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ً، من   ٍ تتضاعُف فیھ المعلومات سنویا لقد بات االھتمام بقضایا الطفولة، والعمل على تحقیق متطلباتھا في عصر
ح السعي إلى االرتقاء بمنابر الطفل الثقافیة وتعزیز وسائلھا؛ من أكثر وأصب, أھم القضایا التي تشغل المھتمین

ً وأھمھا على اإلطالق ً  -وذلك بغیة اإلعداد المتكامل للطفل , األمور إلحاحا ً واجتماعیا ً وانفعالیا ً  -عقلیا لیصبح قادرا
وتوسیع آفاق , لیم وتثقیف الطفلعلى مواكبة التطّور العلمي والتفّجر المعرفي ، وتعتبر مجالت األطفال وسیلة لتع

معارفھ، ولتنمیة مھاراتھ وقدراتھ ،حیث أنھا الوسیلة الھامة التي یتلقى من خاللھا األطفال الثقافة، والوسیط الذي 
یقوم بنقل جلَّ اھتمامات الطفل إلیھ، ویُشبع حاجاتھ النفسیة بما فیھا اإلمتاع والترفیھ، ویفتح أمامھ أبواب العالم 

ً بأھمیة دور ھذا الوسیط ، فینبغي الرحیب،  وإذا كانت الطفولة تھمنا بكل ما لھا من أھمیة فال بدَّ لنا من التفكیر جدیا
أن تعالج مجالت األطفال مواضیع شتى تتعلق بمختلف مجاالت المعرفة التي یمكن للطفل في ھذه المرحلة أن 

نوع معین من العلوم وكذلك تبسیط ھذه العلوم  یستوعبھا، والبد من تعمیم المعارف بمعنى عدم االقتصار على
ویھتم البحث الحالي بتصمیم مجلة الكترونیة ألطفال مرحلة الطفولة المتأخرة بحیث تكون  .لتناسب عقلیة الطفل

محملة على األقراص المدمجة ، وذلك بھدف اكساب األطفال المعارف والمھارات المرتبطة ببعض تقنیات 
وذلك للمساھمة في استغالل ) تركیب الكبشة  –تركیب الكبسون  –الشاللة  –النباتة  –راجة الس( الخیاطة الیدویة 

ً في ترسیخ مكانة  ًعن وسائل االعالم الغیر ھادفة ، كما یسھم أیضا وقت الفراغ لدى األطفال بأسلوب ھادف بعیدا
استمارة تحكیم (م البحث أداوات واستخد. صناعة المالبس عند األطفال منذ الصغر مما قد ینشئ جیل منتج ومبدع 

، بطاقة المالحظة، مقیاس )بعدي/قبلي( ، االختبار المھاري )بعدي/ قبلي( المجلة االلكترونیة، االختبار التحصیلي 
سنة ممن )  12:  9( طالبة في مرحلة الطفولة المتأخرة ) 15( التقدیر، مقیاس االتجاه ، وتكونت العینة من 

اآللي، وتم التوصل الى فاعلیة المجلة االلكترونیة المصممة في اكساب المعارف  یستطعن استخدام الحاسب
والمھارات المرتبطة ببعض تقنیات الخیاطة محل الدراسة ، باالضافة الى تكوین اتجاه ایجابي لعینة البحث نحو 
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  :Introductionمقدمة 
یعیش العالم المعاصر ثورة تكنولوجیة عمیقة في میدان المعلومات 

ل أمامھا كل ما تحقق من عدة قرون سابقة ، لعل و االتصال یتضاء
ابرزھا االندماج الذي حدث بین ظاھرتي تفجر المعلومات ، وثورة 
االتصال الخامسة التي اھتمت بتطور وسائل االتصال وتعدد أسالیبھ  
مما كان لھا أثرھا الكبیر على شكل االتصال و محتواه ، وأسالیب 

لیة واألقمار الصناعیة وشبكات انتاجھ ، حیث احتلت الحاسبات اآل
دورا ھاما في نقل المعرفة ) االنترنیت(المعلومات الحدیثة 

والمعلومات وكافة مواد االتصال بین المجتمعات واألفراد بشكل 
  )448 – 2010: سمیرة شیخاني .(مباشر

ویعتبر مجال االتصاالت من أكثر المجاالت التي تركت فیھا 
 ً ً ملحوظا ، حیث أتاحت تكنولوجیا االتصال  االلكترونیات أثرا

الحدیثة العدید من الوسائط والوسائل التي سھلت امكانیة الحصول 
على المعلومات في أي مكان ، وتجمیعھا وتخزینھا و بثھا متخطیة 
قیود الوقت والمساحة ، وقد تمثلت ھذه المبتكرات في األقمار 

یة ، الوسائط الصناعیة ، الحاسبات االلكترونیة ، االتصاالت الرقم
المتعددة ، واالتصال المباشر بقواعد وشبكات المعلومات مثل 
االنترنت ، والتلیفونات المحمولة ، والبرید االلكتروني ، واألقراص 

  )435- 2011: كامل خورشید ( المدمجة  
وتعتبر الكتب ، والصحف ، والمجالت االلكترونیة من أھم وسائل 

شكالھا بتعدد أنواع الجمھور القارئ االتصال الحدیثة التي  تتعدد ا
لھا والوظیفة التي تؤدیھا، عن طریق المحتوى المتخصص الذي 
تتناولھ، وتعتبر جزء مھم من حركة المجتمعات الثقافیة والفكریة 
والعلمیة والمھنیة جاءت الحاجة إلیھا لتعنى بالنشر لفئات معینة أو 

لمحتوى حول موضوعات بذاتھا، وھي نمط تحریري متجانس ا
یجمعھ إطار واحد، فقد یكون ھذا اإلطار مجلة، أو صحیفة أو أي 
ً حیث توفر امكانات  دوریة أو نشرة خاصة، وقد تطور ذلك سریعا
الوسائط المتعددة فرصة التحول الى مایعرف باالتصال التفاعلي 

  الذي یعتبر انتقالة جوھریة ھائلة في وسائل االتصال
ن مصطلح الكتب االلكترونیة الى ا) Henke H -2001(ویشیر 

حیث بدأ التحول من ما ھو ورقي الى ما ھو  1960یرجع الى عام 
  الكتروني سواء في الكتب،  أوالصحف والمجالت ، أواالعالنات 

وتأتي الصحافة المتخصصة كأسلوب من أسالیب اإلعالم 
المتخصص، یضمن تحدید الموضوعات التي تناسب اتجاھات 

ھا بطریقة بسیطة غیر معقدة بحیث تسھم في القارئ ومیولھ، وطرح
تشكیل صورة داللیة حقیقیة وواضحة لدى القارئ عن الموضوع 
ذي االختصاص ، كما أنھا تخاطب فئة خاصة أوقطاعا محددا من 
قطاعات المجتمع، أو تعنى بموضوع دون غیره من الموضوعات 

  )18، 2003عبد العزیز شرف، (
أسالیب االتصال الحدیث حیث  وتعد المجلة االلكترونیة احدى

مفھوم  على أنھا  جزءا من) 2006 –عبد األمیر الفیصل (یعرفھا 
واسع واشمل وھو النشر االلكتروني ، الذي ال یعني فقط مجرد 

 النشر المكتبي االلكتروني وأدواتھ أو أنظمتھ استخدام أنظمة
 online) حقل النشر عبر االنترنت المتكاملة ، اذ یمتد

poblishing  ) خالل وصالت  أو توزیع المعلومات واألخبار من
اتصال عن بعد أو من خالل تقنیة الوسائط المتعددة وغیرھا من 

االتصالیة التي تعتمد على شبكة الحاسبات ، وتعتمد نظم  النظم
التقنیة الرقمیة التي توفر القدرة على نقل  النشر االلكتروني عموما

بمعدالت عالیة من  ة معاومعالجة النصوص والصوت والصور
  السرعة والمرونة والكفاءة

أن من ھناك العدید من )  Kaitlin J - 2009( ویوضح 
  :الخصائص المرتبطة بالمجالت االلكترونیة

 : التفاعلیة  -1
أن یحدث التفاعل بین الفرد أو المجموعة مع المحتوى 

 المقدم 
 :الالجماھیریة -2
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ة معینة وال یمكن أن توجھ المعلومات الى فرد أو جماع
یشترط أن تكون جماھیریة ، بحیث یكون ھناك تواصل 

 بین منتج المجلة والمستفید منھا
 :الالتزامنیة -3

الیشترط أن یتم االستفادة منھا في زمن محدد بل یمتد 
 لیشمل أي زمن 

 :قابلیة التحریك أو الحركة  -4
 –األقراص المدمجة  –الفیدیو –مثل أجھزة الحاسب 

 لةالتلیفونات المحمو
 :قابلیة التحویل  -5

القدرة على نقل المعلومات من وسیط الى أخر ، 
 كالتحویل من صورة مرئیة الى صورة مطبوعة 

 :قابلیة التوصیل -6
امكانیة استخدام األجھزة وتوصیلھا دون التقید بمكان 

 محدد 
  :المجالت االلكترونیة الى ) Dora Santos S -2012(وقسمت 

   CD-ROM ص المدمجة المجالت المتوفرة على األقرا -
 Online المجالت  المتوفرة والمتاحة على الخط المباشر -

  من خالل قواعد بیانات ومراصد معلومات 
المجالت  التي یتم التعامل معھا عبر شبكة اإلنترنت  -

 Webومتوفرة على الویب 
وقد تكون المجالت یومیة ، أسبوعیة ، شھریة، سنویة ، ذات 

  .االصدار  الواحد
البحث الحالي النوع األول الذي یتمثل في مجالت ذات  ویتناول

  CD-ROMاالصدار الواحد المتوفرة على األقراص المدمجة 
وتوسیع آفاق , وتعتبر مجالت األطفال وسیلة لتعلیم وتثقیف الطفل

معارفھ، ولتنمیة مھاراتھ وإثراء خبراتھ، كما أنھا تمتلك مقدرة 
 - بیة لدیھم، وتزویدھم بالقیم استثنائیة في صیاغة االتجاھات اإلیجا

والمفاھیم والحقائق التي  -التي تدعوه الحترام اإلنسان والمجتمع 
باإلضافة إلى , تتماشى مع العصر بطرق شائقة وأشكال مبسطة

إمتاع الطفل وإدخال البھجة والسرور إلى نفسھ وتنمیة التذوق 
ي بذلك الجمالي، وإشغال أوقات فراغھ بما یعود علیھ بالفائدة، وھ

تسھم في تحقیق غایات التربیة والتعلیم ، حیث بات االھتمام بقضایا 
الطفولة، والعمل على تحقیق متطلباتھا في عصٍر تتضاعُف فیھ 

ً، من أھم القضایا التي تشغل المھتمین وأصبح , المعلومات سنویا
السعي إلى االرتقاء بمنابر الطفل الثقافیة وتعزیز وسائلھا؛ من أكثر 

ً وأھمھا على اإلطالق األمور وذلك بغیة اإلعداد المتكامل , إلحاحا
ً  -للطفل  ً واجتماعیا ً وانفعالیا ً على مواكبة  - عقلیا لیصبح قادرا

ل أعباء المستقبل الذي  التطّور العلمي والتفّجر المعرفي، وعلى تحمُّ
ِّم، ولیتمكَّن من  ِّم مقومات السیادة على غیر المتعل سیملك فیھ المتعل

  ام اإلیجابي والفاعل في بناء وتطویر المجتمع الذي یعیش فیھ                        اإلسھ
أن مجالت االطفال كانت في ) 2004-نجالء عالم ( وذكرت 

بدایتھا ذات ھدف تربوي ویتوجھ معظمھا الى طالب المدارس اال 
أنھ بدأ یحید الھدف حتى عزف األطفال عن المجالت واتجھوا الى 

لمرئي وفضائیات االطفال وقد یكون السبب في ذلك أن االعالم ا
معظمھا ان لم یكن كلھا متشابھة في الشكل والموضوعات ، كما أن 
المشكلة االكبر ان معظم  مجالت األطفال ال تختلف عن مجالت 
الكبار اضافة الى تكرار اسماء بعینھا من الرسامین والكتاب 

  .وجھ الیھا كل مجلةوالیوجد تحدید للمرحلة العمریة التي تت
وأجریت العدید من الدراسات في مجال االتصال االلكتروني سوا 
عن طریق الكتب أم الصحائف أم المجالت االلكترونیة ، فتوصلت 

الى أن الكتب ) Landoni  M. and Diaz  P, 2003(دراسة 
االلكترونیة المنشورة على األقراص المدمجة لھا تأثیر ایجابي في 

المحتوى العلمي مما یزید من قابلیة المتعلم على التعلم ، التفاعل مع 
الى أھمیة وسائل ) Arlene J, John K   -2009(وأشارت دراسة 

االتصال االلكترونیة خاصة في مرحلة الدراسة و التي تشمل الكتب 
االلكترونیة التي یتمكن الطالب من االحتفاظ بھا على جھازه 

ل الى وجود اتجاه ایجابي لدى ، كما توص) الالبتوب ( المحمول 
  .الطالب في استخدام الكتب االلكترونیة 

الى تحدید وتحلیل االتجاھات )  Kaitlin J- 2009( وھدفت دراسة
الحالیة نحو المجالت االلكترونیة ، ومدى االقبال علیھا وذلك من 
خالل أداة االستبیان ، وأظھرت نتائج ھذه الدراسات أن ھناك طلبا 

 - Abdus.S(كما توصلت دراسة  .ى المجالت الرقمیة متزایدا عل
الى تفضیل طالب المرحلة االبتدائیة لتلقي المعلومة من )  2014

خالل وسائل التواصل االلكترونیة مثل الكتب االلكترونیة المحملة 
على االقراص المدمجة أو الموجودة على المواقع االلكترونیة على 

  شبكة االنترنت
) 2016 –حاتم عالونة ، طارق الناصر ( وأوصت دراسة 

بضرورة االستفادة من خصائص وسائل االتصال اإللكترونیة 
المختلفة، مثل الوسائط المتعددة والنص الفائق وما إلى ذلك في 
اكساب المعرفة وتعدیل السلوك ، كما توصلت دراسة 

)Maynard.S -2016 ( الى فاعلیة الكتب االلكترونیة المحملة
عام ، ) 12، 11( في تعلم األطفال ) CD(اص المدمجة على  األقر

  كما تكون اتجاه ایجابي نحو ھذا االسلوب من التعلم 
ومن خالل البحث واالطالع لم یجد الباحثتان مجلة الكترونیة 
متخصصة في مجال المالبس والنسیج ، رغم مایحملھ ھذا 

نسان ، التخصص من أھمیة بالغة ، حیث یعد الملبس الجلد الثاني لال
كما أن صناعة المالبس من الصناعات المؤثرة في اقتصاد أي دولة 
، وبما أن طفل الیوم ھو رجل الغد  رأت الباحثتان ضرورة غرس 
ھذه المھارة لدى األطفال بأسلوب یلقى قبول لدیھم  حتى ینشأ جیل 
محب  ومبدع یكون نواه لصناعة متطورة واقتصاد مزدھر  ، 

استثماروقت األطفال المستغرق في مشاھدة  باالضافة الى محاولة
الرسوم واألفالم الكارتونیة الغیرھادفة ، وذلك من خالل تصمیم 
مجلة الكترونیة مقترحة لتعلم أساسیات الخیاطة الیدویة ألطفال 

  .مرحلة الطفولھ المتأخرة
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  :ت اآلتیةومما سبق تتضح مشكلة البحث في التساؤال
ما امكانیة تصمیم مجلة الكترونیة مقترحة لتعلم أساسیات  -1

 الخیاطة الیدویة ألطفال مرحلة الطفولھ المتأخرة ؟
ما أثر المجلة االلكترونیة  المقترحة على التحصیل واألداء  -2

 للمھارات المرتبطة بالخیاطة الیدویة ؟
ما اتجاه أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة نحو التعلم من  -3

 خالل المجلة االلكترونیة المقترحة ؟
  :Objectivesف البحث اھدأ

  :یھدف البحث الى
تصمیم مجلة الكترونیة مقترحة لتعلم اساسیات الخیاطة  -1

  .الیدویة ألطفال مرحلة الطفولھ المتأخرة
قیاس أثر المجلة االلكترونیة  المقترحة على التحصیل  -2

   .واألداء للمھارات المرتبطة بالخیاطة الیدویة
قیاس اتجاه أطفال مرحلة الطفولة المتأخرة نحو التعلم من  -3

 .خالل المجلة االلكترونیة المقترحة
    -:Significance أھمیة البحث

  :تتضح أھمیة البحث فیما یلي 
المساھمة في نقل المعرفة والمھارة وكافة مواد االتصال  -1

 بین األفراد  و المجتمعات بشكل مباشر 
وقت الفراغ لدى األطفال بأسلوب  المساھمة في استغالل -2

 ھادف
 ترسیخ مكانة صناعة المالبس عند األطفال منذ الصغر -3
نشر الوعي فیما یخص انتاج المالبس وتعلیمھا لألطفال  -4

  وبالتالي تكوین جیل صناعي منتج
 :الخطوات االجرائیة للبحث 

 :Methodologyمنھج البحث  -1
تساؤالت البحث  یتبع البحث المنھج الشبھ تجریبي لالجابة على
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  .والتحقق من فروضة 
 :أدوات البحث  -2

 استبیان تحكیم المجلة االلكترونیة -
 )بعدي/ قبلي( االختبار التحصیلي  -
 )بعدي/قبلي( االختبار المھاري  -
 بطاقة المالحظة -
 مقیاس التقدیر -
 مقیاس االتجاه -

 : Delimitationsحدود البحث -3
  :یقتصر البحث على

 سنة ) 12:9(ة أطفال مرحلة الطفولة المتأخر -
 مجلة الكترونیة متخصصة ذات االصدار الواحد -
 )Off-line( مجلة الكترونیة محملة على األقراص المدمجة   -
 –السراجة  –النباتة ( اكساب بعض مھارات الخیاطة الیدویة  -

 )تركیب الكبسون  –الشاللة 
 :Sample البحث عینة -4

ة طالبة في مرحلة الطفول) 15( تكونت عینة البحث من  -
سنة ممن یستطعن استخدام الحاسب )  12:  9( المتأخرة 

  .اآللي  بمدینة جدة بالمملكة العربیة السعودیة 
   Hypothesis فروض البحث -5
یمكن تصمیم مجلة الكترونیة مقترحة لتعلم أساسیات  -1

  .الخیاطة الیدویة ألطفال مرحلة الطفولھ المتأخرة
ً بین متوسط درجات ا -2 ألطفال توجد فروق دالة إحصائیا

في التطبیق القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي واختبار 
لصالح " للمجلة االلكترونیة المقترحة"األداء المھاري 
  .التطبیق البعدي

 :ویتضح ذلك من خالل الفروض التالیة
ً بین متوسط درجات   -  أ توجد فروق دالة إحصائیا

األطفال في التطبیق القبلي والبعدي لالختبار 
ص بالمعارف المرتبطة بالخیاطة التحصیلي الخا

  .الیدویة لصالح االختبار البعدي
ً بین متوسط درجات   - ب توجد فروق دالة إحصائیا

األطفال في التطبیق القبلي والبعدي الختبار 
المھارات المرتبطة بالخیاطة الیدویة لصالح 

 .االختبار البعدي
یتكون اتجاه ایجابي ألطفال مرحلة الطفولة المتأخرة    -3

 .لتعلم من خالل المجلة االلكترونیة المقترحةنحو ا

 : Terminologyمصطلحات البحث 
 Magazine     :مجلة 

" مخزن"المأخوذة عن كلمة  Magazinتعود إلى الكلمة الفرنسیة 
ً، ألول مرة، عام  العربیة، وقد استعمل ھذا المصطلح، تاریخیا

حتوى؛ ، متنوعة المالجریدة، لیصف الصحیفة التي لھا شكل 1731
وذلك ألن الجریدة مخصصة، بشكل محدد لألخبار السریعة 
ً، ومقاالت، ودراسات جادة،  والمحلیة، بینما تقدم المجالت قصصا

  .وفنون أخرى للتسلیة 
 )13: 1998 –محمود أدھم (

 Electronic Magazine: مجلة الكترونیة
ھو نشر مجموعة من الموضوعات المختلفة  على نطاق واسع عبر 

ً أن یتم التوزیع  عن طریق البرید الشبك ة العالمیة، كما یمكن أیضا
  . وغالبا ما یتم توزیعھا مجانا . اإللكتروني أو القرص المرن

-http://www.dictionary.com/browse/electronic
magazine  

مفھوم  على أنھا  جزءا من) 2006 –الفیصل  عبد األمیر(و یعرفھا 
حقل النشر عبر  واسع واشمل وھو النشر االلكتروني ، حیث یمتد

أو توزیع المعلومات واألخبار  (  online publishing) االنترنت
خالل وصالت اتصال عن بعد أو من خالل األجھزة المحمولة ،  من

تصالیة التي تعتمد اال و تقنیة الوسائط المتعددة وغیرھا من النظم
 على شبكة الحاسبات 

(off line publishing  )  حیث یتم  نقل ومعالجة النصوص ،
بمعدالت عالیة من السرعة والمرونة  والصوت والصورة معا

والكفاءة ، ویشترط بھا وجود غالف یحمل عنوان  مع صور 
 .وخطوط جاذبة 

  
 hand sewing :الخیاطة الیدویة 

ً ع لى أنھا عملیة تجمیع طبقات القماش باستخدام وتعرف اجرائیا
االبرة والخیط لتكوین غرز یدویة تشبھ غرزة ماكینة الحیاكة 
ً للغرض منھا ، ویتناول البحث الحالي  وتختلف نوع الغرزة طبقا
غرزة السراجة ، النباتة ، والشاللة ، باالضافة الى تركیب الكبش 

  .والكبسون كوسائل للغلق
 Late Childhood:تأخرة مرحلةالطفولة الم

وھي المرحلة التي تمتد من سن السادسة حتى سن الثانیة عشر من  
العمر وتنتھي ھذه المرحلة ببلوغ الطفل ودخولھ مرحلة مختلفة 
ً عن سابقتھا وھي مرحلة المراھقة، وتتمیز مرحلة الطفولة  كثیرا

م في تعلم المھارات الالزمة لشؤون الحیاة وتعل بالرغبةالمتأخرة 
المعاییر الخلقیة والقیم وتكوین االتجاھات واالستعداد لتحمل 

 . المسؤولیة وضبط االنفعاالت
  

  :اجراءات البحث 
المجلة في صورتھا النھائیة بمجموعة من  انتاجمرت عملیة 

  :المراحل والتي تمثلت في 
 مرحلة الدراسة وجمع المعلومات  -1

ه المرحلة تحدید الفئة المستھدفة وھي األطفال في مرحلة وتم في ھذ
سنة ، حیث أنھا المرحلة التي تتشكل "  12:6" الطفولة المتأخر 

فیھا شخصیة الطفل وتتحدد میولھ ورغباتھ  ، كما تم تحدید األطفال 
الذین یستطیعون استخدام الحاسب اآللي، و تحدید عنوان المجلة  

كون لھ دافع ایجابي ، باالضافة الى أن بحیث ی"  صنع بیدي " وھو
یكون جاذب ومشوق لألطفال ، وتم تحدید اسلوب النشر االلكتروني 

 CD-ROMعن طریق األقراص المدمجة 
  مرحلة تصمیم المجلة االلكترونیة  -2

   تحدید أھداف المجلة 
 وضع محتوى المجلة بما یحقق األھداف المطلوبة 
  واألھدافاعداد أدوات البحث في ضوء المحتوى 
  تصمیم المجلة 

 مرحلة انتاج المجلة  -3
  صور للخلفیة ً انتاج غالف المجلة مستخدما

 تتناسب مع الفئة المستھدفة
  الصور  –النصوص المكتوبة ( تم استخدام

  العداد المحتوى) الفیدیو  –الثابتة 
  تحمیل المجلة على األقراص المدمجة 

 مرحلة التقویم  -4
ى مجموعة من المحكمین تم توزیع األقراص المدمجة عل

وذلك البداء الرأي في محتوى "   7ملحق رقم    " 
المجلة االلكترونیة ومدى مناسبتھا لتحقیق األھداف ، 

وارتباطھا باألدوات ، باالضافة الى  مدى مناسبة تصمیم 
المجلة  للموضوع وللفئة المستھدفة، وأقروا جمیعھم 

  .ة بصالحیة المحتوى مع بعض التعدیالت البسیط
وقامت الباحثتان باجراء التعدیالت المطلوبة واخراج 

  .المجلة في صورتھا النھائیة 
 مرحلة التنفیذ -5

تم توزیع األقراص المدمجة بعد اجراء التعدیالت المطلوبة من قبل 
من األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة   15المحكمین على عدد 

، وتم " .لسعودیةغرفةجدة بالمملكة العربیة ا"وتم ذلك في مقر 

http://www.dictionary.com/browse/electronic
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مراعاة اجراء االختبارات القبلیة على األطفال ، ثم اجراء 
أیام من توزیع األقراص المدمجة ،  7االختبارات البعدیة بعد فترة 

  . وتم تحدید عدد األیام باالتفاق بین الباحثات واألطفال 
  :وتوضح الصور التالیة بعض شاشات المجلة االلكترونیة 

  
  ضح غالف المجلة االلكترونیةتو) 1(صورة رقم 

  
  توضح محتوى المجلة االلكترونیة) 2(صورة رقم 

  
  توضح الھدف العام للمجلةااللكترونیة) 3(صورة رقم 

  
  توضح بعض أدوات القص) 4(صورة رقم 

  
  توضح بعض أدوات الخیاطة) 5(صورة رقم 

  
  توضح طرق تجھیز القماش) 6(صورة رقم 

  
  ص بعض األقمشةتوضح خصائ) 7(صورة رقم 

  
  توضح طریقة عمل غرزة السراجة) 8(صورة رقم 
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  توضح طریقة عمل غرزة الشاللة) 9(صورة رقم 

  
  توضح طریقة تركیب األزرار) 10(صورة رقم 

  
  توضح طریقة تركیب الكبشة) 11(صورة رقم 

  
  طریقة عمل شنطة ید) 12(صورة رقم 

  
 المجلة توضح كلمة تشجیعیة في ختام) 13(صورة رقم 

  االلكترونیة
  :وبذلك تم التحقق من صحة الفرض األول الذي ینص على  

یمكن تصمیم مجلة الكترونیة مقترحة لتعلم أساسیات الخیاطة "
  " الیدویة ألطفال مرحلة الطفولھ المتأخرة

  صدق وثبات أدوات البحث
  : صدق وثبات االختبار التحصیلي 

  : الصدق  -1
  : الصدق المنطقي 

على لجنة تحكیم من "2ملحق رقم "االختبار التحصیلي تم عرض 
بغرض التأكد من مدى " 7ملحق رقم "األساتذة المتخصصین 

سھولة ووضوح عبارات االختبار ، وارتباط األھداف بأسئلة 
االختبار ، وقد أجمع المحكمین على صالحیة االختبار التحصیلي 

ً على للتطبیق مع إبداء بعض المقترحات ، وقد تم التعدی ل بناءا
  .مقترحاتھم 

  : الثبـات  -2
ً فیما یعطي من النتائج ، وقد  یقصد بالثبات أن یكون االختبار منسقا

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

تم التأكد من ثبات االختبار التحصیلي باستخدام طریقة التجزئة 
، وھي قیمة  0.927 – 0.849فیة ، وكانت قیمة معامل الثبات النص

القترابھا من الواحد الصحیح ، مما یدل  0.01دالة عند مستوى 
  .على ثبات االختبار التحصیلي 

  : ثبات معامل ألفا  -ب
، وھي قیمة مرتفعة وھذا دلیل على  0.883= وجد أن معامل ألفا 

القترابھا من الواحد  0.01ثبات االختبار التحصیلي عند مستوى 
 الصحیح

 ثبات االختبار التحصیلي)  1( جدول 

 
  :صدق وثبات االختبار التطبیقي المھاري 

  : الصدق  -1
على "3ملحق رقم "بار المھاري تم عرض االخت: الصدق المنطقي 

ً "7ملحق رقم "مجموعة من األساتذة المتخصصین  وأقروا جمیعا
  . بصالحیتھ للتطبیق

  : الثبات  -2
  : ثبات المصححین 

یمكن الحصول على معامل ثبات المصححین بحساب معامل 
االرتباط بین الدرجات التي یعطیھا مصححان أو أكثر لنفس األفراد 

رات ، وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص یحصل على أو لنفس االختبا
  .درجتین أو أكثر من تصحیح اختبار واحد 

وتم التصحیح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمین وذلك باستخدام 
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في عملیة التقویم وقام كل " مقیاس التقدیر  ، بطاقة المالحظة"
  . مصحح بعملیة التقویم بمفرده 

ین الدرجات الثالث التي وضعھا وقد تم حساب معامل االرتباط ب

لالختبار التطبیقي البعدي باستخدام ) س ، ص ، ع(المصححین 
  :معامل ارتباط الرتب والجدول التالي یوضح ذلك 

  "مقیاس التقدیر"معامل االرتباط بین المصححین لالختبار المھاري )  2(  جدول 

  المصححین
اختیار 

وتجھیز 
  القماش

الغرز 
الیدویة 
  المنفذة

  المجموع ككل  الشكل العام  دوات الغلقأ

  0.870  0.702  0.835  0.766  0.901  س ، ص
  0.794  0.851  0.924  0.861  0.728  س ، ع

  0.745  0.964  0.782  0.812  0.946  ص ، ع
  "بطاقة المالحظة"معامل االرتباط بین المصححین لالختبار المھاري )  3(  جدول 

  المجموع ككل  تثبیت أدوات األقفال  ض الغرز األساسیة تنفیذ بع  تجھیز القماش وقصھ  المصححین
  0.801  0.951  0.750  0.930  س ، ص

  0.777  0.913  0.864  0.713  س ، ع
  0.849  0.739  0.892  0.826  ص ، ع

 
یتضح من الجدول السابق ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین     

من  القترابھا 0.01المصححین ، وجمیع القیم دالة عند مستوى 
الواحد الصحیح ، مما یدل على ثبات االختبار التطبیقي الذي یقیس 

ً على ثبات  ملحق "مقیاس التقدیر (األداء المھاري ، كما یدل أیضا
وھما األداتان ") 5ملحق رقم "، بطاقة المالحظة" 4رقم 

  .المستخدمتان في تصحیح االختبار المھاري 
المجلة االلكترونیة مقیاس اتجاه األطفال نحو التعلم من خالل 

  "6ملحق رقم " :المقترحة 
   : صدق المقیاس

 .یقصد بھ قدرة المقیاس على قیاس ما وضع لقیاسھ     
الصدق باستخدام االتساق الداخلي بین درجة كل عبارة والدرجة 

  :الكلیة للمقیاس 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب     

بین درجة كل عبارة ) ل ارتباط  بیرسونمعام(معامل االرتباط 
اتجاھات األطفال نحو التعلم من خالل (والدرجة الكلیة للمقیاس 

  .یوضح ذلك  4رقم ، والجدول ) المجلة االلكترونیة المقترحة
یتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوى      

ا یدل على القترابھا من الواحد الصحیح مم)  0.05 -  0.01( 
  .         صدق وتجانس عبارات المقیاس 

  :الثبات 
، وعدم  یقصد بالثبات دقة االختبار في القیاس والمالحظة     

، واتساقھ  واطراده فیما یزودنا بھ من معلومات  تناقضھ مع نفسھ
عن سلوك المفحوص ، وھو النسبة بین تباین الدرجة على المقیاس 

علي للمفحوص ، و تم حساب الثبات عن التي تشیر إلى األداء الف
  :طریق 

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

قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة ودرجة )  4( جدول 
  اتجاھات األطفال نحو التعلم من خالل المجلة المقترحة مقیاس

  الداللة  االرتباط  - م
1-  0.728  0.01  
2-  0.803  0.01  
3-  0.625  0.05  
4-  0.607  0.05  
5-  0.795  0.01  
6-  0.846  0.01  
7-  0.902  0.01  
8-  0.769  0.01  
9-  0.871  0.01  

10-  0.899  0.01  
11-  0.641  0.05  
12-  0.927  0.01  
13-  0.774  0.01  
14-  0.619  0.05  

      
  تجاھات األطفال نحو التعلم من خالل المجلة االلكترونیة المقترحةا قیم معامل الثبات لمقیاس) 5( جدول 

  التجزئة النصفیة  معامل الفا  
  ثبات مقیاس اتجاھات األطفال نحو التعلم من 

  0.846 – 0.751  0.795  خالل المجلة االلكترونیة المقترحة ككل

  
معامل : یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات     

مما یدل على ثبات   0.01فا ، التجزئة النصفیة ، دالة عند مستوى ال
  .المقیاس 

  :نتائج البحث 
  : الفـرض الثاني  -1

  : ینص الفرض الثاني على ما یلي  

في  توجد فروق دالة إحصائیاً بین متوسطي درجات األطفال"  
التطبیق القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي واختبار األداء 

لصالح التطبیق " المقترحةللمجلة االلكترونیة "المھاري 
  ."البعدي

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

  لي والبعدي للمجلة االلكترونیة المقترحةداللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القب)   6(جدول 
  مجمــوع

 –المعرفي "
  "المھاري

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  0.01  43.360  14  15  4.909  35.591  القبلــي
  9.719  173.741  البعــدي  لصالح البعدي
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  داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي والبعدي للمجلة االلكترونیة المقترحة)  1 (شكل 

تساوي " ت"أن قیمة )  1( والشكل )  6 (یتضح من الجدول رقم    
،  0.01وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى " 43.360"

حیث كان متوسط درجات األطفال في التطبیق البعدي 
، بینما كان متوسط درجات األطفال في التطبیق " 173.741"

، مما یشیر إلى وجود فروق حقیقیة بین " 35.591"القبلي 
یق البعدي ، أي أن المجلة االلكترونیة التطبیقین لصالح التطب

المقترحة لھا فاعلیة في إكساب معارف ومھارات أساسیات الخیاطة 
  .الیدویة ألطفال مرحلة الطفولة المتأخرة 

) = ت(قیمة =  t: ولمعرفة حجم التأثیر تم تطبیق معادلة ایتا    
43.360  ،df  = 14= درجات الحریة  

n2 = t2 0.99 = t2 + df 
   n2 =  0.99وبحساب حجم التأثیر وجد إن 

           
  .وبذلك یتحقق الفرض الثاني وھذا یعنى أن حجم التأثیر كبیر ، 

أن المجلة تتیح للطفل إمكانیات التحكم في  وقد یرجع ذلك الى
ظروف العرض، إذ تتاح لھ قراءتھا في أي وقت، أو أي ظرف 

بھ في القراءة حسب یشاء، كما یمكن أن تستغرق الوقت الذي یناس
مقدرتھ اللغویة وقدرتھ على الفھم والتطبیق ، كما یمكنھا االطالع 
علیھا من خالل األقراص المدمجة ،وأن یعود إلى قراءة المجلة أو 
موضوعات معینة منھا متى یشاء ، كما أن مجلة الطفل بمرور 

الوقت تتحول إلى صدیق لھ، إذ تنشأ بینھ وبین صفحات المجلة 
عالقة وطیدة تجعلھ یثق بھا إلى حد كبیر، ویتفاعل معھا،  وصورھا

وھو ما اتضح من خالل االختبارات البعدیة ونتائج التطبیق ، ویتفق 
  )Wilson R., Landoni M. and Gibb F - 2003 (ذلك مع 

المظھر والتصمیم یمكن أن تؤثر على شعور حیث توصلوا الى أن 
لفعلیة ، وأكدوا على أن المستخدمین ، ودفعھم نحو المشاركة ا

المستخدمین یریدون بعض المالمح من الكتب الورقیة مصاغة في 
اسالیب النشر اإللكترونیة ، وھو ما أكدا علیھ الباحثتان من خالل 

، واتفق أیضا مع ما توصلت المجلة االلكترونیة موضع الدراسة 
من أن المجالت ) Jos M., Edith G -2010(الیھ دراسة 

ً لما حققتھ من فاعلیة مع االلكترونی ة لھا مستقبل مفتوح نظرا
مستخدمیھا ، وامكانیة النشر في اي زمان ومكان مستغرقة جزء 

  .ضئیل من الزمن 
  : الفـرض الفرعي األول - 1.1

  : ینص الفرض الفرعي األول على ما یلي  
توجد فروق دالة إحصائیاً بین متوسط درجات األطفال في  "   

والبعدي لالختبار التحصیلي الخاص بالمعارف التطبیق القبلي 
  " .المرتبطة بالخیاطة الیدویة لصالح االختبار البعدي 

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

 تحصیليداللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي والبعدي لالختبار ال)  7( جدول 

االختبار 
  التحصیلي

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

  0.01  16.299  14  15  1.445  3.281  القبلــي
  3.214  24.154  البعــدي  لصالح البعدي

  
 داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي)  2( شكل 
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تساوي " ت"أن قیمة ) 2(  والشكل )  7(یتضح من الجدول رقم  
، وھي قیمة ذات داللة إحصائیة لالختبار التحصیلي " 16.299"

لصالح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط  0.01عند مستوى 
، بینما كان متوسط " 24.154"درجات األطفال في التطبیق البعدي 

وبذلك یتحقق ، " 3.281"درجات األطفال في التطبیق القبلي 
  .الفـرض الفرعي األول

ید في مرحلة الطفولة اتجاه األطفال المتزا وقد یرجع ذلك الى أن
المتأخرة نحو الوسائل االلكترونیة في اللعب وقضاء أوقات الفراغ 
قد ساعد في انجذابھم الى المجلة والتعرف على محتواھا ، وتكرار 

 .Landoni  M(القراءة حتى االستیعاب ، ویتفق ذلك مع دراسة 
and Diaz  P, 2003 ( حیث توصل الى أن الكتب االلكترونیة

رة على األقراص المدمجة لھا تأثیر ایجابي في التفاعل مع المنشو
المحتوى العلمي مما یزید من قابلیة المتعلم على التعلم  ، كما 

الى فاعلیة مجلة باستخدام ) 2011 –مروة الحسیني محمد (توصلت 

الكمبیوتر لتنمیة بعض جوانب الخیال العلمي لدى األطفال ،و یتفق 
أن مجالت األطفال )  2012 –دي دكاك أمل حم(ذلك مع ما ذكرتھ 

واحدة من األسالیب الفعالة ، فھي تعمل على إكساب الطفل مجموعة 
االتجاھات، واألفكار، واللغة، وعناصر الثقافة والمعرفة مما : من

یسھم في تكوینھ ، ویرجع ذلك الى ما تمتلكھ من قوة تأثیر ومتعة ال 
  .إلى الطفل یملكھا غیرھا من الوسائل األخرى الموجھة

  : الفـرض الفرعي الثاني - 2.1
  : ینص الفرض الفرعي الثاني على ما یلي  

توجد فروق دالة إحصائیاً بین متوسط درجات األطفال في  "
التطبیق القبلي والبعدي الختبار المھارات المرتبطة بالخیاطة 

  " .الیدویة لصالح االختبار البعدي 
والجداول " ت"بیق اختبار وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تط  

  : التالیة توضح ذلك 

  "مقیاس التقدیر"والبعدي الختبار األداء المھاري داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي) 8( جدول 

  

 
  داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي)   3( شكل

 "مقیاس التقدیر"والبعدي الختبار األداء المھاري 
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  :األتي )  3( والشكل )  8( ل رقم یتضح من الجدو
اختیار : للمحور األول " 10.528"تساوي " ت"أن قیمة  -1

وتجھیز القماش ، وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
لصالح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01

، بینما كان متوسط " 17.261"األطفال في التطبیق البعدي 
 " .4.058"تطبیق القبلي درجات األطفال في ال

لغرزة النباتھ ، وھي قیمة " 12.888"تساوي " ت"أن قیمة  -2
لصالح االختبار  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

البعدى ، حیث كان متوسط درجات األطفال في التطبیق 
، بینما كان متوسط درجات األطفال في " 19.007"البعدي 

 " .3.232"التطبیق القبلي 
لغرزة السراجة ، وھي " 11.403"تساوي " ت"أن قیمة  -3

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

، بینما كان متوسط درجات األطفال في " 16.452"البعدي 
 " .3.611"التطبیق القبلي 

وھي قیمة  لغرزة الشاللة ،" 9.532"تساوي " ت"أن قیمة  -4
لصالح االختبار  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

البعدى ، حیث كان متوسط درجات األطفال في التطبیق 
، بینما كان متوسط درجات األطفال في " 14.047"البعدي 

 " .2.529"التطبیق القبلي 
للمجموع الكلي للمحور " 23.467"تساوي " ت"أن قیمة  -5

نفذة ، وھي قیمة ذات داللة الغرز الیدویة الم: الثاني 
لصالح االختبار البعدى ، حیث  0.01إحصائیة عند مستوى 

" 49.506"كان متوسط درجات األطفال في التطبیق البعدي 
، بینما كان متوسط درجات األطفال في التطبیق القبلي 

"9.372. " 
أدوات : للمحور الثالث " 8.443"تساوي " ت"أن قیمة  -6

 0.01داللة إحصائیة عند مستوى  الغلق ، وھي قیمة ذات
لصالح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط درجات األطفال 

، بینما كان متوسط درجات " 13.208"في التطبیق البعدي 
 " .2.002"األطفال في التطبیق القبلي 

الشكل : للمحور الرابع " 10.609"تساوي " ت"أن قیمة  -7
 0.01مستوى  العام ، وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند

لصالح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط درجات األطفال 
، بینما كان متوسط درجات " 15.327"في التطبیق البعدي 

 " .3.495"األطفال في التطبیق القبلي 
لمجموع االختبار المھاري " 32.685"تساوي " ت"أن قیمة  -8

، وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند " مقیاس التقدیر"
لصالح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط  0.01 مستوى

، بینما كان " 95.302"درجات األطفال في التطبیق البعدي 
 " .18.927"متوسط درجات األطفال في التطبیق القبلي 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي)   9( جدول 
  "الحظةبطاقة الم"والبعدي الختبار األداء المھاري 

بطاقة 
  المالحظة

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

االنحراف 
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  تجھیز القماش وقصھ: المحور األول 
  0.01  8.522  14  15  0.658  3.591  القبلــي

  2.186  12.666  البعــدي  لصالح البعدي
  الغرز الیدویة المنفذة: حور الثاني الم

  تنفیذ غرزة السراجة
  0.01  7.634  14  15  0.707  2.779  القبلــي

  1.576  10.420  البعــدي  لصالح البعدي
  تنفیذ غرزة النباتھ

  0.01  5.374  14  15  0.527  2.410  القبلــي
  1.488  9.887  البعــدي  لصالح البعدي

  تنفیذ غرزة الشاللة
  0.01  9.569  14  15  0.980  2.696  بلــيالق

  2.514  11.203  البعــدي  لصالح البعدي
  الغرز الیدویة المنفذة: المجموع الكلي للمحور الثاني 

  0.01  18.321  14  15  2.604  7.885  القبلــي
  3.436  31.510  البعــدي  لصالح البعدي

  "سونتركیب الكب"تثبیت أدوات األقفال : المحور الثالث 
  0.01  8.080  14  15  0.678  1.907  القبلــي

  2.055  10.109  البعــدي  لصالح البعدي
  "بطاقة المالحظة"مجموع االختبار المھاري 

  0.01  24.249  14  15  2.519  13.383  القبلــي
  5.112  54.285  البعــدي  لصالح البعدي
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  داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي)  4(  شكل 

 "بطاقة المالحظة"والبعدي الختبار األداء المھاري 
  :األتي )  4( والشكل )  9( یتضح من الجدول رقم 

تجھیز : حور األول للم" 8.522"تساوي " ت"أن قیمة  -1
القماش وقصھ ، وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

لصالح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط درجات  0.01
، بینما كان متوسط " 12.666"األطفال في التطبیق البعدي 

 " .3.591"درجات األطفال في التطبیق القبلي 
جة ، وھي لتنفیذ غرزة السرا" 7.634"تساوي " ت"أن قیمة  -2

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

، بینما كان متوسط درجات األطفال في " 10.420"البعدي 
 " .2.779"التطبیق القبلي 

لتنفیذ غرزة النباتھ ، وھي " 5.374"تساوي " ت"أن قیمة  -3
لصالح االختبار  0.01ائیة عند مستوى قیمة ذات داللة إحص

البعدى ، حیث كان متوسط درجات األطفال في التطبیق 
، بینما كان متوسط درجات األطفال في " 9.887"البعدي 

 " .2.410"التطبیق القبلي 
لتنفیذ غرزة الشاللة ، وھي " 9.569"تساوي " ت"أن قیمة  -4

ختبار لصالح اال 0.01قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
البعدى ، حیث كان متوسط درجات األطفال في التطبیق 

، بینما كان متوسط درجات األطفال في " 11.203"البعدي 

 " .2.696"التطبیق القبلي 
للمجموع الكلي للمحور " 18.321"تساوي " ت"أن قیمة  -5

الغرز الیدویة المنفذة ، وھي قیمة ذات داللة : الثاني 
الح االختبار البعدى ، حیث لص 0.01إحصائیة عند مستوى 

" 31.510"كان متوسط درجات األطفال في التطبیق البعدي 
، بینما كان متوسط درجات األطفال في التطبیق القبلي 

"7.885. " 
تثبیت : للمحور الثالث " 8.080"تساوي " ت"أن قیمة  -6

، وھي قیمة ذات داللة " تركیب الكبسون"أدوات األقفال 
لصالح االختبار البعدى ، حیث  0.01إحصائیة عند مستوى 

" 10.109"كان متوسط درجات األطفال في التطبیق البعدي 
، بینما كان متوسط درجات األطفال في التطبیق القبلي 

"1.907. " 
لمجموع االختبار المھاري " 24.249"تساوي " ت"أن قیمة  -7

، وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند " بطاقة المالحظة"
الح االختبار البعدى ، حیث كان متوسط لص 0.01مستوى 

، بینما كان " 54.285"درجات األطفال في التطبیق البعدي 
 " .13.383"متوسط درجات األطفال في التطبیق القبلي 

  والبعدي للمجموع الكلي الختبار األداء المھاري داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي)  10(  جدول 
وع االختبار مجم

  المھاري ككل
  المتوسط الحسابي

  "م"
  االنحراف المعیاري

  "ع"
  عـدد أفراد العینـة

  "ن"
  درجـات الحریـة

مستوى الداللة   قیمـة ت  "ح.د"
  واتجاھھا

  0.01  36.511  14  15  4.587  32.310  القبلــي
  7.154  149.587  البعــدي  لصالح البعدي

  
  والبعدي للمجموع الكلي الختبار األداء المھاري داللة الفروق بین متوسطي درجات األطفال في التطبیق القبلي)  5(  شكل 
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" ت"أن قیمة )  5( والشكل )  10( یتضح من الجدول رقم     
للمجموع الكلي الختبار األداء المھاري ، وھي " 36.511"تساوي 

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

، بینما كان متوسط درجات األطفال في التطبیق " 149.587"
  .الثاني یتحقق الفـرض الفرعي، وبذلك " 32.310"القبلي 

رغبة األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة في  وقد یرجع ذلك الى
العمل الیدوي وتحقیق الذات من خالل المنتجات الملموسة ، حیث 

أن العمل الیدوي یساعد في شغل أوقات الفراغ ، والترویح عن 
النفس ، وھو ما یتضح من خالل قنوات الیوتیوب التي توجھ الكثیر 

نتجة ألطفال ھذه المرحلة حتى یستطیعوا محاكاتھا من التجارب الم
 &Abdul Mutalib E(ما توصلت الیھ دراسة  ، ویتفق ذلك مع
others-2014 ( من فاعلیة استخدام وسائل النشر االلكترونیة

وخاصة الكتب االلكترونیة في اكساب المھارات والمعارف 

تدائي،  المرتبطة بالمقررات الدراسیة ألطفال الصف الخامس االب
التي توصلت ) Maynard.S  -2016(كما اتفق مع نتائج دراسة 

الى الى فاعلیة الكتب االلكترونیة المحملة على  األقراص المدمجة 
)CD ( في اكساب األطفال )عام المھارات  المرتبطة ) 12، 11

بالمقررات المدرسیة ، حیث جاءت نتائج االختبار البعدي لتؤكد 
  اللكتروني ألطفال مرحلة الطفولة المتأخرةفاعلیة اسلوب النشر ا

  :الفرض الثالث  -2
  : ینص الفرض الثالث على ما یلي   
یتكون اتجاه ایجابي ألطفال مرحلة الطفولة المتأخرة نحو "   

  "التعلم من خالل المجلة االلكترونیة المقترحة
وللتحقق من ھذا الفرض تم حساب التكرارات والنسب المئویة     

األطفال نحو التعلم من خالل المجلة االلكترونیة المقترحة التجاھات 
  والجدول التالي یوضح ذلك 

  یوضح التكرارات والنسب المئویة التجاھات األطفال نحو التعلم من خالل المجلة االلكترونیة المقترحة)   11( جدول 

  موافق الي   موافق   البنود  - م
  غیر موافق  حد ما 

  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد
  %0  0  %13.3  2  %86.7  13  ساعدت المجلة على تبسیط المعلومات وسھولة الفھم  -1
  %0  0 %0  0 %100  15  أشعر بدافعیة لتعلم موضوعات أخرى مرتبطة بالحیاكة  -2
  %6.7  1  %13.3  2  %80  12  المجلة تساعدني على فھم المعلومة بنفسي  -3
استغالل أوقات فراغي في  ساعدتني المعلومات على  -4

  %0  0 %0  0 %100  15  عمل مفید

  %0  0  %13.3  2  %86.7  13  أصبحت المجلة بدیال لي عن المواقع الغیر فعالة  -5
ساعدتني المجلة على اكتساب مھارات یدویة جدیدة لم   -6

  %0  0 %0  0 %100  15  یسبق تعلمھا من قبل 

  %0  0 %0  0 %100  15  أؤید تعمیم التجربة لتعلم مھارات عملیة   -7
  %0  0  %20  3  %80  12  یتناسب المحتوى مع مھاراتي  -8
  %0  0 %0  0 %100  15  تثیر الدراسة في ھذا المجال االنتباه   -9

  %0  0 %0  0 %100  15  أحرص على إظھار عملي بأفضل صورة  -10
  %0  0  %13.3  2  %86.7  13  أھتم بالدقة في األداء  -11
  %0  0  %13.3  2  %86.7  13  لأشعر بالسعادة أثناء العم  -12
  %0  0 %0  0 %100  15  أحببت العمل في مجال المالبس  -13
  %0  0 %0  0 %100  15  أشعر بالنجاح  -14

  
ساعدت المجلة على تبسیط المعلومات وسھولة " 1"بالنسبة لبند  -1

  :الفھم 
% 86.7من األطفال كانوا موافقین بنسبة  13یتضح من الجدول أن 

  % .13.3طفال كانوا موافقین إلى حد ما بنسبة من األ 2، بینما 
أشعر بدافعیة لتعلم موضوعات أخرى مرتبطة " 2"بالنسبة لبند  -2

  :بالحیاكة 
  % .100یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسبة 

  :المجلة تساعدني على فھم المعلومة بنفسي " 3"بالنسبة لبند  -3
، % 80ألطفال كانوا موافقین بنسبة من ا 12یتضح من الجدول أن 

 1، و% 13.3من األطفال كانوا موافقین إلى حد ما بنسبة  2بینما 
  % .6.7من األطفال كان غیر موافق بنسبة 

ساعدتني المعلومات على استغالل أوقات " 4"بالنسبة لبند  -4
  :فراغي في عمل مفید 

  % .100ة یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسب
أصبحت المجلة بدیال لي عن المواقع الغیر " 5"بالنسبة لبند  -5

  :فعالة 
% 86.7من األطفال كانوا موافقین بنسبة  13یتضح من الجدول أن 

  % .13.3من األطفال كانوا موافقین إلى حد ما بنسبة  2، بینما 
ساعدتني المجلة على اكتساب مھارات یدویة " 6"بالنسبة لبند  -6

  :ة لم یسبق تعلمھا من قبل جدید
  % .100یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسبة 

  :أؤید تعمیم التجربة لتعلم مھارات عملیة " 7"بالنسبة لبند  -7
  % .100یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسبة 

  :یتناسب المحتوى مع مھاراتي " 8"بالنسبة لبند  -8
، % 80من األطفال كانوا موافقین بنسبة  12ن الجدول أن یتضح م

  % .20من األطفال كانوا موافقین إلى حد ما بنسبة  3بینما 
  :تثیر الدراسة في ھذا المجال االنتباه " 9"بالنسبة لبند  -9

  % .100یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسبة 
  :ھار عملي بأفضل صورة أحرص على إظ" 10"بالنسبة لبند  -10

  % .100یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسبة 
  :أھتم بالدقة في األداء " 11"بالنسبة لبند  -11

% 86.7من األطفال كانوا موافقین بنسبة  13یتضح من الجدول أن 
  % .13.3من األطفال كانوا موافقین إلى حد ما بنسبة  2، بینما 

  :أشعر بالسعادة أثناء العمل " 12"بند بالنسبة ل -12
% 86.7من األطفال كانوا موافقین بنسبة  13یتضح من الجدول أن 

  % .13.3من األطفال كانوا موافقین إلى حد ما بنسبة  2، بینما 
  :أحببت العمل في مجال المالبس " 13"بالنسبة لبند  -13

  % .100 یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسبة
  :أشعر بالنجاح " 14"بالنسبة لبند  -14

، % 100یتضح من الجدول أن جمیع األطفال كانوا موافقین بنسبة 
  . وبذلك یتحقق الفرض الثالث

الى  80( ومن خالل النتائج السابقة نجد أن نسب البنود تتراوح بین
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وھي نسب تدل على تكوین أراء ایجابیة للعینة نحو تعلم % ) 100
  .الخیاطة الیدویة  باستخدام المجلة االلكترونیة المقترحة مھارات

استخدام الوسائل المتعددة والتقنیات المتنوعة  وقد یرجع ذلك الى
المتوفرة باإلنترنت في تصمیم المجلة ، واحتوائھا على الرسوم 
ً في الطفل ،كما أن مجالت  والصور والخلفیات التي تؤثر ایجابیا

مة المطبوعة والصورة واللون، في تعبیرھا األطفال تعتمد على الكل
ّھا تجمع بین اللغة اللفظیة المكتوبة وبین  عن األفكار والحقائق، أي أن

وتكمن أھمیّة ذلك في " اللغة البصریة"ما یسّمى باللغة غیراللفظیة 
ّھ یفّكر بواسطة الصورة البصریة  ً أي أن أن الطفل ذاتھ بصري أوال

-   Arlene J, John K(دراسة قبل كل شيء ، ویتفق ذلك مع 
حیث توصلت الى وجود اتجاه ایجابي لدى الطالب في ) 2009

 - Kaitlin J( استخدام الكتب االلكترونیة، كما توصلت دراسة
الى أن ھناك اتجاه ایجابي ومتزاید نحو النشر االلكتروني )  2009

ً على النشر التقلیدي ، وتوصلت دراسة   ً سلبیا مما قد یؤثرتأثیرا
)Abdus.S - 2014  ( الى قیاس اتجاه طالب المرحلة االبتدائیة

نحو وسائل النشر االلكترونیة المحملة على االقراص المدمجة أو 
، حیث وجد أن  الموجودة على المواقع االلكترونیة بشبكة االنترنت

 ھناك اتجاه ایجابي لطالب المرحلة االبتدائیة 
  :خالصة النتائج 

  :تم التوصل الى 
م مجلة الكترونیة لتعلم أساسیات الخیاطة الیدویة تصمی -1

 .ألطفال مرحلة الطفولة المتأخرة
فاعلیة المجلة االلكترونیة المصممة لتعلم بعض غرزالحیاكة  -2

 الیدویة للمالبس
تركیب  –تركیب الكبسون  –الشاللة  –النباتة  –السراجة (

 )الكبشة 
معارف فاعلیة المجلة االلكترونیة المصممة في اكساب ال -3

 المرتبطة ببعض غرزالحیاكة الیدویة للمالبس
البعدي / القبلي( وتم قیاس ذلك من خالل االختبار التحصیلي

( 
فاعلیة المجلة االلكترونیة المصممة في اكساب المھارات  -4

 المرتبطة ببعض غرزالحیاكة الیدویة للمالبس
) البعدي / القبلي( وتم قیاس ذلك من خالل االختبار المھاري

مقیاس  –بطاقة المالحظة ( ذي تم تصحیحة باستخدام وال
  )التقدیر

تكوین اراء ایجابیة نحو تعلم بعض غرز الخیاطة الیدویة  -5
 باستخدام المجلة االلكترونیة

  وتم قیاس ذلك باستخدام مقیاس االتجاه
  :توصیات البحث 

االھتمام بالدراسات البینیة بین مجال تكنولوجیا االتصاالت  -1
 روني ، ومجال المالبس والنسیجوالنشر االلكت

اصدار سلسلة من مجالت األطفال االلكترونیة التي تتناول  -2
 المھارات المرتبطة بالمالبس 

تحویل المجلة المقترحة الى مجلة منشورةعلى شبكة  -3
  االنترنت
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