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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

تتلخص مشكلة البحث في عدم تمكن طالبات تخصص تصمیم األزیاء من تصمیم أو رسم مكمالت المالبس بصورة متقنة، 
ا لتركیز مناھج تصمیم األزیاء بجامعات المملكة العربیة السعودیة على األزیاء بصورة خاصة؛ لذلك استھدف البحث  ً نظر

لتنمیة مھارات تصمیم األحذیة لدى طالبات قسم المالبس " multimedia"دام الوسائط المتعددة إعداد وحدة تعلیمیة باستخ
والنسیج، وقیاس مدى فاعلیتھا في إكساب الطالبات المعارف والمھارات الخاصة بتصمیم االحذیة، وقد اشتملت عینة البحث 

اتبع البحث المنھج  . امعة الملك عبد العزیز بمدینة جدةطالبة من قسم المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي، ج) ١٣(على
التجریبي لتصمیم وحدة تعلیمیة لتنمیة مھارات الطالبات في رسم وتصمیم األحذیة، وفي ضوء طبیعة ھذا البحث وقع االختیار 

أدوات البحث على  كما اشتملت. باستخدام المجموعة الواحدة" التطبیق القبلي البعدي"على التطبیق التجریبي من أسلوب 
واختبارین . الوحدة التعلیمیة المقترحة باستخدام الوسائط المتعددة، استبیان لقیاس الكفاءة الفنیة والتعلیمیة للوحدة التعلیمیة

إضافة إلى مقیاس تقدیر لتقییم نتائج . لقیاس المعارف والمھارات المتضمنة في الوحدة التعلیمیة) بعدي/ قبلي (معرفي ومھاري 
وجود داللة إحصائیة عند مستوى : أسفرت نتائج البحث على. وحدة وذلك لقیاس المھارات التي تحتویھا الوحدة التعلیمیةال

بین متوسط درجات الطالبات في االختبار المعرفي قبل تطبیق الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة ) ٠٥,٠≤  α(الداللة
بین متوسط درجات الطالبات في ) ٠٥,٠≤  α(جود داللة إحصائیة عند مستوى الداللةو. وبعدھا، لصالح االختبار البعدي

ذلك یدل على فاعلیة . االختبار المھاري قبل تطبیق الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة وبعدھا، لصالح االختبار البعدي
م تصمیم تدریس الوحدة التعلیمیة لتصمیم األحذیة باستخدام الوسائط المتعدد ّ ة في رفع مستوى التحصیل المعرفي والمھاري لتعل
بإضافة الوحدة التعلیمیة المقترحة لتصمیم  الدراسةوتوصي   .األحذیة لطالبات قسم المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي

وربط تصمیم . المختصة باألزیاءاألحذیة باستخدام الوسائط المتعددة لمناھج تصمیم األزیاء بجامعات المملكة العربیة السعودیة 
األحذیة بصناعة األحذیة، وإدخالھا كمقترح ضمن مجاالت الصناعات المحلیة، والمشاریع الصغیرة كبدایة، ومنھا إلى اإلنتاج 

  .الكبیر

 فاعلیة وحدة تعلیمیة  
 The effectiveness of an 

educational unit  
 الوسائط المتعددة

 Multimedia  
 ةتصمیم األحذی

 shoes Design   

  

Paper received 24th August 2016,  accepted 20th September 2016 ,   published 15th of October 2016 
  

  :Introductionمقدمة 
التطور في عملیة التعلیم في العصر الحالي یفرض استخدام 
التكنولوجیا والبرامج والتطبیقات كوسیلة لنقل المعرفة والخبرات، 
والوسائط المتعددة إحدى أشكال التقدم التكنولوجي في التعلیم، حیث 
تُمكن المتعلم من التفاعل والتجول بحریة داخل البرنامج التعلیمي 

وعلیھ تتضح . والوصول إلى المعرفة في أشكال وصیغ متعددة
أھمیة استخدام الوسائط المتعددة كوسیلة في طرق التدریس للمناھج 

ة، وقد تكون ذات فائدة كبیرة لتنمیة مھارات والمقررات الدراسی
وكقسم . ومعارف الطالبات المتخصصات في قسم المالبس والنسیج

متخصص بالمالبس والنسیج من الضروري أن یواكب المنھج 
تطورات تصمیم األزیاء، حیث یالحظ في الوقت الحالي اتجاه 
مصممي األزیاء العالمیین إلى تصمیم مجموعة متكاملة تضم 

لذا على . ألزیاء واألحذیة والحقائب وما یلیھ من مكمالت للزيا
المنھج متابعة ھذا التقدم المستمر لرفع مستوى مھارة الطالبات في 
منھج تصمیم األزیاء، عن طریق إضافة وحدة تعلیمیة مقترحة 

باستخدام الوسائط " األحذیة"لتصمیم ورسم مكمالت األزیاء 
  .المتعددة

في عدم تمكن طالبات تخصص تصمیم وتكمن مشكلة البحث 
ا  ً األزیاء في تصمیم أو رسم مكمالت المالبس بصورة متقنة، نظر
لتركیز مناھج تصمیم األزیاء بجامعات المملكة العربیة السعودیة 
على األزیاء بصورة خاصة؛ لذلك استھدفت الدارسة بناء وحدة 

لمھارات تعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة في إكساب المعارف وا
األساسیة الخاصة بتصمیم األحذیة لطالبات المالبس والنسیج بكلیة 

  . االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزیز

  :مشكلة البحث
ً على ما سبق یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤالت التالیة  :بناء

ما التصور المقترح لتصمیم وحدة تعلیمیة لتنمیة مھارات  •
 األحذیة؟ الطالبات في تصمیم

ما األسس العلمیة التي تقوم علیھا الوحدة التعلیمیة المقترحة  •
 ؟"multimedia"باستخدام الوسائط المتعددة 

ما مدى فاعلیة الوحدة التعلیمیة المقترحة في إكساب المعارف  •
باستخدام الوسائط " تصمیم األحذیة " األساسیة الخاصة 

االقتصاد المنزلي المتعددة لطالبات المالبس والنسیج بكلیة 
 جامعة الملك عبد العزیز؟

ما مدى فاعلیة الوحدة التعلیمیة المقترحة في إكساب المھارات  •
باستخدام الوسائط " بتصمیم األحذیة "األساسیة الخاصة 

المتعددة لطالبات المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي 
 جامعة الملك عبد العزیز؟

  :أھداف البحث
لیمیة باستخدام الوسائط المتعددة إعداد وحدة تع - ١

"multimedia " لتنمیة مھارات تصمیم األحذیة لدى طالبات
 .قسم المالبس والنسیج بجامعة الملك عبد العزیز

قیاس مدى فاعلیة الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة  - ٢
"multimedia " في إكساب الطالبات المعارف الخاصة

الفروق االحصائیة بین أداء عینة  بتصمیم األحذیة، بدراسة
 .قبل وبعد تطبیق الوحدة) الطالبات(البحث 

قیاس مدى فاعلیة الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة  - ٣
"multimedia " في إكساب الطالبات المھارات الخاصة

بتصمیم األحذیة، بدراسة الفروق االحصائیة بین أداء عینة 
 .د تطبیق الوحدةقبل وبع) الطالبات(البحث 

 CLT(المساھمة في إثراء المقرر التعلیمي لتصمیم األزیاء  - ٤
معرفیًا ومھاریًا ووجدانیًا بجامعة الملك عبد العزیز، ) 416

بكلیة االقتصاد المنزلي، بقسم المالبس والنسیج، من خالل 
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 .الوحدة التعلیمیة المقترحة

  :أھمیة البحث
ن القدرات المعرفیة المساھمة في إعداد طالبات تتوافر فیھ - ١

والمھاریة التي تؤھلھم لمواكبة التطور التكنولوجي السریع 
 .في مجال تصمیم االزیاء

یعد ھذا البحث األول لتصمیم األحذیة بالمملكة العربیة  - ٢
السعودیة في مجال التعلیم باستخدام الوسائط المتعددة 

"multimedia" ویمكن االستفادة منھ في إعداد مقررات ،
 .أخرى

إعطاء فكرة ونظرة مستقبلیة عن إقامة برنامج خاص  - ٣
بتصمیم ورسم األحذیة، یتبعھ قیام تخصصات خاصة 

 .بالمجال، ومن ثم مزاولتھا كصناعة محلیة

  :فروض البحث
≤  α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  - ١

بین متوسط درجات الطالبات في االختبار المعرفي ) ٠٥،٠
 .حدة وبعدھا لصالح التطبیق البعديقبل تطبیق الو

≤  α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  - ٢
بین متوسط درجات الطالبات في االختبار المھاري ) ٠٥،٠

 . قبل تطبیق الوحدة وبعدھا لصالح التطبیق البعدي
≤  α(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  - ٣

لطالبات في مقیاس االتجاه قبل بین متوسط درجات ا) ٠٥،٠
 . تطبیق الوحدة وبعدھا لصالح التطبیق البعدي

 Terminologyمصطلحات البحث مصطلحات البحث 
 :) (footwearاألحذیة -

  :التعریف اإلجرائي

عبارة عن لباس للقدمین أصل الغرض منھ الحمایة، ویعتبر 
ً للملبس كغرض تجمیلي أساسي ا مكمال   .أیضً

من حیث عدد من الدراسات السابقة مع نظرة  الدراسة اختلفت 
تصنیفھم ألنواع األحذیة، فأشكال األحذیة وتصامیمھا في تجدد 
وتغیر مستمر، لذا ال یمكن االعتماد في تقسمیھا على تصامیم 
األحذیة بل على الشكل البنائي للحذاء ودواعي االستخدام، حیث 

  .تختلف في مكوناتھا وتركیبھا وأجزائھا بشكل كبیر
  ): تصمیم األحذیة(خطوات تصمیم الوحدة التعلیمیة : أوالً 

تمت صیاغة األھداف التعلیمیة للوحدة لتشمل الجوانب المعرفیة 
والمھاریة والوجدانیة، بما یتناسب مع محتواھا العلمي، وھي ما 

، حیث أن ھذه یجب على الطالبة أن تحققھا في فترة دراسة الوحدة
تعلیمیة لتعلم كیفیة رسم وتصمیم الوحدة ستضم مجموعة دروس 

ا من مكمالت المالبس باستخدام الوسائط  ً األحذیة باعتبارھا جزء
وقد ھدفت الوحدة إلى تنمیة مھارات تصمیم ورسم . المتعددة

األحذیة لدى طالبات قسم المالبس والنسیج بجامعة الملك عبد 
  . في إطار علمي مقنن ومدروس) ٢(العزیز، بمقرر تصمیم األزیاء 

بناء على األھداف السابقة تم اختیار المحتوى للمادة العلمیة، 
وتم تخطیط الوحدة التعلیمیة لتطبق على عینة البحث على مدى 

  ):١(أسابیع موضحة في الجدول رقم ) ٤(ساعة مقسمة إلى ) ٢٠(

  محتوى الوحدة التعلیمیة) ١(جدول 
  المحتوى النظري  الدرس

  بواقع ساعة واحدة 
  عمليالمحتوى ال

  بواقع أربعة ساعات 
  إجراء االختبار المعرفي والمھاري القبلي للطالبات   مفھوم الحذاء   األول

  تاریخ األحذیة وتطورھا عبر العصور 
  أنواع األحذیة 
  تنفیذ الطرق األساسیة لتصمیم األحذیة النسائیة   أجزاء الحذاء 

  أسس تصمیم األحذیة النسائیة 
  تشریح القدم 

التقنیات المناسبة في طرق تصمیم األحذیة   الثاني
ً منھا    النسائیة، واألسالیب المناسبة لتصمیم كال

  شرح طرق تصمیم ورسم الحذاء الریاضي 
  شرح طرق تصمیم ورسم الحذاء العادي

  تنفیذ الطالبات لرسم الخطوط الخارجیة للحذاء العادي
  یة للحذاء الریاضي تنفیذ الطالبات لرسم الخطوط الخارج

تابع التقنیات المناسبة في طرق تصمیم   الثالث
األحذیة النسائیة، واألسالیب المناسبة لتصمیم 

ً منھا    كال

  شرح طرق تصمیم الحذاء العالي 

  تنفیذ الطالبات لرسم الخطوط الخارجیة للحذاء العالي 
  الخامة الملمس المناسب لھا ىعطتبتكرة لألحذیة النسائیة، وتنتج الطالبة تصامیم م  الخامات المناسبة لألحذیة   الرابع

  تستطیع الطالبة في ھذا األسبوع ممارسة التدریبات على الدروس السابقة   طرق رسم الخامات المناسبة لألحذیة 
  إجراء االختبار المعرفي والمھاري البعدي للطالبات

  

اف الوحدة التعلیمیة، تم استخدام أكثر من وسیلة تعلیمیة لتحقیق أھد
وتسھیل عملیتي التعلیم والتعلم عن طریق الوسائط المتعددة 
وعروض البوربوینت وجھاز الكمبیوتر، وتم تحدید المواد 
والخامات المطلوبة، إضافة إلى تحدید طرق واستراتیجیات 
التدریس المختلفة، وتم التقویم الذي كان یشمل جمیع الجوانب 

ي كل جزئیات المحتوى، وقد قامت الباحثة المعرفیة والمھاریة ف
  : بعملیة التقویم من خالل

اختبار تحصیلي معرفي قبل تطبیق الوحدة التعلیمیة المقترحة  •
 .وبعدھا لقیاس المفاھیم والحقائق والمعارف للوحدة التعلیمیة

اختبار مھاري قبل تطبیق الوحدة التعلیمیة المقترحة وبعدھا  •
 .وقدرات التفكیر اإلبداعي للطالبة لقیاس المھارات المكتسبة

مقیاس تقدیر لقیاس األداء المھاري للطالبات قبل تطبیق الوحدة  •
 .التعلیمیة المقترحة وبعدھا

كما أن ھناك تقییم داخلي أثناء الدروس وبعد كل درس في الوحدة 

  .التعلیمیة مثل األنشطة التعلیمیة واالختبارات المبسطة
) ١٠(ة المقترحة حیث عرضت على عدد تم تحكیم الوحدة التعلیمی

من المحكمین المتخصصین من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیات 
المتخصصة للتأكد من سالمتھا من الناحیة العلمیة والتحقق من 
صحة صیاغة األھداف ووضوحھا والتسلسل المنطقي للوحدة، وقد 

 وقد استخدمت. تم إجراء بعض التعدیالت بناء على آراء المحكمین
 - استمارة تحكیم الوحدة التعلیمیة: (الباحثة أدوات التحكیم التالیة

باستخدام  استبیان لقیاس الكفاءة الفنیة والتعلیمیة للوحدة التعلیمیة
االختبار  - االختبار المعرفي للوحدة التعلیمیة - الوسائط المتعددة

مقیاس تقدیر األداء المھاري للوحدة  - المھاري للوحدة التعلیمیة
مقیاس اتجاه الطالبات للوحدة  - علیمیة باستخدام الوسائط المتعددةالت

 ).التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة 

ًا   :بناء أدوات الوحدة التعلیمیة: ثانی
لقیاس مدى فاعلیة الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة 
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"multimedia " في إكساب الطالبات المعارف والمھارات
االختبار : (صمیم االحذیة تم استخدام أدوات التقویم اآلتیةالخاصة بت
مقیاس  –تقدیر األداء المھاري –االختبار المھاري –المعرفي
  ).االتجاه

تم تصحیح االختبار المعرفي آلیًا ببرنامج الوسائط المتعددة، فقد تم 
برمجة البرنامج على تصحیح االختبار وعرض النتیجة النھائیة بعد 

) ١٥(وقد حددت الدرجة النھائیة لالختبار التحصیلي بـاالنتھاء، 
درجة بإعطاء درجة لكل مفردة من مفردات االختبار حیث تحصل 
الطالبة على درجة واحدة في حال اختیارھا اإلجابة الصحیحة، 

أما االختبار المھاري . وعلى صفر إذا اختارت أحد البدائل الخاطئة
لمصححین بقسم المالبس تم تصحیحھ بواسطة لجنة ثالثیة من ا

جامعة الملك عبد العزیز، وذلك  –والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي 
بوضع عالمة التقدیر الذي ینطبق على كل بند من بنود مقیاس تقدیر 
أداء الطالبات للمھارات المتضمنة باالختبار، ومن ثم ترجمة 

ء وقد تم توزیع مستویات االدا. العالمات التي وضعت إلى درجات

ًا  على بنود مقیاس تقدیر األداء المھاري وأوزانھا المقابلة وفق
  .الموضح أدناه) ٢(للجدول 

طبقت االختبارات المعرفیة والمھاریة بصورتھا المبدئیة على عینة 
طالبات من قسم المالبس والنسیج بكلیة ) ١٠(استطالعیة مكونة من 

لك للتحقق من االقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبد العزیز بجدة وذ
التعرف على مدى صحة - التأكد من وضوح تعلیمات االختبار(

كما ). تحدید زمن االختبار- حساب ثبات االختبار- مفردات االختبار
أظھرت تطبیق االختبارات على العینة االستطالعیة وضوح 
تعلیمات االختبار وسالمھ مفرداتھ، كما أوضح عدم وجود حاجة 

وقد عرضت األدوات على . یاغةإلجراء أي تعدیالت في الص
مجموعة من المحكمین لقیاس صدق وثبات األدوات، وظھر أن 
غالبیة مفردات االختبار صادقة بوضعھا الحالي وبنسبة اتفاق عالیة 
ا تحكیمیًا ً ًة صدق . جدا بین المحكمین، وبذلك اعتبرت األدوات صادق

  .وقد تمتعت االختبارات بدرجة ثبات جیدة

  مستویات االداء على البنود الممثلة للمحاور وأوزانھا المقابلة توزیع) ٢(جدول 

مستوى 
  االداء

  مستویات االداء
  غیر متقن  متقن إلى حد ما  متقن
١  ٢  ٣  

  
ًا   :إعداد برنامج الوسائط المتعددة للوحدة التعلیمیة: ثالث

تم تصمیم البرنامج التعلیمي ووضع خریطة سیر الوحدة 
لوسائط المتعددة، ووضع سیناریو الوحدة التعلیمیة باستخدام ا

التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة، ثم تبعھ تطبیق الوحدة التعلیمیة 
لتصمیم األحذیة باستخدام الوسائط المتعددة على عینة البحث 

طالبة بقسم المالبس والنسج في كلیة االقتصاد ) ١٣(المكونة من 
تم اتباع الخطوات التالیة في  المنزلي بجامعة الملك عبد العزیز، وقد

  :تطبیق الوحدة
مقیاس االتجاه للطالبات نحو تدریس الوحدة التعلیمیة لتصمیم (

األحذیة باستخدام الوسائط المتعددة، إجراء االختبار القبلي المعرفي 
والمھاري على عینة البحث، تطبیق الوحدة التعلیمیة لتصمیم 

إجراء االختبار البعدي األحذیة باستخدام الوسائط المتعددة، 
  ).المعرفي والمھارى على عینة البحث

  عینات االختبارات والتطبیق العملي على عینة البحث

  
  إحدى عینات البحث الناتجة عن االختبار المھاري القبلي)١(صورة 

  
  إحدى العینات أثناء تطبیق الوحدة التعلیمیة )٢(صورة 

 
  ة عن االختبار المھاري البعدي إحدى عینات البحث الناتج )٣(صورة 
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  خریطة سیر الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة )١(الشكل رقم 

 خروج

 لرسم األساسية الطرق
   الحذاء

 لرسم األساسية الطريقة
 الرياضي الحذاء

 نشاط نشاط

 أنواع األحذية

 الجلد خامة تقليد طريقة

 الحذاء أجزاء

 للقدم التشكيلي الهيكل

  أجزاء وأنواع الحذاء العادي 
  أجزاء وأنواع الحذاء المنبسط 

 أجزاء وأنواع الحذاء

 الحذاء وأنواع أجزاء
   الرياضية

  

 لرسم األساسية الطريقة
 العادي الحذاء

 لرسم األساسية الطريقة
 العالي الحذاء

 القماش خامة تقليد طريقة

 الحذاء أوضاع

 نشاط

 نشاط

  الثاني الدرس

 قبلية اختبارات

  األول الدرس  الرابع الدرس  الثالث الدرس

 البداية

  الرئيسية القائمة

  الوحدة أهداف

  علمي اختبار

 مهاري اختبار

 بعدية اختبارات الوحدة محتويات

  علمي اختبار

 مهاري اختبار

 ونبذة الحذاء مفهوم
  الحذاء تاريخية عن تطور

نبذة عن الحذاء العادي 
  والحذاء الرياضي

  الحذاء العالي  أجزاء
  

ألنواع  المناسبة الخامات
  الحذاء 

 للدرس العامة دافاأله سللدر األهداف العامة للدرس العامة األهداف للدرس العامة األهداف
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 ، سیناریو الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة) ٣(جدول رقم 
  اسم النافذة نوافذ الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة  ر

  
  
  

١  

)٤(صورة . نافذة افتتاحیھ  

  :نافذة افتتاحيه
فاعلیة وحدة تعلیمیة " مقدمة متحركة توضح عنوان البحث 

، وتتبعھا نوافذ "لتصمیم األحذیة باستخدام الوسائط المتعددة 
تحتوي على إسم الباحثة، وإسم المشرف الرئیسي، وإسم 

  المشرف المساعد

  
  
  
  
  

٢  

)٥(صورة . القائمة الرئیسیة  

  :القائمة الرئيسية
بعد المقدمة تظھر نافذة القائمة الرئیسیة التي تحتوي على 

  :األیقونات الرئیسیة للبرنامج، وھي كالتالي
 .لتوجیھ المستخدم: تعلیمات الوحدة •
لتوضیح األھداف العامة التي سوف : أھداف الوحدة •

 .تحققھا الوحدة
ومستوى  لقیاس أھداف الدراسة: االختبار القبلي والبعدي •

 المتعلم 
  .تحتوي على الدروس التعلیمیة للوحدة: محتویات الوحدة •

  
  
  

٣  

)٦(صورة . تعلیمات الوحدة التعلیمیة  

  :تعليمات الوحدة
توجد أیقونة تعلیمات الوحدة بنافذة القائمة الرئیسیة، 

نوافذ بھا طریقة استخدام  ٣وتحتوي تعلیمات الوحدة على 
  .أیقونةالبرنامج، ومعلومات عن كل 

  
  
  

٦  

)٩(صورة . تعلیمات االختبار المعرفي  

  نافذة تعليمات
تسبق كال من االختبار المعرفي القبلي واالختبار المعرفي 
البعدي، بھا تعلیمات لتوضیح الھدف من االختبار للمتعلم 

  .ولتسھل استخدامھا للبرنامج أثناء االختبار

  
  
  

٧  

 
)١٠(صورة . تعلیمات االختبار المھاري  

   نافذة تعليمات
تسبق كال من االختبار المھاري القبلي واالختبار المھاري 
البعدي، وبھا تعلیمات لتوضیح الھدف من االختبار للمتعلم 

  .ولتسھل استخدامھا للبرنامج أثناء االختبار
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٨  

 
)١١(صورة . نافذة إدخال البیانات  

  نافذة إلدخال بيانات المتعلم
كما تظھر . اختبار أو نشاط بالبرنامجتظھر قبل البدء في أي 

نافذة النتیجة النھائي بعد كل اختبار معرفي أو مھاري أو 
نشاط یخوضھ المتعلم في الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط 

  المتعددة

  
  
  
١١  

 
)١٤(صورة . نافذة الدرس األول  

  :الدرس األول
نافذة تظھر أیقونات محتویات الدرس األول من الوحدة 

مفھوم الحذاء  –األھداف : (تعلیمیة، والتي تحتوي علىال
الھیكل  –أنواع األحذیة  –ونبذة تاریخیة عن تطوره 

الطرق  –أوضاع الحذاء  –أجزاء الحذاء  –التشكیلي للقدم 
  )نشاط –األساسیة لرسم الحذاء 

  

  
  
  

١٢  

 
)١٥(صورة . نافذة الدرس الثاني  

  :الدرس الثاني
ویات الدرس الثاني من الوحدة نافذة تظھر أیقونات محت

نبذة عن الحذاء  –األھداف : (التعلیمیة، والتي تحتوي على
 –أجزاء وأنواع الحذاء العادي  –العادي والریاضي 

أجزاء وأنواع  –الطریقة األساسیة لرسم الحذاء العادي 
الطریقة األساسیة لرسم الحذاء الریاضي  –الحذاء الریاضي 

  )نشاط –

  
  
  

١٣  

 
)١٦(صورة . الدرس الثالث نافذة  

  :الدرس الثالث
نافذة تظھر أیقونات محتویات الدرس الثالث من الوحدة 

أجزاء الحذاء –األھداف : (التعلیمیة، والتي تحتوي على
  )نشاط –الطریقة األساسیة لرسم الحذاء العالي  –العالي 

  

  
  
  

١٤  
  

 
)١٧(صورة . نافذة الدرس الرابع  

  :الدرس الرابع
ھر أیقونات محتویات الدرس الرابع من الوحدة نافذة تظ

الخامات المناسبة –األھداف : (التعلیمیة، والتي تحتوي على
طریقة تقلید  –طریقة تقلید خامة القماش –ألنواع الحذاء 

  )نشاط –خامة الجلد 



Miaad Al Gizany et al. 345 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  
  
  

١٥  

 
)١٨(صورة . نافذة محتویات الدروس  

یمي یحتوي كل درس في الوحدة التعلیمیة على فیدیو تعل
والكتابة النصیة لتسھل عملیة التعلم للمتعلم، وتوافق جمیع 

  .الفروق الفردیة

  
  
  

١٦  

 
)١٩(صورة . نافذة محتویات الدروس  

تحتوي كل الدروس في الوحدة التعلیمیة على صور 
ورسومات لتسھل عملیة التعلم للمتعلم، وتوافق جمیع 

  .الفروق الفردیة

  
  
  

١٧  

 
)٢٠(صورة . نافذة األنشطة  

  :األنشطة
تحتوي كل نھایة درس في الوحدة التعلیمیة على نشاط لیقوم 

وتتنوع أسلوب . المتعلم بقیاس معلوماتھ المكتسبة من الدرس
  . األسئلة من درس آلخر

  
  
  

١٩  

 
)٢٢(صورة . نافذة االختبار البعدي  

  :االختبار البعدي
 ظھور أیقونتي االختبار المعرفي البعدي واالختبار المھاري

  البعدي عند الضغط على أیقونة االختبار البعدي

  
  
  
  

٢٠  

 
)٢٣(صورة . نافذة إنھاء البرنامج  

  :إنهاء البرنامج
تشیر ھذه النافذة إلى خیارات المتعلم في ترك البرنامج أو 

  . البقاء فیھ
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  :Results & Discussion نتائج الدراسة ومناقشتھا
  :نتائج الفرض األول ومناقشتھا

 

للفروق بین متوسطي درجات التطبیقین ) Paired-Samples T-Test(لعینتین مرتبطتین " ت"نتائج اختبار تحلیل ) ٤(قم جدول ر
  القبلي والبعدي لالختبار المعرفي

االنحراف   المتوسط  التطبیق  االختبار
مستوى   )ت(قیمة   المعیاري

  الداللة
  (η2)مربع إیتا

 حجم التأثیر

 ١٫٠٤٤ ١٣٫٣٨  البعدي تأثیر كبیر ٠٫٩٤ ٠٫٠٥  ١٤٫٠٠٦-  ٠٫٩٢٧ ٧٫٧٧  القبلي المعرفي
  

لقد أثبتت العملیات االحصائیة السابقة أنھ توجد داللة إحصائیة بین 
متوسط درجات عینة البحث في االختبار المعرفي قبل تطبیق 
الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة وبعدھا لصالح االختبار 

إنما یدل على فاعلیة الوحدة التعلیمیة المقترحة  البعدي، وإن دل ذلك
لتصمیم األحذیة وإلى فاعلیة استخدام برنامج الوسائط المتعددة في 

ح الباحثة السبب في ھذه النتیجة . عملیة التعلیم كوسیلة تعلیمیة ِ وترجّ
إلى أن عینة البحث من الطالبات لم یسبق لھن دراسة تصمیم 

یسبق للعینة استخدام الوسائط المتعددة  األحذیة كمعرفة من قبل، ولم

من قبل، فقد تمت عملیة التعلیم باستخدام برنامج الوسائط التعلیمیة 
ً على ھذه النتیجة تم التحقق من  في تطبیق الوحدة التعلیمیة، وبناء

  .الفرض الثاني
  :نتائج الفرض الثاني ومناقشتھا
ئیة توجد فروق ذات داللة إحصا" ینص الفرض الثاني على 

بین متوسط درجات الطالبات في ) ٠٥,٠≤  α(عند مستوى الداللة 
االختبار المھاري قبل تطبیق الوحدة وبعدھا لصالح التطبیق البعدي 

."  
للفروق بین متوسطي درجات التطبیقین القبلي ) Paired-Samples T-Test(لعینتین مرتبطتین " ت"نتائج اختبار تحلیل ) ٥(جدول رقم 

  ختبار المھاريوالبعدي لال

االنحراف   المتوسط  التطبیق  المحور
مستوى   )ت(قیمة   المعیاري

  الداللة
  (η2)مربع إیتا

 حجم التأثیر
تصمیم 
الحذاء 
  المنبسط

 ٣٫٢١١ ٢٠٫٨٥  القبلي
 ٤٫٣١٠ ٥١٫٠٨  البعدي تأثیر كبیر ٠٫٩٧ ٠٫٠٥ ١٨٫٤١٧-

تصمیم 
الحذاء 
  الریاضي

 ٣٫٦٠٢ ٢٢٫١٥  القبلي
 ٢٫٤٨٣ ٥٣٫٠٠  البعدي  تأثیر كبیر ٠٫٩٧ ٠٫٠٥ ٢١٫٣٤٨-

تصمیم 
الحذاء 
  العالي

 ٥٫٤٢٢ ٢٨٫٣١  القبلي
 ٣٫٥٥٥ ٧٠٫١٥  البعدي  تأثیر كبیر ٠٫٩٨ ٠٫٠٥ ٢٢٫٠٥٣-

الدرجة 
  الكلیة 

 ٧٫٧٥٨ ١٧٤٫٢٣  البعدي  تأثیر كبیر ٠٫٩٨ ٠٫٠٥ ٢٤٫٣٦٠- ١٠٫٩٤٢ ٧١٫٣١  القبلي
  

قة على وجود داللة لقد أثبتت العملیات االحصائیة الساب
إحصائیة بین متوسط درجات عینة البحث في االختبار المھاري قبل 
تطبیق الوحدة التعلیمیة باستخدام الوسائط المتعددة وبعدھا لصالح 
االختبار البعدي، كما تدل على فاعلیة الوحدة التعلیمیة باستخدام 

طالبات برنامج الوسائط المتعددة في عملیة التعلیم لرفع مھارات ال
في تصمیم األحذیة، وفاعلیة برنامج الوسائط المتعددة في تنمیة 

ً على ھذه النتیجة تم التحقق من الفرض  مھارات الطالبات، وبناء
  . الثاني

  :نتائج الفرض الثالث ومناقشتھا
توجد فروق ذات داللة إحصائیة " ینص الفرض الثالث على 

جات الطالبات في بین متوسط در) ٠٥,٠≤  α(عند مستوى الداللة 
  ". مقیاس االتجاه قبل تطبیق الوحدة وبعدھا لصالح التطبیق البعدي 

للفروق بین متوسطي درجات التطبیقین ) Paired-Samples T-Test(لعینتین مرتبطتین " ت"نتائج اختبار تحلیل ) ٦(جدول رقم 
  القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه

االنحراف   المتوسط  التطبیق  االختبار
مستوى   )ت(قیمة   لمعیاريا

  الداللة
  (η2)مربع إیتا

 حجم التأثیر

 مقیاس االتجاه
  ٢٫٧٥٥ ٢١٫٦٢  القبلي

 ٠٫٩٤٧ ٣٣٫٦٩  البعدي تأثیر كبیر ٠٫٩٥ ٠٫٠٥  ١٥٫٦٤٨-
  

لقد أثبتت النتائج على وجود داللة إحصائیة بین متوسط درجات 
الح عینة البحث في مقیاس االتجاه قبل وبعد تطبیق الوحدة لص

التطبیق البعدي، ونستدل بذلك على رغبة الطالبات في تعلم الوحدة 
التعلیمیة الخاصة بتصمیم األحذیة، ورغبتھم باستخدام الوسائط 
المتعددة في عملیة التعلیم والتعلم، باإلضافة إلى استخدام التعلم 
المفرد والذاتي المتاح لھم باستخدام الوسائط المتعددة في العملیة 

ً على ھذه النتیجة تم التحقق من الفرض الثالث. یةالتعلیم   .وبناء
  : Conclusion الخالصة

أثبتت النتائج السابقة فاعلیة تدریس الوحدة التعلیمیة لتصمیم 

األحذیة باستخدام الوسائط المتعددة في رفع مستوى التحصیل 
المعرفي والمھاري لطالبات قسم المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد 

، وبذلك تحققت جمیع فروض البحث، كما أكدت الدراسة المنزلي
إلى أھمیة استخدام الوسائط المتعددة في العملیة التعلیمیة، والتي 

وقد تمیزت ھذه الدراسة . تتفق مع مجموعة من الدراسات السابقة
بوحدة تعلیمیة متكاملة خاصة بأساسیات تصمیم األحذیة، ولم 

ة الملك عبد العزیز من قبل تتطرق مقررات تصمیم األزیاء بجامع
  .إلى موضوع تعلیم رسم وتصمیم األحذیة وربطھا بتصمیم األزیاء

  



Miaad Al Gizany et al. 347 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

  :Recommenations توصیات
في ضوء إجراءات الدراسة، وما توصل إلیھ من نتائج، توصي 

  :الباحثة بما یلي
إضافة الوحدة التعلیمیة المقترحة لتصمیم األحذیة باستخدام  •

ج تصمیم األزیاء بجامعات المملكة الوسائط المتعددة لمناھ
 .العربیة السعودیة المختصة باألزیاء

استخدام الوسائط المتعددة في عرض المواد العلمیة في مختلف  •
التخصصات لتنمیة المعارف والمھارات لدى الطالب، 
 .واستخدامھا في التعلیم الفردي القائم على برامج الحاسب اآللي

م األزیاء تعتمد في وضع خطة تطویریة لمناھج تصمی •
مستویاتھا األولى على اكتساب المھارات واألساسیات واعتماد 

 التعلم والتعلیم الذاتي في المستویات العلیا
تخصیص قنوات تعلیمیة بمجال تصمیم وتصنیع المالبس بحیث  •

قطاع األزیاء من أدوات  یواكب كل التطورات الحاصلة في
  .وآالت وخامات إلى آخر الصیحات

  :اجعالمر
التدریس الفعال، ماھیتھ، ) : م٢٠٠٤(إبراھیم، مجدي عزیز  -١

 .، مكتبة األنجلو المصریة، القاھرةمھاراتھ، أداؤه
فاعلیة برنامج تعلیمي : بعنوان ) م٢٠١٥(العنزي، رفعة  -٢

باستخدام الوسائط المتعددة المالتي میدیا لتنمیة معارف 
ت ومھارات الطالبات لتولیف الخامات في تصمیم مكمال

قسم المالبس  المنزلي، االقتصاد كلیة ماجستیر، رسالة ،األزیاء
 .جدة العزیز، عبد الملك جامعةوالنسیج، 

أسس بناء ) : م٢٠٠٥(الوكیل، حلمي أحمد ودمحم أمین مفتي  - ٣
 .المناھج وتنظیماتھا، دار المسیرة، عمان

فاعلیة وحدة تعلیمیة في ) : م٢٠٠٧(حسن، أشرف، ورباب دمحم  - ٤
یاء في تنمیة معرفة ومھارات واتجاھات طالبات تصمیم األز

، و كلیة التربیة النوعیة الفرقة الثالثة بالقسم التربوي
 .بالمنصورة، المؤتمر السنوي الثاني

تصمیم وإنتاج مصادر ): م٢٠١٤(سحتوت، إیمان دمحم عمر  -٥
العربیة السعودیة،  التعلم اإللكترونیة، مكتبة الرشد، المملكة

 .الریاض
اتجاھات :بعنوان ) م٢٠١٠(ینب، وفاطمة حلواني فرغلي، ز -٦

طالبات تخصص المالبس والنسیج نحو استخدام برنامج 
تعلیمي باستخدام الوسائط المتعددة في تدریس تشغیل ماكینة 

، مجلة االقتصاد المنزلي، جامعة الملك عبد الغرزه المخفیة
 .العزیز، جدة

فاعلیة  :بعنوان ) م٢٠٠٨(كامل، رانیا، ووسام إبراھیم  -٧
استخدام الوسائط المتعددة لتعلم النموذج األساسي المالئم 

 .،علوم وفنون، جامعة حلوانألقمشة التریكو
اتجاھات حدیثة في المناھج  : )م١٩٩٧(كوجك، كوثر حسین  -٨

 .، عالم الكتب، القاھرةوطرق التدریس
أساسیات المناھج، الطبعة ) : م٢٠٠٦(مكاوي، دمحم أشرف  -٩

 .شر الدولي، المملكة العربیة السعودیة، الریاضالثانیة، دار الن
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