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ملخص البحث :Abstract

يعد التعليم الثانوي الفني بصفة عامة والفني الصناعي بصفة خاصة أحد دعائم التنمية االقتصادية ،والمصدر
الرئيسي لتوفير كوادر العمالة الفنية المؤهلة والقادرة علي الوفاء بمتطلبات سوق العمل ،لذلك يجب تزويدهم
بالمعارف و المهارات الفنية والتكنولوجية المتعددة ،فكلما ارتفعت كفاءة التعليم الثانوي الفني الصناعي
انعكس ذلك علي مخرجاته وعلي تقبل سوق العمل له ولخرجيه  )1(.ويمكن صياغة مشكلة البحث في
التساؤالت اآلتية (ما مدي فاعلية استخدام برنامج االوتوكاد في زيادة معدالت تحصيل طالبات المدارس
الثانوية الصناعية للجوانب المعرفية لتصميم اقمشة تريكو اللحمة؟ ،ما اثر فاعلية استخدام برنامج االوتوكاد
في زيادة معدالت اتقان طالبات المدارس الثانوية الصناعية البتكار تصميمات جديدة ألقمشة تريكو اللحمة؟)،
لذا كان البد من دراسة المشكلة ووضع حلول للتغلب عليها بمحاولة ربط الجانب النظري بالجانب العملي
واستخدام تكنولوجيا الحاسب اآللي للحصول علي طالب متميز لديه مهارات فنية تمكنه من مواكبة التطور
الحضاري السريع وتلبية احتياجات سوق العمل ،وبناء علي ذلك تم وضع برنامج تدريبي باالستعانة ببرنامج
ا الوتوكاد ،وباستخدام التعلم الذاتي لتنمية مهارات الطالبات ورفع القدرة االبتكارية لديهن لعمل تصميمات
ألقمشة تريكو اللحمة يصلح تنفيذها علي ماكينة التريكو المستطيلة النصف جاكارد ،وتم تطبيق البحث علي
عينة مكونة من  30طالبة مقسمين الي مجموعتين (ضابطة مكونة من  15طالبة)( ،تجريبية مكونة من 15
طالبة) من طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي قسم التريكو ،ويتبع البحث الحالي المنهج الوصفي
والمنهج التجريبي التحليلي وذلك لمالءمتهم لتحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضه ،وبمعالجة النتائج
إحصائيا تم استخالص النتائج التي أظهرت أ ن البرنامج التدريبي له أثر في رفع مستوى االداء المهارى لدي
الطالبات ،كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ( )0.001بين
متوسطات درجات المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي على كل
من (االختبار التحص يلي واالختبار المهارى ومقياس التقدير) لصالح المجموعة التجريبية ،مما يؤكد فاعلية
البرنامج التدريبي فى تحقيق األهداف ،ومن توصيات البحث العمل علي تطوير مقررات التعليم الصناعي
ودمج التقنية الحديثة والبرامج التكنولوجية بالمقررات الدراسية ،وترسيخ مبدأ التعلم الذاتي.

كلمات دالة :Keywords
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مقدمة:Introduction

ظهرت صناعة التريكو كمرحلة هامة من مراحل تطور الصناعات
النسيجية وقد انفردت هذه الصناعة بالنمو واالزدهار السريع وان
اختلفت كثيرا في اساليبها التكنولوجية للتراكيب النسيجية المنتجة،
حيث انه في هذه الصناعة يتم تحويل مجموعة من الخيوط الي
اقمشة مباشرة بإحدى الطريقتين التاليتين اما نسيج تريكو اللحمة او
نسيج تريكو السداء )2( .وتتميز اقمشة التريكو عن األقمشة المنسوجة
من حيث التكلفة ،والقدرة العملية ،ومرونة التصميم ،وخصائص
األداء األخرى.
وفي السنوات األخيرة حدثت تطورات كبيرة حيث تم إدخال
الحاسبات اآللية في صناعة التريكو لتطوير المنتجات الجديدة ،مما
كان له أكبر األثر في تطور هذه الصناعة حيث أمكن التحكم في
شكل ولون وتصميم القماش وأصبح من الممكن ترجمة التصميمات
مباشرة من علي الورق مما أدي بدوره إلي إيجاد أقمشة تريكو ذات
()23
مستوي عالي من الجودة ،وفي زمن أقل بكثير.

كما اتجهت األنظمة التعليمية ومنها التعليم الفني الصناعي في واقعها
التطبيقي الي توظيف الوسائل التكنولوجية في عملياتها المتنوعة
وكان ذلك من منطلق ان استخدام التكنولوجيا في التعليم يجب اال
يأخذنا بعيدا عن األهداف الحقيقية للتعلم ،فهو ليس تعلما للتكنولوجيا
ولكنه تعلم باستخدام التكنولوجيا ،ومن ثم يصبح الدور االساسي
الستخدام التكنولوجيا هو العمل علي تحقيق اهداف التعليم بالتركيز
()3
علي الجوانب التطبيقية في مجاالت التخصص المختلفة.
فالحاسب اآللي له دور كبير وفعال في العملية التعليمية والتربوية
ويعد أحد أهم عناصر تكنولوجيا التعليم ،فوجود الحاسب اآللي في
المؤسسات التعليمية اصبح ضرورة يفرضها الواقع ،كما أصبح
الحاسب اآللي مطلب أساسي من متطلبات الحياة والمستقبل ،ألن
التعليم يهدف إلى إعداد الطالب للتعايش مع المستقبل بشكل عام،
وأن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المعرفية والمهنية من خالل التعلم
الذاتي المستمر مدى الحياة .وهناك العديد من الخبراء
والمتخصصين الذين أكدوا على األدوار الفاعلة لجهاز الحاسب
اآللي في التربية والتعليم ،والتعليم عن بعد ،وإدارة العملية التعليمية،
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()4

أو في تعلم التفكير وتنمية المهارات الذاتية.
حيث يتيح جهاز الحاسب اآللي للمتعلمين او المستخدمين بشكل عام
فرصة التجريب واالختيار واالستكشاف بحرية مطلقة ودون خوف
من الخطأ او االخفاق ،كذلك فان الحاسب اآللي يعد من ادوات
الفنون والتصميم المهمة ،فهو بتنوع تطبيقاته وبرامجه وادواته
وتقنياته يتيح للمستخدمين خيارات مناسبة للتصميم واالنتاج ،كما انه
يسهم بشكل كبير في تطوير المهارات الفنية والقدرات التصميمية
()5
للطالب.
ويوجد العديد من البرامج التي تستخدم في تصميم اقمشة التريكو
ومنها (االوتوكاد – الفوتوشوب – Easy – NFDGRAPHICS
 – knitاالليستراتور  ...... -الخ) وقامت الباحثة باستخدام برنامج
االتوكاد وذلك لوجوده بالفعل في منهج الحاسب اآللي للصف الثالث
الثانوي الصناعي .حيث ظهر برنامج االوتوكاد في مستهل ثمانينات
القرن العشرين وهو احد المنتجات الخاصة بشركة Autodesk
وهو اكثر البرامج استخداما علي وجه االطالق في مجال الرسم
التقني وتبعا لتعاليم الشركة المنتجة تشير األحرف الثالثة  CADالي
 Computer aided designوتعني عمليات التصميم الخاصة
()6
بالرسوم.
وهناك دراسات رغم تنوع موضوعاتها قد اتفقت اغلب نتائجها علي
اهمية استخدام برنامج االوتوكاد في اكساب المعارف والمهارات
المختلفة ومنها دراسة حفني ( )1999حيث هدفت الدراسة الي
تطويع برامج األوتوكاد لخدمة التراكيب النسيجية البنائية للتريكو،
ودراسة العيسوي ( )2010والتي هدفت الي اعداد برنامج تعليمي
لمادة الرسم الفني باستخدام برنامج االوتوكاد ،كما هدفت دراسة
اشرف غانم ( )2014الي تدريب طالب المدارس الفنية علي انظمة
الكاد المختلفة ،واكسابهم القدرة علي التعلم ذاتيا تحت اشراف
المدرس وتوجيهاته باإلضافة الي تطوير طرق التدريس في مادة
المشروع الملبسي باستخدام الكمبيوتر لالرتقاء بمستوي خريج
المدارس الثانوية الصناعية ،ودراسة النجار ( )2014والتي هدفت
الي اعداد برنامج تعليمي لرسم الباترون األساسي لمالبس السيدات
باستخدام برنامج األوتوكاد بما يتناسب مع امكانيات الطالبات في
مجال التعليم الفني والتعرف علي اثر استخدام التعليم المبرمج في
تدريس المنهج المراد تفعيله ومقارنته بالتعليم التقليدي ،ودراسة
جمال الدين ( )2016والتي هدفت الي اعداد برنامج لمادة الرسم
الفني باستخدام برنامج االوتوكاد وقياس فاعليته بالنسبة للطالبات من
الناحية المعرفية والمهارية ،كما هدفت دراسة عسيلي ( )2017الي
التعرف علي اثر استخدام برنامج األوتوكاد علي الطالب ومقارنته
بالتعليم التقليدي وقياس مدي قدرة البرنامج في تحسين اداء الطالب
في الجانب المعرفي والمهارى.

مشكلة البحث:Statement of the problem

وجود قصور في مستوي االداء المهارى لدي طالب المدارس
الثانوية الصناعية ويظهر هذا القصور في عدم توافر عناصر
االبتكار في التصميمات الخاصة بأقمشة تريكو اللحمة التي تستخدم
لعمل مشاريع التخرج ،ويمكن صياغة مشكلة البحث في التساؤالت
اآلتية (ما مدي فاعلية استخدام برنامج االوتوكاد في زيادة معدالت
تحصيل طالبات المدارس الثانوية الصناعية للجوانب المعرفية
لتصميم اقمشة تريكو اللحمة؟ ،ما اثر فاعلية استخدام برنامج
االوتوكاد في زيادة معدالت اتقان طالبات المدارس الثانوية
الصناعية البتكار تصميمات جديدة ألقمشة تريكو اللحمة؟).

أهداف البحث:Objective

وضع برنامج تدريبي باالستعانة ببرنامج االوتوكاد ،وباستخدام
التعلم الذاتي لتنمية مهارات طالبات المدارس الثانوية الصناعية قسم
التريكو اآللي ورفع القدرة االبتكارية لديهن ،و ذلك لتحسين
الخواص الجمالية لألقمشة المنتجة لالرتقاء بمستوي المنتج النهائي.

أهمية البحث:Significance
 -1تقديم دراسة علمية وتجريبية لمدي تأثير استخدام برنامج
االوتوكاد علي تنمية مهارات الطالب بالتعليم الفني الصناعي.
 -2اكساب الطالب القدرة على التعلم ذاتيا معتمدين على قدراتهم
او جهدهم تحت اشراف المعلم وتوجيهاته.
 -3رفع مستوي كفاءة خريج المدارس الثانوية الصناعية قسم
التريكو لمواكبة التقدم التكنولوجي ومالئمة سوق العمل.

فروض البحث:Hypotheses
-1

-2

-3

-4

-5

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة
في التطبيق القبلي لكل من (االختبار التحصيلي – االختبار
المهارى).
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي ومتوسطات درجات
نفس المجموعة في التطبيق البعدي لكل من (االختبار
التحصيلي – االختبار المهارى).
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
المجموعة الضابطة ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية
في التطبيق البعدي لكل من (االختبار التحصيلي – االختبار
المهارى) ،لصالح المجموعة التجريبية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي ومتوسطات درجات
نفس المجموعة في التطبيق البعدي لكل من (االختبار
التحصيلي – االختبار المهارى) ،لصالح التطبيق البعدي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية
لدرجات تقييم المحكمين للمنتج النهائي لطالب كل من
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة
التجريبية.

حدود البحث:Delimitation

 -1الحد البشري :عينة البحث وتتكون من  30طالبة من
طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي قسم التريكو.
 -2الحد المكاني :مدرسة منوف الثانوية الصناعية للبنات
التابعة إلدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية.
 -3الحد الزماني :يتضمن زمن اجراء الدراسة في الفصل
الدراسي الثاني لعام ()2021 – 2020

منهج البحث :Methodology

يتبع البحث المنهج الوصفي والمنهج التجريبي التحليلي.

عينة البحث :Sample

 -1العينة االستطالعية :استخدمت بهدف التحقق من صدق وثبات
األدوات وتتكون هذه العينة من ( )15طالبة من طالبات الثالث
الثانوي الصناعي قسم التريكو – مدرسة منوف الثانوية
الصناعية للبنات.
 -2العينة األساسية :استخدمت للتحقق من صدق فروض البحث
وتكونت من ( )30طالبة مقسمين الي مجموعتين (ضابطة
مكونة من  15طالبة)( ،تجريبية مكونة من  15طالبة) من
طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي قسم التريكو – مدرسة
منوف الثانوية الصناعية للبنات.

ادوات البحث :Tools
 -1اختبار تحصيلي قبلي  /بعدي لقياس تحصيل المعلومات
الخاصة بتصميم اقمشة تريكو اللحمة لطالب قسم التريكو
بالمدارس الثانوية الصناعية.
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 -2اختبار تطبيقي مهاري قبلي  /بعدي لقياس المهارات المتضمنة
في البرنامج التدريبي.
 -3مقياس تقدير المنتج النهائي.

مصطلحات البحث :Research Terms
 -1التصميم : Design
عبارة عن إنشاء تصميمات تناسب احتياجات وظروف اإلنسان،
مع التركيز على الجوانب الوظيفية والمظهر العام للمنتج وتكلفته
النهائية .كما يعرف ايضا بأنه مزيج من الفن والعلم والبيانات التقنية،
ويعرف أيضا بانه نظام أو خطة لترتيب العناصر الصحيحة
()11
للوصول إلى قرار سليم.
ويعرف التصميم اجرائيا بأنه :
ترجمة موضوع معين او فكرة مرسومة هادفة لها عالقة
بالغرض والوظيفة المطلوبة للتصميم مع االستعانة بوسائل تنفيذ
لتحقيق الفكرة بشكل متميز ،وفكرة التصميم يجب ان تحمل في
جوانبها قيما فنية وجمالية.
 -2برنامج االوتوكاد :AutoCAD program
برنامج االوتوكاد  AutoCADعبارة عن حزمة برامج CAD
تم تطويرها وتسويقها بواسطة شركة  .Autodesk Incوهو
اختصار للتصميم بمساعدة الكمبيوتر ،حيث تم تقديمه للمرة األولي
عام  ،1982ويمكن استخدامه إلنشاء نماذج ثنائية األبعاد ()2D
وثالثية األبعاد ( .)3Dكما يمكن نقل هذه النماذج إلى برامج
الكمبيوتر األخرى لمزيد من التحليل واالختبار .باإلضافة إلى ذلك
يمكن تحويل نماذج الكمبيوتر هذه إلى بيانات رقمية حيث يمكن
استخدام هذه البيانات الرقمية في معدات التصنيع مثل مراكز
المعالجة أو المخارط أو المطاحن أو آالت النماذج األولية السريعة
لتصنيع المنتج )24( ،باإلضافة الي إنشاء عروض واقعية لعرض
تقديمي ،ومؤخرا تمت إضافة الخصائص المميزة للسحابة إلى حزمة
()25
 AutoCADاألساسية.
ويعرف االوتوكاد اجرائيا بأنه :
احد اهم برامج التصميم الموجود بالفعل في منهج الحاسب اآللي
للصف الثالث للمدارس الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث
والذي يمكن استخدامه لعمل تصميمات جديدة ومبتكرة ألقمشة تريكو
اللحمة.
 -3المهارة : Skill
تعرف علي انها القدرة علي القيام بعمل شكل ما يحدده مقياس
()21
مطور لهذا الغرض وذلك علي اساس من الفهم والسرعة والدقة
وتعرف المهارة اجرائيا بأنها :
قدرة الطالبات علي عمل تصميمات مبتكرة ألقمشة تريكو
اللحمة بدرجة عالية من السرعة واالتقان ويرجع ذلك الي تفكير
الطالبات بطريقة غير مألوفة وينتج عن ذلك زيادة االنتاجية مع
االقتصاد في الوقت والجهد.
 -4اقمشة تريكو اللحمة : Weft knitting fabrics
هي اقمشة تتكون من مجموعة متشابكة من الغرز التي تتغذي
()13
من خيط واحد او اكثر في اتجاه اللحمة.
وتعرف اقمشة تريكو اللحمة اجرائيا بأنها :
هي األقمشة المنتجة علي الماكينات التريكو المستطيلة النصف
جاكارد اليدوي والتي تستخدم لتنفيذ مشروعات التخرج الخاصة
بطالبات الصف الثالث من التعليم الثانوي الصناعي نظام الثالث
سنوات.
Industrial Technical
 -5التعليم الفني الصناعي
: Education
هو ذلك النوع من التعليم الذي يهدف الي اكساب الفرد قدرا من
الثقافة والمعلومات الفنية والمهارات التي تمكنه من اتقان اداء عمله،
وتنفيذه علي الوجه األكمل ،)15( .كما يعرف بانه التعليم الذي يضم
المدارس الثانوية الصناعية ( نظام الثالث سنوات ) إلعداد فئة
العامل الفني ،والمدارس الفنية الصناعية ( نظام الخمس سنوات

()19

)إلعداد فئة الفني األول في المجال الصناعي.
ويعرف التعليم الفني الصناعي اجرائيا بأنه :
هو التعليم الذي يلتحق به الطالب بعد انتهاء المرحلة االعدادية
للتعلم الكتساب القدرة علي اداء االعمال التي تتطلب المهارة
واالبتكار مثل صناعة التريكو اآللي وذلك من خالل تدريب الطالب
واعدادهم ليصبحوا عمال مهرة منتجين يعملون لخدمة المجتمع
والوطن.
الخطوات اإلجرائية إلعداد البرنامج التدريبي لعمل تصميمات
ألقمشة تريكو اللحمة باستخدام برنامج االوتوكاد يصلح تنفيذها
علي ماكينة التريكو المستطيلة النصف جاكارد اليدوية:
قامت الدارسة بإعداد برنامج تدريبي وتم استخدام برنامج االتوكاد
الموجود بالفعل في مادة الحاسب اآللي وتطويعه لعمل تصميمات
ألقمشة تريكو اللحمة تصلح للتنفيذ علي ماكينة التريكو المستطيلة
النصف جاكارد ،وذلك لتنمية المهارات لدي طالبات التعليم الفني
الصناعي قسم التريكو لعمل تصميمات جديدة ومبتكرة واستخدام هذه
التصميمات لتنفيذ مشاريع التخرج ،وقد اشتمل البرنامج علي عدة
مراحل منها (تحديد موضوع البرنامج – تحديد اهداف البرنامج –
طريقة تقديم محتوي البرنامج – بناء ادوات تقويم الدراسة
وضبطها).
 -1تحديد موضوع البرنامج:
تم اختيار موضوع البرنامج التدريبي وهو دراسة اثر استخدام
برنامج االوتوكاد لتصميم اقمشة تريكو اللحمة في تنمية المهارات
لدي الطالب بالتعليم الفني الصناعي وذلك لعمل تصميمات مبتكرة
ألقمشة تريكو اللحمة نظرا لالتجاه الحديث ناحية التعليم المبرمج
والتعليم الذاتي واهميته في تطوير العملية التعليمية باستخدام األجهزة
الحديثة والتي توفر الوقت والجهد بهدف الوصول الي تحسين
وجودة المادة العلمية وكذلك تحسين وجودة المنتج النهائي المتمثل
في مشاريع التخرج.
 -2تحديد اهداف البرنامج:
يهدف هذا البرنامج الي تنمية المهارات لدي الطالب لعمل
تصميمات مبتكرة ألقمشة تريكو اللحمة ،وذلك لرفع مستوي كفاءة
خريج المدارس الثانوية الصناعية قسم التريكو لمواكبة التقدم
التكنولوجي ومالئمة سوق العمل ،وقد روعي عند صياغة االهداف
ان تشتمل علي جوانب التذكر ،التطبيق ،التحليل ،التركيب ،التقويم،
وتم عرض هذه األهداف علي عدد من المحكمين وذلك للتأكد من
مدي تحقيق عبارة كل هدف للسلوك التعليمي المراد تحقيقه ومدي
ارتباط االهداف الفرعية باألهداف العامة ،وكذلك مدي مناسبة
الهدف للمستوي الذي صمم من اجله ،ومدي قابلية هذه االهداف
للقياس وكفايتها مع محتوي البرنامج.
وقد قامت الباحثة بوضع تصور للبرنامج التدريبي المقترح في
صورته المبدئية مكون من خمسة دروس ،وقد تم صياغة األهداف
السلوكية التي تصف السلوك المتوقع من الطالبات بنهاية التدريب،
وهى:
أهداف معرفية :بعد االنتهاء من دراسة البرنامج التدريبي تكون
الطالبة قادره على:
 تتعرف الطالبة على مفهوم التصميم.
 تفهم الطريقة الصحيحة لرسم التصميم علي االوتوكاد.
 تتذكر القياسات المستخدمة لرسم التصميم ورسم التراكيب
البنائية الخاصة به.
 تتعرف علي امكانيات الماكينة المستخدمة واالجزاء
الملحقة بها.
 تفهم الطريقة الصحيحة لعمل البداية علي ماكينة التريكو.
 تلم بخطوات تنفيذ التصميم علي ماكينة التريكو.
 تتعرف علي انواع ومميزات الخيوط المستخدمة في
التشغيل.
أهداف مهارية :بعد االنتهاء من دراسة البرنامج التدريبي تكون
الطالبة قادره على:
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 تراعى الطالبة تسلسل خطوات العمل.
 تجري العمليات الحسابية الالزمة لرسم التصميم وعمل
الرسم التنفيذي له وكذلك التراكيب البنائية الخاصة به.
 تتقن رسم التصميم و الرسم التنفيذي له علي برنامج
االوتوكاد.
 تتقن رسم التراكيب البنائية علي برنامج االوتوكاد.
 تجيد تشغيل ماكينة التريكو النصف جاكارد اليدوية.
 تنفذ التصميمات علي ماكينة التريكو بجودة عالية.
 تتقن انهاء وتشطيب التصميمات المنفذة علي ماكينة
التريكو.
أهداف وجدانية( :تهتم باالتجاهات والميول واألحاسيس والقيم) ،بعد
االنتهاء من دراسة البرنامج التدريبي تكون الطالبة قادره على:
 تكون الطالبة قادرة علي تكوين اتجاها ايجابيا نحو
استخدام برنامج االوتوكاد في عمل تصميمات ألقمشة
تريكو اللحمة.
 تسعي الطالبة لتحسين مهارتها لعمل تصميمات مبتكرة
وتنفيذها علي ماكينة التريكو النصف جاكارد اليدوية.
 تثق الطالبة في قدراتها كمتخصصة تريكو تلبي احتياجات
سوق العمل.
 تهتم الطالبة بالتقنيات الحديثة لصناعة اقمشة التريكو.
 -3طريقة تقديم محتوي البرنامج:
تم شرح المهارات االساسية لبرنامج االتوكاد والمطلوب توافرها
كمتطلب سابق للبرنامج التدريبي ،وذلك وجها لوجه مع الطالبات
بالمعمل المدرسي مع تقديم فيديوهات شرح لتوضيح المهارات
المطلوب توافرها وذلك لالستعانة بها وقت الحاجة ،باإلضافة الي
تقديم ملزمة ورقية لكل طالبة لشرح نفس المهارات الموجودة
بالفيديو وبنفس الخطوات ،كما أعدت الباحثة مجموعة  Groupعلى
برنامج الواتساب  WhatsAppللتواصل مع الطالبات ومتابعة مدى
تقدمهم ،وبذلك تكون الباحثة قد قدمت اكثر من طريقة لعرض
المحتوي لتتناسب مع متطلبات واحتياجات الطالبات ولمراعاة
الفروق الفردية بينهن ،وقد ادي هذا التنوع لظهور نتيجة ايجابية
جدول ()1
األبعاد الفرعية لالختبار
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
معامل
رقم
االرتباط
العبارة
االرتباط
العبارة
االرتباط
العبارة
االرتباط
العبارة
**0.612
46
**0.762
31
**0.620
16
**0.601
1
**0.506
47
**0.727
32
**0.457
17
**0.462
2
**0.620
48
**0.753
33
**0.755
18
**0.686
3
**0.576
49
**0.280
34
**0.756
19
**0.634
4
**0.322
50
**0.741
35
**0.733
20
**0.583
5
**0.442
51
**0.457
36
**0.699
21
**0.703
6
**0.504
52
**0.755
37
**0.645
22
**0.601
7
**0.280
53
**0.662
38
**0.280
23
**0.576
8
**0.462
54
**0.634
39
**0.741
24
**0.322
9
**0.686
55
**0.583
40
**0.523
25
**0.733
10
**0.634
56
**0.754
41
**0.489
26
**0.699
11
**0.658
57
**0.685
42
**0.852
27
**0.741
12
**0.758
58
**0.462
43
**0.756
28
**0.762
13
**0.724
59
**0.686
44
**0.733
29
**0.727
14
**0.685
60
**0.634
45
**0.398
30
**0.753
15
وكانت أكبر نسبة اتفاق بين المحكمين= ( )%93.4وأقل نسبة
تشير بيانات الجدول ( )1إلى أن جميع العبارات ارتبطت بالدرجة
اتفاق= ( )%87.6وكان متوسط نسب االتفاق هو()%90.5
الكلية لالختبار وجاءت دالة عند 0.01
والتي يمكن اعتبارها نسبة مطمئنة على مدى ثبات االختبار
 -ثبات االختبار التحصيلي :تم حساب معامل ثبات االختبار

وفروق جوهرية في فهم واداء الطالبات للمهارات.
 -4بناء ادوات تقويم الدراسة وضبطها:
 1-4بناء االختبار التحصيلي القبلي  /البعدي:
 تحديد الهدف من االختبار :هدف االختبار التحصيلي الي قياس
مدي استيعاب وتحصيل الطالبات في الجانب المعرفي لمهارات
تصميم اقمشة تريكو اللحمة باستخدام برنامج االوتوكاد( ،ملحق
رقم .)3
 اختيار نوع اسئلة االختبار وصياغتها :يتكون االختبار
التحصيلي من  60سؤال من االسئلة الموضوعية والتي تتفق
مع محتوي البرنامج التدريبي ومع االهداف التعليمية حيث
صيغت اسئلة االختبار في صورة اسئلة الصواب والخطأ
واسئلة االختيار من متعدد.
 اعداد مفتاح تصحيح االختبار :تم إعداد مفتاح لتصحيح
االختبار التحصيلي المعرفي بواقع درجة واحدة لكل سؤال،
(ملحق رقم .)3
 صدق وثبات االختبار التحصيلي :تم التحقق من صدق االختبار
التحصيلي من خالل ما يلي:
 الصدق الظاهري (صدق المحكمين) :حيث تم عرض االختبارعلي مجموعة من المحكمين وقد تم تعديل االختبار في ضوء
اراء المحكمين للوصول الي االختبار في صورته النهائية
ليصبح صالحا للتطبيق في التجربة االساسية.
 صدق االتساق الداخلي :تم تطبيق االختبار على عينةاستطالعية عددها ( )15طالبة من خارج العينة األساسية ،وقد
تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل بند مع الدرجة الكلية
لالختبار الفرعي لها بعد استبعاد قيمة هذا البند من الدرجة
الكلية فجاءت قيم معامالت االرتباط الناتجة دالة عند مستوى
 0.01مما يشير إلى اتساق األبعاد الفرعية وصدق محتواها فى
قياس ما وضعت لقياسه ،وجدول ( )1يوضح معامالت
االرتباط.
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االختبار له درجة مناسبة من الثبات ،كما تم حساب ثبات
االختبار من خالل معامل ألفا كرونباج على نفس العينة السالفة
الذكر وجاءت النتائج على النحو التالي جدول (:)2

التحصيلي ،كما تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين
استجابات الطالب عينة التجربة االستطالعية السابقة ()15
طالبة ،وبلغ معامل االرتباط ( )0.85وهذا يشير إلى أن
جدول ()2
قيمة معامل الثبات
مؤشر الثبات
0.89
ألفا كرونباج
صالحية المقياس للتطبيق) ،وقد اتفقت اآلراء على صدق
وتشير بيانات الجدول ( )2الي ثبات االختبار بطريقة ألفا كرونباج
مقياس التقدير ليأخذ الصورة النهائية الصالحة للتطبيق ،كما
حيث بلغت قيمته  ،0.89وهى قيمة مقبولة ،وهى مؤشر مرتفع
أبدى بعض المحكمين بعض المالحظات حول تعديل بعض
ومقبول على ثبات االختبار.
المهارات من حيث الصياغة واضافة البعض اآلخر وقد تم
 معامل السهولة والصعوبة ،ومعامل التمييز :تقاس سهولة ايالتعديل في ضوء آرائهم.
مفردة عن طريق حساب المتوسط الحسابي لإلجابات
 ثبات مقياس التقدير :للتأكد من ثبات مقياس التقدير تم حسابالصحيحة ،اي ان معامل السهولة = عدد االجابات الصحيحة /
قيمة كا 2والمتوسط الحسابي لداللة الفروق علي بنود تقييم
(عدد االجابات الصحيحة  +عدد االجابات الخاطئة) ،ومعامل
المحكمين لمقياس تقدير المنتج النهائي وقد اظهرت النتائج
الصعوبة =  – 1معامل السهولة ،وقد تراوحت معامالت
السهولة لمفردات االختبار التحصيلي بين ()0.82 : 0.30
ارتفاع نسبة الموافقة علي بنود تقييم المحكمين لمقياس تقدير
التمييز
وهي معامالت مقبولة لمفردات االختبار ،ويشير معامل
المنتج النهائي ،حيث تراوحت قيمة المتوسط الحسابي ما بين
الطالبة
الي قدرة المفردة علي تمييز الطالبة الممتازة من
( 2.700الي  )3.00وكانت درجة الموافقة لكل عبارة اعلي
بين
االختبار
الضعيفة ،وقد تراوحت معامالت التمييز لمفردات
من موافق الي حد ما وغير موافق ،وبحساب قيمة كا 2للمعايير
القدرة
علي
( )0.80 : 0.29وهي معامالت مقبولة وتدل
المحددة بمقياس التقدير اتضح ان جميعها جاءت لصالح
التمييزية لمفردات االختبار.
الموافقة ،كما انه بحساب المتوسط الحسابي الكلي لبنود التقييم
 زمن االختبار :تم تحديد زمن االختبار بجمع الزمن الذيوجد انها  2.85مما يدل علي ان هذه المعايير مالئمة جدا
طالبة،
استغرقته اسرع طالبة  +الزمن الذي استغرقته ابطأ
وبدرجة مرتفعة ،وبالتالي يمكن القول ان مقياس التقدير النهائي
دقيقة.
وقسمة الناتج ÷  2فكان متوسط زمن االختبار 45
للمنتج صالح من حيث المحتوي لتقدير المنتج النهائي.
 2- 4بناء االختبار المهارى:
مرحلة تنفيذ البرنامج التدريبي (الدراسة التجريبية للبحث):
الي
االختبار
هذا
يهدف
المهارى:
 تحديد الهدف من االختبارتهدف الدراسة التجريبية إلى التعرف على أثر استخدام برنامج
المهارات
الطالبات
اكساب
في
التدريبي
قياس فاعلية البرنامج
االوتوكاد لعمل تصميمات ألقمشة تريكو اللحمة في تنمية المهارات
باستخدام
اللحمة
تريكو
ألقمشة
مبتكرة
تصميمات
المختلفة لعمل
لدي الطالب بالتعليم الفني الصناعي.
برنامج االوتوكاد ،وكذلك مهارات استخدام ماكينة التريكو
 عينة البحث األساسية :تم تطبيق التجربة األساسية للبحث عليالمستطيلة النصف جاكارد اليدوية في تنفيذ التصميمات بدقة
( )30طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي الصناعي قسم
ومهارة.
التريكو والتطريز اآللي بمدرسة منوف الثانوية الصناعية بنات
 صياغة اسئلة االختبار المهارى :ويتكون االختبار المهارى– بمحافظة المنوفية وذلك بعد استبعاد عينة التجربة
من سؤالين مشتملين علي جميع المهارات المطلوب تعلمها
االستطالعية ،وقد تم تقسيم الطالبات الي مجموعتين (تجريبية
والمراد قياسها من خالل البرنامج التدريبي ،ملحق(.)4
– ضابطة) كل مجموعة مكونة من  15طالبة.
 3- 4بناء مقياس تقدير المنتج النهائي:
وتمت خطوات التجربة االساسية علي عدة مراحل هي:
 تحديد الهدف من المقياس :يهدف هذا المقياس الي قياس مديالمرحلة األولي :مرحلة ما قبل تطبيق البرنامج.
تنمية المهارات لدي الطالبات وكذلك لتقويم الطالبات في تنفيذ
قامت الباحثة في هذه المرحلة بتطبيق ادوات البحث (االختبار
التصميمات الخاصة بأقمشة تريكو اللحمة والمحددة في
التحصيلي – االختبار المهارى) قبليا بهدف تحديد المستوي المعرفي
االختبار المهارى.
والمهارى لدي أفراد العينة.
 صياغة بنود مقياس التقدير وتقدير درجته :اشتمل هذاالمرحلة الثانية :مرحلة تطبيق البرنامج ( تم تطبيق البرنامج في
المقياس علي عدد  16مفردة حيث تتراوح درجة وجود كل
الفصل الدراسي الثاني خالل شهري مارس وابريل لعام 2021م)
مفردة من هذه المفردات بين ثالث مستويات (موجود – موجود
المرحلة الثالثة :مرحلة ما بعد تطبيق البرنامج
لحد ما – غير موجود) في حالة وجودها يعبر عنها بثالث
قامت الباحثة بتطبيق ادوات القياس بعديا حيث تم اآلتي:
درجات ،وفي حالة وجودها لحد ما يعبر عنها بدرجتين ،وفي
 تطبيق االختبار التحصيلي "المعرفي" (القبلي  /البعدي) تطبيقاحالة عدم وجودها يعبر عنها بدرجة واحدة.
بعديا وهو نفس االختبار الذي تم تطبيقه قبل التعلم.
 صدق مقياس التقدير (الصدق الظاهري او صدق المحكمين): تطبيق االختبار المهارى (القبلي  /البعدي) تطبيقا بعديا وهووقد تم ذلك من خالل عرض مقياس التقدير على مجموعة من
نفس االختبار المهارى الذي تم تطبيقه قبل التعلم
المحكمين المتخصصين ،الستطالع رأيهم في (مدي مناسبة
 تطبيق مقياس تقدير المنتج النهائي.المهارات لموضوع البحث ،شمول مقياس التقدير لجميع
المهارات الالزمة ،دقة صياغة عبارات مقياس التقدير،
جدول ( )3الجدول الزمني للبرنامج التدريبي
االسابيع
محتوي البرنامج التدريبي
األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع
ما قبل تطبيق البرنامج

-

التعريف بالبرنامج التدريبي
تطبيق ادوات القياس قبليا

الدرس األول ( مقدمة عن
برنامج االوتوكاد)

-

خطوات تشغيل البرنامج
مكونات الشاشة االفتتاحية للبرنامج
خطوات انشاء مستند جديد
خطوات حفظ المستند

√

√
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الدرس الثاني :أوامر (الرسم –
التعديل) ببرنامج األوتوكاد

الدرس الثالث :طريقة رسم
التصميم علي برنامج األوتوكاد

الدرس الرابع :طريقة رسم
التراكيب البنائية باستخدام
برنامج األوتوكاد

-

رسم الخط المستقيم
رســـــم الدائرة
األمر erase
األمر ( تقليم العناصر ) trim
األمر offset
خطوات تحديد عدد ابر التكرار
خطوات تحديد عدد دورات التكرار
خطوات تلوين التصميم
خطوات رسم ورق المربعات
خطوات نقل التصميم علي ورق
المربعات (الرسم التنفيذي)
خطوات رسم العروة (وجه – ظهر)
خطوات رسم الغرزة العائمة ( float
)stitch
خطوات رسم الغرزة المعلقة ( tuck
)stitch
أهم األجزاء الرئيسية لماكينة التريكو
المستطيلة النصف جاكارد اليدوية.
طريقة تشغيل ماكينة التريكو
المستطيلة النصف جاكارد اليدوية.
اختيار انواع الخيوط المناسبة ذات
النمر المالئمة لجيج الماكينة.
خطوات تشطيب التصميمات بعد
نزولها من علي الماكينة.

-

تطبيق ادوات القياس بعديا

-

الدرس الخامس :ماكينة التريكو
النصف جاكارد اليدوية

-

ما بعد تطبيق البرنامج

√

√

√

√

√

درجات المجموعة التجريبية ومتوسطات درجات المجموعة
الضابطة في التطبيق القبلي على االختبار التحصيلي المعرفي.

المعالجة االحصائية للبيانات :
اوال :فروض االختبار التحصيلي:
الفرض األول :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
جدول ( ) 4نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي على االختبار
التحصيلي
الداللة
قيمة ت درجة الحرية درجة المعنوية
العدد المتوسط االنحراف المعياري
المجموعات
27.60
3.180
15
الضابطة قبلي
0
غير دالة
0.094
28
1.732
24.46
6.243
15
التجريبية قبلي
7
 ،0.05وبالتالي فقد يثبت صحة هذا الفرض.
وبمقارنة المتوسطات لكل من المجموعتين حيث بلغ متوسط درجات
الفرض الثاني :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
طالب المجموعة الضابطة  27.600بانحراف معياري قدره
درجات المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي ومتوسطات درجات
 3.180بينما بلغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية
نفس المجموعة في التطبيق البعدي على االختبار التحصيلي
 24.467بانحراف معياري قدره  ،6.243فقد كان الفارق بين
المعرفي.
متوسطات درجات كل من المجموعتين غير دال حيث بلغت قيمة
"ت"  1.732وهى قيمة غير دالة إحصائيا ً عند مستوى معنوية
جدول ( ) 5نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة على كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي على
االختبار التحصيلي
الداللة
قيمة ت درجة الحرية درجة المعنوية
العدد المتوسط االنحراف المعياري
المجموعات
27.60
3.180
15
الضابطة قبلي
0
غير دالة
0.082
14
1.871
27.80
3.075
15
الضابطة بعدى
0
إحصائيا ً عند مسلتوى معنويلة  ،0.05وبالتلالي فقلد يثبلت صلحة هلذا
وبمقارنة المتوسطات لكلل ملن التطبيقلين حيلث بللغ متوسلط درجلات
الفرض.
طلالب المجموعلة الضلابطة فلي التطبيلق القبللي  27.600بلانحراف
الفرررض الثالررث :توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللطات
معيلللاري قلللدره  3.180بينملللا بللللغ متوسلللط درجلللات طلللالب نفلللس
درجللللات المجموعللللة الضللللابطة ومتوسللللطات درجللللات المجموعللللة
المجموعللة فللي التطبيللق البعللدي  27.800بللانحراف معيللاري قللدره
التجريبية في التطبيق البعدي على االختبار التحصيلي المعرفي.
 ،3.075فقد كان الفارق بلين متوسلطات درجلات كلل ملن التطبيقلين
غيلللر دال حيلللث بلغلللت قيملللة "ت"  1.871وهلللى قيملللة غيلللر داللللة
جدول ( )6نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدي على االختبار
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التحصيلي
قيمة ت
االنحراف المعياري

العدد المتوسط
المجموعات
27.80
3.075
15
ضابطة بعدى
0
25.72
دالة***
0.000
28
0
54.60
2.613
15
تجريبية بعدى
0
المجموعلللة التجريبيلللة فلللي التطبيلللق البعلللدي لالختبلللار التحصللليلي
وبمقارنللة المتوسللطات لكللل مللن المجمللوعتين الضللابطة والتجريبيللة
المعرفي ،وبالتالي فقد يثبت صحة هذا الفرض.
حيث بللغ متوسلط درجلات طلالب المجموعلة الضلابطة فلي التطبيلق
الفرررض الرابررع :توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللطات
البعدي  27.800بانحراف معياري قلدره  3.075بينملا بللغ متوسلط
درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي ومتوسطات درجلات
درجلات طلالب المجموعللة التجريبيلة فللي التطبيلق البعللدي 54.600
نفلللس المجموعلللة فلللي التطبيلللق البعلللدي عللللى االختبلللار التحصللليلي
بللانحراف معيللاري قللدره  ،2.613نجللد ان الفللارق بللين متوسللطات
المعرفي.
درجلات كلل مللن المجملوعتين دال حيللث بلغلت قيمللة "ت" 25.720
وهلللى قيملللة داللللة إحصلللائيا ً عنلللد مسلللتوى معنويلللة  ،0.001لصلللالح
جدول ( ) 7نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية على كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي
على االختبار التحصيلي
الداللة
قيمة ت درجة الحرية درجة المعنوية
العدد المتوسط االنحراف المعياري
المجموعات
24.46
6.243
15
تجريبية قبلى
7
19.65
دالة***
0.000
14
2
54.60
2.613
15
تجريبية بعدى
0
البعدي ،وبالتالي فقد يثبت صحة هذا الفرض.
وبمقارنة المتوسطات لكلل ملن التطبيقلين حيلث بللغ متوسلط درجلات
ولتحديد مدى فاعلية استخدام برنامج االوتوكاد لتصميم أقمشة تريكلو
طالب المجموعلة التجريبيلة فلي التطبيلق القبللي  24.467بلانحراف
اللحمة في تحصيل المعارف والمهارات للدي الطلالب بلالتعليم الفنلي
معيلللاري قلللدره  6.243بينملللا بللللغ متوسلللط درجلللات طلللالب نفلللس
الصناعي ،قامت الباحثة بالمعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق االختبلار
المجموعللة فللى التطبيللق البعللدي  54.600بللانحراف معيللاري قللدره
التحصلليلي قبلي لا ً وبعللديا ً للمجموعللـة التجريبيللة ،وتللم حسللاب الفاعليللة
 ،2.613فقد كان الفارق بلين متوسلطات درجلات كلل ملن التطبيقلين
باسللتخدام معادلللة بللالك  Blackللكسللب المعللدل ،مللن خللالل المعادلللة
دال حيث بلغلت قيملة "ت"  19.652وهلى قيملة داللة إحصلائيا ً عنلد
التالية.
مسللتوى معنويللة  ،0.001لصللالح المجموعللة التجريبيللة فللي التطبيللق
م – 2م1

معدل الكسب لبالك =
د – م1
حيث يدل م-2م /1د – م 1على فاعلية البرنامج في التطبيق القبلي والبعدي

درجة الحرية

+

درجة المعنوية

الداللة

م – 2م1
د

جدول ( )8يبين مدى فاعلية استخدام برنامج االوتوكاد لتصميم أقمشة تريكو اللحمة في تنمية المهارات لدي الطالب بالتعليم الفني
الصناعي بمقارنة التطبيقين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على االختبار التحصيلي
(د) النهاية العظمى
(م )2متوسط درجات المجموعة
(م )1متوسط درجات المجموعة
نسبة الكسب المعدل
الفاعلية
لالختبار
التجريبية بعديا
التجريبية قبليا
1.35
0.85
60
54.600
24.467
ومعقولللة نظللرا لمللا يتمتللع بلله الحاسللب اآللللي مللن أدوات وخيللارات
يتضلللح ملللن خلللالل الجلللدول السلللابق أن اسلللتخدام برنلللامج االوتوكلللاد
متعللددة تخللـدم المسللتخدم ،ممللا يفللتح للله آفاقللا جديللدة وأفكللارا كثيللرة
لتصميم أقمشة تريكو اللحمة يتصف بالفاعلية لدى طلالب المجموعلة
تساعده على المضي قدما في مجال إبداعي كمجـال الرسم والتصميم
التجريبيلة ،حيلث بلغلت الفاعليلة  0.85وهللى قيملة قريبلة ملن الواحللد
وتتفق هذه النتيجة مع ما اشارت اليه نتائج دراسات كل ملن اولسلن
الصحيح ،كما تتضح كذلك فاعلية استخدام برنامج االوتوكاد لتصلميم
( ،)2000وسام ابراهيم ( ،)2002اماني خللف ( ،)2008العيسلوي
أقمشة تريكو اللحمة لدى طالب المجموعة التجريبية من خلالل قيملة
( ،)2010سماح متولي ( ،)2011طلارق العبلادي ( ،)2014صلفاء
الكسب المعدل للطالب في التطبيق البعلدي حيلث بلغلت  1.35وتللك
النجلللار ( ،)2014غلللانم ( ،)2014وسلللام غربيلللة ( ،)2015جملللال
القيمللة أكبللر مللن  1.2وهللو المللدى الللذى حللدده بللالك لفعاليللة البللرامج
الللدين ( ،)2016عسلليلي ( ،)2017سللالم ( ،)2017غللادة عبللدالفتاح
التدريبية.
(.)2019
وتؤكد النتائج السابقة علي ان استخدام برنلامج االوتوكلاد فلي تصلميم
اقمشللة تريكلللو اللحملللة وباسلللتخدام الللتعلم اللللذاتي كلللان لللله تلللأثير دال
ثانيا :فروض االختبار المهارى:
الفرررررض الخررررام  :ال توجللللد فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية بللللين
احصائيا وقد اثبت فاعليته من حيلث جلذب االنتبلاه ،وتحقيلق الدافعيلة
متوسللللطات درجللللات المجموعللللة التجريبيللللة ومتوسللللطات درجللللات
للللتعلم ،وغيرهللا مللن الخصللائص األخللرى التللي تتناسللب مللع طبيعللة
المجموعة الضابطة في التطبيق القبلي على االختبار المهارى.
محتوي البرنامج التدريبي واهدافه فيملا يتعللق بتنميلة المهلارات للدي
طالبللات المللدارس الثانويللة الصللناعية ،وتعتبللر هللذه نتيجللة منطقيللة
جدول ( ) 9نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي على االختبار
المهارى
الداللة
قيمة ت درجة الحرية درجة المعنوية
العدد المتوسط االنحراف المعياري
المجموعات
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1.812
8.000
15
الضابطة قبلي
3.058
8.933
15
التجريبية قبلي
فقد يثبت صحة هذا الفرض.
وبمقارنة المتوسطات لكل من المجموعتين حيث بلغ متوسط درجات
الفرررررض السررررادس  :ال توجللللد فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية بللللين
طالب المجموعة الضابطة  8.000بانحراف معياري قلدره 1.812
متوسللللطات درجللللات المجموعللللة الضللللابطة فللللى التطبيللللق القبلللللي
بينملللا بللللغ متوسلللط درجلللات طلللالب المجموعلللة التجريبيلللة 8.933
ومتوسلللطات درجلللات نفلللس المجموعلللة فلللي التطبيلللق البعلللدي عللللى
بللانحراف معيللاري قللدره  ،3.058فقللد كللان الفللارق بللين متوسللطات
االختبار المهارى.
درجات كل من المجموعتين غير دال حيث بلغت قيمة "ت" 1.017
وهى قيمة غيلر داللة إحصلائيا ً عنلد مسلتوى معنويلة  ،0.05وبالتلالي
جدول ( ) 10نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة على كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي على
االختبار المهارى
الداللة
قيمة ت درجة الحرية درجة المعنوية
العدد المتوسط االنحراف المعياري
المجموعات
1.812
8.000
15
الضابطة قبلي
غير دالة
0.082
14
1.871
15
1.699
8.200
الضابطة بعدى
إحصائيا ً عند مسلتوى معنويلة  ،0.05وبالتلالي فقلد يثبلت صلحة هلذا
وبمقارنة المتوسطات لكلل ملن التطبيقلين حيلث بللغ متوسلط درجلات
الفرض.
طللالب المجموعللة الضللابطة فللي التطبيللق القبلللي  8.000بللانحراف
الفررض السرابع  :توجللد فلروق ذات دالللة إحصللائية بلين متوسللطات
معيلللاري قلللدره  1.812بينملللا بللللغ متوسلللط درجلللات طلللالب نفلللس
درجات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي ومتوسطات درجلات
المجموعلللة فلللي التطبيلللق البعلللدي  8.200بلللانحراف معيلللاري قلللدره
نفس المجموعة في التطبيق البعدي على االختبار المهارى.
 ،1.699فقد كان الفارق بلين متوسلطات درجلات كلل ملن التطبيقلين
غيلللر دال حيلللث بلغلللت قيملللة "ت"  1.871وهلللى قيملللة غيلللر داللللة
جدول ( )11نتائج اختبار (ت)
لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية على كل من التطبيق القبلي والتطبيق البعدي على االختبار المهارى
الداللة
قيمة ت درجة الحرية درجة المعنوية
العدد المتوسط االنحراف المعياري
المجموعات
3.058
8.933
15
تجريبية قبلي
51.42
دالة***
0.000
14
36.26
2
2.086
15
تجريبية بعدى
6
مسللتوى معنويللة  ،0.001لصللالح المجموعللة التجريبيللة فللي التطبيللق
وبمقارنة المتوسطات لكلل ملن التطبيقلين حيلث بللغ متوسلط درجلات
البعدي ،وبالتالي فقد يثبت صحة هذا الفرض.
طللالب المجموعللة التجريبيللة فللي التطبيللق القبلللي  8.933بللانحراف
الفرررض الثررامن  :توجللد فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين متوسللطات
معيلللاري قلللدره  3.058بينملللا بللللغ متوسلللط درجلللات طلللالب نفلللس
درجللللات المجموعللللة الضللللابطة ومتوسللللطات درجللللات المجموعللللة
المجموعللة فللي التطبيللق البعللدي  36.266بللانحراف معيللاري قللدره
التجريبية في التطبيق البعدي على االختبار المهارى.
 ،2.086فقد كان الفارق بلين متوسلطات درجلات كلل ملن التطبيقلين
دال حيث بلغلت قيملة "ت"  51.422وهلى قيملة داللة إحصلائيا ً عنلد
جدول ( )12نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي على االختبار
المهارى
الداللة
قيمة ت درجة الحرية درجة المعنوية
العدد المتوسط االنحراف المعياري
المجموعات
1.698
8.200
15
ضابطة بعدى
40.40
دالة***
0.000
28
36.26
4
2.086
15
تجريبية بعدى
6
المسللتوى ،كمللا ان التللدريس باالسللتعانة بالحاسللب اآللللي يعللد مللدخال
وبمقارنة المتوسطات لكل من المجموعتين حيث بلغ متوسط درجات
لتنمية المهلارات ،حيلث يمكلن الطالبلات ملن تحقيلق خيلالهم فلي علالم
طللالب المجموعللة الضللابطة فللي التطبيللق البعللدي  8.200بللانحراف
الواقلللع ،وذللللك لتنلللوع الحللللول الجماليلللة ،وبالتلللالي فلللان الممارسلللة
معياري قلدره  1.698بينملا بللغ متوسلط درجلات طلالب المجموعلة
والتدريب عللي اسلتخدام بلرامج التصلميم ملن خلالل أجهلزة الحاسلب
التجريبيللة فللي التطبيللق البعللدي  36.266بللانحراف معيللاري قللدره
اآللللي وتفهللم أدوات البللرامج وخصللائص جهللاز الحاسللب تنللتج أداء
 ، 2.086فقللللد كللللان الفللللارق بللللين متوسللللطات درجللللات كللللل مللللن
مغايرا يتجاوب بسهولة مع فكر الطالبات إلنتاج العديلد ملن العالقلات
المجمللوعتين دال حيللث بلغللت قيمللة "ت"  40.404وهللى قيمللة دالللة
التشكيلية المتنوعة ،حيث أن استخدام الطالبات لجهاز الحاسب اآلللي
إحصائيا ً عند مستوى معنويلة  ،0.001لصلالح المجموعلة التجريبيلة
بتقنياته وإمكاناته الهائلة يوصلهم إلى أفاق جديدة من اإلبداع ويعطلي
في التطبيق البعدي ،وبالتالي فقد يثبت صحة هذا الفرض.
حلوال متعددة للعمل التصميمي .وتتفق هذه النتيجلة ملع ملا اشلارت
وتدل النتائج السابقة عللي ان اسلتخدام برنلامج االوتوكلاد فلي تصلميم
اليه نتلائج دراسلات كلل ملن املاني خللف ( ،)2008راجيلا العيسلوي
اقمشللة تريكللو اللحمللة يتلليح للطالبللات بالمللدارس الثانويللة الصللناعية
( ،)2010سماح متولي ( ،)2011طلارق العبلادي ( ،)2014صلفاء
التنوع الواسع في التصورات والتي تهيئ العديد من الحلول للتصلميم
النجلللار ( ،)2014محملللد غلللانم ( ،)2014وسلللام غربيلللة (،)2015
الواحد التي تفتقر إليهلا الوسلائل التقليديلة ،كملا تشلجع الطالبلات عللى
جمللال الللدين ( ،)2016شلليماء عسلليلي ( ،)2017غللادة عبللدالرحمن
االبتكللار وتللوفر لهللم الوقللت والجهللد ،لللذلك نجللد ان اسللتخدام برنللامج
(.)2019
االوتوكللاد فللي تصللميم اقمشللة تريكللو اللحمللة للليس مسللألة ترفيلله أو
مظهر ،وإنما وسليلة موضلوعية تسلهل العملل وذللك ملن شلأنه زيلادة
ثالثا :نتائج مقياس تقدير المنتج النهائي:
كفلللاءة الطالبلللات ومقلللدرتهم ودقلللتهم فلللي إنتلللاج تصلللميمات عاليلللة
جدول ( )13يوضح قيمة "ت" لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجات تقييم المحكمين لمنتج طالب كل من المجموعة التجريبية
1.017

28

0.318

غير دالة
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والمجموعة الضابطة (د.ح= )28
درجة
المتوسط االنحراف قيمة مستوى الوزن
المجموعات
إجراءاتها السلوكية
الداللة النسبي المهارة
الحسابي المعياري "ت"
 57.78منخفض
0.59
1.73
ضابطة
 3.94دال***
 1تعدد األفكار المنتجة
 84.44مرتفع
0.52
2.53
تجريبية
 44.44منخفض
0.49
1.33
تصررميم أفكررار لونيررة مختلفررة ضابطة
 5.17دال***
2
مالئمة إلمكانات الماكينة
 80.00مرتفع
0.63
2.40
تجريبية
 51.11منخفض
0.64
1.53
تجررران األفكرررار اللونيرررة مرررع ضابطة
 4.28دال***
3
عناصر التصميم
 84.44مرتفع
0.64
2.53
تجريبية
 46.67منخفض
0.51
1.40
توظيرررف الوحررردات الهندسرررية ضابطة
المسررررتخدمة بمررررا يتفررررق مررررع
 5.37دال***
4
مرتفع
0.64
2.53
مسراحة التصرميم ومواصررفات تجريبية
84.44
وإمكانات الماكينة
 46.67منخفض
0.51
1.40
المرونة في تنفيذ التصميمات ضابطة
 6.06دال***
 5التررررري ترررررم اختيارهرررررا علررررري
مرتفع
0.52
2.53
تجريبية
84.44
الماكينة بكل دقة ومهارة
 51.11منخفض
0.74
1.53
قررردرة الطالبرررة علررري حرررل أي ضابطة
 3.95دال***
 6مشرركلة تصررادفها أثنرراء تنفيررذ
مرتفع
0.64
2.53
تجريبية
84.44
التصميمات علي الماكينة
 44.44منخفض
0.49
1.33
اسررررتخدام مجموعررررات لونيررررة ضابطة
 5.77دال***
7
جديدة مقارنة باألقران
 84.44مرتفع
0.64
2.53
تجريبية
 48.89منخفض
0.64
1.47
عمررررررل تصررررررميمات مبتكرررررررة ضابطة
 4.56دال***
8
ومميزة مقارنة باألقران
 84.44مرتفع
0.64
2.53
تجريبية
 51.11منخفض
0.74
1.53
اسرررتخدام أنرررواع جديررردة مرررن ضابطة
 3.69دال***
9
الخيوط المناسبة للمنتج
 82.22مرتفع
0.64
2.47
تجريبية
 55.56منخفض
0.82
1.67
اسرررررتخدام خيررررروط ات نمرررررر ضابطة
 4.07دال***
 10مختلفررررررة ومناسرررررربة لجرررررريج
مرتفع
0.49
2.67
تجريبية
88.89
الماكينة المستخدمة
 55.56منخفض
0.82
1.67
تنرررررروع التراكيررررررب المنتجررررررة ضابطة
 4.07دال***
11
المالئمة للتوظيف
 88.89مرتفع
0.49
2.67
تجريبية
 46.67منخفض
0.63
1.40
مناسبة التصميم للتنفيرذ طبقرا ضابطة
 5.73دال***
 12لمواصررررررررفاته ومواصررررررررفات
 86.67مرتفع
0.51
2.60
تجريبية
الماكينة المستخدمة
 51.11منخفض
0.74
1.53
فكرة التصميم تتفرق والجانرب ضابطة
الرروظيفي لهررا (حيررث تسررتخدم
هذه التصميمات لعمل كنارات
 5.32دال***
13
مرتفع
0.46
2.73
للكوفيرررررررررات الحريمررررررررري -أو تجريبية
كنرررررررررررررررارات للجرررررررررررررررونالت
91.11
والبلوزات ...الخ
 51.11منخفض
0.64
1.53
خلو العينرات التري ترم تنفيرذها ضابطة
 5.06دال***
14
علي الماكينة من العيوب
 86.67مرتفع
0.51
2.60
تجريبية
 51.11منخفض
0.74
1.53
تشررررررطيب المنررررررتج النهررررررائي ضابطة
 3.95دال***
15
بطريقة صحيحة
 84.44مرتفع
0.64
2.53
تجريبية
 48.89منخفض
0.64
1.47
تنظيرررف المنرررتج النهرررائي مرررن ضابطة
 6.24دال***
16
بقايا الخيوط
 91.11مرتفع
0.46
2.73
تجريبية
 ،4.28على الترتيب وجميعها قيم دالة إحصائيا ً عند مستوى معنويلة
تشير نتائج اختبلار "ت" فلى الجلدول السلابق إللى وجلود فلروق ذات
 ،0.001لصلللالح المجموعلللة التجريبيلللة .كملللا نجلللد ان الفلللارق بلللين
داللة إحصائية بلين متوسلطات درجلات طلالب المجموعلة الضلابطة
متوسطات درجات كل من المجموعتين عللى بنلود التحكليم (توظيلف
ومتوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية فى التطبيلق البعلدي
الوحلللدات الهندسلللية المسلللتخدمة بمللللا يتفلللق ملللع مسلللاحة التصللللميم
عللللى اسلللتمارة تقيللليم المحكملللين لمنلللتج طلللالب كلللل ملللن المجموعلللة
ومواصفات وإمكانات الماكينة  -المرونلة فلي تنفيلذ التصلميمات التلي
التجريبيللة والمجموعللة الضللابطة ،وبمقارنللة المتوسللطات لكللل ملللن
تم اختيارها علي الماكينة بكل دقة ومهارة  -قلدرة الطالبلة عللي حلل
المجملللوعتين ،فقلللد كلللان الفلللارق بلللين متوسلللطات درجلللات كلللل ملللن
أي مشكلة تصادفها أثناء تنفيلذ التصلميمات عللي الماكينلة) دال حيلث
المجموعتين على بنود التحكيم (تعدد األفكار المنتجلة -تصلميم أفكلار
بلغت قيمة "ت"  ،3.95 ،6.06 ،5.37على الترتيلب وجميعهلا قليم
لونية مختلفة مالئمة إلمكانلات الماكينلة -تجلانس األفكلار اللونيلة ملع
داللللة إحصلللائيا ً عنلللد مسلللتوى معنويلللة  ،0.001لصلللالح المجموعلللة
عناصللللر التصللللميم ) دال حيللللث بلغللللت قيمللللة "ت" ،5.17 ،3.94
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التجريبيلللة .كلللذلك فلللان الفلللارق بلللين متوسلللطات درجلللات كلللل ملللن
المجمللوعتين علللى بنللود التحكلليم (اسللتخدام مجموعللات لونيللة جديللدة
مقارنة باألقران  -عمل تصميمات مبتكرة ومميلزة مقارنلة بلاألقران)
دال حيللث بلغللت قيمللة "ت"  ،4.56 ،5.77علللى الترتيللب وجميعهللا
قلليم دالللة إحصللائيا ً عنللد مسللتوى معنويللة  ،0.001لصللالح المجموعللة
التجريبية .كما نجلد ان كلان الفلارق بلين متوسلطات درجلات كلل ملن
المجملوعتين علللى بنللود التحكليم (اسللتخدام أنللواع جديلدة مللن الخيللوط
المناسللبة للمنللتج  -اسللتخدام خيللوط ذات نمللر مختلفللة ومناسللبة لجلليج
الماكينة المستخدمة -تنوع التراكيب المنتجلة المالئملة للتوظيلف) دال
حيلللللث بلغلللللت قيملللللة "ت"  ،4.07 ،4.07 ،3.69عللللللى الترتيلللللب
وجميعهللا قلليم دالللة إحصللائيا ً عنللد مسللتوى معنويللة  ،0.001لصللالح
المجموعللة التجريبيللة .وبمقارنللة المتوسللطات لكللل مللن المجمللوعتين،
فقلد كللان الفلارق بللين متوسلطات درجللات كلل مللن المجملوعتين علللى
بنلود التحكلليم (مناسللبة التصللميم للتنفيللذ طبقللا لمواصللفاته ومواصللفات
الماكينللة المسللتخدمة  -فكللرة التصللميم تتفللق والجانللب الللوظيفي لهللا
(حيث تستخدم هذه التصميمات لعمل كنارات للكوفيات الحريملي -أو
كنارات للجونالت والبلوزات .....الخ  -خلو العينلات التلي تلم تنفيلذها
علي الماكينة من العيوب -تشطيب المنلتج النهلائي بطريقلة صلحيحة-
تنظيف المنتج النهائي من بقايلا الخيلوط) دال حيلث بلغلت قيملة "ت"
 ،6.24 ،3.95 ،5.06 ،5.32 ،5.73علللى الترتيللب وجميعهللا قلليم
داللللة إحصلللائيا ً عنلللد مسلللتوى معنويلللة  ،0.001لصلللالح المجموعلللة
التجريبية ايضا .وتشير هلذه النتلائج ملن حيلث ارتفلاع جلودة العينلات
المنفلذة عللي ماكينلة التريكلو المسللتطيلة النصلف جاكلارد اللي فاعليللة
برنللامج االوتوكللاد فللي تصللميم اقمشللة تريكللو اللحمللة ،كمللا تللدل علللي
تنمية المهارات لدي الطالبلات ،والتلي انعكسلت نتائجهلا عللي ارتفلاع
مسللتوي جللودة واتقللان المنللتج النهللائي ،وتتفللق هللذه النتللائج مللع نتللائج
دراسات كل من اماني خلف ( ،)2008وسام غربية ( ،)2015سحر
حابوه ( ،)2016غادة عبدالرحمن (.)2019

اخلالصة : Conclusion

 -1اثبتلللت نتلللائج البحلللث وجلللود فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية عنلللد
مسلتوى معنويللة ( )0.001بللين متوسلطات درجللات المجموعلة
الضابطة ومتوسطات درجات المجموعة التجريبية في التطبيلق
البعللدي علللى االختبللار التحصلليلي المعرفللي لصللالح المجموعللة
التجريبية.
 -2وجللللود فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية عنللللد مسللللتوى معنويللللة
( )0.001بللين متوسللطات درجللات المجموعللة التجريبيللة فللي
التطبيق القبلي ومتوسطات درجات نفس المجموعة في التطبيق
البعلللدي عللللى االختبلللار التحصللليلي المعرفلللي لصلللالح التطبيلللق
البعدي.
و لك لألسباب التالية:

 الللللدعم المسللللتخدم فللللي برنللللامج االوتوكللللاد مللللن ادوات
وامكانيللات للله اثللر كبيللر علللي رفللع المسللتوي التحصلليل
المعرفي للطالبات.
 قابلية الطالبات علي استخدام الكمبيوتر في عملية التعليم.
 -3وجلللل ود فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية عنللللد مسللللتوى معنويللللة
( ) 0.001بلللللين متوسلللللطات درجلللللات المجموعلللللة الضلللللابطة
ومتوسطات درجلات المجموعلة التجريبيلة فلي التطبيلق البعلدي
على االختبار المهارى لصالح المجموعة التجريبية.
 -4وجللللود فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية عنللللد مسللللتوى معنويللللة
( )0.001بللين متوسللطات درجللات المجموعللة التجريبيللة فللي
التطبيق القبلي ومتوسطات درجات نفس المجموعة في التطبيق
البعدي على االختبار المهارى لصالح التطبيق البعدي.
و لك لألسباب التالية:
 تعتملللد عمليلللة اللللتعلم عللللي سلللرعة الطالبلللات ملللن خلللالل
البرنامج التطبيقي المقترح.
 اعتماد الطالبات علي انفسهن في عملية التعلم مملا يجعلهلم
اكثللر دقللة فللي األداء المهللارى وهللذا مللا يللوفره البرنللامج
التطبيقي المقترح.
 التفاعلللل بلللين قلللدرات الطالبلللات النفسلللية والحركيلللة مملللا
يجعلهم اكثر قدرة علي اكتساب المهارات.
 -5وجللللود فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية عنللللد مسللللتوى معنويللللة
( )0.001بلين المتوسللطات الحسللابية للدرجات تقيلليم المحكمللين
للمنتج النهائي لطالب كل من المجموعة التجريبيلة والمجموعلة
الضابطة لصالح المجموعة التجريبية.

التوصيات :Recommendation
استنادا على المعلوملات اللواردة فلي هلذا البحلث وانطالقلا مملا تشلير
إليه نتائجه وأهدافه توصي الباحثة بما يلي:
 االستفادة من نتائج البحث الحالي واي بحث مشابه للرفع منكفاءة التعليم الصناعي والنهوض به.
 ضرورة أن تكون الدراسة األكاديمية استجابة حقيقية لسوقالعمـل ،وذلـك بمواكبة التطور العلمي الحاصل باستخدام
التكنولوجيات التعليمية المختلفة.
 إدخال برامج التصميم المختلفـة فـي المراحـل الدراسية لطلبةقسم التريكو اآللي بالمدارس الثانوية الصناعية وذلك لخلق
روح اإلبداع واالبتكار مما يؤهلهم لميدان العمل.
 ترسيخ مبدأ التعلم الذاتي حيث يقوم الطالب باختيار ما يرغبان يتعلمه في الوقت الذي يريده وذلك وفق قدراته وامكانياته.

شكل ( )1صور للطالبات اثناء البرنامج التدريبي
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شكل ( )2بعض اآلالت المستخدمة اثناء البرنامج التدريبي:
المستطيلة النصف جاكارد اليدوية في هذا البرنامج التدريبي:
الصللور شللكل ( )3و( )4و( )5توضللح بعللض التصللميمات التللي تللم
رسللمها باسللتخدام برنللامج األتوكللاد وتللم تنفيللذها علللي ماكينللة التريكللو

شكل ()3

شكل ()4
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