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تعلم  فيالتعلم التشاركي عبر الويب   إستراتيجيةستخدام افاعلية 
 مهارات تنفيذ وإنهاء البنطلون النسائي 

 اعداد 
 د/ هبة رضا عبد العزيز ا.م.د/ رندة يسري ثابت غالي    

 أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسيج 
 جامعة حلوان -االقتصاد المنزليكلية 

 مدرس بقسم المالبس والنسيج 
 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي 

 البحث:ومشكلة    مقدمة
أثرت الطفرة التكنولوجية على منظومة التعليم، وأدى ذلك إلى تنوع أشكاا  وأسكال         

تواجهها النظم التعليمية،    التيعديدة  السكككككايمت  ي حش الم كككككاالت   للتعليموطرق جديدة 
إلى القائم على الكمب وتر إلى اسككككككككككككت دام اعنترنت  ي العملية التعليمية ومن    التعلم من 

التعليم والترك ز على إكسكككال المتعلم المهارات   يوإدخا  البرمجيات  اعلكتروني،  التعلم  
الكااتي وتنميكة التفك ر، وجعكش المتعلم أكتر تاامكا   ي العمليكة   التعلمالمعلومكاتيكة من أجكش  

 المهمككة  التعليميككة وإدارة الوقككت، وأتككككككككككككككبب توييت تطبيقككات البرمجيككات من ا سككككككككككككككس
 والمعلومات، والتفاعش مع متغ رات العصر. المعر ةوالضرورية  ي بناء مجتمع 

وتعتبر تكككناعة المالبس من الصكككناعات المهمة التي تاظي بتطور مسكككتمر نتيجة       
التطور السريع  ي الاياة االجتماعية واالقتصادية، مما جعش منتجي المالبس والباحتون  

تو  ر العوامش الالزمة عنتاج ياه الصكككككككككككككناعة.  مجدة   ي ياا المجا  يتنا سكككككككككككككون علي  
 (2018مأمون: 

وتعد تكككككككناعة المالبس من الصكككككككناعات الدائمة وسكككككككريعة التطور  هي تاتاج إلي      
مالحقة ياا التطور وذلك بتطوير المقررات التعليمية وطرق تدريسكككككككككككها بالم سكككككككككككسكككككككككككات 

 (2017 حازم عبد الفتاح: .  التعليمية
أحككدثككت جككائاككة كورونككا أكبر انقطككاع  ي نظم التعليم  ويو مككاتضككككككككككككككرر منكك  وقككد       
من الطالل  ي جميع البالد ويي نسككبة مرتفع   ح أ أغلقت المدارس   ( بل ون 6 1 ناو

تقديم ال دمات ا سكككاسكككية  ي أنقطاع   والجامعات علي المسكككتوي العالمي  وأدي ذلك إلي
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ة أكبر تقدم علمي عن طريق أسككككككككككككتغال  حققت ا زمالعملية التعليمية  ومن جان  أخر 
التكنولوجيا  ي العملية التعليمية حتي  ي الدو  النامية للتصككككككدي لالزمة التي تعرضككككككت 
لها العملية التعليمية عيجاد حلو  لمعالجتها ويو التعليم عن بعد أوالتعلم الت ككاركي عبر  

 (478: 2021 :جما  حسن أحمد   اعنترنت.
الاي يتم  ي ب ئة    اعلكترونيالتعلم أنواع  نوع من عبر الوي    الت كككاركيالتعلم ويعد      

تعاونية ب ن الطالل وبعضكككككككككهم البع ، وي كككككككككاري من خاللها الطالل  ي إنجاز مهمة 
شكككككباة اعنترنت واسكككككت دامها   تعليمية أو تنف ا ن كككككان مع ن أو حش م كككككالة ما،  توييت

ايب ومناسكككك   عمار الطالل يعتبر أمر علي درجة كب رة من ا يمية حتى  ب ككككاش تكككك
 .منهايمان تاق ق االستفادة 

 ( 137: 2016: العمري بنت بلهيش  عائ ة  
وأبحاث عديدة ومتنوعة أهمية اســـتخدام التعلم التشـــاركي   دراســـاتوقد أوضـــحت       

 عبر الويب، ومن أهم الدراسـات التي أثبتت نتائجها أهمية التعلم التشـاركي عبر الويب
  منها:
يد ت إلي تصكككككميم ب ئة تعلم ت كككككاركي  عبر    (2019:  شــــيماء مصــــطفيدراسكككككة       

 نات الاياكة الصككناعية  ا و ر الوي  عكسككال الجوان  المعرةية والمهارية لصككيانة ماك
علي مسككككتوي التاصكككك ش  قياس  اعلية إسككككتراتيجية التعلم الت ككككاركي ا ورلي (، و   – تلة   5

 تلة   5للطالل  ي تكيانة ماك نات الاياكة الصكناعية  ا و ر  المعر ي وا داء المهاري 
ب ن متوسكككككككطي درجات   ا  إحصكككككككائيوجود  رق دا   إلي ، وتوتكككككككلت الدراسكككككككة  ا ورلي (  –

التجريبيكككة(  ي التطب ق القبلي والبعكككدي لالختبكككار    -طالل المجموعت ن  الضككككككككككككككككابطكككة  
الك وجود  رق دا  التاصككككككككككككك لي لصكككككككككككككالب المجموعة التجريبية  ي التطب ق البعدي، وك

التجريبية(  ي التطب ق    -ب ن متوسكطي درجات طالل المجموعت ن  الضكابطة    ا  إحصكائي
مما   ،القبلي والبعدي لالختبار المهاري لصككككككككالب المجموعة التجريبية  ي التطب ق البعدي

عبر الويك   ي تنميكة معكارم ومهكارات   الت ككككككككككككككاركي التعلم اسككككككككككككككت كدام  ي ككد علي  كاعليكة
حصة محمد  دراسة  ، أما ا ورلي (  – تلة  5ات الاياكة الصناعية  ا و ر تيانة ماك ن

يد ت إلي بناء برنامج تدريبي قائم علي المهارات الت كككاركية عبر الوي    (2018عامر:
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وقياس  اعل ت   ي تاسكككك ن ا داء المعر ي والمهاري لدي معلمات االجتماعيات، كما تم  
تاكديكد مهكارات التعلم االلكتروني الت ككككككككككككككاركي المراد تنم تهكا لكدي معلمكات االجتمكاعيكات  

وتوتكككككككلت الدراسكككككككة إلي وجود  روق ذات داللة لر ع مسكككككككتوي ا داء التدريسكككككككي لديهن، 
االجتماعيات  ي التطب ق القبلي والتطب ق   لمات إحصككككككككككككائية ب ن متوسككككككككككككطي درجات مع

البعدي الختبار ا داء المعر ي لصككالب التطب ق البعدي، ويهرت  روق لصككالب التطب ق  
، وتب ن أن البرنامج التدريبي  البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعلم اعلكتروني الت كاركي

كب رة  ي تنميكة ا داء   القكائم علي المهكارات الت ككككككككككككككاركيكة عبر الويك  يتصكككككككككككككك  بفكاعليكة
)أحمد دراسكككككككة  ويد ت ،  المعر ي وا داء المهاري لمعلمات االجتماعيات بمنطقة عسككككككك ر

ــم إبراهيم:  تنمية مهارات تصكككككميم وإنتاج تطبيقات الهوات  ب  (2018عبد المجيد، عاصـ
تصككككككككككميم  الاكية، وبناء التقة  ي التعلم الرقمي لدي طالل كلية التربية، وذلك من خال  

التعلم اعلكترونية القائمة علي الوي  الت كاركي، وقد توتكلت الدراسكة إلي المسكايمة    ب ئة
 ي تنمية مسكككككككتوي مهارات تصكككككككميم وإنتاج تطبيقات الهوات  الاكية، كما توتكككككككلت إلي 
المسايمة بدرجة متوسطة  ي بناء التقة  ي التعلم الرقمي لدي طالل الدبلوم العام بالية  

 التربية.
قياس  اعلية إسكتراتيجية   إلى  (2017: صـدي ، دعاء سـارة إبراهيم دراسكة  وت ك ر     

التعلم الت كككككككككككاركي عبر الوي  لتعلم تقنيات تنف ا مردات المالبس النسكككككككككككائية لدى طالل 
مقارنة بالطريقة التقل دية، وتوتكككككلت الدراسكككككة   -قسكككككم المالبس والنسكككككيج    -الفرقة التانية  

( بالنسكككككككككبة لالختبار  0.01ائية عند مسكككككككككتوى داللة  إلي وجود  روق ذات داللة إحصككككككككك
كككالككك وجود  روق ذات داللككة   المعر ي( لصكككككككككككككككالب المجموعككة التجريبيككة   ي التاصكككككككككككككك ل

المهاري  ي تقنيات تنف ا مردات   لألداء( بالنسككككككبة  0.01إحصككككككائية عند مسككككككتوى داللة  
التعلم   إسكككككتراتيجيةالمالبس النسكككككائية لصكككككالب المجموعة التجريبية، مما ي كد على  عالية  

 أما،  عبر الوي   ي تعلم معارم وتقنيات تنف ا مردات المالبس النسكككككككككككككائية يالت كككككككككككككارك
  اسكت دام   اعلية  على التعرم إلىيد ت    (2016، دعاء إبراهيم :يوـس )ماجدة  دراسكة  
دل ش  إعداد  خال  من  ا كاديمي ا داء  لتنمية  الجونلة نموذج  تدريس  ي الت كاركي  التعلم

  ا كاديمي  بالمسككتوى   لالرتقاء كمااولة الت ككاركي  التعلم  باسككت دام الجونلة  نموذج لتدريس
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 المالبس  قسككككككككككككككم  التككانيككة  الفرقككة  لطالل   اعنجككاز  دا عيككة  وزيككادة  الجونلككة،  نموذج  ععككداد 
  ا داء    ي تنمية  الت ككككككككاركي  التعلم اسككككككككت دام  والنسككككككككيج، وتوتككككككككلت الدراسككككككككة إلي  اعلية

دراسة وتوتلت    اعنجاز لصالب المجموعة التجريبية الجونلة ودا عية نموذجلا كاديمي  
 ي تدريس قياس  اعلية إستراتيجية التعلم الت اركي    (2016أمل عبد العاطي محمود : 

 ا و  الصكككككككككككك  لتلم اات  الناقد   والتفك ر  االتصككككككككككككا  مهارات   لتنمية المنزلي  االقتصككككككككككككاد 
تنميةالعديد من ا يدام إسككتراتيجية التعلم الت ككاركي  ي اسككت دام علية  ا، إلي  اععدادي

دراسكة  أماالتعليمية، كما أوتكت الدراسكة بضكرورة اسكت دام بالتعلم الت كاركي  ي التعليم،  
قياس  اعلية إسكككككككككتراتيجية التعلم عن  يد ت إلي   (2015الدريويش :  عبد هللاأحمد بن  

است دام الرسوم التعليمية لدى معلمي طريق التدري  الت اركي عبر الوي  لتعلم مهارات  
التالم ا الصكككككم، وتوتكككككلت الدراسكككككة إلي وجود  روق ذات داللة إحصكككككائية عند مسكككككتوى  

ب ن متوسككطي درجات المجموعت ن  ي الاياس البعدي لبطاقة تق يم كفاءة (  0.05داللة  
ســــــليمان أحمد مروة    دراسككككككككةو   ،المتدرل للجان  ا دائي لصككككككككالب المجموعة التجريبية

 أدوات   توييت  على  القائمإلى قياس  اعلية إستراتيجية التعلم الت اركي  يد ت   (2015:
الطالل    لككدى  التعليم  تكنولوجيككا   ي  ياعنتككاج اعبككداعتعلم   ي  الويكك   من    التككاني  الج ككش

عبر   التعلم الت ككككككاركي وتوتككككككلت الدراسككككككة إلي  اعلية اسككككككت دام،  التربية  ةالمعلم ن بالي
، ممكا ي كد المعلم ن  الطالل  لدى  التعليم  تكنولوجيكا اعنتكاج اعبداعي  ي ي تنميكة    الوي  

ومهارات اعنتاج  معارم عبر الوي   ي تعلم   على  عالية إسككككككككتراتيجية التعلم الت ككككككككاركي
 التعليم. تكنولوجيا  ي اعبداعي

إسكككككككككككتراتيجية التعلم اسكككككككككككت دام   اعلية    علي (Tsai, C  -(2010دراسكككككككككككة   وأكدت      
أوتكككت الدراسكككة و ، والمهارات لدي المتعلم ن الت كككاركي عبر اعنترنت  ي تنمية ال برات 

،  لما ل  من  اعلية    ي التعليم  عبر اعنترنت   اسكت دام التعلم الت كاركيااليتمام ببضكرورة  
، إلي  اعلية اسكككت دام ( Poell Huber & Anderson-2011)كما توتكككلت دراسكككة 

راتيجيكة التعلم الت كككككككككككككككاركى االلكتروني عبر االنترنكت  ي تنميكة مهكارات وكفكايكات  إسككككككككككككككت
المتعلم ن وكالك التنمية المهنية للمعلم ن والطالل المعلم ن، كما أوتككككككككككككككت الدراسككككككككككككككة 
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باسكككككت دام اسكككككتراتيجيات التعلم الت كككككاركى االلكتروني الم تلفة  ي العملية التعليمية نظرا   
 .لفاعل تها

ــات  تـناوـلتوـقد        ــائي  دراســـــــ ، ومن أهم وأبحـاث عـدـيدة ومتنوعـة البنطلون النســـــــ
 :تناولت البنطلون النسائيالدراسات التي 

التعرم علي أوج  االختالم والت كاب  يد ت إلي   (2020:  ياسـمين فتحيدراسكة       
  -ي ل ن جوزيت أرمسككككككككككترونج -ب ن طرق بناء نماذج بنطلون النسككككككككككاء المقترحة  ألدريش

من ح أ ضكككبل ال كككاش البنائي للنماذج المقترحة واالسكككتفادة منها  ي ،  دينيك لوت كككنمان 
الطريقة ا  ضككككش من ح أ الضككككبل والمالئمة إلي تككككناعة المالبس الجايزة، والتوتككككش 

والتي ت دي إلي منتج أعلي جودة وضكككككككبل لدي الجسكككككككم، والتعرم علي م كككككككالة ضكككككككبل  
لالزم للنموذج، ومعر ة االختالم ب ن آراء البنطلون النسككككككككككككائي علي الجسككككككككككككم والتعديش ا

وقياس   المت صكككككصككككك ن والمصكككككنع ن ناو التالم طرق لبناء النماذج المقترحة للبنطلون،
،  للمتدرب ن علي مسككككككككككتوي التاصكككككككككك ش المعر ي وا داء المهاري    اعلية البرنامج التدريبي

طريقة   الطرق التالثة لصكككككككككالبب ن    ا  وتوتكككككككككلت الدراسكككككككككة إلي وجود  رق دا  إحصكككككككككائي
ب ن متوسككككككككككككككل درجككات المتككدرب ن  ي ا داء   ا  إحصكككككككككككككككائيكككمككا يوجككد  رق دا     ألككدريش 

 توتكككككككلت الدراسكككككككة إلي  و لي والبعدي لصكككككككالب التطب ق القبليالتاصككككككك لي والمهاري القب
 ي تاصككك ش واكتسكككال مهارات بناء وضكككبل البرنامج التدريبي اعلكتروني المقترح   اعلية  

يد ت إلي التوتكككش إلي   (2018:ســمام منســيأما دراسكككة     النسكككائينموذج البنطلون  
جامعية( طبقا  لألجسككككام المصككككرية    تاة لاياسككككات البنطلون الاريمي   اسككككترشككككاديجدو  

نموذج مقترح ج د الضككبل علي ال امة ا ولي   وإعداد تبعا  لمقاس نصكك  مايل الوسككل، 
، وتوتكلت الدراسكة إلي  الم لوطة/ بالليارا(  وتعديش النموذج المقترح علي ال امة التانية

توضككيب أثر الاياسككات الجسككمية وال امات المسككت دمة كعوامش م ثرة علي الضككبل الج د 
دام ال امة الم لوطة ، وإعداد نموذج معد  للعمش ب   ي حالة اسكككككككككككت للبنطلون الاريمي

 .الليارا
إلي التعرم علي  اعلية البرامج    (2017:، وآخرون فداء بنت خضــــردراسكككككككة    وت ككككككك ر

ثالثية ا بعاد  ي رسم النموذج ا ساسي عنتاج البنطلون النسائي من خال  المقارنة مع 
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للوتكككو  إلي ع نات تامة الضكككبل  ي أقش زمن وأقش   ا سكككلول ال دوي  ي رسكككم النموذج
 ي متوسكل نسك  الضكبل  وجود  روق ذات داللة إحصكائية  وتوتكلت الدراسكة إلي   ،تكلفة

 ي نموذج البنطلون النسككككككككككككككككائي المنفكككا بكككا سككككككككككككككلول ال كككدوي والمنفكككا بكككالبرنكككامج ثالثي  
 ي   ي متوسكككككل نسككككك  الضكككككبل  وجود  روق ذات داللة إحصكككككائية، وكالك  (3D)ا بعاد 

والمنفكا بكالبرنكامج ثالثي    (3D)نموذج البنطلون النسككككككككككككككائي المنفكا بكالبرنكامج ثالثي ا بعكاد 
 ي متوسككككككل نسكككككك  وجود  روق ذات داللة إحصككككككائية  المعد ، وأيضككككككا  إلي (3D)ا بعاد 

الضككككككبل  ي نموذج البنطلون النسككككككائي المنفا با سككككككلول ال دوي والمنفا بالبرنامج ثالثي  
ب ن  وجود  روق ذات داللة إحصككككائية  كما توتككككلت الدراسككككة إلي   المعد ،  (3D)ا بعاد  

ت إنتاج البنطلون النسكككككككائي المنفا با سكككككككلول ال دوي متوسكككككككل الوقت المسكككككككتغرق وتكالي
تكاليت إنتاج  متوسككككل الوقت المسككككتغرق و لصككككالب   (3D)  والمنفا بالبرنامج ثالثي ا بعاد 

  (2014أماني مصـــطفي:أما دراسككككة    ا بعاد،البنطلون النسككككائي المنفا بالبرنامج ثالثي  
يد ت إلي دراسكككة برامج وسكككياسكككات التدري  التاويلي المت صكككل  ي تاويش المتدرب ن  

تككككككككككككناعة المالبس الجايزة، ومواجهة الصككككككككككككعوبات والمعوقات التي تواج  منظومة   إلى
دالة   روق وجد ت، وتوتكككككككككككككلت الدراسكككككككككككككة إلي والالو  المناسكككككككككككككبة للتغل  عل ها التدري  
- ب ن متوسككطي درجات المتدرب ن  ي المعارم ال اتككة برسككم نموذج  الجونلة  ا  إحصككائي

دالكة  روق  البنطلون( قبكش وبعكد التكدريك  لصككككككككككككككالب التطب ق البعكدي، توجكد  -الكورسككككككككككككككاج
ب ن متوسكككككطي درجات المتدرب ن  ي المعارم ال اتكككككة بتصكككككميم ا زياء قبش   ا  إحصكككككائي

ب ن متوسكككطي    ا  إحصكككائيدالة   روق دي، وأيضكككا  توجد وبعد التدري  لصكككالب التطب ق البع
درجات المتدرب ن  ي المعارم ال اتكككة بالماك نات والمعدات قبش وبعد التدري  لصكككالب  

 التطب ق البعدي.
التعلم إسكككككككتراتيجية  اسكككككككت دام  الاالي  الباحتتان  ي الباأ  ااو ت  ومن ياا المنطلق     

لطالل    تنف ا وإنهاء البنطلون النسكككككككككككككائيات مهار معارم و   لتعلمالت كككككككككككككاركى عبر الوي   
 الفرقة التانية قسم المالبس والنسيج جامعة حلوان.

جمع بسكككككككككككككب  يهور   رس كورونا المسكككككككككككككتجد أالعالم ها  نظرا  للظروم التي يمر ب     
معالي وزير التعليم العالي بتنف ا    ةوالاي تسككككككككب   ي تعط ش الدراسككككككككة بالكليات ومناشككككككككد 
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ي ئة التدريس   أعضكككاءكان البد من اتجاه  المقررات الدراسكككية من خال  التعليم عن بعد 
إلي تصككككككككككميم المقررات الدراسككككككككككية وتداولها للطلبة عن طريق اسككككككككككت دام التعليم عن بعد 

النماذج وتنف ا    االنترنت   قامت الباحتتان بتنف ا الجزء التطبيقي لمقرر تصككميم  باسككت دام
الدراسكككي التاني لطالل الفرقة  الفصكككشخال    تدريسككك المالبس  خارجية نسكككاء( الاي يتم  

ة  ي ميالوي  كوسككككك لة تعلي عبر  سكككككت دام التعلم الت كككككاركاالتانية قسكككككم المالبس والنسكككككيج ب
ملت تشكككككككا  وقد  العملية التعليمية  يسكككككككت دام التكنولوجيا الاديتة  اتسكككككككاعد الطالل علي  

تتابعي مبسكككل يتناسككك  مع كا ة مسكككتويات الطالل ل كككرح طريقة تنف ا وإنهاء  علي شكككرح
ات ب ككككككاش أ ضككككككش ح أ يو ر للطالل إعادة المهار تعلم   لتسككككككايم  يالبنطلون النسككككككائي  

ويو ما يف د أيضكككا  القائم ن علي تدريس    ل تمان من إتقانهامره    وتكرار المهارة أكتر من
ياا المقرر باسكككت دام أسكككال   تعليمية جديدة  وإكسكككال الطالل القدرة علي التعلم الااتي 

  وبناء علي ذلك يمان طرح التسكككككككككا الت ا تية  عن طريق التعلم الت كككككككككاركي عبر الوي  
 يتم تاديد م الة الباأ: والتي من خاللها

 ساؤالت اآلتية:الت فيتتحدد مشكلة البحث 
التعلم الت كككككككاركي عبر الوي  لتعلم مهارات تنف ا    إسكككككككتراتيجيةما  اعلية اسكككككككت دام   .1

 ؟نسائيالبنطلون ال وإنهاء
على مسكتوى التاصك ش   التعلم الت كاركي عبر الوي    إسكتراتيجيةاسكت دام     اعليةما  .2

 ؟البنطلون النسائيتنف ا وإنهاء  تعلم مهارات   المعر ي للطالل 
 ا داءمسكككككتوي على  التعلم الت كككككاركي عبر الوي     إسكككككتراتيجيةاسكككككت دام     اعليةما  .3

 ؟تعلم مهارات تنف ا وإنهاء البنطلون النسائي ي المهاري للطالل 
 :أهميـة البحث

 :اآلتيترجع أهمية البحث في 
  والتاسكككككككك ن للتطوير  االتجاه طريق  عن  التعليمية العملية  تاسكككككككك ن  ي  المسككككككككايمة .1

 .الطرق التقل دية  ي التعليم الجامعيعن  والبعد 
الطالل المهاري داء تاسككككك ن ا و المعر ي  تاصككككك ش  ال ي زيادة  يسكككككايم الباأ قد   .2

 مما يجعش استجابتهم للعملية التعليمية أكتر  اعلية.
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تلبيككة احتيككاجككات سككككككككككككككوق العمككش  ي إعككداد خريج تتوا ر لككديككة القككدرات المعرةيككة   .3
 .لنساءل ال ارجية مالبساللتي ت يل  للعمش  ي مجا  تناعة والمهارية ا
 هدف البحث إلي: أهداف البحث: 

 ي زيادة التاصك ش إسكتراتيجية التعلم الت كاركي عبر الوي   قياس  اعلية اسكت دام   .1
كلية   -المعر ي وا داء المهاري لطالل الفرقة التانية قسكككككككككككككم المالبس والنسكككككككككككككيج 

 مهارات تنف ا وإنهاء البنطلون النسائي.االقتصاد المنزلي  ي تعلم 
قياس  اعلية اسككككككككت دام إسككككككككتراتيجية التعلم الت ككككككككاركي عبر الوي  على مسككككككككتوى   .2

 مهارات تنف ا وإنهاء البنطلون النسائي.التاص ش المعر ي للطالل  ي تعلم 
قياس  اعلية اسكت دام إسكتراتيجية التعلم الت كاركي عبر الوي  على مسكتوي ا داء  .3

 المهاري للطالل  ي تعلم مهارات تنف ا وإنهاء البنطلون النسائي.
 :مصطلحات البحث

 strategies:االستراتيجيات •
  ي  خبرة اكتسكال   على  المتعلم مسكاعدة أجش  من االمعلم  يسكت دم  التي ال طل  يي     

  النهائي  الهدم    ها يادد   ومتسكككككلسكككككلة، با أ   ومنظمة  م ططة  بطريقة  مع ن،  موضكككككوع
  .التعلم من

 ( 11 :2012:العالو  مامد   تاي رنا 
ــتراتيجيةتعرف  و        يي الموضكككككوعات التي يسكككككت دمها  بأنها:  الحالي في البحث  اإلسـ

خط  منظمة تسكككاعد الطالل علي اكتسكككال مهارات وتقنيات تنف ا    إعداد المعلم من اجش 
سكككهولة الوتكككو  البنطلون الاريمي ب كككاش مسكككلسكككش ومرت  يسكككاعد الطالل علي  وإنهاء

 لهم. إكساب الهدم النهائي المراد إلي
 Collaborative learning via the Webعبر الويب:  يالتعلم التشارك •

التعلم الت اركي مدخش للتعلم يعمش ةي  المتعلمون معا  ي مجموعات تغ رة أو كب رة      
ح أ يتم اكتسال المعر ة   ويت اركون  ي انجاز المهمة أو تاق ق أيدام تعليمية م تركة 

الم تري  الجماعي  العمش  خال   من  جمي  والمهارات  أن  يعني  الم اركون  الت اري  ع 
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 يت اركون  ي م روع واحد م تري  لتاق ق أيدام واحدة مع وجود تفاعش ب ن المتعلم ن.
Gewertz, Catherine :2012: 6)) 

أحد التقنيات التربوية الجديدة  ي   : بأن(  700  :2004: شككيماء سككم ر مامد    وتعر    
  يقصكككككككد ب   تصكككككككا  والترابل المعر ي االجتماعيمجا  التعليم التي تركز علي نظرية اال

أن  أسكلول يقوم علي ت كاري كش من المعلم والمتعلم ن  ي بناء تعلمهم من خال  تفاعش  
جهوديم  ي الباكأ عن المعلومكات من المصككككككككككككككادر المتعكددة وتبكادلهكا والتوتككككككككككككككش إلي 
المعاني  داء العملية التربوية وتاق ق م رجاتها أي أن  ال يعتمد علي المعلم كمصكككككككدر 

علي  ئكة قل لكة من المتعلم ن دون غ ريم بكش يعتمكد علي تفع كش جميع   للمعلومكة وال يعتمكد 
بكش يتم اكت ككككككككككككككا هكا وتاويلهكا من قو المتعلم ن بجميع قكدراتهم العقليكة  ي ترك ك  المعر كة  

 .المتعلم
  Effectiveness:الفاعلية •

يي القدرة علي أداء ا  عا  الصكككككاياة أو تاديد  ا ثر المرغول أو المتوقع لتاديد 
ام التي وضككككككككككككككع من أجلهككا ويقككاس يككاا ا ثر من خال  التعرم علي الزيككادة أو ا يككد 

النقل  ي متوسككككككككل درجات أ راد الع نة  ي مواق   علية داخش معمش الدراسككككككككة  وتقاس  
 من خال  تطب ق نسب  الكس  المعد . ا  إحصائي

 ( ٥٨٢  :2000 :    اد أبو حط  وأما  تادق
التكنولوجيا الاديتة   قياس أثر اسكككككككككككت دام   البحث الحالي بأنها:  يويقصـــــــد بها ف

معارم ومهارات وإكسككككككابتنمية تاصكككككك ش   ي  (التعلم الت ككككككاركي عبر الوي    إسككككككتراتيجية 
من خال    البنطلون النسككككككائيتنف ا وإنهاء   علي مهاتقدر و طالل قسككككككم المالبس والنسككككككيج  

 الماتوى العلمي المقرر دراست  كما تم قياسها بأدوات الباأ .
  Skill:ةالمهار  •

يي القدرة علي إحدام أثر مقصككككككككككود علي ناو منسككككككككككق والتما ن من إنجاز مهمة      
 (١٢١: 2003 حسن حس ن:  .بايفية ماددة وبدقة متناهية سرعة  ي التنف ا 
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كأحد   النسكككككائيتنف ا وإنهاء البنطلون    :موضـــول البحث الحالي  فييقصـــد بالمهارة       
النسكككككككككككككككائيكة مع مراعكاة الكدقكة والسككككككككككككككرعكة والتكيت مع الظروم قطع المالبس ال كارجيكة  

 .المتغ رة
 Tailoring :تنفيذ  •

:  1990 مجمع اللغة العربية:نفا ا مر أي أمضكككاه، والتنف ا يو اعجراء العملي.        
626) 

 Trousersالبنطلون:  •
جمعها بنطلونات وبناط ش: ويو لباس للرجا  والنسككككككاء ذو سككككككاق ن طويل ن  يسككككككتر       

:  2008  :القدم ن  أحمد م تار عمر  حتىالنصككككك  ا سكككككفش من الجسكككككم  من ال صكككككر 
249). 
ويراد كة   "Pantaloni"البنطلون كلمكة إيطكاليكة دخلكت العربيكة حكديتكا و ي اعيطكاليكة      

  ي العربي  سروا .
 ( 12: 2002 رج  عبد الجواد:

يلكة يغطي  قطعكة ملبسككككككككككككككيكة خكارجيكة لك  أرجكش طو :  هوتعرف الـباحثـتان البنطلون ـبأـن     
 يطابق مقاسات الجسم.الجزء السفلي من الجسم  

 :الحاليمنهج البحث: يتبع البحث  
ــالمنهج  – وذلك لمالءمتكة لتاق ق أيدام الدراسككككككككككككككة والتاقق من   :ه التجريبيـبشـــــــ

 روضكككة وقياس ا داء المهاري والتاصككك ش المعر ي المرتبل بمهارات تنف ا وإنهاء 
 .البنطلون النسائي

ــفي:   – ماش البنطلون النسككككككككككككككائي  وذلك لتال ش مهارات تنف ا وإنهاء المنهج الوصـــــــ
 الدراسة.
 عينة البحث: 

شككعبة المالبس والنسككيج    نيةطالل الفرقة التامجموعة من اشككتملت ع نة الباأ على    -
وعدديم    (م2021  -2020   جامعة حلوان للعام الجامعي  -بالية االقتصاد المنزلي

بعد اسكككككككككتبعاد طالل المدارس نظام ال مس سكككككككككنوات والطالل  ( طال  وطالبة35 
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تكونت   و الباقون لإلعادة الختالم خبراتهم السابقة عن خبرات الطالل ع نة الباأ 
  بالكليات  تعط ش الدراسكككككككككةإلي ع نة الباأ من مجموعة تجريبية واحدة  ويرجع ذلك  

 .(COVID-19)رونا و ك جائاةبسب   وعدم حضور الطالل 
 أدوات البحث:  

 (.2ملاق   ،استمارة تال ش المهارات المتضمنة للبنطلون النسائي ماش الدراسة .1
 (.1ملاق   ،يالتعليماستمارة تاديد ا يدام التعليمية للماتوي  .2
بعكدي( لايكاس تاصكككككككككككككك كش الطالل قبكش التعلم وبعكده   -اختبكار تاصكككككككككككككك لي  قبلي .3

 ،ف ا وإنهاء البنطلون النسككككككككككككككائيترتبل بمهارات تن  التيللمعارم والمفاهيم النظرية  
 (.3ملاق  

البنطلون    وإنهككاءمهككارى لايككاس مككدى اكتسككككككككككككككككال الطالل لتقنيككات تنف ككا  اختبككار   .4
 (.4ملاق    النسائي

ملاق  ،المهكاري االختبكار  بعكد أداء  مايكاس تقكدير لتق يم البنطلون النسككككككككككككككائي المنفكا  .5
 5.) 

  .(6ملاق   ،استمارة لاياس تالحية البرنامج للتطب ق .6
 دود البحث:ح

 الفصكككككشخال   الت كككككاركى عبر الوي    التعلم  إسكككككتراتيجيةتم تطب ق    حدود الزمنية: –
 م.2020/2021التاني للعام الجامعي الدراسي 

عن طريق التواتككش بالطالل ب ككباة   القناة(  تم تطب ق البرنامج الحدود المكانية: –
 .(روناو تفادي جائاة ك ل االنترنت 

قسككم المالبس والنسككيج    -طالل الفرقة التانيةع نة ع ككوائية من  البشـرية:الحدود   –
بعككد   وتم اختيككاريم    (35وعككدديم    جككامعككة حلوان  -كليككة االقتصكككككككككككككككاد المنزلي  -

اسككتبعاد طالل المدارس نظام ال مس سككنوات والطالل الباقون لإلعادة الختالم  
 .خبراتهم السابقة عن خبرات الطالل ع نة الباأ 
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ــوعية: – تم تنف ا النموذج  البنطلون النسكككككككككككائي مهارات تنف ا وإنهاء  الحدود الموضـــــ
مقرر تصككككككككميم النماذج وتنف ا    ضككككككككمن ا سككككككككاسككككككككي للبنطلون دون اي تصككككككككميم(  

 .عبر الوي   يم الت اركالتعل إستراتيجيةست دام ابالمالبس  خارجية نساء  
 فروض البحث:

الطالل  ي التطب ق القبلي والبعدي توجد  روق دالة إحصائيا  ب ن متوسطي درجات   .1
تنف ا وإنهاء البنطلون   مهارات اكسال   ي التعلم الت اركي عبر الوي   عستراتيجية

 النسائي لصالب التطب ق البعدي. 
 والبعديالتطب ق القبلي  ةيالطالل  إحصائيا  ب ن متوسطي درجات  ة  توجد  روق دال .2

 .يلصالب التطب ق البعد لالختبار التاص لي 
 التطب ق القبلي والبعدي   يالطالل  توجد  روق دالة إحصائيا  ب ن متوسطي درجات   .3

 . لصالب التطب ق البعدىلماياس تقدير ا داء المهاري 
 اشتمل البحث علي المتغيرات التالية:  متغيرات البحث:

 التعلم الت اركي عبر الوي . إستراتيجيةمتغير مستقل: –
البنطلون   وإنهاءتاصك ش المعارم واكتسكال المهارات ال اتكة بتنف ا   متغير تابع: –

 النسائي.
 مادة المعالجة التجريبية: 

  الاي تضككمن اختيار  التجريبي للباأ   اعطارتناولت الباحتتان خال  ياا الجزء وتكك   
قناة على موقع ال وت ول يتم   وإن كككاءي  نموذج التصكككميم التعليمي المقترح للتعلم الت كككارك

التواتش   إتاحةتنف ا وإنهاء البنطلون النسائي، ويتم   مهارات من خاللها الم اركة وانجاز  
  .Gmailعن طريق البريد االلكتروني ون ر المراسالت  طالل ب ن ال
  التعلم اإللكتروني التشاركي عبر الويب: إستراتيجيةخطوات تنفيذ 

 الباأ  تم االطالع علي بع  نماذج التصكميم والتطوير الم تلفة التي تتناسك  مع     
( ونموذج 2003( ونموذج عطيكة خميس  2013  -2005الاكالي متكش نموذج الجزار  

وجد أنها تهتم بتصككككككككميم التعليم  وبتال ش ياه النماذج   ،(2014  مامد شككككككككيماء سككككككككم ر 
وقد الاديتة    با سكككال   جيا التعليمية  سكككت دام التكنولو ابأسكككلول مبسكككل بع د عن التعق د ب
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يو نموذج التصككككككككككككككميم التعليمي المقترح من قبككش الاككالي    لباككأ وجككد أن اقرل نموذج ل
( يوضكككب نموذج التصكككميم  1وال كككاش  ، ي( للتعلم الت كككارك2014  مامد:  شكككيماء سكككم ر 

 :تيكا ويو التعليمي، 

 
 ( نموذج التصميم التعليمي 1شكل )

 (719  :2014 :)شيماء سمير محمد

 :اآلتيةويتضمن النموذج المراحل 
 مرحلة الت طيل والتال ش.  أواًل: •
 .واعنتاجمرحلة التصميم  ثانيًا: •
 مرحلة التطب ق والتطوير.   ثالثًا: •
 .وتقويم نواتج التعلم النهائيمرحلة التقويم   رابعًا: •
مادة المعالجة التجريبية وإعداد الماتوى التعليمي،    عن كككككككككككاءتم تطب ق النموذج وقد       

وإعككداد أدوات الباككأ والايككاس من خاللكك ، ثم عرت عجراءات تطب ق النموذج ونتككائج  
 وفيما يلي شرم للمراحل األساسية للنموذج:وتوتيات الباأ  

 أواًل: مرحلة التخطيط والتحليل: 
  باقيتعد العملية ا سككاسككية الكتما    والتيويى المرحلة ا ولى من مراحش النموذج      

 المراحش وتتكون من ستة خطوات أساسية:
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 تحديد خصائص واحتياجات المتعلمين:  .1
برنكامج تعليمي معر كة خصكككككككككككككككائل واحتيكاجكات المتعلم ن، ويعكد   أييتطلك  إعكداد       

 الااليتاديد االحتياجات قبش تصككككككككميم البرنامج معيارا  للاام على نجاح ، و ى الباأ 
 قد اشككككككتملت ع نة الباأ على ع نة ع ككككككوائية من طالل الفرقة التانية شككككككعبة المالبس 

لهم، وتم   العلميتقارل المستوى  جامعة حلوان، ح أ ي  -والنسيج بالية االقتصاد المنزلي
على ماتوى مقرر تصكككميم النماذج وتنف ا المالبس  خارجية    باالطالعتاديد احتياجاتهم  

تقنيات تنف ا وإنهاء البنطلون النسكككككائي  ماش الدراسكككككة( وذلك تعلم  شكككككتمش على إنسكككككاء  و 
تتان  الباح ت وقام  المقرر  ذلكعكسككككككككككككال الطالل مهارات تنف ا البنطلون النسككككككككككككائي  ي 

 (.2 ماش الدراسة ، ملاق   البنطلون استمارة تال ش للتقنيات تنف ا  بإعداد 
 :تيباآلتحديد خصائص بيئة التعلم: قامت الباحثتان  .2

ــة:  -   راد المجموعكككة    االلكترونيعنوان البريكككد    إرسككككككككككككككككا ح كككأ تم    اإلعــداد والتهيئ
بكاسككككككككككككككت كدام    البنطلون النسككككككككككككككائي  وإنهكاءتكدرس تقنيكات تنف كا   التي   الطالل( التجريبيكة

  القناةوعنوان    الباحتتانبوكالك البريد ال اص    التعلم الت اركى عبر الوي     إستراتيجية
 أ راد المجموعة. إلي إرسال و 
وقابش  وواقعيتاديد أيدام تعليمية ماددة ب ككككككاش واضككككككب    تم  التخطيط للمشــــاركة: -

أن ككككككط     كالكو   م وضككككككع ماتوى موضككككككوعي ودق ق وم ككككككتق من ا يدامتللاياس، و 
 .واضاة ومتدرجة ومتنوعة

  ت اركي يعمش أ راد المجموعة عنجاز عمش واحد أو مهمة    تحديد المهام التشاركية:  -
من خال    ماش الدراسككككككككة   طلون النسككككككككائيالبن وإنهاءواحدة ويى دراسككككككككة تقنيات تنف ا  

  .علي االيم الت للم اركة معا هارسالإم ايدة التقنيات وتنف ايا و 
كش مصككككككككادر المعر ة واسككككككككت دام المهارات   ييتم ت ككككككككاري أ راد المجموعة    التنفيذ: - 

تعلم ماتوى الدراسككككككككككككة من خال  تباد    يالالزمة وتنم تها لتاق ق المهمة الت ككككككككككككاركية  
 والقناة. اعلكترونيالمعلومات مع بعضهم البع  وب ن المعلم عبر البريد 
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 تحديد األهداف العامة:  .3
برنامج ناجب ح أ تمتش ا يدام   ييعد تاديد ا يدام العامة خطوة أسككككككاسككككككية      

الباحتتان بتاديد ا يدام   ت الماتوى وقد قاماختيار     يعتمد علي  الايالرئيسكي    العنصكر
على بع    االطالعسككككبق تاديديا، وأيضككككا    التي طالل العامة على ضككككوء احتياجات ال

ثم    ،ا يدام ومعاي ريا وطرق تككككككككياغتها تناولت كيفية تاديد   التيالمراجع والدراسككككككككات  
ويي: تنميككة المعككارم والمعلومككات والمفككاهيم    البككاحتتككان بتاككديككد ا يككدام العككامككة  ت قككامكك

 .(1 ملاق  ا ساسية وإكسال المهارات ال اتة بتنف ا وإنهاء البنطلون النسائي،
 تحديد وتحليل عناصر المحتوى:  .4

ق الماتوى يككاه  اقلتاشككككككككككككككتمككش الماتوي علي ا يككدام العككامككة للماتوي التككدريبي       
ي عرت وقكد روعي  ي تنظيم الماتوي التككامكش    ا يكدام والمهكارات ا سكككككككككككككككاسككككككككككككككيكة 

  من خال  شكككباة الوي      ب كككاش يصكككلب تدريسككك   ياغتالمعلومات وبسكككاطة ا سكككلول وتككك
لة ومنطاية للسكككككماح للمتدرب ن  وكالك تنسككككك ق وترت   الماتوي التدريبي بطريقة متسكككككلسككككك

  يوتم االسككككككتعانة بلراء المت صككككككصكككككك ن  بفهم واسككككككتيعال المعلومات والمهارات المقدمة   
المجا ، باعضككككككككا ة إلى االطالع على العديد من الدراسككككككككات والباوم العربية وا جنبية  

توى  تناولت موضكككوع الدراسكككة لاصكككر المفاهيم والمعلومات والمهارات المناسكككبة للما  التي
 (1 ملاق  وتم تحديد المحتوى وفقًا للمعايير التالية:ياقق ا يدام،   الاي

 أن ياون الماتوى مرتبل وماقق لأليدام المراد تاايقها. -
 أن يتسم الماتوى بالاداثة ومواكبة التطورات التكنولوجية. -
 مراعاة الدقة العلمية واللغوية لمفردات الماتوى التعليمي. -
 التوازن ب ن جوان  الماتوى با أ ال يغطى جان  على باية جوانب .مراعاة  -
 المتعلم ن ومتطلبات سوق العمش.الحتياجات مناسبة الماتوى  -
 التيلتتكككابع الماتوى با كككأ ت دى ككككش معلومكككة إلى المعلومكككة    المنطقيالتنظيم    -

 .القناة التعليميةداخش  تنقشتل ها مع مراعاة حرية ال
بكاختيكار الماتوى وتكدعيمك  بكالصككككككككككككككور ومقكاطع الف كديو  بكالتنف كا  البكاحتتكان    ت وقكد قكامك     

  لتقن ن (،7 ملاق   على مجموعة من الماام ن  بعرضكككك وثم تقويم الماتوي وا تككككوات، 
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  باعضككا ة  طالل لل  مناسككبت مدى ارتبان الماتوى با يدام و   يوبهدم اسككتطالع رأيهم  
%( من 100لى مناسككككبة ا ن ككككطة والصككككور والرسككككوم المصككككاحبة للماتوى، وقد اتفق  إ

 .التعليميالماام ن على تالحية الماتوى 
 تحديد مصادر التعلم وأنشطته:  .5

ياه ال طوة باختيار مصكككككككككادر التعلم المناسكككككككككبة للقناة التعليمية    يالباحتتان   ت قام     
ا باختيار أن كككككككككطة متنوعة حتى ي كككككككككعر على ضكككككككككوء ا يدام والماتوى التعليمي وقامو 

ممارسكككة تعلم  من خال  القناة وت كككتمش مصكككادر التعلم على     يالمتعلم بالتنوع والتجديد  
تم مراعاة المعكاي ر العلميكة   النل الماتول، الصككككككككككككككوت، الصككككككككككككككور، مقكاطع الف كديو، وقد 

 ال اتة بتصميم كٍش منهم.

 نتاج:  ثانيًا: مرحلة التصميم واإل 
وتتكون  الثــانيــة من مراحـل النموذج والتي تعتمــد علي مرحلــة التخطيط    ةوهي المرحلــ

 من خمسة خطوات أساسية:
ـــياـغة األـهداف التعليمـية: .1 البكاحتتكان بتاكديكد ا يكدام التعليمية    ت قكامك تـحدـيد وصـــــــ

تاقق ا يدام العامة، ح أ قامت بصكككياغة ا يدام السكككلوكية على ضكككوء   التي
ا يكدام العكامكة، وتكون يكاه ا يكدام السككككككككككككككلوكيكة نهكائيكة وممانكة وقكابلكة للايكاس 
بهدم تاديد التتابع المناسككك  لها وتنظيم الماتوى وعناتكككره وتكككياغتها تكككياغة  

 (.1ملاق   سليمة مناسبة،
  طريقتيتنظيم وتال ش الماتوى    ياتبعت الباحتتان    :التعليميتصـــــميم المحتوى  .2

ح أ تم ترت   الموضكوعات  التقنيات  ترت با منطايا مع   والهرمي  المنطقيالتتابع  
ناو     سككككككككككككككفككشاهيم وتتككدرج ح ككأ يبككدأ من أعلى بككالمفكك  طالل المراعككاة احتيككاجككات  

المرغول ةيكك  من قبككش   النهككائيت ككككككككككككككاككش ا داء    والتيالمهمككات الفرعيككة الممانككة  
 .طالل ال

ــميم و  .3   يحسككككككككال   بإن ككككككككاءقامت الباحتتان  نتاج قناة على موقع اليوتيوب:  إتصـــ
  http://www.youtube.comجوجكككش، ومن ثم الكككدخو  على موقع ال وت ول  

http://www.youtube.com/
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  ي ( لتام ش الماتوى  HR.clothing industryقناة تات مسكككككككككككمى   وإن كككككككككككاء
 تورة   ديويات.

جوجش   يحسككككابات    بإن ككككاءقامت الباحتتان   تصـــميم أدوات التفاعل والتواصـــل:  .4
التواتكش   عتاحةعلى القناة    طالل وتم م كاركة حسكابات ال   الطالل( لع نة الباأ 

  االلكترونيوم كككككككككككككككارككة أ ككاريم، وتم التواتكككككككككككككككش من خال  بريكديم    طالل ب ن ال
د  بجوجكككش، وذلكككك لتكككأم ن دخولهم واعتمكككاديكككا على نظكككام مراقبكككة الكككدخو  من بعككك 
  والتعرم على عدد مرات الدخو  والم ككككككايدة لكش متعلم، وقامت الباحتتان بتوجي 

النجكاز المهكام، وتم عرت القنكاة على موقع ال وت ول على مجموعكة من   طالل ال
 %( من الماام ن على تالح ت  للتطب ق. 100الماام ن واتفق  

ــميم أدوات ال ياس: .5 تككككككككممت الباحتتان االختبار التاصكككككككك لى لتق يم الجان   تصـــ
 ، واالختبار المهارى وماياس تقدير لتق يم ا داء المهاري.المعر ي

 (3)ملح  : االختبار التحصيلي القبلي/بعدي -أ
لاياس تاصك ش الطالل للجوان  المعرةية واشكتمش على    االختباروقد تكمم ياا      

ثالثككككة أسككككككككككككككئلككككة تغطي الماتوى التعليمي وتتفق اتفككككاقككككا  وثيقككككا  مع الماتوي العلمي 
 عكةللمجمو وا يكدام التعليميكة ال كاتككككككككككككككة بك ، با كأ يطبق تطبيقكا  قبليكا  ثم بعكد التعلم 

  (.التجريبية 
ة التانية شكككككككعبة المالبس والنسكككككككيج  تاديد تاصككككككك ش طالل الفرق  الهدف من االختبار: -

جككامعككة حلوان  ع نككة الباككأ( للمعلومككات المتضككككككككككككككمنكة    -المنزلي  االقتصكككككككككككككككاد باليككة  
 .بالماتوى التعليمي

  لالختبارات تضكككككمن االختبار التاصككككك لي ثالم عناتكككككر    صــــياغة مفردات االختبار: -
متعدد ويي ، وأسكككئلة االختيار من  أسكككئلة(  9وعدديا   أكمشالموضكككوعية ويي أسكككئلة 

( سك ا ، 14عبارة عن أربعة بدائش اختيارية يمتش إحدايا اعجابة الصكاياة وعدديا  
، وقد روعي أن تايس أسككككئلة االختبار  سكككك ا (  17وعدديا  الصككككوال وال طأ وأسككككئلة 

 جميع ا يدام المعرةية.
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تم تككياغة تعليمات االختبار لتوضككيب الهدم من االختبار، وعدد    تعليمات االختبار: -
يسككككككتغرق ، والتعليمات التي يج  أن يلتزم بها   الايا سككككككئلة المتضككككككمنة ةي ، والزمن 

الطال  قبش اعجابة على ا سكككئلة، وكيفية اعجابة على ا سكككئلة، وقد تم وضكككعها  ي 
 التاص لي. االختبارمقدمة 

تم توزيع الدرجات على ا سكككككككئلة بواقع درجة   االختبار ومفتام التصـــــحي :تصـــــحي    -
واحدة لكش إجابة تككاياة وتككفر لإلجابة ال اطئة، وعلى ذلك تكون الدرجة النهائية  

( درجة، وقد تم إعداد مفتاح تصككككايب االختبار مادد ب  اعجابات  40لالختبار يي  
 وموضوعية وبع دة عن الااتية. تكون عملية التصايب دقيقة حتىالنموذجية وذلك 

 (4)ملح  اختبار األداء المهاري:  -ب
تم تصكككككككككميم االختبار بهدم قياس مسكككككككككتوى أداء الطالل  ي   الهدف من االختبار: -

يتضكمنها الماتوى التعليمي وال اتكة بتقنيات تنف ا    التيالجان  التطبيقي للمهارات 
 البنطلون النسائي. وإنهاء

احتوى االختبار على سكككككك ا  واحد ياتوى على تصككككككميم    صــــياغة مفردات االختبار: -
تنف كككككاه تنف كككككا    ءهوإنهكككككا  للبنطلون مطلول   وإنهكككككاءويايس جميع مهكككككارات وتقنيكككككات 

 يمي.التي يتضمنها الماتوى التعلالبنطلون النسائي  
تم تككككياغة تعليمات االختبار والتي تضككككمنت ا دوات وال امات   تعليمات االختبار: -

 المست دمة وطريقة كتابة االسم والبيانات على التقنيات المنفاة. 
تم تصككككككايب االختبار من خال  ماياس تقدير لتصككككككايب وتق يم   تصــــحي  االختبار: -

 التقنيات المنفاة.
 (5)ملح  رقم ياس تقدير اختبار األداء المهاري: م -ج

 داء  تق يم وتاديد مسككككتوى ا  ييتل ل الهدم   تحديد الهدف من م ياس التقدير: -
 .يلتقنيات تنف ا وإنهاء البنطلون النسائ المهارى للطالل ع نة الباأ 

 مهام    مااور رئيسية أربعة  تقسيم المهارات إلى  تم    صياغة بنود م ياس التقدير:  -
ال اش ال ارجي  -مهام التجميع للبنطلون  -مهام ال ل  للبنطلون  - ا مام للبنطلون 

ة رئيسية إلى خطوات ، ثم إلى بنود تص  أجزاء كش مهارة وتال ش كش مهار للبنطلون(
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كش خطوة     يتورة عبارات تص  أداء الطالل     ي، وتياغتها  سلوكية بسيطة
تعبر عن    التيوتم ت صيل ماان أمام كش عبارة يسجش   ها المصاب العالمة  

 تق يم أداء الطالل.     يرأي  
ــحي  م ياس التقدير: -   يتم ت صكككككيل ماان مادد ليضكككككع كش مصكككككاب رأي     تصـ

مسككككككككككتوى أداء كش خطوة و قا  لم زان التقدير ال ماسككككككككككي والاي يبدأ بأربع درجات لك 
 متقن تماما (، ثالم درجات لككك  متقن(، اثنان لككك  إلى حد ما(، درجة واحدة لككك  غ ر  
متقن(، وتفر لكككككككككك  لم ي دي(، على أن تكون الدرجة النهائية لماياس تقدير اختبار  

 درجة.( 224 ا داء المهاري يي 
 ثالثًا: مرحلة التطبي  والتطوير: 

بالقناة التعليمية    طالل الويى المرحلة التالتة من مراحش النموذج و  ها يتم اتصككككككا        
 والتفاعش مع الماتوى التعليمي بها وتتضمن ما يلي:

 التطبي  األولي: . 1
ــميم: – بعككد االنتهككاء من التنف ككا تم عرت   ككديويككات    تقويم الفيـديوهـات بعـد التصـــــــ

علي القناة علي مجموعة من الماام ن المت صكككصككك ن  ي مجا  المالبس   الماملة
عن تكككالحية   ديويات القناة من الناحية    الرأي  عبداء،  التربوي والنسكككيج، والمجا  

وتككككككككككككككالحيككة   ككديويككات القنككاة    العلميككة والتقنيككة، ولقككد اتفق الماامون علي جودة  
، وعلي وجود بع  التعكديالت التي قكامكت البكاحتتكان بكا خكا طالل للتطب ق علي ال

 (.6بها، ملاق  
العية بالتطب ق  بإجراء التجربة االستط  الباحتتانح أ قامت   التجربة االستطالعية: –

وذلكك بهكدم جمع المالحظكات حو  اتصككككككككككككككا  ( من الطالل  8 علي ع نكة قوامهكا  
قبكككش البكككدء  ي تطب ق    بكككالقنكككاة التعليميكككة والتفكككاعكككش مع الماتوى التعليمي  طالل ال

البككككاحتتككككان على تنف ككككا التجربككككة  ح ككككأ اع   الماتوي علي الع نككككة التجريبيككككة تمككككدت 
من ب نها حسككككككال تككككككدق وثبات أدوات   والتيللتاقق من عدة أمور   االسككككككتطالعية

لى التعرم على مدى وضكككككوح موضكككككوعات التعلم وما ت كككككتمش  إ  باعضكككككا ةالاياس،  
التعلم    باسكككككككككت دامماش الدراسكككككككككة البنطلون النسكككككككككائي    وإنهاءعلي  من تقنيات تنف ا  
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ائج التجريب وقد دلت نتالت ككككككككككاركي عبر الوي ، وتاديد ال طة الزمنية للدراسككككككككككة،  
 على:

ت دام واسككك  اوالتنقش ب ن تكككفااته  للقناة التعليميةبسكككهولة الدخو     الطالل أشكككاد  –
الممارسكككات   يوسكككهولة تام ش الملفات، والم كككاركة االيجابية  جميع عناتكككريا  

وا ن ككككككطة والمهام ومعر ة نتائج التعلم  ور االسككككككتجابة، وأيضككككككا  أشككككككارت نتائج  
 .طالل التجربة االستطالعية إلى وضوح موضوعات التعلم ومناسبتها لل

 الكايلطريقكة العرت وأسككككككككككككككلول تقكديم الماتوى    طالل وجود إقبكا  كب ر من ال –
اعتمد على أسككككككلول العرت التفصكككككك لي عجراءات التقنيات من خال  الكتابات  

 والرسوم والصور، ثم العرت الكلى لها.
 HR.Clothing Industry "صور القناة التعليمية " الصور التالية توض  

 
 (1صورة )
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 (3صورة )

 
 (4صورة )

 
 (5صورة )
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: قكامكت البكاحتتكان  ى يكاه المرحلكة بكالتطوير بنكاء على تعكديالت التجريك  التطوير. 2
التى يمان أن تواجك     جميع الم ككككككككككككككاالت االسككككككككككككككتطالعي وماكاولكة حكش وتفكادى  

 .( الموسيقي المصاحبةتغ ر  -وضوح الصوت  متش عدم أثناء التطب ق  طالل ال
 التأكد من صدق وثبات أدوات تقويم البحث 

 صدق وثبات االختبار التحصيلي القبلي /البعدي: 
ــدق المنطقي :   -1 تم عرت االختبار التاصكككك لي على لجنة تاايم من الصـــدق: الصـ

ا سكككككاتاة المت صكككككصككككك ن بغرت التأكد من سكككككهولة ووضكككككوح عبارات االختبار، وارتبان 
  ا يدام بأسكككككككككئلة االختبار، وقد أجمع الماام ن على تكككككككككالحية االختبار التاصككككككككك لي

 للتطب ق مع إبداء بع  المقترحات، وقد تم تعديش بناءا  على مقترحاتهم. 
 .                     أوضبأسهش و تياغة بع  ا سئلة بصورة  –
 عدد ا سئلة تقل ش –

 وتم حسال معامش ثبات االختبار التاص لي بالطرق ا تية: : الثبـات -2
 الثبات باستخدام التجزئة النصفية :  -أ

تم التأكد من ثبات االختبار التاصكككككك لي باسككككككت دام طريقة التجزئة النصككككككفية، وكانت 
لالختبار التاصككك لي كاش، ويي قيم دالة عند  (  0.941 –  0.853   قيمة معامش التبات 

القترابهكككا من الواحكككد الصككككككككككككككايب ، ممكككا يكككد  على ثبكككات االختبكككار  (  0.01 مسككككككككككككككتوى  
 التاص لي.

 ثبات معامل ألفا:  -ب
لالختبكار التاصكككككككككككككك لي كاكش، ويي قيمكة مرتفعكة ويكاا   0.895وجكد أن معكامكش ألفكا   

 القترابها من الواحد الصايب.   (0.01 دل ش على ثبات االختبار التاص لي عند مستوى  
 ( ثبات االختبار التحصيلي 1جدول )

 ثبات االختبار التحصيلي  
 التجزئة النصفية معامل ألفا 

 الداللة  قيم االرتباط الداللة  قيم االرتباط
0.895 0.01 0.853 – 0.941 0.01 
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 :التطبيقي المهاري صدق وثبات االختبار 
تم عرت االختبار على مجموعة من ا سكككككككككككككاتاة  :  المنطقيالصـــــــــدق  /الصـــــــــدق  -1

 المت صص ن وأقروا جميعا  بصالح ت  للتطب ق. 
يمان الاصكو  على معامش ثبات المصكاا ن باسكال   ثبات المصـححين: /الثبات   -2

معكامكش االرتبكان ب ن الكدرجكات التي يعط هكا مصككككككككككككككااكان أو أكتر لنفس ا  راد أو لنفس  
خرى  إن كش مفاوص ياصكككش على درجت ن أو أكتر من تصكككايب  االختبارات، وبعبارة أ

 اختبار واحد.
وتم التصكككايب بواسكككطة ثالثة من ا سكككاتاة الماام ن وذلك باسكككت دام ماياس التقدير  ي 

 عملية التقويم وقام كش مصاب بعملية التقويم بمفرده. 
المصكككاا ن  س، وقد تم حسكككال معامش االرتبان ب ن الدرجات التالم التي وضكككعها 
والجـدول الـتالي   ،ص،ع( لالختبكار التطبيقي البعكدي بكاسككككككككككككككت كدام معكامكش ارتبكان الرتك  

 يوض  ذلك:
 ( معامل االرتباط بين المصححين لالختبار المهاري "م ياس التقدير" 2جدول )

 مهام الخل   مهام األمام  المصححين 
مهارة تجميع 
 األمام مع الخل 

مهارة تنفيذ  
 الكمر

الخارجي الشكل 
 للبنطلون 

م ياس 
 التقدير ككل 

 0.870 0.846 0.702 0.781 0.839 0.915 س ، ص
 0.804 0.892 0.863 0.937 0.714 0.777 س ، ل 
 0.729 0.941 0.792 0.813 0.851 0.756 ص ، ل

يتضكككب من الجدو  السكككابق ارتفاع قيم معامالت االرتبان ب ن المصكككاا ن، وجميع       
القترابهكا من الواحكد الصككككككككككككككايب، ممكا يكد  على ثبكات    (0.01 الايم دالكة عنكد مسككككككككككككككتوى  

االختبار التطبيقي الاي يايس ا داء المهاري، كما يد  أيضككا  على ثبات ماياس التقدير 
 ختبار المهاري. ويي ا داة المست دمة  ي تصايب اال

االلكتروني  ياه  تم  ي    التطبي )التنفيذ(:  مرحلة  -3 بالتدري   الفعلي  الايام   المرحلة 
المرحلة علي ياه  المرحلة إلي تاق ق الكفاءة والفاعلية  ي التدري   وت مش  ياه  وتهدم  

 التجريبي.  إجراء االختبار
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 الخطوات التالية: وقد شملت الخطوات اإلجرائية لتنفيذ تجربة البحث علي  
(  35تم تطب ق التجربكة علي ع نكة الباكأ الماونكة من    :اإلعـداد لتطبي  تجرـبة البحـث

 –كلية االقتصككككككككككاد المنزلي   –من طالل الفرقة التانية قسككككككككككم المالبس والنسككككككككككيج  طال  
 .م2020/2021وذلك خال  الفصش الدراسي التاني للعام الجامعي    جامعة حلوان

وتم م ككككككككاركة    الطالل( الباحتتان بإن ككككككككاء حسككككككككابات  ي جوجش لع نة الباأ قامت  -
وم ككككككككككككاركة  طالل على القناة عتاحة التواتككككككككككككش والتفاعش ب ن ال الطالل حسككككككككككككابات  

أ كاريم، وتم التواتش من خال  بريديم االلكتروني بجوجش، وقامت الباحتتان بتوجي   
 .النجاز المهام  طالل ال
 تضمن المراحل التالية:يو  التطبي  النهائي -1

للتجربة   باالعداد  قاموا  واجازتها،  ال ياس  أدوات  بناء  من  الباحثتان  انتهاء  بعد 
 األساسية للبحث من خالل عدد من اإلجراءات كما يلى: 

قبليا علي   – تطبيقا  التاص لي  االختبار  لتاديد  الطالل  تطب ق  وذلك  الباأ   ع نة 
 . طب قلع نة قبش التلالقبلي المعر ي المستوي 

علي   – قبليا  تطبيقا  المهاري  االختبار  لتاديد  الطالل  تطب ق  وذلك  الباأ   ع نة 
 المستوي المهاري القبلي للع نة. 

 القبلي و قا لمفتاح التصايب . تصايب االختبار  –
قناة ال وت ول حتى يتمانوا من الدخو  إلى  علي    طالل ال  ضا ةبإ قامت الباحتتان   –

 .ا والم اركة  ى المهام وا ن طة به اودراسة ماتواي ةالقنا
ال – اتصا   طريق  بالقناة    طالل تم  الوي  عن  عبر  الت اركي  مع    التعلم  والتفاعش 

 . الماتوى التعليمي
 .البنطلون النسائي  تقنيات من الدراسة، قام كش متعلم بتنف ا    طالل بعد انتهاء جميع ال –
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 : التقويم النهائي وتقويم نواتج التعلم: مرحلة اً رابع
يتم قيكاس مكدي كفكاءة و كاعليكة التكدريك   من مراحكش النموذج   ا خ رةويى المرحلكة       

من الدراسكككككككككككة قامت الباحتتان بتطب ق أدوات الاياس كتطب ق بعدى   طالل بعد انتهاء الو 
والمهاري وتم تقويم نواتج التعلم   التاصككك ليح أ يتم التقويم النهائي عن طريق االختبار  

عن طريق مايكاس تقكدير للتق يم تقنيكات االختبكار المهكاري، ثم رتكككككككككككككككد الكدرجكات تمه كدا  
 لمعالجتها احصائيا  واست راج النتائج.

 ائج البحث:  نت
الباحتتان بالتاقق من  روت الباأ، وةيما يلي عرت للنتائج التى أسككككككككككفر  ت قام     

 عنها التال ش االحصائي للبيانات.
 على:ينص الفرض األول: الفـرض األول

"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبي  القبلي والبعدي 
ستراتيجية التعلم التشاركي عبر الويب في تعلم مهارات تنفيذ وإنهاء البنطلون  إل

 لصال  التطبي  البعدي" .  النسائي
 وللتاقق من ياا الفرت تم تطب ق اختبار  ت  والجدو  التالي يوضب ذلك: 

 ستراتيجيةإلالطالب في التطبي  القبلي والبعدي ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 3جدول )
 التعلم التشاركي عبر الويب في تعلم مهارات تنفيذ وإنهاء البنطلون النسائي "الفاعلية"  

المتوسط  الفاعلية
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 الحريـة"د.م" 

 قيمـة ت 
مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 4.429 37.957 القبلــي
35 34 57.815 

0.01 
لصال   
 12.113 241.564 البعــدي  البعدي 
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 ستراتيجيةإلالطالب في التطبي  القبلي والبعدي ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 2) شكل
 التعلم التشاركي عبر الويب في تعلم مهارات تنفيذ وإنهاء البنطلون النسائي "الفاعلية"  

  ويي قيمة 57.815أن قيمة  ت  تساوي  :(2والشكل )(  3يتض  من الجدول )     
 ي التطب ق  الطالل  ، ح أ كان متوسل درجات  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 ، 37.957 ي التطب ق القبلي   الطالل   ، ب نما كان متوسل درجات  241.564البعدي  
، مما يد  علي  مما ي  ر إلى وجود  روق حاياية ب ن التطبيق ن لصالب التطب ق البعدي

إسترا  است دام  وإنهاء  اعلية  تنف ا  مهارات  تعلم  الوي   ي  عبر  الت اركي  التعلم  تيجية 
 .لبنطلون النسائيا

=    df،  57.815= قيمة )ت( =    tتأثير تم تطبي  معادلة ايتا :  الولمعرفة حجم  
المقابلة   dوقيمة  2n0.99 =وبحساب حجم التأثير وجد إن    34درجات الحرية =  

 االول.تأثير كبير، وبذلك يتحق  الفرض الوهذا يعنى أن حجم  19.8ل يمة إيتا = 
 اعلية  ي تاصككككك ش واكتسكككككال  اله  التعلم الت كككككاركي عبر الوي    سكككككتراتيجيةإ  أن أى     

المنطقي  تسككككككككككلسككككككككككش ال إلى  ويرجع ذلك  النسككككككككككائيمعارم ومهارات تنف ا وإنهاء البنطلون  
مراحش التنف ا وعرضكها بطريقة م كوقة وأسكلول للمعلومات والمفاهيم والمهارات ال اتكة ب

المرتبطة بالتعلم الت ككاركي   تتفق ياة النتيجة مع نتائج بع  الدراسككات السككابقةو   واضككب
عبر الويك   ي تعلم المعكارم والمهكارات وان ككانكت بع  الكدراسكككككككككككككككات تنكاولكت معكارم 
ومهكارات م تلفكة، و ي مجكاالت متنوعكة عن الباكأ الاكالي، إال أنهكا قكد إتفقكت نتكائجهكا  

 مهارات المعارم و الاكتسال     اعلية  ي ي أن استراتيجية التعلم الت اركي عبر الوي  ل   
أثبتت  اعلية برنامج تدريبي  التي و   (2018:حصــــة محمد عامر دراســــة   مثل,  لم تلفةا

قائم علي المهارات الت كككككككككككككاركية عبر الوي  لتاسككككككككككككك ن ا داء التدريسكككككككككككككي لدي معلمات 
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والتي   (2016:  إبراهيم الفار، ريهام عيســـــي دراســـــة  و    اعجتماعيات بمنطقة عسككككككك ر
الت كككككككككككككككاركي القكائم علي مكدونكة  ي التاصكككككككككككككك كش المعر ي أثبتكت  كاعليكة التعليم الم تلل  

  دراســـةو ، والمهاري  ي وحدة بناء شككككباات المعلومات لدي طالل شككككعبة علوم الااسكككك  
(Poell Huber & Anderson-2011)  ، اعلية اسككككككت دام إسككككككتراتيجية    التي أثبتت 

 ن وكالك التعلم الت كككككككككاركى االلكتروني عبر االنترنت  ي تنمية مهارات وكفايات المتعلم
التنمية المهنية للمعلم ن والطالل المعلم ن، كما أوتكت الدراسكة باسكت دام اسكتراتيجيات  

وبذلك يتحق      التعلم الت ككككككاركى االلكتروني الم تلفة  ي العملية التعليمية نظرا  لفاعل تها
 األول.الفرض 
 : على الثانيينص الفرض : الثانيالفـرض 

"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبي  القبلي والبعدي 
 .لصال  التطبي  البعدى"لالختبار التحصيلي 

 : وضب ذلكيالتالي  والجدو وللتاقق من تاة ياا الفرت تم تطب ق اختبار  ت  
الطالب في التطبي  القبلي والبعدي لالختبار ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 4جدول )

 التحصيلي 

االختبار 
 التحصيلي 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 1.021 5.817 القبلــي
35 34 28.430 

0.01 
لصال   
 3.297 37.552 البعــدي  البعدي 
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 الطالب في التطبي  القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي( داللة الفروق بين متوسطي درجات 3) شكل

للمجموع    28.430أن قيمة  ت  تسكككككاوي  :(3والشــــكل )  (4يتضــــ  من الجدول )     
لصالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  الكلي لالختبار التاص لي،  

 ،  37.552 ي التطب ق البعدي الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسككككككككككككككل درجات  
مما يدل على اسـفااد    ، 5.817 ي التطب ق القبلي  الطالل  ب نما كان متوسككككل درجات 

 .إسفرافيجية الفعلم الفشاركي عبر الويب  فحفويهاالمعارف الفي  الطالب من
القبلي   التاص لي  االختبار  ب ن  جويرية  وجود  روق  السابقة  النتيجة  من  يتضب 

البعدي لصالب  إلي     والبعدي  ذلك  يرجع  من  وقد  التعليمية  لالستراتيجية  الت طيل  دقة 
للمات المنطقي  والتسلسش  المعرةية،  ا يدام  وتياغة  المعر ي،  العلمي الجان   وي 

وإرتباطة با يدام، وكالك لتوا ر الماتوي التعليمي علي موقع ال وت ول ال اص بالتعلم 
كما يرجع أيضا إلي قدرة است دام الكمب وتر ،  طالل وسهولة تكرار الماتوي  ي أي وقت لل

للنقاش البناء    طالل ، وكالك إتاحة الفرتة للوالوي   ي ر ع مستوي التاص ش المعر ي
إسفرافيجية الفعلم الفشاركي  مما يد  علي  اعلية  ،  من خال  تباد  ال برات ةيما ب نهم

الويب   المتضمنة  عبر  للمعارم  الطالل  المعارم   بها ي تاص ش  توت ش  من خال  
 .بصوره واضاة يسهش تاكرياال اتة بالبنطلون 

مع تتفق  و       النتيجة  متش  ياه  الدراسات،  بع   ودعاء    دراسة  نتائج  إبراهيم  سارة 
وقد أيهرت النتائج وجود  روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة (  2017:  صدي 

مما ي كد   ,( بالنسبة لالختبار  التاص لي المعر ي( لصالب المجموعة التجريبية0.01 
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لم معارم وتقنيات تنف ا مردات على  عالية استراتيجية التعلم الت اركى عبر الوي   ي تع
وجود  رق   ح أ توتلت إلي(  2016:  محمد عبد الوهاب  دراسة  و ,  المالبس النسائية

متوسطي درجات طالل مجموعة الدراسة  ي التطب ق القبلي والبعدي    ا  ب نإحصائي  دا 
اعلكتروني الت اركي المرتبل بمهارات التصميم  بالنسبة لالختبار  التاص لي المعر ي(  

ح أ توتلت إلي وجود   (2016:  عبد المقصود)رباب  دراسة  و   ,لصالب التطب ق البعدي
ب ن متوسطي درجات ع نة الباأ  ي التطب ق القبلي والبعدي لالختبار    ا  إحصائي  رق دالة  

التطب ق   الت اركي لصالب  بالتصميم االلكتروني  ال اتة  بالمعارم  المرتبل  التاص لي 
 .وبذلك يتحق  الفرض الثاني  البعدي

 على:  الثالثينص الفرض : الثالثالفـرض 
"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبي  القبلي والبعدي 

 لم ياس تقدير األداء المهاري لصال  التطبي  البعدى" .
 وضب ذلك: ت  والجداو  التاليةوللتاقق من تاة ياا الفرت تم تطب ق اختبار  ت        
تنفيذ بنسة   لمهارة التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 5جدول )

 وسط األمام 
مهارة تنفيذ  
بنسة وسط  

 األمام 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.251 1.359 القبلــي
35 34 8.437 

0.01 
لصال   
 1.367 10.968 البعــدي  البعدي 
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لمهارة تنفيذ بنسة   التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 4) شكل

 وسط األمام 
  لمهارة تنف ا  8.437أن قيمة  ت  تسكككاوي  :(4والشــكل ) (5يتضــ  من الجدول )     

لصككككككككالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصككككككككائية عند مسككككككككتوى  ،  بنسككككككككة وسككككككككل ا مام
  ، 10.968  ي التطب ق البعدي  الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسككككككككككل درجات 

 . 1.359 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 
دالة        إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة   (0.01 عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 

( علي  تنفيذ بنسة وسط األماملمهاره  بالنسبة لألداء المهاري  لصالب االختبار البعدي  
  تنف ا بنسة وسل ا مام االختبار المهاري القبلي  مما يد  علي اكسال الطالل لمهاره  

ع ذلك    ويرجعبر الوي    ستراتيجية التعليم الت اركيعن طريق التعلم الااتي باست دام ا
التنف ا سهولة  و   ال وت ول قناة  إلي  اعلية   النسائي  ووضوح طريقة  بالبنطلون  ، ال اتة 

  المهارة الماتوي التعليمي علي قناة ال وت ول ال اتة بالتعلم وسهولة تكرار  وكالك لتوا ر  
 .  طالل  ي أي وقت وأكتر من مرة لل
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لمهارة تجميع  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 6جدول )
 حجر األمام

مهارة 
تجميع 
حجر  
 األمام 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.928 4.870 القبلــي
35 34 16.638 

0.01 
لصال   
 2.436 22.051 البعــدي  البعدي 

 

 
لمهارة تجميع حجر  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 5) شكل

 األمام 

  لمهارة 16.638أن قيمة  ت  تسكككككككككاوي  :(5والشــــــكل )  (6يتضــــــ  من الجدول )     
لصككككككككككالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصككككككككككائية عند مسككككككككككتوى  ،  تجميع حجر ا مام

 ،  22.051 ي التطب ق البعدي    الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسككككككككككل درجات 
 . 4.870 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 

دالة        إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة   (0.01 عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 
علي االختبار   (تجميع حجر األمام)لمهاره  بالنسبة لألداء المهاري  لصالب االختبار البعدي  

يد  علي اكسال     القبليالمهاري   تجميع حجر ا مام  الطالل مما  عن طريق    لمهاره 
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  ويرجع ذلك إلي تسلسش عبر الوي    ستراتيجية التعليم الت اركيالتعلم الااتي باست دام ا
 . مراحش التجميع بصورة م وقة وسهولة رجوع الطالل للف ديو أكتر من مره التقان المهارة

للمجمول الكلي   التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 7جدول )
 لمهام األمام

المجمول  
الكلي 
لمهام 
 األمام 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 1.246 6.229 القبلــي
35 34 26.637 

0.01 
لصال   
 3.997 33.019 البعــدي  البعدي 

 

 
للمجمول الكلي   التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 6) شكل

 لمهام األمام
  للمجموع 26.637أن قيمة  ت  تسككككاوي  : (6والشـــكل ) (7يتضـــ  من الجدول )     

لصكككككككككككالب   (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصكككككككككككائية عند مسكككككككككككتوى  ،  ا مامالكلي لمهام  
  ، 33.019 ي التطب ق البعدي    الطالل االختبار البعدى ، ح أ كان متوسكل درجات 

 . 6.229 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 
دالة  ت  ر   إلي وجود  روق  السابقة    (0.01  عند مستوي داللة    ا  إحصائيالنتيجة 

لمهام  ا مام( علي االختبار المهاري بالنسبة لألداء المهاري  لصالب االختبار البعدي  
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ناو است دام قناة ال وت ول لسماح    لطالل اتجاه إيجابي لسال  تالقبلي  مما يد  علي اك
لهم بوجود وقت كا ي لتعلم المهارة مما ي دي إلي زيادة قدرتهم علي التاص ش وإتقان  

النتيجة مع معظم الدراسات المرتبطة     المهارة والتي ت كد   م الت اركيبالتعل وتتفق ياه 
مما   ،ب ن اعختبارات القبلية البعدية لصالب اعختبارات البعدية  ا  إحصائيوجود  روق دالة 

    وت  رهارات عن بعد الطالل للم  إكتسال  ي    الت اركي   استراتيجيات التعلمي كد  اعلية  
وجود  روق ذات داللة إحصائية عند إلي    (2017، دعاء صدي :سارة إبراهيمدراسة  

نسائية  ( بالنسبة لألداء المهاري  ي تقنيات تنف ا مردات المالبس ال 0.01مستوى داللة   
، مما ي كد على  عالية إستراتيجية التعلم الت اركي عبر الوي  لصالب المجموعة التجريبية

: رباب عبد المقصود)دراسة  و   ,المالبس النسائية ي تعلم معارم وتقنيات تنف ا مردات  
 ع نة الباأ درجات  يب ن متوسط دالة إحصائياق  ح أ توتلت إلي وجود  ر  (2016

لال ي   والبعدي  القبلي  المهاري  التطب ق  االلكتروني  ختبار  التصميم  بمهارات  المرتبل 
 البعدي.  التطب قلصالب الت اركي 

لمهارة تنفيذ بنس  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 8جدول )
 وسط الخل  

مهارة تنفيذ  
بنس وسط 

 الخل  

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.563 2.050 القبلــي
35 34 9.301 

0.01 
لصال   
 2.128 11.137 البعــدي  البعدي 
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لمهارة تنفيذ  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 7) شكل

 بنس وسط الخل  
  لمهارة تنف ا  9.301ن قيمة  ت  تسككاوي  أ: (7والشـكل )  (8يتضـ  من الجدول )     

لصكككككككككالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصكككككككككائية عند مسكككككككككتوى  ،  ال ل بنس وسكككككككككل  
 ،  11.137 ي التطب ق البعدي    الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسككككككككككل درجات 

 . 2.050 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 
دالة   إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة    (0.01  عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 

( علي تنفيذ بنس وسط الخل لمهاره   بالنسبة لألداء المهاري  لصالب االختبار البعدي  
 تنف ا بنس وسل ال ل االختبار المهاري القبلي  مما يد  علي اكسال الطالل لمهاره  

  مما يوضب    عبر الوي    ستراتيجية التعليم الت اركياست دام  م الااتي باعن طريق التعل 
االلكترونية من    التعليميةالستراتيجية العروت    ا  وي كد أثر البرنامج المقترح والمعد و ق

، وقد يرجع ذلك ال وت ول مقارنة بالطريقة المعتادة التي تجعش دوريم مادود قناة  خال   
 . إلي تنظيم الماتوي التعليمي من السهش إلي الصع  ومن البسيل إلي المعقد 
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لمهارة تجميع  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 9جدول )
 حجر الخل 

مهارة 
تجميع 
حجر  
 الخل  

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.910 3.146 القبلــي
35 34 16.888 

0.01 
لصال   
 2.392 20.557 البعــدي  البعدي 

 

 
لمهارة تجميع حجر  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 8) شكل

 الخل  
  لمهارة 16.888أن قيمة  ت  تسكككككككككاوي  :(8والشــــــكل )  (9يتضــــــ  من الجدول )     

لصكككككككككالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصكككككككككائية عند مسكككككككككتوى  ،  تجميع حجر ال ل 
،    20.557 ي التطب ق البعدي    الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسككككككككككل درجات 

 . 3.146 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 
دالة   إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة    (0.01  عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 

البعدي   االختبار  المهاري  لصالب  لألداء  الخل لمهاره  بالنسبة  حجر  علي تجميع   )
م باست دام استراتيجية التعل  ان البرنامج المقترحاالختبار المهاري القبلي  مما يد  علي  

له  الت اركي ال وت ول  البنطلو   ا عبر  تنف ا  المهارات  الطالل  إكسال  كب ر  ي  ن تأث ر 
النسائي  وترجع  اعلية االستراتيجية إلي ان البرنامج المقترح يقدم المعلومات والمهارات 
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ةياتسبوا المهارات المقدمة ب اش   طالل بطريقة واضاة ومبسطة ويركز علي قدرات ال
 .  تايب وسريع

للمجمول الكلي  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 10جدول )
 لمهام الخل  

المجمول  
الكلي 
لمهام 
 الخل  

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 1.203 5.196 القبلــي
35 34 22.224 

0.01 
لصال   
 3.485 31.694 البعــدي  البعدي 

 

 
للمجمول الكلي   التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 9) شكل

 لمهام الخل  
  للمجموع 22.224ن قيمة  ت  تسككككاوي  أ: (9والشـــكل )  (10يتضـــ  من الجدول )     

لصككككككككككالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصككككككككككائية عند مسككككككككككتوى  ،  الكلي لمهام ال ل 
  ، 31.694 ي التطب ق البعدي    الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسكككككل درجات 

 . 5.196 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 
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دالة        إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة   ( 0.01 عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 
( علي االختبار المهاري الخل مهام )ك ل بالنسبة لألداء المهاري لصالب االختبار البعدي 

تجمي لمهاره  الطالل  اكسال  علي  يد   مما  الااتي  القبلي   التعلم  عن طريق  ال ل   ع 
  ويرجع ذلك إلي تقديم الف ديويات من خال  قناة  التعليم الت اركيستراتيجية  باست دام ا

ال وت ول علي شرح مبسل للمهارات مما ييسر علي الطالل الفهم والمالحظة واكتسال 
 .المهارات 

 دراسة  ت كد كما     بالتعليم الت اركيوتتفق ياه النتيجة مع معظم الدراسات المرتبطة       
ب ن اعختبارات القبلية    ا  وجود  روق دالة إحصككككككككككائيإلي   (2019شــــــيماء مصــــــطفي : 

 ي  م الت كككككككاركياسكككككككتراتيجيات التعلالبعدية لصكككككككالب اعختبارات البعدية مما ي كد  اعلية  
 الت كككككككاركي  التعلم اسكككككككت دام  ي كد علي  اعلية كما  هارات عن بعد تاصككككككك ش الطالل للم

 5اكة الصككككككككككناعية  ا و رعبر الوي   ي تنمية معارم ومهارات تككككككككككيانة ماك نات الاي
ــة    ودراسككككة،  ا ورلي (  – تلة  ح أ توتككككلت إلي وجود    (2016العمري: بلهيش )عائشـ

 روق جويرية ب ن ا داء المهاري القبلي والبعدي لصكككككككالب ا داء البعدي  ي تعلم بع  
ا دوات التعليميكة التفكاعليكة بكاسككككككككككككككت كدام التعلم اعلكتروني الت ككككككككككككككاركي عبر الويك  لكدي 

 الطالل المعاق ن عقليا  القابل ن للتعلم.
لحياكة خط  التطبي  القبلي والبعديفي  الطالب( داللة الفروق بين متوسطي درجات 11جدول )

 الجنب 
حياكة 
خط 
 الجنب 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 الحريـة"د.م" 

 قيمـة ت 
مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 1.003 5.082 القبلــي
35 34 22.381 

0.01 
لصال   
 2.662 29.551 البعــدي  البعدي 
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لحياكة خط   التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 10) شكل

 الجنب 
لاياكة     22.381أن قيمة  ت  تسككككاوي  : (10والشــكل )  (11يتضــ  من الجدول )     

لصككككككككالب االختبار    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصككككككككائية عند مسككككككككتوى  ، خل الجن  
  ، ب نما كان  29.551 ي التطب ق البعدي    الطالل البعدى، ح أ كان متوسل درجات 

 . 5.082 ي التطب ق القبلي   الطالل متوسل درجات 
دالة        إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة   ( 0.01 عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 

( علي االختبار  ياكة خط الجنبحلمهاره   بالنسبة لألداء المهاري  لصالب االختبار البعدي  
عن طريق التعلم  لاياكة خل الجن   المهاري القبلي  مما يد  علي اكسال الطالل لمهاره  

تراتيجية  تاحة تطب ق اس  ويرجع ذلك إلي ام الت اركيالااتي باست دام استراتيجية التعل
م الت اركي من خال  ال وت ول الفرتة لتكرار الماتوي مرات عديدة حتي يصلوا لالتع

وتتفق ياه النتيجة مع نتائج بع  الدراسات، متش    لاد التمان من المهارات المقدمة لهم
ح أ توتلت إلي وجود  روق جويرية   (2016)ماجدة محمد، دعاء إبراهيم:    دراسة

ب ن ا دراء المهاري باست دام االختبار المهاري للتطب ق القبلي والبعدي لصالب ا داء 
البعدي  ي تنمية ا داء ا كاديمي لنموذج الجونلة ودا عية االنجاز لدي طالل المالبس 

وتوتلت   (2013  :همت قاسم)   ودراسةوالنسيج باست دام استراتيجية التعلم الت اركي،  
 اعلية نظام مقترح لب ئة تعلم ت اركى عبر االنترنت  ى تنمية مهارات حش الم االت إلي  

التاص لي  ى ارتفاع المستوى واالتجايات ناو ب ئة التعلم لدى طالل تكنولوجيا التعليم 
 واكسال المهارات لديهم.
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 لتركيب السوستة  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 12جدول )

تركيب 
 السوستة

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 الحريـة"د.م" 

 قيمـة ت 
مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.938 3.482 القبلــي
35 34 17.719 

0.01 
لصال   
 2.154 21.377 البعــدي  البعدي 

 

 
 لتركيب السوستة التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 11) شكل

  لترك   17.719أن قيمة  ت  تساوي  :  (11والشكل )  (12يتض  من الجدول )     
لصالب االختبار البعدى،   (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،  السوستة

  ، ب نما كان متوسككل  21.377 ي التطب ق البعدي    الطالل ح أ كان متوسككل درجات 
 .  3.482 ي التطب ق القبلي    الطالل درجات 

  (0.01  عند مسككككتوي داللة  ا  إحصككككائيت كككك ر النتيجة السككككابقة إلي وجود  روق دالة       
( علي االختبار  تركيب الـسوـستةلمهاره  بالنسكبة لألداء المهاري لصكالب االختبار البعدي  

عن طريق التعلم   لترك   السكوسكتةالمهاري القبلي  مما يد  علي اكسكال الطالل لمهاره  
وتتفق ياه النتيجة مع نتائج بع    م الت كككككككككككككاركي ة التعلالااتي باسكككككككككككككت دام اسكككككككككككككتراتيجي

وجود  روق ذات  إلي   (2017ســارة إبراهيم، دعاء صــدي : الدراسكككات، كما  ي دراسكككة 
( بالنسككككككككبة لألداء المهاري  ي تقنيات تنف ا  0.01داللة إحصككككككككائية عند مسككككككككتوى داللة  

مردات المالبس النسكككائية لصكككالب المجموعة التجريبية، مما ي كد على  عالية إسكككتراتيجية  
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،  التعلم الت ككككككككاركي عبر الوي   ي تعلم معارم وتقنيات تنف ا مردات المالبس النسككككككككائية 
ح أ توتككلت إلي وجود  روق جويرية (  2016ماجدة محمد، دعاء إبراهيم: )ودراسككة 

ب ن ا دراء المهاري باسكككككت دام االختبار المهاري للتطب ق القبلي والبعدي لصكككككالب ا داء  
البعدي  ي تنمية ا داء ا كاديمي لنموذج الجونلة ودا عية االنجاز لدي طالل المالبس 

 .تعلم الت اركيوالنسيج باست دام استراتيجية ال
لمهارة تجميع   التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 13جدول )

 لخط الرجل من الداخلاألمام مع الخلف
مهارة 
تجميع 

األمام مع  
الخل  لخط 
الرجل من  

 الداخل 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 1.019 5.413 القبلــي
35 34 20.206 

0.01 
لصال   
 2.338 26.062 البعــدي  البعدي 

 

 
لمهارة تجميع  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 12) شكل

 األمام مع الخل  لخط الرجل من الداخل
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  لمهارة 20.206أن قيمة  ت  تسككككاوي  :(12والشــكل )  (13يتضــ  من الجدول )     
ويي قيمة ذات داللة إحصككككككككككككائية عند  ،  تجميع ا مام مع ال ل  ل ل الرجش من الداخش

 ي  الطالل لصككككككككككالب االختبار البعدى، ح أ كان متوسككككككككككل درجات   (0.01 مسككككككككككتوى  
 ي التطب ق القبلي    الطالل ، ب نمككا كككان متوسككككككككككككككل درجككات   26.062التطب ق البعككدي  

 5.413 . 
دالة        إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة   (0.01 عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 

تجميع األمام مع الخل  لخط لمهاره  بالنسبة لألداء المهاري  لصالب االختبار البعدي  
الداخل القبليالرجل من  المهاري    مما يد  على استفادة الطالل من  ( علي االختبار 

االداء   تق يم  الوي  وذلك عند  الت اركي عبر  التعلم  إستراتيجية  تاتويها  التي  المهارات 
المعلومات وتر    البعديالمهاري   يقدم  المقترح  البرنامج  ان  إلي  االستراتيجية  جع  اعلية 

ةياتسبوا المهارات المقدمة   طالل والمهارات بطريقة واضاة ومبسطة ويركز علي قدرات ال
محمد    دراسة    متشب اش تايب وسريع، وتتفق ياه النتيجة من نتائج بع  الدراسات،  

متوسطي درجات   ا  ب نإحصائي   دا  وجود  رق    ح أ توتلت إلي(  2016:  عبد الوهاب
المرتبل    المهاري بالنسبة لالختبار  طالل مجموعة الدراسة  ي التطب ق القبلي والبعدي  

)همت قاسم:    ودراسة،  بمهارات التصميم اعلكتروني الت اركي لصالب التطب ق البعدي
 اعلية نظام مقترح لب ئة تعلم ت اركى عبر االنترنت  ى تنمية  التي توتلت إلي    (2013

التعليم   تكنولوجيا  لدى طالل  التعلم  ب ئة  ناو  واالتجايات  الم االت   ى مهارات حش 
 .ارتفاع المستوى التاص لي واكسال المهارات لديهم
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 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

لمهارة تثبيت  القبلي والبعديالتطبي   فيالطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 14جدول )
 ثنية رجل البنطلون 

مهارة 
تثبيت ثنية 

رجل 
 البنطلون 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.726 1.243 القبلــي
35 35 11.613 

0.01 
لصال   
 1.789 14.657 البعــدي  البعدي 

 

 
لمهارة تثبيت  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 13) شكل

 ثنية رجل البنطلون 

  لمهارة 11.613أن قيمة  ت  تسككاوي  : (13والشـكل )  (14يتضـ  من الجدول )     
لصكالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصكائية عند مسكتوى  ،  تتب ت ثنية رجش البنطلون 

  ، 14.657 ي التطب ق البعدي    الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسكككككل درجات 
 .  1.243 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 

دالة        إلي وجود  روق  السابقة  النتيجة   (0.01 عند مستوي داللة    ا  إحصائيت  ر 
( علي  تثبيت ثنية رجل البنطلون لصالب االختبار البعدي بالنسبة لألداء المهاري لمهاره   

تاتويها   التي  المهارات  من  الطالل  استفادة  على  يد   مما  القبلي   المهاري  االختبار 
ويرجع  ي عبر الوي  وذلك عند تق يم االداء المهاري البعدي   إستراتيجية التعلم الت ارك
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

ذلك إلي تنظيم الماتوي التعليمي من السهش إلي الصع  ومن البسيل إلي المعقد، وكالك 
لتوا ر الماتوي التعليمي علي قناة ال وت ول ال اتة بالتعلم وسهولة تكرار الماتوي  ي  

كما  ي لنتيجة مع نتائج بع  الدراسات،  تتفق ياه او أي وقت وأكتر من مرة للمتعلم،  
ب ن اعختبارات القبلية  ا  إحصائي وجود  روق دالة إلي  (2019شيماء مصطفي : دراسة 

ي كد  اعلية   مما  البعدية  اعختبارات  لصالب  الت اركي البعدية  التعلم   ي   استراتيجيات 
عبر    الت اركي  التعلم  ي كد علي  اعليةاست دام  كما   هارات عن بعد تاص ش الطالل للم

  –  تلة    5الوي   ي تنمية معارم ومهارات تيانة ماك نات الاياكة الصناعية  ا و ر  
التى أشارت إلى وجود  روق ذات داللة    (2014)عائشة بليهش:    دراسةو   ،ا ورلي (

مستوى    عند  وال0.05إحصائية  القبلي  التطبيق ن  درجات  متوسطى  ب ن  بعدى  داة  ( 
 التق يم الااتى للجان  المهارى لجودة ا داء التقنى العضاء ي ئة التدريس. 

للمجمول الكلي  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 15دول )ج
 لمهارة تجميع األمام مع الخل 

المجمول  
الكلي لمهارة  
تجميع األمام  
 مع الخل 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 الحريـة"د.م" 

 قيمـة ت 
مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 2.023 15.220 القبلــي
35 34 43.529 

0.01 
لصال   
 7.915 91.647 البعــدي  البعدي 
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 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 
للمجمول الكلي التطبيقالقبلي والبعدي في الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 14) شكل

 لمهارة تجميع األمام مع الخل 
  للمجموع 43.529أن قيمة  ت  تسكاوي  :  (14والشـكل )  (15يتضـ  من الجدول )     

سككككككككككككتوى  ويي قيمة ذات داللة إحصككككككككككككائية عند م،  الكلي لمهارة تجميع ا مام مع ال ل 
 ي التطب ق   الطالل ، ح أ كان متوسكككككككككككككل درجات  لصكككككككككككككالب االختبار البعدى  (0.01 

 .   15.220 ي التطب ق القبلي    الطالل   ، ب نما كان متوسل درجات  91.647البعدي  
لصكككالب   (0.01 عند مسكككتوي داللة   ا  إحصكككائيت ككك ر النتيجة السكككابقة إلي وجود  روق دالة  

( علي  تجميع األمــام مع الخل لمهكككاره  اري  بكككالنسككككككككككككككبكككة لألداء المهكككاالختبكككار البعكككدي  
  ممكا يكد  على اسككككككككككككككتفكادة الطالل من المهكارات التي تاتويهكا  االختبكار المهكاري القبلي

وقد    البعديإسككككككككككككتراتيجية التعلم الت ككككككككككككاركي عبر الوي  وذلك عند تق يم االداء المهاري 
يرجع ذلك إلي دقة الت طيل لالسكككككككككككككتراتيجية التعليمية من الجان  المهاري، وتكككككككككككككياغة  

وإرتباطة با يدام، وكالك  ا يدام المهارية، والتسكككككككككككككلسكككككككككككككش المنطقي للماتوي العلمي
لتوا ر الماتوي التعليمي علي موقع ال وت ول ال كاص بكالتعلم وسككككككككككككككهولكة تكرار الماتوي 

ثناء    دراسكككككة ، وتتفق ياه النتيجة مع نتائج بع  الدراسكككككات، متشطالل  ي أي وقت لل
  يوجود  روق ذات دالة إحصككائيا  ب ن متوسككط  التي ت كك ر إلي  (2019:مصـطفي عارف

 ي التطبيق ن القبلي والبعككدي لالختبككار المهككاري لصكككككككككككككككالب التطب ق    المتككدربككات درجككات  
 ي  المتدربات درجات  يب ن متوسكككككككطا   البعدي، وأيضكككككككا  وجود  روق ذات دالة إحصكككككككائي

 .التدريبي قبش التطب ق وبعده لصالب التطب ق البعديناو است دام البرنامج  إتجاياتهم
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

لمهارة تنفيذ  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب درجات  ( داللة الفروق بين متوسطي16جدول )
 الكمر

مهارة 
تنفيذ  
 الكمر

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.943 3.325 القبلــي
35 34 25.520 

0.01 
لصال   
 2.354 28.819 البعــدي  البعدي 

 

 
لمهارة تنفيذ  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 15) شكل

 الكمر
  لمهارة 25.520أن قيمة  ت  تسككككاوي  :  (15والشــكل )  (16يتضــ  من الجدول )    

لصككككككككالب االختبار    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصككككككككائية عند مسككككككككتوى  ، تنف ا الكمر
، ب نما كان   28.819 ي التطب ق البعدي   الطالل ، ح أ كان متوسكككككل درجات البعدى

 . 3.325 ي التطب ق القبلي   الطالل متوسل درجات 
دالة       وجود  روق  إلي  السابقة  النتيجة  داللة    ا  إحصائيت  ر  مستوي   ( 0.01 عند 

البعدي   االختبار  المهاري  لصالب  لألداء  الكمرلمهاره  بالنسبة  االختبار تنفيذ  علي   )
القبلي التي تاتويها إستراتيجية  المهاري  المهارات    مما يد  على استفادة الطالل من 

 دراسة  ع وذلك يتفق م   البعديالتعلم الت اركي عبر الوي  وذلك عند تق يم االداء المهاري  
ب ن متوسل درجات   ا  إحصائيالتي أثبتت وجود  رق دا     (2020  :)ياسمين فتحي سالم
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 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

 ي االداء المهاري قبش وبعد تطب ق البرنامج التدريبي اعلكتروني لصالب التطب ق    طالل ال
 . البعدي

 
للشكل الخارجي  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 17جدول )

 للبنطلون 
الشكل 
الخارجي 
 للبنطلون 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 0.541 2.170 القبلــي
35 34 15.062 

0.01 
لصال   
 2.377 18.833 البعــدي  البعدي 

 

 
للشكل الخارجي  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 16) شكل

 للبنطلون 
  لل كاش  15.062أن قيمة  ت  تسكاوي  : (16والشـكل )  (17يتضـ  من الجدول )     

لصكككككككككككالب    (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصكككككككككككائية عند مسكككككككككككتوى  ،  ال ارجي للبنطلون 
  ، 18.833 ي التطب ق البعدي    الطالل االختبار البعدى، ح أ كان متوسكككككل درجات 

   .2.170 ي التطب ق القبلي   الطالل ب نما كان متوسل درجات 
  (0.01 عند مسككككتوي داللة   ا  إحصككككائيت كككك ر النتيجة السككككابقة إلي وجود  روق دالة       

ــكل الخارجي للبنطلون  بالنسككككككككككبة لألداء المهاري لصككككككككككالب االختبار البعدي   ( علي  للشــــ
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 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

  ممكا يكد  على اسككككككككككككككتفكادة الطالل من المهكارات التي تاتويهكا  االختبكار المهكاري القبلي
  ويرجع  البعديإسكككككتراتيجية التعلم الت كككككاركي عبر الوي  وذلك عند تق يم االداء المهاري 

عل تها  ي عرت طريقة تنف ا البنطلون بصككوره م ككوقة من ح أ ذلك إلي اثبات القناة  ا
وضككوح الصككوره والصككوت والموسككيقة المصككاحبة  ي عرت المهارات مما يجعش الطالل 

 اعلية التي أثبتت   (Tsai, C-(2010  وذلك يتفق مع  دق متابعة الف ديويات وتنف ايا ب
اعنترنت  ي تنمية ال برات والمهارات لدي  اسككككككت دام إسككككككتراتيجية التعلم الت ككككككاركي عبر  

، وأوتكت الدراسكة بضكرورة االيتمام باسكت دام التعلم الت كاركي عبر اعنترنت  ي طالل ال
 .لما ل  من  اعلية التعليم
للمجمول الكلي  التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 18جدول )

 األداء المهاري لم ياس تقدير 
م ياس 
تقدير  
األداء  
 المهاري 

المتوسط 
 الحسابي"م" 

االنحراف  
 المعياري"ل" 

عـدد أفراد 
 العينـة"ن" 

درجـات  
 قيمـة ت  الحريـة"د.م" 

مستوى 
الداللة  
 واتجاهها 

 4.187 32.140 القبلــي
35 34 46.251 

0.01 
لصال   
 11.605 204.012 البعــدي  البعدي 

 

 
للمجمول الكلي   التطبي  القبلي والبعديفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 17) شكل

 لم ياس تقدير األداء المهاري 
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 2022 مايوـ   األربعون ـ العدد  الثامنالمجلد 

 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية 

  للمجموع 46.251أن قيمة  ت  تساوي  :  (17والشكل )  (18يتض  من الجدول )     
 (0.01 ويي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  ،  تقدير ا داء المهاري لماياس  الكلي  

درجات   متوسل  كان  ح أ  البعدى،  االختبار  البعدي    الطالل لصالب  التطب ق   ي 
وبذلك  ،  32.140 ي التطب ق القبلي    الطالل  ، ب نما كان متوسل درجات  204.012 

 الثالث.يتحق  الفرض 
ت ككككك ر النتيجة السكككككابقة إلي تفوق ا داء البعدي  ي درجات ماياس التقدير لالختبار      

 ي تعلم المهارات وذلك عند   م الت اركي عبر الوي  التعلالمهاري  مما يد  علي اماانية  
   ن ينمي مهارات أ طال  تاحة الفرتككة لكش إتق يم االداء المهاري  ويمان تفسكك ر ذلك بأن  

با كأ تتيب لهم   طالل المراعكاة الفروق الفرديكة ب ن ككالكك  و ،  ن أحكد ذاتيكا  وبكدون تكدخكش م
ي دي ذلك إلي الاصككو  علي  و  ، رتكك  المتابعة بوضككوح وذلك لكش طال  بنفس الكفاءة

كما يرجع ذلك إلي التسككلسككش  اداء مهاري أ ضككش تقش ةي  إلي حد كب ر ا خطاء الناتجة   
من إكتسكككككككككككككككال المهككارات المرتبطكة    الطالل المنطقي للمهككارات المتضككككككككككككككمنككة ممككا يمان  

سككككككككتراتيجية  ع نتائج بع  الدراسككككككككات المرتبطة بابموضككككككككوع التعلم، وتتفق ياه النتيجة م
لت كككككككاركي عبر الوي  ومدي أيم ت  الكسكككككككال الطالل الجان  المهاري، كما  ي التعلم ا
  ا  ب نإحصكككككائي دا وجود  رق   ح أ توتكككككلت إلي(  2016: محمد عبد الوهاب دراسكككككة 

بالنسكككبة لالختبار  متوسكككطي درجات طالل مجموعة الدراسكككة  ي التطب ق القبلي والبعدي 
،  اعلكتروني الت كككككككككككاركي لصكككككككككككالب التطب ق البعديالمرتبل بمهارات التصكككككككككككميم  المهاري 
ح أ توتكككلت إلي وجود  روق جويرية ب ن  (  2016)عائشــة بلهيش العمري:   ودراسكككة

ا داء المهاري القبلي والبعدي لصككككككككككككالب ا داء البعدي  ي تعلم بع  ا دوات التعليمية  
ل المعاق ن عقليا   التفاعلية باسككككت دام التعلم اعلكتروني الت ككككاركي عبر الوي  لدي الطال

يد ت إلي قياس  التي    (2015أحمد بن عبد هللا الدريويش :  دراسككككككككككككة، و القابل ن للتعلم
 اعلية إستراتيجية التعلم عن طريق التدري  الت اركي عبر الوي  لتعلم مهارات است دام 
الرسكككككوم التعليمية لدى معلمي التالم ا الصكككككم، وتوتكككككلت الدراسكككككة إلي وجود  روق ذات  

ب ن متوسككككككككككطي درجات المجموعت ن  ي (  0.05داللة إحصككككككككككائية عند مسككككككككككتوى داللة  
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قة تق يم كفاءة المتدرل للجان  ا دائي لصككالب المجموعة التجريبية،  الاياس البعدي لبطا
 الثالث.وبذلك يتحق  الفرض 

 : وتفسيرها ملخص النتائج
 :لتشاركي عبر الويب ويرجع ذلك إليتشير نتائج البحث إلي فاعلية أستراتيجية التعليم ا

للطالل   .1 تتيب  بطريقة مبسط  وواضاة  العلمي  الماتوي  الااتي تياغ   التعلم 
 دون الرجوع للمعلم.

 أيمية الماتوي التعليمي للطالل مما يعمش علي تلبي  احتياجتهم.  .2
توت  .3 للطالل من خال   التعليمي  الماتوي  لهم عن طريق  تو  ر  المعلوم   ش 

 باة ا نترنت دون تعرضهم للم اطر مما لقي استجابة لدي الطالل  أست دام ش
لطالل مما يجعش اسككتجابتهم  لزيادة التاصكك ش المعر ي وتاسكك ن ا داء المهاري  .4

 للعملية التعليمية أكتر  اعلية.
  تاصكككك ش المعارم واكتسككككال المهارات ال اتككككة بتنف ا وإنهاء البنطلون النسككككائي .5

عن طريق التعليم الااتي لقدرة الطالل علي أعادة م كككايدة المهاره أكتر من مره 
 .التقانها قبش التنف ا 
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المنفذة من قبل الطالب )عينة  قطع البنطلون النسائيبعض الجدول التالي يوض  
 الدراسة(: 

 بعض قطع البنطلون المنفذ من قبل الطالب (19جدول )
 الخل   األمام 
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 :  التوصيات
االسككككككككككتفادة من إسككككككككككتراتيجية التعلم الت ككككككككككاركى عبر الوي   ي تعزيز االتجايات  . 1

 اعيجابية ناو المقررات الدراسية للطالل.
االسكككككككككتفادة من نتائج الباأ الاالي ومااولة تطبيقها  ي مهارات تنف ا أخرى من . 2

 المقررات التي ت دم مجا  الت صل.
. التنوع  ي اسككككككككككتراتيجيات وطرق التدريس التي ت كد علي العمش الت ككككككككككاركي وبأ 3

 روح التعاون ب ن الطالل.
مالبس ت دم  ال  مهارات تنف ا تصككككككككككككميم مواقع م تلفة علي شككككككككككككباة اعنترنت تقدم   .4

 مجا  الت صل.
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 :والمصادر  المراجع
 .  ماتبة ال روق الدولية  القايرةم(. مجمع اللغة العربية1990المعجم الوج ز   .1
 يطوير نظكام قكائم على التكدريك  الت ككككككككككككككارك  ت  .م(2015  أحمكد بن عبكدا الكدريويش .2

 معلميتنمية مهارات اسكككككت دام الرسكككككوم التعليمية لدى  يعبر الوي  وقياس  اعل ت   
(، 4المت صكككككصكككككة، المجلد    باأ من كككككور، المجلة الدولية التربوية،  التالم ا الصكككككم 

 . (، أيلو 9العدد  
 اتجاه طالل الجامعة ناو اسكت دام التعلم اعلكتروني    (.م2021   جما  حسكن أحمد  .3

أنموذجكا   باكأ من ككككككككككككككور  مجلكة الباوم  ي مجكاالت أثنكاء ا زمكات: جكائاكة كورونكا 
 (  مارس.33  (  العدد 7التربية النوعية  المجلد 

تصككككككككككميم ب ئة تعلم      .م(2018 أحمد تككككككككككادق عبد المج د، عاتككككككككككم مامد إبراهيم   .4
إلكترونية قائمة علي الوي  الت اركي لتنمية مهارات تصميم وإنتاج تطبيقات الهوات  

المجلة باأ من ور،    ،التعلم الرقمي لدي طالل جامعة الملك خالد الاكية والتقة  ي 
(،  73-58ص    (1 عكدد    (،7 مجلكد    ،التربويكة الكدوليكة لالسككككككككككككككت ككككككككككككككارات والتكدريك  

 .دناالر 
  ى  الت كككككاركى التعلم  اسكككككتراتيجية  اسكككككت دام  أثر"   .م(2016مامود    عبدالعاطى أمش .5

 الصكككككك  لتلم اات  الناقد  والتفك ر  االتصككككككا  مهارات   لتنمية المنزلى  االقتصككككككاد  تدريس
 .جامعةحلوان المنزلى، االقتصاد  كلية ماجست ر، رسالة ، ا عدادى ا و 

 التدري  التاويلي  ي تككككككككناعة المالبس الجايزة    .م(2012عابد    أماني مصككككككككطفي .6
جامعة  ، كلية االقتصاد المنزلي،  دكتوراة رسالة   ي تنمية الم روعات الصغ رة ،    هودور 

 .حلوان
 اعلية التعليم الم لل الت ككككاركي القائم علي     .م(2016إبراهيم الفار، ريهام عيسككككي   .7

مدونة  ي التاصك ش المعر ي والمهاري  ي وحدة بناء شكباات المعلومات لدي طالل 
(  29  عدد (2شككككعبة علوم الااسكككك  مجلة دراسككككات وباوم تكنولوجيا التربية  مجلد 

 (  مصر.27-1ص 
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  معجم اللغة العربية المعاتكككككرة، عالم الكت ، الطبعة   .م(2008تار عمر  أحمد م  .8
 ا ولي، القايرة.

   كاعليكة موقع علي شككككككككككككككباكة المعلومكات الكدوليكة   .م(2019ثنكاء مصككككككككككككككطفي عكارم   .9
االتنترنت للتدري  علي مبادئ الاياكة باسككككت دام الوسككككائل المتعددة ، باأ من ككككور، 

 (، اكتوبر.4( عدد  9مجلة التصميم الدولية، مجلد  
  التعليم لطرق   معاترة  ر ية س:التدري  استراتيجيات " .م(2003   زيتون   حس ن  حسن .10

 .القايرة، الكت   عالم (،1  ن ،والتعلم
  ككاعليككة ب ئككة تعلم بككاسككككككككككككككت ككدام نموذج   .م(2017حككازم عبككد الفتككاح عبككد المنعم   .11

 MOODLE للتدري  علي مهارات اعنهاء  ي تككككككناعة المالبس الجايزة ، باأ )
التاني  التعليم النوعي وأ اق التنمية  ي   والدوليالسككككككككككككابع  من ككككككككككككور، الم تمر العلمي 

  -18ضوء متطلبات القرن الواحد والع رين(،كلية التربية النوعية، جامعة بورسع د،  
 ( نو مبر.19

 اعلية برنامج تدريبي قائم علي الهارات الت اركية       .م(2018حصة مامد عامر   .12
،    عبر الوي  لتاسكككككككك ن ا داء التدريسككككككككي لدي معلمات االجتماعات بمنطقة عسكككككككك ر

باأ من ككككور، مجلة الجامعة اعسككككالمية للدراسككككات التربوية والنفسككككية، شككككئون الباأ 
- 26 (، ص 2(، عدد  26العلمي والدراسكككككككككككات العليا بالجامعة اعسكككككككككككالمية، مجلد  

 .(، غزة،  لسط ن15
التعلم الت كككككككاركي القائم علي     .م(2016البالتكككككككي  عبد المقصكككككككود يوسككككككك  ربال  .13

الج كككش التكككاني للويككك  وأثرة  ي تنميكككة مهكككارات تصككككككككككككككميم وإنتكككاج ا لعكككال التعليميكككة  
اعلكترونيكة لطكالبكات الصككككككككككككككفوم ا ولي و ق نمل تعلمهم ، باكأ من ككككككككككككككور، المجلكة  

(، ص 1(، عدد  5الدولية لالسككككككككت ككككككككارات، مجلد    التربوية الدولية المت صككككككككصككككككككة،
 (، ا ردن.207 -172 
  المعجم العربي  سككككككماء المالبس  ي ضككككككوء   .م(2002رج  عبد الجواد إبراهيم   .14

المعكاجم والنصككككككككككككككوص الموثوقكة من الجكايليكة حتي العصككككككككككككككر الاكديكأ ، دار ا  كاق 
 العربية، القايرة، الطبعة ا ولي.
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 الن كككككل التعلم  إسكككككتراتيجيات   بع    توييت  أثر .م(2012   العالو  مامد    تاي رنا .15
  االسككككككككاسكككككككي  الرابع الصكككككككك   طالبات  لدى  الرياضككككككككية  المسككككككككألة حش مهارات   تنمية  ي

 .غزة، التدريس وطرق  المنايج قسم ة،التربي كلية  ،االزير جامعة غزة بماا ظة
 تأث ر كش من الاياسكككات الجسكككمية وأقم كككة ترياو اللامة   .م(2018   سكككماح منسكككي .16

مجلة ، باأ من ككور،  الم لوطة/ بالليارا علي الضككبل الج د لبنطلون الفتاه الجامعية 
 (.4(،عدد  28 مجلد ، المنوةية، جامعة كلية االقتصاد المنزلي

تنف ا  تقنيات   .م(2017  أحمد تككككككككككككككديق مامد  ، دعاء سككككككككككككككارة إبراهيم مامد مهران .17
عبر الوي  وقياس   يالتعلم الت ككككارك  إسككككتراتيجية  مردات المالبس النسككككائية باسككككت دام

الدولي التاسككككككع(   –الم تمر السككككككنوي  العربي التاني ع ككككككر،  باأ من ككككككورا ،   اعل ته
تطوير م رجات التعليم العالي النوعي  ي مصكككر والعالم العربي  ي ضكككوء التنا سكككية  

 بريش.أ( 13: 12 (ة، جامعة المنصورة،العالمية، كلية التربية النوعي
التعلم الت ككككككككككككاركي القائم علي تطبيقات جوجش  .م(2018  شككككككككككككيماء سككككككككككككم ر مامد  .18

لطالل  التعليمية وعالقتة بإكسكككال مهارات خدمات الاوسكككبة السكككاابية وإدارة المعر ة
دراسككككككككككككات وباوم الم تمر الدولي التاني للتعلم  ، باأ من ككككككككككككور،  الدراسككككككككككككات العليا

 .يون و( 26-24،  القايرة، ي  ي الوطن العربياعلكترون
تكككككككيانة ماك نات الاياكة باسكككككككت دام التعلم    .م(2019مباري    شكككككككيماء مصكككككككطفي .19

جامعة  ، كلية االقتصاد المنزليدكتوراه،  رسالة ،   الت اركي عبر الوي  وقياس  اعل ت 
 .حلوان

االلكتروني الت ككككاركي أثر اسككككت دام التعليم   .(م2016 (عائ ككككة بنت بلهيش العمري  .20
عبر الويك  علي التاصكككككككككككككك كش المعر ي وا داء المهكاري لكدي الطالل المعكاق ن عقليكا  

(،  11مجلكة جكامعكة ط بكة للعلوم التربويكة، المجلكد  ،  ، باكأ من ككككككككككككككور القكابل ن للتعلم
 .(، المملكة العربية السعودية152-137(، ص  1العدد  

  اعلية برنامج تدريبى    .م(2014  ح لىتغريد عبدالفتاح الر ، عائ ككة بل هش العمرى  .21
مقترح قائم على الاوسككككككككبة السككككككككاابية الت ككككككككاركية  ى تعزيز ا داء التقنى  ى جامعة  
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(  11(، العدد  3ط بة ، باأ من كور، المجلة الدولية التربوية المت صكصكة، المجلد  
 .ت رين التانى

  االنجلو  ماتبككة  ي،التربو   النفس  علم   .م(2000   تككككككككككككككككادق  أمككا   حطكك ،  أبو    اد  .22
 .القايرة، (5  ن، المصرية

  دراسككة   .م(2017 داء بنت خضككربن خالد، رانيا مصككطفي كامش، شككادية تككالح   .23
(  ي رسككم النموذج المسككطب 3Dمقارنة ب ن ا سككلول ال دوي والبرامج ثالثية ا بعاد  

(، عدد 7النتاج البنطلون النسككككككائي ، باأ من ككككككور، مجلة التصككككككميم الدولية، مجلد  
 .(، اكتوبر4 
  .( م 2012   ميمنككة مامككد االبككاتكككككككككككككك ري ،  إيمككان حككامككد مامود ،  لميككاء إبراهيم أحمككد  .24

رنامج تدريبي لطالبات قسككككككككككككم االقتصككككككككككككاد المنزلي بالية التربية النوعية علي تدريج   ب
الم تمر السكككككنوي    ،باأ من كككككور  سكككككت دام الااسككككك  ا لي  اا طفا  بنموذج مالبس  
إدارة المعر ة إدارة رأس الما  الفكري  ي م سكككككككسكككككككات  ،  الدولي الرابع  العربي السكككككككابع

،  جامعة المنصككككككككككورة ،  كلية التربية النوعية، التعليم العالي  ي مصككككككككككر والوطن العربي
 .أبريش (11-12 
  قائم  الت كاركى مقترح للتعلم  تعليمى  تصكميم  نموذج    .م(2015 (أحمد   سكليمان مروة .25

  تكنولوجيككا   ى  االبككداعى  االنتككاج  لتنميككة  الويكك    من  التككانى  الج ككش  أدوات   توييت  على
  ع ن جامعة  كليةالتربية،  دكتوراه،  رسككككالة ،"التربية  بالية المعلم ن الطالل  لدى  التعليم
 .شمس

  االنجلو  ماتبككككةم ،  التعل  تكنولوجيككككا  منتجككككات      .م(2003   خميس  عطيككككة  مامككككد  .26
 .القايرة ،المصری 

م(:  دراسكككككككككككة مقارنة لبناء ثالثة طرق متطورة  2018مجدة مأمون مامد رسكككككككككككالن   .27
لنماذج النسكككاء لالسكككتفادة منها  ي تكككناعة المالبس الجايزة ، باأ من كككور، المجلة 

 .1العلمية لكلية التربية النوعية، العدد الرابع ع ر، إبريش، ج
   اعلية .م(2016  ماجدة يوسككككك  مامد اسكككككماع ش، دعاء أحمد إبراهيم أبو عبدا   .28

 لكدى  االنجكاز  ودا عيكة  الجونلكة  لنموذج  ا ككاديمى  ا داء تنميكة   ى  الت ككككككككككككككاركى  التعلم
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العدد  ، أكتوبر ة،مجلة التصكككككككككميم الدولي،  باأ من كككككككككورج ،  والنسكككككككككي المالبس طالل 
 .الرابع

  اعلية نظام مقترح لب ئة تعلم ت ككككككككاركى عبر االنترنت  ى .م(2013   يمت قاسككككككككم .29
تنميكة مهكارات حكش الم ككككككككككككككاالت واالتجكايكات ناو ب ئكة التعلم لكدى طالل تكنولوجيكا  
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 ملخص البحث 
فاعلية استخدام إستراتيجية التعلم التشاركي عبر الويب في تعلم مهارات  

 تنفيذ وإنهاء البنطلون النسائي 
 ي إسكتراتيجية التعلم الت كاركي عبر الوي  اسكت دام     اعليةقياس  يدم الباأ إلي      

دي ل ال اتكة بتنف ا وإنهاء البنطلون النسكائي تنمية التاصك ش المعر ي واكسكال المهارات 
 جامعة حلوان –كلية االقتصكككككككاد المنزلي  -طالل الفرقة التانية قسكككككككم المالبس والنسكككككككيج  

،   البنطلون النسككككككككككككائي( مقرر تصككككككككككككميم النماذج وتنف ا المالبس  خارجية نسككككككككككككاء   وذلك ل
من وطككالبككة    ا  ( طككالبكك35 مجموعهككا  مجموعككة تجريبيككة واحككده  من    ع نككة الباككأ وتكونككت  

تعلمت بأسككككككككلول التعلم الت ككككككككاركى عبر  و  طالل الفرقة التانية قسككككككككم المالبس والنسككككككككيج
وذلك لمالءمتة لتاق ق   تجريبي والمنهج الوتكككككككككككفيالشكككككككككككب  ، واتبع الباأ المنهج  الوي  

وقياس ا داء المهاري والتاصكك ش المعر ي المرتبل   التاقق من  روضككأيدام الدراسككة و 
 . البنطلون النسائيبمهارات تنف ا وإنهاء 

ن اسككككتمارة تال ش المهارات المتضككككمنة للبنطلون النسككككائي  مأدوات الدراسككككة  وتكونت      
اختبار تاصكككك لي  ، و اسككككتمارة تاديد ا يدام التعليمية للماتوي التعليميو  ماش الدراسككككة 

معر ي لايكاس المعكارم، واختبكار مهكاري لايكاس مكدى اكتسككككككككككككككال الطالل لتقنيكات تنف كا  
وإنهكاء البنطلون النسكككككككككككككككائي، ومايكاس تقكدير لتق يم البنطلون النسكككككككككككككككائي المنفكا بعكد أداء 

 االختبار المهاري.
دالة إحصكككككائيا  ب ن متوسكككككطي درجات  ذات   وجود  روق عن   الباأ   نتائجوأسكككككفرت      

، كما لصكككككككككككالب التطب ق البعدىالتطب ق القبلي والبعديلالختبار التاصككككككككككك لي     يالطالل  
التطب ق القبلي     يالطالل  دالكة إحصككككككككككككككائيكا  ب ن متوسككككككككككككككطي درجكات    ذات    روق توجكد  

 عاليكةممكا ي كد علي  ، لصككككككككككككككالب التطب ق البعكدىلمايكاس تقكدير ا داء المهكاري  والبعكدي
تنف ا   ومهارات اسكككككككككككككتراتيجية التعلم الت كككككككككككككاركى عبر الوي   ي تعلم معارم   سكككككككككككككت داما

 .البنطلون النسائي
االسككككككككككككككتفادة من نتائج الباأ الاالي ومااولة تطبيقها  ي إلى  كما أوتككككككككككككككى الباأ    

مهارات تنف ا أخرى من المقررات التي ت دم مجا  الت صل  واالستفادة من إستراتيجية  
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التعلم الت كككككككككككككاركى عبر الوي   ي تعزيز االتجايات اعيجابية ناو المقررات الدراسكككككككككككككية 
 للطالل.

 البنطلون النسائي.–اركي عبر الوي  التعلم الت  –استراتيجيةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
 

“Effectiveness of using the participatory learning 

strategy via the web in learning the skills of 

implementing and finishing women's trousers” 

 
     This research aimed to measure the effectiveness of using the 

participatory learning strategy via the web in developing the 

cognitive achievement and providingthe second year students  with 

the skills of implementing and finishing women's trousers, 

Department of Clothing and Textile - Faculty of Home Economics 

- Helwan University, for the course of “Designing Models and 

Implementing Women's Outerwear” (women's trousers).The 

sample of the research consisted of one experimental group 

comprising (35) male and female students from the second year of 

the Department of Clothing and Textile.The said experimental 

group learned through the participatory learning method via the 

web.The research used the quasi-experimental approach and the 

descriptive approach for their relevance to achieving the objectives 

of the study and verifying its hypotheses and measuring the skill 

performance and cognitive achievement related to the skills of 

implementing and finishing women's trousers. 

Thetools of the study consisted of;a form of skill analysis for 

women’s trousers under this study, a form for determining the 

educational goals for the educational content, a cognitive 

achievement test to measure knowledge, a skill test to measure the 

extent to which students acquired the techniques of implementing 

and finishing women’s trousers, and an assessment scale to evaluate 

the implemented women’s trousers after performing the skill test. 

     The research concluded the following resultsThere are 

statistically significant differences between the mean scores of the 

students in the pre and post application of the achievement test, in 

favor of the post application,There are also statistically significant 

differences between the mean scores of the students in the pre and 

post application of the scale of skill performance assessment, in 

favor of the post application, This confirms the effectiveness of 
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using the participatory learning strategy via the web in learning the 

skills of implementing and finishing women's trousers. 

     The research recommended benefitingfrom the results of this 

research and trying to apply them in other implementation skills of 

the courses that serve the field of specialization, and benefiting 

from the participatory learning strategy via the web in promoting 

positive attitudes towards the students' courses. 

 

Keywords: strategy - participatory learning via the web - women's 

trousers. 


