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 ممخص البحث :
ة تنفيذ ساب معمومات وميارات تعمـ تقنيتإلى إعداد وحدات إلكترونية إلك البحث ىدؼ  

قياس فاعمية الفيديو التفاعمى عمى األداء و  ،باستخداـ الفيديو التفاعمىيص الكوؿ قم
تعمـ الطالبات نحو فاعمية الفيديو التفاعمى فى القياس اتجاىات و  طالباتالالمياري لدى 

فيديو المقاطع و  الروابطبرنامج يحوى الكثير مف الشاشات و الصور و عف  عبارة و ىو
إمكانية التحكـ في العرض بواسطة كؿ مع  ؿ شاشة الكمبيوترعميمية المسجمة مف خبلالت

مف ىذا ولتحقيؽ اليدؼ  يتيح لممتعمـ فرصة االستمرار في عممية التعمـكما طالب، 
بطاقة وتـ استخداـ  ،المياري قبؿ وبعد إجراء التجربة  تـ تطبيؽ االختبارالبحث 
لؾ مقياس االتجاه نحو وكذالمطموبة  مقياس التقدير لقياس الميارات و المبلحظة

، وبطاقة مبلحظة أداء الطالبات 2تقنيات حياكةفي الفيديو التفاعمى استخداـ برنامج 
( طالبة مف طالبات 60، بمغ عدد أفراد العينة ) قص و تنفيذ الكوؿ قميصلميارات 
 .، واستغرقت التجربة )الفصؿ الدراسي الثاني(  الولىالفرقة ا

لدى المجموعة و االداء الميارى  مستوي التحصيؿ المعرفيارتفاع  وأوضحت النتائج   
ووجود فروؽ دالة  باستخداـ الفيديو التفاعمى فى تنفيذ الكوؿ قميصتعمـ الالتجريبية في 

لممجموعتيف الضابطة و ( بيف متوسطي درجات الطالبات 0.01إحصائيًا عند مستوى )
إيجابية نحو تعمـ أسس تصميـ توجد اتجاىات الطالبات ، التجريبية لصالح التجريبية

  . بالفيديو التفاعمينماذج وتنفيذ المبلبس 

 تقنيات تصنيع المبلبس –: فيديو تفاعمى الكممات المفتاحية
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The effectiveness of using interactive video in learning 

clothing manufacturing techniques 

Summary 
 The research aimed to prepare electronic units to gain    

information and skills for learning the technique of implementing 

"the shirt collar" using interactive video, and measure its 

effectiveness on the skill performance of students, and measuring 

the students’ attitudes towards this effectiveness, this program 

contains many screens, images , links, and educational recorded 

videos .in addition the ability of display control by each student, it 

also gives the opportunity to continue learning. To achieve the aim 

of this research; we applied The Skill Test before and after  the 

experiment, and The Observation Card and The Grade Scale were 

used to measure the required skills, also measuring the tendency 

towards using the program, and The Note Card for the students’ 

performance of the skills of cutting and implementing the shirt 

collar. The number of the sample was (60) students from the first 

year, the experiment 'duration through (the second semester). 

    The results showed the high level of cognitive achievement and 

skill performance of the experimental group which using 

interactive video in the implementation of the shirt collar, and there 

were statistically significant differences at the level (0.01) between 

the average scores of the students for the two groups "control and 

experimental " in favor of the experimental. There are positive 

students' attitudes towards learning the basics of designing and the 

implementation of clothes . 

Key words: interactive video – garment  manufacturing techniques  
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 مقدمة :
ثورة الو  التطور المذىؿ في شتى المجاالتو  يتسـ العصر الحالى بالتوسع التكنولوجى    
نبلحظ التطور الكبير كما يائمة في المعمومات و االلكترونيات و الحاسبات التكنولوجية ال

يعتبر التعميـ االلكترونى جزءا مف المفاىيـ الكبيرة لكؿ  و عموماتالمة تقنيو السريع في 
تعد مواكبة العممية التعميمية لمتغيرات و ، (1)مف تقنية المعمومات و التعميـ و التدريب 

السريعة الناجمة عف التقدـ العممي والتكنولوجي وتقنية المعمومات أمرا ضروريا لمواجية 
توفير و  وىو ما كاف لو ثر كبير في العممية التعميمية (2)المشكبلت التي قد تنجـ عنيا

في محاولة جادة و ىادفة لتطوير يمية متطورة يتـ تصميميا و بناؤىا بدقة أنظمة تعم
داخؿ المؤسسات التعميمية تيدؼ الى جعؿ المتعمـ ىو  التربويةالتعميـ فاالستراتيجية 

صانع تقدمو الثقافى مستندا في ذلؾ الي التعميـ المفرد الذى يسيـ بشكؿ كبير في نشر 
ىى مطمب أساسى مف مطالب العصر و نولوجيا باشكاليا فالتك ،( 3)مبدأ التعمـ الذاتى 

كاف لمتعميـ النصيب الكبير و الوفير في التطور و التقدـ حيث اف االستعماؿ االمثؿ ليذه 
التكنولوجيا في التعميـ يضاعؼ فاعمية المتعمميف و يساعد نشر أكبر قدر مف المعمومات 

و ترجع أىمية وسائؿ التعميـ الى  ،(4)ألكبر قدر مف المتعمميف بأفضؿ الطرؽ الممكنة 
انيا تساعد في تحقيؽ العممية التعميمية و حؿ المشكبلت الخاصة بموقؼ تعميمى معيف 
و تحسيف عممية التعميـ و التعمـ و تقميؿ مدتيا و توضيح المعنى و شرح االفكار و 

و يعد  (5)تدريب الطبلب و ذلؾ لموصوؿ الى الحقائؽ العممية الصحيحة بسرعة و دقة 
مستحدثات تكنولوجيا التعميـ التي تقدـ المعمومات السمعية والبصرية  الفيديو التفاعمي أحد

وفقًا الستجابات المتعمـ، وفيو يتـ عرض الصوت والصورة مف خبلؿ شاشة عرض تعد 
 (6) جزءًا مف وحدة متكاممة تتألؼ مف جياز الحاسوب ووسائؿ إلدخاؿ البيانات وتخزينيا

طارات ىو عبارة و  عف برنامج فيديو مقسـ إلي أجزاء صغيرة تتكوف مف تتابعات حركية وا 
ثابتة، وأسئمة وقوائـ، وتكوف استجابات المتعمـ عف طريؽ الحاسوب ىي المحددة لعدد 
تتابع لقطات أو مشاىد الفيديو، وعمييا يتأثر شكؿ وطبيعة العرض، وبذلؾ يتضح أف 

ا الفيديو والحاسوب مف خبلؿ التفاعؿ بيف الفيديو التفاعمي ىو دمج بيف تكنولوجي
المعمومات التي تتضمنيا شرائط واسطوانات الفيديو، وتمؾ التي يقدميا الحاسوب، لتوفير 

زاد اىتماـ الباحثيف في ميداف تكنولوجيا التعميـ بالصور المتحركة  حيث (7)بيئة تفاعمية 



 

 836 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ة التعميمية و قد أثبتت الكثير مف مميفي الع اإليجابيبدورىا  ترافاالمتزامنة مع الصوت اع
البحوث و الدراسات أف استخداـ الوسائؿ التعميمية التى تعتمد عمى حاستى السمع و 
البصر بصفة عامة و خاصة االفبلـ و برامج الفيديو التفاعمى تعطى وضوحا في تدريس 

الفيديوىات  توفرحيث (.8)الميارات الحركية كما أنيا تعمؽ الفيـ و االدراؾ لدى المتعمـ 
الفرص واإلمكانات لتطوير سياقات التعمـ الفعاؿ لتقديـ محتوى التعمـ  العديد مفالتعميمية 

الفيديوىات التعميمية  بأنيا متعددة تتميز  و (9)لمتدريس والتعمـ في مختمؼ التخصصات 
التي يمكف أف تعزز فيـ  وتشمؿ العناصر السمعية و البصرية و النصية الوسائط
والفيديو التفاعمي يتـ تعزيزه بمميزات تفاعمية إضافية تضمف نقؿ المعمومات   (10(المتعمـ
المعمومات بطريقة   عرضعمى عكس الفيديوىات التقميدية التي يتـ فييا خطية ال بطريقة 

  (11)خطية كما أنو يتـ فيو تضميف لحظات تعمـ تفاعمية تشجع عمى التعمـ العميؽ 
أىتمت  التىنوات االخيرة العديد مف الدراسات و االبحاث ىذا و قد اجريت في الس   

منيا دراسة )أحمد فاروؽ : و التعمـ بالفيديو التفاعمى بدراسة فاعمية التعمـ اإللكتروني 
وضع تصور مقترح لتفعيؿ التعمـ االلكتروني في إعداد  و التى ىدفت الى( 12)( ۸۰۰۲

صممت حيث  (13)(۸۰۰۰:ديس مافيإاسة )المعمـ بكميات التربية جامعة قناة السويس، در 
برنامج إلكتروني عمى الشبكة العالمية لممعمومات التعمـ ميارات الكرة الطائرة ومعرفة 
تأثيره عمى التحصيؿ المعرفي واألداء المياري لطبلب الفرقة األولى بكمية التربية 

 ررات التفكيلتنمية ميا (14)(۸۰۰۰عطيني :  مافيإالرياضية جامعة أسيوط ، دراسة )
 (۸۰۰۸دراسة)رشا محمود: مف خبلؿ المناقشات غير المتزامنة في التعمـ اإللكتروني،

التميفوف  -تطبيؽ التعمـ اإللكتروني عمى وسائط مختمفة ) الكمبيوتر ىدفت الى  (15)
المحموؿ ( واستخدامو في العممية التعميمية لتحقيؽ التعمـ الممزوج بمزاياه ومعرفة مدى 

مبلئمة تمؾ النوعية مف التعميـ لممجتمع المصري ، دراسة )شيماء مصطفي : إمكانية 
مكشؼ عف فاعمية الطريقة المعممية والتعمـ اإللكتروني منفصميف ل (16)(۸۰۰۸

ومتكاممتيف في تدريس وحدة مختارة عمى التحصيؿ وتوفير زمف التعمـ لدى تميمذات 
فاعمية لدراسة  (17)(2013د مسعد:، )دراسة سمية السيد ،عماالصؼ الثاني اإلعدادي

مجدة )دراسة ،اسبحبرنامج تعمـ الكترونى لتدريج نموذج الجاكيت النسائى بال
فاعمية برنامج الببلؾ بورد في تعمـ أسس دراسة ل (18)(2019مأموف،ىدى صبلح:



 

 837 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

راسة دىدفت ال (19()2011:سيا أحمد عبدالغفاردراسة ) ،تصميـ نماذج وتنفيذ المبلبس
)الركنة(، دراسة عمـ أحد تقانات اسموب المانيكافتفاعمية برنامج فيديو تفاعمي ل قياسالى 
(M. Syaom:2018 Barliana A.Riyanto،( Winwin Wiana(20) اىتمت بدراسة

فعالية استخداـ الوسائط المتعددة التفاعمية القائمة عمى الرسوـ المتحركة في تحسيف إتقاف 
 (21)(2021،دراسة)رؤي قاضى و ميرىاف فرج :الرقمي المفاىيـ وميارات تصميـ األزياء

 .قائـ عمى التعمـ الذاتى في الموضة المستدامة  الكرتونيتصميـ برنامج تدريبى ل
فػي مجػاؿ   يتضح مف عرض الدراسات السابقة  تعرضيا لدراسة التعمـ اإللكترونػي      

بحث الحالي كما يتضح  مع اختبلؼ األىداؼ والمحتوى التعميمي مع الو غيرىا المبلبس 
قمػػة تواجػػد المواقػػع التعميميػػة المتخصصػػة المؤمنػػة كأحػػد الخػػدمات الموجيػػة  فػػي   تقنيػػات 

    "Interactive Video " ، مما دعا الباحثتاف إلى اسػتخداـ الفيػديو التفػاعمى 2حياكة 
ية  .كمػػا يتضػػح قمػػة  الدراسػػات التػػي اىتمػػت باسػػتخداـ اسػػتراتيج2لػػتعمـ   تقنيػػات حياكػػة 

الفيديو التفاعمى  في مجاؿ المبلبس بوجو عاـ وبمجاؿ تقنيات الحياكة بوجو خػاص كمػا 
لـ تتعرض الدراسػات السػابقة لموضػوع البحػث الحػالي ولػذلؾ رأت الباحثتػاف أىميػة دراسػة 

   .2فاعمية الفيديو النفاعمى في تعمـ مقرر  تقنيات حياكة 
 مشكمة البحث:

  أف عممية اتقاف عمؿ 2يما بتدريس مقرر   تقنيات حياكة الحظت الباحثتاف أثناء قيام  
العينػػات الخاصػػة بػػالمقرر مػػف أىػػـ مراحػػؿ إنتػػاج القطعػػة الممبسػػية ، ويتوقػػؼ عمييػػا بػػاقي 
خطػػػػوات اإلنتػػػػاج، لػػػػذا وجػػػػب االىتمػػػػاـ بيػػػػا. وبػػػػالرغـ مػػػػف ذلػػػػؾ فقػػػػد وجػػػػدتا قصػػػػورًا لػػػػدى 

تػػػاراف ىػػػذا المقػػػرر ليكػػػوف الطالبػػػات فػػػي عمػػػؿ الكثيػػػر مػػػف العينػػػات، وىػػػذا مػػػا جعميمػػػا تخ
موضػػوع البحػػث، ونظػػرًا ألف تنفيػػذ العينػػات الخاصػػة بيػػذا المقػػرر تحتػػاج إلػػى وقػػت طويػػؿ 
وتعميـ ومتابعة كؿ طالبة  )تعميـ فردي(. أيضًا نتيجة لزيادة أعداد الطالبات بقسـ تصميـ 

باحثتػاف االزياء و النسيج خاصة فى السنة االولى ) المستوى األوؿ و الثانى (، وجػدت ال
صػػعوبة انتظػػاـ الطالبػػات فػػي حضػػور ومتابعػػة الجانػػب التطبيقػػي، وأف الفيػػديو التفػػػاعمى 
يعتبػػر أحػػد البػػدائؿ لمتغمػػب عمػػى الصػػعوبات المكانيػػة التػػي تواجػػو الطالبػػات. وتعتبػػر نػػدرة 
تواجد المواقع التعميمية المتخصصة في   تقنيػات تصػنيع و تنفيػذ المبلبػس   وخاصػة فػي 

، مما دعا الباحثتاف إلى استخداـ الفيديو التفاعمى في ىذا المجاؿ. وبػالرغـ العالـ العربي 
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مػػف تطػػور اسػػتخداـ تكنولوجيػػا التعمػػيـ االلكترونػػي وتزايػػد عػػدد المػػدارس والجامعػػات التػػي 
تسػػتخدمو فػػي العمميػػة التعميميػػة ، إال أنػػو ال يػػزاؿ غيػػر مفعػػؿ بشػػكؿ كامػػؿ فػػي كثيػػر مػػف 

ىػػذا البحػث وقيػػاس  ، مػف ىنػػا كػاف الػدافع إلجػػراءالجامعػات ، وفػي بعػػض التخصصػات 
الػػتعمـ مػػف خػػبلؿ التعمػػيـ اإللكترونػػي  فاعميتػػو ومػػدي االسػػتفادة منػػو وحػػث الطالبػػات عمػػي

بما يحسف مف أدائيف ويزيد مف دافعتييف إلي باستخداـ الفيديو التفاعمى  والتعميـ عف بعد
 التعمـ. وصوال إلى مخرجات تعميمية عالية الجودة .

 مف العرض السابؽ يمكف صياغة مشكمة البحث في التساؤالت التالية: الت البحث:تساؤ 
ىػػذا   ويتفػػرع مػػف2 مػػا مػػدى فاعميػػة الفيػػديو التفػػاعمى  فػػي تعمػػـ   تقنيػػات حياكػػة  -1

 الفرعية التالية:التساؤؿ الرئيسي لمتساؤالت 
نى قسػـ عمى األداء المياري لدى طالبات المستوى الثػا التفاعميما فاعمية الفيديو  -2

 تصميـ االزياء و النسيج المرتبط  بتقنيات تصنيع المبلبس.
 ما اتجاىات الطالبات نحو طريقة التعمـ عف طريؽ الفيديو التفاعمى. -3

 أىداؼ البحث: ييدؼ البحث الحالي إلى:
ة تنفيػػذ الكػػوؿ قمػػيص إعػػداد وحػػدات إلكترونيػػة إلكسػػاب معمومػػات وميػػارات تعمػػـ تقنيػػ -1

 عمىباستخداـ الفيديو التفا
قياس فاعمية الفيديو التفاعمى عمى األداء المياري لػدى طالبػات المسػتوى الثػانى قسػـ  -2

 تصميـ االزياء و النسيج المرتبط  بتقنيات تصنيع المبلبس.
قيػػاس اتجاىػػات طالبػػات المسػػتوى الثػػانى قسػػـ تصػػميـ االزيػػاء و النسػػيج نحػػو فاعميػػة  -3

 الفيديو التفاعمى فى تعمـ تقنيات تصنيع المبلبس.
 أىمية البحث: تمخصت أىمية البحث في اآلتي:

 التكنولوجي السريعة الناجمة عف التقدـ العممي مواكبة العممية التعميمية لمتغيرات -1
االسػػتفادة مػػف نتػػائج البحػػث فػػي تػػدعيـ العمميػػة التعميميػػة والتدريبيػػة لمواكبػػة النظريػػات  -2

 الحديثة المتعمقة بالتعميـ عف بعد .
ـ والػػتعمـ أكثػػر فعاليػة فػػي الفصػػوؿ الدراسػػية التقميديػػة وخارجيػػا محاولػة أف يصػػبح التعمػػي -3

 وتمثؿ الدراسة استجابة لدواعي التطوير الجامعي.
 استراتيجيات حديثة في التدريس والبعد عف الطرؽ التقميدية.يسيـ البحث فى تطوير  -4
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ف قد تساعد نتائج البحث أعضاء ىيئة التدريس عمى تفعيؿ الوسائؿ المختمفة لمتعميـ ع -5
 بعد باستخداـ الفيديو التفاعمى في العممية التعميمية.

 مصطمحات البحث :
ىي القدرة عمى إنجاز األىداؼ أو المدخبلت لبموغ النتائج : Effectivenessفاعمية   

والمقصػػػود بيػػا إجرائيػػػا فػػػي البحػػػث ، (22) ةممكنػػػ رجػػػةالمرجػػوة والوصػػػوؿ إلييػػػا بأقصػػى د
  مػف حيػػث التحصػػيؿ 2لتفػػاعمى فػي   تقنيػػات حياكػػة الحػالي قيػػاس أثػػر اسػتخداـ الفيػػديو ا
 واألداء المياري واتجاىات الطالبات .

مجموعػػة مػػف التعميمػػات المكتوبػػة بتسمسػػؿ منطقػػي معػػيف ، ألداء  : Programبرنػػام   
وظيفة أو مجموعة مف الوظائؼ ، وتؤدي مجموعة التعميمات ىػذه فػي النيايػة الػى ايجػاد 

 .  (23)  حؿ لمسالة معينة
الفيػديو التفػاعمي عمػى أنػو محتػوى يعػرؼ  :"Interactive Video "لفيػديو التفػاعمى ا

ا يحتػػػوي عمػػػػى صػػػوت وحركػػػػة يمكػػػف تخزينيمػػػػا وبثيمػػػا مباشػػػػرة مػػػف خػػػػبلؿ يػػػػمسػػػجؿ رقم
مجموعة مختمفة مف األجيزة . والتفاعؿ يعني القدرة عمػى بػدء عػرض الفيػديو ، أو إيقافػو 

عمػػػى أنػػػو  -أيضػػػا-ى الفيػػػديو . ويمكػػػف تعريفػػػو مؤقتػػػا ، أو إرجاعػػػو ، والػػػتحكـ فػػػي محتػػػو 
تنسػػيؽ يتضػػمف عناصػػر تفاعميػػة ، مثػػؿ : االختبػػارات ، أو الػػروابط ، أو التعميقػػات عمػػى 

  (24)الفيديو بدال مف الجموس بشكؿ سمبي أثناء مشاىدة الفيديو . 
 مني  البحث:

بعػػػة، المػػػنيج التجريبػػػي: حيػػػث يتطمػػػب قيػػػاس أثػػػر متغيػػػرات مسػػػتقمة عمػػػى متغيػػػرات تا -1
 ويعتبر مف أنسب المناىج لقياس أثر المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة 

المنيج الوصفي : لقياس آراء الطالبات نحو تعمـ  تقنيات تصنيع المبلبس مف خبلؿ  -2
 الفيديو التفاعمى 

عينة عمدية  تكونت مف مجموعة مف طالبات المستوى الثانى قسـ تصميـ  عينة البحث:
 ( طالبػة60والنسيج بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية جامعة الطائؼ . وعددىف )االزياء 

طالبػة ( احػدىما تجريبيػة تػدرس البرنػامج  30تـ تقسيميا عشػوائيا الػى عينتػيف كػؿ منيػا )
 . عف طريؽ الفيديو التفاعمى ، و االخرى ضابطة تقـو بالدراسة بالطريقة التقميدية 

 الباحثتاف( مف قبؿىا إعداد تـ) أدوات البحث:
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    2اختبار مياري لقياس األداء المياري المرتبط بوحدات التعمـ لػ  تقنيات حياكة -1
بطاقػػػػة مبلحظػػػػػة تقػػػػػدير لتقػػػػػويـ أداء الطالبػػػػػات لمميػػػػػارات المتضػػػػػمنة فػػػػػي الوحػػػػػدات   -2

 التعميمية أثناء العمؿ.
 مى )مف   عف طريؽ الفيديو التفاع 2مقياس اتجاه الطبلب نحو تعمـ   تقنيات حياكة -3

 حدود البحث:
 الحالي عمى ما يمي:  البحثيقتصر  
 جامعة الطائؼ. –حدود مكانية: كمية التصاميـ والفنوف التطبيقية   -1
 ـ( 2020ـ /2019)الدراسػػػػػي الثػػػػػاني مػػػػػف العػػػػػاـ الجػػػػػامعيحػػػػػدود زمانيػػػػػة: الفصػػػػػؿ   -2

 ىػ(.1440/1441) 
ثػانى شػعبة تصػميـ حدود بشرية: عينة عمديػة مػف طالبػات الفرقػة األولػى المسػتوى اال -3

 جامعة الطائؼ . –االزياء والنسيج بكمية التصاميـ والفنوف التطبيقية 
الطالبػػات نحػػو اسػػتخداـ  اتجاىػػاتالميػػاري و المعرفػػى و  التحصػػيؿ  حػػدود موضػػوعية: -4

 بالفيديو التفاعمى  2حياكةتقنيات الفيديو التفاعمى في تعمـ مقرر 
 تـ وضع الفروض التالية لمبحث: فروض البحث: لإلجابة عمى التساؤالت السابقة

 ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات الطالبات بالمجموعػة الضػابطة    -1
 والمجموعة التجريبية لبطاقة مبلحظة األداء المياري في التطبيؽ القبمي  

الطالبات في التطبيؽ القبمي والبعدي توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات  -2
 . الفاعمية لصالح التطبيؽ البعدي التفاعمي في تعمـ تقنيات تصنيع المبلبس  لمفيديو

فػي  الطالبػات بالمجموعػة الضػابطةتوجد فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف متوسػطي درجػات  -3
  لصالح التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة األداء المياري  التطبيؽ القبمي والبعدي

فػػي  الطالبػػات بالمجموعػة التجريبيػةات توجػد فػروؽ دالػة إحصػػائيًا بػيف متوسػطي درجػ -4
 لصالح التطبيؽ البعدي لبطاقة مبلحظة األداء المياري  التطبيؽ القبمي والبعدي

الطالبػػػات بالمجموعػػػة الضػػػابطة والطالبػػػات توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف درجػػػات  -5
 بطاقة مبلحظة األداء المياري لصالح المجموعة التجريبيةفي بالمجموعة التجريبية 

 ي ايجابيةبرنامج الفيديو التفاعم يأعضاء ىيئة التدريس فأراء  -6
 ي إيجابيةآراء الطالبات نحو التعمـ باستخداـ الفيديو التفاعم -7
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قامػت الباحثػاف بدعػداد برنػامج فيػديو تفػاعمى لػتعمـ ميػارة تنفيػد الكػػوؿ  تصػميـ البرنػام  :
مػػػى محتػػػوى ع اآلراءتػػػـ عرضػػػو عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المتخصصػػػيف وقػػػد اتفقػػػت و قمػػػيص 

 :مراحؿ انتاج البرنام يأتى بعد ذلؾ  البرنامج المقترح
مناسػب لعػرض الفيػديو  تػـ تجميػع المػادة العمميػة نظريػا و عمميػا بشػكؿ : المحتػوىاعداد 

 االتى : في المحتوى التفاعمى و روعى
 يحقؽ مخرجات التعمـالصدؽ بحيث و البساطة و الوضوح  -
 و المحتوى و خصائص المتعممات. لؤلىداؼ أف يكوف أسموب المعالجة مناسبا -
 .بشكؿ يسمح بتدرج ميارة المتعمـالتسمسؿ المنطقى لشاشات البرنامج  -    
 كما راعت الباحثتاف توحيد تصميـ الشاشات حرصا عمى تركيز الطالبات . -    
  تخطيط والمريحة لمعيف مف خمفية  ةروعى في تصميـ البرنامج االلواف المتناسقة اليادئ-    
 . و تصميـ  و تنسيؽ لمشاشات     
احتػوى البرنػامج عمػى التعزيػز كمػا نػب ممػؿ الطالبػات ،لتجالمحتػوى التنوع فػي صػياغة  -

جابػات الصػحيحة و أخػرى لبلجابػات الخاطئػة الفورى و ظيور تأثيرات معبرة في حالة اال
  الجابة بشكؿ صحيح.وعدـ االنتقاؿ الى التالى قبؿ ا

تخصصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ تصػػػنيع المبلبػػػس و معمػػػى مجموعػػػة مػػػف الوى تػػػـ عػػػرض المحتػػػ-
 .لئلنتاجمجاؿ تكنولوجيا التعميـ و تمت اجازتو و صبلحيتو 

 تنفيذ البرنام  :
كانػػػت الباحثتػػػاف عمػػػى معرفػػػة بكيفيػػػة تصػػػميـ البرنػػػامج و ربػػػط جميػػػع االجػػػزاء البرمجػػػة :  -1

أطػػػػر و اسػػػػئمة  ببعضػػػػيا داخػػػػؿ البرنػػػػامج مػػػػف مقدمػػػػة و أىػػػػداؼ و تعميمػػػػات و شاشػػػػات و
تقويمية و اختبارات و خاتمة و ذلؾ بواسطة تفعيؿ و تنشيط المفػاتيح التػى اعػدت بغػرض 

  .ما يريده داخؿ البرنامج بما يضمف تعممو بشكؿ سميـ و سيؿالى نقؿ المتعمـ 
 Microsoft Word) .: تمت كتابة النصوص باستخداـ برنامج )النصوص المكتوبة -2
 . توضيح خطوات تنفيذ العينةخدمت الباحثاف الصور الثابتة لاست الصور الثابتة :-3
تػػػـ اسػػتخداـ فيػػػديو مخصػػػص لػػػؤلداء العممػػى كمرجػػػع أثنػػػاء تنفيػػػذ العينػػػة  لقطػػػات الفيػػػديو:-4

 .ء التنفيذ  تتمكف مف ايقافو و استئناؼ التشغيؿ بسيولة حسب رغبتيا أثنا
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فػػػي بعػػػض الشاشػػػات  المكتػػػوبتػػػـ تسػػػجيؿ الصػػػوت المصػػػاحب لمػػػنص المغػػػة المنطوقػػػة :-5
ذلػػػؾ لمػػػف ترغػػػب فػػػي سػػػماع الػػػنص أو ممػػػف ىػػػـ ذوي االحتياجػػػات  باسػػػتخداـ الميكروفػػػوف ، 

 .أو التعزيز بعد االجابة عف االسئمة  الصوتية  تـ اضافة بعض المؤثراتما كالخاصة ، 
 شاشات البرنام :

أيقونػات  و جالبرنػامبػزوار شريط متحرؾ يحوي كممة ترحيبية الشاشة الرئيسية وتحوي عمى  -
 فػػػي، كمػػػا تحتػػػوى عمػػػى ايقونػػػات  اتصػػػؿ بنػػػا ( –االختبػػػارات  –أعمػػػى الشاشػػػة )المحاضػػػرات 
الجانب األيسر لمشاشة )أىـ ب اتصؿ بنا( و،مساعدة  ،اختبارات ،الجانب األيمف )المحاضرات

توسػػػط الشاشػػػػة مربػػػع يحػػػػوي أىػػػػداؼ ي المواقػػػع  التػػػػي تشػػػغؿ اىتمػػػػاـ الطالبػػػات  الجامعيػػػػات (
،مع إمكانية سماع األىداؼ عند الضغط عمى زر ورسالتو في تحقيؽ مخرجات التعمـ البرنامج

 .(1)صورة   الميكروفوف الموجود أسفؿ يسار الشاشة
و بشػكؿ خػاص  العممػي المقػررتفػتح جميػع محاضػرات  ييػابالضػغط عم أيقونة المحاضػرات -

  .المحاضرة التاسعة محاضرة الكوؿ قميص موضع الدراسة
ت و تعنى االختبارات العممية  وىي تحوي اختبار قبمي يقيس مسػتوى الطالبػة قبػؿ االختبارا -

 يقيس مستوى الطالبة بعد المحاضرة شرح المحاضرة و اختبار بعدي
  .والتعامؿ مع المشكبلت البرنامجتشغيؿ مساعدة و فييا توضيح لممتعمـ كيفية ة ايقون -
 لمقرر بالبريد االلكترونياتصؿ بنا يتيح لمطالبة التواصؿ مع استاذات ا-

 -محتوى شاشات محاضرة شرح "الكوؿ قميص " موضع الدراسة :
أيقونػػػة المحاضػػػرة التاسػػػعة نختػػػار ،مػػػف الشاشػػػة الرئيسػػػية  المحاضػػػرات عنػػػد فػػػتح أيقونػػػة-

يحػػػوي  مكتػػػوبتحػػػوي شاشػػػة المحاضػػرة  نػػػص ، حيػػػث  (قمػػيصموضػػع الدراسػػػة )الكػػػوؿ 
لينكػػػات كمػػػا تحػػػوي الشاشػػػة  خػػػاصبشػػػكؿ  قمػػػيصو الكػػػوؿ  بشػػػكؿ عػػػاـؿ اتعريػػػؼ األكػػػو 

-الشػػرح بالفيػػديو-الشػػرح بالصػػو -خطػػوات التنفيػػذ -االدوات المسػػتخدمة :)وىػػي )روابػػط(
 .(2()صورة تحميؿ المحاضرات-المحاضرات تقييـ-االسئمة 

توضػػح فييػػا   شاشػػة اودوات المسػػتخدمةكػػؿ لينػػؾ يفػػتح شاشػػة متخصصػػة فنجػػد أف  -
 .موضع الدراسة  قميصاـ تنفيذ عينة الكوؿ األدوات و الخامات االزمة إلتم

بخطػػػوات رسػػػـ  فييػػػا خطػػػوات تنفيػػػذ عينػػػة الكػػػوؿ شػػػيميزية و  شاشػػػة خطػػػوات التنفيػػػذ -
البػػاتروف و كيفيػػة وضػػعو عمػػى القمػػاش و قصػػو و تقويتػػو )لصػػؽ الفػػازليف(  ثػػـ خطػػوات 
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فيػػػة التحضػػػير و منيػػػا الػػػى خطػػػوات تجميػػػع أجػػػزاء البػػػاتروف و كيفيػػػة حياكتيػػػا و أخيػػػرا كي
 ( . 3)صورة  التشطيب و الكي النيائي لمعينة

،  5، 4)صػورة ذكرىػا  تظير صور لكؿ خطوات التنفيذ السػابؽ الشرح بالصورشاشة  -
 . مع امكانية التنقؿ بيف صور كؿ مرحمة عمى حدة(  10،  9،  8،  7،  6

حيا تحوي مقاطع فيديو لخطوات التنفيذ التي يصػعب توضػي الشرح بالفيديوىاتشاشة  -
و ذلؾ لضماف تحقيؽ مخرجات التعمـ التي  ( 13،  12،  11)صورة بالشرح أو بالصور

تصػػػػبو الييػػػػػا الباحثتػػػػاف بشػػػػػكؿ مكتمػػػػؿ حيػػػػػث بدمكػػػػاف الطالبػػػػػات التنقػػػػؿ بػػػػػيف الشاشػػػػػات 
  .الفيديوىات و ايقاؼ التوضيحية ، و إعادة الخطوات ، و استرجاع الصور  و تشغيؿ

 مػػػف تحقػػػؽالمػػػدى اسػػػتيعاب الطالبػػػات و لتقيػػػيـ ء و لقيػػػاس األداو ىػػػي  شاشػػػة اوسػػػ مة -
الصحيحة لتعزيزىا  تحوي الشاشة ممصقات تحفيزية عند اإلجابة وميارات التعمـ المرجوة 

  (13)صورة   و عبارات تشجيعية لئلجابة الخاطئة مثؿ حاولي مرة أخرى
تحػوي  ،سػة(طالبػة )عينػة الدرا (٠٣)المنتج النيائي الػذي نفذتػو شاشة تقييـومنيا الى  -

الشاشػػػة جػػػدوؿ بػػػو اسػػػـ الطالبػػػة ورقميػػػػا الجػػػامعي و صػػػورة العمػػػؿ النيػػػائي لكػػػؿ طالبػػػػة 
 (14)صورة والدرجة التي حصمت عمييا الطالبة)تقييـ الباحثتاف حسب المخرج المطموب(

تحوي ثبلث خيارات  تنػدرج تحتيػا نوعيػة األسػئمة المطروحػة ىػؿ ىػي  شاشة اتصؿ بنا-
أـ سػؤاؿ عػاـ أـ استفسػار أـ مسػتوى فيػـ الطالبػة لممحاضػرة و أسئمة خاصة بالمحاضػرة  

 (15)صورة تقـو الطالبة بددخاؿ االستفسار في المساحة الموجودة أدناه
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ( 3) صورة  ( 2) صورة  ( 1) صورة 

    
 ( 7) صورة  ( 6) صورة  ( 5) صورة  ( 4) صورة 
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 مرت إجراءات البحث باإلجراءات التالية:خطوات اجراءات البحث:
 -يمي: أواًل : مرحمة الدراسة والتحميؿ: تشمؿ ىذه المرحمة ما

: تـ تحديد الخصائص الواجػب توافرىػا فػي الػدارس والتػي اتتحديد خصائص المتعمم -1
 تؤثر عمى األداء أثناء التعمـ بالفيديو التفاعمى وىي:

( ،  1دراسػػػة مقػػػرر تقنيػػػات حياكػػػة ) ، قػػػادرة عمػػػى التعامػػػؿ مػػػع الكمبيػػػوتر أف تكػػػوف   -
لـ يسبؽ لو دراسة موضوعات  ، ( 2تقنيات حياكة كمتطمب سابؽ لمقرر تقنيات حياكة) 

 ( )تقنيات تصنيع مبلبس ( 2مقرر تقنيات حياكة ) 
 -ثانيا :  بناء أدوات التقويـ: تشمؿ ىذه المرحمة ما يمي:

 تصميـ أدوات القياس : تـ إعداد األدوات لقياس والميارات والتي اشتممت عمى التالي:
 المياري وفقا لآلتي: بناء اختبار األداء المياري: تـ بناء االختبار -1

 (11) صورة  ( 9) صورة  ( 8) صورة    

 
 

  

 12) صورة  (12) صورة  (11) صورة 

) 

 (15) صورة  (14) صورة  ( 13) صورة
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تحديػػد اليػػدؼ مػػف االختبػػار: اسػػتخدمت الباحثتػػاف االختبػػار الميػػاري كػػأداة لتقػػػدير  -2
وقيػػػاس فاعميػػػػة برنػػػػامج الفيػػػديو التفػػػػاعمى  عمػػػػى رفػػػع األداء الميػػػػاري لمطالبػػػػات فػػػػي 

 .2ميارات تقنيات حياكة 
ؿ الكػػػػوؿ صػػػػياغة االختبػػػػار الميػػػػاري: اشػػػػتمؿ االختبػػػػار الميػػػػاري عمػػػػى أسػػػػئمة لعمػػػػ -3

نيائيا و كييا بالشكؿ الصحيح .  قميص. رسـ الكولة و قصيا و حياكتيا وا 
اليػػدؼ منيػػا تقػػويـ وقيػػاس األداء الميػػاري لكػػؿ  طالبػػة عمػػى حػػدة  بطاقػػة المبلحظػػة: -4

  أثناء أداء الميارة والتي ال يمكف قياسيا بعد االنتياء مف تنفيذ الميارة.
الباحثتاف بتصميـ بطاقة المبلحظة عف طريؽ قامت  محاور بنود بطاقة المبلحظة: -

وضػع عبػػارات تقػػيس أداء الطالبػػة فػػي كػػؿ ميػارة ، كمػػا تػػـ تحديػػد مسػػتويات األداء فػػي 
مقياس ثبلثي األوؿ ) تؤدي بطريقة جيدة( ويعطى لو درجتاف، والثػاني )تػؤدي بطريقػة 

لػػو  مقبولػػة( ويعطػػى لػػو درجػػة واحػػدة، والثالػػث )تػػؤدي بطريقػػة غيػػر صػػحيحة( ويعطػػى
 درجة( 24خطوة ( وعميو يكوف مجموع الدرجات)12صفر ، واشتممت البطاقة عمى )

 تـ إعداد مقياس التقدير كاآلتي: مقياس التقدير: -5
اليػػػػدؼ: ىػػػػدؼ إلػػػػى تقػػػػويـ االختبػػػػار الميػػػػاري لكػػػػؿ طالبػػػػة عمػػػػى الميػػػػارات المتضػػػػمنة  -

 باالختبار لقياس مدى اكتسابيـ لمميارات.
يـ مقيػػاس التقػػػدير عػػف طريػػػؽ وضػػع عبػػػارات قياسػػية تمثػػػؿ المحػػاور والبنػػػود: تػػـ تصػػػم -

تـ تحديد  وميارة المطموب قياسيا ) عمؿ الكوؿ قميص (،لمأداء الطالبة  قياس معايير
 )جيػدا(ويعطى لو ثػبلث درجػات ، والثػاني  (ممتاز )مستويات األداء في مقياس ثبلثي

واشتمؿ المقيػاس عمػى  ويعطى لو درجتاف ، والثالث )مقبوؿ( ويعطى لو درجة واحدة ،
رسػـ والمحػور الثػاني  ،األمػاـ و الخمػؼ رقبتىأخذ مقاس ( محاور، المحور األوؿ ٠٣)

رابػع وضػع البػاتروف المحػور ال،رسـ باتروف رجؿ الياقػة والمحور الثالث  ،باتروف الياقة
 شػػػتمؿ عمػػػىا  سػػػادس. والمحػػػور الخػػػامس لصػػػؽ الحشػػػواتوالمحػػػور ال ،عمػػػى القمػػػاش

قمػػب الياقػػة و عػػف عبػػارة وىػػو  السػػابع المحػػورثػػـ  ياقػػة وجػػو فػػي وجػػوخياطػػة قطعتػػيف ال
. وضػػػع الياقػػػة بػػػيف طبقتػػػيف رجػػػؿ الياقػػػة عمػػػىالثػػػامف المحػػػور ،بينمػػػا اشػػػتمؿ  تنظيفيػػػا
واشػتمؿ   عاشػرالمحػور الو أخيػرا  خارجيػة عمػى رجػؿ الياقػةالخياطة الالتاسع والمحور 

 التشطيب و الكي النيائي .عمى 
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قيػاس اتجاىػات الطالبػات نحػو الػى يدؼ ياستبياف  ىو: الطالباتمقياس اتجاىات  -6 
التعػػرؼ  منػػو يػػدؼو ال تعمػػـ طريقػػة عمػػؿ الكػػوؿ قمػػيص باسػػتخداـ الفيػػديو التفػػاعمى

باسػػػتخداـ  2عمػػػى آراء طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػي درسػػػت تقنيػػػات حياكػػػة 
اإلجمػػػػالي  (محػػػاور وكػػػاف العػػػدد4الفيػػػديو التفػػػاعمى، وقػػػد احتػػػوى االسػػػتبياف عمػػػى)

 و قد تـ صياغتو و تعديمو بناءا عمى آراء االساتذة المتخصصيف . (27) لمعبارات
 التأكد مف صدؽ و ثبات أدوات الدراسة :

تػػـ التأكػػد مػػف صػػدؽ المحتػػوى عػػف طريػػؽ عػػرض جميػػع أدوات البحػػث  صػػدؽ المحتػػوى:
 توجيياتيـ .السابقة عمى االساتذة المتخصصيف إلبداء اآلراء و تـ التعديؿ بناءا عمى 

 صدؽ وثبات االختبار التطبيقي المياري :
تػػـ عػػرض االختبػػار عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػاتذة  حيػػثالصػػدؽ : الصػػدؽ المنطقػػي  -1

  .المتخصصيف وأقروا جميعًا بصبلحيتو لمتطبيؽ
 الثبات : ثبات المصححيف :  -2

يمكػػػػف الحصػػػػوؿ عمػػػػى معامػػػػؿ ثبػػػػات المصػػػػححيف بحسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف 
ات التي يعطييا مصححاف أو أكثػر لػنفس األفػراد أو لػنفس االختبػارات ، وبعبػارة الدرج

وتػـ ،أخرى فدف كؿ مفحوص يحصؿ عمى درجتيف أو أكثر مف تصػحيح اختبػار واحػد 
فػي  بطاقػة المبلحظػةالتصحيح بواسطة ثبلثػة مػف األسػاتذة المحكمػيف وذلػؾ باسػتخداـ 

بمفرده وقد تـ حساب معامؿ ارتباط بػيف عممية التقويـ وقاـ كؿ مصحح بعممية التقويـ 
الدرجات الثبلث التي وضعيا المصححيف )س ، ص ، ع( لبلختبار التطبيقي البعدي 

 باستخداـ معامؿ ارتباط الرتب لكؿ عينة عمى حدة والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
 الختبار المياري ل( معامؿ االرتباط بيف المصححيف 1جدوؿ )                   

 بطاقة مالحظة اوداء المياري ككؿ صححيفالم
 0.789 س ، ص
 0.914 س ، ع
 0.852 ص ، ع

 وجميعيػػايتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ ارتفػػاع قػػيـ معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف المصػػححيف     
القترابيا مف الواحد الصحيح ، مما يدؿ عمػى ثبػات االختبػار  0.01قيـ دالة عند مستوى 
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وىػي  بطاقػة المبلحظػةء الميػاري ، كمػا يػدؿ أيضػًا عمػى ثبػات التطبيقي الذي يقػيس األدا
 أداة تصحيح االختبار المياري .

 : ي برنام  الفيديو التفاعم يآراء أعضاء ىي ة التدريس ف استبيافصدؽ وثبات 
باسػػػتخداـ  وقػػػدرة االسػػػتبياف عمػػػى قيػػػاس مػػػا وضػػػع لقياسػػػ ويقصػػػد بػػػ: االسػػػتبيافصػػػدؽ 

تػـ حسػاب الصػدؽ لبلستبياف حيػث والدرجة الكمية  ارةكؿ عباالتساؽ الداخمي بيف درجة 
باسػػتخداـ االتسػػاؽ الػػداخمي وذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط )معامػػؿ ارتبػػاط  بيرسػػوف ( 

 : ذلؾ والجدوؿ التالي يوضح،  لبلستبيافوالدرجة الكمية  كؿ عبارةبيف درجة 
 لالستبيافوالدرجة الكمية  ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة2جدوؿ )

 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
1- 0.726 0.01 12- 0.901 0.01 
2- 0.852 0.01 13- 0.816 0.01 
3- 0.613 50.0 14- 0.734 0.01 
4- 0.839 0.01 15- 0.962 0.01 
5- 0.776 0.01 16- 0.891 0.01 
6- 0.935 0.01 17- 0.608 50.0 
7- 0.873 0.01 18- 0.846 10.0 
8- 0.640 50.0 19- 0.719 0.01 
9- 0.625 50.0 20- 0.750 0.01 
10- 0.748 0.01 21- 0.638 50.0 
11- 0.948 0.01  

 ( 0.05 – 0.01)  يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف معػػامبلت االرتبػػاط كميػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى    
    االستبياف .القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات 

واتسػاقو   القياس والمبلحظػة وعػدـ تناقضػو مػع نفسػو فييقصد بالثبات دقة االختبار  : الثبات
واطراده فيما يزودنا بػو مػف معمومػات عػف سػموؾ المفحػوص ، وىػو النسػبة بػيف تبػايف الدرجػة 

 : تـ حساب الثبات عف طريؽ ، و تشير إلى األداء الفعمي لممفحوص التيعمى المقياس 
 Alpha Cronbach     كرونباخ الفا معامؿ -1
    Split-half  طريقة التجزئة النصفية -2

 برنام  الفيديو التفاعمى يآراء أعضاء ىي ة التدريس ف الستبياف( قيـ معامؿ الثبات 3جدوؿ )
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 التجز ة النصفية معامؿ الفا 
 0.851 – 0.799 0.827 ككؿ االستبيافثبات 

معامؿ الفا ، التجزئة  : معامبلت الثبات جميع قيـ أفيتضح مف الجدوؿ السابؽ 
 االستبياف .مما يدؿ عمى ثبات   0.01النصفية ، دالة عند مستوى 

 : ي آراء الطالبات نحو التعمـ باستخداـ الفيديو التفاعم استبيافصدؽ وثبات 
 . وقدرة االستبياف عمى قياس ما وضع لقياس ويقصد ب :االستبيافصدؽ 

 : صدؽ االتساؽ الداخمي 
حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبػارة مػف العبػارات المكونػة لكػؿ محػور ،  -1

 .باالستبياف والدرجة الكمية لممحور 
االسػػػتبياف حسػػػاب معػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف الدرجػػػة الكميػػػة لكػػػؿ محػػػور مػػػف محػػػاور  -2

 .باالستبياف والدرجة الكمية 
اـ االتسػػاؽ الػػداخمي وذلػػؾ تػػـ حسػػاب الصػػدؽ باسػػتخد المحتػػوى حيػػث : المحػػور اووؿ

بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط) معامػػؿ ارتبػػاط  بيرسػػوف ( بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة ودرجػػة 
 : ذلؾ والجدوؿ التالي يوضح( ، المحتوى) المحور

 (المحتوى) ودرجة المحور ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة4جدوؿ )
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
1- 0.831 0.01 5- 0.881 0.01 
2- 0.915 0.01 6- 0.739 0.01 
3- 0.622 0.05 7- 0.812 0.01 
4- 0.756 0.01 8- 0.604 0.05 

 ( 0.05 – 0.01)  يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف معػػامبلت االرتبػػاط كميػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى 
    االستبياف .القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات 

تـ حساب الصدؽ باسػتخداـ االتسػاؽ الػداخمي التقنيات المستخدمة حيث ور الثاني : المح
وذلػػؾ بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط ) معامػػؿ ارتبػػاط  بيرسػػوف ( بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة ودرجػػة 

 : ذلؾ والجدوؿ التالي يوضح( ، التقنيات المستخدمة) المحور
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 (التقنيات المستخدمة) درجة المحورو  ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة5جدوؿ )
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
9- 0.859 0.01 12- 0.804 0.01 
10- 0.720 0.01 13- 0.618 0.05 
11- 0.642 0.05 14- 0.927 0.01 

 ( 0.05 – 0.01)  يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف معػػامبلت االرتبػػاط كميػػا دالػػة عنػػد مسػػتوى 
    االستبياف .الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات القترابيا مف الواحد 

 التفاعؿ مف خبلؿ العرض ::  الثالثالمحور  
)معامػؿ داخمي وذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتباطتـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ ال     

( ، التفاعػػؿ مػػف خػػبلؿ العػػرض) ارتبػػاط  بيرسػػوف( بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة ودرجػػة المحػػور
 : ذلؾ يوضح والجدوؿ التالي

 (التفاعؿ مف خالؿ العرض) ودرجة المحور عبارةـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ ( قي6جدوؿ )
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
15- 0.631 0.05 18- 0.862 0.01 
16- 0.713 0.01 19- 0.918 0.01 
17- 0.829 0.01  

 ( 0.05 – 0.01)  الػػػة عنػػػد مسػػػتوىيتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ أف معػػػامبلت االرتبػػػاط كميػػػا د
    االستبياف .القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات 

 التقييـ ::  الرابعالمحور 
تـ حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي وذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ      

 والجػدوؿ التػالي يوضػح( ، تقيػيـال) ارتباط  بيرسوف ( بيف درجة كؿ عبارة ودرجة المحػور
 : ذلؾ

 (التقييـ) ودرجة المحور ( قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة7جدوؿ )       
 الداللة االرتباط ـ الداللة االرتباط ـ
20- 0.805 0.01 24- 0.627 0.05 
21- 0.841 0.01 25- 0.875 0.01 
22- 0.644 0.05 26- 0.743 0.01 
23- 0.950 .010  



 

 850 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( 0.05 –0.01) يتضح مف الجدوؿ أف معػامبلت االرتبػاط كميػا دالػة عنػد مسػتوى     
    االستبياف .القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات 

لبلستبياف الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي بيف الدرجة الكمية لكؿ محور والدرجة الكمية 
تخداـ االتسػػػاؽ الػػػداخمي وذلػػػؾ بحسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط ) تػػػـ حسػػػاب الصػػػدؽ باسػػػحيػػػث 

المحتػوى ، التقنيػات المسػتخدمة ) معامؿ ارتباط  بيرسوف ( بيف الدرجػة الكميػة لكػؿ محػور
 والجدوؿ التالي يوضػح،  لبلستبياف( والدرجة الكمية ، التفاعؿ مف خبلؿ العرض ، التقييـ

 : ذلؾ
، المسػػتخدمة التقنيػػاتالمحتوى،) رجػػة الكميػػة لكػػؿ محػػور( قػػيـ معػػامالت االرتبػػاط بػػيف الد8جػػدوؿ ) 

 لالستبياف( والدرجة الكمية التفاعؿ مف خالؿ العرض ، التقييـ
 الداللة االرتباط 
 0.01 0.708 المحتوى:  المحور اووؿ
 0.01 0.823 التقنيات المستخدمةالمحور الثاني : 

 0.01 0.864 التفاعؿ مف خالؿ العرض:  الثالثالمحور 
 0.01 0.735 التقييـ:  الرابعالمحور 

القترابيػا  (0.01) يتضح مف الجدوؿ أف معامبلت االرتبػاط كميػا دالػة عنػد مسػتوى      
          االستبياف . محاورمف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس 

ناقضػو ، وعػدـ ت القيػاس والمبلحظػة فػيدقػة االختبػار  reabilityيقصػد بالثبػات :  الثبات
واتسػاقو  واطػراده فيمػا يزودنػا بػو مػف معمومػات عػف سػموؾ المفحػوص ، وىػو  ، مػع نفسػو

تػػـ  ، و تشػػير إلػػى األداء الفعمػػي لممفحػػوص التػيالنسػبة بػػيف تبػػايف الدرجػػة عمػػى المقيػػاس 
 : حساب الثبات عف طريؽ

 Alpha Cronbach     الفا كرونباخ معامؿ -1
    Split-half  طريقة التجز ة النصفية -2
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 يآراء الطالبات نحو التعمـ باستخداـ الفيديو التفاعم استبياف ( قيـ معامؿ الثبات لمحاور9جدوؿ )
 التجز ة النصفية معامؿ الفا المحاور
 0.786 – 0.728 0.753 المحتوى:  المحور اووؿ
 0.840 – 0.785 0.812 التقنيات المستخدمةالمحور الثاني : 

 0.809 – 0.745 0.776 التفاعؿ مف خالؿ العرض : الثالثالمحور 
 0.934 – 0.871 0.908 التقييـ:  الرابعالمحور 
 0.891 – 0.830 0.864 ككؿ االستبيافثبات 

معامػػؿ الفػػا ، التجزئػػة  : جميػػع قػػيـ معػػامبلت الثبػػات أفيتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ     
 ستبياف .االمما يدؿ عمى ثبات   0.01النصفية ، دالة عند مستوى 

 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف .  0.01
 النتائج تفسيرىا و تحميميا نتا   البحث :
 ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف متوسػػػطي يػػػنص الفػػػرض األوؿ عمػػػى الفػػػرض االوؿ:

درجػػػػات الطالبػػػػات بالمجموعػػػػة الضػػػػابطة والمجموعػػػػة التجريبيػػػػة لبطاقػػػػة مبلحظػػػػة األداء 
 :ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار  ت  ، المياري في التطبيؽ القبمي  

( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات بالمجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 10جدوؿ )
 لبطاقة مالحظة اوداء المياري في التطبيؽ القبمي

 اختبار التكافؤ
المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة

 ف""

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 بطاقة مالحظة اوداء المياري 
 30 3.034 10.870 ضابطة يقبم

58 0.826 
0.391 
 30 3.539 11.286 تجريبية يقبم غير داؿ

 
 
 
 
 

يبية ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات بالمجموعة الضابطة والمجموعة التجر 1شكؿ )
 لبطاقة مالحظة اوداء المياري في التطبيؽ القبمي

0%

100%

         ر                

10.8711.286

     ر        
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  وىػػي قيمػػة 0.826أف قيمػػة  ت  تسػػاوي  (  1والشػػكؿ ) (10يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )    
غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيا ، حيػػػث كػػػاف متوسػػػط درجػػػات الطالبػػػات بالمجموعػػػة الضػػػابطة فػػػي 

متوسػط درجػػات    ، بينمػػا كػاف10.870التطبيػؽ القبمػي لبطاقػػة مبلحظػة األداء الميػاري  
الطالبػػػػات بالمجموعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي التطبيػػػػؽ القبمػػػػي لبطاقػػػػة مبلحظػػػػة األداء الميػػػػاري 

  ، ممػػا يشػػير إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ، 11.286 
 ، وبذلؾ يتحقؽ الفرض األوؿ . مما يدؿ عمي تكافؤ المجموعتيف

الطالبػات الػة إحصػائيًا بػيف متوسػطي درجػات  توجػد فػروؽ د مىعينص :  الثانيالفػرض 
لصػػالح التطبيػػؽ  2حياكػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي والبعػػدي لمفيػػديو التفػػاعمي فػػي تعمػػـ تقنيػػات

 :تطبيؽ اختبار  ت   أيضاً  ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ ، الفاعمية البعدي 
 بعدي ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي وال11جدوؿ )

 الفاعمية
المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 3.539 11.286 القبمػػي
30 29 46.924 0.01 

 6.227 73.411 البعػػدي لصالح البعدي
  وىػػػػي قيمػػػػة ذات داللػػػػة 46.924( أف قيمػػػػة  ت  تسػػػػاوي  11يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدوؿ )  

فػي التطبيػؽ البعػدي الطالبػات ، حيث كػاف متوسػط درجػات  0.01إحصائية عند مستوى 
  ، ممػا 11.286فػي التطبيػؽ القبمػي  الطالبػات   ، بينما كاف متوسػط درجػات 73.411 

اسػػتخداـ يشػػير إلػػى وجػػود فػػروؽ حقيقيػػة بػػيف التطبيقػػيف لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدي ، أي أف 
عمػـ بالفعػؿ لؤلسػس التػي يفي ىذه الدراسة ناجح في تحقيؽ اليػدؼ منػو و و التفاعمي الفيدي

،  46.924= قيمػة )ت( =  tتأثير تـ تطبيؽ معادلػة ايتػا : الولمعرفة حجـ   ، تضمنياي
df  = 29= درجات الحرية 

n2 = 
t2 

0.987 = 
t2 + df 

 n2 =  0.987وبحساب حجـ التأثير وجد إف 
        2 √ n2 

d =                            = 17.36 
  √ 1-n2 
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 ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا كاألتي :
حجػػـ تػػأثير كبيػػػر  = 0.8،  حجػػـ تػػػأثير متوسػػط = 0.5،   حجػػـ تػػأثير صػػغير = 0.2

 وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثاني .، تأثير كبير الوىذا يعنى أف حجـ 
توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي عمػػى   الثالػػثيػػنص الفػػرض  :  الثالػػثالفػػػرض 

درجات الطالبات بالمجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظة األداء 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تػـ تطبيػؽ اختبػار  ت  المياري لصالح التطبيؽ البعدي   

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : 
القبمػي  ات بالمجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽلة الفروؽ بيف متوسػطي درجػات الطالبػ( دال 12جدوؿ )

 والبعدي لبطاقة مالحظة اوداء المياري

المجموعة 
 الضابطة

المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 تي اوماـ والخمؼأخذ مقاس حرد
 0.730 1.335 القبمػػي

30 29 6.329 
0.01 
لصالح 
 1.124 4.091 البعػػدي البعدي

 رسـ باتروف الياقة
 0.852 1.126 القبمػػي

30 29 5.248 
0.01 
لصالح 
 0.998 3.882 البعػػدي البعدي

 رسـ باتروف رجؿ الياقة
 0.551 0.837 القبمػػي

30 29 7.035 
0.01 
الح لص

 1.005 3.004 البعػػدي البعدي

 وضع الباتروف عمى القماش
 0.692 1.051 القبمػػي

30 29 8.369 
0.01 
لصالح 
 1.337 4.024 البعػػدي البعدي

 لصؽ الحشوات
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 0.778 0.927 القبمػػي
30 29 6.227 

0.01 
لصالح 
 0.823 3.562 البعػػدي البعدي

 بوجوخياطة قطعتيف الياقة وجو 
 0.663 1.103 القبمػػي

30 29 7.910 
0.01 
لصالح 
 1.248 4.136 البعػػدي البعدي

 قمب الياقة وتنصيفيا
 0.825 1.156 القبمػػي

30 29 5.512 
0.01 
لصالح 
 0.994 3.957 البعػػدي البعدي

 وضع الياقة بيف طبقتيف رجؿ الياقة
 0.578 1.237 القبمػػي

30 29 8.237 
0.01 

صالح ل
 1.134 4.216 البعػػدي البعدي

 الخياطة الخارجية عمى رجؿ الياقة
 0.669 0.935 القبمػػي

30 29 6.471 
0.01 
لصالح 
 1.225 3.034 البعػػدي البعدي

 التشطيب والكي
 0.702 1.163 القبمػػي

30 29 7.145 
0.01 
لصالح 
 1.371 4.219 البعػػدي البعدي

 لبطاقة مالحظة اوداء المياري  المجموع الكمي
 3.034 10.870 القبمػػي

30 29 21.370 
0.01 
لصالح 
 5.229 38.125 البعػػدي البعدي
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التطبيػػؽ القبمػػي  فػػي ( داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات الطالبػػات  بالمجموعػػة الضػػابطة2شػػكؿ )

 لمياريوالبعدي لبطاقة مالحظة اوداء ا
 ( األتي :2والشكؿ )( 12يتضح مف الجدوؿ )

وىػي قيمػة ذات ،    ألخذ مقػاس حردتػي األمػاـ والخمػؼ6.329أف قيمة  ت  تساوي   -1
لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدى ، حيػػػث كػػػاف متوسػػػط  0.01داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى 

  ، بينمػػػػػا كػػػػػاف متوسػػػػػط درجػػػػػات 4.091فػػػػػي التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي  الطالبػػػػػات درجػػػػػات 
 .  1.335في التطبيؽ القبمي   الطالبات

وىػي قيمػة ذات داللػة إحصػائية ،    لرسـ بػاتروف الياقػة5.248أف قيمة  ت  تساوي   -2
الطالبػػات لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدى ، حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػات  0.01عنػػد مسػػتوى 

فػػي التطبيػػؽ الطالبػػات   ، بينمػػا كػػاف متوسػػط درجػػات 3.882فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  
 .  1.126القبمي  

وىػػػي قيمػػػة ذات داللػػػة ،    لرسػػػـ بػػػاتروف رجػػػؿ الياقػػػة7.035أف قيمػػػة  ت  تسػػػاوي   -3
لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدى ، حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػات  0.01إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 

فػػي الطالبػػات   ، بينمػػا كػػاف متوسػػط درجػػات 3.004فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  الطالبػػات 
 .  0.837التطبيؽ القبمي  

وىػي قيمػة ذات داللػة ،    لوضع الباتروف عمى القمػاش8.369أف قيمة  ت  تساوي   -4
لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدى ، حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػات  0.01إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 

فػػي الطالبػػات   ، بينمػػا كػػاف متوسػػط درجػػات 4.024فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  الطالبػػات 
 .  1.051التطبيؽ القبمي  
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قيمػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية وىػػػي ،    لمصػػػؽ الحشػػػوات6.227أف قيمػػػة  ت  تسػػػاوي   -5
الطالبػػات لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدى ، حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػات  0.01عنػػد مسػػتوى 

فػػي التطبيػػؽ الطالبػػات   ، بينمػػا كػػاف متوسػػط درجػػات 3.562فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  
 .  0.927القبمي  

وىػػي قيمػػة ذات ،    لخياطػػة قطعتػػيف الياقػػة وجػػو بوجػػو7.910أف قيمػػة  ت  تسػػاوي   -6
لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدى ، حيػػػث كػػػاف متوسػػػط  0.01صػػػائية عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة إح
  ، بينمػػػػػا كػػػػػاف متوسػػػػػط درجػػػػػات 4.136فػػػػػي التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي  الطالبػػػػػات درجػػػػػات 
 .  1.103في التطبيؽ القبمي  الطالبات 

وىػػػػػي قيمػػػػػة ذات داللػػػػػة ،    لقمػػػػػب الياقػػػػػة وتنصػػػػػيفيا5.512أف قيمػػػػػة  ت  تسػػػػػاوي   -7
التطبيػػؽ البعػػدى ، حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػات  لصػػالح 0.01إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 

فػػي الطالبػػات   ، بينمػػا كػػاف متوسػػط درجػػات 3.957فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  الطالبػػات 
 .  1.156التطبيؽ القبمي  

وىػػي قيمػػة ،    لوضػػع الياقػػة بػػيف طبقتػػيف رجػػؿ الياقػػة8.237أف قيمػػة  ت  تسػػاوي   -8
دى ، حيث كاف متوسط لصالح التطبيؽ البع 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  ، بينمػػػػػا كػػػػػاف متوسػػػػػط درجػػػػػات 4.216فػػػػػي التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي  الطالبػػػػػات درجػػػػػات 
 .  1.237في التطبيؽ القبمي  الطالبات 

وىػي قيمػة ذات ،    لمخياطة الخارجية عمى رجػؿ الياقػة6.471أف قيمة  ت  تساوي   -9
وسػػػط لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدى ، حيػػػث كػػػاف مت 0.01داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى 

  ، بينمػػػػػا كػػػػػاف متوسػػػػػط درجػػػػػات 3.034فػػػػػي التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي  الطالبػػػػػات درجػػػػػات 
 .  0.935في التطبيؽ القبمي  الطالبات 

وىي قيمة ذات داللة إحصائية ،    لمتشطيب والكي7.145أف قيمة  ت  تساوي   -10
الطالبػػات لصػػالح التطبيػػؽ البعػػدى ، حيػػث كػػاف متوسػػط درجػػات  0.01عنػػد مسػػتوى 

فػػي التطبيػػؽ الطالبػػات   ، بينمػػا كػػاف متوسػػط درجػػات 4.219عػػدي  فػػي التطبيػػؽ الب
 .  1.163القبمي  

   لممجموع الكمي لبطاقة مبلحظة األداء المياري 21.370أف قيمة  ت  تساوي   - 11
 لصالح التطبيؽ البعدى ، حيث  0.01، وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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   ، بينما كاف متوسط 38.125البعدي   كاف متوسط درجات الطالبات في التطبيؽ
   ، وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث . 10.870درجات الطالبات في التطبيؽ القبمي  

عمػػى  توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي  الرابػػعيػػنص الفػػرض  :  الرابػػعالفػػػرض 
األداء  التطبيؽ القبمي والبعدي لبطاقة مبلحظةفي  الطالبات بالمجموعة التجريبيةدرجات 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تػـ تطبيػؽ اختبػار  ت    لصالح التطبيؽ البعدي المياري 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : 
القبمػي بالمجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبػات 13جدوؿ )

 والبعدي لبطاقة مالحظة اوداء المياري

المجموعة 
 التجريبية

متوسط ال
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 أخذ مقاس حردتي اوماـ والخمؼ
 0.638 1.246 القبمػػي

30 29 9.264 
0.01 
لصالح 
 2.314 7.521 البعػػدي البعدي

 رسـ باتروف الياقة
 0.743 1.001 القبمػػي

30 29 10.537 
0.01 
لصالح 
 2.187 7.364 البعػػدي البعدي

 رسـ باتروف رجؿ الياقة
 0.523 0.942 القبمػػي

30 29 8.111 
0.01 
لصالح 
 2.005 6.957 البعػػدي البعدي

 وضع الباتروف عمى القماش
 0.777 1.196 القبمػػي

30 29 9.006 
0.01 
لصالح 
 2.446 07.81 البعػػدي البعدي

 لصؽ الحشوات
 0.530 0.953 القبمػػي

30 29 7.295 
0.01 
لصالح 
 2.034 6.889 البعػػدي البعدي

 خياطة قطعتيف الياقة وجو بوجو
 0.01 10.223 29 30 0.836 1.278 القبمػػي

لصالح   2.113 7.852 البعػػدي



 

 858 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 البعدي
 قمب الياقة وتنصيفيا

 0.450 1.320 القبمػػي
03 29 8.344 

0.01 
لصالح 
 2.517 7.801 البعػػدي البعدي

 وضع الياقة بيف طبقتيف رجؿ الياقة
 0.729 1.297 القبمػػي

30 29 9.381 
0.01 
لصالح 
 2.381 7.367 البعػػدي البعدي

 الخياطة الخارجية عمى رجؿ الياقة
 0.631 0.786 القبمػػي

30 29 10.333 
0.01 
لصالح 
 2.427 6.559 بعػػديال البعدي

 التشطيب والكي
 0.972 1.267 القبمػػي

30 29 9.756 
0.01 
لصالح 
 2.365 7.291 البعػػدي البعدي

 المجموع الكمي لبطاقة مالحظة اوداء المياري 
 3.539 11.286 القبمػػي

30 29 46.924 
0.01 
لصالح 
 6.227 73.411 البعػػدي البعدي

 وتي :ا( 13ؿ )يتضح مف الجدو
 وىي قيمة ذات ،    ألخذ مقاس حردتي األماـ والخمؼ9.264أف قيمة  ت  تساوي   -1

 لصالح التطبيؽ البعدى ، حيث كاف متوسط درجات  0.01داللة إحصائية عند مستوى 
 في الطالبات   ، بينما كاف متوسط درجات 7.521في التطبيؽ البعدي  الطالبات 

 .  1.246التطبيؽ القبمي  
 لة وىي قيمة ذات دال،    لرسـ باتروف الياقة10.537أف قيمة  ت  تساوي   -2

 في التطبيؽ  درجات الكاف متوسط  ولمتطبيؽ البعدى ،  0.01إحصائية عند مستوى 
 .  1.001درجات في التطبيؽ القبمي  المتوسط   ، بينما 7.364البعدي  

ة وىػػػي قيمػػػة ذات داللػػػ،  ؿ الياقػػػة  لرسػػػـ بػػػاتروف رجػػػ8.111أف قيمػػػة  ت  تسػػػاوي   -3
درجات فػي التطبيػؽ الػكػاف متوسػط و متطبيؽ البعدى ، ل 0.01إحصائية عند مستوى 

 .  0.942درجات في التطبيؽ القبمي  ال  ، بينما كاف متوسط 6.957البعدي  
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ة وىي قيمػة ذات داللػ،    لوضع الباتروف عمى القماش9.006أف قيمة  ت  تساوي   -4
درجات فػي التطبيػؽ الػكػاف متوسػط و متطبيؽ البعدى ، ل 0.01مستوى إحصائية عند 

 .  1.196درجات في التطبيؽ القبمي  ال  ، بينما كاف متوسط 7.810البعدي  
ة إحصػػائية وىػػي قيمػػة ذات داللػػ،    لمصػػؽ الحشػػوات7.295أف قيمػػة  ت  تسػػاوي   -5

فػػي التطبيػػؽ الطالبػػات كػػاف متوسػػط درجػػات و لمتطبيػػؽ البعػػدى ،  0.01عنػػد مسػػتوى 
 .  0.953في التطبيؽ القبمي   درجات ال  ، بينما كاف متوسط 6.889البعدي  

وىػي قيمػة ذات ،    لخياطة قطعتيف الياقة وجو بوجػو10.223أف قيمة  ت  تساوي   -6
درجات فػػي الػػكػػاف متوسػػط و لمتطبيػػؽ البعػػدى ،  0.01ة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػ

 .  1.278في التطبيؽ القبمي   درجاتالوسط كاف متو   ، 7.852التطبيؽ البعدي  
ة وىػػػػػي قيمػػػػػة ذات داللػػػػػ،    لقمػػػػػب الياقػػػػػة وتنصػػػػػيفيا8.344أف قيمػػػػػة  ت  تسػػػػػاوي   -7

درجات فػي التطبيػؽ الػكػاف متوسػط و لمتطبيؽ البعدى ،  0.01إحصائية عند مستوى 
 .  1.320في التطبيؽ القبمي   درجاتال  ، بينما كاف متوسط 7.801البعدي  

وىػػي قيمػػة ،    لوضػػع الياقػػة بػػيف طبقتػػيف رجػػؿ الياقػػة9.381قيمػػة  ت  تسػػاوي  أف  -8
درجات الػػكػػاف متوسػػط و لمتطبيػػؽ البعػػدى ،  0.01ة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ذات داللػػ

   1.297درجات في التطبيؽ القبمي  المتوسط   ، بينما 7.367في التطبيؽ البعدي  
وىػػػي قيمػػػة ،  يػػػة عمػػى رجػػػؿ الياقػػة  لمخياطػػة الخارج10.333أف قيمػػة  ت  تسػػػاوي   -9

لصالح التطبيؽ البعدى ، حيث كاف متوسط  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  ، بينمػػػػػا كػػػػػاف متوسػػػػػط درجػػػػػات 6.559فػػػػػي التطبيػػػػػؽ البعػػػػػدي  الطالبػػػػػات درجػػػػػات 
 .  0.786في التطبيؽ القبمي  الطالبات 

ذات داللػػة إحصػػائية وىػػي قيمػػة ،    لمتشػػطيب والكػػي9.756أف قيمػػة  ت  تسػػاوي   -10
درجات فػػػي التطبيػػػؽ الػػػكػػػاف متوسػػػط حيػػػث متطبيػػػؽ البعػػػدى ، ل 0.01عنػػػد مسػػػتوى 

 .  1.267في التطبيؽ القبمي  الطالبات متوسط درجات   ، بينما 7.291البعدي  
لممجمػوع الكمػي لبطاقػة مبلحظػة األداء الميػاري ،   46.924أف قيمة  ت  تساوي   -11

لصػالح التطبيػؽ البعػدى ، حيػث  0.01ة عنػد مسػتوى وىي قيمة ذات داللػة إحصػائي
  ، بينمػا كػاف متوسػط 73.411فػي التطبيػؽ البعػدي  الطالبػات كاف متوسط درجػات 

 الرابع .وبذلؾ يتحقؽ ،   11.286في التطبيؽ القبمي  الطالبات درجات 
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مػػػػى  توجػػػػد فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا بػػػػيف متوسػػػػطي درجػػػػات عيػػػػنص  : الخػػػػامسالفػػػػػرض 
بطاقػة مبلحظػة األداء لمجموعة الضابطة والطالبات بالمجموعة التجريبية فػي باالطالبات 
ولمتحقػؽ مػػف صػحة ىػذا الفػرض تػـ تطبيػؽ اختبػػار  لصػالح المجموعػة التجريبيػة الميػاري 

  ت  والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ : 
جموعػة بالموالطالبات  ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات بالمجموعة الضابطة14جدوؿ )

 التجريبية في بطاقة مالحظة اوداء المياري البعدي

بطاقة مالحظة 
 اوداء المياري

المتوسط 
 الحسابي
 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري
 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمة ت
 واتجاىيا

 أخذ مقاس حردتي اوماـ والخمؼ
 0.01 8.819 85 30 1.124 4.091 بعدي ضابطة

 30 2.314 7.521 بعدي تجريبية لصالح التجريبية
 رسـ باتروف الياقة

11.53 58 30 0.998 3.882 بعدي ضابطة
7 

0.01 
 30 2.187 7.364 بعدي تجريبية لصالح التجريبية

 رسـ باتروف رجؿ الياقة
 0.01 7.042 58 30 1.005 3.004 بعدي ضابطة

 30 2.005 6.957 تجريبيةبعدي  لصالح التجريبية
 وضع الباتروف عمى القماش

 0.01 9.561 58 30 1.337 4.024 بعدي ضابطة
 30 2.446 7.810 بعدي تجريبية لصالح التجريبية

 لصؽ الحشوات
 0.01 8.021 58 30 0.823 3.562 بعدي ضابطة

 30 2.034 6.889 بعدي تجريبية لصالح التجريبية
 الياقة وجو بوجوخياطة قطعتيف 

11.24 58 30 1.248 4.136 بعدي ضابطة
1 

0.01 
 30 2.113 7.852 بعدي تجريبية لصالح التجريبية

 قمب الياقة وتنصيفيا
 0.01 9.357 58 30 0.994 3.957 بعدي ضابطة

 30 2.517 7.801 بعدي تجريبية لصالح التجريبية
 وضع الياقة بيف طبقتيف رجؿ الياقة

 0.01 9.538 58 30 1.134 4.216 ضابطةبعدي 
 30 2.381 7.367 بعدي تجريبية لصالح التجريبية

 الخياطة الخارجية عمى رجؿ الياقة
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 0.01 8.344 58 30 1.225 3.034 بعدي ضابطة
 30 2.427 6.559 بعدي تجريبية لصالح التجريبية

 التشطيب والكي
10.22 58 30 1.371 4.219 بعدي ضابطة

3 
0.01 

 30 2.365 7.291 بعدي تجريبية لصالح التجريبية
 المجموع الكمي لبطاقة مالحظة اوداء المياري

29.97 58 30 5.229 38.125 بعدي ضابطة
4 

0.01 
 30 6.227 73.411 بعدي تجريبية لصالح التجريبية

0
2
4
6
8
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4.0913.8823.004
4.0243.5624.1363.9574.216

3.034
4.219

7.5217.3646.9577.816.8897.8527.8017.3676.5597.291

                       ر 

                      

بالمجموعػة  بػات بالمجموعػة الضػابطة والطالبػاتالطال ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجػات3شكؿ )
 البعديبطاقة مبلحظة األداء المياري التجريبية في 

 ( األتي :3والشكؿ ) (14يتضح مف الجدوؿ )
وىػي قيمػة ذات ،    ألخذ مقػاس حردتػي األمػاـ والخمػؼ8.819أف قيمة  ت  تساوي   -1

، حيػث كػاف متوسػط  بيػةالمجموعػة التجريلصالح  0.01داللة إحصائية عند مستوى 
  ، بينمػػا كػػاف 7.521فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 

 .  4.091  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات متوسط درجات 
وىػػػػػػي قيمػػػػػػة ذات داللػػػػػػة ،    لرسػػػػػػـ بػػػػػػاتروف الياقػػػػػػة11.537أف قيمػػػػػػة  ت  تسػػػػػػاوي   -2

، حيػػػػث كػػػػاف متوسػػػػط  المجموعػػػػة التجريبيػػػػةلصػػػػالح  0.01إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى 
  ، بينمػػا كػػاف 7.364فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 

 .  3.882  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات متوسط درجات 
وىػػػي قيمػػػة ذات داللػػػة ،    لرسػػػـ بػػػاتروف رجػػػؿ الياقػػػة7.042أف قيمػػػة  ت  تسػػػاوي   -3

، حيػػػػث كػػػػاف متوسػػػػط  المجموعػػػػة التجريبيػػػػةلصػػػػالح  0.01مسػػػػتوى  إحصػػػػائية عنػػػػد
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  ، بينمػػا كػػاف 6.957فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 
 .  3.004  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات متوسط درجات 

ات داللػة وىػي قيمػة ذ،    لوضع الباتروف عمى القمػاش9.561أف قيمة  ت  تساوي   -4
، حيػػػػث كػػػػاف متوسػػػػط  المجموعػػػػة التجريبيػػػػةلصػػػػالح  0.01إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى 

  ، بينمػػا كػػاف 7.810فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 
 .  4.024  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات متوسط درجات 

ي قيمػػػة ذات داللػػػة إحصػػػائية وىػػػ،    لمصػػػؽ الحشػػػوات8.021أف قيمػػػة  ت  تسػػػاوي   -5
، حيػػػػػث كػػػػػاف متوسػػػػػط درجػػػػػات  المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػةلصػػػػػالح  0.01عنػػػػػد مسػػػػػتوى 

  ، بينمػػا كػػاف متوسػػط 6.889فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات 
 .  3.562  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات درجات 

وىػي قيمػة ذات ،  طعتيف الياقة وجػو بوجػو  لخياطة ق11.241أف قيمة  ت  تساوي   -6
، حيػث كػاف متوسػط  المجموعػة التجريبيػةلصالح  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

  ، بينمػػا كػػاف 7.852فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 
 .  4.136  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات متوسط درجات 

وىػػػػػي قيمػػػػػة ذات داللػػػػػة ،    لقمػػػػػب الياقػػػػػة وتنصػػػػػيفيا9.357ت  تسػػػػػاوي  أف قيمػػػػػة   -7
، حيػػػػث كػػػػاف متوسػػػػط  المجموعػػػػة التجريبيػػػػةلصػػػػالح  0.01إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى 

  ، بينمػػا كػػاف 7.801فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 
 .  3.957  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات متوسط درجات 

وىػػي قيمػػة ،    لوضػػع الياقػػة بػػيف طبقتػػيف رجػػؿ الياقػػة9.538أف قيمػػة  ت  تسػػاوي   -8
، حيػػػث كػػػاف  المجموعػػػة التجريبيػػةلصػػالح  0.01ذات داللػػة إحصػػػائية عنػػد مسػػػتوى 

  ، بينمػا 7.367في التطبيؽ البعػدي   المجموعة التجريبيةبالطالبات متوسط درجات 
 .  4.216  البعديفي التطبيؽ  الضابطةالمجموعة بالطالبات كاف متوسط درجات 

وىػي قيمػة ذات ،    لمخياطة الخارجية عمى رجػؿ الياقػة8.344أف قيمة  ت  تساوي   -9
، حيػث كػاف متوسػط  المجموعػة التجريبيػةلصالح  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

  ، بينمػػا كػػاف 6.559فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 
 .  3.034  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات ط درجات متوس
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وىػػػػػػي قيمػػػػػػة ذات داللػػػػػػة ،    لمتشػػػػػػطيب والكػػػػػػي10.223أف قيمػػػػػػة  ت  تسػػػػػػاوي   -10
، حيػػػػث كػػػػاف متوسػػػػط  المجموعػػػػة التجريبيػػػػةلصػػػػالح  0.01إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتوى 

ا كػػاف   ، بينمػػ7.291فػػي التطبيػػؽ البعػػدي   المجموعػػة التجريبيػػةبالطالبػػات درجػػات 
 .  4.219  البعديفي التطبيؽ  المجموعة الضابطةبالطالبات متوسط درجات 

، لممجمػػوع الكمػػي لبطاقػػة مبلحظػػة األداء الميػػاري   29.974أف قيمػػة  ت  تسػػاوي  -11
لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ، حيػػث  0.01وىػػي قيمػػة ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى 
  ، 73.411التجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي  كػػاف متوسػػط درجػػات الطالبػػات بالمجموعػػة 

  38.125بينما كاف متوسط درجات الطالبات بالمجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي  
 وبذلؾ يتحقؽ الفرض الخامس .، 

 أراء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي برنػػامج عمػػى السػػادسيػػنص الفػػرض  :السػػادس الفػػرض 
لفػػرض تػػـ حسػػاب التكػػرارات والنسػػب المئويػػة الفيػػديو التفػػاعمي ايجابيػػة  ولمتحقػػؽ مػػف ىػػذا ا

 ألراء أعضاء ىيئة التدريس في برنامج الفيديو التفاعمي ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
يوضػػػح التكػػػرارات والنسػػػب الم ويػػػة وراء أعضػػػاء ىي ػػػة التػػػدريس فػػػي برنػػػام  الفيػػػديو  (15)جػػػدوؿ

 التفاعمي

 البنود -ـ
 غير أوافؽ الي حد ما أوافؽ 

لنسبة ا العدد
% 

النسبة  العدد
% 

النسبة  العدد
% 

تساعد الصور في البرنام  عمى رؤية خطوات  -1
 %0 0 %10 1 %90 9 تنفيذ العينة بوضوح

تساعد شاشات البرنام  في التعميـ عف بعد  -2
 %0 0 %20 2 %80 8 واكتساب ميارة تنفيذ الكوؿ قميص

المعمومات المقدمة مف خالؿ البرنام  سيمة  -3
 %0 0 %0 0 %100 10 طة بقدر كبير أثناء التعمـ الذاتي وبسي

خطوات تنفيذ العينة واضحة ومنظمة بقدر  -4
 %10 1 %10 1 %80 8 كافي خالؿ عرضيا داخؿ البرنام 

عدد الصور التوضيحية لتنفيذ العينة في  -5
 %0 0 %10 1 %90 9 البرنام  مناسب 

يناسب البرنام  ميارات الطالبات ويمكف  -6
 %0 0 %10 1 %90 9 استيعابو بسيولة
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يناسب البرنام  ميارات الطالبات ويمكف  -7
 %0 0 %20 2 %80 8 تطبيقيا بسيولة

احتوت الصور المعروضة بالفيديو التفاعمي  -8
 %0 0 %0 0 %100 10 عمى أشكاؿ ولقطات توضيحية كافية

 %0 0 %10 1 %90 9 شاشات البرنام  واضحة ومتناسقة وكافية -9

تستطيع الطالبة التعمـ الذاتي مف البرنام   -10
 %10 1 %10 1 %80 8 دوف مساعدة 

تستطيع الطالبة التقييـ الذاتي مف خالؿ  -11
 %10 1 %20 2 %70 7 البرنام  دوف مساعدة 

12- 
تساعد النصوص التوضيحية بشاشات 

البرنام  الطالبة في فيـ اوداء العممي لمتقنية 
 تنفيذ الكوؿ قميص

9 90% 1 10% 0 0% 

يمكف لمطالبة مف االستفادة مف البرنام  في  -13
 %0 0 %20 2 %80 8 التعميـ عف بعد بشكؿ جيد 

يساعد البرنام  الطالبة مف استرجاع  -14
 %10 1 %10 1 %80 8 المعمومة بسيولة

15- 
يساعد البرنام  الطالبة عمى تفيـ المادة 

ميـ عف العممية والتفاعؿ معيا مف خالؿ التع
 بعد باستخداـ الكمبيوتر

9 90% 1 10% 0 0% 

وجود أس مة داخؿ محتوى البرنام  يساعد  -16
 %0 0 %0 0 %100 10 الطالبة عمى تأكيد المعمومة

التقييـ المستمر ضمف محتوى البرنام  ميـ  -17
 %0 0 %10 1 %90 9 ومفيد خالؿ جميع مراحؿ تنفيذ العينة

18- 
لتفاعمي الطالبة مف يساعد محتوى الفيديو ا

التقييـ الذاتي لمعينة قبؿ تقديميا لمتقييـ 
 النيا ي

8 80% 2 20% 0 0% 

19- 
تقييـ العينة مف خالؿ الفيديو التفاعمي  

واضح ويتميز بالموضوعية والشفافية بناء 
 عمى العرض المقدـ

7 70% 2 20% 1 10% 

20- 
التغذية الراجعة المستمرة بيف الطالبة وبيف 

ذة داخؿ البرنام  ميـ وضروري حتى االستا
 االنتياء مف العينة 

8 80% 2 20% 0 0% 
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تساعد التغذية الراجعة داخؿ البرنام  عمى  -21
 %0 0 %0 0 %100 10 تحسيف أداء الطالبات بصفة مستمرة 

 البرنامج عمى رؤية خطوات تنفيذ العينة بوضوح :ف ( تساعد الصور1بالنسبة لمبند ) -1
عضػػوا ، بينمػػا % 90كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  االعضػػاء مػػف (9)الجػػدوؿ أف يتضػػح مػػف    

 .% 10مف أعضاء ىيئة التدريس كاف موافؽ الي حد ما بنسبة  واحدا 
( تساعد شاشػات البرنػامج فػي التعمػيـ عػف بعػد واكتسػاب ميػارة تنفيػذ 2بالنسبة لمبند ) -2

يس كانوا موافقيف بنسبة مف أعضاء ىيئة التدر  8يتضح مف الجدوؿ أف   الكوؿ قميص :
 .% 20مف أعضاء ىيئة التدريس كانوا موافقيف الي حد ما بنسبة  2، بينما % 80
( المعمومػػات المقدمػػة مػػف خػػبلؿ البرنػػامج سػػيمة وبسػػيطة بقػػدر كبيػػر 3بالنسػػبة لمبنػػد ) -3

أعضػاء ىيئػة التػدريس كػانوا مػوافقيف  جميػعيتضػح مػف الجػدوؿ أف  أثناء الػتعمـ الػذاتي : 
 .% 100ة بنسب
( خطػػوات تنفيػػذ العينػػة واضػػحة ومنظمػػة بقػػدر كػػافي خػػبلؿ عرضػػيا 4بالنسػػبة لمبنػػد ) -4

، % 80عضػاء كػانوا مػوافقيف بنسػبة األمػف  (8)يتضح مف الجػدوؿ أف  داخؿ البرنامج :
 % 20بنسبة  و عضوا غير موافؽ  كاف موافؽ الي حد ما عضوا واحدابينما 

 لتوضيحية لتنفيذ العينة في البرنامج مناسب :( عدد الصور ا5بالنسبة لمبند ) -5
، % 90مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  (9)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف    
 .% 10مف أعضاء ىيئة التدريس كاف موافؽ الي حد ما بنسبة  1بينما 

 ( يناسب البرنامج ميارات الطالبات ويمكف استيعابو بسيولة :6بالنسبة لمبند ) -6
 عضػوا واحػػدا، بينمػػا % 90أعضػاء كػػانوا مػوافقيف بنسػبة  (9)يتضػح مػف الجػػدوؿ أف    

 .% 10كاف موافؽ الي حد ما بنسبة 
 ( يناسب البرنامج ميارات الطالبات ويمكف تطبيقيا بسيولة :7بالنسبة لمبند ) -7

ىيئػػة التػػدريس كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة مػػف أعضػػاء  أعضػػاء (8)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف    
 .% 20كانوا موافقيف الي حد ما بنسبة  عضويف فقط، بينما % 80
( احتوت الصور المعروضػة بالفيػديو التفػاعمي عمػى أشػكاؿ ولقطػات 8بالنسبة لمبند ) -8

 .% 100عضاء كانوا موافقيف بنسبة األ جميعيتضح مف الجدوؿ أف  توضيحية كافية :
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يتضح مف الجدوؿ أف  وكافية :( شاشات البرنامج واضحة ومتناسقة 9بالنسبة لمبند ) -9
  .%10كاف موافؽ الي حد ما بنسبة  عضوا بينما %90أعضاء كانوا موافقيف بنسبة( 9)

 ( تستطيع الطالبة التعمـ الذاتي مف البرنامج دوف مساعدة :10بالنسبة لمبند ) -10
، بينمػا % 80أعضاء ىيئػة التػدريس كػانوا مػوافقيف بنسػبة  (8)يتضح مف الجدوؿ أف    

 .% 10بنسبة  غير موافؽ و عضوا الي حد ما كاف موافؽ عضوا واحدا
  :( تستطيع الطالبة التقييـ الذاتي مف خبلؿ البرنامج دوف مساعدة11)بالنسبة لمبند -11
كػانوا  عضػويف، بينمػا % 70أعضاء كانوا موافقيف بنسبة  (7)يتضح مف الجدوؿ أف    

 % 10بنسبة  غير موافؽ افكعضوا و ، % 20موافقيف الي حد ما بنسبة 
( تساعد النصوص التوضيحية بشاشات البرنامج الطالبة في فيػـ 12بالنسبة لمبند ) -12

أعضػػػاء كػػػانوا  (9)يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ أف األداء العممػػػي لمتقنيػػػة تنفيػػػذ الكػػػوؿ قمػػػيص :
 .% 10كاف موافؽ الي حد ما بنسبة  عضوا واحدا ، بينما% 90موافقيف بنسبة 

    :رنػامج فػي التعمػيـ عػف بعػد ( يمكف لمطالبة مف االستفادة مػف الب13بند )بالنسبة لم -13
كػػػانوا  عضػػػويف، بينمػػػا % 80كػػػانوا مػػػوافقيف بنسػػػبة  أعضػػػاء (8)يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ أف

 .% 20موافقيف الي حد ما بنسبة 
 ( يساعد البرنامج الطالبة مف استرجاع المعمومة بسيولة :14بالنسبة لمبند ) -14
كػػاف  عضػػوا، بينمػػا % 80أعضػػاء كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  (8)ف الجػػدوؿ أفيتضػػح مػػ    

 %. 10بنسبة  غير موافؽكاف  عضواو ، % 10موافؽ الي حد ما بنسبة 
( يساعد البرنامج الطالبة عمى تفيـ المادة العممية والتفاعػؿ معيػا 15بالنسبة لمبند ) -15

أعضػػاء  (9)مػػف الجػػدوؿ أف يتضػػح   مػػف خػػبلؿ التعمػػيـ عػػف بعػػد باسػػتخداـ الكمبيػػوتر :
 .% 10كاف موافؽ الي حد ما بنسبة  عضوا واحدا، بينما % 90كانوا موافقيف بنسبة 

 عمى تأكيد المعمومة :خؿ محتوى البرنامج يساعد( وجود أسئمة دا16بالنسبة لمبند ) -16
 .% 100أعضاء ىيئة التدريس كانوا موافقيف بنسبة  جميعيتضح مف الجدوؿ أف     
( التقييـ المستمر ضمف محتوى البرنامج ميـ ومفيد خػبلؿ جميػع 17النسبة لمبند )ب -17

مف أعضاء ىيئة التدريس كػانوا مػوافقيف  (9)يتضح مف الجدوؿ أف  مراحؿ تنفيذ العينة :
 .% 10كاف موافؽ الي حد ما بنسبة  وا واحداضع ، بينما% 90بنسبة 



 

 867 

2022 مارسػ  والثالثوف التاسعػ العدد  الثامفالمجمد   

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التفاعمي الطالبة مف التقييـ الذاتي لمعينػة ( يساعد محتوى الفيديو 18بالنسبة لمبند ) -18
أعضػػاء كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة (8) أف يتضػػح مػػف الجػػدوؿ  قبػػؿ تقػػديميا لمتقيػػيـ النيػػائي :

 .% 20كانوا موافقيف الي حد ما بنسبة  عضويف، بينما % 80
( تقيػػػػػيـ العينػػػػػة مػػػػػف خػػػػػبلؿ الفيػػػػػديو التفػػػػػاعمي واضػػػػػح ويتميػػػػػز 19بالنسػػػػػبة لمبنػػػػػد ) -19

أعضػػػاء (7)يتضػػح مػػػف الجػػدوؿ أف  ة والشػػػفافية بنػػاء عمػػػى العػػرض المقػػػدـ :بالموضػػوعي
ف أعضاء ىيئة التدريس كػانوا مػوافقيف الػي عضويف م ، بينما% 70كانوا موافقيف بنسبة 

 % . 10بنسبة  غير موافؽكاف  عضوا واحداو ، % 20حد ما بنسبة 
ة وبػػػيف االسػػػتاذة داخػػػؿ ( التغذيػػػة الراجعػػػة المسػػػتمرة بػػػيف الطالبػػػ20بالنسػػػبة لمبنػػػد ) -20

أعضػػاء (8)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف  البرنػػامج ميػػـ وضػػروري حتػػى االنتيػػاء مػػف العينػػة :
 .% 20كانوا موافقيف الي حد ما بنسبة  عضويف فقط ، بينما% 80كانوا موافقيف بنسبة 

( تسػػػػاعد التغذيػػػػة الراجعػػػػة داخػػػػؿ البرنػػػػامج عمػػػػى تحسػػػػيف أداء 21بالنسػػػػبة لمبنػػػػد ) -21
أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس كػػػانوا  جميػػػعيتضػػػح مػػػف الجػػدوؿ أف  صػػػفة مسػػػتمرة :الطالبػػات  ب

 % ، وبذلؾ يتحقؽ الفرض السادس .100موافقيف بنسبة 
 آراء الطالبػػػات نحػػػو الػػػػتعمـ باسػػػتخداـ الفيػػػديو التفػػػػاعمي عمػػػى  يػػػػنص :السػػػابع الفػػػرض 
البػػات ولمتحقػػؽ مػػف ىػػذا الفػػرض تػػـ حسػػاب التكػػرارات والنسػػب المئويػػة ألراء الط إيجابيػػة 

 عمي ، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :نحو التعمـ باستخداـ الفيديو التفا
 الطالبات نحو التعمـ باستخداـ الفيديو التفاعمي آلراءجدوؿ يوضح التكرارات والنسب الم وية 

-ـ  البنود 
 غير أوافؽ الي حد ما  أوافؽ

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد
: المحتوى المحور اووؿ  

1- %90 27 ساعدتني الصور عمى رؤية خطوات تنفيذ العينة بوضوح   2 6.7%  1 3.3%  

2-  
ساعدني التعميـ عف بعد في اكتساب ميارة تنفيذ المرد 

 المفرغ بسيولة
29 96.7%  1 3.3%  0 0%  

3- %100 30 المعمومة سيمة وبسيطة بقدر كبير أثناء التعمـ عف بعد   0 0%  0 0%  
4- تنفيذ العينة واضحة ومنظمةخطوات    26 86.7%  3 10%  1 3.3%  
5- %93.3 28 عدد الصور التوضيحية لتنفيذ العينة مناسبة   2 6.7%  0 0%  
6- %90 27 تناسب ىذه الطريقة مياراتي ويمكف استيعابيا بسيولة   2 6.7%  1 3.3%  
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7- %90 27 تناسب ىذه الطريقة مياراتي ويمكف تطبيقيا بسيولة   3 10%  0 0%  
8- %96.7 29 احتوت الصور عمى أشكاؿ ولقطات توضيحية كافية   1 3.3%  0 0%  

 المحور الثانى : التقنيات المستخدمة
9- %100 30 االلواف المستخدمة في العرض متناسقة   0 0%  0 0%  
10- %90 27 أستطيع التعمـ الذاتي مف الصور دوف مساعدة   2 6.7%  1 3.3%  
11- يـ الذاتيتساعدني الصور مف التقي   26 86.7%  3 10%  1 3.3%  

12-  
ساعدتني النصوص التوضيحية المكتوبة في فيـ 

 التقنية مع اوداء العممي
25 83.3%  3 10%  2 6.7%  

13-  
تمكنت مف االستفادة مف التقنيات الحديثة في التعميـ 

 عف بعد بشكؿ جيد
26 86.7%  2 6.7%  2 6.7%  

14-  
الحياكة باستخداـ أتطمع الى تعمـ المزيد مف ميارات 

 ىذا االسموب )التعمـ عف بعد(
27 90%  3 10%  0 0%  

 المحور الثالث : التفاعؿ مف خالؿ العرض
15- %93.3 28 يمكنني استرجاع المعمومة بسيولة   2 6.7%  0 0%  
16- %90 27 أتقبؿ التعميمات الموجية مف الصور بسيولة   2 6.7%  1 3.3%  
17- تقنيات الحياكة بشكؿ جيد يفيدني ىذا اوسموب في تعمـ   30 100%  0 0%  0 0%  

18-  
يمكنني تفيـ المادة العممية والتفاعؿ معيا مف خالؿ 

 التعميـ عف بعد باستخداـ الكمبيوتر
29 96.7%  1 3.3%  0 0%  

19-  
أشعر انني تعممت أشياء مفيدة مف خالؿ صور تنفيذ 

 العينة
28 93.3%  1 3.3%  1 3.3%  

ـالمحور الرابع : التقيي  

20-  
وجود أس مة خالؿ العرض يساعدني عمى تأكيد 

 المعمومة
27 90%  2 6.7%  1 3.3%  

21- %93.3 28 التقييـ مستمر خالؿ جميع مراحؿ تنفيذ العينة   2 6.7%  0 0%  

22-  
يمكنني المحتوى مف التقييـ الذاتي لمعينة قبؿ 

 تقديميا لمتقييـ النيا ي
26 86.7%  3 10%  1 3.3%  

23- متبع في تقييـ العينة واضحاالسموب ال   28 93.3%  2 6.7%  0 0%  

24-  
االسموب المتبع في تقييـ العينة يتميز بالموضوعية 

 والشفافية بناء عمى العرض المقدـ
27 90%  3 10%  0 0%  

25- %96.7 29ىناؾ تغذية راجعة مستمرة بيني وبيف االستاذة حتى    1 3.3%  0 0%  
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 االنتياء مف العينة

26-  
لتغذية الراجعة عمى تحسيف أدا ي بصفة تساعدني ا

 مستمرة
30 100%  0 0%  0 0%  

 المحور اووؿ : المحتوى
    ( سػػػػاعدتني الصػػػػور عمػػػػى رؤيػػػػة خطػػػػوات تنفيػػػػذ العينػػػػة بوضػػػػوح :1بالنسػػػػبة لمبنػػػػد ) -1

كانوا موافقيف الي حد  يف، طالبت% 90مف الطالبات كانوا موافقيف بنسبة  (27)أفيتضح 
 % .3.3بنسبة  غير موافقةكانت  ةالبطو ، % 6.7ما بنسبة 

    بسػيولة : العينػةاكتسػاب ميػارة تنفيػذ  ( ساعدني التعميـ عػف بعػد فػي2بالنسبة لمبند ) -2
طالبػػة ، بينمػػا % 96.7مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  (29)يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف

  .% 3.3كانت موافقة الي حد ما بنسبة  واحدة
    لمعمومػػػػة سػػػػيمة وبسػػػػيطة بقػػػػدر كبيػػػػر أثنػػػػاء الػػػػتعمـ عػػػػف بعػػػػد : ( ا3بالنسػػػػبة لمبنػػػػد ) -3

 .% 100الطالبات كانوا موافقيف بنسبة  جميعيتضح مف الجدوؿ أف 
 ةطالبػػػ (26)أفيتضػػػح  ( خطػػػوات تنفيػػػذ العينػػػة واضػػػحة ومنظمػػػة :4بالنسػػػبة لمبنػػػد ) -4

 و، % 10طالبػات كػانوا مػوافقيف الػي حػد مػا بنسػبة  (3)، بينمػا% 86.7مػوافقيف بنسػبة 
 % .3.3بنسبة  غير موافقةكانت  ةطالب
يتضح مف الجدوؿ   ( عدد الصور التوضيحية لتنفيذ العينة مناسبة :5بالنسبة لمبند ) -5
كػػانوا مػػوافقيف الػػي  يف، بينمػػا طػػالبت% 93.3مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  (28)أف

 .% 6.7حد ما بنسبة 
يتضػػح   يقػػة ميػػاراتي ويمكػػف اسػػتيعابيا بسػػيولة :( تناسػػب ىػػذه الطر 6بالنسػػبة لمبنػػد ) -6
كػػانوا مػػوافقيف الػػي حػػد مػػا  يف، بينمػػا طػػالبت% 90طالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة ( 27)أف

 % .3.3بنسبة  غير موافقةكانت  ةطالب و، % 6.7بنسبة 
يتضػح مػف  ( تناسب ىذه الطريقة ميػاراتي ويمكػف تطبيقيػا بسػيولة :7بالنسبة لمبند ) -7

طالبػػػات كػػػانوا  (3)، بينمػػػا % 90مػػػف الطالبػػػات كػػػانوا مػػػوافقيف بنسػػػبة  (27)أفالجػػػدوؿ 
 .% 10موافقيف الي حد ما بنسبة 
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يتضػػح   ( احتػػوت الصػػور عمػػى أشػػكاؿ ولقطػػات توضػػيحية كافيػػة :8بالنسػػبة لمبنػػد ) -8
ة واحػػدة ، بينمػػا طالبػػ% 96.7مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  (29)مػػف الجػػدوؿ أف
  .% 3.3الي حد ما بنسبة  كانت موافقة

 المحور الثانى : التقنيات المستخدمة
يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف  ( االلػػواف المسػػتخدمة فػػي العػػرض متناسػػقة :9بالنسػػبة لمبنػػد ) -9

 .% 100الطالبات كانوا موافقيف بنسبة  جميع
يتضػػح مػػف  ( أسػػتطيع الػػتعمـ الػػذاتي مػػف الصػػور دوف مسػػاعدة :10بالنسػػبة لمبنػػد ) -10

كػانوا مػوافقيف  طػالبتيف ، بينمػا% 90مف الطالبات كػانوا مػوافقيف بنسػبة  (27)ؿ أفالجدو 
 % .3.3بنسبة  غير موافقةكانت  طالبةو ، % 6.7الي حد ما بنسبة 

يتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ   ( تسػػػاعدني الصػػػور مػػػف التقيػػػيـ الػػػذاتي :11بالنسػػػبة لمبنػػػد ) -11
طالبػات كػانوا مػوافقيف الػي حػد  (3)، بينمػا % 86.7كانوا موافقيف بنسبة  طالبة (26)أف

  .%3.3بنسبة  غير موافقةكانت  طالبة واحدة و، %10ما بنسبة 
( سػػاعدتني النصػػوص التوضػػيحية المكتوبػػة فػػي فيػػـ التقنيػػة مػػع 12بالنسػػبة لمبنػػد ) -12

، % 83.3كػػػػانوا مػػػوافقيف بنسػػػػبة  ةطالبػػػ (25)يتضػػػح مػػػػف الجػػػدوؿ أف  األداء العممػػػي :
 غير موافقيفكانوا  يفلطالبت2و، % 10موافقيف الي حد ما بنسبة  طالبات كانوا (3)بينما

 % .6.7بنسبة 
( تمكنت مف االسػتفادة مػف التقنيػات الحديثػة فػى التعمػيـ عػف بعػد 13بالنسبة لمبند ) -13

كػػػػانوا  يفطػػػػالبت ، بينمػػػػا% 86.7مػػػػوافقيف بنسػػػػبة  ةطالبػػػػ (26)أفيتضػػػػح  بشػػػػكؿ جيػػػػد :
 % .6.7بنسبة  غير موافقيفكانوا  يفطالبت و، % 6.7موافقيف الي حد ما بنسبة 

( أتطمػػػع الػػػى تعمػػػـ المزيػػػد مػػػف ميػػػارات الحياكػػػة باسػػػتخداـ ىػػػذا 14بالنسػػػبة لمبنػػػد ) -14
مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف  27يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف     االسػػموب )الػػتعمـ عػػف بعػػد( :

 .% 10مف الطالبات كانوا موافقيف الي حد ما بنسبة  3، بينما % 90بنسبة 
 المحور الثالث : التفاعؿ مف خالؿ العرض

 28يتضح مف الجدوؿ أف  ( يمكنني استرجاع المعمومة بسيولة :15بالنسبة لمبند ) -15
مف الطالبات كانوا موافقيف الي حد  2، بينما % 93.3مف الطالبات كانوا موافقيف بنسبة 

 .% 6.7ما بنسبة 
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 (27)أفيتضػح  لموجية مف الصور بسػيولة :( أتقبؿ التعميمات ا16بالنسبة لمبند ) -16
% 6.7كانوا موافقيف الي حد ما بنسبة  يفطالبت ، بينما% 90كانوا موافقيف بنسبة  ةطالب
 % .3.3بنسبة  غير موافقةكانت  واحدة طالبات و، 
 ( يفيدني ىذا األسموب في تعمـ تقنيات الحياكة بشكؿ جيد :17بالنسبة لمبند ) -17
 .% 100الطالبات كانوا موافقيف بنسبة  جميعوؿ أف يتضح مف الجد    
( يمكنني تفيـ المادة العممية والتفاعؿ معيا مف خبلؿ التعميـ عف 18بالنسبة لمبند ) -18

مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  29يتضػػح مػػف الجػػدوؿ أف  :بعػػد باسػػتخداـ الكمبيػػوتر
  .% 3.3بنسبة  مف الطالبات كانت موافقة الي حد ما 1، بينما % 96.7
 ( أشعر انني تعممت أشياء مفيدة مف خبلؿ صور تنفيذ العينة :19بالنسبة لمبند ) -19
مػػف الطالبػػات  1، بينمػػا % 93.3مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  28أف يتضػػح     

 % .3.3بنسبة  غير موافقةمف الطالبات كانت  1و، % 3.3موافقة الي حد ما بنسبة 
 : التقييـلمحور الرابع ا

    ( وجػػود أسػػئمة خػػبلؿ العػػرض يسػػاعدني عمػػى تأكيػػد المعمومػػة :20بالنسػػبة لمبنػػد ) -20
مػػف الطالبػػات كػػانوا  2، بينمػػا % 90مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  27أف يتضػػح 

 % .3.3بنسبة  غير موافقةمف الطالبات كانت  1و، % 6.7موافقيف الي حد ما بنسبة 
يتضػػح مػػف  ( التقيػػيـ مسػػتمر خػػبلؿ جميػػع مراحػػؿ تنفيػػذ العينػػة :21بالنسػػبة لمبنػػد ) -21

كػانوا مػوافقيف الػي  يف، بينمػا طػالبت% 93.3كػانوا مػوافقيف بنسػبة  ةطالب (28)الجدوؿ أف
 .% 6.7حد ما بنسبة 

( يمكننػػي المحتػػوى مػػف التقيػػيـ الػػذاتي لمعينػػة قبػػؿ تقػػديميا لمتقيػػيـ 22بالنسػػبة لمبنػػد ) -22
مػوافقيف  ةطالبػ (3)، بينمػا% 86.7كانوا موافقيف بنسبة  ةطالب (26)أفيتضح   النيائي:

 % .3.3بنسبة  غير موافقةكانت  ة واحدةطالب و، % 10الي حد ما بنسبة 
 يتضح مف الجدوؿ أف ( االسموب المتبع في تقييـ العينة واضح :23بالنسبة لمبند ) -23
يف الػػي تمػػوافق كانػػت طػػالبتيف ا، بينمػػ% 93.3مػػف الطالبػػات كػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  (28)

 .% 6.7بنسبة  ماحد
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( االسػػموب المتبػػع فػػي تقيػػيـ العينػػة يتميػػز بالموضػػوعية والشػػفافية 24بالنسػػبة لمبنػػد ) -24
% 90كانوا موافقيف بنسػبة  طالبة (27)يتضح مف الجدوؿ أف بناء عمى العرض المقدـ :

 .% 10طالبات كانوا موافقيف الي حد ما بنسبة  (3)، بينما
( ىنػػاؾ تغذيػػة راجعػػة مسػػتمرة بينػػي وبػػيف االسػػتاذة حتػػى االنتيػػاء 25بالنسػػبة لمبنػػد ) -25

 ، بينمػػػا% 96.7كػػػانوا مػػوافقيف بنسػػبة  ةطالبػػ(29)يتضػػح مػػػف الجػػدوؿ أف  مػػف العينػػة :
  .% 3.3الطالبات كانت موافقة الي حد ما بنسبة  واحدة مف طالبة
 جعة عمى تحسيف أدائي بصفة مستمرة :( تساعدني التغذية الرا26بالنسبة لمبند ) -26
 % ، وبذلؾ يتحقؽ الفرض السابع .100موافقيف بنسبة الطالبات  جميعأف يتضح     

بيف ( 0.01وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى ) توضح النتائجتفسير نتا   البحث: 
ـ تقنيػات الطالبات في التطبيؽ القبمػي والبعػدي لمفيػديو التفػاعمي فػي تعمػمتوسطي درجات 
د فػروؽ دالػة إحصػائيًا بػيف و وجػكذلؾ ، المياري  لصالح التطبيؽ البعديتصنيع المبلبس 

التطبيػػػؽ القبمػػػي والبعػػػدي لبطاقػػػة فػػػي  الطالبػػػات بالمجموعػػػة التجريبيػػػةمتوسػػػطي درجػػػات 
الػػػتعمـ إيجابيػػػة آراء الطالبػػػات نحػػػو ،  لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدي مبلحظػػػة األداء الميػػػاري 

 الفيػػديو التفػػاعمىيرجػػع إلػػى المميػػزات التػػي تخػػص  و 2مى لتقنيػػات حياكػػة بالفيػػديو التفػػاع
 عف الدراسية المادة مع والتفاعؿ التواصؿ لممستخدـبرنامج الفيديو المقترح  يسمح  حيث

 الطالبػة تسػتطيع و مكػاف أي وفػى وقػت أي فػيالتشغيؿ و االيقػاؼ و االسػتئناؼ طريؽ 
كمػا  أخػرى، وبصرية سمعية وسيمة وأية والواجباتوالمحاضرات،  الدراسية، المادة مراجعة
 وقت بأسرع إلى أستاذة المقرر عينات مف منيا يطمب وما واجباتيا بدرساؿ القياـ تستطيع

 و تعزيػز راجعػة حيػث يػوفر البرنػامج تغذيػة سػريعة راجعػة تغذيػة تػوفير، وفػي أي وقػت
زيػادة  عمػىسػاعد يممػا  اتياواستفسار  بالطالبة يتعمؽ ما حوؿ راجعة تقدـ تغذية كما  فوري

 ارتفاع مستوى الطالبات في التحصيؿ المعرفي واألداء المياري.و انجاز الطالبات 
 التوصيات: 

 الجػامعي عمميػة التػدريس فػي تطػوير المسػاعدة أجػؿ ومػف الدراسػة، نتػائجال ضػوء فػي
  :يمي بما الدراسة، توصي
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سػػواء فػػي التعمػػيـ التقميػػدى داخػػؿ امكانػػات بػػرامج الفيػػديوىات التفاعميػػة  االسػػتفادة مػػف-1
المعمػػػػؿ أو فػػػػي التعمػػػػيـ عػػػػف بعػػػػد فػػػػي تػػػػدريس الكثيػػػػر مػػػػف المقػػػػررات العمميػػػػة بتخصػػػػص 

 .المبلبس و النسيج
لمواكبة التطوير الحادث في التعميـ واالتجاه نحو والمناىج  لمقرراتاتطوير وتحديث  -2

 التعميـ عف بعد والتعميـ المفتوح.
تػدريس  فػي بػرامج الفيػديوىات التفاعميػة اسػتخداـ حػوؿ الدراسػات مػف مزيػد إجػراء-3

 .معوقػػات اسػػتخداميا وتحديػػد فاعميتيػػا مػػف لمتأكػػد أخػػرى فػػي المبلبػػس مقػػررات
 المراجع:

        

 –الطيطى، خضر مصباح : التعمـ االلكترونى مف منظػور تجػارى و فنػى و ادارى  – 1
 .21 –ـ 2008االردف  –دار الحامد لمنشر و التوزيع 

شبكة -، أحمد: التعميـ االلكترونى األسس و التطبيقاتالموسى، عبد اهلل و المبارؾ -2
ـ.2005-مؤسسة الرياض لمطباعة و النشر   

ض يارلا  -ـلتعمياجيا ولومة تكنظومنالسيد : ؿ  دعا، ياارس ود محمد حمسالـ ، أ -3
.185  -ـ  ٣٣٣٠ر و التوزيع لمنشد شرلامكتبة  -  
مكتتبة الفبلح  –مقدمة في تكنولوجيا التعميـ -،محمد غزاور اسكندر ،كماؿ يوسؼ -4

.2003الكويت – 2ط –لمنسر و التوزيع   
دار كنوز المعرفة  –:االستخدامات التربوية لتكنولوجية التعميـ  النواسيو،أديب عبداهلل -5

ـ،2007 –عماف  –لمنشر و التوزيع   
 –القاىرة  -2ط –دار الفكر الغربى  –البغداد،محمد رضا: تكنولوجيا التعميـ و التعمـ -6

ـ2002  
ىشاـ عمى: تأثير الفيديو التفاعمي عمى األداء ،االقرع والمصرى ،وائؿ سبلمة  – 7

الميارى والمستوى الرقمي لميارة رمي القرص لطبلب كمية التربية البدنية والرياضة في 
ـ.2013 –سية جامعة األقصى، مجمة الجامعة اإلسبلمية لمدارسات التربوية والنف  

والى ، محمد فوزى : تصميـ برنامج مصغر نقاؿ قائـ عمى الفيديو التفاعمى  -8
)المتزامف و غير المتزامف(وفاعميتو في تنمية التحصيؿ ولميارات التعمـ الموجو ذاتيا لدى 

ـ2020ديسمبر  –العدد الثمانوف –المجمة التربوية  –طبلب كمية التربية   
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9-A llen,M.W., & Smith, R. A. (2012). Effects of video podcasting 
on psychomotor and cognitive performance, attitudes and study 
behaviour of student physical therapists. Innovations in Education 
and Teaching International, 49(4), 401-414  . 
10-Gernsbacher,M. A. (2015). Video captions  benefit  everyone. 
Policy  Insights  from  the  Behavioral  and  Brain Sciences, 2(1), 
195-202. 
11-Gedera, D. & Zalipour,A. 2018). Use of interactive video for 
teaching and learning. In ASCILITE 2018 Conference Procee- 
dings (pp. 362–367). Deakin University, Geelong, Australia: 
Australasian Society for Computers in Learning in Tertiary 
Education 

عمى،احمد فاروؽ: تفعيؿ التعمـ اإللكتروني في أعداد المعمـ بكميات التربية في  -12
 -كمية التربية بالعريش  -رسالة ماجستير غير منشورة  -ضوء خبرات بعض الدوؿ 

 ـ .  ۸۰۰۲ -قناة السويس  جامعة
احمد،ايماف سيد: برنامج إلكتروني مقترح لتعميـ ميارة الكرة الطائرة لطبلب كمية  -13

جامعة اسيوط  -كمية التربية الرياضية  -رسالة دكتوارة غير منشورة  -التربية الرياضية 
 ـ . ۸۰۰۰ -
مناقشات غير المتزامنة ال إلدارة،ايماف عطيفي: أثر استراتيجية توليفية  بيومي  -14 

في التعمـ اإللكتروني القائـ عمى الويب في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير لدى 
والعموـ والتربية  لآلدابكمية البنات  -رسالة ماجستير غير منشورة  -الطبلب المعمميف 

 ـ ، ۸۰۰۰ -جامعة عيف شمس  -
ورة نالنموذج االساسي لمت،ايناس عبد العزيز عمى: برنامج مقترح لتريح  صالح -15

الجمعية المصرية  - المنزليمجمة االقتصاد  -يحث منشور  -باستخداـ الحاسب الى 
 ـ2010-(26العدد ) –لبلقتصاد المنزلى 
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رشا محمود محمد: التفاعمية بيف التعميـ التقميدي والتعميـ بالنشر االلكتروني  البنا -16
 -كمية الفنوف التطبيقية  -دكتوراة غير منشورة لقياس كفاءة   التعميـ الممزوج   رسالة 

 ـ. ۸۰۰۸ -جامعة حمواف 
سمية مصطفى محمد ، عماد زايد مسعد : فاعمية برنامج تعمـ الكترونى  السيد، -17

المجمة المصرية لبلقتصاد  -بحث منشور -اسبحلتدريج نموذج الجاكيت النسائى بال
 ـ.2013-العدد التاسع و العشروف –المنزلى 

سميـ، مجدة مأموف ، ىدى صبلح الديف: فاعمية برنامج الببلؾ بورد في تعمـ  -18
لعمـو التربية لمجمة العممية ا -بحث منشور -أسس تصميـ نماذج وتنفيذ المبلبس

2019) العدد التاسع ( يونيو -النوعية  
عبدالغفار، سيا أحمد:  قياس فاعمية برنامج فيديو تفاعمي لنعمـ أحد تقانات  -19
/ ٣٠دراسات و بحوث  المجمد  -موب المانيكاف بحث منشور  مجمة عموـ وفنوف اس

٣٣٠٠العدد    
20- Winwin Wianal& M. Syaom Barliana,(2018) The Effectiv- 
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