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 برنامج تعلیمي متعدد الوسائط لتدریس تدریج نموذج الكورساج
A Multimedia Educational Program for Teaching Grading Bodice Blocks (Corsage) 

  
 رانیا على عبد العاطي

  جامعة بورسعید –كلیة التربیة النوعیة –تخصص المالبس والنسیج–مدرس مساعد بقسم االقتصاد المنزلي
جمال غزي د / إیمان  

  جامعة بورسعید -كلیة التربیة النوعیة  -أستاذ مساعد المالبس والنسیج بقسم االقتصاد المنزلي
 

  Keywords لمات الدالةالك    :Abstract ملخص البحث
ً في تطویر ال یة، كما التعلیم عملیةتعتبر برامج الوسائط المتعددة التعلیمیة باستخدام الحاسب اآللي ھامة جدا

ھذا  ، وفيستخدامھا العدید من الدراسات في تخصص المالبس والنسیج بأقسام االقتصاد المنزليأوصت با
ریج ھى تدوالبحث تم تصمیم برنامج تعلیمي لتدریس مرحلة ھامة من مراحل انتاج المالبس الجاھزة أال 

توفر  سیة التيألسافعملیة تدریج النماذج من العملیات الھامة التي تأتي ضمن مراحل االنتاج ا  النماذج.
اتجة ج النالوقت والجھد وفیھا یتم انتاج مجموعة من المقاسات لنموذج رئیسي واحد بحیث تحقق النماذ

  االنتظام في كل نموذج عن طریق عملیة تكبیر أو تصغیر متتالیة لشكل النموذج.
 ً ً  وجاءت مشكلة البحث من عدم تدریس عملیة تدریج النماذج بشكل واسع النطاق نظریا سام ي أقفوعملیا
ام ج باستخدلمبرماالقتصاد المنزلي بالرغم من أھمیتھا الكبیرة، ویھدف البحث الى االستفادة من التعلیم ا
صاد سم االقتقلبات الوسائط المتعددة كأحد أسالیب التعلم الذاتي وتوظیفھ لتدریس تدریج نموذج الكورساج لطا

یس، ناة السوقامعة جتربیة النوعیة جامعة بورسعید، كلیة التربیة المنزلي الفرقة الثالثة والرابعة بكلیة ال
د یمي متعدج تعلومعرفة أثر ذلك البرنامج وفاعلیتھ في تحقیق ذلك، وتوصل البحث الى امكانیة تصمیم برنام

جود وتثبت لالوسائط ذو فاعلیة في تدریس تدریج نموذج الكورساج وأثبتت ذلك نتائج التحلیل االحصائي 
بل قھارى) ذات داللھ احصائیة بین متوسطي درجات الطالبات في (االختبار التحصیلي، األداء المفروق 

مج م البرناستخداتطبیق البرنامج وبعده لصالح التطبیق البعدي، ویرجع ذلك الى األثر االیجابي للتعلیم با
  التعلیمي المقترح.
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  التدریج بالخطوط الناقلة (اإلزاحة) 
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  :Introductionالمقدمة  
 ً ً وخاصة مع ظھور شھدت العملیة التعلیمیة تطورا ً وملحوظا ھاما

التعلم الذاتي في جمیع مراحل التعلیم باستخدام الوسائط المتعددة 
والملتیمیدیا ولذلك أصبح استخدام الحاسب اآللي أثناء عملیة 
َ مع متطلبات التقدم العلمي  التدریس من األمور الھامة تمشیا

ً بالعملیة التعلیمیة إلى الجودة المطلوبة  استخدام دفعن ،ووصوال
 على تساعد التي المثیرات التعلیم تتنوع، في المتعددة الوسائط

 بطریقھ للتعلم متعلم لكل الفرصة وإتاحة المتعلم حواس تنشیط
 الواحد الموضوع في للتعمق الذاتي التعلم خطوة على تعتمد فردیھ

 المعلومات من ممكن قدر أعلى على البرنامج شمول طریق عن
 توضیحیھ رسوم مع
 على المتعلمین مقدرة زیادة إلى باإلضافة ذلك، وغیر....فیدیوو

 معھا والتعامل وتشغیلھا لھم المقدمة المعلومات من قدر أكبر تلقى
 على تساعدھم والتي الھامة التكنولوجیة المھارات الكتساب
  )2008 -(أكرم فتحي   المستقبل مواجھة
 التعلیمیة وسائلوال الحاسوب بین دمج عن عبارة التعلیمیة الوسائط

 الصوت برمجیات على تحتوى تفاعلیھ تشعبیھ بیئة إلنتاج
 خالل من تشعبي بشكل بینھا فیما ترتبط والفیدیو والصورة

 )2007 -محمد السید البرنامج  ( في المستخدمة الرسومات
 من خطیھ غیر بطریقھ المعلومات وحدات بین ربط عملیة أنھا كما

 أنھا كما المعلومة، عمق في إلیجازبا للمتعلم تسمح روابط خالل
 من عدید بین والتكامل الدمج طریق عن المعلومات تعرض
) ذلك غیر الصوت، الفیدیو، الرسومات، النص، (الوسائط

 بالشمول یتصف نحو على التعلیمیة الرسالة لعرض المستخدمة
  )2006 -أحمد شعبان والثراء ( والعمق

باستخدام الوسائط المتعددة  وممكن االستفادة من التعلیم المبرمج
كأحد أسالیب التعلم الذاتي وتوظیفھ لتدریس تدریج النموذج 

ان تدریج النماذج أحد أھم العملیات الفنیة  ،األساسي للكورساج
التي ال غنى عنھا في صناعة المالبس الجاھزة وتأتي في مقدمة 

مراحل االنتاج االساسیة وعلى الرغم من ذلك فانھ ال یدرس في 
ً م ً وعملیا لذا أصبح من  ،عظم كلیات وأقسام االقتصاد المنزلي نظریا

الضروري ادخال تلك المرحلة كمنھج یدرس لطلبة االقتصاد 
ولذلك اتجھ البحث لتدریس تدریج النماذج  ،المنزلي بالجامعات

باستخدام برنامج تعلیمي متعدد الوسائط وتمثل الدراسة الحالیة 
عددة في تعلیم مرحلة من أھم مراحل محاولة توظیف التقنیات المت

صناعة المالبس الجاھزة لطلبة قسم االقتصاد المنزلي أال وھى 
  عملیة تدریج النموذج األساسي للكورساج.

  Statement of the problemمشكلة البحث 
  صیغت مشكلة البحث في السؤال التالي :

ما مدى فاعلیة البرنامج المقترح لتدریس تدریج النموذج  -
 ساسي للكورساج؟األ

  : Objectives أھداف البحث
معرفة أثر البرنامج التعلیمي المقترح على مستوى تحصیل  -

والمھارات طالبات قسم االقتصاد المنزلي للمعلومات األساسیة 
 بیقیة الخاصة بتدریج نموذج الكورساج.التط

 : Significance أھمیة البحث
الة لتنمیة مھارات یقدم البرنامج المقترح وسیلة تعلم ذاتي فع -

 الطالبات في تدریج نموذج الكورساج باإلزاحة.

  :  Hypothesis  فروض البحث
ً بین متوسطى رتب درجات طالبات  - یوجد فرق دال إحصائیا

  –المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة (الفرقة الثانیة 
الفرقة الثالثة والرابعة) على االختبار التحصیلى فى تدریج 

بعد تطبیق البرنامج التعلیمى متعدد الوسائط لصالح  النماذج
  المجموعة التجریبیة.

ً بین متوسطي رتب درجات طالبات  - یوجد فرق دال إحصائیا
المجموعة التجریبیة والضابطة على األداء المھارى في تدریج 
نموذج الكورساج  بعد تطبیق البرنامج التعلیمي لصالح 
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  المجموعة التجریبیة.

 : Methodology منھج البحث
  اتبع ھذا البحث المنھج التجریبي.

  : Sample عینة البحث
) من طالبات قسم االقتصاد المنزلي 26تم تطبیق البحث على عدد (

كلیة  ،الفرقة الثالثة والرابعة كلیة التربیة النوعیة جامعة بورسعید
تم تقسیمھم الى  ،التربیة باإلسماعیلیة جامعة قناة السویس

  ألولى ضابطة واألخرى تجریبیة.مجموعتین  ا

  أدوات البحث:
  الحاسب اآللي . 1
برنامج تم اعداه من قبل الباحثة لتدریس تدریج نموذج  . 2

  الكورساج لطالبات قسم االقتصاد المنزلي
مجموعة مدخالت للبرنامج متمثلة في المحتوى العلمي  . 3

) توضح طریقة أخذ 3Dومجموعة من الفیدیوھات بتقنیة (
  صور توضیحیة لتدریج النماذج.  مجموعة ،المقاسات

  اختبار قبلي / بعدي لقیاس مدى تعلم الطالبات لتدریج النماذج. . 4
االقتصاد  ،تكنولوجیا التعلیم استمارة تحكیم االختبار ألساتذة . 5

  والمناھج وطرق التدریس. ،المنزلي
بطاقة مالحظة ألداء الطالبات لمھارات تدریج النموذج  . 6

  األساسي للكورساج 
 ،تحكیم بطاقة المالحظة ألساتذة االقتصاد المنزلياستمارة  . 7

  والمناھج وطرق التدریس.
استمارة تحكیم  البرنامج التعلیمي لألساتذة المتخصصین في  . 8

  واالقتصاد المنزلي. ،مجال تكنولوجیا التعلیم

  : Terminology مصطلحات البحث
: عبارة عن عملیة قیاسیة  Grading patternتدریج النموذج   -

عنھا زیادة أو نقصان في الباترون األساسي وذلك التغیر ینتج 
ً للقیاسات المستخدمة (جدول المقاسات) (حسین  یحدث طبقا

  ).2003 –موسى 
: تحریك  Shiftingالتدریج بالخطوط الناقلة (اإلزاحة)    -

النموذج ألعلى وألسفل وللداخل وللخارج من خالل مواقع 
تم التحكم فیھ من وكل حركة أو تحویل ی ،وخطوط ارشادیة

 ).2010 –خالل مقاسات الجسم (ایھاب فاضل 
عبارة عن مزیج من :  Multi Mediaالوسائط المتعددة  -

والرسومات  ،والرسومات الخطیة ،المكتوبة النصوص
والموسیقى  ،والصوت ،والصور الثابتة والمتحركة ،المتحركة

لى ھیئة یمكن من خاللھا تقدیم محتوى المادة التعلیمیة للمتعلم ع
برنامج تعلیمي یتفاعل معھ عن طریق الكمبیوتر أو أى وسیلة 

 )2013 –الكترونیة أخرى.(شیماء حلبیة 

  Theoretical Framework االطار النظري للبحث
  المصطلحات المستخدمة في التدریج :

 المحاور األساسیة  -1
ھناك محورین أساسیین لحركة النموذج الذي یستخدم في عملیة 

  یج ھما محور التدریج األفقي والرأسيالتدر
وألن ھذین المحورین متعامدین على بعضھما البعض بزاویة 
قائمة فإنھ من الضروري أن تكون خطوط بناء النموذج متبعھ 

فھناك محور عرضي  ،لنفس القاعدة عند إجراء عملیة التدریج
محور  ،لتدریج األطوال في النموذج حیث یمثل اتجاه النسیج

  )Winifred Aldrich - 1996 (  دریج العروضطولي لت
 نقطة األصل : -2

تنشأ نقطة األصل من تعامد المحاور األساسیة وتعتبر نقطة 

فبدایة التدریج تبدأ من  ،األصل من النقاط الھامة عند التدریج
تطابق نقطة األصل في شبكة التدریج مع نقطة األصل في 

 النموذج 
 شبكة التدریج  -3

) وما X،Yي تنشأ من تعامد المحورین األساسیین (العالقة الت
أي أن شبكة التدریج كما في الشكل  ،یقع بینھما من محاور فرعیة

  ) تتكون من :1رقم (
 ) X،Yالمحورین األفقي والرأسي ( -
 )X،Yنقطة األصل والتي تنشأ من تعامد المحورین ( -
 المحاور الفرعیة التي تقع بین المحاور األساسیة -
وھي نقطة ثابتة الوضع ال یحدث عندھا أي حركة  نقطة الصفر -

ومن ھذه النقطة یتم  ،أو في أي اتجاه  Xسواء في االتجاه 
والتدریج یبدأ بوضع قیمة  ،حساب جمیع الزیادات لقیم التدریج

 التدریج بدایة من نقطة األصل 
والحركة من نقطة الصفر إلى  ،ھو المحور األفقي Xالمحور  -

 )-Xوالي الیسار سالبھ ( ،)+Xالیمین موجبھ (
ھو المحور الرئیسي والحركة من نقطة الصفر إلى Yالمحور  -

) X،Y)واإلحداثیات (Y) والى أسفل سالبة (+Yأعلى موجبة (
یحتویان على مزیج من الحركة في االتجاه الرئیسي أو االتجاه 

 )Ann Hagger) – 2004األفقي 

  
  ) شبكة التدریج1شكل (

 
 مدى التدریج  -4 

من المقاسات من األصغر إلى األكبر ذات فروق بینیة ثابتة  عدد
في أغلب الوقت وقیم ھذه الفروق داخل المقاس ال تكون ثابتة 

وتتزاید ھذه الفروق باالتجاه ألعلى نھایة  ،خالل مدى التدریج
  وقیم ھذه الفروق تقاس بالمللیمتر  ،مدى التدریج

  فروق التدریج  -5
الذي یجري على النموذج الرئیسي في مقدار الزیادة والنقصان  

(ھدى   أماكن محددة للحصول على مقاسات أكبر أو أصغر
  )2010 –خضري 

 جدول فروق التدریج  -6
یسجل بھ مجموعھ من القیم للزیادة والنقصان التي تستخدم 
لتدریج المقاسات مع األخذ في االعتبار عامل الطول وھو أھم ما 

ویعتبر مقیاس للعالقة المتبادلة بین  یساعد القائم بعملیة التدریج
 قیاسات الطول والمحیط لكافة المقاسات 

  نقط التدریج -7
نقط التدریج األساسیة : تعتمد في حركتھا على جدول  -

 المقاسات ویكون لھا تأثیر على الخطوط والمنحنیات. 
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نقط التدریج الثانویة : ویطلق علیھا نقط التدریج الوسطیة ألنھا  -
 –(زینب عبد السالم  ین نقط التدریج األساسیةتكون وسط ب

2008( 
  أنظمة التدریج 

ویتم  ،یشیر نظام التدریج إلى نظام توزیع التدریج داخل النموذج
عن  ،تعدیل أو تطویر نظام التدریج من خالل توصیف المقاس

طریق دراسات استطالعیھ أو مسحیة أجریت في مجال قیاس 
ببیانات القیاس التي تحتوي على كما أن مراجعتھ  ،الجسم البشري

مقاسات الجسم الفعلیة یعد أمرا لفھم واستیعاب عملیة تعدیل 
ویتم  ،مواصفات المقاس وكیف یتم اتخاذھا كأساس لعملیة التدریج

في ھذه العملیة وضع مرشد أو موجھ لعملیة التدریج على شكل 
 الثابتة جدول ویتم حسابھ باالختالفات الریاضیة بین أبعاد المقاسات 

  )2003 –(شادیة صالح 
وھناك عوامل نؤخذ في االعتبار عند تحدید نظام التدریج المستخدم 

  ھي :
    skills availableالمھارات الفنیة المتاحة  -1
           types of garments شكل الملبس -2
             number of sizesعدد المقاسات -3
           types of fabricشكل ونوع الخامة -4
   )time factor )11، 20         مواعید التسلیم (الوقت)-5

  العوامل المؤثرة في عملیة التدریج
  ھناك العدید من العوامل التي تؤثر في نتائج عملیة التدریج ھي:

 مناطق الجسم الخاصة . 1
تتحكم في عملیة التدریج مناطق رئیسیة خاصة من الجسم تحكم 

  وھى :االتزان العام للزي عند األكتاف 
نقطة التقاء حردة الرقبة األمامیة عند الكتف : تتحكم في مقدار  -

 اتزان األمام (طول أمام الكورساج)
نھایة كتف األمام : تتحكم في زاویة الكتف وتدریج الصدر  -

 وشكل حردة اإلبط األمامیة وطول الكتف
نھایة التقاء حردة الرقبة األمامیة عند الكتف : تتحكم في زاویة  -

لف وشكل حردة اإلبط الخلفیة وطول خلف الكورساج كتف الخ
وبالنسبة لنقطة التقاء حردة الرقبة الخلفیة مع الكتف فإنھا تتحكم 

 في اتزان الخلف
 االحتفاظ بزاویة الكتف : . 2

  یعتبر ھذا العامل ھام جدا ًللتحكم في انسدال الزى عند الضبط
 تشكیل حردة اإلبط : . 3

االتزان السلیم یتطلب مھارة وعنایة حتى نصل إلى  
  لمجموعة حردات اإلبط في جمیع النماذج المدرجة

 ترجمة التصمیم قبل عملیة التدریج : . 4
یجب على القائم بعملیة التدریج ان یحدد وظیفة النموذج وفقا ً لعدة 

 الشكل الخارجي ،)grithالمحیط ( ،)hightاالرتفاع (منھا عوامل 
)sillouette ( 

 تحدید قیاسات النموذج : . 5
طوة األولى لتحدید قیاسات جدول التدریج ھو عمل دراسة الخ

 ،میدانیة تستخدم كبیان للجسم البشري في منطقة تسویق المالبس
والمقاس المختار للتدریج یكون مجرد داللھ (عینھ) یمكن الحكم بھا 
لعمل مجموعھ (مدى) من قیاسات الجسم البشري التي تناسب 

ناسب إلى حد ما قیاسات الشخص المتوسط والتي تكون قیاسات ت
  )2010 –ھدى خضري ( تصمیم المقاس المختار

  االطار التطبیقي للبحث:
اتبع البحث نموذج عبد اللطیف الجزار في تصمیم البرنامج  

  التعلیمي لعدة أسباب منھا :
یتسم  ،امكانیة تطبیق ھذا النموذج ،التحدید الواضح لخطواتھ

ت فاعلیتھ حیث طبقتھ اثب ،بالشمول والتعمیم والشرح الواضح
  العدید من الدراسات السابقة ألنھ سھل وبسیط

وھو نموذج مكون من خمس مراحل أساسیة یمكن تطبیقھ على 
تلك المراحل  ،مستوى درس واحد أو على مستوى وحدة دراسیة

  ھي

     Analysisأوال مرحلة الدراسة والتحلیل 
لمین وتتضمن ھذه المرحلة تحدید الخصائص والحاجات للمتع

  ودراسة الواقع والمصادر التعلیمیة
  Designثانیا مرحلة التصمیم  

وتحدید العناصر  ،وتتضمن صیاغة األھداف وترتیب تتابعھا
واختیار الوسائل واألحداث التعلیمیة  ،(المحتوى) وبناء االختبار

  واالستراتیجیات
    Productionثالثا : مرحلة االنتاج 

أو تعدیلھا أو  ،لتي سبق تحدیدھاوتتضمن الحصول على الوسائل ا
  انتاج غیر المتوفر منھا
   Evaluationرابعا : مرحلة التقویم 

ثم التجریب  ،وفیھا یتم التجریب المصغر إلجراء التقویم البنائي
  الموسع إجراء التقویم النھائي (التجمیعي)

   Useخامسا : مرحلة االستخدام 
  والتقویم المستمر  وفي ھذه المرحلة ینفذ االستخدام المیداني

  The Analysis phaseأوال مرحلة الدراسة والتحلیل 
  المتعلمین: خصائص تحدید -1

 في الھامة الخطوات من المتعلمین خصائص تحدید یعتبر
 نجاح سبیل في أساسیة وخطوة التعلیمي تصمیم البرنامج

اختیرت عینة البحث لطالبات لیست لدیھن خبرة  ،البرنامج
ً.مسبقة عن مرحلة  ً أو عملیا  تدریج النماذج نظریا

  :البرنامج لموضوع التعلیمیة الحاجات تحدید -2
مرحلھ ھامة في صناعة  تدریس التعلیمي للبرنامج العام الھدف

 المالبس أال وھي تدریج النماذج باستخدام البرنامج التعلیمي،
المھارات الواجب على الطالبات دراستھا  تناول البرنامج

 ألساسي للكورساج باإلزاحة خطوة بخطوة.لتدریج النموذج ا
  تحدید االحتیاجات والموارد المتاحة: -3

تم استخدام مجموعة من األجھزة واألدوات إلعداد البرنامج 
التعلیمي مثل (جھاز حاسب آلي، جھاز ماسح ضوئي، طابعة، 

  أدوات رسم وتدریج النماذج)
  The design phase ثانیا مرحلة التصمیم  

قسم البرنامج التعلیمي الى  اصر المحتوى التعلیمي:تحدید عن -1 
  جزئین أساسیین:

تدریج النماذج : ویشتمل على المعلومات النظریة لكل من  -
 ،أسس الضبط الجید للمالبس ،ضبط النماذج ،(مفھوم النماذج

 ،طریقة أخذ المقاسات ،ارشادات عامة قبل أخذ المقاسات
مصطلحات ال ،طرق عملیة التدریج ،تعریف التدریج

الضوابط الواجب مراعاتھا أثناء  ،المستخدمة في عملیة التدریج
  عملیة التدریج.

تدریج النموذج األساسي للكورساج باإلزاحة ویشتمل على  -
تدریج نصف  ،تدریج نصف األمام ،(خطوط فروق التدریج

  الخلف).
تم تحدید األھداف  تحدید وصیاغة األھداف اإلجرائیة للبرنامج: -2

  یة للبرنامج التعلیمي كما یلي:االجرائ
ً: األھداف المعرفیة: في نھایة البرنامج یجب على كل طالبھ أن   أوال

  تتعرف على مفھوم النماذج وطرق إعدادھا . . 1
 تشرح أسس الضبط الجید للمالبس. . 2
 تعدد مدارس رسم النماذج . . 3
تتعرف على االرشادات الواجب مراعاتھا عند أخذ  . 4

 المقاسات.
 ة التدریج .تذكر تعریف عملی . 5
 تشرح بعض المصطلحات المستخدمة في عملیة التدریج  . 6
 تعدد طرق التدریج المختلفة . . 7
 توضح الضوابط الواجب مراعاتھا أثناء عملیة التدریج . . 8

ثانیا ً األھداف المھاریة: في نھایة المادة العلمیة یجب على كل 
  طالبھ أن

 تقارن بین عناصر أسس الضبط الجید للمالبس  . 1
 رشادات العامة المذكورة قبل البدء في أخذ المقاسات .تتبع اإل . 2
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تضع شریط القیاس بطریقة صحیحة على أجزاء الجسم  . 3
 المراد قیاسھا .

ترسم أشكاال ًتوضیحیة لبعض المصطلحات المستخدمة في  . 4
 عملیة التدریج .

 تشرح طرق عملیة التدریج المختلفة . 5
 تلتزم بضوابط عملیة تدریج النماذج . 6
 تدریج باإلزاحة لنموذج الكورساج بدقة تتبع خطوات ال . 7

ثالثا ً األھداف الوجدانیة: في نھایة المادة العلمیة یجب على كل 
  طالبھ أن

  تبدى اھتماما ً بمعرفة المزید عن النماذج . -أ
تشعر بأھمیة تعدد طرق إعداد النماذج في صناعة المالبس  -ب

 الجاھزة
تستشعر قیمة الضبط الجید للمالبس في نجاح صناعة  -ج

  المالبس الجاھزة 
 تشعر بقیمة الدقة في أخذ المقاسات . -د
تبدي اھتماما بطریقة أخذ المقاسات كما ھو موضح  -ه

 بالبرنامج
 تشعر بأھمیة عملیة التدریج في صناعة المالبس الجاھزة . -و
تعلى من قیمة الكفاءة والخبرة كشرط في القائم على عملیة  - ز

 التدریج 
رساج باإلزاحة تتبع بحماس خطوات تدریج نموذج الكو -ح

 كما ھي بالبرنامج
  اختیار تصمیم التفاعل والتفرع : -3

اتخذ البرنامج الشكل الھرمي للتفاعل مع موائم البرنامج حیث یتیح 
للمتعلم من خالل الشاشة الرئیسیة للبرنامج حریة االنتقال الى أى 

وقد حددت مجموعة من األزرار  ،جزء من األجزاء التي یتضمنھا
كما تم وضع زر الخروج من  ،المتعلم على ذلكالتي تساعد 

  البرنامج في حالة رغبة المتعلم الخروج من البرنامج
  تحدید أسلوب البرمجة، أسلوب التعلم -4

استخدم أسلوب البرمجة الخطیة لما لھ من ممیزات متعددة تخدم 
المتعلم أثناء استخدامھ للبرنامج حیث یتیح نظام التعلم خطوة 

 ،ة منشأة للمتعلم مع التعزیز المناسب لكل استجابةواستجاب ،بخطوة
ً لسرعتھ الذاتیة.   كما تتیح تعلم كل طالب وفقا

  وضع استراتیجیة تنفیذ التعلم : -5
تم تدریس البرنامج التعلیمي لطالبات قسم االقتصاد المنزلي بكلیة 

كلیة التربیة جامعة قناة السویس  ،التربیة النوعیة جامعة بورسعید
بواقع ثالث  2014/2015ترم الثاني للعام الدراسي خالل ال

  ساعات لكل عنصر من عناصر البرنامج.
  اختیار عناصر بناء البرنامج :  -6

بعد تحدید المحتوى العلمي للبرنامج تم تحدید عناصر البرنامج 
حیث تبع كل جزء من البرنامج  ،التعلیمي من وسائط متعددة

وعة من الفیدیوھات الى جانب مجم ،صورة أو شكل توضیحي
كما یتم شرح خطوات التدریج  ،التي توضح طرق أخذ المقاسات

ً لبیان  خطوة بخطوة یتبعھا شاشة بھا صورة النموذج متحركا
  الطریقة العملیة للرسم.

  التصمیم التنفیذي للبرنامج (السیناریو) -7
قامت الباحثة بإعداد تصمیم سیناریو البرنامج وتوضیح أماكن 

وتنظیم أماكن األزرار  ،النصوص حسب شكل ومساحة الشاشة
والعناوین الرئیسیة والفرعیة بما یتیح للمتعلم سھولة التنقل بین 

  عناصر البرنامج.
 ثالثا مرحلة اإلنتاج :

  وتتضمن الخطوات التالیة
  ج الوسائط المتعددة اقتناء أو تعدیل أو انتا -1

والصوت  ،تم تحدید شكل األزرار والخلفیات وأشكال األسھم
المناسب المصاحب للبرنامج وكذلك حركة اإلطارات والتي تخدم 

  العرض التعلیمي للمادة العلمیة داخل البرنامج 
  رقمنھ عناصر الوسائط المتعددة واستخدامھا -2
اد البرنامج التعلیمي استخدمت الباحثة مجموعة من البرامج إلعد 

  ) 1كما یوضحھا جدول رقم (
  ) یوضح البرامج المستخدمة إلنتاج برنامج الدراسة1جدول (

  وظیفتھ  اسم البرنامج  م

1  Adobe Flash cc  إعداد شرائح البرنامج وتحریكھا  
2  Adobe Illustrator cc  رسم النماذج األساسیة  
3  Adobe Photoshop cc  لھامعالجة الصور وتعدی  
4  Final Cut Pro إعداد فیدیو المقدمة  

  تجمیع البرنامج وتنفیذ السیناریو -3
ً للسیناریو المقترح وتصمیم مقدمة  ،تم تجمیع عناصر البرنامج وفقا

ثم انتقل  ،البرنامج بصوره شیقة وجذابة تخدم موضوع البرنامج
البرنامج الى الشاشة الرئیسیة التي تحتوى كل موضوعات وبمجرد 

ضغط على الموضوع الذى ترید الطالبات دراستھ یظھر لھا ال
  شاشة رئیسة أخرى تحتوى على أجزاءه.

  رابعا مرحلة التقویم :
  شملت تلك المرحلة جزئیین ھامین : 

 :یتم التقویم قبل وبعد استخدام البرنامج وتسجیل  التقویم البنائي
النتائج في الحالتین ومقارنتھما ببعض للتأكد من تحقیق 

 ھداف المحددة. األ
 :من خالل االنتھاء من عمل التعدیالت التي  التقویم النھائي

التجریب االستطالعي لكى  ،یوصي بھا المحكمون والخبراء
 تصبح البرمجیة جاھزة للتطبیق الفعلي 

  :التعلیمي أمثلة من شاشات البرنامج
وتظھر معھا اسم  ،تظھر مقدمة البرنامج لجذب انتباه المتعلم

 ،Final Cutوقد تم تصمیمھا باستخدام برنامج  ،جالبرنام
وتتضمن زر انھاء المقدمة لالنتقال مباشرة الى الصفحة الرئیسیة 

  )4اذا اراد المتعلم تجاوز ھذه المرحلة شكل (

  
  ) یوضح شاشة المقدمة4شكل رقم (

ثم یلي بعد ذلك الشاشة الرئیسیة وھى تحتوى على الروابط 
  )5ل (الرئیسیة في البرنامج شك

  
  ) یوضح شاشة البرنامج الرئیسیة5شكل رقم (

عند الضغط على أي من ھذه الروابط یظھر لنا محتویات كل 
ً عند الضغط على الرابط األول وھو "المقدمة  موضوع فمثال
واألھداف" یظھر لنا شاشة بھا الروابط الرئیسیة بھا الروابط 
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  )6الفرعیة التي تندرج داخل ھذا الرابط شكل (

  
  ) یوضح شاشة روابط المقدمة واألھداف6كل رقم (ش

عند الضغط مثال على رابط األھداف المعرفیة تظھر لنا تفاصیل 
تحتوى على زر التالي عند الضغط  ،ذلك الرابط في شاشة جدیدة

والسابق یستعرض لنا الشاشة  ،علیھ ننتقل للشاشة التي تلیھا
ة  بھا روابط أما الرئیسیة تستعرض الشاشة الرئیسی ،السابقة

  المقدمة واألھداف 

  
  ) یوضح شاشة األھداف المعرفیة7شكل رقم (

في أعال یسار الشاشة عند الضغط علیھا تظھر (×) توجد عالمة 
اذا أراد المتعلم االنتقال الى رابط رئیسي  ،شاشة البرنامج الرئیسیة

فمثال عند اختیار رابط تدریج النماذج تظھر  ،آخر بالضغط علیھ
  )8بھا الروابط الفرعیة الخاصة بالموضوع شكل (شاشة 

 
 ) یوضح شاشة روابط تدریج النماذج8شكل رقم (

عند الضغط على أى من الروابط على سبیل المثال تعریف التدریج 
ونجد زر للصورة التوضیحیة  ،تظھر لنا شاشة بھا التعریف
  )9الخاص بالموضوع شكل (

  
  ) یوضح شاشة تعریف التدریج9م (شكل رق

عند الضغط على زر الصورة التوضیحیة تظھر شاشة للصورة 
بھا زر العودة الى النص في حالة رغبة المتعلم  ،التوضیحیة

 )10الرجوع للنص لدراستھ مره اخرى شكل (

  
  ) یوضح صورة تعریف التدریج التوضیحیة10شكل رقم (

لتوضیحیة بالبرنامج خاصة كما تم وضع مجموعة من الفیدیوھات ا
  )11بطریقة أخذ المقاسات شكل (

 
  ) یوضح شاشة فیدیو لطریقة أخذ المقاسات11شكل رقم (

بعد االنتھاء من جمیع روابط تدریج النماذج یقوم المتعلم بالضغط 
عند الضغط  ،للعودة الى شاشة البرنامج الرئیسیة (×) على عالمة 

رابط تدریج الكورساج تظھر لنا شاشة الروابط الفرعیة على 
 )12الخاصة بتدریج نموذج الكورساج شكل (

  
  ) یوضح شاشة روابط تدریج الكورساج11شكل رقم (

عند الضغط على رابط تدریج نصف الخلف تظھر لنا الشاشة 
ً  ،الخاصة بتدریج النموذج  وعلى المتعلم وفیھا شرح الخطوة أوال

الضغط على طریقة التصغیر اذا كان یدرس تصغیر النموذج أو 
  )12التكبیر اذا كان یدرس خطوات تكبیر النموذج شكل (

  
  ) یوضح شاشة روابط تدریج الكورساج12شكل رقم (
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عند اختیار مرحلة التصغیر تظھر لنا شاشة بھا مجموعھ من 
التعلم وفقا لمدى استیعابھ االزرار التي تتیح للمتعلم حریة وسھولة 

الى جانب زر التكبیر اذا أراد المتعلم دراسة  ،لخطوات الرسم
  )13التكبیر شكل (

  
  ) یوضح شاشة تصغیر نصف خلف الكورساج13شكل رقم (

یوجد بالشاشة الرئیسیة للبرنامج رابط خاص بالمراجع عند 
  )14الضغط علیھ یظھر لنا شاشة بھا الروابط الفرعیة لھ شكل (

  
  ) یوضح شاشة مراجع البرنامج14شكل رقم (

عند الضغط على الرابط الفرعي للمراجع العربیة تظھر لنا شاشة 
  )15أخرى بھا المراجع شكل (

 
  ) یوضح شاشة المراجع العربیة15شكل رقم (

  خامساً مرحلة االستخدام :
   أدوات بناء التجربة : 

رت عملیة بناء م ،اعداد االختبار المعرفي القبلي / البعدي -1
  االختبار بعدة مراحل

 عینة تحصیل قیاس االختبار ھدف االختبار: أھداف تحدید -أ
   البرنامج في المتضمنة للمعلومات البحث

 ثالثة من األسئلة ورقة شملت االختبار: أسئلة صیاغة -ب
 من واالختیار ،والخطأ الصواب بنمط صیغت  ،أسئلة
 العبارة بجوار لالشك على من المناسب الرقم اكتبي ،متعدد

  المناسبة.
 في االختبار تعلیمات شرح تم االختبار: تعلیمات وضع -ج

 وعدد منھ الھدف وتوضیح علیھ الطالبات اجابة قبل البدایة
  علیھ. االجابة وكیفیة األسئلة

 مكان بھا یوجد األسئلة ورقة صممت : االجابة ورقة اعداد -د
  الطالبات. بیانات لتسجیل وورقة ،لإلجابة

 رقم علیھ یوضح جدول ھو : االختبار تصحیح مفتاح اعداد -ه
 واحدة درجة على اجابة كل تحصل بحیث واالجابة السؤال
 درجة اجمالي درجة ثالثون بمجموع ،الواحد للسؤال بواقع

  االختبار.
 )13( قبل من االختبار تحكیم تم التحصیلي: االختبار صدق -و

 وىوالمست اللغویة الصیغة في رأیھم الستطالع أستاذ
 -تركیب -تحلیل -تطبیق -الفھم -(التذكر حیث من المعرفي

  بالمحتوى االرتباط ،تقویم)
اعداد بطاقة المالحظة: تم تصمیم بطاقة مالحظة لقیاس  -2

مستوى أداء الطالبات لمھارات تدریج نموذج الكورساج ما 
) 17وتم تحكیمھا من قبل ( ،ضعیف) ،متوسط ،بین (جید

ي وطرق التدریس الستطالع أستاذ في االقتصاد المنزل
 رأیھم في البطاقة.

  التجربة اجراءات
  :البحث عینة تجھیز -1

   كالتالي: اختیارھم تم طالبة 48 من البحث عینة تكونت
:ً  االقتصاد بقسم الثانیة الفرقة طالبات من طالبة )22( أوال

 التربیة وكلیة بورسعید جامعة النوعیة التربیة كلیة المنزلي
  نصفین: تقسیمھم تم یسالسو قناة جامعة

 11 بطریقة لھن التدریس تم ضابطة كمجموعة طالبة 
 معامل في المحاضرة وبطریقة السبورة على العملي البیان

  بالكلیة. والنسیج المالبس
 11البرنامج باستخدام التدریس تم تجریبیة كمجموعة طالبة 

  بالكلیة. التعلیم تكنولوجیا بمعامل التعلیمي
:ً  بقسم والرابعة الثالثة الفرقة طالبات من ةطالب )26( ثانیا

 بورسعید    جامعة النوعیة التربیة كلیة المنزلي االقتصاد
  نصفین تقسیمھم تم السویس قناة جامعة التربیة وكلیة

 13البیان بطریقة لھن التدریس تم ضابطة كمجموعة طالبة 
 معامل في المحاضرة وبطریقة السبورة على العملي

   بالكلیة جوالنسی المالبس
 13 باستخدام التدریس تم تجریبیة كمجموعة طالبة 

 بالكلیة. التعلیم تكنولوجیا بمعامل التعلیمي البرنامج
ً  القیاس أدوات تطبیق -2   :قبلیا

 درجاتھم حساب ثم الطالبات على التحصیلي االختبار تطبیق تم
 تدریج بدراسة المرتبط المعرفي التحصیلي االختبار في القبلیة

 المادة محتوى على الطالبات تعرف مدى قیاس بھدف النماذج
 خالل ومن التقلیدیة بالطریقة لھن تدرس سوف التي التعلیمیة
 تستحقھا التي الطالبات درجات رصد ثم التعلیمى البرنامج

 المعرفي للتحصیل الكسب درجات حساب في الستخدامھا
  بالبرنامج. المرتبط

  :التعلم مرحلة -3
 لتدریج المختلفة للمھارات أدائھن تقییم تم اتالطالب تعلم أثناء   

 من لكل المالحظة بطاقة مستخدمة الكورساج نموذج
  والتجریبیة الضابطة المجموعة

ً  القیاس أدوات تطبیق -4  :بعدیا
 بعد البحث عینة لطالبات البعدي التحصیلي االختبار تطبیق تم

 التي الدرجات ورصد النماذج تدریج دراسة من االنتھاء
 المالحظة بطاقة درجات رصد وكذلك ،الطالبات علیھا حصلت

  البحث. فروض صحة واختبار االحصائیة للمعالجة لتجھیزھا
  المعالجة االحصائیة لتجربة البحث:  

 من ووجد البحث عینة على التحصیلي االختبار تطبیق تم
 الثالثة الفرقة – الثانیة الفرقة طالبات درجات معالجة خالل

ً احصائی والرابعة Mann –  ویتنى مان اختبار استخدامب ا
Test Whitney دال فرق یوجد أنھ المستقلة للمجموعات 
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 ً  المجموعة طالبات درجات رتب متوسطى بین إحصائیا
 فى التحصیلى االختبار على الضابطة والمجموعة التجریبیة

 )2( رقم جدول التجریبیة المجموعة لصالح النماذج تدریج

ً  دالة " Z " قیمة حیث  دالة0.05 ،0.01 مستوى عند إحصائیا
 ً   األول. الفرض ثبوت صحة یؤكد ما وھو احصائیا

  یوضح نتائج اختبار مان ویتنى لدرجات التطبیق البعدى للمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لعینة البحث   )2جدول رقم (
  على االختبار التحصیلى فى تدریج النماذج 

  مستوى الداللة  "Zقیمة "  مجموع الرتب  توسط الرتبم  العدد  المجموعة  المتغیر

  تحصیل الفرقة الثانیة
  186  16.91  11  التجریبیة

  67  6.09  11  الضابطة  0.01  3.95 -
  -  -  22  المجموع

تحصیل الفرقة الثالثة 
  والرابعة

  224.5  17.27  13  التجریبیة
  126.5  9.73  13  الضابطة  0.05  2.53 -

  -  -  26  المجموع
  

  
  یوضح رسم بیانى لمتوسطى درجات المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لعینة البحث   )2شكل رقم (

  على االختبار التحصیلى فى تدریج النماذج بعد تطبیق البرنامج التعلیمى
 البحث عینة لطالبات المھارى األداء درجات معالجة خالل من

  Test itneyWh – Mannویتني مان اختبار باستخدام
ً  دال فرق وجود ثبت ،المستقلة للمجموعات  متوسطي بین احصائیا

 (الفرقة والضابطة التجریبیة المجموعة طالبات درجات رتب
 تدریج فى المھارى األداء على والرابعة) الثالثة الفرقة – الثانیة

 لصالح التعلیمى البرنامج تطبیق بعد المالحظة) (بطاقة النماذج
 دالة " Z " قیمة حیث )4( رقم جدول ریبیةالتج المجموعة

 ً  الفرض ثبوت صحة یؤكد ما وھو 0.01 مستوى عند إحصائیا
 .األول

  
یوضح نتائج اختبار مان ویتنى لدرجات التطبیق البعدى للمجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة لعینة البحث على األداء المھارى فى  )3جدول رقم (

  تدریج نموذج الكورساج
  مستوى الداللة  "Zقیمة "  مجموع الرتب  متوسط الرتب  العدد  التجریبیة  متغیرال

األداء المھارى 
  للفرقة الثانیة 

  187  17  11  التجریبیة
  66  6  11  الضابطة  0.01  3.98 -

  -  -  22  المجموع
األداء المھارى 
للفرقة الثالثة 

  والرابعة

  260  20  13  التجریبیة
  91  7  13  الضابطة  0.01  4.34 -

  -  -  26  المجموع

              
األداء المھارى فى تدریج نموذج الكورساج  على) یوضح رسم بیانى لمتوسطى درجات المجموعة التجریبیة والضابطة لعینة البحث 3شكل رقم (

  التعلیمى بعد تطبیق البرنامج  (بطاقة المالحظة)
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 :Discussionالمناقشة 
لتثبت فاعلیة البرنامج التعلیمي جاءت نتیجة التحلیل اإلحصائي 

متعدد الوسائط لتدریس تدریج نموذج الكورساج لعینة البحث وھو 
ما تظھره الفروق الدالة االحصائیة بین درجات المجموعة 

حیث االرتفاع الواضح في رتب درجات  ،التجریبیة والضابطة
 ،المجموعة التجریبیة في االختبار التحصیلي وفي األداء المھارى

عزي ذلك االرتفاع الى التأثیر االیجابي للبرنامج التعلیمي وی
وسھولة تناول المعلومات بطریقة شیقة وإمكانیة اعادة  ،المقترح

  شرح المعلومات وتكرارھا أكثر من مرة في أى وقت.
لذلك یرى البحث ضرورة االھتمام بتصمیم برامج تعلیمیة 

بس والنسیج للمقررات الجامعیة المتنوعة وخاصة مقررات المال
وتشجیع المعلمین والمتعلمین على استخدامھا كنوع ھام من أنواع 
التعلم الذاتي وتوظیف تكنولوجیا المعلومات لخدمة العملیة التعلیمیة 
وتحسین أسالیب التدریس في الجامعات ودعمھا بالمستحدثات 
التكنولوجیة وتفعیل دور التطبیقات االلكترونیة في مرحلة التعلیم 
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