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طالب الجامعة في مقرر تأثيث األداء المهارى لبرمجية تعليمية تفاعلية لتنمية  إنتاج
   التطبيقي  المسكن
  شريف محمد عطية حورية، سمحاء سمير إبراهيم محمد

   جامعة المنوفية- كلية االقتصاد المنزلى -إدارة المنزل والمؤسساتتخصص 

  ٦/١/٢٠١٥ :           تاريخ القبول                        ٢٤/١١/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص
وقياس فعالية برمجية تعليمية في تنمية األداء المهاري للطالبات في رسم وتصميم وتأثيث إنتاج  إستهدف البحث بصفة رئيسية

ين الوصفي التحليلي الفراغات الداخلية لنوعيات ومساحات مختلفة من الوحدات السكنية ولتحقيق الهدف البحثي فقد تم إستخدام المنهج
طالبة تم اختيارهن بطريقة قصدية ممن تدرسن مقرر تأثيث المسكن في قسم االقتصاد المنزلى  )٥٨(والتجريبي، وبلغت عينة الدراسة الكلية

 مقرر طالبة تم تدريس الجزء التطبيقى لهن من) ٢٩( بكلية علوم األسرة جامعة طيبة، وقد قسمت إلى مجموعتين، مجموعة ضابطة وبلغت
طالبة تم تدريس الجزء التطبيقى لهن من مقرر تأثيث المسكن باستخدام ) ٢٩(تأثيث المسكن بالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية وبلغت

  . البرمجية التعليمية موضوع البحث
ية من قبل طالبات المجموعة وتضمنت أدوات البحث استمارة البيانات العامة والبرمجية التعليمية التفاعلية واستمارة تقييم البرمج

  ) .المجموعتين الضابطة والتجريبية(التجريبية واستمارة تقييم األداء المهارى للطالبات عينة البحث 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في كل من متغيرات ) ٠,٠٠١(وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى 

             ، ومجموع درجات تأثيث الوحدات السكنية المختلفة) الخدمات– المعيشة–النوم(ثيث مناطق المسكن الوظيفية الدراسة، مجموع درجات تأ
لصالح )  جودة األلوان والتأثيرات– جودة التأثيث–جودة الرسم (، ودرجات جودة  تصميم الفراغات الداخلية ) الفيال– الشقة–االستوديو(

لكل ) ٠،٨(أكبر من D) ( كان حجم تأثير البرمجية التفاعلية على اآلداء المهارى للطالبات كبير، حيث بلغت قيمة كما. المجموعة التجريبية
  .من متغيرات الدراسة السابقة الذكر

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات من أهمها تطبيق البرمجية موضوع البحث كإستراتيجية تعليمية في الجزء التطبيقى 
 .تأثيث المسكن والتصميم الداخلىلمقرر 

 .برمجية تفاعلية، األداء المهارى، تأثيث المسكن :كلمات دليلية

 

  المقدمة
 والتقدم التكنولوجيا في هائلة ثورة اآلن العالم يشهد

 يرتكـز  الـدول  التنافس بين أصبح بحيث الواسع العلمي

 والتكنولوجيـة؛  العلمية واإلمكانات القدرات علي أساساً

تواكـب   أن تستطيع لكي تتكاتف الجهود أن البد كان لذلك
أن استخدام  البعض ويري الهائلة، التكنولوجية الثورة تلك

 والمرونـة  للتفكيـر،  أسـلوبا  تعد التعليم التكنولوجيا فى

 علـى  يعمل مجال المنهج، وهي تطوير بعملية ويختص

والـدقيق   المـنظم  خالل التحديد من اآلالف تعليم تسهيل
                المتاحـة  التعلـيم  مـصادر  كـل  تنظـيم و وتطـوير 

والتوجيه لبناء  الصياغة وإعادة). ٢٠٠٠عاطف السيد،( 
وحـل   واإلبـداع  متعلم قادر على مهارات التعلم الذاتى

وربط الدراسة النظرية والعملية بسوق العمل،  المشكالت
ولذا أصبح من الضرورى تطوير استراتيجيات تدريس       

ليتناسب مع متغيرات العصر ويتوافـق      المنهج الدراسى   
مع الفروق الفردية للطالب واالتجاه نحو التعلم الـذاتى         
كاستراتيجية حديثة أصـبحت تالقـى اهتمامـاً كبيـراً         

 فالطالـب يعـد  . لمردودها الملموس على عملية التعلم

 جودة يريمعا وتعد ة،يالتعليم ةيالعمل في المحوري العنصر

  الجـامعي  التعلـيم  في الجودة لتحقيق هامة نقطة الطالب
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 المكونـات  سـجلت  وقـد ). ٢٠٠٥بدر األغبـرى،  (

 ملحوظا ادايازد والتعلم ميالتعل في المستعملة ةيالتكنولوج

 المعلومات ايالخاصة بتكنولوج ةياألساس ةيالبن ريتطو مع

 الرقمي فالمحتوى المؤسسات التعليمية، في واالتصاالت

واإلدارة يـزداد   ميعلبـالت  الخاصة اتيوالبرمج مييالتعل
 بـدأ  االفتراضي التعلم أن تها، كمايلفاعل جةينت استخدامها

 بدوره االعتراف وبدأ مختلفة وأنماط بيبأسال قهيطر شقي

 ).٢٠٠٧األمم المتحدة، (دي يالتقل ميللتعل مكملة كأداة

 الذي األول المنعطف التعليمية البيئة جودة تمثلكما 

 للـتعلم  الجيـد  المناخ توفير حيث من له يخطط أن يجب

 التـي  األنماط من بالعديد اإللكتروني التعلم وتزخر بيئات

 والتـي  التعلـيم  من النوع هذا في االتصال فاعليات توفر

 اإلدراك علـي  والمساعدة للتعلم الدافعية إسستثارة يمكنها

 العقلية نماذجهم بناء في ومساعدة المتعلمين اإلنتباه وجذب

ويعد الـتعلم  ). ٢٠١٢الحميد، عبد نإيما(الذاتى  والتعلم
اإللكترونى من الروافد األساسـية الداعمـة لمنظومـة         
التعليم المتكاملة في المجتمعات العصرية وذلـك تلبيـة         
لالحتياجات اآلنية والمستقبلية ودفع عجلة التنمية الشاملة       
نحو مجتمع المعرفة، فقد ساهم في تـسهيل وانـسياب          

ة بطريقة حديثة في بيئـة      المعلومات والخبرات التربوي  
). ٢٠١٢ خالد عبدالتواب، (تعليمية غنية بمصادر التعلم     

 المادة محتوى نيب التفاعل كوني ثيح ةيتفاعل ئةيب ويوفر

 مـع  والتعامل ن،يومعلم طلبة من نيديوالمستف ةيالتعلیم

 ديزي مما أخرى إلى ةيجزئ من المباشر واالنتقال أجزائها
ل تفاعل المتعلم مـع نفـسه،   التعلم، ويشم المتعة في من
مع المحتوى التعليمى، ومع المعلم بشكل متـزامن أو         و

ويؤكـد أحمـد    ). ٢٠٠٦أكرم مصطفى،   (متزامن   غير
 فـروق ال راعيي اإللكتروني التعلم أن) ٢٠٠٧(الساعى 

، للوصول لمـستوى عـال مـن        ة بين المتعلمين  يفردال
ـ وم واسـتعدادات  قـدرات  األداء، والتناسب مـع   ولي

 توافقي ثيح اتهم،يوشخص خصائصهم ومراعاة نيمالمتعل

 حيـث تـوفر بـرامج التعلـيم     .متعلم كل حاجات مع
اإللكترونى الثقافة الرقمية التى تركـز علـى معالجـة          
المعرفة ويستطيع المتعلم من خاللها التحكم فى تعلمـه         

وتساهم . (Khan, 2002)بما يوفره له التقاعل مع البيئات 
زيادة ثقافة الطالب والتحـصيل   برمجيات الكمبيوتر في    

  ).(Bowe, 2000الدراسى والعلمى بشكل مختلف 
 تعلم في قوي كمنافس التفاعلية البرامج برزتقد و

 في الطالب على إشراك تعمل إنها إذ الحركية؛ المهارات

 وتفاعلـه  دافعيته وزيادة حواسه استثارة خالل من الدرس

 الـصعبة  جزاءاأل وتوضيح يراد تعلمها، التي المهارة مع

 وبذلك يصل ،والفنية الشائعة األخطاء وبيان المهارة، من

 األداء وهو ،ىالمهار األداء في عالية مميزات إلى الطالب

نبيـل  (المحـاوالت الخاطئـة    وقلـة  والدقيق، السريع
ويعد الفيديو التعليمى من أهم الوسـائل       ). ٢٠٠٧شاكر،

ل الثابتة  للتفاعل المباشر وغير المباشر، ويتضمن األشكا     
مثل الشرائح، واألشكال المتحركة كـاألفالم وشـرائط        

  ). ٢٠٠٥محمد الهادى، ( الفيديو
فاستعمال التقنية والوسائل التكنولوجية في تنميـة       
األداء المهارى للطالب وزياده تحصيله الدراسى ذاتيـاً        
وصفياً باستخدام تقنيات البرمجة التفاعلية يعـد هـدف         

إليه في ظل مواكبة التقـدم      تسعى المجتمعات للوصول    
التكنولوجى وثورة المعلومات وتكوين أجيال تعتمد على       
التحليل واالبتكار، فقد توصـلت نتـائج العديـد مـن           

 الوسـائل  الدراسات لوجود أثر إيجابى الستخدام هـذه 

التقليديـة   بالطرق مقارنة الحاسوب بمساعدة ومنها التعلم
؛ وئـام   ٢٠٠٣وئام معروف،   (في مجال تأثيث المسكن     

 افقـد أكـد   ). ٢٠١٢؛ ناهد حـواس،     ٢٠٠٨معروف،  
Dong & Gibson (1998)  أن استخدام البرمجيـات  علي

في مجال التصميم الداخلى وتأثيث المسكن يتيح تصور        
البيئات المبنية واستكشاف األفكار البديلـة ومراجعـة        

كما يقدم نظام تخطيط األثاث التفاعليـة       . حلول التصميم 
مستخدمين باقتراح ترتيبات األثاث التـي      التي تساعد ال  

تستند إلى المبادئ التوجيهية فـي التـصميم الـداخلي،          
وتحـدث  . (Merrell et al, 2011)ويتضمن االقتراحات 

قدر كبير من إعادة الصياغة في التصميم مـن خـالل           
التغييرات في أى لحظة من خالل رسوم المساقط األفقية         

)2D (    لمنتج من الرسومات   للحصول على تقدير واقعي ل
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في مرحلة وضع التصاميم بكفاءة باسـتخدام مفـردات         
فقد .  (Heng & Love, 1998)التأثيث في مكتبة البرمجية

 توجهات مستقبلية نتيجة لالستجابة Fowles (1991)توقع 
للتغيرات العالمية والمهنية في األلفية الجديدة بوجـوب        

 الطالب،  إجراء تعديالت في المحتوى الموضوعي، تعلم     
طرق التدريس للتصميم الـداخلى وتأثيـث المـسكن،         
ومراجعة العالقة بين التعليم والمهنـة لمواكبـة سـوق        

 & Portilloكما أكـد  . العمل بمستويات تنافسية عالمية

Rey (1995) أن التصميم الداخلى وتأثيث المسكن يحتاج 
بيئة تعلم وجهد منسق للطالب تساعد في دمج مهارات         

  .ت والمعرفة األكاديميةحل المشكال
 أهم بيئة سكنية ألهميته فـي تلبيـة         ويعد المسكن 

ــسيكولوجية    ــسيولوجية وال ــه الف ــات قاطني احتياج
فالمسكن الذي يؤثث جيداً طبقـاً لقواعـد        . واالجتماعية

وأسس صحيحة ومعينة يجذب الشخص الذي يعيش فيه        
ألن يستريح جسمياً ونفسياً، وهذا يتـأتى عـن طريـق     

تكوين الصحيح لتأثيث المسكن باختيار األماكن      معرفة ال 
المناسبة لكل قطعة من قطع األثاث ومكمالت التأثيـث         

وفـن  ). ٢٠٠٥سمحاء محمد،   (وعمل التنسيق الداخلي    
تجميل وتأثيث المسكن ومعالجـة الفراغـات الداخليـة         
الوظيفية من أهم عناصر التصميم الـداخلى للمـسكن،         

ة بـسهولة فـضالً عـن       وذلك لتأدية األنشطة االنساني   
االستخدام األمثل لجميع عناصر التأثيث للجمـع بـين         
النواحى الوظيفية والجمالية، وتخطيط مراكـز العمـل        
داخل المسكن مع تـوفر المواصـفات الالزمـة ألداء          
األعمال المختلفة وسهولة الحركة ومزاولـة األنـشطة        

  ). ٢٠٠٦علياء مختار، (وتحقيق األمن والسالمة 
ميم الفراغ الداخلى خدمـة االنـسان       ويتطلب تص 

والقدرة على حل المشكالت وتهيئـة الفـراغ الـداخلى          
وظيفياً وجمالياً ويتأثر الجانبان بالمصمم نفـسه الـذى         

ويعتمـد  ). ٢٠١٠يـونس خنفـر،     (يبتكر ويقدم وينفذ    
التصميم الجيد للفراغات الداخلية على تحقيق األهـداف        

ــون باســ   ــذين يقوم ــراد ال ــة لألف                  تعمالهاالوظيفي
)Turton, 2012 Horvath, 2010; Reich, 2005; .( وزيادة

قبوله من مستخدميه، ويلبى المتطلبات الجماليـة التـى         
يرغب بها، فهو يعكس مظهراً ذهنياً محدداً من حيـث          
الشكل والتوزيـع لقطـع األثـاث والتناسـب واللـون           

 (Gemser et al., 2006; Idi, et al., 2011).والتـأثيرات  
ويعتمد إدراك المتطلبات الجمالية على حـس المـصمم         
ومعرفته باتجاهات مستخدم المـسكن، وينـتج تحقيـق         
المتطلبات الجمالية في التصميم من التناسب واإليقـاع        
والترتيب واستخدام التناسق بـين األلـوان واألشـكال         

فالجمال تجربة إيجابية   . واألحجام لقطع األثاث والفرش   
قوة بتحقيـق الـسعادة والرفاهيـة فـي حيـاة           ترتبط ب 
فالمصممون يختـارون الحجـم   .  (Ipsos, 2010)األفراد

والقياسات، اإليقاع، الوحدة، التناسب، األلوان، المـواد       
المستخدمة، السطوح، الزخارف، والملمـس ويقومـون       
بالخلط بين هذه العناصر من أجل تحقيق مستوى معين         

 ويتعلـق  (Borja De Mozota, 2003).من وحدة الشكل 
التصميم بترتيب الفراغات لخدمـة أغـراض محـددة         

  . (Reich, 2005)وإعادة التوزيع للوصول للكفاءة 
وعلى المصمم أن يتأكد قبل إضافة األثاث للفراغ        

 اللون والشكل والخطوط والمالمس     يتناسبالداخلى أن   
لقطع األثاث مع بقية عناصر الفراغ، وإجراء التـوازن         

 قطع األثاث سواء كان متماثالً بوضع الكتـل         في توزيع 
بأحجامها في أماكن مناسبة ومتماثلة باعتبار وجود خط        

 يحقـق التـوازن دون      مماوهمى بينها، أو غير متماثل      
رتابة اعتماداً على الـوزن البـصرى لقطـع األثـاث           
وتوزيعها معتمداً على األلـوان والمالمـس والحجـم         

ثاث، أو التوازن المشع    والخامات الُمصنع منها قطع األ    
والذى يعتمد على ترتيب قطع األثاث حول مركز حقيقى    

ومراعاة الوحـدة   ). ١٩٩٩ليلى الخضرى،   (أو وهمى   
في اتصال الفراغات الداخلية بعضها البعض سواء فـي     
طراز قطع األثاث أو األلوان أواألرضيات وتكـسياتها        

كما يستخدم التكرار لـربط     ). ٢٠٠٥اسماعيل شوقى،   (
لتصميم وتحقيق الوحدة، ويمكن استخدام المتناقـضات       ا

في التصميم إلضفاء الحيوية وتحقيق التوازن، كما يمكن    
التحول من مستوى آلخر سواء في اللون أو الخطوط أو          
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األرضيات، وخلق صور ألشكال منسقة ونماذج جديـدة      
لتحقيق االبداع والجمال، ومراعاة النسبة والتناسب فـي        

جـة الخطـوط والـسطوح المـستوية        التوزيع، ومعال 
والمساحات بتتابع منتظم لتحقيق االيقاع في التـصميم،        
والتأكيد على جزء محدد في الفراغ الداخلى للفت النظر         
له باستخدام ترتيب األثاث أو األلوان المتباينة أو اتجـاه          

). ٢٠٠٩جريس خـورى،    (الخطوط أو تغيير الدهانات     
وح بـصرياً ويـدوياً   كما يستخدم الملمس لتمييز الـسط  

وملمس السطح يظهـر نتيجـة      ). ٢٠٠٥جمال عبيد،   (
للتفاعل بين الـضوء والـسطح مـن حيـث النعومـة            
والخشونة وكثرة األضواء المنعكسة عن أسطح المواد،       

ـ         للخامـة   سطحيةوكيفية انعكاسها تحـدد الـصفات ال
كالصالبة والثقل والنعومة وغيرها، كما تمثل األلـوان        

يولوجية والسيكلوجية عنصراً هامـاً فـي       بتأثيراتها الفس 
التصميم عالوة على ارتباطها باضفاء الضوء والظالل       

كما تساعد في ابراز قطـع      ). ٢٠٠٥اسماعيل شوقى،   (
األثاث وعالقتها بمحتويـات التكـوين الكلـى للفـراغ          

جـريس  (الداخلى ولذا تتضح أهمية التناغم اللونى بـه         
،  معـروف  ووئـام  ؛ نادية أبو سـكينة    ٢٠٠٩خورى،  
وتعد اإلضاءة من أهم معطيات تشكيل الفراغ       ). ٢٠١٢

لما لها من قدرة على إبراز وتجسيم عناصر التـصميم          
األخرى، وعن طريق التحكم فـي درجـات اإلضـاءة          
ولونها وتوزيعها حسب الوقت والحاجة والـتحكم فـي         
درجات الظالل يمكن إعطاء أولويـات لفراغـات دون         

وتعتمد ) ٢٠١٢،  ئام معروف  وو نادية أبو سكينة  (أخرى  
شدة االضاءة على مساحة المكان وطبيعة النشاط الـذى         
ُيمارس به ومراعاة النواحى الجماليـة فـي اسـتخدام          
مصادر االضاءة وتأثيراتها على األلوان أو المـساحات        

  .أو إبراز قطع األثاث والديكور
تصميم الفراغات الداخلية يتم عن طريق رسـوم    و

 مقياس االنسان وأبعاده المختلفـة      قائمة على  توضيحية
والتركيز على االبداع وزيادة    ). ١٩٩٨فاروق حيدر،   (

ودراسـة  ). ٢٠١٠أكـرم العكـام،     (النواحى الجمالية   
وظائف الفراغ الداخلى وعالقته بالفراغـات الداخليـة        

 والحلول التقنية ويهدف   ).٢٠٠٩حسام دبس،   (األخرى  
لحياة والثقافة   إلى تحسين نوعية ا    تصميم هذه الفراغات  

والوصول ألفـضل وضـعية    .ASID, 2000)( الشاغليه
والتغلب على مشكالت الفراغ الـداخلى عـن طريـق          

 الفـراغ   التجريب وإجراء العديد من محاوالت تـصميم      
ـ  بعـضها    تهاعالقالداخلي وتحديد    بعض، ومراعـاة   ب

الخصوصية في التوزيـع سـواء لترتيـب الفراغـات          
 األثاث داخلهـا، كمـا      وعالقتها ببعضها وترتيب قطع   

 عن االستخدامات المتعـددة لـنفس        هذا التصميم  يكشف
الفراغ األمر الذى يساعد الساكن على التغلـب علـى          
المساحات الصغيرة في المساكن، والتمييز بـين نمـط         
الفراغ المغلق الذى يتحدد فيه الفراغات الداخلية مستقلة        

ح عن بعضها البعض بقواطع داخلية، والفـراغ المفتـو        
والذى تُزال فيه القواطع الداخلية بين بعض الفراغـات         
لتسمح باتصالها وزيادة المساحة وتعـدد االسـتخدامات        
مما يزيد احساس الساكن باالتساع وانسابية الحركة ومن      

فـي التطبيقـات    ويقوم الطالب بذلك    ،  ثم الراحة النفسية  
من خالل تطوير وتـسجيل األفكـار بالرسـم         العملية  

الحر لتنتهى بالتصميم النهـائى والرسـوم       الهندسى أو   
 مع مراعاة، ةغرف لكل الالزمة التنفيذية لتحديد المساحات

 مـساحات  بـين  العالقة المساحة، وتحديد لهذه الوظيفية
 المبدئيـة  الدراسات على تصميمه، معتمداً ليحددالغرف 

في رسـم كـل مـن    ، وضعها التخطيطية التي واألفكار
  .ىالمسقطين األفقى والرأس

 ومـساقط  فراغات عدة من األفقي المسقط ويتكون

 هذه تنظيم يتم بحيث األخرى الوظيفية والمساحات للغرف
 ببعضها نشاطها مرتبط مساحات من مجموعة في المساقط

 وهي الطعام غرفة مع اليومي الجلوس صالة مثل البعض

 المطبخ ثم لألسرة اليومي الجلوس فيها يتركز التي الوحدة

 عناصـر  راج وهـي جوال الغسيل وغرفة اهدوره الميو

 التـي  الوحـدة  وهي والحمام النوم غرف وكذلك، خدمة

، المساء في ونومها األسرة براحة الخاصة الوحدات تجمع
 ثـاث ألا  قطع مساقط أساس على الغرفة مسقط دراسةف

 فهـي  للبناء األفقي المسقط دراسة في أولية خطوة تعتبر
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 ثم بينها والحركة جزاء،األ ونسب المطلوب، الحجم توضح

 مـن  مختلفـة  أنواع هناكم، والعا بالمسقط الغرفة عالقة

 بحـسب  تسميتها وتختلف للمباني األفقية المساقط رسوم

 المسقط رسم :يلي فيما نلخصها أن ويمكن رسمها أسلوب

 أو الرصـاص  بـالقلم  ذلك كان سواء منفرد بخط األفقي

 توضيحي سمر وهو المختصر األفقي المسقط سمر، رالحب

  .(Elastal, 2008) معمارية تفاصيل أي فيه وليس للتخطيط
كما يستعين الطالب برسم المسقط الرأسى إلبراز       
االرتفاعات لمفـردات االسـكان أو التأثيـث وإسـقاط      
الواجهات تبعاً لمعالم المسقط األفقى وفى شكل تتعامـد         
معه من كل زاوية، ثم إضافة خطوط السقف التى تحدد          

الجدران، ثم يتم إسقاط كل التفاصيل على نحـو         ارتفاع  
مباشر من المسقط األفقى إلى كل واجهة تـم رسـمها،           

المسقط األمـامى،   : وينقسم المسقط الرأسى إلى نوعين    
  ). ٢٠٠٩جريس خورى، (والمسقط الجانبى 

 مسقطال فهناك الشكلية الناحية منوتتنوع المساقط 

 بـاألبواب  ددةومح مستقلة الغرف فيه تكون الذي المغلق
المبنية، ويعيب هذا النـوع زيـادة مـساحة     والحوائط

عناصر التوزيع بين الغرف وال يسمح بتغييـر شـكل          
. الفراغ أو مساحته حسب الحاجـة الوظيفيـة لألسـرة         

 اقتـصادي  تصميمي اتجاه وهناك المسقط المفتوح وهو

 وينتج والرحابة، بالسعة شعوراً ويعطي في المساحة يّوفر

لالنـدماج،   والقابلة المتجانسة المعيشية حداتضم الو من
 أكثـر  أو واحـد  الناتج يكـون فـراغ   المعيشي والفراغ

بينها بواسطة  المختلفة جزئياً والتي ُيفصل لالستعماالت
أومـن   المنزلقة واألبواب والقواطع المتحركة األثاث قطع
تحـد مـن    التي بدال من الجدران المستويات فرق خالل

وهناك المسقط متعـدد    ). ١٩٩٦فت،  على رأ (االتساع  
 وتخصيص المفتوح بالمسقط التصميم االستعماالت وهو

 المرونة بإعطائه وذلك متعددة؛ الواحد الستعماالت الفراغ

أن  ويمكـن  الحاجة، بحسب االستعماالت الالزمة لتغيير
الفـراغ   استخدام تعدد في الزمن وهو الرابع البعد يستغل
 تعـدد  يمتـد  كما زمنياً، تتطابق ال التي للنشاطات بالنسبة

األثـاث   وحدات استخدام حيث األثاث، إلى االستعماالت
  .(Saari & Heikkilä, 2008) المتعددة الوظائف

 مواجهـة   علـي وساعدت تكنولوجيا البرمجيات    
متطلبات التطور والتقدم السريعة والمتالحقة وأصبحت      

يـاة  ركناً أساسياً في الحياة بتأثيراتها فـي جوانـب الح         
العلمية والعملية، وأصبحت تُستخدم على نطاق واسـع        
في البيئة العمرانية والتصميم الداخلى وتأثيث الفراغات       
الداخلية للمبانى السكنية، كما ساهمت برمجيات الحاسب       
اآللى فى تحقيق الكفاءة التصميمية والجمالية للمـسكن        
 ممثالً في الرسم الهندسى واستخدام المؤثرات التصميمية      

ويه من أثاث توظيفاً    توتوظيف الفراغات الداخلية وما تح    
نفعياً وجمالياً وأدائياً، وتعتبر دراسة الفراغات الداخليـة        
بما تحتويه من عناصر األثـاث وتوزيعـه وممـرات          
الحركة وتوازن التوزيع واختيـار الفـرش المناسـب،         
ومراعاة األلوان واالضاءة المناسـبة لطبيعـة وظيفـة         

لى، ومواد نهو الحوائط واألرضيات، مـن       الفراغ الداخ 
أهم الدراسات المعمارية والتى تساعد الفرد في تهيئـة         
البيئة السكنية الداخلية لمتطلبات معيشته المختلفـة بمـا         
يحقق االشباع والرضا لما لها من أثـر علـى الحالـة            

 علـي النفسية والفسيولوجية للفرد األمر الذى يـنعكس        
سة الفراغ والحيـز ووضـع      سلوكياته، حيث يهتم بدرا   

الحلول والتصورات من أجل أداء وظيفته بصورة كاملة        
وموضوعية، ووفقاً لضوابط تراعـى طبيعـة الفـراغ         
وشكله الهندسى ووظيفته والمناخ الـذى يحـيط بـه،          

  .وتراعى ميول ورغبات وثقافة المستخدمين
  :مشكلة البحث

 دفع إلى األخيرة السنوات في التكنولوجي التقدم أدى

 في الملموسة الجذرية من التغيرات كثير إلى المجتمعات

خاص، حيـث   بوجه التعليم وخطة عام بوجه الدول خطط
 الوسائل ، وتعتبرةالمختلف ووسائله التعليم بأساليب اهتمت

 فى المطلوب التقدم تحقق وال كافية غير التعليم في التقليدية

 فتطـور ). ٢٠٠٣(تعلم المهـارات محمـد رمـضان    

 تفرضـه  واقـع  أصـبح  بـل  خياراً، یعد لم اتالجامع

العالمية في جميع أنظمته سـواء أسـاليبه أو     التطورات
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تقنياته أو برامجه الدراسية، ويتوجه العالم في عـصرنا         
الحالى نحو التعلم االلكترونى بما يحققه من نتائج ورقى         
بالعملية التعليمية في ضوء معايير الجودة العالمية، كما        

عمل المهارات االلكترونية وكيفية التعامل     يتطلب سوق ال  
معها مما يستوجب توفير بيئة تعليمية تفاعليـة لجـذب          
اهتمام الطالب وحثهم على تبـادل اآلراء والخبـرات،         
للوصول إلى مخرجات تعليمية مؤهلة للعـالم التقنـى         
بمستحدثاته ترقى إلى مـستويات التنـافس العالميـة،         

ات التعليمية خاصة   والتغلب على قصور كفاءة المؤسس    
في الشق التطبيقى للمقررات نتيجة ضعف التجهيـزات        

  .واالمكانيات
ففى عصر المعلومات لم تعد بيئة التعلم مرتبطـة         
بالفصل الدراسى، فمصادر المعلومات متاحة فى كـل        
مكان، ويمكن الحصول عليها فى أى وقـت ومـن أى           
 مكان، فالتحديات التى تواجه المؤسسات التعليمية هـى       
تطوير أدوات ووسائل إدارة مصادر المعرفـة وتقـديم         
ــات    ــى المعلوم ــصول عل ــبة للح ــة مناس                  فرص

)Chute, 2003.( فقد أوضح Asojo & Pober, (2007)  أن
التصميم الداخلى للمسكن أو تجديد ديكوراته بمـساعدة        
الحاسب اآللى يساعد في إيجـاد  تقنيـة حديثـة فـي             

إلـى  ) ٢٠٠٦(دراسة علياء مختار  كما تشير   . التصميم
إمكانية استخدام برامج الحاسوب في تحقيق الجوانـب        
الوظيفية والجمالية للمسكن، وذلك لتصميم قطع أثـاث        

   .وعمل تصميمات للمسكن وتأثيثه
وكنتيجة لزيادة كثافة الطـالب داخـل القاعـات         
الدراسية، والفروق الفردية بين الطـالب فـي درجـة          

 والحاجة إلى ادخال التعلم التفـاعلى،       االستيعاب والفهم، 
وطبيعة التطبيقات العملية لمقرر تأثيث المسكن بحاجته       
للتكرار الكتساب المهارات في التصميم بكفاءة عاليـة،        
لذلك فالبحث يعد تطويراً لمنهج تأثيـث المـسكن فـي           
تطبيقاته العملية وخطوة جديدة فى االتجاه نحو الـتعلم         

اءة الطالب وقدراتهم االستيعابية    الذاتى ومحاولة لرفع كف   
لقطع و  للفراغات الداخلية  لرسم المساقط األفقية والرأسية   

األثاث المختلفة فى مناطق المـسكن الوظيفيـة النـوم          

والمعيشة والخدمات وكيفية توزيع قطع األثـاث بهـا،         
 وجود برامج تعليمية منهجيـة فـى هـذا          لعدمونتيجة  

داخلى المتوافرة على   المجال واقتصار برامج التصميم ال    
شبكة اإلنترنت على وجود قطع أثاث جـاهزة بـدون          
التوضيح بالخطوات كيفية رسـمها واإلقتـصار علـى         
توزيعها فقط فى الفراغ الداخلى، أو وجود برامج للرسم         
الهندسى البد من ادراج مقررات خاصة بهـا لتعلمهـا          
ا نظرأ لتعقد العمل عليها وانها تستلزم تعلم كيفية تشغيله        

في بيئة تعلم صفية، ولزيادة عدد الطالب فى الـصف          
العملى عالوة على ان الطريقة المتبعة فى تعليم الطالب         
مهارات رسم المساقط األفقية والرأسـية  ال تـستوعب          
الفروق الفردية وسرعة االسـتيعاب وخجـل بعـض         

 من طلب إعادة شرح جزئية ما، األمـر الـذى           طالبال
 لرفع درجة   ية التعليم مجيةذ البر دعا الباحثان لبناء وتنفي   

، وقـد بـرزت تـساؤالت       م ومهاراته الباستيعاب الط 
 ما درجة تقييم الطالب للبرمجية التعليميـة        :البحث في 

ما فاعلية البرمجية التفاعلية في تنمية      موضوع البحث؟   
؟ وهل  األداء المهارى لتصميم الفراغات السكنية الداخلية     

 التجريبيـة فـى     ةالمجموعتختلف متوسطات درجات    
األداء المهارى للفراغات الداخلية بين الرسـم اليـدوى         

  والرسم في التطبيق التفاعلى بالبرمجية؟
  :أهميـة البحث

القاء الضوء على موضوع هام يواكب تطـورات         .١
العصر المعلوماتى والتكنولـوجى وهـو التعلـيم        
االلكترونى وتهيئة الطالب الكتساب مهارات التعلم      

اتى ومراعاة الفروق الفردية عـالوة      التفاعلى والذ 
تقديم اسهام في مجـال الدراسـات العلميـة         على  

  .يوالبرمجيات المتعلقة بالتصميم الداخل
أهميـة مواكبـة    التوصل إلي نتائج بحثية توضح       .٢

 لما له من    التطور واالتجاه نحو التعلم االلكترونى    
العديد من المميزات في العملية التعليميـة عائـدة         

  .أطرافها في المؤسسات الجامعيةعلى جميع 
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 توفير مادة علمية تفاعلية تخدم العملية التعليميـة        .٣
في المؤسسات الجامعية التى توجد بها مقـررات        

عـد  التصميم الداخلى وتأثيث المـسكن، حيـث ت       
 وسيلة متطـورة تـسهم فـي تطـوير          مجيةالبر

المستوى المهارى للطالب فـي مجـال تأثيـث         
ات واستخدامها فـى    المسكن وتوظيف تلك المهار   

إعداد نماذج مختلفة لتأثيث وتـصميم الفراغـات        
 .الداخلية للمسكن

حصول الطالب على مواد تعليمية ومرونة مالئمة        .٤
فى االستيعاب والفهم واالحتفاظ بمصدر تعليمـى       
دائم، والمساعدة فى زيادة التفاعل بـين الطـالب         

  .التعليمية التفاعلية مجياتوالبر

عد خطـوة   تُ ة ُمصمم مجيةلبريقدم البحث نموذج     .٥
على مستوى  هامة فى تطوير مقرر تأثيث المسكن       

كليات االقتصاد المنزلى والتربية النوعية والفنون      
وزيادة جودة العملية التعليمية، والتغلـب      الجميلة  

على مشكلة تزايـد األعـداد وضـيق القاعـات          
 .ةالدراسية وقلة االمكانيات المتاح

  :أهداف البحث
 بصفة رئيسية إلـى قيـاس فعاليـة         يهدف البحث 

البرمجية التعليمية في تنمية األداء المهارى للطالب في        
مقرر تأثيث المسكن وذلك من خالل األهداف الفرعيـة         

  :التالية
 لتنمية اآلداء المهـارى فـى       ية تعليم مجية بر إنتاج .١

لنوعيات وتأثيث الفراغات الداخلية    رسم وتصميم   
 -استديو(سكنية  الوحدات ال ومساحات مختلفة من    

 .بمساحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة)  فلل-شقق

  لمفردات تأثيث المسكن المختلفة سواء     إتقان الرسم  .٢
 للرسم اليدوى   بالقلم الرصاص واألدوات الهندسية   

للمساقط األفقية والرأسية، واتقان الرسم باستخدام      
 .البرمجية المبتكرة في الجزء التفاعلى بها

ار والتلوين كمساعدات فنية    استخدام أساليب اإلظه   .٣
 والتأثيرات المختلفة لمالمس السطوح      في التصميم 

الستكمال الصورة النهائية لتصميم الفراغ الداخلى      
  .في الجزء التفاعلى من البرمجية

 درجة استجابات الطالب على معايير تقيـيم        تحديد .٤
 .ية التفاعلية التعليممجيةالبر

ابطة  الفروق بـين المجموعـة الـض       الكشف عن  .٥
 .لتأثيث المسكنوالتجريبية فى األداء المهارى 

الكشف عن الفروق بين الرسم اليدوى وباسـتخدام         .٦
التطبيق التفاعلى بالبرمجية التعليمية للمجموعـة      

 .التجريبية في درجات الجودة

  :فروض البحث
 وعتينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجم       -١

تأثيث متوسطات درجات   الضابطة والتجريبية فى    
 منطقـة   –منطقة النـوم  (مناطق المسكن الوظيفية  

ــشة ــدمات –المعي ــة الخ ــإ) منطق ختالف  ب
 ). كبيرة– متوسطة –صغيرة(المساحات

 وعتينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجم       -٢
متوسطات درجات تأثيث   الضابطة والتجريبية فى    
)  فـيال    – شقة   –استديو( أنواع المساكن المختلفة    

 – متوسـطة    –صـغيرة   (حات  بإختالف المـسا  
  ).كبيرة

 تينتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموع       -٣
درجات جودة التـصميم    الضابطة والتجريبية فى    

 –جودة الـتأثيث   ( للفراغات الداخلية ومحاورها    
 ). جودة األلوان والتأثيرات–جودة الرسم 

جودة  فىتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -٤
رسم اليدوى والرسم التصميم ومحاوره بين ال

باستخدام التطبيق التفاعلى بالبرمجية للمجموعة 
 .التجريبية

  اإلسلوب البحثى
  :منهج البحث: أوالً

  الوصفى التحليلـى   ينالبحث المنهج اتبع في هذا    
  .والتجريبى
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  :مصطلحات البحث والمفاهيم اإلجرائية: اًنيثا
 نظـام تعليمـى   :E- learningالتعليم اإللكترونـى   -
خدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاسوب فى تدعيم       يست

وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة مـن         
أجهزة الحاسوب، اإلنترنـت والبـرامج      : الوسائل منها 

ــصين    ــل المتخص ــن قب ــدة م ــة الُمع                    اإللكتروني
)Chute, 2003 .( الخليفـة وعرفته هند) بأنـه  ) ٢٠٠٣

مهارات والمعرفـة خـالل تفـاعالت        عملية اكتساب ال  
. إليهـا  الوصـول  يسهل التي التعليمية المواد مع مدروسة

 مييتعل محتوى ميتقد بأنه) ٢٠٠٥(وعرفه حسن زيتون

 وشبكاته وترييالكمب على الوسائط المتعددة عبر الكتروني

 هـذا  مع النشط التفاعل ةيإمكان له حيتي ثيبح المتعلم إلى

 بصورة ذلك كان سواء أقرانه، ومع المعلم المحتوى ومع

ـ  إتمام ةيإمكان مع متزامنة، ريغ أو متزامنة  م فـي يالتعل

. وقدراتـه فه ظرو تناسب التي وبالسرعة والمكان الوقت
 للـتعلم  قـة يبأنه طر) ٢٠٠٦(كما عرفه نايف العتيبى 

 وشـبكاته  حاسـب  ثة منيالحد االتصال اتيآل باستخدام

 سـومات، ور وصـورة،  صوت من المتعددة ووسائطه

ـ إلكترون ومكتبات بحث، اتيوآل  بوابـات  ة، وكـذلك ي

 الدراسـي  الفـصل  فـي  أو بعد عن كان سواء اإلنترنت

ـ إ في ع أنواعهايبجم ةيالتقن استخدام هو والمقصود  صالي

  .فائدة وأكبر جهد وأقل وقت بأقصر للمتعلم المعلومة
 طريقة للتعلم باسـتخدام     :ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه   

ـ نوع نيلتحـس  الحدیثة المتعددة الوسائط یاتكنولوج  ةي
مصادر التعلم فـي أقـصر    إلى الوصول ليوتسه التعلم

وقت وأقل جهد وأقصى فائدة، وتمكـين األفـراد مـن           
اكتساب المهارات في أي مكان وفي أي وقت، وتُمكـن          
المعلمين على تبني ممارسات جديـدة فـي التـدريس          

لمتعلمـين  وتوصيل المعلومات على أساس احتياجـات ا    
والفروق الفردية، كما تفيد في التعلم الذاتى وممارسات        
التعلم التعاوني، وتدعم تدريب القوى العاملة ليـصبحوا        

  .أكثر كفاءة على نطاق عالمي وتنافسى
يطلق على التعلـيم  : Self Instruction: التعليم الذاتى-

 Self studyالذاتى مسميات مختلفة منها الدراسة الذاتية 

 أو الـتعلم  Autonomous learningعلم االسـتقاللى والـت 
ـ Self regulating learningالمنظم ذاتياً  ط ، التعلم المخط

، وهو نشاط وافـى للفـرد   Self planned learningذاتياً 
خالله بالمرور على مختلف المواقف التعليمية      يقوم من   

ليكتسب منها المعلومات والمهـارات بطريقـة ذاتيـة         
) ٢٠٠٤(وعرفه مجدى عزيـز   ). ٢٠٠٣إيزيس نوار،   (

بأنه النظام الذى يتم تحديده وتخطيطه ويشمل التالميـذ         
أو األفراد وأدوات التعلم والمادة التعليمية، بحيث تعمل        
جميع أركان هذا النظام فى نظام محدد وتوافـق، ممـا           
يساعد على تحسين وزيادة فاعلية وكفاءة عملية التعلـيم        

  . والتعلم
 نشاط تعلمى يعتمد على     :ن إجرائياً بأنه  ويعرفه الباحثا 

اكتساب المتعلم المعلومات والمهارات فـي أى وقـت         
وبأى عدد مرات للتكرار دون التقيد بالفصل الدراسـى،   

 فـي  المـسؤولية  تحمل على الطالب قدرة ويهدف لزيادة

 بتوجيـه  سواء مستقالً، متعلماً ليصبح ومساعدته تعلمه،

  . مباشر غير أم مباشر
مخطط :  Instructional Programرنامج التعليمىالب -

مقترح يحتوى على مجموعة من الخبرات التى ُصممت        
صـالح  (التعليم والتدريب بطريقـة مترابطـة       لغرض  

) ٢٠٠٦(وعرفته كـوثر كوجـك      ). ٢٠٠٠عبدالوهاب،
تنظيم المادة الدراسية فى صورة خطوات صغيرة يطلق        

ضـع هـذا    عليها مصطلح برنامج أو مادة مبرمجة ويو      
البرنامج فى كتاب أو فى آلة تعليمية، تسمح للمتعلم أن          

  . يستخدمها بنفسه
 مجموعة من النـشاطات     :ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه   

أو الخطوات الالزمة لتحقيق خطة ذات غرض محـدد         
ومجموعـة مـن الخبـرات       ويتضمن عمليات تدريسية  

التعليمية التى صممت بهدف رفع المـستوى المعرفـى         
المهارى لدى مستخدم البرنامج فى تأثيـث المـسكن         و

أثـاث  باستخدام جميع عناصر التصميم الـداخلى مـن         
ومراعـاة الفراغـات    إلـخ،   ..........وألوان وإضاءة 

  . وممرات الحركة داخل الفراغ الداخلى
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 لمقـرر   التفاعلية ويعرف الباحثان البرمجية التعليمية   
 عرض وسـائط  : إجرائياً بأنهاتأثيث المسكن التطبيقي

 من المتعلم تمكن وفيديو ورسوم وصورة نص من متعددة

 في المعلومات، فتسمح له بالتحكم تتابع في المباشر التحكم

وسـرعته والتوقـف فـي أى     المحتوى وعرض اختيار
 أي فـي  البرمجية من واالنتهاء والخروج لحظة واإلعادة

التفاعليـة   هـو  وأهم مايميزهـا  شاء نقطه أي ومن وقت
مد على استقبال المـتعلم للمعلومـات واكتـساب         وتعت

المهارات فضالً عن مشاركة المـتعلم فـي التطبيـق          
واإلضافة على المحتوى، ويهدف إلى تعلم مهارات رسم       
المساقط األفقية والرأسية للفراغات الداخلية ومفـردات       

الرسـم اليـدوى أو     ب والتأثيث سواء     المعمارية اإلسكان
جية بمستوى عال مـن األداء      ونى بواسطة البرم  رااللكت

  .المهارى
 األعمال من عمل أداء والدقة فى السرعةهي  :المهارة-

). ٢٠١١صالح أبو جادو، (المتغيرة  التكيف للمواقف مع
 بأنها القدرة على األداء والتعلم Cottrell (2008)ويعرفها 

الجيد وقتما نريد والمهارة نشاط متعلم يتم تطويره خالل         
ا تدعمه التغذية الراجعة وكل مهارة من       ممارسة نشاط م  

المهارات تتكون من مهارات فرعيـة أصـغر منهـا،          
المهارات الفرعية يؤثر على جودة     والقصور في أي من     

أبو حطـب   د  فؤاأمال صادق و  كما يعرفها   . األداء الكلي 
بأنها الكفاءة والجودة في األداء، وتدل علـى        ) ٢٠٠٧(

يكون موجهـاً نحـو     السلوك المتعلم أو المكتسب الذى      
  .هدف ومنظماً

رسـم المـساقط    إجادة   :ويعرفها الباحثان إجرائياً بأنها   
ويـه مـن    تاألفقية والرأسية للفراغات الداخلية بمـا تح      

 جـودة كذلك  والتأثيث بدقة و المعمارية مفردات اإلسكان 
 واختيار األلوان والتأثيرات، وقد اعتمد الباحثان       التصميم

  :جات تقييم الطالبات في اآلتىفي قياس المهارة على در
  منطقة   –منطقة النوم (تأثيث مناطق المسكن الوظيفية    - أ

 .باختالف مساحاتها)  منطقة الخدمات–المعيشة

)  فـيال  - شـقة  -اسـتديو (تأثيث أنواع المساكن      - ب
 .باختالف مساحاتها

 جودة  -جودة الرسم ( جودة  التصميم ومحاورها       - ت
  ).رات جودة استخدام األلوان والتأثي-التأثيث

فن معالجـة الفـراغ بجميـع       هو   :التصميم الداخلى  -
عناصر التصميم على نحو جمالى، وهو االدراك الواسع        

كافة األمور المعمارية  وتفاصـيلها وخاصـة       بوالوعى  
الداخلية وللخامات وماهيتها وكيفية اسـتخدامها وهـو        
المعرفة الخاصة باألثـاث ومقاييـسه وتوزيعـه فـي          

 وباأللوان وكيفيـة    استخدامتهاسب  الفراغات الداخلية ح  
استعمالها واختيارها في المكان وكذلك بأمور التنـسيق        

كاإلضاءة وتوزيعها والزهور وتنسيقها    األخرى الالزمة   
وباالكسسوارات المتعـددة األخـرى للفـراغ حـسب         

وهـو  ). ٢٠٠٢جريس خورى وغيداء توكلنا،     (وظيفته
ئـة  عملية التكوين واالبتكـار أى جمـع عناصـر البي         

ووضعها وتكوين معين العطاء شئ له وظيفة ومـدلول   
 مفاهيم الوحدة، التنـوع، التكـرار، التـضاد،       وتوظيف

الترتيب، االنتقال وتعدد المستويات، االبداع، التـوازن،       
جـريس خـورى،    (، والتأكيد   النسبة والتناسب، اإليقاع  

٢٠٠٩ .(  
توظيف عناصر التصميم   : ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه   

داخلى من أثاث وألـوان ومالمـس سـطوح سـواء           ال
ــاث والمفروشــات، واإلضــاءة،  لألرضــيات أو األث
واأللوان، وعناصر الديكور المختلفة لتحقيـق الناحيـة        

، وينقـسم إلـى     الوظيفية والجمالية لمستخدمى الفـراغ    
  :نوعين هما

 تكون فيه الفراغات الداخلية مستقلة      :المغلقتصميم  ال -
  بينهـا  يفة، ويكون الفـصل   عن بعضها ومحددة الوظ   

  . ال تسمح بالتغيير السريع للمساحات ثابتهبحوائط
 علـى  مساحاته تنساب  وهو الذي: المفتوحتصميمال -

الثابتـه  الحوائط  البعض فال يوجد فواصل من بعضها
  .لتكون فراغ متعدد الوظائف

اختيـار وحـدات األثـاث       هـو : تأثيث المـسكن   -
يفتهـا وخامتهـا    والتجهيزات والمفروشات وفقـاً لوظ    

والنواحى الجمالية من أجل ترتيبها في وضعية تالئـم         
األنشطة التى تمارس داخل الفراغ ومراعـاة تنظـيم         
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مرور ولحرية فتح األبواب والنوافذ وقطـع       للمساحات  
األثاث والخروج بتصميمات جديدة ومناسبة لحاجـات       

  ).٢٠٠٥سمحاء محمد، (السكان 
 التعامل مـع الفراغـات      :ويعرفه الباحثان إجرائياً بأنه   

الداخلية باختيار وتنظيم األثاث واألجهزة والمفروشـات       
وتنسيق المكمالت من وحدات إضاءة ونباتات وسـجاد        
وستائر وتوزيع األلوان بتناسق وفق شخصية الـساكن        

  .الممارس في الفراغوطبيعة النشاط 
  : رسوم متعددة الوجهات وتنقسم إلى:المساقط -
 ويمثل كل جانب من جوانب الجسم       :االسقاط العمودى   -

أحدهما واجههة واآلخـر    وقياسه من منظارين مختلفين     
جريس خـوري،    (.جانبى ويحتوى على تفاصيل الشكل    

٢٠٠٩( 

 إسقاط عمودى وحيد الواجهه ُيصور      :المسقط األفقى   -
إمـا أن    حدود المبنى والحواجز مقسوماً أفقياً بحـواجز      

ـ    يس خـورى،  جـر (يل تكون بسيطة أو مكتملة التفاص
٢٠٠٩.(  
 رسم مخططات أفقيـة     : الباحثان إجرائياً بأنها   اويعرفه

 بمـا تـشمله مـن       ورأسية للفراغات الداخلية للمسكن   
ختالف أنواعها ومساحاتها   مفرادات معمارية وتأثيثية بإ   

بطريقة يدوية أو باستخدام البرمجية المبتكرة الكترونياً،       
ـ    لتصميم  ا وعناصر أسس   توظيفمع   ن لتحقيق كـل م

 مستخدميإلشباع إحتياجات    الوظيفية والجمالية    النواحي
  :ه المساقط إلي نوعين هما>هذه الفراغات، وتنقسم ه

طـول  (رسم ثنـائي االبعـاد      :  Planالمسقط األفقى    -
ويوضـح  ) االرتفاع(وال يظهر به البعد الثالث      ) بعرض

المسقط االفقي توزيع فراغات المنزل من خالل الحوائط        
  ذه الفراغات كما يوضح أماكن الفتحـات      الفاصلة بين ه  

 – البـرج  – البلكونـات  – األرش - الشبابيك   -األبواب(
وما بداخل الفراغ من أثاث وأجهـزة       )  الساللم –المناور

  . ومكمالت ديكور
 :ينقسم إلى: المسقط الرأسى -

) ارتفاع×  طول( وهو رسم ثنائي األبعاد      Frontواجهة  
    وتوضح الواجهات ) العمق(وال يظهر به البعد الثالث 

 .تفاصيل الشكل الخارجي لمفردات المبنى أو األثاث

) ارتفاع×  عمق( وهو رسم ثنائي األبعاد      Side نباالج
     وتوضح الواجهات ) الطول(وال يظهر به البعد الثالث 

  .تفاصيل الشكل االجانبى لمفردات المبنى أو األثاث
  :حدود البحث: اًثالث

 طالبة،  ٥٨ينة الدراسة الكلية    بلغت ع : الحدود البشرية 
 مقرر تأثيـث    ندرستتم اختيارها بطريقة قصدية ممن      

المسكن ووفقاً لتقسيم الطالبات على الجـدول الدراسـى     
  :وقد قُسمت إلى مجموعتين

 طالبة تم تـدريس     ٢٩وبلغت  : مجموعة ضابطة 
من مقرر تأثيث المسكن بالطريقـة      لهن  الجزء التطبيقى   

  .التقليدية
 طالبة تم تـدريس     ٢٩وبلغت  : يبيةمجموعة تجر 

من مقرر تأثيث المسكن باسـتخدام      لهن  الجزء التطبيقى   
  .البرمجية التعليمية موضوع البحث

مـع المجموعـة    تم تطبيق الدراسـة     : الحدود الزمنية 
 علي مـدار  التجريبية بواقع ساعتين إسبوعياً     الضابطة و 

ــامعى    ــام الج ــن الع ــى األول م ــصل الدراس الف
البرمجيــة تطبيـق اســتبيان تقيــيم  م، و٢٠١٣/٢٠١٤
 لرسم المساقط األفقية والرأسية لقطع األثـاث        التعليمية

  .التطبيقفى مناطق المسكن الوظيفية بعد نهاية 
تم التطبيق على طالبـات المـستوى       : الحدود المكانية 

السابع  قسم االقتصاد المنزلى بكلية علوم األسرة جامعة         
  . بالمملكة العربية السعوديةطيبة
  :أدوات البحث: اًرابع

  :قام الباحثان بإعداد أدوات البحث اآلتية
 .استمارة البيانات العامة .١

  البرمجية التعليمية التفاعلية .٢
  . تقييم البرمجيةمارةاست .٣
 .استمارة تقييم األداء المهارى .٤

 تـم إعـدادها بهـدف       :استمارة البيانات العامة  : أوالً
حـث   عن الطالبات عينة الب    الحصول على بيانات  

 عن السن، مكان الـسكن وتـم        وتضمنت بيانات 
علـى   )١-٢(تقسيمه إلى حضر وريف بترميـز       
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الترتيب، المصروف الشخصى، المعدل التراكمى     
وقد تم الحصول عليه من واقع السجل األكـاديمى       
لكل طالبة، وجود كمبيوتر خاص فى المسكن وتم        

) ١-٢(تقسيم االجابة الى يوجد وال يوجد بتقيـيم         
رتيب، وكذلك تحديد عدد مرات الغياب فى       على الت 

مـن واقـع    فصل الدراسى الذى تم به التطبيق       ال
كشوف الحضور والغياب لمعمل التأثيث بـالجزء       

  .التطبيقى لمنهج تأثيث المسكن
فـي التطبيقـات    يـة التفاعليـة  التعليممجية البر: ثانيا

مجيـة  عرض البر ت: العملية لمقرر تأثيث المسكن   
 وتتابع الحركة رسم المـساقط      بالصورة يةالتعليم

للفراغات الداخلية وقطع األثـاث     األفقية والرأسية   
للمناطق الوظيفية للمسكن مجزأة علـى شاشـات        
فرعية مستقلة لكل منطقة وظيفية، ويتيح الفيـديو        
فرص التفاعل ويتيح للطالب القدرة على الـتحكم        
فى العرض والتتابع والتوقف وإعـادة التـشغيل        

حالى أو ألجزاء سـابقة، وسـهولة       سواء للجزء ال  
التنقل بين وحدات البرمجية المختلفة وتـشغيل أى    

تألف البرمجية من   تجزء منها، وكذلك السرعة، و    
  : تشملوحدات

  

 .مفردات المبني -

 .مفردات التأثيث -

 .مكمالت التصميم الداخلى -

 .التطبيق التفاعلى -

كل وحدة متكاملة المعلومات تتكون مـن قـوائم     و
 ابعات حركية ألجزائها تـساعد الطـالب      وإطارات وتت 

على االستجابة والتعلم الـذاتى وتـوفر بيئـة تفاعليـة           
للطالب تتيح لهم أكبر قدر ممكن مـن الـتعلم وإتقـان            

  .األداء المهارى
وفيما يلي توضيح لكل مـن خطـة إنتـاج البرمجيـة            

  -:التعليمية التفاعلية وخطوات إعدادها
  :  بحيث يحوىفاعليةية الت التعليممجية  البر تصميم-١
   أهداف البرمجية-
   محتوى البرمجية-

  :الخطوات اإلجرائية إلعداد برنامج تعليمى
 :  هىية تفاعلية تعليممجيةخطوات إعداد بر -٢

  Analysis stageمرحلة التحليل  -١
  .Design stageمرحلة التصميم  -٢
 .Execution stageمرحلة التنفيذ  -٣

 .Evaluation stageمرحلة التقييم  -٤

  
  .من إعداد الباحثان.برمجية التطبيقات العملية لتأثيث المسكنالخطوات اإلجرائية إلعداد  :١ شكل
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 :مرحلة التحليل - ١

دراسة البرمجيات االكترونية الخاصـة بالتـصميم        -  أ
الداخلى الموجودة لمعرفة ما بها مـن مميـزات         

  .وعيوب ومتطلبات تشغيل
مجيـة موضـوع الدراسـة    البر بناء أسس تحديد - ب

ديــد المزايــا، وتــشمل مميــزات برمجيــة وتح
  :التطبيقات العملية للتأثيث المسكن األتي

تتميز البرمجية عن برمجيـات التـصميم الـداخلى          -
األخرى مثل األوتوكـاد والفوتوشـوب وبـرامج        
التصميم على شـبكة االنترنـت بأنهـا تجمـع          
خصائص كل واحدة فهى تجمع خصائص الرسم       

ـ     أثيرات المختلفـة   الهندسى والتلوين وإضفاء الت
سواء في االضاءة أو مالمس السطوح أو الفرش        
ونوعيات النسيج، عالوة على وجود جزء تعليمى       
بها لكيفية رسم المساقط األفقية والرأسية لمفردات       

 .اإلسكان المعمارية والتأثيث

للطالب فرصة التعلم الـذاتى     البرمجية المبتكرة   تيح  ت -
ردات االسـكان   بوجود فيديوهات تعليمية لرسم مف    

والتأثيث لجميـع الفراغـات الداخليـة للمـسكن         
وإمكانية إعادة التشغيل والتوقف للفيديو فـي أى        
لحظة الكتساب مهارة الرسم بالخطوات المحـددة       
والمرتبة سواء في اسـتخدام الرسـم اليـدوى أو          
الرسم بعن طريق شاشة البرمجيـة فـي الجـزء          

 .التفاعلى التطبيقى الموجود بها

ـ لطالب تبعاً لقـدراتهم و اتعلم مجية البر تيحت - سمح ت
باإلعادة والتعديل، وتقليل مرات إعـادة الـشرح،        
كما أن تصميم المادة العلمية إعتماداً على الوسائط        

 علـى تحفيـز     ة قادر تجعل البرمجية اإللكترونية  
من تأثير مرئي يجعل    ا  الطالب على التعلم لما له    

يطرة والتفاعل  التعلم جذاباً  ويعطى لهم فرصة الس      
 . هامع مكونات

المـشاركة   علـى  الطالب التفاعلية التكنولوجيا تشجع -
اإليجابية ورفع درجة االستيعاب، والحصول على      
المعلومــات والتــدريب وتزويــدهم بالمراجعــة 

المستمرة فى أى وقـت دون االلتـزام بالوقـت          
 ايتم حفظه مجية  الرسمى الدراسى بالجامعة؛ فالبر   

 وبالتالى يمكن لكـل     (CD)مجة  على اسطوانة مد  
 .ا ويستفيد منهاطالب أن يحصل عليه

  ).الطالب(ةالمستهدف الفئة تحديد  - ج

 االحتياجات متطلبات التشغيل واالستخدام وتحديد   -  د

، فالبرمجية ال تحتاج لبيئة وندوز خاص       التدريبية
وإنما تعمل على أى بيئة ونـدوز أو مـاك، وال           

  .تحتاج ألى خبرة مسبقة

  : التصميم مرحلة-٢
  : تحديد موضوع التعلم-أ

تم تحديد موضوع التعلم وهو كيفية رسم المساقط        
األفقية والرأسية لقطع األثاث والمكمالت فـى منـاطق         
المسكن الوظيفية، وترتيبها فى الفراغات الداخلية وكذلك       
اختيار األلوان وتنسيقها ومكمالت التأثيـث والـديكور        

فرش واألرضـيات، وتـم     واختيار التأثيرات المختلفة لل   
اإلطالع على المراجع المتخصصة فى هـذا المجـال         
وبرامج التصميم الداخلى المتاحة على شبكة اإلنترنـت        
لبناء البرمجية، وقد ُروعى تنظيم موضـوعات الـتعلم         

  : بشكل متتابع منطقى كالتالى
حـوائط،  ( المختلفـة   المعمارية رسم مفردات اإلسكان   -

) ابيك، بلكونـة، بـرج    مناور، ساللم، أبواب، شب   
المساقط األفقية والرأسية مـع عـرض نمـاذج         

  توضيحية
               بـدون أثـاث    لفراغ الـداخلى  ل  المسقط االفقي   رسم -

شقق، استوديو، فلل بمساحات مختلفـة صـغيرة      (
المسقط األفقى مـع عـرض      ) ومتوسطة وكبيرة 
  .نماذج توضيحية

 منطقـة   ثالمساقط األفقية والرأسية لوحدات أثا     رسم   -
سرير، كومود، دوالب، تـسريحة،      (النوم الرئيسية 

 مـع عـرض نمـاذج       )كرسى، فوتيه، منـضده   
  .توضيحية

 رسم المساقط األفقية والرأسية لوحدات أثاث منطقـة         -
سـرير، كومـود، دوالب، مكتـب،       (نوم األوالد 
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كرسى، أجهـزة كمبيـوتر، مكتبـة، منـضده،         
   .مع عرض نماذج توضيحية) مسطحات عمل

منطقـة   المساقط األفقية والرأسية لوحدات أثاث        رسم -
سـى  اكر(المعيشة، االستقبال، وتنـاول الطعـام       

سـى  افوتيه، كنب، ركنة، مناضـد اسـتقبال، كر       
 المساقط األفقية والرأسية مع     )طعام، مناضد طعام  

  .عرض نماذج توضيحية
منطقـة  رسم المساقط األفقية والرأسـية لمفـردات         -

  مالمطبخ والحما: الخدمات
حـوض غـسيل األوانـى،       قطع المطبخ،  (:المطبخ
، الثالجة، البوتاجاز، الـسخان، الغـسالة     : األجهزة

مع عـرض   ) أجهزة اعداد الطعام، األدوات المنزلية    
  .نماذج توضيحية

،  المرحاض، البيديـه    حوض القدم،  البانيو،(الحمام  
 المساقط األفقية والرأسية مـع      )حوض غسيل الوجه  

  .عرض نماذج توضيحية
شـقق، فلـل    اسـتديو،    (يـة  الداخل غات الفرا تأثيث -

 مـع   )بمساحات مختلفة صغيرة ومتوسطة وكبيرة    
  . عرض نماذج توضيحية

  :مجية  تحديد األهداف التعليمية للبر-ب
  :مجيةالهدف العام للبر

 تنمية األداء المهارى للطالب فى تأثيـث المـسكن          -
  .وتصميم الفراغات الداخلية

للـتعلم الـذاتى بمـساعدتهم      إتاحة الفرصة للطالب     -
بتصميم الفراغات الداخلية المختلفة عـن طريـق        
المسقط األفقـى والرأسـى يـدوياً أو الكترونيـاً          

  . محل الدراسةمجيةباستخدام البر
 –أهـداف معرفيـة   : وتنقسم إلـى  : األهداف التعليمية 
  . أهداف وجدانية–أهداف مهارية

 مجيـة بربعد االنتهاء من دراسة ال    : األهداف المعرفية 
  : على أنة قادرةكون الطالبت

 .ذكر عناصر التصميم الداخلىت -

 . المختلفة المعماريةحدد مفردات اإلسكانت -

ميز بين مفـردات التأثيـث لمنـاطق المـسكن          ت -
 .الوظيفية

شرح األسس العلمية لتوزيع قطـع األثـاث فـى          ت -
 .الفراغات الداخلية

وضح أنواع مكمالت التأثيث المناسبة للفراغـات       ت -
 .اخلية المختلفةالد

ميز بين التأثيرات المختلفـة لعناصـر التـصميم         ت -
 .الداخلى

 .شرح كيفية تشغيل البرمجية محل الدراسةت -

ذكر كيفية الوصول ألى منطقة من مناطق المسكن       ت -
 .الوظيفية فى البرمجية محل الدراسة

تشرح أدوات البرمجية وكيفية الوصول ألى شاشة        -
 .عرض

 .شاشة ألخرى بالبرمجيةتوضح كيفية االنتقال من  -

 .تحدد كيفية استخدام التطبيق التفاعلى بالبرمجية -

 مجيـة بعد االنتهاء من دراسة البر    : األهداف المهارية 
 : قادر على أنةكون الطالبت

 . محل الدراسةالبرمجية التعليميةستخدم ت -

 بالمسقط األفقـى     المعمارية رسم مفردات اإلسكان  ت -
 .والرأسى يدوياً

التأثيث لمناطق المـسكن الوظيفيـة      رسم مفردات   ت -
 .باستخدام المسقط األفقى والرأسى يدوياً

وزع مفردات التأثيث يدوياً فى الفـراغ الـداخلى         ت -
 .وفق األسس العلمية للتصميم الداخلى

 بالمسقط األفقـى     المعمارية رسم مفردات اإلسكان  ت -
الكترونيــاً فــى التطبيــق التفــاعلى والرأســى 
 .بالبرمجية

 التأثيث لمناطق المسكن باسـتخدام      رسم مفردات ت -
الكترونياً فـى التطبيـق     المسقط األفقى والرأسى    

 .التفاعلى بالبرمجية

صمم الفراغات الداخلية المختلفـة عـن طريـق         ت -
 .التطبيق التفاعلى الملحق بالبرمجية

ستخدم عناصر التصميم الداخلى للوصول لتصميم      ت -
 .فراغ داخلى يتسم بالجودة واالتقان
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 أحجام قطع األثاث المناسبة وفق مـساحة        ستخدمت -
 .الفراغ الداخلى

لون مفردات وعناصر التصميم الداخلى فى الفراغ       ت -
 .الداخلى

رسم تأثيرات لونيـة وملمـسية علـى مفـردات          ت -
 .وعناصر التصميم الداخلى فى الفراغات السكنية

تختار ألوان مالئمة لعناصر التصميم الداخلى فـى         -
لفة من صـندوق ألـوان      الفراغات السكنية المخت  

 .التطبيق التفاعلى

تختار تأثيرات مالئمة لعناصر التصميم الداخلى فى        -
الفراغات السكنية المختلفة من صندوق تـأثيرات       

 .التطبيق التفاعلى

بتكر تصميمات داخلية لفراغات سـكنية مختلفـة        ت -
 .يدوياً والكترونياً

 مجيـة بعد االنتهاء من دراسة البر    : األهداف الوجدانية 
  :يكون الطالب قادر على أن

 المـصادر   تبدي إتجاهات إيجابية نحو اسـتخدام        -
 – شـبكة االنترنـت      –الحاسـوب   (االلكترونية  

 ).البرمجيات التعليمية

 التفاعليـة  التعليمية   البرمجيةاستخدام  ب ُيبدى اهتمام  -
 . كمصدر هام من مصادر التعلم واالستيعاب

  التفاعليـة  مجية التعليمية يلتزم بخطوات تنفيذ البر    -
 .محل الدراسة فى عرضه للمحتوى التعليمى

يلتزم باألخالقيات والعالقات االنسانية فـى اطـار         -
 .محيط العمل داخل المجموعات

يتحمل مسئولية تعلمه الذاتى وما يتطلبه من وسائل         -
 .البحث عن المعلومات الجديدة وتنظيمها

  : وتتضمن الخطوات التالية:  مرحلة التنفيذ-٣
تم إعداد إطارات البرمجية    : مجيةة إطارات البر   كتاب -أ

  .تبعاً لتسلسل عرض المحتوى التعليمى
  :  المعالجة اإللكترونية لإلطارات-ب
يتطلب إعـداد   :  اختيار لغة البرمجة وأسلوب التعلم     -
 بمساعدة الكمبيوتر استخدام واحدة أو      ية التعليم مجيةالبر

لوسيلة التـى   أكثر من لغات البرمجة، والتى تعد بمثابة ا       

يستخدمها المبرمج للتفاعل مع الكمبيوتر وحل مـشكلة        
ــة   ــة برمج ــتخدام لغ ــم اس ــا، وت وأدوب  "++C"م

ماكرو ميديا ديريكتـور  " وبرنامج  Adobe Affectأفيكت
Macro Media Director  واستخدام برنـامج Free hand 

 flash الفـالش   وبرنـامج Adope Photoshopوبرنامج 
  .فى الرسم Autocad األوتوكادوبرنامج 

تتعـدد وسـائل    :  تحديد أداة التفاعل مع الكمبيـوتر      -
" لوحـة المفـاتيح   "التفاعل مع الكمبيوتر فهى إما      

Keyboard القلم الضوئى" أو "Light Pen أو الفأرة 
Mouse .  

: ها وشـكل  هااختيار لون و تصميم شاشات البرمجية   -ج
 تم إختيار شكل الشاشة وألوانها ووضعية األزرار      
بحيث تكون مريحة للعين وتشكل عامـل جـذب         
االنتباه وتراعى البساطة دون تأثير ذلـك علـى         

  . مجيةالمادة العلمية المتضمنة للبر
تم كتابـة النـصوص باسـتخدام       :  كتابة النصوص  -د

 ثم استيراد النـصوص  Microsoft Wordبرنامج 
 أما العناوين الرئيسية فتم     Importمجية  داخل البر 
 أثناء تصميم Adope photoshopخدام كتابتها باست
  . مجيةصفحات البر

تم عمل الروابط بين األزرار فـى       :  عمل الروابط  -هـ
الشاشات للوصول إلى األجـزاء المختلفـة فـى         

  . مجيةالبر
  :  مرحلة التقييم-٤

 بهدف الحصول على معلومـات      مجيةتم تقييم البر  
ى  ف ا وفعاليته مجيةتساعد فى الحكم على مدى جودة البر      
  :إثراء عملية التعلم، من خالل اآلتى

 عـن طريـق مراجعـة       مجيـة تقييم الباحثان للبر   -
واستخدام البرمجية والتأكد من احتوائه على كـل        
العناصر وسالمة المحتوى وخلوه من األخطـاء،       
والتاكد من عمل البرمجية بشكل سليم وعدم وجود        

 .معوقات فى استخدامه
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 األسـاتذة   تحكيم البرمجية من قبل مجموعة مـن       -
المتخصصين الستطالع آرائهم فى مدى صالحية      

 . وجودة البرمجية

  .تقييم البرمجية من قبل العينة التجريبية -
  :البرمجية التعليمية التفاعليةتقييم مارة است: لثاثا

قام الباحثان باالطالع علـى األدبيـات المتعلقـة         
والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث وتحديـد       

 وقد اشتمل   ،المعايير التى يجب االستناد عليها    األسس و 
عبارة ومقسمة على أربعة محـاور     ) ٤٧(االستبيان على 

  :وهى
) ١١( ويتكـون مـن      :معيار االستخدام : المحور األول 

عبارة عن كيفية تشغيل البرمجية والتنقل بين أجزائـه،         
وإيقافه وإعادة تشغيله، وما يتطلبه التـشغيل والتثبيـت         

  .على الكمبيوتر
) ١١(اشـتمل علـى     : معيار المحتوى : المحور الثانى 

عبارة عن سالمة لغة المحتوى ووضوحها والتسلـسل        
   .المنطقى والمناسب للمنهج وشمولية المادة العلمية

) ١٥( اشـتمل علـى      :معيار التصميم : المحور الثالث 
عبارة عن تصميم الشاشة الرئيسية والشاشات الفرعية،       

ت وتناسق األلوان، سـرعة     وضوح العناصر واأليقونا  
   .العرض، التوظيف السليم للعناصر والوسائط المتعددة

) ١٠( اشـتمل علـى      :معيار التدريبات : المحور الرابع 
عبارات عن االمكانيات التى تتيحها التدريبات ومـدى        

البرمجية فـي   التطبيق عن طريق    وتنوعها ومستوياتها   
   .التطبيق التفاعلى

 محاور االستمارة مـن     وقد أعطيت كل من عبارات    
 درجات تقيم الطالبة كل محور، وتم تقسم درجات         ٥:١

العبارات إلى خمس مستويات بطريقة المـدى لجميـع         
-٥(عبارات االستمارة ومجموع كل محور بالمعادلـة        

٠,٨) = ٥٪١   
  ١,٨ أقل من -١ضعيف جدا من 

  ٢,٦ أقل من -١,٨ضعيف من 
   ٣,٤ أقل من – ٢,٦متوسط من 
   ٤,٢ أقل من -٣,٤مرتفع من 

   فأكثر٤,٢مرتفع جدا 
  :استمارة تقييم األداء المهارى: رابعا

 الطالبـات    أداء  لتقيـيم   تم تـصميم االسـتمارة    
في الرسم اليـدوى    ) المجموعتين الضابطة والتجريبية  (

البرمجية موضـوع   ب  التطبيق التفاعلى  والرسم باستخدام 
 علـى   ويتم تقييم األداء المهارى للطالب بناء     الدراسة،  

 درجـات   ٥مجموعة من المعايير حيث يتم التقييم من        
 جميع معايير التقيـيم لمنـاطق المـسكن         فيلكل نقطة   

الوظيفية وأنواع المساكن باختالف المساحات، ثم أخـذ        
 :متوسط الدرجات لكل معيار من المعايير اآلتية

  :حيث روعى في تقييم هذا المعيار: أثيثجودة الت - ١
لفراغات خاصة فيما بتعلـق      ل الوظيفي التوزيع   دقة -

 .بمسارات الحركة

 . توزيع وحدات األثاث والتجهيزات داخل الفراغدقة -

 . قطع االثاث لنوع الفراغمالئمة -

 . أبعاد قطع األثاث ومالءمتها للمساحات مراعاة -

 . مراعاة ممرات الحركة بين قطع األثاث -

 .وضعية قطع األثاث بالنسبة للفتحات -

 . والدورانمراعاة انسيابية الحركة -

 .مراعاة وظيفية قطع األثاث -

 .استخدام عناصر التجميل المالئمة -

  :حيث روعى في تقييم هذا المعيار: جودة الرسم - ٢
تقييم الرسومات من حيث دقة رسم مساقط الفـراغ          -

الداخلى األفقيـة والرأسـية بمختلـف أنواعهـا         
ــرف( ــتديوهات–الغ ــشقق - االس ــل– ال )  الفل

 ).يرة كب– متوسطة-صغيرة(بمساحات

تقييم الرسومات من حيث دقة رسم مساقط مفردات         -
 - نوافـذ  - أبـواب  -حـوائط (اإلسكان المعمارية   

األفقيـة  )  ساللم - مناور - أرش - برج -بلكونات
 .والرأسية

تقييم الرسومات من حيث دقة رسم المساقط األفقية         -
والرأسية لوحدات التأثيث واألجهزة والمكمـالت      

 . لمناطق المسكن المختلفة
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للواجهـات  تفاصـيلها    الرأسية و  ة رسم المساقط  دق -
 .  الجانبية ومطابقتها للمساقط األفقيةوالمقاطع

دقة وسماكة خطوط الرسم، احتـواء      (اإلظهارجودة   -
 على كافة المعلومات الضرورية مثـل       رسمةكل  

مقيـاس   االبعاد، االرتفاعات، اسماء الفراغـات،    
 ).الرسم

حيـث  : جودة األلوان والتـأثيرات المـستخدمة      - ٣
  :روعى في تقييم هذا المعيار

 .تناسق األلوان  -

مراعاة التأثير السيكولوجى وطبيعة النـشاط فـي         -
 .الفراغ

 .التغلب على مشكالت الفراغ باستخدام اللون -

 .مناسبة اللون المستخدم للمساحات -

 .التأكيد علي بعض عناصر التأثيث باستخدام اللون -

اب استخدام التأثير المناسب لألرضـيات واألخـش       -
 .والفرش وأسطح األثاث

  :الصدق والثبات ألدوات البحث
   :بحثصدق أدوات ال

قام الباحثان بعرض البرمجية واسـتمارة التقيـيم        
على مجموعة من األسـاتذة المحكمـين فـى مجـال           
التخصص، الستطالع رأيهم فى مدى صالحية البرمجية      
التعليمية لتنمية مهارات الطالب فى التطبيقات العمليـة        

 مـن   ٧ثيث المسكن والتصميم الداخلى، وبلغ عددهم       لتأ
أعضاء هيئة التدريس تخصص إدارة مؤسسات األسرة       

والطفولة، التصميم الداخلى، الهندسة المعماريـة مـن        
جامعة طيبة من خالل تقييم معايير البرمجية ومالئمـة         

  .٪١٠٠: ٪٨٥,٧بنوده حيث تراوحت نسب االتفاق بين 
  الـداخلي  دق االتساق ص بحساب   انقام الباحث كما  
 تقييم   استبيان أبعاد بين    بيرسون  معامل ارتباط  باستخدام
أسفرت نتائج جدول    والدرجة الكلية له، حيث      البرمجية

 أبعـاد  من   ُبعدأن جميع قيم معامالت االرتباط لكل       ) ١(
االستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان دالة إحصائياً عند        

  .ق االستبيانمما يشير إلى صد) ٠,٠٠١(مستوي 
  :ثبات أدوات الدراسة

 Reliability بحساب ثبات االستبيان     انقام الباحث 
أن قـيم   ) ٢(بمعامل ألفا كرونباخ ويتضح مـن جـدول       

وأبعـاده مقبولـة    ألفا الستبيان تقييم البرمجية     معامالت  
تقيـيم  حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ السـتبيان         

يار االستخدام،  لمع) ٠,٦٨٩(،  )٠,٨٤٢( ككل   البرمجية
لمعيار التصميم،  ) ٠,٧٤٦(لمعيار المحتوى،   ) ٠,٧١٣(
انت جميع قيم معامـل     لمعيار التدريبات، وك  ) ٠,٧٠٧(

  . ألفا كرونباخ مقبولة مما يدل علي ثبات االستبيان
  :Kolmogorov-Smirnovالطبيعي  التوزيع اختبار
 لمعرفة Kolmogorov-Smirnov اختبار استخدام تم

وتوضح نتـائج   ال؟ أم الطبيعي تتبع التوزيع تالبيانا هل
أن مستوى الداللـة للمجموعـة التجريبيـة        ) ٣(جدول  

مما يدل على أن البيانات ال      ) ٠,٠٥( والضابطة أقل من  
  .تتبع التوزيع الطبيعى

  رمجيةستبيان تقييم الب بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية ال بيرسون قيم معامالت االرتباط:١جدول 
  الداللة  االرتباط  استبيان تقييم البرمجيةمحاور 

 ٠,٠٠١  ٠,٨٣٠ االستخدام: المعيار األول
 ٠,٠٠١  ٠,٩٢١  المحتوى: المعيار الثانى
 ٠,٠٠١  ٠,٩٦٨ التصميم: المعيار الثالث
 ٠,٠٠١  ٠,٩٣٣  التدريبات: المعيار الرابع

  تقييم البرمجية وأبعاده معامل الثبات الستبيان :٢جدول 
  معامل ألفا  استبيان تقييم البرمجيةمحاور 

 ٠,٦٨٩ االستخدام: المعيار األول
 ٠,٧١٣  المحتوى: المعيار الثانى
 ٠,٧٤٦ التصميم: المعيار الثالث
 ٠,٧٠٧  التدريبات: المعيار الرابع
  ٠,٨٤٢  تقييم البرمجية
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  لضابطة والتجريبيةلعينتى البحث اKolmogorov-Smirnov الطبيعي  التوزيع اختبار: ٣جدول 
  المتغيرات  المجموعة التجريبية  المجموعة الضابطة

  الداللة Zقيمة  الداللة Zقيمة
  ٠,٠٠١  ٠,٤٣٥  ٠,٠٠١  ٠,٣٥٢  جودة الرسم

  ٠,٠٠١  ٠,٤٧٥  ٠,٠٠١  ٠,٢٦١  تأثيثجودة ال
  ٠,٠٠١  ٠,٥٢٧  ٠,٠٠١  ٠,٣٦٨  جودة استخدام األلوان والتأثيرات

 ٠,٠٠١  ٠,٣٣٧ ٠,٠٠١ ٠,٢٩٤   منطقة النوم تأثيث
 ٠,٠٠١  ٠,٣٨٢ ٠,٠٠١ ٠,٣١٤   منطقة المعيشةتأثيث
 ٠,٠٠١  ٠,٣٩٩ ٠,٠٠١ ٠,٣٧٩   منطقة الخدماتتأثيث
 ٠,٠٠١  ٠,٤١٧ ٠,٠٠١ ٠,٣٤٦  الستديوا تأثيث
 ٠,٠٠١  ٠,٣٦٤ ٠,٠٠١ ٠,٤١٧  لشققا تأثيث
 ٠,٠٠١  ٠,٣٠٨ ٠,٠٠١ ٠,٣٤٦  لفللا تأثيث
ل اإلحصائي تم التحلي :األساليب اإلحصائية :خامساً

 إلجراء المعامالت  SPSSباستخدام برنامج
   :اإلحصائية التالية

 .معامل ارتباط بيرسون -١

  .معامل ألفا كرونباخ -٢
التكرار والنسب المئوية والمتوسط الحسابي  -١

  .واالنحراف المعياري
 للكشف Mann-Whitney U Test وتني مان اختبدار -٢

         مستقلتين متوسطات عينتين بين الفروق داللة عن
الضابطة والتجريبية في تأثيث مناطق المسكن (

 ). جودة التصميم– أنواع المساكن–الوظيفية

 Wilcoxon Signed للرتب ويلكوكسون اختبار -٣

Ranks Test متوسطات  بين للكشف عن الفروق
الفروق بين التأثيث (مرتبطتين عينتين درجات

اليدوى وعن طريق التطبيق التفاعلى بالبرمجية 
 ).جموعة التجريبيةللم

فعالية البرمجية  من وحجم التأثير للتحقق إيتا مربع -٤
  . تنمية األداء المهارى للطالبات في

  النتائج ومناقشتها
  نتائج الدراسة الوصفية : أوال
قام الباحثان بحساب النسب المئويـة      : وصف العينة   -  أ

والمتوسطات الحسابية للمتغيرات االجتماعية االقتصادية     
 .تها استمارة البيانات العامةالتى تضمن

  

أن طالبات المجموعة الضابطة    ) ٤(يوضح جدول 
٪ ٧٢,٢سنة فأقل بلغـت نـسبتها       ٢٢الالتى أعمارهن   

٪ لطالبات المجموعة التجريبيـة، وبلغـت       ٧٥,٦مقابل  
٪ للمجموعـة   ٢٧,٦ سنة   ٢٢نسبة الطالبات األكبر من     

٪ للمجموعة التجريبيـة، وكـان      ٢٤,١الضابطة مقابل   
 سـنة   ٢٢,٨ العمر لطالبات المجموعة الضابطة      متوسط

 سـنة  ٢٢,١٧ سـنة مقابـل    ١,١٠٤بانحراف معيارى   
.  سـنة  ١,٠٣٧للمجموعة التجريبية بانحراف معيارى     

وكانت طالبات المجموعة الـضابطة الالتـى تـسكن         
٪ لطالبـات المجموعـة   ٨٩,٧ مقابـل    ٪٧٩,٣بالمدينة  

تـى  التجريبية، وبلغت نسبة المجموعـة الـضابطة الال      
 لطالبات المجموعة   ٪١٠,٣٪ مقابل   ٢٠,٧تسكن بالقرى   

  .التجريبية
وكانت نسبة طالبات المجموعة الضابطة الالتـي       

)  ريـال فـأكثر    ١٥٠٠(يحصلن على أعلى مصروف     
 للمجموعـة التجريبيـة، وقـد       ٪١٧،٢ مقابل   ٪١٠,٣

تساوت نسبة طالبات المجموعة الـضابطة والتجريبيـة        
 ١٠٠٠أقـل مـن     (االتى تحصلن على أقل مصروف      

٪، وكـان متوسـط مـضروف       ٢٤,١وبلغـت   ) ريال
ــضابطة  ــة ال ــانحراف ٩٨٩,٦٦المجموع ــال ب ري

 ريــال ١٠٩٦,٢١ ريــال مقابــل٣٥٢،٨٩١معيــارى
 ٦٣٩,٥٢٢للمجموعة التجريبيـة بـانحراف معيـارى        

أمتلك جميـع أفـراد المجمـوعتين الـضابطة         . ريال
 والتجريبية الكمبيوتر، كما تساوت المجموعتين الضابطة     

  ٪، ٣٧,٩والتجريبية في عدم وجود مرات غياب بنسبة 
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   توزيع عينة البحث وفقاً لبعض المتغيرات االجتماعية االقتصادية:٤جدول

  النسبة المئوية  العدد  النسبة المئوية  العدد  المتغيرات  ٢٩= ن المجموعة التجريبية  ٢٩= ن المجموعة الضابطة
  السن
  ٧٥,٩  ٢٢  ٧٢,٤  ٢١   سنة فأقل٢٢

  ٢٤,١  ٧  ٢٧,٦  ٨   سنة٢٢أكبر من 
   سنة٢٢,١٧   سنة٢٢,٢٨  المتوسط الحسابى

   سنة١,٠٣٧   سنة١,١٠٤  االنحراف المعيارى
  مكان السكن

  ٨٩,٧  ٢٦  ٧٩،٣  ٢٣  مدينة
  ١٠,٣  ٣  ٢٠،٧  ٦  قرية

  )بالريال(المصروف الشهر 
  ٢٤,١  ٧  ٢٤,١  ٧   ١٠٠٠أقل من 

  ٥٨,٦  ١٧  ٦٥,٥  ١٩   ١٥٠٠ ألقل من ١٠٠٠من 
  ١٧,٢  ٥  ١٠,٣  ٣   ريال فأكثر١٥٠٠

   ريال١٠٩٦,٢١   ريال٩٨٩,٦٦  المتوسط الحسابى
   ريال٦٣٩,٥٢٢   ريال٣٥٢,٨٩١  اإلنحراف المعيارى

  ١٠٠  ٢٩  ١٠٠  ٢٩  امتالك كمبيوتر
  عدد مرات الغياب

  ٣٧,٩  ١١  ٣٧,٩  ١١  ال يوجد
  ١٣,٨  ٤  ٢٧,٦  ٨  مرة

  ٢٧,٦  ٨  ٢٧,٦  ٨  مرتان
  ٢٠,٧  ٦  ٦,٩  ٢  ثالث مرات

  ل التراكمىالمعد
  ٢٠,٧  ٦  ٣١,٠  ٩   فأقل٤

  ٧٩,٣  ٢٣  ٦٩,٠  ٢٠  ٤أكثر من 
  ٤,٣٣  ٤,٣٢  المتوسط الحسابى

  ٠,٣٦٠  ٠,٤٩٨  االنحراف المعيارى
 مـرات  ٣بينما بلغت نسبة من كانت مـرات غيـابهن          

 للمجموعـة   ٪٢٠,٧٪، مقابـل    ٦,٩للمجموعة الضابطة 
 فأقـل   ٤وكانت نسبة المعدل التراكمـى       ،٢٠التجريبية

٪ ٢٠,٧٪، مقابـل  ٣١,٠جموعة الضابطة كان بنسبة     للم
 ٤للمجموعة التجريبية، ونسبة المعدل التراكمى أكثر من      

للمجموعة  ٪٧٩,٣٪، مقابل   ٦٩,٠للمجموعة الضابطة   
التجريبية، وكان المتوسط الحسابى للمعـدل التراكمـي        

، ٠,٤٩٨ للمجموعة الضابطة بانحراف معيـارى    ٤,٣٢
 للمجموعـة التجريبيـة     ٤,٣٣مقابل المتوسط الحسابى    

  .٠,٣٦٠بانحراف معيارى 
دراسة استجابات عينة البحث على استمارة تقييم        -ب

  :البرمجية
أن تقييم أفراد عينة البحث ) ٥(يتضح من جدول

التجريبية لمعيار استخدام البرمجية مرتفع جداً بمتوسط 
فقد تراوح تقييم عينة البحث التجريبية ) ٤,٢٠(مرجح

ر االستخدام مابين مرتفع جدا على عبارات معيا

ومرتفع، وكان التقييم األعلى سهولة تشغيل البرمجية 
 يليه إمكانية إيقاف الشاشة) ٤,٥٢(بمتوسط مرجح

وإعادة تشغيلها عندالنقطة التي وقف عندها المتعلم 
، يليه في الترتيب إمكانية العمل )٤,٤١(بمتوسط مرجح 

البرمجية  خلدا البحث عليه بدون وجود خبير وإمكانية
، بينما )٤,٣١(من خالل القوائم المنسدلة بمتوسط مرجح

كانت أقل عبارة في التقييم المرتفع عدم تعطله في حالة 
الضغط على المفاتيح الغير مطلوبة بمتوسط مرجح 

)٣,٧٩.(  
أن تقييم أفراد عينة البحث ) ٦(يتضح من جدول

ط التجريبية لمعيار محتوى البرمجية مرتفع جداً بمتوس
فقد تراوح تقييم عينة البحث التجريبية ) ٤,٢٣(مرجح 

على عبارات معيار المحتوى مابين مرتفع جدا ومرتفع، 
وضوح التسلسل والتتابع المنطقي وكان التقييم األعلى 

حتوى البرمجية على مساقط لمفردات  وتللمحتوى
 – المعيشة–النوم(األثاث فى مناطق المسكن الوظيفية
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لمفردات الديكور والمكمالت بأشكال مساقط  و)الخدمات
المحتوى سليم اللغة يليه ) ٤,٤١( بمتوسط مرجح متعددة
مقسم  الترتيب في، يليه )٤,٣٤( بمتوسط مرجحوواضح

 ومناسب وموزع بشكل يسمح بدراسته في أوقات مختلفة
، بينما كانت أقل )٤,٢٨(لمستوى الطالب بمتوسط مرجح

لبرمجية على مساقط حتوى اعبارة في التقييم المرتفع ت
 بمتوسط لفراغات داخلية متعددة األنواع والمساحات

 ).٣,٨٣(مرجح

أن تقييم أفراد عينة البحث ) ٧(يتضح من جدول
التجريبية لمعيار تصميم البرمجية مرتفع جداً بمتوسط 

فقد تراوح تقييم عينة البحث التجريبية ) ٤,٢٠(مرجح

ا ومرتفع، على عبارات معيار التصميم مابين مرتفع جد
 بمتوسط االستخدام المالئم لأللوانوكان التقييم األعلى 

المتعددة   صحيح للوسائط توظيف، يليه )٤,٤٥(مرجح 
سرعة ، يليه )٤,٣٤( بمتوسط مرجح)صورة والحركة(

وضع أزرار التحكم، في مكان ثابت  والعرض مناسبة
، يليه )٤,٣١( بمتوسط مرجح في جميع أجزاء البرمجية

 بمتوسط إمكانية الطبع من البرمجيةب  الترتيفي
، بينما كانت أقل عبارة في التقييم المرتفع )٤,٢٨(مرجح

توزيع  واتزان العناصر وتوزيعها على الشاشة الرئيسة
 بمتوسط مرجح العناصر على الشاشات الفرعية

)٤,٠٠.( 

  مجية تقييم البرتمارةمعيار االستخدام فى اس استجابات أفراد عينة الدراسة التجريبية على :٥ جدول
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  عبارات معيار االستخدام   ٢٩=درجات التقييم ن 

المتوسط 
  المرجح

مستوى 
  التقييم

حتوي البرمجية على مقدمة تشمل التعريف بالجهة ت
المنتجة، ونوع البرمجية، وتاريخ إنتاجه، والنظام الذي 

 . يعمل عليه
  مرتفع  ٤,٠٠  ١١  ١١  ٤  ٢  ١

  مرتفع جدا  ٤,٥٢  ٢١  ٥ ١ ١ ١  .برمجيةسهولة تشغيل ال
  مرتفع  ٤,١٠  ١٢  ١٠  ٥  ٢  -  .ال يتطلب معرفة مسبقة بالحاسوب

  مرتفع جدا  ٤,٣١  ١٧  ٦  ٤  ٢  -  .البرمجية من خالل القوائم المنسدلة داخل البحث إمكانية
  مرتفع  ٤,١٠  ١١  ١٤  ٢  -  ٢  .يمكن تثبيته على مختلف األجهزة بسهولة

ة تشغيلها عندالنقطة التي وقف وإعاد يمكن إيقاف الشاشة
  مرتفع جدا  ٤,٤١  ١٧  ١٠  -  ١  ١  . عندها المتعلم

  مرتفع  ٤,١٤  ١٥  ٥  ٧  ٢  -  .توفر أيقونة المساعدة في كل شاشة
  مرتفع جدا  ٤,٢٤  ١٤  ١٠  ٣  ٢  -  .سهولة التحرك واالنتقال داخل البرمجية

  مرتفع جدا  ٤,٣١  ١٨  ٥  ٤  ١  ١  .إمكانية الخروج في أي وقت
  مرتفع  ٣,٧٩  ٩  ١٠  ٦  ٣  ١  .ه في حالة الضغط على المفاتيح الغير مطلوبةعدم تعطل

  مرتفع جدا  ٤,٣١  ١٦  ٨  ٤  -  ١  .إمكانية العمل عليه بدون وجود خبير
  مرتفع جدا  ٤،٢٠  معيار االستخدام

  مجية تقييم البرمعيار المحتوى فى استمارة استجابات أفراد عينة الدراسة التجريبية على :٦ جدول
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١   معيار المحتويعبارات  ٢٩=درجات التقييم ن 

المتوسط 
  المرجح

مستوى 
  التقييم

  مرتفع جدا  ٤,٣٤  ١٦  ١٠  ١  ١  ١ . المحتوى سليم اللغة وواضح
  مرتفع جدا  ٤,٤١  ١٨  ٩ - - ٢  .وضوح التسلسل والتتابع المنطقي للمحتوى

  مرتفع جدا  ٤,٢٨  ١٥  ١٠  ٢  ١  ١  .مقسم وموزع بشكل يسمح بدراسته في أوقات مختلفة
  مرتفع  ٤,١٧  ١٣  ١٢  ١  ٢  ١  .وضح البرمجية مكونات مناطق المسكن الوظيفيةت

  مرتفع جدا  ٤,٢٨  ١٦  ٨  ٣  ١  ١  . لمستوى الطالبةالبرمجية مناسب
  مرتفع جدا  ٤,٢١  ١٤  ١١  ١  ٢  ١  . مشوقة البرمجية في العلمية المادة عرض طريقة

 متعددة حتوى البرمجية على مساقط لفراغات داخليةت
  .األنواع والمساحات

  مرتفع  ٣,٨٣  ١٢  ٨  ٤  ٢  ٣
  مرتفع  ٤,٠٣  ١٢  ٩  ٦  ١  ١  .حتوى البرمجية على مفردات المبنىت
 على مساقط لمفردات األثاث فى مناطق مجيةحتوى البرت

  ). الخدمات– المعيشة –النوم(المسكن الوظيفية
  مرتفع جدا  ٤,٤١  ١٧  ٩  ٢  -  ١

ات الديكور والمكمالت  على مساقط لمفردمجيةحتوى البرت
  .بأشكال متعددة

  مرتفع جدا  ٤,٤١  ١٨  ٧  ٣  -  ١
  مرتفع جدا  ٤,٢٣  معيار المحتوى
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  مجية تقييم البرمعيار التصميم فى استمارة استجابات أفراد عينة الدراسة التجريبية على :٧ جدول
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  عبارات معيار التصميم  ٢٩=درجات التقييم ن 

المتوسط 
  المرجح

مستوى 
  التقييم

  مرتفع  ٤,٠٠  ٩  ١٦  ١  ١  ٢ .اتزان العناصر وتوزيعها على الشاشة الرئيسة
  مرتفع  ٤,٠٠  ١١  ١٢ ٣ ١ ٢  .توزيع العناصر على الشاشات الفرعية
  مرتفع جدا  ٤,٢٤  ١٦  ٩  ١  ١  ٢  .الجاذبية والتشويق فى شاشة البرنامج

  مرتفع جدا  ٤,٢٤  ١٦  ٨  ٢  ٢  ١  .وضوح عناصر الشاشة
  مرتفع جدا  ٤,٢٤  ١٣  ١١  ٤  ١  -  .صر المكتوبةوضوح العنا

  مرتفع جدا  ٤,٤٥  ١٩  ٦  ٢  ٢  -  .االستخدام المالئم لأللوان
  مرتفع جدا  ٤,٣٤  ١٦  ٩  ٣  -  ١  ).صورة والحركة (المتعددة   صحيح للوسائط توظيف

  مرتفع  ٤,١٤  ١٣  ١١  ٢  ٢  ١  .استخدام ايقونات مألوفة للطالب
 جميع أجزاء وضع أزرار التحكم، في مكان ثابت في

  .البرمجية
  مرتفع جدا  ٤,٣١  ١٦  ٨  ٤  -  ١

  مرتفع جدا  ٤,٢٨  ١٧  ٦  ٤  ١  ١  .إمكانية الطبع من البرمجية
  مرتفع جدا  ٤,٣١  ١٤  ١٢  ١  ٢  -  .سرعة العرض مناسبة

حتوى على صندوق لأللوان الستخدامها في تالبرمجية 
  .التطبيق التفاعلى

  مرتفع  ٤,١٠  ١٤  ٩  ٣  ١  ٢
 صندوق تأثيرات الستخدامها في حتوى علىتالبرمجية 

  .التطبيق التفاعلى
  مرتفع جدا  ٤,٢١  ١٤  ١١  ٢  -  ٢

عطى إمكانية إضافة ألوان وتأثيرات من جانب تالبرمجية 
  . الطالب

  مرتفع  ٤,٠٧  ١٣  ٩  ٤  ٢  ١
  مرتفع جدا  ٤,٢٠  معيار التصميم

أن تقييم أفراد عينة البحث ) ٨(يتضح من جدول
البرمجية مرتفع بمتوسط التجريبية لمعيار تدريبات 

فقد تراوح تقييم عينة البحث التجريبية ) ٤,١٣(مرجح
على عبارات معيار التدريبات مابين مرتفع جدا 

رفع درجة تالبرمجية ومرتفع، وكان التقييم األعلى أن 
فهم واستيعاب الطالب لرسم مفردات التأثيث والفراغات 

تيح تالبرمجية ، يليه )٤,٣٤( بمتوسط مرجحالداخلية
إمكانية لتعلم الخطوات المتتالية لرسم قطع األثاث 

، )٤,٣١( المعمارية بمتوسط مرجحومفردات االسكان
 امكانية الرسم للفراغات وما  تعطىالبرمجيةيليه أن 

 بمتوسط تحتويه من مفردات تأثيث في التطبيق التفاعلى
البرمجية يتيح امكانية  الترتيب في، يليه )٤,١٧(مرجح

لوان لعناصر التصميم الداخلى في التطبيق اختيار األ
، بينما كانت أقل عبارة )٤,١٤( بمتوسط مرجحالتفاعلى

 بمتوسط تنوع التدريبات ومستوياتهافي التقييم المرتفع 
 ).٤,٠٠(مرجح

  مجية تقييم البرمعيار التدريبات فى استمارة استجابات أفراد عينة الدراسة التجريبية على :٨ جدول
  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  ر التدريباتعبارات معيا  ٢٩=درجات التقييم ن 

المتوسط 
  مستوى التقييم  المرجح

  مرتفع  ٤,٠٠  ١٣  ١٠  ٢  ١  ٣ .تنوع التدريبات ومستوياتها
سمح البرمجية بمحاوالت متعددة وامكانية التعديل لتاثيث ت

  مرتفع  ٤,١٠  ١٣  ١١ ٢ ١ ٢  .الفراغ الداخلى
  مرتفع  ٤,٠٠  ١١  ١١  ٥  -  ٢  .لطالبتيح البرمجية فرصة التعليم الذاتى لت
عطى البرمجية امكانية الرسم للفراغات وما تحتويه من ت

  مرتفع  ٤,١٧  ١٤  ١٠  ٢  ٢  ١  .مفردات تأثيث في التطبيق التفاعلى
تيح امكانية اختيار األلوان لعناصر التصميم تالبرمجية 

  مرتفع  ٤,١٤  ١٤  ٩  ٣  ٢  ١  .الداخلى في التطبيق التفاعلى
التاثيرات المختلفة للفراغ  ح امكانية اختيارتيتالبرمجية 

  مرتفع  ٤,٠٣  ١٠  ١٤  ٣  -  ٢  .الداخلى في التطبيق التفاعلى
رفع درجة فهم واستيعاب الطالب لرسم تالبرمجية 

  مرتفع جدا  ٤,٣٤  ١٧  ٧  ٤  -  ١  .مفردات التأثيث والفراغات الداخلية
 تيح إمكانية لتعلم الخطوات المتتالية لرسم قطعتالبرمجية 

  مرتفع جدا  ٤,٣١  ١٥  ١٠  ٣  ٢  -  . المعماريةاألثاث ومفردات االسكان
  مرتفع  ٤,١٣  معيار التدريبات
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  :النتائج في ضوء فروض البحث: ثانيا

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :الفرض األول
متوسطات درجات  الضابطة والتجريبية فى وعتينالمجم

 منطقة –وممنطقة الن(تأثيث مناطق المسكن الوظيفية
ختالف بإ )منطقة الخدمات –المعيشة

 ). كبيرة– متوسطة–صغيرة(المساحات

 بين المقارنة تمت رضفال صحة من للتحقق

طالبات من أفراد عينة البحث ال درجات ات رتبمتوسط
منطقة (بالنسبة لتقييم تأثيث مناطق المسكن الوظيفية

، بإختالف ) منطقة الخدمات– منطقة المعيشة–النوم
 اختبار باستخدام)  كبيرة– متوسطة –صغيرة(ساحات الم

 بين وقفرلل Mann-Whitney U Test  ويتني مان 

الضابطة (مستقلتين عينتين درجات  رتبمتوسطات
   .)والتجريبية
وجود فروق دالة إحصائياً  )٩( جدول من يتضح

بين المجموعتين الضابطة ) ٠,٠٠١(عند مستوى داللة 
ات تأثيث مناطق المسكن والتجريبية في مجموع درج

  .الوظيفية لصالح المجموعة التجريبية
حيث وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى  
بين المجموعتين ) ٠,٠٠١، ٠,٠١، ٠,٠٥(داللة

مساحة (الضابطة والتجريبية في تأثيث منطقة النوم
على التوالى )  مساحة كبيرة– مساحة متوسطة–صغيرة 

  .لصالح المجموعة التجريبية
وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة و

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ) ٠,٠٠١(
تأثيث منطقة المعيشة على اختالف المساحات لصالح 

  .المجموعة التجريبية
كما وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ) ٠,٠٥، ٠,٠١(
 مساحة –مساحة متوسطة( الخدماتفي تأثيث منطقة

على التوالى لصالح المجموعة التجريبية، بينما ) كبيرة
لم توجد فروق دالة إحصائياً بين المجموعتين في تأثيث 
المساحة الصغيرة لمنطقة الخدمات نظرا لصغر 

المساحة ومحدودية توزيع عدد كبير من قطع االثاث بها 
  .يسية والضرورية حيث يتم اللجوء إلستخدام القطع الرئ

راد المجموعة التجريبية في أف تقدم ثانالباح ويرجع
تأثيث مناطق المسكن الوظيفية المستخدمين للبرنامج 
التعليمى االلكترونى إلى تحكم الطالب بالبرمجية في 
سرعة وإعادة تشغيل مقاطع فيديو رسم مفردات المبنى 

نباط واألثاث وكيفية توزيعها بالفراغات الداخلية واست
وتكرارها  المسقط الرأسى من المسقط األفقى المرسوم

ألى عدد من المرات وفى أى وقت دون التقيد بمكان أو 
زمن دراسى بالجامعة، وساعد على ذلك الدقة في 
عرض البرمجية ووضوح المحتوى والعرض، مما 

وقد . ساعد على التصور لتتابع حركة الرسم واتقانها
 أن التعلم باستخدام )٢٠٠٥(أوضح إبراهيم الفار

الحاسوب وبرامجه أكثر فاعلية من الطرق التقليدية لما 
به من امكانات ُيمكن توظيفها في تعلم الطالب بسرعة 

 .ودقة

وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة وئام 
حيث ) ٢٠١٢(ودراسة ناهد حواس ) ٢٠٠٣(معروف

وجدت فروق دالة إحصائياً في رسم وحدات المسكن 
لصالح المجموعة ) ٠,٠٠١(تلفة عند مستوى داللة المخ

  .التجريبية
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :الفرض الثانى

متوسطات درجات  الضابطة والتجريبية فى وعتينالمجم
)  فيال– شقة–استديو(تأثيث أنواع المساكن المختلفة 

  ). كبيرة– متوسطة–صغيرة (بإختالف المساحات 
 بين المقارنة تمت رضفال صحة  منللتحقق

طالبات عينة البحث بالنسية ال درجات رتبات متوسط
لتقييم رسم المساقط األفقية والرأسية ألنواع المساكن 

، على اختالف المساحات ) فيال-شقة-استوديو(
 ويتني مان اختبار باستخدام)  كبيرة– متوسطة –صغيرة(

 Mann-Whitney U Test رتب متوسطات بين وقفرلل  

   .)الضابطة والتجريبية (مستقلتين عينتين اتدرج
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 داللة الفروق بين متوسطات الرتب للدرجات بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي تقيـيم تأثيـث                 :٩جدول  
  مناطق المسكن الوظيفية 

   المجموعة الضابطة
  ٢٩=ن 

  المجموعة التجريبية
 متوسط  المتغيرات  ٢٩=ن 

 متوسط  مجموع الرتب  الرتب
  مجموع الرتب  الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة 

  ٠,٠٥  ٢,٤٢٥-  ١٠٠٠,٠٠  ٣٤,٤٨  ٧١١,٠٠  ٢٤,٥٢  مساحة صغيرة
تأثيث   ٠,٠١  ٣,٤٥٨-  ١٠٥٩,٠٠  ٣٦,٥٢  ٦٥٢,٠٠  ٢٢,٤٨  مساحة متوسطة

  ٠,٠٠١  ٣,٥١٥-  ١٠٤٩,٠٠  ٣٦,١٧  ٦٦٢,٠٠  ٢٢,٨٣  مساحة كبيرة  منطقة النوم
  ٠,٠٠١  ٤,٠٢٧-  ١٠٩٠,٥٠  ٣٧,٦٠  ٦٢٠,٥٠  ٢١,٤٠  مساحة صغيرة
  ٠,٠٠١  ٤,٦٠٨-  ١١١٥,٥٠  ٣٨,٤٧  ٥٩٥,٥٠  ٢٠,٥٣  مساحة متوسطة

تأثيث 
منطقة 
  ٠,٠٠١  ٣,٩٦٨-  ١٠٧٩,٠٠  ٣٧,٢١  ٦٣٢,٠٠  ٢١,٧٩  مساحة كبيرة  المعيشة

  غير دال  ٠,٤٠٥-  ٨٧٩,٠٠  ٣٠,٣١  ٨٣٢,٠٠  ٢٨,٦٩  مساحة صغيرة
  ٠,٠١  ٢,٦٩٧-  ١٠١١,٠٠  ٣٤,٨٦  ٧٠٠,٠٠  ٢٤,١٤  مساحة متوسطة

تأثيث 
منطقة 
  ٠,٠٥  ٢,٤٤٦-  ٩٨٩,٥٠  ٣٤,١٢  ٧٢١,٥٠  ٢٤,٨٨  مساحة كبيرة  الخدمات

مجموع درجات تأثيث مناطق 
  ٠,٠٠١  ٥,٤٣٨-  ١٢٠٢,٠٠  ٤١,٤٥  ٥٠٩,٠٠  ١٧,٥٥  المسكن الوظيفية

وجود فروق دالة إحصائياً  )١٠( جدول من يتضح
بين المجموعتين الضابطة ) ٠,٠٠١(عند مستوى داللة 
وع درجات تأثيث أنواع المساكن والتجريبية في مجم

حيث وجدت فروق دالة . لصالح المجموعة التجريبية
بين المجموعتين ) ٠,٠٠١(إحصائياً عند مستوى داللة 

 –مساحة متوسطة (الضابطة والتجريبية في تأثيث الشقق
لصالح المجموعة التجريبية، بينما لم ) مساحة كبيرة

ة صغيرة توجد فروق دالة إحصائياً في تأثيث الشق
  .المساحة

ووجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ) ٠,٠٠١(

تأثيث االستوديو الكبير المساحة لصالح المجموعة 
التجريبية، بينما لم توجد فروق دالة إحصائياً في تأثيث 

  ..االستوديو صغير ومتوسط المساحة
ائياً عند مستوى داللة كما وجدت فروق دالة إحص

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية ) ٠,٠٥ -٠,٠١(
على )  مساحة كبيرة–مساحة متوسطة(في تأثيث الفيال

  التوالى لصالح المجموعة التجريبية، 
 داللة الفروق بين متوسطات الرتب بين المجموعتين الضابطة والتجريبية بالنسبة لتقييم تأثيث أنـواع               :١٠جدول  
  )  فيال- شقة -استديو(ساكن الم

  المجموعة الضابطة
  ٢٩=ن 

  المجموعة التجريبية
 متوسط  المتغيرات  ٢٩=ن 

  الرتب
مجموع 
  الرتب

 متوسط
  الرتب

مجموع 
  الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة 

  غير دال  ١,٨٥٢-  ٩٥٢,٥٠  ٣٢,٨٤  ٧٥٨,٥٠  ٢٦,١٦  مساحة صغيرة
  غير دال  ١,٨٢٥-  ٩٥٨,٠٠  ٣٣,٠٣  ٧٥٣,٠٠  ٢٥,٩٧  مساحة متوسطة

تأثيث 
  استوديو

  ٠,٠٠١  ٤,٥٨٦-  ١١١٥,٠٠  ٣٨,٤٥  ٥٩٦,٠٠  ٢٠,٥٥  مساحة كبيرة
  غير دال  ١,٤١١-  ٩٣٨,٥٠  ٣٢,٣٦  ٧٧٢,٥٠  ٢٦,٦٤  مساحة صغيرة
  تأثيث شقة  ٠,٠٠١  ٤,٣٦٤-  ١١٠٧,٠٠  ٣٨,١٧  ٦٠٤,٠٠  ٢٠,٨٣  مساحة متوسطة
  ٠,٠٠١  ٥,٩٩٨-  ١١٩٦,٥٠  ٤١,٢٦  ٥١٤,٥٠  ١٧,٧٤  مساحة كبيرة
  غير دال  ١,٠٥٢-  ٩١٤,٥٠  ٣١,٥٣  ٧٩٦,٥٠  ٢٧,٤٧  مساحة صغيرة
  ثيث فيالتأ  ٠,٠٠١  ٣,٤٩٢-  ١٠٥٣,٥٠  ٣٦,٣٣  ٦٥٧,٥٠  ٢٢,٦٧  مساحة متوسطة
  ٠,٠٥  ٢,٠٩٤-  ٩٧٣,٠٠  ٣٣,٥٥  ٧٣٨,٠٠  ٢٥,٤٥  مساحة كبيرة
مجموع درجات تأثيث أنواع 

  ٠,٠٠١  ٥,٨٩٤-  ١٢٣٢,٠٠  ٤٢,٤٨  ٤٧٩,٠٠  ١٦,٥٢  المساكن
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جد فروق دالة إحصائياً بين بينما لم تو
المجموعتين في تأثيث المساحة الصغيرة للفيال ويرجع 
الباحثان عدم وجود فروق دالة إحصائيا في المساحات 
الصغيرة ألنواع المساكن لمحدودية المساحة وتوزيع 

بها فال  تتيح تنوع وإمكانية إلستخدام مفردات األثاث 
  .   تأثيث متعددة أساسية أو كمالية

الشرح الدقيق لتأثيث الفراغات الداخلية على ف
اختالف مساحتها في البرمجية في صورة فيديوهات 
تقدم رسم المساقط األفقية والرأسية ألنواع المساكن 
سواء كانت استديو أو شقة أو فيال وبمساحاتها المختلفة 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة تُمكن الطالب من اكتساب 

خطواتها جيدا والتطبيق مهارة التأثيث وفهم 
المباشرعليها، كما أن تكرار مشاهدة الفيديوهات يزيد 
من عملية التعلم وقدرة الطالبات على فهم الصعوبات 
التى تواجههن في رسم المساقط األفقية والرأسية 
للفراغات الداخلية المختلفة، كما يزيد من تمكنهن من 
ق الوصول لإلجادة في التأثيث حيث يراعى الفرو

  .الفردية في الفهم واالستيعاب
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :الفرض الثالث

درجات جودة  الضابطة والتجريبية فى تينالمجموع
 –جودة الـتأثيث(التصميم للفراغات الداخلية ومحاورها 

  ). جودة األلوان والتأثيرات–جودة الرسم
 بين المقارنة تمت رضفال صحة  منللتحقق

طالبات عينة البحث بالنسبة ال درجات تبرات متوسط
لتقييم جودة التصميم للفراغات الداخلية ومحاورها 

 Mann-Whitney U Test ويتني مان اختبار باستخدام

 عينتين درجات  رتبمتوسطات بين وقفرلل

   .)الضابطة والتجريبية(مستقلتين
أن هناك فروق دالة ) ١١(جدول من يتضح

بين متوسطات ) ٠,٠٠١(إحصائياً عند مستوى داللة
رتب درجات تقييم طالبات المجموعة التجريبية 
ومتوسطات رتب درجات تقييم المجموعة الضابطة في 
جودة التصميم لصالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ 
متوسط تقييم رتب درجات المجموعة التجريبية 

  .للمجموعة الضابطة) ١٨,٩٧(مقابل ) ٤٠,٠٣(
ئياً عند مستوى داللة ووجدت فروق دالة إحصا 

بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في  )٠,٠٥(
درجات جودة التأثيث لصالح المجموعة التجريبية، حيث 
بلغ تقييم متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية 

  .للمجموعة الضابطة) ٢٦,٤١(مقابل ) ٣٢,٥٩(
كما وجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 

مجموعتين الضابطة والتجريبية في جودة بين ال) ٠,٠٥(
الرسم لصالح المجموعة التجريبية، حيث بلغ تقييم 

) ٣٤,٠٠(متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية
  . للمجموعة الضابطة) ٢٥,٠٠(مقابل

ووجدت فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في ) ٠,٠٠١(

التأثيرات لصالح المجموعة التجريبية، جودة األلوان و
حيث بلغ تقييم متوسط رتب درجات المجموعة 

. للمجموعة الضابطة) ١٩,٨١(مقابل) ٣٩,١٩(التجريبية

 داللة الفروق بين متوسطات الرتب للدرجات بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في تقيـيم جـودة                :١١جدول  
  )٢٩=ن(التصميم للفراغات الداخلية ومحاورها 

  المجموعة الضابطة
  ٢٩=ن 

  المجموعة التجريبية
 متوسط  المتغيرات  ٢٩=ن 

 متوسط  مجموع الرتب  الرتب
  مجموع الرتب  الرتب

 مستوى الداللة Zقيمة 

  ٠,٠٥  ٢,٣٦٦-  ٩٨٦,٠٠  ٣٤,٠٠  ٧٢٥,٠٠  ٢٥,٠٠  جودة الرسم
  ٠,٠٥  ٢,٣٠٦-  ٩٤٥,٠٠  ٣٢,٥٩  ٧٦٦,٠٠  ٢٦,٤١  جودة التأثيث

  ٠,٠٠١  ٤,٧٢٥-  ١١٣٦,٥٠  ٣٩,١٩  ٥٧٤,٥٠  ١٩,٨١  تأثيراتجودة األلوان وال
  ٠,٠٠١  ٤,٩٦٤-  ١١٦١,٠٠  ٤٠,٠٣  ٥٥٠,٠٠  ١٨,٩٧  جودة التصميم 
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 البرمجية  التعليمية التفاعلية وهذا قد يرجع إلي أن 

تراعي مستويات وقدرات الطالبات وتجزئة مهارة 
التصميم إلى أجزاء يتم تعليمها بشكل متتابع، ومتنوع 

 الذى يزيد من تعلم الطالب لمهارة التصميم األمر
، وتحسين تصميمات المسكن وجعلها أكثر ومحاورها

  .إبداعاً وابتكاراً
 يمكن أن الحاسوب  Nippon (2001)وكما اشار

 من المرغوبة األهداف الى الوصول من المتعلمين جميع

 وهذا .واستعداداتهمدراتهم ق تباينت مهما التعليمية العملية

 تحسين في أسهم  البرمجية التعليمية التفاعليةنأ يؤكد

 مربع إيتا حساب تم ذلك من وللتحققاألداء المهارى 
 باستخدام  D قيمة التأثير حجمو Spssبإستخدام برنامج 

  :ةالتالي المعادلة خالل من إيتا مربع

  
ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيراً  أو صغيراً  

   -:كاآلتىأو متوسطاً  
  . حجم التأثير صغير٠,٢) = d(قيمة 
  . حجم التأثير متوسط٠,٥) = d(قيمة 
  . حجم التأثير كبير٠,٨) = d(قيمة 

أن حجم تأثير البرمجية ) ١٢(ويتضح من جدول
على األداء المهارى كبير سواء بالنسبة لتأثيث مناطق 
المسكن الوظيفية، وتأثيث أنواع المساكن، وجودة 

 يوضح فاعلية البرمجية، ويمكن تفسير التصميم مما
٪ من التباين الكلى لمتغير تأثيث مناطق المسكن ٤٦,٥

الوظيفية يرجع إلى تطبيق البرمجية، كما يمكن تفسير 
 ٪ من التباين الكلى ٥٧،٦نفس النتيجة على أساس أن 

لمتغير تأثيث أنواع المساكن يرجع إلى تطبيق 

لكلى لمتغير جودة ٪ من التباين ا٤٢,٤البرمجية، كذلك 
  .التصميم يرجع إلى تطبيق البرمجية

ويظهرحجم التأثير كبير للبرمجية التعليمية 
التفاعلية في تصميم الفراغات الداخلية بشكل جيد من 
خالل التوزيع المناسب لها وعالقاتها ببعضها البعض 
وتوزيع قطع األثاث واختيار المناسب منها واختيار 

وكذلك . س السطوح والفرشاأللوان وتأثيرات مالم
توفير فراغات متعددة االستخدامات لألنشطة المختلفة 
والمتنوعة وأن التصميم الجيد يساعد شاغليه على القيام 

وأن تقديم تصاميم جيدة وجودة . بأعمالهم بشكل كفؤ
عالية يلبى احتياجات األفراد في المساكن التى يرغبون 

اسية لتحقيق هذه بالعيش فيها، فهناك ثالثة معايير أس
وهى أن تكون البيئة الداخلية مريحة ومناسبة المتطلبات 

وقادرة على استيعاب األثاث الالزم والمعدات المرتبطة 
                  بأنشطة كل فراغ واحتياجات المستخدمين

Space Management Group(2006) .  
 فىتوجد فروق ذات داللة إحصائية : الفرض الرابع

صميم ومحاوره بين الرسم اليدوى والرسم جودة الت
باستخدام التطبيق التفاعلى بالبرمجية للمجموعة 

  .التجريبية
 استخدام اختبار تم رضفال صحة  منللتحقق

Wilcoxon Signed Ranks Testللرتب .  
 إحصائياً دالة Zأن قيمة ) ١٣(جدول من يتضح

في جودة الرسم وجودة ) ٠,٠١(ةلدال مستوى عند
على التوالى، ) ٣,٠٧٤ -٢,٦٤٦( حيث بلغت التصميم،

في ) ٠,٠٥(كما كانت دالة إحصائياً عند مستوى داللة 
  ، )٢,١٢١ (Zجودة األلوان والتأثيرات حيث بلغت قيمة 

  البرمجية التعليمية التفاعلية أثر من للتحقق D التأثير وحجم  إيتا مربع  قيمة:١٢جدول 
  حجم التأثير Dقيمة    إيتا   المتغيرات
  كبير  ٠,٩٣  ٠,٤٦٥  تأثيث مناطق المسكن الوظيفية

  كبير  ١,١٦  ٠,٥٧٦  تأثيث أنواع المساكن 
  كبير  ٠,٨٦  ٠,٤٢٤  جودة التصميم
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عن داللة الفروق بين تقيمي متوسطات رتب درجات جودة التـصميم            للكشف   Wilcoxon اختبار نتائج   :١٣جدول  
  ي الرسم اليدوى والتطبيق التفاعلى للمجموعة التجريبية ف
  مستوي الداللة Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب )٢٩ (العدد  المتغيرات

 ٠،٠٠ ٠,٠٠ ٠ الرتب السالبة
  جودة الرسم  ٢٨،٠٠  ٤,٠٠  ٧  الرتب الموجبة

      ٢٢  عادلالت
-٢,٦٤٦  ٠,٠١ 

 ٤،٠٠ ٤,٠٠ ١ الرتب السالبة
 جودة التأثيث ٢٤،٠٠ ٤,٠٠ ٦  رتب الموجبةال
   ٢٢  عادلالت

 غيردال ١,٨٩٠-

 ٤،٥٠ ٤,٥٠ ١ الرتب السالبة
جودة األلوان  ٣١،٥٠ ٤,٥٠ ٧  الرتب الموجبة

   ٢١  عادلالت والتأثيرات
-٠,٠٥ ٢,١٢١ 

 ١٥،٠٠ ١٥,٠٠ ١ الرتب السالبة
  جودة التصميم ١٣٨,٠٠ ٨,٦٣ ١٦  الرتب الموجبة

   ١٢  عادلالت
-٠,٠١ ٣,٠٧٤ 

وهذا يؤكد أن التطبيق التفاعلى أسهم بدرجة كبيرة في 
تحسين متغيرات جودة الرسم واأللوان والتأثيرات 

التطبيق التفاعلي يتيح  والتصميم وهذا يرجع إلي أن
التنوع الكبير في االلوان والتأثيرات والدقة العالية في 

  .الرسم الهندسي للتصميم أكثر من الرسم اليدوي
ظهر فروق دالة إحصائياً في جودة بينما لم ت

التأثيث بين الرسم اليدوى والتطبيق التفاعلي نظرا 
  .إلكتساب مهارات التأثيث بعد دراسة البرمجية التعليمية

 اإللكتروني التعلم نظم تطوير في الحالي االتجاهف
 وضعلضمان اكتساب خبرات تعلم، و التجريبية هو

 ةيقابل ثرأك نظم لتصميم جديدة معايير ومناقشة
 وتوجيه اإلبداعي، التعلم دعمت ومبتكرة لالستخدام
 وتحسين تطويرى أكثر فاعلية، وتعليم لمحتوى المتعلم
 المبتدئين المتعلمين انخراط على قادرة أفضل أدوات
 مكان أي وفي وقت أي فى التعلم أنشطة على والحفاظ

(Dix et al, 2006) . حيث يتضح تعاظم اكتساب مهارة
باستخدام التطبيق التفاعلى بالبرمجية التعليمية التصميم 

التفاعلية، فقد ساعدت التكنولوجيا المستخدمة في إعداد 
البرمجية التفاعلى على تحقيق قدر عالى من االستيعاب 
وتنمية مهارة التصميم لدى الطالب وتحقيق كفاءة 
تصميمية وجمالية للفراغات الداخلية السكنية، ومرونة 

ئم أنماط المساكن والمساحات وإمكانية في التصميم تال
اجراء التعديالت بشكل مرن وصوال لتصميم يمتاز 

فوجود التصاميم باستخدام البرمجيات التعليمية بالدقة، 
 التفاعلية واالقتراحات ألكثر من تصميم للفراغ الواحد

 توزيع األثاث وترتيبه وجودة التصميم يزيد من جودة 
رانيا كما أشارت .  (Merrell et al, 2011)الداخلى
إلي أن البرامج التدريبية االلكترونية ) ٢٠١٤(العراقى
في تحسين الكفاءة الذاتية ومهارات التفكير بما تساعد 

وقد . يسهم في تحسين التحصيل المعرفى للطالب
أن  Clemons & McCullough (1989)أوضحت 
 التي تدرس التصميم الداخلي  التعليميةالمؤسسات
والبرمجيات تعزز مناهجها الدراسية ة الكمبيوتر بمساعد

حيث تساعد بيئة التعلم االلكترونى . تسويق خريجيهاو
وثمة حاجة في مجال التصميم الداخلى في جودة التعليم، 

إلى البرامج الفنية والمناهج التي تعزز دمج مهارات 
 & Portillo) حل المشاكل والمعرفة األكاديمية

Rey,1995) .برمجيات من فرص تعلم الطالب كما تزيد 
واالقتراب من الفهم واكتساب المهارة بشكل مختلف 

(Bowe, Frank, 2000) .٢٠١٢( ناهد حواسوتوصى( 
وزيادة الدراسات ، بزيادة استخدام الكمبيوتر فى التعليم

 أهميةعلي فى هذا المجال، وحث الهيئات التعليمية 
سيلة تعليمية الكمبيوتر فى التعليم وادخاله كواستخدام 

لكل المواد التحصيليه األمر الذى يؤدى الى وصول 
تقلل الوقت  مما المعلومه للطالب بسرعة وسهوله

 .الخاص بالدراسة
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  التوصيات
تطبيق التعليم اإللكتروني بجانب الطرق التقليدية  -١

في إطار تكاملى لزيادة فاعلية التحصيل الدراسى 
 .وتنمية مهارات التعلم الذاتى

فة التعلم الذاتى والعمل على تنميتها لدى نشر ثقا -٢
الطالب لبناء منظومة تعليمية قائمة على التحليل 

 .واالستنتاج وليست التلقين واالستماع

تفعيل التعلم االلكترونى في التطبيقات العملية  -٣
للمقررات لالرتقاء بالعملية التعليمية إلى مستويات 
تنافسية وفق معايير الجودة للوصول إلى 

جات تعليمية مؤهلة للعالم الرقمى ومقابلة مخر
 .احتياجات سوق العمل

التأكيد على أهمية التصميم الداخلى للبيئة السكنية  -٤
بشكل افتراضى بهدف الحصول على مسكن مريح 

 .يتماشى مع هوية الساكن واحتياجاته

  المراجع
ــتكنولوج ).٢٠٠٧( المتحــدة األمــم  المعلومــات اي

ـ  بـي غر فـي  ةيللتنم واالتصاالت  اللجنـة  ا،يآس

ـ  لغربي ةيواالجتماع ةياالقتصاد ، )اإلسـكوا ( ايآس
   .وركيوين ،٨العدد 

استخدام الحاسوب ). ٢٠٠٥(ابراهيم عبد الوكيل الفار
  .دار الفكر للطباعة والنشر: القاهرة. في التعليم

 واألسس اإللكتروني التعلم ).٢٠٠٧( جاسم الساعي أحمد

 التجمع ها أسبوعيعل قومي التي ةيالنظر والمبادئ

  . قطر عةجام ة،يالترب ةيلك .التربوي
التصميم عناصره وأسسه في ). ٢٠٠٥(اسماعيل شوقى

  زهراء الشرق: القاهرة. الفن التشكيلى
جماليات العمارة والتصميم ). ٢٠١٠(أكرم جاسم العكام

  . دار مجدالوى:األردن .الداخلى
 االنترنت مواقع إنتاج. )٢٠٠٦(فتحي مصطفي أكرم

  . الكتب عالم :مصر .ةيميالتعل
علم النفس .)٢٠٠٧( أبو حطبآمال صادق وفؤاد

  .المكتبة األكاديمية: القاهرة. التربوي

استراتيجيات وطرق ). ٢٠٠٣(إيزيس عازر نوار
 دار :االسكندرية. تدريس االقتصاد المنزلى

 .المعرفة الجامعية

 مقترح نظام تصميم). ٢٠١٢(الحميد  عبد مصطفي إيمان

 الرقمي التعليمي للمحتوي المتعددة الوسائط إلنتاج

 العربي، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولى الثانى

 .التطبيقية، جامعة حلوان الفنون لكلية

 العالي، التعليم في الجودة. )٢٠٠٥( سعید األغبرى بدر

  للتربيةالثاني العربي الملتقى وأبحاث دراسات

  .بيروت ،"ةيمستقب رؤى: العالي التعليم "والتعليم
تصميم ال). ٢٠٠٢(جريس خورى وغيداء توكلنا

دار قابس للطباعة : لبنان. المفروشات/الداخلى
  .والنشر

التصميم الداخلى مبادئ ). ٢٠٠٩(جريس خورى
دار قابس للطباعة والنشر : لبنان. أساسية

  .والتوزيع
موسوعة ديكورات ). ٢٠٠٥(جمال عبدالحميد عبيد

  .دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع: عمان .المنزل
ر المسرحى والعمارة الديكو). ٢٠٠٩(حسام دبس

 كلية رسالة دكتوراه،. الداخلية في القرن العشرين
  .جامعة دمشقالفنون الجميلة، 

 - ميالتعل في جدیدة رؤیة ).٢٠٠٥(حسین زيتون حسن

 قيالمفهوم القضایا التطب – االلكتروني التعلم

  . ةيللترب ةيالصوت الدار :الرياض .ميالتقو
 تفعيل التعلم ).٢٠١٢(خالد عبدالرازق عبدالتواب

االلكترونى في التصميم االبتكارى تطبيقاً على 
مقرر أسس تصميم المالبس، المؤتمر الدولى 

 .التطبيقية، جامعة حلوان الفنون لكلية الثانى

فاعلية برنامج ). ٢٠١٤(رانيا محفوظ حبيب العراقى
تدريبى الكترونى مقترح من الويب في تنمية 

فى والكفاءة مهارات التفكير والتحصيل المعر
رسالة . الذاتية لدى طالب معلم الحاسب اآللى

  .دكتوراه، كلية التربية النوعية، جامعة المنصورة
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المالءمة الوظيفية ). ٢٠٠٤(سمحاء سمير ابراهيم محمد
للمسكن وعالقتها بالسلوك العدوانى لشباب 

رسالة دكتوراه، كلية االقتصاد المنزلى، . الجامعة
  .جامعة المنوفية

تصميم وتأثيث ). ٢٠٠٥(ء سمير إبراهيم محمدسمحا
دار الحسين للطباعة : مصر. شبين الكوم. المسكن
  .والنشر
 .علم النفس التربوى .)٢٠١١ ( أبوجادوصالح محمد
  .دار المسيرة: عمان

تصميم وتقييم ). ٢٠٠٠(صالح شريف عبدالوهاب
فاعلية برنامج تعليمى لمهارات بناء االختبارات 

ية المحك لدى معلمى العلوم التحصيلية مرجع
بمرحلة التعليم األساسى، رسالة دكتوراه، كلية 

  .التربية، جامعة األزهر، مصر
 والمعلومات التعليم تكنولوجيا ).٢٠٠٠(عاطف السيد

 .والتعلم التعليم في والفيديو الكمبيوتر واستخدام

 .وأوالده رمضان مطبعة :اإلسكندرية

  البيئة-المعماري عاإلبدا ثالثية). ١٩٩٦(رأفت  علي

 .الشروق مطابع: القاهرة .والفراغ

استخدام برامج الحاسوب ). ٢٠٠٦(علياء على مختار
. في تحقيق الجوانب الوظيفية والجمالية للمسكن

رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى، 
  .مكة

. التصميم المعمارى). ١٩٩٨(فاروق عباس حيدر
  .ندريةمنشأة المعارف باالسك: مصر

اتجاهات حديثة فى المناهج ). ٢٠٠٦(كوثر كوجك
  .عالم الكتب: القاهرة. وطرق التدريس
االتجاهات الحديثة في ). ١٩٩٩(ليلى محمد الخضرى 

  .دار القلم: دبى. علوم األسرة
استراتيجيات التعليم وأساليب ). ٢٠٠٤(مجدى عزيز
  .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. التعلم

التعليم اإللكتروني عبر شبكة ).٢٠٠٥(محمد الهادي
  . الدار المصرية اللبنانية: القاهرة. اإلنترنت

 استخدام ألثر مقارنة دراسة). ٢٠٠٣(محمد رمضان

 تعلم على الفيديو التعليمي شريط عرض أسلوب

 المرحلة تالميذ لدى السلة كرة مهارات بعض

الرياضية،  التربية كلية ماجستير، رسالة .االبتدائية
  .اإلسكندرية معةجا

نادية حسن أبو سكينة ووئام على أمين معروف 
دار : عمان. تأثيث وديكور المسكن). ٢٠١٢(

 .الفكر

فاعلية برنامج ). ٢٠١٢( ناهد قطب عبد القادر حواس
تعليمى باستخدام األوتوكاد لبعض موضوعات 
تصميم وتأثيث وتجمبل المسكن لطالب قسم إدارة 

لية االقتصاد المنزلى،  ك،رسالة ماجستير. المنزل
  .جامعة المنوفية

 في االلكتروني التعلم معوقات ).٢٠٠٦(نایف العتيبى  

 القادة نظر وجهة من والتعلیم التربیة وزارة
 مؤتة، جامعة ماجستیر، رسالة التربویین،

  . ألردنا
 والتعلم التطور الحركة، علم). ٢٠٠٧(نبيل شاكر

  .المتنبى ةمطبع: العراق. ومفاهيم حقائق الحركي،
 والتطورات االتجاهات ).٢٠٠٣(الخليفة سليمان هند

 دراسة مقارنة اإللكتروني التعليم خدمة في الحديثة

 مدرسة ندوة .بعد عن للتعليم األربع النماذج بين

  .سعود الملك جامعة التربية، كلية .المستقبل
فاعلية استخدام ). ٢٠٠٣(وئام على أمين معروف

في التطبيقات العملية برمجيات الحاسب اآللى 
لتأثيث المسكن، رسالة ماجستير، كلية االقتصاد 

  .المنزلى، جامعة حلوان
كفاءة استخدام ). ٢٠٠٨(وئام على امين معروف

التقنيات التفاعلية للوسائط المتعددة فى تحقيق 
التكامل االقتصادى والوظيفى والجمالى لمكمالت 

كلية رسالة دكتوراه، . التصميم الداخلى للمسكن
 . االقتصاد المنزلى، جامعة حلوان

أسس التصميم الداخلى وتنسيق ). ٢٠١٠(يونس خنفر
  دار المجدالوى: عمان .الديكور



Vol. 60, No. 1, pp. 33‐61, 2015(Arabic)                                                                            Alex. J. Agric. Res. 

 ٦٠

American Society of Interior Design (ASID) (2000). 
“Recruiting and retaining qualified employees 
by design,” White Paper. American 
Psychologist, 55, 68-78. 

Asojo, AO, & Pober, Elizabeth. (2007). Digital 
design communication techniques in interior 
design education. 

Borja De Mozota, B. (2003). Design Management: 
Using Design toBuild Brand Value and 
Corporate Innovation", New York,Allworth 
Press. 

Bowe, Frank. (2000). Universal design in education: 
Teaching nontraditional students: Greenwood 
Publishing Group. 

Chute, A. (2003): From Teletraining to e-learning 
and Knowledge Management.In M.G.Moore 
& W.G. Anderson (Eds.), Handbook of 
Distance Education, ahwah,NJ:Lawrence 
Erlbaum Associates, PP.297-313. 

Clemons, Stephanie A., & McCullough, Jane. 
(1989). Attitudes of Interior Designers toward 
CADD and CADD Education1. Journal of 
Interior Design, 15(2), 29-34. doi: 
10.1111/j.1939-1668.1989.tb00141.x 

Ipsos, Mori. (2010) "People and Places: Public 
Attitudes to Beauty".Commission for 
Architecture and Built Environment, (Online), 
Available at: 
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/201
10118095356/http:/www.cabe.org.uk/files/peo
ple-and-places.pdf (Accessed 20 April 2013). 

Cottrell, S. (2008). The study skills handbook. 
Palgrave study guides, Palgrave Macmillan 

Dix, A., Roselli, T., & Sutinen, E. (2006). E-
learning and Human-Computer Interaction: 
Exploring Design Synergies for more 
Effective Learning Experiences. Educational 
Technology & Society, 9 (4), 1-2. 

Dong, Wei, & Gibson, Kathleen. (1998). Computer 
Visualization: An Integrated Approach for 
Interior Design and Architecture: McGraw-
Hill Education Group. 

Elastal, Ahmed(2008). Floor Plan Design. Course 
Director . Course Director. Instructor: Reem 
Abu El-
Khair.site.iugaza.edu.ps/aelastal/files/2010/02/
lecture-Openings_design.pdf. 

Fowles, Dorothy L. (1991). Interior Design 
Education in the Year 2000: A Challenge to 
Change. Journal of Interior Design, 17(2), 17-
24. doi: 10.1111/j.1939-1668.1991.tb00034.x. 

Gemser, G., Jacobs, D., and Ten Cate, R. (2006). 
Design and competitive advantage in 
technology-Driven sectors: The role of 
usability and aesthetics in Dutch IT 
companies, "Technology Analysis and 
Strategic Management", vol.18, No.5, pp:561-
580. 

Heng, Li, & Love, P. E. D. (1998, 29-31 Jul 1998). 
Visualization of building interior design to 
reduce rework. Paper presented at the 
Information Visualization, 1998. Proceedings. 
1998 IEEE Conference on. 

Horvath, N., (2010). "Architectural and 
Enlightenment: An Exploration of Experiential 
Possibility of the Constituents of 
Architecture", Master thesis in Architecture, 
Unitec Inistitute of 

Technology, (Online), Available at: 
http://unitec.researchbank.ac.nz/bitstream/han
dle/10652/1525/Nina%20Horvath%20MArch
%20(Prof).pdf?sequence=1 (Accessed 22 
February 2013). 

Idi, D., Khaidzir, K., & Zeari, F. (2011). "The 
function of creativity and innovation in 
architectural design management", 
International Conference on Construction and 
Project Management, IPEDR vol. 15, 
Singapore, LACSIT press. (Online), Available 
at : 

http://www.ipedr.com/vol15/48ICCPM2011A10041
.pdf (Accessed 14 December 2012). 

Khan, Badrul H., (2002):”Dimensions of E-
Learning”, Educational Technology, Journal, 
v42 n1 p59-60 Jan-Feb 

Merrell, Paul, Schkufza, Eric, Li, Zeyang, 
Agrawala, Maneesh, & Koltun, Vladlen. 
(2011). Interactive furniture layout using 
interior design guidelines. ACM Trans. 
Graph., 30(4), 1-10. doi: 
10.1145/2010324.1964982 

Nippon, Ming Muang (2001). Attitudes and 
reactions of grad at students toward two way 
audio / video and webct in teaching of 
multicultural colinsling course, Clemson- 
University . 

Portillo, Margaret, & Rey-Barreau, Joseph A. 
(1995). The Place of Interior Design in K-12 
Education and the Built Environment 
Education Movement. Journal of Interior 
Design, 21(1), 39-43. doi: 10.1111/j.1939-
1668.1995.tb00207.x 

Reich, A., W. (2005). "Utilitas and Venustas: 
Balancing Utility and Authenticity in the 
Stewardship of our Built Heritage", master 
thesis of science, Texas A&M University. 
(Online),Available at: 
http://repository.tamu.edu/bitstream/handle/19
69.1/4857/etd-tamu-2005C-ARCH-Reich.pdf 
(Accessed 12 February 2013). 

Saari, Arto, & Heikkilä, Pekka. (2008). Building 
flexibility management. Open Construction 
and Building Technology Journal, 2, 239-242.  

 
 



Alex. J. Agric. Res.                                                                           Vol. 60, No. 1, pp. 33‐61, 2015 (Arabic) 

 ٦١

Space Management Group, (2006). "Promoting 
Space Efficiency in Building Design", 
University of Lincoln. (Online), Available at: 
http://www.smg.ac.uk/documents/PromotingS
paceEfficiency.pdf (Accessed 14 April 2013). 

Turton, P. (2012). "How Climate Influenced Early 
Modernist Architecture and the International 
Style: A study of key events,architects, and 
buildings and their relevance to current 
practice", 

Master thesis in interdisciplinary design for the built 
environment (IDBE), University of 
Cambridge. (Online), Available at: 
http://www.idbe.org/uploads/Turton,%20P.%2
0(2012)%20How%20climate%20influenced%
20early 
%20Modernist%20architecture%20and%20the
%20International%20Style%20a 

 

Produce Interactive Educational Software to Develop The 
Performance Skill for University Students in Applied Course of 

House Furnishing  
Samhaa Samir Ibrahim Mohammed, Sherif Mohamed Attia Houria  
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    ABSTRACT 
Research mainly aims to examine and produce the effectiveness of educational software to develop 

performance skill of students in drawing, furnishing and designing interior spaces with several spaces and 
type of residential units. Research used descriptive analytical method and experimental method. The total of 
study sample 58 students, where selected in purposive way, who studying house furnishing at Home 
Economics Department of family science faculty at Taibah University divided into two groups: control group 
29 students teach applied part of house furnishing using traditional way and experimental group 29 students 
teach applied part of house furnishing using educational software. 

The research tools: demographic data form for students, interactive educational software, software 
evaluation form, the performance skill evaluation form of students (two groups control and experimental). 

The results indicated to that there were statistically significant differences at the level of (0.001) between 
control and experimental groups in all variables of study, the total degrees of functional housing areas 
furnishing (bedroom- living- Services), The total degrees of several housing units furnishing (studio- 
apartment- villa), the quality degrees of designing interior spaces (drawing quality- furnishing quality colors 
and patterns- quality) in favour of experimental group, the progam have a large volume impact on 
performance skill of student, as the value of ((D)) greater than (0.8) to all previous variables study.  

The study found a set of recommendations; the most important recommendation was the application of 
software as an educational strategy in applied course of house furnishing and interior design. 

 
 

 


