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املضتدلص
تعد شبكة المعمومات والمواقع اإللكترونية والميديا ذات قيمة استثنائية في عممية التعمـ
 خاصة بعد ظيور جائحة كورونا الحالية لما أوجبتو عمينا مف ضرورة،والتعميـ والتقييـ
 ومف ىنا كاف ىدؼ الدراسة في كيفية استكماؿ طالبات االقتصاد المنزلي،التواصؿ اإللكتروني
 وتطوير ميارتيف العممية وتفكيرىف اإلبداعي في تصميـ،لدراستيف وتقييميف إلكترونيا
 ومف خالؿ المعالجات اإلحصائية،(E-Portfolio) األزياء بإنشاء ممؼ اإلنجاز اإللكتروني
 تحققت الفروض لصالح االختبار البعدي مقارنة باالختبار القبمي في كؿ مف،لفروض الدراسة
 وكذلؾ تحققت فروض لصالح العينة،) التفكير اإلبداعي،(تنمية ميارات تصميـ األزياء
) التفكير اإلبداعي،التجريبية مقارنة بالعينة الضابطة لكؿ مف(تنمية ميارات تصميـ األزياء
.باإلضافة إلي إيجابية أراء المحكميف والطالبات لصالح ممؼ اإلنجاز اإللكتروني
 ممؼ االنجاز االلكترونى – التفكبر االبداعى: الكممات المفتاحية
The effectiveness of (E-Portfolio) on developing creative thinking and
fashion design skills during the Corona pandemic
Abstract:
The information network, websites and media are of exceptional value
in the process of learning, education and evaluation, especially after the
emergence of the current Corona pandemic due to the necessity of electronic
communication that was required of us, hence the goal of the study was on how
students complete their studies and evaluate them electronically, and develop
their practical skill and creative thinking in Fashion design for home
economics students by creating E-Portfolio. Through the statistical treatments
of the study hypotheses, the hypotheses were achieved in favor of the post test
compared to the pre-test in each of (developing fashion design skills and
creative thinking), and also, the study hypotheses were achieved in favor of the
experimental sample compared to the control sample for each of (developing
fashion design skills and creative thinking) In addition to the positive opinions
of the arbitrators and female students in favor of the electronic achievement
file.
Key words: E-Porfolio – Creative Thinking
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مكدمة البخح :Introduction
تعد المالبس أحد الحاجات األساسية اإلنسانية التي يسعى الفرد إلشباعيا ،ويختمؼ
مستوى اإلشباع حسب نظرة الفرد الحتياجو لمممبس ،فقديما كانت تستخدـ المالبس لستر
العورة ،أما في العصر الحالي ومع التطور الثقافي والتكنولوجي أصبحت المالبس أحد
العناصر الثقافية التي نتعرؼ مف خالليا عمى ثقافات الشعوب ،كما أنيا وسيمة أساسية
تميز األفراد عف اآلخريف مف حوليـ.
يعبر بيا األفراد عف شخصيتيـ .فمف خالؿ الممبس ي ّ
تصدر اتّجاىات حديثة لمموضة يسعى الجميع إلى أف تكوف أفضؿ مف
ومع كؿ عاـ جديد،
ّ
تمؾ التي سبقتيا .حاممة معيا قدر ىائؿ مف المنافسة داخؿ ىذه الصناعة وبيف المستيمكيف

متخصص ًة تحتاج إلى دراسة متعمقة لكي يكوف
أيضا .مما جعؿ مف تصميـ األزياء صناع ًة
ً
ّ
فريدا مف نوعو .وفي ظؿ التطور العممي والتكنولوجي الذي يشيده ىذا
أسموب المصمـ ً
العصر في كافة المياديف ،يعد تطوير نظاـ التعميـ ودمج المستحدثات التكنولوجية ضرورة

ممحة إلعداد جيؿ مدرؾ واعى وتييئة كوادر بشرية قادرة عمى التعامؿ مع التقنية الحديثة
بكفاءة عالية واالستفادة منيا واستخداميا في شتى

المجاالت) (Chine, K. 2009

 ،وقد اىتمت

العديد مف البحوث بطرؽ تعميـ تصميـ األزياء بعيداً عف الطرؽ التقميدية ،فقد استخدمت

(أسمياف النجار )1024،الخرائط الذىنية إلكساب المعارؼ والميارات في مقرر تصميـ
األزياء لطالب الفرقة الرابعة ،والتي كاف ليا أثر فعاؿ بالمقارنة بالطريقة التقميدية،
واستخدمت (نيمة العجمي )1025،التعميـ المدمج وتنمية ميارات تصميـ األزياء لمساعدة
الطالبات في التغمب عمى الصعوبات التي تواجيف في تعمـ تصميـ األزياء ،أما (رانيا
غازي )1026،فقد قامت بإنشاء موقع تعميمي لتصميـ المالبس الحريمي لممبتدئيف ،بينما
عبدالعزيز )1029،حيث استخدمت برنامج (  (illustrator Adobeلتعمـ
أوضحت (الياـ
ٌ
سمعيا ،وترجع أىمية استخداـ الطرؽ غير التقميدية
ميارات
تصمـ األزياء لمفتٌيات المعاقٌيف ٌ
ٌ
لتعميـ تصميـ األزياء لما ليا مف فاعمية كبيرة في تحسيف عممية التعميـ وأكدت عمى ذلؾ

(عبير إبراىيـ )1010،التي أوضحت بأنو مف خالؿ مالحظة أداء طالبات الفرقة األولي في
مادة أسس تصميـ المالبس وتقدير المنتجات النيائية لمشروع المادة واالستعانة بالتحكيـ
مف قبؿ أساتذة متخصصيف لمصداقية التحكيـ وجود مشكمة في تصميـ بعض تشكيالت
المالبس وصياغتيا بشكؿ صحيح عند التدريس بالطريقة التقميدية.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 79 -

فاعلية ملف اإلنجاز اإللكتروني ...

عدد يناير -ج 5255 )15( -5م

مغهلُ البخح Problem
يستقبؿ قسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية النوعية الطالبات الجدد وفقا لممجموع دوف
إجراء اختيار ل مقدرات المؤىمة لاللتحاؽ بالقسـ مما يجعؿ القائميف بالتدريس يواجيوف بعض
الصعوبات في ذلؾ حيث أف الكثير منيف ال يرغبف في دخوؿ القسـ ،ولكف المجموع ىو الذى
أف قمة قميمة منيف تمتمؾ الميارات األساسية أو الموىبة التي
فرضو عمييف ،باإلضافة إلى ّ
تتيح ليف سيولة التعمـ خاصة أف الكثير مف المقررات تحتاج إلى ميارات خاصو مثؿ تصميـ
األزياء ،وقد أوضحت الدراسات السابقة أف الطريقة التقميدية المستخدمة في التدريس ال
تعطى الفاعمية المطموبة لتحقؽ اليدؼ بالصورة المرجوة خاصة أف ىذا المجاؿ يعتمد عمي
الموىبة التي يمكف إكسابيا لمطالبات كميارات مف خالؿ المتابعة والتقييـ المستمر ،ولكف بعد
انتشار جائحة كرونا أصبح التواصؿ المباشر بالطالبات غير متوفر ،مما يعيؽ بشكؿ كبير
إتقاف الجانب التطبيقي لمادة أسس تصميـ المالبس ،لذا كاف البد مف وجود طريقة لحثيف

عمى العمؿ بدافعية ،ومف ىنا جاء موضوع الدراسة (فاعلية ملف اإلجناس اإللهرتوىي على تينية
مَارات التفهري اإلبداعي و تصنيه األسياء يف ظل جائخة نوروىا)
وتتلدص مغهلة البخح يف اإلجابة على التضاؤالت التالية
ما فاعمية ممؼ اإلنجاز في التغمب عمى عدـ امتالؾ الطالبات الميارات األساسية لتصميـ
األزياء؟
ما فاعمية ممؼ اإلنجاز في التغمب عمى صعوبو التواصؿ مع الطالبات بسبب جائحة كرونا؟
ما فاعمية ممؼ اإلنجاز في تنمية ميارات التفكير االبتكارى لدى الطالبات؟

أٍداف البخح : Objectives
يَدف البخح إنٗ- :
 .2تنمية ميارات تصميـ األزياء لدي طالبات الفرقة األولى بشعبة االقتصاد المنزلي.
 .1تصميـ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني لدى طالبات الفرقة األولى بشعبة االقتصاد المنزلي.
 .3تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدي طالبات الفرقة األولى بشعبة االقتصاد المنزلي.
 .4قياس فاعمية ممؼ اإلنجاز اإللكتروني مف خالؿ تطبيقة
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أٍنية البخح :Significance
تكمف أىمية الدراسة في تطوير التعميـ مف خالؿ- :
 .2استخداـ ممؼ اإلنجاز كأسموب مف أساليب التقييـ البديؿ الذي تستطيع بو الطالبة تقييـ
أدائيا وكذلؾ أداء زمالئيف.
 .1االستفادة مف األساليب والوسائؿ التعميمية الجديدة التي تتمشي مع الظروؼ الحالية
لمبالد.
 .3تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدي الطالبات.

حدود البخح :limits
اقتصر البحث عمي:
الحد الموضوعي :تنمية ميارات تصميـ وتنفيذ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني في مقرر تصميـ
األزياء.
الحد البشري :طالبات الفرقة األولى قسـ االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية جامعة دمياط
في مقرر أسس تصميـ المالبس.
الحد الزمني :تطبيؽ التجربة في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي ()1010 – 1029

فزوض البخح :Hypothesis
" .2توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ بيف متوسطي درجات تقييـ
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي نحو تطور األداء الميارى
لميارات تصميـ األزياء لصالح التطبيؽ البعدي.
 .1توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ بيف متوسطي درجات تقييـ
طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي نحو تطور األداء الميارى
لميارات تصميـ األزياء لصالح طالبات المجموعة التجريبية".
 .3توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ بيف متوسطي درجات تقييـ
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي نحو تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي لتصميـ األزياء لصالح التطبيؽ البعدي
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" .4توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ بيف متوسطي درجات
طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي نحو تنمية ميارات التفكير
اإلبداعي لتصميـ األزياء لصالح طالبات المجموعة التجريبية".
 .5أراء المحكميف إيجابية عند تطبيؽ بطاقة تقييـ الجوانب المياريو المتعمقة بتصميـ
وانتاج ممؼ اإلنجاز اإللكتروني طالبات المجموعة التجريبية.
 .6أراء المتعمميف إيجابية نحو تأثير ممؼ اإلنجاز اإللكتروني في تنمية األداء الميارى
لميارات تصميـ األزياء.

ميَج انجؾشMethodology:
اتبع في ىذا البحث المنيج التجريبي وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة والتحقؽ مف فروضو
والقائـ عمى دراسة أثر المتغير المستقؿ (تصميـ ممؼ إنجاز إلكتروني لمقرر تصميـ األزياء)
عمى المتغير التابع (تنمية ميارات تصميـ األزياء والتفكير اإلبداعي).
عينة البحث :اشتممت عينة البحث عمى عينة مف طالبات الفرقة األولى شعبة االقتصاد
ائيا مف قوائـ
المنزلي بكمية التربية النوعية وعددىف ( )60طالبة وقد تـ تقسيـ العينة عشو ً
الفصوؿ إلى مجموعتيف: -المجموعة التجريبية وعددىا ( )30طالبة حيث درسف كيفية
تصميـ وتنفيذ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني لمقرر تصميـ األزياء والمجموعة الضابطة وعددىا
( )30طالبة والتي درسف بالطريقة التقميدية بعد استبعاد أفراد العينة االستطالعية.

أدوات البخحTools:
تضمنت أدوات البحث ما يمي:
اصتباىة اصتطالع :رأي الطالبات قبؿ تطبيؽ تصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز اإل لكتروني لموقوؼ
عمى مدى استعدادىف لتطبيؽ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني .ممحؽ رقـ ()2
بطاقة تكييه األداء املَارى :لتقيـ ميارات تصميـ األزياء لمطالبات .ممحؽ رقـ ()1
اختبار قياظ التفهري اإلبداعي :تـ تطبيؽ فكرة اختبار تورانس لقياس ميارات التفكير اإلبداعي
(الطالقػة – المػػػرونة-األصػالة – التفاصيؿ) لميارات تصميـ األزياء .ممحؽ رقـ ()3
مفتاح تصخيح :االختبار المياري لقياس التفكير اإلبداعي ممحؽ رقـ ()4
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بطاقة تكييه :الجوانب المياريو المتعمقة بتصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز اإللكتروني لممجموعة
التجريبية .ممحؽ رقـ ()5
مكياظ اصتطالع أراء :المتعمميف نحو تأثير ممؼ اإلنجاز اإللكتروني عمى ميارات تصميـ
األزياء لدييف ممحؽ رقـ ()6

مصطلخات البخح :Research Terms
الفاعلية Effectiveness
الفاعمية وْي القدرة عمى انجاز األْداؼ أو المدخالت لبموغ النتائج المرجوة والوصوؿ إلیْا
بأقصى حد ممكف (تغريد الضاوى)1029،

ملف اإلجناس اإللهرتوىي (:)E-Portfolio
ىو تجميع انتقائي منظـ لممعمومات ،ىادؼ ومقصود ألعماؿ الطالب ،فيو يزودنا بصورة
مفصمة عف تقدـ الطالب وتحصيميـ ومدى تطور تفكير الطالب وفيميـ وادراكيـ ،مع تقديـ
أدلة ممموسة عمى منجزات ونمو المتعمـ ،وتتميز ممفات اإلنجاز اإللكترونية بالقابمية لمتخزيف
رقمياً ،إضافة إلى إدارتيا بواسطة البرمجيات المناسبة ،ويتـ تصميـ ممفات اإلنجاز

اإللكترونية عادة باستخداـ وسائط متعددة مناسبة .إضافة إلى تعديميا لتناسب االستخداـ
العممي مع بيئات الويب المختمفة ،مع إمكاف استرجاع محتويات ممفات اإلنجاز اإللكترونية
عبر أحد مواقع الويب ،أو تقديميا باستخداـ أسطوانات

(نواؿ القرني".)1023،

ومف ىنا يمكف

تعريؼ ممؼ إنجاز الطالبات لمقرر تصميـ األزياء بأنو ممؼ يتـ إعداده باستخداـ تطبيقات
الحاسب لجمع أعماؿ وانجازات الطالبات التي تعكس مياراتيف وأسموب تفكيرىف ،وتسميط
الضوء عمى مدى تقدميف ومعرفتيف في مقرر تصميـ األزياء ،ويمكف مشاركتو بيف المعمـ
والمتعمـ وبيف الطالبات بعضيف البعض لسيولة الحصوؿ عمى المعمومات وتحقيؽ النواتج.

التفهري اإلبداعيCreative Thinking :
ىو التفكير الذي يبتكر ويخمؽ الصور واألفكار الجديدة المعبرة عف تطمعات اإلنساف
وأحالمو وطموحاتو ،ويتّسـ بالجدية ،واألصالة واإلحساس بالواقع الذي يعيشو اإلنساف في كؿ
زماف ومكاف ،أو ىو قدرة الفرد عمى اإلنتاج إنتاجاً يتميز بأكبر قدر مف الطالقة الفكرية
والمرونة التمقائية واألصالة وبالتداعيات البعيدة كاستجابة لمشكمة أو موقؼ مثير.
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مَارات التفهري اإلثذاػCreative Thinking Skills :ٙ
 -2الطالقة :ىي القدرة عمى إنتاج أفكار عديدة لمشكمة نيايتيا حرة ومفتوحة.
 -1المرونة :ىي تغيير الحالة الذىنية لدى الفرد بتغير الموقؼ.
 -3األصالة :تعني التميز في التفكير والندرة والقدرة عمى النفاذ إلى ما وراء المباشر
والمألوؼ مف األفكار.

(شيغيو كايزف)1023،

تصنيه األسياءFashion Design :
ىو عممية االبتكار واإلبداع بمعني ادخاؿ أفكار جديدة تعيد صياغة تكويف الشخص
مف قمة الرأس الي القدـ محققا العالقات الجمالية المنشودة باستخداـ عناصر وأسس
التصميـ بصورة تتناسب مع نوع الجسـ( .كفاية سميماف وآخروف.)1007 ،

ىو جمع المدخالت الفنية مف عناصر التصميـ مع مراعاة أسس التصميـ بما يتالئـ
وصياغتيا عمميا وتكنولوجيا لمصوؿ إلى تصميـ تطبيقى معد لالستخداـ( .ايياب فاضؿ)1005،

مَارات تصنيه األسياءFashion Design Skills:
تنقسـ ميارات تصميـ األ زياء تنقسـ إلى معياريف وىما- :
معيار املَارة :وىو يعنى الميارة في رسـ األزياء واالبتكارية ووضع الباتروف والحياكة
واستخداـ التقنيات الحديثة والدعاية والترويج.
معيار املعزفة :وىو يتمثؿ في المعرفة بالعممية التصميمية والتاريخ والثقافة واختيار األنسجة
والمالبس والعناية

بيا(Bina abling,2012).

وتري الباحثتيف أنو يجب إضافة ميارة التعمـ الذاتي مثؿ ميارات شخصية (كالجوانب
االنفعالية واالتجاىات واالنفعالية والدافعية) وميارات الحياة مثؿ (اتخاذ القرار وادارة الوقت
والضغوط) وميارات معرفية تتعمؽ ميارات (حؿ المشكالت والفيـ واالستيعاب ومعالجة
المعمومات) وأيضا الميارات االجتماعية كالتقبؿ والتواصؿ االجتماعي ،وتواجد ىذه الميارات
يصنع مصمـ أزياء ناجح ومتميز.
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اخلطوات اإلجزائية للبخح
أوال :اإلطار اليظزيTheoretical framework:
تصميـ األزياء فف متميز يدور حوؿ قواـ اإلنساف وابراز جمالو واخفاء عيوبو
والتعريؼ عف ىويتو ،لذا يتطمب تصميـ األزياء ـْارات عالية إليضاح الكثير مف تفاصيؿ
الزي وصياغتيا بشكؿ واضح

(عبير إبراىيـ)1010،

وفف تصميـ األزياء مف الفنوف المرنة التي

تتشكؿ مع التطورات التكنولوجية ،فمصمـ األزياء يستفيد مف كؿ التطورات الفنية
والتكنولوجية الحديثة حتى يصؿ إلى نتائج مبتكرة ،وبأسموب عممي منظـ .ألف المصمـ
المبتكر يعايش ما يدور حولو مف متغيرات تتسع نطاؽ أبعادىا يوما بعد يوـ ،لذا فعميو
ضرورة األخذ بأساليب وأدوات العمـ والتكنولوجيا الحديثة عند ممارسة العمؿ التصميمي،
بيدؼ تنمية طاقتو

اإلبداعية(يسري عيسى،

.(1022وقد لعبت التكنولوجيا الحديثة دو ارً ىاماً في

مجاؿ التعميـ وجعمتو أكثر فاعمية ،وخاصة في مجاؿ تعمـ صناعة األزياء والموضة ،فقد
اىتمت الكثير مف البحوث العممية بتطوير طرؽ تدريس تصميـ األزياء ،فقد
حسيف)1022

استخدـ (أشرؼ

برنامج الفوتوشوب لتصميـ أزياء النساء برؤية فنية لمنظـ اليندسية لمعناصر

الطبيعية ،ودرست

(وئاـ حمزة)1025،

كفاءة برامج الرسـ )(Sketch book for Galaxy

الموجودة في تطبيؽ ) (google playوالمنتج بواسطة ) (Autodeskبيدؼ إثراء عممية
التصميـ في فف تصميـ األزياء ببرنامج إلكتروني لو مزايا التصميـ اإللكتروني وفى نفس
الوقت ال يفقد المتدربيف ميارة وتقنيات التصميـ والرسـ اليدوي ،واىتمت

(شريف محمد )1027،

بوضع منظومة لتصميـ األزياء مف خالؿ دراسة مقارنة لبرامج التصميـ الرقمي العامة
والمتخصصة لتنمية ـْارات التصميـ الرقمي مف أجؿ يستطيع مصمـ األزياء إنجاز كافة
مراحؿ التصميـ باستخداـ التكنولوجيا الرقمية المتكاممة .كما استفادت

(عبير إبراىيـ)1010،

مف فف

النحت كوسائؿ تعميمة بالتشكيؿ عمى المانيكاف لتنمية ميارة رسـ الدرابيْات في مجاؿ
تصميـ األزياء.
ويعد ممؼ اإلنجاز اإللكتروني  E-Portfolioمف المستحدثات التكنولوجية التي
ازدادت أىمية استخدامو في التعميـ كونو يوثؽ األداء التعميمي لممتعممات ويشجعيف عمى
التفكير التأممي ويعزز االتجاه اإليجابي لدييف .فيو يتيح ليف فرصة لمرجوع إلى ما مرو بو
مف خبرات وبالتالي يمدىف بالتغذية الراجعة

(نواؿ

القرني ،)1023،كما أنو يعد أداة تقويمية
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موضوعية فعالة يمكف االعتماد عمييا في تقويـ أداءىف بدؿ مف الطرؽ الذاتية المستخدمة
في

التقويـ(منى شمس الديف )1027،

 ،إلظيار ما لدييف مف ميارات التفكير الناقد وحؿ المشكالت

فيما يعرض عمييف مف محتوى ونشاطات تعميمية وتعمؽ الفيـ لدييف ،وتشجعييف عمى
التفكير التأممي وتسعى إليجاد طالبات قادرات عمى التميز واإلبداع(سمطاف العتيبي ،)1026 ،كما أف
ممؼ اإلنجاز اإللكتروني يسيؿ توثيؽ وأرشفة ما تعممتو الطالبات ،فمف خالؿ ىذا الممؼ تفكر
الطالبات فيما تعممف وكيؼ

تعممف()T.Banta, 2003

 ،باإلضافة إلى أف استخداـ ممؼ اإلنجاز

اإللكتروني في التعمـ والتقويـ قد ساعد في تحسيف األداء والتجديد عبر عممية المراجعة
المستمرة لمممؼ ،كما حسف القدرة في البحث عف المعمومات األكاديمية عمى شبكة اإلنترنت،
وكذلؾ ساعد في التعرؼ عمى طرؽ جديدة لعرض األعماؿ واإلنجازات(أحمد آؿ مسعد ،)1021،وأدى
ىذا إلى تطور مفيوـ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني مف ممؼ تجميع األعماؿ الطالبات إلى بيئة
شخصية تكونيا الطالبة وتتشارؾ في تكوينيا مع زميال تيا مف خالؿ تدويف اآلراء واألفكار
وتعديميا والمراسمة الفاعمة لتكويف محتوى استداللي عف مستوى الطالبة الفعمي
وأخروف)1024 ،

(أحالـ عبد الغفور

 ،ومف ىنا تتضح أىمية ممؼ اإلنجاز بالنسبة لممتعمـ فيو الجمع اليادؼ

الموثؽ ألعماؿ الطالب والذي يعكس مدى جيده وتقدمو وتحصيمو وانجازاتو في مجاؿ أو
مقرر ما ،كما أنو يتيح الفرصة لممتعمـ لتقويـ أداءه وتقدمو الدراسي وتحصيمو بصورة تراكمية
تدؿ عمى مدى فيمو وتراكـ المعرفة لديو ،وىو أسموب مثالي إلثارة النمو لدى المتعمـ ألنو
يوثؽ جميع الخطوات واإلنجازات في مجاؿ معيف خالؿ فترات زمنية

محددة(زينب

خميفة.)1026،

ومما سبؽ ترى الباحثتيف أف استخداـ ممفات اإلنجاز اإللكترونية لو أىمية لمطالبات

خاصة في-:

 .2يعد مصد ارً ميماً لتوفير أدوات امتالؾ القوة والتمكف الميني مما يعزز الثقة بالنفس.

 .1يعزيز التقويـ الذاتي والتفكير التأممي حيث توضح الطالبات السبب في اختيارىا وانتقائيا
ألعماليا ونقاط القوة والضعؼ في بعض أعماليا ومدى استفادتيا مف ىذه التجربة.
 .3تعزز لدييف التعمـ النشط حيث تبحث عف المعرفة وال تتمقاىا فقط.
 .4يعزز تبادؿ الخبرات والتعاوف والمشاركة مع زميالتيف واالستفادة منيا مف خالؿ التغذية
الراجعة التي تتمقاىا مف المقوـ أو الزميالت.
 .5تنظيـ وعرض مياميف بشكؿ جمالي منظـ وتوظيؼ التكنولوجيا بما يناسب مواقؼ التعمـ.
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ملف إجناس الطالبات ملكزر تصنيه األسياء:
إنشاء ممؼ إنجاز مثير لإلعجاب يعد أمر ىاـ لمف يقوـ بتصميـ األزياء ،فيجب أف يكوف
ممؼ إنجاز تصميـ األزياء جيدة ومبتكر عمى حد سواء فيمكف أف يتـ إعداده باستخداـ أحدث
التقنيات المتاحة فيذا الممؼ يعكس التقدـ في الحياة المينية ويتحدث عف ميارات تصميـ
األزياء التي تمتمكيا الطالبة.

مزاحل إىغاء ملف إجناس لتصنيه األسياء:
اخلطوة األوىل:
إلنشاء ممؼ إنجاز قوي لتصميـ األزياء البد مف التخطيط لو بشكؿ جيد .فإنشاء مخطط
قدما في
لمممؼ سيكوف فكرة تقريبية لمممؼ الفعمي فيذا التخطيط سيقود إلى كيفية المضي ً
الممؼ والمواد التي يجب إعدادىا قبؿ البدء في تنفيذ الممؼ )(Steven ,2017
اخلطوة الجاىية:
يجب تحديد كيفية تسمسؿ الموضوعات فإظيار التسمسؿ في ممؼ اإلنجاز أمر ىاـ .فيجب
دائما ألنيا تعطى قيمة أكبر
أوالً عرض أقوى األفكار التصميمة ،مع وضع األفكار األصمية ً
(مخططات العمؿ األصمية) ،ويجب أف تنسج األفكار بطريقة تكوف فييا مراحؿ التطورات في
العمؿ واضحة

ومرئية.) Basia Szkutnicka, 2017).

اخلطوة الجالجة:
يتـ اختيار التصميمات التي تعكس األفكار التي تميز الطالبات عف غيرىف مما يدفعيف
لمتقدـ ،ويجب إظيار التنوع في األسموب والخامات والطرز وىذه الخطوة تتضمف:
*رصومات تصنيه األسياء:
تنوع رسومات األزياء المستخدمة بالم ارحؿ اإلجرائية لتصميميا وتنفذىا ،يعد كؿ نوع منيا
حسب اليدؼ المحدد لو والخاص بو منذ بداية رسـ الفكرة التصميمية السريعة ومراحؿ
تطورىا حتى يتـ تحويميا لقطع ممبسيو ،وتتضمف مراحؿ تصميـ األزياء أو تطوير طراز عديد
مف مراحؿ.
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مزاحل عنلية التصنيه :رزكٌٕ انؼًهٛخ انزصًًٛخ يٍ أسثؼخ يشاؽم ْٙ
أوال :مزحلة اإلعداد ( التخطري أو التَيؤ )" " Preparation
ويقصد بالتحضير ىو كؿ ما يقوـ بو المصمـ مف دراسات ،ورسوـ تمييدية ،واستطالع
ومالحظة وقراءة ،وزيارات ،وفحص لمطبيعة ،والتسجيؿ األولي بمختمؼ وسائمو لموصػوؿ إلى
تحديد معالـ البناء الذي سيتجو إلى تشييده.

)(Steven Faerm, 2017

ثاىيا :مزحلة احلطاىة أو التدنري (البشوغ أو الهنوٌ)" " Emergence
وتمثؿ ىذه المرحمة فترة انتقالية بيف التحضير وبروز الفكرة ،وفي ىذه الفتػرة تتبمػور األفكار
واآلراء ،ففي ىذه المرحمة تتـ عممية اختمار األفكار واآلراء والخبرات القديمة والحديثة التي
مر بيا المصمـ المبتكر.

(عميو عابديف )1000،

ثالجا :مزحلة اإلعزام (االصتبصار أو احلدظ)Insight
ىي مرحمة الوصوؿ إلى الذروة االبتكارية ،حيث تظير الفكرة فجأة وتبدأ المادة أو الفكرة كأنيا
قد نظمت تمقائياً دوف تخطيط ،وتتميز ىذه المرحمة بظيور العمؿ االبتكاري ،وبناء عمى ىذا
يمكف القوؿ إف ىذه المرحمة شبيية إلى حد بعيد باالستبصار أو الحؿ المفاجئ لممشكمة.

(عميو

عابديف )1000،

رابعا :مزحلة التعبري (التخكيل أو املزاجعة) Verification
ىي عممية يتـ فييا إحكاـ الروابط بيف العالقات باإلضافة والحذؼ فيي تتضمف االختبار
التجريبي لمفكرة التصميمية ،حتى يمكف الحفاظ عمى العالقات الصحيحة والداخمة في الفكرة
المبتكرة والتخمي عف العالقات غير الداخمة في تكوينيا ،وىي تعد العممية األخيرة مف مراحؿ
العممية التصميمة وتتضمف المادة الخاـ الناتجة مف المراحؿ السابقة في طورىا النيائي.

).)Basia Szkutnicka, 2017

*رصه اإلصهتغات اليت تُعد حضب اهلدف ميَا

(،)Jaeil Lee, 2014.

وتتضمف المراحؿ اإلجرائية سعى اإلعكزشبد لتصميـ األزياء مرحمتيف أساسيتيف ىما:
أوال :مزاحل اإلهلاو والتأمل - :وىى تدويف األفكار والطرز المميزة الخاصة بالطالبة وفييا يتـ
جمع المعمومات واألفكار لمصدر اإللياـ المتنوعة ،رسـ أفكار المالمح التصميمية الجديدة
الخاصة بمصدر اإللياـ أو االقتباس ،وىذه اإلسكتشات خاصة بكؿ طالبو تتضمف أفكارىا
وتأمال تيا .وترسـ ىذه اإلسكتشات عادةً باليد بالطريقة العادية (التفاصيؿ البنائية) وىى تمثؿ

أداة مف األدوات الميمة لدى الطالبة حيث تساعدىا في ابتكار أفكار جديدة أو حتى تطوير
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أل فكار تصميمة سابقة ،حيث أف جمع ىذه األفكار في شكؿ مالحظات تأممية بصرية عشوائية
يعد أم ار مفيداً ،ونافذة ميمة في العممية اإلبداعية لدى مصمـ األزياء(الطالبات) ،فيذه
اإلسكتشات تدوف عمييا الطالبة اختصارات يدوية بشأف الطراز والتفاصيؿ متضمنة األفكار
والرؤي واال تجاىات لتكوف وسيطاً يساعدىا لعممية تدفؽ األفكار التصميمية ولذا يسيؿ عمييا
استرجاع التفاصيؿ المختزنة في الذاكرة.

)( Quarto, 2010

ثاىيا :مزاحل العزض :وىى مرحمة إعداد لوحات المود بورد أو لوحات الموضة والعرض المتنقؿ
لألزياء ،واعداد اإلسكتشات التصميمية والتي تتضمف(التصميمات المبدئية والسريعة
المسطحة ،وتصميمات الموضة التوضيحية) وكذلؾ عرض وتوضيح اسكتشات الموضة لمطرز
المتنوعة لألزياء في شكميا النيائي الخاص باالرتداء سواء كانت مسطحة أو مجسمة
(التفاصيؿ البنائية والزخرفية) ويتـ توليؼ القطع في مجموعات متناسقة ،وترسـ اإلسكتشات
باليد وتستخدـ كؿ األدوات الحرة لمرسـ والتمويف والتحبير والقص والكتابة ،تستخدـ الكتابات
اليدوية بخط المصمـ كمالحظات توضيحية ألسموب تنفيذ التصميـ (التفاصيؿ الفنية).

( (Bina

abling,2012

ثاىيا :الدراصة التطبيكية - :
 .1إعداد التصنينات:
اعتمد الجزء التطبيقي بيذه الدراسة عمى إتباع خطوات اإلطار النظري منذ إعداد
الفكرة التصميمية ،ومراحؿ رسميا باألنواع المختمفة لرسومات تصميـ األزياء حتى تظير
كتصميـ مكتمؿ .واعدت خطوط التصميمات البنائية والزخرفية المستميمة مف مصادر
متعددة والخاصة بالمالبس النسائية موضح فييا مفردات المالبس والخاصة بكؿ مف
األكوؿ ،واألكماـ ،والجي وب ،والمردات ،والقصات المختمفة باإلضافة إلى الخامات
المساعدة والمكمالت التي تعتمد عمى تنوع "األزرار ،والسوست ،واألحزمة".
 .2إعداد ملف اإلجناس اخلاص بالطالبة :جيب أٌ يتطنً امللف ما يلى- :
أ -انغالف :يجب أف يعبر عف األفكار المعروضة داخؿ ممؼ كؿ طالبة ،وقد تكوف إحدى
الصور التي داخؿ الممؼ أو أي صورة جاىزة أخرى تعبر عف التصميمات.
ة -ػُٕاٌ يهف اإلَغبص :يجب أف يجذب ا النتباه ويظير موضوع التصميمات التي داخؿ
الممؼ.
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د -فَزظ امللف :ىي صفحة يكتب فييا محتويات الممؼ وينظـ وفؽ ترتيب الصفحات
الموجودة بو ويمكف اعتبارىا قائمة مرجعية دائمة

لمطالبة(Simon Selvewright, 2011).

س -املود بورد :وىي لوحة المفاىيـ أو لوحة القصة أو النمط ،وىي تتضمف عناصر تصميـ
أساسية التي تميز موضوع التصميـ مثؿ الشكؿ المسطح والمجسـ ،واأللواف ،واألقمشة،
وعنواف موضوع
التصميـ ،ومكمالت الزي.)Steff Geissbuhler, 2010( .
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ط -لوحة ملف العنل :توضح ىذه الموحة مدى دراسة الطالبة لموضوع التصميـ الذي صممت
لو ،مف خالؿ تسجيؿ معمومات كافية مف حيث مستوى الطبقة االجتماعية ،الفئة
العمرية والجنس.

ػ -اصهتغات :وىي أوراؽ التصميـ أو خربشات لمطالبة (إلظيار قدرتيا عمى جمع المعمومات،
والتعبير عنيا في أفكار التصميمية وتحميميا وتطويرىا المستمر لموصوؿ لمشكؿ النيائي
مثؿ الموف والرسومات والحس لمصدر التصميـ المحدد)

(B.Abling, 2015).

ؿ -التصنينات :ىي رسومات تصميمية لمختمؼ المصادر المميمة التي توضح تطور أفكار
التصميـ

بدءا مف دراسة وتحميؿ المصدر المميـ مف حيث الخط والشكؿ والمساحة
مف قبؿ الطالبةً ،
والموف والحس واألسموب بدقة ،وتسميط الضوء عمى جميع تفاصيؿ نموذج واحد مف األماـ،
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مف الخمؼ ،ومف الجانب .يرفؽ عينات مف المنسوجات واألقمشة المخصصة لتنفيذ وتمؾ التي
تحؿ محمو.

(.)Gini Stephens: 2005

د -الزصوو التوضيخية :ىي رسوـ توضيحية لألزياء ،وىي تعكس إحساس الطالبة لمجموعتيا
التصميمية ،كما أنيا توضح مياراتيا في توظيؼ اتجاىات الموضة وتنوع أنماط التصميـ
المتوافقة والمختمفة.

ر -الزصه الفين (رصومات العنل) :ىى مخططات دقيقة يتـ رسميا بمقياس رسـ لمتصميـ لتسميط
مرجعا عند رسـ
يدويا لتكوف
الضوء عمى تفاصيمو الييكمية والرسومية ويتـ رسميا
ً
ً
نموذج لمتصميـ .ويطمؽ عميو اإلنتاج الفني المسطح أو الرسـ ،لذلؾ يمكف لمطالبة
وضع العديد مف أوراقيا في الممؼ لدمج أفكارىا وتسييؿ تنفيذىا.

س -عييات ميضوجات :ىي بطاقات يكتب عمى ظيرىا تفاصيؿ ووصفو عينات النسيج التي تظير
داخؿ ممؼ الطالبة ،ويجب وضعيا بشكؿ واضح في الممؼ(Carol Brown: 2010).
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إعداد صفخات ملف اإلجناس:
تقوـ الطالبة بإعداد ممفات اإلنجاز الخاصة بيا ،وتنظـ صفحاتو وف ًقا لممواصفات التالية:

أ -تنظـ أفضؿ األعماؿ التي ترتبط بموضوع الممؼ ،ويؤخذ الترتيب المنطقي لممحفظة بعيف
االعتبار.
ب -تصنيؼ األعماؿ التصميمية لمحصوؿ عمى أفضؿ تأثير بصري ،ويتـ تنظيميا كما لو
كانت في مجمة .ويجب وضع أفضؿ األعماؿ واألكثر جاذبية في بداية الممؼ ،تمييا
األعماؿ المصممة بمعايير جيدة ،وتنتيي باألعماؿ المصممة بمعايير جيدة مثؿ األعماؿ
الموجودة في البداية.

)(Quarto Plc : 2010

ت -تختار الطالبة بعناية كؿ تصميـ يتـ وضعو داخؿ الممؼ ،وتكوف العناويف المكتوبة عمى
صفحات منفصمة وليس عمى التصميـ مباشرة ،لتوضيح ما يحتويو كؿ جزء في الممؼ.
ث -يجب عدـ ازدحاـ الممؼ أو تعقيده ،حتى ال تربؾ مف يرى الممؼ ألوؿ مرة ،مف كثيرة
التصاميـ ،ويتـ فصؿ كؿ جزء في الممؼ باستخداـ فواصؿ مناسبة تروي فييا كيفية اختار
موضوع التصميـ أو البحث البتكار مجموعة متنوعة مف التصاميـ ،واتخاذ القرار المناسب
المتعمؽ بأفكاره التصميمية.
إطار
ج -تحدد الطالبة الترتيب الكامؿ لمممؼ الذي يبرز مف خالليا جوانب القوة .وتضع ًا
خارجيا عمى أعماليا.
ً
ح -تنيي الطالبة إعداد الممؼ عندما يكوف جاى از لمعرض وتحقيؽ الغرض المنشود منيا في

توضيح أفكاره وموضوعاتو بشكؿ جيد .وتظير تميزىا وتنوعيا ،والتعبير وبوضوح عف
نفسيا دوف الحاجة إلى أي تفسيرات.

مواصفات ملف اإلجناس
 -2وضوح بيانات الطالبة عمى ممؼ أعماليف.
 -1يتضمف ممؼ اإلنجاز أفضؿ األعماؿ التصميمية لمطالبة.
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 -3تحتوي الحقيبة عمى جميع األعماؿ الجديدة التي تسمط الضوء عمى ميارات الطالبة
المتنوعة.
 -4جميع أعماؿ الطالبة داخؿ الممؼ معبرة عف نفسيا دوف توضيح أو حتى استفسار.
 -5وجود معمومات كافية لجميع أعماؿ الطالبة داخؿ الممؼ لتوضيح خمفية التاريخ والغرض
منيا وطبيعة وخصائص المستيدفيف.
 -6يتـ وضع أفضؿ األعماؿ الفنية في بداية كؿ ممؼ مف أجؿ تأثير االنطباعات األولى.
 -7يتـ تحديث الممؼ باستمرار إلضافة مشاريع جديدة ،وازالة األعماؿ القديمة الموجودة لفترة
طويمة.
 -8التأكد مف وضع عالمة الممكية عمى كؿ عمؿ داخؿ الممؼ.

اعداد أدوات الدراصة :
اصتباىة اصتطالع :تـ إعداد استبانة مفتوحة الستطالع رأي الطالبات قبؿ تطبيؽ تصميـ وانتاج
ممؼ اإلنجاز اإللكتروني لموقوؼ عمى مدى استعداد الطالبات الستخداـ ممؼ اإلنجاز ،وىذا
النوع مف االستبيانات يعطي الفرصة لممفحوص لإلجابة الحرة والتعبير عف رأيو دوف التقيد
بإجابات محددة ،وتـ اختيار ىذا النوع مف االستبانات أل نو يترؾ المجاؿ لممفحوص أف يضع
رأيو ،دوف أف يؤثر عمى مسار االستبانة ،ولكف يصعب تحميميا إحصائيا ًًلذا تـ وضع أراء
الطالبات بصيغة مجمعة.
صدم احملتوى الظاٍزى- :تـ عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف ممف لدييـ خبرة في
المالبس والنسيج والمجاؿ التربوي (ممحؽ رقـ )7لمحكـ عمى مدى وضوح األسئمة وارتباطيا
ودقة الصياغة ومناسبة األسئمة لميدؼ وكانت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف (. )% 92.7
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 94 -

عدد يناير -ج 5255 )15( -5م

فاعلية ملف اإلنجاز اإللكتروني ...

بطاقة تكييه األداء املَارى - :لتقييـ األداء الميارى لميارات تصميـ األزياء لمطالبات.
صدم احملتوى الظاٍزى:

-تـ إعداد البطاقة ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف

المتخصصيف لمحكـ عمى مدى شموؿ عناصر البطاقة ودقة صياغة العبارات ووضوحيا ومدى
مناسبتيا لميدؼ صالحيتيا لمتطبيؽ وكانت نسبة اتفاؽ المحكميف عمييا أكثر مف.% 94.6
صدم االتضام الداخلي لبطاقة تكييه األداء املَارى :لمتأكد مف مػدى اتسػاؽ جميػع البنود مػع
بعضيا أي أف العبارة تقيس ما وضعت لقياسو وال تقيس شيء أخر ،وعميو تـ حساب معامؿ
ارتباط 'بيرسوف' بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات والدرجػة الكميػة لمبطاقة.
عذٔل 1
ٕٚضؼ يؼبيالد االسرجبط ث ٍٛثُٕد ثطبلخ رمٛٛى األداء انًٓبسٖ نهطبنجبد
يغزٕٖ انذالنخ
يؼبيم
انجُٕد
4.41
4..4
 .1رؼكظ انزصًًٛبد انخجشاد انز ٙيشد ثٓب
االسرجبط
4.41
4..0
انطبنجخانزصًًٛبد انضٕء ػهٗ انًٓبساد
 .2رغهظ
4.41
4.00
انزصًًٛبد يؼشفخ انطبنجخ ف ٙيغبل
 .3رؼكظ
اإلثذاػٛخ نهطبنجخ
4.413
4.05
انزصًًٛبد رطٕس األداء انًٓبسٖ
 .4رؼكظ
رصًٛى األصٚبء
4.41
4..3
رؾزٕ٘ انزصًًٛبد ػهٗ أفكبس يجزكشح
 .5نهطبنجخ
4.41
4..0
 .6رؾمك انزصًًٛبد َٕػب يٍ انزًٛض ٔاألصبنخ
4.41
4.0.
 .0رؾزٕ٘ انزصًًٛبد ػهٗ أفكبس عذٚذح غٛش
4.41
4..2
انزصًًٛبد ػهٗ لٛى رشكٛهٛخ ٔفُٛخ
رؾزٕ٘ٔيًٛضح
 ..ػبدٚخ
4.41
4.05
رؾزٕ٘ انزصًًٛبد ػهٗ طشػ ألفكبس
 .0عذٚذح
4.41
4.03
االثزكبس
يغزٕٖ
انزصًًٛبد
رٕضؼ
.14إثذاػٛخ عذٚذح نهًٕضٕػبد انًُفزح
انزصًٛى االرتباط بيف درجات كؿ بنود البطاقة ،حيث تراوحت ما بيف
ٔانزغذٚذ) فٙمعامالت
يبيف الجدوؿ (2

( )0.93 – 0.75وجميعيا دالة إحصائياً وبذلؾ تعتبر عناصر البطاقة صادقو لما وضعت
لقياسو.

ثبات البطاقة :وقد تـ التحقؽ مف ثبات البطاقة باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ
عذٔل (:)2
ٕٚضؼ َزبئظ اخزجبس أنفب كشَٔجبؿ نضجبد ثطبلخ رمٛٛى األداء انًٓبسٖ نهطبنجبد
ثطبلخ رمٛٛى األداء انًٓبسٖ

ػذد انجُٕد
14

يؼبيم أنفب كشَٔجبؿ
4..0

يبيف الجدوؿ ( )1قيمة معامؿ الثبات لمبطاقة ،حيث بمغت ( ،)0.89وىي نسبة ثبات
مرتفعة ،مما يطمئف لنتائج تطبيؽ البطاقة.
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اختبار قياظ مَارات التفهري اإلبداعي :لقياس ميارات التفكير اإلبداعي
صدم احملتوى الظاٍزي- :تـ إعداد اختبار ميارى لقياس ميارات التفكير اإلبداعي (الطالقػة –
المػػػرونة-األصػالة – التفاصيؿ) بتطبيؽ فكرة اختبار تورانس لقياس ميارات التفكير اإلبداعي
باستخداـ الصور ولكف مع إجراء بعض التعديالت لكي يناسب طبيعة المقرر فقد تـ اختيار
مجموعو مف الصور المختمفة لمتعرؼ عمى قدرة الطالبات في توظيؼ أو استخداـ ىذه الصور
في مدة  60دقيقة لحؿ أنشطة ىذا االختبار الذي يتكوف مف خمسة أنشطة مختمفة النشاط
األوؿ لقياس قدرة الطالبة عمى وضع عنواف غير تقميدي أو مبتكر لمصور المعروضة ،و
النشاط الثاني لقياس قدرتيا عمى وضع عبارة متميز لمتعبير األشكاؿ المعروضة ،أما النشاط
الثالث لقياس قدرة الطالبة عمى إكماؿ الخطوط التصميمية التالية لتكويف تصميمات مستحدثة
مختمفة ،بينما يقيس كؿ مف النشاط الرابع والخامس قدرة الطالبة عمى رسـ أكبر عدد مف
األفكار التصميمية المستحدثة المستميمة مف الصور أو مف توظيؼ األعماؿ الفنية
المعروضة في االختبار .ثـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف ممف لدييـ خبرة في المالبس
والنسيج والمجاؿ التربوي لمحكـ عمى مدى وضوح االختبار ارتباطيا ودقة الصياغة
ومناسبة األسئمة لميدؼ منو وكانت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف (.)% 89
ثبات اختبار قياظ مَارات التفهري اإلبداعي :.تـ التحقؽ مف ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ألفا
كرونباخ
عذٔل (:)3
ٕٚضؼ َزبئظ اخزجبس أنفب كشَٔجبؿ نضجبد اخزجبس لٛبط يٓبساد انزفكٛش اإلثذاػ ٙنهطبنجبد
ػذد انزًشُٚبد
يؼبيم أنفب كشَٔجبؿ
اخزجبس لٛبط يٓبساد انزفكٛش اإلثذاػٙ

5

4..5

جدوؿ :3يوضح قيمة معامؿ الثبات الختبار قياس ميارات التفكير اإلبداعي ،حيث بمغت
( ،)0.85وىي نسبة ثبات مرتفعة ،مما يطمئف لنتائج تطبيؽ االختبار
بطاقة تكييه اجلواىب املَاريُ املتعلكة بتصنيه وإىتاج ملف اإلجناس اإللهرتوىي
صدم احملتوى الظاٍزي- :
تـ إعداد البطاقة ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف لمحكـ عمى
مدى شموؿ عناصر البطاقة ودقة صياغة العبارات ووضوحيا ومدى مناسبتيا لميدؼ
صالحيتيا لمتطبيؽ وكانت نسبة اتفاؽ المحكميف عمييا أكثر مف.% 95.8
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صدم االتضام الداخلي ملكياظ تكييه ملف اإلجناس اإللهرتوىي:
لمتأكد مف مدى االتسػاؽ الػداخمي لعبػارات البطاقة ومػدى اتسػاؽ جميػع فقػرات البنود
مػع المحػور الػذي تنتمي إليو أي أف العبارة تقيس ما وضعت لقياسو وال تقيس شيء أخر .
وعميو تـ حساب معامؿ ارتباط 'بيرسوف' بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المحور والدرجػة
الكميػة لممحػور الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة.
عذٔل :4
ٕٚضؼ يؼبيالد االسرجبط ث ٍٛثُٕد ثطبلخ رمٛٛى انغٕاَت انًٓبسٚخ انًزؼهمخ ثًهف اإلَغبص نهطبنجبد
يغزٕٖ
يؼبيم
انجُٕد
انذالنخ
االسرجبط
انًؾٕس األٔل :شكم يهف اإلَغبص
ٚزغى شكم انًهف ثبنزًٛض
4.41
4.0.
رى إػذاد يهف اإلَغبص ثطشٚمخ يُبعجخ
4.41
4.62
انًٕاصفبد انفُٛخ انًزؼهمخ ثئػذاد يهف اإلَغبص عٛذح
4.41
4.65
شكم يهف اإلَغبص ٚؼجش ػٍ شخصٛخ انطبنجخ
4.41
4.64
رصًى انطبنجخ صفؾخ انؼُٕاٌ يؼجشح ػٍ يكَٕبد انًهف.
4.41
4.61
عغم ثٛبَبد انطبنجخ ٔاضؼ ٔيؼذ ثذلخ
4.41
4.64
انشكم انغًبن ٙنًهف اإلَغبص انًُبعت.
4.41
4.65
ٚزغى انًهف ثبنزٕاصٌ ٔاالرغبق ث ٍٛيؾزٕٚبرّ
4.41
4.60
يٕضٕػبد انًهف يزغهغهخ ثشكم يُطمٗ
4.41
4..6
يؾزٕٚبد انًهف يشرجخ ثذلخ ػبنٛخ
4.41
4.0.
انًؾٕس انضبَ ٙيؾزٕٚبد انًهف
ٚؾزٕ٘ انًهف ػهٗ فٓشط ٚهخص األػًبل انز ٙرى إَغبصْب
4.445
4.64
رغهغم يؾزٕٚبد انًهف يُطمٙ
4.410
4.03
ٚؾزٕ٘ انًهف ػهٗ يهخص نهغٛشح انزارٛخ
4.41
4..4
ٚؾزٕ٘ انًهف ػهٗ يغٕداد األػًبل انز ٙلبيذ ثٓب انطبنجخ
4.41
4..0
ٚؾزٕ٘ انًهف ػهٗ األدنخ انز ٙرؼكظ إَغبصاد انطبنجخ
4.41
4.00
األدنخ يُظًخ ثشكم ٚؼكظ يغزٕٖ أداء انطبنجخ
4.413
4.05
ٚؼكظ انًهف َمبط انمٕح ٔانضؼف نذٖ انطبنجخ
4.41
4..3
ٚؼكظ انًهف يؼهٕيبد دلٛمخ ؽٕل أداء ٔإَغبصاد انطبنجخ
4.41
4..0
انزصًًٛبد ف ٙانًهف يصؾٕثخ ثششٔؽبد ٔاضؾخ
4.41
4.0.
ٕٚضؼ انًهف انخجشاد ٔاألَشطخ ٔانًٓبساد ٔانًشبسكبد
4.41
4..2
نهطبنجخ انًهف لذساد انطبنجبد ٔرطٕس أعبنٛت انزؼهٛى نذٓٚى
ٕٚضؼ
4.41
4.05
ٕٚضؼ انًهف يشاؽم رطٕس انطبنجخ
4.435
4.60
عبْى انًهف ف ٙإثشاص يٓبساد انطبنجخ
4.41
4.03
يؾزٕٚبد يهف اإلَغبص دنٛالً ػهٗ انزطٕس اإلثذاػ ٙنهطبنجخ
4.41
4..4
يؾزٕٚبد انًهف رغهظ انضٕء ػهٗ يٓبساد انطبنجخ
4.41
4.00

يبيف الجدوؿ ( )4معامالت االرتباط بيف درجات كؿ عبارة والدرجات الكمية لممحور
الذي تنتمي إليو كؿ عبارة ،حيث تراوحت ما بيف ( )0.95 – 0.61وجميعيا دالة إحصائياً
وبذلؾ تعتبر عناصر البطاقة صادقو لما وضعت لقياسو.
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ىتائج الصدم البيائي للبطاقة :وتـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي لمبطاقة ،باستخداـ معامؿ ارتباط
سبيرماف لحساب معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ محور والدرجات الكمية لمبطاقة،
عذٔل ()5
ٕٚ :ضؼ يؼبيالد االسرجبط ث ٍٛدسعبد كم يؾٕس ٔانذسعبد انكهٛخ نهجطبلخ.
يغزٕٖ
يؼبيم
يؾبٔس انجطبلخ
انذالنخ
االسرجبط
4.41
4..2
انًؾٕس األٔل :شكم يهف اإلَغبص
انًؾٕس انضبَ ٙيؾزٕٚبد انًهف
4.41
4.03

يبيف الجدوؿ ( )5معامالت االرتباط بيف درجات كؿ محور والدرجات الكمية لمبطاقة
حيث تراوحت ما بيف ( )0.93-0.81وجميعيا دالة إحصائياً وبذلؾ تعتبر محاور البطاقة

صادقو لما وضعت لقياسو.
ىتائج ثبات البطاقة:

وقد تـ التحقؽ مف ثبات البطاقة باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ
عذٔل (:)6
ٕٚضؼ َزبئظ اخزجبس أنفب كشَٔجبؿ نضجبد ثطبلخ رمٛٛى األداء انًٓبسٖ نًهف اإلَغبص
يؾبٔس انجطبلخ
انًؾٕس األٔل :شكم يهف اإلَغبص
انًؾٕس انضبَ ٙيؾزٕٚبد انًهف
انجطبلخ ككم

ػذد انجُٕد
14
15
25

يؼبيم أنفب كشَٔجبؿ
4.04
4.03
4.04

يبيف الجدوؿ ( )6قيمة معامؿ الثبات لمبطاقة ،حيث بمغت ( ،)0.94وىي نسبة ثبات
مرتفعة ،مما يطمئف لنتائج تطبيؽ البطاقة.
مكياظ اصتطالع أراء املتعلنني حنو تأثري ملف اإلجناس اإللهرتوىي على مَارات تصنيه األسياء لديًَ
صدم احملتوى الظاٍزى- :
تـ إعداد المقياس ثـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف لمحكـ عمى
مدى شموؿ عناصر المقياس ودقة صياغة العبارات ووضوحيا ومدى مناسبتو لميدؼ
صالحيتو لمتطبيؽ وكانت نسبة اتفاؽ المحكميف عميو أكثر مف.% 93.8
صدم االتضام الداخلي ملكياظ اصتطالع أراء املتعلنني حنو تأثري ملف اإلجناس اإللهرتوىي:
لمتأكد مف مدى االتسػاؽ الػداخمي لعبػارات المقياس ومػدى اتسػاؽ جميػع فقػرات
البنود مػع المحػور الػذي تنتمي إليو أي أف العبارة تقيس ما وضعت لقياسو وال تقيس شيء
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أخر ،وعميو تـ حساب معامؿ ارتباط 'بيرسوف' بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المحور
والدرجػة الكميػة لممحػور الذي تنتمي إليو ىذه الفقرة.
عذٔل :0
ٕٚضؼ يؼبيالد االسرجبط ث ٍٛثُٕد يمٛبط اعزطالع أساء انًزؼهًَ ٍٛؾٕ رأصٛش يهف اإلَغبص اإلنكزشَٔٙ
يغزٕٖ
يؼبيم
انجُٕد
انذالنخ
االسرجبط
انًؾٕس األٔل :إػذاد يهف اإلَغبص
4.41
4.60
عٕٓنخ إػذاد يهف اإلَغبص
4.41
4..1
نى اؽزبط إنٗ يغبػذح إلػذاد يهف اإلَغبص
4.41
4.60
اعزًزؼذ أصُبء إػذاد يهف اإلَغبص
4.41
4.02
إػذاد يهف اإلَغبص ٚضٚذ يٍ يؼشفزٙ
4.41
4.66
إػذاد يهف اإلَغبص ٚضٚذ يٍ يٓبسرٙ
4.41
4.60
إػذاد يهف اإلَغبص ٚضٚذ يٍ ضشٔسح رمٛٛى أػًبنٙ
انًؾٕس انضبَ ٙيهف اإلنكزشَٔٔ ٙانزؼهٛى
4.41
4.06
يهف اإلَغبص ٚغبػذ ف ٙنشؼٕس ثبنكفبءح ٔاإلٚغبثٛخ رغبِ يب
4.41.
4..6
األصٚبءػُذ رمٛٛى يذٖ انزمذو
رصًٛىإٚغبثٛخ
عؼهُ ٙأكضش
يهف
اإلَغبصيٓبساد
رؼهًزّ يٍ
4.41
4.63
رطٕٚش أعبنٛت انزؼهٛى
عبػذَٙ
اإلَغبص
يهف
ػهٗنذٖ
رصًٛى
يٓبساد
ٔانزؾغٍ
4.41
4.65
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙف ٙانزؼشف ػهٗ َمبط انمٕح ٔانضؼف
4.41
4.02
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙػهٗ االسرمبء ثبنؼًم ٔانزطٕس انزارٙ
4.41
4.6.
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙػهٗ انؼًم ثشكم رؼبَٔٙ
4.41
4..0
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙػهٗ رطٕٚش األداء انًٓبسٖ
4.41
4..2
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙف ٙرؼضص انزمٕٚى انزارٙ
4.41
4.62
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙػهٗ انزؼهٛى ثشكم فؼبل يٍ خالل رجبدل
4.41
4.60
رؾغٍ األداء ٔانزغذٚذ ػجش ػًهٛخ
ٚغبػذ ػهٗ
اإلَغبص
يهف
انضيٛالد
ثٔ ُٙٛثٍٛ
انخجشاد
4.41
4.0.
لذسار ٙف ٙرُظٛى انًؼهٕيبد ٔرشرٛجٓب
انًغزًشحيٍ
اإلَغبص ؽغٍ
يهف
نهًهف
انًشاعؼخ
انًؾٕس انضبنش :يهفبد اإلَغبص ٔاألثذاع
4.41
4.65
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙف ٙانزطٕس ٔانزغذٚذ ف ٙػًهٙ
4.41
4.64
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙف ٙانمذسح ػهٗ رؾهٛم انًؼهٕيبد
4.41
4.61
يهف اإلَغبص عبػذَ ٙف ٙانمذسح ػهٗ رُظٛى انًؼهٕيبد
4.41
4.64
اإلَغبص عبػذَ ٙف ٙانمذسح ػهٗ طشػ أفكبس يزؼذدح ػُذ
يهف
ٔرشرٛجٓب
4.41
4.65
ف ٙانمذسح ػهٗ رمذٚى إضبفبد عذٚذح
األفكبسعبػذَٙ
ػشضاإلَغبص
يهف
انزصًًٛخ
4.41
4.60
ف ٙانمذسح ػهٗ ػشض أفكبس يزؼذدح نؾم
عبػذَٙ
اإلَغبص
يهف
نألفكبس انًؼشٔضخ ػهٓٛى
4.41
4..6
رمٛٛى األفكبس انغذٚذح
رصًٛىػهٗ
ػُذ انمذسح
عبػذَ ٙفٙ
اإلَغبص
يهف
األصٚبء
انز ٙرظٓش
انًشكالد
اإلبداعي
انًشكهخ التفهري
تطويز الكدرة على
انًطشٔؽخصاعدىي ي
ملف اإلجناس
األَغت يُٓب نؾم
ٔاخزٛبس
علىنؾم
انًمذيخ
0.02
0.65
انًشكهخ
الجدوؿ ( )7معامالت االرتباط بيف درجات كؿ عبارة والدرجات الكمية لممحور الذي
يبيف

تنتمي إليو كؿ عبارة ،حيث تراوحت ما بيف ( )0.89 – 0.62وجميعيا دالة إحصائياً وبذلؾ

تعتبر عناصر المقياس صادقو لما وضعت لقياسو.
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ىتائج الصدم البيائي للنكياظ:
وتـ التحقؽ مف الصدؽ البنائي لممقياس ،باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف لحساب
معامؿ االرتباط بيف درجات كؿ محور والدرجات الكمية لممقياس،
عذٔل (:).
ٕٚضؼ يؼبيالد االسرجبط ث ٍٛدسعبد كم يؾٕس ٔانذسعبد انكهٛخ نهجطبلخ.
يؾبٔس انًمٛبط
يغزٕٖ
يؼبيم
انًؾٕس األٔل :إػذاد يهف اإلَغبص
انذالنخ
االسرجبط
4.41
4..2
ٔانزؼهٛى
انًؾٕس انضبَ ٙيهف اإلنكزشَٔٙ
4.41
4.03
انًؾٕس انضبنش :يهفبد اإلَغبص ٔاألثذاع

يبيف الجدوؿ ( )8معامالت االرتباط بيف درجات كؿ محور والدرجات الكمية لمبطاقة حيث
تراوحت ما بيف ( )0.93 – 0.81وجميعيا دالة إحصائياً وبذلؾ تعتبر محاور البطاقة صادقو
لما وضعت لقياسو.

ىتائج ثبات البطاقة:
وقد تـ التحقؽ مف ثبات البطاقة باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ
عذٔل (:)0
ٕٚضؼ َزبئظ اخزجبس أنفب كشَٔجبؿ نضجبد ثطبلخ رمٛٛى األداء انًٓبسٖ نًهف اإلَغبص
يؾبٔس انًمٛبط
انًؾٕس األٔل :إػذاد يهف اإلَغبص
انًؾٕس انضبَ ٙيهف اإلنكزشَٔٙ
ٔانزؼهٛىاإلَغبص ٔاألثذاع
انًؾٕس انضبنش :يهفبد
انًمٛبط ككم

ػذد انجُٕد
6
11
.
25

يؼبيم أنفب كشَٔجبؿ
4.04
4.02
4...
4..0

يبيف الجدوؿ ( )9قيمة معامؿ الثبات لمبطاقة ،حيث بمغت ( ،)0.89وىي نسبة ثبات مرتفعة،
مما يطمئف لنتائج تطبيؽ البطاقة.

حتليل اليتائج ومياقغتَا وتفضريٍا:
أوال :تطبيل اصتباىة اصتطالع أراء الطالبات قبل تطبيل ملف اإلجناس
وقد تـ االستطالع أراء الطالبات حوؿ استخداـ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني بتطبيؽ استبانة
مفتوحة األسئمة تمت عف برنامج الواتس أب وكانت إجاباتيـ كالتالي:
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ٍ -1ل جتد أٌ ٍيا حاجة مللف إجناس إلهرتوىي حاضً ألعنالو وأعنال سميالتو؟
اتفقت إجابات الطالبات عمى أف لممؼ اإلنجاز اإللكتروني ضروري؛ حيث انو أكثر تطو ار
وأفضؿ حيث أف تخزيف األعماؿ الورقية وتكديسيا يأخذ مساحة مكانية ويعرضيا لمتمؼ
ولمضياع ،كما أنيا تمثؿ ليـ عبئ في التنقؿ بيا.

ٍ -2ل يضَل ملف إجناس إلهرتوىي االطالع على أعنالو وأعنال سميالتو؟
كانت إجابات الطمبة متفقة عمى أىمية وجود ممفات إنجاز إلكتروني؛ أنيا متوافرة طواؿ
الوقت وتسيؿ االطالع عمى جميع األعماؿ وقت الحاجة إلييا.

ٍ -3ل عزض أعنالو وإجناساتو يف ملف إجناس إلهرتوىي يضَه يف تطور إبداعو وتذوقو
الفين؟
اتفقت اإلجابات عمى أف ممؼ اإلنجاز اإللكتروني يوفر العديد مف األعماؿ المعروضة التي
يمكف االطالع عمييا وتذوقيا.

 -4ما مدى تفطيل احلصول على تهليفات وتضلينَا عً طزيل أدوات التواصل باإلىرتىت مجل
e-mailأو  WhatsAppأو chatوغريٍا؟
واتفقت معظـ إلجابات في أف الحصوؿ عمى التكميفات وتسميميا مف خالؿ اإلنترنت مفيد
ومختصر لموقت ،كما انو قد يسيؿ الحصوؿ عمى الدعـ المستمر في أوقات مختمفة غير
أوقات الدراسة الرسمية.

ثاىيا :تطبيل مكياظ تكييه األداء املَارى للطالبات:
تـ إعداد بطاقة تقييـ أداء مياري ىدفت إلى تقييـ األداء الميارى لمتصميمات كؿ طالبة
عمى حدى لممجموعتيف الضابطة والتجريبية بعد انتياء إعداد ممؼ اإلنجاز ،واشتممت البطاقة
عمى عشرة بنود تـ تحديد ميزاف تقدير ثالثي يحتوي عمى ميزاف ثالث مستويات لتقييـ أداء
الطالبات وىى (جيد –متوسط – ضعيؼ) وصححت عمى النحو اآلتي( ،)3،1،2وقد تـ بإجراء
التطبيؽ القبمي لألداء الميارية عمى المجموعتيف الضابطة والتجريبية بيدؼ معرفة مستوى
الطالبات في الميارات المرتبطة بتصميـ األزياء وقد أشار االختبار القبمي إلى أف جميع
الطالبات لدييف معرفة بسيطة عف الميارات المرتبطة بتصميـ األزياء كما ىو موضح في
جدوؿ رقـ (.)2
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عذٔل 1
ركبفؤ انًغًٕػز ٍٛانزغشٚجٛخ ٔانضبثطخ ف ٙرمٛٛى األداء انًٓبسٖ انمجهٙ
يغزٕٖ انذالنخ
لًٛخ ()z
االَؾشاف
انًزٕعظ
انًغًٕػخ
1.40
6.02
انزطجٛك انمجه ٙنهضبثطخ
4.402
4.013
غٛش دانّ
1.42
6.06
انزطجٛك انمجه ٙنهزغشٚجٛخ

ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ تـ تطبيؽ مقياس تقييـ األداء الميارى عمى عينة
الدراسة قبؿ وبعػد إجراء التجربة ،ثـ رصد درجات تقييـ الطالبات ولمتحقؽ مف وجود فروؽ
بيف التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي تـ اختبار  Zويوضح الجدوؿ رقـ ( (1ممخص نتائج
حساب اختبار قيمػة" "Z
عذٔل 2
َزبئظ رمٛٛى األداء انًٓبسٖ نهزطجٛك انمجهٔ ٙانجؼذ٘ نهؼُٛخ انزغشٚجٛخ
يغزٕٖ انذالنخ
لًٛخ ()z
االَؾشاف
انًزٕعظ
انزطجٛك
انًؼٛبس٘
انزطجٛك انمجهٙ
 4.41نصبنؼ
1..0
6.06
3.530
نهزغشٚجٛخ
انجؼذ٘
انزطجٛك
4.04
2..65
انجؼذ٘
نهزغشٚجٛخ

يتضح مف أف الجدوؿ السابؽ أف قيمػة"  "Zالمحسوبة أقؿ مف القيمة الجدولية الموجودة

بالجػداوؿ اإلحصائية ،مما يدؿ عمى وجود فروؽ دالة إحصائيا ،ولمعرفة اتجاه الفروؽ تـ
الرجوع إلى المتوسط الحسابي الذي يوضح أف الفروؽ لصالح التطبيؽ البعدي حيث أف قيمة
المتوسط الحسابي البعدي ترتفع عف القبمي بمقدار ( )12.89ويؤكد عمى ذلؾ قيمة االنحراؼ
المعياري ،وبذلؾ فإف الفروؽ بيف درجات الطالبات في تقييـ األداء الميارى في التطبيؽ
القبمػي البعػدي دالػة.
عذٔل 3
َزبئظ ؽغبة انًزٕعطبد ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ َٔغجخ انكغت انًؼذل ف ٙرمٛٛى األداء انًٓبسٖ
انُٓبٚخ
َغجخ انكغت
االَؾشاف
انذالنخ
انًزٕعظ انؾغبثٙ
انزطجٛك
انؼظًٗ
انًؼذل
انًؼٛبس٘
انزطجٛك
1..0
6.06
دال إؽصبئٛبً
30
1.22
انمجهٙ
انزطجٛك
4.04
2..65
انجؼذ٘

مف الجدوؿ( )3يتضح أف نسبة الكسػب المعػدؿ لتقييـ األداء الميارى الطالبات بمغت

( )2.11وىي نسبة مرضية كمػا يراىػا بػالؾ "،"Blackحيث يرى أف الفعالية تكوف مرضية
إذا لـ تقؿ نسبة الكسب المحسوبة عف ( )2.1لذا يمكف القوؿ أف ممؼ اإلنجاز اإللكتروني قد

حقؽ أىدافو فيما يتعمؽ بالجانب الميارى ،لذا تـ قبوؿ الفرض األوؿ الذى ينص عمى وجد
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فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ بيف متوسطي درجات تقييـ طالبات
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي نحو تطور األداء الميارى لميارات تصميـ
األزياء لصالح التطبيؽ البعدي ،وىذا شير إلى أف ممؼ اإلنجاز اإللكتروني اثر عمى ميارات
تصميـ األزياء لدى الطالبات.

تفضري ىتائج الفزض األول:
ومما سبؽ يتضح وجود أثر إيجابي في استخداـ ممفات اإلنجاز في إكساب طالبات
المجموعة التجريبية الجوانب الميارية المرتبطة بتصميـ األزياء ،حيث أف التصميمات عكست
الخبرات التي مرت بيا كؿ طالبة ومدى التطور فى األداء الميارى الذي يظير جميا مف خالؿ
القيـ التشكيمية والفنية واألفكار المميزة الجديدة التي احتوتيا التصميمات.
وللتخكل مً صخة الفزض الجاىي تـ تطبيؽ مقياس تقييـ األداء الميارى عمى
المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد االنتياء مف التجربة ثـ رصد درجات تقييـ الطالبات
ولمتحقؽ مف وجود فروؽ بيف تقييـ طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
البعدي تـ اختبار  Zويوضح الجدوؿ رقـ ((4ممخص نتائج حساب قيمػة اختبار " "Z
عذٔل 4
َزبئظ رمٛٛى األداء انًٓبسٖ نهزطجٛك انجؼذ٘ نهًغًٕػز ٍٛانزغشٚجٛخ ٔانضبثطخ
االَؾشاف
انًزٕعظ
يغزٕٖ انذالنخ
لًٛخ ()z
انًغًٕػخ
انًؼٛبس٘
انؾغبثٙ
انزطجٛك انجؼذ٘
 4.41نصبنؼ
1.20
16..0
3..0
انزغشٚجٛخ
نهضبثطخانجؼذ٘
انزطجٛك
4.04
2..65
نهزغشٚجٛخ

مف الجدوؿ ( )4يتضح أف أف قيمػة"  "Zالمحسوبة ( )3.89أقؿ مف القيمة الجدولية

الموجودة بالجػداوؿ اإلحصائية ،مما يدؿ عمى وجود فروؽ دالة إحصائيا ،ولمعرفة اتجاه
الفروؽ تـ الرجوع إلى المتوسط الحسابي الذي يوضح أف الفروؽ لصالح التطبيؽ البعدي
حيث أف قيمة المتوسط الحسابي البعدي ترتفع عف القبمي بمقدار ( )22.76ويؤكد عمى ذلؾ
قيمة االنحراؼ المعياري ،وبذلؾ فإف الفروؽ بيف درجات الطالبات في تقييـ األداء الميارى في
التطبيؽ البعػدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة دالػة إحصائيا ،وعميو تـ قبوؿ الفرض
الثاني والذي ينص عمى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ بيف
متوسطي درجات تقييـ طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي نحو
تطور األداء الميارى لميارات تصميـ األزياء لصالح طالبات المجموعة التجريبية"
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تفضري ىتائج الفزض الجاىي:
ومما سبؽ يتضح أف الخروج عف الطريقة التقميدية في التدريب واإلعداد والتأىيؿ
بالنسبة لمطالبات واتباع آلية جديدة لمتدريب ،وْي آلية التدريب مف خالؿ الواجبات المكمفة
بيا والتي تتيح لمطالبة فرصة التدريب وفؽ قدراتيا وظروفيا الخاصة بإمكانيتيا التدريبية وفؽ
الزماف والمكاف المناسب والتخمص مف عقبة المكاف والزماف التي تقيد الطالبة في التدريب
التقميدي ،باإلضافة إلى اكتساب الطالبات ميارة التقويـ الذاتي نتيجة عممية التقييـ المستمرة
التي يتـ الحصوؿ عمييا بصورة دائمو مف الباحثيف واألقراف لسيولة التواصؿ وعدـ التقيد
بوقت ثابت ،كؿ ىذا ساىـ في تطور األداء الميارى لطالبات المجموعة التجريبية .وىذا يتفؽ
مع ودراسة

(منى شمس الديف )1027

ودراسة

(زينب خميفة)1026،

في تأثير ممؼ اإلنجاز اإللكتروني

عمى تطور األداء.

ثالجا :االختبار مَاري لكياظ مَارات التفهري اإلبداعي
وللتخكل مً صخة الفزض الجالح تـ تطبيؽ اختبار تقييـ ميارات التفكير اإلبداعي عمى
عينة الدراسة قبؿ وبعػد إجراء التجربة ،ثـ رصد درجات تقييـ الطالبات ولمتحقؽ مف وجود
فروؽ بيف التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي تـ اختبار  Zويوضح الجدوؿ رقـ ( (5نتائج
حساب قيمػة اختبار " "Z
عذٔل5
َزبئظ رمٛٛى رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش اإلثذاػ ٙنزصًٛى األصٚبء نهزطجٛك انمجهٔ ٙانجؼذ٘
يغزٕٖ
لًٛخ ()z
االَؾشاف
انًزٕعظ
انزطجٛك
انذالنخ
نصبنؼ
4.41
2.0.
4..35
انزطجٛقققققققققققققققك
3.520
انجؼذ٘
انمجهٙ
1.56
140.22
انزطجٛقققققققققققققققك
انجؼذ٘

وبعد تطبيؽ اختبار تقييـ ميارات التفكير اإلبداعي عمى عينة الدراسة ،ثـ رصد درجات

الطالبػات فػي االختبار ولمتحقؽ مف وجود فػروؽ بػيف التطبيؽ القبمي والتطبيؽ البعدي
االختبار تـ استخداـ اختبػار "  "Zوأظيرت النتائج أف قيمػة اختبار "  "Zالمحسػوبة كانت
( ) 3.519وىى أقؿ مف القيمة الجدولية ،لذلؾ فػإف الفػروؽ بيف درجات الطالبات في اختبار
تقييـ ميارات التفكير اإلبداعي فػي التطبيؽ القبمي والبعدي دالة ،وعميو تـ قبوؿ الفرض
الثالث والذي ينص عمى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )0.05 ≤ بيف
متوسطي درجات تقييـ طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي والبعدي نحو تنمية
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ميارات التفكير اإلبداعي لتصميـ األزياء لصالح التطبيؽ البعدي .ولتحديد اتجاه الفروؽ تـ
الرجػوع لممتوسػطات الحسابية في التطبيؽ القبمي والبعدي لالختبار حيث أف قيمة المتوسط
الحسابي فػي التطبيػؽ البعدي ( )247.11أكبر مف قيمة المتوسط الحسابي في التطبيؽ
القبمي ( )48.35بما يشير إلى تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لتصميـ األزياء .ولمتحقػؽ مف
الفعالية في زيػادة معػدالت أداء الطالبات تـ حساب نسبة الكسب المعدؿ.
عذٔل 6
َزبئظ ؽغبة انًزٕعطبد ٔاالَؾشافبد انًؼٛبسٚخ َٔغجخ انكغت انًؼذل ف ٙرمٛٛى األداء انًٓبسٖ
انُٓبٚخ
َغجخ انكغت
االَؾشاف
انذالنخ
انًزٕعظ انؾغبثٙ
انزطجٛك
انؼظًٗ
انًؼذل
انًؼٛبس٘
2.0.
4..35
انزطجٛقققققققققققققك
دال إؽصبئٛبً
144
1.24
1.56
140.22
انمجهٙقققققققققققققك
انزطجٛ
انجؼذ٘

مف الجدوؿ ( )6يتضح أف نسبة الكسػب المعػدؿ ألداء الطالبات اختبار تقييـ ميارات

التفكير اإلبداعي بمغػت ( )2.14وىي نسبة مرضية،

تفضري ىتائج الفزض الجالح:
قد أظيرت النتائج أف ممؼ اإلنجاز اإللكتروني قد حقؽ أىػدافو فيما يتعمؽ بتنمية ميارات
التفكير اإلبداعي لدى الطالبات حيث أف التصميمات سمطت الضوء عمى الميارات اإلبداعية
لمطالبات مف خالؿ األفكار إبداعية جديدة لمموضوعات المنفذة ،كما أنيا أظيرت الدمج بيف
التميز واألصالة مستوى االبتكار والتجديد التي تضمنتيا التصميمات ،وىذا يؤكد أف استخداـ
ممؼ اإلنجاز اإللكتروني كاف لو أثر ايجابي فػي رفػع مستوى األداء الميارى حيث أنو أتاح
الفرصة لمطالبات لمتركيز عمى التفاصيؿ الدقيقة لمميارة مما ساىـ في تنمية الميارة.
وللتخكل مً صخة الفزض الزابع تـ تطبيؽ اختبار تقييـ ميارات التفكير اإلبداعي عمى
المجموعتيف التجريبية والضابطة بعد االنتياء مف التجربة ثـ رصد درجات تقييـ الطالبات
ولمتحقؽ مف وجود فروؽ بيف تقييـ طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ
البعدي تـ اختبار  Zويوضح الجدوؿ رقـ ((7ممخص نتائج حساب قيمػة اختبار " "Z
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عذٔل 0
َزبئظ رمٛٛى رًُٛخ يٓبساد انزفكٛش اإلثذاػ ٙنزصًٛى األصٚبء نهزطجٛك انمجهٔ ٙانجؼذ٘
يغزٕٖ
لًٛخ ()z
االَؾشاف
انًزٕعظ
انًغًٕػخ
انذالنخ
انزطجٛقققققققققققك انجؼقققققققققققذ٘
4.41
3.00
...00
نهضبثطخ
نصبنؼ
3.40.
انزطجٛقققققققققققك انجؼقققققققققققذ٘
انجؼذ٘
1.56
140.22
نهزغشٚجٛخ

وبعد تطبيػؽ اختبػار تقيػيـ ميػارات التفكيػر اإلبػداعي عمػى عينػة الدراسػة ،ثػـ رصػد درجػات

الطالبػات فػي االختبار ولمتحقؽ مف وجود فػروؽ بػيف المجموعػات فػى التطبيػؽ البعػدي اختبػار
ميػارات التفكيػر اإلبػداعي تػـ اسػتخداـ اختبػػار "  "Zوأظيػرت النتػائج أف قيمػػة اختبػار " "Z
المحسػػػوبة كانػػت ( )3.498وىػػى أقػػؿ مػػف القيمػػة الجدوليػػة ،لػػذلؾ فػػػإف الفػػػروؽ بػػيف درجػػات
الطالبات في اختبار تقييـ ميارات التفكير اإلبداعي فػي التطبيؽ القبمي البعدي دالػة ،وعميػو تػـ
قبوؿ الفرض الثالث والذي ينص عمى أنو توجد فروؽ دالة إحصائيا عند مسػتوى داللػة (≤ 
 )0.05بيف متوسطي درجات تقييـ طالبػات المجموعػة التجريبيػة فػي التطبيػؽ القبمػي والبعػدي
نحو تنمية ميػارات التفكيػر اإلبػداعي لتصػميـ األزيػاء لصػالح التطبيػؽ البعػدي .ولتحديػد اتجػاه
الفروؽ تـ الرجػوع لممتوسػطات الحسابية في التطبيػؽ القبمػي والبعػدي لالختبػار حيػث أف قيمػة
المتوسػػػط الحسػػػابي لممجموعػػػة التجريبيػػػة ( )247.11أكبػػػر مػػػف قيمػػػة المتوسػػػط الحسػػػابي
لممجموعػػػة الضػػػابطة( )88.79بمػػػا يشػػػير إلػػػى فاعميػػػة ممػػػؼ اإلنجػػػاز اإللكترونػػػي فػػػي تنميػػػة
ميارات التفكير اإلبداعي لتصميـ األزياء.

تفضري ىتائج الفزض الزابع:
أظيرت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي في استخداـ ممفات اإلنجاز في إكساب طالبات
المجموعة التجريبية الجوانب الميارية المرتبطة بتصميـ األزياء ،والجوانب المرتبطة بالتفكير
اإلبداعي ،حيث أوضحت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطي
المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي فى اختبار التفكير اإلبداعي لصالح
المجموعة التجريبية ،ومما يؤكد أف ممؼ اإلنجاز يتصؼ بالفاعمية لدى طالبات المجموعة
التجريبية ،وجود أثر واضح في تصميمات المجموعة التدريبية التي استخدمت ممؼ اإلنجاز
في تنمية الجوانب الميارية واإلبداعية في التفكير لدييا ،ويرجع السبب لذلؾ في أف ممؼ
اإلنجاز ويوفر مدخال ىاما لدعـ النمو الميني لممتعمـ ورفع مستوى أدائو وتجديد معموماتو
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ومعارفو ومساعدتو عمى امتالؾ ميارات البحث واالستقصاء وتدريبو عمى عمميات التفكير
المتأمؿ وتحمؿ مسؤولية عممو وتعممو .ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ انشغاؿ المتعمـ ببناء ممؼ
اإلنجاز الذي يتطمب بعض الوثائؽ واألدلو المرتبطة بممارسة األنشطة ويعرض كؿ ذلؾ مف
خالؿ ممفات ووثائؽ مصورة أو مكتوبة ،األمر الذي يؤكد دور وأىمية ممؼ اإلنجاز في دعـ
وتعزيز النمو الميني لمطالبة ،وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة
(محمد الزعبي)1026،

(ريـ الغامدي)1028،

ودراسة كؿ مف

في فاعمية ممفات اإلنجاز لرفع مستوى التفكير اإلبداعي.

رابعا :مكياظ تكييه اجلواىب املَاريُ املتعلكة بتصنيه وإىتاج ملف اإلجناس اإللهرتوىي
للنجنوعة التجزيبية.
ولمتحقؽ مف صحة الفرض الخامس تـ تطبيؽ بطاقة تقييـ الجوانب المياريو المتعمقة
بتصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز اإللكتروني المجموعة التجريبية ،تكونت البطاقة في صورتيا
النيائية مف محوريف المحور األوؿ :شكؿ ممؼ اإلنجاز ،ويتضمف( )20عبارات ،والمحور
الثاني :محتويات الممؼ ،ويتضمف ( )25عبارات .ووزعت إجابة عبارات المحاور ،وفؽ
التدرج الرباعي )ممتاز ،جيد ،متوسط ،ضعيؼ) وقد واستخدـ التدرج الرباعي؛ لموصوؿ إلى
استجابات أكثر دقة ،وصححت عمى النحو اآلتي( ،)2،1،3،4ىدفت ىذه البطاقة إلى التعرؼ
عمى أراء المحكميف نحو تقييـ الجوانب المياريو المتعمقة بتصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز
اإللكتروني طالبات المجموعة التجريبية ،وقد تـ تصنيؼ النتائج إلى ثالث فئات )عالية،
ومتوسطة ،ومنخفضة ) ،ورصد لكؿ خيار وزنا متدرجا حسب متوسطة الحسابي ،بحيث
يتدرج وفؽ التصنيؼ التالي؛" عالية "تتراوح ما بيف ( )3:4و" متوسطة "تتراوح ما بيف ) أقؿ
مف  ،)1:3ومخفضة تتراوح ما بيف (أقؿ مف  )2:1وقد تـ تقييـ الممؼ ككؿ وفؽ ميزاف
تقدير وصفي موضح في الجدوؿ رقـ()8
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عذٔل .
يٛضاٌ رمذٚش ٔصف ٙنًهف اإلَغبص ككم
يهف إَغبص يزًٛض

يهف إَغبص عٛذ

يهف إَغبص يمجٕل

يهف إَغبص ضؼٛف

انًغزٕٖ األٔل

انًغزٕٖ انضبَٙ

انًغزٕٖ انضبنش

انًغزٕٖ انشاثغ

انؼُبصش انًطهٕثخ
يكزًهخ

ٚزضًٍ ػهٗ األلم 05%
يٍ انؼُبصش انًطهٕثخ

ٚزضًٍ ػهٗ األلم
64%يٍ انؼُبصش
انًطهٕثخ

ٚزضًٍ ػهٗ األلم %
54يٍ انؼُبصش
انًطهٕثخ

وقد تـ استخداـ اختبار (ت) لمقارنة متوسط درجات تقييمات المحكميف لمجوانب المياريو
المتعمقة بتصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز اإللكتروني لطالبات المجموعة التجريبية ،في المحور
األوؿ والتعرؼ عمى نقاط الضعؼ والقوة مقارنو بالقيمة المختارة لدرجة اإلتقاف التي تساوي
( )%75والتي تـ تحديدىا مف خالؿ استشارة ذوي الخبرة.
عذٔل 0
رمًٛٛبد انًؾكً ٍٛنهغٕاَت انًٓبس ّٚانًزؼهمخ ثزصًٛى ٔإَزبط يهف اإلَغبص اإلنكزشَٔ ٙف ٙانًؾٕس
األٔل
انؼجبساد

يًزبص

عٛذ

يزٕعظ

ضؼٛف

انًزٕعظ

االَؾشاف

1
2
3
4
5
6
0
.
0
14
انذسعخ
انكهٛخ

40.1
53.3
64.0
60.1
50.0
50.5
54.6
61.1
62.3
64..

30.
0
44.
.
30.
4
20.
1
36.
5
44.
6
30.
.
34.
.
30.
0
35.
2
30.
4

0.4
4
4
1.0
1.0
1.0
5.6
2.2
4
4

3..
1.0
1.0
1.0
1.0
4
.
1.0
4
4

3.32
3.42
3.05
3.56
3.53
3.54
3.33
3.56
3.63
3.65

4..4
4.64
4.64
4.62
4.63
4.54
4.5.
4.51
4.4.
4.40

2.3

1.3

3.53

4.5.

50

انُغجخ
انًئٕٚخ
نهًزٕعظ
االفزشاضٙ

%05

انُغجخ
انًئٕٚخ
نهًزٕعظ
انفؼهٙ

لًٛخ
د

%..
.0.5.
%
...66
.0.56
%
.0.5
%
...0
%
...4
%
.0.2
%
.0.2
%
.0.3
%
...24

20.
.4
20.
43
34.
4
20.
2.
20.
10
31.
60
31.
5
20
32.
44
35.
20
34.
.

يغزٕٖ

انذانخ

4.41

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ معنوية في متوسط درجات تقييـ المحكميف
لممفات إنجاز عينة الدراسة لبطاقة تقييـ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني المحور األوؿ ،حيث أف
القيمة المختارة تساوى ( )%75وجميع األوزاف النسبية لممتوسط الفعمية فوؽ النسبة المئوية
لممتوسط االفتراضي
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عذٔل 14
رمًٛٛبد انًؾكً ٍٛنهغٕاَت انًٓبس ّٚانًزؼهمخ ثزصًٛى ٔإَزبط يهف اإلَغبص اإلنكزشَٔ ٙف ٙانًؾٕس
انضبَٙ
انؼجبساد

1
2
3
4
5
6
0
.
0
14
11
12
13
14
15
انذسعخ

انكهٛخ

يزٕعظ

ضؼٛف

انًزٕعظ

االَؾشاف

عٛذ

يًزبص

54.0
54.0
54.6
40.0
42.2
52.0
40.6
63.1
50.2
64.5
5..0
61.1
62.6
63.1
64.6

40.2
30.6
45.6
46.5
46.5
43.5
34.5
34.5
32.3
36.6
35..
31.2
35.5
36.0
33.5

1.0
5.0
3..
1.0
0.4
1.0
4
2..
3.0
1.2
3.1
5..
1.0
4
1.0

4
4
4
1.0
1.0
1.0
1.0
3.6
4.6
1.0
2.2
1.0
4
4
4

3.40
3.55
3.45
3.04
3.2.
3.42
3.64
3.54
3.43
3.54
3.34
3.23
3.63
3.65
3.34

4.54
4.62
4.56
4.6.
4.03
4.65
4.50
4.61
4.62
4.54
4.52
4.52
4.4.
4.40
4.46

56.1

3..1

3.41

1.44

3.4.

4.50

انُغجخ
انًئٕٚخ
نهًزٕعظ
االفزشاضٙ

%05

انُغجخ
انًئٕٚخ
نهًزٕعظ
انفؼهٙ

.5.02
...34
00.64
.4.64
.4.33
00.44
00.66
.4.33
.4.66
00.64
05.0.
00..4
02.44
.6.44
02..5
.2.02

لًٛخ
د

يغزٕٖ
انذانخ

40.
4.
34.
02
50.
14
4..
40
53.
31
64.
44
54.
.2
4..
22
52.
44
50.
14
33.
54
45.
.4
3..
04
36.
4.
46.
45
4..

4.41

41

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ معنوية في متوسط درجات تقييـ المحكميف
لممفات إنجاز عينة الدراسة لبطاقة تقييـ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني المحور الثاني ،حيث أف
القيمة المختارة ( )%75وجميع األوزاف النسبية لممتوسط الفعمية فوؽ النسبة المئوية
لممتوسط االفتراضي.
انؼجبساد

يًزبص

عٛذ

يزٕعظ

ضؼٛف

انًزٕعظ

االَؾشاف

يؾٕس
()1

50

30.
4

2.3

1.3

3.53

4.5.

يؾٕس
()2

56.
1

3..
1

3.41

1.44

3.4.

4.50

انذسعخ
انكهٛخ

50.
6

30.
.

2.66

1.30

3.545

4.505

انُغجخ
انًئٕٚخ
نهًزٕعظ
االفزشاض
%05
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د لًٛخ

...24

34..

.2.02

4..41

.5.46

30.41

يغزٕٖ
انذانخ

4.41

- 209 -

فاعلية ملف اإلنجاز اإللكتروني ...

عدد يناير -ج 5255 )15( -5م

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد فروؽ معنوية في متوسط درجات تقييـ المحكميف
لممؼ اإلنجاز ككؿ حيث أف القيمة المختارة ) (75 %وجميع األوزاف النسبية لممتوسط الفعمية
فوؽ النسبة المئوية لممتوسط االفتراضي .ومما النتائج السابقة أف أراء المحكميف كانت
إيجابية وعميو تـ قبوؿ الفرض الخامس والذي ينص عمى أراء المحكميف إيجابية عند تطبيؽ
بطاقة تقييـ الجوانب المياريو المتعمقة بتصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز اإللكتروني طالبات
المجموعة التجريبية.

تفضري ىتائج الفزض اخلامط:
يتضح مف النتائج السابقة أف أراء المحكميف كانت إيجابية عند تقييـ الجوانب المياريو
المتعمقة بتصميـ وانتاج ممؼ اإلنجاز اإللكتروني لطالبات المجموعة التجريبية ،ويرجع ذلؾ
لوعي الطالبات لماىية ممؼ اإلنجاز اإللكتروني ،وأىميتو ،وخطوات إعداده ،والمعايير التي
سيتـ التقييـ وفقا ليا ،باإلضافة إلى التغذية الراجعة التي حصمف عمييا أثناء عرض الممفات
عمي الباحثيف واألقراف ،وكذلؾ عرض بعض أمثمة لبعض ممفات اإلنجاز اإللكترونية
ومناقشتيا معيف ،وتحديد األغراض التي يحققيا ممؼ اإلنجاز اإللكتروني مف تجميع
الخبرات ،واختيار أفضؿ األعماؿ مع توضح سبب االختيار ،وكيفية تحديد نقاط القوة
والضعؼ ،عمى الجانب اآلخر فإف الدمج بيف طبيعة مقرر تصميـ األزياء التي تنمى لدى
الطالبات الحس والتذوؽ الفني ،وممفات اإلنجاز اإللكترونية التى ساعدت في النمو الميني
لمطالبات مف خالؿ التأمؿ والممارسة والتفكير في التصميمات ،حيث أف استفادت الطالبات
كانت أكبر مف خالؿ التأمؿ والتفكير في خبراتيف ،مما أدى إلى تنمية القدرة لدييف عمى
االستنتاج والتحميؿ واالستقراء واتخاذ الق ار ارت نحو نقاط القوة لتعززىا ونقاط الضعؼ
لتحسينيا.

خامضا :مكياظ اصتطالع أراء الطالبات حنو تأثري ملفات اإلجناس اإللهرتوىي على مَارات
تصنيه األسياء لديًَ.
وقد تـ تطبيؽ االستبانة استطالع أراء الطالبات نحو مدى تأثير ممفات اإلنجاز
اإللكتروني عمى ميارات تصميـ األزياء عمى عينة البحث ،وذلؾ بعد انتياء جميع أفراد العينة
مف إعداد الممؼ اإللكتروني ،تكونت االستبانة في صورتيا النيائية مف ثالث محاور ،في
صيغة التساؤالت وىما:
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المحور األوؿ :إعداد ممؼ اإلنجاز ،ويتضمف( )6عبارات ،والمحور الثاني :ممفات
اإلنجاز والتعميـ ،ويتضمف ( )20عبارات ،والمحور الثالث :ممفات اإلنجاز واألبداع ،ويتضمف
( )8عبارات.ووزعت إجابة عبارات المحاور ،وفؽ التدرج الرباعي )موافؽ بشدة ،موافؽ ،غير
موافؽ ،غير موافؽ بشدة ،وقد واستخدـ التدرج الرباعي؛ لموصوؿ إلى استجابات أكثر دقة،
وصححت عمى النحو اآلتي( )2،1،3،4ىدفت ىذه االستبانة إلى التعرؼ عمى أراء الطالبات
نحو استخداـ ممؼ اإلنجاز اإللكتروني في التعمـ وقد تـ تصنيؼ النتائج إلى ثالث
فئات)عالية ،ومتوسطة ،ومنخفضة) ،ورصد لكؿ خيار وزنا متدرجا حسب متوسطة الحسابي،
بحيث يتدرج وفؽ التصنيؼ التالي؛" عالية "تتراوح ما بيف ( )3:4و" متوسطة "تتراوح ما بيف
)أقؿ مف  ،)1:3ومنخفضة تتراوح ما بيف(أقؿ مف )2:1
عذٔل سلى ()11
ٕٚضؼ أساء انطبنجبد َؾٕ رأصٛش يهفبد اإلَغبص اإلنكزشَٔ ٙػهٗ يٓبساد رصًٛى األصٚبء نذٓٚى:
غٛش انًزٕعظ االَؾشاف
غٛش
يٕافك
يٕافك
انؼجبساد
يٕافك يٕافك انؾغبث ٙانًؼٛبس٘
ثشذح
ثشذح
4.6
3.5
1.4
4.1 44..
54.1
انًؾٕس األٔل إػذاد يهف اإلَغبص
انًؾٕس انضبَ ٙيهفبد اإلَغبص
4.6
3.5
1.4
2.1 36.0
5..4
ٔانزؼهٛى
اإلَغبص
اإلنكزشَٔٙيهفبد
انًؾٕس انضبنش:
4.5
3.5
1..
2.6 34.4
61.6
ٔاألثذاع

يظير الجدوؿ رقـ( )22أراء الطالبات نحو تأثير ممفات اإلنجاز اإللكتروني عمى ميارات

تصميـ األزياء ،حيث أف نسبة الموافؽ بشدة والموافؽ عمى عبارات المحاور تراوحت بيف
( )%95.6 :%94.7وأكد عمى ذلؾ قيمة المتوسط الحسابي ( )3.5وأيضا قيـ االنحراؼ
المعياري التي تراوحت بيف ( ) 0.6 :0.5وىذا يدؿ عمى أف أراء الطالبات نحو تأثير ممفات
اإلنجاز اإللكتروني عمى ميارات تصميـ األزياء كانت مرتفعة حيث أف انطباعاتيف عف إعداد
الممؼ إيجابية بنسبة متوسطة  ،% 94.9وبمغت نسبة إيجابية المحور الثاني ممفات اإلنجاز
اإللكتروني والتعميـ ( ،)94.7أما المحور الثالث ممفات اإلنجاز واألبداع فبمغت نسبة
اإليجابية لو ( ،)95.6وعميو تـ قبوؿ الفرض السادس والذي ينص عمى أراء المتعمميف
إيجابية نحو تأثير ممؼ اإلنجاز اإللكتروني فى تنمية األداء الميارى لميارات تصميـ األزياء،
وىذا يتفؽ مع دراسة (أحمد آؿ مسعد )1021ودراسة (محمد الزغبي )1026 ،في فاعمية استخداـ ممفات
اإلنجاز لرفع مستوى األداء الميارى.
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تفضري ىتائج الفزض الضادظ:
وتوضح النتائج السابقة أف ممؼ اإلنجاز ساعد في تحسيف األداء والتجديد مف خالؿ
عممية المراجعة المستمرة كما عبرت العينة عف أف استخداـ الممؼ يساعد عمى تطوير معارؼ
وميارات الطالبات مع استمرار الوقت ،ولعؿ استمرار الوقت كاف لو أثر إيجابي في تطوير
المعرفة والميارات ،كما أنو حسف مف قدراتيف عمى طرح أفكار متعددة عند عرض األفكار
التصميمة باإلضافة إلى تطوير قدراتيف عمى تقييـ األفكار الجديدة المطروحة المقدمة لحؿ
المشكمة واختيار األنسب منيا لحؿ المشكمة ،مما أدى إلى تطوير القدرة عمى التفكير
اإلبداعي.

اخلالصة

-:
ومما سبؽ يتضػح أف ممػؼ اإلنجػاز اإللكترونػي يعػد أحػد أسػاليب الػتعمـ النشػط التػي

يمكف أف تطبؽ في العممية التعميمة عف بعد ،ونظ ارً لمظروؼ التي يمػر بيػا العػالـ اليػوـ بسػبب
اتشار فيروس كرونا أصبح الجميع ينادى بتوسيع دائػرة اسػتخداـ الطػرؽ التكنولوجيػا فػي كافػة

مناحي الحياة لتقميؿ االختالط وخاصة في مجاؿ التعميـ فأصبح االتجاه السائد اآلف ىو تطبيػؽ
الطرؽ المختمفة لمتعمـ عػف بعػد ،الػتعمـ اإللكترونػي ) (E-learningوالػذي يعتبػر وسػيمة مػف
الوسػػػائؿ التػػػي تػػػدعـ العمميػػػة التعميميػػػة وتسػػػاىـ اإلبػػػداع والتفاعػػػؿ وتنميػػػة الميػػػارات ،ويحتػػػؿ
استخداـ التكنولوجيا فػي التعمػيـ موقػع الصػدارة ،وحيػث أف ممػؼ اإلنجػاز اإللكترونػي ىػو أحػد
المسػتحدثات التكنولوجيػة الشػمولية فػي مجػاؿ التعمػيـ حيػث أف لػو فاعميػة فػي تنميػة جوانػب
التعمـ المختمفة باإلضافة إلى التقويـ ،لشمولو عمى نواتج التعمـ ،فيو يعطى صورة واقعيػة عػف
المتعمـ ،يظير مدى التقدـ والتطور لصػاحب الممػؼ فػي مجػاالت مختمفػة ،باإلضػافة أنػو يسػمط
الضوء عمى نقاط الضعؼ؛ ألنو نتاج خبراتو أنشطتة ومياراتو ،خاصػة ميػارات التفكيػر بشػكؿ
عػاـ وميػارات التفكيػر الناقػد بشػكؿ خػاص ،الػذى يعتمػد عمػى جمػع المعمومػات والتحميػؿ
واالسػتنباط والتقيػيـ التفكيػر الناقػد الػذي يعػد أحػد أسػس التغييػر والتطػوير القػرف الحػادي
والعشريف ،كما أنو استقصاء منظـ يعتمد عمػى قػراءة متعمقػة لمموضػوعات التػي تحسػف األداء
ال تخاذ القرار المناسب .لذا نوصى باستخداـ ممفات اإلنجػاز اإللكترونػي فػي العمميػة التعمميػة
لما ليا مف دور كبير في تنمية الجوانب المعرفية وجوانب التفكير اإلبداعي.
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التوصيات:
 -2الدمج بيف استراتيجيات التعمـ المختمفة لتنمية القدرات اإلبداعية لميارات تصميـ وصناعة
األزياء
 -1حث البحوث والدراسات عمى استحداث طرؽ تعمـ عف بعد لمتغمب عمى الظروؼ والعقبات
المختمفة التي تعوؽ عمميات التعميـ.
 -3الدمج بيف التقنيات التكنولوجية الحديثة واالستفادة منيا في جميع المجاالت وتطبيقيا في
عممية التعميـ والتعمـ الذاتي.
 -4الدمج المستمر بيف عموـ األزياء والموضة والعموـ المختمفة والجديدة لخمؽ روح جديدة
وتوظيؼ مختمؼ غير تقميدي يتناسب مع المستحدثات.
 -5العمؿ عمي جعؿ الطالب ىو القائـ بالتعمـ والتقييـ لما لو دور كبير في تطوره.
 -6تدعيـ التفكير اإلبداعي واالبتكاري بمقاييسو واختياراتو المختمفة و تطبيقاتو اإللكترونية
ليثري مف جودة العممية التعميمية.
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