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تجاىات الطالب فى تصميم أزياء  فاعمية الموديوالت التعميمية لتنمية معارف وميارات وا 
 األطفال بإستخدام الحاسب اإللى

سحر عمى زغمول عمى 
حموان جامعة – االقتصاد المنزلىكمية – المالبس والنسيجقسم 

 9/12/2015 :                                تاريخ القبول12/11/2015 :تاريخ التسميم

 الممخص
 قسم المالبس –ييدف البحث إلى إعداد موديوالت تعميمية فى تصميم أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اإللى لدى طالب الفرقة الثانية

 دراسة نحو الطالب لمتعرف عمى إتجاىاتيم آراء لمطالب، إستطالع (المعرفى، والمياري)والنسيج، قياس فاعمية الموديوالت التعميمية عمى األداء
شتممت عينة البحث عمى عدد الحاسب بإستخدام األطفال أزياء تصميم فى التعميمية الموديوالت من طالب الفرقة الثانية بقسم  (38)اإللى، وا 

تجاىات الطالب  المالبس والنسيج بكمية اإلقتصاد المنزلى، وتوصمت نتائج البحث إلى فاعمية الموديوالت التعميميو فى تنمية معارف وميارات وا 
بين التطبيقين القبمي  (0.01)فى تصميم أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اإللى، حيث أسفرت عن وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى

بين التطبيقين القبمى  (0.01)والبعدى لإلختبار التحصيمى المعرفى والميارى لصالح التطبيق البعدى، ووجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى
والبعدى لألداء الميارى أثناء التعمم بإستخدام بطاقة المالحظة لصالح البعدى، كما أن آراء الطالب نحو تعمم تصميم أزياء الطالب بإستخدام 

 .الحاسب من خالل الموديوالت التعميمية جاءت إيجابية

. اإللى الحاسب - األطفال أزياء تصميم - واإلتجاىات والميارات المعارف تنمية-  التعميمية الموديوالت :كممات دليمية

المقدمة 
 ىائالً  وتكنولوجياً  عممياً  تقدماً  الحإلى العصر يشيد

المعارف  حجم تضخم عنة نتج المجاالت، شتى فى
 المشكالت من العديد وظيور كبيرة، بدرجة والميارات

 والتصورات والتعمم، التعميم بعممية الخاصة والصعوبات
 المعاصرة العالمية اإلتجاىات ظل فى ليا المستقبمية
 من كان ولما الضخم، والتقنى المعرفى اإلنفجار لمواجية

 من ليا يحدث وما التعميمية العممية مسايرة الضرورى
 تكاتفت فقد وتطبيقاتة العمم مجال فى وتطورات تغيرات
 التقنى، المعرفى اإلنفجار ىذا لمواجية التربوية الجيود
يجاد . عنة الناتجة والصعوبات لممشكالت الحمول وا 

 مجتمع فى التعميم ينشغل أن الضرورى من بات لذا
نتاجيا المعارف بتوليد المعرفة  من أكثر وتوظيفيا وا 
ستيالكيا، وتوزيعيا بنقميا إنشغالة  قدرة أصبحت كما وا 
 العمميات عمى الطالب تدريب عمى التعميمي النظام

 كفايتة، لقياس معياراً  المعرفة إلنتاج الالزمة التعميمىة

 مطمباً  لممعرفة الضخم اإلنتاج بحسبان فاعميتة وأصبحت
 يستمزم إنتاجية قوة التعميم جعل فإن وعمية لمتقدم، أساسياً 
 محورة يعنى ما وىو المنظور، ىذا من معيا التعامل
 إنتاج ىدف حول وممارساتة التعميمي النظام عمميات

ستثمارىا المعرفة والميارة، : طعيمة رشدى). وتوظيفيا وا 
2006 :128، 129                                                                           )

وأصبحت ىناك إتجاىات عممية وتعميمية تنادى 
بضرورة تفريد التعميم والتأكيد عمى مبدأ التعميم الذاتى، 
حيث تظير أىميتة فى أنة يراعى الفروق الفردية بين 

الطالب، ويشجعيم عمى اإلبداع واإلبتكار، ويساعد عمى 
حل مشكمة تزايد أعداد الطالب عمى مقاعد الدراسة 

وتدنى مستوى التحصيل األكاديمى لدييم، وتطوير عممية 
يصال المعرفة إلى كل فرد بالطريقة التى  التعميم والتعمم وا 

حتياجاتة ( 44: 2001: عمر محمود). تتناسب وقدراتة وا 
 (.            41: 2008: إبراىيم غنيم، الصافى شحاتة)
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وتعد الموديوالت التعميمية إحدى محاوالت تفريد 
التعميم المستخدمة لمواجية الفروق الفردية لكل طالب 

لكى يتعمم جزء من المادة الدراسية حسب قدراتة وسرعتة 
الخاصة فى التعمم، حيث ال ينتقل الطالب إلى دراسة جزء 

تال من المادة الدراسية اإل بعد أن يتقن تعمم الجزء 
السابق، وتوفر الموديوالت المحتوى والخبرات التعميمية 
واألنشطة المتنوعة والبدائل التى يختار منيا الطالب ما 
يناسبة لدراسة المحتوى وتعممة بما يتالئم مع ظروفة 

: 2006: فوزى الشربيني، عفت الطنطاوى). وقدراتة
47 .) 

 بإىتمام حظيت فقد التعميمية الموديوالت وإلىمية
 المالبس مجاالت فى الباحثين قبل بعض من ممحوظ
 زين نجوى)دراسة مثل مختمفة كميات فى والنسيج
 التعميمية الموديوالت إستخدمت التى( 2000: العابدين

 بكمية المعممة لمطالبة والتطريز التصميم مقرر تدريس فى
 نتائج توصمت حيث االزىر بجامعة المنزلي االقتصاد
  التدريس، فى التعميمية الموديوالت فاعمية إلى دراستيا
 تطرقت التى( 2007: محمد عال الفيومي، أمل)دراسة
 الحياكة وماكينات أدوات مقرر فى وحدة تصميم إلى

 فى فاعميتيا مدى وبيان التعميمية، الموديوالت بإستخدام
 أمل)ودراسة المقرر، فى الطالبات وميارات تحصيل تنمية

 قياس إلى ىدفت التى( 2009: عمى لمياء محمود،
 بعض إكتساب فى المصممة التعميمية الموديوالت فاعمية

" إليد حقيبة "المالبس بمكمالت الخاصة األدائية الميارات
: غالب شيرين)ودراسة الجامعية، المرحمة طالبات لدى

 التعميمية الموديوالت فاعمية نتائجيا أثبتت التى( 2010
 غير الطالبات لدى الممبسية الثقافة تنمية فى

. النوعية التربية بكميات المتخصصات
 من أصبح والعشرين الحادى القرن إطاللة ومع
فى  اإللى وبرامجة الحاسب أجيزة عن اإلستغناء الصعوبة
الحياة  مجاالت جميع فى الحديثة التطورات مواكبة
 إختيارًا لمبقاء الكمبيوتر برامج عمى اإلعتماد وأصبح

 لو كما الفنون تعميم مجال فى والريادة، لما لة من فاعميو
 وتوليد الرسوم وتكوين التصميم فى عديدة إمكانات

 وتعدد والدقة السرعة طريق عن تنتج التى األشكال
 من أكثر عمى والحصول التصميمية والحمول األختيارات

 تغيير عمى الفائقة القدرة بجانب الواحد التصميم من نسخة
 تنمية فى ميمة أداة يجعمو مما بتدريجاتيا، األلوان
، ٩٩ الشرىان، جمال).لمطالب الفنية التصميمية القدرات
٢٠٠١ .) 

 المالبس صناعة مجال إلى الحاسب اآللى ودخول
 والجيد الوقت محوري فى التطورات من كثير إلى أدى

 ورغباتة المستيمك إحتياجات لتمبية يبذالن كانا المذان
 أصبح موسم، لذلك كل فى جديدة تصميمات تقديم تجاة
 وتطبيقاتة اإللى بالحاسب األزياء مصممي إلمام

ستخداماتة  ىذا فى ممحة ضرورة الميارات تعمم فى وا 
 والتقدم المعرفى اإلنفجار عصر بكونة يتميز الذى العصر

   .األصعدة كافة عمى التكنولوجى

ويعتبر مقرر تصميم أزياء األطفال من المقررات 
األساسية التى تدرس لطالب الفرقة الثانية  قسم المالبس 
والنسيج والذى يعنى بتعمم الميارات والمعارف التى تؤىل 
الطالب لمعمل كمصممين أزياء داخل مصانع المالبس 
الجاىزة، ومن منطمق أن ىذا المجال قد حظى بنصيب 

وافر من التقدم والتطور بإستخدام الحاسب اإللى وبرامجة 
فى المجال الميدانى لذا كان من الضرورى توجية 

اإلىتمام لتطوير ىذا المقرر بما يالئم الخصائص العقمية 
واإلحتياجات الفعمية لمطالب والفروق الفردية بينيم 

 .لمتطمبات سوق العمل
ومن أىم واقوى برامج الحاسب اإللى التى حظيت 
نتشار واسع بين المصممين برنامج أدوب  بشيرة كبيرة وا 

نظرًا ألنة يعتمد عمى " Adobe Illustrator"إلىستراتور 
الذى يتميز بالقدرة عمى " Vector"برامج المتجيات 

االحتفاظ بدرجة وضوح عإلية لألشكال المرسومة بيا 
ميما كبر حجميا إلعتمادىا عمى المعادالت الرياضية 

التى تقوم بتحديث قيميا ثم إعادة رسم األشكال وفقًا لمقيم 
 الجديدة عند إجراء عمميات تكبير وتصغير الصور، لذلك

 عمى لمحصول المحترفين الجرافيكس مصمموا يستخدمو
النتائج، كما إنتشرت مجاالت إستخدام ىذا  وأدق أعمى
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نشاء المطبوعات جميع البرنامج لتشمل مجاالت تصميم  وا 
 األلوان فصل وكذلك االبعاد ثالثية واألشكال الموجو

: يارا النجدى).            والطباعة بالتصميمات الخاصة
2010 :4) (Frances Vereker: 2011: 2 )

ولوحظ فى اآلونة اآلخيرة توجة بعض الباحثين 
إللقاء الضوء عمى إستخدام برامج الحاسب اإللى فى 

التى  (2002: نعيمة فيض اهلل)تصميم األزياء مثل دراسة
ىدفت إلى قياس فاعمية برنامج تعميمي فى تنمية معارف 

وميارات الطالبات األساسية فى تصميم أزياء النساء 
بواسطة الحاسب اإللى وقياس إتجاىتين نحو البرنامج، 

التى أىتمت بإعداد برنامج  (2009: محمد محمد)ودراسة
تعميمي مستحدث بإستخدام برامج الحاسب اإللى من 

 Adobe"خالل أسموب الشبكات ببرنامج الفوتوشوب 

photo shope  " كأحد البرامج البديمة المستخدمة فى مجال
( 2012: صباح بيكمي)تصميم أزياء النساء،  ودراسة
" Info Design Software"التى تناولت إستخدام برنامج 

فى رسم الخطوط األساسية لالجزاء الممبسية لمالبس 
النساء والتى أسفرت نتائجيا عن األثر اإليجابي إلستخدام 

الحاسب اإللى فى تنمية ميارات الرسم األساسية فى 
أشرف عبد الحكيم، أحمد )تصميم األزياء، أما دراسة

ىدفت إلى بناء وحدة تعميمية  (2013: فتحى بيبرس
لتعمم رسم وتموين التصميم المسطح ألزياء النساء 

 Adobe Illustrator"بإستخدام برنامج أدوب إلىستراتور 

cs3" ( 2013: رانيا سعد، نسرين النقيب)، وجاءت دراسة
لتقدم وحدة تعميمية فى تعمم أساسيات تمبيس وتموين منتج 

بموزة عمى المانيكان بإستخدام برنامج أدوب إليستراتور                 
"cs3 Adobe Illustrator"ىالة )، أيضًا جاءت دراسة

رانيا سعد، )لتسير عمى نفس نيج دراسة (2013: محمد
فى تقديم برنامج مقترح لتعمم تصميم أزياء  (نسرين النقيب

بإستخدام الحاسب " تمبس منتجات لمالبس النساء"النساء 
 cs5 "إليستراتور          برنامج الرسم أدوب" اإللى 

Adobe Illustrator ."

ويمكن أن نستخمص من العرض السابق لمدراسات 
والبحوث السابقة التى إستخدمت برامج الحاسب اإللى فى 
الرسم أنيا تطرقت إلى برامج مختمفة، بينما ركزت جميع 

. الدراسات عمى تنمية ميارات تصميم أزياء النساء
نطالقًا مما سبق أصبح ىناك  وممحة ماسة حاجة وا 

برامج الحاسب اإللى فى تعمم ميارات  إستخدام إلى
تصميم أزياء األطفال نظرًا ألنيا صناعة قائمة بذاتيا 

 التطور تحتاج إلى مصممين أزياء عمى وعى كامل بيذا
المعمومات، خاصة أنة  تكنولوجيا فى الحادث الكبير

إتضح من خالل الدراسة اإلستطالعية التى قامت بيا 
 الباحثة داخل مصانع المالبس الجاىزة لألطفال بيدف

ومديري قسم  المصانع تمك اصحاب آراء عمى التعرف
 قسم لخريجي المياري المستوى التصميم والعينة فى

والنسيج والتى تتمخص نتائجيا كما ىو موضح  المالبس
(. 1)فى الجدول 

أن متوسط النسب المئوية  (1)يتضح من جدول
لعبارات اإلستبيان جاءت منخفضة وتقع فى المدى ما 

بين غيرموافق عمى اإلطالق وغير موافق مما يدل عمى 
وجود مؤشر قصور فى المستوى الميارى لمطالب بما ال 

يفى بمتطمبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية فى 
. مجال تخصص تصميم أزياء األطفال

ومن منطمق البحوث والدراسات السابقة التى ركزت 
عمى تصميم أزياء النساء والتى نتائجيا لم تفعل إلى اآلن 
فى التدريس، ومطمب منتجى مالبس األطفال فى ضرورة 
تعمىم الطالب ميارات برامج الحاسب اإللى لما ليا من 

 والصياغات التصميمية واألشكال أىمية فى تقديم الحمول
عالية، ومن خالل توصيات البحوث  وبدقة بسرعة

والدراسات السابقة التى تناولت الموديوالت التعميمية والتى 
نادت بتناوليا بالدراسة لما ليا من فاعمية فى التدريس،  

 

 فى والعينة التصميم قسم التكرارات والنسب المئوية آلراء اصحاب مصانع المالبس الجاىزة لالطفال ومديرى: 1جدول 
 14= والنسيج    ن المالبس قسم لخريجى الميارى المستوى
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مدى التوافق   م العبارات

غير موافق 
عمى اإلطالق 

موافق إلى  غير موافق
 حد ما

موافق  موافق 
 بشده

 % ك   % ك   % ك   % ك   % ك 
- - 85.

7 
يستطيع إستخدام برامج الحاسب اإللى فى  - - 2 14.3 - - 12

رسم مانيكانات الموضة لألطفال لتوضيح 
 . أفكارة التصميمية من خالليا

1 

14.3 2 71.
4 

يستطيع إستخدام برامج الحاسب اإللى  - - - - 2 14.3 10
فى تقديم مقترحاتة  (لمرسم والتموين)

 .التصميمية

2 

64.2 9 71.
4 

يرسم مقترحاتة التصميمية فى وقت  - - - - - - 10
 .قياسي

3 

يرسم مقترحات تصميمية تتميز بالدقة  - - - - - - 1 7 13 93
 . والقياسات المضبوطة

4 

42.9 6 57.
1 

يجيد إجراء التعديالت عمى المقترحات  - - - - - - 8
التصميمية بأقل وقت وجيد ممكن حين 

 .يطمب منة ذلك

5 

يمتمك ميارة إنشاء مكتبة فنية لمقترحاتة  - - - - - - - - 14 100
 التصميمية ومفرداتيا ليستعين بيا فىما بعد

. 

6 

14.3 2 21.
5 

يجيد محاكاة الخامات داخل مقترحاتة  1 7 - - 8 57.2 3
 . التصميمية

7 

يمون مقترحاتة التصميمية بخطط لونية  - - - - - - - - 14 100
 .متعددة فى وقت قياسي

8 

يستطيع إجراء تعديالت لونية بسيولة  - - - - - - - - 14 100
 . وبأقل وقت وجيد

9 

- - 64.
2 

ينتج عدد كبير من األفكار المبتكرة  - - - - 5 35.8 9
 .بسيولة ويسر

10 

جاء  وتمشيًا مع السياسات الحإلية لمتطوير العممي والتقنى
فاعمية الموديوالت التعميمية لتنمية )ىذا البحث ليتناول 

تجاىات الطالب فى تصميم أزياء  معارف وميارات وا 
وبناءًا عمى ماسبق  (األطفال بإستخدام الحاسب اإللى

تتحدد مشكمة البحث فى اإلجابة العممية عمى التساؤالت 
 :-اآلتية
ما التصور المقترح لمموديوالت التعميمية فى تصميم  -١

 أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اإللى؟ 

 أزياء تصميم فى التعميمية ما فاعمية الموديوالت -٢
 :-اآللى فى اآلتي الحاسب بإستخدام األطفال

 .إكتساب الطالب لممعارف المتضمنة بيا - أ

 .إتقان الطالب لمميارات المتضمنة بيا - ب

ما إتجاه الطالب نحو دراسو الموديوالت التعميميو  -٣
.  فى تصميم أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى

 أىداف البحث

بناء موديوالت تعميمية فى تصميم أزياء األطفال  -١
بإستخدام الحاسب اإللى لدى طالب الفرقة الثانية 

 . قسم المالبس والنسيج–

قياس فاعمية الموديوالت التعميمية عمى  -٢
 تصميم لمطالب فى (المعرفى، والمياري)األداء
 .اإللى الحاسب بإستخدام األطفال أزياء

الموديوالت  دراسة نحو الطالب آراء إستطالع -٣
 بإستخدام األطفال أزياء تصميم فى التعميمية
 .اإللى الحاسب

 أىمية البحث
المساىمة فى تطوير مقرر تصميم أزياء األطفال  -١

لمفرقة الثانية بقسم المالبس والنسيج بما يفى 
 .بمتطمبات سوق العمل

تأكيد ضرورة األىتمام بالتعميم الفردى الذى يتيح  -٢
المجال لمطالب إلكتساب الخبرات وتحصيل 

تقان الميارات بأنفسيم تحت إشراف  المعارف وا 
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المعمم وتوجيية والتقميل من الطرائق التى تؤكد دور 
 .المعمم وفاعميتة وسمبية الطالب وتمقينة

إلقاء الضوء عمى أىمية إسموب الموديوالت  -٣
ستخدام الحاسب فى تصميم األزياء،  التعميمية وا 
وعدد من أدوات التقويم والتى يمكن إستخداميا 

بفاعمية من أجل تتبع نمو قدرات الطالب المعرفية 
 .والميارية باإلضافة إلى قياس آرائيم

تزويد طالب قسم المالبس والنسيج بالمعارف  -٤
والميارات الفنية فى مجال تصميم أزياء األطفال 
بما يحقق ليم التكامل الفكرى والتطبيقي لمتأىل 

 .لمواكبة تطورات سوق العمل

قد تفيد نتائجة التى تم التوصل إلييا فى بناء  -٥
وتطوير وحدات تعميمية أخري فى مجال المالبس 

 .والنسيج

: إقتصر البحث الحالى عمى الحدود التإلية: حدود البحث
 تم إجراء التجربة فى الفصل: الحدود الزمنية -1

، (م2015/ 2014)الجامعي لمعام الثاني الدراسي
  الموديوالت التعميمية دراسة تطبيق مدة إستغرقت

 ثالثة النظرى، لمجانب ساعتين)خمسة أسابيع بواقع
 التطبيق مدة فتصبح(التطبيقى لمجانب ساعات
 (.ساعة 25)الكمية

 معمل الحاسب اإللى بقسم :الحدود المكانية -2
 جامعة المنزلي، االقتصاد كمية المالبس والنسيج،

.  حموان
 بقسم الثانية الفرقة طالب :البشرية الحدود -3

 جامعة المنزلي، االقتصاد كمية والنسيج، المالبس
  .حموان

أربعة موديوالت تعمىمية فى : الحدود الدراسية -4
تصميم أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اإللى 

 . برنامج الرسم

"cs6 Adobe Illustrator " ضمن مقرر تصميم أزياء
" الموديول األول تضمن)وىي كاآلتى"األطفال 

بعض أدوات برنامج أدوب إليستراتور، الموديول 
بعض أوامر برنامج أدوب " الثاني تضمن

رسم مانيكان "إليستراتور، الموديول الثالث تضمن  
مرحمو الطفولو "  سنوات3"تعمىمي لالطفال سن 

رسم وتموين " المبكره،  الموديول الرابع تضمن 
التصميمات المسطحة لبعض منتجات مالبس 

الفستان، )األطفال فى مرحمة الطفولة المبكرة 
 أدوب)ومفراداتيا بإستخدام برنامج الرسم (السالوبيت
باإلضافة إلى ( Adobe Illustrator Cs6 إليستراتور

  .إنشاء مكتبة فنية ليما
:- اآلتية الفروض صحة البحث يختبر :فروض البحث

 درجات متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد .١
 قبل المعرفى" ألتحصيمى االختبار فى الطالب
 التطبيق لصالح وبعدىا الموديوالت التعميمية تطبيق
 .البعدى

 درجات متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد .٢
أثناء  (البعدى–القبمي)الميارى االختبار الطالب فى

 .البعدى االختبار لصالح تعمم الموديوالت التعميمية

 درجات متوسطى بين إحصائياً  دالة فروق توجد .٣
 تطبيق قبل االختبار الميارى فى الطالب

 التطبيق لصالح وبعدىا الموديوالت التعميمية
 .البعدى

دراسة الموديوالت  نحو الطالب آراء إيجابية .٤
التعميمية فى تصميم أزياء األطفال بإستخدام 

 .الحاسب اإللى
 :-مصطمحات البحث

 Effectiveness:فاعمية
أحمد ).القدرة عمى إحداث أثر حاسم فى زمن محدد

 (20: 1989: حامد منصور
تحديد األثر المرغوب أو المتوقع الذى يحدثو 

البرنامج بغرض تحقيق األىداف التى وضع من أجميا، 
ويقاس ىذا األثر من خالل التعرف عمى الزيادة أو 

أفراد العينة فى مواقف فعمية النقصان فى متوسطات درجات 
.   داخل معمل الدراسة

 .(582: 2000:  أمال صادق ،  فؤاد أبو حطب )
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بأنيا تأثير المتغير : تعرف إجرائيا
مية فى تصميم أزياء األطفال يالموديوالت التعل)المستقل

المعارف، )عمى المتغير التابع (بإستخدام الحاسب
، ويتم تحديد ىذا األثر عن طريق (الميارات، اإلتجاىات

نسبة أفراد عينة البحث الذىن حققوا المستوى المطموب 
من تعمم كل ىدف من األىداف المنشودة وذلك من خالل 

دراجتيم فى االختبار التحصيمي والمياري التى تقدر 
ستبانو آراء الطالب  "Blacke"بنسبة الكسب المعدل  ، وا 

 .التى تقدر من خالل النسب والتكرارات
  Modules:الموديوالت التعميمية -

تعرف فى قاموس المصطمحات التربوية والنفسية 
عمى أنيا وحدة نسقية لمتعمم الذاتى ذات مدى محدد، 

بحيث يمكن إستيعابيا فى درس واحد أو جمسة تعميمية 
واحدة، تتضمن األىداف المراد بموغيا والمحتوى الذى 
يدرس والخبرات التعميمية ووسائل التقويم قبل الدراسة 
وبعدىا، وتتضمن أحيانًا وسائل التقويم الذاتى، بحيث 

تتيح لممتعمم القدرة عمى التعمم الفردى من خالل مجموعة 
. أنشطة تعميمية، وتسمح لممتعمم بتقويم نتائج تعممة ذاتياً 

 ( 326:  2002: حسن شحاتة، زينب النجار)
تفق كل من  جيمس راسل                      )     وا 

"GAMES RUSSEL :"1991 :28) ،( أحمد حسين
بأنيا وحدة نموذجية  (256: 1999: المقاني، عمى الجمل

مصغرة تضم مجموعة من نشاطات التعميم والتعمم تسير 
وفق سمسمة من الخطوات التى تساعد المتعمم عمى تحقيق 
التعمم بطريقة ذاتية تبدأ بمجموعة من التعميمات الخاصة 
بدراسة الموديول وتنتيى بإختيار بعدى لمعرفة مدى تقدم 
المتعمم فى دراسة الموديول وال ينتقل المتعمم إلى مديول 

عمى  ( %80)آخر إال بعد حصولة عمى             
األقل فى اإلختبار البعدى ويتم ذلك تحت إشراف وتوجية 

.  المعمم
أما إجرائيًا تعرف عمى أنيا وحدات نموذجيو مصغره 

تساعد الطالب عمى التعمم الذاتى، تتناول مجموعو من 
المعارف والميارات المنظمو فى صورة أطر فى تصميم 

أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى برنامج الرسم 

"Adobe Illustrator CS6 "                   بحيث تتضمن
مجموعو من التعميمات، األىداف التعميميو فى صورة )

نواتج التعمم التى يجب أن يحققيا الطالب، المناشط 
التعميميو ووسائل التقويم، اإلختبارات التتبعيو الفبمية 

 . (والبعديو، مصادر التعمم األخرى
 Self Instruction: التعمم الذاتي- 

محاولة الفرد القيام بسموك واعى ومنظم الغرض 
منة األرتقاء بشخصية الفرد تحت اإلشراف والتوجية كما 

أنة عممية إجرائية مقصودة يحاول فىيا المتعمم أن يكتسب 
بنفسة القدر المقنن من المعارف والمبادئ واإلتجاىات 
والقيم والميارات مستخدمًا أو مستفيدًا من التطبيقات 

التكنولوجية وتتمثل فى الكتب المبرمجة ووسائل وآالت 
 .التعميم

(                   21: 2009: خالد عبد المطيف، حسين طة)
(56: 2004: Candy , Philip C  )

بأنة أسموب يسعى فىة الطالب إلى  :يعرف إجرائياً 
تحقيق األىداف الموضوعة فى الموديوالت التعميمية عن 

طريق تفاعمة مع المادة التعميمية، والسير من خالل 
مشاركتة النشطة فى المواقف التعميمية، ويحصل عمى 

ستعداداتة الخاصة وسرعتة الذاتية  المعرفة وفقًا لقدراتة وا 
. مع أقل توجية من المعمم

 Development: تنمية -
عممية تحدث نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل 

والمدخالت المتعددة من أجل الوصول إلى تحقيق تأثيرات 
محمود ).وتشكيالت فى حياة األنسان فى سياقة المجتمعي

 ( 77: 2001: المساد
 Fashion design  : تصميم األزياء -

 مجموعة من عن عبارة يعرف تصميم األزياء بأنو
ط تتشكل لتعطى رسم أو موديل وينحصر دائما والخط

تصميم األزياء ما بين النظرية والموضوعية، بحيث تكون 
 وىى فكرة عادة ترسم (Sketch)الفكرة المبدئية فى صورة

وتخطط عمى الورق من قبل المصمم إلظيار الفكرة 
 :.Lupo, A).                     وترجمة رؤيتو أو تخيمو

 ( 104: 1991: أحمد زكى بدوى) .(266 :1992
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  knowledges :المعارف- 
. مجموعة من الحقائق والمعمومات والمفاىيم

 ( 265: 2001: محمود المساد)
مجموعو المعارف الخاصو بأدوات : تعرف إجرائياً 

الجوانب " Adobe Illustrator CS6"وأوامر برنامج الرسم 
التشريحيو لجسم الطفل، قياسات رسم مانيكان األطفال 

، األنواع المختمفو لمالبس األطفال فى ( سنوات3)سن
مرحمو الطفولو المبكره ومفرداتيا والخامات التى تصمح 

 .ليا
 Skills: الميارات- 

: 1999: أحمد المقانى، عمى الجمل)إتفق كل من 
عبد العظيم )، (120: 1999: حسن زيتون)، (34

عمى أن الميارات مجموعة  (43: 2002: الفرجانى
إستجابات الفرد األدائية المتناسقة التى تنمو بالتعمم 

والممارسة العممية ويؤدييا عن فيم ويسر وسيولة حتى 
تصل إلى درجة عالية من اإلتقان وتقاس بكم اإلنتاج 

. وكيفيتة
بأنيا قدرة الطالب المكتسبو عمى : تعرف إجرائيا

أداء مجموعة من المراحل المتصمة أثناء ميارة رسم 
بإستخدام " فستان، سالوبيت"المانيكان ومالبس األطفال 

الحاسب اآللى والتى يمكن مالحظتيا بشكل مباشر 
 .وقياسيا وذلك أثناء وبعد دراسة الموديوالت التعميمية

 ATTITUDE:اإلتجاىات - 
مفيوم يعكس مجموع إستجابات الفرد، كما تتمثل 
فى سموكة نحو الموضوعات والمواقف اإلجتماعيو التى 

تختمف نحوىا إستجابات األفراد بحكم جدلية ىذه 
الموضوعات والمواقف، أى تختمف فييا وجيات النظر 

وتتسم إستجابات الفرد بالقبول أو الرفض بدرجات 
 (16: 1992: عزيز داوود، تحسين حسين).متباينة

بأنة إستعداد وجدانى متعمم كامن بين : تعرف إجرائياً 
المثير واألستجابة يدفع الطالب نحو تعمم ميارات تصميم 
أزياء األطفال وما يرتبط بيا من معارف، وعمى أساسة 

يسمك الطالب سموكًا معينًا فى دراستة لموضوعات 

لمموديوالت التعميمية فى مجال تصميم أزياء األطفال 
 .بإستخدام الحاسب بحيث يتميز بة عن غيرة من الطالب

 Computer:الحاسب اإللى -
ألة مبرمجة ومكونة من عدة وحدات متناسقة فى 

.                              عمميا ألداء ميمة معالجة البيانات
(Cheng , K:1996 : 56                                                )

جياز الكترونى يستخدم فى معالجة وتشغيل 
البيانات تبعًا لمجموعة من القواعد والتعمىمات تتم كتابتيا 

بإحدي لغات الحاسب وتسمي برامج وذلك لتحويل 
ستخراج البيانات  البيانات إلى معمومات لإلستخدام وا 

 .المطموبة إلتخاذ القرار
(Annanero, Coweil: 1990: 192) 

:                CS6برنامج الرسم ادوب إلىستراتور -
Adobe Illustrator CS6 

                برنامج لمرسم والتصميم بأسموب المتجيات
”Vector ” وىي الرسومات التى تستعمل األشكال اليندسية

مثل النقاط والخطوط والمنحنيات التى تعتمد عمى 
من إنتاج شركة ” المعادالت الرياضيو فى تمثيل الصور 

يتميز اسموبو بدرجة وضوح عإلىة جدًا ” Adobe” أدوب
لمصوره فى حالة تكبيرىا ألنيا تعتمد عمى معادالت 

أيضا ىي أقل فى حجم التخزين ، تصف مكونات الصوره
 (.4: 2010: يارا النجدى) .عمى الجياز بشكل كبير

 : طالب قسم المالبس والنسيج -
يقصد بيم فى ىذا البحث طالب الفرقة الثانية 

الممتحقين بقسم المالبس والنسيج كميو اإلقتصاد المنزلى 
بجامعو حموان، درس ليم مقررات بالفرقة الثانية الفصل 

تصميم النماذج وتنفىذ مالبس األطفال، )الدراسى األول
تشريح وطبيعة حية وصامتة، منظور ىندسي، حاسب 

وطبيعة ىذه المقررات تؤىمم لدراسة الموديوالت  (آلى
التعميمية المقترحة فى تصميم أزياء األطفال بإستخدام 

الحاسب اآللى 
 Cs6 " AdobeIllustratorبرنامج الرسم أدوب إلىستراتور)

CS6)". 
إعتمد البحث الحإلى عمى  : منيج البحث- 
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تصميم المجموعة التجريبية : المنيج شبة التجريبى -١
الواحدة بيدف التعرف عمى تأثير المتغير المستقل 

 األطفال أزياء تصميم فى التعميمية الموديوالت"
" عمى المتغير التابع" اآللى الحاسب بإستخدام

" المستويات المعرفية، الميارية، إتجاىات الطالب
 .محل الدراسة

 لتحميل اإلطار يستخدم: التحميمي ألوصفى المنيج-  ٢
ببرنامج الرسم ادوب إليستراتور  الخاص النظري

"Adobe Illustrator CS6" نسب رسم مانيكان ،
األطفال ، المالبس والمفردات التى تصمح لالطفال 

 الطالب إتجاىات قياس فى مرحمو الطفةلو المبكره،
 ".اإلستبيان طريق عن

 : عينة البحث- 
 المالبس بقسم الثانية الفرقة طالب من عمدية عينة

حموان، عددىا  جامعة المنزلى االقتصاد بكمية والنسيج
 .ثمانية وثالثون طالب وطالبة

: أدوات البحث- 
مصانع  أصحاب إلى موجة مفتوحة إستبانة -١

 التصميم قسم ومديري المالبس الجاىزة لألطفال
 الميارى المستوى لمتعرف عمى آرائيم فى والعينة

 .والنسيج المالبس قسم لخريجى

 أزياء تصميم فى التعميمية المقترحة الموديوالت -٢
 .اآللى الحاسب بإستخدام األطفال

 المعارف لقياس(: بعدى/قبمى)تحصيمى اختبار -٣
. المقترحة التعميمية الموديوالت فى المتضمنة

 الميارات  لقياس(:بعدى/قبمى)ميارى اختبار -٤
 .المقترحة التعميمية فى الموديوالت المتضمنة

لمالحظة أداء : (بعدى/قبمى)بطاقة مالحظة -٥
 .الطالب أثناء تعمم ميارات الموديوالت التعميمية

 الطالب نتائج  لتقييم(:بعدى/قبمى)تقدير مقياس -٦
 الموديوالت تحتوييا التى الميارات لقياس وذلك

. المقترحة التعميمية

تطبق بعديًا لتحديد إتجاىات الطالب نحو  إستبانة -٧
المقترحة فى تصميم أزياء  التعميمية الموديوالت

 .األطفال بإستخدام الحاسب اإللى

تضمنت الخطوات اإلجرائية إلعداد : إجراءات الدراسة
الموديوالت التعميمية وأدوات تقويميا فى مجال تصميم 
 :-أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى الخطوات التإلية

تم اإلطالع عمى المراجع المتخصصة والدراسات  -1
والبحوث السابقو ذات الصمة بموضوع الدراسة 

 الحإلية وتحميميا واإلستفادة منيا 

داخل مصانع مالبس  إجراء دراسة استطالعية -2
عن طريق (1)ممحق" القاىرة"األطفال بمحافظة 

بعد التحقق من صدقة  (2)توجية استبيان ممحق
تم التحقق من صدقو عن طريق معامل )وثباتة

، والثبات من خالل (0.96)الصدق الذاتى الذى بمغ
معامل ثبات ألفا كرونباخ والذى بمغت 

 اصحاب آراء عمى التعرف بيدف، (0.93)قيمتة
 ومديرى قسم التصميم والعينة فى المصانع تمك

والنسيج  المالبس قسم لخريجى الميارى المستوى
لتحديد إحتياجات سوق العمل من الميارات التى 

 .يجب أن تتوفر فى الخريجين

 تم تحديد موضوع التعمم حيث أختارت الباحثة -3
برنامج أدوب وأوامر أدوات بعض من )
مي لالطفال سن ي، رسم مانيكان تعل"cs6"ستراتوريإل
 سنوات مرحمة الطفولة المبكرة، رسم وتموين 3

مالبس االطفال ببرنامج الرسم أدوب إلىستراتور 
cs6) ضمن مقرر تصميم أزياء األطفال والمقرر

عمى طالب الفرقة الثانية بقسم المالبس والنسيج، 
باإلضافة إلى تحديد العناصر الفرعية لكل موضوع 

وعرضيا عمى الساده المحكمين المتخصصين 
أكاديميًا إلبداء آرائيم حول محتوى موضوعات 

 . التعمم ومناسبتيا لتحقيق أىداف الدراسة

تحديد محاور بناء الموديوالت التعمىميو فى تصميم  -4
تم بناء : أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى

مكونات الموديوالت التعميمية بناء عمي إتفاق كل 
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"               Hall, G & Jone, H"ىال وجونز)من 
": Postelthuaite"بوستيمثويت)، (148: 1976: 

: Bolvine :"1985"بولفين )، (3393: 1985
عبد )، (2: 1995: فتح الباب عبد الحميم )(25

كمال )، (20: 19: 1996: الحافظ احمد سالمة
، وقد تكون كل (106: 2002: عبد الحميم زيتون

 :-موديول من الموديوالت األربعو عمى اآلتى

ضم كل موديول صفحة غالف : عنوان الموديول - أ
يحمل إسم الموديول بحيث يمثل قراءة العنوان مثيرًا 

ثارة الطالب وتضمنت عناوين الموديوالتيلتحف  ز وا 
أدوات برنامج أدوب  :الموديول األول)األربعة

أوامر برنامج : ، الموديول الثانى"cs6"ستراتور يإل
رسم : ، الموديول الثالث"cs6"ستراتوريأدوب إل

 3)                  لالطفال سنىميمانيكان تعل
 :مرحمة الطفولة المبكرة، الموديول الرابع (سنوات

طفال ببرنامج الرسم أدوب ألرسم وتموين مالبس ا
 .(cs6ستراتور يإل

:  الموديول األول): األفكار الثانوية لمموديول - ب
إستخدامات برنامج أدوب إليستراتور، خطوات 

تشغيل البرنامج والتعرف عمى واجيتة، أساسيات 
العمل داخل البرنامج، التعرف عمى وظائف أىم 

الموديول األدوات التى تستخدم فى الرسم والتموين، 
التعرف عمى إستخدامات ووظائف أىم : الثاني

األوامر المنبثقة من قوائم البرنامج والتى تساعد 
عمى إتمام العمل الفنى، إختصارات االوامر، 

" مفردات البناء الييكمي لمجسم : الموديول الثالث
البناء الييكمي، الييكل المحورى، الييكل الطرفى، 

متوسط نسب مانيكان االطفال البناء العضمي، 
 أجزاء الجسم التى ليا عالقة فى نقل ثقمو ى،ميالتعل

، النقاط الواجب "القدمين"إلى قاعدة اإلرتكاز 
أسس  االطفال التعميمى، مراعاتيا عند رسم مانيكان

رسم المانيكان التعميمى ببرنامج الرسم أدوب 
مظاىر النمو فى : الموديول الرابعإليستراتور، 

مرحمة الطفولة المبكرة، نوعيات مالبس االطفال 

واالقمشة "  سنوات3سن " "مرحمة الطفولة المبكرة"
المالئمة ليا وأسس تصميميا طبقًا لمظاىر النمو، 
مفردات مالبس االطفال، معايير تصميم مالبس 

الفستان، السالوبيت، "االطفال، مراحل رسم كل من 
 .(إنشاء مكتبة فنية لمفرداتيما

نظرًا ألن الموديوالت التعميمية : تعميمات الموديول - ج
تقوم عمى أساس التعمم الذاتى الذى يسمح لمطالب 
بالدراسة وفقًا لقدراتيم الخاصو، تم وضع مجموعو 

من التعميمات والتوجييات التى تسيل لمطالب دراسة 
كل موديول ذاتيًا، وقد شممت التعميمات مجموعو من 

اإلجراءات التى ينبغى عمى الطالب القيام بيا، 
قراءة مقدمة الموديول لمتعرف عمى أىميتة، )مثل

ضرورة القيام باإلجابو عمى االختبار القبمى، قراءة 
أىداف الموديول لمتعرف عمى نواتج التعمم المتوقعة، 
دراسة المحتوى، ثم المرور بخبرة المناشط التعميمية، 

 .(واإلجابة عمى اإلختبار البعدى

تعطى لمطالب فكرة عامة عن :  مقدمة الموديول -د
موضوع كل موديول من الموديوالت األربعو إلثارة 

 .دافعيتيم لمتعمم

 تم صياغة أىداف الموديوالت :أىداف الموديول- ه
التعميمية فى صورة عبارات تمثل نواتج التعمم النيائية 
المرجوة وتعكس مجاالت التعمم المختمفة المتضمنو 
فى كل موديول تعميمى وعمية تم تقسيم األىداف 

تم تنظيميا  (معرفية، ميارية، وجدانيو)التعميمية إلى
فى تسمسل تعميمى بدءًا من األىداف البسيطة نسبيًا 

. إلى األكثر تعقيداً 
لتحديد المستوى : "القبمى"اإلختبار الذاتى التتبعي  -و

المعرفى والميارى لمطالب قبل البدء فى دراسو الموديول 
لتحديد ما إذا كان فى حاجة لدراسة الموديول أم ال، 

إشتممت أسئمة اإلختبار التتبعى المعرفى عمى عدد من 
إكمال العبارات الناقصو، )األسئمة الموضوعية نمط

اإلختيار من متعدد، ترتيب الخطوات الالزمة إلجراء 
عادة  بعض العمميات، وضع خط أسفل العبارة الخاطئة وا 

، إشتممت أسئمة اإلختبار الميارى عمى عدد (تصحيحيا
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من األسئمة التى تدفع الطالب إلى أداء ميارات الرسم 
بإستخدام أدوات وأوامر برنامج الرسم أدوب 

، رسم مانيكان أطفال سن                  "cs6"إليستراتور
فستان، "، رسم وتموين مالبس األطفال " سنوات3"

. (سالوبيت
. إعداد مفتاح اإلجابات الذى يعقب كل موديول -ز
تم تنظيم محتوى موضوع كل : محتوى الموديول - ح

موديول فى صورة موضوعات فرعية يعالج كل 
الخاص بتعمم (النظرى، التطبيقي)منيا الجانبين

ميارات رسم مانيكانات األطفال ومالبسيم وتموينيا 
"  cs6" بإستخدام برنامج الرسم أدوب إليستراتور 

تم تحديد : المناشط التعميمية والبدائل المساعدة- ط
مجموعة من المناشط التى يقوم بيا الطالب 

لتساعدة عمى التعمم حيث يختار أحد البدائل اآلتية 
قراءة المادة المطبوعة موضوع الموديول بدقة )

وتأنى، اإلستماع إلى المحاضرات التعميمية الحية 
والمرفقة مع " CD"المسجمة عمى القرص المرن 

الموديوالت التعميمية، قراءة بعض من الصفحات 
 .(لمكتب المحددة بكل موديول تعميمى

األنشطة التى يقوم بيا الطالب بعد المرور بالخبرة - ى
تضمنت تقديم بحث مختصر عن كل : التعميمية

موضوع من موضوعات الموديوالت التعميمية، 
التدريب عمى رسم الميارات المحددة فى كل 

 . موديول

 إشتممت عمى عرض تقديمى :الوسائل التعميمية- ك
لعناصر الموديوالت  " power point “باوربوينت "

التعميمية، لوحة تعمىمية لعرض المنتجات التى تم 
 .CS6رسميا ببرنامج الرسم أدوب إليستراتور 

قائمة بالمراجع والمصادر : مصادر التعمم األخرى-ل
 لمزيد من المعمومات حول الموديول التعمىمي 

 نفس اإلختبار القبمى، فإذا كانت :اإلختبار البعدى- م
نسبة اإلجابة الصحيحة التى يحصل عمييا الطالب 

ينتقل  (فأكثر% 85)بعد المرور بالخبره التعميميو
 .الطالب لدراسة الموديول التالى

بعد اإلنتياء من إعداد : ضبط الموديوالت التعميمية -5
الموديوالت التعميمية تم عرضيا عمى الساده 

المحكمين المتخصصين أكاديميًا وتربويًا  ممحق 
إلبداء الرأى فى تخطيطيا ومدى مناسبتيا من  (3)

الصياغة المغوية، األىداف، سالمة تنظيم )حيث
المحتوى الموجو لمطالب، المناشط التعميمية، صدق 

، وتراوحت نسب (اإلختبارات فى قياس نواتج التعمم
االتفاق بين آراء المحكمين لبنود االستطالع 

مما يدل عمى صالحية  (%98%:94)من
 (.4)الموديوالت التعمىمية لمتعمم والتطبيق ممحق

أعدت : تصميم أدوات قياس الموديوالت التعميمية -6
المعارف، )الباحثو مجموعو من األدوات لقياس

والتى إشتممت عمى  (الميارات، إتجاىات الطالب
 :-التإلى

تم : (5)بناء اإلختبار التحصيمي المعرفى ممحق - أ
بناء اإلختبار التحصيمى المعرفى وفقًا لمخطوات 

 :-التإلية

 قياس تحصيل الطالب :تحديد اليدف من اإلختبار -
بميارة الرسم )لممعمومات والمعارف المرتبطة

بإستخدام أدوات وأوامر برنامج الرسم أدوب 
 3، رسم مانيكان األطفال سن "cs6"إليستراتور

قبل وبعد الدراسة  (سنوات، رسم مالبس االطفال
 . وتحقيق األىداف السموكية المعرفية المحدده مسبقاً 

 روعي عند صياغة أسئمة :صياغة أسئمة اإلختبار- 
االختبار أن تكون موجزة ومحدده ويمكن قياسيا 
بموضوعية وصياغتيا بصور متعدده، إقتصر 

التذكر، )اإلختبار التحصيمى عمي قياس مستويات
، وبمغ عدد مفردات أسئمة االختبار (الفيم، التحميل

سؤال من أسئمة " 24")سؤال مقسمة كاالتي" 85"
سؤال من أسئمة الصواب والخطأ، " 20"أكمل، 

سؤال " 13"سؤال من أسئمو إعطاء األمثمو، " 15"
سؤال من " 11"من أسئمو إعادة تصحيح العبارات، 

 .(أسئمة اإلختيار من متعدد
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 تم وضع مجموعو من :تعميمات اإلختبار التحصيمى- 
التعميمات العامو فى بداية اإلختبار لتوضيح اليدف 

 .منة وكيفية اإلجابة عميو

: (6)إعداد مفتاح تصحيح اإلختبار التحصيمى ممحق- 
أعدت الباحثة مفتاح لتصحيح اإلختبار التحصيمي 

المعرفى لضمان موضوعيتو، حيث تم تحديد 
األجابات النموذجية مع تحديد درجة واحده لكل 
سؤال عن كل إجابة صحيحو ليصبح إجمالى 

. ( درجو85)درجات اإلختبار التحصيمي المعرفى 
 تم (:7)بناء بطاقة مالحظو األداء الميارى ممحق - ب

إعداد بطاقو مالحظو األداء الميارى وفقًا لمخطوات 
 :-التإلية

ىدفت إلى تقويم : تحديد اليدف من بطاقو المالحظو -
وقياس األداء الميارى لكل طالب عمى حدة أثناء 

أداء الميارات المدرجو  بالموديوالت التعميمية األربعة 
 .والتى ال يمكن قياسيا بعد اإلنتياء من أداء المياره

إعتمد فى : تحديد محاور وبنود بطاقو المالحظو -
بناء بطاقو المالحظو عمى إستخالص مجموعة 

الميارات الفرعية تتمثل كل منيا فى محور يشتمل 
عمى عدد من البنود تصف أجزاء كل ميارة من 

الميارات المدرجة بالموديوالت التعميميو وتحمميا إلى 
خطوات سموكيو عممية بسيطو وفقًا لمتسمسل 

المطموب ألداء الميارات المحدده ليصبح إجمالى 
 .بند (171)عدد بنود البطاقة عمى

تم تحديد ميزان تقدير : تقدير درجات بطاقة المالحظو- 
 ثالثة من ثنائى لتقييم أداء الطالب من قبل
 لم –أدى) وىيالمصححين بقسم المالبس والنسيج

وقد أعطت درجة واحدة لمطالب الذى يؤدى  (يؤدى
الميارة، وصفر لمطالب الذى ال يؤدى الميارة ،حيث 

فى  ()يقوم كل مصحح عمى حدة بوضع عالمة
المكان المعبر عن تقدير مستوى أداء كل خطوه 

 .درجو (171)لتصبح الدرجة الكمية لبطاقو المالحظو
 تم بناء اإلختبار (:8)اإلختبار الميارى ممحق بناء- ج

:- الميارى طبقًا لمخطوات التإلية

قياس وتقدير فاعمية : تحديد اليدف من اإلختبار -
الموديوالت التعميمية من خالل تقدير أداء الطالب 

فى الجانب التطبيقي لميارات رسم مانيكان ومالبس 
 .األطفال التى تتضمنيا الموديوالت التعميمية

 تم وضع مجموعو من :تعميمات اإلختبار الميارى -
التعميمات العامو فى بداية اإلختبار لتوضيح اليدف 

منة وكيفىة اإلجابة عميو، وحفظ الميارات التى 
 .يؤدييا الطالب لتقييميا

إشتمل اإلختبار الميارى : صياغو أسئمو األختبار -
لين، تتطمب اإلجابة عمييما  رسم مانيكان " عمى سؤا 

سنوات، رسم وتموين فستان " 3"األطفال سن
. وسالوبيت لالطفال بمفراداتيم

تم تصحيح اإلختبار : تصحيح اإلختبار الميارى -
لمقياس التقدير الذى يستخدم من قبل ثالثة من  طبقاً 

المصححين بقسم المالبس والنسيج، وذلك بوضع 
أمام التقدير الذى ينطبق عمى كل بند  ()عالمة

من بنود مقياس التقدير لمميارات المتضمنة 
باإلختبار، ومن ثم ترجمة ىذة العالمات التى 

 .وضعت إلى درجات

تم إعداد مقياس لتقدير : (9)مقياس التقدير ممحق-د
:- األداء الميارى وفقًا لمخطوات اآلتية

تقييم ناتج : تحديد اليدف من مقياس التقدير -
اإلختبار الميارى لكل طالب عمى حدة لمميارات 

المتضمنة باإلختبار الميارى لقياس مدى إكتسابيم 
 .لمميارات

صمم مقياس : تحديد محاور وبنود مقياس التقدير -
التقدير من خالل وضع عبارات قياسية تمثل معايير 

وقسم المقياس إلى تقيس أداء الطالب فى كل ميارة، 
ثالثو محاور، تضمن كل محور مجموعة من البنود 

 .بند (239)ليصبح عدد بنود المقياس 

تم تحديد ميزان : تقدير درجات مقياس التقدير -
مضبوط تمامًا ويعطى لة )التقدير فى تدرج خماسي 

أربعة درجات، مضبوط ويعطى لة ثالثو درجات، 
مضبوط إلى حد ما ويعطى لة درجتان، غير 
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مضبوط ويعطى لة درجة واحد، غير مضبوط عمى 
، حيث يقوم كل مصحح (اإلطالق يعطى لة صفر
فى المكان المعبر عن  ()عمى حدة بوضع عالمة

تقدير مستوى أداء كل خطوه لتصبح الدرجة الكمية 
 .درجو (956)لمقياس التقدير

تم : (10)إستطالع آراء الطالب ممحق إستبانة- ه
إعداد إستبانة لقياس إتجاىات الطالب وفقًا 

 :-لمخطوات التإلية
قياس إتجاىات : تحديد اليدف من اإلستبانو -

الطالب نحو الموديوالت التعميميو المقترحة بعد 
التطبيق لتحديد كفائتيا فى تكوين اإلتجاىات 

. اإليجابية نحوىا
إشتممت اإلستبانو : تحديد بنود اإلستبانة وتصحيحيا- 

عبارة، تم تحديد ميزان التقدير فى تدرج  (21)عمي
موافق جدًا ويعطى لة خمسو درجات، )خماسي

موافق ويعطى لة أربعو درجات، موافق إلى حد ما 
ويعطى لة ثالثو درجات، غير موافق ويعطى لة 

درجتان، غير موافق عمى اإلطالق يعطى لة درجة 
بالنسبة لمعبارات الموجبة أما العبارات  (واحدة

يعكس فىة  (15، 14، 12، 10)السالبة أرقام 
 وبذلك تصبح الدرجة النيائية تقدير الدرجات
. درجة (105)لإلستبانة ىي

تم صياغة تعميمات اإلستبانو :  اإلستبانوتعميمات-   
توضيح اليدف منيا، التعميمات التى )والتى تضمنت

يجب أن يمتزم بيا الطالب، طريقة اإلجابة عمي 
. ، وقد تم إدراجيا فى نفس ورقة اإلستبانو(اإلستبانو

تكونت عينو الدراسو : الدراسة اإلستطالعية- 7
من طالب الفرقو  (10)اإلستطالعيو من عدد

التأكد من )الثانية بقسم المالبس والنسيج بيدف
صدق وثبات أدوات البحث، حساب متوسط الزمن 

الالزم لإلختبارات، قياس فاعمية الموديوالت 
التعميمية، تحديد أى صعوبات يمكن مواجيتيا أثناء 

 .(التعمم والعمل عمي تخطييا
 :-خطوات إجراء الدراسة اإلستطالعية

تطبيق الموديوالت التعميمية فى معمل الحاسب تم  -
بمقر كمية اإلقتصاد المنزلى بمساعدة عضوتين من 

. أعضاء ىيئة التدريس بالكمية
تطبيق اإلختبار التحصيمي والميارى تطبيقًا قبميًا  -

 .عمي الطالب

أثناء المرور بدراسو الموديوالت التعميمية قامت ثالثة  -
من عضوات ىيئة التدريس بمالحظة اإلداء الميارى 

 .لمطالبات من خالل تطبيق بطاقة المالحظو

ستبانو آراء  - تطبيق اإلختبار التحصيمي والميارى وا 
 .الطالب تطبيقًا بعديًا عمى العينو اإلستطالعيو

  :- صدق وثبات أدوات البحث-8
 :-صدق وثبات اإلختبار التحصيمى المعرفى- أ 

تم التأكد من صدق : صدق االختبار التحصيمى -
صدق المحتوى، )اإلختبار التحصيمى من خالل

 (معامل الصدق الذاتى
 تم عرض اإلختبار التحصيمي  :صدق المحتوى- 

المعرفى ومفتاح التصحيح عمى مجموعة من 
المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج والمناىج 

وطرق التدريس إلبداء الرأى حول مدى صدق 
اة وفقًا لما ييدف لقياسو، وجاءت نسب محتو

وىى  (%98%: 95)اإلتفاق بين المحكمين ما بين
نسبة مرتفعة، وقد أقروا بصالحيتة لمتطبيق بعد 
إجراء بعض التعديالت فى ما يخص الصياغة 

المغويو ليصبح اإلختبار فى صورتة النيائية، أيضًا 
جدول مواصفات )تم تصميم أستبانة مرفق بيا

اإلختبار، النسب المئوية إلسئمو اإلختبار، أسئمة 
لمتحقق  (11)ممحق (اإلختبار واألىداف المعرفية

من مدى إرتباط اإلختبار التحصيمي باألىداف 
المعرفية المرتبطة بالموديوالت التعميميو األربعو 
وعرضت عمي السادة المحكمين وجاءت نسبة 

إرتباط األسئمة باالىداف التعميميو تتراوح ما بين                     
(99 :%100.)%  

 يقاس بحساب الجذر التربيعى :معامل الصدق الذاتى- 
وىي قيمة مرتفعو  (0.94)لمثبات، وقد بمغت قيمتو
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إلقترابيا من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق 
 .اإلختبار

تم حساب معامل ثبات : ثبات االختبار التحصيمى -
االختبار التحصيمى المعرفى عن طريق حساب 

( 2)التجزئة النصفية والجدول معامل ألفا كرونباخ و
 .يوضح ذلك

أن قيم معامالت الفا والتجزئو (2)يتضح من الجدول
النصفيو لإلختبار التحصيمى تقترب من الواحد الصحيح 

مما يدل عمى ثبات  (0.01)وجميعيا قيم دالو عند مستوى
 .اإلختبار

بمغ متوسط زمن اإلجابة عمى االختبار : زمن االختبار- 
دقيقة وذلك عند التطبيق البعدى عمى عينة  (60)

. البحث اإلستطالعية
 
:-  صدق وثبات اإلختبار الميارى ومقياس التقدير–ب
 تم عرض :صدق االختبار الميارى ومقياس التقدير -

وتوزيع درجاتة وفقًا لمقياس  الميارىاإلختبار 
 عمى مجموعة من المتخصصين فى مجال التقدير

المالبس والنسيج والمناىج وطرق التدريس إلبداء 
اة وفقًا لما ييدف الرأى حول مدى صدق محتو

لقياسو، وجاءت نسب اإلتفاق بين المحكمين ما بين 
وىى نسبة مرتفعة، وقد أقروا  ( %95%: 93)

بصالحيتة لمتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت فيما 
يخص ترتيب البنود والصياغو المغوية ليصبح 

اإلختبار فى صورتة النيائية، كما جاءت نسب 
%( 99%: 96)اإلتفاق بين المحكمين ما بين

 .بالنسبو لمقياس التقدير وىى نسبة مرتفعة
تم حساب : ومقياس التقديرثبات االختبار المياري  -

حساب معامل ثبات اإلختبار الميارى من خالل 
وضعيا ثالثو من االرتباط بين الدرجات التى 

المحكمين المتخصصين فى مجال تصميم األزياء 
ستخدام مقياس التقدير فى إوذلك ب، (4)ممحق

عممية التقويم وقام كل مصحح بعممية التقويم 
رتباط بين الدرجات اإلوتم حساب معامل . بمفرده

 (س، ص، ع)الثالث التى وضعيا المصححين
 .يوضح قيم معامالت اإلرتباط (3)والجدول

إرتفاع قيم معامالت  (3)يتضح من الجدول
اإلرتباط بين المصححين إلقترابيا من الواحد الصحيح، 

، وجميع القيم (0.988، 0.718)والتى تراوحت ما بين
، مما يدل عمى ثبات اإلختبار (0.01)دالة عند مستوى

 ىكما يدل أيضًا عمى ثبات مقياس التقدير وهالمياري، 
 .ىأداة تصحيح االختبار الميار

 بمغ متوسط زمن اإلجابة عمى :زمن االختبار المياري
وذلك عند التطبيق البعدي عمى  ( دقيقة150)االختبار

. عينة البحث االستطالعية
 

 

ثبات اإلختبار التحصيمى المعرفى : 2جدول 
معامل ثبات التجزئة النصفىو معامل ثبات الفا المحاور  

 cs6 "0.88 0.811 – 0.888" أدوات برنامج أدوب إلىستراتور  
 cs6 "0.92 0.898 – 0.920" أوامر برنامج أدوب إلىستراتور  

 0.886 – 0.726 0.85 ( سنوات مرحمة طفولة مبكرة3)رسم مانيكان تعميمي لالطفال سن 
 cs6 0.91 0.921 – 0.969ستراتور يرسم مالبس األطفال ببرنامج الرسم أدوب إل

 0.912 – 0.826 0.89المجموع الكمى لممحاور  
معامل اإلرتباط بين المصححين لإلختبار المياري  : 3جدول 

قيم اإلرتباط المصححين 
 المجموع ككل المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 0.885 0.838 0.783 0.801س، ص 
 0.898 0.741 0.988 0.718س، ع 
 0.891 0.912 0.775 0.821ص، ع 

 :-صدق وثبات بطاقة المالحظة -ج
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 تم التأكد من صدق بطاقة :صدق بطاقة المالحظو -
المالحظو عن طريق صدق المحتوى وذلك 

بعرضيا عمى مجموعة من المحكمين فى مجال 
المالبس والنسيج والمناىج وطرق التدريس وذلك 

إلبداء الرأى فى مدى مالئمة محاور وبنود البطاقة 
لمالحظة األداء الميارى لمطالب أثناء التعمم الذاتى 
من خالل الموديوالت التعميمية األربعة والتحقق من 

صدق محتواىا، وجاءت نسبة إتفاق المحكمين 
%: 97)مرتفعو تراوحت ما بين               

وذلك بعد إجراء بعض التعديالت التى  (98%
 .تخص صياغة بعض المحاور والبنود

تم حساب ثبات بطاقو : ثبات بطاقة المالحظو -
رتباط بين إلحساب معامل االمالحظو من خالل 

وضعيا ثالثو من المحكمين الدرجات التى 
المتخصصين فى مجال تصميم األزياء ممحق             

تقويم ومالحظة أداء عممية أثناء وذلك ، (4)
الطالب لمميارات المتضمنو بالموديوالت التعميمية 

.  وقام كل مصحح بعممية التقويم بمفردهأثناء التعمم،
رتباط بين الدرجات الثالث اإلوتم حساب معامل 

 (س، ص، ع)التى وضعيا المصححين 
 .يوضح قيم معامالت اإلرتباط (4)والجدول

ارتفاع قيم معامالت  (4)يتضح من الجدول
االرتباط بين المصححين إلقترابيا من الواحد الصحيح، 

، وجميع القيم (0.941، 0.734)والتى تراوحت ما بين
، مما يدل عمى ثبات بطاقة (0.01)دالة عند مستوى

. المالحظو
 :-صدق وثبات إستبانة آراء الطالب- د

 تم التأكد من صدق :صدق إستبانة آراء الطالب -
صدق المحتوى، )إستبانو آراء الطالب من خالل

 .(معامل الصدق الذاتى، واإلتساق الداخمى

 وذلك بعرض اإلستبانو عمى مجموعة :صدق المحتوى- 
من المحكمين فى مجال المالبس والنسيج والمناىج 

وطرق التدريس وذلك إلبداء الرأى فى صدق 
محتواىا، وجاءت نسبة إتفاق المحكمين مرتفعو 

وذلك بعد إجراء  (%94%: 90)تراوحت ما بين
بعض التعديالت التى تخص صياغة وترتيب 

 .بعض العبارات

معامل اإلرتباط بين المصححين لبطاقة المالحظو : 4جدول
قيم اإلرتباط المصححين 

 المجموع ككلالمحور الرابع  المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 0.798 0.911 0.734 0.873 0.923س، ص 
 0.855 0.941 0.821 0.900 0.897س، ع 
 0.832 0.888 0.899 0.922 0.911ص، ع 

وىى  (0.95) حيث بمغت قيمتو:معامل الصدق الذاتى- 
قيمو مرتفعو إلقترابيا من الواحد الصحيح مما يدل 

 .عمى صدق اإلستبانة

 وذلك بحساب معامل :صدق اإلتساق الداخمى- 
اإلرتباط بين كل عبارة والمجموع الكمى لمعبارات 

. يوضح قيم معامالت اإلرتباط (5)والجدول
إلى وجود إرتباط دال بين كل  (5)يشير الجدول

عباره والمجموع الكمى لمعبارات عند مستوى داللو 
 .لجميع عبارات اإلستبانة مما يدل عمي صدقيا (0.01)

تم التأكد من ثبات :- ثبات إستبانة آراء الطالب -
 :-اإلستبانو عن طريق

معامل الثبات الفا كرونباخ حيث بمغت قيمتة              - 
وىى قيمة مرتفعو إلقترابيا من الواحد  (0.91)

 .الصحيح مما يدل عمي ثبات اإلستبانو

– 0.787)معامل التجزئة النصفية حيث بمغت قيمتة- 
وىى أيضًا قيمة مرتفعو إلقترابيا من  (0.889

 .الواحد الصحيح مما يدل عمي ثبات اإلستبانو

لمتأكد من أن : قياس فاعمية الموديوالت التعميميو -
الموديوالت التعميميو ليا فاعمية فى تحصيل 
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كتساب الميارات تم  الطالب لمجوانب المعرفىة وا 
معالجة البيانات بإستخدام معادلة نسبو الكسب 

إليجاد الفروق بين متوسطى  (Blackبالك )المعدل
درجات العينة اإلستطالعيو لإلختبار التحصيمى 

( 7، 6)والميارى لمتطبيق القبمي والبعدى والجدولين
 .يوضحان ذلك

أن نسبة الكسب المعدل تتراوح  (6)يتضح من جول
وىي قيم تقع فى المدى الذى  (1.74 – 1.45)ما بين

وبالتالى ىى دالو إحصائيًا  (2 - 1.2)حدده بالك وىو
  فى الجوانب المعرفيومما يؤكد إرتفاع درجات الطالب

 .بعد دراسة الموديوالت التعميمية مما يدل عمى فاعميتيا
أن نسبة الكسب المعدل  (7)ولديتضح من ج

وىي قيم تقع فى المدى  (1.92 – 1.79)تتراوح ما بين
وبالتالى ىى دالو  (2 - 1.2)الذى حدده بالك وىو

إحصائيًا مما يؤكد إرتفاع درجات الطالب بعد دراسة 
الموديوالت التعميمية مما يدل عمى فاعميتيا فى زيادة 

. إكتساب الميارات لدى الطالب
ولمتأكد من فاعمية الموديوالت التعميمية فى تصميم 
أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى لدى الطالب تم 

لقياس الفروق بين المتوسطات  (ت)تطبيق إختبار
لدرجات اإلختبار التحصيمى المعرفى والميارى قبل وبعد 

.  دراسة الموديوالت كما ىو موضح بالجدول التالى
المحسوبة ىى ( ت)أن قيمة (8)يتضح من جدول

وىى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  (107.574)
لصالح التطبيق البعدى، مما يدل عمى  (0.01)معنوية

وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجات الطالب بالعينة 
اإلستطالعية فى اإلختبار التحصيمي المعرفى والميارى 

وتتفق ىذة  .بعد دراسة الموديوالت مما يؤكد فاعميتيا
: العابدين زين نجوى)النتيجة مع نتائج دراسات كل من 

نعيمة )، (2007: محمد عال الفيومي، أمل )،(2000
صباح )، (2009: محمد محمد)، ( 2002: فيض اهلل

أشرف عبد الحكيم، أحمد فتحى )، (2012: بيكمي
 والتي أسفرت نتائج دراساتيم عن وجود (2013: بيبرس

فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العينة فى 

اإلختبارين المعرفى والميارى لصالح التطبيق البعدي 
فى لذلك يمكن القول أن الموديوالت التعميميو المقترحة 

وأدوات تصميم أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى 
. تقويميا صالحة لمتطبيق عمي عينة البحث األساسية

 : خطوات إجراء الدراسو األساسيو

إستغرق تطبيق التجربة خمسة أسابيع فى الفصل 
 م (2015/ 2014)الدراسي الثانى من العام الجامعي

 لمجانب ساعات ثالثة النظري، لمجانب ساعتين)بواقع
، ومرت (ساعة 25)الكمية التطبيق مدة فتصبح( التطبيقي

  :-بثالثة مراحل كالتالى
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الموديوالت  دراسةالتحصيمى المعرفى قبل وبعد  ختبارإلنسب الكسب المعدل بين متوسطى درجات ا: 6جدول 

 10= ن التعميميو 

الدرجة المتوسط القياس محاور اإلختبار المعرفى 
العظمى 

نسبة الكسب 
المعدل 

الداللة 

" cs6"أدوات برنامج أدوب إلىستراتور  
 

دالو  1.45 27 3.2قبمي 
إحصائيًا   21.6بعدى 

دالو  1.71 19 1.5قبمي " cs6"أوامر برنامج أدوب إلىستراتور  
إحصائيًا   17.1بعدى 

 ( سنوات3)رسم مانيكان تعميمي لالطفال سن 
مرحمة الطفولة المبكرة 

دالو  1.74 18 0.9قبمي 
إحصائيًا   16.2بعدى 

رسم وتموين مالبس االطفال ببرنامج الرسم أدوب 
 cs6إلىستراتور 

دالو  1.59 21 2.6قبمي 
إحصائيًا   18.2بعدى 

دالو  1.62 85 8.2قبمي المجموع  
إحصائيًا   73.5بعدى 
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 موديوالت التعميمية               الدراسة قبل وبعد  الميارىنسب الكسب المعدل بين متوسطى درجات االختبار: 7جدول 
 10= ن 

الدرجة المتوسط  القياس  ميارى محاور اإلختبار ال
العظمى 

نسبة الكسب 
المعدل  

الداللة  

دالو إحصائيًا  1.82 124 0.3قبمي  سنوات  (3)رسم مانيكان تعميمي لألطفال سن 
 114بعدى  

سنوات، ورسم  (3)رسم وتموين فستان طفمة 
. مفردات مختمفة تصمح لمفستان

دالو إحصائيًا  1.92 448 1.4قبمي  
 430.6بعدى  

رسم وتموين مسطح سالوبيت لمجنسين من 
سنوات بتصميمات مختمفة   (3)االطفال سن 

دالو إحصائيًا  1.79 384 2.4قبمي 
 346بعدى  

دالو إحصائيًا  1.85 956 4.1قبمي المجموع 
 890.6بعدى 

بعدى                 / داللة الفروق بين متوسطى درجات الطالب بالمجموعة اإلستطالعية فى التطبيق القبمى: 8جدول 
  9= ح .     د10= ن 

المتوسط مجموع المعرفى والميارى 
" م"الحسابي

االنحراف 
" ع"المعياري

المحسوبة " ت"قيمة 
مستوى الداللة واتجاىيا  

 107.574 4.691 9.641القبمي 
 

0.01 
لصالح البعدي   28.799 964.1البعدى 

تم إعطاء : (اإلسبوع األول)مرحمة ما قبل التعمم  -
الطالب نبذة مبسطو عن أىمية التعمم الذاتى وأن 
الموديوالت التعميمية أحد صور ذلك التعمم ، تم 
تطبيق اإلختبار التحصيمى المعرفى والميارى 

 .تطبيقًا قبيميًا عمي عينة البحث

تم توزيع الموديوالت : (اإلسبوع الثانى)مرحمة التعمم -
التعميمية عمى الطالب وفقًا لتوالى المحاضرات 
وتتابعيا، وقد تم مالحظة الطالب أثناء قياميم 
بالميارات المدرجة فى الموديوالت التعميمية من 

.  خالل بطاقو المالحظو
بعد اإلنتياء : (اإلسبوع الخامس)مرحمة ما بعد التعمم  -

من تعمم الموديوالت التعميمية تم توزيع االختبار 
التحصيمى المعرفى والميارى البعدى عمى الطالب، 
وتم تصحيح اإلختبار التحصيمى المعرفى بإستخدام 
مفتاح التصحيح الخاص بو، وتم تصحيح اإلختبار 
الميارى وفقًا لمقياس التقدير المعد لذلك، كما تم 

توزيع إستبانة آراء الطالب لمتعرف عمى آرائيم نحو 
التعمم بواسطة الموديوالت التعميمية فى تصميم 

 .أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى

تمت معالجة بيانات التجربو : المعالجة اإلحصائية -
وأختبار  "T test"أختبار ت  )األساسية عن طريق

  االحصاء الالبارميترى"Wilcoxon" ويمكوكسون
لداللة الفروق بين اإلختبارات القبمية والبعدية، 

والتكرارات والنسب المئوية والمقاييس الوصفىة وذلك 
 .(لتحميل نتائج إستبانة آراء الطالب
 النتائج البحثية

 إحصائيا  دالة فروق توجد "ينص الفرض األول عمى أنو
 ألتحصيمى االختبار فى الطالب درجات متوسطي بين
 لصالح وبعدىا الموديوالت التعميمية تطبيق قبل المعرفى"

 "البعدي التطبيق

لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار     
ختبار ويمكوكسون " "T-test" ت" لداللة "  Wilcoxon"وا 

الفروق بين متوسطي درجات الطالب بالمجموعة 
 "التجريبية فى التطبيق القبمي والبعدى

المحسوبو ( ت)أن قيمة (9)يتضح من جدول
لمحاور اإلختبار التحصيمى المعرفى والمجموع الكمى 

، 48.923، 45.956، 51.451، 37.654)ىى
عمى التوالى وىى قيم ذات داللة إحصائية  (96.867

 ،لصالح التطبيق البعدى (0.01)عند مستوى معنوية
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  االحصاء Wilcoxon Wولمتأكيد تم استخدام أختبار 
المحسوبو لمحاور اإلختبار " Z" الالبارميترى وكانت قيمة

-، 5.4- ،5.392- ،5.383-)والمجموع الكمي
 عمى التوالى وىذا يدل عمى وجود (5.382- ،5.390

جوىرى بين متوسطات درجات التطبيق القبمى فرق 
والبعدى لإلختبار التحصيمى لصالح التطبيق البعدى عند 

 تحصيلمما يشير إلى تحسن مستوى ال (0.01)مستوى
 ويعزى ذلك إلى .البعدى لطالب المجموعة التجريبية

المثيرات التى قدمت لمطالب من خالل إستخداميم 
الموديوالت التعميمية بما تتضمنة من حقائق ومعمومات 
خاصة بأدوات وأوامر برنامج الرسم أدوب إلىستراتور 

ورسم مانيكان ومالبس االطفال، وما تحتوية من تنوع فى 
المناشط والوسائل التعميمية ومصادر التعمم واإلختبارات 
التتبعية القبمية بعديو، أيضًا حماس الطالب ورغبتيم فى 

 .التعمم الذاتى كان دافعًا لبث روح التنافس بين الطالب
: العابدين زين نجوى)وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من

 تدريس فى التعميمية الموديوالت إستخدمت التى(2000
 االقتصاد بكمية المعممة لمطالبة والتطريز التصميم مقرر

 إلى دراستيا نتائج توصمت حيث االزىر بجامعة المنزلي
 شيرين)ودراسة التدريس فى التعميمية الموديوالت فاعمية
 الموديوالت فاعمية نتائجيا أثبتت التى( 2010: غالب

 غير الطالبات لدى الممبسية الثقافة تنمية فى التعميمية
أشرف )النوعية، ودراستى التربية بكميات المتخصصات

رانيا سعد، )و (2013: عبد الحكيم، أحمد فتحى بيبرس
والتى أثبتت دراستيما وجود فروق  (2013: نسرين النقيب

دالو إحصائيًا بين التطبيق القبمى والبعدى فى إالختبار 
 .التحصيمى المعرفى لصالح البعدى

" داللة الفروق بين المتوسطات لدرجات اإلختبار التحصيمى قبل وبعد دراسة الموديوالت التعميمية بإختباري:  9جدول 
 37= ح .    د38= ن"    ويمكوكسون"و" ت 

المتوسط التطبيق االختبار المعرفى 
الحسابي 

" م"
االنحراف 
المعياري 

" ع"
" ت"قيمة 

المحسوبة 
 قيمة
 "Z "

المحسوبو 
مستوى الداللة 
واتجاىيا 

                 أدوات برنامج أدوب إلىستراتور
"cs6" 

 0.01 5.383- 37.654 2.195 3.210قبمي 
لصالح البعدي   2.645 22.236بعدي 

              أوامر برنامج أدوب إلىستراتور
"cs6 "

 0.01 5.392- 51.451 1.281 1.921قبمي 
 1.335 17بعدي  لصالح البعدي

              رسم مانيكان تعميمي لالطفال سن 
مرحمة الطفولة المبكرة  ( سنوات3)

 0.01 5.4- 45.956 1.064 1.052قبمي 
لصالح البعدي   1.730 15.078بعدي 

رسم وتموين مالبس االطفال ببرنامج الرسم 
 cs6أدوب إلىستراتور 

 0.01 5.390- 48.923 2 3قبمي 
لصالح البعدي   1.459 19.236بعدي 

 0.01 5.382- 96.867 3.211 9.184قبمي المجموع 
لصالح البعدي   3.943 73.552بعدى 

 إحصائيا دالة فروق توجد "ينص الفرض الثانى عمى أنو
 االختبار الطالب فى درجات متوسطى بين

 أثناء تعمم الموديوالت التعميمية ( لبعدى–القبمي)المياري
 " البعدي االختبار لصالح

لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار 
ختبار ويمكوكسون " "T-test" ت" لداللة "  Wilcoxon"وا 

الفروق بين متوسطي درجات الطالب بالمجموعة 
 .التجريبية فى التطبيق القبمي والبعدى أثناء التعمم

لكل محور المحسوبو ( ت)أن قيمة (9)يشير جدول
 والدرجة الكمية بطاقة المالحظومن محاور 

، 97.833، 82.076، 37.087، 57.354)ىى
عمى التوالى وىى قيم ذات داللة إحصائية (179.637

 ،لصالح التطبيق البعدى (0.01)عند مستوى معنوية
 االحصاء Wilcoxon Wولمتأكيد تم استخدام أختبار 

 البطاقةالمحسوبو لمحاور " Z" الالبارميترى وكانت قيمة
،                5.395-، 5.387-، 5.397-)والمجموع الكمي

عمى التوالى وىذا يدل عمى وجود  (5.376-، 5.378-
جوىرى بين متوسطات درجات التطبيق القبمى فرق 

 لبطاقة مالحظة األداء الميارى أثناء التطبيقوالبعدى 
مما يشير  (0.01)لصالح التطبيق البعدى عند مستوى
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 لطالب المجموعة الميارىإلى تحسن مستوى األداء ا
 ويرجع السبب فى ذلك إلى التسمسل المنطقى .التجريبية

لخطوات أداء الميارات المدرجة فى الموديوالت التعميمية 
فى صورة أطر تعميمية والتى أتاحت الفرصو ألداء 

الميارة بشكل أكثر إتقانًا، أيضًا كان إلدوات برنامج أدوب 
اليستراتور فاعمية فى مساعدة الطالب عمى إتقان 

الميارات المحدده، كما أن أسموب التعمم الذاتى أتاح 
عطائيم الفرصو  الفرصو لمتركيز فى أداء الميارات وا 
لمتقدم فى جوانب التعمم الميارية، وىذا يتفق مع نتائج 

 التى( 2000: العابدين زين نجوى)دراسات كل من
 التصميم مقرر تدريس فى التعمىمية الموديوالت إستخدمت
 بجامعة المنزلي االقتصاد بكمية المعممة لمطالبة والتطريز
 فاعمىة إلى دراستيا نتائج توصمت حيث االزىر

 تعمم الجوانب الميارية، فى التعميمية الموديوالت
 التى أوضحت(2007: محمد عال الفيومي، أمل)دراسة

المقرر،  فى الطالبات وميارات تحصيل تنمية فى فاعميتيا
: صباح بيكمي)، (2009: محمد محمد)ودراسة كل من

والتى أسفرت نتائجيا عن األثر اإليجابى  (2012
إلستخدام الحاسب اإللى فى تنمية ميارات الرسم 

 .األساسية فى تصميم األزياء
 إحصائيا دالة فروق توجد" ينص الفرض الثالث عمى أنو 

 قبل المياري االختبار فى الطالب درجات متوسطي بين
 التطبيق لصالح وبعدىا الموديوالت التعميمية تطبيق
 ".البعدي

داللة الفروق بين المتوسطات لدرجات االختبار الميارى قبل وبعد دراسة الموديوالت التعميمية بإستخدام : 10جدول 
 37= ح .    د38= ن" ويمكوكسون"و " ت" بطاقة المالحظو بإختباري

المتوسط التطبيق  محاور بطاقو المالحظو
الحسابي 

" م"
االنحراف 
المعياري 

" ع"
" ت"قيمة 

المحسوبة 
 قيمة
"Z "

المحسوبو 
مستوى 
الداللة 
واتجاىيا 

" ستراتور  يأدوات برنامج أدوب إل
cs6 "

 0.01 5.397- 57.354 0.754 0.605قبمي 
لصالح البعدي   2.110 23.157بعدي 

" ستراتور  يأوامر برنامج أدوب إل
cs6 "

 0.01 5.387- 37.087 0.723 0.737قبمي 
 2.390 15.737بعدي  لصالح البعدي

رسم مانيكان تعميمي لالطفال سن 
مرحمة الطفولة  ( سنوات3)

المبكرة 
 0.833 0.815قبمي 

82.076 
-5.395 0.01 

لصالح البعدي   3.191 42.078بعدي 
رسم وتموين مالبس االطفال 

ستراتور يببرنامج الرسم أدوب إل
cs6 

 0.01 5.378- 97.833 1.042 1.315قبمي 
لصالح البعدي   3.710 71.473بعدي 

 0.01 5.376- 179.637 1.639 3.473قبمي المجموع 
لصالح البعدي   4.757 152.45بعدى 

لمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار 
ختبار ويمكوكسون " "T-test" ت" لداللة "   Wilcoxon"وا 

الفروق بين متوسطي درجات الطالب بالمجموعة 
 .التجريبية فى التطبيق القبمي والبعدى

المحسوبة ( ت)أن جميع قيم (11)تبين من جدول
بالنسبة لمحاور اإلختبار الميارى والمجموع الكمي دالو 

، 95.714)حيث بمغت القيم( 0.01)عند مستوى 
عمى التوالى مما يدل  (201.14 ،81.298، 241.705

عمى وجود فروق حقيقية بين درجات المجموعة التجريبية 

فى االختبارين القبمي والبعدى لصالح االختبار البعدى 
  Wilcoxon Wوتأكيدًا عمى ىذة النتيجة تم تطبيق إختبار 

المحسوبو لمحاور " Z" االحصاء الالبارميترى وكانت قيمة
-، 5.380-)اإلختبار الميارى والمجموع الكمي 

عمى التوالى مما يدل  (5.374-، 5.376-، 5.375
عمي فاعمية الموديوالت التعميمية فى تعمم الجوانب 

الميارية وذلك عند تقييم األداء الميارى بعد اإلنتياء من 
وبذلك يتحقق صحة الفرض . اإلختبار بمقياس التقدير

. الثالث
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من ويرجع السبب فى ذلك إلى أسموب التعمم الذاتى 
الذى يراعى الفروق الفردية خالل الموديوالت التعميميو 

بين الطالب وكذلك سيولة وتبسيط الخطوات الميارية فى 
تسمسل منطقي جذب الطالب إلتقان الميارة، أيضًا 

سيولة إسترجاع أى خطوة من الخطوات الميارية فى اى 
وقت مما يمنح الطالب فرصة لمتفاعل إيجابيًا مع 

عطاء إستجابو سريعو عن صحو  الموديوالت التعميمية وا 
األداء أو الخطوة، أيضًا يمكن إرجاع السبب إلى إمكانية 
أدوات وأوامر برنامج الرسم أـدوب إلىستراتور التى تتيح 
لمطالب أداء الميارة بإتقان ومرونة مع سيولة التعديل 

عداد النسخ التى تتيح لمطالب أداء العديد من  والضبط وا 
وتتفق ىذة . األفكار التصميمية فى أقصر وقت ممكن

ومي، عال يأمل الف)النتيجة مع نتائج دراسات كل من 
( 2009: أمل محمود، لمياء عمى) ،(2007: محمد

والتى أظيرت نتائج دراستيم وجود فروق دالو إحصائيًا 
 بين متوسطات درجات الطالب (0.01)عند مستوى 

 فى االختبار الميارى لصالح التطبيق االقبمية والبعدية
كما البعدى عند دراستيم بأسموب الموديوالت التعميمية 

:         رانيا سعد، نسرين النقيب)تتفق ايضًا مع دراسات كل من
والتى أسفرت نتائج  (2013: ىالة محمد)، (2013

دراستيم عن فاعمية إستخدام الحاسب اآللى فى تعمم 
. ميارات تصميم أزياء النساء
 نحو الطالب آراء إيجابية"ينص الفرض الرابع عمى 

دراسة الموديوالت التعميمية فى تصميم أزياء األطفال 
"  بإستخدام الحاسب اإللى

لمتحقق من ىذا الفرض تم حساب التكرارات والنسب 
المئوية لعبارات اإلستبانة، وقد تم مناقشة آراء الطالب 

بين القبول أو الرفض لكل عبارة نحو طريقة التعمم 
يوضح نتائج  (12)بإستخدام الموديوالت التعميمية والجدول

. آراء الطالب

" داللة الفروق بين المتوسطات لدرجات االختبار الميارى قبل وبعد دراسة الموديوالت التعميمية  بإختباري: 11جدول 
 37= ح .    د38= ن "ويمكوكسون"و " ت

المتوسط التطبيق  ىارىاالختبار الممحاور
الحسابي 

" م"
االنحراف 
المعياري 

" ع"
" ت"قيمة 

المحسوبة  
 قيمة
 " Z "

المحسوبو  
مستوى 

داللة ال
واتجاىيا 

( 3)رسم مانيكان تعميمي لألطفال سن 
سنوات 

 0.01 5.380- 95.714 0.751 0.763قبمي 
لصالح البعدي   7.281 114.5بعدي 

سنوات، ورسم  (3)رسم وتموين فستان طفمة 
 .مفردات مختمفة تصمح لمفستان

 0.01 5.375- 241.705 1.517 0.868قبمي 
 10.841 430.24بعدي  لصالح البعدي

رسم وتموين مسطح سالوبيت لمجنسين من 
سنوات بتصميمات مختمفة   (3)االطفال سن 

 0.01 5.376- 81.298 1.825 1.578قبمي 
لصالح البعدي   26.294 347.11بعدي 

 0.01 5.374- 201.141 2.170 3.210قبمي المجموع 
لصالح البعدي   27.082 891.84بعدى  
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أن آراء الطالب كانت  (12)يتضج من الجدول
مية المقترحة فى تصميم يإيجابية نحو الموديوالت التعل

أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اإللى حيث أقروا بأن 
              ، كما أن(%82)مية شيق بنسبةيأسموب الموديوالت التعل

من الطالب أكدوا عمى أن المادة العممية (90%)
مية معدة بشكل منطقي ومتسمسل كما يلمموديوالت التعل

أنيا ساعدت الطالب فى وضع العديد من المقترحات 
%(  74)التصميمية بسيولة وفى أقل وقت وجيد، بينما
مية تمبي يمن الطالب كانت آرائيم أن الموديوالت التعل

ة فى مجال تصميم أزياء األطفال يإحتياجاتيم الفعل
 ة،يوحمستيم عمى أداء الميارات بدقة وكفاءة عإل

تفق مية ي من الموديوالت التعلادواأستفعمى أنيم (%79)وا 
ستيا فى مجال تصميم أزياء األطفال بإستخدام ادرتم التى 

أقروا بأن ليا تأثير إيجابي عند رسم  كما الحاسب اإللى
تسيم فى  وأنيا ميارات مقررات تصميم األزياء األخرى

موافقون  (%71)وكانى، تحسين مستوى أدائيم الميار
بشدة عمى دراسة جميع مقرراتيم بإستخدام أسموب 

من الطالب بأنيم  (%79)أقرومية، يالموديوالت التعل
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مية فى يسوف يستخدمون ما تعمموة فى الموديوالت التعل
تصميم أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اإللى فى مجال 

من الطالب عمى أىمية  (%92)وافق بشدة نسبةو، ىمعمل
إستخدام  الحاسب اإللى فى تنمية التفكير االبتكارى فى 

 .مجال تصميم أزياء األطفال
أشرف عبد )وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من

رانيا سعد، نسرين )، (2013: الحكيم، أحمد فتحى بيبرس
والتى أكدت  (2013: ىالة محمد )(2013: النقيب

دراساتيم عمى أن إستخدام الحاسب اإللى وبرامجة فى 
مجال تصميم األزياء يساعد عمى تكوين إتجاة إيجابي 

 الفيومي، أمل )لدى الطالب، ودراسات كل من دراسة
: عمى لمياء محمود، أمل )،(2007: محمد عال

التى أثبتت دراساتيم ( 2010: غالب شيرين)، (2009
أن نظام الدراسة بالموديوالت التعميمية يحسن من ميول 

تجاىات الطالب نحو دراسة الموضوعات الدراسية  .وا 
 التوصيات

دمج التعمم الذاتى من خالل الموديوالت التعميمية فى - 1
البرامج التعميمية الخاصة بالمالبس والنسيج لجميع 

مراحل التعميم الجامعى كركيزه أساسية وىامة 
تساعد الطالب عمى جعميم محور لمعممية 

 .التعميمية

ضرورة تضمين برامج الحاسب اآللى ضمن تدريس  -٢
مقررات تصميم األزياء لجميع مراحل التعميم 

 .الجامعى لمواكبة تطورات سوق العمل

إعداد دورات تدريبية لمقائمين بتدريس مقررات تصميم  -٣
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The Effectiveness of Educational Modules for The Development 

of Knowledge, Skills and Attitudes of Students in The Children's 

Fashion Design using Compute 

Sahar Aly Zaghloul Aly 

Department of Clothing and Textiles-Home Economics - Helwan University 

ABSTRACT 

The research aims to develop educational modules in children's fashion design Using Computer to the 

second year students - Clothing and Textile Department, measure the effectiveness of modules educational 

performance (cognitive, and skills) for students, polled students to learn about their attitudes towards study 

modules educational children's fashion design using Computer, and included a sample (38) of the second year 

students of clothing and textiles, Faculty of Home Economics, The search results shows the effectiveness of 

the modules educational knowledge, skills and attitudes of students development in children fashion design 

CNC, which resulted in the presence of statistically significant differences at the level (0.01) between the two 

applications pre and post the test grades knowledge and skills for the benefit of the post test, and the presence 

of statistically significant differences at the level (0.01) between the two applications pre and post 
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performance skill while learning using a note card in favor of the post test, and that the views of students 

about learning fashion design students using Computer through educational modules tested positive. 

Keywords: Educational modules - knowledge, skills and development trends - Fashion design children - 

Computer 


