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فعالية استخدام التعلم المتزامن والتعلم غير المتزامن في تنمية معارف  

 ومهارات االقتباس في مقرر تصميم األزياء 
 أمانى رأفت بشرى 

 :ملخص

ويهدف  بجهات اتصاله عديدا من التحديات تؤثر على فاعليتهغير المتزامن    –يواجه التعلم المتزامن  

فززك فيةيززس بفاززاب الازز ب مهززا   غيززر المتزززامن  ن والززتعلمهذا البحث الى قياس أثر التعلم المتزززام

فليززس  –لا ب الةرقس األولى بقام االقتصاد المنزلك االقتباس فك تصميم األزياء من العما   الحديثس 

 .غير المتزامنمعس عين شمس، وقياس آ اء الا ب نحو التعلم المتزامن وجا –التربيس النوعيس 

الحززدود البيززريسم وهززم فزز ب الةرقززس األولززى بقاززم االقتصززاد المنزلززك وتمثلت حدود البحث فك      

، 2020/2021فالززو وفالبززه ب ليززس التريبززس النوعيززس بجامعززس عززين شززمس عززن عززا   74وعززددهم 

تف النقززاع عززن فريززت الززواتس آب اريميززع الريززمك وعززن فريززت والحدود الموضوعيس وهكم الهززا

 تيم.  المنصس التعليميس ببرنامج ماي رويةت

وايززتمد  هززذا البحززث المززنهج اليززبه تجريبززك وفانززت نتززا ج البحززث هززو وجززود فززرو   ات دالززس     

بحصززا يس بززين متويززاك د جززات الازز ب فززك االلتبززا  التحصززيلك مالمعززا ف والمعلومززات ، 

ات  قبع / بعد ايززتمدا  الززتعلم المتزززامن وغيززر المتزززامن فززك تززد يس االقتبززاس فززك تصززميم مالمها 

يوجد اتجززاإ بيجززابك لززدي الازز ب نحززو الززتعلم ولعما   الحديثس لصالح االلتبا  البعدي، األزياء من ا

 .المتزامن والتعلم غير المتزامن

 . األزياءالتعلم المتزامن ، التعلم غير المتزامن ، االقتباس ، تصميم  الكلمات الدالة :

 
 مقدمة:

ديدا من التحديات غير المتزامن بجهات اتصاله ع  –قد يواجه التعلم المتزامن  
المهارات  اكتساب  من  المتعلم  تمكن  مدى  مقدمتها  في  وتأتى  فاعليته،  على  تؤثر 
واتجاهه نحوها، وتعتبر مهارات االستخدام العائق األول أمام توظيف أدوات االتصال 

 (1) .المختلفة في بيئات التعلم اإللكتروني وهذا ما أشارت إليه دراسة

يا غير مسبوق، ولقد صاالت باإلنترنت تطورا تقن ويشهد مجال تكنولوجيا االت 
على اإلنترنت  قدرة  تزايد  التطور  هذ  ومحاوالت  عزز  المعمورة،  أنحاء  في  االنتشار 

في  النائية  المناطق  إلى  والتوصيل  الدولي  الفضاء  محطات  إلى  اإلنترنت  توصيل 
عصر لمرحلة  والدخول  اإلنترنت  لتوصيل  ال  العالم  يط  قميةر العولمة  ما  عليه أو  لق 

 صر المعلوماتية. ع
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وكل هذا يشير إلى واقع جديد يتطلب العمل في خلق أطر جديدة كي تتواكب 
إلى أن   المعلومات وتشير دراسات عدة  تكنولوجيا  التعليمية في عصر  المنظومة  مع 

  (2)دا.االنتقال إلى استخدام أنماط االتصال عبر الشبكات في التعليم مهم ج

الجديدة االبتكارات  أ  إن  المعلوماتية  عصر  تغيير  في  قدرات  توفير  إلى  دت 
عملية التدريس مما يساعد على خلق بيئة تعليمية مختلفة جذريا بحيث تعزز التفاعل، 
التعلم عبر اإلنترنت هو استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية التدريس مما  وبذلك يعد 

  (3)اعل.ليميه مختلفة جذريا بحيث تسهل التفيساعد على خلق بيئات تع

وقد أدى التطور السريع وتوافر تكنولوجيا المعلومات واالنترنت عالي السرعة  
واألجهزة المحمولة منخفضة التكلفة إلى إحداث تغيير في أساليب توظيف التكنولوجيا  

بشكل متزايد من  واستخداماتها في التعليم العالي. وتعمل الجامعات كمؤسسات تقليدية  
 مختلفة والتعلم االلكتروني على خالل أنماط التعليم ال

شبكة اإلنترنت، ودمج بيانات التعلم للتعليم العالي على تحسين خبرات التعلم  
 بالفصول االفتراضية. 

االفتراضي   التدريب  بقيمة  االعتراف  في  العالي  التعليم  مؤسسات  بدأت  وقد 
الم الكتساب  مناسبة  تعلم  التدر كفرص  يوفر  حيث  المهنية.  والكفاءات  يب هارات 

التقليدي التدريب  مزايا  نفس  أو االفتراضي  االنتقال  إلى  الحاجة  من  يقلل  أنه  كما   ،
السفر غير الضروري، مع منح المتدرب فرصة اكتساب الخبرة في العمل من خالل 
التعلم  إلى  خاصة  قيمة  يضيف  االفتراضي  التدريب  يجعل  بما  افتراضية،   بيئة 

 (4)التقليدي.

جميع أنحاء العالم،    نا على النظم التعليمية فيوقد أثرت جائحة فيروس كورو 
الصادرة  البيانات  نطاق واسع حسب  والجامعات على  المدارس  إلى إغالق  أدى  مما 

في   اليونسكو  انتشار 2020مارس  10عن  بسبب  والجامعات  المدارس  إغالق  فإن   ،
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خمسة طالب خارج األبنية التعليمية على مستوى  فيروس كورونا ترك واحدا من كل  
  (5)ة.العالم ووصل لحد اإلغالق التام في بعض األبني

 ومن هنا اتضحت مشكلة البحث:
بين   الهجين  التعلم  طريق  عن  كورونا  جائحة  ظل  في  التدريس  خالل  من 

وما الكلية  في  بالطالب  واتج  االلتقاء  وسائله،  بكافة  اإللكتروني  التعليم  كلية  بين  اه 
م التعميم عن طريق الفصول االفتراضية التربية النوعية بجامعة عين شمس إلى نظا 

نسبة  التزامنية   تقليل  ظل  في  تيمز  مايكروسفت  عبر  التعليمية  المنصات  باستخدام 
الغير  التعلم  أثر  معرفة  إلى  الحاجه  برزت  هنا  ومن  والجامعات،  بالكليات  الحضور 

نصة لرسمي( بالتوازي مع التعلم المتزامن عن طريق الماإليميل ا  –متزامن )واتس آب  
اعلية عملية التعلم وخاصة في تدريس التعليمية باستخدام الفصول االفتراضية على ف

في  االستلهام  درس  في   ) أزياء  تصميم   ( تصميم  أسس  مادة  في  التطبيقي  الجانب 
 تصميم األزياء ومن هنا جاءت تساؤالت البحث: 

االستلهام  ة  المتزامن والتعلم غير المتزامن في إكساب الطالب مهار ما أثر التعلم   .1
الحديثة   العمارة  من  األزياء  تصميم  االقتصاد في  بقسم  األولى  الفرقة  لطالب 

 جامعة عين شمس؟  –كلية التربية النوعية  –المنزلي 

و  .2 المتزامن  التعلم  أثر  المتزامن  ما  في غير  المعرفي  التحصيل  مستوى  علي 
الحديثة  االستل العمارة  من  األزياء  تصميم  في  اهام  الفرقة  بقسم  لطالب  ألولى 

جامعة عين شمس في مادة أسس   –كلية التربية النوعية    –قتصاد المنزلي  اال
 تصميم؟ 

االستلهام  على مستوي األداء المهارى في  غير المتزامن  ما أثر التعلم المتزامن و  .3
الحديثة   العمارة  من  األزياء  تصميم  االقتصاد لفي  بقسم  األولى  الفرقة  طالب 

 جامعة عين شمس في مادة أسس تصميم؟  –نوعية كلية التربية ال –المنزلي 

 غير المتزامن؟ ما آراء الطالب نحو التعلم المتزامن و  .4
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 أهداف البحث:
في كيفية إكساب الطالب مهارة  غير المتزامن    قياس أثر التعلم المتزامن والتعلم .1

الحديثة   العمارة  من  األزياء  تصميم  في  بقسم  االقتباس  األولى  الفرقة  لطالب 
 جامعة عين شمس. –كلية التربية النوعية   –المنزلي  االقتصاد 

و  .2 المتزامن  التعلم  أثر  المتزامن  قياس  في غير  المعرفي  التحصيل  مستوى  على 
من   األزياء  تصميم  في  الحديثة  االقتباس  بقسم  العمارة  األولى  الفرقة  لطالب 

جامعة عين شمس في مادة أسس   –كلية التربية النوعية    –االقتصاد المنزلي  
 صميم. ت

و  .3 المتزامن  التعلم  أثر  المتزامن  قياس  في غير  المهارى  األداء  مستوي  على 
الحديثة  االقتباس   العمارة  من  األزياء  تصميم  بقسم  في  األولى  الفرقة  لطالب 

جامعة عين شمس في مادة أسس   –كلية التربية النوعية    –االقتصاد المنزلي  
 تصميم. 

 .غير المتزامنآراء الطالب نحو التعلم المتزامن و  قياس .4

 أهمية البحث: 
لم المتزامن و غير المتزامن  قد يساعد البحث الحالي في تنمية االتجاه نحو التع .1

في تطوير المناهج التعليمية في ظل األزمات الحالية واالعتماد على التعلم من  
 بعد بجانب التعلم وجها لوجه.

 طالبه وتقييم أدائهم. يزيد التعلم المتزامن وغير المتزامن فرص متابعة المعلم ل .2
الحد  .3 التربوية  لالتجاهات  انعكاسا  البحث  هذا  استخدام  يعد  على  تؤكد  التي  يثة 

أساليب التعلم المتزامن وغير المتزامن وتوظيفها لالرتقاء بمستوى التعليم وتطوير  
 . المناهج التعليمية
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 حدود البحث:

 سوف يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية: 

 دود البشرية: الح –أواًل: 

 طالب وطالبه.  73وعددهم طالب الفرقة األولى بقسم االقتصاد المنزلي 

 الحدود الموضوعية: –ثانيًا: 

المنصة   طريق  وعن  الرسمي  اإليميل  آب  الواتس  طريق  عن  النقال  الهاتف 
 تيم.  التعليمية ببرنامج مايكروسفت 

 الحدود المكانية: –ثالثًا: 
 عين شمس. كلية التربية النوعية بجامعة  

 الحدود الزمانية:  –رابعًا: 

 2021/  2020ام الدراسي الفصل الدراسي الثاني من الع

 منهج البحث: 
التعلم   استخدام  أثر  لدراسة  يستخدم  التجريبي:  شبه  والتعلم  المنهج  المتزامن 

على األداء المهارى لطالب الفرقة األولى في تصميم األزياء في درس   غير المتزامن
 عالم تصميم األزياء. االقتباس في 

الطالب   آراء  لقياس  يستخدم  الوصفي:  المتزامن  المنهج  التعلم  فاعلية  نحو 
 والتعلم غير المتزامن في التدريس.

 متغيرات البحث: 

 تضمن البحث الحالي المتغيرات التالية:

 المتغيرات المستقلة:

 يشتمل البحث الحالي على متغيرين مستقلين وهما: 
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 ( التعلم المتزامن. 1
 ( التعلم غير المتزامن. 2

 المتغيرات التابعة: 
االقتباس في تصميم األزياء من  األولى في  ( األداء المهارى لطالب الفرقة  1

 . العمارة الحديثة
( اختبار تحصيلي لطالب لألداء المعرفي للفرقة األولى في تصميم األزياء  2

 عموما و االقتباس في تصميم األزياء خاصة. 
 تزامن. وغير الم التعلم المتزامن ( الرضا عن بيئة3

 أدوات البحث:
المتضمنة -1 المعارف  لقياس  تحصيلي)قبلي/بعدى(  في    اختبار  لالقتباس 

 .  تصميم األزياء من العمارة الحديثة
المتضمنة   -2 المهارات  لقياس  /بعدى(  )قبلي  مهاري  في  اختبار  لالقتباس 

 . تصميم األزياء من العمارة الحديثة
 م المتزامن والتعلم الغير متزامن.نحو التعل جاه الطالب استبيان ات -3

 فروض البحث: 
توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في االختبار    .1

التحصيلي )المعارف والمعلومات( قبل / بعد استخدام التعلم المتزامن وغير 
  الحديثة لصالح المتزامن في تدريس االقتباس في تصميم األزياء من العمارة  

 عدي.االختبار الب
توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في االختبار    .2

تدريس  في  المتزامن  وغير  المتزامن  التعلم  استخدام  بعد   / قبل  المهارى 
 االقتباس في تصميم األزياء من العمارة الحديثة لصالح االختبار البعدي.
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إيجابي لدي    .3 اتجاه  التعلم  يوجد  المتزامن  المتزامن والتعلم غ الطالب نحو  ير 
 فيما يتعلق: 

 وال: الشعور بالرضا تجاه التعلم المتزامن بالتوازي مع التعلم غير المتزامن. أ
في   المتزامن  غير  التعلم  مع  بالتوازي  المتزامن  التعلم  استخدام  فاعلية  ثانيا: 

 التعليم. 

 مصطلحات البحث:

Learning-Synchronous E تعلم المتزامن:ال 
المتزامن هو التعليم عبر اإلنترنت أو التعليم عن بعد الذي يحدث   علمالت

للمتعلمين تلقي تعليقات فورية في الوقت الحقيقي باستخدام التعلم المتزامن، يمكن  
التعلم   مع  أيضا،  الفوري  المراسلة  خالل  من  المعلمين  أو  الطالب  زمالئهم  من 

إعطاء   ويتم  ذاتيا  تكون  أن  يمكنك  ال  على  المتزامن،  المتزامن  التعلم  محاضرة 
 اإلنترنت.

Learning-Asynchronous E :التعلم غير المتزامن 
ن خالل القنوات عبر اإلنترنت دون تفاعل في  يحدث التعلم غير المتزامن م

التعلم غير المتزامن ال يمّكن هذا النوع من تفاعل المتعلمين الذين    لكن  الوقت الفعلي
زم من  فورية  تعليقات  غير يتلقون  التعلم  مع  أيضا،  المعلمين  أو  الطالب  الئهم 

يمكن   بينما  ذاتية  بخطى  تسير  أن  يمكنك  التعالمتزامن،  محاضرة  غير إعطاء  لم 
 (6).المتزامن حاليا

Quote in fashion design :االقتباس في تصميم األزياء 
ما   منها  يختار  ثم  جمالياته  يحلل  بداية،  بعينه  مصدرا  المصمم  يحدد  فيه 

هذا   يشاء، في  انشائية  وأسس  عناصر  من  أعجبته  التي  الجماليات  هذه  على  يبني 
تحوير  فيه  أو  جزئيا  أو  كليا  نقال  يكون  قد  الجديد  التصميم  الى  وينقلها  المصدر، 
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أو  طبيعيا  االقتباس  مصدر  كان  سواء  الفنية،  العناصر  تلك  لصياغة  واعادة 
 (7).صناعيا

 الدراسات السابقة: 
 زامن وغير المتزامن:مرتبطة بالتعلم المت  المحور األول لدراسات 

مدى تمكين الطالبة المعلمة من توظيف دراسة مريم بنت عبد الرحمن ) ❖
اإللكتروني   التعلم  بيئات  في  المتزامن  وغير  المتزامن  االتصال  أدوات 

وهدف البحث بشكل رئيسي الي معرفة مدى   واتجاهاتهن نحو استخدامه(
الطا توظيفتمكن  من  المعلمة  المتز   لبة  االتصال  وغير  أدوات  امن 

هذه   استخدام  نحو  اتجاهاتهن  ومعرفة  اإللكتروني  التعلم  في  المتزامن 
 األدوات وتوظيفها في التعلم. 

طالبه بكلية التربية جامعة نورة وأثبتت النتائج تمكن    276وتمثلت العينة في  
الم االتصال  أدوات  استخدام  من  المعلمة  المتزامن  الطالبة  وغير  التعلم تزامن  في 

 واتجاهاتهن نحو توظيف أدوات االتصال بدرجة متوسطه.  اإللكتروني
( بين مستوى  0.05يوجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى دالله )  وال

التعلم   في  المتزامن  وغير  المتزامن  االتصال  أدوات  استخدام  من  الطالبة  تمكن 
 (8)اإللكتروني "

ب "المتزامن، عل بين أنماط التدريل عبد الرحمن )التفا عفيفي، محمد كما ❖
المشاركة   ومستويات  االفتراضية  الفصول  عبر  المدمج"  المتزامن،  غير 
"فردية، جماعية" وأثره في تنمية مهارات تصميم وإنتاج الرسوم المتحركة 

 والرضا عن بيئة التعلم لدي طالب كلية التربية(
اختال أثر  استكشاف  إلى  البحث  )اوهدف  التدريب  أنماط  غير  ف  لمتزامن، 

مشاركة المتزا مستويات  مع  ذلك  وتفاعل  االفتراضية  الفصول  عبر  المدمج(  من، 
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تنمية   في  وأثره  ومهامه  التعلم  أنشطة  تنفيذ  في  الجماعية(  مقابل  )الفردية،  الطالب 
 مهارات تصميم وإنتاج أفالم الرسوم

لدى االفتراضية  التعلم  بيئة  عن  والرضا  التربية.  المتحركة  كلية  وقد   طالب 
نهج البحث التطويري بما يتضمنه من الوصف والتطوير والتجريب، انتهج الباحث م

المتغيرات،  بين  والتفاعالت  االختالفات  أثر  لقياس  التجريبي  المنهج  اعتمد  كما 
 واستخدم التصميم التجريبي العاملي لقياس أثر 

عب التدريب  أنماط  هما:  للبحث،  مستقلين  االفتراضية متغيرين  الفصول    ر 
نتائج البحث عن    ويتضمن ثالثة أنماط )المتزامن؛ غير المتزامن؛ المدمج(؛ وكشفت 

وجود تفاعل بين أنماط التدريب )المتزامن؛ غير المتزامن؛ المدمج( ومستويين لمشاركة 
الفصول  عبر  ومهامه  التعلم  أنشطة  تنفيذ  في   ) الجماعي  مقابل  الفردي   ( الطالب 

 كل من: وذلك في أدائهم على االفتراضية 
التعلم   بيئة  عن  والرضا  المتحركة،  الرسوم  أفالم  وإنتاج  تصميم  مهارات 
النمط  وفق  تدريبا  تلقت  التي  التجريبية  المجموعة  طالب  أداء  لصالح  االفتراضية، 
االفتراضي المدمج الذي يجمع بين النمطين المتزامن وغير المتزامن، في تقاطعه مع 

المشاركة   تمستوى  في  للطالب  عالجماعي  التعلم  أنشطة  التعلم نفيذ  بيئة  بر 
افتراضيا   تدريبا  تلقوا  الذين  الطالب  أداء  ان  البحث  نتائج  استنتجت  االفتراضية. كما 
تلقوا تدريبا وفق النمط غير  وفق النمط المتزامن كان أعلى من نتائج الطالب الذين 

ال الرسوم  أفالم  وإنتاج  تصميم  مهارات  في  بيالمتزامن  عن  والرضا  التعلم متحركة  ئة 
  (9).االفتراضي

التفاعل  دراسة   ❖ نمط  اختالف  )أثر  موسى  على  الحافظ  عبد  على  أ. 
غير متزامن( في برامج التعلم عبر اإلنترنت على تنمية مها    -)متزامن  

الطالب  لدى  التعليمين  والرسومات  للصور  الرقمين  المعالج  رات 
 المعلمين( 
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  -ن  نمط التفاعل )متزام  تعرف على أثر اختالفواستهدف البحث الحالي ال
عبر التعلم  برامج  في  متزامن(  والمهارى   غير  المعرفي  الجانب  تنمية  على  اإلنترنت 

لمهارات المعالج الرقمي للصور والرسومات التعليمي لدى طالب كلية التربية بجامعة 
 التفاعل  السويس، ولتحقيق هدف البحث صمم الباحث برنامج عبر اإلنترنت بنمطي

زامن( لمهارات المعالج الرقمية للصور في ضوء نموذج ديك & غير المت   -)المتزامن  
طالب من طالب كلية   40كارى للتصميم التعليمي، واقتصر البحث على عينة من  

التجريبية  )المجموعة  مجموعتان  بالتساوي  عشوائيا  موزعين  السويس  بجامعة  التربية 
الثانية تدرس   )المجموعة التجريبيةفاعالت المتزامن( و  األولى تدرس باستخدام نمط الت

طريق  عن  المستقل  المتغير  معالجة  وتم  المتزامنة(،  غير  التفاعالت  نمط  باستخدام 
مجموعات  استخدام   إضافة  طريق  عن  التابع  المتغير  على  تأثيرها  لتقدير  المعالج 

امتداد  فى  المتمثلة  الحقيقية  التجريبية  المج التصميمات  ذو تصميم  الواحدة  موعة 
والبعد اال القبلي  التابع من  ختبار  المتغير  على  الحادثة  التأثيرات  تقديرات  وجاءت  ي، 

خالل القياسات والتي تمثلت بدرجات االختبار التحصيلي و بطاقة المالحظة، ولجأ 
الباحث الختبار الفروض من خالل استخدام االختبار الالبارامترى مان ويتنى للتعرف 

ا دالل  المجمعلى  رتب  بين  واختبارويلكوكلفروق  مستقلتين، وعات،  غير  لعينتين  سن 
 وقد أسفرت نتائج البحث عن تحفظ بعض الطالب في استخدام أداة التفاعل 

عن   الطالب  من  كبير  قطاع  وعزوف  المباشر(  الشبكي  )البث  المتزامن 
استخ وتفضيلهم  اإللكتروني(،  )البريد  المتزامن  غير  التفاعل  أداة  منصة استخدام  دام 

 (10)ملية التفاعل.جتماعي فيسبوك في عالتواصل اال

 التعليق على المحور األول للدراسات السابقة للمحور األول:
قد اتفقت هذه الدراسات مع هذا البحث في فاعلية التعلم المتزامن مع بعض  
غير  النمط  عن  رضائهم  نسبة  ولكن  التعلم،  في  النمط  هذا  تفضيلهم  في  الطلبة 

ة باستمرار أمامهم وتقييم أعمالهم أول تواجد المادة العلمين كانت أكبر لسهولة  المتزام
 بأول وتصويب الخطأ وتحفيزهم في تصميماتهم. 
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 المحور الثاني لدراسات مرتبطة باالقتباس في تصميم األزياء:
مدينة   ❖ عمارة  )فن  آخرين  ومؤلفين  محمد  سيد  شرين  حسن،  دراسة 

 ر لتصميم األزياء( هليوبوليس "مصر الجديدة" كمصد 
)مصر  د ه هليوبوليس  مدينة  عمارة  خصائص  دراسة  الى  الدراسة  هذه  فت 

الجديدة( وزخارفها اإلسالمية وابتكار تصميمات للمالبس النسائية مستوحاة من فنون 
نتائج البحث الى  هذه العمارة واتبعت البحث المنهج التاريخي والتحليلي واستخلصت 

 ما يلي: 

)مص  -  1 لتهليوبوليس  كمصدر  الجديدة(  أر  يقدم  األزياء  فرصة صميم  من  كثر 
الفرصة لعرض مبتكرات   يتيح  التصميم لكي  أبعاد جديدة في  لإلبداع واستنباط 

 وأفكار جديدة. 
في مجال األزياء افتح مجاالت جديدة يظهر البحث أهمية زيادة مساحة الرؤية    -  2

 لإلبداع واالستلهام.

 استخدمها المصمم.  تحليل العناصر المعمارية والرجوع ألصولها التي  – 3
العناصر   –  4 أحد  التصميم  معوقات  لبعض  مبتكره  حلول  إليجاد  محاولة  كانت 

 .(11)الملهمة والمبدعة التي ساعدت على االبتكار

دراسة منى بنت فهد بن محمد )استلهام تصميمات طباعة رقمية من القيم   ❖
على   األزياء  تصميم  في  وتوظيفها  السعودي  التشكيلي  للفن  الجمالية 

 نموذج القياس( 
وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد العالقة المتبادلة بين الفن التشكيلي السعودي  

ف على أھم المؤثرات التي شكلت وبين التصميم على المانيكان وذلك من خالل الوقو 
فكر الفنان التشكيلي السعودي والتعرف على سمات الفن التشكيلي السعودي، وتحليل 

الجمال  القيم  الطباعة واستنباط  باستخدام  وذلك  الحديثة  التكنلوجيا  مواكبة  مع  فيها،  ية 
من خالل بيقية  الرقمية واتبع البحث المنھج الوصفي التحليلي، إلى جانب الدراسة التط
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تحليل وتوصيف القيم الجمالية للفن التشكيلي السعودي واالستلهام منھا في تقديم اثني 
أسلوب   تالئم  مقترحا  طباعيا  تصميما  أظهرت عشر  وقد  المانيكان.  على  التصميم 

( داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  البحث  بين  0٬05نتائج   )
وفق المقترحة،  الطباعية  فيالتصاميم  المتخصصين  آلراء  الجمالي    ا  الجانب   (–  

(بين    0٬05الجانب الوظيفي( ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
الط الجمالي التصاميم  الجانب  في)  السيدات  آلراء  وفقا  المقترحة  الجانب   -باعية 

ميم  (بين التصا  0٬05ستوى داللة )الوظيفي( إضافة الى وجود داللة إحصائية عند م
الجانب   ( في  المتخصصين  وفقا آلراء   ، المانيكان  على  التصميم  بأسلوب  المقترحة 

إ  –الجمالي   داللة  ذات  فروق  ووجود  الوظيفي(  داللة  الجانب  مستوى  عند  حصائية 
)بين التصاميم المقترحة بأسلوب التصميم على المانيكان وفقا آلراء السيدات   0٬05)

الجمالي   الجانب  الو الجا  –في)  ؛ نب  التوصيات  من  بمجموعة  البحث  وختم  ظيفي( 
التشكيلي  الفن  بين  العالقة  بدراسة  العلمية  والرسائل  األبحاث  بزيادة  االهتمام  أھمھا: 

دي وتصميم األزياء وخاصة التصميم على المانيكان كمصدر جديد إلثراء الفكر السعو 
فني والتكنولوجي طور الالتصميم في مجال تصميم األزياء مع االطالع الدائم على الت

واستخدام التقنيات الحديثة إلعطاء روح الحداثة للتعبير عن المنجز التصميمي بشكل 
اعتماد الفن التشكيلي السعودي منهجا معتمدا في   أوسع وبكل النواحي التقنية ، كذلك

التشكيلي.  القومي  التراث  من  باعتباره  السعودية  الجامعات  في  المتخصصة  الكليات 
ت  إضافة الفنون األخرى في إلى  بعوالم  المتعلقة بربط تصميم األزياء  المقررات  كثيف 

للو  السعودية،  بالجامعات  األزياء  وتصميم  والنسج  المالبس  أفكار كليات  إلى  صول 
 (12)إبداعية جديدة لھا آفاق متعددة ومختلفة باختالف الفنون المستلهمة منھا.

الوحشية    دراسة ❖ )المدرسة  مصطفي  هللا  عبد  كمصدر فاطمة  والتكعيبية 
 إلهام في تصميم مكمالت األزياء( 

ان المصمم المبدع هو الذيٌ يمتلك القدرة على حساٌسة االستلهام من مصادر  
بأسا التفٌكير عدة  إلى  تدعوه  بصٌرية  مؤثرات  من  به  يحيط  ما  فكل   ، متنوعة  ليب 
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مم األزياء، لما ٌليل ، وتعتبر المدارس الفٌنية من اهم مصادر اإللهام لمصوالتأمل والتح
لها من فاعٌلية ًفي الٌحياة الفكرية واالجتماعية واالقتصادية ، وتصٌميم مكمالت األزياء  

مصمم األزياء  الستحداث خطوط جديدة تٌضيف قيمة هو تخطيط أو تنظيم يبدعه  
والطالقة  اإلبداعي  التفكير  نمو  علي  تساعد  تجريبية   مداخل  وتحقق  لألزياء  فٌنية 

الءم مع سمات هذه المدارس الفنية، وقد تضمن هذا البحث دراسة سمات يلة تتالتشك
تصمي وضع  في  بها  واالستعانة  التكعيبة،  والمدرسة  الوحٌشية  ابتكاٌرية  المدرسة  مات 

واعتمدت   ، التنفيذ  وطرق  الخامات  في  مستحدثة  برؤى  مرتبطة  األزياء  لمكمالت 
واظ والتطبيقي،  الوصًفي  المنهج  على  الالدراسة  فنية هرت  قيم  تحقيق  إمكاٌنية  نتائج 

سمات  من  مستوحاة  األزياء  مكمالت  والوان  البنائية  الخطوط  في  تظهر  وجمالية 
 (13)ة.المدرسة الوحٌشية والتكعيب

 التعليق على دراسات المحور الثاني: 
اتفقت هذه الدراسات مع هذا البحث من حيث أن االقتباس أو االستلهام من  

ال الفنون  أو  تصميم  العمارة  في  وابتكارية  إبداعية  حلول  تعطى  التشكيلية  أو  قديمة 
 ديدة.األزياء وبذلك تحقق قيم فنية وابتكارية جمالية بالوصول الى أفكار إبداعية ج

 الدراسة النظرية للبحث: 
ان التعلم القائم على االنترنت هو استخدام التكنولوجيا لتسهيل وصول محتوى  

سيط للتفاعل بين الطالب والمعلم وجميع الطالب حيث تدعم  المقرر للطالب كما أنه و 
التكنولوجيا االتصال من فرد إلى أخر أو من فرد إلى مجموعة أفراد أو من مجموعة 

، (3)مرجع سابق  )إلى مجموعة أخرى وذلك كما ذكر )حسن الباتع والسيد عبد المولى  أفراد 
المالح الكريم  عبد  على ،  ((14)محمد  القائم  التعلم  استراتيجية  أن  الغريب  رأي  وكان 

في  انتشارا  اإلليكترونية  التعلم  استراتيجيات  أكثر  من  هي  التعليمية  االنترنت  مواقع 
در إليكترونية متنوعة تعرض على االنترنت، حيث أنها تقدم العالم نظًرا لتقديمها مصا

ق التعليمية واألفالم والصور خدمات ومواقع تعليمية متنوعة تتضمن المحتوى و الوثائ
 .(15)واألحداث باإلضافة الى قواعد البيانات 
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أن   ترى  دراسة  التفاعل  ويوجد  استخدام  عن  الجامعة  وعزوف طالب  تحفظ 
وا بالفيديو  عبر المتزامن  المقدم  التعليم  في  اإلليكتروني  بالبريد  المتزامن  غير  لتفاعل 

االجتماعيا الشبكات  تأثير  وكذلك  عبر لشبكات،  المقدم  بالتعليم  التفاعل  على  ة 
 . (16)الشبكات 

ان   اإلنترنت  مواقع  على  مقاله  في  عبر  ويذكر  التعليم  في  يفكر  الطالب 
ا المتزامن وغير  التعلم  لمتزامن ويريد أن يعرف ما هو نوع  اإلنترنت وربما سمع عن 

تعليم عبر اإلنترنت نت متزامن، فهذا يعني أنه التعلم. عندما يقال أن التعلم عبر اإلنتر 
خالل  من  المتزامن  غير  التعلم  يحدث  بينما  الفعلي،  الوقت  في  يحدث  بعد  عن  أو 
التعلم  إن  القول  ويمكن  الفعلي،  الوقت  في  تفاعل  دون  اإلنترنت  عبر  القنوات 
تقنيات  خالل  من  اإلنترنت  عبر  والتعليم  التعلم  بأنه  هنا  يعرف  الذي  اإللكتروني، 

أقوى   أحد  هو   ، من  الشبكة  العديد  ستتضمن  للتعليم.  المتزايدة  للحاجة  االستجابات 
والمتزامن.  المتزامن  غير  اإلنترنت  عبر  التعلم  من  مزيًجا  المتبادل  التعلم  تصميمات 

التعلم المتزامن تماًما أو نهج التعلم غير المتزامن تماًما لكن النماذج التي تستخدم نهج  
 .(17)حسيكون لها بعض الميزات المختلفة بشكل واض

 التفاعالت المتزامنة والتفاعالت غير المتزامنة: 
ويذكر محمد الباتع أن التواصل في التعليم المعتمد على الويب يتوقف على  

وه  التواصل  في  األنية  عدم  أو  األنية  المتزامن  مبدأ  التواصل  نوعان  ي 
Synchronous    والتواصل الالمتزامنAsynchronous  (18)     ،  فاالتصال المتزامن

مصطلح يشير الى حدوث الشيء في نفس الوقت، فهو يتيح طرح األسئلة واإلجابة  
 ,(20) (19)عليها من قبل المتعلم بشكل تفاعلي في نفس الوقت 

حدوث الشيء في أوقات مختلفة بشكل  أما مفهوم " الال تزامن " فهو يعنى  
حتى مؤ  أو  ساعات  أو  دقائق  بضع  يقارب  زمنًيا  فأن    جل  ذلك  خالل  ومن  أيام، 

االتصال غير المتزامن يتيح االتصال مع االخرين في الوقت الذي نريده من خالل 
 (19)مرجع سابق. الرسائل الفورية أو استخدام البريد اإلليكتروني
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ر المتزامن نجد أن لكل نمط  عل المتزامن والتفاعل غيوبالنظر إلى أنماط التفا 
لتي يستخدم أدوات معينة كي تتناسب مع تلك الخصائص، منهما خصائصه المميزة وا

عبر  Allyويشير   التعليم  تتبنى  المنظمات  من  العديد  بدأت  متزايد  نحو  وعلى  بأنه 
الب الوصول إلى اإلنترنت، فمن خالل التعليم عبر اإلنترنت غير المتزامن يمكن للط

اإلنت عبر  التعليم  يتميز  بينما  وقت،  أي  في  التعليمية  بالتفاعل  المواد  المتزامن  رنت 
  (21)الحقيقي في نفس الوقت بين الطالب والمعلمين.

 أدوات التفاعالت المتزامنة:  ▪
  Chattingوتتمثل أدوات التعليم اإلليكتروني المتزامن مثل المحادثة والحوار  

شب على  )المحادثة  اإلنترنت  مجموعات  IRCكة  في  بأنواعها (  والمؤتمرات  النقاش 
المزودة  السمعية  كالمؤتمرات  والمعلمون  الطالب  بين  التفاعالت  توفير  إلى  تهدف 
المجال  في  األشخاص  متعددة  والمؤتمرات  الفيديو  مؤتمرات  والرسومات،  بالصور 

  .(22)الواحد 

 Synchronousوبالنظر إلى األدبيات التي تناولت أدوات التعليم المتزامن  
Learning Tools فنجد أتفاق على مجموعة من األدوات حسب رأي )محمد عبد ،

مرجع  (20)، نبيل جاد عزمي  (25)، نبيل جاد عزمي  (24)، اكرم فتحي مصطفى(23)الحميد  

 :) سابق
الحوار الشخصي   ➢ أو  المحادثة على شبكة    Chattingالمحادثة  ويطلق عليه 

 .Internet Relay Chat (IRC)أو نظام الدردشة  االنترنت 
بين   ➢ المتزامن  والتفاعل  االتصال  توفير  الى  تهدف  وهي  بأنواعها  المؤتمرات 

 المتعلم واألقران أو بين المعلمين بعضهم البعض، ومنها: 
 .AGCالمؤتمرات السمعية المزودة بالصور والرسوم   -
 Group Ware  النقاش مجموعات  -
 Video Conferences مؤتمرات الفيديو  -
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الواحد   - المجال  في  األشخاص  متعددة   Multi Userالمؤتمرات 
Domains. 

 Multi Obtect Oriented المؤتمرات متعددة الوسائل  -
 أدوات التفاعالت غير المتزامنة:  ▪

ير المتزامن  أما النوع الثاني من أدوات التفاعل عبر الشبكات أدوات التعليم غ 
Asynchronous Learning Tools   الحميد عبد  )محمد  فتحي (26)وهي  اكرم   ،

 مرجع سابق (25)نبيل جاد عزمي  ،مرجع سابق(24)مصطفى
 .e-mail                             البريد اإلليكتروني          ➢
 . Listservقوائم الخدمة                                            ➢
 .File Transfer (FT)ة نقل الملفات                        خدم ➢
 . Bulletin Board (BB)لوحة النشرات                            ➢
 .Static Web Pages (SWP)صفحات الويب الساكنة           ➢

 Interactive Web Pages (IWPصفحات الويب التفاعلية    

 م عبر اإلنترنت: إيجابيات التعلم المتزامن في التعلي 

للمتعلمين التفاعل بسهولة مع المعلمين والمتعلمين اآلخرين، مما يجعل  يمكن   •
 .األنشطة الجماعية ممكنة، بسبب الطبيعة االجتماعية للتعلم المتزامن

يتم التعلم المتزامن في الوقت الفعلي، مما يعني أنه يمكن للمتعلمين الحصول   •
مش أيًضا  يمكن  فورية.  مالحظات  واآلراء  على  األفكار  مع  اركة  بسرعة 

 .الزمالء المتعلمين

الدورة   • محتوى  من  أي  في  مشكلة  يواجهون  المتعلمون  كان  إذا  وبالمثل، 
على   والحصول  األسئلة  بطرح  لهم  يسمح  المتزامن  التعلم  فإن  التدريبية، 

 .إجابات فورية
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 سلبيات التعلم المتزامن في التعليم عبر اإلنترنت: 
مدى   • فعالية  لمحتوى  تعتمد  المتعلمين  المعلم  فهم  التدريبية على جودة  الدورة 

 .أكثر من اعتماده على المتعلمين أنفسهم
معين،  • وقت  في  باإلنترنت  متصلين  المتزامنون  المتعلمون  يكون  أن  يجب 

للمتعلمين   يمكن  ال  محدد.  تدريب  بجدول  تعلمهم  يلتزم  أن  يجب  وبالتالي 
 .الوصول إلى المحتوى أينما ومتى شاءوا

كية المجموعة للتعلم المتزامن في الوقت الفعلي، قد يشعر  أيًضا، نظًرا لدينامي •
بعض المتعلمين أنهم ال يتلقون االهتمام الفردي الذي يحتاجونه. هذا صحيح  

 (27)بشكل خاص إذا كان هناك أي جزء من التدريب ال يفهمونه بشكل كامل.

 نترنت: يجابيات التعلم غير المتزامن في التعليم عبر اإل إ •
ير المتزامن الكثير من المرونة. على الرغم من وجود يوفر التعلم غ  •

موعد نهائي في األفق عادًة، يمكن للمتعلمين غير المتزامنين التقدم 
وقت   أي  في  التدريبية  الدورة  إلى  والوصول  تناسبهم  التي  بالسرعة 

 .يختارونه ومن أي مكان

رات كنهم المشاركة في الدو يعني التعلم غير المتزامن أن المتعلمين يم •
 .بغض النظر عن المنطقة الزمنية أو الموقع

الوقت  • من  المزيد  المتعلمين  لدى  يكون  المتزامن،  غير  التعلم  مع 
أن  المحتمل  من  أنه  يعني  مما  يتعلمونها،  التي  المواد  في  للتفكير 

 .يفهموها بشكل أكثر دقة

نفسه   • المتزامن  غير  التعلم  يقدم  ذلك،  إلى  أفضل باإلضافة  بشكل 
سري أو  لألعمال  مئات  لديك  كان  إذا  المثال،  سبيل  على  النمو.  عة 

جعلهم   فيمكنك  العالم،  أنحاء  جميع  في  للتدريب  المتعلمين  آالف 
 .يصلون بسرعة دون الحاجة إلى التدريب وجًها لوجه
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 سلبيات التعلم غير المتزامن في التعليم عبر اإلنترنت: 
الرغم   • المتعلى  وصول  إمكانية  أن  من  إال  مدرس،  إلى  علمين 

االتصال من خالل التعلم غير المتزامن قد يكون محدوًدا. ال يمكن 
يحتاج   قد  المثال،  سبيل  )على  الفور  على  األسئلة  إجابات  تقديم 

 .المتعلمون إلى انتظار إجابة على بريد إلكتروني(
إلى شعور بعض   يؤدي عدم التفاعل مع المدربين وزمالئهم المتعلمين •

الحافز األفرا نقص  إلى  هذا  يؤدي  قد  آخر،  بمعنى  بالوحدة.  د 
 .والمشاركة في الدورات 

يتمحور التعلم غير المتزامن حول المتعلم، لذلك يحتاج أولئك الذين يأخذون  
الدورات بهذه الطريقة إلى االنضباط الذاتي والتركيز ليكونوا ناجحين في إكمال عمل 

 . (28)ةالدورة المطلوب

 :اس والمفهوم عند مصممي الموضة واألزياءااللهام واالقتب

المترادفتين   استخدام  بين  كبيرين  وخلطا  تداخال  رجب  رحاب  وجدت  وقد 
و )اقتباس( عند مصممي الموضة، بالبحث في األصل اللغوي لكل منهما، )استلهام(  

 وتمكنت الباحثة من توضيح الفارق بينهما لغويا واصطالحا، كاآلتي: 
يلهم الهاما فهو ملهم، ألهم هللا عبده خيرا أي أوصى اليه االستلهام: من ألهم:  

لغه اياه، الهمته الطبيعة شعرا: أي أب :ـ لقنه اياه ـ وفقه له ـ هداه اليه، وألهمه الوحي
ـ االقتباس:  أي أوحت اليه باشعر، ألهمه شيئا: أوزعه اليه كأن تقول: ألهمه جو الربيع 

مقتبس،   فهو  اقتباسا  يقتبس  اقتبس:  واستعاده،  من  أخذه  العلماء:  من  العلم  اقتبس 
منه أخذها  أي  كتاب:  من  أفكاره  االستلهام   .اقتبس  بين  الفرق  الدراسة  وتوضح 

االستلهام   .واالقتباس في الموضة حتى ال يحدث خلطا مع دارسي الموضة وباحثيها
الموضة:   تصميم  مادي في  مصدر  خالل  من  ما  شعورا  المصمم  الى  يوحى  أن 

مع أو  الجديد ملموس  تصميمه  إلبداع  المصمم  الشعورية  الحالة  تدفع  محسوس،  نوي 
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ينقل ب  المصدر األصلي، فال  يتأمل تفاصيل  التصميم  دون أن  عض أجزائه بدقة في 
الجديد  بعينه   .المقترح  المصمم مصدرا  يحدد  فيه  الموضة:  االقتباس في تصميم  أما 

ى هذه الجماليات التي أعجبته  بداية، يحلل جمالياته ثم يختار منها ما يشاء، يبني عل 
يكون   قد  الجديد  التصميم  الى  وينقلها  المصدر،  هذا  انشائية في  من عناصر وأسس 

كان  نقال   سواء  الفنية،  العناصر  تلك  لصياغة  واعادة  تحوير  فيه  أو  جزئيا  أو  كليا 
أو صناعيا طبيعيا  االقتباس  هو   .مصدر  و  الموضة  لمصممي  ثالث  هناك مصدر 

فهوم(، ليس كما ذكرنا قبل ذلك شرطا أن يكون المحرك للعمل الفني )الفكر( أو )الم
وس، و انما قد يكون فكرة عقلية، الجديد حسا شعوريا معنويا، أو مصدرا حقيقي ملم

فكرة  مجرد  أي  ذهنية  بارقة  تكون  قد  و  أصول،  و  أبعاد  ذات  ذهنية  فكرة  تكون  قد 
ليس شعورا معنويا فالمصمم    خاطفة، القصد هو كونها فكرة أو رأي، في هذه الحالة 

مع أو ضد رأي ما، و ليس مصدرا ملموسا حقيقيا نأخذ منه و نترك كما يحلو لنا، 
ه مصممي انما  أعمال  نقد  يأتي  ما  كثيرا  أن  هذا  على  و  المصمم،  بعقل  فكرة  ي 

 الموضة العالميين و تحليلها عند النظر لمرجعية العمل الى تعبيرين هما: 
(The concept behind the design/ collection is…)  ،( 

Fashion inspired by…)ك االقتباس  أو  االستلهام  عربيا  بها  معا، ال يقصد  هما 
ال تفرق اللغة األجنبية في حالة االستلهام و االقتباس في اللفظ اللغوي بالنسبة حيث  

المصمم  للغة اإلنجليزية، انما لغتنا العربية في دقتها للمعنى هناك فرق بين أن يستلهم  
بال المعني  الثاني  التعبير  يقتبس.  أن  المجموعة   Concept أو  أو  للتصميم 

 مرجع سابق(7)وراء التصميم. التصميمية بالكامل أي الفكرة من 

 إجراءات البحث التطبيقية: 
الطالب   يكتسبها  لكي  ومهارت  معارف  عدة  االقتباس  لدرس  الباحثة  أعدت 

ال واالختبار  التحصيلي  االختبار  والمعارف وطبقت  المهارات  تطبيق  قبل  قبليا  مهارى 
الطال واكتساب  التدريس  بعد  وبعديا  الطالب،  على  باالقتباس  المعارف الخاصة  ب 

والمهارات الخاصة باالقتباس في تصميم األزياء وذلك في مقرر أسس تصميم لطالب 
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متزامن  عن طريق التعلم المتزامن وغير ال  ذلكو   الفرقة األولى قسم االقتصاد المنزلي،
المتزامن   غير  للتعلم  آب  الواتس  وتطبيق  المتزامن  للتعلم  التعليمية  المنصة  باستخدام 

ليلة جدا في السكاشن مع ضيق وقت المقابلة، ولكن معظم المهارات بجانب مقابالت ق
اكتسبها الطالب من التعلم المتزامن وغير المتزامن لكثرة المقابالت والمناقشات وتقييم  

 بأول عن طريق التعلم غير المتزامن باستخدام الواتس آب . التصميمات أول

 أوال: االختبار التحصيلي: 
أعدت الباحثة اختبارا موضوعيًا لقياس فاعليه التعلم المتزامن وغير المتزامن  

 في تنمية المعارف التي اكتسبتها الطالب في تطبيق درس االقتباس. 

 ألسئلة كاآلتي:وكانت توزيع الدرجات في االختبار التحصيلي ل

 درجات    10السؤال األول    

 درجات  10السؤال الثاني   

 صدق وثبات االختبار التحصيلي: 

لمعامل    –أ   التربيعي  الجذر  بحساب  الذاتي  الصدق  يقاس  الذاتي:  الصدق 
( وهي قيمة تعبر عن صدق االختبار لقربها من الواحد 0.92ثبات االختبار ويساوي)

 .الصحيح
تم  –ب   ألفا    الثبات:  معامل  باستخدام  التحصيلي  االختبار  ثبات  حساب 

قيمة0.94وهو) وهي  الواحد   (  من  لقربها  التحصيلي  االختبار  ثبات  عن  تعبر 
 .الصحيح

 ثانيًا: االختبار المهاري:

المتعلقة   يهدف االختبار المهارى إلى قياس مدى اكتساب الطالب للمهارات 
التعل طريق  عن  األزياء  تصميم  في  روعي  االقتباس  وقد  المتزامن،  وغير  المتزامن  م 

ال االداء  اختبار  سؤال  المهارات ارتباط  قياس  على  وقدرته  االختبار  بأهداف  مهارى 
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من   المهارى  االختبار  سؤال  درجة  وكانت  األزياء  تصميم  في  باالقتباس  الخاصة 
(10 .) 

وهذه بعض من أعمال الطالب في االقتباس من العمارة الحديثة والتي طبقت  
التعلمعن   نمط  ملحق    طريق  وفي   ( المتزامن.  وغير  أخرى   5المتزامن  من    نماذج 

 عمل الطالب (
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 تفسير النتائج: 
 مدا  التبا  م ت    يوضح الةر  بين التابيت القبلك والتابيت البعدي فك الاؤاع األوع بايت1جدوع م

 د العد المتويط  التابيت  المتغير 
االنحراف  

 المعيا ي 

معامع 

 الماأ 
 قيمس ت 

د جس 

 الحريس 
 الداللس 

 الاؤاع األوع 
 0.15 1.32 74 2.39 قبلك 

31.44 73 

توجد 

فرو  

 0.18 1.54 74 8.58 بعدى 0.01عند

الـوبالنسبة       قيمة  وبحساب   األول  متوسط   T TEST   للسؤال  بين 
 T ) ق البعدي فوجد أن قيمة ت درجات التطبيق  القبلي و متوسط درجات التطبي

TEST)   = 31.44وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتي تساوى      31.44المحسوبة  
  2.65، وتساوى     0.05عند مستوى معنوية    2تساوى  بقيمتي ت الجدولتين والتي  

، فوجد أن قيمة ت المحسوبة  73وذلك عند درجة حرية   0.01عند مستوى معنوية  
اذًا هناك فرق جوهري بين متوسطي   0.01عند مستوى معنوية    أكبر من ت الجدولية

معنوية   مستوى  عند  يساوى    0.01المجموعتين  قبلي  التطبيق   متوسط  أن    وبما 
  8.58ومتوسط درجات التطبيق  بعدى يساوى    1.32بانحراف معياري قدره    2.39

قدره   معياري  متو   1.54بانحراف  من  أقل  قبلي  التطبيق   درجات  متوسط  سط أذًا 
 درجات التطبيق بعدى 
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لقبلي  ( يوضح الفرق بين درجات الطالب في االختبار التحصيلي ا1شكل رقم )
 للسؤال األول والبعدي

   الةر  بين التابيت القبلك والتابيت البعدي فك الاؤاع الثانك بايتمدا  التبا  م ت  2دوع مج

 العدد  المتويط  التابيت  المتغير 
االنحراف  

 المعيا ي 

عامع م

 الماأ 
 قيمس ت 

د جس 

 الحريس 
 الداللس 

 الاؤاع الثانك 
 0.17 1.51 74 2.81 قبلك 

26.22 73 

توجد 

فرو  

 0.12 1.04 74 8.62 بعدى 0.01عند

بين متوسط   T TEST   وبالنسبة لبند السؤال الثاني وبحساب  قيمة الـ    
 T ) أن قيمة ت درجات التطبيق  القبلي و متوسط درجات التطبيق البعدي فوجد  

TEST)   = 26.22وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتي تساوى      26.22المحسوبة  
  2.65، وتساوى     0.05عند مستوى معنوية    2بقيمتي ت الجدولتين والتي تساوى  

، فوجد أن قيمة ت المحسوبة  73وذلك عند درجة حرية   0.01عند مستوى معنوية  
ي اذًا هناك فرق جوهري بين متوسط   0.01وية  أكبر من ت الجدولية عند مستوى معن

معنوية   مستوى  عند  يساوى     0.01المجموعتين  قبلي  التطبيق   متوسط  أن  وبما 
  8.62ومتوسط درجات التطبيق  بعدى يساوى    1.51بانحراف معياري قدره    2.81

قدره   معياري  متوسط   1.04بانحراف  من  أقل  قبلي  التطبيق   درجات  متوسط  أذًا 
 يق بعدى. درجات التطب
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( يوضح الفرق بين درجات الطالب في االختبار التحصيلي القبلي  2شكل رقم )
 للسؤال الثاني  والبعدي

 التابيت القبلك والتابيت البعدي فك ارجمالك بايتمدا  التبا  م ت     الةر  بين 3جدوع م

 العدد  المتويط  التابيت  المتغير 
االنحراف 

 المعيا ي

معامع  

 الماأ

قيمس 

 ت

د جس  

 الحريس 
 الداللس 

 ارجمالك
 0.23 2.01 74 5.2 قبلك

34.5 73 

توجد 

فرو  

 0.27 2.31 74 17.2 بعدى 0.01عند

بين متوسط درجات  T TEST   وبالنسبة لبند اإلجمالي وبحساب  قيمة الـ
 (T TEST ) التطبيق  القبلي و متوسط درجات التطبيق البعدي فوجد أن قيمة ت 

بقيمتي ت   34.49وبمقارنة قيمة ت المحسوبة والتي تساوى      34.49المحسوبة =  
عند مستوى    2.65، وتساوى     0.05عند مستوى معنوية    2الجدولتين والتي تساوى  

، فوجد أن قيمة ت المحسوبة أكبر من    73وذلك عند درجة حرية     0.01معنوية   
معنوية   مستوى  عند  الجدولية  بين  0.01ت  جوهري  فرق  هناك  متوسطي   اذًا 

  5.2وبما أن متوسط التطبيق  قبلي يساوى     0.01المجموعتين عند مستوى معنوية  
بانحراف   17.2متوسط درجات التطبيق  بعدى يساوى  و   2.01بانحراف معياري قدره  

قدره   درجات   2.31معياري  متوسط  من  أقل  قبلي  التطبيق   درجات  متوسط  أذًا 
 التطبيق بعدى. 
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القبلي  لفرق بين درجات الطالب في االختبار التحصيلي ( يوضح ا3شكل رقم )
 اإلجمالي والبعدي

بين   إحصائية  دالة  ذات  فروق  توجد  بأنه  األول  الفرض  يتحقق  وبذلك 
متوسطي درجات الطالب في االختبار التحصيلي )المعارف والمعلومات( قبل / بعد 

ف االقتباس  تدريس  في  المتزامن  وغير  المتزامن  التعلم  من  استخدام  األزياء  تصميم  ي 
 االختبار البعدي. العمارة الحديثة لصالح

   الةرو  بين متوياك  التابيت القبلك والبعدي فك االلتبا  المها ى4جدوع م

 المتويط  العينس المجموعات المتغير 
االنحراف 

 المعيا ي

معامع  

 الماأ
 قيمس ت

د جس  

 الحريس 
 الداللس 

 المها ى
 0.24 1.39 1.88 74 قبلك

26.06 32 0.000 
 0.2 1.12 8.48 74 بعدي

الـ     قيمة  وبحساب  المهارى  لالختبار  متوسطي    T TESTوبالنسبة  بين 
القبلي والتطبيق البعدي فوجد أن قيمة ت  المحسوبة =  (T TEST) درجات التطبيق 

تساوى      26.06 والتي  المحسوبة  قيمة ت  الجدولتين    26.06وبمقارنة  بقيمتي ت 
عند مستوى معنوية   2.75، وتساوى    0.05عند مستوى معنوية  2.04تساوى  والتي  
حرية     0.01 درجة   عند  ت   32وذلك  من  أكبر  المحسوبة  ت  قيمة  أن  فوجد   ،

التطبيقين    0.01الجدولية عند مستوى معنوية   بين متوسطي  هناك فرق جوهري  اذًا 
بانحراف   1.88يساوى  وبما أن متوسط التطبيق القبلي      0.01عند مستوى معنوية  

قدره   يساوى    1.39معياري  البعدي  التطبيق  قدره   8.48ومتوسط  معياري  بانحراف 
 أذًا متوسط درجات التطبيق البعدي أعلى من متوسط درجات التطبيق القبلي . 1.12
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 درجات الطالب في االختبار المهارى القبلي والبعدي( يوضح الفرق بين 4شكل رقم )

الث  الفرض  يتحقق  بين  وبذلك  إحصائية  دالة  ذات  فروق  توجد  بأنه  اني 
المتزامن   التعلم  استخدام  بعد   / قبل  المهارى  االختبار  في  الطالب  درجات  متوسطي 

الحديثة   العمارة  من  األزياء  تصميم  في  االقتباس  تدريس  في  المتزامن  لصالح  وغير 
 االختبار البعدي.

   لحااب األثر5جدوع  قم م

 المتويط  المجموعات المتغير 
الد جس  

 العظمى

قيمس ثابت  

 باالك 
 النتيجس

 المها ى
 1.88 قبلك

 يوجد فاعليس  1.47 10
 8.48 بعدي

الاؤاع  

 األوع

 2.39 قبلك
 يوجد فاعليس  1.33 10

 8.58 بعدي

الاؤاع  

 الثانك

 2.81 قبلك
 يوجد فاعليس  1.51 10

 8.62 بعدي

 التحصيلك 
 7.06 قبلك

 يوجد فاعليس  1.54 30
 27.12 يبعد

 استبيان اتجاه الطالب نحو التعلم المتزامن والتعلم غير متزامن 

 

 العبا ات
 ال أوافت أوافت بلى حد ما  أوافت

 النابس العدد  النابس العدد  النابس العدد 

 أوالًم اليعو  بالرضا تجاإ التعلم المتزامن بالتوازي مع التعلم غير المتزامن

ياهع عمليس التعلم  - 1

 لها باياس. ويجع
55 74.32 13 17.57 6 7.89 

يجعع عمليس التعلم أفثر  - 2

 جا بيس وتيويقا. 
62 83.87 8 10.81 4 5.40 

يحةز علك التعاون  - 3

والميا فس   مع زم  ك فك  

 عمع التصميمات المالوبس.

65 87.83 7 9.45 7 9.45 

يجد صعوبس فك فهم  - 4

 وتنةيذ بعض المها ات. 
4 5.40 10 13.51 60 81.08 
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ياهع تعلم االقتباس فك  - 5

 تصميم األزياء بهذإ الاريقس. 
65 87.83 7 9.45 2 2.70 

يتيح التيا  الوقت   - 6

 المنايو للتعلم.
70 94.59 3 25.00 1 6.58 

 ثانياًم فاعليس ايتمدا  التعلم المتزامن بالتوازي مع التعلم غير متزامن فك التعليم

ن يوفر التعلم المتزام - 1

التعلم غير بالتوازي مع 

 المتزامن الوقت والمجهود.

70 94.59 4 5.40 0 0.00 

يتيح ايترجاع المحتوى  - 2

 التعليمك فك أي وقت.
64 84.21 11 14.47 1 1.32 

يوفر تبادع األنياس   - 3

التعليميس بين المتعلم والمعلم 

 فك أيرع وقت.

64 84.21 6 34.21 4 5.26 

يضيف عوء تد ياك   - 4

زا د على فاًع من المعلم 

 والمتعلم.

10 13.51 4 5.26 60 81.08 

يزيد التعلم المتزامن مع  - 5

التعلم الغير متزامن فرص 

متابعس المعلم للا ب وتقييم 

 أدا هم.

67 90.54 5 6.75 2 2.70 

ياهع عمليس البحث عن   - 6

 المعلومات. 
59 77.63 13 17.11 4 5.26 

 ه:ويتحقق الفرض الثالث بان 
المتزامن  يوجد   غير  والتعلم  المتزامن  التعلم  نحو  الطالب  لدي  إيجابي  اتجاه 

 فيما يتعلق: 

 وال: الشعور بالرضا تجاه التعلم المتزامن بالتوازي مع التعلم غير المتزامن. أ
من  عالية  للطالب  بالنسبة  التعلم  هذا  طريقة  تجاه  الرضا  نسبة  كان  بحيث 

ب التعلم وجعلها عملية  التعلم بسيطا ومشوقا ويحفز سيطة  حيث سهولة  وجعل عملية 
الوقت  اتاحة  تعلم االقتباس في تصميم األزياء مع  الزمالء ويسهل  التعاون مع  على 

 المناسب للتعلم. 

بعض  وتنفيذ  فهم  في  صعوبة  وجود  تجاه  جدا  منخفضه  النسبة  وكانت 
 المهارات.
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التعل  مع  بالتوازي  المتزامن  التعلم  استخدام  فاعلية  في  م  ثانيا:  المتزامن  غير 
 التعليم. 

التعلم   في  النمط  هذا  استخدام  فاعلية  يثبت  فانه  المحور  لنتائج هذا  وبالنظر 
من حيث توفير الوقت للتعلم وتوفير تبادل األنشطة بين المتعلم والمعلم أسرع وأسهل 
عبء  يزيد  انه  على  تحفظهم  مع  وبسهوله  باستمرار  للطالب  المعلم  متابعة  وسهولة 

 لى الطالب والمعلم.عتدريسي 
وذلك      المعلومات  عن  البحث  تسهيل  ناحية  من  متوسطة  آرائهم  وكانت 

يرجع ألنهم يعتمدوا على الهاتف المحمول وتكلفة الدخول المواقع تزيد عليهم، ولكن  
 الدخول على الواتس آب وتلقي كل ما يرسله المعلم أسهل وأيسر.

 توصيات البحث: 
بهذا النمط من التعلم بما يقدمه للطالب من سهولة    توصي الباحثة باإلهتمام  –  1

ملفات   من  وقت  أي  في  استرجاعها  وسهولة  المعلومات  لتلقي  ويسر وسرعة 
 وفيديوهات.

لطالب    –  2 االنترنت  الدخول على شبكة  تكاليف  ودعم  التحتية  بالبنية  االهتمام 
القادرين غير  وخاصة  الحكومية  عصر    الجامعات  مواكبة  يستطيعوا  لكي 

 لتكنولوجيا وتلقي المعلومات.ا

تدريب كافة المعلمين وأعضاء هيئة التدريس على هذا النمط من التعلم ألنه    –  3
المستمر ألعمال الطالب مما يرفع من المستوى المهاري  يوفر الدعم والتقييم  

 والمعرفي لدي الطالب. 

وفيديوها   تشجيع  -  4 االلكترونية  المعلومات  مصادر  اعتماد  على  ت  الطالب 
 . التلبيس والتلوين

 مراجع البحث 



 

http://ejos.journals.ekb.eg – Vol (10) N (35) July 2022 

 أمانى رأفت بشرى /د

384 

1- Munoz,M. ,Munoz,P.and Delgado,C.(2010).Personalized service-

oriented e-learning environment .IEEE international computing . 

IEEE computer society . 

2-  Jorgensen. D ( 2003 ) . The Challenges and Benefits of 

Asynchronous Learning .  Networks . Journal of the Reference 

Libran . 

الايد م -3 المولى  الباتع والايد عبد  ارل ترون2009حان  التعليم  النظريس   م  الرقمك،    –ك 

 ارنتاج. اري ند يس. دا  الجامعس الجديد . –التصميم 

4- Ruggiero, D ., &  Boehm,J .(2016) . Design and development of a 

learning Design  Virtual internship program . The International 

Review of Research in Open and Distributed Learning . 

5- 5-https://covid19.who.int/ 

6- https://worldscholarshipforum.com/ar/what-is-synchronous-and-

asynchronous-learning/ 

م -7 الةنيس  2021 حاب  جو محمود حاان  األعماع  المعاصرم مصد    .  البو تريه  لةن 

العما   والةنون والعلو  ارناانيس. المجلد   . 6اقتباس ابت ا ي لمصممك الموضس، مجلس 

 29العدد 

 . مدى تم ين الاالبس المعلمس من توظيف  2018ممريم بنت عبد الرحمن بن محمد الةالح  -8

نحو   ارل ترونك واتجاهاتهن  التعلم  بيئات  فك  المتزامن  المتزامن وغير  االتصاع  أدوات 

ايتمدامها. فليس التربيس جامعس األمير  نو  . م تو التربيس العربك لدوع المليج. المجلد  

 149. العدد  39س 

الرحمن عةيةك م -9 التد يو "المتزامن، غير     .2018محمد فماع عبد  أنماف  التةاعع بين 

جماعيس"   "فرديس،  الميا فس  وماتويات  االفتراضيس  الةصوع  عبر  المدمج"  المتزامن، 

لدي  التعلم  بيئس  والرضا عن  المتحرفس  الريو   وبنتاج  مها ات تصميم  تنميس  فك  وأثرإ 

   4عدد   .28ف ب فليس التربيس  الجمعيس المصريس لت نولوجيا التعليم. مجلد 

م -10 مويى  على  الحافظ  عبد  ممتزامن  2020على  التةاعع  نمط  الت ف  أثر  غير    - . 

متزامن  فك     برامج التعلم عبر ارنترنت على تنميس مها  ات المعالج الرقمين للصو   

المعلمين .   الا ب  لدى  التعليمين  اري ند يس.  والريومات  جامعس  التربيس.  فليس  مجلس 

 األوع  العدد الرابع. الجزء

م -11 آلرين  ومؤلةين  حان،  محمد  ييد  هليوبوليس   .  2017شيرين  مدينس  عما    فن 

المتمصصس.   للد ايات  المصريس  المجلس  األزياء.  لتصميم  فمصد   الجديد "  "مصر 

 17جامعس عين شمس. فليس التربيس النوعيس. عدد 

صبيانك  منى بنت فهد بن محمد الغامدي، ومؤلةين آلرين، نو  عبد الهادي حاين ال   -12

الاعودي  2019م التي يلك  للةن  الجماليس  القيم  من  فباعس  قميس  تصميمات  ايتلها    . 

وتوظيةها فك تصميم األزياء على نمو ج القياس. مجلس التصميم الدوليس.الجمعيس العلميس  

   2. عدد  9للمصممين. مجلد 

مصاةك   -13 هللا  عبد  مفافمس  فم2018العيد وس  والت عيبيس  الوحييس  المد يس  صد   . 

الجمعيس   ارناانيس.  والعلو   والةنون  العما    مجلس  األزياء.  م م ت  تصميم  فك  بلها  

 11العربيس للحضا   والةنون اري ميس. عدد 

 . األيس التربويس لتقنيات التعليم ارلي ترونك. عمان.  2010محمد عبد ال ريم الم ح م -14

 دا  الثقافس للنير والتوزيع.

https://worldscholarshipforum.com/ar/what-is-synchronous-and-asynchronous-learning/
https://worldscholarshipforum.com/ar/what-is-synchronous-and-asynchronous-learning/


 

 385 2022  ليويو ( 35عدد )لا(  10المجلد ) –ة راسات المتخصصالمجلة المصرية للد

 رات االقتباس فى مقرر تصميم األزياء تنمية معارف ومهافعالية استخدام التعلم املتزامن والتعلم غري املتزامن يف

م -15 بيماعيع  زاهر  االحتراف 2009الغريو  الى  التابيت  من  ارلي ترونك،  التعليم   . 

 والجود . القاهر  عالم ال تو.

مويىم -16 على  الحافظ  عبد  على    .2019على  قا م  ارنترنت  عبر  برنامج  تصميم 

التةاع ت المتزامنس وغير المتزامنس لتنميس التحصيع المعرفى لمها ات المعالجس الرقميس 

ل التعليميس  القومك  للصو  والريومات  المرفز  الاويس.  التربيس بجامعس  دى ف ب فليس 

 للبحوث التربويس والتنميس بالقاهر .

17- https://worldscholarshipforum.com/ar/what-is-synchronous-and-

asynchronous-learning 

م -18 الباتع  الم تبس 2015محمد  اري ند يس.  التعليم.  فك  الويو  ت نولوجيا  توظيف   . 

 التربويس.

19- Crubbs, J. (2004). E-Mail and Instant Massaging, on: Hossein, 

Bidgoli (Editor). The Internet Encyclopedia. Volume, A-F. 

Hoboken: John Wiley & Sons, Inc 

م -20 عزمك  جاد  ف2014نبيع  ارلي ترونك.  التعليم  ت نولوجيا  الة ر .  2 .  دا   القاهر . 

 العربك.

21- Ally, M. (2004). Foundation of Educational Theory for Online 

Learning, on Terry, Anderson & Fathi, Elloumi (Editor), Theory 

and Practice of Online Learning. Athabasca: Athabasca University. 

البديع عاي -22 الااهر &  ضا عبد  الايد  م شيد   ارلي ترونك.  2012س  التعليم   . جود  

 ي ند يس. دا  الجامعس الجديد .  ؤيس معاصر . ار

م  محمد -23 الحميد  عالم  2007عبد  القاهر .  األنترنت.  شب س  فك  وارع    االتصاع   .

 . ال تو

التعليميس،  ؤيس ونما ج تعليميس  2006أفر  فتحك مصاةى م -24  . بنتاج مواقع االنترنت 

 بر مواقع االنترنت. القاهر . عالم ال تو. معاصر  فك التعلم ع

  . ت نولوجيا التعليم ارلي ترونك. القاهر . دا  الة ر العربك. 2008عزمك منبيع جاد    -25

  . البحث العلمك فك ت نولوجيا التعليم. القاهر . عالم ال تو.2005محمد عبد الحميد م -26

27- https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-
education/ 

28-  https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-
asynchronous-learning/ 

 

https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/
https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/
https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-asynchronous-learning/
https://www.learnupon.com/blog/synchronous-learning-asynchronous-learning/

