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ع  ھ م زداد قیمت ل ت زمن، ب على المنزل یرتقي بقیمتھ، األكثر طلبا رغم غالء ثمنھ، ال سیما أنھ ال یتأثر بعوامل ال
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الكمالیات التي تضاف لتحسین وتجمیل المظھر أي أنھا إضافات أو قطع سواء كانت كلف أو  منمكمالت الزي و
ات  ا الخام ن أھمھ میمھا م ام بتص د القی ل عن دة عوام أثرة بع ً مت اال ً وجم ا ر رونق رز المودیل أكث وارات تب إكسس

ومن خالل جمالیات السجاد . المستخدمة في إنتاج المكمل والوظیفة التي سیقوم بھا والفكرة العامة لمودیل المكمل
زي  الت ال اج مكم ي انت دوي ف جاد الی تخدام الس الي الس ث الح رة البح اءت فك ھ ج تخدمة فی رز المس ة الغ وروع

  .وبخاصة القالدات لمكمالت الزي النسائي
لة من  ،، وبأقل تكالیفوسرعةھي أداء العمل بدقة  والمھارة و المھارات ذات طبیعة نمائیة تنمو عن طریق سلس

ً وأفضل  ً عالیا الممارسات الموجھة باستخدام التغذیة الراجعة وغیرھا وھي أنماط معقدة من السلوك منظمة تنظیما
  .طریقة لتعلیمھا ھي الممارسة في ظل توجیھ و إرشاد من قبل المعلم

المھارات العملیة لطالب التربیة الفنیة أثناء تصمیم مكمالت زي من خالل  ضعففي  ھذه الدراسةتتلخص مشكلة 
دریس  ائمین بالت ة الشخصیة للق ة االستطالعیة والمقابل ن خالل التجرب ك م ین ذل د تب دوي ، وق ات السجاد الی تقنی

یح لطالب لطالب التربیة الفنیة ، حی ا یت ال ، مم ذا المج ي ھ ة ف ث تبین وجود ندرة في البرامج التعلیمیة المخطط
الي . التربیة الفنیة مجاال مھنیا جدیدا رة البحث الح اءت فك ھ ج د المستخدمة فی ومن خالل جمالیات السجاد و العق

غة مشكلة البحث في السؤال ومن ھنا یمكن صیاالستخدام السجاد الیدوي في انتاج قالدات كمكمالت للزي النسائي 
من خالل تصمیم مكمالت زي ما مدى اإلفادة من برنامج مقترح لتنمیة المھارات العملیة لطالب التربیة الفنیة  -

  .بأسلوب السجاد الیدوي 
ة لطالب و ترجع أھمیة ھذا البحث إلى إنتاج برنامج تدریسي یساعد في تنمیة الجوانب المھاریة والفنیة واإلنتاجی
  .ربیة الفنیة ، وقد یساعدھم في إقامة مشروعات صغیرة مما یدر علیھم عائد اقتصادي الت
امج  الى ھداف البحث وی دریس البرن غال السجاد من خالل ت تنمیھ المھارات العملیة لطالب التربیة الفنیة في أش

  .یة السجاد الیدوىتدریب طالب التربیة الفنیة على عمل مكمالت زي باالستفادة من تقن ، وكذلك المقترح
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  :Introductionمقدمة 
امیم وع تص ناعة السجاد وتن ي رغم التقدم التكنولوجي في ص ھ، الت

رقي  جاد الش ى الس ة، یبق عار منخفض ة بأس بحت مطروح ( أص
بما یضفیھ من سحر على المنزل یرتقي بقیمتھ، األكثر طلبا ) الیدوي

رغم غالء ثمنھ، ال سیما أنھ ال یتأثر بعوامل الزمن، بل تزداد قیمتھ 
ت ع الوق ن ال. م وع م ذا الن نع ھ ن ویص الص أو القط وف الخ ص

ھ أكث ا یجعل ر مم عر والحری دد س ف، ویتح ة والتل ة للرطوب ر مقاوم
میم ا . قطعتھ بحسب الحجم وجودة الحرفیة في التصنیع والتص ّم وكل

ھ  ت قیمت ً كثیرة ارتفع ً ویحمل تفاصیل متعّددة وعقدا كان الرسم دقیقا
والنقوش التي ترتبط بھا ھندسیة كالمربّعات . المادیة والجمالیة أیضا

واع أخرى تغ ا والمثلثات، مع توفر أن ات، خصوص ا النبات ب علیھ ل
الوة  ورود، ع وز وال وز والج ان والل أنواع األشجار كالسرو والرم
ارات  على مشاھد تعكس قّصة أو حكایة معینة، وجمیعھا تتطلب مھ

ي العمل ة ف رات عالی  ,Kvavadze E & others, 2009. (وخب
92( 

ا  ا إذا م ة وخصوص ة مھّم ة زخرفی كل قطع ن أن تش جادة یمك والس
النوعیة الجیدة التي تالئم الطابع والذوق ،والسجاد لیس فقط اختیرت 

لتغطیة األرض، إنما ھناك القطع الصغیرة التي یمكن االستفادة منھا 
  . لتزیین الجدران لتشكل لوحات فنیة تأسر العین

ل  ین وتجمی اف لتحس ي تض ات الت ن الكمالی زي م الت ال ر مكم تعتب

وارات المظھر أي أنھا إضافات أو قطع سواء كا ف أو إكسس نت كل
ام  د القی ل عن دة عوام أثرة بع ً مت اال ً وجم ا ر رونق ل أكث رز المودی تب
بتصمیمھا من أھمھا الخامات المستخدمة في إنتاج المكمل والوظیفة 

  . التي سیقوم بھا والفكرة العامة لمودیل المكمل
والمھارة في األشغال الفنیة والیدویة ھي أداء العمل بدقة تامة، وفي 

ن أق و ع ة تنم ة نمائی ارات ذات طبیع ل وقت، وبأقل تكالیف، و المھ
ة  ة الراجع تخدام التغذی ة باس ات الموجھ ن الممارس لة م ق سلس طری
ً وأفضل  ا ً عالی وغیرھا وھي أنماط معقدة من السلوك منظمة تنظیما
ل  ن قب اد م ھ و إرش ل توجی ي ظ ة ف ي الممارس ا ھ ة لتعلیمھ طریق

 .المعلم
  :Statement of the problemمشكلة البحث 

ة  ضعفتتلخص مشكلة البحث في  الب التربی ة لط المھارات العملی
دوي ،  ات السجاد الی الفنیة أثناء تصمیم مكمالت زي من خالل تقنی
یة  ة الشخص تطالعیة والمقابل ة االس الل التجرب ن خ وقد تبین ذلك م
ي  للقائمین بالتدریس لطالب التربیة الفنیة ، حیث تبین وجود ندرة ف
الب  یح لط ا یت ال ، مم ذا المج ي ھ ة ف ة المخطط رامج التعلیمی الب

ومن خالل جمالیات السجاد و العقد . التربیة الفنیة مجاال مھنیا جدیدا
دوي  المستخدمة فیھ جاءت فكرة البحث الحالي الستخدام السجاد الی

ائي  زي النس الت لل یاغة في انتاج قالدات كمكم ن ص ا یمك ن ھن وم
  :سؤال التالي مشكلة البحث في ال
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ما مدى اإلفادة من برنامج مقترح لتنمیة المھارات العملیة لطالب  -
ة  ة الفنی میمالتربی الل تص ن خ جاد  م لوب الس الت زي بأس مكم

  .الیدوي
  :  أھمیة البحث

ة  ي تنمی اعد ف ترجع أھمیة ھذا البحث إلى إنتاج برنامج تدریسي یس
الب ا ة لط ة واإلنتاجی ة والفنی ب المھاری د الجوان ة ، وق ة الفنی لتربی

د  یھم عائ در عل ا ی غیرة مم روعات ص ة مش ي إقام اعدھم ف یس
  .اقتصادي 

  :Objectivesأھداف البحث 
غال السجاد   - ي أش ة ف ة الفنی الب التربی تنمیھ المھارات العملیة لط

  . من خالل تدریس البرنامج المقترح
من  تدریب طالب التربیة الفنیة على عمل مكمالت زي باالستفادة -

 .تقنیة السجاد الیدوى
ب  - الل الجان ن خ ة م ة الفنی الب التربی ات ط ن إمكانی ف ع الكش

 .البصري والعملي لالستفادة منھا في إنتاج مشغوالت فنیة نسجیة
  :فروض البحث 

ً  عند مستوي   .1 بین )  0.05≤(یوجد فرق دال إحصائیا
متوسطي درجات  طالب  المجموعة التجریبیة في التطبیق 

وعند ) ككل(والبعدي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة القبلي 
 .كل مكون من مكوناتھا

ً  عند مستوي  .2 بین ) 0.05≤(یوجد فرق دال إحصائیا
متوسطي درجات  طالب المجموعتین  التجریبیة  والضابطة 

) ككل(في التطبیق البعدي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة 
  " وعند كل مكون من مكوناتھا 

لبرنامج نسبة كسب في درجة طالب المجموعة یحقق ا .3
وعند ) ككل(التجریبیة علي  بطاقة مالحظة المھارات العملیة 

كل مكون من مكوناتھا بعد تلقي البرنامج المقترح فى تدریس 
 .السجاد القائم على استخدام الوسائط المتعدد

  :حدود البحث -
الب التربی :الحدود المكانیة ى ط ة تم تطبیق الدراسة عل ة الفنی

 .بكلیة التربیة النوعیة جامعة كفر الشیخ
  -: تقتصر الدراسةالحدود الموضوعیة 

  .أشغال السجاد باستخدام عقدة جوردیس -
رأة المصریة - الت زي للم وجة كمكم  توظیف المشغولة المنس
  ).قالدات منسوجة(
  : Methodologyالبحث  منھج

ة یر تجرب ي وتس بھ التجریب نھج ش ث الم ع البح ا  وتتب ث وفق البح
  :للتصمیم التالي

  .2ح-م-1ح.              المجموعة التجریبیة
  .2ح-1ح.                المجموعة الضابطة

  .ھو القیاس القبلي 1حیث إن ح
  .م لقاءات البرنامج           
  .ھو القیاس البعدي 2ح          

  :العینة -
ة تم اختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة من طال ب التربیة الفنی

 . الفرقة الثالثة
ة م العین غ حج م ت  30یبل ب ت وعتین طال ى مجم وائیا إل یمھم عش قس

ة  داھما تجریبی اویتین أح ب15متس ابطةى، طال رى ض  15واألخ
  طالب وقد تم تطبیق البرنامج على المجموعة التجریبیة 

  :منطلقات التجریب  -
على اإلمكانیات  تم عمل مجموعة من التجارب االستكشافیة للتعرف

ون  ث الل ن حی ة م ھ الجمالی كیلیة للسجادوخصائص مك /التش الس
ن / تفادة م الملمس وكیفیة اإلفادة منھا في عمل قالدات نسجیة واالس

  .اللون كوسیط ابداعي
  :متغیرات الدراسة -

  البرنامج التعلیمي المقترح: المتغیر المستقل

  :المھارات العملیة وتشمل:المتغیر التابع
  :وات البحثأد -

ة  ة مالحظ ار : بطاق الل االختب ن خ ة م ارات العملی اس المھ لقی
  التطبیقي

  :الخامات المستخدمة -
  .خیوط بألوان وتخانات وخامات مختلفة

إطارات جلد  –أحجار  –فصوص  –خرز  –سلك (خامات مساعدة 
  )مفرغة
  : Theoretical Frameworkالنظري  اإلطار

 :المھارات العملیة
ن تعرف المھا دد م در مح ھولة بق ل بیسر وس رة على أنھا أداء العم

  .الجودة مع االقتصاد في التكالیف، والجھد والوقت
كل  ا بش ن مالحظتھ ي یمك ات الت ن الحرك لة م ارة سلس ر المھ تعتب
ن  دد م ین أو ع خص مع ا ش وم بھ ر، ویق ر مباش ر أو غی مباش

رة األشخاص أثناء سعیھم لتحقیق ھدف أو أداء مھمة، وتشتمل المھا
ر  زم األم ا ل ً على خطوات محددة قابلة لإلعادة والتكرار كلم عموما

ارة  ذه المھ ام بھ ى القی ود ( ".لذلك، أو برزت الحاجة إل د محم محم
  )356، 2002الحیل

ل  ي أق ة، وف ة تام ل بدق ي أداء العم ة ھ غال الفنی ي األش ارة ف والمھ
الیف ل تك ت، وبأق ن . وق رة م ات األس ق احتیاج ا بتحقی ر عنھ ویعب

مأكل، وملبس، ومسكن في جو عائلي یسوده الحب باستخدام موارد 
  . األسرة المتاحة

ن   لة م ق سلس ن طری و ع ة تنم ة نمائی ارات ذات طبیع والمھ
اط  الممارسات الموجھة باستخدام التغذیة الراجعة وغیرھا وھي أنم
ي  ا ھ ة لتعلیمھ ً وأفضل طریق ً عالیا معقدة من السلوك منظمة تنظیما

  .ظل توجیھ و إرشاد من قبل المعلم الممارسة في
ع  ف م ھ التكی وافر فی ب أن تت ویتضح مما سبق أن األداء الماھر یج

اط ،الظروف المتغیرة  ا نش ارة بأنھ دارس المھ وعلى ذلك تعرف ال
ھولة  ة والس رعة والدق م بالس ى أداء یتس رد إل ھ الف ي یترجم عقل

ا النشاط بحیث یؤدى ھذ،والمرونة في التكیف مع الظروف المتغیرة 
 .في النھایة إلى مستوى عال من اإلتقان والجودة في األداء

اءة  رد بكف تعرف على أنھا السھولة والدقة في األداء الذي یتعلمھ الف
ابع ،وتنسیق بین أعضاء الحركة كالید ، دم،واألص ین ،والق ین الع وب
.(Good,et,1984,p536  

ن  ي الف ارة ف طلح المھ تخدم مص درة ال"یس ى ق ھ عل ى لدالل ل عل طف
الل  ن خ ي م ل الفن معالجة المواد التي یستخدمھا أثناء ممارسة العم

  "تعاملھ مع خامات وأدوات الفن 
(Hughes and Hughes H.G –E.H1984 ,p.166)  

ة  ارة الفنی ا أن المھ ض "كم اج بع یطة إلنت ات البس ك التقنی ي تل ھ
ة ة المختلف ات الفنی الل الخام ن خ ة م ال الفنی ف ".( األعم یوس

  ) 231ص،1996بغرا
ة رد " ھذا وترتبط المھارات العملیة الفنی د الف ل عن تعداد والمی باالس

ون ،وال یمكن أن نفصل بینھما  ن یك فان لم یكن االستعداد موجود فل
كذلك أن لم یكن للمیل وجود فلن یكون لالستعداد أو ،للمھارة وجود 

  ".المھارة ایجابیة في العملیة التعلیمیة 
  :خصائص المھارة

فؤاد قالدة،  ( -:مكن إجمال خصائص المھارات فیما یليی
1982،157 (  

تتكون المھارة األساسیة من عدد من المھارات الفرعیة  .1
ویستلزم إتقان المھارة األساسیة إتقان المھارات الفرعیة 

  .المتضمنة فیھا
تیعاب  .2 م، واس ارة فھ ي للمھ ب األدائ ان الجان ب إتق ا یتطل كم

ارف الم ات، والمع ي المعلوم ب المعرف ي الجان منة ف تض
 .للمھارة العملیة

 .تتضمن المھارة جوانب سلوكیة، ومعرفیة، ووجدانیة .3
  .تكتسب وتنمو من خالل التمرین والتدریب .4

 :Handmade Ccarpets :السجاد الیدوي
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ق  نوع" یات أو التعلی رش لألرض تخدم ف وجات یس واع المنس ن أن م
اس بالروعة والفخا اء االحس ى على الجدران إلعط راء الفن ة والث م

ل  د مث ن العق ددة م ینا ( ویتم النسیج فیھ باستخدام أنواع متع دة س عق
وردس دة ج ة ) وعق ة المختلف اف الطبیعی ن األلی تج م ن ان ین ویمك

اف  تخدام األلی ال ، أو باس ر الجم ن ووب وف والقط الحریر والص ك
 )  82:74،ص  2012أمانى شاكر ، . ( الصناعیة 

ناعة السجاد ت ص د عرف تھرت دول  وق د اش ة ، وق ة قدیم ذ أزمن من
فارس وإیران بإنتاج السجاد الیدوي ، وخاصة النوع المعروف باسم 

دوي . (Oriental Carpet)السجاد الشرقي ة السجاد الی ر حرف تعتب
من الفنون التى عرفت منذ العصور القدیمة واستخدمت لسد حاجات 

والذى یحمل  الفرد الضروریة، كما عرف لنا بأنة التراث الموروث
دة ومراحل ،فكر وثقافة المجتمع ورات عدی وم تط ھ الی وقد طرأ علی

فى  مون الفلس كل والمض ى الش دة ف ھ الج افت ل تجریبیة متنوعة اض
رة  كیلیة معاص رؤي تش الى ب رى و الجم ب التعبی بتھ الجان وأكس
لتضیف الى كل منھما الصیاغة والقالب الجدید لتخرج بھ من حدود 

ى ألوف ال كل الم رد الش ر المتف داع الح ر واالب اوي، . (التعبی النجع
  )5م ، 1983

اج  ى إنت وتعتبر مصر من أوائل الدول التى تتصدر قائمة البراعة ف
وان  د واألل ة العق السجاد الیدوى الذى یتمیز بالتصمیم الجذاب وكثاف
ى  م العناصر الت الممیزة وبالطبع المادة المصنوع منھا وھى من أھ

جادة ا یم الس تم تقی ل ی ھ مث ل أنواع دوى بك جاد الی ا، فالس ة بھ لیدوی
  الكازاك والحریر 

  
  )1(شكل 

كالھ  ة وأش ھ الطبیعی ز بخیوط یم یتمی ون والكل وف واألوبیس والص
  .المتنوعة وملمسھ الممیز وجودتھ العالیة

                                                                أنواع السجاد الیدوي
 Klim Carpet: م سجاد الكلی

على القطع ) الجوبالن ( أو ) القباطي ( ویطلق علیھ نسیج 

التصویریة ، وھو نسیج مصنوع بطریقة اللحمات الغیر ممتدة شكل 
، ویتمیز بتماثل الزخرفة في كالً وجھي المنسوج مع اختفاء ) 1(

 ً ووجود ثقوب صغیرة عند حدود الزخرفة . خیوط السداء تماما
د اللحمات بعرض المنسوج وانتھائھا عند حدود بسبب عدم امتدا

  . الزخرفة 
   soumak carpet: سجاد السوماك 

ً إلنتاج لوحات ) 2(یعد نسیج السوماك شكل  ً زخرفیا ً نسیجا أسلوبا
فنیة ومعلقات على الحوائط للزینة ، أكثر من استخدامھا كمفروشات 

ساسیتین ، ولتنفیذ ھذا األسلوب فإنھ یحتاج إلى لحمتین أ. أرضیة 
أحدھما لحمة أرضیة یتم نسجھا مع خیوط السداء لعمل التركیب 

النسجي ، بینما تلف اللحمة الثانیة حول السداء لیتم الحصول على 
  )م1999سامیة رزق، (الزخرفة المطلوبة 

  
  )2(شكل 

                       Knotted Carpet: سجاد العقدة 
رقي أو اإلیراني بالرغم من ھو سجاد ذو وبرة ویعرف بالسجاد الش

ً بنظام العقدة حیث ان  أن دول كثیرة تقوم بإنتاجھ ، ویتم نسجھ یدویا
كل وبرة في السجاد تمثل عقدة لیقوم النساج بعقدھا في خیوط 

أرضیة السجادة التي تكون إما خیوط من القطن أو الصوف أو 
:  الحریر وھذه النوعیة تعتبر أرقى وأغلى السجاد وأنواعھا ھي

  ) م 1988: أحمد النحعاوي (
 Jordos knot carpets) : (التركیة ( سجاد عقدة جوردوس  

(Turkey  
ویتم عمل ھذه العقدة بلف خیط الوبرة حول فتلتین من السداء ثم 
) 3(یسحب طرفي الوبرة من الخلف لألمام بین فتلتین السداء  شكل 

ھذه العقدة إلنتاج ، وتمتاز بمتانتھا فال یمكن فكھا بسھولة وتستخدم 
  )Liebetrau, 1994(الكثافات العادیة من السجاد 

                       
  التركیب لنسجي لسجاد عقدة جوردوس   )3(شكل 

 Sina Or Persian) : اإلیرانیة  –العجمیة ( سجاد عقدة سینا 
knot   

ویتم عمل ھذه العقدة بلف خیط الوبرة حول فتلة واحدة من السداء 

یسحب طرف الوبرة من الخلف واألمام مع وجود فتلتي السداء ثم 
وتستعمل في العدة العالیة بسھولة ویقل فیھا  )4(بینھما شكل 

  )Robinson, 1990(استھالك خیط الوبرة 

  
  )اإلیرانیة  –العجمیة ( التركیب النسجي لسجاد عقدة سینا ) 4(شكل 
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  : التمییز بینھما 
عقدة ومحاول شدھا اي فكھا ، عقدة عند االمساك بأحد طرفي ال

جوردوس ال یمكن فكھا بسھولة بل كلما ازداد شد أحد اطرافھا كلما 
احتفظت فتلتھا السداء وضمتھا إلى بعضھا فتزید متانة العقدة ، 
والعكس في عقدة سینا إذ یمكن فكھا عند شد أحد اطرافھا وكذلك 

ینا بتدقیق یمكن رؤیة خیوط السداء بین خیوط الوبرة في عقد س
  )SABIC, 1996. (النظر في السجادة 

ویتم استخدام اللحمة المفردة في عملیة النسیج ، بإمرار خیط لحمة 
واحدة من الیمین إلى الیسار وبعد االنتھاء من عمل الصف 
العرضي خالل النفس المفتوح یقوم بإمرار خیط لحمة واحدة من 

دوجة فیتم فیھا إمرار أما اللحمة المز. الیسار إلى الیمین وھكذا 
ً لحمة  لحمة التحبیس األولى من الیمین إلى الیسار ثم یلیھا إمرارا
ثانیة من الیسار إلى الیمین مع تغییر النفس وقبل عمل الصف 

وتتصف طبیعة عقد وبرة النوعیة . الجدید حیث تكرر تلك العملیة 
  ) .  1999سامیة رزق ، (الثانیة بزیادة مقدارھا متانتھا 

  حل تنفیذ السجاد الیدويمرا
تبدأ عملیة تصنیع السجاد بمھارة التصمیم حیث یتم اختیار  -1

التصمیم المناسب للتنفیذ مع مراعاة النسبة والتناسب بین عناصر 
 –ایقاع  –وحدة (التصمیم والربط بینھا ومراعاة اسس التصمیم 

ى فى والتأكید على تحقیق التباین والتوافق اللون -التناسق  - اتزان 
  ).التصمیم

التسنین حیث یختار ورق المربعات المناسب لعدد العقد فى  -2
السنتیمیتر بعد ذلك یتم طبع التصمیم على ورق المربعات ثم یسنن 
ً للتصمیم وتلون المربعات الخارجیة باأللوان الفلوماستر وبعد  طبقا

  .باأللوان الخشبیة) المساحات ( ذلك یمأل المربعات الداخلیة 
لتسدیة حیث یحدد عدد فتل السداء فى السنتیمیتر ویقوم بتجھیز ا -3

النول لعملیة التسدیة ویختار خیوط القطن الصیادى بسمك مناسب 
ویسدى النول بطریقة مناسبة ویراعي جودة شد خیوط السداء أثناء 
التسدیة بعدھا یقوم بتجھیز المسطرة لفتح النفس ورفع الخیوط 

لفتح النفس ورفع الخیوط الزوجیة ثم في الفردیة وتجھز المشقبیات 
  .فصل الخیوط الفردیة عن الزوجیة) دلیل ( النھایة یضاف خیط 

النسیج حیث یختار الخیوط المناسبة فى السمك لعمل العقد وینفذ   -4
بطریقة مناسبة ) جوردیس أو سینا ( عقدة السجاد            

دیة وكذلك یستخدم وتستخدم المسطرة لفتح النفس ورفع الخیوط الفر
المشقبیات لفتح النفس ورفع الخیوط الزوجیة ویستخدم خیوط القطن 

) لحمة  2(  1/1الصیادى فى التحبیس باستخدام النسیج السادة 
ویكون التحبیس بعد كل صف عقد مما یحقق متانة السجاد ویتم 

  .اختیار ألوان الخیوط المناسبة للتصمیم 
مستویات مع االھتمام بالدقة التشطیب وقص العقد فى عدة  -5

والنظافة في القص ویلي ذلك عمل الشراشیب بشكل مناسب 
 .إلخراج المشغولة بأفضل شكل

 مكمالت الزي: 
كل ما یمكن أن یضاف للملبس سواء كان متصال بھ او منفصال عنھ 
ذابا  یال ج را جم ھ مظھ ھ ویعطی ھ ورونق ن جمال د م ن أن یزی ویمك

ة الج باع الرغب ھ إش ق ب الت ، ویتحق ذه المكم تخدم ھ دى مس ة ل مالی
دا  دونھا ع بس ب داء المل ن ارت یة یمك ر أساس ة غی ع عام ذه القط وھ

ال ( األحذیة فھي أساسیة ال غنى عنھا  ،  2001: رشا فواز عبد الع
6.( 

   :مكمالت المالبس وأھمیتھا
تعتبر ظاھرة التزین والتحلي ظاھرة إنسانیة انطبع بھا اإلنسان منذ 

عب تحدید تاریخ لھذه العالقة التي تطورت بتتابع القدم،ومن الص
األزمنة والمناطق المختلفة،وأیضا بتأثیر العوامل الحضاریة 
المتغیرة، وما یظل ثابتا ھو رغبة اإلنسان في التزین، فاحتیاجھ 
للجمال والزینة أكثر من مجرد رغبة في إتباع الموضة فھو رغبة 

عن شخصیتھ ولتجمیل أساسیة في تزیین نفسھ كأسلوب للتعبیر 
   .)1995أحمد نجم، (وتزیین جسده 

   :الوضع الحالي لمكمالت المالبس

أصبح تصمیم مكمالت الملبس من الفنون التي احتلت مركزا ھاما 
في میدان التصمیم ؛ لما لھا من أثر كبیر في إظھار جمال الملبس 

ي وأناقتھ والظھور بمظھر متجدد دائما، كما انعكس ذلك على النواح
االقتصادیة، حیث یعد المكمل من بین وسائل الترشید في المجال 

ومن المصمیین المتخصصین فیھ المصممة اإلیطالیة . الملبسي
 )1999نادیة خلیل، ( .أنتولینا جالسو

وقد برع خبراء الموضة في ابتكار العدید والغریب من األشكال 
ة في كل واألنواع المختلفة من قطع المكمالت التي تناسب المرأ

األعمار، فالمرأة العاملة تستطیع وبأسلوب مریح أن تبدع في تغییر 
مظھرھا الملبسي باستخدام المكمالت المناسبة وھي في نفس الوقت 
تستشعر أحاسیس جمالیة، وتشبع من خالل ذلك رغبات اجتماعیة 

 )1999نادیة خلیل، ( .ونفسیة واقتصادیة
ھرھن الملبسي نتیجة و تسرف بعض النساء في اإلنفاق على مظ

لعدم الوعي باألسلوب األمثل الستخدام الملبس ومكمالتھ، فیمكن 
. تخفیض التكالیف المنفقة على المالبس باتخاذ المكمالت المناسبة

ولذا فإن مكمالت الملبس أصبح لھا دور أساسي في استكمال 
المظھر الملبسي للمرأة، وخاصة العاملة التي تنشد األناقة، حیث 

ھا مزیدا من التأنق وتبرز جمال ملبسھا مھما كان بسیطا تعطی
 .وتبعدھا عن الملل الناتج من استخدام نفس الملبس بشكل متكرر

 )1995أحمد نجم، (
ومكمالت الزي إذا أحسن اختیارھا فإنھا تعمل على التعبیر عن 
الفردیة والتمیز في السلوك الملبسي بالنسبة للمرأة، لذا فإن 

ن یكون لھا دور ھام في تشكیل وتجدید في دوالب المكمالت یجب ا
المالبس فھي لیست مجرد مصاحبة للقطعة الملبسیة، بل ھي نفسھا 

 )1995أحمد نجم، ( . جزء ضروري من المظھر العام
ویشیر توافق المالبس ومكمالتھا إلى حسن االختیار الذي یجعل 

زا الفرد متمیزا ومتفردا عن اآلخرین، فقد یكتسب الفرد طرا
شخصیا بسبب اختیاره لمالبسھ أو لفطنتھ الخاصة في اختیار 
المكمالت مع المالبس وموھبتھ في التعرف على الموضات 
والمكمالت األكثر مناسبة لھ ولبیئتھ وھذا كلھ یكون الطراز 

فالطراز ھو أسلوب  .الشخصي الذي یمیز الفرد عن المجموعة
رة الفرد نحو اختیاره تعبیر متمیز یعبر أساسا عن الذوق ویعكس نظ

 )1999نادیة خلیل، ( .لمالبسھ
وتعتبر مكمالت الملبس بمثابة عصا سحریة تستطیع أن تعطي 
المظھر الملبسي شكال یجعلھ أكثر جاذبیة وأكثر تنوعا دون الضغط 

لقد  .على المیزانیة و خاصة الجزء المخصص منھا للمالبس
تغیرة من فصل إلى أصبحت األزیاء بخطوطھا وألوانھا ومكمالتھا م

فصل ومن عام إلى آلخر، و معھا تتغیر أشكال النساء بل الرجال 
 .واألطفال أیضا، وأصبحت جزءا ھاما من ثقافة العصر الحدیث

  )1999نادیة خلیل، (
  :الجانب اإلجرائي للبحث

  :تصمیم البرنامج المقترح لتنمیة المھارات العملیة
ة  ي لتنمی امج تعلیم اء برن داد وبن م إع الب ت ة لط ارات العملی المھ

لوب  ن اس تفادة م وجة باالس الدة منس ذ ق الل تنفی التربیة الفنیة من خ
  .السجاد الیدوي

اء  د بن وقد تم فیھ مراعاة األسس والخطوات العلمیة والتربویة عن
  :البرنامج كما یلي

  ھدف البرنامج: 
ة  - ة فنی الدة ذات قیم ذ ق الل تنفی ن خ ة م ارات العملی ة المھ تنمی

 .لیة وتشكیلھا باستخدام تقنیات السجاد الیدويوجما
  تنظیم وصیاغة محتوى البرنامج: 
  :الحدود الزمنیة -

  .تستغرق مدة البرنامج فصل دراسي
  :  ولتحقیق ھدف البرنامج یتم تقسیم محتوى البرنامج إلى جانبین

ویتضمن المعلومات المرتبطة بالمھارات الیدویة : الجانب النظري -
ة ، يللسجاد الیدو ارات العملی ة المھ كیل المتنوعة لتنمی وطرق التش

وأسالیب التقنیة المتنوعة وأسس التصمیم ، لدى طالب التربیة الفنیة
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  .الجید 
ي - ب التطبیق نین ، : الجان ارة التس میم ، مھ ارة التص من مھ یتض

  .مھارة النسج للسجاد ، مھارة التشطیب
  .لقاء 15تم تخطیط البرنامج في

 ئل التعلیمیة وتتضمناألنشطة والوسا:  
عرض بعض الصور  والفیدیوھات والنماذج التي توضح طرق -1

  .تنفیذ السجاد الیدوي
تخدام  -2 ل باس عرض نماذج لبعض األعمال النسجیة المنفذة من قب

  .السجاد الیدوي
ة -3 ة والجمالی یم الفنی ح الق ي توض غوالت الت ض المش رض بع ع

  .سجاد الیدويواللونیة للمشغوالت المنفذة باسلوب ال
 طرق التدریس:  

ا  ي ومنھ ف تعلیم ل موق اء وك ل لق ا لك دریس تبع رق الت دد ط تتح
  ).والحوار والمناقشة  –البیان العملي (
  الخامات:  

ل  میم مث ة بالتص ات مرتبط یض (خام ون اب وان ،ورق كانس م ،أل قل
  ).ممحاة،رصاص 

  )ورق مربعات ، ألوان(خامات مرتبطة بالتسنین 
الخیوط باشكالھا وانواعھا (  فیذ القالدة المنسوجةخامات مرتبطة بتن

وص )  والوانھا المختلفة الك والخرز والفص وخامات اخرى كاألس
  .وغیرھا 
 تقویم البرنامج:  

  .یتم أثناء اللقاء وفى نھایة اللقاء –تقویم مرحلي 
بعد تطبیق البرنامج من خالل استمارة تقییم للمشغولة  –تقویم نھائي 

  .النسجیة 
 كیم على صالحیة البرنامج التح:  

اھج وطرق  ي المن ین ف ادة المتخصص ى الس تم عرض البرنامج عل
الحیة ، والنسیج،التدریس ول ص م ح تطالع رأیھ ة الس والتربیة الفنی

تجابات  الث اس ب (البرنامج للتطبیق من خالل ث ى /مناس ب إل مناس
ا  د م ب /ح ر مناس ن )غی د ع اق تزی بة اتف اك نس ت ھن د كان  90وق

  .بة اتفاق تدل على صدق البرنامج ٪وھى نس
  :خطوات إعداد أدوات البحث

  :بطاقة المالحظة -أ
مل  جاد وتش غال الس ي أش ة ف ارات العملی اس المھ ارات (لقی مھ

میم  جي ، التص كیل النس ي ) والتش ار تطبیق الل اختب ن خ ك م وذل
  .خاص بالمھارات العملیة المتعلقة بالبرنامج المقترح 

  :كمین عرض االختبار على المح
د  ك للتأك ین وذل ى المحكم ة المالحظة عل تم عرض االختبار وبطاق

  .من صالحیتھما كاداه للقیاس

  :Resultsالنتائج 
  :نتائج البحث وتحلیلھا وتفسیرھا

    الفرض األول
للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث والذي ینص 

ً  عند مستوي      : "علي ن بی)  0.05≤(یوجد فرق دال إحصائیا
متوسطي درجات طالب  المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي 

وعند كل مكون ) ككل(والبعدي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة 
  .من مكوناتھا

لمتوسطین  t-test(والختبار صحة ھذا الفرض تم حساب 
للمقارنة بین متوسطي درجات طالب المجموعة ) مرتبطین

التجریبیة قبل وبعد استخدام البرنامج المقترح فى تدریس السجاد 
القائم على استخدام الوسائط المتعدد ، والجدول التالي یلخص ھذه 

  النتائج 

دي لدرجات طالب   المجموعة التجریبیة علي بطاقة مالحظة للمقارنة بین المتوسطین القبلي والبع" ت"یوضح نتائج اختبار ) 1(جدول 
  المھارات العملیة 

االنحراف  المتوسط التطبیق  المكون
 المعیاري

درجة 
 الحریة

قیمة 
"ت"  

  مستوي
 الداللة

  التصمیم
 

 0.91 33.60 البعدي دالة 19.08 14 2.51 19.20 القبلي الدقة

 1.25 33.00 البعدي دالة 42.63 14 1.31 18.00 القبلي السرعة

 التسنین
 1.21 37.80 البعدي دالة 36.60 14 1.55 20.87 القبلي الدقة

 1.28 37.07 البعدي دالة 24.29 14 2.60 20.27 القبلي السرعة

 التسدیة
 1.76 34.40 البعدي دالة 17.07 14 2.40 19.07 القبلي الدقة

 1.35 33.40 البعدي دالة 24.89 14 1.84 18.33 القبلي السرعة

 النسج
 1.86 46.80 البعدي دالة 24.04 14 2.93 24.20 القبلي الدقة

 1.60 45.47 البعدي دالة 30.72 14 2.39 22.87 القبلي السرعة

 التشطیب
 1.03 25.73 البعدي دالة 35.29 14 1.06 13.87 القبلي الدقة

 0.83 24.60 البعدي دالة 48.62 14 0.83 12.53 القبلي عةالسر

بطاقة المالحظة 
 )ككل(

 3.90 178.33 البعدي دالة 38.76 14 6.34 97.20 القبلي الدقة

 3.62 173.53 البعدي دالة 43.79 14 5.58 92.00 القبلي السرعة
  

د " ت"یتضح من الجدول السابق أن قیمة  ة عن توي دال رق  0.05≤ مس ود ف ي وج یر إل ا یش وھذا الفرق دال لصالح التطبیق البعدي مم
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ة   الب  المجموعة التجریبی ات ط طي درج ین متوس ً  ب دال إحصائیا
) ككل(في التطبیق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة 

لصالح التطبیق البعدي،  حیث بلغت  -وعند كل مكون من مكوناتھا 
وھي ) 43.79) (ككل(لبطاقة مالحظة المھارات العملیة "  ت"قیمة 

توي  د مس ائیا عن ة  0.05قیمة دالة إحص د درجة حری ي ) 14(عن ف
ة  ت قیم رعة، وبلغ ارة الس ارات "  ت"مھ ة المھ ة مالحظ لبطاق

 0.05وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي ) 38.76) (ككل(العملیة 
  .في مھارة الدقة) 14(عند درجة حریة 

  :  ناقشة الفرض األولم
یوجد : تم قبول الفرض األول من فروض البحث  والذي ینص علي 

ات )  0.05≤(فرق دال إحصائیاً  عند مستوي   طي درج بین متوس
ة  دي لبطاق ي والبع ق القبل ي التطبی ة ف ة التجریبی الب المجموع ط

ل(مالحظة المھارات العملیة  ا ) كك ن مكوناتھ ون م ل مك د ك  -وعن
  .. بیق البعدىلصالح التط

ویرجع ذلك إلي تأثیر البرنامج المقترح فى تدریس السجاد القائم 
على استخدام الوسائط المتعدد بكل ما تضمنھ من مثیرات وتشیر 
ھذه النتیجة إلى أن األثر األساسى لمستوى المتغیر التجریبى جاء 

  : نتیجة للبرنامج التجریبي، ویرجع البحث ھذه النتیجة إلى اآلتي 

معالجات القائمة على البرنامج التدریبي المرتبطة بموضوع تنمیة ال
المھارة للمتعلمین ، وأفادا فى فھم العالقة بین الجزء والكل كقطبى 

  .تأثیر ، حیث أسھما بشكل فعال فى إیضاح كافة المھام التعلیمیة
استخدام العروض المختلفة أتاح التھیئة البصریة والربط البصرى 

ء الحركى مما فعل من القوة الدافعة البصریة تجاه لمكونات األدا
المحتوى المرئى المعروض مما اثر تأثیرا واضحا على األداء 

 .المھاري للطالب اثناء تنفیذ المشغوالت
ة  الب التربی ب ط ائط یناس ـ أن معالجة برامج التدریب متعددة الوس

تعلم  اتج لل ة كن ارات العملی اب المھ ق باكتس ا یتعل ا الفنیة فیم مم
یعطي فرصة للقائمین على تصمیم وبناء وإنتاج برامج التدریب 
ن عناصر  متعددة الوسائط للعمل بحریة اكبر في توظیف كل م
ة  ة ومتحرك ور ثابت وت وص ن ص ة م ددة المختلف الوسائط المتع
میم  د تص موعة عن ة أو مس روءة ومكتوب ورسوم خطیة ولغة مق

ھارات عملیة وذلك وإنتاج ھذه البرامج التي تھدف إلى إكساب م
ین  ائط وتحس ددة الوس وتر متع رامج الكمبی ة ب ادة فاعلی لزی
ریم  المردود التعلیمي منھا وھذا یتفق مع دراسة محمود عبد الك

ائط ) 2000( ة بالوس رامج التدریبی ة الب ى فعالی ارت إل حیث أش
  .المتعددة في تنمیة المھارات العملیة

  
وعند كل ) ككل(تجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي علي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة متوسطدرجات طالب المجموعة ال) 5(شكل 

 . مكون من مكوناتھا
  :الفرض الثاني

للتحقق من صحة الفرض الثالث من فروض البحث والذي ینص 
ً  عند مستوي   : "علي بین ) 0.05≤(یوجد فرق دال إحصائیا

لتجریبیة  والضابطة في متوسطي درجات  طالب   المجموعتین  ا
وعند كل ) ككل(التطبیق البعدي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة 

  " مكون من مكوناتھا 
قام الباحث بحساب المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات 

طالب المجموعتین في التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة 
كوناتھا، ثم تأكد وعند كل مكون من م) ككل(المھارات العملیة 

الباحث من توافر شرط التجانس للمجموعتین، وتم تطبیق 
للمقارنة بین متوسطي ) لمتوسطین غیر مرتبطین t-test(اختبار

طالب المجموعتین  التجریبیة  والضابطة في التطبیق درجات 
، والجدول التالي یلخص البعدي  لبطاقة مالحظة المھارات العملیة

  .ھذه النتائج
وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات طالب   المجموعتین  التجریبیة  والضابطة في التطبیق البعدي  " ت " قیمة ) 2(جدول 

  .وعند كل مكون من مكوناتھا) ككل(لبطاقة مالحظة المھارات العملیة 

االنحراف  المتوسط المجموعة  المكون
 المعیاري

درجة 
 الحریة

قیمة 
"ت"  

  مستوي
 الداللة

مربع إیتا 
2 

حجم 
 التأثیر

داللة 
 التأثیر

  التصمیم
 

 2.42 23.47 الضابطة كبیر 16.18 0.89 دالة 15.20 28 0.91 33.60 التجریبیة الدقة

 1.33 22.07 الضابطة كبیر 38 0.95 دالة 23.12 28 1.25 33.00 التجریبیة السرعة

 التسنین
 1.55 24.87 الضابطة كبیر 38 0.95 دالة 25.47 28 1.21 37.80 التجریبیة الدقة

 2.55 24.27 الضابطة كبیر 20.22 0.91 دالة 17.38 28 1.28 37.07 التجریبیة السرعة

 التسدیة
 2.34 23.07 الضابطة كبیر 14.66 0.88 دالة 14.95 28 1.76 34.40 التجریبیة الدقة

 1.77 22.47 الضابطة كبیر 23 0.92 دالة 19.02 28 1.35 33.40 التجریبیة السرعة
 كبیر 48 0.96 دالة 26.80 28 1.86 46.80 التجریبیة الدقة النسج
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 1.79 28.93 الضابطة

 2.31 26.93 الضابطة كبیر 38 0.95 دالة 25.53 28 1.60 45.47 التجریبیة السرعة

 التشطیب
 1.06 17.87 الضابطة كبیر 26.57 0.93 دالة 20.58 28 1.03 25.73 تجریبیةال الدقة

 1.41 16.53 الضابطة كبیر 23 0.92 دالة 19.13 28 0.83 24.60 التجریبیة السرعة

بطاقة 
المالحظة 

 )ككل(

ً  64.66 0.97 دالة 31.04 28 3.90 178.33 التجریبیة الدقة  6.41 118.20 ةالضابط كبیر جدا

ً  64.66 0.97 دالة 34.38 28 3.62 173.53 التجریبیة السرعة  5.87 112.27 الضابطة كبیر جدا
  

دالة " ت"نتبین من النتائج التي یلخصھا الجدول السابق أن قیمة 
ین  0.05≤ عند مستوي  ائیاً ب رق دال إحص مما یشیر إلي وجود ف

دي متوسطي درجات طالب التج ق البع ي التطبی ریبیة والضابطة  ف
  لصالح المجموعة التجریبیة  -لبطاقة مالحظة المھارات العملیة 

      : مناقشة الفرض الثاني  
: " تم قبول الفرض الثالث من فروض البحث والذي ینص علي 

ً  عند مستوي  بین متوسطي ) 0.05≤(یوجد فرق دال إحصائیا
بیة  والضابطة في التطبیق درجات  طالب   المجموعتین  التجری

وعند كل مكون ) ككل(البعدي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة 
  .لصالح المجموعة التجریبیة -"من مكوناتھا 

ویرجع ذلك إلي تأثیر البرنامج المقترح فى تدریس السجاد القائم 
على استخدام الوسائط المتعدد بكل ما تضمنھ من أنشطة 

سالیب تقویم ویتفق البحث الحالي في واستراتیجیات تدریسیة وأ

صابر محمد (و)  2012محمد یوسف عثمان، (نتائجھ مع دراسة 
السابق ) 2014،  ھالة محمد فرماوى(و)  2013أبو شادى،  

  .اإلشارة إلیھم في اإلطار النظري
ین  تالف ب ح أن االخ ار توض ن أن نتیجة االختب بالرغم م

 ً ا دفة،  األداء القبلي واألداء البعدي اختالف ع للص ً، أي ال یرج ا معنوی
دریس السجاد  ى ت فھو ال یخبرنا بالكثیر عن قوة البرنامج المقترح ف
اء  اب إحص وم بحس ذلك نق دد ول ائط المتع تخدام الوس ى اس القائم عل

ا  ع إیت غ مرب د بل أثیر، وق م الت اب حج ا لحس ع ایت ذا ) 0.97(مرب وھ
ي % 97یعني أن  این ف ن أن یعزي التب االت یمك ي من الح األداء إل

ائم  تأثیر المعالجة باستخدام البرنامج المقترح فى تدریس السجاد الق
على استخدام الوسائط المتعدد بالنسبة لمھارة السرعة وأیضا مھارة 

ة  ي تنمی ً ف را ً كبی را ھ أث ون ل د یك ا ق ة؛ مم ارات الدق ارات المھ مھ
  .العملیة

  
وعند ) ككل(ة  والضابطة في التطبیق البعدي  لبطاقة مالحظة المھارات العملیة متوسط درجات طالب   المجموعتین  التجریبی) 6(شكل 

  كل مكون من مكوناتھا
  الفرض الثالث

للتحقق من صحة الفرض الرابع من فروض البحث والذي ینص 
یحقق البرنامج نسبة كسب في درجة طالب المجموعة  : "علي

وعند كل ) ككل(التجریبیة علي  بطاقة مالحظة المھارات العملیة 
مكون من مكوناتھا بعد تلقي البرنامج المقترح فى تدریس السجاد 

 .القائم على استخدام الوسائط المتعدد

قام الباحث بحساب متوسطي درجات طالب مجموعة البحث 
التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة المھارات 

بعد تلقي البرنامج وعند كل مكون من مكوناتھا ) ككل(العملیة 
على استخدام الوسائط المتعدد ،  القائمالمقترح فى تدریس السجاد 

خدام معادلة الكسب المعدل وحساب فاعلیة البرنامج باست
  .یوضح ھذه النتائج)  3(والجدول لبالك،

موعة التجریبیة علي بطاقة مالحظة یوضح  نسبة الكسب المعدل  لبالنك بین المتوسطین القبلي والبعدي لدرجات طالب المج) 3( جدول 
  وعند كل مكون من مكوناتھا بعد تلقي البرنامج المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط المتعدد) ككل(المھارات العملیة 

الدرجة  المتوسط التطبیق  المكون
 العظمي

معدل الكسب 
 الداللة لبالك

  التصمیم
 

 33.60 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.05 40 19.20 القبلي الدقة

 33.00 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.06 40 18.00 القبلي السرعة

 التسنین
 37.80 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.08 45 20.87 القبلي الدقة

الواحد الصحیحمقبولة تزید عن  1.05 45 20.27 القبلي السرعة  37.07 البعدي 
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 التسدیة
 34.40 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.12 40 19.07 القبلي الدقة

 33.40 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.07 40 18.33 القبلي السرعة

 النسج
حمقبولة تزید عن الواحد الصحی 1.14 55 24.20 القبلي الدقة  46.80 البعدي 

 45.47 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.11 55 22.87 القبلي السرعة

 التشطیب
 25.73 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.13 30 13.87 القبلي الدقة

 24.60 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.09 30 12.53 القبلي السرعة

بطاقة المالحظة 
 )ككل(

 178.33 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.11 210 97.20 القبلي الدقة

 173.53 البعدي مقبولة تزید عن الواحد الصحیح 1.08 210 92.00 القبلي السرعة
  :یوضح نتائج الجدول السابق أن

محور التصمیم نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في   -1
وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.05(فیما یخص السرعة 

وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح
یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من الفاعلیة 

إلي تأثیر البرنامج لمھارة الدقة،  ویفسر الباحث ذلك راجع 
على استخدام الوسائط  المقترح فى تدریس السجاد القائم

المتعدد بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو 
وصور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة ونماذج من تصامیم 
السجاد لیستفید منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على 
تنمیة المھارات لدیھم بصورة افضل من طالب المجموعة 

 .تلك التقنیات الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من
نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور التصمیم   -2

وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.06(فیما یخص الدقة 
وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح

یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من الفاعلیة 
إلي تأثیر البرنامج ك بأن لمھارة السرعة،  ویفسر الباحث ذل

المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط 
المتعدد بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو 
وصور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة ونماذج من تصامیم 
السجاد لیستفید منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على 

ة افضل من طالب المجموعة تنمیة المھارات لدیھم بصور
 .الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من تلك التقنیات

نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور التسنین  -3
وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.08(فیما یخص السرعة 

وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح
درجة مقبولة من الفاعلیة یدل علي أن البرنامج یتصف ب
إلي تأثیر البرنامج المقترح لمھارة الدقة،  ویفسر الباحث ذلك 

فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط المتعدد بكل 
ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو وصور ثابتة 
ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد الیدوي لیستفید منھا 

ریبیة عملت على تنمیة المھارات لدیھم طالب المجموعة التج
بصورة افضل من طالب المجموعة الضابطة الذین لم 

 .یتعرضوا ألي من تلك التقنیات
نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور التسنین   -4

وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.05(فیما یخص الدقة 
وھذا   الصحیح المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد

یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من الفاعلیة 
إلي تأثیر البرنامج لمھارة السرعة،  ویفسر الباحث ذلك 

المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط 
المتعدد بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو 

اد الیدوي وصور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة للسج

لیستفید منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على تنمیة 
المھارات لدیھم بصورة افضل من طالب المجموعة 

 .الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من تلك التقنیات
نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور التسدیة  -5

ل وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخ) 1.12(فیما یخص السرعة 
وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح

یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من الفاعلیة 
إلي تأثیر البرنامج المقترح لمھارة الدقة،  ویفسر الباحث ذلك 

فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط المتعدد بكل 
یو وصور ثابتة ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فید

ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد الیدوي لیستفید منھا 
طالب المجموعة التجریبیة عملت على تنمیة المھارات لدیھم 
بصورة افضل من طالب المجموعة الضابطة الذین لم 

 .یتعرضوا ألي من تلك التقنیات
نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور التسدیة   -6

وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.07(دقة فیما یخص ال
وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح

یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من الفاعلیة 
إلي تأثیر البرنامج لمھارة السرعة،  ویفسر الباحث ذلك 

المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط 
بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو المتعدد 

وصور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد الیدوي 
لیستفید منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على تنمیة 
المھارات لدیھم بصورة افضل من طالب المجموعة 

 .الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من تلك التقنیات
عة التجریبیة في محور النسج نسبة الكسب المعدل للمجمو -7

وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.14(فیما یخص السرعة 
وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح

یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من الفاعلیة 
إلي تأثیر البرنامج المقترح لمھارة الدقة،  ویفسر الباحث ذلك 

اد القائم على استخدام الوسائط المتعدد بكل فى تدریس السج
ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو وصور ثابتة 
ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد الیدوي لیستفید منھا 
طالب المجموعة التجریبیة عملت على تنمیة المھارات لدیھم 
بصورة افضل من طالب المجموعة الضابطة الذین لم 

 .تلك التقنیاتیتعرضوا ألي من 
نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور النسج   -8

وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.11(فیما یخص الدقة 
وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح

یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من الفاعلیة 
لي تأثیر البرنامج إلمھارة السرعة،  ویفسر الباحث ذلك 

المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط 
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المتعدد بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو 
وصور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد الیدوي 
لیستفید منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على تنمیة 

مجموعة المھارات لدیھم بصورة افضل من طالب ال
 .الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من تلك التقنیات

نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور التشطیب  -9
وھي قیمة مقبولة ألنھا تقع داخل ) 1.13(فیما یخص السرعة 

وھذا   المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد الصحیح
فاعلیة یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة من ال

إلي تأثیر البرنامج المقترح لمھارة الدقة،  ویفسر الباحث ذلك 
فى تدریس السجاد القائم على استخدام الوسائط المتعدد بكل 
ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع فیدیو وصور ثابتة 
ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد الیدوي لیستفید منھا 

میة المھارات لدیھم طالب المجموعة التجریبیة عملت على تن
بصورة افضل من طالب المجموعة الضابطة الذین لم 

 .یتعرضوا ألي من تلك التقنیات
نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور   -10

وھي قیمة مقبولة ألنھا ) 1.09(التشطیب فیما یخص الدقة 
تقع داخل المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد 

علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة  وھذا یدل  الصحیح
إلي تأثیر من الفاعلیة لمھارة السرعة،  ویفسر الباحث ذلك 

البرنامج المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام 
الوسائط المتعدد بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع 
فیدیو وصور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد 

منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على  الیدوي لیستفید

تنمیة المھارات لدیھم بصورة افضل من طالب المجموعة 
 .الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من تلك التقنیات

نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور بطاقة  -11
وھي قیمة ) 1.11(فیما یخص السرعة ) ككل(المالحظة 

مدي الذي حدده بالك وھو أكبر من مقبولة ألنھا تقع داخل ال
وھذا یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة   الواحد الصحیح

إلي مقبولة من الفاعلیة لمھارة الدقة،  ویفسر الباحث ذلك 
تأثیر البرنامج المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام 
الوسائط المتعدد بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع 

صور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد فیدیو و
الیدوي لیستفید منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على 
تنمیة المھارات لدیھم بصورة افضل من طالب المجموعة 

 .الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من تلك التقنیات
نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجریبیة في محور بطاقة  -12

وھي قیمة مقبولة ) 1.08(ا یخص الدقة فیم) ككل(المالحظة 
ألنھا تقع داخل المدي الذي حدده بالك وھو أكبر من الواحد 

وھذا یدل علي أن البرنامج یتصف بدرجة مقبولة   الصحیح
إلي تأثیر من الفاعلیة لمھارة السرعة،  ویفسر الباحث ذلك 

البرنامج المقترح فى تدریس السجاد القائم على استخدام 
المتعدد بكل ما تضمنھ من تقنیات عبارة عن مقاطع الوسائط 

فیدیو وصور ثابتة ومتحركة وعروض تقدیمیة للسجاد 
الیدوي لیستفید منھا طالب المجموعة التجریبیة عملت على 
تنمیة المھارات لدیھم بصورة افضل من طالب المجموعة 

 .الضابطة الذین لم یتعرضوا ألي من تلك التقنیات

  :المجموعة التجریبیةنماذج من أعمال 
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