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 ممخص البحث:
 

حفزت األزمة التي مر بيا العالم لجائحة فيروس "كورونا" إلي االبتكار داخل قطاعّ  
ر الحمول القائمة عمى التعمم عن بعد. التعميم دعما إلستمرارية التعميم والتدريب لتطوير وابتكا

وتأتي أىمية الدراسة الحالية بمواكبة اإلتجاه العام لمدولة نحو تطوير التعميم واستخدام 
التكنولوجيا الحديثة. كما تيدف لئلستفادة من تطبيقات اليواتف المحمولة " تيميجرام " 

ت تقنيات تنفيذ القميص واستخداميا في عرض لممحتوي التعميمي متضمنًا معارف وميارا
الرجالي وقياس فاعميتو في تنمية المعارف والميارات لدي طبلب شعبة المبلبس والنسيج، 
ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فاعمية استخدام تطبيقات الياتف المحمول 

ء المياري االختبارين التحصيمي المعرفي  واألدا"تيميجرام " لممجموعة التجريبية في كل من 
، كما توصمت إلى إيجابية اتجاه الطبلب نحو تعمم تقنيات  القبمي والبعدي لصالح البعدي

 تنفيذ القميص الرجالي، باستخدام الياتف المحمول. 
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Abstract: 

 

The crisis that the world has experienced due to the Coronavirus 

pandemic has stimulated innovation within the education sector in 

support of the continuity of education and training to develop and 

innovate solutions based on distance learning. The importance of the 

current study comes in keeping with the general trend of the state 

towards the development of education and the use of modern 

technology. It also aims to take advantage of the mobile applications 

"Telegram" and use them in a presentation of the educational content, 

including the knowledge and skills of the techniques of implementing 

the men's shirt and measure its effectiveness in developing the 

knowledge and skills of the students of the Clothing and Textile 

Division. Experimental in each of the two tests of cognitive 

achievement and skill performance, pre and post, in favor of the post, 

and it also found a positive attitude of students towards learning the 

techniques of implementing the men's shirt, using the mobile phone. 
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 مقدمة ومشكمة البحث: 
إن التحديات التي يواجييا العالم اليوم والتغير السريع الذي طرأ عمي كافة مجاالت 
الحياة الثقافية واالجتماعية ، وظيور مجتمع المعرفة يمقي عمي المؤسسات التعميمية مسؤولية 

مجاالت الخبرة األخذ بطرق ووسائل ونظريات وأساليب التعمم الحديثة لتحقيق أىدافيا وتييئة 
لممتعممين إلعدادىم عمى درجة عالية من الكفاءة  واإلرتقاء بأدائيم وقدراتيم ، فمم يعد دور 
تباع األساليب التقميدية في التدريس بل أصبحت مسئوليتو  المعمم قاصرًا عمي الشرح واإللقاء وا 

الجة أسباب القصور األولي ىي جعل المتعمم أكثر نشاطا وفاعمية ومحورالعممية التعميمية لمع
 (2019في التعمم. )رافع حسن وحسين حمود: 

وفي ظل التقدم والتطور والتغيير المستمر الذي يشيده العالم اليوم أصبحت الشبكة 
العنكبوتية أحد وسائل االرتقاء بمستوي التعميم حيث يمكن من خبلليا إيصال المعمومات 

احثات والميتمين بالمجاالت المختمفة، وبدأ التخصصية الي أكبر عدد ممكن من الباحثين والب
اىتمام الدول المتزايد لتوظيف تقنية المعمومات والشبكة العنكبوتية في إنشاء بيئات تعميمية 

عمى سرعة  والعمل تدريبية تفاعمية إلكترونية جديدة وحيوية لجذب انتباه واىتمام المتعممين
ات والمساىمة في بناء كوادر وكفاءات متميزة اإلتصال لنقل المعمومات وتبادل اآلراء والخبر 

 وزيادة أساليب ونظم التدريب والتعمم في مجتمع معموماتي. 
واستنادا إلى العموم واألبحاث التربوية الحديثة التي أخذت في الحسبان اإلزدياد 

يجاد أسال يب المطرد لوعي المعممين واتجاىيم إلى تغيير النمط التقميدي في عممية التعميم وا 
ظيار قدراتيم عن طريق المناقشة  بديمة تتيح لممتعممين فرص المشاركة اإليجابية والتعمم وا 
والحوار بطريقة تفاعمية ليكتسبوا المعارف والميارات بإسموب ذاتي إيجابي وفاعل في بقاء أثر 

 التعمم لدي المتعممين مقارنة بالطرق التقميدية .
ية جديدة كانعكاس لتمك البحوث، ومنيا وعمي ذلك برزت مصطمحات تعميمية وتربو 

فاعميات استخدام مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات اليواتف الخموية في التعميم عن بعد 
 وأثرىا عمي استيعاب الطبلب لممعارف والميارات التعميمية. 

حيث يتسم العصر الذي نعيشو بتدفق المعمومات بغزارة، والتطورات التقنية والتي كان 
أبرزىا اليواتف المحمولة المتنقمة ؛ فقد انتشرت تمك األجيزة بدرجة كبيرة بين جميع فئات من 
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المجتمع. وساعدت منصات الياتف المطورين في نشر تطبيقات سيمة لممستخدمين والتي 
تدعم شبكة االنترنت، وتجعل من تمك اليواتف المحمولة قوة ىائمة بوصفيا بوابات لمعالم 

اظم اإلفادة من اليواتف المحمولة بشكل متزايد؛ فتطبيقات اليواتف الذكية اإللكتروني. وتتع
واألجيزة المحمولة، وشبكات التواصل االجتماعي، واستميام الحمول من الجميور، أحدثت 

 (2019تغيرات وتحوالت كبيرة في الحياة اإلجتماعية لؤلفراد. )السيد صبلح الصاوي :
 mobile learning)تطبيقات المتعمم المتنقل  وأصبحت تطبيقات اليواتف المحمولة

applications من أبرز وأكثر التقنيات الجاذبة لتعمم الطبلب ، كون اليواتف الخموية أكثر )
نتشارًا بينيم ، خاصًة بعد السعي التكنولوجي لتطوير تمك األجيزة لتتميز بسرعة األداء  إثارة وا 

وتية وسعات التخزين الكبيرة لتضاىي في اآلداء والقدرة عمي الوصول السريع لمشبكة العنكب
األجيزة الموحية والحاسبات المحمولة ، فضبًل عمي توافرىا باألسواق بأسعار متفاوتة مابين 
المرتفع والمنخفض وصناعات وعبلمات تجارية متعددة ، عبلوة عمي سيولة حمميا وتنقميا 

 ألماكن الدراسة وقت الحاجة .
ترونية تمكن المتعمم من التفاعل مع المعمم في بيئة مجسمة وىذه التطبيقات اإللك

بالصوت والصورة بديمة عن الواقع الحقيقي وتحاكيو )الفصل التقميدي( وعرض كامل لممحتوى 
 (2019التعميمي بالفصل االفتراضي مباشرة من خبلل طرق متعددة. )زىير ناجي خميف :

إلكتساب المعارف والميارات لحل  ويعتبر ىذا األسموب أحد أساليب التعمم عن بعد
نعكاساتيا  المشكبلت المرتبطة بالتعمم التقميدي وبخاصة في ظل جائحة "فيروس كورونا" وا 
المتعددة التأثير، ومنيا إعادة ىيكمة منظومة التعميم العالي محميًا ودوليًا، من أجل تحقيق 

قدمة، وتكنولوجيا اإلتصاالت ، باإلعتماد عمى أساليب التدريس والتعمم المت«الجودة»أىداف 
والمعمومات الحديثة باأللفية الثالثة، مع مراعاة الطبيعة الشبابية لممجتمع المصري. في إختيار 
أسموب التدريس وتكنولوجيا التعميم األكثر نجاحا في تحقيق أىداف الجودة بالعممية التعميمية، 

تعمُّم في بيئة إلكترونية رقمية متكاممة، واستخدام شبكة الربط الدولي )اإلنترنت( لتعظيم فرص ال
 لعرض المقررات الدراسية عبر تطبيقات اليواتف الخموية المتنقمة .

 وىناك تطبيقات كثيرة لميواتف المحمولة والتي تستخدم في التعميم عن بعد ومنيا:
(WhatsApp - Facebook- Telegram – WeChat - Messenger)   
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 : الستخدامه كمنصة تعميمية لمطالب فيما يميويتميز تطبيق )تيميجرام( 
 جيجا بايت عبر تطبيق تيميجرام.  1.5يمكن إرسال ممف بحجم  -
يقدم التيميجرام خدمات أكثر شمواًل وفائدة، ومنيا اإلحتفاظ بالبيانات ومزامنتيا بكل سيولة،  -

 والحفاظ عمى سرية البيانات من خبلل القيام بالحذف التمقائي.
م عن باقي التطبيقات بأنو يمكن تسجيل الدخول إلى حساب تيميجرام عبر يتقدم تيميجرا -

أكثر من جياز، كما يقدم تقريًرا دقيًقا لممستخدم حول األجيزة والجمسات النشطة بعد 
 السماح بالعمل بأكثر من جياز. 

 الفرصة في إجراء عدِة أنشطة عبره، ومنيا إجراء استطبلع الرأي مثبًل.  تيميجراميتيح  -
:  1000يصل عدد األفراد الذي يسمح تيميجرام بإضافتيم إلى المجموعات ما بين  -

ى )كالواتس آب( والذي ال يتجاوز عدد مستخدم، مقارنًة بالتطبيقات األخر  3000
  مستخدم فقط. 256األعضاء فيو  

(https://mybroadband.co.za/news/software/241674-whatsapp-vs-
telegram-features-and-security.html) 
وتوجد دراسات سابقة تناولت استخدام " تطبيقات الياتف المحمول" في التدريس 

( والتي 2016دراسات فمنيا : دراسة )أمل مبارك محمد وآخرون :لمطبلب فقد تنوعت تمك ال
ىدفت إلي الكشف عن أثر استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تسييل التعمم لدي الطبلب 
المتعممين واتجاىيم نحو التعمم باستخدام الجوال ، كما ىدفت دراسة )رامي عبد الرحمن جاد 

ة تعمم نقال لتنمية مجموعة من ميارات تصميم ( إلي فاعمية تصميم بيئ2016وآخرون : 
نتاج قواعد البيانات لدي طبلب معاىد التعميم العالي الخاص قائمة عمي تطبيقات الويب ،  وا 

( لمتعرف عمي فاعمية استخدام تطبيقات 2018وىدفت دراسة )عماد عبد الستار طو زيدان : 
تبات والمعمومات جامعة كفر الشيخ اليواتف الذكية لدي طبلب الفرقة الثانية في قسم المك

 لتعمم الجوانب العممية لمتصنيف كأحد الطرق المستخدمة لمتعميم عن بعد ، وعن دراسة )حمود
( والتي ىدفت إلي التعرف عمى أثر استخدام بعض تطبيقات المحمول 2018عمي العبدلي : 
 Google Chrome، و"جوجل كروم"  Youtube، و"اليوتيوب"  Telgram" التميجرام" 

التفاعمية في التدريس عمى اتجاىات طبلب األقسام العممية في كمية التربية جامعة الحديدة 

https://www.arageek.com/l/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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( بدراسة 2019نحو تكنولوجيا التعميم وتطبيقاتيا ، كما قامت )خيرية حسين عبدالسبلم : 
ىدفت إلي قياس فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى تطبيقات اليواتف الذكية لتنمية ميارات 
توظيف تطبيقات جوجل التعميمية لدى معممي الكيرباء واإللكترونيات بدولة الكويت ،  كما 

( الي 2019ىدفت دراسة )سمطان بن ىويدي المطيري، عاشو بنت سعد عمي القحطاني : 
التعرف عمى واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في العممية التعميمية لدى أعضاء ىيئة 

طالبات الدراسات العميا بكمية التربية في جامعة الممك سعود، وعن دراسة التدريس من منظور 
( والتي ىدفت إلي التعرف عمى دور استخدام تطبيقات 2021)عبد المجيد محمد عسيري : 

اليواتف الذكية في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لطبلب الصف األول الثانوي في مقرر 
( إلى التعرف عمى 2021عبدالعزيز عبداهلل الممحم :  الحاسب ، كما ىدفت دراسة  )تركى

واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى من وجية 
 نظر المعممين.

فعمي الرغم من إختبلف ىذه الدراسات في أىدافيا وأدواتيا إال أنيا جميعا تؤكد عمي 
 وأىميتو في رفع مستوي اآلداء سواء المعرفي أو المياري.دور إستخدام تطبيقات المحمول 

وصناعة المبلبس من الصناعات التي ترتكز عمي االتجاىات التكنولوجية والفنية من 
جانب وعمي األسس والنظريات العممية التي تقوم عمي األساسيات اليندسية في تصنيع 

عميمية مسئوليات عديدة تجاه المبلبس من جانب آخر ، مما يمقي عمي عاتق المؤسسات الت
إعداد أبنائيا بالشكل المناسب الذي يتماشي مع ما يسود المجتمع من انفجار معرفي 

 وتكنولوجي.
ويعد القميص الرجالي من أحد أىم المبلبس الخارجية الرجالي ، ويرجع ذلك إلي أنو 

أنو وحدة من من المنتجات الممبسية التي ترتدي في مختمف المناسبات ، باإلضافة إلي 
 وحدات المقرر الدراسي لطبلب الفرقة الثالثة شعبة المبلبس والنسيج بالكمية .

وىناك العديد من الدراسات التي تناولت القميص الرجالي فقد تنوعت تمك الدراسات 
م( بوضع نظام جديد مطور يتميز 2001حيث قامت )زينب عبد الحفيظ ، عزة حممي : 

إلنتاج القميص الرجالي داخل مصنع المبلبس الجاىزة ، كما ىدفت بالبساطة والدقة والسرعة 
م( إلى تقويم النموذج األساسي لمقميص الرجالي 2002دراسة )عبد اهلل عبد المنعم حسين:
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م ( فيدفت إلى 2006لممساىمة في إعداد نموذج جديد، أما عن دراسة )مجدة مأمون  سميم :
لمبلبس الرجالي باستخدام الوسائط الفائقة )الييبرميديا(  قياس فاعمية برنامج لتعمم بناء نماذج ا

( تحديد فعالية برنامج تعمم أخذ 2007، كما تضمنت دراسة )مجدة مأمون ، مدحت حسين : 
القياسات من العينة الجاىزة " القميص الرجالي" من حيث األداء المعرفي والمياري، كما 

( إلي تحسين مستوي الجودة 2011بد المنعم : تطرقت دراسة )اسبلم عبد المنعم ، عبداهلل ع
بوضع أسموب مقترح لقياس جودة القميص الرجالي ، كما أكدت دراسة )عزة محمد حممي  ، 

( عمي فاعمية استخدام الوسائط الفائقة "الييبر ميديا"  في تصميم 2015حازم عبد الفتاح  : 
الرجالي، كما احتوت دراسة برنامج تدريبي لمتدريب عمي ميارات إعداد نموذج القميص 

( فعالية وحدة تعميمية باستخدام الوسائط الفائقة لتعمم بعض 2018)سحر أنيس السعيد : 
م( 2018معارف وميارات تقنيات القميص الرجالي. كما ىدفت دراسة )مجدة مأمون سميم : 
ذج القميص إلى تصميم برنامج إلكتروني باستخدام الرسوم المتحركة لمحاكاة ميارة بناء نمو 

 الرجالي "الكاجوال" وقياس فاعميتو عمى التحصيل المعرفي. 
ومما سبق اتضح أن معظم الدراسات السابقة قد تناولت الوسائط المتعددة كأحد 
أساليب التعمم الذاتي وعمي الرغم من التنوع في الدراسات التي تناولت موضوعات تعمم 

دراسات إلي استخدام تطبيقات المحمول في تقنيات" القميص الرجالي ، فمم تتعرض تمك ال
تنمية ميارات تقنيات تنفيذ القميص الرجالي ، وىذا ما دعي استخدام تطبيقات المحمول 
كوسيمة يمكن من خبلليا تعمم المعارف والميارات المرتبطة بتقنيات تنفيذ القميص الرجالي 

الذاتي لمطبلب عن بعد   بصورة مبسطة في خطوات مسمسمة كأسموب  يسيم في عممية التعمم
 لحل المشكبلت المرتبطة بالتعمم التقميدي.

 
 يمكن تحديد مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية:

ما إمكانية االستفادة من تطبيق المحمول "تيميجرام" عبر االنترنت في تدريس المقررات  -1
 التطبيقية؟

مول عمي مستوي التحصيل ما فاعمية استخدام التطبيق المقترح " تيميجرام" لمياتف المح -2
 المعرفي لدي الطبلب لتقنيات تنفيذ القميص الرجالي؟
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ما فاعمية استخدام التطبيق المقترح " تيميجرام" لمياتف المحمول في األداء المياري  -3
 لتقنيات تنفيذ القميص الرجالي؟

ما آراء الطبلب نحو تعمم تقنيات تنفيذ القميص الرجالي من خبلل تطبيق المحمول "  -4
 تيميجرام"؟

 
 أهداف البحث:

بناء برنامج لتعمم تقنيات تنفيذ القميص الرجالي وعرضو من خبلل أحد تطبيقات المحمول  -1
 "تيميجرام".

قياس فاعمية استخدام التطبيق المقترح "تيميجرام" في رفع مستوي التحصيل المعرفي لدي  -2
 الطبلب لتقنيات تنفيذ القميص الرجالي. 

لتطبيق المقترح "تيميجرام" في رفع مستوي اآلداء المياري لمطبلب قياس فاعمية استخدام ا -3
 لتقنيات تنفيذ القميص الرجالي.

إستطبلع آراء الطبلب نحو تعمم تقنيات تنفيذ القميص الرجالي من خبلل تطبيق المحمول  -4
 " تيميجرام".

 
 أهمية البحث:

 قد تسهم نتائج هذا البحث في:
طبيقات المحمول عبر االنترنت  لموصول بالطبلب إلقاء الضوء عمي أىمية استخدام ت -

 ألقصي درجات التعمم.

المساىمة في استخدام استراتيجيات تدريسية فعالة يتم تطبيقيا بكميات االقتصاد المنزلي  -
 والكميات المناظرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

مل الكتساب المساىمة في توفير بدائل لتواجد الطبلب في الفصول التطبيقية بشكل كا -
 الميارات ومواجية االزمات مثل جائحة " فيرس كورونا". 

 تمبية احتياجات طبلب الجيل الرقمي والذي يساعد عمي تحويل عممية التعميم إلي تعمم. -
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 مصطمحات البحث:
 Effectiveness: فاعمية

قياس تحقيق أي نشاط ألىدافو. أو تعني القدرة عمى إحداث أثر حاسم في زمن التعمم  -
،كما تعني تحديد األثر المرغوب أو المتوقع الذي يحدثو البرنامج المقترح بغرض تحقيق 
األىداف التي وضع من أجميا، ويقاس ىذا األثر من خبلل التعرف عمى الزيادة والنقصان 
في متوسطات درجات أفراد العينة في مواقف فعمية داخل معمل الدراسة.)فؤاد أبو حطب ، 

 (2000آمال صادق:

 Program:  نامجبر 
ىو خطة محددة ودقيقة تشمل مجموعة من األنشطة والمواقف والخبرات المترابطة  -

كسابيم ميارات معينة  والمتكاممة ، بيدف تنمية األفراد الذين ُأعد البرنامج من أجميم ، وا 
 (2005تتناسب مع طبيعة العمل الذي يقومون بو )رحاب قمباز : 

مة من العمميات المعدة مسبقا تشكل في مجموعيا ىو خطة محكمة لعمل منسق أوسمس -
 (2006عممية تعميمية متكاممة. )فخر الدين القبل وآخرون :

 Technique: التقنية
ىي أسموب أو طريقة ، الطرائق التقنية ، طريقة إلنجاز غرض منشود )منير البعمبكي:  -

2000) 

  Men's Shirt: القميص الرجالي
ر ارتدائو عدة مئات من السنين واعتاد النساء والرجال ىو رداء ذو أكمام طويمة استم -

ارتدائو ، وقد تطور القميص في القرن الرابع عشر وأصبح مزودًا بشريط عنق وأساور ، 
وفي عصر إدوارد الرابع صنعت القمصان من الصوف والكتان وكان القميص الممكي 

مد حممي ، حازم عبد يصنع من الحرير ، وأصبح يرتدي بالنيار وفي السيرات.)عزة مح
 م(2015الفتاح : 

 Mobile phone:  الهاتف المحمول

موزعة لتغطي مساحة معينة، ثم  البث أبراجمن  شبكةتعمل خبلل  السمكية اتصال أداة -
، ومع تطور ىذه األجيزة أصبحت أكثر من  صناعية أقمارأو  ثابتة خطوطتترابط عبر 

المحمول ، يسجل مثبل المواعيد واستقبال  الحاسوبمجرد وسيمة اتصال صوتي فيي مثل 
كما قد أصبحت اليواتف المحمولة أحد  -إلخ  والتصوير الشبكةوتصفح  الصوتي البريــد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%B5%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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انخفضت تكمفة  االتصاالت شبكات مشغمي تنافس، كذلك وبسبب عبلناإلوسائل 
لتسع فئات أكثر من المجتمع، وتوسعت اليواتف المحمولة في  البياناتوتبادل  المكالمات

 أجيزةيد عدد مستخدمي ىذه األجيزة باستمرار ليحل محل مناطق نائية. لذا فقد تزا
 (https://ar.wikipedia.org)الثابتة.   االتصال

 applications Mobile phone: تطبيقات الهاتف المحمول
 الكمبيوتر، وأجيزة الذكية اليواتفمصمم ليعمل عمى  كمبيوتر برنامجتطبيق المحمول ىو  -

 وغيرىا من األجيزة النقالة فمم تعد اليواتف النقالة مجرد أجيزة لبلتصاالت الياتفية الموحي
الصوتية بل تتعدىا إلى تبادل رسائل الوسائط المتعددة كالصور والفيديو واستخدام البريد 
االلكتروني واألنترنت، وأصبحت ىناك الكثير من اإلمكانيات التي يمكن استغبلليا تبًعا 

 (https://www.ra2ed.com) (https://ar.wikipedia.org)لذلك. 
 

 حدود البحث:
 اقتصر البحث عمي :

تطبيق "تيميجرام"   –معارف وميارات تقنيات تنفيذ القميص الرجالي دود الموضوعية:الح -1
–google form .)إلجراء االختبارات التحصيمية واستبانة آراء الطبلب( 

طبلب الفرقة الثالثة بقسم المبلبس والنسيج بكمية االقتصاد المنزلي  الحدود البشرية: -2
 جامعة حموان.

 (.  2021 -2020الدراسي الثاني لمعام الجامعي )  الفصل الحدود الزمانية: -3
 جامعة حموان. –كمية االقتصاد المنزلي  الحدود المكانية: -4

 

 منهج البحث :
 اتبع البحث المنهجين:

وذلك لمبلئمتو لتحقيق أىداف البحث والتحقق من فروضو، والقائم  المنهج شبه التجريبي: -1
ياتف المحمول" تميجرام" لعرض المحتوي عمى دراسة أثر المتغير المستقل ) تطبيق ال

التعميمي محل الدراسة والتفاعل مع الطبلب( عمى المتغير التابع وىو)مستوى التحصيل 
 المعرفي واآلداء الميارى( المرتبط بميارات تنفيذ القميص الرجالي.

 لوصف وتحميل ميارات تنفيذ القميص الرجالي". المنهج الوصفي: -2
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_(%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
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 البحث وجود عينتان وهما كاألتي:تطمب هذا  عينة البحث:
 عينة الدراسة االستطالعية: -1

( طبلب تم اختيارىم عشوائيًا من قوائم الفصول، 9تكونت العينة االستطبلعية من )
وذلك بيدف التأكد من صدق وثبات أدوات تقويم البحث وحساب متوسط زمن آداء االختبارين 

ب عمى أي صعوبات قد تحدث أثناء التطبيق فيما )التحصيمي المعرفي واآلداء الميارى( والتغم
 بعد.

 خطوات إجراء الدراسة االستطالعية: تمثمت خطواتها فيما يمى:
 تطبيق االختبارين التحصيمي واألداء الميارى تطبيقًا قبميًا. -

تطبيق البرنامج لتقنيات " تنفيذ القميص الرجالي من خبلل تطبيق الياتف المحمول  -
 "تيميجرام".

االختبارين المعرفي التحصيمي واألداء الميارى تطبيقًا بعديًا عمى العينة تطبيق  -
 االستطبلعية.

 عينة الدراسة األساسية:" -2
اشتممت عينة البحث عمي )مجموعة تجريبية واحدة( من طبلب الفرقة الثالثة شعبة   

البة بعد ( طالب وط33المبلبس والنسيج بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة حموان وعددىا )
استبعاد أفراد العينة االستطبلعية والطبلب الباقون لئلعادة الختبلف خبراتيم السابقة عن عينة 

 البحث .
 

 أدوات البحث :
 (.1 –استمارة تحميل ميارات تنفيذ القميص الرجالي".)ممحق رقم  -

إختبار تحصيمي معرفي ) قبمي / بعدى ( لقياس تحصيل الطبلب لممعارف المرتبطة  -
 (.5 -رات تنفيذ القميص الرجالي .)ممحق رقم بميا

اختبار ميارى ) قبمي / بعدى ( لقياس مستوى األداء الميارى لمطبلب المرتبط بتنفيذ  -
 (.7 –القميص الرجالي .)ممحق رقم 

 –مقياس تقدير لؤلداء الميارى بعد مرحمة التعمم لتقويم ناتج اختبار األداء المياري.)ممحق -
8.) 
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راء الطبلب نحو استخدام تطبيق "تيميجرام " كأحد تطبيقات الياتف استبيان لقياس آ -
 (9 –المحمول.)ممحق رقم 

 

 فروض البحث: 
تعمم البرنامج من خبلل استخدام التطبيق المقترح "تيميجرام" لو فاعمية في إكساب الطبلب  -1

 معارف وميارات تقنيات تنفيذ القميص الرجالي. 
ي درجات الطبلب في االختبار التحصيمى القبمي/ يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط -2

 البعدي لصالح التطبيق البعدي.
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطبلب في االداء الميارى القبمي/ البعدي  -3

 لمقياس التقدير "االختبار المياري" لصالح التطبيق البعدي.
 محمول إيجابية.آراء الطبلب نحو طريقة التعمم باستخدام تطبيقات ال -4
 

 إجراءات البحث:
تم االطبلع عمى المراجع المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع  -1

 البحث وتحميميا واالستفادة منيا.
" عمي تطبيق الياتف المحمول Groupتم تحديد أسموب التعمم من خبلل انشاء مجموعة " -2

قام الباحثون بتحميل فيديوىات لممحتوي "تيمجرام" تتضمن طبلب المجموعة التجريبية ثم 
التعميمي تتضمن شرح  تقنيات تنفيذ القميص الرجالي  بخطوات عممية مبسطة ، إلكساب 
الطبلب ميارات  تنفيذ القميص الرجالي وىو أحد موضوعات مقرر "تصميم النماذج 

جامعة حموان،  -قسم المبلبس والنسيج -وتنفيذ المبلبس )الخارجية رجال(  لمفرقة الثالثة 
( ميارات أساسية كل منيا مقسمة إلي ميارات فرعية بيدف الوصول إلي تنفيذ 5وشممت )

 القميص الرجالي .
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 مرحمة التصميم واإلنتاج: 
 تصميم البرنامج في ضوء استخدام تطبيق الياتف المحمول " تيميجرام" عبر االنترنت:

 أوال : مرحمة التحميل:
عمي عينة عشوائية من طبلب الفرقة الثالثة شعبة المبلبس والنسيج اشتممت عينة البحث    -أ

بكمية االقتصاد المنزلي جامعة حموان ، وتم تحديد احتياجاتيم في مقرر تصميم النماذج 
وتنفيذ المبلبس )خارجية رجال( حيث وجد ان ىناك صعوبات في تذكر بعض خطوات 

كرار التدريب العممي آلداء تمك تنفيذ القميص الرجالي األمر الذي يتطمب ضرورة ت
الميارات بإتقان من قبل الطبلب ، وباالستفادة من الدراسات السابقة التي تم االطبلع 
عمييا والتي أكدت وجود نتائج إيجابية بعد تطبيق استخدام فيديوىات في تعميم الميارات 

تف المحمول وىو ما دعي إلقتراح أسموب التعمم من خبلل استخدام أحد تطبيقات  اليا
"تيميجرام" لمحاولة التغمب عمي تمك المشكمة ، باإلضافة إلي إيجاد بعض الحمول لطرق 

 تدريس الميارات عند حدوث األزمات مثل جائحة "فيروس كورونا".
 تحميل المحتوي التعميمي: -ب

 تم تحديد الميارات المطموب تحقيقيا وىي بمثابة األىداف التعميمية المرجو تحقيقيا لدي
الطبلب وقد تم تحديد وبناء ىذه األىداف في ضوء ميارات تقنيات تنفيذ القميص 

لمام بيا ثم عرض تمك الميارات بعد تحميميا عمي الرجالي، "التي يجب عمي الطبلب اإل
جازاتيا ، وبعد إجراء التعديبلت المطموبة التي اتفق عمييا إالخبراء والمحكمين بيدف 

 لنيائية مكونة من:المحكمين أصبحت الميارات ا
 ( ميارة فرعية(11ميارة تنفيذ أمام القميص.) تضمنت ) -1
 ( ميارات فرعية(6ميارة تنفيذ سفرة القميص مع الخمف واألمام. ) تضمنت ) -2
 ( ميارة فرعية(30ميارة تنفيذ الكم. ) تضمنت ) -3
 ( ميارة فرعية(17ميارة تنفيذ الكولة. ) تضمنت ) -4
 ( ميارة فرعية(2. ) تضمنت )ميارة ثني الذيل -5

 تحديد خصائص المتعممين: -جـ 
تم تحديد خصائص الفئة المستيدفة )طبلب الفرقة الثالثة شعبة المبلبس والنسيج( 

 والشروط الواجب توافرىا فييم وكانت كالتالي: 
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 االلمام بكيفية استخدام تطبيق المحمول " تيميجرام" والتعامل معو. -

 ضوع المحتوي التعميمي المقترح.لم يسبق ليم دراسة مو  -

 تحديد الموارد والمصادر التعميمية: -د
تم عمل األنشطة التعميمية بالتبادل بين القاعات الدراسية بقسم المبلبس والنسيج بذات 

 الكمية.
 ثانيا : مرحمة التصميم:

 صياغة وتحديد األهداف التعميمية: -1
ىداف العامة  وصياغة األىداف السموكية تم  فييا تحديد األىداف التعميمية التي تحقق األ

 بحيث تكون قابمة لمقياس.
 تصميم المحتوي التعميمي: -2

تم تنظيم وتحميل المحتوي ترتيبا منطقيا تبعا الحتياجات المتعممين مراعية أن تكون تقنيات 
تنفيذ القميص الرجالي في خطوات مسمسمة لموصول بالمتعممين إلي اآلداء المياري 

 المطموب.
 ميم استراتيجيات التعميم والتعمم:تص -3

حيث تم تصميم استراتيجية لمتعميم االلكتروني لتواكب نمط التعمم من استراتيجية التعميم : 
وتناسب طبيعة الميارات المراد تعمميا  خبلل تطبيق الياتف المحمول " تيميجرام" 

 وخصائص المتعممين ، ومرت خطوات استراتيجية التعميم باالتي:
وتتمثل األنشطة المتعمقة بو في م من خبلل تطبيق الياتف المحمول "تيميجرام " التعم

)عرض محتوي المحاضرات أو العبلقات النظرية ذات العبلقة بالجوانب المعرفية لمميارات 
، عرض لقطات فيديو وصور توضيحية لمخطوات اإلجرائية لتنفيذ الميارات ، التفاعل بين 

(، Telegramتذة المقرر من خبلل غرف الدردشة لتطبيق )المتعممين وبعضيم ومع أسا
 ."تيميجرام"الرد عمي استفسارات الطبلب عبر تطبيق 

تعتمد إستراتيجية التعمم في الدراسة الحالية عمي التعمم عن بعد عبر إستراتيجية التعمم : 
 شبكة االنترنت من خبلل تطبيق الياتف المحمول "تيميجرام".

 رض المحتوي التعميمي: تحديد طرق تقديم وع -4
في ضوء األىداف والميارات المراد تعمميا ، حيث تم تحديد طرق لعرض المحاضرات 
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المتعمقة بالمحتوي التعميمي المعرفي ، إلي جانب عرض لقطات فيديو وصور توضيحية 
لمميارات المتضمنة في الدرس عبر تطبيق "تيميجرام" لتمكين الطبلب من الرجوع إلييا 

جة ومن أي مكان وفي أي توقيت. وفيما يمي بعض صور لشاشات تطبيق وقت الحا
 التيمجرام المستخدم في الدراسة الحالية:

 

 
 ( توضح إنشاء المجموعة التجريبية عمي تطبيق تيميجرام1صورة رقم )

 

  
 ( توضح المحتوي التعميمي لشرح مهارات تنفيذ القميص الرجالي 2صورة رقم )

 تيميجرام" لمهاتف المحمولمن خالل تطبيق "
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 بعض لقطات الفيديو توضح )ميارة تنفيذ أمام القميص الرجالي( 
 لممحور األول من خبلل تطبيق "تيميجرام":

  
 ب( مهارة تنفيذ جيب القميص االيسر -3صورة رقم ) أ( مهارة تنفيذ أمام القميص االيسر -3صورة رقم )

 
 م القميص االيمنج( مهارة تنفيذ أما -3صورة رقم )

 
 بعض لقطات الفيديو توضح )ميارة تنفيذ سفرة القميص مع الخمف واألمام(

 لممحور الثاني من خبلل تطبيق "تيميجرام":
 

  
أ( مهارة تنفيذ السفرة مع الجزء  -4صورة رقم )

 الخمفي لمقميص
 

ب( مهارة تنفيذ السفرة مع الجزء  -4صورة رقم )
 األمامي لمقميص
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 طات الفيديو توضح )ميارة تنفيذ الكم( لممحور الثالث من خبلل تطبيق "تيميجرام":بعض لق

  
ب( مهارة تنفيذ الكم مع حردتي  -5صورة رقم ) أ( مهارة تركيب مرد الكم -5صورة رقم )

 اإلبط

  
 ج( مهارة تنفيذ الكم مع   -5صورة رقم )

 خط جنب القميص
 ة الكمد( مهارة تنفيذ إسور  -5صورة رقم )

 

 

 
 بعض لقطات الفيديو توضح )ميارة تنفيذ الكولة( لممحور الرابع من خبلل تطبيق "تيميجرام":

  
 ب( مهارة تنفيذ كعب الكولة -6صورة رقم ) أ(  تنفيذ الجزء العموي لمكولة -6صورة رقم )
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 ج(  مهارة تنفيذ الكولة وتركيبها في جسم القميص-6صورة رقم )

الفيديو توضح )ميارة ثني ذيل القميص( لممحور الخامس من خبلل تطبيق بعض لقطات 
 "تيميجرام":

  
 ب( مهارة تنفيذ كعب الكولة -7صورة رقم ) أ(  تنفيذ الجزء العموي لمكولة -7صورة رقم )

 

 

 تصميم أدوات التفاعل والتواصل : -5
وعة التجريبية "من خبلل تطبيق "تيميجرام" لطبلب المجمGroupتم انشاء مجموعة "

الستقبال التعميقات والرد عمييا لمتفاعل مع المتعممين والتواصل معيم ومشاركة آرائيم 
 واالجابة عمي تساؤالتيم. 

 تصميم استراتيجية التغذية الراجعة: -6
من خبلل تقويم أداء الطبلب وتوجيييم في تعمميم لمميارات عمي تطبيق "تيميجرام " 

 .لمياتف المحمول
 ت القياس:تصميم أدوا -7

تم تصميم أساليب التقويم المختمفة، اختبار تحصيمي لتقييم الجانب المعرفي واالختبار 
 المياري ومقياس تقديره لتقييم األداء المياري.

تصميم استمارة تحميل محتوى ميارات تقنيات تنفيذ القميص الرجالي المتضمنة  -
ة والمغوية ومناسبتيا بالدرس إلبداء الرأي حول مدى صحتيا من الناحية العممي
 (.1لتحقيق أىداف الموضوع المقترح وقابميتيا لمتحقق. ) ممحق رقم 
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(  : تم تحديد األىداف التعميمية لمدرس المقترح وىو 2) ممحق رقم  صياغة األىداف -
ما يتوقع من الطبلب من سموك بعد انتياء عممية التعمم، وتم تقسمييا إلى أىداف 
عامة، وأىداف إجرائية والتي اشتممت عمى األىداف المعرفية والميارية والوجدانية، 

( المتخصصين في مجال 10-وتم عرضيا عمى السادة المحكمين )ممحق رقم 
إلبداء الرأي حول  -جامعة حموان  –المبلبس والنسيج واالقتصاد المنزلي التربوي 

 مدى صحتيا.  

( بعنوان" ميارات تنفيذ القميص الرجالي" باستخدام 3)ممحق رقم  وضع ُمخطط لمدرس -
أسموب التعمم عن بعد في صورة فيديوىات تتضمن خطوات مرتبة ومقسمة إلي 

ات صغيرة تشرح تعميمات وتقنيات تنفيذ كل ميارة وتم عرضة عمى السادة فيديوى
( المتخصصين في مجال المبلبس والنسيج واالقتصاد 10المحكمين )ممحق رقم 

 إلبداء الرأي.  -جامعة حموان  –المنزلي التربوي 
 

 اإلختبار التحصيمي المعرفي قبمي/ بعدي: -أ
ر التحصيمي المعرفي بيدف قياس أثر استخدام تطبيق تم تصميم االختبا الهدف من االختبار:

" تيميجرام" كأحد تطبيقات المحمول عمي تحصيل الطبلب لممعارف والمعمومات المرتبطة 
 بميارة تنفيذ القميص الرجالي قبل وبعد التعمم.

 صياغة مفردات االختبار:
( سؤال، وأسئمة 16( سؤال منيا أسئمة الصواب والخطأ وعددىا )36اشتمل االختبار عمي )

( سؤال، وقد روعي في تصميم أسئمة االختبار أن تقيس 20االختيار من متعدد وعددىا )
جميع نواتج المتعمم لؤلىداف المعرفية المتوقع حدوثيا لدي الطبلب بعد تعمم موضوع 

 (5الدرس.)ممحق 
نو وكيفية تم وضع تعميمات عامة في بداية االختبار  لتوضيح اليدف م تعميمات االختبار:

 اإلجابة عميو.
 اعداد مفتاح تصحيح االختبار:

تم اعداد مفتاح لتصحيح االختبار المعرفي لضمان موضعيتو وحدد بو اإلجابات النموذجية   
المطموبة لكل سؤال محددا درجة واحدة لكل سؤال عن كل إجابة صحيحة ليصبح مجموع 

 درجة(. 36درجات االختبار التحصيمي )
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 داء المهاري قبمي/ بعدي:إختبار اآل -ب
تم تصميم إختبار األداء المياري بيدف قياس مستوي أداء الطبلب في  الهدف من االختبار:

 الجانب التطبيقي لمميارات المتضمنة بالدرس والخاصة بتقنيات تنفيذ "القميص الرجالي".
 صياغة مفردات االختبار:

التي تضمنيا الموضوع المقترح  اشتمل االختبار عمي سؤال واحد يقيس جميع الميارات
 (  .7والخاص بتنفيذ  "القميص الرجالي "  ) ممحق 

 تصحيح االختبار:
تم تصحيح االختبار طبقًا الستخدام مقياس تقدير اآلداء المياري لمطبلب بعد اإلنتياء من 

 االختبار.
 

يات تنفيذ تم تحميل الميارات التي تضمنيا موضوع التعمم )تقن إعداد مقياس التقدير: -
"القميص الرجالي"( والتي قسمت إلى )خمس ميارات( يتمثل كل منيا في محور يشتمل عمى 
عدد من البنود تصف الخطوات السموكية لمميارة وتحمميا إلى خطوات سموكية عممية بسيطة 

"( عمى "أمام القميصوفقًا لمتسمسل المطموب ألداء كل ميارة بحيث يشتمل المحور األول )تنفيذ
( بنود، والثالث 5( عمى )"سفرة القميص مع األمام والخمف"( بند، والثاني )تنفيذ 12د )عد

ثني ( بنود، والخامس )10( عمى )تنفيذ " الكولة"( بند، والرابع )13( عمى )الكم")تنفيذ " 
بند( وتم تحديد خمس مستويات  42( بند، ليصبح إجمالي عدد بنود المقياس )2( عمى )الذيل

غير  –متقن الي حدما  –متقن  -كل خطوة سموكية باالستمارة ) متقن تماما  لقياس أداء
 (8غير متقن تمامًا (. ) ممحق  –متقن 

درجات )متقن  4تم توزيع الدرجات عمى مستويات األداء كالتالي  تصحيح مقياس التقدير: -
متقن( ، درجات )متقن( ، ودرجتان )متقن الي حدما( ، ودرجة واحدة )غير  3تماما( ، و

( في المكان المعبر عن √)وصفر )غير متقن تمامًا( حيث يقوم المصحح بوضع عبلمة 
 درجة(. 168تقدير مستوى أداء كل خطوة لتصبح الدرجة الكمية لممقياس )

 

 صدق وثبات أدوات البحث:
 صدق اإلختبار التحصيمي المعرفي: -أ

 الصدق:  -
لى أي حد ينجح في قياسو . يتعمق موضوع صدق اإلختبار بما يقيسو اإلختب  ار وا 

 الصدق المنطقي: 
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تم عرض اإلختبار المعرفي التحصيمي ومفتاح التصحيح عمى مجموعة من األساتذة 
( في مجال المبلبس والنسيج واالقتصاد المنزلي 10المحكمين المتخصصين )ممحق رقم

رتباط األىداف بأسئمة جامعة حموان ، لمتأكد من سيولة ووضوح عبارات اإلختبار وا –التربوي 
اإلختبار، وقد أجمع المحكمين عمى صبلحية اإلختبار التحصيمي لمتطبيق مع إبداء بعض 
المقترحات ، وتم التعديل بناءًا عمى مقتراحاتيم بين المحكمين عمى بنود تحكيم اإلختبار 

ى % ( وىى نسبة مرتفعة. مما يدل عم97% : 95وكانت نسبة االتفاق تتراوح ما بين ) 
 صدق اإلختبار وصبلحيتو لمتطبيق.
 ثبات اإلختبار المعرفي التحصيمي:

تم التأكد من ثبات اإلختبار المعرفي التحصيمي باستخدام معامل ) ألفا ( وكانت قيمتو 
( وىى قيمة تقترب من الواحد الصحيح ، مما يدل عمى ثبات اإلختبار. كما تم 0.846)

 – 0.802ة، وتراوحت قيم معامل االرتباط بين )حساب الثبات باستخدام التجزئة النصفي
 ( وىى قيم تقترب من الواحد الصحيح مما يدل عمى ثبات اإلختبار.0.897
 الثبات: 

يقصد بالثبات أن يكون اإلختبار منسقًا فيما يعطي من النتائج، وقد تم حساب معامل ثبات 
 اإلختبار المعرفي التحصيمي بالطريقتين التاليين: 

 باستخدام التجزئة النصفية:الثبات  -
تم التأكد من ثبات اإلختبار المعرفي التحصيمي باستخدام طريقة التجزئة النصفية ، وكانت 

( القترابيا 0.01( وىي قيم دالة عند مستوى داللة )0.897 – 0.802قيمة معامل الثبات )
 من الواحد الصحيح ، مما يدل عمى ثبات اإلختبار المعرفي التحصيمي.

 ات معامل ألفا: ثب -
( وىي قيمة مرتفعة وىذا دليل عمى ثبات اإلختبار المعرفي 0.846وجد أن معامل ألفا قيمتو )

( القترابيا من الواحد الصحيح. والجدول التالي يوضح 0.01التحصيمي عند مستوى داللة)
 تمك القيم: 

 ( ثبات قيم اإلختبار المعرفي التحصيمي 1جدول رقم )
ثجبد اإلختجبر 

 ًعزفي انتحصيهيان

 يعبيم أنفب انتجزئخ انُصفيخ

 انذالنخ ليى االرتجبط انذالنخ ليى االرتجبط

.08.0 – .08.0 .0.0 .08.0 .0.0 

 صدق وثبات إختبار األداء المهارى: -ب
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 الصدق المنطقي:
تم عرض إختبار األداء الميارى وتوزيع الدرجات عمى مجموعة من األساتذة المحكمين 

جامعة حموان بيدف التأكد  –( في مجال المبلبس والنسيج واالقتصاد المنزلي 10)ممحق رقم 
من صبلحية اإلختبار لمتطبيق، وقد اتفقت آراء المحكمين عمى توافر عناصر تحكيم إختبار 
األداء الميارى ، وبذلك تم التحقق من صدق محتواه وفقًا لما ييدف لقياسو، وقد أبدى بعض 

ات التي تم األخذ بيا ليصبح اإلختبار في صورتو النيائية صــالح المحكمين بعض المبلحظ
%( وىى نسبة مرتفعة مما يدل عمى 97:  94لمتطبيق، وقد تراوحت نسبة االتفاق بين )

 صدق اإلختبار وصبلحيتو لمتطبيق. 
 ثبات إختبار األداء المهارى: 

 ثبات المصححين : 
معامل االرتباط بين الدرجات التي  يمكن الحصول عمى معامل ثبات المصححين بحساب

يعطييا مصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس االختبارات، وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص 
 يحصل عمى درجتين أو أكثر من تصحيح إختبار واحد.

وتم التصحيح بواسطة ثبلثة من األساتذة المحكمين وذلك باستخدام مقياس التقدير في عممية 
 كل مصحح بعممية التقويم بمفرده . التقويم وقام 

وقد تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الثبلث التي وضعيا المصححين )س، ص، ع( 
الختبار األداء الميارى البعدي باستخدام معامل ارتباط الرتب لكل عينة عمى حدة والجدول 

 التالي يوضح ذلك: 
 ار األداء المهاري( معامل االرتباط بين المصححين الختب2جدول رقم )

أيبو  انًصححيٍ
 انمًيص

سفزح انمًيص 
 )انخهف واأليبو(

انًجًىع  ثُي انذيم انكىنخ انكى
 ككم

 08.0. 0800. 138.0 138.0 .0.0. 0800. ط ، ص
 .080. 08.8. 13780 13910 0880. 0000. ط ، ع
 0800. 00.8. ...0. .1387 138.0 08.0. ص ، ع

فاع قيم معامبلت االرتباط بين المصححين، وجميع القيم دالة يتضح من الجدول السابق ارت
( القترابيا من الواحد الصحيح ، مما يدل عمى ثبات اإلختبار 0.01عند مستوى داللة )

الميارى الذي يقيس األداء المياري ، كما يدل أيضًا عمى ثبات مقياس التقدير وىي أداة 
 تصحيح اختبار األداء المياري .
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 ثبات استبيان آراء الطالب الستخدام تطبيقات  الهاتف المحمول في التعمم:صدق و  -جـ
تم بناء االستبيان لمتعرف عمي آراء طبلب  المجموعة التجريبية نحو طريقة التعمم باستخدام 
تطبيق الياتف المحمول " تيميجرام" وتضمن االستبيان محورين  واشتمل كل محور من محاور 

( عبارات موجبة 7موجبة وأخري سالبة ، فقد أشتمل كل محور عمي )االستبيان عمي عبارات 
–أوافق إلي حد ما  –( عبارات سالبة  وتكون االستبيان من ميزان تقدير ثبلثي ) أوافق 3و )

(، تم تصحيح االستبيان عن طريق تحويل العبلمات التي 9 –ال أوافق( ، ) ممحق رقم 
بارات الموجبة ، ثبلث درجات لـ )أوافق( ، وضعيا الطبلب إلي درجات ، حيث وضعت لمع

ودرجتان عند )أوافق لحد ما (، ودرجة واحدة عند )ال أوافق( ، أما العبارات السالبة فتعكس 
 الدرجات. 

 الصدق المنطقي:  -

تم عرض االستبيان عمي مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال المبلبس 
عبارات االستبيان لمعرفة آراء الطبلب نحو  والنسيج والمجال التربوي إلبداء الرأي في

طريقة التعمم التي درسوا بيا ، وقد اتفق المحكمين عمي صبلحية االستبيان وتطبيقو بعد 
%( ، وىي نسبة مرتفعة تؤكد صدق 96التعديل لبعض العبارات ، وكانت نسبة اتفاقيم ) 

 االستبيان.
 ثبات االستبيان: -

( وىي قيمة مرتفعة 0.893ألفا كرونباخ ، حيث بمغت )استخدم لمتحقق من الثبات معامل 
 ( ، مما يدل عمي ثبات االستبيان.0.01عند مستوي داللة )

 

 
 نتائج البحث ومناقشتها :

تم تحميل البيانات المستخرجة من درجات عينة البحث )المجموعة التجريبية( 
 ومعالجتيا إحصائيًا بالطرق المناسبة لمتحقق من فروض البحث:

 ـرض األول: الف
والذى ينص عمى أن : تعمم البرنامج من خالل استخدام التطبيق المقترح "تيميجرام" له 

 فاعمية في إكساب الطالب معارف ومهارات تقنيات تنفيذ القميص الرجالي.
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض ، تم التحقق من فاعمية استخدام التطبيق المقترح "تيميجرام" في 
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موعة التجريبية من خبلل درجات الطبلب في االختبارين المعرفي والمياري تعمم طبلب المج
 )القبمي والبعدي( وتطبيق إختبار )ت( والجدول التالي يوضح ذلك :

 
 ( 0جذول  رلى )

دالنخ انفزوق ثيٍ يتىسطي درجبد انطالة في اإلختجبر انتحصيهي انًعزفي واألداء انًهبري  في انتطجيك  

 انمجهي /انجعذي

 ًــىعيج
"انًعزفي / 
 انًهبري"

انًتىسط 
 انحسبثي
 "و"

االَحزاف 
 انًعيبري

 "ع"

عـذد أفزاد 
 انعيُـخ
"ٌ" 

درجـبد 
 انحزيـخ
 "د 0 ح"

 ليًـخ د
يستىي انذالنخ 

 واتجبههب

 .800 0.000 انمجهــي
00 00 0.00. 

.0.0 
 ..80 08.008 انجعــذي نصبنخ انجعذي

 

 
 ( 0شكم )

طي درجبد انطالة في اإلختجبر انتحصيهي انًعزفي واألداء انًهبري  في انتطجيك دالنخ انفزوق ثيٍ يتىس

 انمجهي /انجعذي

 
 

( وىي قيمة ذات داللة 69.74تساوي ) (T. test)"ت" ( أن قيمة 3يتضح من الجدول رقم )
( حيث كان متوسط درجات الطبلب في التطبيق البعدي 0.01إحصائية عند مستوى )

( مما يشير إلى 24.63متوسط درجات الطبلب في التطبيق القبمي ) ( بينما كان180.18)
وجود فروق حقيقية بين التطبيقين لصالح التطبيق البعدي، مما يدل عمى فاعمية استخدام 

كساب ميارات   تنفيذ القميص الرجالي.تطبيق "تيميجرام" في تحصيل وا 
ام لمياتف المحمول في تقديم ويرجع ذلك إلي أثر توظيف بيئة التعمم من خبلل تطبيق تيمجر 

المحتوي التعميمي لمطبلب ، حيث أنيا تتميز بالكثير من العناصر التي تعمل عمي جذب 
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تاحة فرص كثيرة نحو التعمم من  انتباه الطبلب باإلضافة إلي مراعاة الفروق الفردية بينيم وا 
 خبلل الحواس لزيادة استجابة الطبلب معو .

 "إيتا":بيق معادلة ولمعرفة حجم التأثير تم تط
 t  = )69.74= قيمة )ت  

 df  = 32= درجات الحرية 
 23.72"إيتا" = " المقابمة لقيمة d( ، وقيمة "0.993= )  n2وبحساب حجم التأثير وجد إن  

 ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيرا أو متوسطًا أو صغيرًا كاألتي :
 = حجم صغير 0.2.      
 وسط= حجم مت 0.5       
 = حجم التأثير كبير     0.8       

فاعمية ، مما يدل عمى صحة الفرض األولوىذا يعني أن حجم التأثير كبير ، وبذلك يتحقق 
أسموب التعمم باستخدام الياتف المحمول من خبلل تطبيق " تيميجرام " في تحصيل المعارف 

مم بصورة أفضل. وتتفق ىذه مما أتاح الفرصة لمتعوتنمية ميارات تنفيذ القميص الرجالي ".
النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أثبتت فاعمية التعمم باستخدام تطبيقات الياتف 

. ومنيا دراسة )أمل مبارك محمد وآخرون في تسييل العممية التعميمية لدي الطبلبالمحمول 
ار طو زيدان ( و)عماد عبدالست2016( ، ودراسة )رامي عبد الرحمن جاد وآخرون : 2016:
( ، والتي أوضحت جميعيا وجود 2021( ، ودراسة )عبد المجيد محمد عسيري : 2018: 

كتساب الطبلب لممعارف والمياراتفرق دال إحصائيًا لصالح التطبيق البعدي في   تحصيل وا 
 في مجاالت مختمفة. 

 

 الفرض الثاني :
طالب في االختبار والذي ينص عمي يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات ال

 التحصيمى القبمي/ البعدي لصالح التطبيق البعدي.
 ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق إختبار "ت" ، والجدول التالي يوضح ذلك:
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 ( .جذول  رلى )

 دالنخ انفزوق ثيٍ يتىسطي درجبد انطالة في اإلختجبر انتحصيهي انًعزفي في انتطجيك انمجهي /انجعذي 

 انًعزفي  
تىسط انً

 انحسبثي
 "و"

االَحزاف 
 انًعيبري

 "ع"

عـذد أفزاد 
 انعيُـخ
"ٌ" 

درجـبد 
 انحزيـخ
 "د 0 ح"

 ليًـخ د
يستىي انذالنخ 

 واتجبههب

 00.8 000. انمجهــي
00 00 ..00. 

.0.0 
 00.0 000.0 انجعــذي نصبنخ انجعذي

 

 
 (0شكم )

 صيهي انًعزفي في انتطجيك انمجهي /انجعذيدالنخ انفزوق ثيٍ يتىسطي درجبد انطالة في اإلختجبر انتح
 

وىي قيمة  (،40.69تساوي ) T. test) " )اختبار " تأن قيمة ( 4يتضح من الجدول رقم )
حيث كان  لصالح المجموعة التجريبية، (0.01)ذات داللة إحصائية عند مستوى داللو 

نما كان متوسط بي (4.57)متوسط درجات طبلب المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي 
مما يشير إلي وجود فروق بين التطبيق القبمي  (32.45)درجات الطبلب في التطبيق البعدي 
وبذلك يتحقق الفرض الثاني بوجود فروق دالة إحصائيا بين والبعدي لصالح التطبيق البعدي 

ويمكن إرجاع ذلك  متوسطي درجات الطبلب في االختبار التحصيمي المعرفي لصالح البعدي.
إلى محتوي المادة العممية المقدمة لمطبلب من خبلل التطبيق وما يحويو من معارف ومفاىيم 
أساسية مرتبطة بالميارات كان لو أثرًا إيجابيًا في تحصيل المعارف لدييم ويرجع ذلك إلي 
تنظيم وتتابع عرض المحتوي التعميمي لمبرنامج بأسموب بسيط وواضح وترتيبو في تسمسل 

أدي إلي زيادة لتركيز الطبلب لممحتوي التعميمي، ىذا بجانب التعمم من خبلل منطقي ، مما 
أكثر من حاسة لما تضمنتو الفيديوىات من نصوص وصور توضيحية وصوت من خبلل 
تطبيق المحمول "تيميجرام" كما أتاح الفرصة لطبلب )المجموعة التجريبية( إلي التواصل 
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ومن ثم اكتساب المعمومات المرتبطة بالمفاىيم والمعارف وتبادل اآلراء عبر تطبيق "تيميجرام"، 
)عماد عبدالستار طو زيدان : وتتفق ىذه النتائج مع دراسة بتقنيات تنفيذ القميص الرجالي. 

 (2019)سمطان بن ىويدي المطيري، عائشو بنت سعد عمي القحطاني :  ، ودراسة (2018
 .(2021)تركى عبدالعزيز عبداهلل الممحم : ، و دراسة 

 

 الفرض الثالث :
والذي ينص عمي : يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في االداء 

 المهارى القبمي/ البعدي لمقياس التقدير "االختبار المهاري" لصالح التطبيق البعدي.
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات 

 ي االختبار المياري قبل وبعد التطبيق والجدول التالي يوضح ذلك:العينة ف
 

 

 ( 0جذول رلى )

 00دالنخ انفزوق ثيٍ يتىسطي درجبد انعيُخ في االختجبر انًهبري لجم وثعذ انتطجيك ٌ= 

 انتطجيك انًحبور
انًتىسط 

 انحسبثي

االَحزاف 

 انًعيبري

درجبد 

 انحزيخ
 انذالنخ ليًخ )د(

 تُفيذ أيبو انمًيص
 308. 390. انقجهٍ

.. .03.9 1310 
 ..3. 0.310 انجعذٌ

تُفيذ سفزح انمًيص 

 يع انخهف واأليبو

 .030 0307 انقجهٍ
.. 013.8 1310 

 .030 .0737 انجعذٌ

 تُفيذ انكى
 .38. 0391 انقجهٍ

.. 0.30. 1310 
 0399 00308 انجعذٌ

 تُفيذ انكىنخ
 300. 380. انقجهٍ

.. .831. 1310 
 0308 03.0. انجعذٌ

 ثُي انذيم
 0300 0370 انقجهٍ

.. 093.. 1310 
 0319 03.0 انجعذٌ

 انًجًىع ككم
 7300 1310. انقجهٍ

.. 07388 1310 
 ..83 .00737 انجعذٌ

 



 

 987 

 2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 (0شكم )

 يدالنخ انفزوق ثيٍ يتىسطي درجبد انعيُخ في االختجبر انًهبري لجم وثعذ انتطجيك نالختجبر انًهبر

 

،  28.05،  43.15،  40.28، 51.59( أن قيم "ت" بمغت )5يتضح من الجدول رقم )
 0.01( لمحاور االداء المياري عمي التوالي وجميعيا قيم دالة إحصائيًا عند مستوي 19.22

،  6.90، 1.67،  3.91لصالح القياس البعدي ، حيث بمغ متوسط درجات القياس القبمي )
،  17.73،  43.06بمغ متوسط درجات القياس البعدي )( ، في حين  1.76،  5.81

( ويدل ذلك عمي إرتفاع مستوي آداء الطبلب لمميارات المتضمنة  6.54،  46.18،34.21
بالبرنامج مما يشير إلي تفوق اآلداء البعدي في درجات مقياس التقدير ، ويرجع ذلك إلي 

ت بسيطة وتتابع منطقي مع شرح كل تجزئة الميارات المتضمنة بالبرنامج بتقسيميا إلي خطوا
خطوة والتركيز عمييا من خبلل مقاطع الفيديو مع التعميق الصوتي المصاحب لكل خطوة ، 
مكانية تكرار مشاىدتيا ، األمر الذي أتاح لمطبلب سرعة استيعاب الميارات وتنفيذىا  وا 

لذين حققوا بسيولة ودقة في اآلداء مع عدم إغفال أي خطوة ،  كما لوحظ أن الطبلب ا
مستويات معرفية مرتفعة تمكنوا من تحقيق مستويات ميارية مرتفعة أيضا ، حيث أن الطبلب 
كانوا عازمين عمي تطبيق ما يعرفونو من جوانب معرفية في ىذه الميارات ، وتتفق نتيجة ىذا 

 ( ، و )سحر أنيس2007الفرض مع نتائج دراسة كل من )مجدة مأمون ، مدحت حسين : 
( ، و)عبد المجيد محمد عسيري : 2019( ، و )خيرية حسين عبدالسبلم : 2018: السعيد 
2021.) 



 

 988 

 2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ولزيادة التأكد من الفاعمية تم تطبيق  معادلة "بميك" لحساب نسب الكسب المعدل بين 
متوسطي درجات الطبلب في محاور األداء  المياري في التطبيق القبمي والبعدي والجدول 

 التالي يوضح ذلك:
 

 ( َسجخ انكست انًعذل نًحبور االختجبر انًهبري  نهطالة انمجهي وانجعذي0رلى ) جذول

 انتطجيك انًحبور
انًتىسط 

 انحسبثي

انذرجخ 

 انُهبئيخ

َسجخ انكست 

 انًعذل
 انذالنخ

 تُفيذ أيبو انمًيص
 390. انقجهٍ

 دال 0371 08
 0.310 انجعذٌ

تُفيذ سفزح انمًيص 

 يع انخهف واأليبو

 0307 انقجهٍ
 دال 0308 1.

 .0737 انجعذٌ

 تُفيذ انكى
 0391 انقجهٍ

 دال .030 ..
 00308 انجعذٌ

 تُفيذ انكىنخ
 380. انقجهٍ

 دال 03.0 01
 03.0. انجعذٌ

 ثُي انذيم
 0370 انقجهٍ

 دال 03.0 8
 03.0 انجعذٌ

يجًىع االختجبر 

 انًهبري

 1310. انقجهٍ
 دال .030 008

 .00737 انجعذٌ
 

يتضح من الجدول السابق ان نسبة الكسب المعدل في مقياس التقدير لمحاور التطبيق البعدي 
( ونسبة 1.36( ، )1.54(، )1.62(،)1.68( ، )1.70لبلختبار المياري ىي عمي التوالي )
( وجميع القيم تقع في المدي الذي حدده " بميك "  1.62الكسب المعدل لبلختبار ككل ىي )

( لذلك فيذه النسبة تشير إلي درجات مقياس التقدير لممحاور بعد 2- 1.2متين )بين القي
 دراسة المحتوي التعميمي وبذلك يتحقق الفرض .

 

 الفرض الرابع :
والذي ينص عمي آراء الطالب نحو طريقة التعمم باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول 

  إيجابية.
ية لتكررات اجابات الطبلب لكل عبارة )موافق ولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب النسب المئو 

 غير موافق( –موافق إلي حد ما  –
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 ( 0جذول رلى )

 انُست انًئىيخ الستجبثبد انطالة نطزيمخ انتعهى ثبستخذاو تطجيك  انهبتف انًحًىل "تيهيجزاو"

 انعجبرح و انًحبور
يتىسط انُست 

 انًئىيخ

ى"
عه

انز
ة 

هى
س

"ا
ل 

ألو
 ا
س
ذى

نً
ا

 

 %91390 هى ثبسزخذاو انهىارف انزكُخ َىفش انىقذ وانجهذ 3أسي أٌ انزع 03

 %88389 اسزًزع عُذ إَجبص يهبيٍ انزعهًُُخ يٍ خالل اسزخذاو انهىارف انزكُخ 3.

.3 
اسزخذايٍ نههىارف انزكُخ رسبعذًَ عهً رزكش انًعهىيبد 

 وانًعبسف3
89391% 

03 
هى انزعهى يٍ خالل انهبرف انزكً أعطبًَ فشطخ أكجش نهف

 واالسزُعبة3
89391% 

 %88389 أجذ أٌ انًبدح انًزعهًخ يٍ خالل انهىارف انزكُخ سشَعخ انُسُبٌ 3.

 %.9039 أسٌ أٌ انهىارف انزكُخ ال رظهخ إال نغشع إجشاء انًكبنًبد فقؾ3 03

 %91390 أعزقذ أٌ اَشغبنً ثبنهىارف انزكُخ َقهم يٍ رشكُضي أثُبء انزعهى3 73

 %87388 و انهىارف انزكُخ فً يؤسسبرُب انزعهًُُخأؤَذ اسزخذا 83

 %88389 أرًًُ أٌ أدسط كم يىاد انزخظض ثبسزخذاو انهىارف انزكُخ 93

 %91390 اسزخذاو انهبرف انزكً جعهًُ أرعهى فً أي يكبٌ 013

 %89391 يزىسؾ َسجخ اسزجبثخ انطالة فٍ يذىس )أسهىة انزعهى ( ككم     

ًب
"ان

 ٍ
بَ
انث

س 
ذى

نً
ا

خ"
ًُ

عه
 ان

دح
 

ج
بي

شَ
انج

و 
ذا

خ
سز

 ا
ٍ

 ي
ىح

ج
ش
نً

 ا
ذح

بئ
نف
ا

 

03 
خطىاد انششح يجسطخ رعهًذ يٍ خالل انفُذَىهبد انًعشوػخ 

 ثسهىنخ
97398% 

 %.9039 اجذ طعىثخ فً فهى ثعغ األجضاء3 3.

.3 
وانذقخ فً كم يهبسح َزى  اسزطُع انىقىف عهٍ يزطهجبد انجىدح

 ششدهب 
90397% 

 %9.390 ح وصيٍ انًذزىٌ انعهًٍ نكم يهبسح يع قذسارًرزُبست ؽشَقخ انشش 03

 %.9.39 اشعش ثبنًهم اثُبء انزعهى3 3.

 %90397 سبعذًَ أسهىة عشع انًبدح انعهًُخ عهٍ رًُُخ آدائٍ انًهبسٌ 03

 %9.390 شعشد ثذبجخ نًسبعذح اسزبر انًبدح 73

 %90397 أسهىة عشع انًبدح انعهًُخ َجعم االسزُعبة افؼم3 83

 %9.390 رقُُبد رُفُز انقًُض انشجبنٍانزذسَجبد انًقذيخ كبَذ كبفُخ نفهى  93

 %97398 أػبف انًذزىٌ انزعهًٍُ خجشح رطجُقُخ 013

 %90310 يزىسؾ َسجخ اسزجبثخ انطالة فٍ يذىس )انًبدح انعهًُخ ( ككم         

 %9.398 ككم يزىسؾ انُست انًئىَخ نًذبوس اسزجُبٌ آساء انطالة

يتضح من الجدول السابق ارتفاع النسبة المئوية الستجابات آراء الطبلب نحو استخدام 
%( 97.89% : 87.88التطبيق المقترح "تيميجرام" ، حيث تراوح متوسط النسب المئوية بين )

مما يدل عمي أن التطبيق المقترح قد القي استجابة من الطبلب ، مما يؤكد أن آراء الطبلب 
مم بتطبيق الياتف المحمول جاءت ايجابية حيث بمغت متوسط نسبة آرائيم في نحو طريقة التع

% وىي قيمة مرتفعة تدل عمي مدي االستفادة من 89.9المحور األول ككل )اسموب التعمم( 
أسموب التدريس بيذه الطريقة في حين بمغت متوسط نسبة آرائيم في المحور الثاني ككل 
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ة مرتفعة تدل عمي مدي نجاح الطريقة في تنظيم % وىي قيم96.06)المادة العممية( 
% وىي قيمة مرتفعة تدل 92.98محتوياتيا، وقد بمغ متوسط النسب المئوية لممحاور ككل 

 عمي ايجابية اتجاىات الطبلب لمتعمم بيذه الطريقة.
ويشير ذلك إلي تقبل الطبلب لطريقة التعمم باستخدام الياتف المحمول ، ويرجع ذلك إلي أن 

نامج المقدم ليم من معارف وميارات بطريقة بسيطة وشيقة مما أدي إلي اكتساب الطبلب البر 
لمميارات المتضمنة بالبرنامج مما أدي إلي إيجابية آراء الطبلب نحو تعمم تقنيات تنفيذ 

 القميص الرجالي .
(  ، و)حمود عمي 2016وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )أمل مبارك محمد وآخرون :

( والتي اكدت ايجابية آراء الطبلب نحو التعمم باستخدام تطبيقات الياتف 2018عبدلي : ال
 المحمول.

 

 ممخص النتائج :
تم إعداد اختبار معرفي لقياس تحصيل الطبلب لممعارف والمفاىيم المتضمنة بالبرنامج ، 

وقد جاءت نتائج وتصميم مقياس تقدير لتقويم اآلداء المياري لمقطع المنفذة لمقميص الرجالي. 
 الدراسة كما يمي:

 أوال: فاعمية البرنامج:
تطبيقو من خبلل تطبيق الياتف المحمول  أثبتت النتائج فاعمية البرنامج المقترح والذي تم

ويمكن إرجاع ذلك "تيميجرام" في زيادة التحصيل واكتساب ميارات تنفيذ القميص الرجالي ، 
 إلي : 

م لممحتوي التعميمي المتضمنة بالبرنامج بشكل مبسط ترتيب وتسمسل المعارف والمفاىي -
 يتناسب مع الفروق الفردية لمطبلب .

عرض المحتوي التعميمي بأسموب شيق واضح وجذاب مما ساعد عمي جذب انتباه  -
ثارة دافعيتيم لمتعمم.  الطبلب وا 

عرض الميارت المتضمنة بالبرنامج في خطوات بسيطة واضحة مع التركيز عمي التقنيات  -
بأسموب عممي ، مما ساىم في إعطاء الطبلب الفرصة الكافية لتعمم الميارات وفقا لقدرة 

 الطالب الشخصية وسرعتو الذاتية.
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إتاحة المحتوي التعميمي المتضمن بالبرنامج عمي تطبيق تميجرام أحد تطبيقات الياتف  -
خبلل  المحمول ، أدي إلي سيولة عممية التعمم دون قيود في أي وقت وأي مكان من

 تكرار واسترجاع مفاىيم ومعارف وميارات تقنيات تنفيذ القميص الرجالي .

 ثانيا: تحصيل الجوانب المعرفية:
من خبلل العرض السابق لممعامبلت اإلحصائية أثبتت الدراسة صحة الفرض الذي ينص 

 فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات الطبلب في االختبار التحصيمى القبمي/عمي وجود 
البعدي لصالح التطبيق البعدي. مما يدل عمي فاعمية وصبلحية إستخدام الياتف المحمول في 
عرض المحتوي التعميمي من خبلل تطبيق "تميجرام" في زيادة التحصيل المعرفي لدي طبلب 
المجموعة التجريبية لممفاىيم والمعارف المرتبطة بميارات تقنيات تنفيذ القميص الرجالي ، 

 ر ذلك فيما يمي:ويمكن تفسي
طريقة تنظيم المحتوي التعميمي داخل البرنامج بأسموب عممي يتفق مع طبيعة الفروق  -

الفردية لمطالب مع التركيز عمي المعمومات وربط بعضيا البعض في تسمسل منطقي مما 
 أتاح لمطبلب فرصة اإلستيعاب والتذكر مما ساىم في بقاء أثر التعمم لدي الطبلب.

صيل الطبلب نتيجة تعرضيم خبلل دراستيم لمبرنامج إلي العديد من جاءت زيادة تح -
االختبارات لكل محور من محاور البرنامج مما ساعد عمي بقاء االستجابات الصحيحة 

 والتقميل من اإلجابات الخطأ.

االستعانة بالعديد من الوسائط مثل الصور الثابتة ولقطات الفيديو والنصوص والصوت  -
انتباه وتركيز المتعممين وتتيح فرص التعمم من خبلل أكثر من حاسة  التي تسيم في جذب

 في وقت واحد.

 ثالثًا: الجانب المهاري:
أثبتت الدراسة أنو يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطبلب في االداء الميارى 

يشير إلي  القبمي/ البعدي لمقياس التقدير "االختبار المياري" لصالح التطبيق البعدي ، مما
 ويرجع ذلك إلي :فاعمية البرنامج 

تحميل وتقسيم الميارات إلي خطوات بسيطة متسمسمة ومترابطة وشرح كل خطوة والتركيز  -
عمييا من خبلل لقطات الفيديو ، مما سيل عمي الطبلب تعمميا وممارستيا وبالتالي 

 إتقانيا.
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وبة بالصوت والتي تعرض استخدام عناصر الوسائط المتعددة من لقطات الفيديو المصح -
 اآلداء المياري بشكل تفصيمي مما ساعد عمي زيادة إنتباه المتعمم وحسن متابعتو .

استخدام األسئمة )التقويم المرحمي( بعد كل محور يؤدي إلي تركيز الطالب عمي ما يجب  -
 القيام بو عند آداء الميارة لموصول بالطالب لمرحمة االتقان.

الفيديوىات من خبلل تطبيق الياتف المحمول "تميجرام" بسيولة في إمكانية تكرار مشاىدة  -
أي وقت وفي أي مكان أدي إلي إعطاء المتعمم الفرصة إلتقان ميارات تنفيذ القميص 

 الرجالي.

وفيما يمى بعض القطع المنفذة لمقميص الرجالي )ناتج التعمم لطالب المجموعة التجريبية 
 بعد آدائهم لالختبار المهاري :
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 التوصيات:
 في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج يوصي الباحثون بما يمى:

 إدخال تطبيقات الياتف المحمول في تعمم ميارات أخري في مجال المبلبس والنسيج. -
مولة مع تطبيقات أخري في الجوانب القاء الضوء عمي أىمية استخدام اليواتف المح -

 التعميمية المختمفة.
 استخدام األساليب الحديثة في التدريس لتحفيز الطبلب عمي التعمم. -
تطوير طرق تدريس المواد التطبيقية باستخدام أسموب التعمم عن بعد لمواجية الكوارث  -

 المحتممة مثل " جائحة كورنا".
 

 

 المراجع :
، عبداهلل عبد المنعم "أسموب مقترح لقياس جودة القميص الرجالي "   اسبلم عبد المنعم .1

 م.2011( 3عدد ) –( 21مجمد ) –المنوفية  –مجمة االقتصاد المنزلي  -
" تطبيقات اليواتف الذكية واألجيزة المحمولة في مراكز الوثائق السيد صبلح الصاوي  .2

المؤسسة  -ث النوعية المتخصصة واألرشيف: دراسة تحميمية " المجمة الدولية لمبحو 
 م2019 – 13ع -العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية 

أمل مبارك محمد وآخرون "أثر استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تسييل التعمم   .3
لدى الطبلب المعممين  واتجاىيم نحو التعمم الجوال"، دراسات تربوية واجتماعية ، كمية 

 م2016 –( 2العدد ) – 22مجمد  –حموان   التربية ، جامعة
تركى عبدالعزيز عبداهلل الممحم "واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة  .4

العربية  لمناطقين بمغات أخري في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين  بيا 
 –جامعة أسيوط  –بية بالجامعة اإلسبلمية من وجية نظر المعممين"، مجمة كمية التر 

 م.2021( ، 2،العدد ) 37مجمد  -كمية التربية 
حمود عمي العبدلي "اثر التدريس باستخدام تطبيقات المحمول التفاعمية عمى اتجاىات   .5

مجمة   -طمبة كمية التربية في جامعة الحديدة نحو تكنولوجيا التعميم وتطبيقاتيا"  
، العدد 19مجمد   –مركز النشر العممي  –البحرين جامعة  –العموم التربوية والنفسية 

 م.2018(، 1)
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السبلم "برنامج تدريبي قائم عمى بعض تطبيقات اليواتف الذكية  خيرية حسين عبد .6
لتنمية ميارات توظيف تطبيقات جوجل التفاعمية لدى المعممين واإللكترونيات بدولة 

العدد  –كمية التربية  –المنصورة  جامعة –الكويت "، مجمة كمية التربية بالمنصورة 
 م2019، 6(، جزء 108)

رافع  عباس حسن وحسين كريم حمود "المعالم األساسية لفكرة التحول من التعميم  .7
التقميدي إلى التعميم اإللكتروني" مجمة كمية اآلداب، جامعة بغداد ، كمية األداب ،العدد 

 م2019(،ديسمبر ، 91)
د وعبد العزيز طمبة و ومنال شوقي بدوي " فاعمية بيئة تعمم نقال رامي عبد الرحمن جا .8

نتاج قواعد البيانات لدي طبلب  قائمة عمي تطبيقات الويب لتنمية ميارات تصميم وا 
 م2016( ، إبريل ، 42معاىد التعميم العالي" ، مجمة بحوث التربية النوعية ، العدد )

عد لمنيوض بالوعي االستيبلكي لدي رحاب السيد قمباز "مدي فاعمية برنامج م .9
رسالة ماجيستير غير منشورة، كمية االقتصاد المنزلي ، جامعة  –المتزوجات حديثًا" 

 م.2005المنوفية ، 
زىير ناجي خميف "تقييم تجربة استخدام الفصول االفتراضية لتقويم الدروس لطمبة  .10

ية التعميمية في القرن الواحد  الثانوية العامة"، ورقة عمل مقدمة لممشاركة في العمم
والعشرين، واقع وتحديات، جامعةالنجاح الوطنية، نابمس : فمسطين، من موقع المركز 

 م2019الوطني لمتعميم اإللكتروني والتعميم عن بعد ،
زينب عبد الحفيظ ، عزة حممي "تطوير خط إنتاج القميص الرجالي بمصنع المبلبس  .11

( سبتمبر 4عدد ) –( 11مجمد ) –المنوفية  –المنزلي  مجمة االقتصاد –الجاىزة" 
 م2001

سحر أنيس السعيد "فعالية وحدة تعميمية بالوسائط الفائقة لتعمم معارف وميارات تقنيات  .12
القميص الرجالي" ، رسالة ماجيستير ، كمية التربية النوعية ،قسم االقتصاد المنزلي، 

 م.2018جامعة طنطا ، 
يدي المطيري، عائشو بنت سعد عمي القحطاني "واقع استخدام تطبيقات سمطان بن ىو  .13

اليواتف الذكية في العممية التعميمية لدى أعضاء ىيئة التدريس من وجية نظر طالبات 
الدراسات العميا بكمية التربية في جامعة الممك سعود"، مجمة البحث العممي في التربية 

 م2019( ، 6العدد )–ب والعموم والتربية كمية البنات لآلدا –جامعة عين شمس  –
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"دراسة تقويم النموذج األساسي لمقميص الرجالي لممساىمة  عبد اهلل عبد المنعم حسين .14
في إعداد نموذج جديد"، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية. 

 م.2002
اتف الذكية في تنمية ميارات عبد المجيد محمد عسيري "دور إستخدام تطبيقات اليو  .15

التفكير اإلبداعي لطبلب الصف االول الثانوي في مقرر الحاسب"، مجمة العموم 
 م2021( ، 1العدد )–  5مجمد  -المركز القومي لمبحوث غزة  –التربوية والنفسية 

عزة محمد حممي ، حازم عبد الفتاح  "فاعمية تصميم برنامج باستخدام الوسائط الفائقة  .16
 –بحث منشور  -"الييبر ميديا " لمتدريب عمي ميارات إعداد نموذج القميص الرجالي"

 م.2015( ، 31العدد ) –المجمة المصرية لبلقتصاد المنزلي  
عماد عبدالستار طو زيدان " فاعمية تطبيقات اليواتف الذكية لتعمم الجوانب العممية  .17

ب قسم المكتبات جامعة كفر الشيخ لتصنيف ديوي العشري:  دراسة تجريبية عمى طبل
الجمعية المصرية لممكتبات والمعمومات  –"، المجمة الدولية لعموم المكتبات والمعمومات 

 م2018(، 2، العدد ) 5مجمد  -واألرشيف 
فخر الدين القبل وآخرون "طرائق التدريس العامة في عصر المعمومات"، دار الكتاب  .18

 م2006،  الجامعي ، العين ، اإلمارات
فؤاد أبو حطب ، آمال صادق "عمم النفس التربوي"، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ،  .19

 م.2000
مجدة مأمون ، مدحت حسين "تنمية ميارات أخذ قياسات العينة في صناعة المبلبس  .20

لي مجمة كمية االقتصاد المنز  –شعبة المبلبس والنسيج" –الجاىزة لطبلب الفرقة الثالثة 
 م2007أكتوبر  –( 4( عدد )17) –المنوفية مجمد  –

مجدة مأمون محمد رسبلن سميم "تصميم برنامج إلكتروني باستخدام الرسوم المتحركة  .21
لمحاكاة ميارة بناء نموذج القميص الرجالي "الكاجوال" وقياس فاعميتو عمى التحصيل 

 –ية ، بعنوان " التعميم النوعي " المؤتمر الدولي األول لكمية التربية النوع المعرفي
 م.2018يونية، 17-16االبتكارية وسوق العمل" ، جامعة المنيا ، 
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مجدة مأمون محمد رسبلن سميم "فاعمية برنامج لتعمم بناء نماذج المبلبس الرجالي  .22
باستخدام الوسائط الفائقة )الييبرميديا(  ، بحث منشور، المؤتمر العممي التاسع لكمية 

،  بعنوان "المؤتمر العربي لبلقتصاد المنزلي وتكنولوجيا العصر" صاد المنزلي ،االقت
 ، القاىرة .2006جامعة حموان  ، أبريل 

 م.2000منير البعمبكي "قاموس المورد"، دار العمم لممبليين، بيروت،  .23
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