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 جامعة بورسعيد -مدرس بقسم تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي كمية التربية النوعية 

 المستخمص
 التعميمي البرنامج خالل من لمطالبات المعرفي التحصيل مستوي ييدف البحث إلي تنمية

 في والمتضمنة الجونمة باترون برسم الخاصة التطبيقية الميارات الطالبات المقترح، اكساب
 التعميمي الجزار المطيف عبد نموذج تطبيق تم حيث التجريبي المنيج الباحثة إستخدمت .البرنامج

 السموكية األىداف إعداد وتم الوسائط، متعدد التعميمي البرنامج تصميم في المنيجية إجراءاتو وفق
 ثم المياري لألداء مالحظة بطاقة إعداد ثم لمبرنامج المعرفي لمجانب التحصيمي واالختبار واإلجرائية

 االختبار إجراء ثم األساسية ثم إستطالعية تجربة إجراء ثم البرنامج سيناريو وتصميم إعداد
 وتتمثل الضابطة لممجموعة التدريس ثم( والتجريبية الضابطة) المجموعتين عمي قبمياً  التحصيمي

 طالبة( 25) في وتتمثل التجريبية لممجموعة والتدريس العممي البيان بطريقة طالبة( 25) في
 ثم لممجموعتين المياري األداء لقياس المالحظة بطاقة واستخدام التعميمي البرنامج باستخدام
 الطالبات تحصيل في الكسب درجات حساب ثم لممجموعتين بعدياً  التحصيمي االختبار تطبيق
جراء والمياري المعرفي لمجانب وجاءت  (.spss.v.25) برنامج بإستخدام اإلحصائية المعالجة وا 

 فى التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطى إحصائيًا بين دال فرق نتائج البحث بوجود
وجود فرق دال إحصائيا بين البعدى،  التطبيق لصالح التحصيمى لالختبار والبعدى القبمى التطبيق

متوسطي درجات طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي 
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لصالح المجموعة التجريبية، وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين 
 قة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية.الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لبطا

:الكممات المفتاحية  
 الجونمو األساسی، الباترون الباترون، المتعددة، الوسائط البرنامج، 
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Abstract 
The research aims to develop the level of knowledge achievement 

of female students through the proposed educational program, providing 

students with the applied skills of skirt pattern drawing that are 

included in the program. The researcher used the experimental method 

and applied the Abdul Latif Al-Jazzar educational model according to 

his methodological procedures in designing the multimedia educational 

program. The behavioral, procedural goals and the achievement test 

were prepared for the knowledge side of the program, then preparing a 

note card for skill performance, then preparing and designing the 

program scenario, then conducting an exploratory and basic experience, 

then conducting the achievement test before the two groups (control and 

experimental), then teaching to the control group, which is represented 

in (15) students using the statement method Practical and teaching for 

the experimental group, represented in (15) students Using the 

educational program and using the note card to measure the skill 

performance of the two groups, then applying the achievement test 

dimension to the two groups, then calculating the degrees of gain in the 

students achievement of the knowledge and skill aspect and conducting 

the statistical treatment using the program (spss.v.25). The results of the 

research came with the presence of a statistically significant difference at 

the significance between the mean scores of female students of the 

experimental group in the pre and post application of the achievement 

test in favor of the post application, and there is a statistically significant 

difference at the significance between the mean scores of students of the 
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control and experimental groups in the post-application of the 

achievement test in favor of the experimental group, and there is a 

statistically significant difference at the significance between the mean 

scores of female students of the control and experimental groups in the 

post-application of the observation card in favor of the experimental 

group. 

Key Word: 
  Program, multimedia, pattern, basic pattern, skirt. 
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 مقدمة: 
 جميع في الذاتي ظيور التعمم مع وخاصةً  وممحوظًا، ىاماً  تطوراً  التعميمية العممية شيدت  
 (.multimediaالمتعددة ) الوسائط باستخدام التعميم مراحل

 مثل لالتصال وسائط عدة فييا تتكامل التي الكمبيوتر برامج الوسائط المتعددة عبارة عن
 معيا يتعامل والتي والمتحركة الثابتو والرسوم والمتحركة الثابتو والصور والموسيقي والصوت النص

 تفاعمي. بشكل المستخدم
 متطمبات تمشيًا مع األمور اليامة من عممية التدريس أثناء اآللي الحاسب استخدام أصبح

 في المتعددة الوسائط استخدام فعند المطموبة، الجودة إلى التعميمية بالعممية ووصوالً  العممي التقدم
تاحة الفرصة المتعمم حواس عمى تنشيط تساعد التي تتنوع المثيرات التعميم  لمتعمم متعمم لكل وا 

 شمول طريق الواحد عن الموضوع في لمتعمق الذاتي التعمم خطوة عمى تعتمد بطريقو فرديو
وصور متحركة رسوم توضيحية وصور ثابتو  المعمومات مع من ممكن قدر أعمى عمى البرنامج
 المقدمة ليم المعمومات من قدر أكبر عمى تمقى المتعممين مقدرة زيادة إلى باإلضافة. وفيديو
 الدراسات من العديد باستخداميا أوصت اليامة، كما التكنولوجية الميارات معيا الكتساب والتعامل

 االقتصاد المنزلي. بأقسام والنسيج المالبس تخصص في
ىي رداء خاص لمنساء لتغطية الجزء السفمي من الجسم، طوليا يبدأ من خط  الجونمو

الوسط وينتيي طوليا فوق أو تحت الركبتين تبعا لمموضة وشكل التصميم، وتعد الجونمو زيا يرتدي 
 مع البموزة أو الجاكيت، ويختمف تصميم خطوطيا وخاماتيا وألوانيا حسب الموضة السائدة.

باترون الجونمة من أىم المقومات األساسية في تصميم وتنفيذ الممبس  إعداد عممية ألن نظرا
 الجيدة، بالطرق الباترون إعداد يجب لذا لموصول لدرجة عالية من الجودة وبأقل وقت وجيد،

 البحث. ىذا موضوع كان سبق ما عمي وبناءاً 

 مشكمة البحث :
 باترون ميارات رسم في المنزلي اإلقتصاد طالبات لدى قصور تتمثل مشكمة البحث في وجود

يتطمب البحث عن طرق جديدة  الذي األمر التدريس، في المستخدمة التقميدية نظرا لمطريقةالجونمة 
 القصور. ىذا لمواجية )برنامج متعدد الوسائط(

 صيغت مشكمة البحث في السؤال الرئيسي:
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 ما مدي فاعمية البرنامج المقترح لتدريس باترون الجونمة ؟ -
 رع منو التساؤالت اآلتية:ويتف -

لمبرنامج متعدد الوسائط لتدريس باترون الجونمة لمطالبات عينة  المقترح التصور ما .2
 الدراسة؟

عينة  لمطالبات المعرفي التحصيل مستوي تنمية في المقترح البرنامج فاعميو ما .0
 الدراسة؟

 برسم الخاصة التطبيقية الميارات الطالبات اكساب في المقترح البرنامج فاعميو ما .3
 البرنامج ؟ في والمتضمنة الجونمة باترون

 :هذف انثحث
 .المقترح التعميمي البرنامج خالل من لمطالبات المعرفي التحصيل مستوي تنمية .2
 في والمتضمنة الجونمة باترون برسم الخاصة التطبيقية الميارات الطالبات اكساب .0

 .البرنامج
 :انثحث هًُحأ

 التطورات خالل من المعاونة والييئة التدريس ىيئة لعضو التدريسي األداء تطوير .2
 الحديثة. التكنولوجية

 الفردية الفروق مراعاة مع التعميمية والوسائل التدريس طرائق من البرنامج يحسن .0
 .لمطالبات

متعدد  برنامج في جديدة وأنماط استراتيجيات الى التعميمية المؤسسات نظر توجيو .3
 .المنزلي اإلقتصاد طالبات لدى التعمم نواتج بمستوى لالرتقاء سعًيا الوسائط

 .لمطالبات الكم باترون رسم ميارات لتدريس جديدة وطرق وسائل تقديم .4
المقررات  مختمف في بورسعيد بجامعة التدريس ىيئة العضاء واضحة رؤية تقديم .5

من  والتي متعددة وسائط برامج إنتاج ميارات من الطالبات استفادة مدى حول التعميمية
 . التدريس في التقميدية الطرق عمى التغمب يمكن خالليا

لمطالبات فيما يتصل بالمعمومات الالزمة إلعداد باترون  المعرفي التحصيل مستوي تنمية .6
 . الجونمة

 باترون الجونمة. رسملتنمية ميارات الطالبات في فعالة ة و م ذاتيييقدم البرنامج وسيمة تعم .7
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 جودة.  بأعمي الجونمة باترون إعداد في والجيد الوقت توفير عمى قادرة كوادر بناء .8
 :البحث حدود

 .بورسعيد جامعة -معمل)االقتصاد المنزلي، الحاسب اآللي( بكمية التربية النوعية : المكاني الحد -
 (.0229/0202الحد الزماني:الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي ) -
 بطريقة روفيمي. 96مقاس  الجونمة الحد الموضوعي: باترون -

 متغيرات البحث:
 المتغير المستقل ويشمل: .2

  .طريقة التدريس باستخدام برنامج متعدد الوسائط 
 .طريقة التدريس بالطريقة التقميدية 

 المتغير التابع ويشمل: .0
 .التحصيل المعرفي 
 .ميارات رسم باترون الجونمة 

 :بحثال  أدوات
 أداة المعالجة التجريبية:  .2

  تعميمي متعدد الوسائط. )إعداد/ الباحثة(برنامج 
 :لقياس بالبحثأدوات ا .0

 )اختبار تحصيمي. )إعداد/ الباحثة 
 )بطاقة مالحظة ألداء الطالبات لميارات رسم باترون الجونمة. )إعداد/ الباحثة 
 :بحثمنيج ال

 البحث(. أدوات اعداد النظري، االطار )اعداد في يتمثل: الوصفي المنيج 
 التجريبية والضابطة المجموعتين تصميم استخدام في يتمثل: التجريبي المنيج 

 متعدد الوسائط برنامج تدريس ثم قبمًيا القياس ادوات وتطبيق والبعدي القبمي لمقياس
 .بعدًيا القياس أدوات تطبيق واعادة

 :بحثال عينة
  تم طالبة، (32) عددىم المنزلي االقتصاد بقسم الثالثة الفرقة طالبات من عينة اختيار تم 
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 مجموعتين ىما:  إلى تقسيميم
 المنزلي، االقتصاد قسمالفرقة الثالثة، ( طالبة من طالبات 25عددىا)الضابطة:  مجموعةال .2

 .بورسعيد جامعة النوعية، التربية كمية
 االقتصاد قسم الفرقة الثالثة، طالبات طالبة من (25) عددىا: تجرييبةال مجموعةال .0

 .بورسعيد جامعة النوعية، التربية كمية المنزلي،
 تم اختيارىم وفقا لما يمي:

 .لم يتعرض أفراد عينة البحث لخبرات تعميمية لمتعمم من خالل برامج التعميم االلكتروني 
 .لم يدرس أفراد عينة البحث أية مقررات دراسية ذات عالقة بمتغيرات البحث 

 التصميم التجريبي لمبحث:
تجريبية مع المجموعة الضابطة، المجموعة الاتبعت الباحثة التصميم القائم عمي مجموعتين ىما: 

 القياس القبمي والبعدي، ولضمان التكافؤ بين المجموعتين.
 ( انتصًُى انتجزَثٍ نهذراصح1جذول )

ػذد  انًجًىػح

 انطالب

طزَمح انتذرَش  انمُاس انمثهٍ

 انًضتخذيح

 انمُاس انثؼذٌ

انطزَمح انتمهُذَح  االختثار انتحصُهٍ 15 انضاتطح

 )انثُاٌ انؼًهٍ(

 االختثار انتحصُهٍ .1

 تطالح انًالحظح .2

انثزَايج انتؼهًٍُ  االختثار انتحصُهٍ 15 انتجزَثُح

 يتؼذد انىصائظ

 االختثار انتحصُهٍ .1

 تطالح انًالحظح .2
 

 فروض البحث: 
 التطبيق فى التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطى إحصائيًا بين دال فرق يوجد .2

 البعدى. التطبيق لصالح التحصيمى لالختبار والبعدى القبمى
 والتجريبية الضابطة المجموعتين طالبات درجات متوسطي بين إحصائيا دال فرق يوجد .0

 التجريبية. المجموعة لصالح التحصيمي لالختبار البعدي التطبيق في
 والتجريبية الضابطة المجموعتين طالبات درجات متوسطي إحصائيا بين دال فرق يوجد .3

 التجريبية. المجموعة لصالح المالحظة لبطاقة البعدي التطبيق في
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 :بحثمصطمحات ال
خطة محكمة لعمل منسق أو سمسمة من العمميات المعدة سمفا : ىو Programالبرنامج  .2

 (.0220 ،نصرعممية تعميمية متكاممة )والتي تشكل في مجموعيا 
  إجرائيا: ىو مجموعة من الخبرات التعميمية تطبق عمي مجموعة معينة من يعرف

 المتعممين لتحقيق أىداف تعميمية خاصة في فترة زمنية معينة.
ىي برامج الكمبيوتر التي تتكامل فييا عدة وسائط  :Multimediaئط المتعددة الوسا .0

المتحركة، والتي لالتصال مثل النص، والصوت، الموسيقي، الصور الثابتو، الصور 
 (.0222 عزمي،يتعامل معيا المستخدم بشكل تفاعمي )

  يعرف إجرائيا: ىي توظيف إمكانات الحاسب اآللي من نص وصورثابتو ومتحركة
 وفيديو بشكل تفاعمي ومتكامل إلنتاج وسائط إتصالية.

 ىندسية بطريقة الورق عمى ترسم ومنحنيات خطوط عن عبارة :Patternالباترون 
 بواسطة الجسم شكل يأخذ و معين، لجسم دقيقة خاصة مقاييس عمى تبني خاصة

 (.0220 )عبد الحفيظ، تصميم أي عميو يبني الذي األساس وىو والبنسات الخياطات
 الناتجة والمتداخمة والمنحنية المستقيمة اليندسية الخطوط مجموعة يعرف إجرائيا: ىو 

  الجسم. المختمفة ألبعاد القياسات استخدام عن
ىو عباره عن رسم بسيط ال يحتوي عمي أي  :Basic Patternالباترون األساسي 

( (Blockتصميم ولكنو ينطبق عمى الخط الخارجي لجسم االنسان ويطمق عميو القالب 
، ويستخدم ىذا صية أو مجموعة من جداول القياساتويتم رسمو باستخدام قياسات شخ

نما يحتوي عمي  الباترون لعمل الباترونات الرئيسية ، وال يحتوي عمي مقدار خياطات وا 
 .(0223 ،معتصم) المطموبة تبعا لوظيفة كل باترون مقدار أساسي لمراحة

 من يبدأ طوليا الجسم، من السفمي الجزء لتغطية لمنساء خاص رداء ىي: Skirt الجونمو
  التصميم وشكل لمموضة تبعا الركبتين تحت أو فوق طوليا وينتيي الوسط خط
 (.0220 فيظ،الح عبد)
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 الدراسات السابقة:
 :برامج التعميمية متعددة الوسائطبال المرتبطةالدراسات  :أوال

برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط  :بعنوان( 0229اسة نيا عبد الحق محمود ربيع )در  .2
رسالة ، مة المشروعات الصغيرة والمتوسطةإلعداد وتنفيذ باترون العباءة الحريمي لخد

 .اة السويسجامعة قن، النوعية كمية التربية، دكتوراه
 تقديم برنامج تعميمي مقترح لرسم باترون العباءة الحريمي الدراسة إلي  تيدف

وأثبتت النتائج أن  ،CDوتنفيذىا في خطوات مسمسمة عمي اسطوانات مدمجة 
البرمجية ليذا نسبة الكفاءة ، % 7,94نسبة الكفاءة التعميمية ليذا البرنامج 

النسبة الكمية لنجاح ، % 222نسبة الكفاءة الفنية ، % 7,94البرنامج 
 .% 5,96البرنامج ىي 

 

برنامج تعميمي مقترح لتصريفات  :بعنوان (0222دراسة زينب حامد محمد الحسيني ) .0
 كمية التربية ،رسالة دكتوراه، استخدام تكنولوجيا الحاسب اآلليبنسو الصدر واألكوال ب

 .، جامعة قناة السويسالنوعية
  استخدام بناء برنامج تعميمي لتصريفات البنس واألكوال بالدراسة إلي تيدف

عمى التحصيل المعرفي  تقييم فاعمية البرنامجتكنولوجيا الحاسب اآللي ، 
لتعميم المبرمج لو فاعمية في تعمم الوحدة وأثبتت النتائج أن ا، لمدارسين والميارى
أنو يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية  ،المختارةالدراسية 

إن البرنامج لو فاعمية في التحصيل ، ضابطة لصالح المجموعة التجريبيةوال
 . التجريبيةلصالح المجموعة  والمياري المعرفي

 ميارات تعمم في المتعددة الوسائط بعنوان: فاعمية (0224الدريدي ) السيد إيناسدراسة  .3
 لمبحوث اإلسـكندرية األساسي، مجمة باستخدام الباترون لمبموزة المختمفة الموديالت رسم

 .(0العدد) (.59) الزراعيـة، مجمد
  التي يحتاجيا  ، الميارات األساسية(المفاىيم الالزمة)تحديد تيدف الدراسة إلي

الدارسون في تعمم رسم بعض الموديالت المختمفة عمي النموذج األساسي 
 تقديم تصور مقترح لموسائط المتعددة في رسم بعض الموديالت عمي، لمبموزة
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أن استخدام الوسائط المتعددة أكثر  النتائج أثبتت، و لمبموزة األساسي النموذج
فاعمية من الطريقة المعتادة في رفع مستوي األداء المياري عند استخدام بطاقة 

 المالحظة.
 :باترون الجونمةب المرتبطةالدراسات : ثانيا

 تنمية في حاسوبي برنامج فاعمية :( بعنوان0223) محمد غانم يوسف صفاء دراسة .2
 كمية الجاىزةـ، مجمة المالبس لطالبات قسم الجونمة باترون رسم وميارات التحصيل
 .(0) العدد ،مصر -باإلسماعيمية التربية

 قياس فاعمية برنامج حاسوبي في تنمية التحصيل وميارة الدراسة إلي  تيدف
رسم باترون الجونمة األساسية في مادة رسم الباترون لدي طالبات التعميم 

يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات ان  أثبتت النتائج، الصناعي
لالختبار )طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي 

 .لصالح المجموعة التجريبية المالحظة( لبطاقة ،التحصيمي
 

( بعنوان: فاعمية برنامج في الوسائط 0225)أمل حسني محمد عبد الحميد دراسة  .0
كمية  ،رسالة ماجستير، الصناعي النسائي لمصم والبكمرون الفائقة لتعمم البات
 .، جامعة حمواناالقتصاد المنزلي

 والبكمبناء برنامج بالوسائط الفائقة في رسم الباترون لمصم الدراسة إلي  تيدف، 
 قياس 

تحصيل الفائقة في رسم الباترون لمصم والبكم من حيث فعالية برنامج بالوسائط 
 المعارف  
برنامج الوسائط الفائقة في ىذه الدراسة أثبتت النتائج أن ، الميارات واكتساب

تحصيل ح لو فاعمية عمى البرنامج المقتر  ،منوناجح في تحقيق اليدف 
أن برنامج الوسائط الفائقة لو فاعمية  ،لفئات الصم والبكمستوياتيا بمالمعمومات 

 . الحريمي ارات الباترون الصناعي لمجونمةفي تعمم الطالبات مي
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: برنامج تعميمي متعدد الوسائط ( بعنوان0226)رانيا عمي محمد عبد العاطي دراسة  .3
تربية كمية ال ،رسالة دكتوراه، ج لطالبات قسم االقتصاد المنزليلتدريس تدريج النماذ

 .جامعة بورسعيد، النوعية
  يس رسم النموذج األساسي لكل من )الكورساج، الكم، تدر الدراسة إلي تيدف

بأسموب عممي متطور  وتدريجيا باإلزاحة الجونمة، البنطمون( بطريقة آلدريتش
رفع مستوي تحصيل طالبات قسم االقتصاد المنزلي لممعمومات األساسية ، ومنظم

إكساب الطالبات الميارات التطبيقية الخاصة برسم ، تدريج النماذجالخاصة ب
توجد فروق ذات داللة أنو  أثبتت النتائجو ، تدريج النماذج من خالل البرنامجو 

، األداء االختبار التحصيمي)إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات في 
ضابطة لممجموعة التجريبية ومتوسطات درجات طالبات المجموعة الالمياري( 

تعمم تدريج النماذج باستخدام البرنامج التعميمي ، لصالح المجموعة التجريبية
  .تعمم طالبات قسم االقتصاد المنزلي متعدد الوسائط ذو فاعمية لدي

 

 :النظرى إلطارا
 :أوال: الوسائط المتعددة
من الناحية المغوية إلي  multimediaيتكون مصطمح الوسائط المتعددة  :مفيوم الوسائط المتعددة

( ويشير إلي media، والمقطع الثاني )( الذي يشير إلي التعدديةmultiالمقطع األول ) :مقطعين
 .(0227 عمي،) الحاممة لممعمومات الوسائط
 جيده عمى معتمًدا التعمم من الدارس يمكن الذي الذاتي التعمم أنواع من نوع ىى المتعددة الوسائط
 األىداف تحقيق عمى يساعد مما بنفسو نفسو تعميم من الدارس يتمكن وبذلك الخاصة وقدراتو
 .(0224 الدريدي،) أفضل بصورة التربوية

 المتعددة :خصائص الوسائط 
، المتعممتوفر الوسائط المتعددة بيئة تعمم نشطة ممركزة حول :  Interactivityالتفاعمية .2

 .تقوم عمي أساس االتصال المتبادل بين المتعمم والبرنامج
د الوسائط تفريد الموقف حقق برنامج الكمبيوتر متعدي :Individualityالفردية  .0

 . ك ألنيا تعتمد عمي التعمم الذاتيوذل، التعميمي، حيث يتم دراستيا بشكل فردى
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ي تخاطب الحواس توفر الوسائط المتعددة التنوع في المثيرات الت : Diversityالتنوع .3
ماط تقديم المحتوي عن طريق ، وذلك من خالل التنوع في طرق وأنالمختمفة لممتعمم

شمي ) لممتعممينانات والقدرات العقمية ، بما يتناسب مع االمكالصوت، والصورة، والفيديو
 . (0228 ،إسماعيل و

دمج لمصور والرموز العقمية الجديدة وتكامميا مع  بيا ويقصد :Integrationالتكاممية  .4
 .لمفرد الصور والرموز الموجودة بالفعل في البيئة المعرفية

التزامن يعني مناسبة توقيتات تداخل العناصر المختمفة الموجودة في  :Timingالتزامن  .5
 .قدرات المتعممومع برنامج الوسائط المتعددة زمنيا ليتناسب مع سرعة العروض 

وىي تعني التحكم في عناصر الوسائط المتعددة ، بحيث يمكن  :Flexibilityالمرونة  .6
طبقا لما يتطمبو  الحذف أو التغييرباالضافة أو إجراء أية تعديالت عمي عروضيا سواء 
 .العرض واليدف منو وخصائص المتعممين

ىي عممية تحويل الوسائط المتعددة كالصوت والفيديو والصور  :Digitizationالرقمنو  .7
، (0222إبراىيم، ) ((Digital من الشكل النظري إلي الشكل الرقمي فيما يعرف بنظام ال

(Hofstetter,F, 2001.) 
 :تكوين الوسائط المتعددةعناصر 
 .Textالنصوص المكتوبة  .2
 .Spoken wordsالمغة المنطوقة أو المسموعة  .0
 Music and sound effect. الموسيقى والمؤثرات الصوتية  .3
 .  Still picturesالصور الثابتو .4
 ."Motion pictures " videoالصور المتحركة أو الفيديو  .5
 .Graphicsالرسوم الخطية   .6
 (.0226، )شفيق Animationsالرسوم المتحركة  .7

 :المتعددة الوسائط تكوين وفيما يمي شرح عناصر
: يقصد بالنص المكتوب ىو كل ما تحتوية الشاشة من بيانات (Text)النصوص المكتوبة  .2

  .(5)مكتوبة تعرض عمي المستخدم أثناء تفاعمو مع البرنامج 
  النص:التي يجب مراعاتيا عند كتابة المعايير 
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 أن تكون المعمومات في صوره سيمة وبسيطة وقصيرة وواضحو. . أ
 اختيار لون الخمفية مناسب لمون الكتابة لسيولة القراءة. . ب
 أن تكون الخطوط مختمفة تبعا لنوع المعمومة )عناوين، رؤوس موضوعات، فقرات(. . ج
 ترك مسافو فارغة حول العناوين الرئيسية. . د
  .النسخ خط مثل القراءة سيمة الخطوط اختيار . ه
تناسب عدد الكممات في السطر الواحد، وعدد السطور في الشاشة الواحدة مع طبيعة  . و

 .(0229)عبد الحق،  المتعمم وقدراتو
: ىي أحاديث مسموعة منطوقة بمغة (Spoken words) المسموعة أو المنطوقة المغة .0

المعروض سواء ما، وتنبعث من السماعات الممحقة بالكمبيوتر، وتستخدم لشرح المحتوي 
 . (0222إعطاء إرشادات وتوجييات لممتعمم )الفار،  كان صورة أو رسما أو

 التي يجب مراعاتيا عند إستخدام المغة المنطوقة: المعايير 
 دقة ووضوح الصوت وسيولة إستقبال المتعمم لو. . أ
 ال يجب استخدام الصوت بأنواعو دون تواجد عناصر بصرية عمي الشاشة. . ب
 يق صوتي عمي فيديو أو رسم متحرك يجب تالفي عيوب التزامن.عند استخدام تعم . ج
عند استخدام تعميق صوتي عمي صورة ثابتو يفضل البدء بتمييد صوتي لموضوع  . د

 .(0229)عبد الحق،  الصورة ثم تظير الصوة ثم يمييا التعميق عمييا
(: ىي أصوات موسيقية Music and sound effect) الصوتية والمؤثرات الموسيقى .3

صاحب المؤثرات البصرية التي تظير عمي الشاشة، ولممؤثرات الصوتية دورا كبيرا في ت
 .(0229)حسونة،  نجاح البرنامج

  التي يجب مراعاتيا عند إستخدام الموسيقي والمؤثرات الصوتية:المعايير 
 ال يفضل استخدام الصدى مع المؤثرات الصوتية. . أ
فيجب أن يتراجع ىذا المؤثر إذا صاحب المؤثر الصوتي تعميق لفظي منطوق،  . ب

 الصوتي  ويصبح في الخمفية.
عند استخدام المؤثرات الصوتيو في التغذية الراجعو ينبغي استخدام مؤثرين فقط  . ت

 )أحدىما لإلجابة الصحيحة واآلخر لإلجابة الخاطئة(.
 . الشاشة عمي بصرية عناصر تواجد دون بأنواعو الصوت إستخدام تجنب . ث
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 .(0229)حسونة،  لو المتعمم إستقبال وسيولة الصوت ووضوح دقة . ج
ىي لقطة ساكنة ألشياء حقيقية يمكن عرضيا ألي  (:Still pictures) الثابتو الصور .4

فترة زمنية في البرنامج، وقد تؤخذ أثناء االنتاج من الكتب أو المراجع أو المجالت ويتم 
)الفار،  التقاطيا بالكاميرا، ويتم إدخاليا إلي الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي

0222). 
  (0222)عزمي،  الثابتوالتي يجب مراعاتيا عند إستخدام الصور المعايير: 
 يجب إستخدام الصور التي تحتوي عمي تفاصيل أقل حتي ال تشتت المتعمم. . أ
 تستخدم الصور الفوتوغرافية إلكساب البرنامج المزيد من الواقعية. . ب

 ج. تجنب إضفاء ألوان عمى الصورة بشكل يغير مالمحيا.
 .والنقاء الوضوح من عالية درجة عمي صور إستخدام . د
 .لغة في تكبير الصور الفوتوغرافيةتجنب المبا  . ه

(: ىى تكون في صورة "Motion pictures "video)أو الفيديو  المتحركة الصور .5
 .بطريقة رقمية وتعرض بطريقة رقميةفيممية متحركة سجمت 

 (0229)عبد الحق،  التي يجب مراعاتيا عند إستخدام الصور المتحركة المعايير: 
 ( لتركيز انتباه المتعمم عمي عنصر zoom inالمقطات المقربة جدا ) يجب إستخدام  . أ

 معين تكون ىي بؤرة التعمم. 
استخدام السرعات الطبيعية في عرض لقطات الفيديو، إال في حالة تصوير األحداث  . ب

 التى ال تدرك إال بالسرعة البطيئة أو بسرعة تفوق السرعات الطبيعية.
 أشياء عشوائية غير مرغوب فييا في لقطة الفيديو. ج.  ينبغي التأكد من عدم وجود

 جيدا  التأكد من أن العنصر المراد التركيز عميو واضح التفاصيل ومضاء . د
: ىى تعبيرات تكوينية بالخطوط واألشكال تظير في صورة (Graphics) الخطية الرسوم .6

تتبعية أو ، أو بالصور وقد تكون خرائط مسارية ، أو باألعمدةرسومات بيانية خطية
 رسومات توضيحية أو لوحات زمنية أو رسومات كاريكاتورية.

  (0222)عزمي،  التي يجب مراعاتيا عند إستخدام الرسوم الخطية المعايير: 
 عند استخدام الرسوم التوضيحية ال تستخدم أي ظالل . . أ
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يمكن استخدام الرسوم الكاريكاتورية في التغذية الراجعة بشرط عدم السخرية من   . ب
 .متعممال
 .الرسوم التوضيحية البد أن تحافظ عمي النسب الطبيعية بعكس الكاريكاتوريةج. 

المتسمسمة التى  : ىى مجموعة من الرسوم الثابتو((Animations المتحركة الرسوم .7
تعرض متتابعة وبسرعة معينة مما يعطى اإليماء بالحركة، تعتبر الحركة خاصية ىامة 

 .(0229)عبد الحق، تساىم في فاعمية برامج الوسائط المتعددة لنقل رسائميا
 (0222)عزمي،  التي يجب مراعاتيا عند إستخدام الرسوم المتحركة المعايير: 
 المتحركة عمي الشاشة.استخدام حجم مناسب لمرسوم  . أ
عند استخدام الرسوم المتحركة لعرض حركة حدث معين، فالبد أن تتاح لممتعمم امكانية  . ب

 اعادة الحركة مرات متعددة عمي حسب استيعابو وادراكو.
استخدام الرسوم المتحركة الفكاىية أو الطريفة بحرص ألن استخداميا بكثرة قد يؤدي   . ج

 التعميمية  د تركيزه عمي المادةإلي تشتيت انتباه المتعمم وفق
 نتاج برامج الوسائط المتعددة  :(0229)عبد الحق،  الشروط الواجب توافرىا عند تصميم وا 

 أن يتصف بالسيولة في تصميمو التعميمي واستخدام المتعمم لو. .2
 التنظيم والمراجعة، حيث يجب التأكد من خمو البرنامج من األخطاء اإلمالئية. .0
 بطريقة تساعد المتعممين عمي تنمية ميارات االستقصاء.تصميم البرنامج  .3
 تقميل الوقت الميدر في الممارسات التعميمية. .4
ستعدادات كل متعمم. .5  مراعاة الفروق الفردية وا 
أن يتضمن البرنامج إشارات تؤدي إلي االستخدام الفعال لكافة عناصر الوسائط  .6

 المتعددة.
تصميم منتج متميز يختمف عن الوسائط التعميمية األخري، يجب أن يكون المتعمم أكثر  .7

 نشاطا واندماجا مع البرنامج.
يجب أن يتضمن البرنامج مواد مطبوعة تكون بمثابة قاعدة بيانات لمساعدة المتعممين  .8

 عمي اإللمام بالمعمومات التي يقدميا البرنامج.
 :(0229، )مرعي، (0228 )موسي، أىمية الوسائط المتعددة

 توفر الوقت والجيد لممتعممين. .2
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المرونة في إمكانية تحديث وتعديل ىذه البرامج بعد انتاجيا مما يتيح إصدار جديد من  .0
 البرنامج.

تحقق أىداف التعمم الفردي حيث توفر الفرص المناسبة لكل متعمم لمتعمم حسب مستواه  .3
 وقدراتو ومياراتو ودوافعو.

تنمية االتجاىات أو تغيرىا، لما تشتمل عميو من مثيرات متعددة وحيل تساعد عمي  .4
 وأساليب فنية تجذب انتباه المتعمم وتشعره بالواقعية.

 تعمم الطالب طرق التفكير الفعال، وممارسة حل المشكالت وصنع القرار. .5
 تزود المتعمم بالتغذية الراجعة الفورية. .6
 ع التعمم الذاتي.تدعم العمل الجماعي التعاوني متوازيا م .7
تساعد المتعمم عمي تجسيد أو تمثيل األمور الغير واضحو في أذىان المتعممين من خالل  .8

 المحاكاة.
 :Pattern)): الباترون ثانيا

  :Pattern))مفيوم الباترون 
 أو رسم أو تفصيمة أو مخطط أو شكلمثال أو عينة يقصد بالباترون في المغة: "

 (.0220 الشاذلي،)
ويعرف الباترون عمي أنو رسم يمثل أبعاد الجسم البشري الثالثة تبعا لمقياسات الدقيقة لو أو تبعا 

، وىو يمثل النصف األيمن الورق أو الورق المقوي أو القماشلجداول القياسات ويرسم عمي 
، ويأخذ شكل ىذا الجسم بواسطة الخياطات يوضع عند التفصيل عمي قماش مزدوجلمجسم حيث 

 .(0228، السالم )عبد نسات وال يحتوي عمي مقدار الخياطات وال أي زياداتوالب
 : أنواع الباترونات

الباترون المسطح: يستخدم في ىذا النوع من النماذج طريقة الرسم التخطيطي  .2
(Drafting)  وىي طريقة رسم ىندسي يستعين فييا المصمم بقياسات الجسم لعمل

 . (Bray,N.- 1987) خطوط النموذج المطموب

 (Modeling): تسمي ىذه الطريقة أيضا الذي يتم تشكيمو عمي المانيكان الباترون .0
م بمعني تكييف أو تشكيل الخامة حول الجسم الصناعي أو البشري بحيث يغطي الجس
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 السالم، عبد) ، ويترك مقدار كافي لراحة الجسمويكون مطابقا لو وغير ممتصق بو
0223). 

: المانيكان عمي التشكيل وطريقة المسطحة الطريقة من كال إعدادىا في يستخدم باترونات .3
، ثم يتم ضبطو وتعديمو عمي المانيكان لعمل باترون األساسي بالطريقة المسطحةينفذ ال

عبد ) ، وتحديد مواضع الخياطات األساسيةلتصميم المطموب مع تشكيل البنساتباترون ا
  .(0226 العاطي،

عمي  يستخدم في إنتاجو الطريقة المسطحة أو طريقة التشكيل: التجاري الجاىز الباترون .4
 شف طريق عن الموضة مجالت من عميو الحصول ، يتمالمانيكان أو الطريقتين معا

 لمخياطات بمقدار مزودا ويكون ، الموضح لمقياس تبعا الممحق الخاص من الباترونات
 ،)معروف بو الخاص التصميم حسب فيو الراحة نسبة وتختمف الخارجية، حدوده لكل

0223). 
، سطح يستخدم في رسمو قياسات الجسمىو باترون أساسي م: الباترون الصناعي .5

، وال يضاف ليذا النوع من الباترونات ل المعمومات واالرشادات الضروريةمحتويا عمي ك
، االنتياء من رسم التصميم المطموب، وينفذ عمي ورق مقويمقدار خياطة إال بعد 

 وحوافو تقوي بالمعدن لحماية أجزائو من سالح المقص الكيربائي أثناء عممية القص
  .( 0226الفرماوي، )
 ىذا الباترون يتم عممو عمي مرحمتين ىما : ذي يتم عممو باستخدام الكمبيوترالباترون ال .6

 يقوم القائم بإعداد الباترون األساسي باألجزاء األساسية المرحمة األولي يدويا :
 .أي طريقة من طرق بناء الباتروناتبلو 

 يقوم القائم بإعداد الباترون بإدخال أجزاء الباترون المرحمة الثانية آليا :
تقبل ، ويسيةاألساسي الذي سبق إعداده عن طريق لوحة اإلدخال اإللكترون

معيا سواء ، ثم يتم التعامل ثم يخزنيا في ذاكرتو الحاسب أجزاء الباترون
أو التغيير في أجزاء من الباترون، أو االضافة التعديل  بالتعشيق أوبالتدريج أو 
 .( (Cheng. K, 1996))،Aldrich, W, 2008لمباترون 
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 :(0220)األعصر،  أساسيات إختيار الباترونات
: تعتبر الباترونات الحديثة التي تتماشي مع آخر صيحات الموضو مرتفعة مسايرة الموضو .2

 التي مضي عمييا فترة من الزمن.مك السعر بالمقارنو بت
الشكل التشريحي لمجسم أو قياسات القوام: اىتمت الكثير من المؤسسات المتخصصو في  .0

النماذج بدراسة الجسم البشري لموصول إلي قياسات وتقسيمات نموذجيو تتفق مع معظم 
، مجموعات )المراىقات 6لمرأة إلي ، ويوجد منيا تقسيم ألحجام جسم ااألجسام أنماط

 .الشابات، اآلنسات، السيدات، الشابات الصغيرات، نصف الحجم(
: ان قوام النساء يختمف من امرأة إلي آخري وبالتالي فان الباترونات مطابقة القياسات .3

، ومن الميم أن تعرف كل امرأة نوع قواميا من خالل تتبع ىذا االختالف في شكل القوام
  جداول القياسات المقننة.

 من ليا المناظرة أماكنيا عمي الباترون خطوط تطابق مدي ىو الضبط :الباترون ضبط 
 وجسم الثياب بين واالنسجام التناسق وىو، (المحيط –العرض –الطول) الثالثة بأبعاده الجسم
 الجسم عمي الصحيحة أماكنيا عمي ومنسدلة مستقرة الزي تصميم خطوط تكون أن بمعني االنسان
 (.C.K. Au, Y.-S. Ma – 0222، )( 0228 )إدريس، مظيره من وتحسن معو تناغم وتحدث

 العوامل المؤثرة عمي ضبط النموذج )الباترون(:
 مقاس الجسم أو قياسات القوام نفسو. .2
 كمية أو مقدار الراحة ويتم تقديرىا تبعا ل )شكل الجسم، األقمشة المستخدمة، التصميم(. .0
 نوع الممبس )متطمبات الطراز أو الموضو(. .3
 والميكانيكية. الطبيعية االقمشة خواص .4

 منيا كل ويرتبط لمممبس، الجيد الضبط لتحقيق مشتركة عوامل ىناك :لممالبس أسس الضبط الجيد
 (0226الحفيظ،  )عبد تشمل التي األساسية العوامل بين المتبادلة العالقات إدراك يجب باآلخر،
  : (0222المطيف،  )عبد

الضبط الجيد المؤثر عمي جمال الثوب وتوافقو : الخط ىو أحد عوامل  Lineالخط .2
  .وانسجامو مع تكوين الجسم

الضبط  يعتبر اتجاه النسيج من أىم العوامل المؤثرة في عممية:  grainاتجاه النسيج .0
: setاالنسدال  االتزان و االنسدالكذلك يؤثر في العوامل اآلخري ك، و الجيد لممالبس
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مرغوب يجب أن يشكل القماش بطريقة ناعمة خالية من أي ثنيات أو اتساعات غير 
 . (0222، نسدل عمي الجسم بسالسة وانسيابية )شكري، بحيث يفييا

الرداء المتوازن ىو الرداء الذي يعطي الشعور بالراحة عند : Balanceاالتزان  .3
حتفظا ويظل مالنظر إليو وال يتغير وضعو عمي الجسم عندما يتحرك الشخص 

  بالوضع الطبيعي عمي الجسم.
يعرف مقدار الراحو بأنو مسافة إضافية عمي قياسات الجسم أو ىي  :Easeالراحة  .4

نسبو متفق عمييا من السنتيمترات تضاف إلي قياسات الجسم الفعمية خالل مرحمة 
 إعداد الباترون وذلك إلتاحة الفرصة لحركة الجسم وراحتو. 

 : Skirt ثالثا: الجونمو
مفيوم الجونمو: ىي رداء خاص لمنساء لتغطية الجزء السفمي من الجسم، طوليا يبدأ من خط 

 .(0220 ،الحفيظ )عبد الوسط وينتيي طوليا فوق أو تحت الركبتين تبعا لمموضة وشكل التصميم
  تعد الجونمو زيا يرتدي مع البموزة أو الجاكيت، ويختمف تصميم خطوطيا وخاماتيا وألوانيا

 حسب الموضة السائدة.
  ،أنواع الجونمو )جونمو كالونيو، جونمو متسعة من أعمي وضيقة من أسفل، جونمو شكل الجرس

 )زغمول، الجونمو بميسيو، جونمو ضيقو، جونمو شبو ضيقو، جونمو الكسرات، الجونمو الجينز(
0226). 

  جونمة شورت( وىناك نوع آخر من الجونالت يأخذ شكل البنطمون ويسميSkirt Short)  
 .(0226 ،الحفيظ عبد)

 :اإلطار التطبيقي لمبحث
 بموضوع البحث المتعمقةعمل دراسة مسحية لمبحوث والدراسات السابقة والمراجع  .2

 . واإلستفاده منيا في إعداد اإلطار النظري لمبحث
 الغفار، عبد)لطالبات قسم االقتصاد المنزلي اد قائمة بميارات رسم باترون الجونمةإعد .0

 لمتعرف المجال ىذا في السابقة البحوث والدراسات عمى وذلك من خالل االطالع ،(0226
 .الطالبات لدى التي يمكن تنميتيا جونمةال باترون األساسية لرسم الميارات عمى
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عينة البحث من طالبات الفرقة الثالثة قسم االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية تحديد  .3
والثانية ( طالبة، 25) وعددىا سيمين إلي مجموعتين األولي ضابطةجامعة بورسعيد، وتق

 .( طالبة25)وعددىا  تجريبية
قامت الباحثة بإتباع المراحل األساسية لنموذج عبد المطيف الجزار في تصميم البرنامج  .4

 التعميمي وىو نموذج مكون من خمس مراحل أساسية ىم:
 خصائص تحديد وتتضمن ىذه المرحمة: (Analysis)أوال: مرحمة الدراسة والتحميل 

 .التعميمية والموارد الواقع ودراسة المتعممين، واحتياجات
: وتتضمن ىذه المرحمة صياغة األىداف اإلجرائية (Design)ثانيا: مرحمة التصميم 

، األىداف الوجدانية(، وتحديد المحتوي لمبرنامج وتسمسميا )األىداف المعرفية، األىداف الميارية
ختيار ختيار األساليب واالستيراتيجيات التعميمية، وا   عناصر التعميمي لمبرنامج، وبناء االختبار، وا 

عداد التصميم  ، (السيناريو) لمبرنامج التنفيذي البرنامج، وا 
 إنتاج أو تعديل أو : وتتضمن ىذه المرحمة إقتناء(Production)ثالثا: مرحمة اإلنتاج 

ستخداميا، واستخدمت المتعددة الوسائط عناصر المتعددة، رقمنة الوسائط  الباحثة مجموعة  وا 
 : التعميمي كالتالي البرنامج إلعداد البرامج من

 ( انثزايج انًضتخذيح إلػذاد انثزَايج انتؼه2ًٍُجذول )
 

 وظُفح انثزَايج اصى انثزَايج و

1 Adobe Photoshop cs6 هذا انثزَايج فٍ رصى تاتزوٌ انكى تى إصتخذاو 

2 Microsoft PowerPoint 

2010 

تى إصتخذاو انثزَايج إلػذاد شزائح انثزَايج 

 وتحزَكها

3 Microsoft Paint 

 

تى إصتخذاو هذا انثزَايج فٍ ػًم تؼض انتؼذَالخ 

 ػهٍ انصىر وانخطىط انًضتخذيح نهزصى
 

وقامت الباحثة بتجميع كل عناصر البرنامج والتي تم تحديدىا في السيناريو وتنسيقيا مع 
ختيار حركتيا وألوانيا وأحجاميا وطريقة عرضيا )النصوص  بعضيا من خالل تصميم الشاشات وا 

 والصور وخطوات رسم الباترون(.
المصغرة إلجراء التقويم  التجربة إجراء : وفييا يتم(Evaluation)رابعا: مرحمة التقويم 

جراء التقويم النيائي )التجميعي(، وىي المرحمة األخيرة في  التجربة إجراء البنائي، ثم الموسعة،  وا 
الخطوات اإلجرائية إلنتاج البرنامج التعميمي، حيث إنيا المؤشر الذي يستدل منو عمي فاعمية 
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لمرجوة. وتشتمل تمك المرحمة عمي وكفاءة البرنامج التعميمي في تحقيق األىداف التعميمية ا
 جزئيين ىامين ىما:

التقويم البنائي: حيث يتم قبل وبعد إستخدام الطالبات لمبرنامج وتسجيل النتائج في  . أ
 الحالتين ومقارنتيما ببعض لمتأكد من تحقيق األىداف التعميمية المرجوة.

تي يوصي بيا األساتذه التقويم النيائي: حيث يتم من خالل االنتياء من عمل التعديالت ال . ب
المحكمون والخبراء في مجاالت التخصص، والتعديالت الناتجة عن التجريب اإلستطالعي 

 لمتأكد من صالحية البرنامج التعميمي لمتطبيق الفعمي.
: وفي ىذه المرحمة، ينفذ االستخدام الميداني والتقويم (Use)خامسا: مرحمة االستخدام 

 المستمر.
 مراحل بناء االختبار: د االختبار التحصيمي المعرفي ،قامت الباحثة بإعدا

تحديد أىداف االختبار: ىدف ىذا االختبار إلي قياس تحصيل عينة من طالبات  . أ
الفرقة الثالثة بقسم االقتصاد المنزلي لممعمومات الموجودة بالبرنامج في ضوء 

 مستويات التعمم )التذكر والفيم والتطبيق(.
صيغت أسئمة االختبار من نمط أسئمة الصواب والخطأ، صياغة أسئمة االختبار:  . ب

واالختيار من متعدد، اكتبي المصطمح العممي، اكتبي الرقم المناسب من عمي الشكل 
 بجوار العبارة المناسبة .

 وقد روعي عند صياغة األسئمة: . ت
 .صياغة األسئمة في صورة واضحة 
 .تجنب أسئمة النص 
  .البدائل مستقمو عن بعضيا 
  الموضوعية ليا إجابة واحدة.األسئمة 

وضع تعميمات االختبار: تم شرح تعميمات االختبار في البداية قبل اجابة الطالبات  - أ
 عميو وتوضيح اليدف منو وعدد األسئمة وكيفية اإلجابة عمييا.

ورقة بيا جدول يوضح مفتاح تصحيح  الباحثة إعداد مفتاح تصحيح االختبار: أعدت - ب
موضوعيتو، وىو جدول يوضح عميو رقم السؤال واإلجابة أسئمة االختبار لضمان 

 درجة إجمالي درجة  بمجموع عشرونبحيث تحصل كل إجابة عمي درجة واحدة، 



 إعداد برنامج تعميمي متعدد الوسائط لتدريس باترون الجونمة 
 أًَاٌ غزي، د. يًُ ػُضٍ، و.و. إصزاء االتزتًد.  أ.إػذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202–يوينو  –العدد الرابع عشر  –مجمة التربية النوعية 
 
 

194 

 االختبار.
( من األساتذه 25صدق االختبار التحصيمي: تم تحكيم االختبار من قبل عدد ) - ج

طرق المتخصصين في مجال االقتصاد المنزلي )تخصص مالبس ونسيج( ومناىج و 
باترون  رسم بميارات الخاص التحصيمي االختبار تحكيم تدريس من خالل إستمارة

 .الجونمة
بتصميم بطاقة المالحظة لتقييم أداء الطالبات  قامت الباحثةإعداد بطاقة المالحظة:  - د

لمميارات الخاصة برسم باترون الكم  وفييا يتم قياس مستوي أداء الطالبة لمميارة ما 
(  من األساتذه 25بين )جيد، متوسط، ضعيف( وقد تم تحكيميا من قبل عدد  )

 المتخصصين في مجال االقتصاد المنزلي )تخصص مالبس ونسيج( ومناىج وطرق
 بطاقة تحكيم إستمارة التدريس الستطالع رأييم في بطاقة المالحظة من خالل

 .باترون الجونمة رسم لميارات الطالبات ألداء المالحظة
 إجراءات التجربة:

 ( طالبة تم إختيارىم كالتالي:32من )تكونت عينة البحث : تجييز عينة البحث .2
 الفرقة الثالثة، قسم طالبات طالبة من  (25) الضابطة: عددىم المجموعة

 االقتصاد المنزلي، كمية التربية النوعية، جامعة بورسعيد.
 طالبة من طالبات الفرقة الثالثة، قسم  (25) التجريبية: عددىم المجموعة

 االقتصاد المنزلي، كمية التربية النوعية، جامعة بورسعيد.
 تطبيق أدوات القياس قبميا:  .0

  المعرفي عمي عينة البحث التي تتكون من تم تطبيق االختبار التحصيمي
( طالبة، والمجموعة التجريبية 25مجموعتين المجموعة الضابطة وعددىا )

 ( طالبة.25وعددىا )
 يارات ثم حساب درجاتيم القبمية في االختبار التحصيمي المعرفي المرتبط بم

بيدف قياس مدي تعرف الطالبات عمي محتوي المادة  رسم باترون الجونمة
تعميمية التي سوف تدرس ليم بالطريقة التقميدية ومن خالل البرنامج المقترح ال

ورصدت درجات الطالبات التي تستحقيا الستخداميا في حساب درجات الكسب 
 لمتحصيل المعرفي المرتبط بالبرنامج.
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  . تم توجيو الطالبات إلي قراءة التعميمات واالختبار جيدا واالجابة عميو بدقو 
 مم: مرحمة التع .3

 الضابطة: تم التدريس لمطالبات بطريقة المحاضرة التقميدية  بالنسبة لممجموعة
مع  ريقة رسم باترون الجونمةوبطريقة البيان العممي باستخدام السبورة لط

 االستعانة ببعض الصور التوضيحية.
 بالطالبات وأوضحت لين طريقة  الباحثةالتجريبية: التقت  بالنسبة لممجموعة

ستخدام الحاسب اآللي ووضحت لين طريقة استخدام البرنامج، وفكرة التدريس با
وىدف البرنامج، تم تدريب الطالبات عمي كيفية الدخول والخروج من البرنامج 

 والتنقل بين شرائح البرنامج.
 الرشاد فقط، وقامت أثناء دراسة الطالبات عمي التوجيو وا اقتصر دور الباحثة

ارات رسم باترون ري لمطالبات أثناء تعممين ميبتقييم األداء الميا الباحثة
 الموجودة بالبرنامج التعميمي مستخدمة بطاقة المالحظة.الجونمة 

 تطبيق أدوات القياس بعديا:  .4
  تم تطبيق االختبار التحصيمي المعرفي البعدي عمي المجموعتين الضابطة

بيدف التعرف عمي درجة  من دراسة باترون الجونمةوالتجريبية بعد االنتياء 
 الكسب في التحصيل لكل طالبة من طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية.

 في مدة قدرىا فصل دراسي  تطبيق التجربة األساسية لمبحث تم االنتياء من
 (.0229/0202)الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي 

 والبعدي ورصد  قامت الدارسة بتصحيح االختبار التحصيمي المعرفي القبمي
الدرجات لممجموعتين الضابطة والتجريبية ورصد درجات بطاقة المالحظة التي 

 تقيس األداء المياري لمطالبات .
  استخدمت الدارسة حزمة البرامج االحصائية(SPSS.V.25)  لمعالجة النتائج

 إحصائيا.
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 ( شاشح انشكم انُهائٍ نثاتزوٌ انكًز.33شكم )

 عرض النتائج: 

 والتجريبية في التطبيق القبمي لالختبار التحصيمي:التجانس بين المجموعتين الضابطة 
قامت الدارسة بالتأكد من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي لالختبار 

لممجموعات المستقمة بواسطة الحزمة اإلحصائية لمعموم t "Test " "ت" التحصيمي باستخدام اختبار
 نتائج ىذا االختبار. 3ويوضح جدول رقم  (Spss.V.25)االجتماعية المعروفة اختصارا ب 

نذرجاخ انتطثُك انمثهٍ نهًجًىػتٍُ انضاتطح وانتجزَثُح نالختثار  t "Test( َتائج اختثار "خ" "3جذول )

 انتحصُهٍ.

 انؼُُح

 

 
 انًتغُز

 انًجًىػح انتجزَثُح 

 لًُح

 " خ "

يضتىي 

 انذالنح
 انتطثُك انثؼذي انتطثُك انمثهً

 انًتىصظ انؼذد
االَحزاف 

 انًؼُاري
 انًتىصظ انؼذد

االَحزاف 

 انًؼُاري

 غُز دانح -.189 2 4.4 15 1.9 4.3 15 انتحصُم

 
( يًا َشُز إنً أَه 0.01َتضح يٍ انجذول انضاتك أٌ لًُح "خ" غُز دانح إحصائُاً ػُذ يضتىي )

درجاخ طانثاخ انًجًىػح انضاتطح وانتجزَثُح فً انتطثُك  ال َىجذ فزق دال إحصائُاً تٍُ يتىصطً

 انمثهً  نالختثار انتحصُهً، يًا َشُز إنٍ تكافؤ انًجًىػتٍُ فٍ انتطثُك انمثهٍ. 



 إعداد برنامج تعميمي متعدد الوسائط لتدريس باترون الجونمة 
 أًَاٌ غزي، د. يًُ ػُضٍ، و.و. إصزاء االتزتًد.  أ.إػذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202–يوينو  –العدد الرابع عشر  –مجمة التربية النوعية 
 
 

205 

 

 
( رصى تُاٍَ نًتىصطٍ درجاخ انًجًىػح انضاتطح وانتجزَثُح فٍ انتطثُك انمثهٍ نالختثار انتحصُهٍ 34شكم )

 نًهاراخ رصى تاتزوٌ انكى.

 المعالجة اإلحصائية:
 (باحثةاالختبار التحصيمى:)إعداد ال

 أواًل : صدق االختبار:
 صدق المحكمين: .2

 ( من 25قامت الباحثة بتحكيم االختبار التحصيمي في صورتو األولية من قبل عدد )
األساتذة المتخصصين في مجال االقتصاد المنزلي )تخصص مالبس ونسيج( والمناىج 

مدي مناسبة األسئمة لقياس المعمومات المعرفية لميارات رسم وطرق التدريس لتحديد 
 باترون الكم. 

  عادة ضافة وا  تم إجراء التعديالت المقترحة لألساتذة المحكمين من حذف وتعديل وا 
( سؤال لقياس المعمومات المعرفية 02صياغة لبعض األسئمة، أصبح االختبار مكون من )

األساتذة المحكمين عمي االختبار التحصيمي  لميارات رسم باترون الكم، وجاءت أراء
 المعرفي في صورتو النيائية من حيث : 

 %.93.3وضوح األسئمة بنسبة  . أ

 %.222االرتباط بالمحتوي بنسبة  . ب

 %.222المستوي المعرفي بنسبة  . ج

 %.222مالئمة االختبار لممرحمة العمرية لمطالبات بنسبة  . د

0

1

2

3

4

5

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 المجموعة الضابطة

 المجموعة التجريبية
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 الصدق التكويني:  .0

   عمى عينة استطالعية من طالبات الفرقة االختبار التحصيمى قامت الباحثة بتطبيق
جامعة بورسعيد بمغ عددىا )ن =  –تخصص اقتصاد منزلى بكمية التربية النوعية  الثالثة
االرتباط  معامالت ( وذلك لحساب االتساق الداخمى لالختبار وذلك عن طريق حساب00

 – 2.547) الت االرتباط بينسؤال والدرجة الكمية وتراوحت قيم معام بين درجة كل
االختبار  مما يشير إلى أن (2.22)( وىى قيم دالة إحصائيًا عند مستوى 2.873

 من الصدق. التحصيمى عمى درجة مناسبة
 ثانيًا: ثبات االختبار:

 لمتحقق من ثبات االختبار ككل تم استخدام طريقة التجزئة النصفية Split half   وبمغت
( وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة 2.575قيمة معامل االرتباط بين نصفى االختبار )

(. ويتضح مما سبق أن 2.732بمغت قيمة معامل ثبات االختبار ) ((Guttman جيتمان
 االختبار يتسم بدرجة مناسبة من الثبات.

  سؤال لقياس  (02)ومن إجراءات الصدق والثبات السابقة أصبح االختبار مكون من
، واالختبار بيذه الصورة النيائية صالح لمتطبيق عمى عينة باترون الكمالتحصيل فى رسم 
 البحث األساسية.
 (لباحثةبطاقة المالحظة:)إعداد ا

 أواًل : صدق البطاقة:
 صدق المحكمين: .2

 ( من 25قامت الباحثة بتحكيم بطاقة المالحظة في صورتيا األولية من قبل عدد )
المتخصصين في مجال االقتصاد المنزلي والمناىج وطرق التدريس لتحديد مدي األساتذة 

مناسبة نقاط بطاقة المالحظة لكل محور لقياس األداء المياري لمطالبات لرسم باترون 
 الجونمة. 

  : وجاءت أراء األساتذة المحكمين عمي بطاقة المالحظة في صورتيا النيائية من حيث 
 %.222)مناسب( بنسبة  . أ

 %.2اسب إلي حد ما( بنسبة )من . ب

 %.2)غير مناسب( بنسبة  . ج
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 الصدق التكويني: .0
  عمى عينة استطالعية من طالبات الفرقة بطاقة المالحظة قامت الباحثة بتطبيق

جامعة بورسعيد بمغ عددىا )ن =  –تخصص اقتصاد منزلى بكمية التربية النوعية  الثالثة
لمبطاقة وذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط  ( وذلك لحساب االتساق الداخمى00

 – 2.497أداء والدرجة الكمية وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين ) بين درجة كل
مما يشير إلى أن بطاقة المالحظة  (2.22)دالة إحصائيًا عند مستوى  ( وىى قيم2.822

 الصدق. عمى درجة مناسبة من
 ثانيًا: ثبات البطاقة:

  ككل تم استخدام طريقة التجزئة النصفيةالبطاقة لمتحقق من ثبات Split half  وبمغت
( وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة 2.762)البطاقة قيمة معامل االرتباط بين نصفى 

(، ويتضح 2.864بمغت قيمة معامل الثبات )(  (Spearman-Brown سبيرمان وبراون 
 مناسبة من الثبات.تسم بدرجة البطاقة تمما سبق أن 

  ( أداء، 04)ومن إجراءات الصدق والثبات السابقة أصبحت بطاقة المالحظة مكونة من
باترون األساسية أثناء رسم  بحثوالبطاقة بيذه الصورة النيائية صالحة لمالحظة عينة ال

 الجونمة.

 تحكيم البرنامج التعميمي:
  حيث الناحية الفنية والعممية، وتم صممت الباحثة استمارة تحكيم لمبرنامج التعميمي من

( من األساتذة المتخصصين في مجال االقتصاد المنزلي )تخصص 25عرضيا عمي عدد )
 مالبس ونسيج( وتكنولوجيا التدريس والمناىج وطرق التدريس.

 وجاءت أراء األساتذة المحكمين عمي صالحية البرنامج التعميمي في صورتو النيائية من 
 : حيث

 نية:الناحية الف .2
 %.97)مناسب( بنسبة  . أ

 %.3)مناسب إلي حد ما( بنسبة  . ب

 %.2)غير مناسب( بنسبة  . ت

 الناحية العممية: .0
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 %.96.0)مناسب( بنسبة  . أ

 %.3.8)مناسب إلي حد ما( بنسبة   . ب

 %.2)غير مناسب( بنسبة   . ج
 :المعالجة اإلحصائية

 :اختبار صحة الفرض األول 
 درجات ىبين متوسط "يوجد فرق دال إحصائياً الختبار صحة الفرض األول والذى ينص عمى أنو 

ر التحصيمى لصالح التطبيق طالبات المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لالختبا
لممجموعات المرتبطة بواسطة الحزمة  t" Test"))" استخدمت الباحثة اختبار "ت" البعدى

 نتائج ىذا الفرض: (2)، ويوضح جدول  Spss.V.25اإلحصائية المعروفة اختصارًا ب 
 انًتىصطاخ واالَحزافاخ انًؼُارَح ولًُح "خ " ويضتىي دالنتها نهًجًىػح انتجزَثُح (4جذول )

 .فً انتطثُك انمثهً وانثؼذي نالختثار انتحصُهً
 

 انؼُُح

 

 
 انًتغُز

 انًجًىػح انتجزَثُح

 لًُح

 " خ "

 

يضتىي 

 انذالنح

حجى 

األثز 

"يزتغ 

 إَتا"

 انتطثُك انثؼذي انتطثُك انمثهً

 انًتىصظ انؼذد
االَحزاف 

 انًؼُاري
 انًتىصظ انؼذد

االَحزاف 

 انًؼُاري

 0.98 0.01 39.1 1.3 18.7 15 1 1.4 15 تحصُمان

مما يشير إلى وجود  (2.22)إحصائيًا عند مستوى  ةيتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" دال
طالبات المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لالختبار درجات  ىبين متوسطفرق 

 التحصيمى لصالح التطبيق البعدى.
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 .فً انتطثُك انمثهً وانثؼذي نالختثار انتحصُهً انًجًىػح انتجزَثُحتُاًَ نًتىصطً درجاخ رصى  (35شكم )

 :اختبار صحة الفرض الثانى 
 ىبين متوسط الختبار صحة الفرض الثانى والذى ينص عمى أنو "يوجد فرق دال إحصائياً 

التحصيمى لصالح فى التطبيق البعدى لالختبار  والتجريبية الضابطةطالبات المجموعتين درجات 
لممجموعات المستقمة  (t" Test")طالبات المجموعة التجريبية" استخدمت الباحثة اختبار "ت" 

، ويوضح جدول Spss.V.25المتساوية العدد بواسطة الحزمة اإلحصائية المعروفة اختصارًا ب 
 نتائج ىذا الفرض: (0)

 ويضتىي دالنتها نهًجًىػتٍُانًتىصطاخ واالَحزافاخ انًؼُارَح ولًُح "خ "  (5جذول )

 نتطثُك انثؼذي نالختثار انتحصُهً.انضاتطح وانتجزَثُح فً ا
 

 انؼُُح

 

 

 انًتغُز

 انًجًىػح
 لًُح

" خ 

" 

 

يضتىي 

 انذالنح

 يؼايم األثز

"يزتغ 

 إَتا"

 انتجزَثُح انضاتطح

 انًتىصظ انؼذد
االَحزاف 

 انًؼُاري
 انًتىصظ انؼذد

االَحزاف 

 انًؼُاري

 0.37 0.01 3.2 1.3 18.7 15 2.3 16.5 15 صُمانتح

 

مما يشير إلى وجود  (2.22)إحصائيًا عند مستوى  ةيتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" دال
طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى لالختبار درجات  ىبين متوسطفرق 

 التحصيمى لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
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 .انتجزَثُح فً انتطثُك انثؼذي نالختثار انتحصُهًانضاتطح وانًجًىػتٍُ رصى تُاًَ نًتىصطً درجاخ  (36شكم )
 

 :اختبار صحة الفرض الثالث 
 ىبين متوسط الختبار صحة الفرض الثالث والذى ينص عمى أنو "يوجد فرق دال إحصائياً 

التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة لصالح  فى والتجريبية الضابطةطالبات المجموعتين درجات 
لممجموعات المستقمة  ((t" Test"" استخدمت الباحثة اختبار "ت" طالبات المجموعة التجريبية

، ويوضح جدول  Spss.V.25المتساوية العدد بواسطة الحزمة اإلحصائية المعروفة اختصارًا ب 
 نتائج ىذا الفرض: 3رقم 

 واالَحزافاخ انًؼُارَح ولًُح "خ " ويضتىي دالنتها نهًجًىػتٍُانًتىصطاخ  (6جذول )

 .ح فً انتطثُك انثؼذي نثطالح انًالحظحانضاتطح وانتجزَثُ

 انؼُُح 

 

 

 انًتغُز

 انًجًىػح 
 لًُح

 "

خ 

" 

 

يضتىي 

 انذالنح

يؼايم 

 األثز

"يزتغ 

 إَتا"

 انتجزَثُح انضاتطح

 انًتىصظ انؼذد
االَحزاف 

 انًؼُاري
 انًتىصظ انؼذد

االَحزاف 

 انًؼُاري

 0.57 0.01 6 2.1 51.8 15 2.7 46.4 15 انتحصُم

مما يشير إلى وجود  (2.22)إحصائيًا عند مستوى  ةيتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" دال
لبطاقة  طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدىدرجات  ىبين متوسطفرق 

 المالحظة لصالح طالبات المجموعة التجريبية.
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فً انتطثُك انثؼذي نثطالح  انتجزَثُح وانضاتطحو انضاتطح انًجًىػتٍُرصى تُاًَ نًتىصطً درجاخ  (37شكم )

 .انًالحظح

 مناقشة النتائج:
 الجونمة لالختبار التحصيمي لميارات رسم باترون t" Test")جاءت نتائج اختبار "ت" ) .2

قبل وبعد تطبيق البرنامج لطالبات المجموعة التجريبية أن قيمة "ت" دالة إحصائيًا عند 
( مما يشير إلى وجود فرق بين متوسطى درجات طالبات المجموعة 2.22مستوى )

 التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى لالختبار التحصيمى لصالح التطبيق البعدى.
  ول " يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى وىو ما يثبت صحة تحقق الفرض األ

لالختبار التحصيمى  طالبات المجموعة التجريبية فى التطبيق القبمى والبعدى درجات
 ".لصالح التطبيق البعدى

 ترون الجونمةلالختبار التحصيمي لميارات رسم با  "(t" Test)" ت" اختبار جاءت نتائج .0
التطبيق البعدى لالختبار التحصيمى أن قيمة "ت"  لممجموعتين الضابطة والتجريبية فى

( مما يشير إلى وجود فرق بين متوسطى درجات 2.22دالة إحصائيًا عند مستوى )
طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى لالختبار التحصيمى لصالح 

 طالبات المجموعة التجريبية.
  يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى  "وىو ما يثبت صحة تحقق الفرض الثاني

طالبات المجموعتين الضابطة و التجريبية فى التطبيق البعدى لالختبار التحصيمى  درجات
 ."لصالح طالبات المجموعة التجريبية
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 لدرجات بطاقة المالحظة ألداء ميارات رسم باترون "(t" Test)" ت" اختبارجاءت نتائج  .3
لممجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى لبطاقة المالحظة أن قيمة  الجونمة

( مما يشير إلى وجود فرق بين متوسطى درجات 2.22"ت" دالة إحصائيًا عند مستوى )
طالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية فى التطبيق البعدى لالختبار التحصيمى لصالح 

 طالبات المجموعة التجريبية.
 ما يثبت صحة تحقق الفرض الثالث "يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطى  وىو

البعدى لبطاقة المالحظة  طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق درجات
 المجموعة التجريبية." لصالح طالبات

أرجعت الدارسة وجود الفروق الدالة إحصائيا بين مجموعتين الدراسة لصالح المجموعة  .4
 جريبية إلي:الت
  برنامج الوسائط المتعددة المقترح والذي استخدم لتدريس باترون الجونمة لممجموعة 

 بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية.التجريبية 
   طريقة التدريس باستخدام البرنامج التعميمي أتاحت لكل طالبة التعمم وفقا لسرعتيا

 الخاص بيا.خالل جياز الكمبيوتر الخاصة من 
 التوصيات:

تحويل المقررات الدراسية تخصص مالبس ونسيج بكميات االقتصاد المنزلي وكميات التربية النوعية  .2
 إلي برامج تعميمية متعددة الوسائط. 

 تدريس باترونات المالبس الرجالي واألطفال إلي برامج تعميمية باستخدام الوسائط المتعددة.  .0

ر فرص عمل لخريجي كميات االقتصاد المنزلي والتربية النوعية ربط الصناعة بالتعميم لتوفي .3
 تخصص مالبس ونسيج.

تدريب أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة تخصص المالبس والنسيج عمي إعداد برامج   .4
 تعميمية متعددة الوسائط  في المقررات التدريسية بذات التخصص.

بمعامل المالبس والنسيج في الكميات المتخصصو لتسييل عممية  ( Data show )توفير أجيزة  .5
 تدريس البرامج التعميمية بذات التخصص.

 تسويق ىذه البرامج لدي مصانع المالبس الجاىزة ذات الصناعات الصغيرة. .6

توجيو نظر المؤسسات التعميمية إلي إستراتيجيات وأنماط جديدة في برامج الوسائط المتعددة سعيا  .7
 ء بمستوي نواتج التعمم.لالرتقا
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 المراجع بالمغة العربية:أوال: 
 ،2ط التعمم، مصادر ومراكز المدرسية بالمكتبات المتعددة الوسائط(. 0222. )إبراىيم، السعيد
 والنشر. الطباعة لدنيا الوفاء دار: اإلسكندرية
 ارمسترونجىيمين  وباترون البروفيمى الباترون بين مقارنة (.  دراسة0228إدريس، حاتم. )
 والعموم والفنون العمارة المصرية، مجمة لممرأة الحريمى الجاكيت تنفيذ فى منيا واإلستفادة

 (.22العدد )/اإلسالمية، المجمد والفنون لمحضارة العربية اإلنسانية، الجمعية
 الباترونات وتنفيذ تصميم ميارات تنمية في المدمج التعمم (. فعالية 0220األعصر، سعيد. ) 

( يوليو، 2ج – 249التربية، مجمة كمية التربية، العدد ) بكمية المنزلي طالبات االقتصاد لدى
 جامعة األزىر.
(. برنامج تعميمي مقترح لتصريفات بنسو الصدر واألكوال باستخدام 0222الحسيني، زينب. )

 تكنولوجيا الحاسب اآللي، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة قناة السويس.
 المختمفة الموديالت رسم ميارات تعمم في المتعددة الوسائط فاعمية(. 0224. )إيناس الدريدي،

(. 59) مجمد الزراعيـة، لمبحوث اإلسـكندرية مجمة األساسي، الباترون باستخدام لمبموزة
 (.0)العدد

 جامعة وفنون، عموم مجمة النماذج، تدريج في تحميمية وصفية . دراسة( 0220) الشاذلي، نورا. 
 .(2) ع، (04) مج: العدد/المجمد ، حموان

نتاج إعداد(. 0222. )الفار، إبراىيم  الدلتا:طنطا ،0 ط التفاعمية، المتعددة الوسائط برمجيات وا 
 . الحاسب لتكنولوجيا

(. إعداد نموذج مقترح يتناسب مع طبيعة جسم المرأة المصرية في 0226، مني. )الفرماوي
 مراحل الحمل المختمفة، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية. 

 النسائي الصناعي الباترون لتعمم الفائقة الوسائط في برنامج . فاعمية(0225) حسني، أمل.
 .حموان جامعة المنزلي، االقتصاد كمية ماجستير، رسالة والبكم، لمصم

 التفكير ميارات تنمية  عمي الوسائط متعددة الكمبيوتر برامج . فاعمية(0229. )حسونة، سماح
 رسالة التربية، بكميات المنزلي االقتصاد قسم طالبات لدي األزياء تصميم في االبتكاري
 .السويس قناة جامعة النوعية، التربية كمية دكتوراه،



 إعداد برنامج تعميمي متعدد الوسائط لتدريس باترون الجونمة 
 أًَاٌ غزي، د. يًُ ػُضٍ، و.و. إصزاء االتزتًد.  أ.إػذاد/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 0202–يوينو  –العدد الرابع عشر  –مجمة التربية النوعية 
 
 

214 

 األساسية والميارات تنمية المفاىيم في التعميمي الفيديو إستخدام فعالية(. 0226. )زغمول، سحر
 االقتصاد كمية دكتوراه، رسالة والنسيج، المالبس قسم طالب لدي النساء أزياء تصميم في

 .حموان جامعة المنزلي،
، القاىرة: 0المجال اإلعالمي، ط(. الوسائط المتعددة وتطبيقاتيا في 0226شفيق، حسنين. )

 رحمو برس لمطباعة والنشر.
 معاصرة، تقنيات أساليب(  عناصره – تطوره)  المانيكان عمي التشكيل .(0222) شكري، نجوي.

 .العربي الفكر القاىرة: دار
 الفكر. دار عمان: التعميم، تقنيات (.0228) .إسماعيل، سامح و شمي، نادر

 .العربي الفكر القاىرة: دار ،2ط لممرأة، الخارجية المالبس(. 0226. )الحفيظ، زينب عبد
 الفكر ، القاىرة: دار0واإلنتاج، ط اإلعداد بين الجاىزة (. المالبس0226الحفيظ، زينب. ) عبد

 العربي.
 الفكر دار القاىرة: ،2ط لممرأة، والمنزلية الخارجية المالبس(. 0220. )الحفيظ، زينب عبد

 .العربي
(. برنامج كمبيوتر متعدد الوسائط إلعداد وتنفيذ باترون العباءة الحريمي 0229الحق، نيا.) عبد

 لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة قناة السويس.
 القاىرة: عالم والحداثة، األصالة بين المانيكان عمي التشكيل .(0223) السالم، إيمان. عبد

 .الكتب
(. دراسة مقارنة ألساليب التدريج المتبعة بمصانع المالبس  0228السالم، زينب. )  عبد

 الجاىزة، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية.
(. برنامج تعميمي متعدد الوسائط لتدريس تدريج النماذج لطالبات قسم 0226العاطي، رانيا. ) عبد

 رسالة دكتوراه، كمية التربية النوعية، جامعة بورسعيد.االقتصاد المنزلي، 
 ،2ط النساء، مالبس باترونات لتصميم الشاممة الموسوعة (. 0226. )الغفار، شيربان عبد

 .العربي الفكر دار: القاىرة
 الكتب. دار المالبس، القاىرة: صناعة في الحاسب (.0222المطيف، سوسن. ) عبد

، القاىرة: دار اليدي لمنشر 2التصميم التعميمي لموسائط المتعددة، ط(. 0222عزمي، نبيل. )
 والتوزيع.



 إعداد برنامج تعميمي متعدد الوسائط لتدريس باترون الجونمة 
 أًَاٌ غزي، د. يًُ ػُضٍ، و.و. إصزاء االتزتًد.  أ.إػذاد/ 
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 دار اإلسراء. طنطا: التعميمية، والوسائل التعميم تكنولوجيا(. 0227. )عمي، محمد
 باترون رسم وميارات التحصيل تنمية في حاسوبي برنامج (. فاعمية0223غانم، صفاء. )

 (.0) العدد مصر، -باإلسماعيمية التربية كمية الجاىزةـ، مجمة المالبس لطالبات قسم الجونمة
 ،2ط الخصوصية، الدروس مواجية في ودورىا المتعددة الوسائط(. 0229. )السيدمرعي، 

 .المصرية األنجمو مكتبة. القاىرة
 األساسي الباترون لبناء المستخدمة الطرق لبعض مقارنة دراسة(. 0223. )معتصم، محمد
 .المنوفية جامعة المنزلي، االقتصاد كمية ماجستير، رسالة المراىقة، مرحمة في لمفتيات
 ،0ط والزخرفي، الوظيفي البنسات وتصميم األساسي الباترون(. 0223. )سناءمعروف، 

 .: دار الزىراءالرياض
 االلكتروني التعميم: العممي البحث في المتعددة الوسائط استخدام(. 0228. )موسي، حسين

 .الحديث الكتاب دار: القاىرة التعميمية، العممية في المتعددة الوسائط ودور
(. مقدمة في تخطيط البرامج التعميمية، القاىرة: دار اليدي لمنشر 0220محمد. )نصر، 

 والتوزيع.
 ثانيا: المراجع بالمغة األجنبية:

Aldrich, W. (2008): Metric Pattern Cutting For Women's                         

Wear" Fifth Edition. Black Well Science Ltd. 

Bray,N. (1987): Dress Pattern Designing , 5 th ed . BSP Professional Book 

, London. 

 Cheng, K. (1996): Computer Aided Advance, Textile – Asia. Volume                 

(27). 

 C.K. Au, Y.-S. Ma (2010):"Garment pattern definition, development and         

application with associative feature approach" ,journal Computers in         

Industry (61). 
 Hofstetter,F. (2001): Multimedia Literacy,New York Mc Graw.Hill. 

 

 

 


