دار

(: أثر استخدام الخرائط الذىنية اإللكترونية 4007عبد العزيز عمى المنتشرى) -04
، بحث عمى تنمية ميارات الحاسب االلى لدى طالب المرحمة المتوسطة

 مجمة التربية النوعية، جامعة كفر الشيخ. منشور،

 ذج التدريسية وتفعيل وظائف المخ البشرى،(: النما4008فؤاد سميمان قالدة) -03
 سكندرية، دار المعرفة الجامعية.اال

: مداخل عالمية فى تطوير المناىج (4000)فوزى الشربينى، عفت الطناوى -02
 .العشرون، القاىرة، مكتبة االنجموالتعميمية فى ضوء تحديات القرن الحادى و 

بعة ذجو و مياراتو، الطنما -التدريس :(4003)كمال عبد الحميد زايتون -02
 .قاىرةاالولى، عالم الكتب، ال

 Brother(4006.)كتالوج ماكينة التطريز برزار  -07
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: فاعمية وحدة تعميمية بإستخدام (4002)لمياء حسن، نقيسة عبد الرحمن -06
المجمة العممية لكمية  بحث منشور،الوسائط المتعددة لتعمم التطريز بالتمى،

 .العدد الثالث جامعة المنوفية، التربية النوعية،

ستراتيجية الخرائط الذىنية االلكترونية فى فاعمية إ: (4007)منال محمود خيرى -08
تنمية تحصيل مفاىيم سوق االوراق المالية لدى طالب المدرسة الفنية التجارية 

الثالث و مجمة كمية التربية، جامعة عين شمس، العدد  بحث منشور، المتقدمة،
 .االربعون، الجزء الثالث

المفاىيم المبرمجة عمى تعمم  (: تأثير استخدام خرائط4007محمد حسين محمد) -07
بعض ميارات الجمباز لمبراعم، رسالة ماجيستير، كمية التربية الرياضية، 

 جامعة بنيا؟

ستخدام الخرائط الذىنية فى تدريس : فاعمية إ(4004)محمد محمود عبد السالم -40
داء أمادة الكمبيوتر فى التعمم الثاموى التجارى فى تنمية التحصيل المعرفى و 

العدد  ،مجمة الثقافة و التنمية بحث منشور، و الميل نحو المادة،الطالب 
 .الستون

: فاعمية إستخدام خرائط التفكير فى تنمية التفكير (4000)محمود مرسى -40
مجمة  بحث منشور، اإلبداعى فى اليندسة لدى طالب الصف االول الثانوى،

 .078العدددراسات فى مناىج وطرق التدريس، القاىرة، 

خطوة، الطبعة  –: الخريطة الذىنية خطوة (4003)اهلل الرفاعىنجيب عبد  -44
 .الثالثة

: فاعمية وحدة تعميمية (4044نادية خميل، سناء فتحى و خمود محمود محمد) -43
 عددبحث منشور،  ية،مقترحة فى صيانة الماكينة المسطحة لحياكة االحذ

 مجمة التصميم الدولية. يناير،

: فاعمية برنامج تدريبى لتنية ميارات التطريز (4040)نجالء محمد ماضى -42
بحث منشور، االلى لتأىيل الخريجات إلقامة مشروعات صغيرة و متوسطة، 

 .426مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، العد
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، ترجمة الشركة العربية، : تخطيط الذىن(4002)نانسى مارجيولوز، توزامال -42
 .لمنشر و التوزيع، الرياض، دار الميمان القاىرة

:  فاعمية إستراتيجية الخرائط الذىنية عمى (4007)ىديل تحمد ابراىيم وقاد -47
حياء لطالبات الصف االول الثانوى، رسالة تحصيل بعض موضوعات مقرر األ

 .ماجيستير، كمية التربية، جامعة ام القرى

ذىنية ستراتيجية الخرائط الإ(: فاعمية برنامج قائم عمى 4007ىانى عمى حسين) -46
اإللكترونية فى تنمية بعض الميارات العميا لمبرمجة لدى طالبات الصف 

 ول، رسالة ماجيستير، كمية التربية، جامعة سوىاج.األ

(: فاعمية الخرائط الذىنية فى تنمية ميارات 4040والء محمد ناجى عبد المنعم) -48
رة لدى بتكارى و االتجاه نحو العمل اليدوى فى المشروعات الصغيالتفكير اإل

طالب المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية، رسالة ماجيستير، كمية التربية، 
 جامعة حموان.

29- https:\\sa.Made-in-China.com/on 25
th

 May 2022 

30- https:\\s.brother\cpbag\ on 17
th

 Aug 2022 

31- https:\\s.brother\cvbak\ on 22
nd

 Aug 2022 

32- https:\\www.instructionalde sign.com/on 5
th

 Jul2022 

33- https:\\www.educationalte chnology.net/ on 3
rd

 Sep 

2022 

34- https:\\www.new-edu.com /on 9
th

 Jun 2022 

35- https:\\www.edrraak.org / on 18
th

  Jun 2022 
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 األهداف التعميمية (1) ممحق
 هداف التعميميةاأل

 ان:، يصبح الطالب قادرا هداف المعرفيةاأل

 يشرح األجزاء االمامية لمماكينة -   .يعرف الماكينة - يصبح الطالب قادرًا أن: 
 يذكر اجزاء لوحة التحكم. - يشرح األجزاء الجانبية و الخمفية لمماكينة. -

 يعدد خصائص الماكينة. - يحدد وظيفة كل جزء من أجزاء الماكينة. -
          "Brother884-T15"رأس واحدة االلىز ماكينات التطري ءيحدد الفرق بين اجزا -

 وماكينات التطريز اآللى متعددة الرؤوس.

 ، يصبح الطالب قادرا ان:هداف المهاريةاأل

ريز
لتط

ط ا
 نم

ديد
تح

 

 .يفتح شاشة تحديد نوع النمط -
األنماط فئة نمط  فئاتت يختار من قائمة -

 التطريز المطموبة لتحديدىا.
عرض ييظير النمط المحدد فى منطقة  -

 األنماط.
 يحدد حجم النمط الذى تم إختياره.  -
 ينشئ نمط مدمج ويحدد حجمو.  -
 يحدد عدد مرات تغيير لون الخيط.  -
 يعرض معمومات نمط التطريز المختار. -
 عاين صورة التطريز.ي  -
 ع إلى شاشة قائمة األنماط لتغيير الفئة.رجي  -
نمط التطريز المختار تمييدًا  التأكيد عمى -

 .لإلنتقال إلى شاشة تحرير النمط

 

ريز
لتط

ط ا
 نم

رير
تح

 

يعرض حجم نمط التطريز فى منطقة عرض  -
 االنماط،

يحدد المسافة المالئمة لمسار حركة نمط  -
 .زاوية تدوير(- أفقيًا  –التطريز )رأسيًا 

تحكم فى حجم نمط التطريز من خالل نافذة ي -
 الحجم.ختيار إ
 يحدد عدد األلوان المستخدمة داخل النمط. -

 يختار نمط غرز التطريز. -

تجاىتيا. -  يختار زوايا الغرز وا 

يضبط موضع حساب عداد الغرز لحساب  -
 الكثافة.

الحفاظ عمى كثافة  معيغير حجم النمط  -
 الخيط.

 يعاين نمط التطريز بعد االنتياء من تحريره. -

يختار حجم إطارات التطريز التى يمكن  -
 .ستخداميا لتطريز االنمطإ
عممية التحرير و المتابعة الى شاشة  ينيى -

 .التطريز
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ريز
لتط

ة ا
اش
 ش
من

ق 
حق
الت

 

يعرض حجم نمط التطريز وفقا لما تم  -
 تحديده فى شاشة تحرير النمط.

عرض حجم إطار التطريز الذى تم ي -
 إختياره.

التى تحركيا النمط يعرض المسافات  -
 .ية تدوير(او ز  – أفقياً  –)رأسيًا 

 .يعرض إجمالى عدد الوان الخيوط -

 .يعرض تسمسل التطريز -

يحدد موضع اإلبرة فى بداية التطريز  -
 .ونيايتو

يحرك إطار التطريز لمتحقق من موضع  -
 .التطريز

 .صورة نمط التطريز عايني -

 .يحدد سرعة التطريز -

 .التطريزيعرض نمط غرز  -

تجاىتيا -  .يعرض زوايا غرز التطريز وا 

 .يعرض عدد غرز التطريز -

يربط نمط التطريز بإستخدام الكاميرا  -
 .المدمجة

محاذاة موضع التطريز بإستخدام الكاميرا  -
 المدمجة

يت
تثب

 
طار

ى إ
ش ف

قما
ال

 
ريز

لتط
ا

 

يستخدم إطار التطريز ذو الحجم الموضح  -
 .عمى شاشة تحرير النمط

يفك البرغى الموجود عمى اإلطار  -
 .الخارجى

يضع القماش عمى الجزء العموى لإلطار  -
 الخارجى.

يضغط عمى اإلطار الداخمى داخل  -
 اإلطار الخارجى.

 .يربط البرغى برفق -

 .تحقق من الشد الجيد لمقماشي -
ينة

ماك
 بال

ريز
لتط

ر ا
اطا

ب 
ركي
 ت

يفك البرغيين الموجودين عمى حامل اطار  -
 التطريز.

 ييحرك الذراع األيسر لمحاذاة البرغى -
 الموجود عمى الجانب األيمن.

 تثبت العالمة الخاصة بإطار التطريز.ي -

 .مساك بإطار التطريز فى وضع مستوىي -

برغى التثبيت األيمن واأليسر مع  ىحاذي -
 مشابك حامل إطار التطريز.

ل إطار التطريز حتى سماع صوت دخي -
 مكانو.ستقراره فى إ
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يز(
طر

 الت
وط
)خي

ية 
عمو

ط ال
خيو

ب ال
ركي
ت

 

يضع بكر الخيط فى عمود البكرة وفقًا  -
 لشريط اإلبرة المحدد.

 يتأكد من فتح قاعدة البكرة بالكامل. -

يمرر الخيط من خالل الفتحات الوجودة  -
 عمى موجو الخيط.

يتأكد من مطابقة لون الخيط مع شريط  -
 اإلبرة المرتبط بو.

الخيط من خالل الفتحة الموجودة يمرر  -
 بموجو الخيط العموى ويسحب الخيط.

يمسك بالخيط تم يمرره أسفل لوحو الموجو  -
 من الجية اليمنى.

يمف الخيط عكس اتجاه عقارب الساعة  -
 مرة واحدة حول قرص شد الخيط.

يمرر الخيط عبر فتحة ذراع التقاط  -
 الخيط.

لفتحة يمرر الخيط إلى األسفل من خالل ا -
 الموجودة بالجزء السفمى لموجو الخيط.

يستخدم ممقم الخيط لتمرير الخيط نحو  -
 موجو الخيط لشريط اإلبرة.

يكرر الخطوات السابقة إلستكمال تركيب  -
 .جميع الخيوط العموية

وك
لمك

ب ا
ركي
ت

 

 فتح غطاء المكوك.ي -

 سحب غطاء الخطاف ناحية اإلمام.ي -

 .األمامسحب ممقم الخيط ناحية ي -

 .ل المكوك فى عمبة المكوكدخي -

مرير الخيط عبر فتحة الخيط وأسفل ي -
 زنبرك ضبط شد الخيط.

سحب الخيط عبر الفتحة الموجودة فى ي -
زنبرك ضبط شد الخيط بمقدار ال يقل عن 

 بوصة( 4مم )20

ل عمبة المكوك فى الخطاف مع دخي -
محاذاة المسان الموجود عمى عمبة المكوك 

 الموجود بالخطاف. مع الحز

ل عمبة المكوك بالكامل من سماع دخي -
 صوت إستقرارىا فى مكانيا.

 .ق غطاء الخطافغمي -

غيل
تش
ة لم

كين
لما
د ا
عدا

إ
 

ل القابس فى مأخذ التيار الموجود دخي -
 بالحائط.

ل مفتاح التشغيل الرئيسى الموجود فى حو ي -
 .(0الجانب األيمن لمماكينة إلى الوضع )

 .حىالفيمم اإلفتتال شغي -
ريز .ر شاشة نوع النمطيظي -

لتط
ذ ا
نفي
ت

 

 .يمغى قفل الماكينة  - 

ليضئ  Start stopيضغط عمى الزر  -
 .بالمون األخضر

يتابع إنتظام عممية التطريز وفقًا لمتسمسل  -
 .المونى لمخيوط

يتابع توقف الماكينة تمقائيًا بعد اإلنتياء  -
 من تطريز المون األخير.

 ن:أ، يصبح الطالب قادرا هداف الوجدانيةاأل
 يحرص عمى حضور جميع المحاضرات. -                ىتمامًا نحو الوحدة التعميمية.يبدى إ -   

 يتحرى الدقة أثناء تنفيذ الميارات المطموبة منو. -           التوجييات لتنمية معارفة ومياراتو. يتقبل -   

 األمان والسالمة المينية. تباع قواعديحرص عمى إ -   

عكس معارفيم ومياراتيم المكتسبة من الوحدة بتكرة تعداد خرائط ذىنية ميتعاون عمى زمالئو فى إ -   
 التعميمية.
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الدرجة الكمية:...........:...............       التاريخ   االسم:.....................   

 الزمن:.....................                    الفصل الدراسى:...................

 أكمل التفريعات الناقصة بالخرائط الذهنية الموضحة أمامك:

 ولالسؤال األ 

 
 السؤال الثانى

 
 

 السؤال الثالث
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 السؤال الرابع

 

 السؤال الخامس
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  ول:السؤال األ جابة إ

 
اجابة السؤال الثانى

 
 اجابة السؤال الثالث
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 جابة السؤال الرابعإ

 
جابة السؤال الخامس إ
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داء المهارى( بطاقة مالحظة األ4ممحق )  

المهارات 
 المهارات الفرعية الرئيسية

 تقييم االداء

ات
حظ

مال
 

يؤدى 
بطريقة 
 صحيحة

يؤدى 
بطريقة 
 خاطئة

ال 
 يؤدى

ريز
لتط

ط ا
 نم

ديد
تح

 

     .يفتح شاشة تحديد نوع النمط 
يختار من قائمة األنماط فئة نمط التطريز 

 المطموبة لتحديدىا.
    

ظير النمط المحدد فى منطقة عرض يُ 
 األنماط.

    

     يحدد حجم النمط الذى تم إختياره.

     ينشئ نمط مدمج ويحدد حجمو.

     الخيط. يحدد عدد مرات تغيير لون

     يعرض معمومات نمط التطريز المختار.

     معاينة صورة التطريز.

     الرجوع إلى شاشة قائمة األنماط لتغيير الفئة.

التأكيد عمى نمط التطريز المختار تمييدًا 
 لإلنتقال إلى شاشة تحرير النمط.

    

ريز
لتط

ط ا
 نم

رير
تح

 
 يعرض حجم نمط التطريز المعروض فى

 منطقة عرض األنماط.
    

يحدد المسافة المالئمة لمسار حركة نمط 
 زاوية تدوير( –أفقيًا  –التطريز )رأسيًا 

    

التحكم فى حجم نمط التطريز من خالل نافذة 
 ختيار الحجم.إ

    

     يحدد عدد األلوان المستخدمة داخل النمط.

     يختار نمط غرز التطريز.

تجاىتيا.يختار زوايا       الغرز وا 

يضبط موضع حساب عداد الغرز لحساب 
 الكثافة.

    

الحفاظ عمى كثافة  معيغير حجم النمط 
 الخيط.
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يختار حجم إطارات التطريز التى يمكن 
 ستخداميا لتطريز االنمطإ

    

ريز
لتط

ة ا
اش
 ش
من

ق 
حق
الت

 

يعرض حجم نمط التطريز وفقا لما تم تحديده 
 تحرير النمط.فى شاشة 

    

     يعرض حجم إطار التطريز الذى تم إختياره.
 –كيا النمط )رأسيًا يعرض المسافات التى تحر 

 ية تدوير(او ز  –أفقيًا 
    

     يعرض إجمالى عدد الوان الخيوط
     يعرض تسمسل التطريز

     يحدد موضع اإلبرة فى بداية التطريز ونيايتو
التطريز لمتحقق من موضع يحرك إطار 

 التطريز
    

     معاينة صورة نمط التطريز
     يحدد سرعة التطريز

     يعرض نمط غرز التطريز
تجاىتيا      يعرض زوايا غرز التطريز وا 

     يعرض عدد غرز التطريز
     يربط نمط التطريز بإستخدام الكاميرا المدمجة

بإستخدام الكاميرا محاذاة موضع التطريز 
 المدمجة

    

يت
تثب

 
ريز

لتط
ر ا

إطا
ى 
ش ف

قما
ال

 

يستخدم إطار التطريز ذو الحجم الموضح عمى 
 شاشة تحرير النمط

    

     يفك البرغى الموجود عمى اإلطار الخارجى
يضع القماش عمى الجزء العموى لإلطار 

 الخارجى.
    

يضغط عمى اإلطار الداخمى داخل اإلطار 
 الخارجى.

    

     يربط البرغى برفق.
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     التحقق من الشد الجيد لمقماش 

ينة
ماك

 بال
ريز

لتط
ر ا

إطا
ب 

ركي
ت

 

يفك البرغيين الموجودين عمى حامل إطار 
 التطريز.

    

يحرك الذراع األيسر لمحاذاة البرغى الموجودة 
 عمى الجانب األيمن.

    

     تثبت العالمة الخاصة بإطار التطريز.
     اإلمساك بإطار التطريز فى وضع مستوى

محاذاة برغى التثبيت األيمن واأليسر مع 
 مشابك حامل إطار التطريز.

    

إدخال إطار التطريز حتى سماع صوت 
 ستقراره فى مكانو.إ

    

ير(
تقر

ط ال
خيو

ة )
موي
 الع

وط
لخي

ب ا
ركي
ت

 

يضع بكر الخيط فى عمود البكرة وفقًا لشريط 
 المحدد. اإلبرة

    

     يتأكد من فتح قاعدة البكرة بالكامل.
يمرر الخيط من خالل الفتحات الوجودة عمى 

 موجو الخيط.
    

يتأكد من مطابقة لون الخيط مع شريط اإلبرة 
 المرتبط بو.

    

يمرر الخيط من خالل الفتحة الموجودة بموجو 
 الخيط العموى ويسحب الخيط.

    

تم يمرره أسفل لوحو الموجو من  يمسك بالخيط
 الجية اليمنى.

    

يمف الخيط عكس اتجاه عقارب الساعة مرة 
 واحدة حول قرص شد الخيط.

    

     يمرور الخيط عبر فتحة ذراع التقاط الخيط.
يمرر الخيط إلى األسفل من خالل الفتحة 

 الموجودة بالجزء السفمى لموجو الخيط.
    

الخيط لتمرير الخيط نحو موجو يستخدم ممقم 
 الخيط لشريط اإلبرة.

    

    يكرر الخطوات السابقة إلستكمال تركيب جميع 
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 الخيوط العموية.

وك
لمك

ب ا
ركي
ت

 

     فتح غطاء المكوك.
     سحب غطاء الخطاف ناحية اإلمام.

     سحب ممقم الخيط ناحية األمام
     ادخال المكوك فى عمبة المكوك

تمرير الخيط عبر فتحة الخيط وأسفل زنبرك 
 ضبط شد الخيط.

    

سحب الخيط عبر الفتحة الموجودة فى زنبرك 
 4مم )20ضبط شد الخيط بمقدار ال يقل عن 

 بوصة(

    

إدخال عمبة المكوك فى الخطاف مع محاذاة 
المسان الموجود عمى عمبة المكوك مع الحز 

 الموجود بالخطاف.

    

عمبة المكوك بالكامل من سماع صوت إدخال 
 إستقرارىا فى مكانيا.

    

     غالق غطاء الخطاف.

غيل
تش
ة لم

كين
لما
د ا
عدا

إ
 

إدخال القابس فى مأخذ التيار الموجود 
 بالحائط.

    

تحويل مفتاح التشغيل الرئيسى الموجود فى 
 (0الجانب األيمن لمماكينة إلى الوضع )

    

اإلفتتاحى وظيور الرسالة الواردة تشغيل الفيمم 
 ادناه :

- The Machine will Move keep 
your hand sact. Away from the 

Machine 

    

     OKالمس 
     ظيور شاشة نوع النمط

ريز
لتط

ذ ا
نفي
ت

 

     ^Lockيمغى قفل الماكينة بالضغط عمى 
ليضئ بالمون  Start stopيضغط عمى الزر 

 األخضر
    

يتابع إنتظام عممية التطريز وفقًا لمتسمسل 
 المونى لمخيوط

    

يتابع توقف الماكينة تمقائيًا بعد اإلنتياء من 
 تطريز المون األخير.
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