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فاعلية استخدام الفصول االفرتاضية يف اكساب الطالبات املهارات األساسية لتقنيات احلياكة يف ظل
انتشار جائحة كورونا
The effectiveness of using virtual classrooms in providing students with
basic knitting skills during Corona pandemic

د .نوره حمسن حممد الدعجاني

أستاذ مساعد بقسم تصميم االزياء والنسيج ،كلية التصاميم والفنون التطبيقية ،جامعة الطائفnora.m@tu.edu.sa ،

ملخص البحث :Abstract

يشهد العالم اليوم متغيرات مستحدثة وخطيرة في نفس الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا
والذي عمل على جعل العالم يمر بأزمة حقيقية في شتي المجاالت ،وقد عمل انتشار فيرس كورونا
علي تأثر مختلف مجاالت الحياة ،والذي عمل على توقف العديد منها ،بسبب التخوف من انتشار
الفيروس بشكل كبير في المجتمعات المختلفة ،ومن أهم هذه المجاالت التي اثر عليها انتشار
الفيروس هو مجال التعليم بجميع مراحل التعليم المختلفة ،مما عمل على البحث عن وسائل بديلة
عن التعلم التقليدي ومن أهمها التعلم االلكتروني ووسائله االلكترونية المختلفة التي يمكن من خاللها
تقديم فصول افتراضية للمقررات عن بعد بطرق متزامنة وغير متزامنة ،ولذلك يعتبر التعليم
اإللكتروني هو وسيله تعليمية تهدف إلى إيجاد بيئة عمل تفاعلية تحتوي على تطبيقات الحاسب
وتقنياته المختلفة ،التي تمكن الطالبات من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت وأي مكان ،حتي
يتحقق نجاح العملية التعليمية والتي يمكن من خاللها تقديم المحتوي العلمي بطرق بسيطة وسهلة
يمكن من خاللها الفهم واالستيعاب للطالبات عن بعد ،ومن هنا تظهر مشكلة البحث من خالل
التساؤل التالي ما هي إمكانية تدريس مقرر تقنيات الحياكة للطالبات باستخدام الفصول االفتراضية
المتزامنة ،يهدف البحث الي قياس فاعلية استخدام بيئة الفصول االفتراضية المتزامنة في تدريس
محتوي مقرر تقنيات الحياكة ،من خالل عمل اختبار قبلي وبعدي لقياس مهارات الطالبات لمحتوي
المقرر ،ويفرض البحث أن هناك فرق دال إحصائيا ً عند مستوي (≤ )0.05بين متوسطي درجات
طالبات المستوى األول بقسم تصميم األزياء والنسيج في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة
األداء المهارى في مقرر تقنيات الحياكة  ،قد توصلت نتائج البحث الي وجود فرق دال إحصائيا ً
عند مستوي (≤ )0.05بين متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعدي لمقياس االتجاه
نحو بيئة الفصول االفتراضية لصالح نتائج التطبيق البعدي الستخدام الفصول االفتراضية المتزامنة
في التطبيق العملي لمقرر تقنيات الحياكة ،ويوصي البحث بزيادة االهتمام التعلم االلكتروني
ومجاالته المختلفة وتطبيقها بجميع المراحل الجامعية.

كلمات دالة :Keywords

الفصول االفتراضية
Virtual Classroom
تقنيات الحياكة
Knitting Techniques
جائحة كورونا.
Corona Pandemic.
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مقدمة Introduction

()3

يعتبر التعليم االلكتروني ظاهرة حديثة ظهرت في بداية التسعينات
من القرن الماضي كنمط تعليمي ،حيث يعتمد هذا النمط على
التقنيات اإللكترونية في توفير بيئة تعليمية الكترونية تفاعلية
يستخدمها المتعلم في أي وقت ومن أي مكان وبأي سرعة في التعلم
حيث تعمل هذه البيئة على تحقيق األهداف التعليمية المسطرة بكفاءة
()1
عالية وجودة وفاعلية.
ونظرا ً لظهور االزمة الوبائية التي مر بها العالم منذ نهاية  2019م
على انتشار جائحة كورونا الحاجة الماسة والملحة لهذا الشكل من
التعليم المبني على التباعد الجسدي كما اوصت به جميع منظمات
الطبية والصحية ،وهو التعليم عن بعد الذي يمثل التعليم االلكتروني
أحد أوجهه األساسية وجعل الدول تفكرا جديا َ في توطين هذا الشكل
الطارئ وجعلة أنموذجا ً قارا ودائما َ حتى في ظل توفير التعليم
الحضوري التقليدي ،خاصة وأن وقوع العالم تحت صدمة كورونا
ً ()2
او غيرها من االزمات واألوبئة مستقبال ليس مستبعدا َ تماما.
فالتعليم عبر وسائل التعليم االلكترونية هو وسيلة فعالة للوصول الي
المعرفة بشكل أسرع واسهل وأيضا يعمل علي تنمية قدرات
الطالبات العلمية والمهارية حيث انه يساعد في وجود تغذية راجعة
للمحتوي التدريسي من خالل أساليب وطرق التعلم االلكتروني
المختلفة ومن أهمها التعلم بالصف المقلوب والفصول االفتراضية
والتي تساعد الطالبات علي التعلم المتزامن وهو من طرق التعلم

الحديثة والمتبعة في ظل انتشار جائحه كورونا
والتعليم عن بعد ال يشترط فيه تواجد طرفي العملية التعليمية
األساسيين :المعلم والطالب ،في المكان نفسه او الزمان نفسه ،وذلك
من خالل استخدام التقنيات التي تتيح اإلمكانية لتقديم تعليم يتجاوز
الحدود الزمانية والمكانية ،وأبرز امثلة نمط التعليم عن بعد هو
الفصول االفتراضية التي تعتمد التقنية لتقريب المسافات ،وتقديم
دروس مباشرة رغم بعد المسافة بين الطالب وبين المعلم (.)4
عليه اتضحت مشكلة البحث في التساؤل التالي:
 ما هي إمكانية تدريس مقرر تقنيات الحياكة للطالباتباستخدام الفصول االفتراضية المتزامنة؟

أهداف البحث Objectives
 .1قياس فاعلية استخدام بيئة الفصول االفتراضية المتزامنة في
تدريس محتوي مقرر تقنيات الحياكة.
 .2التعرف على أراء الطالبات ومدى فاعلية التعلم عن طريق
الفصول االفتراضية.
 .3معرفة المعوقات التي تحد من استخدام الفصول االفتراضية من
وجه نظر الطالبات.

فروض البحث :Research Hypotheses

 .1إمكانية اكتساب المهارات األساسية لتقنيات الحياكة عبر
الفصول االفتراضية.
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 .2هناك فروق ذات دالله إحصائية عند ( )0.05لمتوسط
الدرجات للطالبات المستوى األول بقسم تصميم األزياء
والنسيج في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المهارات االزمة
لتقنيات الحياكة.
 .3هناك فروق ذات دالله إحصائية عند ( )0.05بين التكرارات
والنسبة المئويه آلراء الطالبات في مدى فاعلية الفصول
االفتراضية بمنصة البالك بورد في اكساب الطالبات المهارات
الالزمة لتقنيات الحياكة.

أهمية البحث Significance

 .1التعرف على أهمية التعلم االلكتروني وطرق التعامل مع
الفصول االفتراضية فما يخدم مجال المالبس والنسيج.
 .2تزويد الطالبات بالمهارات الالزمة المتطلبة للتقنيات الحياكة
األساسية من خالل الفصل االفتراضي.
 .3إمكانية حل المشكالت التقنية للفصل االفتراضي في تعلم
مهارات تقنيات الحياكة األساسية.

منهج البحث :Research Methodology

اعتمد البحث المنهج الوصفي والتجريبي بدراسة المهارات الالزمة
لتقنيات الحياكة من خالل نظام الفصول االفتراضية.

حدود البحث : Delimitations

الحدود الموضوعية :مقرر تقنيات الحياكة 1
الحدود البشرية :طالبات المستوى األول من قسم تصميم األزياء
والنسيج.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول
الحدود المكانية :جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية

أدوات البحث : Tools

 مجموعات من تقنيات الحياكة األساسية وتنفيذها عن طريق
نظام الفصول االفتراضية بالبالك بورد
 استمارة االستبيان وتقييم المهارات بالتعاون مع استاذه المقرر.

االطار النظري Theoretical Framework
شهد القرن الحالي تغيرات كثيرة في مجاالت الحياة كافة ،ترافقها
مجموعة من التطورات الحديثة ،والتحديات الجديدة والتي ترافقها
األزمات المؤثرة في المجتمعات حيث تشكل مصدر قلق كبير
للمؤسسات التعليمية والخوف من السيطرة عليها ومن التغيرات
المفاجئة المتالحقة لحدوثها ومدى تأثيرها على الفرد والمجتمع
ومدى امتداد تأثيرها المستقبلي ،فكان لظهور الوباء وسرعة انتشاره
أزمة حقيقة فرضت نفسها على الجميع(.)5
والن التعليم يلعب دورا أساسيا وحيويا في جميع المجتمعات
والدول ،وألنه بسبب جائحة كورونا المستجد الذي ظهر عابرا
للحدود في الصين لينتشر تأثيره على كل مجاالت الحياة في العالم
ليواجه قطاع التعليم واحدة من أشد األزمات باختالف تأثيرها
وطبيعة شدتها والتي من الممكن أن تترك أثارا على المدى الطويل
في الحيز التي تحدث فيه (.)6
فالتعليم االلكتروني يشمل استخدام التكنلوجيا الحديثة بشتى أنواعها
المتنوعة إليصال المعلومة بوضوح للمتعلم بأقل جهد وأقصر وقت
ممكن لتحقيق أكبر فائدة وقد يكون هذا التعليم لحظي او غير
()7
لحظي
حيث يسعى التعليم االلكتروني إلى تحقيق عدة اهداف منها:
 .1بناء بيئة ذات طالب تعليمي تفاعلي الكتروني حديث وبه تنوع
للمعلومات.
 .2العمل علي دعم العمليات التعليمية التي تتبع أساليب التعلم
االلكتروني بشكل مباشر وطرق متزامنة داخل غرفة الصف

االفتراضية.
 .3اكساب المهارات او الكفايات االزمة الستخدام تقنيات
االتصاالت والمعلومات.
 .4انشاء مجموعه من الشبكات االلكترونية في المؤسسات
التعليمية.
 .5العمل علي توجيه الفئات العمرية الي طرق التعلم التي تتناسب
مع أعمارهم (.)8
 الفصول االفتراضية:الفصل االفتراضي هو وسيلة تعليمية يتم تقديمها للطالب
والطالبات بشكل مباشر او غير مباشر عبر وسائل وبرامج االنترنت
المختلفة  ،مع وجود عوامل محفزة للطالبات اثناء الشرح او تقديم
المعلومة عبر الفصول االفتراضية ،ويوجد من الفصول االفتراضية
نوعان وهم الفصول االفتراضية المتزامنة وهذه يمكن من خاللها
تقديم المعلومة للطالبات بشكل مباشر في نفس وقت حضور
الطالبات والمعلم وهي اكثر فتعلية من الفصول الغير متزامنة حيث
انها تتيح للطالبة الحصول علي إجابة السؤال في نفس وقت
المحاضرة وتعمل علي زيادة التفاعلي بين المعلم والمتعلم ،والفصل
االفتراضية الغير متزامنة هي أيضا من وسائل التدريس الفعالة
ولكن تتيح للطالبة للرجوع للمحاضرة في أي وقت وترك رسائل
للمعلم من خالل المنتديات وقاعات المناقشة والحوار التي يتم
انشائها من قبل المعلم (.)9
والفصول االفتراضية يمكن من خاللها تنمية قدرات ومهارات
الطالبات في المقررات النظرية والعملية وذلك من خالل الفيديوهات
والشروح التوضيحية المختلفة التي ينظمها المعلم والتي تخدم العملية
()10
التعليمة بشكل فعال.
وتم تقسيم الفصول االفتراضية إلى:
 الفصول االفتراضية المتزامنة :وهي شبيه بالقاعات الدراسية
يستخدم فيها برامج وشروح توضيحية في وقت متزامن مع وقت
المحاضرة في حضور المعلم والمتعلم.
 الفصول االفتراضية غير المتزامنة وهي فصول تقليدية
الكترونية تمم عن طريق الدخول إلى شبكات االنترنت في في زمن
ووقت غير محددين حيث انها تتيح للطالبات الدخول الي المحاضرة
في الوقت المناسب لها بدون التقيد بموعد محدد للمحاضرة ،فهي
تستخدم برمجيات وأدوات غير تزامنية كالمراسالت بين المتعلمين،
()11
البريد االلكتروني ،ومنتديات الحوار
متطلبات نجاح الفصول االفتراضية:
 اختيار المقررات األكثر مناسبة للتعلم االلكتروني.
 اختيار األنشطة والتدريبات المناسبة.
 استخدام أساليب تقويم مناسبة.
 تزويد المتعلمين بالتغذية الراجعة بشكل فوري الستكمال تعلمة.
 توفير األدوات التي تساعد على تحفيز المتعلمين لضمان
استمرار التعلم (.)12
وللفصول االفتراضية
 تقنيات الحياكة:تقنيات الحياكة تعد من اهم مراحل حياكة القطعة الملبسية والتي
يعتمد عليها في جودة مراحل اإلنتاج المختلفة داخل مصانع المالبس
بشكل عام:
فالحياكة هي الطرق او األساليب المختلفة المستخدمة في تجميع
أجزاء المالبس تبعا ً لتصنيف نوع الحياكة والخامات المستخدمة،
للوصول إلى الشكل النهائي للمنتج الملبسي باستخدام غرز الحياكة
(.)13
اليدوية او بماكينة الحياكة
وصالت الحياكة تعد كذلك من العناصر األساسية لتشكيل الزي
حيث تؤثر على أداء الملبس سواء في النواحي الوظيفية او الجمالية
ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
 .1الحياكات البسيطة :وتتم هذه الحياكة بصف واحد أو أكثر من
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وان وباء كورونا المستجد هو حالة ناشئة وسريعة التطور،
حيث البد من تطبيق التباعد االجتماعي لتطبيق االستجابة السريعة
له .يعد  Coved-19جائحة ألنه بات وباءا ً عالميا ً يمكنه إصابة بلد
بأكمله أو عدة بلدان عبر أكثر من قارة ،وبالتالي تحول إلى جائحة
عالمية ( )Global Pandemicبعد انتشاره في اكثر من قارتين
(آسيا -أوروبا – وامريكا الشمالية) و ما لبث أن انتشر في كل
()15
القارات.

الغرز ويمكن تنفيذها على مرحلة واحدة مثل الحياكة العادية،
ويفضل استخدامها في حاالت الخياطات المستقيمة أو المنحني
وتتطلب تشطيب ،او تتم على مرحلتين وتسمى حياكة بسيطة ثنائية
مثل الحياكة الفرنسية ويطلق البعض عليها الحياكة البارزة.
 .2الحياكة المتراكبة (اإلنجليزية) وتسمى الحياكة المسطحة.
 .3حياكة الحواف حيث يمكن استخدامها في تنظيف وتشطيب.
 .4حياكة الزينة (.)14
جائحة كورونا ()Coved-19إجراءات البحث : Procedure
تعرف الجائحة بانها انتشار وباء او امراض معدية بين البشر
في إقليم ما ،ومرض كورونا ( (Coved-19يعرف باسم المرض
اوالً :توثيق الهم التقنيات المطلوبة للحياكة األساسية من خالل
التنفسي الحاد المرتبط بمرض تنفسي حيواني المنشأ حيث تفشى في
الفصل االفتراضي بمنصة البالك بورد ومدى إنتاجية الطالبات في
وهوان في الصين 2020-2019م وله مجموعة من االعراض
فهم المهارات التي تم عرضها خالل أسابيع التعلم المحددة حيث تم
تشمل الحمى ،السعال ،وضيق التنفس(.)15
اختيار عدد  7تقنيات حياكة وهي كالتالي:
 .1عرض الغرز اليدوية األساسية للخياطة وخطوات العمل
العرض وخطوات العمل

تنفيذ الطالبات للتقنية المطلوبة

.2

التدريب على الحياكة بالماكينة بغرزها الضيقة والوسط والواسعة
العرض وخطوات العمل

تنفيذ الطالبات للتقنية المطلوبة
)International Design Journal, Volume 12, Issue 2, (March 2022
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 واالنجليزية) وخطوات العمل،عرض تقنية خياطة الجنب (الحياكة الفرنسية
العرض وخطوات العمل
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.3

تنفيذ الطالبات للتقنية المطلوبة

 عرض تقنية عمل الكسرات بأنواعها وخطوات العمل.4
العرض وخطوات العمل

تنفيذ الطالبات للتقنية المطلوبة

عرض تقنية تركيب االزرار والعراوي بأنواعها

.5
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العرض وخطوات العمل

تنفيذ الطالبات للتقنية المطلوبة

 .6عرض تقنية تركيب السجاف والبيه وخطوات العمل
العرض خطوات العمل

.7

تنفيذ الطالبات للتقنية المطلوبة
عرض تقنية تركيب السسته (السحاب) وخطوات العمل
العرض وخطوات العمل
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تنفيذ الطالبات للتقنية المطلوبة

ثانياً :المعالجات اإلحصائية لالستبيان
 .1حساب الصدق والثبات لبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة
(أ) -المحتوي وصدقة:
لكي يتم التأكد من المحتوي وصدقة تم عرض قائمة مهارات تقنيات
الحياكة المختلفة بشكل مبدئي على عدد معين من المحكمين في
مجال التخصص ولذلك لتحكيم صدق المحتوي من حيث الصياغة
جدول ( )1معامل اتفاق المحكمين على بطاقة مهارات تقنيات الحياكة
معامل
عدد مرات عدم
عدد مرات
بنود التحكيم
م
االتفاق
االتفاق
االتفاق
%90.90
1
10
شمول تغطية بطاقة مهارات العروض التفاعلية
1
%100
0
11
السهولة والوضوح والدقة
2
%90.90
1
10
صحة الصياغة اللغوية
3
Cronbachوهو عبارة عن نموذج اتساق داخلي والذي يعتمد على
تم استخدام مقياس التفاق المحكمين وعددهم ( )11لحساب
معدل االرتباط البيني بين العبارات الكلية للبطاقة ووصل معامل
الثبات للمحكمين من خالل شروط التحكيم المحددة للبطاقة والتي تم
الثبات الكلى وصدق العبارات للبطاقة الي ( )0.872وهو ثبات ذات
تحكيمها من خالل تسجيل مالحظات مختلفة ومستقلة ،ولتحديد
درجه معامل مرتفعة.
التوافق بين المحكمين تم استخدام معادلة كوبر وهي عبارة عن قياس
نسب االتفاق= والتي تساوي (عدد مرات االتفاق علي عدد مرات
اختبار ثبات بطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة
تم حساب ثبات بطاقة االستبيان(  ( Reliabilityمن خالل
االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق ×  ) 100واتضح ان نسبة االتفاق
استخدام تجزئة نصفية(  ) Split - Halfلذلك تعتبر هذه الطريقة تم
هي ( )%100 : %90.90وهي نسب اتفاق مرتفعة ومقبولة.
استخدامها في تطبيق البطاقة لمرة واحدة و يجزأ بعد ذلك إلي
حساب صدق االتساق الداخلي:
نصفين متكاملين ،وبعد ذلك تم الحساب لعمامل االرتباط للدرجات
تم دراسة المتغيرات التابعة للبحث الستخالص األداءات
في التجزئة النصفية للتعرف علي معامل ثبات البطاقة
الخاصة بالمهارات االزمة لتقنيات الحياكة الالزم إكسابها لدي
وقد وصل معامل الثبات لسبيرمان  /براوان يساوي (، )0.858
الطالبات ،كما تم مالحظة عينة استطالعية أثناء التجريب
حيث ان معامل الثبات الكلي يساوي ( )0.860وذلك يؤكد على
االستطالعي وتسجيل مواقفهم وتحليلها ،كما تم استطالع رأي السادة
ارتفاع معامل ثبات كلي لالستبيان  ،والجدول التالي يوضح
المتخصصين والخبراء في التخصص وبعض أساتذة المناهج وطرق
معامالت ارتباط بيرسون بين العبارات الفرعية وبطاقة المهارات
التدريس حول المهارات التي ينبغي مالحظتها وقد نظمت في
االزمة لتقنيات الحياكة (ككل):
صورتها األولية في مجموعة محاور رئيسية ،وتم حساب االتساق
الداخلي وصدق العبارات بطريقة معامل ألفا لـ كرونباخ Alpha
جدول ( )2معامالت ارتباط بيرسون بين العبارات الفرعية وبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة (ككل)
معامل ارتباط بيرسون
المهارة
**0.852
تعلم الغرز اليدوية األساسية
**0.829
استخدام ماكينة الحياكة لعمل أنواع الخطوط والزوايا والغرز الزخرفية
**0.832
تعلم تقنية خياطة الجنب (حياكة فرنسية – حياكة انجليزية)
**0.842
تعلم تقنية عمل الكسرات بأنواعها
**0.874
تعلم تقنية تركيب األزرار _الكبسون
**0.841
تعلم تقنية تركيب االنفورم على حردة الرقبة
**0.839
تعلم تقنية تركيب السجاف على حردة االبط
**0.807
تعلم تقنية تركيب العراوي بأنواعها
**0.834
تعلم تركيب البيه
**0.851
تعلم تركيب الوسوسة (السحاب)
على أن عناصر البطاقة الفرعية بها اتساق داخلي ذات درجه عالية
باستقراء الجدول السابق يتضح ان كل معامالت االرتباط بين كل
للقياس.
عنصر من والبطاقة الكلي هي معامالت ارتباط قوية طردية ،وهي
دالة عند مستوي  ،0.01وتأسيسا ً على ما سبق فإن هذه النتائج تدل
حساب زمن بطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة.
اللغوية ودقة وسالمه المفردات التي تحتوي عليها البطاقة ومناسبة
التقدير المحدد لكل عبارة حتي يكون التقييم قد تم خضوعه لصدق
وثبات المحتوي وبذلك أصبحت البطاقة مكونة من ( )10مفردات،
ويوضح الجدول التالي معامل االتفاق علي بطاقة المهارات االزمة
لتقنيات الحياكة.
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تم تقدير وقت بطاقة االستبيان من خالل المالحظة  ،ومتابعة مهارة
الطالبة في استطالء االراء لحساب المتوسط للوقت الكلي بواسطة
حساب الوقت الكلي لجميع الطالبات في أداء المهارة.
وضع بطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة في شكلها النهائي
بعد حساب المعامالت اإلحصائية ،أصبحت بطاقة المهارات االزمة
لتقنيات الحياكة في صورتها النهائية وكانت تقاس درجة األداء من
خالل مقياس تقدير ثنائي كما هو موضح بالجدول التالي:

مهارات تقنيات حياكة ويندرج أسفله ( )5عبارات بموجب ()15
درجة.
المحور الثاني :فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في جودة
مخرجات مقرر تقنيات حياكة ويندرج أسفله ( )4عبارات بموجب
( )12درجة.
المحور الثالث :معوقات استخدام الفصول االفتراضية ففي مقرر
تقنيات حياكة ويندرج أسفله ( )5عبارات بموجب ( )15درجة.
ومن هنا يتضح عدد عبارات البطاقة ( )14ولهم ( )42درجة ،و
االستبانة عبارة عن ميزان ثالثي (نعم ،إلى حد ما ،ال) وذلك بإعطاء
(ثالث درجات لنعم ،ودرجتان إلى حد ما ،ودرجة واحدة لـ ال).
المعامالت اإلحصائية الستبانة آراء المتخصصين
 صدق االستبانة :يقصد به قدرة االستبانة على قياس مما وضع
لقياسه ،وتم التحقيق من صدق االستبانة باستخدام "صدق المحكمين،
الصدق اإلحصائي"
 صدق المحكمين :يعرض الشكل االول لالستبانة على عدد من
المحكمين في مجال المالبس والنسيج بمرتبة (مدرس ،أستاذ مساعد،
أستاذ) ،والتحقق من صدق محتواها وإبداء الرأي فيها من حيث
(سالمة ووضوح الصياغة اللغوية للعبارات ،سالمة الصياغة
العلمية للعبارات ،التسلسل المنطقي للعبارات داخل كل محور)،
والتي أقروا بصالحيتها للتطبيق بعد إجراء التعديل الالزم و ترتيب
وصياغة العبارات ،و من الجدول االتي يتضح نسبه االتفاق بين
المحكمين.

جدول ( )3مقياس تقدير بطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة
في الصورة النهائية للتطبيق
درجة ممارسة األداء
جزئي
تام
1
2
الدرجة العظمي ( )20وبذلك أصبحت البطاقة صالحة وجاهزة
للتطبيق في شكلها النهائي.
 :2استبانة آراء الطالبات في استخدام الفصول االفتراضية
 الهدف من األستبانة :التعرف علي آراء الطالبات في مدى
معرفة فاعلية الفصول االفتراضية بمنصة البالك بورد في اكساب
الطالبات المهارات الالزمة لتقنيات الحياكة لطالبات المستوى األول
بقسم تصميم األزياء والنسيج جامعة الطائف
 وصف االستبانة :اشتملت على ( )3محاور كاألتي:
المحور األول :فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في اكساب
الجدول رقم ( )4نسب اتفاق المتخصصين على بنود البطاقة االراء
النسبة المئوية
عدد مرات عدم
عدد مرات
بنود التحكيم
م
%
االتفاق
االتفاق
100%
0
15
سالمة ووضوح الصياغة اللغوية للعبارات.
1
93.33%
1
14
سالمة الصياغة العلمية للعبارات
2
93.33%
1
14
التسلسل المنطقي للعبارات داخل كل محور
3
من خالل الحساب لصدق االتساق الداخلى من خالل حساب
يتضح من الجدول السابق ارتفاع نسب اتفاق المحكمين على
معامل اإلرتباط (معامل ارتباط بيرسون) بين درجة كل محور
بنود االستبانة حيث تراوحت ما بين ( )%100 ،%93.33والذي
ودرجتة الكلية لالستبيان ،وذلك يتضح من خالل الجدول التالي:
يؤكد صدق االستبيان.
صدق االتساق الداخلي (االحصائي):
الجدول رقم ( )5لحساب قيم المعامالت االرتباط بين درجة المحاول الكلية الستبانة آراء المحكمين
الداللة
اإلرتباط
محاور اإلستبانة
0.01
**0.845
فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في اكساب مهارات تقنيات حياكة
0.03
**0.819
فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في جودة مخرجات مقرر تقنيات حياكة
0.02
**0.852
معوقات استخدام الفصول االفتراضية ففي مقرر تقنيات حياكة
يعتبر الثبات هو دقة قياس ومالحظة االختبار ،مع عدم وجود
يوضح الجدول السابق معامالت االرتباط والتي تدل عند
اختالف داخل االختبار الواحد وهي التي تؤكد علي قياس األداء
( ،)0.01ودالة عند مستوي ( ،)0.05ولذلك يوجد هناك اتساق
الفعلي ويتم حساب الثبات عن طريق معامل ألفا كرونباخ( Alpha
داخلي بين محاور االستبيان ،وانه يقيس ما تم وضعه لقياسه مما
 ) Cronbachوطريقة التجزئة النصفية( )Split – half
يؤكد علي صدقه وتجانسه.
الجدول رقم ( )6يوضح
ثبات االستبانة:
القيم لمعامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية الستبانة آراء المتخصصين
التجزئة النصفية
معامل ألفا كرونباخ
محاور االستبانة
الداللة
االرتباط
الداللة
االرتباط
فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في اكساب
مهارات تقنيات حياكة
فاعلية استخدام الفصول االفتراضية في جودة
0.032
0.932- 0.840
0.01
**0.843
مخرجات مقرر تقنيات حياكة
معوقات استخدام الفصول االفتراضية ففي مقرر
0.011
0.941- 0.841
0.01
**0.842
تقنيات حياكة
يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات :معامل
النتائج :Results
ألفاكرونباخ ،التجزئة النصفية ،دالة عند مستوي ( )0.01مما يدل
علي أن االستبيان تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
الفرض األول :وللتحقق من مصداقية الفرض األول وهو نصة
**0.834

0.01

0.924- 0.835

0.024
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والفنون التطبيقية جامعة الطائف في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
المهارات االزمة لتقنيات الحياكة.
ولقياس هذا الفرض تم استخدام ( )t-testالرتباط متوسطين مع
بعضهما ولعمل مقارنه بينهم لجميع الطالبات المستوى األول بقسم
تصميم األزياء والنسيج في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
المهارات االزمة لتقنيات الحياكة قبلى وبعدى استخدام الفصول
االفتراضية.

كالتالي ":إمكانية اكتساب المهارات األساسية لتقنيات الحياكة عبر
الفصول االفتراضية "
تم التحقق من الفرض من خالل العينات التي تم تنفيذها من قبل
الطالبات اثناء عرضها عبر الفصل االفتراضي وتم توثيق بعض
منها بالبحث.
الفرض الثاني :وللتحقق من مصداقية الفرض الثاني وهو نصة
كالتالي" :يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى داللة ()0.05
لمتوسط الطالبات في الدرجة الكلية المستوى األول بكلية التصاميم
الجدول رقم ( )7والذي يتضح من خالله النتائج ل "ت" لالختبار القبلي والبعدي للمتوسطات للطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة
المهارات االزمة لتقنيات الحياكة (الدرجة العظمي)20 :
معدل الكسب
قيمة
مستوي الداللة
االنحراف المعياري درجة الحرية
المتوسط
التطبيق
لبالك
"ت"
1.229
8.025
القبلي
1.178
.000
55.268
39
1.687
16.850
البعدي
لبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة  -لصالح التطبيق البعدي.
ذات دالله معنوية عند ()0.05
ويرجع ذلك إلي تأثير استخدام الفصول االفتراضية بكل ما تضمنه
يوضح الجدول ان "ت" دالة عند مستوي ≤  0.05ويعتبر الفرق
من مقومات في فهم جميع المهارات وتسجيلها وتكررا مشاهدتها
ذات داللة ترجع الي التطبيق البعدي وهذا يوضح فروق ذات دااللة
والعمل في تنفيذها.
احصائية ( )α≤0.05لمتوسط الدرجات للطالبات للتطبيقين القبلى
ويتضح من الجدول السابق ان الكسب المعدل لطالبات المستوى
والبعدى لبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة للتطبيق البعدى،
األول بقسم تصميم األزياء والنسيج في التطبيقين القبلي والبعدي
حيث بلغت قيمة "ت" ( )55.268دالة احصائيا عند  ، 0.05عند
لبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة ( )1.178تعتبر قيمة ذات
( )39درجة الحرية.
قابلية حيث انها اكثر من الواحد الصحيح لذلك يمكن القول بان
لمناقشة نتائج الفرض الثانى:
الفصول االفتراضية لديها درجة مقبولة للفاعلية والخاص بتنمية
يتضح قبول الفرض الثاني من الفروض الزي ينص عليها البحث
المهارات االزمة لتقنيات الحياكة ولذلك فهو يحقق الكسب المعدل
وهو كالتالي :وجود فروق ذات دالله احصائية عند معنوية
(ثابت بالك) اكثر من ()1.02
( )α≤0.05بين متوسطي درجات الطالبات للتطبيقين القبلى والبعدى

شكل ( )1درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة

شكل ( ) 2متوسط درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة
الالزمة لتقنيات الحياكة (نعم ،إلي حد ما  -ال).قامت الباحثة بتحليل
الفرض الثالث /ولكي نتحقق من صحفة الفرض الثالث والذي نصة
النتائج الخاصة بمستويات استمارة مدى فاعلية الفصول االفتراضية
كالتالي" :يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي (  )0.05بين
بمنصة البالك بورد (نعم ،إلي حد ما  -ال) .وتم حساب التكرارات
التكرارات والنسب المئوية آلراء الطالبات في مدى فاعلية الفصول
والنسب المئوية وقيمة كا 2كما هو موضح بالجدول.
االفتراضية بمنصة البالك بورد في اكساب الطالبات المهارات
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جدول ( )8التكرارات والنسب المئوية وقيمة كا 2وداللتها االحصائية آلراء الطالبات في مدى فاعلية الفصول االفتراضية بمنصة البالك بورد
في اكساب الطالبات المهارات الالزمة لتقنيات الحياكة علي كل مؤشر من مؤشرات المحاور
ال
إلى حد ما
نعم
الوزن
فيمة
لصالح المتوسط
العبارة
المحور
2
النسبي
كا
%
ك
%
ك
%
ك

استخدام الفصول االفتراضية في اكساب مهارات
تقنيات حياكة
استخدام الفصول االفتراضية في جودة
مخرجات مقرر تقنيات حياكة
معوقات استخدام الفصول االفتراضية ففي مقرر
تقنيات
حياكة

ساعد في تعلم تقنيات
الحياكة المختلفة
وضح بشكل أفضل
طريقة عمل التقنيات
المختلفة
يعد مرجع في فهم
التقنيات المختلفة التي
تم تدريسها من خالل
تسجيل المحاضرات
مكن الفصل
االفتراضي من تنفيذ
المهارة عن بعد
للفصل االفتراضي دور
فعال في رفع المستوى
المهاري في المقرر
سهل تنفيذ التقنيات
المختلفة للحياكة
وعرضها
ظهرت تقنيات الحياكة
المنفذة بشكل أجمل
وأفضل
ساعد في تطبيق
تقنيات الحياكة
المختلفة بطريقة فعاله
يمكن تنفيذ تقنيات
الحياكة بدرجة عالية
من الجودة عبر
الفصل االفتراضي
الفصل االفتراضي ال
يساعد في فهم
محتوى مقرر تقنيات
حياكة
صعوبة الحصول على
المعلومة من خالل
الفصل االفتراضي
المشكالت التقنية
تساهم في عدم
استمرارية الفصل
االفتراضي
صعوبة التواصل مع
األستاذة اثناء الشرح
والعرض
الفصل الفتراضي ممل
في التعلم

0.00 0.00 30.00 12.00 70.00 28.00

29.61

نعم

2.70

90.00

9.00 72.50 29.00

5.00 2.00 22.50

29.46

نعم

2.68

89.17

9.00 72.50 29.00

5.00 2.00 22.50

29.46

نعم

2.68

89.17

5.00 2.00 27.50 11.00 67.50 27.00

24.06

نعم

2.63

87.50

5.00 2.00 32.50 13.00 62.50 25.00

19.85

نعم

2.58

85.83

2.50 1.00 27.50 11.00 70.00 28.00

27.96

نعم

2.68

89.17

9.00 72.50 29.00

5.00 2.00 22.50

29.46

نعم

2.68

89.17

6.00 80.00 32.00

5.00 2.00 15.00

39.81

نعم

2.75

91.67

5.00 2.00 30.00 12.00 65.00 26.00

21.81

نعم

2.60

86.67

19.40 10.00 4.00 25.00 10.00 65.00 26.00

نعم

2.55

85.00

31.41 10.00 4.00 15.00

نعم

2.65

88.33

نعم

2.35

78.33

24.06

نعم

2.63

87.50

19.40 10.00 4.00 25.00 10.00 65.00 26.00

نعم

2.55

85.00

6.00 75.00 30.00

7.40 15.00 6.00 35.00 14.00 50.00 20.00

5.00 2.00 27.50 11.00 67.50 27.00

*دالة عند مستوي 0.05
يتضح من نتائج الجدول السابق داللة الفروق بين التكرارات
والنسب المئوية آلراء الطالبات في مدى فاعلية الفصول االفتراضية
بمنصة البالك بورد في اكساب الطالبات المهارات الالزمة لتقنيات
الحياكة (نعم ،إلي حد ما  -ال)  -لصالح نعم ،وبذلك يمكن للباحثة
قبول الفرض والذي ينص علي " هناك فروق ذات داللة إحصائية
جدول ( )9التكررات والنسب المئوية وقيمة كا 2وداللتها االحصائية آلراء الطالبات في مدى فاعلية الفصول االفتراضية بمنصة البالك بورد
في اكساب الطالبات المهارات الالزمة لتقنيات الحياكة (للمحاور ككل)
ال
إلى حد ما
نعم
الوزن
فيمة
لصالح المتوسط
المحور
2
النسبي
كا
%
ك
%
ك
%
ك

عند معنوية ( )0.05للتكرارات والنسبة المئوية آلراء الطالبات في
مدى فاعلية الفصول االفتراضية بمنصة البالك بورد في اكساب
الطالبات المهارات الالزمة لتقنيات الحياكة (نعم ،إلي حد ما  -ال) -
لصالح نعم.

استخدام الفصول االفتراضية في اكساب
مهارات تقنيات حياكة

28

70.00

10

25.00

2

5.00

26.61

نعم

2.65

88.33
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استخدام الفصول االفتراضية في جودة
مخرجات مقرر تقنيات حياكة
معوقات استخدام الفصول االفتراضية في
مقرر تقنيات حياكة

29

72.50

10

25.00

1

2.50

30.66

نعم

2.70

90.00

26

65.00

10

25.00

4

19.40 10.00

نعم

2.55

85.00

شكل ( )3الوزن النسبي آلراء الطالبات في مدى فاعلية الفصول االفتراضية بمنصة البالك بورد في اكساب الطالبات المهارات
الالزمة لتقنيات الحياكة (للمحاور ككل)
ومن خالل ما سبق يمكن القول بقول الفرض الثالث والذي نصه
كالتالي :هناك فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي معنوية
( )0.05للتكرارات والنسبة المئوية آلراء الطالبات في مدى فاعلية
الفصول االفتراضية بمنصة البالك بورد في اكساب الطالبات
المهارات الالزمة لتقنيات الحياكة (نعم ،إلي حد ما  -ال).

اخلالصة :Conclusion
فروق ذات داللة احصائية ( )α≤0.05لمتوسط الدرجات للطالبات
للتطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة المهارات االزمة لتقنيات الحياكة
للتطبيق البعدي ،حيث بلغت قيمة "ت" ( )55.268دالة احصائيا
عند  ، 0.05عند ( )39درجة الحرية.
 .1وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوي معنوية ()0.05
للتكرارات والنسبة المئوية آلراء الطالبات في مدى فاعلية
الفصول االفتراضية بمنصة البالك بورد في اكساب الطالبات
المهارات الالزمة لتقنيات الحياكة.
 .2إمكانية اكتساب طالبات المستوي األول قسم تصميم الزياء
والنسيج المهارات األساسية لتقنيات الحياكة عبر الفصول
االفتراضية.

التوصيات Recommendations

.1
.2
.3
.4

بزيادة االهتمام التعلم االلكتروني ومجاالته المختلفة وتطبيقها
بجميع المراحل الجامعية.
ادراج المقررات التعليمية اإللكترونية ضمن الخطط الدراسية
بشكل متزامن.
االستعانة بالمختصين في مجال التعليم اإللكتروني لتدريب
المحاضرين على تقديم المادة التعليمة ومتطلباتها بشكل يضمن
جودة التعليم بشكل أفضل.
توجيه الباحثين لدراسة اتجاهات المتعلمين نحو الفصول
االفتراضية وأهميته في زيادة التحصيل المعرفي والمهاري.
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