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 مضتدلص البحح.

-E   ةاإللكترونيددداألنشدددطة  قائمدددة عمدددمالبحدددث  لدددم تسدددميم اسدددتراتيجية تعميميدددة  هدددد 
activitiesالخدرائط الذهنيدة  األنترندت عبدر(Mind map محدررات الويدب التشداركية ،Wiki ،

 & Quizzesوالواجبددددات  االختبددددارات، Discussion Boardلوحددددات المناقشددددة 
Assignments  وفددم مراحددو نمددوذج سددالمو )Salmons Model (2004)  لتنميددة ،

كسدابه  ، لتربية جامعدة نجدرا بكمية ا االقتساد المنزلي لدى طالباتمهارات التفكير االبتكاري  وا 
 لدم تددديم مجموعدة مد  التسدميمات   ضدافة، مهارات معالجة مشكالت تسميم مالبس األطفداو

( 86، وتكوندت عيندة البحدث مد  )استخدام المدنهج التجريبديتم و ، الُمعالجة تسميمياً الممبسية 
سد  يدرُ ة جامعدة نجدرا  م  طالبات المستوى السابع بدسم االقتساد المنزلي بكميدة التربيدطالبة 

بإعدداد قائمدة لمهدارات التفكيدر  الباحثدا تضمنت  جدرااات البحدث قيدام مدرر مالبس األطفاو، و 
اسددتمارة  ،اختبددار مهددارات التفكيددر االبتكددارياالبتكدداري، وتسددميم مجموعددة مدد  أداتددي قيدداس  

 فددرم داو لتديدديم المنتجددات الممبسددية التددي تددم معالجتهددا، وتوسددمت نتددائج البحددث  لددم وجددود
االسدتراتيجية الدائمدة عمدم األنشدطة  لفعاليدةرجدع ي حسائيًا في تنمية مهارات التفكير االبتكاري 

 لددم وجددود عالقددة  يجابيددة قويددة بددي   نتددائج البحددث ، كمددا توسددمتاألنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدد
بدس مستوى مهارات التفكير االبتكاري ومستوى أداا الطالبات فدي معالجدة مشدكالت تسدميم مال

تنميددة فددي  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة  باسددتخدامعميددي يوسددم البحددث  األطفدداو، وبنددااً 
 كسدابه  ؛ لمدا لهدا مد  تد ثير  يجدابي فدي مهارات التفكيدر االبتكداري لطالبدات االقتسداد المنزلدي

نتدداج المالبددس عامددة، ومالبددس األطفدداو عمددم وجددي  المهددارة فددي معالجددة مشددكالت تسددميم وا 
 .الخسوص

، مهددارات التفكيددر االبتكدداري، األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة فعاليددة، لكممددات المفتاحيددة  ا
 االقتساد المنزلي.طالبات تسميم مالبس األطفاو، 
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The effectiveness of designing an instructional strategy based on  E-

activities via the Internet to develop Creative thinking skills for home 

economics students to tackle children's clothing design problems 

Abstract: 

The aim of the research is to design an instructional strategy based on e-

activities via the Internet (Mind map, Wiki, discussion board, quizzes & 

assignments) according to the stages of the Salmons Model (2004), to develop 

Creative thinking skills Among the students of home economics at the College 

of Education, University of Najran, and providing them with the skills to tackle 

the problems of designing children's clothes, In addition to presenting a set of 

treated clothing designs, the experimental method was used, and the research 

sample consisted of (17) students from the seventh level students at the 

Department of Home Economics at the College of Education at the University 

of Najran studying the children's clothing course, and the research procedures 

included prepared a list of creative thinking skills, design A set of two 

measuring tools: the test of creative thinking skills, a form for evaluating the 

clothing products that were tackled, and the results of the research found that 

there is a statistically significant difference in the development of creative 

thinking skills due to the effectiveness of the strategy based on e-activities via 

the Internet, and the results of the research also found a Strong positive 

correlation Between the level of creative thinking skills and the level of female 

students ’performance in tackling problems in designing children's clothes. 

Accordingly, it is recommended to research the use of e-activities via the 

Internet in developing creative thinking skills for home economics students; 

Because it has a positive impact in giving them the skill in dealing with the 

problems of designing and producing clothes in general, and children's clothes 

in particular. 

Key Words: effectiveness, E-activities via Internet, creative thinking 

skills, children's clothing design, home economics students,. 
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 .مكدمة

فرضددت التطددورات المتسددارعة فددي التكنولوجيددا التعميميددة ومجدداالت توظيفهددا ونظريددات 
بدرز أ، ومد  األنترندتعديددة لمسدممي ومطدوري بيئدات الدتعمم عبدر  تحددياتالتعمم وتطبيداتهدا، 

تمك التحديات  كيفية تسدميم عوامدو التحفيدز وتعزيدز انخدراط المتعممدي  فدي الدتعمم، تعزيدز دور 
، كيفيدددة االبتكددداري فدددي تنميدددة المهدددارات فدددوم المعرفيدددة ومهدددارات التفكيدددر لمسددداهمةاالعوامدددو 

ثددراا التفدداعالت التعميميددة  االسددتفادة مدد  تطددورات التكنولوجيددا وتطبيداتهددا فددي تيسددير الددتعمم وا 
تطدوير بيئدات تعميميدة أكثدر واالجتماعية لممتعممي ، وتوظي  مبادئ نظريات التعميم والتعمم في 

عمددم كيفيددة تسددميم  األنترنددتاهتمددام مسددممي ومطددوري بيئددات الددتعمم عبددر  تركددز لددذا؛ جاذبيددة
بما يتيح الفرسة لممتعمم في التفكيدر والت مدو فدي الدتعمم وقبدوو وجهدات  ،وتنظيم سياقات التعمم

خري  ونددها في ضوا معايير منطدية، ووسواًل لممسداهمة الفاعمدة فدي بنداا مجتمعدات األنظر 
 رات التفكير.تعميمية تعزز م  مها

وفددي بددادئ األمددر كددا  تركيددز البدداحثي  فددي فاعميددة بيئددات الددتعمم عبددر الويددب والفوائددد 
بيئددات  أ  Khlaisang and Songkram (2019)التعميميددة التددي تحددهددا، حيددث أكددد 

تسهم بشكو فاعو في تطوير المهارات المتطمبة لمتعامدو مدع الددر  الواحدد  األنترنتالتعمم عبر 
أ   Holland (2019) وأشددارمدد  أبرزهددا مهددارات التفكيددر والتواسددو الفعدداو، والعشددري ، و 

المسدممة بشدكو جيدد تدإدي  لدم تعزيدز فدرص التفداعالت التعميميدة  األنترندتبيئات التعمم عبدر 
واالجتماعيددة التددي تسدداعد المددتعمم عمددم بندداا تعممددي وتشددارك المعددار  والمددوارد التعميميددة، كمددا 

تسهم بدور فاعو في تعزيدز الدتعمم وتطدوير مهدارات  التي لتعمم الرقميةكائنات ا أنها تعتمد عمم
تمتمدك  مكانيدات  اإللكترونديأ  نظم وبيئات التعمم  فذكر Kurt (2019)أما ، االبتكاري التفكير

 ضدافة  لدم تعزيدز مكدا ،  أوهائمة فيما يتعمم بالوسوو لمسادر المعمومات دو  التديد بزمدا  
منسددات الددتعمم المالئمددة لتدددديم  جددرااات الددتعمم فددي سددورة أنشدددطة  ، وتددوفيرأسدداليب الددتعمم

 لكترونية. 
فدددي ظدددو تطدددور التطبيددددات التكنولوجيدددة وظهدددور نظريدددات حديثدددة تدددددم رإى جديددددة و 

 ،األنترندتعبدر  E-activities ةاإللكترونيداألنشدطة  مسدطمح ظهدرإلجرااات التعميم والدتعمم، 
والتدي تهدد  لتيسدير عمميددات  ،ارسددات المخطدط لهداهدي عبدارة عد  مجموعدة اإلجدرااات والممو 

تاحدة المدوارد  ،م  خالو تعزيز التفاعالت التعميمية واالجتماعية ،األنترنتالتعميم والتعمم عبر  وا 
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 ولألنشدطة، األنترندتفدي بنداا مجتمعدات الدتعمم عبدر  ز دور المدتعمميدعز لتوالتطبيدات المختمفدة 
منتدديات الندداش، فدر  الدردشدة،  كمداو المهدام   منها عديدة أشكاو األنترنتعبر  ةاإللكتروني

، األنترندت، البحدث عبدر محدررات الويدب التشداركيةوالتكميفدات، التددوي  ب نواعدي، المشداركة فدي 
هم بشددكو فاعددو فددي تعزيددز تسددوهددم كتابددة التدددارير والممخسددات، و  عددداد العددروض التدديميددة، 

  ضدافة، وتعمدم األقدرا أسداليب الدتعمم بدالفريم  ، وتكوي  عالقات وروابط اجتماعية، ودعمالتعمم
 . لم زيادة التفاعو والمشاركة وتعزيز االنخراط في التعمم

، األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدواهتمت عديد م  الدراسات بالكش  ع  فاعميدة األنشدطة 
  لدم (Watkins, 2005; Mackenzi & Ballard, 2015)حيث توسمت نتائج دراسدات 

تسددداعد عمدددم زيدددادة معددددالت الدددتعمم وتحسدددي  نسدددبة  األنترندددتعبدددر  ةلكترونيددداإل أ  األنشدددطة 
فددي الددتعمم، وتعزيددز مشدداركة المددتعمم فددي الددتعمم، وفددي السدديام ذاتددي  واالسددتمراريةاالسددتبداا 

عبدددر الشدددبكات  ةاإللكترونيددد لدددم فاعميدددة األنشدددطة  AlSaleem (2018)توسدددمت دراسدددة 
نتدددائج دراسدددة وكشدددفت هدددارات فدددوم المعرفيدددة، االجتماعيدددة فدددي تحسدددي  مهدددارات الفهدددم والم

Bilbao, Varela, Bravo, Rodriguez, Garcia and Gonzaler (2014)   أ
تحدددم فاعميددة فددي تنميددة المهددارات المرتبطددة بتكنولوجيددا  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة 

واالسدتعداد لدددرتها عمدم تحديدم مسدتوى عداو مد  المشداركة والتحفيدز  ؛المعمومات واالتساالت
فددي تحسددي   ةاإللكترونيددومدد  خددالو مددا سددبم تت كددد فاعميددة األنشددطة ، فددي الددتعمم واالسددتمرارية

 .مخرجات التعمم في مجاالت متنوعة
بيئدات الدتعمم  مطدوروُتعد مهارات التفكير االبتكاري م  األهدا  الرئيسدية التدي يسدعم 

بيئدة تدوفير عناسدر مد  بينهدا   عددةيتطمب تطوير تمك المهارات ها، حيث دلتحديعبر األنترنت 
تاحدة الفرسدة لممتعممدي  لتبدادو  تعميمية تعزز مشداركة المتعممدي  فدي الدتعمم وحدو المشدكالت، 

خدددري ، تدددوفر خبدددرات الدددتعمم الدائمدددة عمدددم تندددوع مسدددادر اآلراا وقبدددوو ونددددد وجهدددات نظدددر األ
ني  وفددددرز  تاحدددة الفرسدددة لتسدددالحسدددوو عمدددم المعمومدددات واكتشدددا  المعددددار  المطموبدددة، 

عادة استخدام المعمومات التي تم الوسوو  ليها فدي سدياقات تعميميدة أخدرى،  ولمدا المعمومات وا 
 يمكددد  الددددوو أ مددد  فوائدددد أكددددتها الدراسدددات السدددابدة؛  األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيدددلألنشدددطة 
 قد ُتسهم في تطوير مهارات التفكير االبتكاري. األنترنتعبر  ةاإللكترونياألنشطة 
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 األنترندددددتفعاليدددددة بيئدددددات الدددددتعمم عبدددددر  بالكشددددد  عددددد مدددددت بعدددددض الدراسدددددات واهت
 Sarikhani, Salari andواستراتيجياتها في تطوير مهارات التفكير االبتكداري، حيدث أشدار 

Mansouri (2016)  ُتسددهم فددي تطددوير مهددارات التفكيددر  األنترنددتأ  بيئددات الددتعمم عبددر
 لدم أ  الددتعمم  Wheeler, Waiter and Bromfield (2002)االبتكداري، كمدا توسدو 

أ   Delavar and Ghorbani (2012)ُيحس  مهارات التفكير االبتكداري، وأكدد  اإللكتروني
 Badali, Dana، أمدا االبتكداريُتسدهم فدي تطدوير مهدارات التفكيدر  االفتراضديةبيئدات الدتعمم 

Mazare, Farokhi Tirandaz and Herfedoost (2013)   فدددد توسددموا  لددم ا
، وتوسدمت نتدائج دراسدة االبتكداريُتسهم في تطدوير مهدارات التفكيدر  ةاإللكترونيممفات اإلنجاز 

Roar, Lipka, Weidlich and Bastiaens (2018)  التعميمدات واالرشدادات  أ  لدم
ُتسددهم فددي تطددوير مهددارات التفكيددر االبتكدداري، أمددا  األنترنددتالتددي تددددم فددي بيئددات التعمدديم عبددر 

Wongane, Chaijaroen and Vongtathum (2019)  فدد توسال  لم فعاليدة نمدوذج
لبيئددة تعمددم بنائيددة رقميددة فددي تطددوير مهددارات التفكيددر االبتكدداري لدددى طددالب الجامعددة، وأشددار 

Apino and Retnawati (2017)  ةاإللكترونيد لدم أ  التسدميم التعميمدي الجيدد لألنشدطة 
 .االبتكارييسهم في تطوير مهارات التفكير 

تحظم مهارات التفكير االبتكاري ب همية خاسة في مجاو تسميم األزياا، حيدث ُيعدد و  
ة يف  تسميم األزيداا عمميدة ابتكاريدة فدي المددام األوو، وبالتدالي فدإ  ابتكدار معالجدات تسدميم

يتطمددب تددوفر مهددارات التفكيددر االبتكدداري،  فددي مرحمددة المهدددلمشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو 
مشددكالت  فددي تشددخيص مهددارات طالبددات االقتسدداد المنزلدديضددروريًا لتطددوير  والتددي ُتعددد مطمبدداً 
، حيددددث تمثددددو المعالجددددات التسددددميميةالمعالجددددات تنفيددددذ الحمددددوو و  وتدددددديم تسددددميم المالبددددس

مدد  المشددكالت الممبسددية التددي  عديدددضددروريًا لمتبمددب عمددم  اً مالبددس األطفدداو أمددر لالتسددميمية 
م  المشكالت التي تتعمم  مدا بالتسدميم أو اإلنتداج  عديدتواجي المستهمك في األسوام، فهناك 

األمر الذي يتطمب دراسة تمك المشكالت البتكار الحموو التسميمية لها بمدا يمبدي  ؛أو التشطيب
 .وظيفيًا وجماليًا واقتسادياً  الطفومتطمبات واحتياجات 

يم واهتمددت بعددض الدراسددات ببحددث تدد ثير التفكيددر االبتكدداري عمددم تطددوير مهددارات تسددم
 ;Wen-Juan, 2011; Bye, 2010; Yongiin, 2007)األزيداا، حيدث أكددت دراسدة 

Yan-Feng, 2007)  عمددم ضددرورة اسددتخدام قدددرات المسددمم االبتكاريددة فددي التعامددو مددع
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 ;Lee & Jirouesk, 2015)عناسددر التسددميم واألسددس المرتبطددة بددي، أمددا دراسددات 
Fatima & Grover, 2015; Hall & Lobo, 2018) رت  لدم  مكانيدة توظيد  ف شدا

التفكيدر االبتكدداري فددي معالجددة مشدكالت تسددميم مالبددس األطفدداو وتدوفير متطمبدداتهم مدد  حيددث  
االرتدددداا، الحركدددة، الراحدددة، فتحدددات الرقبدددة، فتحدددات الدددذراع، األكمدددام، السدددحابات، الطباعدددة، 

  ضددافةبمددو، الزخددار ، السددببات، المممددس، األلددوا ، النفاذيددة، االمتسدداص، مداومددة الحددرارة وال
 ,Black) حدددات وعناسددر التسددميم عمددم المنددتج، كمددا أوسددت دراسددتي لددم نمددط توزيددع و 

Freeman & Stumpo, 2015; Lee & Jirouesk, 2015) االهتمددام ضدرورة ب
دراك وحدددات وعناسددر التسددميمب واسددتخدام  لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي، مهددارات تسددور وا 

توليددد أفكددار جديدددة واقتددراح  لدددى الطالبددات مهددارته  فددي تنمدديالتددي  االسددتراتيجيات التعميميددة
 حموو لممشكالت الممبسية التي تواجي األطفاو.

األمر الذي فرض ضرورة البحث ع  اسدتراتيجيات تعميميدة مد  شد نها تطدوير مهدارات 
فددي معالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو لدددى الطالبددات بمددا يددإهمه  لالتفكيددر االبتكدداري 

فدي تطدوير  م  فوائدد عديددة أكددتها الدراسدات السدابدة ةاإللكتروني، ولما لألنشطة دمرحمة المه
وكذلك وجود عالقدة  يجابيدة بدي  مهدارات التفكيدر االبتكداري وتسدميم ، مهارات التفكير االبتكاري

فدي تنميدة مهدارات  ةاإللكترونيدسعم البحث الحالي لدراسة  مكانيدة اسدتخدام األنشدطة األزياا، 
االبتكدداري لطالبددات االقتسدداد المنزلددي لتمكيددنه  مدد  اكتشددا  مشددكالت تسددميم مالبددس التفكيددر 
 ة لها.يوتنفيذ المعالجات التسميم في مرحمة المهداألطفاو 

 مشهلة البحح.

  أنيتبي  العرض السابم  في ضوا
  تم التوسو  لم تحميو نتائج الدراسات السابدةم  خالو 

 ;Watkins, 2005; Bilbao, et al., 2014)الدراسدات  عديدد مد اتفدام نتدائج  -
Mackenzi & Ballard, 2015; Al-Saleem, 2018) عمدم فاعميدة األنشدطة ،

فددي تحديددم نتددائج تعميميددة  يجابيددة،  ال أ  تمددك الدراسددات لددم تتندداوو بالبحددث  ةاإللكترونيدد
ذا مدا في تطوير مهارات التفكير االبتكداري، وهد األنترنتعبر  ةاإللكترونياستخدام األنشطة 

 يسعم  ليي البحث الحالي.
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 ,Wheeler, et al., 2002; Delavar & Ghorbani)ت كيد نتائج بعض الدراسدات  -
2012; Badali, et al., 2013; Sarikhani, et al., 2016; Apino & 
Retnawati, 2017; Roar, et al., 2018; Wonganu, Chaijaroen & 

Vongtathum, 2019) ذا مددا ُأحسدد   األنترنددتت التعمدديم عبددر ، عمددم أ  اسددتراتيجيا 
 .التسميم التعميمي لها فإنها تسهم في تطوير مهارات التفكير االبتكاري

الدراسددات عمددم ت كيددد دور مهددارات التفكيددر االبتكدداري فددي تسددميم  عديددد مدد نتددائج  أتفددام -
 ;yongiin, 2007; Yan-Feng, 2007)األزياا ومعالجة مشكالت تسدميم األزيداا 

Bye, 2010; Wen-Juan, 2011; Lee & Jirouesk, 2015; Fatima & 
Grover, 2015; Hall & Lobo, 2018)  لكد  تمدك الدراسدات لدم تبحدث كيفيدة ،

 .تنمية مهارات التفكير االبتكاري في مجاو تسميم األزياا
 :االصتطالعيةالدراصة 

مسددتوى تحديددد لت كيددد االحسدداس بالمشددكمة تددم  جددراا دراسددة اسددتطالعية هدددفت  لددم 
مهارات طالبات االقتساد المنزلي فدي تشدخيص مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو المتدوافرة فدي 

( طالبة م  طالبدات قسدم االقتسداد 86األسوام، وكانت عينة الدراسة االستطالعية عبارة ع  )
منتجددات ممبسددية  ثددالثتكميدد  كددو طالبددة بإحضددار المنزلددي بكميددة التربيددة جامعددة نجددرا ، تددم 

في مرحمة المهد م  المتوافرة باألسوام، وتدوم بتشخيص المشدكالت الممبسدية وتدتدرح لألطفاو 
، والمتطمبدات الممبسدية لمالبدس الحموو المناسبة لها في ضوا أسدس وعناسدر تسدميم األزيداا

تسميم استمارة لتدييم مهارة الطالبات فدي تشدخيص مشدكالت التسدميم طفو مرحمة المهد، وتم 
مددد  بتجميعهدددا، ومددددى قددددرته  عمدددم اقتدددراح معالجدددات تسدددميمية لتمدددك فدددي المنتجدددات التدددي قُ 

تشددخيص لممشددكالت تطبيددم تمددك االسددتمارة عمددم مددا قدمتددي الطالبددات مدد   وأسددفرالمشددكالت، 
 ع  مجموعة م  النتائج كما هو موضح بالجدوو التالي  تسميميةمعالجات وتدديم 
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 ( 1عذوه )

فٍ رشخُص ٍشنالد رصٌَُ ٍالثظ اىطبىجبد ساد ىَغزىي ٍهب االعزطالعُخّزبئظ رقٌُُ اىذساعخ 

  ىهب رصََُُخاألطفبه ورقذٌَ ٍعبىغبد 

( يتضدح تددني مهددارات الطالبدات فدي معالجددة مشدكالت تسددميم 8)مد  خدالو الجدددوو  
 ضدافة  لدم تددني مسدتوى مهدارات التفكيدر االبتكداري لدديه  مالبس األطفاو فدي مرحمدة المهدد، 

م  واقع تدييم ما تدم تدديمدي مدنه ، ممدا يتطمدب وجدود حاجدة ضدرورية لدديه  لتنميدة مهدارات 
 التفكير االبتكاري لمعالجة مشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد.

  

 ثْذ اىزقٌُُ ً
 أداء ٍْخفض أداء ٍزىعظ أداء عبىٍ

 % ك % ك % ك

قددذٍذ اىطبىجددخ رىوددُ  وا ددؼ  1

 ورفصُيٍ ىيَشنيخ اىَيجغُخ
- 0% 1 5.5% 16 54%. 

األعددجبة عَُدد  رْبوىددذ اىطبىجددخ  2

اىَشددنيخ فددٍ اىزددٍ أدد ىؾددذوس 

  اىَْزظ اىَيجغٍ.

1 5.5% 2 11.1% 14 12.3% 

ؽددذدد اىطبىجددخ األ ددشاس اىْبرغددخ  3

عددددِ اىَشددددنيخ ثبىْغددددجخ ىطفددددو 

 ٍشؽيخ اىَهذ

2 11.1% 3 1..6% 12 .0.6% 

قذٍذ اىطبىجخ ؽيىه غُش رقيُذَدخ  4

 ىَعبىغخ اىَشنيخ اىَيجغُخ
- 0% 3 1..6% 14 12.4% 

قددددذٍذ اىطبىجددددخ عَُدددد  اىؾيددددىه  5

زىقعخ ٍِ وعهدخ ّرشادب ىؾدو اىَ

 اىَشنيخ اىَيجغُخ

1 5.5% 4 23.5% 12 .0.6% 

ساعددذ اىطبىجددخ أعددظ وعْبوددش  6

رصٌَُ األصَدبء عْدذ رقدذٌَ ؽيدىه 

ىيَشدددنيخ  زصدددََُُخىيَعبىغدددخ اى

 اىَيجغُخ

2 11.1% 4 23.5% 11 64..% 

رَنْدددذ اىطبىجدددخ ٍدددِ رشددددخُص  .

عَُدد  اىَشددنالد اىَىعددىدح فددٍ 

ؽصديذ  اىَْزغبد اىَيجغدُخ اىزدٍ

 عيُهب

2 11.1% 5 25.4% 10 51.1% 

قددددذٍذ اىطبىجددددخ قبئَددددخ  ددددبٍيخ  1

ىغَُدد  اىَشددنالد اىَزىقعددخ فددٍ 

اىَْزغبد اىَيجغُخ اىخَدظ اىزدٍ 

 ؽصيذ عيُهب

1 5.5% 3 1..6% 13 .6.5% 
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 صيام العنل والتدريط:

لطالبددات المسددتوى السددابع بدسدددم  ألطفدداومدد  خددالو الديددام بتدددريس مدددرر مالبدددس ا
هددد 8111اني لمعددام فددي الفسددو الدراسددي الثدداالقتسدداد المنزلددي بكميددة التربيددة بجامعددة نجددرا  

كدذلك و  الطالبدات،تحميو نتائج تدييم المشروعات )المنتجات( التي قدمتها تم م، 1181الموافم 
 ،م1181هد الموافدم 8118عام لنفس المدرر في الفسو الدراسي األوو لم المشروعات العممية

مشدروع، وتدم تسدميم اسدتمارة تديديم  11حيث وسو عددد تمدك المشدروعات فدي مجموعهدا  لدم 
منددتج لتحديددد مدددى خمددو تمددك المشددروعات مدد  مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة 

 ، تبي  م  خاللها تدني مهارات الطالبات فدي تددديم معالجدات تسدميمية مبتكدرة لمشدكالتالمهد
   .تسميم مالبس األطفاو

طالبات االقتساد المنزلي بكميدة التربيدة بجامعدة قسور في مهارات تبي  ما سبم في ضوا 
ة أثندداا تنفيددذ المشددروع العممددي لمدددرر   مالبددس يفددي تدددديم حمددوو ومعالجددات تسددميم نجددرا 

ديدة وازدحدام الطالبات م  أفكدار فمدب عميهدا التكدرار والتدمي ياألطفاو ، م  خالو تحميو ما قدمت
مهددارات لتنميددة  حاجددة، ممددا ترتددب عميددي وجددود التفاسدديو وعدددم المالئمددة فددي بعددض األحيددا 

 لددى طالبدات االقتسداد المنزلدي، وتنميدة مهدارته  فدي توظيد  تمدك المهداراتالتفكير االبتكداري 
 مشكالت تسميم مالبس األطفاو المتاحة في األسوام.ل اتمعالجالبتكار 
الضرورة لمبحث عد  أسداليب واسدتراتيجيات تعميميدة مد   بم ت كدتالعرض السام  خالو و 

شدد نها تطددوير مهددارات التفكيددر االبتكدداري لمسدداعدة الطالبددات عمددم توظيدد  تمددك المهددارات فددي 
مد  فوائدد  ةاإللكترونيدمعالجة مشكالت تسميم مالبدس األطفداو حدديثي الدوالدة، ولمدا لألنشدطة 

عم البحث الحدالي لدراسدة  مكانيدة اسدتخدام األنشدطة عديدة أكدتها بعض الدراسات السابدة، س
فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري لطالبدددات االقتسددداد المنزلدددي لتمكيدددنه  مددد   ةاإللكترونيددد

توظي  تمك المهارات في اكتشا  مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو فدي مرحمدة المهدد، وتنفيدذ 
حدالي  لدم تنميدة مهدارات التفكيدر االبتكداري لها، وبالتالي يهد  البحث ال تسميميةالمعالجات ال

عبددر  ةاإللكترونيددلدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي مدد  خددالو تسددميم مجموعددة مدد  األنشددطة 
، لوحدات المناقشدة Wiki، محدررات الويدب التشداركية Mind map)الخدرائط الذهنيدة  األنترندت

Discussion Board االختبددارات والواجبددات ،Quizzes & Assignments بمددا ،)
يإهمه  لممعالجة التسميمية لمشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد، باإلضافة  لدم 
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تدددديم مجموعددة مدد  التسددميمات الممبسددية التددي ُتعددالج مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي 
 .مرحمة المهد

 أصئلة البحح:

اسدتراتيجية سدميم ت ما فاعمية   تم سيافة السإاو الرئيسلمتوسو  لم حو لمشكمة البحث 
مهددارات التفكيددر االبتكدداري  فددي تنميددة األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددتعميميددة قائمددة عمددم األنشددطة 

معالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي لتمكيددنه  مدد  لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي 
 الفرعية األتية  األسئمة؟، ويتفرع عني في مدرر مالبس األطفاو مرحمة المهد

فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر  األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيددديدددة اسدددتراتيجية األنشدددطة مدددا فاعم -
 .؟بتكاري لطالبات االقتساد المنزلي بكمية التربية جامعة نجرا اال

مددا العالقددة بددي  مسددتوى تددوفر مهددارات التفكيددر االبتكدداري ومسددتوى األداا فددي المعالجددة  -
 ة المهد؟لمشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحم تسميميةال

   :أٍداف البحح

لمعالجددة بكميددة التربيددة لطالبددات االقتسدداد المنزلددي  لدددىمهددارات التفكيددر االبتكدداري تنميددة  -
 مشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد.

في األسوام وتفسدير أسدبابها  ةالمتوافر مشكالت تسميم مالبس األطفاو ومعالجة تشخيص  -
 .لها تسميميةواقتراح المعالجات ال

لتنميدة مهدارات  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدتسميم استراتيجية تعميمية قائمة عمم األنشدطة  -
 التفكير االبتكاري الالزمة لطالبات االقتساد المنزلي.

 األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددالتحدددم مدد  فاعميددة االسددتراتيجية المدترحددة باسددتخدام األنشددطة  -
 ات االقتساد المنزلي.في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لطالب

 :أٍنية البحح

 األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألهميددة النظريددة، تتمثددو فددي  تحديددد معددايير تسددميم األنشددطة  -
المناسبة لتنمية مهارات التفكير االبتكاري، دعم توجدي المإسسدات التعميميدة نحدو اسدتخدام 

، توجيي األنظدار نحدو بتكارياالواالهتمام بتنمية مهارات التفكير  األنترنتبيئات التعمم عبر 
 وفائدتها. األنترنتالمدعومة ب ةاإللكترونياألنشطة 
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رحمددة األهميددة التطبيديددة تتمثددو فددي  تشددخيص المشددكالت الممبسددية فددي مالبددس أطفدداو م -
، تحديدد مهددارات التفكيددر االبتكدداري الالزمدة فددي مجدداو تسددميم المهدد المتددوافرة فددي األسددوام

لتنميددة  األنترنددتباسددتخدام  ةاإللكترونيددمدد  األنشددطة  مالبددس األطفدداو، تطددوير مجموعددة
 ةاإللكترونيددمهددارات التفكيددر االبتكدداري، دعددم نتددائج البحددوث التددي تناولددت فاعميددة األنشددطة 

 .األنترنتعبر 
 ،عيية البحح

تم اختيار عينة البحث مد  مجموعدة مكوندة مد  طالبدات االقتسداد المنزلدي المسدتوى   
وتدم تطبيدم طالبدة، ( 86وعددده  )ي بكمية التربية جامعة نجرا ، بدسم االقتساد المنزلالسابع 

ه، الموافددم لمعددام 11/8118، فددي العددام الجددامعي التجربددة ضددم  مدددرر   مالبددس األطفدداو 
 م1181

 فزوض البحح.

الطالبات عينة بي  متوسطي درجات  1.11 ≥داللة  حسائية عند مستوى  يوجد فرم ذو -
التطبيم البعدي لالختبار لسالح و ر التفكير االبتكاري الختباالدبمي في التطبيم  البحث

  التطبيم البعدي.
بي  مستوى مهارات التفكير االبتكاري 1.11 ≥توجد عالقة دالة  حسائيًا عند مستوى  -

ومستوى األداا في المعالجات التسميمية لمشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة 
 المهد.

 :حدود البحح

 عمم أقتسر البحث الحالي 
  سمم  يدرُ جامعة نجرا  طالبات المستوى السابع بدسم االقتساد المنزلي بكمية التربية  -

  .م1181هد الموافم لمعام 11/8118مدرر مالبس األطفاو في العام الجامعي 
المشروع العممي المتعمم بتسميم وتنفيذ مالبس األطفاو في مرحمة المهد ضم  مدرر  -

 مالبس األطفاو.
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أربع مهارات   وهيير االبتكاري ذات العالقة بتسميم األزياا، مهارات التفك -
 ، الطالقة، المرونة، األسالة.لممشكالت /التخيوالحساسية

األنشطة اإللكترونية )الخرائط الذهنية، محررات الويب التشاركي، لوحات النداش،  -
 لنظري.االختبارات والواجبات(، وتم توضيح مبررات اختيار تمك األنشطة في اإلطار ا

 ميَج البحح.

ينتمي البحدث الحدالي لفئدة البحدوث التطويريدة فدي تكنولوجيدا التعمديم، حيدث يعتمدد عمدم 
اسدددتخدام المدددنهج الوسدددفي فدددي مرحمتدددي التحميدددو والتسدددميم مددد  نمدددوذج التسدددميم التعميمدددي 

 المستخدم، أما المنهج التجريبي فيستخدم في مرحمتي التطبيم والتدويم
تسددميم المجموعددة  نمددطيسددتخدم البحددث الحددالي   حددث ومتبيراتدديالتسددميم التجريبددي لمب

ويتضدددم  البحدددث ندددوعي  مددد  المتبيدددرات همدددا  المتبيدددر  ،الواحددددة ذو الديددداس الدبمدددي البعددددي
 ي فهدد المتبيددرات التابعددة، أمددا األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددالمسددتدو وهددو اسددتراتيجية األنشددطة 

معدددالت أداا الطالبددات فددي  ،االقتسدداد المنزلددي اري لدددى طالبدداتالتفكيددر االبتكددمهددارات  مسددتوى
 معالجة مشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد.

 أدوات البحح.

 في ضوا الهد  م  البحث تم تسميم أداتي  لمدياس هما 
اختبدددار لديددداس مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري الالزمدددة لطالبدددات االقتسددداد المنزلدددي لمعالجدددة  -

 طفاو في مرحمة المهد.مشكالت تسميم مالبس األ
 ة.ياستمارة لتدييم المنتج الممبسي بعد معالجة مشكالت التسميم الممبس -

 خطوات البحح.

  اآلتيةلإلجابة عمم أسئمة البحث تم اتباع الخطوات 
 أواًل   عداد اإلطار النظري وتضم  عدة محاور  

   .األنترنتعبر  ةاإللكترونياألنشطة المحور األوو   -
 .التفكير االبتكاري وعالقتي بتسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهدي  المحور الثان -
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لطالبددات االقتسدداد المنزلددي لمعالجددة  الالزمددةمهددارات التفكيددر االبتكدداري المحددور الثالددث   -
   .مشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد

 التوجي النظري لمبحث أو النظريات الداعمة.المحور الرابع   -
الالزمدة لتنميدة مهدارات التفكيدر  األنترندتعبر  ةاإللكترونيحديد معايير تسميم األنشطة ثانيًا  ت

االبتكاري لدى طالبات االقتساد المنزلدي لمعالجدة مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو فدي مرحمدة 
 المهد.
ر الالزمددة لتنميددة مهددارات التفكيدد األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددالتسددميم التعميمددي لألنشددطة ثالثددًا  

االبتكاري لطالبات االقتساد المنزلي لمعالجة مشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمدة المهدد 
   Elgazzar (2014)  لمجزار وفم نموذج التسميم التعميمي

  جرااات تجربة البحث وتضمنت رابعًا  
 التطبيم الدبمي ألدوات البحث. -
لتنميددة مهددارات التفكيددر  نترنددتاأل عبددر  ةاإللكترونيددتطبيددم المعالجددة التجريبيددة )األنشددطة  -

 االبتكاري لطالبات االقتساد المنزلي(.
 التطبيم البعدي ألدوات البحث. -

 المعالجة اإلحسائية باستخدام األساليب اإلحسائية المناسبة.خامسًا  
 عرض نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها.سادسًا  
 تدديم التوسيات والمدترحات.سابعًا  

 مصطلحات البحح

تتضددم  خطددة منظمددة ، يدسددد بهددا  جرائيددًا األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددراتيجية األنشددطة اسددت -
، Salmon (2004)مجموعدددة مددد  العمميدددات واإلجدددرااات المتسمسدددمة وفددددًا لنمدددوذج 

تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري لدددى طالبددات  بهددد المسددممة والمنفددذة عبددر األنترنددت، 
، محدددررات الويدددب Mind mapائط الذهنيدددة الخدددر وتشدددتمو عمدددم   االقتسددداد المنزلدددي،

، االختبدددارات والواجبدددات Discussion Board، لوحدددات المناقشدددة Wikiالتشددداركية 
Quizzes & Assignments ،)بسداالت التعمم والدعم وتكو  مدعومة. 

مجموعدة السدمات أو الخسدائص التدي تتسدم ، يدسدد بهدا  جرائيدًا التفكير االبتكداري مهارات -
أو  سددواا فددي التسددميممالبددس األطفدداو فددي  لممشددكالت الممبسددية لمدترحددةبهددا الحمددوو ا
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الوظيفية والجماليدة  النواحيم   الطفومتطمبات واحتياجات  بما يمبياإلنتاج أو التشطيب، 
 .الحساسية لممشكالت ،الطالقة، المرونة، األسالة ، وتشتمو عمم مهارات واالقتسادية

عبارة عد  األنمداط الممبسدية التدي  Toddler Clothes مالبس األطفاو في مرحمة المهد -
تبدأ م  الميالد حتم نهايدة يتوفر فيها المتطمبات الممبسية لمطفو في مرحمة المشي والتي 

 العام الثاني م  حياة الطفو.
 .للبحح اإلطار اليظزي

ألنشدددطة ل يعدددرض اإلطدددار النظدددري لمبحدددث مددد  عددددة محددداور  المحدددور األوويتكدددو  
التفكيددر االبتكدداري وعالقتددي بتسددميم المحددور الثدداني فيتندداوو أمددا ، األنترنددت عبددر ةاإللكترونيدد

 الالزمدةمهدارات التفكيدر االبتكداري ، ويعدرض المحدور الثالدث لمالبس األطفاو فدي مرحمدة المهدد
، ثددم لطالبددات االقتسدداد المنزلددي لمعالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة المهددد

التوجدددي النظدددري لمبحدددث أو النظريدددات محور الرابدددع والدددذي يتنددداوو يختدددتم اإلطدددار النظدددري بدددال
 الداعمة.

 .E-Activities via Internet األىرتىت عرب ةاإللهرتوىياألىشطة احملور األول: 
 تفرضددهاأحددد الخيددارات الهامددة فددي مواجهددة التحددديات التددي  اإللكتروندديُيعددد الددتعمم  

مكانيدة التطورات المعرفية والتكنولوجية، حيث يهيئ  فرص التفاعو وتشدارك المدوارد التعميميدة وا 
الوسوو دو  التديد بحدود زمانية أو مكانيدة، بمدا يمبدي احتياجدات المتعممدي  ويطدور مهداراتهم 

 ةاإللكترونيد األنشدطةوُتعدد في التعامو مع المشدكالت وأنمداط تددديمهم لمحمدوو،  مواستراتيجياته
، وهدي بمثابدة داعدم قدوي ألسداليب الدتعمم لكتروندياإل  حدى استراتيجيات توظي  محتوى الدتعمم 

تضددع فددي  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددالتعدداوني والتشدداركي والددتعمم الفددردي، كمددا أ  األنشددطة 
ويد تي فدي  ،والترابطيدة ،البنائيدة االجتماعيدة ،البنائيدة  اعتبارها مبادى عددد مد  النظريدات مثدو

 مددمة تمك النظريات نظرية النشاط.
، حيدث ةاإللكترونيدرية النشاط مد  النظريدات المالئمدة لدتفهم طبيعدة األنشدطة وُتعد نظ

المددتعمم باسددتخدام أدوات معينددة فددي  مددم النشدداط أو الحدددث الددذي يدددوم بدديتركددز هددذن النظريددة ع
عبددارة عدد   والددتعمم فددي ضددوا نظريددة النشدداطالبيئددة التعميميددة لدددعم عمميددات التعمدديم والددتعمم، 

، وأ  النشددداط يتكدددو  مددد  المدددتعمم، والهدددد ، األدوات، النشددداطو عمميدددة بنائيدددة تدددتم مددد  خدددال 
سدددالمو  (، وتشدددير 11، 1181الدواعددد، مشدددر  أو ميسدددر النشدداط )محمدددد عطيدددة خمدديس، 
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(Salmon, 2004)  عبدارة عد  اإلجدرااات أو األفعداو التدي  ةاإللكترونيدأ  األنشطة التعمميدة
، األنترندتاألدوات/ التطبيدات المتاحة عبدر يدوم بها المتعمم م  خالو تفاعمي النشط باستخدام 

حيث يمك  أ  تكو  هذن التطبيددات متزامندة او فيدر متزامندة، وتتضدم  محفدزات تنطدوي عمدم 
 .استجابة محددة م  المتعمم، وتبذية راجعة م  المعمم

فوائددد تعميميددة عديدددة يمكدد  استخالسددها  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددوتحدددم األنشددطة 
  تاليالعمم النحو 

تهيئدددة فدددرص التفددداعالت االجتماعيدددة والتعميميدددة بمدددا يسدددهم فدددي تطدددوير مهدددارات التفكيدددر  -
 Wheeler et al., 2002; Delavar)وتحسي  مخرجات التعمم ومعدالت أداا الطالب 

and Ghorbani, 2012; Badali et al., 2013). 
المشددداركة فدددي الدددتعمم تعزيدددز الدددروابط االجتماعيدددة ودعدددم الدددتعمم بدددالفريم واألقدددرا  وزيدددادة  -

(Watkins, 2005). 
الدابميدددة الب، وتحسدددي  لددددى الطدددالرضدددا عددد  الدددتعمم تحسدددي  نسدددب اإلنجددداز والتحسددديو  -

 .(Mackenzie & Bollard, 2015) األنترنتالستخدام بيئات التعمم عبر 
مدد  خددالو الحضددور  األنترنددتفددي بندداا مجتمعددات الددتعمم عبددر  المتعممددي تنميددة مهددارات  -

 .(Watkins, 2005)المعرفي والتعميمي االجتماعي و 
تحسددي  مهددارات التواسددو والمهددارات فددوم المعرفيددة وتنميددة مهددارات التعامددو مددع االخددري   -

 .(Alsaleem, 2018)وقبوو الرأي اآلخر 
 .(Wheeler et al., 2002)تنمية مهارات حو المشكالت لدى الطالب  -
عمددم أدوات تزامنيددة وأخددرى فيددر  تحديددم المرونددة فددي توقيددت ومواعيددد الددتعمم، العتمادهددا -

   .تزامنية
اعتماد األنشطة اإللكترونية عمم كائنات التعمم الرقميدة، يدوفر االتاحدة والتددرج فدي عدرض  -

 .في التعمم ةالمهام م  البسيط لممعدد بما يضم  التحفيز واالستمراري
والتطبيددات سهولة الوسوو م  خالو توافر االرشادات والتعميمدات وأدلدة اسدتخدام األدوات  -

 المطموبة لتنفيذ النشاط.
ثراا التعمم أو التعمم العميم م  خالو اتاحة الفرسة لتبادو اآلراا ووجهات النظدر وتشدارك  -

 الموارد التعميمية بش   المهمة المطموب  نجازها.
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والدددتعمم الدددذاتي مددد  خدددالو المشددداركة اإليجابيدددة والتفاعدددو المعدددزز والشدددعور بالمسدددإولية  -
م فددي بندداا الددتعمم والبحددث الدذاتي عدد  مددوارد تعميميددة  ضددافية لتحديددم ذاتددي مشداركة المددتعم

 بي  اقراني.
مجموعدة مد  بتحددم  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدوترتبط أوجي االسدتفادة مد  األنشدطة 

 األنترندتعبدر  ةاإللكترونيالتسميم التعميمي لألنشطة  مبادئالمبادئ واالعتبارات، يطمم عميها 
(Watkins, 2005; Stenalt & Jorgensen, 2007; Bilbao et al., 2014; 

Apino & Retnawati, 2017)  عمم النحو التالي 
 وتشنل: األىرتىتعرب  ةاإللهرتوىياعتبارات تتعلل بتصنيه األىشطة  - أ

، وتحديدد لليدات تديديم مددى وضوح الهدد  مد  النشداط والمحتدوى الدذي يجدب أ  يتضدمني -
 فيذ النشاط، ووضح العالقة بي  األنشطة وبعضها.الوقت الُمستبرم في تنتحددها و 

تحديدددد خسدددائص المتعممدددي  واحتياجددداتهم واألدوات والتطبيددددات والمدددوارد ومسدددادر الدددتعمم  -
 .ولليات التحفيز واستثارة الدافعية لمتعمم المطموبة لتنفيذ النشاط

جهددًا لوجددي، تحديددد نمددط تدددديم األنشددطة )تزامنددي، ال تزامنددي( وكددذلك بيئددة تدددديم النشدداط )و  -
 وجدولتها.( األنترنتعبر 

تحديددد أسدداليب وأشددكاو التديدديم ومواعيددد تدددديمها والوقددت الُمسددتبرم لتنفيددذها، وتعميمددات  -
 اإلكماو لها، واإلجرااات البديمة في حاو عدم الوسوو لممستوى المطموب.

ت تسددميم خطددة تنفيددذ النشدداط )كيدد  سددُيددم؟، األدوات التددي سددُيددم مدد  خاللهددا، تعميمددا -
 التنفيذ، نوع الدعم المطموب تدديمي(.

زيدع األدوار والمهدام تسميم استراتيجية التفاعالت التعميمية وطرم تشكيو المجموعدات وتو  -
 والمسإوليات.

مراعدداة أسدداليب الددتعمم والتفضدديالت المعرفيددة لممتعممددي  مدد  خددالو تنويددع أدوات وتطبيدددات  -
 المشاركة في تنفيذ النشاط.

جراااتدددي  اإللكترونددديأو الميسدددر  تسدددميم أدوار المرشدددد - وكميدددة التدددداخالت وتوقيتاتهدددا، وا 
 في النشاط وتسحيح المسار. ةلضما  االستمراري
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رسدائو،   رسداوقبو بدا تنفيذ األنشطة ) اإللكترونيتسميم المهام التي سيدوم بها الميسر  -
مم قبددو تشدكيو مجموعددات، تهيئددة أدوات وتطبيددات(، وكددذلك المهددام التددي سديدوم بهددا المددتع

 مهارات، تحميو برامج أو تطبيدات، تحديد أقرا (. تطويرتنفيذ األنشطة )قرااات  ضافية، 
 وتشنل: األىرتىتعرب  ةاإللهرتوىياعتبارات تتعلل بتيفيذ األىشطة  - ب
دراكهدم لسدديام الدتعمم الددذي ُينفدذ فيددي  - التحددم مد  وسددوو المتعممدي  لبيئددة تنفيدذ النشدداط وا 

 دات المتاحة خاللي.النشاط، واألدوات والتطبي
ويتحددددو  مدد   نجددازن  ب دائددي يدومددو  عددالم المشدداركي  بمددا هددو متوقددع مددنهم، وكيدد   -

والنتددائج المترتبددة عمددم األداا المطمددوب، المشدداركة والمسددتوى ومعددايير اإلنجدداز وتعميمددات 
 ضع  المشاركة.

لتحدددم مدد  مراعدداة تدددديم الحددوافز الموزعددة وتدسدديم المهددام الرئيسددية  لددم مهددام فرعيددة وا -
 .ألخرىمتطمبات اإلكماو م  مهمة  استيفاا

تشدجيع المشداركي  عمدم تكدوي  روابدط طرح تسداإالت أو طمدب تكميفدات عامدة لمعمدو عمدم  -
 وعالقات اجتماعية وعرض خبراتهم واهتماماتهم بش   موضوع التعمم.

كدو تحفيز المشاركي  عمم ممارسدة لعدب الددور وفدم المسدإوليات والمهدام الموزعدة ودور  -
 .األنترنتعبر  اإللكترونيمشارك خالو مراحو تنفيذ النشاط 

وتبددادو  أرااهددمتشددجيع المشدداركي  عمددم تطددوير قدددراتهم العدميددة العميددا مدد  خددالو عددرض  -
وجهات النظر والتعميم عمم أراا الزمالا وتدديم المساعدة أو طمبها والتدييم الدذاتي لدألداا 

 في ضوا معايير محددة.
عمدم الت مدو فدي الدتعمم والتفكيدر فيدي مد  خدالو التركيدز عمدم األنشدطة تشدجيع المشداركي   -

الدائمددة عمددم )لمدداذا؟ وكيدد ؟(، وكددذلك مدد  خددالو  تاحددة روابددط  ضددافية لمسددادر وأنشددطة 
   . ثرائية

التفكير فيما تعممون وتدديم ممخسات وعروض عمميدة والبحدث عد  شجع المشاركي  عمم ت -
 كار جديدة.الجديد ذو العالقة وتدديم نسائح وأف

تدددديم التبذيددة الراجعددة أو الددردود بالشددكو الكددافي وفددي الوقددت المناسددب، مددع تنويددع أشددكاو  -
، الدردشددات، اإللكتروندديالددرد )نشددر رسددالة فددي المنتدددى أو لوحددة المناقشددة، رسددائو البريددد 

 وجهًا لوجي(.
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، حيدث يمكدد  تسددنيفها حسددب الهددد  مدد  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددألنشددطة وتتندوع ا
لنشدددداط  لددددم ثالثددددة أنددددواع هددددي  أنشددددطة التحفيددددز واسددددتثارة الدافعيددددة )االختبددددارات الدسدددديرة ا

Quizzesاإلضددافية، الحددوار والمناقشددة(، أنشددطة  ت، االطددالع عمددم المددواد التعميميددة، الدددرااا
)المناقشات، المنتديات، تشكيو المجموعدات(، أنشدطة تطدوير  األنترنتالتهيئة االجتماعية عبر 

عمدددم مسدددادر تعمدددم  ضدددافية،  االطدددالعالمناقشدددات المتعمددددة، الددددرااات اإلضدددافية، المهدددارات )
اوني المعدزز اسدتخدام الدويكي والمددونات، المشداركة فدي سالسدو التعميددات، أنشدطة الدتعمم التعد

 بالمنتديات والنداش(، كما يمك  تسنيفها حسب نوع األدوات المستخدمة عمم النحو التالي 
 .(Blogger, Wiki spaces)باستخدام والمذكرات  المالحظات أنشطة التدوي  وكتابة -
 .YouTube, Slid share)أنشطة  نشاا العروض باستخدام ) -
أنشطة انشاا خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية والمخططات والتمثديالت البسدرية باسدتخدام  -

(Mind Meister, Gliffy). 
 YouTube, Fliker, Google)ام أنشطة تجميدع المدوارد والمسدادر التعميميدة باسدتخد -

Plus). 
 ,Wiki spaces, Blogger)أنشدددطة البحدددث والدددرحالت المعرفيدددة باسدددتخدام  -

YouTube). 
 ,Chat room, Forum, Wiki spaces)أنشددطة الحددوار والمناقشددة باسددتخدام  -

Google plus). 
 ,Wiki spaces, Blogger, Slid share)أنشدطة  عدداد الممخسدات باسدتخدام  -

Fliker, YouTube). 
واسددتخدام الددروابط لممراجددع  اإللكتروندديأنشددطة االطددالع عمددم اإلعالنددات ورسددائو البريددد  -

 وحو الواجبات. اإلثرائية
ضدرورة  تبداع خطدوات  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدألنشدطة لويتطمب التسميم التعميمي 

بتطدوير فدرص  وانتهااً  ،منهجية منطدية بداًا م  تحميو احتياجات المتعممي  واستثارة دافعيتهم
 Gilyالنموذج الذي قدمتدي  وُيعدالتعمم التي ُتسهم في تطوير مهارتهم وقدراتهم العدمية العميا، 

Salmon ، ،حيدث تسدير  جدرااات أحد النماذج المالئمدة لتسدميم وتنفيدذ األنشدطة اإللكترونيدة
ي  التسدددجيو وفدددم مراحدددو خمدددس هددد األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيدددالتسدددميم التعميمدددي لألنشدددطة 
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، تبدادو المعدار ، بنداا المعمومدات، تطدوير األنترندتواستثارة الدافعية، التهيئة االجتماعية عبر 
وكدذلك  اإللكترونديالدعم والمساندة مد  المشدر   ويتخمو كو مرحمة م  تمك المراحوالمهارات، 

 ث.الدعم الفني أو التدني، وسيتم تناوو تمك المرحو بالتفسيو خالو  جرااات البح
 التي تم استخدامها في البحث الحالي. األنترنتعبر  ةاإللكترونياألنشطة  أنماط

فددي بيئددات الددتعمم عبددر  ةاإللكترونيددالتددي تناولددت األنشددطة مدد  خددالو مراجعددة األدبيددات 
، اسددتدر االبتكدداريالويددب، والتددي حاولددت الدراسددات السددابدة الددربط بينهددا وبددي  مهددارات التفكيددر 

 Mindوهدي  الخدرائط الذهنيدة  ةاإللكترونيدجموعدة مد  أشدكاو األنشدطة الدرأي عمدم اختيدار م
map الددددويكي ،Wiki ،لوحددددات النددددداش Discussion Board)  ضددددافة  لددددم اسددددتخدام 

وفيمدا يمددي توضديح لتمددك األنشدطة ومبددررات اختيارهدا وعالقتهددا بمهددارات  ،والواجبدداتاالختبدارات 
 التفكير االبتكاري 

 E-activities based on Mind ئنـة علـى ااـزائل الذٍييـة    الكا ةاإللهرتوىياألىشطة  -أ 
map   ب نهددا أداة توضدديحية لتمثيددو المفدداهيم واألفكددار الرئيسدديةالخددرائط الذهنيددة ، ُتعددر، 

بما يساعد المتعمم عمدم  دارة تفكيدرن وتنظديم وترتيدب معموماتدي وتعزيدز انخراطدي فدي الدتعمم 
ا أداة توضديحية تسدتطيع مد  خاللهدا الطالبدة والت مو فيي، وفي البحدث الحدالي ُتعدر  بانهد

تمثيو المفداهيم والمعمومدات المرتبطدة بتسدميم الممدبس ومشدكالتي وتوليدد األفكدار والحمدوو 
المتوقعددة لهددا، وتددم اختيددار الخددرائط الذهنيددة لمجموعددة مدد  الفوائددد أكدددتها نتددائج بعددض 

 ;Nesbit & Adesope, 2006; Huang, 2011; Hay, 2007)الدراسدات 
Derbentseva, Safayeni & Canas, 2007; Al-Jarf, 2009; Jones, 

Ruff, Snyder, Petrich & Koonce, 2012)  حيدث توجدد عالقدة بدي  الخدرائط ،
 الذهنية ومهارات التفكير تتمثو في النداط األتية 

والددددرات  ب نواعهددانشدداا الخددرائط الذهنيددة يسددهم فددي تطددوير مهددارات التفكيددر ا  المشدداركة و  -
 دمية العميا.الع

تإدي  لدم تحسد  الفهدم والمهدارات فدوم المعرفيدة لتشدابي الخدرائط الذهنيدة فدي بنيتهدا مدع  -
 طريدة العدو في تخري  المعار  في سورة مخططات.

سدر الرئيسدية؛ لدذا فهدي االجزيئدات مد  العن جنظرًا أل  الخرائط الذهنية تعتمدد عمدم اسدتنتا -
 ر والحموو والبدائو.تسهم في تنمية الددرة عمم توليد األفكا
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أل  المددتعمم مدد  خاللهددا يبحددث عدد   ،تسددهم فددي تحديددم الددتعمم ذو المعنددي والددتعمم العميددم -
 التفاسيو الستيفاا مكوناتها.

 مجموعة أساسية مد  المهدارات العدميدة العميدا مثدو  ةالخرائط الذهني  نشاا تتطمب عمميات -
تعزيددز  تسددهم فدديوتمددك المهددارات التركيب، والتدددويم، التحميددو، الفددرز والتسددني ، الدددمج/

 .االبتكاري مهارات التفكير
فإنهدا تدمدو مد   ،نظرًا أل  الخرائط الذهنية تحوو المعار   لم مخططدات وتمثديالت بسدرية -

 العبا المعرفي الخارجي المفروض عمم الذاكرة.
لوجيددة وتنويددع مسددادر و حاجددة المددتعمم لمعرفددة بعددض المهددارات التكن ةالخددرائط الذهنيدد تمبددي -

 .األخري  لم تعزيز مهارات التعاو  والتواسو مع   ضافة ،تجميع المعمومات
اسددتخدام الخددرائط الذهنيددة يعددزز مدد  تحديددم مبددادئ ومتطمبددات النظريددة البنائيددة والبنائيددة  -

 االجتماعية في التعمم.
الدائمدة  ةاإللكترونيتحديد العناسر األساسية لتسميم األنشطة  وم  خالو ما سبم تم

ائط الذهنيددة )العنددوا ، البددرض أو المهمددة مدد  النشدداط، العسدد  الددذهني،  جددرااات عمددم الخددر 
التنظددديم والترتيدددب، كروكدددي الخريطدددة الذهنيدددة، المراجعدددة والتندددديح، الشدددكو النهدددائي لمخريطدددة 

مدع الدائم عمم الخدرائط الذهنيدة،  اإللكترونيتسميم نموذج لمنشاط الذهنية( وفي ضوا ذلك تم 
لتديديم الخدرائط الذهنيدة التدي قددمتها  Rubrics قواعدد التديديمموعة م  يتضم  مج مراعاة أ 
 (.8 )ممحمالطالبات 

( ب نها 161، 1181) : يعزفَا حمند عطية مخيطWikiحمزرات الويب التشارنية )الويهي(  -ب 
مواقددع ويدددب تشددداركية، قائمدددة عمدددم بددرامج موجهدددة اجتماعيدددًا، لتحريدددر المحتدددوى بطريددددة 

ونشددرن وتداولددي، تسددمح لمفددرد بالوسددوو  ليهددا والدددخوو فيهددا، تشدداركية سددهمة، وحفظددي 
التعددديو باسددتخدام بددرامج سددهمة،  أووالمشدداركة فددي تحريددر محتواهددا، باإلضددافة أو الحددذ  

الدائمة عمم محدررات الويدب التشداركية، لمدا توسدمت  ليدي  ةاإللكترونياألنشطة  اختياروتم 
فددي تحسددي  مخرجددات الددتعمم  Wiki الدددبعددض الدراسددات مدد  نتددائج تإكددد فعاليددة اسددتخدام 

(Chen, Cannon, Gabrio, Leifer, Toy & Bailey, 2005; Elgort, 
2007; He, 2011; Aydin & Yildiz, 2014) ، حيدث توسدمت تمدك الدراسدات  لدم

ا  الطبيعة المرندة والتعاونيدة وسدهولة االسدتخدام، سداهمت فدي قددرة الدويكي عمدم تحديدم 
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  مخرجددات الددتعمم فددي المجدداالت المتنوعددة، بالتددالي تددم اسددتخدام نتددائج  يجابيددة فددي تحسددي
الويددب التشداركية فددي تسددميم أنشدطة الكترونيددة لتنميددة مهدارات التفكيددر االبتكدداري  محدررات

 لدى لطالبات االقتساد المنزلي لألسباب األتية 
لدافعيدة، محررات الويب التشاركية تعتمد عمم بناا قاعدة معرفية، تدوافر عوامدو التحفيدز وا -

، ممددا أدى  لددم مناسددبتها لتطددوير والدددعمالتفدداعالت االجتماعيددة، تددوافر التبذيددة الراجعددة 
 مهارات التفكير والددرات العدمية العميا.

، وتعددد تمددك واالكتشددا تعتمددد محددررات الويددب التشدداركية عمددم التعدداو  والتخطدديط والتنظدديم  -
 المعرفية. المتطمبات بمثابة عوامو تحفيز لتطوير المهارات فوم

تعمددو عمددم تعزيددز مهددارات البحددث، ألنهددا تتطمددب اسددتخدام مهددارات اإلبحددار واالرتباطددات  -
 التشعبية واتباع التوجيهات.

وتحمدددو  اآلرااتعدددزز محدددررات الويدددب التشددداركية مددد   مكانيدددات الوسدددوو المفتدددوح وتبدددادو  -
 ية العميا.، مما يسهم في تطوير الددرات العدمواإلبحارالمسإولية ومرونة االنتداو 

تنددوع اسددتخدامات محددررات الويددب التشدداركية، حيددث يمكدد  اسددتخدامها كدد داة تعميميددة وأداة  -
نشاايات النداش، الوقت ذاتي،  لم جانب دعمها لمنتدتدييم في   .سفحات الويب وا 

تمتمك محررات الويب التشاركية مجموعة م  الخسائص مثو  التحريدر التشداركي، سدهولة  -
االسددتخدام، سددهولة الفهرسددة والبحددث وتعدددب التبيددرات، دعددم الددروابط والتحريددر و  اإلنشدداا

 التشعبية، تالئم أساليب التعمم النشط والتشاركي والتعاوني.
باسدتخدام محدررات  ةاإللكترونيدفي ضدوا مدا سدبم تدم تسدميم مجموعدة مد  األنشدطة 

، معمومدات الويب التشاركية فدي ضدوا عناسدر التسدميم الرئيسدية )العندوا ، البدرض أو الهدد 
وقواعدددد االسدددتخدام،  اإلرشددداداتعددد  الدددويكي وتتضدددم  األهددددا  المتوقعدددة، لليدددات التديددديم، 

وتوزيع األدوار    وجد(، حيث مر تسميم نشاط الويكي بعدة خطدوات )تحديدد  محتويات الويكي
األهدا ، تحديد مجاالت محتدوى الدويكي، تحديدد المخرجدات المتوقعدة، تخطديط سدفحات الويدب 

،  نشدداا سدددفحات الويددب، المراجعددة والتندددديح، تحديددد األدوار والمسددإوليات وتعميمدددات الالزمددة
 ، وفدي ضددوا ذلدك تدم تسدميم نمددوذجاالسدتخدام، وتحديدد معدايير التديديم والتحدددم مد  اإلنجداز(

 (.1)ممحمالويكي  باستخدام ةاإللكترونيلألنشطة 
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المناقشددددات  اتلوحدددد، ُتعددددد E-Discussion Board ةاإللهرتوىيــــاملياقشــــة  لوحــــات -ج 
الددددتعمم التشدددداركي عبددددر الويددددب، حيددددث أنهددددا بمثابددددة منسددددات  أدوات حدددددى  ةاإللكترونيدددد

تبددادو وجهددات النظددر بشدد   مهمددة  لممشدداركي ، تتدديح الفرسددة األنترنددتلممناقشددات عبددر 
، وكدذلك األخدري تعميمية محددة، م  خالو بدا النداش، أو الرد والتعميدم عمدم مسداهمات 

المناقشددة وسددواًل لتحديددم الددتعمم ذو المعنددي والفهددم المتعمددم، وتددم المشدداركة فددي سالسددو 
ك حددد أنمدداط  ةاإللكترونيددالمناقشدة لوحددات الدائمددة عمددم  ةاإللكترونيداختيدار نمددط األنشددطة 

لتنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري لدددى الُمسددتخدمة فددي هددذا البحددث  ةاإللكترونيدداألنشددطة 
 ,Kurubaak)فوائددد أوردتهددا بعددض الدراسددات لعدددد مدد  ال، طالبددات االقتسدداد المنزلددي

2006; Yang & Ahn, 2007; Cheong & Cheung, 2008) وتدتمخص فدي ،
 النداط التالية 

لتفكيددر لدددى المتعممددي ، مدد  تتدديح الفرسددة لممعمددم لتطددوير مهددارات ا ةاإللكترونيددالمناقشددة  -
 سداالت التعمم. وتوفيرتدديم الدعم الالزم،  خالو

دالت تعمدم الطددالب، حيددث ُتعددزز لدديهم مهددارات التفاعددو االجتمدداعي تعمدو عمددم تحسددي  معدد -
 والمشاركة في بناا مجتمعات المعرفة. األخري والتعاو  مع 

، حيدث تجعدو عمميددة ونظريدة النشدداط تددعم مبدادئ نظريدات البنائيددة االجتماعيدة والترابطيدة -
ارك المتعممدي  عممية نشطة تدتم فدي سديام اجتمداعي، ويحددث فيهدا الدتعمم عبدر تشد التعمم

 معًا، كما أنها ُتعزز م  مهارات المتعممي  في بناا الشبكات االجتماعية.
تنمددي مهددارات  دارة الوقددت والددتعمم الددذاتي وتحمددو المسددإولية،  ضددافة  لددم تعزيددز مددداخو  -

 التعمم التعاوني والتشاركي.
الندداش، ممحدم باسدتخدام لوحدة  ةاإللكترونيداألنشدطة تم تسميم نموذج لتددديم  ذلكوفي ضوا 

(1) 
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 بتصنيه مالبط األطفال يف مزحلة املَد. التفهري االبتهاري وعالقتُاحملور الجاىي: 

المرتبة الثانية بعد فذائدي، فالبدذاا  فيت تم  فهيممالبس أهمية كبيرة بالنسبة لمطفو ل
 فهديوتدوفير الحمايدة لدي، مهم لنمو الطفو، والمالبس تساعد عمم راحة الطفو وسهولة حركتي 

تإثر ت ثيرًا كبيرًا عمم سحتي والحالة النفسية لي، لذا فالبذاا مع المالبس يعمال  عمدم تسدهيو 
باختيددار عمميددة التطددور والنمددو بالنسددبة لمطفددو، فالطفددو ال يحسددو عمددم الراحددة المطموبددة  ال 

 ، واتباع الطرم السحيحة لمعناية بي.الممبس المناسب
لددذا نجددد كددو  اآلخددري ، م لدديه و يجددذبومددا مددا د فددي مرحمددة المهددد األطفدداووحيددث أ  

المالبددس الجميمددة ألطفدداله ، والحددرص عمددم  ظهددارهم ب جمددو  انتددداااألمهددات يحرسدد  عمددم 
 فدددي، فدددالمهم اختيدددار مالبدددس لمندددة ومريحدددة يكفددديسدددورن،  ال أ  جمددداو المالبدددس وحددددها ال 

حركددة الطفددو  ارتدددائها وخمعهددا عنددد تبييددر الحفاضددات وواسددعي فيددر مالسدددة لمجسددم لحريددة
هدددذن المرحمدددة يتميدددز بدددالنمو  فددديعدددائم يمندددع ذلدددك أل  الطفدددو  أيوالسدددماح لدددي بدددالنمو دو  

تددتم )عميددي  لكدديعددائم  أيتحتدداج  لددم عدددم وجددود  التدديالسددريع والحركددات العشددوائية  الجسددمي
 (.1111عابدي ، 

 عمددو مسددمم األزيدداا يعتمددد فددي األسدداس عمددم ( أ 1188ويشددير يسددري معددوض )
التسددميم مدد  خطددوط وأشددكاو وألددوا   رعناسددعمددم  تحتددويتسددميمات جديدددة  افةابتكددار وسددي

 يتضددم  تدددديم حمددوو ابتكاريددة تسددميم األزيددااأ  و وخامددات وتمبددم حاجددات الفئددة المسددتهدفة، 
فالمعالجددات التسددميمية لممنتجددات الممبسددية عمومددًا ومالبددس  وبالتددالي، لممشددكالت الممبسددية

تواجدي المسدتهمك  التديم  المشدكالت الممبسدية  عديدب عمم األطفاو خاسًة أمر ضروريًا لمتبم
تتعمددم  مددا بالتسددميم أو اإلنتدداج أو  التدديمدد  المشددكالت  عديددداألسددوام المختمفددة فهندداك  فددي

 لكددي ،التشددطيب، لددذا البددد مدد  دراسددة هددذن المشددكالت الممبسددية إليجدداد الحمددوو التسددميمية لهددا
 .واالقتساديةلوظيفية والجمالية ا النواحيتمبم متطمبات واحتياجات الفرد م  

    تسدميم، حيدث ُيمكد  الددوو المالبدس ارتباطدًا وثيدًا بمفهدوم االبتكدارويرتبط تسدميم 
عبارة عد  تجميدع لمجموعدة مد  العناسدر فالتسميم ، ابتكاريةهو في األساس عممية  المالبس

 ويعددر  ، فددي بندداا جديددد باسددتخدام ترابطددات وعالقددات محددددة لتحديددم وظيفددة أو فددرض معددي
Harris (2002)  االبتكار ب ني الددرة عمم توليدد حمدوو وأفكدار جديددة مد  شد نها حدو مشدكمة

ومد  خدالو المفهدومي  ُيالحدظ ، والتخيدوما م  خالو بددائو تتسدم بالمروندة والطالقدة واألسدالة 
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الرئيسددي بمثابددة عامددو النجدداح  االبتكدداريوبالتددالي ُيعددد التفكيددر التددرابط بددي  التسددميم واالبتكددار، 
 لتسميم األزياا.

الدراسدات بت كيدد أهميدة عنسدر االبتكدار فدي مجداو تسدميم األزيدداا عديدد مد  اهتمدت و 
-Wen)عامة وتسميم مالبس األطفاو لتحديم أفراض وظيفية وجمالية، حيث أكدت دراسدات 

Juan, 2011; Bye, 2010; Yongiin, 2007; Yan-Feng, 2007)  عمدم ضدرورة
م االبتكارية في التعامو مع عناسر التسميم واألسدس المرتبطدة بدي، أمدا استخدام قدرات المسم

 ,Lee & Jirouesk, 2015; Fatima & Grover, 2015; Hall & Lobo)دراسدات 
ف كدت عمم أني يمك  توظي  التفكير االبتكاري فدي معالجدة مشدكالت تسدميم مالبدس  (2018

كدة، الراحدة، فتحدات الرقبدة، فتحدات الدذراع، األطفاو وتوفير متطمباتهم م  حيث  االرتدداا، الحر 
األكمددام، السددحابات، الطباعددة، الزخددار ، السددببات، المممددس، األلددوا ، النفاذيددة، االمتسدداص، 

 حدات وعناسر التسميم عمم المنتج.والبمو، باإلضافة  لم نمط توزيع و  الحرارةمداومة 
بالبحددث فددي  (1181؛ نجددالا فددرج، 1188)حوريددة تركسددتاني، دراسددتي وقددد اهتمددت 

 ثدراا الجاندب  أكدتا عممتحدم الجوانب الجمالية في تسميم مالبس األطفاو حيث  العوامو التي
التشكيمية لدبعض الفندو ،  تالجمالي لمالبس األطفاو م  خالو الديم الفنية والجمالية واإلمكانا

س األطفداو كما اهتمت بعض الدراسات بتدديم معالجات تسميمي لمعالجة مشكالت تسميم مالب
(، حيددث قدددمت معالجددات 1187؛ رانيددا كامددو، 1187؛ سددالي أبددو بكددر، 1181)نجددالا فددرج، 

لدبعض مشدكالت مالبددس األطفداو مثدو   طالدة العمددر االسدتهالكي سدواا لممالبددس أو  تسدميمية
العوامددو الوظيفيددة  ( عمددم أهميددة تحديددد1181وأكدددت دراسددة الشدديماا المراسددي )المكمددالت، 

تسدددميمات مبتكدددرة إلثدددراا الجواندددب الجماليدددة واسدددتحداث مالبدددس األطفددداو، المرتبطدددة بتسدددميم 
، عددادو الهنددداوي، و ؛ حدداتم  دريددس 1118)عددادو الهنددداوي، وتناولددت دراسددات والوظيفيددة، 
؛ لكنهدا اقتسدرت عناسر التسدميم البحث في  (1181؛ فاطمة شاذلي ، 1117، أحمد النشار

لددوو أ  االهتمدام بعوامدو التسدميم الدوظيفي عمم عنسر الخامدة، وفدي ضدوا مدا سدبم يمكد  ا
بمجداو  المعنيدي يجدب أ  يسدعم لتحديددي  ،لمالبدس األطفداو حدديثي الدوالدة يعدد مطمبدًا أساسدياً 
  نتاج وتسويم مالبس األطفاو في مرحمة المهد.

أهميددة دراسددة مشددكالت تسددميم  أكدددتالسددابدة  الدراسددات أ وبندداا عميددي يمكدد  الدددوو 
فددرض األمددر الددذي يحدددم لهددم الراحددة واألمددا  والحمايددة وحريددة الحركددة؛  مالبددس األطفدداو بمددا
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ضرورة  جراا مزيد م  الدراسات التدي تتنداوو معالجدة مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو عامدة 
 ومالبس األطفاو في مرحة المهد بسفة خاسة.

 ونظرًا لألهميدة التدي تحظدم بهدا مالبدس األطفداو فدي مرحمدة المهدد؛ فددد اهتمدت عديدد
مد  الدراسدات بت كيددد ضدرورة تدوفير المتطمبددات الممبسدية الالزمدة لتمددك المرحمدة، حيدث توسددمت 

 & Ying, 2004; Yongiin, 2007; Wen-Juan, 2011; Fatima)دراسدات 
Grovver, 2015; Omelchenko, Kolosnichenko, Donchenko& 

Pashkevich (2016)  ط توافرهددا فددي  لددم مجموعددة مدد  المتطمبددات الممبسددية التددي يشددتر
مالبس األطفاو عامة ومالبس األطفداو فدي مرحمدة المهدد بسدفة خاسدة ومنهدا  سدهولة الخمدع 
واالرتددداا، سددهولة الحركددة والدابميددة لمتوسدديع، الحمايددة واألمددا  الددداخمي والخددارجي، مداومددة 
التبيددرات المناخيددة، مداومددة البمددو وامتسدداص العددرم، مناسددبة الفتحددات والخطددوط المسددتخدمة، 
مناسدبة األلددوا ، مناسددبة الطباعدة والسددببات، مناسددبة الخامدة، مناسددبة الزخددار  والرسددومات، 

 مناسبة أدوات البمم المستخدمة، مناسبة األشرطة واألربطة المستخدمة.
زيدداا عناسددر التفكيددر االبتكدداري فددي تسددميم األ  فددي ضددوا مددا سددبم يمكدد  اسددتخالص

أي قدددرة الطالبددة عمددم تدددديم أفكار/مدترحددات/ )الطالقددة والمإشددرات المرتبطددة بهددا فددي  مهددارة 
مهددارة فدي المنددتج الممبسدي عينددة دراسدتها(،  حمدوو لمعالجددة المشدكالت الممبسددية التدي حددددتها

المرونة ) نتاج بدائو متنوعة في ضوا وجهات نظر متعددة لحو المشكمة بحيث تكدو  منطديدة 
 األسدالةمهدارة ي عيندة دراسدتها(، وذات سمة بجوهر المشكمة التي حدددتها فدي المندتج الممبسد

أي  دراك المشكمة وتدديم حموو فير م لوفة لها وفيدر مكدررة أو تدميديدة، بحيدث تكدو  جديددة )
بسددي عينددة دراسددتها(، مهددارة وذات سددمة وثيدددة بجددوهر المشددكمة التددي حددددتها فددي المنددتج المم

سدر المشدكمة الممبسدية أي قددرة الطالبدة عمدم توضديح كافدة عنا) االحساس بالمشكمة الممبسية
 (.في المنتج عينة الدراسة، وكذلك مبررات الحموو المدترحة لمعالجتها

المحور الثالث  مهارات التفكير االبتكاري الالزمة لطالبدات االقتسداد المنزلدي لمعالجدة مشدكالت 
 تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد.

سدية بالدددرات االبتكاريدة المتدوافرة ترتبط عمميات تسميم األزياا وجودة المنتجات الممب
 Adams and Kemevorذلدك نتدائج الدراسدة التدي أجراهدا  وتتفم فيلدى مسمم األزياا، 

التدي قددمتها الطالبدات، التسميمات والمنتجدات الممبسدية  ردااةحيث توسمت  لم أ   (2018)



  فعالية تصميم استراتيجية تعليمية قائمة على األنشطة اإللكترونية.................................................... 

- 8611 - 

سدمت الدراسدة  لدم وتو ، لدديه  لم عدة عوامو م  بينها قسدور فدي المهدارات االبتكاريدة  ترجع
ضدع  المهدارات االبتكاريدة راجدع تبدي  أ   رأي الطالبات، حيدث تمك النتيجة م  خالو استطالع

 لددم عدددم مناسددبة اسددتراتيجيات وأسدداليب التدددريس المسددتخدمة فددي تدددريس مهددارات التسددميم 
لطالبدات االبتكاري في مجاو تسميم األزياا، ولتسميم قائمة مهارات التفكيدر االبتكداري الالزمدة 

االقتسددداد المنزلدددي لمعالجدددة مشدددكالت تسدددميم مالبدددس األطفددداو فدددي مرحمدددة المهدددد، تدددم اتبددداع 
 الخطوات األتية 

تحديددد الهددد  مدد  قائمددة المهددارات، تمثددو فددي تحديددد مهددارات التفكيددر االبتكدداري الُمتطمبددة  -
لطالبددات االقتسدداد المنزلددي أثندداا معالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة 

 لمهد.ا
بمهددارات التفكيددر االبتكدداري وعالقتهددا بتسددميم  المرتبطددةاالطددالع عمددم الدراسددات السددابدة  -

 ,.Wen-Juan, 2011; Fatiam & Grover, 2015; Black, et al)األزيداا 
2015; Lee & Jirouesk, 2015) لدم تتفدم عمدم مهدارات  جرائيدة ، حيث لوحظ أنهدا

كيفيددة تهيئدددة بيئددات الددتعمم والفدددرص دراسددة  عمدددميجدددب أ  ُتركددز األبحدداث  وأندديمحددددة، 
التعميميددة التددي تمكدد  المتعممددي  مدد   ظهددار مهددارتهم االبتكاريددة، ومسدداعدة المعمددم عمددم 

 االبتكارية.تسميم استراتيجيات تعميمية موجهة نحو  ظهار الددرات 
 مهددارات التفكيددر االبتكدداريمجموعددة مدد   األوليددة لدائمددة المهددارات، تددم اسددتخالص ةالسددور  -

دراكهدددا، تحميدددو عناسدددر وأسدددس التسدددميم  مثدددو  الحساسدددية نحدددو المشدددكالت الممبسدددية وا 
 األخدري وأفكدار  أرااعمم  االنفتاحالمحتممة لممشكمة الممبسية،  واألسبابوتحديد العالقات 

بخسوص احتمداالت وبددائو الحمدوو لممشدكمة، عدرض عناسدر المشدكمة واألفكدار الرئيسدية 
واسدددتخدام المهدددارات الشخسدددية  األخدددري التواسدددو مدددع  لمحدددو بطريددددة منظمدددة ومنطديدددة،

بكفااة، دمج األفكار والحموو أو البدائو لتدديم حموو جديددة، تددديم أكبدر عددد مد  البددائو 
لحو المشكمة الممبسية، استكشا  جميع المشكالت المحتممة في المنتج الممبسدي وتحديدد 

مدوو جديددة وفيدر تدميديدة، التعامدو أسبابها وتدديم تفسديرات وحمدوو منطديدة لهدا، تددديم ح
   .مع خساص وسمات عناسر التسميم مثو الخطوط، األلوا ، الخامة، الشكو وفيرها

المتخسسدي  فدي  مجموعدة مد عرضدها عمدم التحدم م  سدم قائمة المهارات، حيث تدم  -
)سددددواا بالتسددددميم المباشددددر أو اإلرسدددداو عدددد  طريددددم البريددددد  مجدددداو المالبددددس والنسدددديج
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 عدادة سديافتها وتحديدد مددى ارتباطهدا ومناسدبتها لمفئدة بشد    إلبداا الدرأي ،(اإللكتروني
 .المستهدفة

السدددورة النهائيدددة لدائمدددة مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري الالزمدددة لطالبدددات االقتسددداد المنزلدددي  -
تم  عداد السدورة النهائيدة بعدد لمعالجة مشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد، 

عدادة سديافة بعدض المهدارات لتسدبح الدائمدة  لمحكمي ، حيث جراا تعديالت ا تدم حدذ  وا 
( مهددارة فرعيددة أو مإشددر 87رئيسددية، و) ( مهددارات1فددي سددورتها النهائيددة مكونددة مدد  )

 ، موزعة كما هو موضح بالجدوو التالي (1ممحم ) لدياس تمك المهارات
 ( 2)عذوه 

ىَْضىٍ ىَعبىغخ ٍشنالد رصٌَُ ٍالثظ األطفبه ٍهبساد اىزفنُش االثزنبسٌ اىالصٍخ ىطبىجبد االقزصبد ا

 فٍ ٍشؽيخ اىَهذ

 .األىرتىتعرب  ةاإللهرتوىيىظزيات التعله وعالقتَا باألىشطة حملور الزابع: ا

لتنميدة مهدارات التفكيدر  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدتسدميم األنشدطة استند البحث عند 
االبتكدداري لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي  لددم مبددادئ مشددتدة مدد  عدددة نظريددات عمددم النحددو 

 التالي 
  :ىظزية اليشاط

نظريددة النشدداط أو نظريددة الحدددث، تعتمددد ( أ  11، 1181يشددير محمددد عطيددة خمدديس )
ط أو الحددث الدذي يددوم بدي المدتعمم باسدتخدام أدوات معيندة فدي بشكو رئيسي عمدم نظدام النشدا

البيئددة التعميميددة، لدددعم عمميددة الددتعمم، وأ  الددتعمم هددو عمميددة بندداا الحدددث مدد  خددالو العمددو، 
 اويتكددو  النشدداط فددي ضددوا هددذن النظريددة مدد  خمسددة مكونددات هددي  الفددرد أو المددتعمم، الشددي

مسددتخدمة فددي تنفيددذ النشدداط، الدواعددد والمعددايير التكنولوجيددة ال ت)النشدداط المسددتهد (، األدوا
عدرض و التي تحكم تنفيذ النشاط، األفراد المسإولي  عد   دارة النشداط والعمميدات المرتبطدة بدي، 

Jussila, Sillanpaa, Lehtonen, Helander and Frank (2019)   لمجموعدة مد
وع النشداط وأهميتدي، تحديدد التساإالت التي تضعها نظرية النشاط في االعتبدار ومنهدا  تحديدد ند

الهد  مني، تحديد المهام والخبرات التي يشممها، تحديد األدوات والمدوارد والمسدادر التعميميدة، 

 األوبىخ اىَشوّخ اىطالقخ اىَهبساد اىشئُغُخ
اىؾغبعُخ ّؾى 

 اىَشنالد

اىَهبساد اىفشعُخ / ٍؤ شاد 

 اىقُبط
4 6 2 4 
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والدواعد والتعميمات ومعايير تدييم األداا، تحديدد المسدإوليات وتوزيدع المهدام  اإلرشاداتتحديد 
 Hite، لذا أكد كاًل م  تائج المتوقعةالنشاط، وتحديد النواألدوار، تحديد مواسفات سيام تنفيذ 

and Thompson (2019)  عمم ضرورة تضمي  مبادئ نظرية النشاط في عمميدات التعمديم
 والتعمم، حيث أنها تدعم في الوقت ذاتي الهيكمة والتعاو  ومتطمبات التفكير البنائي في التعمم.

 النظرية البنائية االجتماعية 
 ,Chu, Hwang & Tsai)مجموعدة مد  المبدادئ اعيدة االجتموضعت النظريدة البنائيدة 

، تتكو  الخبرات التعممية م  خدالو عمميدات بنداا المعدار ، المبدأ األوو   تتمثو في  (2010
واألنشددطة وتبددادو وجهددات النظددر،  اآلرااتتكددو  الخبددرات التعميميددة نتيجددة تنددوع  المبدددأ الثدداني 

تعددزز متطمبددات هددذي  المبدددأي  مدد   فإنهدداها، تسددميم ُأحسدد  ذا مددا  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدد
خالو  تاحة تنوع مسادر المعمومات التي تستخدم في تجميع المواد التعميميدة المتطمبدة إلنجداز 

فيتحددم مد  خدالو يحددث الدتعمم فدي أنشدطة تعميميدة حديددة /واقعيدة، النشاط ، المبددأ الثالدث  
ركة جميددع المتعممددي  فددي مواقدد  تعمددم عمددم مشددا األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداعتمدداد األنشددطة 

ويتحدددم مدد  خددالو  تاحددة الددتعمم المعددزز بالشددعور باإلنجدداز الددذاتي، حديدددة ، والمبدددأ الرابددع  
 اإللكترونديلبدائو التبذية الراجعة سواا عد  طريدم الميسدر  األنترنتعبر  ةاإللكترونياألنشطة 

اقدد  اجتماعيددة تعددزز مدد  مهددارات يحدددث الددتعمم خددالو مو أو الدددعم التدنددي، والمبدددأ الخددامس  
مد  فدرص المشداركة  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدم  خالو ما توفرن األنشطة التعمم االجتماعي، 

يعتمدد عدرض وتددديم الدتعمم المتزامنة وفير المتزامندة والتفداعالت التدي تدتم ، والمبددأ السدادس  
يدع طدرم عدرض وتددديم ويتحددم مد  خدالو تنو عمم استخدام طدرم ومدداخو تعميميدة متنوعدة، 

تاحة الوسوو لمسادر المعمومات والمواد التعميمية المرتبطة بها، والمبدأ السدابع   مد  المهام وا 
، ويتحددم هدذا الشدرط فدي شروط حدوث التعمم الوعي بسيام التعمم وبيئتدي والتطبيددات المتاحدة

 اإللكترونديالرشداد عدرض وتددديم ا أسداليبم  خالو تنويدع  األنترنتعبر  ةاإللكترونياألنشطة 
دراك المتعمم ببيئة التعمم.  والدعم التدني عبر أدوات وتطبيدات بهد  زيادة وعي وا 

 .التعمم االتسالية نظرية
ترتكدز فكرتهدا عمدم  والتدينظريدة أطمدم عميهدا النظريدة االتسدالية  Siemensقدم سيمنز 

تسددداالت الالسدددمكية أ  الدددتعمم يحددددث فدددي بيئدددات فيدددر رسدددمية مددددعوًما بشدددبكات التواسدددو واال 
والتكنولوجيدددات المختمفدددة، حيدددث يتكدددو  الدددتعمم مددد  مجموعدددة مددد  العددددد التعميميدددة أو روابدددط 
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لممعمومات مد  مسدادرها المختمفدة، وأ  الدتعمم يحددث فدي المجتمع/العمو/فضدااات تعمدم/ عبدر 
ة، كمددددا أ  مهددددارات البحددددث عدددد  المعمومددددات واسددددتخدام تكنولوجيددددا يددددالشددددبكات/مواق  حديد

 & Kim, Caytiles ويشدير ، ومدات واالتسداالت هدي الركيدزة األساسدية لحددوث الدتعممالمعم
Kim (2012)   لددم أ  النظريددة االتسددالية تددرى أ  المعددار  يددتم توزيعهددا عبددر شددبكة مدد 

 خبراتديالمتعمم وقدرتي عمم تكدوي   نشاطاالتساالت أو العدد، لذلك فإ  التعمم يتكو  م  خالو 
منهدا  الدتعمم وتكدوي  المعدار   مبدادئكدز النظريدة االتسدالية  لدم عددة عبر تمك الشبكات، وترت

يرتكدز عمدم تنددوع اآلراا، الدتعمم مجموعددة مد  العمميددات التدي تعتمددد عمدم التددرابط بدي  مجموعددة 
م  العدد التعميمية أو مسادر التعمم، يحدث التعمم عبر مجموعدة مد  التطبيددات الماديدة/ فيدر 

معرفة المزيد م  المعمومات، بداا الدتعمم واسدتمراريتي يدرتبط بتعزيدز البشرية، يهد  التعمم  لم 
النظريدة التواسدمية يمكد  الددوو أندي  مبدادئنداط التواسو والتشارك في بيئة التعمم، وفم ضدوا 

يجب الوضع في االعتبار عدة ندداط مد  بينهدا   األنترنتعبر  ةاإللكترونيتسميم األنشطة عند 
الفاعمدة  يومشداركت المدتعمم اسية فدي الدتعمم، الدتعمم يحددث نتيجدة نشداطالمتعمم هو الركيزة األس

نجدداز المهددام،  عمددم  دراك سدديام  تنفيددذ األنشددطةاعتمدداد نجدداح عمميددات فددي بندداا الخبددرات وا 
، لدذا النشاط وماذا يجب عميدي الديدام بدي ومدا هدي المعدايير التدي يجدب أ  يضدعها فدي االعتبدار

تدوفير  لدم  ضدافة ، عمم  نجاز النشاط قدرة المتعممالتي تعزز يجب توفر اإلرشادات والتعميمات 
مد  خدالو  ،بالنشداطالتطبيدات والمعمومات التي تساعد عمدم تنويدع بددائو وسديناريوهات الدتعمم 

 .ةاإللكترونيتنويع أشكاو عرض وتدديم األنشطة 
 إجزاءات البحح.

الالسمــة  األىرتىــتعــرب  ةاإللهرتوىيــو األىشــطة التعلينيــة باصــتددا ةأواًل: حتديــد معــايري تصــنيه االصــرتاتي ي

لتينية مَارات التفهري االبتهاري لدى طالبات االقتصاد امليشلي ملعاجلة مشـهالت تصـنيه مالبـط األطفـال يف     

 مزحلة املَد.

االطدددالع عمدددم الدراسدددات السدددابدة ذات العالقدددة، حيدددث تدددم االطدددالع عمدددم مجموعدددة مددد   -
 ,.Watkins, 2005; Wen-Juan, 2011; Bilbao, et al)الدراسدات السدابدة 

2014; Fatiam & Grover, 2015; Black, et al., 2015; Lee & 
Jirouesk, 2015; Apino & Retnawati, 2017)  معدايير التسدميم التدي تناولدت

وكذلك التي تناولت مهارات التفكيدر االبتكداري ومتطمبدات ، التعميمية تالتعميمي لالستراتيجيا
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( معددددايير رئيسدددية لمتسدددميم التعميمددددي 6)ضدددوا ذلددددك تدددم التوسدددو  لدددم   كسدددابها، وفدددي
التعميميددددة الدائمددددة عمددددم اسددددتخدام األنشددددطة اإللكترونيددددة عبددددر األنترنددددت،  ةلالسددددتراتيجي

تبطيهدا قائمدة  أ ( مإشدر، والتدي يجدب 18ومجموعة م  المإشرات الفرعية بمغ عددها ) 
عندددد توظيفهدددا فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر  األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيدددمعدددايير األنشدددطة 

االبتكدداري لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي لمعالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي 
 مرحمة المهد.

مجموعدة التحدم م  سدم قائمة المعايير التي تم التوسدو  ليهدا، حيدث تدم عرضدها عمدم  -
م التدددريس والمالبددس المتخسسددي  فددي تكنولوجيددا التعمدديم والمندداهج وطددرالمحكمددي  مدد  

المإشدددرات  وارتبددداطوالنسددديج، بهدددد   بدددداا الدددرأي فدددي دقدددة السددديافة المبويدددة والعمميدددة، 
 بالمعايير التي تنتمي  ليها وكفاية المعايير الرئيسية. 

تدم  جدراا ، األنترنتعبر  ةاإللكترونيتسميم األنشطة  عداد السورة النهائية لدائمة معايير  -
، حيددث تددم تعددديو سدديافة بعددض المإشددرات، وحددذ  المحكمددي فددي ضددوا أراا  التعددديالت

بعددض المإشددرات لمتكددرار، وكددذلك  ضددافة معيددار رئيسددي يتعمددم بتسددميم واجهددة المسددتخدم 
 ليهددا فددي  لددم يددتم اإلشددارةحيددث - األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدد األنشددطةلتفاعددو الطالبددة مددع 

مطالبددات عبددر نظددام  دارة الددتعمم ددم لسددتُ  ةاإللكترونيددأ  األنشددطة  العتبددارالسددورة األوليددة 
( 11( وتتضدم  )1وبالتالي أسبح عدد المعايير الرئيسدية ) - Blackboard اإللكتروني

 كما هو موضح بالجدوو التالي (1، ممحم )مإشرًا لمداللة عميها
 (3)عذوه 

  األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّاألّشطخ اىَعبَُش اىشئُغُخ واىَؤ شاد اىَشرجطخ ثهب ىزصٌَُ  

عذد  اىشئُغٍ ّص اىَعُبس ً

 اىَؤ شاد

 3 االسرنبص إىً إعشاءاد وخطىاد ٍْهغُخ ٍشزقخ ٍِ ٍجبدا اىزصٌَُ اىزعيٍَُ - 1

 5 .األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّىألّشطخ رصٌَُ اىهذف اىعبً واألاذاف اىزعيَُُخ  - 2

 5 .األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّاىَضَْخ فٍ األّشطخ رصٌَُ اىَهبً اىزعيَُُخ  - 3

 6 .األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّاىزفبعالد اىزعيَُُخ فٍ األّشطخ رصٌَُ  - 4

 6 .األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّاىزقىٌَ واىزغزَخ اىشاععخ فٍ األّشطخ  - 5

عجدددش  خاإلىنزشوُّدددرصدددٌَُ ٍهدددبً اىَعبىغدددخ فدددىم اىَعشفُدددخ  دددَِ األّشدددطخ  - 6

 .األّزشّذ

5 

 4 .األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّرصٌَُ اىذعٌ واىَغبّذح فٍ األّشطخ  - .

)رهُئدددخ ودددفؾخ اىَقدددشس عجدددش ّردددبً إداسح اىدددزعيٌ رصدددٌَُ واعهدددخ اىزفبعدددو  - 1

Blackboard  األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّورىافقهب ٍ  طجُعخ األّشطخ) 

. 
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االصـرتاتي ية التعلينيـة باصـتدداو    ) Elgazzar (2014)الت زيبية وفـل وـو     تصنيه املعاجلة ثاىيًا: 

مَـــارات الــتفهري االبتهـــاري لــدى طالبـــات االقتصـــاد    لتينيــة  األىرتىـــتعــرب   ةىيـــاإللهرتواألىشــطة  

 امليشلي(.

تدم تسدميم المعالجددة التجريبيدة لمبحدث الحددالي فدي ضدوا نمددوذج التسدميم التعميمدي لددد  
Elgazzar (2014) ، دمددج بعددض الخطددوات الفرعيددة تمشدديًا مددع طبيعددة المعالجددة حيددث تددم

  يميالتجريبية في البحث الحالي كما 
 :مزحلة التحليل-1

الالزمدة  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيد لألنشدطةالتسدميم التعميمدي  معايير/اشتدام اعتماد   8-8
حيث تم استخالص معدايير تسدميم ، لتنمية مهارات التفكير االبتكاري لطالبات االقتساد المنزلي

اًل( مدد   جددرااات ا فددي )أو وفددم الخطددوات التددي تددم عرضدده األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة 
 (.1البحث، ممحم )

تحميو خسدائص المتعممدي ، والدتعمم المسدبم، الدتعمم المتطمدب، والمهدارات المعموماتيدة،   8-1
والمعرفيددة، والسددموكية  حيددث أ  الطالبددات المشدداركات فددي عينددة البحددث هدد  طالبددات االقتسدداد 

وهدد  مدد  أعمددار  (1.1   1.7) المنزلددي المسددتوى السددابع ومعدددالته  األكاديميددة تتددراوح بددي 
متداربة ومد  منطددة جبرافيدة ذات طدابع اقتسدادي متددارب، وتتدوفر لدديه  المهدارات المتطمبدة 
مدد  حيددث مهددارات تسددميم وتنفيددذ المالبددس، حيددث تددم الت كددد مدد  دراسددته  لجميددع المدددررات 

سددتخدام وا األنترندتالمتطمبدة مسدبدًا، وكددذلك المهدارات المعموماتيددة مد  حيددث مهدارات اسددتخدام 
كمددا تددم تنفيددذ ورشددة عمددو لهدد  فددي اسددتخدام  Blackboard اإللكترونددينظددام  دارة الددتعمم 

 البالك بورد وتوفير مداطع فيديو لتمك المهارات.
حيدددث تدددم تحديدددد ، األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيدددألنشدددطة لالتعميميدددة  االحتياجددداتتحميدددو   8-1

 وفم اإلجرااات األتية  األنترنتعبر  ةياإللكتروناالحتياجات التعميمية م  تسميم األنشطة 
مهددارات الطالبددات فددي تدددديم حمددوو فددي ضددع   وجددودكشددفت الدراسددة االسددتطالعية عدد   -

أثندداا تنفيددذ المشددروع العممددي لمدددرر   مالبددس األطفدداو ، مدد  خددالو  تسددميميةومعالجددات 
تفاسديو وعددم الطالبات م  أفكار فمب عميها التكدرار والتدميديدة وازدحدام ال يتحميو ما قدمت

، وكدذلك مد  خدالو مدا تدم تكمديفه  بدي فدي تشدخيص مشدكالت المالئمة في بعدض األحيدا 
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تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة المهددد المتددوافرة فددي األسددوام وتدددديم الحمددوو الالزمددة 
 .لمعالجة تمك المشكالت

جددة وجددود حاجددة لدددى الطالبددات الكتسدداب مهددارات التفكيددر االبتكدداري وتوظيفهددا فددي معال -
، ممددا تطمددب  عددداد قائمددة بمهددارات بددالتفكير االبتكدداري مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو

الالزمددة لطالبددات االقتسدداد المنزلددي لمعالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة 
المهد، حيث تم عرضها في )المحور الثالث( م  اإلطدار النظدري، حيدث تتمثدو االحتياجدات 

 (.1 كساب الطالبات لتمك المهارات ممحم ) في التعميمية الرئيسية
تحميددو المددوارد الرقميددة ونظددم  دارة الددتعمم ونظددم  دارة المحتددوى، وكائنددات الددتعمم الرقميددة   8-1

فدي مجموعدة مد   المدواد والمسدادر التعميميدة المتاحدةحيدث تمثمدت المتاحة، والديود والعدبات، 
ددداطع الفيددديو  لددم جانددب النسددوص العددروض التوضدديحية وكددذلك المحاضددرات المسددجمة أو م

، والتي يمك  االستفادة منها في تسميم محتوى التعمم الخداص بكدو نشداط، كمدا أ  ةاإللكتروني
لكدو طالبدة  األنترنتنظام  دارة التعمم المتاح هو نظام البالك بورد، وتم التحدم م  توفر شبكة 

مكانية دخولها لنظام  دارة التعمم وكذلك  مكانية تواسم  .ها مع أستاذة المدرروا 
 :مزحلة التصنيه

في ضوا ما تم التوسو  ليي في مرحمة التحميو، تدم البددا فدي مرحمدة التسدميم، حيدث  
 اشتممت عمم مجموعة م  اإلجرااات عمم النحو التالي 

، كمددا األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددتسددميم مكونددات اسددتراتيجية الددتعمم باسددتخدام األنشددطة   1-8
  (8كو )هو موضح بالش
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 ( 1 نو )

 اىَنىّبد اىشئُغُخ العزشارُغُخ رصٌَُ ورقذٌَ األّشطخ اإلىنزشوُّخ عجش األّزشّذ

عبر  اإللكترونيةتسميم مكونات استراتيجية التعمم باستخدام األنشطة وفيما يمي  
 األنترنت 

حيددث تددم تحديددد ، األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددنشددطة لأل سدديافة األهدددا  التعميميددة   1-8-8
 عمم النحو التالي  ةاإللكترونيجموعة م  األهدا  الرئيسية لألنشطة م

 أسس وعناسر تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد. الطالبة عددتُ  -
نتاج مالبس األطفاو في مرحمدة المهدد عمدم أحدد المنتجدات الطالبة طبم تُ  - معايير تسميم وا 

 الممبسية المتوافرة لديها.
   لممبسية لمالبس طفو مرحمة المهدالمتطمبات االطالبة حدد تُ  -
 عيوب التسميم واإلنتاج لمالبس األطفاو في مرحمة المهد.الطالبة سن  تُ  -
قائمة بمشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو فدي مرحمدة المهدد فدي ضدوا دراسدتها  الطالبة ُتعد -

 لممنتجات المتوافرة بالسوام.
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مهددد تبعددًا لعناسددر تسددميم مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة الالطالبددة سددن  تُ  -
 األزياا.

قائمة باألضرار التي قد تحددث لطفدو مرحمدة المهدد ناتجدة عد  وجدود مشدكالت الطالبة ُتعد  -
 تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد

جميع الحموو الممكندة لمعالجدة مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو فدي مرحمدة الطالبة ددم تُ  -
 المهد.

ترحددة لمعالجددة مشددكالت تسددني  مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة الحمددوو المدالطالبددة سددن  تُ  -
 المهد تبعًا لنوع مهارة التفكير االبتكاري.

لمشدكالت مالبدس  تسدميميةمهدارات التفكيدر االبتكداري فدي ابتكدار معالجدات الطالبدة طبم تُ  -
 األطفاو في مرحمة المهد.

المسددتخدمة  نترنددتاأل عبددر  ةاإللكترونيددتحديددد عناسددر المحتددوى التعميمددي لألنشددطة   1-8-1
 في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبات االقتساد المنزلي، عمم النحو التالي 

 أسس وعناسر تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد. -
نتاج مالبس األطفاو في مرحمة المهد. -  معايير تسميم وا 
 المتطمبات الممبسية في مالبس طفو مرحمة المهد. -
 .وتسنيفها نتاج لمالبس األطفاو في مرحمة المهدعيوب التسميم واإل  -
 أضرار المشكالت الممبسية عمم طفو مرحمة المهد -
 .وتسنيفها في مالبس األطفاو في مرحمة المهد تسميميةالالمشكالت  -
 مهارات التفكير االبتكاري وعالقتها بتسميم األزياا. -
 .أنماط الحموو لمشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد -
تسميم أدوات الديداس والتديديم، فدي ضدوا الهدد  مد  البحدث والمتمثدو فدي   تنميدة   1-8-1

مدد  اكتشددا  ومعالجددة   مهددارات التفكيددر االبتكدداري لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي لتمكيددنه
اختبدار مهدارات  مشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد، تم تسميم أداتي قياس همدا

(، واستمارة تدييم المنتجات الممبسدية 7ري لدى طالبات االقتساد المنزلي ممحم )التفكير االبتكا
)ثالثدددًا  أدوات البحدددث( ضدددم  (، وسددديتم عرضدددهما تفسدددياًل فدددي 6المعالجدددة تسدددميمًا ممحدددم )

  جرااات البحث.
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تسميم خبرات وأنشطة التعمم، تدم فدي هدذن الخطدوة تسدميم قوالدب مخسسدة لعدرض   1-8-1
بيعتددي، ويتضددم  قالددب تنفيددذ النشدداط عدددة عناسددر منهددا  الهددد  العددام كددو نشدداط فددي ضددوا ط

مد   االنتهدااومواعيدد  واإلرشداداتواألهدا  التعميمية وطبيعة اإلجرااات التي تدوم بها الطالبة 
النشاط ومعايير التدييم وماذا يجب عمي الطالبة الديام بي، وروعي تنويع الخبدرات التعميميدة مدا 

و تسدددفح قدددوائم المددددرر وقالدددب تسدددميم النشددداط والمحتدددوى التعميمدددي بدددي  خبدددرات مجدددردة مثددد
لي واستعراض الروابط التي يمك  الرجوع  ليهدا، باإلضدافة  أيدونةالذي تم تخسيص  اإللكتروني

 لدددم خبدددرات بديمدددة تمثمدددت فدددي العدددروض التوضددديحية والسدددور الثابتدددة ومدددداطع الفيدددديو او 
لمهدد  مد  كدو نشداط، وتدم تددديم الددعم والتفاعدو  المحاضرات المسجمة التي تدم تحميمهدا تبعداً 

م  أستاذ المدرر وفم طبيعة كو مرحمة حسب النمدوذج الدذي تدم اسدتخدامي لتنفيدذ اسدتراتيجية 
 (.1، 1، 8ممحم )  Salmon, 2004وهو نموذج جيمي سالمو   ةاإللكترونياألنشطة 

ر واألنشدددطة وعمدددو   اختيدددار بددددائو عناسدددر الوسدددائط المتعدددددة لمخبدددرات والمسددداد1-8-1
، بناا عمدم األهددا  التعميميدة لألنشدطة األنترنتعبر  ةاإللكترونياالختبارات النهائية لألنشطة 

والخبدددرات التعميميدددة المجدددردة والبديمدددة، تدددم تحديدددد بددددائو عناسدددر  األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيددد
افتراضددية، الوسددائط التعميميددة متمثمددة فددي  مددداطع فيددديو/ محاضددرات مسددجمة، جمسددات فسددوو 

، تكميفدات وواجبدات، معدايير رسومات وسور توضيحية، نسوص  لكترونية، عروض توضيحية
 لتدييم تنفيذ كو نشاط.

السديناريوهات لبددائو الوسدائط المتعدددة لمخبدرات واألنشدطة التدي  أو  تسميم الرسدالة 1-8-7
 Mindرائط الذهنيدة   الخدوهدي ) ةاإللكترونيدحيث تم اختيار أشكاو م  األنشطة  تم اختيارها،

map الددويكي ،Wiki لوحددات النددداش ،Discussion Board )لددم االختبددارات  ة، باإلضدداف 
المرتبطدددة  ةاإللكترونيدددلتددددديم محتدددوى األنشدددطة  Quizzes& assignments والواجبدددات

بتنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي لمعالجددة مشددكالت تسددميم 
طفدداو فددي مرحمددة المهددد، وتددم تسددميم قالددب لكددو نددوع منهددا يتضددم  الهددد  والعنددوا  مالبددس األ
جدددرااات التنفيدددذ ومعدددايير التديددديم ومواعيدددد التسدددميم ودور الميسدددر  واإلرشدددادات والتعميمدددات وا 
 ونوع بدائو مسادر التعمم المطموبة. اإللكتروني
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 ةاإللكترونيددعددو لألنشددطة   تسددميم أسدداليب اإلبحددار والددتحكم التعميمددي وواجهددة التفا1-8-6
 ةاإللكترونيدالمتضدم  لألنشدطة  –حيث تم تهيئة سفحة مدرر مالبدس األطفداو ، األنترنتعبر 

ح و بشددكو يتسددم بالبسدداطة والتنظدديم ووضدد -المسددتخدمة فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري
او مددع تخسدديص أيدونددة لكددو شددكو مدد  أشددك Blackboardاأليدونددات عبددر نظددام  دارة الددتعمم 

 المستخدمة. ةاإللكترونياألنشطة 

 ( أعبىُت اإلثؾبس واىزؾنٌ اىزعي2ٍَُ نو )

 ث  تسددميم نمددوذج التعميم/الددتعمم، متبيددرات التسددميم، أو اسددتراتيجيات الددتعمم وأحدددا1-8-1
 التعميم والتعمم.

المسددتخدمة فددي تنميددة مهددارات  التفكيددر  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددألنشددطة لتسددميم ا
 Salmons  modelتدم االسترشداد بنمدوذج سدالمو  لطالبدات االقتسداد المنزلدي،  االبتكداري
، األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدمناسدبًا لتسدميم وتددديم األنشدطة حيث يعد هدذا النمدوذج  (2004)

 ةاإللكترونيدفهو يهد   لم تدديم الوس  والتعميمات الالزمة لتوضديح كيفيدة تسدميم األنشدطة 
ح كيفية دعم التفاعالت والتعمم في كو مرحمدة مد  مراحمدي، حيدث يركدز ، كما يوضاألنترنتعبر 

يالئدم تددديم األنشدطة  يعمم نوعي  م  الدوافع هما الدوافع الداخمية والدوافع الخارجية، كمدا أند
وسدداالت الددعم، والتحدوو مدد   اإللكترونديألندي يعدزز دور الميسدر  ،األنترندتعبدر  ةاإللكترونيد



  فعالية تصميم استراتيجية تعليمية قائمة على األنشطة اإللكترونية.................................................... 

- 8111 - 

 دميدية  لم التركيز عمدم المدتعمم وجعمدي محدور اهتمدام العمميدة التعميميدةالتركيز عمم الطرم الت
يث يمك  التندو بي  مراحمدي بيسدر، ، حومشارك فاعو في بنائها، باإلضافة  لم مرونة  جراااتي

التسدجيو  بعددة مراحدو هدي وتنفيدذها  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدسدميم األنشدطة مرت مراحو تو 
 األنترندتالتهيئدة االجتماعيدة عبدر ، Access and Motivation فعيةوالتحفيز واستثارة الدا

Online Socialization ، تبددددادو المعمومدددداتInformation Exchange ، بندددداا
، ويتددوفر مددع كددو Development التطددوير، Knowledge Construction المعمومددات

( 1م التدندي(، والجددوو )، والدعاإللكترونيمرحمة م  تمك المراحو نظامي  لمدعم هما )الميسر 
 األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدديوضددح كيفيددة اسددتخدام هددذا النمددوذج فددي تسددميم وتنفيددذ األنشددطة 

 المستخدمة في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لطالبات االقتساد المنزلي 
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  األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّألّشطخ واىضٍُْخ ىزْفُز ا( اىخطخ اىزفصُيُخ 4)عذوه 

 

  

 خاإلىنزشوُّاألّشطخ  اىهذف األعجىع يخاىَشؽ

اىزغغُو  

 واىزؾفُض

واعزضبسح 

 اىذافعُخ

 األوه

فددٍ ريددل  خاإلىنزشوُّددرهددذف األّشددطخ  -

اىَشؽيخ إىدً اىزكمدذ ٍدِ رغدغُو دخدىه 

اىطبىجددددددبد إىددددددً ّرددددددبً إداسح اىددددددزعيٌ 

عيددددددً اعددددددزخذاً األدواد ِ وقددددددذسره

زطيجددخ ىهددِواىزطجُقددبد  َُ عْددذ رْفُددز  اى

فددددٍ اىَشاؽددددو  خُدددداإلىنزشوّاألّشددددطخ 

 اىزبىُخ. 

اىزشؽُدددت ثبىطبىجدددبد ورؾفُدددضاِ ىزْفُدددز ٍهدددبً اىَشدددشوع اىعَيدددٍ  -

 ىَقشس ٍالثظ األطفبه.

عيدً سواثدظ ىَقدبط  فُدذَى عجدش  ىالطدالعرىعُه اىطبىجبد وإس بد  -

YouTube  رزضددددَِ رى ددددُؾبت ىَهددددبساد اعددددزخذاً اىَْزددددذَبد

ُددخ ومددزىل مُف ،واىددىَنٍ ومُفُددخ اىَشددبسمخ فددٍ ىىؽددخ اىَْبقشددبد

، ومُفُدخ رْفُدز اىزنيُفدبد اعزخذاً ثشّبٍظ إّشبء اىخدشائظ اىزاُْدخ

 .اإلىنزشوٍّوإسعبه اىجشَذ 

اىزهُئخ 

االعزَبعُخ عجش 

 األّزشّذ

 اىضبٍّ

فددٍ ريددل  خاإلىنزشوُّددرهددذف األّشددطخ  -

اىَشؽيدددددخ إىدددددً اىزهُئدددددخ االعزَبعُدددددخ 

ىيطبىجدبد ورعدشَفهِ ثجعضدهِ واىزكمُدذ 

ؾذَددذ ثشددكُ ر اِساءعيددً أاَُددخ رجددبده 

ٍشددنالد رصددٌَُ ٍالثددظ األطفددبه فددٍ 

فدددددٍ  دددددىء أعدددددظ  ،ٍشؽيدددددخ اىَهدددددذ

وعْبوددش رصددٌَُ األصَددبء واىَزطيجددبد 

 اىَيجغُخ ىألطفبه فٍ ٍشؽيخ اىَهذ.

رىعُه اىطبىجبد ىيذخىه إىً ٍْزذي اىَقشس وّشش سعبىخ فٍ ؽذود  -

صالصددخ أعددطش رزضددَِ اىزعشَدد  ثنددو طبىجددخ واازَبٍبرهددب وخجشرهددب 

 رهباألطفبه وٍشنالاىغبثقخ ثشكُ ٍالثظ 

طُيددت ٍددِ مددو طبىجددخ أُ رؾددذد فددٍ خَددظ ّقددبط ٍفهىٍهددب ىنددو ٍددِ  -

)أعدددظ رصدددٌَُ األصَدددبء، عْبودددش رصدددٌَُ األصَدددبء، اىَزطيجدددبد 

 اىَيجغُخ ىزصٌَُ ٍالثظ األطفبه(.

طٌيت ٍِ مدو طبىجدخ ٍشدبسمخ اىَيفدبد عجدش اىَْزدذي واىزدٍ وافقدذ  -

 قخعيُهب أعزبرح اىَقشس ورزعيق ثبىْقبط اىضالس اىغبث

رجبده 

 اىَعيىٍبد

)رؾذَذ 

اىَشنالد 

 اىَيجغُخ(

 اىضبىش

فددٍ ريددل  خاإلىنزشوُّددرهددذف األّشددطخ  -

اىَشؽيخ إىدً رعضَدض ورشدغُ  اىطبىجدبد 

عيدددً اىجؾدددش ورجدددبده اىَعيىٍدددبد ٍددد  

 صٍُالرهب واىزعبوُ فَُب ثُْهِ.

دخددىه اىطبىجددبد عيددً ٍْزددذي اىَقددشس، واالطددالع عيددً األّشددطخ  -

ئعذاد قبئَخ ثَشنالد رصٌَُ ٍالثظ ثخ اىَطيىة رْفُزاب واىَزعيق

األطفددبه فددٍ ٍشؽيددخ اىَهددذ ٍددِ خدداله عَيُددبد اىجؾددش عجددش اىىَددت 

واىَشبسمخ فدٍ عالعدو اىشعدبئو عجدش اىَْزدذي ورجدبده اِساء ٍد  

ثعضهِ ثشكُ قبئَخ ٍغَعخ ىَشنالد رصٌَُ ٍالثظ األطفدبه فدٍ 

 ٍشؽيخ اىَهذ.
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 األّشطخ اإلىنزشوُّخ اىهذف األعجىع اىَشؽيخ

ثْبء اىَعيىٍبد 

)رشخُص 

األعجبة 

ورصُْفهب 

ورؾذَذ اىْزبئظ 

اىَزشرجخ عيً 

اىَشنالد 

 اىَيجغُخ( 

 اىشاث 

فددٍ  خاإلىنزشوُّددرهددذف األّشددطخ  -

ريددددددل اىَشؽيددددددخ إىددددددً رشددددددغُ  

اىطبىجددبد عيددً رشددخُص أعددجبة 

اىَشددددددنالد اىَيجغددددددُخ ورجددددددبده 

وعهدددبد اىْردددش ثشدددكّهب ورؾذَدددذ 

 اىْزبئظ اىَزشرجخ عيُهب.

اىَْددزظ األمضددش بىجددخ الخزُددبس ٍْددزظ ٍيجغددٍ ثؾُددش َنددىُ رىعُدده مددو ط -

 اؽزىاءت عيً ٍشنالد ٍيجغُخ.

رقدددىً اىطبىجدددخ ثبعدددزخذاً ثشّدددبٍظ إّشدددبء اىخدددشائظ اىزاُْدددخ ىعدددش   -

 ٍشنالرهب وأعجبثهب ٍ  ٍشاعبح رعيَُبد وقبىت اعزخذاً اىْشبط

 اىخبٍظ

نٍ ورزجددد  َرقدددىً اىطبىجدددخ ثبعدددزخذاً قبىدددت اىْشدددبط اىَخصدددص ىيدددى -

يَُبد، ؽُش رقىً ثئسفبم اىخشَطخ اىزاُْخ اىزدٍ قبٍدذ ثزصدََُهب اىزع

اىخددبب ثددبىَقشس ورشددبسك فددٍ  Wikiعيددً ٍؾددشس اىىَددت اىزشددبسمٍ 

عالعدددو اىْقدددبػ واىؾدددىاساد ىعدددش  وعهدددبد ّرشادددب فدددٍ أعَدددبه 

صٍُالرهدددب ومدددزىل رعدددذَو اىخشَطدددخ اىزاُْدددخ اىخبودددخ ثهدددب فدددٍ  دددىء 

 ٍالؽربد صٍُالرهب.

رٌ إّزبعهب فدٍ  دىء اىَعدبَُش اىَضدَْخ فدٍ قبىدت رقٌُُ اىخشائظ اىزٍ  -

 رْفُز اىْشبط اىَزعيق ثبىخشائظ اىزاُْخ.

ٍشؽيخ اىزطىَش 

)رىىُذ األفنبس 

واثزنبس اىؾيىه 

أو اىَعبىغبد 

 زصََُُخاى

 ىيَشنالد(.

اىغبدط 

 واىغبث 

فددٍ  خاإلىنزشوُّددرهددذف األّشددطخ  -

 رشددددددغُ ريددددددل اىَشؽيددددددخ إىددددددً 

اىؾيددىه  اعددزْزبطاىطبىجددبد عيددً 

بة اىَشدددنالد جىزكٍدددو فدددٍ أعدددوا

خجدددددشارهٌ وّزبئغهدددددب ورى ُددددد  

ىزقذٌَ أمجش قدذس ٍَندِ  وٍعبسفهٌ

ٍدددددِ اىؾيدددددىه غُدددددش اىزقيُذَدددددخ 

 ىيَشنالد اىَيجغُخ.

رقدددىً مدددو طبىجدددخ ثعدددش  اىَدددىدَالد اىزدددٍ رىوددديذ إىُهدددب )خَدددظ  -

ٍىدَالد( ورؾدذد اىَشدنالد صدٌ رزيقدً سدود صٍُالرهدب ثشدكُ ركمُدذ أو 

اقزشاػ ثدذائو ىيؾيدىه فدٍ  دىء ٍعدبَُش  إ بفخ ٍشنالد أخشي وأَضب

 ٍؾذدح َغزش ذُ ثهب.

رقددددىً مددددو طبىجددددخ ثبعددددزخالب اىَشددددنالد اىَشرجطددددخ ثَىدَالرهددددب  -

اىَشرجطددخ ثهددب صددٌ رجددذأ  زصددََُُخواعددزخالب اىؾيددىه أو اىَعبىغددبد اى

فدددٍ اخزُدددبس أؽدددذ اىَدددىدَالد ورقدددىً ثزطجُدددق اىؾيدددىه أو اىَعبىغدددبد 

 اىزصََُُخ عيُه ثشنو فشدٌ.

 زصدََُُخطبىجخ ثعَو ٍقبسّخ ثُِ اىَْدزظ قجدو وثعدذ اىَعبىغدخ اىرقىً اى -

 وٍِ صٌ اسعبه اىَْزظ ثعذ رعذَيه.
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  اختيددددار وتسددددميم أدوات التواسددددو المتزامنددددة/ فيددددر المتزامنددددة المسددددتخدمة ضددددم  1-8-1
لتنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري لدددى طالبددات االقتسدداد  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة 

لمتواسددو بددي  أسددتاذ المدددرر والطالبددات، وفددر   اإللكتروندديالبريددد ي، حيددث تددم اختيددار المنزلدد
الحدوار والدردشدة لمتواسدو بدي  أسدتاذ المددرر والطالبدات أو الطالبدات مدع بعضده ، والمنتددديات 
لمتفاعو بدي  الطالبدات وبعضده ، باإلضدافة  لدم تفاعدو الطالبدات واسدتاذ المددرر عبدر الفسدوو 

 االفتراضية.
دارتهدددم وتجمدديعهم، ونظددم دعمهددم، نظدددرًا أل    1-8-81 تسددميم نظددم تسددجيو المتعممددي ، وا 

، لدذا يتداح  Blackboardالطالبات عينة البحث يتم تسجيمه  مركزيدًا فدي المددرر عبدر نظدام 
لهدد  تسددجيو الدددخوو لممدددر وبالتددالي األنشددطة اإللكترونيددة المتاحددة، عدد  طريددم كتابددة أسددم 

، كمدا يتداح عبدر المستخدمة لديه  في الددخوو عمدم حسداب الجامعدةالمستخدم وكممة المرور 
Blackboard  مكانيدددة طمدددب المسددداعدة، وفدددي السددديام ذاتدددي فدددإ  النمدددوذج المتبدددع لتنفيدددذ 

األوو عددد  طريدددم الميسدددر   فدددي هدددذا البحدددث يتضدددم  أسدددموبي  لمددددعم ةاإللكترونيددداألنشدددطة 
أما األسدموب الثداني فر  الحوار والدردشة، أو الرسائو أو  اإللكترونيسواا بالبريد  اإللكتروني

حداو واجهدت الطالبدات مشدكالت فدي اسدتخدام النظدام أو فدي ويدتم فدي التدني لمدعم فهو الدعم 
  لدددم جاندددب تدددوفر، اإللكترونددديامدددتالك المهدددارات التكنولوجيدددة الخاسدددة بالتعامدددو مدددع النشددداط 

جرااا  ت السير فيي.االرشادات والتعميمات التي تم تضمينها في كو نشاط وا 
 :مزحلة اإلىتا / االىشاء -2

م  الخطوات اإلجرائية التي تترجم المواسفات التدي تدم  ةتضمنت هذن المرحمة مجموع 
 التوسو  ليها في مرحمة التسميم  لم  نتاج فعمي عمم النحو التالي 

 المسددتخدمة لتنميددة مهددارات التفكيددر األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدد   نتدداج عناسددر األنشددطة 1-8
 االبتكاري لدى طالبات االقتساد المنزلي، حيث تم  تباع ما يمي 

مباشددرة فددي األمدداك  المخسسددة لهددا فددي سددفحات األنشددطة  ةاإللكترونيددكتابددة النسددوص  -
التي تم  نشدائها، سدواا سدفحة الخدرائط الذهنيدة أو الدويكي أو لوحدات الندداش  ةاإللكتروني

 وكذا التكميفات واالعالنات.
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تدديمية لممحتوى التعميمي في ضوا األهدا  العامة والتعميميدة لألنشدطة  عداد العروض ال -
، وكتابة الروابط الالزمة التي يمك  الرجوع  ليها أثناا تنفيذ الطالبدات لألنشدطة ةاإللكتروني
 والمهام التي تتضمنها. ةاإللكتروني

م سددفحة  عدداد مدداطع الفيدديو أو المحاضدرات المسدجمة والتحددم مد  روابدط تشدبيمها عمد -
 .Blackboardالمدرر داخو نظام  دارة التعمم 

تهيئددة قائمددة المدددرر والتددي تتضددم  تبويبددات لممحتددوى التعميمددي وطمددب المسدداعدة والدددعم  -
 وكذلك تبويبات خاسة بنوعية أو شكو كو نشاط الكتروني.

المسددتخدمة فددي  ةاإللكترونيددرقمنددي قوالددب أو نمدداذج تنفيددذ كددو شددكو مدد  أشددكاو األنشددطة  -
 ية مهارات التفكير االبتكاري لدى الطالبات.تنم

 ةاإللكترونيد   نتاج عناسر ومعمومات والمخطط الشكمي لسفحة عدرض وتددديم األنشدطة 1-1
وتعميماتهدددا  ةاإللكترونيددد، حيدددث تدددم تحديدددد العنددداوي  الرئيسدددية لألنشدددطة األنترندددتعبدددر 

 والهد  منها.
المسددممة لتنميددة مهددارات  األنترنددتبددر ع ةاإللكترونيدد   نتدداج النمددوذج األولددم لألنشددطة 1-1

التفكيدددر االبتكددداري لددددى طالبدددات االقتسددداد المنزلدددي، مددد  خدددالو التحددددم مددد  سدددالحية 
وكددذلك عددرض ممفددات المحتددوى التعميمددي وتشددبيو مددداطع  ةاإللكترونيددسددفحات األنشددطة 

 الفيديو والمحاضرات المسجمة.
 :رتىتاألىعرب  ةاإللهرتوىيالبيائي لألىشطة  مزحلة التكويه -3

وقوالددب تسددميمها والبنددود التددي تضددمنتها عمددم  ةاإللكترونيددتددم عددرض سددفحات األنشددطة 
، مجموعة م  المتخسسي  في تكنولوجيا التعميم والمناهج وطرم التدريس والمالبس والنسديج

حيدددث يشدددر  عمدددم  –( طالبدددات يدرسددد  مددددرر   مشدددروع البحدددث   1كمدددا تدددم التواسدددو مدددع )
وتدددم  عالمهددد  بدددالمطموب مدددنه  ومددددى  –حدددد البددداحثي  مشدددروعه  فدددي مجددداو المالبدددس أ

 ةاستفادته  مني في مشروع بحثه ، واستمر  تاحة التجريب له  لمدة أسدبوعي ، بواقدع خمسد
أيددام فددي كددو أسددبوع، مددع مراعدداة تنفيددذه  لمثدداو واحددد مدد  كددو شددكو مدد  أشددكاو األنشددطة 

لدعم والتواسدو التدي تدم اتاحتهدا المتاحة،  ضافة  لم تجربة استخدام جميع أدوات ا ةاإللكتروني
المسدممة لتنميدة مهدارات التفكيدر االبتكداري  ةاإللكترونيدله ، وبعد الت كد م  مراعداة األنشدطة 

لممعدددايير التدددي سدددبم التوسدددو  ليهدددا وكدددذلك سدددهولة وبسددداطة اسدددتخدمها مددد  قبدددو الطالبدددات، 
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االسددتخدام فددي تنميددة جدداهزة لمتجربددة األساسددية و  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددأسددبحت األنشددطة 
مهددارات التفكيددر االبتكدداري لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي لمعالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس 

 األطفاو في مرحمة المهد.
 :تصنيه أدوات البححثالجًا: 

تم تسدميم أداتدي  لمديداس همدا  اختبدار لديداس مهدارات التفكيدر االبتكداري، اسدتمارة لتديديم 
يًا بواسدددطة الطالبدددات، وفيمدددا يمدددي توضددديح إلجدددرااات  عدددداد تمدددك المنتجدددات الُمعالجدددة تسدددميم

 األدوات 
 :التفكير االبتكاريقياس مهارات  اختبار .أ 

إلعداد اختبار قياس مهارات التفكير االبتكاري لطالبات االقتساد المنزلي لمعالجة مشدكالت 
  التاليةتسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد، تم اتباع الخطوات 

التفكيددر  مهدداراتلهددد  مدد  االختبددار، حيددث تمثددو الهددد  فددي قيدداس مدددى تددوافر تحديددد ا -
االبتكدداري لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي لمعالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي 

 مرحمة المهد.
تحميدددو مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري فدددي مجددداو تسدددميم األزيددداا، واالطدددالع عمدددم الدراسدددات  -

تددم تحميددو قائمددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري التددي تددم التوسددو السددابدة ذات العالقددة، حيددث 
لسددمات التفكيددر االبتكدداري التددي يجددب أ   Rubrics ليهددا، وتحويمهددا  لددم مددداييس تددددير 

تتوفر لدى طالبة االقتسداد المنزلدي لمعالجدة مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو فدي مرحمدة 
 المهد.

التفكيددر االبتكدداري، حيددث تددم  عددداد نمددوذج   عددداد السددورة األوليددة الختبددار قيدداس مهددارات -
مبددئي يتضدم  عددة عناسدر )سدورة توضديحية لممندتج الممبسدي موضدوع االختبدار، سدإاو 
يتعمددم بالمشددكالت الممبسددية فددي المنددتج الممبسددي، سددإاو يتعمددم بددالحموو أو المعالجددات 

عدة مد  مجمو المدترحة لمتبمب عمم تمك المشدكالت(، ثدم عدرض االختبدار عمدم  تسميميةال
 عمم النفس والتدويم التربوي.المتخسسي  في مجالي  المالبس والنسيج، 

السدددورة النهائيدددة الختبدددار قيددداس مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري الالزمدددة لطالبدددات االقتسددداد  -
المنزلددي لمعالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة المهددد، حيددث تددم  جددراا 

خاسدة بكدو  Rubricsتديديم لم قواعدمعايير أو  تعديالت المحكمي ، حيث أوسوا بتضمي 
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عميددي تددم التوسددو  لددم السددورة النهائيددة الختبددار مهددارات  سددإاو مدد  أسددئمة البحددث، وبنددااً 
لطالبات االقتساد المنزلي لمعالجة مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو فدي  التفكير االبتكاري

 (.7مرحمة المهد ممحم )
 :عالج بواسطة الطالباتتدييم المنتج الممبسي المُ  ةاستمار  .ب 

لمكشدد  عدد  عالقددة تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري بددددرة الطالبددات عمددم معالجددة 
تديدديم مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة المهددد، دعددت الحاجددة لتسددميم اسددتمارة 

 التالية ث تم اتباع الخطوات ي، حلممنتجات التي تمت معالجتها
مدددى االسددتفادة مدد  تددددير المنددتج، حيددث هدددفت  لددم تحديددد الهددد  مدد  اسددتمارة تديدديم  -

 مرحمة المهد.مهارات التفكير االبتكاري في معالجة مشكالت تسميم مالبس الطفو في 
سدتمارة تديديم المندتج، حيدث تدم تحديدد بندود اسدتمارة تديديم المندتج ال  عداد السورة األوليدة -

 بندد( 87تدم التوسدو  لدم ) في ضوا المتطمبات الممبسية لألطفاو في مرحمدة المهدد، حيدث
يمك  م  خاللها فحص مدى تحدم المتطمبات الممبسية كنتيجة لمعالجة مشكالت تسدميم 

 مالبس األطفاو في مرحمة المهد.
تمارة تديديم المنتجدات، ، تم التحدم م  سددم اسداتالسورة النهائية الستمارة تدييم المنتج -

س والنسددديج، وتدددم  جدددراا مددد  المتخسسدددي  فدددي مجددداو المالبددد بعرضدددها عمدددم مجموعدددة
( بنددد لمتديدديم. ممحددم 11لنهائيددة مكونددة مدد  )التعددديالت الالزمددة، لتسددبح فددي سددورتها ا

(6.) 
  البحث رابعًا  تجربة

تم التحدم م  قدرة كو طالبدة عمدم تسدجيو الددخوو لنظدام  دارة الدتعمم   لمتطبيماالستعداد  -
Blackboard  واسددتخدام أدواتForum ،Discussion board ،Chat room ،

E-mails ،Assignments باإلضافة  لم المهارة في استخدام برنامج  نشداا الخدرائط ،
عالمهدد  بالهددد  مدد  األنشددطة  ، ةاإللكترونيددالذهنيددة، كمددا تددم عدددد لددداا مددع الطالبددات وا 

 لها والجدولة الزمنية الستخدامها، ولليات طمب المساعدة.  وكيفية استخدامه
وفددم الدوالددب  ةاإللكترونيددتددم توجيددي الطالبددات لتنفيددذ األنشددطة   تطبيددم التجربددة األساسددية -

وتدم تطبيدم التجربدة ، Blackboard دارة الدتعمم التي سممت بها عبدر نظدام  دارة الدتعمم 
عمدم طالبدات االقتسدداد المنزلدي المسددتوى السدابع ضددم  مددرر مالبددس األطفداو واسددتبرقت 
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هدددد وحتدددم رجدددب 8118ثددداني لمعدددام التجربدددة ثمانيدددة أسدددابيع بدايدددة مددد  شدددهر جمدددادى ال
، وبمدغ Salmon 2004هد، وتم السير في  جدرااات التجربدة وفددًا لمراحدو نمدوذج 8118
حيث تم  تاحدة كدو نشداط وفدم الخريطدة ( طالبة، 86أكمم  التجربة ) الالتي الطالباتعدد 

 باحثدا الالالزمة م  قبدو  االستفساراتلها، مع متابعة مستمرة والرد عمم الزمنية المخطط 
تدددم تخسددديص األسدددبوع األوو و سدددواا فيمدددا يتعمدددم بالددددعم األكددداديمي أو الددددعم التدندددي، 

لمتهيئة، أمدا األسدبوع الثداني فدتم فيدي التهيئدة االجتماعيدة لمطالبدات عبدر نظدام  دارة الدتعمم 
، ثدم توجيدي الطالبدات بعدد ذلدك لدراسدة األنشدطة وتنفيدذ المهدام Blackboard اإللكتروني
 كدو طالبدة حيدث قامدتتبعًا لمخطة الزمنية المشار  ليها في )مرحمة التسدميم(،  الواردة بها

تنفيدذ اإلجدرااات و باالطالع عمم النشداط وفدم قالدب التسدميم الخداص بدنمط تددديم النشداط 
 الواردة بي، مع االنتهاا م  التنفيذ في الوقت المحدد لمنشاط.

التفكيددر االبتكدداري، وكددذلك تطبيددم تددم تطبيددم اختبددار قيدداس مهددارات   تطبيددم أدوات البحددث -
التدي قامدت الطالبدات بمعالجدة المشدكالت ات عمم المنتجات الممبسية استمارة تدييم المنتج

 التي تضمنتها االستمارة. قواعد التدييمالممبسية الموجودة بها وفم 
، حيدث تدم SPSS V19تدم اسدتخدام البرندامج اإلحسدائي   المعالجدة اإلحسدائية لمبياندات -

t-بدددياًل عدد  اختبددار Wilcoxon اختبددار أسدداليب اإلحسدداا االسددتداللي مثددو  ام اسددتخد
test  لمعيندددات المرتبطدددة، حيدددث أندددي بدددرفم تحددددم شدددرط التوزيدددع الطبيعدددي؛  ال أ  الشدددرط

لحسداب الفدروم المتعمم بحجم العينة لم يتوفر، وبالتالي تم استخدام اإلحساا الال معممي 
الكسدددب المعددددو لدددبالك لمكشددد  عددد  الفعاليدددة،  ومعامدددبدددي  المتوسدددطات، وكدددذلك حسددداب 

ط بيرسو  لمكشد  عد  العالقدة، كمدا تدم اسدتخدام أسداليب اإلحسداا واستخدام معامو ارتبا
 الوسفي مثو  المتوسطات واالنحرافات المعيارية.
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 ، مياقشتَا وتفضريٍا.ىتائج البحح
 :أواًل: عزض ىتائج البحح

 .اإلجابة عً الضؤال األول مً أصئلة البحح

فاعميدددة االسدددتراتيجية المدترحدددة  مدددا   لإلجابدددة عددد  السدددإاو األوو مددد  أسدددئمة البحدددث
فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري لطالبددات  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددباسددتخدام األنشددطة 

 ≥داللدة  حسدائية عندد مسدتوى   يوجدد فدرم ذو ، تم سيافة الفرص األوو ؟لي االقتساد المنز 
الدبمددي الختبددار التفكيددر فددي التطبيددم  الطالبددات عينددة البحددثدرجددات بددي  متوسددطي  1.11

، ولمتحددم مد  سدحة هدذا الفدرض االبتكاري والتطبيم البعدي لالختبار لسالح التطبيم البعددي 
لمعيندات  test-tبددياًل عد  اختبدار Wilcoxon اختبار تم معالجة البيانات  حسائيًا باستخدام 

 ( 1وو )هو موضح بالجد المرتبطة ، كما
(5)عذوه   

 اىطبىجبد عُْخ اىجؾشثُِ ٍزىعطٍ دسعبد  05 اىفشمىذالىخ  Wilcoxon وَينىمغىُ ّزبئظ اخزجبس 

 اىقجيٍ واىجعذٌ الخزجبس اىزفنُش االثزنبسٌفٍ اىزطجُق 

ٍزىعظ  ُ 

 اىشرت

ٍغَىع 

 اىشرت

 zقَُخ 

 اىَؾغىثخ

 ؽغٌ اىزكصُش اىذالىخ

اىشرت 

 اىغبىجخ

1. 5.00 153.0 

-3.30. 
خ داى

 0.05عْذ

0.5. 

ثزكصُش 

اىشرت  ٍزىعظ

 اىَىعجخ

0 0.00 0.00 

اىشرت 

 اىَؾبَذح

0 - - 

( دالددة  حسددائيًا عنددد 1.116المحسددوبة ) Zيتضددح أ  قيمددة  (1)مدد  خددالو الجدددوو 
بددي   11( 1.11داو  حسددائيًا عنددد مسددتوى ) فددرم(، بمددا يشددير  لددم وجددود 1.11مسددتوى )

الدبمي الختبدار التفكيدر االبتكداري والتطبيدم في التطبيم  حثالطالبات عينة البمتوسطي درجات 
جدداا عنددد مسددتوى  هددذا الفددرملسددالح التطبيددم البعدددي، كمددا أ  مددددار تدد ثير  البعدددي لالختبددار

وبندداا عميددي تددم قبددوو الفددرض األوو، حيددث (، 1.16متوسددط، حيددث بمبددت قيمددة حجددم التدد ثير )
الطالبددات عينددة بددي  متوسددطي درجددات  1.11 ≥داللددة  حسددائية عنددد مسددتوى  يوجدد فددرم ذو

الدبمي الختبار التفكيدر االبتكداري والتطبيدم البعددي لسدالح التطبيدم البعددي في التطبيم  البحث
، ولمتحددم مد  فعاليدة األنترندتعبدر  ةاإللكتروني، ترجع لمت ثير األساسي الستراتيجية األنشطة 
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اسددتخدام معادلددة لتفكيددر االبتكدداري، تددم فددي تنميددة مهدارات ا األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشدطة 
 ( 7)الكسب المعدو لبالك كما هو موضح بالجدوو 
 (6)عذوه 

فٍ رَُْخ ٍهبساد اىزفنُش االثزنبسٌ ثبعزخذاً  األّزشّذعجش  خاإلىنزشوُّّزبئظ ؽغبة فعبىُخ األّشطخ  

 ٍعبدىخ اىنغت اىَعذه ىجالك

( لدددم تسدددو 8.88يتضدددح أ  قيمدددة الكسدددب المعددددو لدددبالك ) (7)مددد  خدددالو الجددددوو 
األنشدددطة ( لكنهدددا قريبدددة جددددًا مددد  الديمدددة المطموبدددة إلثبدددات فعاليدددة 8.1لممسدددتوى المرضدددي )

وفدي ضدوا ذلدك في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبات االقتساد المنزلدي،  ةاإللكتروني
الفعاليددة بالمسددتوى تحدددم لددم  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة  سددتراتيجيةا يمكدد  الدددوو أ 

 .في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبات االقتساد المنزلي المطموب
بي  متوسدطات درجدات التطبيدم األوو والتطبيدم الثداني لكدو بعدد  الفرمد داللة ولتحدي

)مهدددارة( مددد  مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري، تدددم معالجدددة البياندددات  حسدددائيًا باسدددتخدام اختبدددار 
 Wilcoxon بدياًل ع  اختبارtest-t ( 6لمعينات المرتبطة، كما هو موضح بالجدوو ) 

  

 اىزطجُق
اىَزىعظ 

 اىؾغبثٍ

االّؾشاف 

 اىَعُبسٌ

خ اىذسع

 اىْهبئُخ

قَُخ اىنغت 

 اىَعذه ىجالك
 اىذالىخ

 1.14 16.05 اىقجيٍ

30 1.11 

ىٌ رصو 

ىيَغزىي 

 اىَقجىه
 1.11 26.64 اىجعذٌ
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 (.)عذوه 

ثُِ ٍزىعطٍ دسعبد اىزطجُق اىقجيٍ واىجعذٌ ألثعبد ٍهبساد  اىفشمىذالىخ  Wilcoxonّزبئظ اخزجبس  

 اىزفنُش االثزنبسٌ.

ٍهبساد 

اىزفنُش 

 االثزنبسٌ

 ُ اىشرت
ٍزىعظ 

 اىشرت

ٍغَىع 

 اىشرت

 zقَُخ 

 اىَؾغىثخ
 اىذالىخ

ؽغٌ 

 اىزكصُش

 اىطالقخ

اىشرت 

 اىغبىجخ
1. 5.00 153.0 

-3.655 
داىخ 

 0.05عْذ

0.63 

ثزكصُش 

 ٍزىعظ

اىشرت 

 اىَىعجخ
0 0.00 0.00 

اىشرت 

 اىَؾبَذح
0   

 اىَشوّخ

اىشرت 

 اىغبىجخ
1. 5.00 153.0 

-3..15 
داىخ 

 0.05عْذ

0.64 

ثزكصُش 

 ٍزىعظ

اىشرت 

 اىَىعجخ
0 0.00 0.00 

اىشرت 

 اىَؾبَذح
0   

 األوبىخ

اىشرت 

 اىغبىجخ
1. 5.00 153.0 

-3..2. 
داىخ 

 0.05عْذ

0.64 

ثزكصُش 

 ىعظٍز

اىشرت 

 اىَىعجخ
0 0.00 0.00 

اىشرت 

 اىَؾبَذح
0   

اإلؽغبط 

 ثبىَشنيخ

اىشرت 

 اىغبىجخ
1. 5.00 153.0 

-3.6.4 
داىخ 

 0.05عْذ

0.63 

ثزكصُش 

 ٍزىعظ

اىشرت 

 اىَىعجخ
0 0.00 0.00 

اىشرت 

 اىَؾبَذح
0   

-)الطالقدددة ) المحسدددوبة لممهددارات األربدددع Zيتضدددح أ  قدديم  (6)مدد  خدددالو الجدددوو 
((، 1.761 -) اإلحساس بالمشدكمة(، 1.616 -(، األسالة )1.681 -(، المرونة )1.711

(، كمددا ا  قدديم حجددم التدد ثير لتمددك 1.11جدداات جميعهددا دالددة  حسددائيًا عنددد مسددتوى داللددي )
( وهدي قديم تشدير  لدم تد ثير متوسدط 1.71  1.71الفروم في المهدارات األربدع تراوحدت بدي  )

 تطبيم الدبمي والبعدي.بي  ال لمفرم
مد  مهدارات  مهدارةفدي كدو بعدد أو  األنترنتعبر  ةاإللكترونيولحساب فعالية األنشطة 

بمبدت قيمدة الكسدب المعددو التفكير االبتكاري، تم استخدام معادلدة الكسدب المعددو لدبالك، حيدث 
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( ولدم 1.17( ولم تحدم المستوى المرضدي، وبالنسدبة لمهدارة المروندة )1.11لمهارة الطالقة )
( وهدم فعاليدة مرضدية، وبالنسدبة 8.11تحدم المستوى المرضي، أما بالنسبة لمهارة األسالة )

عميدي يمكدد  الدددوو أ   ( وهددي فعاليددة مرضدية أيضددًا، وبنددااً 8.11) اإلحسدداس بالمشدكمةلمهدارة 
األسدددالة ومهدددارة حدددددت فعاليدددة مرضدددية فدددي مهدددارتي  األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيددداألنشدددطة 
 في مهارتي الطالقة والمرونة.، في حي  لم تسو لممستوى المرضم المشكمةاإلحساس ب

 اإلجابة عً الضؤال الجاىي مً أصئلة البحح.

معددو أداا الطالبدات مدا العالقدة بدي   مدم السدإاو الثداني مد  أسدئمة البحدث  لإلجابة ع
مشدكالت تسدميم ل تسميميةمهارات التفكير االبتكاري ومستوى األداا في المعالجة ال في اختبار

توجد عالقة دالة  حسدائيًا عندد    تم سيافة الفرض الثانيمالبس األطفاو في مرحمة المهد؟ ، 
بدددي  مسدددتوى مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري ومسدددتوى األداا فدددي المعالجدددات 1.11 ≥مسدددتوى 

التسددميمية لمشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة المهددد ، ولمتحدددم مدد  سددحة هددذا 
مدد  خددالو تطبيددم اسددتمارة تديدديم المنددتج عمددم عالجددة البيانددات التددي تددم جمعهددا الفددرض تددم م

 ةاإللكترونيدالمنتجات الممبسية التدي تمدت معالجتهدا بواسدطة الطالبدات بعدد دراسدته  لألنشدطة 
حيددث تددم رسددد ، ، ونتيجددة لتحسدد  مسددتوى أدائهدد  لمهددارات التفكيددر االبتكددارياألنترنددتعبددر 

، ورسدد درجداته  التدي مهدارات التفكيدر االبتكداريالبعدي الختبدار درجات الطالبات في التطبيم 
فددي معالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة المهددد   تعبددر عدد  مسددتوى أدائهدد

باسدددتخدام اسدددتمارة تديددديم المنتجدددات التدددي تمدددت معالجتهدددا، ثدددم حسددداب معامدددو االرتبددداط بدددي  
لمنتجددات التددي قمدد  بمعالجددة المشددكالت درجدداته  فددي االختبددار وأدائهدد  فددي اسددتمارة تديدديم ا

 الممبسية بها، كما هو موضح بالجدوو التالي 
 ( 1)عذوه 

ّزبئظ ؽغبة ٍعبٍالد االسرجبط ثُِ دسعبد اىطبىجبد فٍ اخزجبس ٍهبساد اىزفنُش االثزنبسٌ ودسعبرهِ 

 فٍ اعزَبسح رقٌُُ اىَْزغبد اىَيجغُخ اىزٍ رٌ ٍعبىغزهب

 اىَزغُش
اىذسعخ 

 اىْهبئُخ

ىعظ اىَز

 اىؾغبثٍ

االّؾشاف 

 اىَعُبسٌ

قَُخ ٍعبٍو 

اسرجبط 

 ثُشعىُ

 اىذالىخ

اخزجبس ٍهبساد اىزفنُش 

 االثزنبسٌ
30 26..4 1.11 

0..50 

ٍىعجخ قىَخ داىخ 

إؽصبئُبت عْذ 

0.05 
اعزَبسح رقٌُُ اىَْزغبد 

 اىَعبىغخ

60 54.11 1.31 
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دالدة  حسدائيًا عندد موجبدة قويدة و  ارتباطيدةيتضح وجود عالقة  (1)م  خالو الجدوو 
والدذي يدنص عمدم  توجدد عالقدة دالدة  حسدائيًا  الثدانيبما يشير لدبدوو الفدرض  1.11مستوى 

بددي  مسددتوى مهددارات التفكيددر االبتكدداري ومسددتوى األداا فددي المعالجددات 1.11 ≥عنددد مسددتوى 
د وهدذا داللدي عمدم أندي كممدا زاالتسميمية لمشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمدة المهدد ، 

معدو أداا الطالبات لمهارات التفكير االبتكاري كمما زاد مسدتواه  فدي معالجدة مشدكالت تسدميم 
مالبس األطفاو في مرحمة المهد، وبالتالي زيادة نسب تحدم المواسدفات والمتطمبدات الممبسدية 

 الالزمة لطفو مرحمة المهد.
 ىيًا: مياقشة وتفضري ىتائج البحح:ثا

أشددارت نتددائج البحددث  لددم وجددود تدد ثير داو  حسددائيًا  مدد  خددالو التحميددو اإلحسددائي
في تنميدة مهدارات التفكيدر االبتكداري لددى طالبدات  األنترنتعبر  ةاإللكترونيالستخدام األنشطة 

االقتساد المنزلي، ومددار هذا الت ثير مداسًا بحجم األثر )متوسدط(، وبدالرفم مد  ذلدك لدم تسدو 
تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري  لددم المسددتوى المتوقددع بالنسددبة ل ةاإللكترونيددفعاليددة األنشددطة 

(، كمددا اشددارت نتددائج البحددث  لددم وجددود  8.8(، حيددث أ  قيمددة الفعاليددة التددي تحددددت )8.1)
بدي  مسدتوى مهدارات  1.11ي موجبة قوية ذات ت ثير داو  حسدائيًا عندد مسدتوى يعالقة ارتباط

الجدة مشدكالت تسدميم مالبدس األطفداو فدي التفكير االبتكاري لددى الطالبدات ومعددالته  فدي مع
 ويمك   رجاع ذلك لعدة أسباب رئيسية منها مرحمة المهد، 

سدداهمت فددي ثددراا الددتعمم او الددتعمم العميددم مدد  خددالو  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة  -
  تاحة الفرسة لتبادو األفكار ووجهات النظر.

المشدداركة اإليجابيددة والتفاعددو المعددزز أدت  لددم زيددادة  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة  -
والشددعور بالمسددإولية عدد  الددتعمم واالنجدداز، وتحديددم الددذات والمشدداركة الفاعمددة فددي بندداا 

 التعمم.
ساهمت في تعزيز مبادئ نظرية النشداط والتدي تدرى أ   األنترنتعبر  ةاإللكترونياألنشطة  -

مجموعددة متنوعددة مدد   نشدداط أو عمددو المددتعمم اعتمددادًا عمددميحدددث مدد   الحديددديالددتعمم 
 .األنترنتعبر  ةاإللكترونياألدوات المتزامنة وفير المتزامنة التي وفرتها األنشطة 
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عددززت مدد  مبددادئ نظريددة الددتعمم البنائيددة االجتماعيددة  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدداألنشددطة  -
والتواسمية م  خالو  تاحة الفرسة لمطالبدات لبنداا الدتعمم والحسدوو عمدم الددعم سدوا مد  

 أو الدعم التدني. اإللكترونيالميسر 
 ةاإللكترونيدتحس  معدو مهارات التفكير االبتكاري لدى الطالبات نتيجدة اسدتخدام األنشدطة  -

، عدددزز مددد  قددددرته  عمدددم تطبيدددم عناسدددر المروندددة واألسدددالة والطالقدددة األنترندددتعبدددر 
اقتددراح والتوضديح أو التفاسدديو عنددد تشددخيص المشددكالت الممبسدية وكددذلك عنددد معالجتهددا و 

 الحموو المناسبة لها.
المسدددتخدمة يعدددزز مددد   ةاإللكترونيدددتسدددميم واسدددتخدام الخدددرائط الذهنيدددة ضدددم  األنشدددطة  -

مثددو التحميددو والتسددني  والدددمج والتركيددب  المهددارات فددوم المعرفيددة والددددرات العدميددة العميددا
مدددخالت  والتدددويم، وتوليددد األفكددار والحمددوو، ومهددارة االسددتنتاج، حيددث تعددد هددذن المهددارات

 تسهم في تنمية مهارات التفكير االبتكاري.
اسددتخدام محددررات الويددب التشدداركية عددزز مدد  مهددارات التعدداو  وبندداا مجتمعددات الددتعمم  -

والحسددوو عمددم المعمومددات مدد  مسددادر متنوعددة وتبددادو وجهددات النظددر بشدد   المشددكالت 
 الممبسية، مما ساهم في تنمية مهارات التفكير االبتكاري.

سدداهم فددي جعددو عمميددة  ةاإللكترونيددوحددات النددداش والمنتددديات ضددم  األنشددطة اسددتخدام ل -
التعمم عممية نشطة تتم فدي سديام اجتمداعي، وبالتدالي االنخدراط فدي الدتعمم وفدرص الت مدو 

 فيي.
 وفينا يلي مياقشة وتفضري ىتائج نل متغري بالتفصيل: 

 فددي تنميددة األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيددمناقشددة وتفسددير النتددائج المرتبطددة بفعاليددة األنشددطة  - أ
 مهارات التفكير االبتكاري لدى طالبات االقتساد المنزلي.

عندد مسدتوى  اً  حسدائي داو ُوجدد فدرمتوسمت نتائج البحث  لم قبوو الفرض األوو، حيدث 
لبعددي الختبدار الدبمدي وابي  متوسطي درجات طالبات االقتساد المنزلي فدي التطبيدم  1.11 ≥

، ويمكد   رجداع األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدجدع لمتد ثير األساسدي لألنشدطة ، تر التفكير االبتكداري
أدت  لدددم تهيئدددة فرسدددة لمتفددداعالت  األنترندددتعبدددر  ةاإللكترونيدددتمدددك النتدددائج  لدددم  األنشدددطة 

االجتماعية والتعميمية، مما ساهم فدي تطدوير مهدارات التفكيدر االبتكداري وتحسدي  معددالت أداا 
جعمددت الطالبددة هددي محددور الددتعمم مدد  خاللهددا  األنترنددتعبددر  ةيدداإللكترونالطالبددات، األنشددطة 
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قيامها بتنفيذ النشاط والمشاركة الفاعمة في عممية الدتعمم، تندوع طدرم عدرض وتددديم األنشدطة 
وهددي أنمدداط جديدددة  -مددا بددي  خددرائط ذهنيددة ومحددررات الويددب ولوحددات المناقشددة ةاإللكترونيدد

  في التعمم واالنجاز، تدوفر االرشدادات والتعميمدات زاد م  رفبته  ودافعيته -بالنسبة لمطالبات
 التسمسدميةضم  كو نشاط ساهم في تعزيز الحضدور االجتمداعي والمعرفدي لمطالبدات، المراحدو 

سداهمت فدي  1111باستخدام نموذج سالمو   ةاإللكترونيالتي تم اتباعها عند تنفيذ األنشطة 
درات الدميددة العميددا لمطالبددات، تنويددع أنمدداط االنتددداو التدددريجي والتعمددم فددي الددتعمم وتطددوير الددد

سداهم فدي انخدراط الطالبدات فدي  األنترندتعبدر  ةاإللكترونيدالدعم والتبذية الراجعة في األنشطة 
سدهولة لموسدوو لممدواد والمدواد التعميميدة وسدهولة اسدتخدام التعمم واستمرار الدافعيدة لإلنجداز، 

الطالبددات عمددم الددتعمم، جاذبيددة وحداثددة  عددزز مدد  حددرص ةاإللكترونيددنمدداذج تسددميم األنشددطة 
 مهارات التفكير االبتكاري وطريدة عرضها وتدديمها لمطالبات أدى  لم حرسه  عمم تعممها.

وتتفددم النتددائج التددي تددم التوسددو  ليهددا مددع مبددادئ نظريددات النشدداط، البنائيددة االجتماعيددة، 
  مسدادر الدتعمم عبدر األدوات والتواسمية حيث قيام كو طالبة بتنفيدذ النشداط بدذاتها والبحدث عد

والتطبيدات التي توفرت لها، والمشاركة في بناا مجتمعات التعمم الالزمة إلنجاز كدو نشداط مد  
 .ةاإللكترونياألنشطة 

تحددم  عددممتوسدط، وكدذلك  -اإلحسدائية بدرفم داللتدي -  حجم ت ثير الفرومبالنسبة لكو
( مدارنددة بالمسددتوى 8.8يددة المتحددددة )لمفعاليددة، حيددث جدداات قيمددة الفعالالمسددتوى المطمددوب 

عمدم المشدروع العممدي  اقتسدرت لدم أ  فتدرة التجربدة يمكد   رجاعدي  فدإ  ذلدك (،8.1)المرضي
يتددرب  مد  قبدو عمدم كيفيدة توظيد  مهدارات ضم  مدرر مالبس األطفاو، كما أ  الطالبات لم 

ًا مد  السدعوبة بالنسدبة التفكير االبتكاري فدي تنفيدذ المشدروعات العمميدة، ممدا ترتدب عميدي نوعد
له  وحاجته  لوقت أطدوو لمتددريب عمدم تطبيدم مهدارات التفكيدر االبتكداري فدي مجداو تسدميم 

نتاجها.  المالبس وا 
 ;Wheeler, et al., 2002)وتتفم النتدائج التدي تدم التوسدو  ليهدا مدع نتدائج دراسدات 

Watkins, 2005; Badali, et al., 2013; Mackenzie & Bollard, 2015; 
AlSaleem, 2018)  تحددم نتدائج تعميميدة  يجابيدة  ةاإللكترونيدحيث اتفدت في أ  األنشطة

رات بناا مجتمعدات الدتعمم ومهدارات افي مهارات حو المشكالت ومهارات التفكير بشكو عام ومه
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، وا   كددا  تركيددز تمددك الدراسددات كددا  عمددم مهددارات التفكيددر ةالتواسددو والمهددارات فددوم المعرفيدد
 لعدمية العميا دو  تخسيص لمهارات التفكير االبتكاري.والددرات ا

بالداللة اإلحسائية لمعالقة بدي  معددو أداا الطالبدات فدي مناقشة وتفسير النتائج المرتبطة  - ب
اختبددار مهددارات التفكيددر االبتكدداري ومسددتوى أدائهدد  فددي معالجددة مشددكالت تسددميم مالبددس 

 األطفاو في مرحمة المهد.
  توجددد عالقددة دالددة  حسددائيًا عنددد الثددانيقبددوو الفددرض لي  لددم توسددمت نتددائج البحددث الحددا

بدددي  مسدددتوى مهدددارات التفكيدددر االبتكددداري ومسدددتوى األداا فدددي المعالجدددات 1.11 ≥مسدددتوى 
، ويمكدد   رجدداع تمددك العالقددة التسددميمية لمشددكالت تسددميم مالبددس األطفدداو فددي مرحمددة المهددد

 االرتباطية الدوية الدالة  لم عدة أسباب منها 
سدداهم فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري  األنترنددتعبددر  ةاإللكترونيدددام األنشددطة اسددتخ -

لدى الطالبات وبالتالي زاد م  مهارة الطالبة في  تدديم توسي  واضح وتفسديمي لممشدكمة 
الممبسددية، تندداوو المشددكمة الممبسددية مدد  جميددع الزوايددا أو األسددباب المحتممددة لحدددوثها، 

حمددوو فيددر ، تدددديم عدد  المشددكمة بالنسددبة لطفددو مرحمددة المهددداألضددرار الناتجددة  تشددخيص
أسددس وعناسددر تسددميم األزيدداا عنددد تدددديم  ، تطبيددمتدميديددة لمعالجددة المشددكمة الممبسددية

تشدخيص جميدع المشدكالت الموجدودة فدي  ،لممشدكمة الممبسدية تسدميميةحموو لممعالجدة ال
 .المنتجات الممبسية التي حسمت عميها

سدداهم فددي تنميددة مهددارات التفكيددر االبتكدداري  األنترنددتعبددر  ةكترونيدداإللاسددتخدام األنشددطة  -
 ساعد عمم تدديمه  لحموو فير م لوفة/ فير تدميدية، وتتسم باألسالة. لدى الطالبات

واستخدمها فدي تنميدة مهدارات التفكيدر االبتكداري  األنترنتعبر  ةاإللكترونيطبيعة األنشطة  -
  مع زميالتها وعدرض وجهدة نظرهدا ونددد وجهدات أكسب الطالبات مهارات التفاعو والتعاو
 نظر زمالئها في ضوا معايير محددة.

مهارات التفكير االبتكاري تمك  الطالبة م  تحديم المتطمبدات الممبسدية فدي مالبدس الطفدو  -
في مرحمة المهد م  حيث سهولة التبمب عمم مشكالت سعوبة االرتدداا، الحركدة، فتحدات 

السدددحابات، وكدددذلك نمدددط توزيدددع وحددددات التسدددميم والزخدددار  الرقبدددة والدددذراع واألكمدددام، 
 ونوعيتها.
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سدداعد عمددم تنميددة مهددارات التفكيددر  اإللكترونددياسددتخدام الخددرائط الذهنيددة ضددم  األنشددطة  -
االبتكاري وفي السيام ذاتي الددرة عمم تسور جميع جوانب المشدكمة الممبسدية وجزئياتهدا، 

 ة.واقتراح الحموو وضما  تكاممها عمم الخريط
محررات الويدب التشداركي فدي تنميدة مهدارات التفكيدر االبتكداري سداعد أيضدا عمدم استخدام  -

تمكي  الطالبدة مد  بحدث جميدع أسدباب المشدكمة وتناولهدا مد  مختمد  الزوايدا، واالسدتفادة 
 م  المسادر المتنوعة ووجهات نظر زميالتها.

تنميددة مهددارات التفكيددر المسددتخدمة ل ةاإللكترونيدداسددتخدام لوحددات النددداش ضددم  األنشددطة  -
االبتكاري لدى الطالبات أتاح لمطالبة فدرص التشداور مدع زميالتهدا بشد   حسدر المشدكالت 

 واقتراح الحموو واكتشا  الجديد والبعد ع  التدميدية.
ويدددعم تمددك النتددائج مددا أقرتددي نظريددات الددتعمم مدد  مبددادئ مدد  حيددث التعدداو  والتشددارك مددع 

و لمحموو، تنوع مسادر الحسوو عمدم المعمومدات التدي رجعدت اآلخري  في بناا التعمم والوسو
، وضددوح  جددرااات تنفيددذ النشدداط ةاإللكترونيددلهددا الطالبددة، تنددوع أنمدداط عددرض وتدددديم األنشددطة 

 وانخراط الطالبات في التعمم م  خاللي.
 ,Yongiin، 1111وتتفددم نتددائج البحددث الحددالي مددع نتددائج دراسددات )يسددري معددوض، 

2007; Yan-Feng, 2007; Bye, 2010; Wen-Juan, 2011; Lee & 
Jirouesk, 2015; Fatima & Grover, 2015; Hall & Lobo, 2018) حيدث ،

جدداا االتفددام مدد  حيددث أ  مهددارات التفكيددر االبتكدداري عنسددر رئيسددي لنجدداح عمميددات تسددميم 
ي األزيدداا، وأ  توظيدد  مهددارات التفكيددر االبتكدداري يسددهم فددي تحديددم المتطمبددات الممبسددية فدد

المالبس عامة ومالبس الطفو في مرحمة المهد خاسدة، ويعدزز مد  قددرة الطالبدات عمدم تددديم 
 لمشكالت تسميم مالبس األطفاو في مرحمة المهد. تسميميةمعالجات 

 وسيات والمدترحات الت
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 يوصى البحح مبا يلي:
حدالي االستفادة م  األنشطة االلكترونية عبر األنترنت التي تم تسميمها في البحدث ال -

 لتنمية المهارات العممية في مدررات المالبس والنسيج.
عدددد ورش عمددو لتدددريب هيئددة التدددريس والمعممددي  بالميدددا  عمددم مهددارات تسددميم  -

نتاج األنشطة اإللكترونية عبر األنترنت.  وا 
فدددي المالبدددس االهتمدددام بتسدددميم مددددررات كميدددة التربيدددة وبخاسدددة المددددررات العمميدددة  -

 قائمة عمم استخدام كائنات التعمم الرقمية. ية  لكترونيفي سورة أنشطوالنسيج 
جدرااات المعالجدات  - تسميم دليو  لكتروني بالمشكالت الممبسدية فدي مالبدس األطفداو وا 

 التسميمية لها لمرجوع  ليي م  قبو الفئات المعنية.

 ويكرتح البحح إجزاء الدراصات األتية:
 ةاإللكترونيدددعي( فدددي األنشدددطة جمدددا-دراسدددة أثدددر التفاعدددو بدددي  ندددوع التشدددارك )فدددردي -

ومسددتوى الدافعيددة )مرتفددع، مددنخفض( لدددى طالبددات االقتسدداد المنزلددي عمددم مهددارات 
 التسميم االبتكاري وجودة المنتج.

التعميمدددي( عبدددر الويدددب  والفيددددي-المحاكددداةاألنشدددطة اإللكترونيدددة ) نمطدددا  لتسدددميم -
 وت ثيرهما عمم مهارات تسميم الباترو  األساسي لألطفاو.

حددر( فددي األنشددطة االلكترونيددة باسددتخدام تطبيدددات -ير نمددط االستدسدداا )موجدديتدد ث -
 االقتساد المنزلي.الويب عمم مهارات التفكير االستداللي لدى طالبات 
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