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  بیئة افتراضیة مقترحة لتنمیة معارف ومھارات الطالبات في رسم نموذج الدریش

A proposed virtual environment for the development of the knowledge and skills of female 
students in drawing the Aldrich Pattern  
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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
، حیث تساھم  میز ھذا العصر بالتقدم العلمي والتقني والمعلوماتي الھائل الذي انعكس أثره على التعلیم بشكل عامیت

لمعرفة المعلومات وا المتعلم إكسابفلم یعد الھدف التعلیمي  ، إمكانات ووسائل تعلیم جدیدة خلقھذه التقنیات في 
ً على  إكساب، وإنما تعداه إلى ضرورة  فقط المتعلم المھارات والقدرات واالعتماد على التعلیم الذاتي لیكون قادرا

بیئة التعلم االفتراضیة بیئة متكاملة تقوم على تقنیات ومفاھیم االتصال الحدیثة  وتعد. التفاعل مع متغیرات العصر
أسلوب التعلم من التلقین والحفظ إلى طریقة تجمیع المعلومات وتحلیلھا  لتغییر،  والوسائط التعلیمیة المتعددة

اإلبداع واالبتكار، وذلك من خالل إنشاء بیئة تعلیمیة متكاملة تقوم على توظف العدید من التقنیات التكنولوجیة و
مما دعا ،  علوم المختلفةتوصیل المعلومات والتدریب على تطبیقات اللالتعلیمیة  المھمةالتي تساعد على تسھیل 

  .سنوات 6لبنطلون الفتیان سن تصمیم بیئة افتراضیة لتنمیة مھارات الطالبات في رسم نموذج الدریش  الباحثة الى
ة  بیئة افتراضیة متصمیما إمكانیة  :ة اآلتی تتتلخص مشكلة البحث في التساؤال ي رسم لتنمی ات ف ارات الطالب مھ

ة  ؟ سنوات 6لبنطلون الفتیان سن  نموذج الدریش دى فاعلی ا م ة االفتراضیةم ى  البیئ ات المعارف  إكسابف الطالب
دریشالمھارات الخاصة و ان سن  لرسم نموذج ال ون الفتی ي البحث وھدف ؟ سنوات 6لبنطل ات   ال د المتطلب تحدی

وذج  بیئة افتراضیة تصمیمو ناء بیئات التعلم االفتراضیةاألساسیة لب ي رسم نم ات ف ارات الطالب ة مھ ة لتنمی مقترح
ن  ان س ون الفتی دریش لبنطل نوات  6ال ذلك  س ة وك دى فاعلی د م یةتحدی ة االفتراض ة  البیئ ة لتنمی ارف المقترح مع

ن و ان س ون الفتی دریش لبنطل وذج ال ي رسم نم ات ف ارات الطالب ـث .سنوات  6مھ ـج البح ث :  منھ ذا البح ع ھ اتب
روق أنھ  اليالبحث  وتوصل  .فروضھ منحث والتحقق لتحقیق أھداف الب لمالءمتھالمنھج التجریبي وذلك  توجد ف

ً بین متوسطي درجات  دي  التطبیققبل وبعد  بالبیئة االفتراضیة الطالباتدالة إحصائیا ق البع ق لصالح التطبی ، وتتف
ع  ة م ذه النتیج دین (، ) Nassaeh : 1999(ھ ر ال ل نص ا  )م 2008: أم ً ، كم ائیا ة إحص روق دال د ف ین  توج ب

قفي المعارف المكتسبة قبل وبعد  الطالباتمتوسطي درجات  ارلصالح  التطبی دي ، االختب ة  البع ذه النتیج ق ھ وتتف
ین متوسطي درجات وكذلك  )Hardidi & Sung : 2000 ( ،)Chou : 2005(مع  ً ب توجد فروق دالة إحصائیا

ات د  الطالب ل وبع ارات المكتسبة قب ي المھ قف دي ،  التطبی ار البع ع لصالح االختب ة م ذه النتیج ق ھ  &Lee)وتتف
Paulus : 2001) ، ) م 2004: سوزان عطیة (  
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  :Introductionمقدمة 
ذا ا ى ھ م ف دم األم بح تق ادین أص ى می دمھا ف دى تق اس بم ر یق لعص

ة ، العلوم العدیدة والمختلفة ول االلكترونی فنحن نعیش فى عصر العق
 ) .3: م2012:ذیاب سبیتان  سمیر(وعصر الحاسوب واالنترنت  

ذي  ل ال اتي الھائ ي والمعلوم ویتمیز ھذا العصر بالتقدم العلمي والتقن
ام كل ع یم بش اھم ، انعكس أثره على التعل ث تس ي حی ات ف ذه التقنی ھ

اب ، خلق إمكانات ووسائل تعلیم جدیدة دف التعلیمي إكس د الھ فلم یع
اب ، المتعلم المعلومات والمعرفة فقط رورة إكس ى ض داه إل ا تع وإنم

ون  ذاتي لیك یم ال ى التعل اد عل درات واالعتم ارات والق تعلم المھ الم
ر  رات العص ع متغی ل م ى التفاع ً عل ادرا رؤوف(ق د ال ارق عب :  ط

  ) .103: م  2007
دى  اس بم اھزة یق س الج ناعة المالب ى ص وجى ف التطور التكنول ف
ع  ذ م میم والتنفی االت التص ن مج ل م ى ك استخدام التقنیات الحدیثة ف

ذ ال التنفی ى مج ور ف د ومتط و جدی ا ھ ل م ذ بك ك ال ، األخ إال أن ذل
اھزة  س الج ناعة المالب ال ص ى مج ة ف ورة كافی ق بص د (یتحق محم

  ) .1:م 2005: فرید 
ع  ي جمی م ف ویعتبر استخدام تقنیة المعلومات القاسم المشترك األعظ

ات ین العملی ة وتحس ادة ھندس ل وإع م العم ویر نظ ات تط و ، منھجی
ة ة التعلیمی اءة العملی ع كف د ، استخدام تقنیة المعلومات لرف التعلیم یع ف

ھ ھ وأھداف ھ وعملیات ھ مدخالت ریا ل تثمارا بش ات ، اس ول التقنی ودخ
ة ف ةالحدیث ة التعلیمی ا للعملی ا منظم كل منھج تثمار یش ذا االس ، ي ھ

رد  فالتعلیم ركیزة بناء األمم واالرتقاء بالشعوب وتحقیق الرفاھیة للف
  ) .46: م  2004:  عبد هللا بن عبد العزیز(والمجتمع 

ات  وتعمل تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت على إعادة تشكیل البیئ
ائل التعلیمیة وتقدیم بیئات جدید ل ووس دیم ھیاك الل تق ة للتعلیم من خ

ً لزیادة المرونة للتعلم المفتوح  د (جدیدة تتواصل وتعمل معا كمال عب
  ) .379:  2002: الحمید زیتون 

ي  نھج الحتم ا الم ام باعتبارھ ً لالھتم ورا ة مح بحت التنمی د أص ولق
دم ق التق ف وتحقی رة التخل ن دائ روج م د للخ ر ، والمسار الوحی فیعتب

دریب ة  الت و األداة الدینامیكی ة فھ رق للتنمی ائل والط م الوس ن أھ م
از  راد إلنج ارف لألف لتحقیق المستوى المطلوب من المھارات والمع
ور  ة التط ى مواكب درة عل ر ق بحوا أكث ة لیص اءة عالی امھم بكف مھ

  . (www.amon.nic.gov)لتحقیق التنمیة الكاملة 
افات و والى االكتش دیث بت ر الح ز العص ى ویتمی ة ف ات العلمی النظری

ل ن قب ریة م ھدھا البش م تش ة ل ارع ودق نمط متس الى ب رنا الح ، عص
ة  رات التكنولوجی ع المتغی ع االستجابة لجمی ى المجتم ان عل ولذلك ك

ات  ع المؤسس د (الحدیثة فى جمی ریف محم ة ش ، )2: م 2008:جمیل
ة د تقنی ث تع یة حی ة االفتراض دة البیئ ن واح رات  م رز المتغی اب

 الفرد تمكن التقنیة فھذه، تطورا وأسرعھا إثارة یة الحدیثةالتكنولوج
 قادرة حیة اصطناعیة بیئات بناء خالل من الواقعي العالم یعایش إن

عید ( الحقیقي الواقع تمثل إن على فھي ، )4: م 2010:ابتسام بنت س
  .نتاج ثمرة تفاعل اإلنسان مع التكولوجیا 

ة ي كنتیج تعلم االفتراض وم ال أ مفھ د نش ا  وق ور تكنولوجی لتط
یم اط التعل دیث أنم ة تح االت ونتیج ات واالتص یح ، المعلوم ث یت حی

ت  بكة اإلنترن الل ش ن خ ل م تعلم التفاع ام الم ي أم تعلم االفتراض ال
ات  اء مجموع ة إنش ر وإمكانی ب المباش ة بالتخاط ا المتعلق وتطبیقاتھ

  . )71: م  2003: محمد عطیة خمیس (تحاور افتراضیة 
ل فیعد الواقع ا ى تح ة والت االت المرئی كال االتص د أش الفتراضي أح

ع ل الواق ورات مح ا التص ع ، فیھ ة للواق تجابة الفعال مح باالس وتس
ى ، المفترض ول عل دف الحص ع االفتراضي بھ وتستخدم تقنیة الواق

الیف  ض التك ویر وخف ریع التط راض تس دة ألغ میمات جی تص
ھ وتحسین جودة المنتجات من خالل رؤیة المنتج النھائ ل تجمیع ي قب

 ً ة ن الھواسى( حقیق ود حس اكر البرزنجى ، محم در ش :  م2013:حی
355. (  

http://www.amon.nic.gov)
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تعلم ف ابیئات التعلم االفتراضیة ھي بیئات تفاعلیة یتم ال الل  بھ ن خ م
 ً ا طة إلكترونی ام واألنش ى المھ ول عل الل ، الحص ن خ ك م وذل
ة ات اإللكترونی یة والمكتب فوف االفتراض اء ، الص تم االلتق ث ی حی

تعلم افتراض م والم ین المعل ً ب -http://www.damascus(یا
online.com. (  

تقدم صورة حیة لألشكال ممزوجة بالصوت  البیئة االفتراضیةف
تمكن من المشاركة في تفاعالت حسیة متنوعة مرئیة فوالحركة 

جو تعلیمي تفاعلي  تخلق فھي، كیةومسموعة إضافة للتفاعالت الحر
مما ، مع األشیاء الموجودة فیھا بطریقة طبیعیة والیتعامل للمتعلمین

عبیر حامد وآخرون ( االستكشافیة متعزیز وصقل قدراتھ یعمل علي
  ) .21: م 2012: 

ى  فالتعلیم االفتراضي طریقة إلیصال العلم والتواصل والحصول عل
ي المعلومات من خالل مجموعة من  ّورة الت األدوات التعلیمیة المتط

ة الطرق التقلیدی یم ب ى التعل افة عل ة مض دم قیم تطیع أن تق و ، تس فھ
ة لوسیلة و ظاھرة واسعة االنتشار افات الجغرافی د (تخطى المس أحم

  ) .87: م  2001:  شوقي
فھي أحد المستحدثات التكنولوجیة التى تستخدم الكمبیوتر مصحوبا 

حیث تعمل كمنظومة متكاملة فى أنشاء  ببعض الملحقات والبرامج
بیئة تخیلیة تمكن الفرد من المعایشة والتفاعل والتعامل معھا بحیث 
یشعر الفرد أنة یعیش ویتفاعل ویتعامل مع الواقع الحقیقي بكل 
أبعادة وتختلف درجة الواقعیة والمعایشة التى تتیحھا البیئة 

أحمد (اضیة ذاتھا للفرد باختالف نمط البیئة االفتر االفتراضیة 
فھي تتیح أنشاء بیئة مشابھة ، )4: م 2002:كامل الحصرى 

للحقیقیة وتعتمد على تقدیم صورة مشابھة لألماكن التى ال یمكن 
: م 2013:محمد احمد الدسوقى (لإلنسان الوصول إلیھا أو أنشاؤھا 

90.(  
وتتفق السیاسات التعلیمیة في معظم دول العالم على أھمیة توظیف 

سالیب والنظم المستحدثة وخاصة في بیئة التعلم االفتراضیة األ
والتي تعد بیئة متكاملة تقوم على تقنیات ومفاھیم االتصال الحدیثة 

أسلوب التعلم من التلقین والحفظ  لتغییر، والوسائط التعلیمیة المتعددة
اإلبداع واالبتكار، وذلك من وإلى طریقة تجمیع المعلومات وتحلیلھا 

اء بیئة تعلیمیة متكاملة تقوم على توظف العدید من خالل إنش
التعلیمیة  التقنیات التكنولوجیة التي تساعد على تسھیل المھمة

عبد (لتوصیل المعلومات والتدریب على تطبیقات العلوم المختلفة 
 . )117: م  2001: الجواد بكر 

یم ات التعل ي مؤسس  وفي ظل الحاجة المتزایدة من الدولة والمتمثلة ف
م افتراضیة ات تعل ود بیئ د ، الى وج نح المزی ث أن استخدامھا یم حی

ة ة والتدریبی ة التعلیمی ي العملی ة ف ن المرون اك ، م بح ھن ث تص حی
ة داف التعلیمی وء األھ ي ض ات ف ذه البیئ ة ھ ، إمكانیة لتكییف وموائم

الیب  یغ وأس ن ص ث ع رورة البح ب ض ة تتطل كالت التعلیمی فالمش
ة تكنولوجیة تساھم في تلبیة تفید ، االحتیاجات التعلیمیة والتدریبی وتس

دریب  تعلم والت ات ال ي بیئ ا ف ة وتوظیفھ تحدثات التكنولوجی ن المس م
دربین ات المت اة حاج ة لمراع میم ، المختلف ى تص ة ال ا الباحث ا دع مم

وذج  م نم ي رس ات ف ارات الطالب ة مھ ة لتنمی یة مقترح ة افتراض بیئ
  .سنوات 6لبنطلون الفتیان سن الدریش 

  :Statement of the problemالبحث  كلةمش
  :ة اآلتی تتتلخص مشكلة البحث في التساؤال

  ؟االحتیاجات الفعلیة لبناء بیئات التعلم االفتراضیة ما  -1
ما إمكانیة تصمیم بیئة افتراضیة لتنمیة مھارات الطالبات في  -2

  ؟ سنوات 6لبنطلون الفتیان سن  رسم نموذج الدریش
الفتراضیة فى إكساب الطالبات ما مدى فاعلیة البیئة ا -3

لبنطلون  المعارف والمھارات الخاصة لرسم نموذج الدریش
 ؟   سنوات 6الفتیان سن 

  :Objectivesف البحث اھدأ
  :یھدف ھذا البحث إلى 

 . تحدید المتطلبات األساسیة لبناء بیئات التعلم االفتراضیة -1

 بیئة افتراضیة مقترحة لتنمیة مھارات الطالبات في تصمیم -2
 .سنوات  6رسم نموذج الدریش لبنطلون الفتیان سن 

معارف تحدید مدى فاعلیة البیئة االفتراضیة المقترحة لتنمیة  -3
مھارات الطالبات في رسم نموذج الدریش لبنطلون الفتیان و

  .سنوات  6سن 
تلبیة متطلبات سوق و المساھمة في رفع مستوى المتعلم -4

 . العمل
    -:Significance أھمیة البحث

  : ترجع أھمیة ھذا البحث إلى 
ریع  -1 وجي الس تنمیة مھارات الطالبات لمواكبة التطور التكنول

 .في مجال صناعة المالبس 
ي  -2 ة ف تعلم التفاعلی الیب ال ف أس اییر توظی س ومع ع أس وض

 .بیئات التعلم االفتراضیة 
ة  -3 الل بیئ یعد البحث إضافة جدیدة في صناعة المالبس من خ

 .التعلم االفتراضیة 
ات  قد -4 ات باالحتیاج تساھم نتائج ھذا البحث في تزوید الجامع

 .والمتطلبات الالزمة عند بناء بیئات التعلم االفتراضیة 
  : Terminology المصطلحات

  : بیئة االفتراضیة الـ 
مجموعة من البرمجیات تعمل على تقدیم البرامج والمناھج   -

، نترنتالدراسیة بصورة إلكترونیة عبر الكمبیوتر وشبكة اإل
وتوفر ھذه البرمجیات مجموعة من أدوات ووسائل التعلیم التي 

میشال (تھدف إلى خدمة الطالب والمعلم وتعزیز عملیة التعلم 
  . )20: م  2004: إنوال 

بیئة حاسوبیھ تفاعلیة متعددة االستخدام یكون فیھا الفرد أكثر    -
یشارك المستخدم فى النشاطات و، تفاعلیة مع المحتوى

وھذه البیئات امتداد للخبرات ، معروضة مشاركة فعالھال
مع إتاحة درجات مختلفة من التعامل واألداء  الحیاتیة الواقعیة

 ).43 : م2013: خالد نوفل ( للمھمة المطلوب إنجازھا
  :بیئة التعلم االفتراضیة في ھذا البحث بـ المقصود 

واع مجموعة العملیات المرتبطة بنقل وتوصیل مختلف أن -
إلى الدارسین في مختلف أنحاء العالم باستخدام تقنیة  المعرفة

  .المعلومات
 :  التنمیة ـ

عملیة تغییر اجتماعي مخطط لالنتقال بالمجتمع الي وضع  -
بما یتوافق مع احتیاجاتھ وإمكانیاتھ االقتصادیة  أفضل

  ) .14: م  2007: سوزان القلینى (واالجتماعیة 
تضاھا توجھ الجھود لتحسین األحوال العملیات التى بمق -

واالجتماعیة والثقافیة فى المجتمعات لإلسھام فى  االقتصادیة
  .) 9: م  2007: نھى عاطف ، عاطف عدلى(تقدمھا 

  : المھارة  ـ
التمكن من إنجاز مھمة بكیفیة محددة وبدقة متناھیة وسرعة في  -

  . التنفیذ
(http://ar.wikipedia.org)     

مجموعة استجابات الفرد األدائیة المتناسقة التي تنمو بالتعلم   -
حسن (حتى تصل إلى درجة عالیة من اإلتقان  والممارسة

  ) .121:م 2005: زیتون 
  :في ھذا البحث  بالمھارةـ المقصود 

إعداد نموذج بنطلون األطفال سن أداء الطالبات لمھارات   -
  .بطریقة الدریش  سنوات6

  : ـ النمـوذج 
عبارة عن رسم بسیط ال یحتوي على أي تصمیم ولكنھ ینطبق  -

 Blockعلى الخط الخارجي لجسم اإلنسان ویطلق علیھ القالب 
ویتم رسمھ ، Foundation Patternأو نموذج أساسي 

، داول القیاساتباستخدام قیاسات شخصیة أو مجموعة من ج
 Master"ویستخدم ھذا النموذج لعمل النماذج الرئیسیة 

http://www.damascus-
http://ar.wikipedia.org)
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Patterns "( Shaeffer, Clarieb: 1997: 159) .  
بناء فني ھندسي یرسم على الورق ویمثل أبعاد الجسم البشري  -

ً عن ) العمق، الطول، العرض(ذو األبعاد الثالثة  ً دقیقا تمثیال
یة ورسمھ بخطوط مستقیمة طریق تقسیم القیاسات بطریقة ھندس

: م 1998: إبراھیم صابر(الجسم ومائلة ومنحنیة تأخذ شكل 
2(.  

   Hypothesis فروض البحث
ً بین متوسطي درجات الطالبات  -1 توجد فروق دالة إحصائیا

  .بالبیئة االفتراضیة قبل وبعد التطبیق لصالح التطبیق البعدي 
ً بین متوسطي درجات الطالبات في  -2 توجد فروق دالة إحصائیا

، المعارف المكتسبة قبل وبعد التطبیق لصالح االختبار البعدي
 : ویندرج تحت ھذا الفرض الفروض الفرعیة التالیة 

ً بین متوسطي درجات   أ-2 توجد فروق دالة إحصائیا
الطالبات في المعارف المكتسبة الخاصة باألمام قبل 

  . وبعد التطبیق لصالح االختبار البعدي
ً بین متوسطي درجات توجد فروق دالة إح  ب-2 صائیا

الطالبات في المعارف المكتسبة الخاصة بالخلف قبل 
  . وبعد التطبیق لصالح االختبار البعدي

ً بین متوسطي درجات الطالبات في  -3 توجد فروق دالة إحصائیا
المھارات المكتسبة قبل وبعد التطبیق لصالح االختبار 

 :التالیة ویندرج تحت ھذا الفرض الفروض الفرعیة ، البعدي
ً بین متوسطي درجات   أ-3 توجد فروق دالة إحصائیا

الطالبات في المھارات المكتسبة الخاصة باألمام قبل 
  .وبعد التطبیق لصالح االختبار البعدي 

ً بین متوسطي درجات  ب-3   توجد فروق دالة إحصائیا
الطالبات في المھارات المكتسبة الخاصة بالخلف قبل 

  .الختبار البعديوبعد التطبیق لصالح ا
  : Methodologyالبحث  منھج

اتبع ھذا البحث المنھج التجریبي وذلك لمالءمتة لتحقیق أھداف 
   .البحث والتحقق في فروضھ

  Sample البحث عینة
من طالبات قسم االقتصاد المنزلي كلیة التربیة  20علي  تطبیقالتم 

م إلى 2/4/2017(النوعیة جامعة المنیا وذلك في الفترة من 
  ) .م23/4/2017

  : أدوات البحـث 
وذلك من لتنمیة مھارات الطالبات  تصمیم بیئة تعلم افتراضیة -1

 .رسم نموذج بنطلون األطفال بطریقة الدریش خالل 
لبناء بیئة التعلم االفتراضیة استبیان قائمة االحتیاجات الفعلیة  -2

. 
لقیاس المعارف المتضمنة ) بعدي/ قبلي (اختبار تحصیلي  -3

 . بالبیئة االفتراضیة
لقیاس المھارات ) بعدي/ قبلي (اختبار تطبیقي مھاري  -4

 . المتضمنة بالبیئة االفتراضیة
لتقییم نتائج الطالبات وذلك لقیاس المھارات التي  مقیاس تقدیر -5

 . تحتویھا البیئة االفتراضیة
  : حـدود البحـث 

  .سنوات بطریقة الدریش 6رسم نموذج بنطلون األطفال سن  -
  :  Previous studiesالدراسات السابقة

  . االفتراضیة بوجھ عام البیئاتدراسات تناولت : أوال   
دراسات تناولت البیئات االفتراضیة فى مجال صناعة : ثانیا   

  .المالبس الجاھزة 
  دراسات تناولت البیئات االفتراضیة بوجھ عام: أوال 

: بعنوان ) 2009(دراسة  محمد إبراھیم  رجب الشوربجى  -1
ي النحت وأثرة  على إداراك  الرؤیة دور الواقع االفتراضي ف"

 "الجمالیة
ھدفت الدراسة الى تحلیل دور البیئة االفتراضیة وتقنیاتھا  -

المستخدمة إلعمال النحت وتقدیم أھم العوامل التى تساعد فى 
  .إدراك الرؤیة الجمالیة 

توصلت الدراسة الى ان التكنولوجیا الرقمیة ھى أحدى وسائل  -
ا ولھا اسھاماتھا الواضحة في تطور التقنیة التى ظھرت حدیث

  .الكثیر من مجاالت  الحیاة 
أوصت الدراسة بضرورة مسایرة  التطور العلمى  والتعبیر  -

عن  الروح الجدیدة  التى تمثل  المقومات  الحضاریة والتركیز 
على دور اإلعالم بكافة وسائلة فى نشر أحدث ما توصل إلیھ 

  .فنون العلم من تقنیات  تسھم فى تطور ال
:  بعنوان) 2010(دراسة محمد عبد المقصود عبدا هللا  - 2
تطویر الفصول االفتراضیة للمعاقین سمعیا فى ضوء االتجاھات "

  "العالمیة الحدیثة وإثرھا على اتجاھاتھم نحو التعلم االلكتروني
ھدفت الدراسة الى تطویر الفصول االفتراضیة للمعاقین سمعیا  -

ھیئة التدریس نحو استخدام  والتعرف على أراء أعضاء
الفصول االفتراضیة والصعوبات والمعوقات التى تحد من 

 .استخدامھا 
توصلت الدراسة الى أن البیئة االفتراضیة ساھمت فى رفع  -

 . كفاءة التعلم لدى األفراد المعاقین سمعیا
أوصت لدراسة بضرورة دعم البیئات االفتراضیة للمعاقین  -

یم عن بعد فى جمیع الكلیات والبرامج سمعیا وتوسیع نطاق التعل
 .التعلیمیة لحل المشاكل التى یواجھھا الطالبات 

: بعنوان ) 2010(دراسة ابتسام بنت سعید بن حسن القحطانى  -3
واقع استخدام الفصول االفتراضیة فى برنامج التعلم عن بعد من "

وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك عبد العزیز بمدینة 
  "جدة
ھدفت الدراسة الى التعرف على أراء أعضاء ھیئة التدریس  -

نحو استخدام الفصول االفتراضیة  وأھمیتھا والصعوبات التى 
  .تحد من استخدامھا 

توصلت الدراسة إلى استجابة أفراد العینة لواقع استخدام  -
  .الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد وأھمیتھا 

ء في عملیة توسیع نطاق التعلیم عن بعد أوصت الدراسة بالبد -
بنظام الفصول االفتراضیة في جمیع الكلیات وبرامج التعلیم 

 .ة المشاكل التى یواجھھا الطالباتالعالي لیأخذ دورة  في معالج
دراسة تقویمیة : "بعنوان ) 2010(دراسة مصطفى أبو النور  -4

مبارك  لعروض الواقع االفتراضي لمادة العلوم بمركز سوزان
  "للعلوم االستكشافیة فى ضوء المعاییر الفنیة والتربویة

ھدفت الدراسة الي تحدید المعاییر الفنیة والتربویة إلنشاء  -
الواقع االفتراضي والالزم توافرھا فى عروض الواقع 

وتحدید جوانب القوة والضعف فى البیئة ، االفتراضي
  .االفتراضیة 

تراضي یساھم فى فھم مادة توصلت الدراسة الى أن الواقع االف -
  . العلوم االستكشافیة بصورة اكبر من قبل

أوصت الدراسة بضرورة تطویر تكنولوجیا الواقع االفتراضي  -
  .لتالئم كل ما ھو جدید فى مجال العلوم االستكشافیة 

بعنوان ) 2011(دراسة السعید السعید محمد عبد الرازق  -5
دریب االفتراضي باستخدام اختالف أنماط التفاعل فى بیئات  الت:"

الشبكات االجتماعیة وأثرة على اكتساب الجوانب  المعرفیة 
واألدائیة لبعض مھارات  التحضیر االلكتروني  للتدریس لدى 

  " معلمي الحاسب اآللي  بمدارس التعلیم العام
ھدفت الدراسة الى توظیف أنماط التفاعل داخل التدریب  -

وقیاس اثر تلك ، جتماعیةاالفتراضي باستخدام  الشبكات اال
األنماط على التحصیل المعرفى وتنمیة بعض مھارات 

  .التحضیر االلكتروني للتدریس 
توصلت الدراسة الى قائمة باالحتیاجات الفعلیة لمعلمي الحاسب  -

، األنشطة التفاعلیة، إعداد ملفات الدروس االلكترونیة"اآللي 
  " .درس االلكترونياألسئلة والتدریبات واالختبارات الذاتیة لل

أوصت الدراسة بالدمج بین البیئات االفتراضیة بكافة أنواعھا  -
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  . والشبكات االجتماعیة واالستفادة من امكانیاتھا
: بعنوان ) 2012(دراسة ضیاء الدین فتحي عبد العلیم  حسن  -6
  "تحسین أسس اإلنتاج االفتراضي لألقمشة التاریخیة"

متكاملة حول السمات  ھدفت الدراسة الى تنفیذ دراسة -
والخصائص الفنیة وتأثیرھا على المنتجات الفنیة بصفة عامة 

وتحلیل العناصر المكونة لھذه ، والنسیجیة بصفة خاصة
األقمشة من لون وزخارف وتصمیمات وأسالیب تنفیذیة ثم 

  .محاكاتھا إلكترونیا 
توصلت الدراسة الى أمكانیة إعادة إنتاج المنسوجات األثریة  -

وتم استعراض البرمجیات المتمیزة ، ضیا بصورة علمیةافترا
  .والمساعدة فى استكمال المنتج األثري النسجى 

أوصت الدراسة بالتسجیل الرقمى للبیانات الخاصة بمنتج  -
نسجى أثرى بحیث یمكن االستفادة عملیا بأكثر من صورة من 
تلك البیانات فى أى وقت وعلى أكثر من صورة وبصوره 

  .عالیة الدقة
المعوقات " :بعنوان ) 2012(دراسة سناء عبد الكریم الخناق  -7

التجربة / والتحدیات التى تواجھ التعلم االفتراضي الجامعى 
  " المالیزیة والعربي

ھدفت الدراسة الى  توضیح  الدور الذي تقوم بھ تكنولوجیا   -
المعلومات بشكل عام وتكنولوجیا  الواقع االفتراضي بشكل 

التعلیم الجامعى واالفتراضي على وجھ  خاص في تطویر
والتحدیات التى تواجھ الجامعات االفتراضیة ، الخصوص

  .المالیزیة والعربیة  بشكل خاص 
توصلت الدراسة الى أن التعلیم االفتراضي الجامعى یعتبر  -

الصیغة المتطورة للتعلیم عن بعد نتیجة استخدام تكنولوجیا 
أدوات أساسیة تستخدمھا المعلومات االفتراضیة واالنترنت ك

  .ھذه الجامعات لتقدیم  خدماتھا التعلیمیة والتدریبیة 
أوصت الدراسة بضرورة االھتمام بإنشاء جامعات افتراضیة  -

  . للمساعدة على نھوض العملیة التعلیمیة
دراسة إمكانیة " :بعنوان ) 2013(دراسة منى ھادى صالح   -8

  " یمیةتطبیق بیئة افتراضیة فى المؤسسات التعل
ھدفت الدراسة الي بناء بیئة افتراضیة وفصول افتراضیة  -

ودراسة كافة مواصفاتھا وإمكانیة تطبیقھا فى المؤسسات 
  .التعلیمیة 

توصلت الدراسة الى ضرورة االھتمام بإنشاء بیئات افتراضیة  -
  .للخروج من أزمة التعلیم فى المؤسسات التعلیمیة 

بوضع استراتیجیات  أوصت الدراسة بضرورة مبادرة الدولة -
وتشجیع ، للتعلیم تتواكب مع  عجلة التطور العلمى والتقنى

  .مؤسسات القطاع الخاص لبناء تكنولوجیا الواقع االفتراضي 
: بعنوان ) 2013(دراسة واثق عبد الحكیم یاسین وآخرون   -9
تصمیم مختبر الفیزیاء بالمحاكاة التجریبیة االفتراضیة  كبیئة "

  " تفاعلیة
لت الدراسة إنشاء مختبر افتراضي إلشباع حاجات المتعلم تناو -

 .وحبة لالستطالع األمن فى التجریب 
ھدفت الدراسة الى تصمیم مختبر فیزیائى بالمحاكاة التجریبیة  -

االفتراضیة كبیئة تفاعلیة ومزایاه ومكوناتھ ومراحل تصمیمھ 
  .وتنفیذه

لمتعلمین توصلت الدراسة الى أن المحاكاة تساعد على تشجیع  ا -
  .وتساعد على بناء تفاعل أكثر ، فى البقاء أكثر فى  بیئة التعلم

أوصت الدراسة بإنشاء بیئات تعلم تفاعلیة یمكن تشغیلھا  -
كتطبیقات مستقلة على األقراص المدمجة أو نشرھا على شبكة 

  .االنترنت
المعاییر : " بعنوان) 2013(دراسة نرمین سعید عباس احمد  -10

اظر وخلفیات البرامج التلفزیونیة فى فراغ األستودیو التصمیمیة لمن
 "االفتراضي

ھدفت الدراسة الى وضع األسس والمعاییر األساسیة لبناء  -
وإیجاد منظومة  بصریة  للربط  بین ، األستودیو االفتراضي

  .عناصر الفراغ االفتراضي 
توصلت الدراسة الى أن االستودیوھات االفتراضیة ھي التقنیة  -

  .ھولة في تنفیذ وإنتاج البرامج التلیفزیونیة األكثر س
أوصت الدراسة بإنشاء مناظر وخلفیات افتراضیة فى الوقت  -

  .الحاضر بشكل فعال بحیث یمكن تمیزھا عن األشیاء الواقعیة 
الواقع : " بعنوان) 2013(دراسة محمد محى الدین محمود  -11

أفكار  االفتراضي وتأثیره على أنشطة القیاس والتحقق لتقییم
  " التصمیم الصناعي

ھدفت الدراسة إلي التأكید علي الدور االیجابي لتطبیقات الواقع  -
ووضع تصور دقیق ، االفتراضي وتأثیره علي أنشطة القیاس

  .لمواصفات إنشاء معمل تجریبي افتراضي 
توصلت الدراسة الى أن أحد الفنون البصریة التفاعلیة یرتبط  -

لتصمیم ولتنمیة المدركات الحسیة ببناء بیئة تفاعلیة لتعلیم ا
والقدرات االبتكاریة في مراحل بناء الفكرة التصمیمیة والتعبیر 

  .عنھا مما یتیح أفاقا جدیدة لإلبداع 
أوصت الدراسة بالربط المباشر بین المؤسسات األكادیمیة  -

والمؤسسات الصناعیة التي قد تستخدم مثل تلك التكنولوجیات 
ن جودة التعلیم الذي یجسد في إعداد المستحدثة مما یؤكد ضما

  .خریج یتناسب مع بیئة عملھ
:  بعنوان) 2013(دراسة طاھر إبراھیم عبد الحمید اللبودى  -12

تأثیر التدریس باالكتشاف الموجة  باستخدام تكنولوجیا مختبر "
العلوم االفتراضي على تنمیة  التحصیل وقدرات التفكیر االبتكاري 

  "ذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسيفي العلوم لدى تالمی
ھدفت الدراسة الى تحدید معالم وخطوات اإلستراتیجیة  -

 .باستخدام تكنولوجیا مختبر العلوم االفتراضي 
، توصلت الدراسة الى تنمیة مھارات التذكر والفھم والتطبیق -

، الفكر، الطالقة(وازدیاد قدرات التفكیر االبتكارى من حیث 
  ) .المرونة

بإلقاء الضوء على أھمیة الواقع االفتراضي  الدارسة أوصت -
  .لفتح المجال أمام الباحثةین والمتخصصین لالھتمام بھ 

اثر : " بعنوان) 2014(دراسة محمد وحید محمد سلیمان  -13
توظیف المجتمعات االفتراضیة فى تقدیم أنماط مختلفة من التغذیة 

البیانات لدى  الراجعة فى تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج قواعد
  "الطالبات المعاھد األزھریة ومیولھم نحوھا

ھدفت الدراسة الى قیاس أثر توظیف المجتمعات االفتراضیة  -
كبیئة تعلم في تنمیة مھارات تصمیم وإنتاج قواعد البیانات لدى 

وتحدید أكثرھا فاعلیة في تحسین جودة وتصمیم ، الطالبات
  .الطالباتوإنتاج قواعد البیانات المنتجة من قبل 

توصلت الدراسة الى تنمیة مھارات الطالبات وتصمیم وإنتاج  -
قواعد البیانات نتیجة لتوظیف المجتمعات االفتراضیة كبیئة 

  .تعلم 
أوصت الدراسة بنشر الوعي بأھمیة توظیف المجتمعات  -

االفتراضیة ثالثیة األبعاد في التعلیم العام والجامعي لزیادة 
  .علم ضمن البیئة التحصیل واالتجاه نحو الت

تأثیر : " بعنوان) 2015(دراسة والء عبد الفتاح احمد السید  -14
برنامج تعلیمى باستخدام تكنولوجیا الواقع االفتراضي على 
مخرجات التعلم فى الكرة الطائرة لطالبات كلیة التربیة النوعیة 

  "جامعة المنصورة
مي ھدفت الدراسة إلي التعرف على تأثیر البرنامج التعلی -

باستخدام تكنولوجیا الواقع االفتراضي على مخرجات التعلم 
  .للكرة الطائرة للطالبات 

توصلت الدراسة الى فاعلیة الواقع االفتراضي وتأثیره اإلیجابي  -
  .على تعلم مھارات الكرة الطائرة

أوصت الدراسة باالھتمام بتصمیم وإنتاج العدید من برمجیات  -
شطة الریاضیة االخري الواقع االفتراضي في جمیع األن

 .بالتعاون مع الخبراء والمتخصصین في تكنولوجیا التعلیم 
  التعلیق على دراسات تناولت البیئات االفتراضیة بوجھ عام
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أتضح من خالل الدراسات السابقة أھمیة استخدام البیئات 
وعلى الرغم ، االفتراضیة فى حل مشكالت التعلیم وتطویر الفنون

دراسة إال أنھا جمیعھا أثبتت أھمیة البیئات  من تباین أھداف كل
االفتراضیة كوسیلة علمیة وفنیة من اجل الحصول على أعلى كفاءة 

  : وتمیزت تلك الدراسات باالتي ، ممكنة
أفادت بعض الدراسات على قیاس التغیرات الناتجة عن  - 1

استخدام البیئة االفتراضیة كبیئة تعلیمیة وقیاس فروق المھارات قبل 
  :بعد التعلم عن طریق البیئة االفتراضیة مثل و

  م2015:والء عبد الفتاح احمد السید -
  م2014:محمد وحید محمد سلیمان -
  م2013:واثق عبد الحكیم یاسین واخرون  -
ركزت بعض الدراسات على وصف مكونات البیئة االفتراضیة   -2

  :وكیفیة التعایش معھا مثل 
  م2013:منى ھادى صالح  -
  م2012:م الخناقسناء عبد الكری -
  م2009: محمد إبراھیم رجب الشوربجى -
على الرغم اختالف مجال الدراسة الحالي مع الدراسات السابقة  -3

إال أن الباحثة  استفادت منھا فى تحدید أدوات الدراسة وأعدادھا 
  .وتنظیم محتوى البیئة االفتراضیة 

 دراسات تناولت البیئات االفتراضیة فى مجال صناعة: ثانیا 
  المالبس الجاھزة

استخدام : "بعنوان ) 2006(دراسة فؤاد محمد إبراھیم عودة  -1
معدالت اإلنتاجیة في بناء خطط اإلنتاج عن طریق المحاكاة دراسة 

  " تطبیقیة تحلیلیة على قطاع النسیج والمالبس في قطاع غزة
تناولت الدراسة كیفیة بناء خطوط اإلنتاج بشركات المالبس  -

غزة وحساب معدالت اإلنتاجیة لكل مرحلة من  الجاھزة بقطاع
  .مراحل اإلنتاج عن طریق البیئات االفتراضیة 

ھدفت الدراسة الى استخدام أسالیب المحاكاة كأداة تقدیر  -
  .لمعدالت اإلنتاج وتحدید العوامل المؤثرة على تقدیر التكلفة 

توصلت الدراسة الى أن الغالبیة من الشركات العاملة في قطاع  -
، ال تستخدم الحاسوب في بناء خطط اإلنتاج سیج والمالبسالن

وال یوجد إال نسبة قلیلة تستخدم برامج المحاكاة بالحاسوب في 
  .بناء خطط اإلنتاج 

أوصت الدراسة بالعمل على تنمیة الوعي ألھمیة ومزایا  -
استخدام األسالیب الكمیة في بناء الجداول الزمنیة لإلنتاج 

  .بالحاسوب  خصوصا بواسطة المحاكاة
An" : بعنوان ) Suk Cho et al-Chang )2010دراسة  -2

Implementation of a garment-fitting simulation 
system using laser scanned 3D body data"  

تطبیق أسلوب ضبط المالبس بالمحاكاة باستخدام مسح ضوئي "
  "لجسم ثالثي األبعاد باللیزر

والذي ، مودیالت على االنترنتتناولت الدراسة نظام تلبیس  -
  .یستخدم بیانات النموذج ثالثي األبعاد  للعمیل 

تھدف الدراسة الى استخدام الباترون األمامي والخلفي المسطح  -
لنموذج المالبس والمجسم ثالثي األبعاد الممسوح ضوئیا 
باللیزر لبیانات نموذج الجسم من أجل التعرف على النقاط 

وأنشاء قالب وتنفیذ ، جسم ثالثي األبعادالممیزة على بیانات ال
  . الدمج بین النموذج ثالثي األبعاد والنموذج المسطح

ثانیة  10توصلت الدراسة الى انھ ھذا النظام یأخذ أقل من  -
لتلبیس المالبس على النموذج ثالثي األبعاد في البیئة 

  .االفتراضیة 
 أوصت الدراسة بإضافة بعض الشروط إلى  نموذج الباترون -

النتائج المجھزة ألبعاد الجسم المختلفة ، لیعطي نتائج جیدة
  .وأنواع المالبس 

  :بعنوان ) Cody Robson et al )2011دراسة   -3
Context-aware garment modeling from sketches"" 

  "توضیح نماذج الباترونات من التصمیمات"

 تناولت الدراسة نماذج من المالبس الواقعیة لخلق البیئات -
االفتراضیة من المالبس سھلة االستخدام بدیال عن  النماذج 

  .التقلیدیة التي یمكن أن تستغرق وقتا طویال 
تھدف الدراسة الى تطویر طریقة ھندسیة لوضع النماذج القائمة  -

على رسم المالبس التى تحصل على نتائج أكثر واقعیة من 
  .التقنیات السابقة

جدید للرسم استنادا الى أسلوب نظام توصلت الدراسة الى تقدیم  -
أسكتشات المالبس جنبا إلى جنب معا للمناسبات ، الباترونات

  .الخاصة وتحدید أماكن الراحة ومقدارھا
أوصت الدراسة بتوسیع نطاق البحث للمجاالت األخرى  -

الممكنة في المستقبل للتنفیذ المباشر من تصمیمات األزیاء 
 .الموجودة 

  :بعنوان ) GertZu¨ lch et  al )2011دراسة  -4
"Simulation-supported change process for product 
customization –A  

  case study in a garment company"  
  "تخصیص خط اإلنتاج لدعم أسلوب محاكاة فى شركات المالبس"

تناولت الدراسة األھداف النموذجیة الخاصة لتصنیع الخدمات  -
، )والجودة، ومستوى الخدمة، ةالمھل الزمنی(اللوجستیة 

وإمكانیة استخدام ، وأھداف أخرى مثال تكلفة النظام أو العملیة
  . معاییر مختلفة لتجمع عدة أھداف في الھدف الواحد

ھدفت الدراسة الي دراسة كمیة اإلنتاج حسب الطلب فى  -
واستخدام عملیة المحاكاة الذي من شأنھ أن یساعد ، ألمانیا

  .المزید من المنتجات حسب الطلبالشركات فى تصنیع 
توصلت الدراسة الي أنھ یمكن للشركات أن تقلل من تكالیف  -

اإلنتاج للقطعة الواحدة عن طریق تنفیذ أوامر العمالء من خالل 
شبكة االنترنت من خالل تصمیم الظاھري واإلنتاج حسب 

  .الطلب لصناعة المالبس في ألمانیا
ن طریق االنترنت الذى أوصت الدراسة بتنفیذ ھذه الحلول ع -

یسمح بالتواصل بشكل تفاعلي للمعلومات ذات الصلة لتصمیم 
  .المنتجات 

 Customizing: "بعنوان ) Jituo Li  et al )2011دراسة  -5
3D garments based on Volumetric deformation"  

  "تخصیص مالبس ثالثیة األبعاد بناء على تشوھات الجسم"
، م نموذج محاكى للجسم البشرىھدفت الدراسة الى تصمی -

باإلضافة الي تلبیس مودیالت للجسم المصمم على نموذج 
، رباعى األبعاد وتستخدم بشكل مستقل للسیطرة على الجسم

باإلضافة الي الحصول علي نموذج یتم تحریكھ إلظھار 
التشوھات فى الملبس وبعد كل ذلك یتم التجربة على الجسم 

  .البشرى الطبیعي 
دراسة الى أن ھذا المنھج ینفذ جیدا ویمكن استخدامھ توصلت ال -

ویتم إحداث التعدیالت ذاتیا على ، في صناعة المالبس الجاھزة
  .عیوب النموذج مما یجعلھا مناسبة لنموذج الجسم البشرى 

أوصت الدراسة باالستفادة من نظم المحاكاة وخاصة قسم  -
عبر الباترونات وإنشاء متاجر الكترونیة لبیع المالبس 

  .االنترنت باستخدام أسلوب المحاكاة 
 The skim of: " بعنوان) Lin Ge  et al  )2011دراسة  -6

balance theory of 3D garment simulation"  
  "تحلیل نظریة التوازن للمحاكاة المالبس ثالثیة األبعاد"

فى محاولة  3Dتناولت الدراسة نظریة توازن محاكاة المالبس   -
متكامل معقد من جسم اإلنسان بین  النسیج  لدراسة نظام  
  . والبیئة المحیطة

ھدفت الدراسة الى وضع المعادالت القائمة على إطار نظریة  -
التوازن والحرارة ونموذج امتصاص الرطوبة من المالبس 

  .وتقییم المالبس المریحة 
توصلت الدراسة الي أن معادالت التوازن یمكنھا محاكاة  -

وتقدم نظریة التوازن وسیلة جیدة ، یازالوضع الحقیقي بامت
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  .للمالبس المتخصصة  
، أوصت الدراسة بدمج التوازن الھندسي والتوازن الحركي معا -

  .وتقدیم طریقة جدیدة لحل ھذه المشاكل الناتجة 
 Block": بعنوان )  H.Q. Huang et al   )2012دراسة  -7

pattern generation: From parameterizing human 
bodies to fit feature-aligned and flatten able 3D 

garments"  
تحویل قیاسات األجسام وضبطھا لتحویلھا الى مالبس ثالثیة "

  "األبعاد
 , 2D ھدف البحث الى استحداث طریقة لتولید نماذج التصمیم  -

3D   عن طریق المسح الضوئي من الجسم  
لسھل وتوصلت الدراسة إلى أن الطریقة المقترحة من ا  -

ویمكن أن تولد أنماط جدیدة ویمكن استخدامھا إلنشاء ، تنفیذھا
  .مكتبة متخصصة للمالبس 

أوصت الدراسة بتعیین موقع على االنترنت یسمح للمستخدمین  -
الممسوحة ضوئیا وتولید نماذج  3D لتولید نماذج التصمیم 

  .حسب الطلب
: بعنوان ) Yongjoon Lee et al )2013دراسة  -8
"Automaticpose-independent 3D garment  fitting"  
  "ضبط النماذج ثالثیة األبعاد ألیا"

تناولت الدراسة تطویع النموذج ثنائى األبعاد على النموذج  -
  .المرجعى لإلنسان 

ھدفت الدراسة الى نقل نموذج الباترون المسطح على الجسم  -
ثالثى األبعاد دون تغییر أو تشویھ فى النموذج االصلى 

  .بس للمال
توصلت الدراسة الى نجاح التجربة فى  محاكاة الجونالت  -

وأسفرت عن ، والمودیالت التى ال تتطلب الكثیر من الثنیات
واقعیة استخدام نظام المحاكاة فى طریقة التشكل ومحاكاة 

  .القماش بجودة عالیة
 Modeling" :بعنوان )  Jituo Li et  al   )2014دراسة  -9

3D garments by examples"  
  "نماذج مالبس ثالثیة األبعاد  باألمثلة"

ھدفت الدراسة الي اقتران ودمج بین تصمیم المالبس وصنع  -
  . النموذج ثالثى األبعاد للجسم البشرى

توصلت الدراسة الى أمكانیة إنشاء نموذج للمالبس الجدیدة عن  -
طریق استخدام أجزاء من األمثلة التصمیمیة المتاحة على 

  .غیلھا بسھولة البرنامج وتش
أوصت الدراسة بدمج التعامل بین طبیعة المالبس والتصمیمات  -

وتكوین أجزاء المالبس التي تتیح ، وبرامج البیئة االفتراضیة
تصمیم نماذج مالبس ثالثیة األبعاد مما  یجعل من السھل على 
كل من المصممین والعمالء التعبیر عن إبداعاتھم والتخیالت 

  .بطریقة رسومیة
 بعنوان) م2014(دراسة شیماء مصطفى احمد محمد  -10

  " .الحقیقة االفتراضیة لتطویر العینة فى صناعة المالبس الجاھزة"
تناولت الدراسة أمكانیة تحقیق أقصى استفادة ممكنة من  -

تكنولوجیا البیئة االفتراضیة لتطویر العینة فى مصانع المالبس 
الفعال فى صناعة الجاھزة واستخدمت العینة لدورھا األساسي و

  .المالبس حیث یعتمد اإلنتاج على جودتھا 
ھدفت الدراسة الى تصمیم برنامج بیئة افتراضیة وأجراء تحلیل  -

العینة والمواصفات المطلوبة للمنتج النھائي بھدف الحصول 
  .على نتائج دقیقة وسریعة فى عملیة التنفیذ

لیل توصلت الدراسة الى مساھمة البرنامج االفتراضي فى تق -
  . الوقت والجھد إلنشاء الملف الفني للعینة

أوصت الدراسة بتفعیل برامج البیئة االفتراضیة بمصانع  -
المالبس الجاھزة وتكوین فریق بحثى یھتم بدراسة تقنیات البیئة 

  .االفتراضیة فى مجال صناعة المالبس الجاھزة 
 التعلیق على دراسات تناولت البیئات االفتراضیة فى مجال صناعة

  المالبس الجاھزة
على الرغم من تباین ھذه الدراسات وأھدافھا وأدواتھا ومجتمع 
العینة ومجال البحث إال أنھا برھنت على أھمیة استخدام البیئة 

وقد استفادت منھا الباحثة ، االفتراضیة فى صناعة المالبس الجاھزة
  :فى خطوات ومراحل بحثھا المختلفة ویمكن تلخیصھا فیما یلى 

كزت بعض الدراسات على معرفة أراء واتجاھات ر – 1
المستھلكین من خالل البیع عن طریق االنترنت باستخدام البیئات 

  :االفتراضیة مثل 
-   Jituo Li  et al )2011(  
- GertZu¨ lch et  al )2011(  
- Chang-Suk Cho et al )2010(  

 CADھدفت بعض الدراسات الى  رابط البیئة االفتراضیة بال – 2
System  فى حل مشكالت تصمیم المودیالت فى الصناعة.  

- YannickBodein  et al  )2014   (  
- H.Q. Huang et al   )2012 (  
- C.K. Au a  et al )2010 (  
  )2014(شیماء مصطفى  -
مع الدراسة الحالیة فى ) 2014(اتفقت دراسة شیماء مصطفى   -3

  .تصمیم بیئة افتراضیة لحل المشكالت فى صناعة المالبس  
أكدت جمیع الدراسات السابقة على أھمیة استخدم البیئات   -  4

  .االفتراضیة فى صناعة المالبس الجاھزة 
  تعلیق عام على الدراسات السابقة

من االستعراض السابق للدراسات المرتبطة بموضوع البحث 
إال أنھا لھا اتجاه عام یجمع بینھا وبین ، نالحظ التنوع فیما بینھما

  :ركة تتفق علیھا ومن أھم ھذه السمات ما یلى سمات مشت
معظم برامج البیئة االفتراضیة بُنیت على دراسة متطلبات  –1

المتدربین واستخدام تقنیات عالیة فى التنفیذ تتمثل فى البیئة 
  .االفتراضیة 

اشتركت جمیع الدراسات السابقة على أھمیة استخدام البیئة  –2
  :المالبس الجاھزة مثل دراسةاالفتراضیة فى النھوض بصناعة 

  ).2006(فؤاد محمد إبراھیم عودة  -أ 
  ).2014(شیماء مصطفى  - ب

اختلفت الدراسات السابقة فى مجال ومحتوى برامج البیئة  –3
االفتراضیة ولكنھا اتفقت فى الھدف الذى سعت الى تحقیقھ وھو 

  .النھوض بصناعة المالبس وحل مشاكلھا 
استخدمت البیئات االفتراضیة ومنھا  تعددت المجاالت التى –4

  .مجال التعلیم وصناعة المالبس الجاھزة 
أوصت بعض الدراسات على أھمیة استخدام البیئات  –5

  .االفتراضیة فى حل مشاكل صناعة المالبس الجاھزة 
  :اإلطار النظري 

 : االفتراضیة تبیئاالمفھوم 
الواقع بیئة محاكاة حاسوبیة تستعمل الحاسوب لتكوین عا    لم شبیھ ب

بحیث تجعل المستخدم یتفاعل مع ھذه البیئة ، الحقیقي أو بعالم تخیلي
ا نغمس فیھ ارب ، وی ى تج ة ھ یة الحالی ات االفتراض م البیئ ومعظ

ن  وب أو م ة الحاس ى شاش رض عل ث تع ي حی كل أساس ریة بش بص
ات ، خالل عروض خاصة أو تجسیمیة ولكن بعضھا یتضمن معلوم

ماعات حسیة إضافیة مثل الصو وت أو س ت من خالل مكبرات الص
یة  ة االفتراض بعض الحقیق میھا ال رأس ویس  Jamilال

Itmazi,2010,151)( 
ات      ا برمجی رف بأنھ ا تع دعیم بكم میمھا إلدارة وت یمتم تص  التعل

م  ن للمعل ي یمك ادر واألدوات الت ل المص وفر ك ت وت ر اإلنترن عب
 .  )Clinch , Peter : 2005 : 5( استخدامھا بطرق سھلة ویسیرة

  : أھداف البیئة االفتراضیة     
فھم النظام الحقیقي بطریقة أفضل والسیطرة علي الحقائق  -1

( وذلك حتي یتسنى للمستفید اتخاذ القرار في النظام الحقیقي 
P3 :2003B  :pidd  ( 

أمكانیة تعویض النقص فى الكوادر الفنیة فى بعض  -2
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تراضیة وتوفیر القطاعات الخاصة عن طریق البیئات االف
إیمان محمد  أبو الفتوح (الكثیر من الوقت والمجھود والعمالة 

 ) . 60ص: م 2013: 
یستطیع الفرد  تقدیم الخبرات والمواقف والمثیرات التي ال -3

 .فى الحیاة العادیة  اتوفیرھ
 .  توسیع دائرة التواصل  بین األفراد من خالل شبكة االنترنت -4
ن خالل التنوع فى مصادر خلق بیئة تفاعلیة متكاملة م -5

المعلومات االلكترونیة المثیرة والجذابة التي تتغلب على 
 .الشرود الذھني 

التغلب على مشكلة بعدى الزمان والمكان اللذان یعترضان  -6
 ).293ص:م2004:احمد محمد  سالم (التوصل بین األفراد 

  :أھمیة البیئة االفتراضیة 
ض التجارب توضیح المعلومات بشكل دقیق وواضح لبع -1

  .العلمیة
  . یھیئ الفرصة للفرد للمشاركة والتفاعل مع البرنامج -2
یھیئ الفرصة المناسبة للفرد من حیث الوقت المخصص  -3

للتجربة لیتفاعل معھا خالل مدة زمنیة مفتوحة ولیست 
  .محددة

یحیي التفاعل بین الفرد والبرنامج من خالل تشجیع المشاركة  -4
:  ھند مؤید الدلیمى(راجعة    اإلیجابیة وتوفیر التغذیة ال

  . )29: م 2014
الفعالیة وتعني استخدام األسالیب التكنولوجیة المناسبة  -5

 .للوصول إلى النتائج المرجوة 
التفاعلیة وتعني تفاعل المتعلمین بالطریقة التي تناسبھم أكثر  -6

 (Kaye, Meger : 2002 : 23)من الفصول التقلیدیة 
تفاعل وتشجیع المشاركة توفیر مستویات متعددة من ال -7

 .اإلیجابیة 
ویسھل ، تعتبر أقل خطر من البیئات االخري فى الممارسة -8

رشا محمد الجمال (وصعوبة  تركیباتطویرھا لمستویات أكثر 
 ) 44ص:م 2009: 

 (http://link.springer.com/article/10.1007/s10055-
015-0280-6) 

 : متطلبات بناء بیئات التعلم االفتراضیة في الجامعات 
 التخطیط والتصمیم الجید لألدوات التي توفرھا ھذه البیئة.  
  توفیر الدعم الفني الذي یساعد على االستفادة من اإلمكانیات

 . التكنولوجیة المتعددة
  یة تحفز وتشجع على االفتراضیة تفاعل التدریبأن تكون بیئة

 . ممارسة التعلم
  أمل نصر (لبیئة التعلم االفتراضیة  االعتمادیةتوفر عنصر

 . )18:   م2014:  الدین
  بیئات االفتراضیةالتوافر اإلستراتیجیات الفعالة في . 
 والتدعیم ، ضرورة توافر البرامج ونظم وأسالیب االتصال

لفني والتعاون بین المجموعات المتخصصة في الدعم ا
واإلدارات األكادیمیة وذلك من أجل التطویر المستمر لتلك 

 . )68: م 2013: إیمان محمد أبو الفتوح (البیئات 
  وضع التشریعات واللوائح والقوانین التي تساعد وتدعم ھذه

 : Horvath, R.; Misut) البیئات وتحمیھا وتحفظ حقوقھا
2003 : 423) . 

 لبیئة التعلم االفتراضیة البد من توفر االعتماد األكادیمي ،
ویعني ذلك االعتراف بالدرجة العلمیة التي تمنحھا المؤسسة 

 : Mcvay, Maggi)وذلك من قبل المؤسسات الخارجیة
2004 :26) . 

  :سمات وخصائص نظام البیئة  االفتراضیة 
  :االنغماس  -1

الفرد في بیئة اصطناعیة تشبھ الحقیقیة  ھو عبارة عن غمر    
أو متحركة تؤثر على اإلحساس بالعمق ، شكال مجسمةلمشاھدة أ

وتجعل الفرد یتفاعل مع البیئة ، والشعور بالفضاء المحیط

  ) . 34ص:م 2014:ھند مؤید الدلیمى (االفتراضیة بكل حواسھ 
  :التفاعلیة  -2

تتفاعل فیھ المكونات المادیة كالید والبصر وتمكن الفرد من     
لیتفاعل الفرد تماما داخل البیئة ، یةالتعامل مع األشیاء االفتراض

: م 2013:خالد محمد نوفل (االفتراضیة ویشعر كأنھا واقعیة تماما 
111. (  

  :المحاكاة  -3
ھذه النظم تمنحنا لیس تصور تقریبي لشكل المرئیات فحسب  بل     

أن الصور تكاد تنطق بالحیاة بما لھا من بناء بصرى یجذب العین 
 P25:2005B :Michael(ملموسة داخل سطح ذو تفاصیل 

Zyda.(  
  :االصطناعیِة  -4

فكل عوالم الواقع ، الشيء المصطنع  یحاكى األصیل تماما    
، االفتراضي مصطنعة وتستخدم لكى تجلب المنفعة لمستخدمیھا

ویجب على مصنعي المجتمعات االصطناعیة إیجاد وسیلة لربط 
 :P5 :2006B(لیة المجتمع الحقیقي باالفتراضي لتكون أكثر فاع

Jean-Philippe Rennard.(  
  :اإلبحار  -5

ویقصد بھا إمكانیة التحكم فى نقاط الرؤیة فى بیئات الواقع     
وتحدید الموضع واالتجاه الذى یقصده المستخدم طبقا ، االفتراضي

لخریطة عقلیة افتراضیة عن مكونات البیئة االفتراضیة التى یتعامل 
  . )124: م 2013:خالد محمد نوفل .(معھا

  :القدرة على التعدیل  - 6
وتشیر الى ، ھو من أھم طرق التفاعل الممیزة للبیئة االفتراضیة   

مقدرة المستخدم على التعامل مباشرة مع ما تحتویھ البیئة 
ویتضمن القدرة على االنتقاء والتعدیل والتغییر فى ، االفتراضیة

 ) .132: م 2013:ل خالد محمد نوف.(اإلشكال واألحجام والصفات
 :إدارة النظام  -7
ھذه األوامر تؤثر ، یمكن للنظام أن یقبل أوامر محددة من المستخدم 

، على طریقة عملة من حیث مستوى التفاعل الذى یقدمھ للمستخدم
خالد (وتتداخل عملیة إدارة النظام مع انتقاء العناصر والكائنات 

  . )135: م 2013:محمد نوفل 
 : ات التدریس في بیئات التعلم االفتراضیةاستراتیجی

  : استراتیجیة منتدیات المناقشة -1
ادة  فعالیةمن أكثر االستراتجیات  طة الج وتشجع على المشاركة النش

  في عملیة التعلم
  (Rao ,V.K : 2004 : 292)   

  : استراتیجیة المشروعات -2
تعلم االفتراض ة ال ي بیئ اع تتم ھذه اإلستراتیجیة ف الل اجتم ن خ یة م

ن  د م مجموعة من الطالبات للقیام بعملیة التعلم وذلك باستخدام العدی
یة  تعلم االفتراض ات ال ي بیئ تخدمة ف رامج المس الب

)http://velvitt.bank.hu. (  
  : استراتیجیة التعلم التعاوني -3

وھي من أكثر الطرق ، راتیجیة شائعة البتكار بیئة تعلم دینامیكیةاست
ة ارات متنوع رات ومھ ات بخب د الطالب ة لتزوی . فعالی

)http://www.learningtechnologies.co.uk. (  
4-  ً   : التعلیم الموجھ ذاتیا

ب واالستراتجیات فعالیة  من أكثر وفره للطال تأثیر في التدریس لما ت
 Maggie : 2004 : 140 Lynch(من فھٍم عمیٍق للمادة التعلیمیة 

, (Mcvay .  
  : االفتراضیة بیئة التدریبعوامل نجاح 

 وجود صیاغة واضحة لألھداف والموضوعات .  
  الفریق في اختیار القیادات المالئمة ذوي القدرة على إدارة

 .ضوء األھداف والنتائج المرجوة 
  التفاعل واالندماج بین كل عناصر وأفراد البیئة االفتراضیة. 
  القدرة علي االستخدام الفعال للتكنولوجیا. 
  الحل الفوري والمناسب للمشكالت 

http://link.springer.com/article/10.1007/s10055-
http://velvitt.bank.hu.
http://www.learningtechnologies.co.uk.
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 (http://www.Howstuffworks.com) . 
 : فتراضیةفي بیئات التعلم اال بالطالباتالواجب توافرھا  الصفات

1-  ً ً یؤھلھ إلى المعالجة العقلیة للمعلومات : نشیطا  .یملك نشاطا
2-  ً  .یتعرف على خبرات اآلخرین :  تعاونیا
ةل:  السلوك الھادف -3 ة  دی داف المعرفی ق األھ ى تحقی درة عل الق

 . وتحقیق إشباعاتھ التعلیمیةوالمھاریة 
ي -4 ر االنعكاس ا الحدیثف:  التفكی تخدام التكنولوجی ة التعلیم باس

درة  ة ویصبح ذو ق ة البارع ى المعالج تعلم عل درة الم رى ق تث
 . أفضل على تطبیق المعرفة واستخدامھا

(http://www.coe.missouri.edu) 
  :إجـراءات البحـث 

  :مراحل بناء بیئة التعلم االفتراضیة 
  : مرحلة التحلیل :أوال 
ا       ن خاللھ تم م ي ی یة الت وة األساس ل الخط ة التحلی ر مرحل تعتب

یة  ات الرئیس ات والمتطلب د االحتیاج اء تحدی د لبن تعلم وتحدی ة ال بیئ
  : مرحلة التحلیل بالخطوات التالیة وتمر، خصائص المتعلم وسماتھ

 : تحدید خصائص المتعلمین واحتیاجاتھم -أ
 رغبتھم في الدراسة  ومدياجات الطالبات التربویة تحدید احتی

  .خالل بیئات التعلم االفتراضیة من 
 :تحدید متطلبات واحتیاجات بیئة التعلم  -ب
 وتضمن كل ما یخص الجانب :  االحتیاجات األكادیمیة

األكادیمي من اإلستراتیجیات واألھداف ونظام الدراسة 
  .وطرق التعلم وخطط الدراسة 

 دوات ووسائل وطرق االتصال األ وتشمل: الفنیة  االحتیاجات
  .والتفاعل وتوفیر الكوادر الفنیة والدعم الفني 

  الدعم المادي وتوفیر األماكن  وتشمل: االحتیاجات المادیة
 . بیئة التعلم االفتراضیة لبناءواإلمكانیات المادیة الالزمة 

  : مرحلة التصمیم: ثانیا 
 :البیئة االفتراضیة  متصمیتحدید الھدف العام من  -أ

دة تم تحدید الھدف العام من یبعد تحدید احتیاجات الطالبات       الوح
  .االفتراضیة 

  : األھداف العامة للبیئة االفتراضیة 
  :تستطیع الطالبة بعد دراستھ أن 

  تتزود بالمعلومات األساسیة الالزمة لرسم نموذج البنطلون
  . سنوات بطریقة الدریش 6للفتیان سن 

  تتعرف علي الطریقة الصحیحة ألخذ القیاسات.  
 األسس الواجب إتباعھا عند إجراء التقسیمات تذكر .  

  : األھداف اإلجرائیة للبیئة االفتراضیة 
  :التي تھتم بالمعلومات والحقائق : األھداف المعرفیة  -1

ً على أن    : في نھایة الدراسة تصبح الطالبة قادرة
 ة الالزمة في مجال إعداد تستوعب المعلومات األساسی

 النموذج 
  تتعرف علي المفاھیم والمصطلحات المستخدمة في إعداد

 . سنوات 6نموذج بنطلون األطفال سن 
  تتعرف علي المقاسات المطلوبة إلعداد نموذج بنطلون

 . سنوات6األطفال سن 
 تفھم الطریقة الصحیحة إلجراء التقسیمات . 
 كل جزء من أجزاء  توضح أھمیة كتابة البیانات داخل

 . النموذج
 علي اتجاه النسیج لكل جزء من أجزاء النموذج  تتعرف "

 " .طریقة وضع النموذج علي القماش حسب اتجاه النسیج
  :التي تھتم باكتساب المھارات : األھداف الحركیة  -2
  تراعي تسلسل خطوات العمل. 
  تجري العملیات الحسابیة الالزمة لرسم نموذج بنطلون

 .سنوات  6فال سن األط
  تتقن رسم نموذج بنطلون األطفال. 

 ترسم نموذج األمام . 
  ترسم نموذج الخلف. 
  ترسم الكمر. 
 ترسم الجیب . 
  تتقن رسم البتالتھ. 
 تحدد اتجاه النسیج علي كل جزء من أجزاء النموذج . 
 تكتب البیانات داخل أجزاء النموذج المختلفة . 
 رسم النموذج تجري التعدیالت الالزمة عند . 
 :تحدید محتوى البیئة االفتراضیة وتنظیمھ  -ب

وقد ، األھدافیأتي تحدید المحتوى كخطوة تالیة لمرحلة تحدید      
وقد ، روعي عند تحدید المحتوى ارتباطھ باألھداف المراد تحقیقھا

  :احتوت البیئة االفتراضیة على 
 مفھوم النموذج .  
  أساسیات رسم النموذج.  
 سنوات بطریقة الدریش 6وذج بنطلون األطفال سن رسم نم .  
  : التفاعل أسالیبتحدید  -ج 

ة      ا المختلف ة بأنواعھ الیب التفاعلی د األس م تحدی اة ، ت ع مراع م
اییر  میم المع ات لتص ي بیئ ة ف الیب التفاعلی ذه األس اء ھ دریببن  الت

 . االفتراضیة
  : مرحلة التنفیذ: ثالثا 

ا تم بھ ل ع ی ذ ك ات تنفی ر ومكون یةناص ة االفتراض رامج  البیئ بب
اھزة  ات الج ن البرمجی الجرافیك ولغات البرمجة وما یتضمن ذلك م

ات جیل الطالب ل وتس الیب التفاع اء أس احة وبن ز المس م ، وحج د ت وق
  : ذلك من خالل الخطوات التالیة

  : تنفیذ التصمیم الفني لبیئة التعلم االفتراضیة -أ
تخدام م اس امج ت ي  Adobe Photoshop برن میم الفن ذ التص لتنفی

ع فحات الموق میم ، لص ة بتص ة المرتبط اییر الفنی اة المع م مراع وت
  . االفتراضیة التدریببیئات 

امج  تخدام برن م اس راد  Adobe animateت ر الم ك العناص لتحری
تعلم  ات ال توضیحھا وتم مراعاة المعاییر الفنیة المرتبطة بتصمیم بیئ

  .االفتراضیة 
 : وضع تصور لمحتوى الصفحات المختلفة -ب
ر ت ن عناص منھ م ا تتض فحات وم دئي للص ور مب ع تص م وض

ة  ك باستخدام لغ ویر صفحات   Htmlومحتویات وذل میم وتط لتص
  .الویب 

 :برمجة أجزاء الصفحات  - ج 
  .  Htmlلصفحات التي تم تنفیذھا باستخدام لغة اتم برمجة 

 :بالمدرب ة برمجة الصفحة الخاص -د
یتم و المدربتم تنفیذ التصمیم الفني لصفحة  ي س تقسیمھا لألجزاء الت

ب إحتیاجات ا حس ات ، ھبرمجتھ ة عملی ھ ممارس ث یمكن دریبحی  الت
  .إضافة المادة الخاصة بھ وما یرتبط بھا ب
 :بالطالبة برمجة الصفحة الخاصة  -و
یتم تقسو ةتم تنفیذ التصمیم الفني لصفحة الطالبی ي س یمھا لألجزاء الت

  . التدریبلممارسة عملیات  ھامن ابرمجتھا حسب إحتیاجاتھ
  :البیئة االفتراضیة مرحلة تقویم : رابعا 

األساتذة یتم عرض البیئة االفتراضیة على مجموعة من 
وإلبداء  من الناحیة العلمیة والفنیة ھاللتأكد من سالمت المتخصصین

  :ر اآلتیة رأیھم في مجموعة العناص
 .البیئة االفتراضیة مدى اتفاق األھداف والمحتوى مع  -
 .للبیئة االفتراضیة التسلسل المنطقي  -
 . بیئة التدریب االفتراضیةصحة األسلوب العلمي المستخدم في  -

  :البیئة االفتراضیة إعداد أدوات تقویم 
  .سنوات6ساسي لبنطلون الفتیان سن طریقة عمل النموذج األ -
  .ان قائمة االحتیاجات الفعلیة لبناء بیئة التعلم االفتراضیة استبی -
اختبار تحصیلي موضوعي لتقویم المعارف المتضمنة بالوحدة  -

  . االفتراضیة
تضمنھ الوحدة تاختبار تطبیقي لقیاس األداء المھاري الذي  -

http://www.Howstuffworks.com)
http://www.coe.missouri.edu)
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 . االفتراضیة
لتقویم المخرجات الناتجة عن تطبیق االختبار  مقیاس تقدیر -

  .ارى المھ
  :استبیان قائمة االحتیاجات الفعلیة لبناء بیئة التعلم االفتراضیة  -1

قامت الباحثة بإعداد استبیان لتحدید االحتیاجات الفعلیة الالزمة      
ة ، االفتراضیة ةبیئلل وتم عرضھ على مجموعة من المحكمین مكون

ین اتذة المتخصص ن األس وى ، م دق محت ن ص ق م دف التحق بھ
تبیان و ةاالس وده المقترح ض ، بن ین بع ؤالء المحكم ان لھ د ك وق
ورتھ ، المقترحات ي ص تبیان ف وراعت الباحثة ذلك أثناء كتابة االس

وي ، وقد احتوى االستبیان علي أربع محاور رئیسیة، النھائیة واحت
اور  ذه المح ھ وھ ر عن ي تعب ارات الت ن العب دد م ي ع كل محور عل

  :ھي 
  دوبن "5"تكون من و "ةاالحتیاجات التربوی"المحور األول .  
 بنود  "6"تكون من و "االحتیاجات التقنیة" المحور الثاني. 
 بنود  "4"تكون من و "االحتیاجات المادیة"  المحور الثالث. 
 بنود  "3"تكون من و "عنصر األمان"  المحور الرابع.  
  : االختبار التحصیلي الموضوعي المعرفي -2

وى تحصیل المعلومات تصمیم اختبار تحصیلي لقیاس مست تم
االختیار التحصیلي ف، االفتراضیة البیئةالتي تم اكتسابھا من خالل 

ھو األداة التي تستخدم في قیاس المعرفة والفھم والمھارة في مادة 
فؤاد أبو حطب ، آمال صادق" (دراسیة معینة أو مجموعة من المواد

  ) " .273: م 1994: 
 .سؤال " 20"مات على وقد احتوى االختبار التحصیلي للمعلو

  :  تصحیـح االختبـار
ً لمفتاح  قامت الباحثة بتصحیح االختبار التحصیلي المعرفي طبقا

وھو عبارة عن نموذج یحتوى على رقم اإلجابة ، التصحیح
وتم توزیع الدرجات علي األسئلة بواقع درجة ، كل سؤاللالصحیحة 

ر أي أن مجموع درجات االختبا، واحدة لكل إجابة صحیحة
  . درجة 20التحصیلي 

  :  االختبار التطبیقي المھاري -3
للحكم علي فعالیة المھارات " مھاري"تم تصمیم اختبار تطبیقي 

فاالختبارات التطبیقیة تستخدم ، بالبیئة االفتراضیة المتضمنة
كوسائل موضوعیة لتقدیر الكفاءة التي تؤدي بھا مھام العملیة 

: فؤاد أبو حطب ، آمال صادق() الحركیة، اإلدراكیة، الحسیة(
رسم  وقد احتوى االختبار التطبیقي علي) 766، 765: م 1994

  . سنوات بطریقة الدریش 6نموذج بنطلون األطفال سن 
  :مقیاس التقدیر  -4

علي مجموعة  ھوتم عرض، مقیاس تقدیرالباحثة بتصمیم  تقام
ده وبنو اهبھدف التحقق من صدق محتو، من األساتذة المتخصصین

وكان لھؤالء ، للمحتوى تھوإبداء الرأي في مدى مالئم، المقترحة
مقیاس الباحثة ذلك أثناء كتابة  توراع، المحكمین بعض المقترحات

علي میزان تقدیر  المقیاس يوقد احتو، في صورتھ النھائیة تقدیر
 يوقد احتو، التتابع المنطقي ھاالباحثة عند تقسیم توقد راع، ثالثي

  .بند " 15"على  المقیاس
عن ، تم التصحیح بواسطة ثالثة من المتخصصین: التصحیـح 

طریق وضع عالمة أمام التقدیر الذي ینطبق علي البند الموجود في 
فوضعت ، وتم ترجمة العالمات التي وضعت إلي درجات، المقیاس

، ودرجة لألداء المضبوط إلي حد ما، درجتان لألداء المضبوط
  . وصفر لألداء غیر المضبوط
  :صدق وثبات أدوات البحث 

  :صدق االستبیان 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب      

بین الدرجة الكلیة لكل ) معامل ارتباط  بیرسون ( معامل االرتباط 
  :والجدول التالي یوضح ذلك ، محور والدرجة الكلیة لالستبیان

درجة الكلیة لكل محور قیم معامالت االرتباط بین ال)  1( جدول 
  والدرجة الكلیة لالستبیان

  الداللة  االرتباط  
  0.01  0.752  االحتیاجات التربویة:  المحور األول

 0.01  0.823  االحتیاجات التقنیة: المحور الثاني 

 0.01  0.918  االحتیاجات المادیة: المحور الثالث 

 0.01  0.863  عنصر األمان: المحور الرابع 

( من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى یتضح     
القترابھا من الواحد الصحیح مما یدل على صدق وتجانس )  0.01

       . محاور االستبیان
  :ثبات االستبیان 
، دقة االختبار في القیاس والمالحظة reabilityیقصد بالثبات 

ا بھ من واتساقھ  واطراده فیما یزودن، وعدم تناقضھ مع نفسھ
وھو النسبة بین تباین الدرجة على ، معلومات عن سلوك المفحوص

و تم حساب الثبات ، المقیاس التي تشیر إلى األداء الفعلي للمفحوص
  :عن طریق 

  Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ       -1
       Split-halfطریقة التجزئة النصفیة    -2

  ستبیان االر قیم معامل الثبات لمحاو)  2( جدول 
 التجزئة النصفیة معامل الفا المحاور

  0.822 – 0.756  0.782  االحتیاجات التربویة:  المحور األول

  0.956 – 0.881  0.914  االحتیاجات التقنیة: المحور الثاني 

  0.777 – 0.708  0.732  االحتیاجات المادیة: المحور الثالث 

 0.890 – 0.824  0.859  عنصر األمان: المحور الرابع 

  0.867 – 0.798  0.821  ستبیان ككلاالثبات 

معامل : یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات 
مما یدل على ثبات   0.01التجزئة النصفیة دالة عند مستوى ، الفا

  .االستبیان 
  :صدق االختبار المعرفي 

تم عرض االختبار التحصیلي على لجنة تحكیم من األساتذة 
لمتخصصین بغرض التأكد من مدى سھولة ووضوح عبارات ا

وقد أجمع المحكمین ، وارتباط األھداف بأسئلة االختبار، االختبار
على صالحیة االختبار التحصیلي للتطبیق مع إبداء بعض 

ً على مقترحاتھم، المقترحات   . وتم التعدیل بناءا
  :ثبات االختبار المعرفي 

ائجیقصد بالثبات أن یكون االخت ن النت ا یعطي م ً فیم قا د ، بار منس وق

  : تم حساب معامل ثبات االختبار التحصیلي بالطرق اآلتیة 
  : الثبات باستخدام التجزئة النصفیة  -أ 

ة  تم التأكد من ثبات االختبار التحصیلي المعرفي باستخدام طریق
فیة ة النص اط ، التجزئ ل االرتب یم معام ت ق  0.805 – 0.733وكان

ام للجزء الخاص اص  0.946 – 0.871، باألم زء الخ الخلفللج ، ب
ل 0.888 – 0.816 ي كك ار المعرف د ، لالختب ة عن یم دال ي ق وھ

د الصحیح 0.01مستوى  ن الواح ا م ات ، القترابھ ى ثب دل عل ا ی مم
  .االختبار التحصیلي المعرفي  

  : ثبات معامل ألفا  -ب
ا  ل ألف اص  0.768= وجد أن معام زء الخ امللج  0.902، باألم

ل 0.847، بالخلفللجزء الخاص  ي كك ار المعرف یم ، لالختب وھي ق
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 0.01مرتفعة وھذا دلیل على ثبات االختبار التحصیلي عند مستوى 
حیح د الص ن الواح یم م راب الق یم ، القت ح ق الي یوض دول الت والج

  . الثبات

  ثبات االختبار المعرفي)  3( جدول 
  امل ألفامع  التجزئة النصفیة  ثبات االختبار المعرفي

  0.01  0.768  0.01  0.805 – 0.733  األمام

  0.01  0.902  0.01  0.946 – 0.871 الخلف

  0.01  0.847  0.01  0.888 – 0.816  االختبار المعرفي ككل

  
  : متوسط زمن أداء االختبار المعرفي 

، في التطبیق البعدي الطالبات تھتم حساب الزمن الذي استغرق
  . "دقیقة 25"وكان متوسط الزمن 

  : صدق االختبار المھاري 
تم عرض االختبار على مجموعة من األساتذة المتخصصین 

ً بصالحیتھ للتطبیق   . وأقروا جمیعا
  " :ثبات المصححین"ثبات االختبار المھاري 

تم التصحیح بواسطة ثالثة من األساتذة المتخصصین بقسم 
، التقویم في عملیة مقیاس التقدیروذلك باستخدام ، المالبس والنسیج

وتم حساب معامل االرتباط بین الدرجات الثالث التي وضعھا 
لالختبار التطبیقي البعدي باستخدام " ع، ص، س"المصححین 

والجدول التالي یوضح ، معامل ارتباط الرتب لكل عینة على حده
   :ذلك

  معامل االرتباط بین المصححین ألجزاء االختبار المھاري )  4 (جدول 
  االختبار المھاري ككل  الخلف  ماماأل  المصححین

  0.803  0.735  0.892  ص، س

  0.826  0.938  0.755  ع، س

  0.774  0.864  0.912  ع، ص

  
ین      اط ب امالت االرتب یم مع اع ق ابق ارتف دول الس ن الج ح م یتض

د  0.01وھي قیم دالة عند مستوى ، المصححین ن الواح ا م القترابھ
ار، الصحیح ات االختب ى ثب دل عل ا ی یس األداء  مم ذي یق ي ال التطبیق
ً على ثبات ، المھاري وھي أداة تصحیح  مقیاس التقدیركما یدل أیضا

  .االختبار المھاري 
  : متوسط زمن أداء االختبار المھاري 

، في التطبیق البعدي الطالبات تھتم حساب الزمن الذي استغرق
  .دقیقة 40الطالبات وكان متوسط زمن أداء 

  :الفتراضیة تطبیق بیئة التعلم ا
من طالبات قسم االقتصاد المنزلي كلیة  20تم التطبیق علي      

م إلى 2/4/2017(التربیة النوعیة جامعة المنیا وذلك في الفترة من 
واستغرقت التجربة ثالث أسابیع بواقع یوم واحد ، )م23/4/2017

× ثالث أسابیع "في األسبوع ولمدة أربع ساعات في الیوم الواحد 
  " .اثني عشر ساعة= ربع ساعات أ× یوم 

التطبیق القبلي لالختبارین المعرفي "مرحلة ما قبل التطبیق  -
  " : والمھارى

طبق في الیوم األول للتجربة االختبار التحصیلي المعرفي على 
وطبقت ، اإلجابة على جمیع األسئلة طالبةوطلب من كل ، الطالبات

تنفیذ  طالبةب من كل حیث طل الطالباتاالختبارات المھاریة على 
  .االختبار المھاري 

  : دراسة المحتوي التعلیمي  -
رسم :  تم تنفیذ محتوى بیئة التعلم االفتراضیة حیث أشتمل على

  .سنوات بطریقة الدریش 6بنطلون األطفال سن 
التطبیق البعدي لالختبارین المعرفي " التطبیقمرحلة ما بعد  -

  " :والمھاري
االختبار التحصیلي المعرفي على  طبق، لمالتعبعد االنتھاء من 

، التعلموھو نفس االختبار التحصیلي الذي قدم لھم قبل ، الطالبات
من اإلجابة على االختبار التحصیلي  طالبةوبعد انتھاء كل 

  .تنفیذ االختبار المھاري  طالبةطلب من كل ، المعرفي
البعدي / وقامت الباحثة بتصحیح االختبار التحصیلي المعرفي القبلي

ً لمفتاح تصحیح االختبار وتم تصحیح االختبار التطبیقي ، طبقا
 ً   . األداء المعد لذلك لمقیاس تقدیرالمھاري البعدي تبعا

  :نتائج البحث 
  : الفـرض األول 

  : ینص الفرض األول على ما یلي  
الطالبات بالبیئة توجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات "  

  " .لصالح التطبیق البعدى التطبیقوبعد قبل  االفتراضیة
والجدول التالي " ت"ھذا الفرض تم تطبیق اختبار  منوللتحقق   

  : یوضح ذلك 

  التطبیققبل وبعد  الطالبات بالبیئة االفتراضیةداللة الفروق بین متوسطي درجات )  5 (جدول 
  مجمــوع

 –المعرفي "
  "المھاري

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  اريالمعی
  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  1.882  7.686  القبلــي
20  19  34.217  0.01  

  5.726  45.424  البعــدي  لصالح البعدي
  

وھي قیمة ذات " 34.217"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
یث كان متوسط درجات ح، 0.01داللة إحصائیة عند مستوى 

بینما كان متوسط درجات ، "45.424"في التطبیق البعدي  الطالبات
مما یشیر إلى وجود فروق ، "7.686"في التطبیق القبلي  الطالبات

البیئة أي أن ، حقیقیة بین التطبیقین لصالح التطبیق البعدي
علم بالفعل لألسس التي تو افي تحقیق الھدف منھ ةناجح االفتراضیة

  .ضمنھا وذلك بالنسبة للمعارف والمھارات تت
=  t: تم تطبیق معادلة ایتا  البیئة االفتراضیةولمعرفة حجم تأثیر    
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  19= درجات الحریة =  df، 34.217) = ت(قیمة 

n2 = t2 0.98 =  t2 + df 
 n2 =  0.98وبحساب حجم التأثیر وجد إن 

 
ً كاألتي  ً أو صغیرا ً أو متوسطا   :ویتحدد حجم التأثیر ما إذا كان كبیرا

  حجم تأثیر صغیر = 0.2
  حجم تأثیر متوسط = 0.5
  حجم تأثیر كبیر              = 0.8

وبذلك یتحقق ، كبیر البیئة االفتراضیةحجم تأثیر وھذا یعنى أن 

  .الفرض األول 
وتتفق ھذه النتیجة مع معظم الدراسات السابقة في أن بیئات التعلم 
االفتراضیة ذات أھمیة كبیرة في رفع مستوى وكفاءة الطالبات مثل 

  . )م 2008: أمل نصر الدین (، )Nassaeh : 1999(دراسة 
ة تھدف إلى خدمة الطالب والمعلم وتعزیز فبیئات التعلم االفتراضی

  . )23: م  2004: میشال إنوال (عملیة التعلم 
  : الفـرض الثاني 

  : ینص الفرض الثاني على ما یلي  
في  الطالباتتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات "  

  " .لصالح االختبار البعدى التطبیقالمعارف المكتسبة قبل وبعد 
والجدول " ت"ن صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار وللتحقق م   

  : التالي یوضح ذلك 

  التطبیقفي المعارف المكتسبة قبل وبعد  الطالباتداللة الفروق بین متوسطي درجات )  6( جدول 

المتوسط   لمعرفيا مجموع االختبار 
  "م" الحسابي

االنحراف 
  "ع" المعیاري

عـدد أفراد 
  "ن" العینـة

  درجـات الحریـة
مستوى الداللة   قیمة ت  "ح.د"

  واتجاھھا
  1.004  3.587  القبلــي

20  19  15.289  0.01  
  2.963  17.252  البعــدي  لصالح البعدي

  
وھي ، "15.289"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة      

لصالح االختبار  0.01قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
في التطبیق البعدي  اتالطالبحیث كان متوسط درجات ، البعدى

في التطبیق القبلي  الطالباتبینما كان متوسط درجات ، "17.252"
من المعارف التي  الطالباتمما یدل على استفادة ، "3.587"
وبذلك یتحقق الفرض ، بشكل واضح البیئة االفتراضیةحتویھا ت

  . الثاني
ة وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراس     

)Hadidi & Sung : 2000( ،)Chou : 2005 ( وكلھا دراسات
  .في تنمیة معارف األفراد  بیئات التعلم االفتراضیةتؤكد على فعالیة 

الطالبات  معارف االفتراضیة تعمل علي تنمیة فالبیئات       
 ,Kaye(تجعلھم قادرین على أداء أعمالھم بطریقة أفضل و

Meger : 2002 : 52 (.  
  ) : أ – 2(فرعي الفرض ال

  : ینص الفرض الفرعي على ما یلي  
في  الطالباتتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات "  

لصالح  التطبیققبل وبعد  باألمامالمعارف المكتسبة الخاصة 
  " .االختبار البعدى

والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    
 : التالي یوضح ذلك 

  التطبیققبل وبعد  باألمام في المعارف المكتسبة الخاصة  الطالباتداللة الفروق بین متوسطي درجات )  7( جدول 

  األمام
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

  0.856  2.302  القبلــي
20  19  9.426  0.01  

  2.519  8.005  البعــدي  لصالح البعدي
  

وھي قیمة ، "9.426"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة      
، لصالح االختبار البعدى 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

، "8.005"في التطبیق البعدي  الطالباتحیث كان متوسط درجات 
، "2.302"طبیق القبلي في الت الطالباتبینما كان متوسط درجات 

البیئة حتویھا تمن المعارف التي  الطالباتمما یدل على استفادة 
وبذلك یتحقق الفرض الفرعي ، باألمامللجزء الخاص  االفتراضیة

  " .أ -2"
 معارف ومفاھیم فبیئات التعلم االفتراضیة تعمل علي زیادة

  ) .http://www.ao-academy.org( المتعلمین
وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة 

)Dunlop : 1999( ،) التي أكدت ، )م 2009: زینب عبد الشكور
  . الطالباتفي رفع مستوى  اوكفاءتھ البیئات االفتراضیةعلى فعالیة 

  :  "ب – 2"الفرض الفرعي  
  : ینص الفرض الفرعي على ما یلي 

في  الطالباتتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات "  
لصالح  التطبیققبل وبعد  بالخلفالمعارف المكتسبة الخاصة 

  " .االختبار البعدى
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  : التالي یوضح ذلك 
   

  التطبیققبل وبعد  بالخلف في المعارف المكتسبة الخاصة  الطالباتاللة الفروق بین متوسطي درجات د)  8( جدول 

المتوسط   الخلف
  "م" الحسابي

االنحراف 
  "ع" المعیاري

عـدد أفراد 
  "ن" العینـة

درجـات 
مستوى الداللة   قیمة ت  "ح.د" الحریـة

  واتجاھھا
  0.947  1.285  القبلــي

20  19  10.111  0.01  
  3.629  9.247  البعــدي  ح البعديلصال

  

وھي قیمة ، "10.111"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
، لصالح االختبار البعدى 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

، "9.247"في التطبیق البعدي  الطالباتحیث كان متوسط درجات 
، "1.285"في التطبیق القبلي  الطالباتبینما كان متوسط درجات 

http://www.ao-academy.org.
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في التعلم للمعارف المتضمنة  البیئة االفتراضیةمما یدل على فعالیة 
وبذلك ، بالخلفبالنسبة للجزء الخاص  امنھ الطالباتواستفادة  بھا

  " .ب – 2"یتحقق الفرض الفرعي 
حسن (، Atkinson : 2005)(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة   

التعلیم  وكلھا دراسات أكدت على أھمیة، )م 2007: الباتع 
  . الطالباتوأثره على  االفتراضي

والوصول إلى  على التعلمالمتعلم شجع یحفز وفالتعلیم االفتراضي ی
 .L : 1999 : 22) , Oleg , Bالمعلومات وإتقان المھارات العقلیة 

; (Sandy .   
، ) م 2003: مصطفي جودت (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

(Dunn : 2003) البیئات دت على فاعلیة وكلھا دراسات أك

  . الطالباتفي رفع مستوى االفتراضیة 
ياالفتراضي  التعلیمف  ل عل ع یعم اء رف امة كف ل  التعلیمي النظ كك
ى ویسھل الوصول المستمر التعلیم مبدأ حققیو ادر إل ة مص  المعرف
)lhttp://it-resources.icsa.ch. ( 

  : الفـرض الثالث 
  : ینص الفرض الثالث على ما یلي  

في  الطالباتتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات "   
  " .لصالح االختبار البعدى التطبیقالمھارات المكتسبة قبل وبعد 

والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    
  : ك التالي یوضح ذل

  التطبیقفي المھارات المكتسبة قبل وبعد  الطالباتداللة الفروق بین متوسطي درجات ) 10(جدول 

مجموع االختبار 
  المھاري

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  1.272  4.099  القبلــي
20  19  22.189  0.01  

  3.659  28.172  البعــدي  لصالح البعدي
  

وھي قیمة ، "22.189"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
، لصالح االختبار البعدي 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
في التطبیق البعدي  الطالباتحیث كان متوسط درجات 

في التطبیق القبلي  الطالباتبینما كان متوسط درجات ، "28.172"
من المھارات المتضمنة  الطالباتمما یدل على استفادة ، "4.099"

  .وبذلك یتحقق الفرض الثالث  بالبیئة االفتراضیة
سوزان (، (Lee& Paulus : 2001) وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة

أثبتت كفاءة التعلیم من خالل البیئات التي ، )م 2004: عطیة 
 ھمواتجاھات ھمً میول لي الطالبات حیث كانتوتأثیره عاالفتراضیة 

  . إیجابیة نحو ھذا النوع من التعلیم

فبیئة التعلم االفتراضیة تعمل علي خلق جو تعلیمي تفاعلي 
یجذب الطالبات ویجعل من التعلیم تجربة ممتعة من شأنھا تنمیة 

  . )http://www.damascus-online.com(المھارات المطلوبة 
  ": أ – 3"الفرض الفرعي 

  : ینص الفرض الفرعي على ما یلي 
في  الطالباتتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات "

لصالح  التطبیققبل وبعد  باألمامالمھارات المكتسبة الخاصة 
  " .االختبار البعدى

والجدول " ت"بیق اختبار وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تط
  : التالي یوضح ذلك 

 التطبیققبل وبعد  باألمام في المھارات المكتسبة الخاصة  الطالباتداللة الفروق بین متوسطي درجات ) 11(جدول 

  األمام
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
اللة مستوى الد  قیمـة ت

  واتجاھھا

  0.638  1.552  القبلــي
20  19  16.489  0.01  

  2.042  14.654  البعــدي  لصالح البعدي
  

وھي قیمة ، "16.489"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
، لصالح االختبار البعدي 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
في التطبیق البعدي  الطالباتحیث كان متوسط درجات 

في التطبیق القبلي  الطالباتبینما كان متوسط درجات ، "14.654"
من المھارات التي  الطالباتمما یدل على استفادة ، "1.552"
وبذلك یتحقق ، باألمامللجزء الخاص  البیئة االفتراضیةحتویھا ت

  ". أ -3" الفرض الفرعي 
زینب (، )(Lee& Paulus : 2001وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

بیئات التعلم التي تؤكد على فعالیة ، )م 2009: ر عبد الشكو
  . مھاراتالفي تنمیة  االفتراضیة

إكساب األفراد كل جدید من  تعمل عليفبیئات التعلم االفتراضیة 

فالتغیرات السریعة في النظم واألسالیب ، المعارف والمھارات
والتقنیات تتطلب إعادة تكوین وتطویر االتجاھات القائمة واكتساب 

   طویر مھارات جدیدةوت
)http://www.networkputting.com (. 

  " :ب – 3"الفـرض الفرعـي 
  :ینص الفرض الفرعي على ما یلي 

في  الطالباتتوجد فروق دالة إحصائیا بین متوسطي درجات "
لصالح  التطبیققبل وبعد  بالخلفالمھارات المكتسبة الخاصة 

  " .االختبار البعدى
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  : التالي یوضح ذلك 
 التطبیققبل وبعد  بالخلف في المھارات المكتسبة الخاصة  الطالباتداللة الفروق بین متوسطي درجات ) 12(جدول 

  الخلف
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

اد عـدد أفر
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  1.023  2.547  القبلــي
20  19  12.080  0.01  

  2.609  13.518  البعــدي  لصالح البعدي

  
، بعديلصالح االختبار ال 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى وھي قیمة ، "12.080"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة     

http://it-resources.icsa.ch.
http://www.damascus-online.com(
http://www.networkputting.com
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في التطبیق البعدي  الطالباتحیث كان متوسط درجات 
في التطبیق القبلي  الطالباتبینما كان متوسط درجات ، "13.518"
من المھارات المتضمنة  الطالباتمما یدل على استفادة ، "2.547"

وبذلك یتحقق الفرض ، بالخلفللجزء الخاص  بالبیئة االفتراضیة
  " .ب  – 3" الفرعي 

أمل نصر (، )Chou : 2005(ھذه النتیجة مع دراسة  وتتفق    
یؤدي إلى تحسین  التعلیم االفتراضيفي أن ) م 2008: الدین 

  .مھارات األفراد 
فبیئات التعلم االفتراضیة تعمل علي توصیل المھارات للطالبات      

 Laurillard : 1993(بأسلوب جذاب ومثیر ألداء أعمالھم بفعالیة 
: 36(.  
) 107: م  2001:  أحمد شوقي(د على ھذا المفھوم ویؤك     

فھو یعمل على الطالبات ینمي مھارات وقدرات  فالتعلیم االفتراضي
  .التطویر الذاتي للفرد ویحسن مستوى أدائھ 

   -:Recommendations  التوصیات
مسایرة االتجاھات العالمیة لالستفادة من تقنیات المعلومات  -1

  .علیم الت اتالحدیثة في عملی
  .للتعلیم التقلیدي  بیئات تعلم افتراضیة بدیلةتصمیم  -2
بیئات افتراضیة لمقررات دراسیة اخري في مجال  تخطیط -3

  .المالبس والنسیج 
االستفادة من التجارب اإلقلیمیة والعالمیة لبیئات التعلم  -4

  . االفتراضیة في مؤسسات التعلیم العالي
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