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  Abstract      Keywords  

لذا فقد  الحالي بالتفجر المعرفي والتكنولوجي والتوسع في استخدام شبكة االنترنت،  العصر یتسم
توفیر بیئة تعلیمیة وتدریبیة تفاعلیة  بدأت الدول تشعر باألھمیة المتزایدة للتنشئة المعلوماتیة من خالل

تجذب اھتمام األفراد في عصر یتمیز بالتطور والتغیر المستمر ، فتوظیف تقنیة المعلومات واالنترنت 
في التدریب من أھم مؤشرات تحول المجتمع إلى مجتمع معلوماتي یسھم في زیادة كفاءة وفاعلیة نظم 

تتلخص مشكلة البحث في  . ماتیة في العصر الحالي التدریب ، ویسھم في بناء الكوادر المعلو
ما  ما إمكانیة إعداد موقع تدریبي باستخدام الوسائط المتعددة للتدریب على مبادئ الحیاكة ؟ :التساؤالت

ما فاعلیة الموقع  فاعلیة الموقع التدریبي في إكساب المعارف األساسیة الخاصة بمبادئ الحیاكة ؟
ما إتجاھات الطالبات نحو الموقع  رات األساسیة الخاصة بمبادئ الحیاكة ؟التدریبي في إكساب المھا

إعداد موقع تدریبي باستخدام الوسائط المتعددة للتدریب على الى  ھدف البحثلذا فقد  التدریبي المقترح؟
قیاس فاعلیة الموقع التدریبي باستخدام الوسائط المتعددة للتدریب على مبادئ وكذلك  مبادئ الحیاكة

قیاس فاعلیة الموقع التدریبي باستخدام الوسائط المتعددة للتدریب و الحیاكة من حیث التحصیل المعرفي
تحدید إتجاھات الطالبات نحو الموقع باالضافة الى  من حیث األداء المھاري  على مبادئ الحیاكة

  .التدریبي المقترح
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  :Introduction   
یتمیز عصرنا الحالي بثورة تكنولوجیة ھائلة تخطت كل الحدود 

انیة  وذلك في جمیع مجاالت الحیاة ،فعالم الیوم امسى واصبح المك
قریة صغیرة بفضل ھذه التغیرات التكنولوجیة والمعلوماتیة ،فقد 
أصبحت عملیة التواصل وتبادل الملعومات سریعة جدا بل وفائقة 
السرعة بین جمیع بقاع العالم، مما أثر على حیاة اإلنسان واحدث 

العالم لیعتمد كلیا على التكنولوجیا على  تغیرات جذریة بھا ،وتحول
  .الرغم بما لدى ھذه التكنولوجیا من مخاطر اذا لم یحسن استخدامھا

(Fransman, 2001) 
أحد أھم الركائز التي تقوم   وتعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

الدول في التخطیط لبناء مستقبل مواطنیھا في عصر الثورة علیھا 
الحلفاوى ، (. تقنیة التي انتشرت بشكل سریعالمعلوماتیة وال

2006(   
ولقد شھدت السنوات األخیرة عدد من التطورات المختلفة وھو ما 
حققتھ التقنیات الحدیثة  في أغلب مجاالت الحیاة ، إذ تربع الحاسب 
األلي على قمة ھذه التقنیات، ویعد اإلنترنت أھم ما افرزه توظیف 

ان،مما انعكس أثر ذلك على العملیة الحاسب األلي في خدمة اإلنس
التعلیمیة، الذي یعد مفتاح اإلنطالق والرقي ألي دولة تقوم باستثمار 
تلك التقنیات في تیسیر عملیة التعلیم والتعلم، وتوصیل المعارف 

 ، ً ً أم طالبا وحیث أن والمھارات الى متلقیھا، سواء كان المتلقي معلما
ا تربویا ، فلقد بات ضروریا یترتب علیھ تغیر اي تغیر اجتماعي

مواكبة التربیة لھذه الثورة التقنیة والمعلوماتیة الجدیدة من خالل 
 ھذه ولقد أدت .توظیف اإلنترنت لتحقیق األھداف التعلیمیة المختلفة

 ذلك ومن والتعلم للتعلیم أسالیب وطرق متعددة ظھور إلى التغیرات
  ) 2008الزعبي، (.باستخدام اإلنترنت  ظھور التعلم

ولقد ساھمت التقنیات المتطورة في تحدیث العلم وتطبیقاتھ 
التكنولوجیة بسرعة مما جعلتھ متباینا عما كان علیھ من قبل ،و 
تتمیز المؤسسات التعلیمیة الحدیثة ذات الكفاءات العالیة بقدرتھا 
على مواجھة كل المتغیرات بحیث تتوافق نظم ووسائل التعلیم مع 

ف الوصول الى األھداف المخطط لھا لخدمة ھذه المتغیرات بھد
  )2000مالك ، (. وتطویر المجتمع 

رات و ردة للخب ادة المط ارف والزی تمر للمع ور المس ل التط ي ظ ف
ة  رورة واجب ة ض تحدثات التكنولوجی بحت المس انیة أص اإلنس
اءة  توى كف ع مس ك لرف ة وذل ع المراحل التعلیمی االستخدام في جمی

ة التعلیم ة العملی ریع وفاعلی التغیر الس ا ب ف عالمن ث یتص ة ، حی ی
 )2008 ،إسماعیل (والتطور الھائل في مجال العلوم والتكنولوجیا 

ات ف ، ا المعلوم ي تكنولوجی دث ف ذي ح دم ال  Informationالتق
technology "IT"  رة الیب مبتك ور أس ي ظھ ھم ف أس

الطالب (حل المشكالت التعلیمیة التي تواجھ لواستراتیجیات جدیدة 
ة ) المعلم/  والتي عادة تتم من خالل إنتاج البرامج التعلیمیة المختلف

  .   )2002،  زیتون(باألسالیب التكنولوجیة الحدیثة 
ویعد التعلیم المبرمج من اكبر وأوسع المجاالت التي یتم فیھا 
تطبیق منھج تكنولوجیا التعلیم تطبیقا كامال كما انھ نموذج واسع 

، إذ یطمح إلى وضع الضوابط على عملیات االنتشار لتفرید التعلیم 
التعلیم والتعلم من خالل التحكم في تجھیز مناحي الخبرات 
التعلیمیة وتحدیدھا وترتیب تتابعھا بدقة ، بحیث یمكن للمتعلم أن 
یقوم بتعلیم نفسھ ذاتیا ویتوصل إلى أخطائھ ثم یقوم بتصحیحھا 

جیر (و لألداء حتى یتم التعلم ویصل المتعلم إلى المستوى المرج
  ). م2000ولد ، 

ولقد أوصى المؤتمر الدولي الثاني لتطویر التعلیم، بضرورة تحقیق 
التعلیم للجودة ، والمواءمة، وذلك بتوظیفھ لشبكة اإلنترنت، وحیث 
أن مؤسسات التعلیم منوطة بمسؤولیة تنشئة األجیال، فإن من 

البرامج الواجب علیھا دمج تقنیة المعلومات في طرق التدریس و
المعدة ، واستخدام تطبیقات ھذه الرامج في التعلیم أو التدریب ، إلى 
جانب توظیف التكنولوجیا الحدیثة في الوفاء بالمتطلبات التربویة 
والعلمیة في عصر المعلوماتیة ، بما یعكس إیجابیاتھا على أھداف 

  )2003سعادة والسرطاوي،(. التربیة التعلیمیة
من أھـم المستحدثات التكنولوجیـة التي متعددة الوسائط التعد و     

ز ـة تتمی ل التكاملی ائص مث ن الخص ة م  Integration بمجموع
م  Diversityوالتنوع  Interaction والتفاعلیة حیث توفر بیئة تعل

ل ،  مراعاة الفروق الفردیة بین الطالب، و متنوعة وتشیر إلى الفع
ھ الكمبی ا یعرض تعلم وم ین الم ـل ب ً ، ووتر ورد الفع دادا د امت تع

ائط دد الوس ب متع اعدة الحاس یم بمس ا التعل ً لتكنولوجی ویرا ،  وتط
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ً یتمیز بإمكانیة التشعب والتنقل بین الروابط  فامالتي میدیا تتیح تعلما
وب( ذاتي،  )2007 ، محس و ال تعلم الخط وفر للم ي ت  Self فھ

Pacing   ق دة وف ل وح داف ك ق أھ و تحقی دم نح فتسمح لھ بأن یتق
  . )2007قاسم ، (دلھ في التعلم مع
ددة      ائط المتع ة  فالوس ة مترابط ر معلوماتی اء عناص لوب بن أس

ن  د م بطریقة غیر خطیة ، تساعد على إثراء معلومات الطالب وتزی
ات  ب المعطی ول الطال ا یح ن طریقھ یطھ ، وع زه وتنش فعالیتھ بتحفی

  .(Duncan , 2003) إلى معلومات والتي تتحول إلى معرفة 
الثورة "ومع اجتیاح العالم الیوم لثورة جدیدة یطلق علیھا اسم 

وھي مزید من التقدم التكنولوجي والثورة المعلوماتیة " المعلوماتیة
واالنتشار السریع لشبكات الكمبیوتر واالنترنت ، مما جعل العالم 
یسعى إلى استخدام التكنولوجیة الحدیثة في التدریب ، فنشأت فكرة 

كتروني لالستفادة من اإلمكانیات الھائلة للتكنولوجیا التدریب االل
المعاصرة ، والتي من أھم ممیزاتھا السرعة وتركیز المعرفة 

"Knowledge Intensive ) ، 2000السید. (  
فظھرت أسالیب تعلیمیة وتدریبیة حدیثة مثل أسلوب التعلم عن بعد 

"Distance Learning "نترنت أو كما یطلق علیھ التعلیم عبر اإل
، وھو استحداث وسیلة تعتمد على استخدام التقنیات الجدیدة 
ً برنامج مخصص لنوع  للدخول في برنامج تدریبي تفاعلي وأحیانا
محدد من األفراد عبر اإلنترنت أو الوسائط اإللكترونیة األخرى 
وذلك بغرض تطویر القدرات الفردیة بمعزل عن ظرفي الزمان 

  . )2003الغراب ، (. والمكان 
یم وزاد       ي التعل وقد أدي ھذا التطور إلي ظھور أنظمة جدیدة ف

ع  اءة وفاالاالتجاه لتوظیفھا في جمی ع كف ة لرف ة عمراحل التعلیمی لی
ا  ة ومنھ ة التعلیمی رد : العملی تعلم المف  Individualizedال

Learning  د ن بع تعلم ع تعلم  Distance Learning، وال ، وال
اع دیو التف اعدة الفی ،  Interactive Video Learningلي بمس

رت  Internetواالنترنت  ، وغیرھا من األنظمة والوسائل التي غی
  .  )2001: إسماعیل  (من شكل ومضمون العملیة التعلیمیة 

الحالي یتسم بالتفجر المعرفي والتكنولوجي والتوسع في 
استخدام شبكة االنترنت ، وبدأت الدول تشعر باألھمیة المتزایدة 

تنشئة المعلوماتیة من خالل توفیر بیئة تعلیمیة وتدریبیة تفاعلیة لل
تجذب اھتمام األفراد في عصر یتمیز بالتطور والتغیر المستمر ، 
فتوظیف تقنیة المعلومات واالنترنت في التدریب من أھم مؤشرات 
تحول المجتمع إلى مجتمع معلوماتي یسھم في زیادة كفاءة وفاعلیة 

ھم في بناء الكوادر المعلوماتیة في العصر نظم التدریب ، ویس
 )2008سعد الدین ، (. الحالي 

ت  وميولقد ولد اإلنترن دد مفھ ً، وج دا ً جدی دریبیا ً، وت ا ً تعلیمی باقا  س
ل  مجتمع التعلم والتدربكال من  ایا العم تم بقض ومصادرھما، واھ

ع  ة، ورف ل التكلف ي تقلی ة ف ات المتمثل ة المعلوم تویات تنمی مس
  )2010الطالل ،(. األفراد نحو تعلمھم ، ومسؤولیةوالمھارات

وتعد شبكة االنترنت من أسرع التقنیات التي انتشرت بسرعة 
مذھلة مقارنة بما سبقھا من تقنیات االتصاالت ، ویعد التدریب 
االلكتروني أسلوبا جدیدا من أسالیب التدریب عن بعد ، حیث 

دیثة من أجھزة یسخر التكنولوجیا باستخدام آلیات االتصال الح
الحاسوب وشبكة االنترنت التي تعد وسیلة نشطة وتفاعلیة وعالمیة 
لتبادل المعلومات بشكل متزاید یسھل االتصال بین أفرادھا رغم 

  )Clarke, 2004(. التباعد الزماني والمكاني 
تخدام     ة اس ى فعالی ة عل ات المختلف ائج الدراس دت نت د أك ولق

 والتدریب مثل دراسةاإلنترنت في عملیة التعلیم 
 (Sugar et al., 2005)  ات اس اتجاھ ى قی دفت إل ي ھ والت

ا  تخدام التكنولوجی و اس ین نح ت(المعلم وتر واإلنترن ي ) الكمبی ف
ة الدراسة  ت عین من ستة من عملیة التدریس والتدریب حیث تكون

م  معلمي العلوم في أربع من المدارس ث ت دة، حی ات المتح ي الوالی ف
تبانة ق اس راء  تطبی ى إج افة ال ة ، باإلض ل الدراس ة مح ى العین عل

ات  ائج الدراس ن نت دد م رت ع د أظھ م، ولق یة معھ ابالت شخص مق
تخدام  و اس ین نح دى المعلم ة ل ات ایجابی ود اتجاھ رى وج األخ

ة )2008-الزاحمي (دراسة التكنولوجیا في التدریس مثل  ، ودراس
(Trroter and Andrew, 2001) ة الل (، ودراس  -الط

ة )2010  ,Thomas, Adoms, Meghani, Smith)، ودراس
ي   ،(2002 ت ف تخدام اإلنترن ة اس ى فعالی ا إل والتي أشارت جمیعھ

  .التعلیم والتدریب
ومع اإلنتشار السریع في استخدامات شبكة االنترنت ازداد 
االھتمام باستخدام ھذه الشبكة في تطویر برامج التدریب ، وظھر 

   التدریب اإللكتروني عبر االنترنت نتیجة لذلك ما یعرف بمفھوم
ویعرف التدریب اإللكتروني عبر االنترنت بأنھ التدریب الذي 
یتم من خالل االنترنت ، وھذا یقتضي بطبیعة الحال استخدام 
الحاسوب وتقنیاتھ المتنوعة ووسائطھ المتعددة وإمكانیاتھ الھائلة، 

، یتم من للتدریب) بیئة ( كما یتضمن استخدام االنترنت كوسط 
خاللھ التفاعل بین المدرب والمتدربین؛ ولھذا یتم التدریب من 

ویتم .خالل البرامج التدریبیة المحوسبة، ومن مصادر متعددة 
التواصل بین المدرب والمتدربین الیكترونیا عبر اإلنترنت ، 

 ، القادري ( .إضافة إلى طرق االتصال التقلیدیة ، إذا أرادوا ذلك
2006(  

ریب یحتل موقعا محوریا وأساسیا في المؤسسات فالتد    
والمنظمات الحدیثة ، ویشكل العمود الفقري للمجھودات التي تبذلھا 
ھذه المؤسسات نحو التطویر والتحدیث ، فاالھتمام بالقوى البشریة 

  .   )2009السویدان ، (ھو السبیل الوحید للنھوض بالمجتمعات 
ا التي إذا أحسن استثمارھا والتدریب أداة التنمیة ووسیلتھ     

وتوظیفھا تمكن من تحقیق الكفاءة في األداء واإلنتاج ،  فالتدریب 
لھ مردود وعائد یظھر في بناء العنصر البشري المنتج والفعال 
الذي یساھم بدوره في زیادة الكفاءة اإلنتاجیة على مستوى المنظمة 

  ).2010عبد الرحمن ،(ككل 
من كونھ عملیة مستمرة نظرا للتطور  وتنطلق أھمیة التدریب     

السریع في كافة األنشطة والمجاالت ، مما یستلزم مواكبة ھذا 
، فھو وسیلة إلعداد الكوادر البشریة  )2005: رضا (التطور 

الطالب، (المؤھلة لدفع قطاعات اإلنتاج نحو النمو واالستمراریة 
2006( .  

ة لتقدیم البرامج نافذة متجدد" online"فالتدریب عبر اإلنترنت 
  .)www.naqaae.org(. واألنشطة التنمویة ذات الكفاءة العالیة 

وقد اھتمت العدید من الدراسات بالتدریب عبر االنترنت  مثل 
 ,2002(  ,allagher, Perretta and Drushel)"دراسة 

ت إلى التعرف ، التي ھدف )م2005رفاعي و عبید ،( "ودراسة 
على الطریقة الصحیحة لتشغیل بعض تقنیات المالبس الجلدیة 
وذلك من خالل الموقع التعلیمي المقترح ، وتصمیم وسیلة تعلیمیة 
حدیثة مكملة للتعلیم التقلیدي لتنمیة قدرات القائمین بالتدریس كأحد 

 Blystone "المحاور الرئیسیة لتطویر التعلیم ، كذلك دراسة
and Macalpine ) "2005,  والتي ھدفت إلى تعلیم علم

األحیاء الخلوي باستخدام شبكة المعلومات الدولیة ، وتوضح أھمیة 
 ً شبكة اإلنترنت في تدریس العدید من المواد التعلیمیة وفقا

 Raj, Augello and (للمنھجیات الدولیة ، ودراسة كال من 
Dent ,2007 ( ،  

) Gerjets, Hellenthal and Schorr ,2008 (دراسة 
  .والتي ھدفا إلى تطویر وتقییم وتدریب التالمیذ اإلنترنت 

باإلضافة الي الدراسات التي تناولت التدریب ودوره في دفع      
عجلة التنمیة البشریة وخاصة في صناعة المالبس مثل 

 (،   (Akuratiyagamage and Vathsala , 2005)دراسة
، وقد أكدت  )2010 طفــى ،مص(، ) 2007رفاعي وعبد الفتاح ، 

بعض الدراسات علي أھمیة التدریب وفاعلیتھ على إكساب 
، ) 2002رفاعي ، (المتدربین للمعارف والمھارات مثل دراسة 

)Uywn , 2003( .  
ولما كانت الصناعة عصب الحیاة االقتصادیة وتقوم نھضة     

لباحثة الصناعة على أیدي العمالة الماھرة المدربة     لذا قامت ا
باستخدام الوسائط المتعددة في إعداد موقع على شبكة المعلومات 

http://www.naqaae.org(
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  .للتدریب على مبادئ الحیاكة وقیاس فعالیتھ ) اإلنترنت(الدولیة 
   Statement of the problem  

  :ة اآلتی تتتلخص مشكلة البحث في التساؤال     
 باستخدام الوسائط موقع تدریبي ما إمكانیة إعداد -1

  ؟ للتدریب على مبادئ الحیاكةالمتعددة 
ما فاعلیة الموقع التدریبي في إكساب المعارف األساسیة  -2

 الخاصة بمبادئ الحیاكة ؟
ما فاعلیة الموقع التدریبي في إكساب المھارات  -3

 األساسیة الخاصة بمبادئ الحیاكة ؟
  ما إتجاھات الطالبات نحو الموقع التدریبي المقترح؟ -4

  Objective:   
للتدریب باستخدام الوسائط المتعددة  موقع تدریبيإعداد  -1

 . على مبادئ الحیاكة
باستخدام الوسائط المتعددة  الموقع التدریبيقیاس فاعلیة  -2

ة ادئ الحیاك ى مب دریب عل یل  للت ث التحص ن حی م
 .المعرفي

باستخدام الوسائط المتعددة  الموقع التدریبيقیاس فاعلیة  -3
 .من حیث األداء المھاري  حیاكةللتدریب على مبادئ ال

 .تحدید إتجاھات الطالبات نحو الموقع التدریبي المقترح  -4
  Significance   

  : ترجع أھمیة ھذا البحث إلى 
یساھم البحث في إعداد كوادر فنیة مدربة تتوافر فیھا  -1

القدرات المعرفیة والمھاریة التي تؤھلھم للحاق بالتطور 
 .المالبس الجاھزة السریع في صناعة

إبراز دور الجامعات في خدمة المجتمع من خالل  -2
 .تدریب وتنمیة الموارد البشریة 

محاولة تلبیة احتیاجات سوق العمل وتحسین مستوى  -3
ً على تطویر وقیام  ً إیجابیا األداء مما قد یؤثر تأثیرا

  .صناعة المالبس بالمملكة 
من  قد یكون البحث خطوة نحو أسلوب التعلم عن بعد -4

 . خالل شبكة اإلنترنت
  Terminology  

  Effectiveness: ـ الفاعلیـة 
التمكن من تحقیق األھداف والمدخالت بھدف : " وتعرف بأنھا     

التوصل إلى النتائج والمخرجات المرجوة ، والتوصل إلیھا 
  )2003زیتون ، ("   بالحدود القصوى والممكنة 

نھا تحدید األثر المرجو أو المتوقع تحقیقھ ویقصد بالفاعلیة على أ
لتحقیق األھداف الموضوع من أجلھا  الموقع أو البرنامجمن خالل 

، ویتم قیاس األثر عن طریق تحدید الزیادة أو النقصان بمتوسطات 
. درجات مفردات العینة في مواقف حقیقیة داخل الفصول الدراسیة

  . )2000،  أبو حطب، صادق (
الدراسات التربویة والتجریبیة على أنھا األثر الذي  كما عرفت في  

تحدثھ المعالجات التجریبیة حیث تعتبر المتغیر المستقل وذلك بأحد 
المتغیرات التابعة ، أیضا تعرف على أنھا أثر أحد العوامل 
المستقلة أو بعضھا على أحد العوامل التابعة أو بعضھا ،ویتم 

 Eta(حصائیة مثل تحدید ھذا األثرعن طریق الطرق اإل
Square .()  ،2003شحاتة واخرون(  

  World Wide Web (www)) : الویـب(ـ موقع 
ھي المجموعة الكاملة لمستندات النص التشعبي المترابط   -

في جمیع أنحاء العالم ،  HTTPالموجودة على ملقمات 
حیث تسمى المستندات الموجودة على الویب بصفحات 

لغة توصیف النص ( HTMLویب وتتم كتابتھا بـ
محددات (  URLSیتم تحدید صفحات ویب بــ ) التشعبي

التي تحدد جھاز كمبیوتر معین واسم ) مواقع المعلومات
، قد تحتوى ) مسار یمكن الوصول إلى النص التشعبي

على نص بخطوط وأنماط مختلفة وصور  صفحات ویب
ً برامج  ورسومات وقصاصات أفالم وأصوات وأیضا

تم تنفیذھا عندما یقوم زائر بتنشیطھا مضمنة صغیرة ی
 ,Microsoft Front page( بالنقر فوق ارتباط تشعبي

2002 Help (. 
  Internet: ـ اإلنترنـت 

مصطلح اإلنترنت من عبارة شبكة المعلومات الدولیة  تم اشتقاق
)International Network ( ویوجد عدد من التعریفات ،

  .اغلبھا على نفس المعنى  الخاصة بشبكة االنترنت والتي یدل
كما یعرف االنترنت ھي شبكة ضخمة من أجھزة الحاسب 
المرتبطة یبعضھا البعض والمنتشرة حول العالم حیث یمكن ألي 
شخص أن یكون عضوا في ھذه الشبكة من بیتھ أو مكتبھ بمجرد 

  ( .االتصال بھا وبالتالي حصولھ على قدر ھائل من المعلومات   
https://vb.ckfu.org ( 

شبكة ضخمة من شبكات الكمبیوتر التي تحوي المالیین من 
األجھزة وبدأت بمجموعة من شبكات الكمبیوتر تم تطویرھا بشكل 

تحت رعایة وزارة الدفاع )  ARPANAT( یطلق علیھا 
عبد الوھاب (. األمریكیة ، ووصلت إلى ما یعرف اآلن باإلنترنت 

، 1998. (  
  Training: ـ التدریـب 

عبارة عن نشاط یتم التخطیط الیھ بھدف إكساب المتدربین   -
بحزمة من المعارف والمھارات والتي تعمل على رفع 

  . )2000دمحم ، (. معدالت أداء المتدربین 
عملیة تتمحور حول المتدرب وتتمیز بالنظام واإلستمراریة   -

یة وفنیة وذھنیة محددة إحداث تغییرات سلوك ، وذلك بھدف
لتفي بمتطلبات حالیة أو مستقبلیة ، والتي یحتاجھا النشاط 

 )2010عبد الرحمن ، (والمتدرب والشركة التي یعمل فیھا 
.  

  : ـ المقصود بالموقع التدریبي في ھذا البحث 
منظومة تعلیمیة في صورة إلكترونیة متعددة الوسائط مخطط    -

توي علي معارف ومھارات لھا في مدى زمني محدد ، تح
، تم صیاغتھا طبقا لطریقة منظمة تبدأ  مبادئ الحیاكةخاصة 

  .بتحدید األھداف وتنتھي بعملیة التقویم 
  : Multimedia: الوسائط المتعددة 

وتتألف من  Multimediaتعرف في اللغة اإلنجلیزیة على أنھا    
، ) و تعني وسائط Media(و ) و تعني متعددة  Multi(جزئین 

ایضا تعبر عن استخدام حزمة متكاملة من وسائل االتصال مثل 
  .) Videoأو الفیدیو  Visualوالصورة  Audioالصوت (

أیضا تعرف على أنھا توظیف الحاسب في دمج 
بأدوات تمكن المستخدم ) النص،واألشكال،والصوت ، والصور(

  )2004زیتون ،(. من التواصل ،التفاعل واإلبتكار
أنھا ضم عدد من الوسائل السمعیة والبصریة  كما تعرف على

المختلفة واندماجھا بفضل تكنولوجیا المعلومات ،تحقیق المعادلة 
بكفاءة وبسھولة ،ولقد اتفق عدد من  الصعبة و ھي جعلھا تعمل 

العلماء على انھا تجمیع الثنین أو أكثر من وسائل االتصال 
  .باستخدام الحاسب

https://sites.google.com/site/mohammedawad1232
234/home/kjhgyffchvd 
و تعرف على أنھا تركیبة من النصوص والصور والرسوم 
واألصوات والرسوم المتحركة والفدیو منسوجة معا بقالب 

    ) 2011فوغان ،(إلكتروني 
برامج الحاسب التي تتوافق بھا عدد من على أنھا ایضا تعرف 

النصوص ،الصوت ،الموسیقى وكال من (وسائل التواصل مثل 
الصور والرسوم الثابتة والمتحركة التي یتفاعل معھا المستخدم 

  ) .2007عزمي ، .(
  Hypothesis  

ً بین متوسطي درجات المتدربات  .1 توجد فروق دالة إحصائیا

https://vb.ckfu.org
https://sites.google.com/site/mohammedawad1232
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حو التدریب على مبادئ الحیاكة على شبكة في اتجاھھم ن
المعلومات الدولیة قبل تطبیق البرنامج التدریبي وبعده 

 .لصالح التطبیق البعدي
ً بین متوسطي درجات المتدربات  .2 توجد فروق دالة إحصائیا

في التطبیق القبلي والبعدي لالختبار المھاري لصالح 
 .التطبیق البعدي

ً بین  .3 متوسطي درجات المتدربات توجد فروق دالة إحصائیا
في التطبیق القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي لصالح 

 .التطبیق البعدي
ً بین متوسطي درجات المتدربات  .4 توجد فروق دالة إحصائیا

في التطبیق القبلي والبعدي للموقع على شبكة المعلومات 
للتدریب على مبادئ الحیاكة لصالح ) اإلنترنت(الدولیة 

 .الفاعلیة""يالتطبیق البعد
  Methodology  

یتبع البحث منھج الشبھ تجریبي وذلك لمالءمتة لتحقیق أھداف  
  .البحث والتحقق في فروضھ

من ) 35(على التدریبي تم تطبیق البرنامج : عینـة البحـث 
  .) ھــ1438(لعام  المتدربات بمدینة جدة

   Research Tools  
  .الموقع التدریبي  -1
 .استبیان لقیاس الكفاءة العلمیة والتقنیة للموقع التدریبي  -2
لقیاس المعارف ) بعدي/ قبلي (اختبار تحصیلي  -3

 . الموقع التدریبي المتضمنة في 
لقیاس المھارات ) بعدي/ قبلي (اختبار تطبیقي مھاري  -4

 . الموقع التدریبي المتضمنة في 
 وذلك لقیاس الطالباتمقیاس تقدیر لتقییم نتائج  -5

 . الموقع التدریبي المھارات التي یحتویھا 
  Delimitations    
 التدریب علي األنواع المختلفة من الخطوط .  
  الحیاكة اإلنجلیزیة. 
 الحیاكة الفرنسیة. 
  البنسات. 
 الكسرات. 
  ثنیة الذیل. 
 تركیب السحاب. 
  الكمر(تحضیر وتركیب حزام الوسط( 
  تحضیر وتركیب الكولة. 
  الكم تركیب. 
  مرد الكم. 
 تحضیر وتركیب اإلسورة. 

  Procedure    
  :إعداد وتصمیم الموقع  :أوالً 

قامت الباحثة بإعداد موقع على شبكة : تحدید الموضوع  -1
الوسائط المتعددة للتدریب  باستخدام) اإلنترنت(المعلومات الدولیة 

ً للخطو على مبادئ الحیاكة وقیاس فعالیتھ  .ات المنھجیة السلیمةوفقا
  :الموقع تحدید أھداف  -2

  : للموقعاألھداف العامة 
  :أن  للموقع ابعد دراستھ المتدربةستطیع ت
 مبادئ الحیاكة تعرف علي ت.  
 لتنفیذ العینات محل تزود بالمعلومات األساسیة الالزمة ت

 .البحث 
 إعداد العینات محل ذكر األسس الواجب إتباعھا عند ت

 .البحث 
صبح ت الموقعفي نھایة دراسة : داف اإلجرائیة للبرنامج األھ

  :على أن  ةقادر المتدربة

  : التي تھتم بالمعلومات والحقائق : األھداف المعرفیة  -أ
 األنواع المختلفة من الخطوط تعرف علي ت. 
  تفند إستخدامات الحیاكة اإلنجلیزیة. 
 تذكر تطبیقات الحیاكة الفرنسیة.  
  تعرف معني البنسة. 
  تتعرف علي أنواع الكسرات. 
 تسرد أنواع ثنیة الذیل . 
  تشرح المقصود بالسحاب. 
  الكمر(تبین انواع حزام الوسط( 
 الكولةذكر مفھوم ت  . 
 الكم  تعرف. 
 المرد  تذكر أنواع . 
 شرح مفھوم األسورة ت . 

  :التي تھتم باكتساب المھارات : األھداف الحركیة  -ب
 العمل  راعي الترتیب المنطقي لخطواتت. 
  تنفذ األنواع المختلفة من الخطوط المختلفة من الخطوط 
  تطبق الحیاكة اإلنجلیزیة. 
 تخیط الحیاكة الفرنسیة. 
  تقوم بحیاكة البنسات. 
 تنفذ الكسرات. 
 تثني الذیل بعروض مختلفة. 
 تركب السحاب. 
  الكمر(تنفذ تقنیات تركیب حزام الوسط( 
  تركب الكولة. 
 في تركیب الكم  تستخدم تقنیات الحیاكة. 
  تنفذ مرد الكم. 
 تركب اإلسورة.  

  : الموقعمرحلة تصمیم  -3
 موقع تدریبيیعتبر التصمیم الجید ھو القلب النابض ألي     

الجید یتطلب عنایة فائقة في تحدید  فالموقع،  )م2001،  عزمي(
األھداف والمحتوى وتنظیمھا بشكل متسلسل من السھل الى 

، وقامت الباحثة بتنظیم ) م1999،  الحیلة،  مرعي( الصعب
محتوى الموقع وإعداده في الصورة المالئمة مع مراعاة الترابط 

  :بین أجزائھ وقد احتوى على 
 األنواع المختلفة من الخطوط .  
  الحیاكة اإلنجلیزیة. 
 الحیاكة الفرنسیة. 
  البنسات. 
 الكسرات. 
  ثنیة الذیل. 
 تركیب السحاب. 
  الكمر(تحضیر وتركیب حزام الوسط( 
  تحضیر وتركیب الكولة. 
  تركیب الكم. 
  مرد الكم. 
 تحضیر وتركیب اإلسورة. 

4-  ً   :  ضبط وتقویم البرنامج داخلیا
تم عرض الموقع علي مجموعة من األساتذة المتخصصین 
للتأكد من سالمتھ من الناحیة العلمیة والتقنیة وإلبداء رأیھم في 

  :مجموعة العناصر اآلتیة 
  .سؤال بالھدف المراد تحقیقھ مدى ارتباط ال -
 .الموقع مدى اتفاق األھداف والمحتوى مع  -
 .  للموقعالترتیب المنطقي  -
 . مدى وضوح المعلومة  -
 . مدى سھولة ووضوح الصیاغة  -
 .  الموقعصحة األسلوب العلمي المستخدم في  -
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 الموقعولقد أجمع األساتذة المتخصصین علي صالحیة 
حات بخصوص التسلسل المنطقي للتطبیق مع أبداء بعض المقتر

، كما تم تقویم ، وتم التعدیل بناء علي مقترحاتھم  ةلبعض خطوات
من خالل المعاییر الفنیة لتصمیم برامج الوسائط المتعددة  البرنامج

  ) .2001خمیس ، ( التي وضعھا
  :الموقع إعداد أدوات تقویم : ثانیاً 
عارف اختبار تحصیلي موضوعي لتقویم المعلومات والم -

  . الموقعالمتضمنة في 
 . الموقعاختبار تطبیقي لقیاس األداء المھاري الذي یتضمنھ  -
مقیاس تقدیر لتقویم المخرجات الناتجة عن تطبیق االختبار  -

  .المھارى 
  : مرحلة التقویم: ثالثا 
ھو المرحلة األخیرة في الخطوات اإلجرائیة  الموقعتقویم     

  : تقویم وفقا لمرحلتینالوقد تم ، تنفیذ لالمتبعة ل
  : للموقعمرحلة التقویم الداخلي 

وھي عملیة أساسیة :  على مجموعة من المحكمین الموقععرض 
مرعي ( لرفع درجة فاعلیتھ ألقصى حد ممكن ةتجرى أثناء إعداد

على مجموعة المحكمین من  ةوقد تم عرض،  )م1998, والحیلة 
ة من یدى صالحیأعضاء ھیئة التدریس الستطالع رأیھم في م

وقد أجمع المتخصصین على ،  ناحیة الكفاءة العلمیة والتقنیة
  .ة تصالحی

  :للموقع مرحلة التقویم الخارجي 
في تحقیق األھداف المطلوبة قامت  الموقعللوقوف على نجاح 

  :بإعداد وبناء مجموعة من األدوات لتقویمھ وھي  ةالباحث
  المتدربات لقیاس تحصیل "قبلي ـ بعدي"اختبار معرفي 

 .في المعارف والمعلومات التي یتضمنھا
  لقیاس مھارة أداء ) قبلي ـ بعدي(اختبار مھاري

 . الموقعالتي یحتویھا  للمھارات المتدربات
  النتائجلتقویم  )قبلي ـ بعدي(مقیاس تقدیر . 

  : االختبار التحصیلي المعرفي -1
رف تصمیم االختبار المعرفي لتحدید مستوى تحصیل المعا تم

االختیار المعرفي ھو فالتدریبي ،  الموقعالمكتسبة من خالل دراسة 
األداة المستخدمة لقیاس المعرفة والفھم والمھارة في محتوى 

صادق و أبو ( "دراسي معین أو مجموعة من المحتویات الدراسیة
  ) " .1994حطب ، 

سؤال " 30"وقد احتوى االختبار التحصیلي للمعلومات على 
وقد احتوى كل سؤال علي أربعة بدائل مع  ،تعدد اختیار من م

  .اختالف ترتیب وضع اإلجابة الصحیحة في كل سؤال 
  :  تصحیـح االختبـار

ً لمفتاح  تقام الباحثة بتصحیح االختبار التحصیلي المعرفي طبقا
التصحیح ، والمتمثل في نموذج یحتوى على رقم اإلجابة الصحیحة 

علي األسئلة بواقع درجة واحدة وتم توزیع الدرجات  كل سؤال ،ل
لكل إجابة صحیحة ، أي أن مجموع درجات االختبار التحصیلي 

  . درجة  30
  :  االختبار التطبیقي المھاري -2

للحكم علي فعالیة " مھاري"تم تصمیم اختبار تطبیقي 
، فاالختبارات التطبیقیة  الموقع التدریبيالمھارات التي یتضمنھا 

ة لتقدیر الكفاءة التي تؤدي بھا مھام تستخدم كوسائل موضوعی
صادق و أبو حطب ، ( )الحسیة ، اإلدراكیة ، الحركیة(العملیة 
  :  وقد احتوى االختبار التطبیقي علي) 1994
 األنواع المختلفة من الخطوط .  
  الحیاكة اإلنجلیزیة. 
 الحیاكة الفرنسیة. 
  البنسات. 
 الكسرات. 
  ثنیة الذیل. 

 تركیب السحاب. 
 الكمر(ركیب حزام الوسط تحضیر وت( 
  تحضیر وتركیب الكولة. 
  تركیب الكم. 
  مرد الكم. 
 تحضیر وتركیب اإلسورة. 

  : مقیـاس التقدیـر -3
لكل جزء من أجزاء  تقدیر مقاییسقامت الباحثة بتصمیم 

االختبار المھاري ، وتم عرضھ علي مجموعة من المحكمین 
قق من صدق المتخصصین بقسم المالبس والنسیج ، بھدف التح

وبنوده المقترحة ، وإبداء الرأي في مدى مالئمة  المقیاسمحتوى 
بنود المقیاس للمحتوى ، وكان لھؤالء المحكمین بعض المقترحات 

الباحثة ذلك أثناء كتابة مقیاس التقدیر في صورتھ  ت، وراع
ً  خماسيعلي میزان تقدیر  المقیاس، وقد احتوى  النھائیة وفقا

الباحثة عند تقسیم بنود المقیاس  توقد راع، " لیكرت"لمقیاس 
  .التتابع المنطقي 

تم التصحیح بواسطة ثالثة من المتخصصین في : التصحیـح 
، عن طریق وضع عالمة أمام التقدیر  الموقع التدریبيموضوع 

، وتم ترجمة العالمات المقیاس الذي ینطبق علي البند الموجود في 
 لألداء المضبوطدرجات  فوضعت أربعالتي وضعت إلي درجات 

درجتان لألداء ، و لألداء المضبوط وثالث درجات، تماما 
، ودرجة لألداء المضبوط إلي حد ما ، الي حد ما المضبوط 

  .علي اإلطالق  وصفر لألداء غیر المضبوط 
  :مرحلة قیاس إتجاھات المتدربات-4

َّھ ، میل نفسي یعبر عنھ بتقییم لموضوع معین:"ویعرف االتجاه بأن
ویشیر التقییم إلى " بدرجة أو بأخرى من التفضیل أو عدم التفضیل

. استجابات الطالبات التفضیلیة المعرفیة، والسلوكیة، والوجدانیة 
  . )2007الشمري، (

حیث یتم في ھذه المرحلة تصمیم مقیاس التجاھات الطالب نحو 
الموقع التدریبي والوقوف على اراءھم واإلیجابیات والسلبیات 

  .تعلقة بجوانب عملیة التدریبالم
  صدق وثبات أدوات البحث: رابعا 

  : صدق وثبات االختبار التحصیلي 
  : الصدق  -1

د  ى أي ح ار وإل ھ االختب ا یقیس ار بم دق االختب وع ص ق موض یتعل
  . ینجح في قیاسھ 

  : الصدق المنطقي 
اتذة  ن األس یم م ة تحك ى لجن یلي عل ار التحص رض االختب م ع ت

رض ین بغ ارات  المتخصص وح عب ھولة ووض دى س ن م د م التأك
االختبار ، وارتباط األھداف بأسئلة االختبار ، وقد أجمع المحكمین 
ض  داء بع ع إب ق م یلي للتطبی ار التحص الحیة االختب ى ص عل

ً على مقترحاتھم    . المقترحات ، وقد تم تعدیل اآلتي بناءا
  : الثبـات  -2

قاً فیم ار منس ون االختب ائج ، یقصد بالثبات أن یك ن النت ي م ا یعط
  : وقد تم حساب معامل ثبات االختبار التحصیلي بالطرق اآلتیة 

  : الثبات باستخدام التجزئة النصفیة  -أ
تم التأكد من ثبات االختبار التحصیلي باستخدام طریقة التجزئة 

اط  ل االرتب یم معام ت ق فیة ، وكان ي  0.935 – 0.813النص ، وھ
توى  د مس ة عن ة دال د ال 0.01قیم ن الواح ة م ذه القیم راب ھ قت

  .الصحیح ، مما یدل على ثبات االختبار التحصیلي 
  : ثبات معامل ألفا  -ب

ل  0.881= وجد أن معامل ألفا  ذا دلی ة وھ ة مرتفع ، وھي قیم
توى  د مس یلي عن ة  0.01على ثبات االختبار التحص راب القیم القت

ات یم الثب ا  من الواحد الصحیح ، والجدول التالي یوضح ق وجمیعھ
  . 0.01دال عند مستوى 

  ثبات االختبار التحصیلي)  1( جدول 
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  ثبات االختبار التحصیلي
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا 

  الداللة  قیم االرتباط  الداللة  قیم االرتباط
0.881  0.01  0.813 – 0.935  0.01  

  :صدق وثبات االختبار التطبیقي المھاري 
  : الصدق  -1

اتذة : ي الصدق المنطق ن األس ى مجموعة م ار عل تم عرض االختب
ً بصالحیتھ للتطبیق    .المتخصصین وأقروا جمیعا

  : الثبات  -2
  : ثبات المصححین 

ل  اب معام ات المصححین بحس ل ثب ى معام ول عل یمكن الحص
االرتباط بین الدرجات التي یعطیھا مصححان أو أكثر لنفس األفراد 

رى فإن كل مفحوص یحصل على أو لنفس االختبارات ، وبعبارة أخ

ات  اب ثب م حس د ت د ، وق ار واح ن تصحیح اختب ر م ین أو أكث درجت
  . االختبار التطبیقي وذلك بتقویم النماذج التي قام بعملھا المتدربات 

ك  ین وذل اتذة المحكم ن األس ة م طة ثالث حیح بواس م التص وت
ة  ام كل مصحح بعملی ویم وق ة التق باستخدام مقیاس التقدیر في عملی

  . التقویم بمفرده 
عھا  وقد تم حساب معامل ارتباط بین الدرجات الثالث التي وض

ححین  تخدام ) س ، ص ، ع(المص دي باس ي البع ار التطبیق لالختب
ح معامل ارتباط الرت الي یوض دول الت دة والج ى ح ة عل ل عین ب لك

  :ذلك 
  معامل االرتباط بین المصححین ألجزاء االختبار المھاري )  2( جدول 

الخطوط   المصححین
  بأنواعھا

الحیاكة 
  اإلنجلیزیة

الحیاكة 
ثنیة   الكسرات  البنسات  الفرنسیة

  الذیل
تركیب 
  السحاب

تركیب 
حزام 
الوسط 

  "الكمر"

مرد   الكم  الكولة
  الكم

إسورة 
  الكم

المقیاس 
  ككل

  0.815  0.902  0.750  0.829  0.861  0.736  0.852  0.789  0.890  0.958  0.842  0.714  0.862  س ، ص
  0.780  0.796  0.849  0.706  0.875  0.801  0.895  0.913  0.835  0.889  0.777  0.818  0.961  س ، ع
  0.725  0.831  0.771  0.897  0.768  0.881  0.867  0.824  0.850  0.745  0.806  0.927  0.794  ص ، ع

  
ین      اط ب امالت االرتب یم مع اع ق ابق ارتف دول الس ن الج ح م یتض

د  0.01المصححین ، وھي قیم دالة عند مستوى  القترابھا من الواح
یس األداء  ذي یق ي ال الصحیح ، مما یدل على ثبات االختبار التطبیق

ي أ دیر وھ اس التق ات مقی ى ثب ً عل ا دل أیض ا ی اري ، كم داة المھ
  .تصحیح االختبار المھاري 

استبیان آراء المتدربات اتجاه التدریب على مبادئ الحیاكة على 
  :شبكة المعلومات الدولیة 

    :االستبیانصدق 

 .على قیاس ما وضع لقیاسھ  االستبیانیقصد بھ قدرة     
والدرجة  عبارةالصدق باستخدام االتساق الداخلي بین درجة كل 

  : لالستبیانالكلیة 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب     

درجة كل عبارة بین ) معامل ارتباط  بیرسون(معامل االرتباط 
آراء المتدربات اتجاه التدریب على (والدرجة الكلیة لالستبیان 

، والجدول التالي ) مبادئ الحیاكة على شبكة المعلومات الدولیة
  :یوضح ذلك 

  معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة ودرجة استبیان آراء قیم)  3( جدول 
  المتدربات اتجاه التدریب على مبادئ الحیاكة على شبكة المعلومات الدولیة 
  الداللة  االرتباط  -م
1-  0.794  0.01  
2-  0.612  0.05  
3-  0.761  0.01  
4-  0.915  0.01  
5-  0.888  0.01  
6-  0.602  0.05  
7-  0.634  0.05  
8-  0.837  0.01  
9-  0.906  0.01  

10-  0.728  0.01  
11-  0.853  0.01  
12-  0.818  0.01  

( یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى 
القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق )  0.05 - 0.01

  .          االستبیان عباراتوتجانس 
  :الثبات 

،  دقة االختبار في القیاس والمالحظة reabilityیقصد بالثبات      
، واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من  وعدم تناقضھ مع نفسھ

معلومات عن سلوك المفحوص ، وھو النسبة بین تباین الدرجة على 
االستبیان التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص ، و تم حساب 

  :الثبات عن طریق 
  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
     Split-halfطریقة التجزئة النصفیة   -2

  التدریب على مبادئ الحیاكة على شبكة المعلومات الدولیة آراء المتدربات اتجاه  قیم معامل الثبات الستبیان)  4( جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل الفا  

  0.909 – 0.774  0.852  ككل االستبیانثبات 
  

معامل : ابق أن جمیع قیم معامالت الثبات یتضح من الجدول الس
مما یدل على ثبات   0.01الفا ، التجزئة النصفیة ، دالة عند مستوى 

  . االستبیان
  :   للموقع التقنیة و العلمیةاستبیان لقیاس الكفاءة 
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ي  ع التعلیم ة للموق تم إعداد استبیان لقیاس الكفاءة العلمیة والتقنی
ى مجموعة ومدي فاعلیتھ وتأثیره علي ال متدربات ، وتم عرضھ عل

ن  من المحكمین مكونة من األساتذة المتخصصین ، بھدف التحقق م
ؤالء  ان لھ د ك ة ، وق وده المقترح تبیان وبن وى االس دق محت ص
ت  ارات ، وراع ض العب ادة بع ات بزی ض المقترح ین بع المحكم
وى  د احت ة ، وق الباحثة ذلك أثناء كتابة االستبیان في صورتھ النھائی

دد ا ي ع ور عل ل مح وي ك یین ، واحت ورین رئیس ي مح الستبیان عل

  : من العبارات التي تعبر عنھ وھذه المحاور ھي
  .الناحیة العلمیة :  المحور األول * 
  .التقنیة  الناحیة: المحور الثاني * 

ات  وقد تضمن االستبیان میزان تقدیر ثالثي بموجب ثالث درج
ا د م ي ح ب إل ین لمناس ب ، ودرجت ر  لمناس دة لغی ة واح ، ودرج

ین  ین آراء المحكم اق ب مناسب ، وفیما یلي جدول یوضح نسبة االتف
  :   للناحیة العلمیة والتقنیة للموقع التعلیمي

  نسبة اتفاق المحكمین للكفاءة العلمیة والتقنیة للموقع )  5( جدول 

  الناحیة التقنیة  المحكمین
"18"  

  الناحیة العلمیة
"24"  

  الدرجة الكلیة
  نسبة االتفاق  "42"

1-  16  23  39  92.8%  
2-  17  24  41  97.6%  
3-  18  22  40  95.2%  
4-  18  21  39  92.8%  
5-  15  24  39  92.8%  
6-  16  24  40  95.2%  

  %94.4  المجمـــوع
یتضح من الجدول السابق أن نسبة اتفاق آراء المحكمین للناحیة 

ین  ا ب ت م ي تراوح ع التعلیم ة للموق ة والتقنی ، %) 92.8(العلمی
ع %) 97.6( اءة الموق ى كف دل عل ا ی ة مم بة مرتفع ، وتعد ھذه النس

  .التعلیمي من الناحیة العلمیة والتقنیة 
  Results  

  :  األولالفـرض 
  :  على ما یلي األولینص الفرض  

ً بین متوسطي درجات "   في  المتدرباتتوجد فروق دالة إحصائیا
موقع على شبكة المعلومات الدولیة التطبیق القبلي والبعدي لل

لصالح التطبیق للتدریب على مبادئ الحیاكة ) اإلنترنت(
  ."الفاعلیة""البعدي

والجدول " ت"وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار   
  : التالي یوضح ذلك 

   في التطبیق القبلي والبعدي المتدرباتداللة الفروق بین متوسطي درجات )  6 (جدول 
  للتدریب على مبادئ الحیاكة باستخدام الوسائط المتعددة) اإلنترنت(ع على شبكة المعلومات الدولیة للموق

  الفاعلیة
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  0.01  46.204  34  35  4.021  34.237  القبلــي
  9.680  204.078  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  "الفاعلیة" في التطبیق القبلي والبعدي المتدرباتداللة الفروق بین متوسطي درجات یوضح )  1 ( شكل

تساوي " ت"أن قیمة )  1( والشكل )  6 (یتضح من الجدول     
،  0.01ند مستوى وھي قیمة ذات داللة إحصائیة ع" 46.204"

في التطبیق البعدي المتدربات حیث كان متوسط درجات 
في التطبیق المتدربات ، بینما كان متوسط درجات " 204.078"

، مما یشیر إلى وجود فروق حقیقیة بین " 34.237"القبلي 
استخدام الوسائط المتعددة التطبیقین لصالح التطبیق البعدي ، أي أن 

للتدریب ) اإلنترنت(ة المعلومات الدولیة في إعداد موقع على شبك
في ھذه الدراسة ناجح في تحقیق الھدف منھ على مبادئ الحیاكة 

وذلك بالنسبة للمعارف  تضمنھایعلم بالفعل لألسس التي یو
  . والمھارات

) = ت(قیمة =  t: تأثیر تم تطبیق معادلة ایتا الولمعرفة حجم    
46.204 ، df  = 34= درجات الحریة  

n2 = t2 0.984 =  t2 + df 
  n2 =  0.984وبحساب حجم التأثیر وجد إن 

 
        2 √ n2 
d =                                  = 15.71 

  √ 1-n2 
ً كاألتي  ً أو صغیرا ً أو متوسطا   :ویتحدد حجم التأثیر ما إذا كان كبیرا
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  حجم تأثیر صغیر = 0.2
  حجم تأثیر متوسط = 0.5
  تأثیر كبیر              حجم = 0.8

  .وبذلك یتحقق الفرض األول ، تأثیر كبیر الوھذا یعنى أن حجم 
  :  الثانيالفـرض 

  :  على ما یلي الثانيینص الفرض  

ً بین متوسطي درجات "   في  المتدرباتتوجد فروق دالة إحصائیا
لصالح التطبیق  لالختبار التحصیلي التطبیق القبلي والبعدي

  ".البعدي
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    

  :التالي یوضح ذلك 

  لالختبار التحصیلي التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتداللة الفروق بین متوسطي درجات )  7 (جدول    

االختبار 
  التحصیلي

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

ـات درج
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  0.01  20.113  34  35  0.721  3.527  القبلــي
  2.981  27.331  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  المتدرباتداللة الفروق بین متوسطي درجات یوضح )  2 ( شكل

  لالختبار التحصیلي التطبیق القبلي والبعديفي  
تساوي " ت"أن قیمة  ) 2( والشكل  ) 7 (یتضح من الجدول 

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة  ،لالختبار التحصیلي " 20.113"
لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط  0.01عند مستوى 

، بینما كان " 27.331"في التطبیق البعدي المتدربات درجات 
، أي أن " 3.527"في التطبیق القبلي المتدربات متوسط درجات 

استخدام الوسائط المتعددة في إعداد موقع على شبكة المعلومات 
للتدریب على مبادئ الحیاكة لھ فاعلیة في تعلم ) اإلنترنت(الدولیة 

 .  الثاني وبذلك یتحقق الفرض المتدربات للمعارف المتضمنة بھ ، 

  :  الثالثالفـرض 
  : على ما یلي  الثالثینص الفرض  

ً بین متوسطي درجات  توجد فروق" في  المتدرباتدالة إحصائیا
لصالح التطبیق  لالختبار المھاري التطبیق القبلي والبعدي

  ".البعدي
والجداول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    

  :وضح ذلك ت التالیة
  

  البعدي للخطوط بأنواعھاداللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي و)  8( جدول 

  الخطوط بأنواعھا
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  12.553  34  35  0.559  2.655  القبلــي
  1.254  16.278  البعــدي  لصالح البعدي

  
  للخطوط بأنواعھا التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  3 (شكل 
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تساوي " ت"أن قیمة )  3( والشكل )  8( یتضح من الجدول     
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند للخطوط بأنواعھا ،  "12.553"

ن متوسط درجات لصالح التطبیق البعدى ، حیث كا 0.01مستوى 

، بینما كان متوسط " 16.278"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 2.655"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 

  
  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للحیاكة اإلنجلیزیة)  9( جدول 

  الحیاكة اإلنجلیزیة
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

اف االنحر
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  11.011  34  35  0.423  1.567  القبلــي
  1.377  14.201  البعــدي  لصالح البعدي

  
  للحیاكة اإلنجلیزیة طبیق القبلي والبعديالتفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  4 (شكل 
تساوي " ت"أن قیمة )  4( والشكل )  9( یتضح من الجدول 

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند للحیاكة اإلنجلیزیة ،  "11.011"
لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01مستوى 

متوسط ، بینما كان " 14.201"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 1.567"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للحیاكة الفرنسیة)  10( جدول 

  الحیاكة الفرنسیة
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  10.620  34  35  0.631  2.418  القبلــي
  1.578  15.337  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  للحیاكة الفرنسیة التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  5 (شكل 
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند للحیاكة الفرنسیة ،  "10.620"تساوي " ت"أن قیمة )  5(  والشكل)  10( یتضح من الجدول 
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لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01مستوى 
، بینما كان متوسط " 15.337"في التطبیق البعدي  المتدربات

 ." 2.418"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 

  الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للبنساتداللة )  11( جدول 

  البنسات
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  15.027  34  35  0.572  4.092  القبلــي
  2.087  20.114  البعــدي  لصالح البعدي

  
  للبنسات التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  6 (شكل 

تساوي " ت"أن قیمة )  6( والشكل )  11( یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى للبنسات ،  "15.027"

یق البعدى ، حیث كان متوسط درجات لصالح التطب 0.01

، بینما كان متوسط " 20.114"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 4.092"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للكسرات)  12( جدول 

  الكسرات
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  لمعیاريا

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  11.678  34  35  0.374  2.885  القبلــي
  1.409  16.527  البعــدي  لصالح البعدي

  
  للكسرات القبلي والبعدي التطبیقفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  7 (شكل 

تساوي " ت"أن قیمة )  7( والشكل )  12( یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى للكسرات ،  "11.678"

لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01

، بینما كان متوسط " 16.527"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 2.885"التطبیق القبلي في  المتدرباتدرجات 
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  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي لثنیة الذیل)  13( جدول 

  ثنیة الذیل
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  16.832  34  35  0.882  3.715  القبلــي
  1.929  19.041  البعــدي  لصالح البعدي

  
  لثنیة الذیل التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  8 (شكل 

تساوي " ت"أن قیمة )  8( والشكل ) 13(یتضح من الجدول 
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند ل ، لثنیة الذی "16.832"

لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01مستوى 

، بینما كان متوسط " 19.041"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 3.715"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 

  لي والبعدي لتركیب السحابداللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القب)  14( جدول 

  تركیب السحاب
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  10.108  34  35  0.379  2.614  القبلــي
  1.552  13.398  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  لتركیب السحاب التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  9 (شكل 

تساوي " ت"أن قیمة )  9( والشكل )  14( یتضح من الجدول     
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند لتركیب السحاب ،  "10.108"

توسط درجات لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان م 0.01مستوى 

، بینما كان متوسط " 13.398"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 2.614"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 



358 The effectiveness of site on the World Wide Web (Internet) for training in the principles of sewing using multimedia 

 

International Design Journal, Volume 9, Issue 4Octob019 
 

 
  "الكمر"داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي لتركیب حزام الوسط )  15( جدول 

تركیب حزام الوسط 
  "الكمر"

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  8.320  34  35  0.514  1.678  القبلــي
  1.428  10.135  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
   درباتالمتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  10 (شكل 

  "الكمر"لتركیب حزام الوسط  التطبیق القبلي والبعديفي 
تساوي " ت"أن قیمة )  10( والشكل )  15( یتضح من الجدول     

وھي قیمة ذات داللة ، " الكمر"لتركیب حزام الوسط  "8.320"
لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان  0.01إحصائیة عند مستوى 

، بینما " 10.135"بیق البعدي في التط المتدرباتمتوسط درجات 
 ." 1.678"في التطبیق القبلي  المتدرباتكان متوسط درجات 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للكولة)  16( جدول        

  الكولة
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  حریـةال
  "ح.د"

مستوى الداللة   قیمة ت
  واتجاھھا

 0.01  7.718  34  35  0.632  3.306  القبلــي
  1.266  12.271  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  للكولة التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  11 (شكل 

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى للكولة ،  "7.718"تساوي " ت"أن قیمة )  11( والشكل )  16( الجدول  یتضح من    
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لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01
، بینما كان متوسط " 12.271"في التطبیق البعدي  المتدربات

 ." 3.306"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 

  لة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي للكمدال)  17( جدول 

  الكم
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  12.246  34  35  0.241  2.716  القبلــي
  1.306  15.005  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  للكم التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  12 (شكل 

تساوي " ت"أن قیمة )  12( والشكل )  17( یتضح من الجدول     
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى للكم ،  "12.246"

البعدى ، حیث كان متوسط درجات  لصالح التطبیق 0.01

، بینما كان متوسط " 15.005"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 2.716"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي لمرد الكم)  18( جدول 

  مرد الكم
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  10.693  34  35  0.380  1.564  القبلــي
  1.492  13.332  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  لمرد الكم بیق القبلي والبعديالتطفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  13 (شكل 

تساوي " ت"أن قیمة )  13( والشكل )  18( یتضح من الجدول     
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى لمرد الكم ،  "10.693"

لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01

، بینما كان متوسط " 13.332"في التطبیق البعدي  المتدربات
 ." 1.564"في التطبیق القبلي  لمتدرباتادرجات 
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  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیق القبلي والبعدي إلسورة الكم)  19( جدول 

  إسورة الكم
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  9.537  34  35  0.279  1.500  القبلــي
  1.527  11.108  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  إلسورة الكم التطبیق القبلي والبعديفي  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  14 (شكل 

  
ي تساو" ت"أن قیمة )  14( والشكل )  19( یتضح من الجدول     

وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند إلسورة الكم ،  "9.537"

لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01مستوى 
، بینما كان متوسط " 11.108"في التطبیق البعدي  المتدربات

 ." 1.500"في التطبیق القبلي  المتدرباتدرجات 
  لالختبار المھاري ككل التطبیق القبلي والبعديفي  رباتالمتدداللة الفروق بین متوسطي درجات )  20 (جدول 

  االختبار المھاري
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

 0.01  42.035  34  35  3.520  30.710  القبلــي
  8.882  176.747  البعــدي  لصالح البعدي

  
  المتدرباتیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات )  15 (شكل 

  لالختبار المھاري ككل التطبیق القبلي والبعديفي  
تساوي " ت"أن قیمة )  15( والشكل )  20( یتضح من الجدول 

وھي قیمة ذات داللة لمجموع االختبار المھاري ككل ،  "42.035"
لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان  0.01ائیة عند مستوى إحص

، بینما " 176.747"في التطبیق البعدي  المتدرباتمتوسط درجات 
أي  ،" 30.710"في التطبیق القبلي  المتدرباتكان متوسط درجات 

أن استخدام الوسائط المتعددة في إعداد موقع على شبكة المعلومات 
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لى مبادئ الحیاكة لھ فاعلیة في تعلم للتدریب ع) اإلنترنت(الدولیة 
  . الثالثذلك یتحقق الفرض ، وب المتدربات للمھارات المتضمنة بھ

 ,Raj, C. Augello) 2007: وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة     
M. Dent, A  ( ،) : 2008 Gerjets, P. Hellenthal, 

Schorr, T  ) وكلھا دراسات أكدت على فاعلیة التدریب وكفاءتھ
في رفع مستوى المتدربات بالنسبة للمھارات المتضمنة بالوقع 

  .التدریبي 
: م 2009: كامل علي متولي (كذلك تتفق نتیجة ھذا الفرض مع 

الذي یؤكد علي أن التدریب یزود األفراد بالمعلومات  )283
  .والخبرات والمھارات الالزمة ألداء أعمالھم بفعالیة 

إلى تحویل المعارف النظریة إلى فالتدریب نشاط ھادف یھدف      

 2011: إیمان صالح (عمل متقن من خالل تطبیق العلم على العمل 
  . )126: م 

  :  الرابعالفـرض 
  :  على ما یلي الرابعینص الفرض  

ً بین متوسطي درجات المتدربات "     توجد فروق دالة إحصائیا
في اتجاھھم نحو التدریب على مبادئ الحیاكة على شبكة 

معلومات الدولیة قبل تطبیق البرنامج التدریبي وبعده لصالح ال
  ".التطبیق البعدي

والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    
  :التالي یوضح ذلك 

  المتدربات في اتجاھھم نحو التدریبداللة الفروق بین متوسطي درجات )  21 (جدول 
  التطبیق القبلي والبعديفي  مات الدولیةعلى مبادئ الحیاكة على شبكة المعلو

االتجاه نحو التدریب 
  على مبادئ الحیاكة

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  0.01  11.371  34  35  1.442  15.527  القبلــي
  3.199  31.225  البعــدي  لصالح البعدي

  

  
  المتدربات في اتجاھھم نحو التدریب داللة الفروق بین متوسطي درجات یوضح )  16 ( شكل

   التطبیق القبلي والبعديفي  على مبادئ الحیاكة على شبكة المعلومات الدولیة
تساوي " ت"أن قیمة  ) 16( والشكل  ) 21 (یتضح من الجدول 

لالتجاه نحو التدریب على مبادئ الحیاكة على شبكة " 11.371"
وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى  ،المعلومات الدولیة 

لصالح التطبیق البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01
، بینما كان متوسط " 31.225"في التطبیق البعدي المتدربات 

وبذلك یتحقق ،  "15.527"في التطبیق القبلي المتدربات درجات 
 .  الرابع الفرض 

 Recommendations  : 
 .على أسالیب التدریب الحدیثة  لإلطالعاالنفتاح على العالم 

التأكید على دور المؤسسات التعلیمیة في خدمة المجتمع  -1
 .وتشجیع إجراء األبحاث والدراسات عن مؤسسات الدولة 

الالزمة في  إنشاء مواقع على اإلنترنت لتوفیر المعلومات -2
 .شتي مجاالت صناعة المالبس 

االستفادة من الموقع التدریبي باستخدام الوسائط المتعددة في  -3
 .تصمیم برامج تدریبیة أخرى 

ضرورة استمرار عملیات التدریب في المؤسسات وذلك  -4
ً من  ً أساسیا لمواجھة التغیرات السریعة باعتبارھا عنصرا

 . عناصر التنمیة البشریة 
  .ي استخدام اإلنترنت في التدریب والتعلیم التوسع ف -5
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