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 خدام الوسائط المتعددة فاعمية برنامج تعميمي لبعض التراكيب النسيجية البسيطة باست
 اعداد

 عدوى الحسن أبو عبدالستار أحمد/ أ 
 حموان جامعة - المنزلى االقتصاد كمية نسيج تخصص -عميا دراسات

  الطوبشى محمد محمد سامية/ د.أ
  حموان جامعة - المنزلى االقتصاد كمية والنسيج المالبس بقسم النسيج استاذ

 الصافورى عبدالحكيم ايمان/د.أ
 حموان جامعة - المنزلى االقتصاد كمية التدريس وطرق المناىج ذأستا

 ممخص البحث:
ييدف البحث إلى اعداد برنامج تعميمى لمتراكيب النسيجية باستخدام الوسائط المتعددة  يجعل الطالب قادر 
 عمى تمبية احتياجات سوق العمل ويناسب العصر الحالى من حيث التطور، قياس فاعمية تحصيل الطالب

قياس فاعمية ، لمجوانب المعرفية التى يحتوييا برنامج التراكيب النسيجية البسيطة باستخدام الوسائط المتعددة
 .اكتساب الطالب لمميارات التى يحتوييا برنامج التراكيب النسيجية البسيطة باستخدام الوسائط المتعددة

المراجع العممية التي ليا عالقة بالتراكيب قام الباحث بدراسة التراكيب النسجية البسيطة واالضطالع عمى 
النسجية البسيطة، ودراسة الوسائط المتعددة ودورىا في تطوير التعميم ثم قام باعداد البرنامج المقترح بدمج 
النصوص والصور والصور المتحركة والفيديو فيما يعرف بالوسائط المتعددة ومن ثما قام الباحث بتحكيم 

سطة األساتذة المتخصصين وبعد تطبيق البرنامج وممحقاتو عمى الطالب عينة البحث قام البرنامج وممحقاتو بوا
 الباحث بعمل المعالجات اإلحصائية واستخالص وتحميل النتائج.
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Abstract 
The study aims to prepare a program of educational structures for multimedia 

structures that makes the student able to meet the needs of the labor market and 

is suited to the current era in terms of development. Measuring the effectiveness 

of students 'achievement of the cognitive aspects of the simple multimedia 

program, measuring the effectiveness of students' acquisition of the skills 

contained in the program Simple textile compositions using multimedia. 

The researcher studied simple textile structures and carried out scientific 

references related to simple textile structures, studied multimedia and its role in 

the development of education and then prepared the proposed program by 

integrating text, images, animation and video in what is known as multimedia. 

The researcher then arbitrated the program and its accessories by specialized 

professors Application of the program and its annexes to the students The 

research sample The researcher did statistical analysis, extraction and analysis of 

the results. 
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 -المقدمة ومشكمة البحث :
وصل استخدام الحاسب االلى فى بداية ىذا القرن الى كافة مجاالت الحياة ومنيا تصميم وتصنيع المالبس 
الجاىزة كما استخدم بصورة واضحة في تصميم وتصنيع المبنة االساسية لصناعة المالبس الجاىزة وىى 

ى ليذه الصناعة الكثير من المميزات لم تكن موجودة تصميم وتصنيع النسيج حيث يقدم استخدام الحاسب األل
من ذي قبل كتوفير الكثير من الوقت و الجيد المبذول والذى بدوره يوفر الكثير من المال الذى ييدرويعتبر 
استخدام الحاسب في مجال تصميم وتصنيع النسيج طفرة بكل المقاييس حيث جعل االنسان لديو امكانية 

 بتكرة وتنفيذىا.الحصول عمى تصميمات م
لذا وجب عمى البحث العممي وضع البرامج التعميمية لطالب الكميات المتخصصة في صناعة المالبس والنسيج 
لمحصول عمى التصميمات الخاصة بصناعة النسيج وتدريبيم عمى االساسيات التي توىميم لمتعامل مع مختمف 

حصول عمى بعض التراكيب النسيجية البسيطة البرامج المستخدمة في تصميم وتصنيع النسيج بدءا من ال
باستخدام الحاسب االلى تمييدا لحصوليم عمى برامج تعميمية تمكنيم من التعامل مع تمك البرامج بدقة وكفاءة 
عالية ليكون لدييم القدرة عمى تصميم وتصنيع منسوجات ذات كفاءة وظيفية عالية وذوق رفيع المستوى من 

 التصميمات المختمفة.
دراسة التراكيب النسيجية مثل المرتبطة بموضوع البحث بشكل مباشر، دراسات تناولت الدراسات السابقة  ومن

م( بعنوان" التركيب البنائي لمقماش وأثره عمى خواصو وخطوات 2884-دراسة )سامية محمد الطوبشى 
" تأثير بعض أساليب م( بعنوان2886-التصنيع إلنتاج الممبوسات ". دراسة )نفيسة عبد الرحمن العفيفى 

 م(  1022 –التطريز عمى النسيج السادة واألطمسى والوبرى ".دراسة )بسمة عبد المنصف فايد درويش 
إمكانية االستفادة من التراكيب النسيجية المختمفة إلثراء القيم الجمالية لمالبس السيدات الخارجية و بعنوان" 
م( بعنوان" إستحداث أساليب مبتكرة لتصميم األقمشة بأستخدام 1023-دراسة )ىيثم عبد الدايم  . "مكمالتيا

القيم الفنية لألشكال اليندسية والتراكيب  م( بعنوان"1026دراسة )اية محمود ـــــ  أليات التراكيب النسجية".
 النسجية فى التراث الشعبى المصرى كمصدر إلثراء  مكمالت المالبس.

حمد كما توجد العديد من الدراسات السابقة التي تناولت دراسة التعميم باستخدام الوسائط المتعددة مثل دراسة )
وسائط المتعددة في تحصيل طالب الصف الثالث ( بعنوان "أثر استخدام ال1024بن مطيع اهلل السممى ـ 

متوسط لميارة القراءة في المغة اإلنجميزية وعمى تنمية اتجاىاتيم نحوىا بمدارس مكة المكرمة .دراسة )إيياب 
م( بعنوان "أثر برمجيات الوسائط المتعددة في اكتساب ميارة البرمجة األساسية واالتجاه 1005محمد مرزوق 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a9+%d9%84%d8%a5%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3+%d8%a7%d9%84%25
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a9+%d9%84%d8%a5%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3+%d8%a7%d9%84%25
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%a5%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d8%a9+%d9%85%d9%86+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%b3%d9%8a%d8%ac%d9%8a%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81%d8%a9+%d9%84%d8%a5%d8%ab%d8%b1%d8%a7%d8%a1+%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d9%85+%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9+%d9%84%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%a8%d8%b3+%d8%a7%d9%84%25
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م( بعنوان " 1005جيا لدى طالبات الصف العاشر . دراسة)أحمد وفاء عبدالحميد حمدىنحو مادة التكنولو 
م( 1022تطبيق تكنولوجيا الوسائط المتعددة في مجال المنسوجات . دراسة )أحمد وفاء عبدالحميد حمدى 

 بعنوان " تنمية االبتكار في تصميم وتكنولوجيا المنسوجات باستخدام عناصر الوسائط المتعددة .
 - :من ىنا يمكن تحديد تساؤالت البحث في اآلتيو 
 ما امكانية عمل برنامج تعميمى لمتراكيب النسيجية البسيطة باستخدام الوسائط المتعددة؟-2
ما فاعمية البرنامج التعميمى عمى تحصيل الطالب لممعارف التى يحتوييا البرنامج الخاص بالتراكيب  -1

 المتعددة ؟النسيجية البسيطة باستخدام الوسائط 
ما فاعمية البرنامج التعميمى عمى اكتساب الطالب لمميارات التى يحتوييا البرنامج الخاص بالتراكيب  -2

 النسيجية باستخدام الوسائط المتعددة؟
 البحثأىداف 
 تمبية عمى قادر الطالب يجعل  المتعددة الوسائط باستخدام النسيجية لمتراكيب تعميمى برنامج اعداد -2

 .التطور حيث من الحالى العصر ويناسب العمل سوق احتياجات
 البسيطة النسيجية التراكيب برنامج يحتوييا التى المعرفية لمجوانب الطالب تحصيل فاعمية قياس -1

 .المتعددة الوسائط باستخدام
 باستخدام البسيطة النسيجية التراكيب برنامج يحتوييا التى لمميارات الطالب اكتساب فاعمية قياس -2

 .المتعددة طالوسائ
 :فى البحث ىذا يسيم قد :البحثأىمية 
 .المتعددة الوسائط باستخدام النسيجية التراكيب مجال فى الطالب مستوى تنمية فى المساىمة -2
     تصميم فى المتخصصة البرامج مع التعامل عمى الطالب ميارات تنمية فى البحث نتائج تفيد قد -1

 .النسيج
 البحث:مصطمحات  
 فاعمية ـ2
 فتمنح األقل، عمى اإلتجاه ثنائية اتصال بيئة توفر و التعمم، موقف في اإلتصال أنماط تصفو   

 أن يستطيع يناسبو،كما الذي يختارالمعدل أن فيستطيع المنقولة، المادة عرض في التحكم في الحرية المتعمم
 .التعمم موقف في بدائل عدة بين يختار
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 :برنامج -1
 .الدراسة من معين مجال في الدراسية اىجالمن من مزيج أو دراسي، منيج

 النسجية التراكيب ـ2
 خيوط مع السداء خيوط تعاشق طريق عن النول عمى المنسوج بناء بواسطتيا يتم التي الكيفية ىو  

 .واالطمس ،المبرد، السادة ىي األساسية النسيجية والتراكيب المحمة
 :  المتعددة الوسائط ـ3

 متعدد، وتعني Multi العربية الترجمة حسب كممتين من المكونة ةالمتعدد الوسائط ُعرِّفت 
ٔMedia تخزين يمكنيا اآللي الحاسب تطبيقات من طائفة: بأنيا عرِّفت إعالمية، وسيمة أو وسيط وتعني 

 عرضيا ثم واألصوات، المتحركة والرسوم الساكنة والصور النصوص تتضمن متنوعة بأشكال المعمومات
 .المستخدم لمسارات وفقا Interactive تفاعمية بطريقة
 ــ: البحث فروض
                                                                              والمجموعة الضابطة بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال -2

    .القبمي لتطبيقا في المياري واالختبار المعرفي لالختبار التجريبية
 القبمي التطبيق في التجريبية بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد -1

 .البعدي التطبيق لصالح المياري واالختبار المعرفي لالختبار والبعدي
                                            التطبيق في الضابطة بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد -2

 .البعدي التطبيق لصالح المعرفي لالختبار والبعدي القبمي
 القبمي التطبيق في التجريبية بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد -3

 .البعدي التطبيق لصالح المعرفي لالختبار والبعدي
 المجموعة وطالبات الضابطة المجموعة طالبات درجات وسطيمت بين إحصائياً  دالة فروق توجد -4

 .التجريبية المجموعة لصالح البعدي المعرفي االختبار في التجريبية
 القبمي التطبيق في الضابطة بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد -5

 .البعدي التطبيق لصالح المياري لالختبار والبعدي
 القبمي التطبيق في التجريبية بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة قفرو توجد -6

 .البعدي التطبيق لصالح المياري لالختبار والبعدي
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 المجموعة وطالبات الضابطة المجموعة طالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد -7
 .التجريبية موعةالمج لصالح البعدي المياري االختبار في التجريبية

 يتبع البحث المنيج التجريبى:
المنيج التجريبى وذلك من خالل تجريب البرنامج المقترح وقياس أثره عمى تحصيل الطالب واكتساب 

 الميارات لمادة التراكيب النسيجية البسيطة باستخدام الوسائط المتعددة.
 -عينة البحث :

جامعة حموان تخصص االقتصاد المنزلى التربوى وتنقسم طالب الفرقة الثانية كمية االقتصاد المنزلي 
 الى مجموعتين:

 مجموعة تجريبية تدرس البرنامج المقترح بالبحث. - 
 مجموعة ضابطة تدرس نفس المعمومات والميارات الموجودة بالبرنامج بالطريقة التقميدية. - 

 ــ: البحث حدود
 : اآلتية الحدود  عمى البحث يقتصر

 .المتعددة الوسائط طريق عن البسيطة النسيجية التراكيب بعض لتعمم لمقترحا البرنامج ـ2
 .حموان جامعة المنزلى االقتصاد بكمية التربوى المنزلى االقتصاد قسم الثانية الفرقة طالب ـ1

  ــ: البحث أدوات
 .المتعددة الوسائط باستخدام البسيطة النسيجية التراكيب بعض لتعمم المقترح البرنامج -2
 .المقترح لمبرنامج البحث عينة لمطالب المعرفى التحصيل مستوى لقياس بعدى/قبمى تبارتحصيمىاخ -1
 .المقترح لمبرنامج البحث عينة لمطالب الميارات اكتساب مستوى لقياس بعدى/قبمى ميارى اختبار -2
 .تنفيذه قبل وممحقاتو  لمبرنامج تقييم استمارة -3

 عالقة ليا التي العممية المراجع عمى واالضطالع يطةالبس النسجية التراكيب بدراسة الباحث قام
 البرنامج باعداد قام ثم التعميم تطوير في ودورىا المتعددة الوسائط ودراسة ، البسيطة النسجية بالتراكيب
 الباحث قام ثما ومن المتعددة بالوسائط يعرف فيما والفيديو المتحركة والصور والصور النصوص بدمج المقترح
 عينة الطالب عمى وممحقاتو البرنامج تطبيق وبعد المتخصصين األساتذة بواسطة وممحقاتو برنامجال بتحكيم
 :كاالتى النتائج وتحميل واستخالص اإلحصائية المعالجات بعمل الباحث قام البحث
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 :البحث أدوات وثبات صدق
 :  المعرفي التحصيمي االختبار وثبات صدق

 : الصدق -2
لى االختبار يقيسو بما اراالختب صدق موضوع يتعمق  .  قياسو في ينجح حد أي وا 
 : المنطقي الصدق

 مدى من التأكد بغرض المتخصصين األساتذة من تحكيم لجنة عمى التحصيمي االختبار عرض تم
 صالحية عمى المحكمين أجمع وقد االختبار، بأسئمة األىداف وارتباط االختبار، عبارات ووضوح سيولة
 : مقترحاتيم عمى بناءاً  اآلتي تعديل تم وقد ، المقترحات بعض إبداء مع لمتطبيق التحصيمي االختبار
 . األسئمة عدد تقميل –
 . الصياغة ووضوح سيولة مراعاة –

 : الثبـات -1
 االختبار ثبات معامل حساب تم وقد ، النتائج من يعطي فيما منسقاً  االختبار يكون أن بالثبات يقصد

 : اآلتية بالطرق التحصيمي
 : النصفية التجزئة باستخدام الثبات -أ

 قيمة وكانت ، النصفية التجزئة طريقة باستخدام المعرفي التحصيمي االختبار ثبات من التأكد تم
 مما ، الصحيح الواحد من القترابيا 0.02 مستوى عند دالة قيمة وىي ، 0.742 – 0.652 الثبات معامل
 .المعرفي التحصيمي االختبار ثبات عمى يدل
 : ألفا معامل ثبات -ب

 عند التحصيمي االختبار ثبات عمى دليل وىذا مرتفعة قيمة وىي ، 0.707 ألفا معامل قيمة أن وجد
 .الصحيح الواحد من القترابيا 0.02 مستوى

 ( شثاخ االخرثاس انًؼشف1ٙظذٔل ) 

ثبات االختبار 
 المعرفي

 معامل ألفا التجزئة النصفية

 الداللة رتباطقيم اال  الداللة قيم االرتباط

0.652 – 0.742 0.02 0.707 0.02 
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 صدق وثبات االختبار التطبيقي المياري :
 الصدق:  -2

الصدق المنطقي : تم عرض االختبار عمى مجموعة من األساتذة المتخصصين وأقروا جميعًا بصالحيتو 
 لمتطبيق. 

 الثبات:  -1
 ثبات المصححين: 

حين بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي يعطييا يمكن الحصول عمى معامل ثبات المصح
مصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس االختبارات، وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص يحصل عمى درجتين أو 

 أكثر من تصحيح اختبار واحد.
ويم وتم التصحيح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمين وذلك باستخدام مقياس التقدير في عممية التق

 وقام كل مصحح بعممية التقويم بمفرده. 
وقد تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الثالث التي وضعيا المصححين )س، ص، ع( لالختبار 

 التطبيقي البعدي باستخدام معامل ارتباط الرتب والجدول التالي يوضح ذلك :
 ( يؼايم االسذثاط تٍٛ انًظؽؽٍٛ نالخرثاس انًٓاس2٘ظذٔل )

تركيب نسجى  ينالمصحح
 سادة

تركيب نسجى 
 مبرد

تركيب نسجى 
 المجموع ككل أطمس

 0.723 0.802 0.667 0.738 س، ص
 0.742 0.684 0.750 0.622 س، ع
 0.634 0.777 0.814 0.715 ص، ع

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين، وجميع القيم دالة عند         
القترابيا من الواحد الصحيح، مما يدل عمى ثبات االختبار التطبيقي الذي يقيس األداء  0.02مستوى 

 المياري، كما يدل أيضًا عمى ثبات مقياس التقدير وىي أداة تصحيح االختبار المياري.
 النتائج
 : األول الفـرض

 : يمي ما عمى األول الفرض ينص  
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 التجريبية والمجموعة الضابطة بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال"  
 " القبمي التطبيق في المياري واالختبار المعرفي لالختبار

 :  ذلك يوضح التالي والجدول" ت" اختبار تطبيق تم الفرض ىذا من ولمتحقق  
انرعشٚثٛح نالخرثاس ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح ٔانًعًٕػح  3ظذٔل ) 

 انًؼشفٙ ٔاالخرثاس انًٓاس٘ فٙ انرطثٛك انمثهٙ

 اخرثاس انركافؤ
انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛـح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 االخرثاس انًؼشفٙ

 35 6...0 5.015 لثهــٙ ضاتطح
6. 0.420 

0.230 

 35 0.054 .5.33 لثهــٙ ذعشٚثٛح غٛش دال

 االخرثاس انًٓاس٘

 35 .3.21 31.063 لثهــٙ ضاتطح
6. 0.63. 

0.421 

 35 3.553 31.656 لثهــٙ ذعشٚثٛح غٛش دال

 

 
( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح ٔانًعًٕػح انرعشٚثٛح نالخرثاس 1شكم )

 االخرثاس انًٓاس٘ فٙ انرطثٛك انمثهٙانًؼشفٙ ٔ
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 :األتي (2) والشكل( 2) الجدول من يتضح
 المجموعة طالبات درجات متوسط كان حيث إحصائيا، دالة غير قيمة وىي" 0.318" تساوي" ت" قيمة أن

 المجموعة طالبات درجات متوسط كان بينما ،"4.026" المعرفي لالختبار القبمي التطبيق في الضابطة
 ."4.227"المعرفي لالختبار القبمي التطبيق في ريبيةالتج
 المجموعة طالبات درجات متوسط كان حيث إحصائيا، دالة غير قيمة وىي" 0.527" تساوي" ت" قيمة أن

 المجموعة طالبات درجات متوسط كان بينما ،"22.852" المياري لالختبار القبمي التطبيق في الضابطة
 المجموعتين بين فروق وجود عدم إلى يشير مما ،"22.565" المياري لالختبار القبمي التطبيق في التجريبية
 .األول الفرض يتحقق وبذلك المجموعتين، تكافؤ عمي يدل مما والتجريبية، الضابطة
 : الثاني الفـرض

 : يمي ما عمى الثاني الفرض ينص  
 والبعدي القبمي التطبيق في التجريبية بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد"  

 ."البعدي التطبيق لصالح المياري واالختبار المعرفي لالختبار
 : ذلك يوضح التالي والجدول" ت" اختبار تطبيق تم الفرض ىذا من ولمتحقق  

ذ٘ نالخرثاس انًؼشفٙ ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼ4ظذٔل )  

 ٔاالخرثاس انًٓاس٘

 انفاػهٛح
انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛـح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 3.661 35.014 انمثهــٙ
35 34 43.201 

0.01 

 10.510 56..304 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

   



 فاعمية برنامج تعميمي لبعض التراكيب النسيجية البسيطة باستخدام الوسائط المتعددة 
 لطوبشى، أ.د/ايمان عبدالحكيم الصافورى،أ.د/ سامية محمد محمد ا إعداد /

 أحمد عبدالستار أبوالحسن عدوىأ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1027 - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 111 - | 
P a g e 

 
( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًؼشفٙ ٔاالخرثاس 2) شكم

 انًٓاس٘

 عند إحصائية داللة ذات قيمة وىي" 32.102" تساوي" ت" قيمة أن( 1) والشكل( 3) الجدول من يتضح    
 ،"283.765" البعدي التطبيق في التجريبية بالمجموعة اتالطالب درجات متوسط كان حيث ، 0.02 مستوى
 وجود إلى يشير مما ،"26.023" القبمي التطبيق في التجريبية بالمجموعة الطالبات درجات متوسط كان بينما
 التراكيب لبعض التعميمي البرنامج فاعمية عمي يدل مما البعدي، التطبيق لصالح التطبيقين بين حقيقية فروق

 . منو الطالبات واستفادة المتعددة الوسائط باستخدام البسيطة النسجية
 

 23=  الحرية درجات=  df ، 32.102( = ت) قيمة=  t:  ايتا معادلة تطبيق تم التأثير حجم ولمعرفة   
 

n
2
 = 

t
2

 
89.0 

t
2
 + df 

 n2 =  0.98 إن وجد التأثير حجم وبحساب
 

                                                        2 √ n
2
 

d =                            = 14.03 

                                             √ 1-n
2
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 : كاألتي صغيراً  أو متوسطاً  أو كبيراً  كان إذا ما التأثير حجم ويتحدد
 صغير تأثير حجم=  0.1
 متوسط تأثير حجم=  0.4
              كبير تأثير حجم=  0.7
  الثاني الفرض يتحقق وبذلك ، كبير التأثير حجم أن يعنى وىذا

 :  الثالث الفـرض
 :  يمي ما عمى الثالث الفرض ينص  

 القبمي التطبيق في الضابطة بالمجموعة الطالبات درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق توجد"     
 " .يالبعد التطبيق لصالح المعرفي لالختبار والبعدي

 :  ذلك يوضح التالي والجدول" ت" اختبار تطبيق تم الفرض ىذا صحة من ولمتحقق   
 ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح فٙ انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًؼشفٙ  5ظذٔل ) 

انًعًٕػح 

 انضاتطح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

أفشاد ػـذد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 6...0 5.015 انمثهــٙ
35 34 12.565 

0.01 

 .2.45 31.600 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

  

 
 ًؼشفٙ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح فٙ انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس ان3شكم )
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 ذات قيمة وىي المعرفي، لالختبار" 21.654" تساوي" ت" قيمة أن( 2) والشكل( 4) الجدول من يتضح    
 التطبيق في الطالبات درجات متوسط كان حيث البعدى، االختبار لصالح 0.02 مستوى عند إحصائية داللة
 الفرض يتحقق وبذلك ،"4.026" القبمي التطبيق في الطالبات درجات متوسط كان بينما ،"22.580" البعدي
 .الثالث

 : الرابعالفـرض 
 عمى ما يمي:  الرابعينص الفرض   
التطبيق القبمي والبعدي في  الطالبات بالمجموعة التجريبية"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات    

 .لصالح التطبيق البعدي" لالختبار المعرفي
 بيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك : ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تط   

 انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًؼشفٙفٙ  انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ  6 ظذٔل )

انًعًٕػح 

 انرعشٚثٛح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 .غ""د

 لًٛح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 0.054 .5.33 انمثهــٙ
35 34 15.664 

0.01 

 .3.26 223..4 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 
 انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًؼشفٙفٙ انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ  4 ) شكم
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وىي قيمة ذات لالختبار المعرفي، " 26.553أن قيمة "ت" تساوي "( 3كل )والش( 5يتضح من الجدول )    
في التطبيق  الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.02داللة إحصائية عند مستوى 

 الرابع. وبذلك يتحقق ، "4.227في التطبيق القبمي " الطالبات، بينما كان متوسط درجات "37.112البعدي "
 :  الخامسفـرض ال
 عمى ما يمي :  الخامسينص الفرض  

المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة طالبات "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات      
 لصالح المجموعة التجريبية".االختبار المعرفي البعدي التجريبية في 

 الي يوضح ذلك : ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول الت 
 االخرثاس انًؼشفٙانضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ  ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح  5 ظذٔل )

 انثؼذ٘

 االخرثاس انًؼشفٙ

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

 دسظـاخ انؽشٚـح

 "د.غ"
 لًٛح خ

نح يغرٕٖ انذال

 ٔاذعآْا

 35 .2.45 31.600 تؼذ٘ ضاتطح
6. 0.62. 

0.01 

نظانػ 

 35 .3.26 223..4 تؼذ٘ ذعشٚثٛح انرعشٚثٛح

 

 

 االخرثاس انًؼشفٙ انثؼذ٘انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ  ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح5) شكم
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، وىي قيمة ذات لالختبار المعرفي" 8.517أن قيمة "ت" تساوي "( 4والشكل ) (6يتضح من الجدول )    
، حيث كان متوسط درجات طالبات المجموعة لصالح المجموعة التجريبية 0.02ى داللة إحصائية عند مستو 

، بينما كان متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في التطبيق "37.112التجريبية في التطبيق البعدي "
 .وبذلك يتحقق الفرض الخامس، "22.580البعدي "
 : السادسالفـرض 

 : عمى ما يمي السادسينص الفرض   
التطبيق القبمي في  الطالبات بالمجموعة الضابطة"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات      

 .ر المياري لصالح التطبيق البعدي"والبعدي لالختبا
  وضح ذلك:والجداول التالية تاختبار "ت"  ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق   

انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح فٙ انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘ ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ  .  ظذٔل )

 "ذشكٛة َغعٗ عادج"

انًعًٕػح 

 انضاتطح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

 اخ انؽشٚـحدسظـ

 "د.غ"
 لًٛح خ

يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 1/1ذشكٛة َغعٗ عادج

 0.6.5 2.155 انمثهــٙ
35 34 10.100 

0.01 

 1.536 15.253 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 2/2ذشكٛة َغعٗ عادج يًرذ يٍ انغذاء 

 1.054 .3.52 انمثهــٙ
35 34 ..443 

0.01 

 2.054 16.423 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 2/2ذشكٛة َغعٙ عادج يًرذ يٍ انهؽًح 

 .0.06 2.105 انمثهــٙ
35 34 12.345 

0.01 

 1.655 10.541 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 ذشكٛة َغعٗ عادج يًرذ يٍ كال االذعاٍْٛ

 1.251 3.005 انمثهــٙ
35 34 11.360 

0.01 

 2.333 111..1 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘
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انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ  انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطحنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ ( دال6) شكم

 َغعٗ عادج"

 ( األتي :5والشكل )( 7يتضح من الجدول )
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لمتركيب النسجى سادة" 20.208أن قيمة "ت" تساوي "

، بينما كان "26.142في التطبيق البعدي " الطالباتبار البعدى، حيث كان متوسط درجات لصالح االخت 0.02
 ."1.246في التطبيق القبمي " الطالباتمتوسط درجات 

وىي قيمة ذات داللة إحصائية ، 1/1النسجى سادة ممتد من السداء  لمتركيب" 7.332أن قيمة "ت" تساوي "
في التطبيق البعدي  الطالبات، حيث كان متوسط درجات لصالح االختبار البعدى 0.02عند مستوى 

 ."2.417في التطبيق القبمي " الطالبات" ، بينما كان متوسط درجات 25.312"
وىي قيمة ذات داللة إحصائية ، 1/1النسجي سادة ممتد من المحمة  لمتركيب" 21.236أن قيمة "ت" تساوي "

في التطبيق البعدي  الطالباتن متوسط درجات لصالح االختبار البعدى، حيث كا 0.02عند مستوى 
 ."1.206في التطبيق القبمي " الطالبات، بينما كان متوسط درجات "28.432"

وىي قيمة ذات داللة لمتركيب النسجى سادة ممتد من كال االتجاىين، " 22.258أن قيمة "ت" تساوي "
في التطبيق البعدي  الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02إحصائية عند مستوى 

 ."2.004في التطبيق القبمي " الطالبات" ، بينما كان متوسط درجات 27.222"
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نرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘ انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح فٙ ا( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ  0  ظذٔل )

 "ذشكٛة َغعٗ يثشد"

انًعًٕػح 

 انضاتطح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 1/3يثشد ًُٚٛٗ  َغعٗذشكٛة 

 1.202 4.2.0 انمثهــٙ
35 34 11.320 

0.01 

 .2.35 20.025 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 2/2ذشكٛة َغعٗ يثشد ٚغاسٖ 

 1.624 .2.32 انمثهــٙ
35 34 10.400 

0.01 

 2.115 15.625 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3/3ذشكٛة َغعٗ يثشد ًُٚٛٙ 

 1.333 3.021 انمثهــٙ
35 34 10.012 

0.01 

 .2.06 10.243 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3/1ذشكٛة َغعٗ يثشد ٚغاسٖ 

 1.000 4...2 انمثهــٙ
35 34 0.405 

0.01 

 2.610 15.442 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 
انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ  انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ  5  ) شكم

 َغعٗ يثشد"
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 ( األتي:6والشكل )( 8يتضح من الجدول )
 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لمتركيب النسجى مبرد يمينى " 22.218أن قيمة "ت" تساوي "

"، بينما كان متوسط درجات 10.016في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات 
 ."3.178في التطبيق القبمي " الطالبات

 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 1/1لمتركيب النسجى مبرد يسارى " 20.308أن قيمة "ت" تساوي "
"، بينما كان متوسط درجات 26.514في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات 

 ."1.217في التطبيق القبمي " الطالبات
 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لمتركيب النسجى مبرد يميني " 20.021"أن قيمة "ت" تساوي 

"، بينما كان متوسط درجات 28.132في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات 
 ."2.012في التطبيق القبمي " الطالبات

 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لنسجى مبرد يسارى لمتركيب ا" 8.306أن قيمة "ت" تساوي "
، بينما كان متوسط درجات "24.331في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات 

 ."1.773في التطبيق القبمي " الطالبات
انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ  انضاتطح ًٕػحانطانثاخ تانًع( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 10ظذٔل )

 َغعٗ أطهظ"

انًعًٕػح 

 انضاتطح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

 دسظـاخ انؽشٚـح

 "د.غ"
 لًٛح خ

يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 2ػذ  5ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 0.552 1.335 انمثهــٙ
35 34 0.324 

0.01 

 2.220 15.555 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3ػذ  .ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 1.064 3.005 انمثهــٙ
35 34 10.36. 

0.01 

 2.350 15.236 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 5ػذ  .ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 0.010 2.325 انمثهــٙ
35 34 0.000 

0.01 

 2.4.5 16.245 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3ػذ 5ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 53..0 5...1 انمثهــٙ
35 34 12.220 

0.01 

 2.350 .10.35 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘
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انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ  انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ .) شكم

 َغعٗ أطهظ"

 ( األتي :7والشكل )( 20يتضح من الجدول )
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 1عد  4لمتركيب النسجى أطمس " 8.213أن قيمة "ت" تساوي "

، بينما كان "24.444في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02
 ."2.224في التطبيق القبمي " الطالباتمتوسط درجات 

وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 2عد  7لمتركيب النسجى أطمس " 20.257قيمة "ت" تساوي "أن 
، "26.125في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 

 ."2.084في التطبيق القبمي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 4عد  7التركيب النسجى أطمس " 8.008أن قيمة "ت" تساوي "

، بينما كان "25.136في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02
 ."1.216في التطبيق القبمي " الطالباتمتوسط درجات 

وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2عد 4س لمتركيب النسجى أطم" 21.118أن قيمة "ت" تساوي "
، بينما كان "28.247في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02

 ."2.776في التطبيق القبمي " الطالباتمتوسط درجات 
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نهًعًٕع انكهٙ نالخرثاس  انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘فٙ  ضاتطحانطانثاخ تانًعًٕػح ان( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ   11 ظذٔل )

 انًٓاس٘

يعًٕع 

االخرثاس 

 انًٓاس٘

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

 دسظـاخ انؽشٚـح

 "د.غ"
 لًٛح خ

يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 .3.21 31.063 انمثهــٙ
35 34 25.160 

0.01 

 6.110 212.061 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 
انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نهًعًٕع انكهٙ نالخرثاس فٙ  انطانثاخ تانًعًٕػح انضاتطح( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 0) شكم

 انًٓاس٘

لمجموع االختبار المياري ككل، " 16.258أن قيمة "ت" تساوي "( 8والشكل )( 22يتضح من الجدول )    
 الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02داللة إحصائية عند مستوى  وىي قيمة ذات

وبذلك  ،" 22.852في التطبيق القبمي " الطالبات، بينما كان متوسط درجات "121.052في التطبيق البعدي "
 السادس . يتحقق الفرض 

 :  السابعالفـرض 
 عمى ما يمي:  السابعينص الفرض 

التطبيق القبمي والبعدي في  الطالبات بالمجموعة التجريبيةروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات "توجد ف   
 .لصالح التطبيق البعدي" لالختبار المياري

 وضح ذلك: والجداول التالية تولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"    
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انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘ فٙ  خ تانًعًٕػح انرعشٚثٛحانطانثا( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 12 ظذٔل )

 "ذشكٛة َغعٗ عادج"

انًعًٕػح 

 انرعشٚثٛح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

 دسظـاخ انؽشٚـح

 "د.غ"
 لًٛح خ

يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 1/1عادجذشكٛة َغعٗ 

 52..0 2.003 انمثهــٙ
35 34 1..246 

0.01 

 3.251 .31.25 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 2/2يًرذ يٍ انغذاء  عادجذشكٛة َغعٗ 

 1.325 .3.65 انمثهــٙ
35 34 15.051 

0.01 

 3.0.5 655..2 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 2/2يًرذ يٍ انهؽًح  عادجذشكٛة َغعٙ 

 .0..0 2.345 انمثهــٙ
35 34 14.622 

0.01 

 2.651 25.665 انثؼــذ٘ انػ انثؼذ٘نظ

 عادج يًرذ يٍ كال االذعاٍْٛ َغعٗذشكٛة 

 1.654 3.142 انمثهــٙ
35 34 15.00. 

0.01 

 .2.11 30.025 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 
خرثاس انًٓاس٘ "ذشكٛة انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالفٙ انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 10) شكم

 َغعٗ عادج"
 

 ( األتي:20والشكل )( 21يتضح من الجدول )
 لصالح  0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لمتركيب النسجى سادة" 27.135أن قيمة "ت" تساوي "

  الطالباتمتوسط درجات  "، بينما كان22.147في التطبيق البعدي " الطالباتاالختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات 
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القبلــي 2.0033.6782.3473.142
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كال االتجاهٍن
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 ."1.002في التطبيق القبمي "
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 1/1لمتركيب النسجى سادة ممتد من السداء " 24.042أن قيمة "ت" تساوي "

" ، بينما كان 17.546في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 
 ."2.567في التطبيق القبمي " الطالباتدرجات متوسط 

وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 1/1لمتركيب النسجي سادة ممتد من المحمة " 23.511أن قيمة "ت" تساوي "
" ، بينما كان 16.554في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 

 ."1.236في التطبيق القبمي " طالباتالمتوسط درجات 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند لمتركيب النسجى سادة ممتد من كال االتجاىين، " 26.087أن قيمة "ت" تساوي "

" ، بينما كان 20.016في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 
 ."2.231في التطبيق القبمي " تالطالبامتوسط درجات 

انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ  انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 13ظذٔل )

 َغعٗ يثشد"

انًعًٕػح 

 انرعشٚثٛح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

 دسظـاخ انؽشٚـح

 "د.غ"
 لًٛح خ

يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 1/3ذشكٛة َغعٗ يثشد ًُٚٛٗ 

 1.240 4.005 انمثهــٙ
35 34 14.50. 

0.01 

 2.255 20.024 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 2/2ذشكٛة َغعٗ يثشد ٚغاسٖ 

 0.002 2.516 انمثهــٙ
35 34 13.65. 

0.01 

 3.622 25.444 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3/3ة َغعٗ يثشد ًُٚٛٙ ذشكٛ

 1.400 3.205 انمثهــٙ
35 34 16.332 

0.01 

 2.056 30.235 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3/1ذشكٛة َغعٗ يثشد ٚغاسٖ 

 1.060 2.565 انمثهــٙ
35 34 15.350 

0.01 

 3.111 662..2 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘
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انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ ثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح انطان( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 11) شكم

 َغعٗ يثشد"

 ( األتي:22والشكل )( 22يتضح من الجدول )
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 2/2لمتركيب النسجى مبرد يمينى " 23.487أن قيمة "ت" تساوي "

"، 18.813في التطبيق البعدي " الطالباتتوسط درجات لصالح االختبار البعدى ، حيث كان م 0.02مستوى 
 ."3.084في التطبيق القبمي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 1/1لمتركيب النسجى مبرد يسارى " 22.567أن قيمة "ت" تساوي "

"، 16.333في التطبيق البعدي " اتالطالبلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 
 ."1.425في التطبيق القبمي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 2/2لمتركيب النسجى مبرد يميني " 25.221أن قيمة "ت" تساوي "

"، 20.126عدي "في التطبيق الب الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 
 ."2.186في التطبيق القبمي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 2/2لمتركيب النسجى مبرد يسارى " 24.268أن قيمة "ت" تساوي "

"، 17.551في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 
 ."1.456في التطبيق القبمي " الطالباتما كان متوسط درجات بين
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انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ  انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 14ظذٔل )

 َغعٗ أطهظ"

انًعًٕػح 

 انرعشٚثٛح

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

اد ػـذد أفش

 انؼُٛـح

"ٌ" 

 دسظـاخ انؽشٚـح

 "د.غ"
 لًٛح خ

يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 2ػذ  5ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 0.652 1.4.5 انمثهــٙ
35 34 14..20 

0.01 

 3.624 26.554 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3ػذ  .ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 1.215 3.121 انمثهــٙ
35 34 13.335 

0.01 

 0...2 444..2 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 5ػذ  .ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 1.320 2.006 انمثهــٙ
35 34 15.610 

0.01 

 2.054 30.620 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 3ػذ 5ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 0.510 1.410 انمثهــٙ
35 34 16.250 

0.01 

 1.111 11.111 البعــدي نظانػ انثؼذ٘

 
انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نالخرثاس انًٓاس٘"ذشكٛة فٙ انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح ٕعطٙ دسظاخ ( دالنح انفشٔق تٍٛ ير12) شكم

 َغعٗ أطهظ"

 ( األتي:21والشكل )( 23يتضح من الجدول )
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 1عد  4لمتركيب النسجى أطمس " 23.718أن قيمة "ت" تساوي "

 ، "15.463في التطبيق البعدي " الطالباتى، حيث كان متوسط درجات لصالح االختبار البعد 0.02مستوى 
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 ."2.374في التطبيق القبمي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 2عد  7لمتركيب النسجى أطمس " 22.224أن قيمة "ت" تساوي "

"، 17.333في التطبيق البعدي " الطالباتجات لصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط در  0.02مستوى 
 ."2.212في التطبيق القبمي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 4عد  7التركيب النسجى أطمس " 26.528أن قيمة "ت" تساوي "

"، 20.518بيق البعدي "في التط الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.02مستوى 
 ."1.005في التطبيق القبمي " الطالباتبينما كان متوسط درجات 

وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2عد 4لمتركيب النسجى أطمس " 25.160أن قيمة "ت" تساوي "
بينما "، 16.221في التطبيق البعدي " الطالباتلصالح االختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات  0.02

  ."2.328في التطبيق القبمي " الطالباتكان متوسط درجات 
نهًعًٕع انكهٙ نالخرثاس  انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘فٙ انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 15 ظذٔل )

 انًٓاس٘

يعًٕع االخرثاس 

 انًٓاس٘

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

 أفشاد انؼُٛـحػـذد 

"ٌ" 

 دسظـاخ انؽشٚـح

 "د.غ"
 لًٛح خ

يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 3.553 31.656 انمثهــٙ
35 34 32.50. 

0.01 

 123.. 346.653 انثؼــذ٘ نظانػ انثؼذ٘

 
ًٕع انرطثٛك انمثهٙ ٔانثؼذ٘ نهًعفٙ انطانثاخ تانًعًٕػح انرعشٚثٛح ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ 13   ) شكم 
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لمجموع االختبار المياري ككل، " 21.407أن قيمة "ت" تساوي "( 22والشكل )( 24يتضح من الجدول )    
 الطالبات، حيث كان متوسط درجات لصالح االختبار البعدى 0.02ستوى وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند م

وبذلك  ،"22.565في التطبيق القبمي " الطالباتسط درجات " ، بينما كان متو 235.542في التطبيق البعدي "
 السابع . يتحقق الفرض 

 :  الثامنالفـرض 
 عمى ما يمي :  الثامنينص الفرض 

المجموعة الضابطة وطالبات المجموعة طالبات "توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات      
 جموعة التجريبية ".لصالح الماالختبار المياري البعدي التجريبية في 

 وضح ذلك : والجداول التالية تولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت"    
االخرثاس انًٓاس٘ ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ   16 ظذٔل )

 انثؼذ٘ "ذشكٛة َغعٗ عادج"

 االخرثاس انًٓاس٘

ٕعظ انًر

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 1/1ذشكٛة َغعٗ عادج

 35 1.536 15.253 تؼذ٘ ضاتطح
6. 0.522 

0.01 

 35 3.251 .31.25 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 2/2ذشكٛة َغعٗ عادج يًرذ يٍ انغذاء 

 35 2.054 16.423 تؼذ٘ ضاتطح
6. ..012 

0.01 

 35 3.0.5 655..2 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 2/2ذشكٛة َغعٙ عادج يًرذ يٍ انهؽًح 

 35 1.655 10.541 تؼذ٘ ضاتطح
6. 5.335 

0.01 

 35 2.651 25.665 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 ٍْٛذشكٛة َغعٗ عادج يًرذ يٍ كال االذعا

 35 2.333 111..1 تؼذ٘ ضاتطح
6. 5.326 

0.01 

 35 .2.11 30.025 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح
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االخرثاس انًٓاس٘ ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ  14  ) شكم

 انثؼذ٘"ذشكٛة َغعٗ عادج"

 :( األذ14ٙانشكم )ٔ (16ٚرضػ يٍ انعذٔل )

 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لمتركيب النسجى سادة" 8.411أن قيمة "ت" تساوي "
في التطبيق البعدي  طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبيةلصالح 

 ."26.142" البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطة" ، بينما كان متوسط درجات 22.147"
وىي قيمة ذات داللة إحصائية ، 1/1النسجى سادة ممتد من السداء  لمتركيب" 7.021أن قيمة "ت" تساوي "

في  طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح  0.02عند مستوى 
 البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطةجات ، بينما كان متوسط در "17.546التطبيق البعدي "

"25.312". 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية ، 1/1النسجي سادة ممتد من المحمة  لمتركيب" 4.224أن قيمة "ت" تساوي "

في  طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبيةلصالح  0.02عند مستوى 
 البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطة، بينما كان متوسط درجات "16.554التطبيق البعدي "

"28.432". 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية لمتركيب النسجى سادة ممتد من كال االتجاىين، " 6.215أن قيمة "ت" تساوي "

في  لتجريبيةطالبات المجموعة ا، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبيةلصالح  0.02عند مستوى 
 البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطة، بينما كان متوسط درجات "20.016التطبيق البعدي "

"27.222". 
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االخرثاس انًٓاس٘ ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ   15 ظذٔل )

 انثؼذ٘"ذشكٛة َغعٗ يثشد"

 س انًٓاس٘االخرثا

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 1/3ذشكٛة َغعٗ يثشد ًُٚٛٗ 

 35 .2.35 20.025 تؼذ٘ ضاتطح
6. 5.114 

0.01 

 35 2.255 20.024 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 2/2يثشد ٚغاسٖ ذشكٛة َغعٗ 

 35 2.115 15.625 تؼذ٘ ضاتطح
6. 5.305 

0.01 

 35 3.622 25.444 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 3/3ذشكٛة َغعٗ يثشد ًُٚٛٙ 

 35 .2.06 10.243 تؼذ٘ ضاتطح
6. ..625 

0.01 

 35 2.056 30.235 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 3/1ذشكٛة َغعٗ يثشد ٚغاسٖ 

 35 2.610 15.442 ضاتطح تؼذ٘
6. 10.100 

0.01 

 35 3.111 662..2 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 

 

 
االخرثاس انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ  ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح 15  ) شكم 

 انًٓاس٘ انثؼذ٘"ذشكٛة َغعٗ يثشد"

15.442

28.662

19.243

30.237
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مبرد ٌسارى 1/3مبرد ٌمٍنً 3/3مبرد ٌسارى 2/2مبرد ٌمٍنى 3/1
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 ( األتي:24) والشكل (26يتضح من الجدول )
 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لمتركيب النسجى مبرد يمينى " 4.223أن قيمة "ت" تساوي "

"، 18.813في التطبيق البعدي " طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات  المجموعة التجريبيةلصالح 
 ."10.016" البعديفي التطبيق  طةطالبات المجموعة الضاببينما كان متوسط درجات 
 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 1/1لمتركيب النسجى مبرد يسارى " 6.204أن قيمة "ت" تساوي "

"، 16.333في التطبيق البعدي " طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح 
 ." 26.514" البعديفي التطبيق  بات المجموعة الضابطةطالبينما كان متوسط درجات 

 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  2/2لمتركيب النسجى مبرد يميني " 7.516أن قيمة "ت" تساوي "
"، 20.126في التطبيق البعدي " طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح 
 ."28.132" البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطةكان متوسط درجات  بينما

 0.02وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2/2لمتركيب النسجى مبرد يسارى " 20.208أن قيمة "ت" تساوي "
"، 17.551عدي "في التطبيق الب طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح 

 ."24.331" البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطةبينما كان متوسط درجات 
انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ االخرثاس انًٓاس٘ ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح .1 ظذٔل )

 انثؼذ٘ "ذشكٛة َغعٗ أطهظ"

 االخرثاس انًٓاس٘

انًرٕعظ 

 ٙانؽغات

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

دسظـاخ 

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 2ػذ  5ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 35 2.220 15.555 تؼذ٘ ضاتطح
6. 0...5 

0.01 

 35 3.624 26.554 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 3ػذ  .ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 35 2.350 15.236 تؼذ٘ ضاتطح
6. ..653 

0.01 

 35 0...2 444..2 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 5ػذ  .ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 35 2.4.5 16.245 تؼذ٘ ضاتطح
6. 11.350 

0.01 

 35 2.054 30.620 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 3ػذ 5ذشكٛة َغعٗ أطهظ 

 35 2.350 .10.35 تؼذ٘ ضاتطح
6. 5.330 

0.01 

 35 3.132 25.132 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح
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االخرثاس ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ  16  ) شكم 

 انًٓاس٘ انثؼذ٘"ذشكٛة َغعٗ أطهظ"

 ( األتي :25والشكل ) (27 يتضح من الجدول )
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ،  1عد  4لمتركيب النسجى أطمس " 8.776أن قيمة "ت" تساوي "

في التطبيق  طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات  المجموعة التجريبيةلصالح  0.02
 ." 24.444" البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطة" ، بينما كان متوسط درجات 15.463البعدي "
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2عد  7لمتركيب النسجى أطمس " 7.562مة "ت" تساوي "أن قي
في التطبيق طالبات المجموعة التجريبية ، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح  0.02

 ."26.125" البعديفي التطبيق  طالبات المجموعة الضابطة، بينما كان متوسط درجات "17.333البعدي "
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند ، 4عد  7التركيب النسجى أطمس " 22.248أن قيمة "ت" تساوي "

في  طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبية لصالح  0.02مستوى 
 البعديالتطبيق  في طالبات المجموعة الضابطة، بينما كان متوسط درجات "20.518التطبيق البعدي "

"25.136". 
وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 2عد 4لمتركيب النسجى أطمس " 6.220أن قيمة "ت" تساوي "

في التطبيق البعدي  طالبات المجموعة التجريبية، حيث كان متوسط درجات المجموعة التجريبيةلصالح  0.02
 ."28.247" البعديفي التطبيق  عة الضابطةطالبات المجمو ، بينما كان متوسط درجات "16.221"
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انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ انًعًٕع انكهٙ ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح  10  ظذٔل )

 نالخرثاس انًٓاس٘

يعًٕع االخرثاس 

 انًٓاس٘

انًرٕعظ 

 انؽغاتٙ

 "و"

االَؽشاف 

 انًؼٛاس٘

 "ع"

ػـذد أفشاد 

 انؼُٛـح

"ٌ" 

سظـاخ د

 انؽشٚـح

 "د.غ"

 لًٛح خ
يغرٕٖ انذالنح 

 ٔاذعآْا

 35 6.110 212.061 تؼذ٘ ضاتطح
6. 23.236 

0.01 

 35 123.. 346.653 تؼذ٘ ذعشٚثٛح نظانػ انرعشٚثٛح

 

انًعًٕع ( دالنح انفشٔق تٍٛ يرٕعطٙ دسظاخ طانثاخ انًعًٕػح انضاتطح ٔطانثاخ انًعًٕػح انرعشٚثٛح فٙ  15  ) شكم 

 ٙ نالخرثاس انًٓاس٘انكه

لمجموع االختبار المياري " 12.125أن قيمة "ت" تساوي " (26والشكل ) (28 يتضح من الجدول )
لصالح المجموعة التجريبية ، حيث كان متوسط  0.02، وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ككل

ا كان متوسط درجات طالبات ، بينم"235.542درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي "
  .وبذلك يتحقق الفرض الثامن، "121.052المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي "

 توصيات البحث:
يوصى الباحث باستخدام تقنيات التعميم الحديثة مثل الوسائط المتعددة والوسائط المتعددة الفائقة 

سيما المواد التي تحتاج الى تخيل قد يعجز والفيديو التفاعمى في تدريس جميع مواد تخصص النسيج وال 
 بعض الطالب من الوصول اليو تسييال لمعممية التعميمية وانماء لروح االبداع واالبتكار لدى الطالب. 
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 العممية المراجع
 أواًل المراجع العربية

 .1005،انؼشتٙداس انفكش  "،انرشاكٛة انُغعٛح انًرطٕسج صاْشيظطفٗ يشعٗ 

 ذكُٕنٕظٛا انرؼهٛى ٔانرؼهى انماْشج داس انفكش انؼشتٗ. 2005 يؽًذ انثغذادٖ

    ٕياخ ٔذؽذٚس انرؼهٛى انماْشج ػانى انكرةذكُٕنٕظٛا انًؼه 2001       اعًاػٛم انغشٚة صاْش

انًٕعغح انًظشٚح انؼايح نهغضل 

 ٔانُغٛط
 و. 1053،، انماْشجطُاػح انمطٍ :َشأج ٔذطٕس انظُاػاخ انُغعٛح "

 .و2000دساعاخ فٗ انُغٛط "، داس انفكش انؼشتٗ ،  ، كٕشش انضغثٗأَظاف َظش

 نٕظٛح ذظًًٛٓا اَراظٓا َششْا ذطثٛمٓا ذمًٕٚٓا انماْشج ػانى انكرة.انًمشساخ انركُٕ 2000 انغشٚة يؽًذ صاْش

ذكُٕنٕظٛا انُغٛط ٔانرشاكٛة انُغعٛح ـ يؽاضشاخ ـكهٛح انرظايٛى ـعايؼح او انمشٖ يكح انًكشيح ـ  ٚاعش يؽًذ ػٛذ ؼغٍ

200. 

 و .2016يمذيح فٗ ػهى انُغٛط " كهٛح االلرظاد انًُضنٗ  عايٛح انطٕتشٗ

 و.2005،، داس انششٔق نهُشش ٔانرٕصٚغانًُغٕظاخ" ، نٛهٗ ؼعاصٍٚ د ػغاكشٚحعؼا

 و .1054، ، يطثؼح َٓضح يظشانُغٛط انًظشٖ ذاسٚخ فٍ ػثذ انشؼًٍ ػًاس

 .و10.2، ، انماْشج، داس انًؼاسفيذخم إنٗ ذكُٕنٕظٛا انُغٛط ٔانراتغرشٖ ػثذ انشافغ كايم

 ...10 ،داس انًؼاسف ،غٛطاالخ انُ ـ ـ ـ ـ ـ

 و.1005 ،، داس انفكش انؼشتٗانرشاكٛة انُغعٛح انًرطٕسج" يظطفٗ يشعٗ 

، كهٛح انفٌُٕ ٔانرظًٛى انذاخهٗ نهثُاخ لغى ذظًٛى ذكُٕنٕظٛا انُغٛط ٔانرشاكٛة انُغعٛح  يؽًذ ٚاعش

 ، ب.خ األصٚاء

 شاَٛا انشعائم انؼهًٛح ) ياظٛغرٛش (

كهٛح  ،سعانح ياظغرٛش ،اعرخذاو َظاو انٕعائظ انًرؼذدج فٙ طُاػح انًالتظ انعاْضج خانذ يظطفٗ ػاتذ

 .1005 ،ؼهٕاٌ ظايؼح ،االلرظاد انًُضنٗ

أشش تشيعٛاخ انٕعائظ انًرؼذدج فٙ اكرغاب يٓاسج انثشيعح األعاعٛح ٔاالذعاِ َؽٕ يادج  إٚٓاب يؽًذ يشصٔق

كهٛح انرشتٛح انعايؼح اإلعاليٛح  ،سعانح ياظغرٛش ،اخ انظف انؼاششانركُٕنٕظٛا نذٖ طانث

 .2006 ،تغضج

انؽًٛذ  أؼًذ ٔفاء ػثذ

 ؼًذٖ

 ،كهٛح انفٌُٕ انرطثٛمٛح ،ياظغرٛش ،ذطثٛك ذكُٕنٕظٛا انٕعائظ انًرؼذدج فٙ يعال انًُغٕظاخ

 .2006 ،ظايؼح ؼهٕاٌ

ًٛح يٓاساخ ذظًٛى انًُارض انًغطؽح نالطفال تاعرخذاو انفٛذٕٚ فاػهٛح تشَايط فٗ ذُ عاسج اتشاْٛى يٓشاٌ

 .2000 ،، ظايؼح ؼهٕاٌانرفاػهٗ، سعانح ياظغرٛش غٛش يُشٕسج كهٛح االلرظاد انًُضنٗ

أشش اعرخذاو انٕعائظ انًرؼذدج فٙ ذؽظٛم طالب انظف انصانس يرٕعظ نًٓاسج انمشاءج فٙ  ؼًذ تٍ يطٛغ هللا انغهًٗ

ضٚح ٔػهٗ ذًُٛح اذعاْاذٓى َؽْٕا تًذاسط يكح انًكشيح ،سعانح ياظغرٛش كهٛح انهغح اإلَعهٛ

 و.2015انرشتٛح ،ظايؼح او انمشٖ تًكح انًكشيح، ـ

انمٛى انفُٛح نألشكال انُٓذعٛح ٔانرشاكٛة انُغعٛح فٙ انرشاز انشؼثٗ انًظشٖ كًظذس الششاء يكًالخ  اٚح يؽًٕد

 و.2016 ،، ظايؼح ؼهٕاٌ، كهٛح االلرظاد انًُضنٗج، سعانح ياظغرٛش غٛش يُشٕسانًالتظ



 فاعمية برنامج تعميمي لبعض التراكيب النسيجية البسيطة باستخدام الوسائط المتعددة 
 لطوبشى، أ.د/ايمان عبدالحكيم الصافورى،أ.د/ سامية محمد محمد ا إعداد /

 أحمد عبدالستار أبوالحسن عدوىأ.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 1027 - السابع العدد –مجمة التربية النوعية 

1- 111 - | 
P a g e 

 شانصاً انشعائم انؼهًٛح ) دكرٕساج (

ذًُٛح االتركاس فٙ ذظًٛى ٔذكُٕنٕظٛا انًُغٕظاخ تاعرخذاو ػُاطش انٕعائظ  أؼًذ ٔفاء ػثذانؽًٛذ ؼًذٖ

 .2011 ،ظايؼح ؼهٕاٌ ،كهٛح انفٌُٕ انرطثٛمٛح ،دكرٕساج ،انًرؼذدج

دساعح ذاشٛش انرشكٛة  10.5كهٛح انفٌُٕ انرطثٛمٛح ظايؼح ؼهٕاٌ سعانح دكرٕساج  د سشٛذ ؼشتٗيؽًٕ

انثُائٗ انُغعٗ ػهٗ تؼض خٕاص انمًاػ ٔاالعرفادج يُٓا فٙ ذظًٛى ألًشح 

 انًفشٔشاخ .

سعانح دكرٕساِ غٛش  ،اػذاد تشَايط نرؼهٛى ذظًٛى ألًشح يفشٔشاخ انعاكاسد َٛفٍٛ ؼغٍ يؽًذ

 .2011،ظايؼح ؼهٕاٌ ،كهٛح انرشتٛح ،جيُشٕس

اعرخذاو انؽاعة االنٗ فٗ اػذاد تشَايط يرخظض نهرُثؤ تماتهٛح ألًشح انرشٚكٕ  اعايح ؼغٍٛ

 .2002 ،سعانح دكرٕساج غٛش يُشٕسج ،نهؽٛاكح

ٛح انرظًٛى انُغعٗ اعرخذاو انكًثٕٛذش فٙ تشيعح االيكاَاخ انثُائٛح ٔانعًانٛح نؼًه عايٙ ؼغٍٛ ػثذ انثالٗ  

 ،سعانح دكرٕساجغٛش يُشٕسج ،نأللًشح ذثؼا نهًرطهثاخ انؼظشٚح نهًعرًغ انًظشٖ

 ...10 ،ظايؼح ؼهٕاٌ ،ٌٕ ذطثٛمٛحكهٛح فُ

انرشكٛة انثُائٙ نهمًاػ ٔأششِ ػهٗ خٕاطّ ٔخطٕاخ انرظُٛغ إلَراض انًهثٕعاخ "،  انطٕتشٙعايٛح 

 .و1005اللرظاد انًُضنٗ ،ظايؼح ؼهٕاٌ سعانح دكرٕساِ غٛش يُشٕسج ،كهٛح ا

تشَايط فٗ ذًُٛح يٓاساخ ذظًٛى انًُارض انُغائٛح تاعرخذاو انٕعائظ انًرؼذدج  عاسج اتشاْٛى يٓشاٌ

 دكرٕساج

إعرؽذاز أعانٛة يثركشج نرظًٛى األلًشح تئعرخذاو أنٛاخ انرشاكٛة انُغعٛح "،  ْٛصى ػثذ انذاٚى

 و.2014 ،ظايؼح ديٛاط ،، كهّٛ انفٌُٕ انرطثٛمٛحسعانح دكرٕساِ غٛش يُشٕسج

 خايغاً انًؼاظى

، 1، ضيعًغ انهغح انؼشتٛح ،يظشٚح ، يطثؼح يظش ششكح يغاًْحانًؼعى انٕعٛظ إتشاْٛى يظطفٗ ٔآخشٌٔ

 .و1061، انماْشج

 .و1030، ، انماْشج، داس انُٓضح انًظشٚحيؼعى انًظطهؽاخ أؼًذ تٍ يؽًذ

 و.1055،انذًٚمشاطٛح ، ظًٕٓسٚح انًاَٛايؼعى انًظطهؽاخ انُغعٛح" شٖ ػثذ انًُؼىطث

 عادعاً انًعالخ ٔانًؤذًشاخ انؼهًٛح

يذؼد يؽًذ ؼغٍٛ أتٕ 

 ْشًٛح

تشَايط ذؼهًٛٗ يمرشغ نرمُٛاخ اَراض انصٕب انشظانٗ "اعرخذاو انٕعائظ انًرؼذدج 

انؼهًٗ انذٔنٗ  تانًؤذًششٕس " تؽس يُنخذيح انًششٔػاخ انظغٛشج ٔانًرٕعطح

 .2016يإٚ  16/15انشاتغ نكهٛح االلرظاد انًُضنٗ ظايؼّ ؼهٕاٌ 

 انزكٛح ٕاذفٓان ػهٗ انثغٛطح انُغعٛح انرشاكٛة نرؼهى ٚظهػ ذؼهًٛٙ ذطثٛك ذظًٛى ، ديٛاٌ يشلضأياَٗ يؽًذ

 و .2013، أكرٕتش 4انؼذد  3، يعهذ، يعهح انرظًٛى انذٔنٛحانهٕؼٙ ٔانكًثٕٛذش

عايٛح يؽًذ يؽًذ 

 انطٕتشٗ

َؽٕ اعرشاذٛعٛح الػذاد يؼهى ذشاكٛة انًُغٕظاخ فٙ انرؼهٛى انفُٙ ٔانعايؼٗ ذثؼا نهًرطهثاخ 

 .2010  ،يظش ،انؽذٚصح نعٕدج انرؼهٛى ـثؽس يُشٕس يعهح انرشتٛح انُٕػٛح

يؽًذ/  شاكش يؽًذ أياَٙ

 عًؼاٌ يشلض إَٔس ديٛاٌ

 انزكٛح انٕٓاذف ػهٗ انثغٛطح انُغعٛح انرشاكٛة نرؼهى ٚظهػ ٙذؼهًٛ ذطثٛك ذظًٛى

 انهٕؼٙ ٔانكًثٕٛذش

A Digital Educational Application for Learning Simple 
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Weave Structures via Smart Phones and Tablet PCs, 

International Design Journal Volume 3 Issue 4,  
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