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  :Introductionمقدمة 
تعد تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت من أھم المقومات   

األساسیة التي ترتكز علیھا الدول والحكومات في بناء مستقبلھا في 
ولید ( عصر المعلومات والتقنیة التي انتشرت بشكل سریع 

  ).184-  2006:الحلفاوي 
یجمع العلماء المختصین على ان ثوره المعلومات التي ترجمت   

باإلنترنت تعد اھم انجاز تكنولوجي تحقق حیث  في ما یسمى
استطاع االنسان ان یلغي المسافات ویختصر الزمن ویجعل من 
العالم اشبھ بشاشھ الكترونیھ صغیره في عصر االمتزاج بین 
التكنولوجیا واإلعالم والمعلومات والثقافة وأصبح االتصال 

اسیب حقائق الكترونیا وتبادل االخبار والمعلومات بین شبكات الحو
ملموسة مما اتاح سرعة الوصول الى مصادر العلم والمعرفة 

  .والمكتبات واإلطالع على الجدید لحظھ بلحظھ
وتعد شبكة االنترنت من أبرز المستحدثات التكنولوجیة التي   

فرضت نفسھا على المستوى العالمي خالل السنوات القلیلة 
ً للتبادل المعرفي ب ین شعوب العالم الماضیة حتى أصبحت نمطا

،كما أن االنتشار السریع لھذه الشبكة جعلھا أحد معالم العصر 
ولعل من أھم العوامل التي شجعت على االنتشار السریع ، الحدیث

لھذه الشبكة في المجاالت المختلفة ما تتمتع بھ من ممیزات مثل 
سرعة وسھولة الحصول على   –وفرة مصادر المعلومات "

وقد أدت تلك الممیزات ، )وضمان انتشارھا  المعلومات وتبادلھا
التي تتمتع بھا  شبكة االنترنت الى االستفادة منھ في المجاالت 

  .ومن أھم ھذه المجاالت مجال التعلیم ، المختلفة
 ، یعد التعلم اإللكتروني من أھم أنماط التعلم في الوقت الحاضر  

من  فالتكنولوجیا لغة العصر ،وتكنولوجیا التعلیم أصبحت
وتحسین ,الضروریات األساسیة لتطویر النظم التربویة والتعلیمیة

والتعلم اإللكتروني یشمل مزایا التعلیم عن ، الجوانب المختلفة للتعلم
بعد إلى جانب التكنولوجیا في االتصال المتزامن وغیر المتزامن 
،باإلضافة الي تعدد تقنیات ھذا االسلوب مما یضیف كثیرا من 

 .الممیزات
http://faculty.ksu.edu.sa/7338/Pages/edu4.aspx ،

ً للتقنیات ) 2010- ابتسام سعید القحطاني (فتناولت دراسة  شرحا
 –المادة الصوتیة (الحدیثة المستخدمة في التعلم االلكتروني مثل 

برامج -برمجیات الحاسوب- نترنتتقنیات شبكة اال–المادة المرئیة 
وأھمیة كل تقنیة وكیفیة ) القمر الصناعي والبث التلیفزیوني 

  .تطویعھا لتحقیق الھدف منھا 
وفي اآلونة األخیرة اتسع نطاق وسائل التعلم اإللكترونیة لتشمل   

اإلنترنت، اإلنترانت، اإلكسترانت، البث عبر األقمار الصناعیة، 
مما   CD-ROM، التلفزیون التفاعلي والفیدیو/ شریط الصوت 

جعل العملیة التعلیمیة أكثر مرونة كما أصبح أكثر جاذبیة فھو 
یجلب آفاق جدیدة في التعلیم كما أنھ یعزز استراتیجیة التعلم الذاتي 

والتعلم االلكتروني یستطیع بما ، خارج نطاق الفصول الدراسیة
میة ویحل الكثیر من یملكھ من قوة ومرونة أن یحسن العملیة التعلی

مع المحافظة على جودة ، المشكالت التي یعاني منھا التعلیم الیوم
  )&, Others K.Sangeeta 2011:146-(      العملیة التعلیمیة

أنھ أصبح االتجاه  )& ,Others E.Yavuz– 2012(ویرى   
ً ألن تكنولوجیا  متزاید إلدخال أسلوب التعلیم عن بعد نظرا
المعلومات واالتصال سھلت امكانیة التواصل عبر مسافات الزمان 

  .والمكان مما جعلھا طریقة أكثر مرونة للتعلم
وھناك العدید من الدراسات التي دعت الى ضرورة الدمج بین   

التقلیدي وأثبتت كفاءة وفاعلیة التعلم  التعلم اإللكتروني والتعلیم
االلكتروني وتفضیل الطالب لھذا االسلوب من التعلم فھدفت دراسة 

)(B.Katherine -2000  الى التعرف على فاعلیة التعلم
االلكتروني مقارنة بالتعلیم التقلیدي داخل الفصول الدراسیة وتم 

ب التعلم ذلك من خالل تكوین مجموعتین تجریبیة للتدریس بأسلو
وتوصلت الى تفوق ، االلكتروني وأخرى ضابطة بالطریقة التقلیدیة

، طالب  المجموعة التجریبیة مما یدل على نجاح التعلم االلكتروني
قیاس اتجاه الطالب ) G. Jennifer-2007(وتناولت دراسة 

ونتائجھ تجاه وحده تدرس بأسلوب التعلم االلكتروني واستخدم 
الستبیان وتوصل الى تفضیل الطالب ألسلوب الباحث في ذلك أداة ا

وأوصت دراسة ، التعلم االلكتروني وفاعلیة االسلوب المستخدم
الى اقتراح جامعة افتراضیة سعودیة ) 2008- عائشة العمري (

قادرة على مواكبة تطورات العصر وزیادة الطاقة االستیعابیة 
-GORRA&OTHERS(كما ھدفت دراسة ، لقبول الطالبات

الى التعرف على رأي الطالب من خالل عینة بأربع ) 2010
جامعات في استخدام التعلم االلكتروني ،وتوصلت الى أن الطالب 
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یفضلون التعلم بھذا األسلوب مقارنة بأسلوب التعلیم التقلیدي 
) K.Sangeeta ,& Others 2011-(،وأكدت على ذلك دراسة 

ً لتفضیالت والتي أوصت بضرورة تصمیم المناھج التعلیمیة وفق ا
المتعلم وأكدت على ضرورة االتجاه الى التعلم االلكتروني في 

وجاءت ، تصمیم المناھج لسھولة استخدامھا في أي مكان وزمان
لتھدف الى قیاس ) 2013-انعام الصریفي ،أحمد نعمة(دراسة 

فاعلیة استخدام شبكة اإلنترنت  على رفع المستوى التحصیلي 
نحو التعلم االلكتروني ،وأثبتت النتائج  للطالبات وقیاس اتجاھاتھم

فاعلیة االسلوب المستخدم في تحصیل الطالبات وتنمیة اتجاھاتھم 
  .نحو التعلم االلكتروني 

والتي أنشئت "كما تھدف الجامعة المصریة للتعلم االلكتروني   
كأول جامعة مصریة  2008لسنھ  233بالقرار الجمھوري رقم 
روني بھدف االرتقاء بجودة التعلیم العالي تتبنى مبدأ التعلم االلكت

باستخدام التكنولوجیا الحدیثة في التدریس والتدریب ،وخلق قاعدة 
معرفیة للتعلیم والتعلم في المجتمع المصري وذلك باستخدام 

  .أسالیب التعلم االلكتروني وإدارة الجامعة بأسلوب تكنولوجي
http://www.eelu.edu.eg/index.php/about_ar/objecti
ves_ar  

وھدف المؤتمر الدولي الثالث للتعلم االلكتروني والتعلیم عن بعد   
تعزیز التعلم والذي عقد في المملكة العربیة السعودیة  الى 

ذي یحفز المشاركة واألداء الممیز ،كما أوصى اإللكتروني ال
الخبراء  المشاركون في تفعیل دور المقررات االلكترونیة وبیئات 

  التعلم االلكتروني في مراحل التعلیم الجامعي 
http://www.eli.elc.edu.sa/2013  

  .:فلسفة التعلم اإللكتروني 
ً من أھم المواضیع الحیویة التي تشغل  یبقى التعلم اإللكتروني واحدا

ومثلما لكل موضوع ، بال المسئولین عن التعلیم في كل مكان
فإن األمر ینطبق على التعلم اإللكتروني الذي لھ أبعاد ، فلسفة

  : فلسفیة منھا
  .حتى ولو كانت بعیدة، حق الفرد في الوصول إلى المعرفة •
حتى وأن تجاوزھا ، الفرص التعلیمیة حق األفراد في •

  .الزمن
التحول من التعلیم إلى التعلم أو من نشاط المعلم إلى نشاط  •

  .المتعلم
ً لحاجاتھ  • ، واھتماماتھ، تكیف المتعلم مع برنامج التعلم وفقا

 .وتعلمھ الذاتي، وسرعتھ الذاتیة، وقدراتھ
  )3:ت .د -سامیة صدقة مداح( 

  :مزایا التعلم االلكتروني
  . المرونة والفاعلیة في التعلم •
  . فرصة التعلم للجمیع •
  . ترسیخ وتثبیت التعلیمات •
  . توفیر الوقت والمال •
  . تقییم التعلیمات بشكل مستمر •
  . الحفاظ على البیئة •
  .جودة المواد التعلیمیة  •

http://www.new-educ.com/avantages-du-e-
learning  

  :أنماط التعلم اإللكتروني
  :للتعلم اإللكتروني نمطین أساسین

  (Synchronous) نمط تزامني - 1
یقتضي ارتباط المعلم والمتعلم إذ یقدم الدرس مباشرة باستعمال 

أدوات تكنولوجیة للتشاور المرئي والدردشة على الخط مع إمكانیة 
  .ل مشترك للملفات والمعطیاتاستعما

  (Asynchronous) نمط غیر تزامني - 2
إذ یجد المتعلم الدرس مصاغا  وال یستوجب ارتباط المعلم والمتعلم

ویستطیع استعمال أدوات متخصصة لالتصال باألساتذة وزمالئھ 
كالتراسل اإللكتروني أو المشاركة في منتدیات مفتوحة كما یمكن 

لتعلم أساسا غیر متزامن مع استعمال دمج النمطین بحیث یكون ا
                                                                                                            .أدوات تزامنیھ حسب جدولة مسبقة

  )7:  2014- دمحم الجمني وآخرون (
تعلیمي ویتناول البحث الحالي النمط غیر التزامني من خالل موقع 

  .على شبكة االنترنت
توجد مجموعة من المتطلبات التي فرضھا علینا العصر 

كأحد ( E-Learning) الحالي،والتي تجعـل الـتعلم اإللكتـروني
، الخیار االستراتیجي الذي البـد منھ  -المستحدثات التكنولوجیة 

  : ومـن ھـذه المتطلبات
  . الحاجة إلى التعلیم المستمر •
  . التعلیم المرنالحاجة إلى  •
  . الحاجة إلى التواصل واالنفتاح على اآلخرین •
، التوجھ الحالي لجعل التعلم غیر مرتبط بالمكان والزمان •

تعلم ، تعلم مبني على الحاجـة الحالیة، تعلم مدى الحیاة
  )5:  2012- ریھام مصطفى دمحم أحمد (تعلم فعال ، ذاتي

حتاج الى استخدام ومن المعروف أن تقنیات المالبس باختالفھا ت
استراتیجیة  البیان العملي إلكساب المھارات الخاصة  بھا إال أن 
ً من الدراسات أكدت فاعلیة استخدام تقنیات التعلم االلكتروني  كثیرا
كأداة ضروریة في زیادة القدرة على التحصیل وتنمیة المھارات 

( والذي تم إثباتھ من خالل نتائج مجموعة من  الدراسات فدراسة 
ھدفت الى بناء موقع تعلیمي ) 2006-شریف عبید ،حاتم رفاعي

، على شبكة االنترنت لتعلم بعض تقنیات تشغیل المالبس الجلدیة
ھدفت الى تقدیم )  2007- سعاد دمحم عبد الوجید عالم(ودراسة 

خدمة للمھتمین في كیفیة تصمیم مالبس الطفل عن طریق برنامج 
ترونیة ،كما ھدفت دراسة  مقترح علي صفحات اإلنترنت اإللك

الى قیاس فاعلیة استخدام ) 2007- وسام ابراھیم ،رانیا مصطفى(
الوسائط المتعددة في تعلم بناء النموذج األساسي المعدل ألقمشة 

-ایمان عبد السالم ،رباب حسن( التریكو، وجاءت دراسة كال من 
 لتؤكد على فاعلیة استخدام تقنیات ) 2008-دعاء عبود ( ،) 2008

، التعلم االلكتروني في تعلم بعض تقنیات التشكیل على المانیكان
التعرف على دور ) 2008- حنان بوخاري( وتناولت دراسة 

االنترنت كمصدر في تصمیم األزیاء من خالل دراسة المواقع 
و أوصت بضرورة تشجیع ، المفضل زیارتھا والبرامج المستخدمة

خالد (كما ھدفت دراسة ، لمالطالبات على استخدام االنترنت في التع
الى قیاس فاعلیة موقع تدریبي لتأھیل ) 2010- مصطفى عابد

وتطویر مستویات العمالة الفنیة الالزمة لصناعة المالبس الجاھزة 
لتسایر المستویات   Internet علي شبكة المعلومات الدولیة

العالمیة وتوصلت الى فاعلیة الموقع التدریبي في تنمیة معارف 
ت المتدربین إلعداد نموذج البولو شیرت وتدریجھ ومھارا
وأوصت بإنشاء موقع على االنترنت لتوفیر المعلومات ، وتشغیلھ

ایمان (وجاءت دراسة ، الالزمة في شتى مجاالت صناعة المالبس
لتھدف الى بناء ) 2012- ابتسام دمحم، عبد السالم عبد القادر حسن

یم األزیاء وتصمیم موقع تعلیمي لتعلم بعض تقنیات تلوین تصم
و توصلت الى ان ، وسیلة تعلیمیة حدیثة مكملة للتعلیم التقلیدي 

الموقع التعلیمي لھ فاعلیة في تعلیم الطالبات المعارف والمھارات 
المرتبطة بالتقنیات موضع البحث كذلك تم تكوین اتجاه ایجابي 

-عبیر ابراھیم (للطالبات تجاه التعلم االلكتروني وأكدت دراسة 
على فاعلیة موقع تعلیمي على شبكة االنترنت لتعلم ) 2012

وھدفت  ، الطالبات مفاھیم ومھارات تقنیات تشغیل الجلود الطبیعیة
الى اعداد موقع تدریبي مقترح ) 2012-نور الصبیاني (دراسة 

وأوصت بإنشاء ، لتنمیة مھارات ومعارف تصنیع المالبس الجاھزة
مات الالزمة في شتى مجاالت موقع على االنترنت لتوفیرالمعلو

 .M.Aura&S- (2010وتناولت دراسة ، صناعة المالبس

http://www.eelu.edu.eg/index.php/about_ar/objecti
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Mehmet ( التدریب على رسم األحذیة ) األطفال –النسائي–
درس نظري وتطبیقي وذلك  12من خالل ) الریاضیة–الرجال 

باستخدام التعلم االلكتروني وتوصلت الى فاعلیة الموقع 
)  2014-أمجاد جمیل علي  (المقترح،وأكدت على ذلك دراسة 

والتي توصلت الى فاعلیة موقع الكتروني على شبكة المعلومات 
لتعلم بعض تقنیات التشكیل على المانیكان، ) االنترنت(الدولیة 

وأوصت الدارسة بالعمل عل بناء المواقع االلكترونیة الخاصة 
بمقررات المالبس والنسیج عبر شبكةا النترنت ،وجاءت دراسة 

لتھدف الى استخدام شبكة ) 2015 -عبدهللا عطیة أسماء(
المعلومات كأحد نظم التعلیم عن بعد في تصمیم وتنفیذ مالبس 
السیدات ذات االجسام البدینة وتوصلت الى تطویر ورفع مستوى 

  .األداء باستخدام تكنولوجیا االنترنت
ومن خالل ما سبق نجد أن جمیع الدراسات أكدت على فاعلیة 
ً من الدراسات بإنشاء مواقع  التعلیم االلكتروني كما أوصت كثیرا
على االنترنت لتوفیر المعلومات الالزمة في شتى مجاالت صناعة 

ً لضرورة مواكبة األسالیب الحدیثة في التعلیم ، المالبس ونظرا
ین بضرورة انشاء مواقع الكترونیة ومع توصیات الباحث، والتدریب

متخصصة تجعل من المتعلمین عنصر ایجابي یسعوا لتحقیق ذاتھم 
ً لمحدودیة المواقع العلمیة المتخصصة في رسم النماذج  ،ونظرا
وھو ما الحظتھ الباحثتان من خالل االطالع على الدراسات 

وحتى یصل الطالب الى مستوى من التحصیل واألداء ، السابقة
اري ال یصل الیھ في القاعات الدراسیة التقلیدیة لذا قامت المھ

الباحثتان ببناء موقع تعلیمي على شبكة االنترنت لتعلم بعض 
  .معارف ومھارات تقنیات تصمیم نماذج مالبس األطفال 

  : Statement of the Problemمشكلة البحث
  :مما سبق تتضح مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة

ما امكانیة بناء موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولیة  -1
إلكساب معارف ومھارات تصمیم نماذج مالبس " االنترنت"

 األطفال؟
ما فاعلیة الموقع االلكتروني في اكساب المتعلم بعض  -2

المعارف والمھارات الخاصة  بتصمیم نماذج مالبس 
 األطفال؟

 االلكتروني المقترح؟ما اتجاه الطالبات نحو استخدام الموقع  -3

  :Objectives اھداف البحث
  :یھدف البحث الى 

بناء موقع الكتروني على شبكة المعلومات الدولیة  -1
الكساب بعض معارف ومھارات تصمیم نماذج " االنترنت"

 .مالبس األطفال
قیاس فاعلیة الموقع االلكتروني في اكساب المتعلم بعض  -2

ذج مالبس المعارف والمھارات الخاصة بتصمیم نما
 ..األطفال

 .قیاس اتجاه الطالبات نحو الموقع االلكتروني المقترح -3
  : Study Significance أھمیة البحث

 :تتضح أھمیة البحث الحالي فیما یلي
واألخذ باالتجاھات التربویة ، تعزیز استراتیجیة التعلم الذاتي -1

 . الحدیثة  بجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة
تطویر مستویات األداء للمتخصصین والمھتمین قد یساھم في  -2

 .بمجال نماذج مالبس االطفال
قد یسھم في التغلب على ارتفاع تكالیف االلتحاق بالبرامج  -3

 .التعلیمیة والتدریبیة المتخصصة 
رفع كفاءة خریجي قسم المالبس والنسیج بالكلیات  -4

 .المتخصصة 
المالبس  قد تفید في اعداد مواقع الكترونیة  أخرى في مجال -5

 .والنسیج
  :الخطوات االجرائیة للبحث

  :Methodology منھج البحث: أوالً 
یتبع البحث المنھج الوصفي والمنھج الشبھ تجریبي وذلك لإلجابة 

  .على تساؤالت البحث والتحقق من فروضة
 :عینة البحث:ثانیاً 

طالبات بقسم المالبس والنسیج بكلیة  10تكونت عینة البحث من 
المنزلي جامعة الملك عبد العزیز ممن لم یسبق لھن االقتصاد 

  . Aldrich دراسة نماذج مالبس األطفال بطریقة الدریتش 
  :  أدوات البحث  : ثالثاً 

  تكونت أدوات البحث من
  . استبانة تقییم الموقع التعلیمي •
لقیاس مستوى ) بعدي/قبلي(اختبار تحصیلي معرفي  •

  .لبرنامجتحصیل الطالبات للمعارف المرتبطة با
لقیاس مدى اكتساب ) بعدي/قبلي(اختبار أداء مھاري  •

  .الطالبات للمھارات المرتبطة بالبرنامج
  .مقیاس تقدیر للنماذج الناتجة من االختبار المھاري •
 .مقیاس اتجاه لقیاس آراء الطالبات نحو البرنامج •

  :Delimitations حدود البحث: رابعاً 
  :یقتصر البحث على 

یتضمن نماذج ) االنترنت(موقع على شبكة المعلومات الدولیة  - 
: 92مالبس األطفال للبنات واألوالد الذي یتراوح ارتفاعھن من 

  ، Aldrichألدریتش سم بطریقة  152:  128ومن ، سم 122
للموقع االلكتروني لطالبات قسم  )البعدي - القبلي( التطبیق   - 

المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة الملك عبد العزیز 
  .م 2015/2016الفصل الدراسي األول للعام الجامعي   - 

  : Terminology مصطلحات البحث
   :   Effectiveness  الفاعلیـة

ً معیناً    و تعني أ، ھي األثر المرغوب أو المتوقع الذي یخدم غرضا
أو ھي القدرة على ، القدرة على إحداث أثر حاسم في زمن التعلم

إحداث األفعال الصحیحة ویقصد بالفاعلیة تحدید األثر المرغوب 
أو المتوقع الذي یحدثھ البرنامج بغرض تحقیقھا لألھداف التي 
وضع من أجلھا، ویقاس ھذا األثر من خالل التعرف على الزیادة 

ات درجات أفراد العینة في مواقف فعلیة أو النقصان في متوسط
-2000: أمال صادق ، فؤاد أبو حطب( .داخل معمل الدراسة

582(  
  Educational site:موقع الكتروني تعلیمي

الصور، الفیدیوھات، أو أي شيء ، ھومجموعة من صفحات الویب
  . إلكتروني معرف باسم دومین أو آیبي في شبكة اإلنترنت 

.http://ju5emamc.blogspot.com/2012/10/blog-
post_3222.html  

على أنھ مجموعة من ) 2007- حمدي اسماعیل شعبان ( كما عرفھ 
ً من خالل النصوص الفائقة لتقدیم  صفحات الویب تم ربطھا معا

ال معین والتي تھتم بتقدیم بیئة بعض التقانات المتخصصة في مج
تعلیمیة متكاملة من حیث األنشطة والتفاعل والتقییم مما یدعو الى 

  .االستفادة القصوى من ھذا المحتوى
  E-learning :التعلم االلكتروني

طریقة للتعلیم باستخدام آلیات االتصال الحدیثة من حاسب 
 و وسائطھ المتعددة من صوت وصورة ورسومات، وشبكاتھ

وآلیات بحث ومكتبات الكترونیة ،وكذلك بوابات االنترنت سواء 
كان عن بعد أو في الفصل الدراسي فالمقصود ھو استخدام التقنیة 
بجمیع أنواعھا في ایصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت ،وأقل جھد 

  .  ،وأكبر فائدة
  )  219: 2005-عبد هللا الموسى ،أحمد المبارك ( 
  

  International Networkلدولیة  أالنترنتشبكة المعلومات ا
ھي مجموعة من شبكات الحاسب اآللي المترابطة فیما بینھا 

إلى  بواسطة خطوط اتصال فائقة السرعة تساعد في الوصول

http://ju5emamc.blogspot.com/2012/10/blog
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  ) 35:ت.د–عبد العزیز الزومان .       (المعلومات بوقت قیاسي
 :   Patternالنموذج 

تقیمة أو منحنیات عبارة عن رسم أو تخطیط ھندسي لخطوط مس
مائلة ،ویتم رسمھ على أساس بعدین لیماثل ویطابق الجسم البشري 

ویستخدم في عملھ ) العمق - العرض–الطول (ثالثي األبعاد 
  )40: 1995- سمیحة الباشا .    (القیاسات الدقیقة ألبعاد الجسم

ویتناول البحث الحالي النماذج الخاصة بمالبس األطفال واألسالیب 
  .لمستخدمة في تصمیمھا الفنیة ا

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

التحصیلي للطالبات للمعارف المتضمنة بالموقع التعلیمي 
 .المقترح قبل وبعد الدراسة لصالح االختبار البعدي

ً بین متوسطي درجات الطالبات  -2 توجد فروق دالة إحصائیا
في اختبار األداء المھاري بالموقع التعلیمي المقترح قبل 

 .وبعد الدراسة لصالح االختبار البعدي
الموقع اإللكتروني المقترح لھ فاعلیة في تحصیل المعارف  -3

 .وإكساب المھارات لتصمیم نماذج مالبس  األطفال
للطالبات نحو طریقة التعلم باستخدام  تكوین اتجاه ایجابي -4

 الموقع اإللكتروني المقترح
  :تصمیم وإعداد الموقع التعلیمي

وقد مرت عملیة بناء وإعداد الموقع بمراحل عدیدة ألنھا عملیة  
منظمة تتطلب خطة شاملة متضمنة عدد من اإلجراءات العملیة 

لموقع وھذه المتسلسلة المترابطة في إطار بناء المنظومة الكاملة ل
  :المراحل كاآلتي 

تتطلب ھذه المرحلة الخطوات  :مرحلة الدراسة والتحلیل : أوالً 
   -:التالیة 

تم  تحدید خصائص الفئة المستھدفة :  تحدید خصائص المتعلم
والشروط الواجب توافرھا فى ، لدراسة الموقع التعلیمى المقترح

  : وھى كالتالى، الطالبات
  . حاسب اآللى والتعامل معھملم بكیفیة استخدام ال -
لم یسبق لھ دراسة موضوع نماذج مالبس األطفال بطریقة  -

 . الدرتش 
بعد إطالع  :تحدید الحاجات التعلیمیة لموضوع الموقع وتحلیلھا 

الباحثتان على المراجع العلمیة المتخصصة ونتائج البحوث 
تم اختیار النموذج األساسى ، المتعلقة بنماذج مالبس األطفال

مالبس األطفال والكم وبعض تصمیمات نماذج مالبس األطفال ل
الحتوائھا على العدید من المھارات التى سیستفید ، المختلفة وذلك

 . منھا الخریج فى سوق العمل
  : وتتضمن ھذه المرحلة الخطوات اآلتیةمرحلة التصمیم : ثانیاً 

تم تحدید وصیاغة األھداف التعلیمیة  :صیاغة األھداف التعلیمیة 
لمھارات نماذج مالبس األطفال وكذلك األھداف اإلجرائیة المراد 

ثم تحكیمھا من المتخصصین فى مجالى المالبس ، تحقیقھا
  . وتكنولوجیا التعلیم وقد تم إجازتھا، والنسیج

تم تحدید المحتوى التعلیمى لكل درس  :تحدید عناصر المحتوى 
وتنظیمھا فى تسلسل ، لمتضمنة بالموقع التعلیمىمن الدروس ا

مع ارتباطھا باألھداف المراد تحقیقھا بعد دراسة الموقع ، منطقى
 –الكشكشة  –األكوال  –األكمام  –المردات ( الذي یتضمن 

والجانب ) العراوى –الكسرات  –الجودیھات  –الكورنیش 
لمالبس ) مك –خلف  –أمام (النموذج األساسى ( المھارى للموقع  

ثم رسمھا ) األطفال مع خمسة تصمیمات لنماذج مالبس األطفال 
وإعدادھا وقد تم عرض محتوى الموقع فى صورتھ األولیة على 
مجموعة من األساتذة المتخصصین فى مجال المالبس والنسیج 
والمجال التربوى للتحقق من صالحیة محتوى الموقع التعلیمي 

وأتفق السادة المحكمون على صالحیة ، للتطبیق من الناحیة العلمیة
 محتوى الموقع 

تم بناء اختبار تحصیلى موضوعى لكل درس من :  بناء األدوات
الدروس الخمسة المتضمنة بالموقع التعلیمى وكذلك مفتاح 

ٍ منھم باإلضافة ، تصحیحھ وكذلك إعداد االختبار المھارى لكال
 . لمقیاس التقدیر لتقییم النماذج المنفذة

تم تجزئة المادة العلمیة إلى :  أطر الموقع التعلیمي المقترح إعداد
وحدات صغیرة فى أطر متتابعة مع مراعاة التسلسل المنطقى فى 

وتضمن الموقع ، سرد المعلومات وفقا للمحتوى العلمى للموقع
أطر خاصة بتعلیمات الموقع ، أطر تمھیدیة(مجموعة من األطر 

أطر ، أطر تقدیم المعلومات، أطر األھداف، التعلیمي المقترح
 ). أطر إنھاء، األسئلة

 : تصمیم األحداث التعلیمیة وعناصر عملیة التعلم
یبدأ الموقع بشاشات : استحواذ انتباه المتعلم واستثاره دافعتیھ 

عبارة ترحیب ، تمھیدیة تشتمل على أسماء القائمین بإعداد الموقع
تعلیمات استخدام الموقع ، واألھداف العامة للبرنامج، بالمتعلم

اعداد تصمیم :شاشة القائمة الرئیسیة وتتضمن ، التعلیمي المقترح
النموذج (للشاشة الخاصة بالدروس الخمسة التى یحتویھا الموقع 

وأربعة من ، لمالبس األطفال  - كم –خلف  –األساسى أمام 
كذلك تنوعت العناصر من نص ,)تصمیمات نماذج مالبس األطفال

 . ر ثابتة واستخدام الموسیقى ولقطات الفیدیومكتوب وصو
قبل البدء فى الموقع التعلیمى یتم  :تعریف المتعلم بأھداف التعلم 

الضغط على أیقونھ األھداف العامة والتى تحتوى عدد من 
 . الشاشات الخاصة باألھداف المعرفیة والمھاریة والوجدانیة

على إتمام التعلم  لتشجیع وحث الطالبات :تقدیم التغذیة الراجعة 
حیث تقوم التغذیة الراجعة فور صدور استجابة الطالبة على أى 
سؤال یعرض علیھ یتم اإلجابة على األسئلة وإرسالھا الى القائمین 
على الموقع لیتم الرد والتصحیح للطالبة وبذلك یكون ھناك تواصل 

 . غیر تزامني 
األساسیة تم التركیز على العناصر  :تصمیم سیناریو الموقع 

مع مراعاة تناسب ذلك مع األھداف التعلیمیة ، لمحاور الموقع
  .والمحتوى وخصائص المتعلم

تجمیع المادة العلمیة الخاصة بدروس الموقع التعلیمى من العدید   - 
 . من المراجع العلمیة

تنظیم أطر السیناریو وذلك بعرض المحتوي من السھل إلي  - 
  السابق والتالي وعمل عالقة بین اإلطار ، الصعب

تم عرضھ علي مجموعة من ، بعد اإلنتھاء من صیاغة السیناریو - 
  . وتم إجازتھ وصالحیتھ لإلنتاج ، المحكمین المتخصصین

تضمن الموقع التعلیمي المقترح العدید من  :تصمیم أنماط التفاعل 
  :أنماط التفاعل أو االستجابات كالتالي 

رار التي یستجاب علیھا وھي األز: استجابة الضغط علي زر  - 
بالضغط علي الزر األیسر للفارة مثل زر الخروج من الموقع 

وزر ، زر الذھاب إلي القائمة الرئیسیة، التعلیمي المقترح
  . السابق والتالي

وتتم ھذه االستجابة بالضغط علي : استجابة الضغط علي مفتاح  - 
لیمي أحد المفاتیح التي تؤدي وظیفة معینة داخل الموقع التع

  .المقترح 
وتتمثل في األزرار التي من خاللھا ینتقل : استجابة النقاط النشطة  - 

  .  الطالب إلي درس معین من الموقع التعلیمي المقترح 
أثناء تصمیم شاشات  :تصمیم شاشات الموقع التعلیمي المقترح  

  : الموقع التعلیمي المقترح یتم مراعاة اآلتي 
وقع التعلیمي المقترح في تصمیم االستفادة من دراسة الم - 

  . األیكونات وربطھا بموضوع التعلم 
استخدام الرموز التي تحقق سھولة التعامل مع الموقع التعلیمي  - 

ویتضح ذلك في استخدام االسم التي تشیر إلي السابق ، المقترح
  . والتالي 

ً للغرض منھا  -    . تعدد األطر داخل الموقع التعلیمي المقترح تبعا
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  . تنظیم األطر بشكل یحقق االتزان بین عناصرھا  - 
التناسق اللوني بین الخلفیة والنص المكتوب بشكل یساعد علي  - 

  . جذب االنتباه 
تم تقسیم المادة التعلیمیة إلي  :وضع استراتیجیة تنفیذ التعلم 

إطار (مجموعة من الخطوات الصغیرة والمرتبطة كل منھا یسمي 
Frame (علومة صغیرة من المعلومات بحیث ویعرض كل إطار م

ثم یطلب ، یمكن تكرارھا بأي عدد حتى یتقن المتعلم المرحلة نفسھا
منھ االجابة على األسئلة المرتبطة بكل درس وإرسالھا للقائمین 

وبالتالي تتحقق ، .على الموقع للحصول على التغذیة الراجعة 
  . أھداف الموقع التعلیمي المقترح 

  :مرحلة اإلنتاج  :ثالثاً 
   ) :مصادر التعلم(الحصول علي  - 1
في  Microsoft wordاستخدام برنامج  :النصوص المكتوبة  - أ

  .كتابة جمیع النصوص 
تظھر علي شاشة الموقع التعلیمي المقترح وقد تم اختیار الكلمات 

  . الدالة واالعتماد علي العبارات المختصرة 
ببعض األدوات إلعداد الصور  تم االستعانة :الصور الثابتة  - ب

  . المستخدمة داخل الموقع التعلیمي 
تم استخدام فیدیو یوضح طریقة أخذ المقاسات  :لقطات الفیدیو  - ج

  . لمالبس األطفال 
استخدم بعض المؤثرات  :الموسیقي والمؤثرات الصوتیة  -د

  . الصوتیة وكذلك مقطوعة موسیقیة ھادئة مصاحبة للبرنامج 
  .استخدمت الرسوم كوسیلة لجذب االنتباه  :ت الرسوما -ھـ
  " البرمجة"مرحلة تألیف الموقع باستخدام نظم التألیف  - 2

تم تحویل سیناریو الموقع التعلیمي إلي برنامج متكامل لربط كل 
أجزاء الموقع التعلیمي المقترح یبعضھا البعض وتجمیع ما یحتویھ 

باإلضافة إلي ، لھا من مقدمة وشاشات وأطر وأسئلة تقویمیة تابعة
وتم ، ) Media Studio 7(تعزیز االستجابة باستخدام برنامج 

اختیار ھذا الموقع التعلیمي المقترح لما فیھ من ممیزات لدمج 
النصوص والصور وملفات الصوت والفیدیو مع بعضھا البعض 
بتكوین نظام تعلیمي متكامل وكذلك یتمیز الموقع التعلیمي المقترح 

افة خلفیات وتصمیم شكل تتابع اإلطارات وكذلك بإمكانیة إض
ً بإمكانیات تحریریة عالیة في تنسیق  برمجة اإلطارات ویتمیز أیضا

 وتم اعداد رابط للموقع االلكتروني، النصوص واأللوان والتصامیم
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  :مرحلة التقویم : رابعا 
عرض الموقع على مجموعة من المحكمین المتخصصین في   -  أ

مجال المالبس والنسیج بواسطة الدخول على رابط الموقع 
http://fashioneg.com  الستطالع ارائھم )1(ملحق رقم

مدى صالحیة الموقع التعلیمي من الناحیة العلمیة  عن
وقد اجمع الخبراء , وكذلك صالحیتھ للتعلم الذاتي ,والفنیة

 .على جودة الموقع وصالحیتھ للتطبیق على المتعلمین 
  :التأكد من صدق وثبات أدوات التقویم كما یلي  -  ب
  : االختبار التحصیلي المعرفي  - 1

س أثر تعلم الموقع التعلیمي تم إعداد ھذا االختبار بھدف قیا
المقترح على مستوى تحصیل الطالبات في الجانب المعرفي لكل 

واشتمل )  2(درس من الدروس المتضمنة بالموقع  ملحق رقم 
  5( بینما اشتمل الدرس الثاني على ، سؤال)  9(الدرس األول على 

الدرس الرابع  واشتمل، سؤال)   10( أما الدرس الثالث ، سؤال) 
وتنوعت ، سؤال)   6( والدرس الخامس ، سؤال)   10( على 

بواقع ) أسئلة اختیار من متعدد  - أسئلة صواب وخطأ (األسئلة بین 
درجة واحدة لكل إجابة صحیحة ،وبذلك تكون الدرجة الكلیة 

  درجة ) 40(لالختبار 
  :صدق االختبار التحصیلي المعرفي 

  :الصــدق  - أ
لقد تم عرض االختبار التحصیلي للدروس  :قي الصدق المنط

الخمسة المتضمنة بالموقع على لجنة التحكیم من األساتذة 
المتخصصین بغرض التأكد من مدى سھولة ووضوح عبارات 

وقد أجمع المحكمین ، ,)6( االختبار وتحقیقھا للھدف ملحق رقم 
على صالحیة االختبار للتطبیق ولقد بلغت درجة االتفاق بین 

  % .98لمحكمین ا
 :الثبــات  - ب

معامل ( تم التأكد من ثبات االختبار التحصیلي المعرفي باستخدام
والجدول التالي یوضح قیم الثبات بالطرق ، )التجزئة النصفیة، ألفا

  ) 10=حیث ن ( 0.01المختلفة وجمیعھا دال عند مستوى 
  ثبات االختبار المعرفي) 1(جدول رقم 

  الداللــة  االرتبـاط معامـل  نـوع الثبـات
  0.01  0.870  معامل ألفا

  0.01  0.857 – 0.750  التجزئة النصفیة
  : اختبار األداء المھاري  - 2

تم إعداد االختبار المھاري بھدف قیاس أثر تعلم الموقع التعلیمي 
المقترح على مستوى أداء الطالبات للمھارات المتضمنة بالموقع 

وقد احتوى االختبار على خمسة أسئلة لتصل في  ) 3(ملحق رقم 
 –خلف  –أمام (النھایة إلى رسم النموذج األساسي لمالبس االطفال

  . و تصمیم أربعة من النماذج المختلفة لمالبس األطفال) كم
  : ـ صدق االختبار المھاري 

حیث تم عرض االختبار على مجموعة من : الصدق المنطقي 
(  مذكور أسماؤھم في ملحق البحث رقم األساتذة المتخصصین وال

ً بصالحیتھ ) 6   . وأقروا جمیعا
  : الثبـات  - 2

یمكن الحصول على معامل ثبات المصححین : ثبات المصححین 
بحساب معامل االرتباط بین الدرجات التي یعطیھا مصححان أو 

  .أكثر لنفس األفراد أو لنفس االختبارات 
یقي بتقویم النماذج المرسومة وقد تم حساب درجات االختبار التطب

التي قام الطالبات برسمھا وإعدادھا والتي تم تصحیحھا بواسطة 
ثالثة من األساتذة المحكمین باستخدام مقیاس التقدیر وقد قام كل 

وقد تم حساب معامل االرتباط بین ، مصحح بعملیة التقویم بمفرده
بار لالخت) ع,ص ، س(الدرجات الثالث التي وضعھا المصححین 

  :التطبیقي والجدول التالي یوضح ذلك
  معامل االرتباط بین المصححین لالختبار المھاري)2(جدول 

  معامل االرتباط  المصححین
  1  ص,س
  0,6123  ع,س
  0,6123  ع,ص

ویتضح من الجدول السابق ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین 
وھي قیم دالھ عند  ,)1-0,6(المصححین والتي تراوحت بین 

مما یدل على ثبات , القترابھا من الواحد الصحیح  0,001مستوى 
كما یدل على ثبات مقیاس التقدیر اداة تصحیح , االختبار المھاري 
  .االختبار المھاري

  :إعداد مقیاس التقدیر  - 3
لقد تم تصمیم مقیاس التقدیر لتقویم درجة إتقان الطالبات لرسم 

كذلك ) كم –خلف  –أمام (مالبس االطفالالنموذج األساسي ل
مھارات رسم تصمیمات النماذج االربعة المتضمنة بالموقع ملحق 

ویتضمن كل ، یتكون المقیاس من خمسة محاور رئیسیة، ) 4( رقم 
  .درجة) 222(بموجب ) 111(د وعددھم محور مجموعة من البنو

توضع عالمة ، ومقیاس التقدیر الذي تم إعداده ھو مقیاس ثالثي
)ü ( أمام الخانة التي تنطبق على حالة النموذج من قبل

غیر  –مناسب إلى حد ما  –مناسب (وتندرج من ، المتخصصین
  .على الترتیب ) صفر –درجة واحدة  –درجتان ( بواقع ) مناسب

  :صدق المقیاس  
عرض مقیاس التقدیر على مجموعة من األساتذة المتخصصین  تم

والمذكور أسماؤھم في ملحق البحث رقم ) 10(والذي بلغ عددھم 
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للتأكد من مدى سھولة ووضوح عبارات المقیاس وبلغت نسبة ) 6(
  . %98الحیة مقیاس التقدیر للتطبیق االتفاق بین المحكمین على ص

تجاھھن نحو الموقع التعلیمي استطالع اراء الطالبات لمعرفة ا- 4
  المقترح 

اعدت الباحثتان مقیاس لقیاس رأي الطالبات في الموقع التعلیمي 
وقد احتوى المقیاس على , )  5( االلكتروني المقترح ملحق رقم

عدة عبارات تتعلق بآرائھن واتجاھاتھن حول محتوى الموقع 
 25(حیث تضمن , وأسلوب تنظیمھ ووضوحھ وتسلسل معلوماتھ 

بندُا تمت االجابھ علیھا باختیار اوافق او ال اوافق أو أوافق الى ) 
  .حد ما

  )صدق المحكمین ( صدق استطالع الرأي
تم عرض االستطالع على عدد من المتخصصین إلبداء الرأي في 

 بنود المقیاس وقدرتھ على قیاس اتجاه الطالبات وعددھا وتسلسلھا 
على صالحیة استطالع وقد اتفق المتخصصین , )6( ملحق رقم 

  .الرأي وإمكانیة تطبیقھ
تم حساب الثبات عن طریق استخدام معامل ثبات الفا  : الثبات 

) 0,01(وھي قیم مرتفعة عند مستوى داللھ ) 0,884(حیث بلغت 
  .مما یدل على ثبات االستبیان 

  مرحلة االستخدام: خامسا
تحصیلي االختبار ال( تم تطبیق ادوات البحث  :التطبیق القبلي

قبلیًا على الطالبات لقیاس المستوى ) االختبار المھاري –المعرفي 
  .المعرفي والمھاري لدیھم قبل تفاعلھم مع الموقع

حیث تم توجیھ , وھو التفاعل مع الموقع  :استخدام الموقع
الطالبات الى الموقع وكیفیة الدخول الیھ اثناء المحاضرة مع 

  .مراعاة متابعة اداء الطالبات
االختبار التحصیلي ( تم تطبیق ادوات البحث  :لتطبیق البعديا 

بعدیًا على الطالبات لقیاس المستوى ) االختبار المھاري –المعرفي 
المعرفي والمھاري في المعارف والمھارات لدیھم في المعارف 

كذلك اتجاھھن نحو , والمھارات المتضمنة بالموقع التعلیمي 
الدرجات لالختبارات القبلیة  ومن ثم حساب, استخدام الموقع 

  .والبعدیة وتفریغھا الستخالص النتائج
  Results نتائـج البحـث

ً بین : "ینص على : الفرض األول  توجد فروق دالة إحصائیا
متوسطي درجات االختبار التحصیلي للطالبات للمعارف المتضمنة 
بالموقع التعلیمي المقترح قبل وبعد الدراسة لصالح االختبار 

  " البعدي
لداللة ) ت(وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

، تبار التحصیلي القبلي والبعدالفروق بین متوسطي درجات االخ
  : والجدول التالي یوضح ھذا 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات باالختبار التحصیلي القبلي والبعدي) 3(جدول رقم 
  9)= ح.د(,    10)=ن(

االختبار   
التحصیلي 
  المعرفي

المتوسط 
  )م(الحسابي 

 االنحراف
  الداللــة  )ت(قیمة   )ع(المعیاري 

الدرس 
  االول

  0,9660  10,4  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  1,8725  1,3374  5,7  قبلي 
الدرس 
  الثاني

  1,1005  13,1  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  1,6705  1,8408  6,5  قبلي 
الدرس 
  الثالث

  1,0749  10,4  بعدي  االختبار البعديلصالح  0.05  1,7147  0,9428  6  قبلي 
الدرس 
  الرابع

  0,9660  10,4  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  1,8725  1,3374  5,7  قبلي 
الدرس 
  الخامس

  1,1005  13,1  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  1,6705  1,8408  6,5  قبلي 
ً بین متوسطي      یبین الجدول السابق أن ھناك فروق دالة إحصائیا

درجات االختبار التحصیلي القبلي والبعدي لصالح االختبار 
على التوالي بالدروس الخمسة )ت(حیث كانت قیمة، البعدي

)1,8725(, )1,6705(, )1,7147(, )1,8725(, )1,6705 (
ً عند مستوى  وھذا یدل على ) 0.05(وھي قیم ذات داللة إحصائیا

ارتفاع مستوى تحصیل الطالبات بعد دراسة الموقع التعلیمي 
"  2013-فاطمة العیدروس "المقترح،وھذا ما یتفق مع دراسة 

والتي أكدت على ان "2012- ایمان عبد السالم وابتسام البكري",
وترى ,المواقع اإللكترونیة لھا فاعلیة في  زیادة التحصیل المعرفي 

ارتفاع مستوى تحصیل الطالبات قد یرجع إلى ما  الباحثتان أن
یحتویھ الموقع التعلیمي المقترح من حركة وألوان باإلضافة إلى 

عنصري اإلثارة والتشویق المتوفران في الموقع التعلیمي المقترح 
وبذلك كوسیلة تعلیمیة تھیئ للمتعلم ان یحصل بصورة أفضل 

  .   یتحقق الفرض األول
ً بین : "على  ینص: الفرض الثاني  توجد فروق دالة إحصائیا

متوسطي درجات الطالبات في اختبار األداء المھاري بالدروس 
الخمسة المتضمنة بالموقع التعلیمي المقترح قبل وبعد الدراسة 

  .لصالح االختبار البعدي 
لداللة ) ت(وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار      

، ختبار المھاري القبلي والبعديالفروق بین متوسطي درجات اال
  : والجدول التالي یوضح ھذا 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالبات باالختبار المھاري القبلي والبعدي) 4(جدول رقم 
  9)= ح.د(,    10)=ن(

االختبار   
  المھاري

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  الداللــة  )ت(قیمة   )ع(المعیاري 

الدرس 
  االول

  1,2703  31,15  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  3,0922  5,1556  3,55  قبلي 
الدرس 
  الثاني

  3,4115  51  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  4,8819  11,9005  7,7  قبلي 
  البعديلصالح االختبار  0.05  9,1862  5,5865  7,575  قبلي الدرس 
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االختبار   
  المھاري

المتوسط 
  )م(الحسابي 

االنحراف 
  الداللــة  )ت(قیمة   )ع(المعیاري 

  2,8313  26,65  بعدي  الثالث
الدرس 
  الرابع

  1,2703  31,15  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  3,0922  5,1556  3,55  قبلي 
الدرس 
  الخامس

  11,9005  7,7  قبلي 
  3,4115  51  بعدي  لصالح االختبار البعدي 0.05  4,8819

      بعدي
  

ً بین       یبین الجدول السابق أن ھناك فروق دالة إحصائیا
متوسطي درجات االختبار المھاري القبلي والبعدي لصالح 

على التوالي بالدروس )ت(حیث كانت قیمة، االختبار البعدي
( ,)1,8725( ,)1,7147( ,)1,6705( ,)1,8725(الخمسة 
ً عند مستوى ) 1,6705 وھذا ) 0.05(وھي قیم ذات داللة إحصائیا

یدل على ارتفاع مستوى االداء المھاري للطالبات بعد دراسة 
سمیة مصطفى "الموقع التعلیمي المقترح،وھذا ما یتفق مع دراسة 

والتي أثبتت "2012-نور الصبیاني"," 2013  -وعماد زاید 
جمیعھا ان المواقع االلكترونیة لھا فاعلیة في تنمیة االداء المھاري 

میم النماذج لمالبس األطفال لدى الطالبات في تنمیة مھارات تص

أن من أھم )2005-احمد سالم (،وقد یرجع ذلك الى ما ذكره 
ممیزات التعلم بمساعدة الحاسب أنھ یجعل المتعلم ایجابیا ونشطا 
أثناء عملیة التعلم كذلك تقدیم المادة العلمیة وفقا لمستوى وقدرات 

, علم ومحتوى المادة العلمیة كما أنھا توفر التفاعل بین المت، المتعلم
  .  تحقق الفرض الثانيوبذلك 

الموقع اإللكتروني المقترح لھ : "ینص على  :الفرض الثالث 
فاعلیة في تحصیل المعارف وإكساب المھارات تصمیم النماذج 

  "لمالبس  األطفال 
وللتحقق من صحة الفرض السابق تم تطبیق اختبار معدل الكسب 

  : بالك، والجدول التالي یوضح ذلكباستخدام معادلة 
  نسبة الكسب المعدل لمتوسطات درجات االختبار التحصیلي المعرفي واالختبار المھاري ) 5(جدول رقم 

  9)= ح.د(,    10)=ن(
المتوسط   التطبیق  

  نسبة الكسب  )م(الحسابي 

االختبار 
  التحصیلي

  1,21  6  قبلي 
  11,3  بعدي

االختبار 
  المھاري

  3,68  6,27  قبلي 
  36,26  بعدي

) 1,21(یتضح من الجدول السابق أن نسبة الكسب المعدل ھي      
مما یدل أن "  بالك"وھذه القیم تقع في المدى الذي حدده ) 3,68(و,

تحصیل المعارف لھ فاعلیة في الموقع التعلیمي المقترح المقترح 
وھو ما یتفق  وإكساب المھارات في تصمیم نماذج مالبس األطفال

الذي یؤكد على ان التعلیم بمساعدة , ) 2005- عبد هللا موسى(مع 
الحاسب یوفر بیئة تعلیمیة تفاعلیة بالتحكم والتعرف على نتائج 

, كما انھ یتغلب على مشكلة الفروق الفردیة , المدخالت في الحال 
فھو عامل حافز للمتعلم للشعور ,من نتائج وفاعلیة التعلم ویحسن 

   .وبذلك تحقق الفرض الثالث باالیجابیة تجاه نفسھ 
  ینص الفرض الرابع على ما یلي : الفرض الرابع

تكوین اتجاه ایجابي للطالبات نحو طریقة التعلم باستخدام "
  "الموقع اإللكتروني المقترح

وللتحقق من صحة الفرض السابق تم حساب التكرارات      
والنسب المئویة بین القبول والرفض لكل عبارة من عبارات 
ًا ألراء الطالب نحو طریقة التعلم بالموقع االلكتروني  االستبیان وفق

  :المقترح لنماذج مالبس األطفال والجدول التالي یوضح ذلك
  10=التكرارات والنسب المئویة ألراء الطالب نحو طریقة التعلم بالموقع االلكتروني المقترح حیث ن)6(جدول

  غیر موافق  موافق الى حد ما  موافق  العبارة  م  محور
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

علم
 للت

ب
سلو

 كا
رح

مقت
ي ال

لیم
لتع

ع ا
وق
الم

  

  -   -   10  1  90  9  استطیع استخدام الموقع التعلیمي دون مساعدة  1
  -   -   -   -   100  10  استفدت من الموقع في تعلم نماذج مالبس األطفال  2
  -   -   20  2  80  8  فھمت محتوى المادة العلمیة من خالل الموقع  3
  10  1  20  2  70  7  خطوات استخدام الموقع بسیطة وسھلة  4
  100  10  -   -   -   -   محتوى الموقع طویل وممل  5
  80  8  10  1  10  1  االستاذشعرت بحاجة لمساعدة   6
  80  8  10  1  10  1  شعرت بضیق من تجزئة معلومات الموقع  7
  10  1  20  2  70  7  محتوى الموقع یتناسب مع قدراتي في التفكیر  8
  100  10  -   -   -   -   اعتمدت على نفسي في اكتساب المعلومات من الموقع  9

  -   -   10  1  90  9  ساعدني الموقع على اكتشاف اخطائي  10
  -   -   10  1  90  9  تعلمت من الموقع اعداد نماذج مالبس األطفال  11
  -   -   10  1  90  9  اسلوب الدراسة بالموقع شیق وممتع  12
  -   -   -   -   100  10  افضل التعلم بھذا االسلوب في وحدات تعلیمیة اخرى  13
  -   -   -   -   100  10  انصح زمالئي بدراسة نماذج مالبس االطفال  14

ع 
وق
الم

ي 
لیم

لتع
ا

ح  
تر

لمق
  -   -   -   -   100  10  تعلیمات السیر بالموقع التعلیمي واضحة  15ا

  -   -   -   -   100  10  لغة الموقع واضحة ومناسبة لي  16
  -   -   10  1  90  9  تم شرح المصطلحات العلمیة بسھولھ ووضوح  17
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  غیر موافق  موافق الى حد ما  موافق  العبارة  م  محور
  %  العدد  %  العدد  %  العدد

  -   -   10  1  90  9  االلوان بالموقع جمیلة ومتناسقة  18
  10  1  10  1  80  8  ساعدني النص المكتوب على الفھم واالداء العملي  19
  -   -   10  1  90  9  وجود األسئلة ساعدني على  تأكید المعلومة  20
  100  10  -   -   -   -   وجدت صعوبة في التعامل مع الموقع  21
  -   -   10  1  90  9  یتناسب الموقع مع مھاراتي  22
  -   -   -   -   100  10  اتقبل تعلیمات الموقع بسھولھ  23
  100  10  -   -   -   -   وجدت صعوبة في اعداد نماذج مالبس األطفال  24
  -   -   -   -   100  10  ادى تقسیم المعلومات الى خطوات صغیرة الى سھولتھا  25

     
, یتضح من الجدول السابق ارتفاع النسبة اإلیجابیة ألراء الطالبات 

مما یدل على ان التعلم باستخدام الموقع التعلیمي المقترح قد القى 
مما یؤكد على أن اراء الطالبات بالنسبة , استجابة من الطالبات 

لطریقة التعلم باستخدام المواقع اإللكترونیة كانت إیجابیة حیث 
على ان لغة الموقع التعلیمي %  100:80جابتھم بین تراوحت است

واضحة وسھلة ومناسبة والمعلومات مقسمة الى خطوات صغیرة 
سمیة (وتتفق مع النتیجة السابقة كال من , مما ادى الى سھولتھا 

التي تؤكد على ان المواقع التعلیمیة ,) 2013 - مصطفى وعماد زاید
المتضمنة بالموقع تنظم خطوات العمل بالمعارف والمھارات 

وترتبھا دون تجاھل بعضھا أدى الى النتیجة المطلوبة والتي تتمثل 
في الموقع ایجابیة اراء الطالب نحو تعلم نماذج مالبس األطفال 

 .مما یحقق صحة الفرض الرابع , بالموقع التعلیمي المقترح 
  : Conclusionالخالصة 

عد تطبیق ارتفاع المستوى التحصیلي والمھاري للطالبات ب -
الموقع التعلیمي االلكتروني والمتضمن تصمیم نماذج مالبس 
األطفال بطریقة الدریتش، وقد یرجع إلى ما یتضمنة الموقع 
التعلیمي المقترح من عنصري اإلثارة والتشویق وذلك من 

 .خالل الحركات واأللوان 
تكوین اتجاه ایجابي للطالبات نحو الدراسة باستخدام المواقع  -

یة االلكترونیة وقد یرجع ذلك الى استخدام استراتیجیة التعلیم
التعلیم الذاتي من خالل الموقع و التي تعزز ثقة المتعلم بنفسة 

فھي عامل حافز ، وتتغلب على الفروق الفردیة بین الطالبات
 .للمتعلم للشعور باالیجابیة تجاه نفسھ 

  :Recommendations التوصیات
وني المقترح في تدریس طالب االستفادة من الموقع االلكتر .1

شعبة المالبس والنسیج بكلیات االقتصاد المنزلي والكلیات 
  .المتخصصة 

تحویل بعض مقررات المالبس والنسیج الى مقررات  .2
الكترونیة لتحقیق القدر األكبر من االستفادة المرجوة والتغلب 
على عاملي الزمان والمكان التي قد تعیق مسیرة بعض 

 .التعلیمیةالطالبات 
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