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الملخص
تهدف الدراسة الحالٌة الى التعرف على فاعلٌة استخدام التعلٌم عن بعد فً تنمٌة المدرات أو مكونات االبداع الخمسة (األصالة ـ الطاللة ـ المرونة ـ
التفاصٌل ـ الحساسٌة للمشكالت) و االتجاه نحو التعلٌم عن بعد فً مساق تصمٌم األزٌاء " "2لدى الطالب بجامعة نزوى بداٌة جائحة كوفٌد .19-ترجع
أهمٌة الدراسة الى استعراض أحد تجارب التعلٌم عن بعد الفصل الدراسً ربٌع 2020م مع بداٌة الجائحة ،للولوف على الجوانب االٌجابٌة و محاولة
التعرف على جوانب المصور بهدف ضبطها مستمبال .تكونت عٌنة البحث من ( ) 20طالبة مجموعة تجرٌبٌة من برنامج الفنون الجمٌلة ـ تخصص تصمٌم
األزٌاءـ لسم الت ربٌة و الدراسات االنسانٌة بكلٌة العلوم و اآلداب ـ جامعة نزوى بسلطنة عمان .كما استهدفت الدراسة عرض االمكانات التً لدمتها جامعة
نزوى و وظفتها الباحثة /أستاذة المساق فً ظل ظروف الحجر الصحً المنزلً .تكونت أدوات الدراسة من  )1اختبار مهاري لبلً/بعدي )2 ،ممٌاس
تمدٌرلتصمٌمات الطالب  ) 3ممٌاس اتجاهات نحو التعلٌم عن بعد .المنهجٌة المتبعة هً المنهج التجرٌبً المجموعة الواحدة ،تم تحلٌل مساق "تصمٌم
األزٌاء " 2و ذلن بهدف استخراج لائمة بمكونات االبداع المتضمنة بالممرر النظري و التطبٌمً .تم تطبٌك أدوات الدراسة لبلٌا و بعدٌا على عٌنة الدراسة و
استخدام االسالٌب االحصائٌة المناسبة .و لد توصلت الدراسة الى فاعلٌة استخدام التعلٌم عن بعد فً تنمٌة مكونات االبداع و االتجاه نحو التعلٌم عن بعد فً
مساق "تصمٌم األزٌاء "2لدى طالب جامعة نزوى .كما أظهرت النتائج االمكانات اإلٌجابٌة والكافٌة التً لدمتها جامعة نزوى فً تدرٌس ممرر تصمٌم
األزٌاء باالعتماد على نظم ادارة التعلم ،وتم عرض بعض مشكالت التدرٌس فً متن الدراسة.

الكلمات المفتاحية:

التعلٌم عن بعد زمن الكورونا ـ مساق تصمٌم األزٌاء ـ مكونات االبداع ـ االتجاه نحو التعلٌم عن بعد -منصة مودل الدارة التعلم.

Abstract
The Objective of the current study is to investigate effectiveness of using distance e-learning in developing
creativity abilities and attitude toward distance e-learning in Fashion Design (2) course for Nizwa University
students. The significance of the study represents in reviewing one of the experiences of distance e-learning
at the beginning of pandemic, to find out the positive aspects and try to identify the shortcomings with a view
to controlling them in the future. The study sample consisted of (20) students specialized into one
experimental group from Nizwa University-Sultanate of Oman- College of Arts and Sciences- Department of
Education and Humanities Culture- Fine Arts Program- Fashion Design Major. The study also aims to show
371

http://ijasos.ocerintjournals.org

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. VII, Issue 19, April 2021
the capabilities provided by the University of Nizwa which aided in teaching process in conditions of home
quarantine. Study instruments include 1-skills achievements test, 2-Students’ designs rating scale, 3-scale of
students’ attitude toward distance learning. The author followed the one group experimental approach
methodology. The content of Fashion Design (2) course was analyzed to determine the five creativity
dimensions/abilities included in practical and theoretical frameworks (fluency- flexibility- originalityelaboration- sensitivity). The instruments of current study were applied using a pre-post design on the study
sample and appropriate statistical procedures were used. The results of the study indicated the effectiveness
of using distance e-learning in developing creativity dimensions and attitude toward distance learning in
Fashion Design “2” course for Nizwa University students of the experimental group at favor of post-test. The
results also showed positive and sufficient capabilities provided by the University of Nizwa in teaching the
fashion design course depending on Eduwave and Moodle management learning systems and finding out
some teaching problems addressed in the body of the study.
Keywords :Distance e-learning in covid-19 -Fashion Design course- Creativity dimensions- Attitude toward
distance learning- Moodle Management Learning System

 .1الممدمة:
تسببت جائحة فٌروس كورونا ( )COVID-19فً انمطاع أكثر من  1.6ملٌار طفل وشاب عن التعلٌم فً  161بلداً ،أي ما ٌمرب من  %80من الطالب
الملتحمٌن بالمدارس و الجامعات على مستوى العالم .كا جراء احترازي لامت سلطنة عمان بتعلٌك الدراسة فً مإسسات التعلٌم بالسلطنة فً الفترة من 12
مارس حتى  12ابرٌل  2020م ،من بعدها الرت التوجه الى التعلٌم عن بعد حتى نهاٌة الفصل الدراسً ،وافك ذلن األسبوع الثامن من الدراسة فً الفصل
الثانً/الربٌع .2020
من بٌن المسالات الدراسٌة اجباري التخصص بجامعة نزوى ـ كلٌة العلوم و االداب ـ لسم التربٌة و الدراسات االنسانٌة ـ برنامج الفنون الجمٌلة ـ
تخصص تصمٌم األزٌاء هو مساق (تصمٌم األزٌاءـ ، )2بل انه من أهمهاٌ ،رجع ذلن لكونه الحلمة األخٌرة فً دراسة مسالات تصمٌم األزٌاءٌ ،سبمه عدة
مسالات مثل (تصمٌم أزٌاءـ( )1رسم األزٌاء) (أساسٌات تصمٌم األزٌاء) باالضافة الى المسالات المرتبطة بالتصمٌم كالطباعة و الصباغة و التطرٌز.
بدراسة هذا المساق ٌكون الطالب لد توصل الى أعلى سلم التفكٌر االبداعً و المهارات االبداعٌة فً تصمٌم األزٌاء ،و هو المخرج التعلٌمً األساسً من
البرنامج .مع فرض الحجر المنزلً و استبدال التعلٌم ال مباشر بالتعلٌم عن بعد ظهرت مشكلة تدرٌس الجزء العملً بالمساق ،و الذي كان ٌعتمد بشكل كبٌر
على تدرٌب الطالب و تصحٌح أعمالهم من خالل أستاذة المساق مباشرة ،باالضافة الى أن مخرج التعلم الذي ٌنبغً تحممه من دراسة المساق ٌجسد مخرج
التعلم المستهدف من البرنامج بالكام ل أال و هو (اعداد مصمم موضة لادر على انتاج موضة متمٌزة و لابلة للتسوٌك بالسوق العمانً) ،تم تخطٌط خطة
بدٌلة تتوافك مع ظروف التعلٌم عن بعد و الحجر المنزلً حٌث لتركٌز على تنمٌة الفكر االبداعً للطالب و أن ٌؤتً االطار النظري بؤسلوب ٌخدم مسار
الفكر االبداعً ،أٌضا و فً األكثر تحدٌا وهو الجزء التطبٌمً تم اعادة وضع توصٌف و تصور للمهارات المتبمٌة فً التعلٌم بحٌث ٌضمن تدرٌب الطالب
وتنمٌة المدرات االبداعٌة لدٌه .من هنا ظهرت مشكلة الدراسة و التً تنصب فً تنمٌة التفكٌر االبداعً و تنمٌة المدرات االبداعٌة للطالب فً المساق محور
الدراسة الحالٌة ،و كذلن لٌاس اتجاهات الطالب نحو دراسة هذا المساق باالعتماد على منصات التعلم االلكترونً عن بعد.
العملٌة التعلٌمٌة بجامعة نزوى لائمة على نظامً ادراة التعلم  Eduwaveو  Moodleكما تم توظٌف تطبٌك  Google Meetكؤسلوب للتواصل
المتزامن مع ا لطالب ،مما سمح باستمرار التدرٌس بكفاءة ولت الجائحة لتتحمٌك مخرجات التعلم كاملة من المسالات الدراسٌة ،باالضافة الى االمٌالت
الجامعٌة ،مما ساعد على استكمال التعلٌم مع االحتفاظ بالفروق الفردٌة بٌن الطالب عند التمٌٌم فصل الربٌع 2020م.

 .2التساؤالت
1ـ ما امكانٌ ة التوصل الى خارطة استرشادٌة لتعزٌز مسار التفكٌر االبداعً لدى دارسً تصمٌم األزٌاء بجامعة نزوى ـ برنامج الفنون الجمٌلة ـ
تخصص تصمٌم األزٌاء؟
2ـ ما امكانٌة توظٌف الخارطة االسترشادٌة فً تعزٌز المدرات االبداعٌة لدى دارسً تصمٌم األزٌاء بجامعة نزوى ـ برنامج الفنون الجمٌلة ـ تخصص
تصمٌم األزٌاء؟
3ـ ما فاعلٌة استخدام التعلٌم عن بعد فً مساق "تصمٌم األزٌاء "2فً تنمٌة االتجاه نحو التعلٌم عن بعد لدى طالب جامعة نزوى؟

 .3األهداف:
تهدف الدراسة الحالٌة الى:
1ـ الكشف عن مهارات التفكٌر االبداعً و تحدٌد الخطوات الرئٌسٌة بالعملٌة التصمٌمٌة التً تعزز االبداع لدى دارسً تصمٌم األزٌاء.
 2ـ توظٌف اسلوب التعلٌم عن بعد فً تعزٌز مكونات االبداع فً مساق "تصمٌم األزٌاءـ "2لدى طالب جامعة نزوى ـ تخصص الفنون الجمٌلة ـ تصمٌم
األزٌاء.
 3ـ توظٌف التعلٌم عن بعد فً تنمٌة االتجاه نحو التعلٌم عن بعد فً ممرر "تصمٌم األزٌاء "2-لدى طالب جامعة نزوى ـ تخصص الفنون الجمٌلة ـ تصمٌم
األزٌاء.
4ـ التعرٌف بنظم ادارة التعلم المستخدمة فً التعلٌم عن بعد بجامعة نزوى و دورها بالمشاركة مع تطبٌمات التواصل المتزامن.

 .4األهمية:
372

http://ijasos.ocerintjournals.org

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. VII, Issue 19, April 2021
ترجع أهمٌة الدراسة الى:
1ـ التوصل الى ملخص أو خارطة استرشادٌة بمثابة دلٌل لؤلستاذ لت عزٌز مكونات االبداع لدى دارسً تصمٌم األزٌاء من خالل اسلوب التعلٌم االلكترونً
عن بعد.
2ـ تعد الدراسة نموذجا مطروحا لتدرٌس أحد مسالات الفنون العملٌة فً ظل األزمة المباغتة بداٌة جائحة كوفٌدـ 19و اللجوء ألسلوب التعلٌم عن بعد.
3ـ تمدم الدراسة ممٌاس تمدٌر مهاري و ممٌاس اتجاهات نحو التعلٌم عن بعد فً مساق "تصمٌم األزٌاءـ "2التطبٌمً ٌمكن االفادة منه فً دراسات أخرى.
 4ـ االفادة من تجارب الجامعات المختلفة فً تخطً األزمة المباغتة لعملٌة التعلٌم زمن كوفٌدـ 19حٌث استكمال سٌر العملٌة التعلٌمٌة بما ٌضمن حصول
الطالب على مخرجات تعلم ناجحة و الحفاظ فً نفس الولت على الفروق الفردٌة أثناء التمٌٌم.

 .5فروض الدراسة:
1ـ ٌمكن تنمٌة المدرات االبداعٌة فً مساق "تصمٌم األزٌاء "2-لدى طالب جامعة نزوى مع بداٌة جائحة كورونا و ظروف الحجر المنزلً المباغتة.
2ـ ٌمكن تنمٌة االتجاه االٌجابً للطالب نحو دراسة مساق "تصمٌم األزٌاء "2-عن بعد من خالل نظم ادارة التعلم و تطبٌك التواصل المتزامن زمن جائحة
كورونا.

 .6حدود الدراسة:
التصرت الدراسة الحالٌة على:
ـ طالب جامعة نزوى ـ كلٌة العلوم و اآلداب ـ لسم التربٌة و الدراسات االنس انٌة ـ تخصص الفنون الجمٌلة ـ برنامج تصمٌم األزٌاء.
ـ الفصل الثانً ـ ولت جائحة كوفٌدـ 19المباغتة أي النصف الثانً من الفصل الدراسً الثانً/الربٌع 2020م.
ـ استخدام نظامٌن الدارة التعلم هما :المنظومة التعلٌمٌة  ،Eduwaveو برنامج الـ  ،Moodleباالضافة الى أحد تطبٌمات التواصل المتزامن و هو تطبٌك
.Google Meet
ـ تحلٌل المدرات االبداعٌة فً مساق تصمٌم األزٌاء و وضع خارطة لتسلسل التفكٌر االبداعً فً التصمٌم و تنمٌة المهارات االبداعٌة .المدرات االبداعٌة
محل الدراسة هً خمس ،كالتالً (الطاللة ـ المرونة ـ ادران التفاصٌل ـ األصالة ـ االحساس بالمشكالت).
ـ لٌاس االتجاه نحو التعلٌم عن بعد فً مساق تصمٌم األزٌاءـ.2

 .7منهج الدراسة:
تتبع الدراسة المنهج الوصفً فً اعداد االطار النظري و أدوات الدراسة و تحلٌل النتائج .و المنهج شبه التجرٌبً فً التجربة المٌدانٌة للدراسة.

 .8عينة الدراسة:
عٌنة تمثلها طالبات مساق "تصمٌم األزٌاءـ "2فصل الربٌع  2020ـ جامعة نزوى ـ كلٌة العلوم و اآلداب ـ لسم التربٌة و الدراسات االنسانٌة ـ برنامجالفنون الجمٌلةـ تخصص تصمٌم األزٌاء ـ تمت الدراسة على ( )20طالبة و هً مجموعة تجرٌبٌة واحدة.

 .9أدوات الدراسة:
تمت اعادة تنظٌم توصٌف مساق "تصمٌم األزٌاء "2-بعد الجائحة و التوجه للتعلٌم عن بعد بحٌث ٌشتمل ( )5وحدات تعلٌمٌة ممسمة الى ()10
محاضرات بوالع محاضرتٌن كل اسبوع ،على ان تتناول كل وحدة التركٌز على تنمٌة احدى المدرات االبداعٌة من خالل مسار التفكٌر االبداعً .تم بناء
ممٌاس تمدٌر ألعمال الطالب ،كما تم بناء استبانة للتعرف على اتجاه الطالب نحو التعلٌم عن بعد للمساق محل الدراسة ولت الجائحة.
اعداد استبانة االتجاه نحو التعلٌم عن بعد و التحمك من الصدق و الثبات:
تكونت االستبانة من محورٌن ٌشتمالن (  )20عبارة ،تم التؤكد من صدق االستبانة من خالل عرضها فً الصوره األولٌة على مجموعة من المحكمٌن،
تم األخذ بؤهم المالحظات و تم وضع االستبانة فً صورتها النهائٌة ،كما تم التؤكد من ثباتها و حساب معامل الفاكرونباخ ،و جاء المعامل بما ٌساوي
( ) 0.95مما ٌإكد صالحٌته للتطبٌك .تم عرض االستبانة على الطالب بعد االنتهاء من التدرٌس و تم تصحٌح االستبانة بمعٌار خماسً متدرج لالجابة
على العبارات (أوافك بشدة ـ أوافك ـ محاٌد ـ ال أوافك ـ ال أوافك بشدة) و تم حساب الدرجات (5ـ 4ـ 3ـ 2ـ  )1على التوالً ،و على ذلن تكون أعلى
الدرجات (  )100درجة و ألل الدرجات ( ) 20درجة.
اعداد ممٌاس تمدٌر لتمٌٌم أعمال الطالب التطبٌمٌة بهدف لٌاس تنمٌة المدرات االبداعٌة.
تم اعداد ممٌاس تمدٌر ممسم الى خمسة محاور ،كل محور لمٌاس احد المدرات االبداعٌة فً انتاج الطالب ،و كل محورد ٌشتمل على ( )4عبارات ،و
بالتالً مجموع العبارات ( )20عبارة ،تم عرض صورة أولٌة للممٌاس على مجموعة من اعضاء التدرٌس البداء الرأي ،و وضعها فً صورتها النهائٌة ،و
تم التؤكد من ثباتها حٌث بلغ معامل ثبات الفكرونباخ ( )0 .93و هً لٌمة مرتفعة تدل على ثبات الممٌاس .تم تصحٌح الممٌاس بمعٌار خماسً متدرج
لالجابة على العبارات (أو افك بشدة ـ أوافك ـ محاٌد ـ ال أوافك ـ ال أوافك بشدة) و تم حساب الدرجات (5ـ 4ـ 3ـ 2ـ  ) 1على التوالً ،و على ذلن تكون
أعلى الدرجات (  )100درجة و ألل الدرجات ( ) 20درجة.

 .10مصطلحات الدراسة:
1-10ـ التعليمLearning:
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ّ
المعلم منها المعرفة
مجموعة من العملٌات المنظمة التً ٌستخدمها المعلم؛ لٌكتسب من خاللها المتعلم األسس األولٌّة للمعرفة ،وللمعرفة أنواع ٌستخدمها
السلوكٌّة ،وهذه تبحث فً لضٌة تدرٌب المتعلم على التعامل الصحٌح كآداب الحدٌث ً
مثال .كما أن هنان أٌضا ً المعرفة الوجدانٌّة ،وهذه التً تخص عواطف
المتعلّم ،حٌث ٌتم تدرٌب المتعلم للفصل بٌن العواطف والمشاعر والتعلٌم( .الموسى)2005 .

2-10ـ التعليم عن بعدDistance Learning :
التعلم هو كل ما ٌكتسبه المتعلم من خالل التفاعل مع الموالف و الخبرات التعلٌمٌة بشكل مباشر عبر الوسائل المتعددة ،و فً حالة التعلم عن بعد فان
الوسائط ا الفتراضٌة تلعب دورا حٌوٌا و رئٌسٌا فً عملٌة التعلم حٌث توفر أسلوب التواصل األساسً بٌن المعلم و المتعلم و ذلن من خالل التكنولوجٌا
الحدٌثة التً تسهل اكتساب و تعزٌز البنى االدراكٌة و المهارٌة و الوجدانٌة( .الموسى( )2005 .بسٌونً)2007 .
و تعرف الباحثة التعلٌم عن بعد زمن كوفٌدـ 19اجرائٌا بؤنه نمط التعلٌم المفروض على كل المإسسات التعلٌمٌة زمن جائحة كوفٌدـ ،19و الذي من
خالله وضعت الجامعات بدائل عن التعلم المباشر من خالل الوسائط التكنولوجٌة بهدف الربط بٌن المعلم و المتعلم لتوصٌل المادة التعلٌمٌة للطالب ،توفر
لدى بعض الجامعات أنظمة ادارة تعلم الكترونٌة  Learning Management Systemsو جامعات أخرى استخدمت منصات مجانٌة كحلول بدٌلة،
تمكنت من خاللها من بث المادة التعلٌمٌة و المتابعة و التمٌٌم.

3-10ـ االتجاهAttitude :
ٌعرف االتجاه بؤنه :مٌل نفسً بدرجة من درجات التفضٌل أو عدمه ،و ٌشٌر تمٌٌم االتجاهات باالستجابات التفصٌلٌة سواء كانت ادراكٌة أو سلوكٌة أو
وجدانٌة( .نشوانً)1985 .
و ٌمصد باالتجاه فً الدراسة الحالٌة اآلراء و الموالف التً تكونت لدى عٌنة من طالب تخصص تصمٌم األزٌاء بمسم التربٌة و الدراسات االنسانٌة بكلٌة
العل وم و اآلداب ـ جامعة نزوى ـ تخصص تصمٌم األزٌاء نحو التعلٌم عن بعد المباغت بداٌة جائحة كوفٌدـ 19و ذلن لمساق تصمٌم األزٌاءـ .2و ٌتم لٌاس
اتجاه الطالب من خالل ممٌاس اتجاه معد لغرض الدراسة الحالٌة.

4 -10ـ كوفيدـ COVID-19 :19
عن منظمة الصحة العالمٌة "هو مرض م عد ٌسببه آخر فٌروس تم اكتشافه من ساللة فٌروسات كورونا ،و لم ٌكن هنان أي علم بوجود هذا الفٌروس
الجدٌد و مرضه لبل بدء تفشٌه فً مدٌنة "ووهان"" الصٌنٌة فً دٌسمبر  ،2019و لد تحول كوفٌدـ 19الى جائحة تإثر على العدٌد من بلدان العالم".
)(World Health Organization

-5-10التفكير االبداعيCreative Thinking :
ٌعنً المدرة على ابداع ما هو جدٌد ،و التفكٌر ٌحتاج الى اٌجاد فكرة مبدعة و مصمم مبدع بحٌث تتحدد السمات االبداعٌة عن طرٌك النتائج .و هو نشاط
عملً ٌهدف الى البحث و التوصل الى نتائج و حلول ابداعٌة ،و ٌتمٌز التفكٌر االبداعً بالتعمٌد نوعا ما و الشمول معا( .السٌد( )1971 .الطٌطً)2007 .

-6-10ـ مكونات االبداعCreativity Dimensions :
ٌشٌر  Perkinsإلى أن المدرات اإلبداعٌة :هً مجموعة من المدرات تإدي إلى إنتاج ٌتصف بالجدة واألصالة ،إضافة إلى عدد من المدرات (لطامً.
عرنكً ،(Ronald. 2002) )2007 .و لد تم تحدٌد عدد من المدرات المكونة للتفكٌر االبداعً ،كاآلتً:
 الطاللة  : Fluencyهً المدرة على انتاج أكبر عدد ممكن من األفكار االبداعٌة ،و تماس هذه المدرة بحساب عدد األفكار التً ٌمدمها الفرد عن موضوعمعٌن فً وحدة زمنٌة ثابتة ممارنة مع آداء األلران.
و للطاللة أنواع عدٌدة :الطاللة التعبٌرٌة ـ طاللة الرموز أو طاللة الكلمات ـ طاللة المعانً و األفكار ـ الطاللة التعبٌرٌة ـ طاللة التداعً.
 المرونة  :Flexibilityهً المدرة على تغٌٌر الحالة الذهنٌة بتغٌٌر المولف ،و هذا ما ٌطلك علٌه بالتفكٌر التباعدي ،و عكسها الجمود أو الصالبةRigidityأي التمسن بالمولف أو الرأي .و منها المرونة التلمائٌة و المرونة التكٌفٌة.
 األصالة  : Originalityهً االنتاج غٌر المؤلوف الذي لم ٌسبك الٌه أحد ،و تسمى الفكرة أصٌلة اذا كانت ال تخضع لؤلفكار الشائعة و تتصف بالتمٌز .والشخص صاحب الفكر األصٌل هو الذي ال ٌستخدم األفكار المتكررة و الحلول التملٌدٌة.
 الحساسٌة للمشكالت  : Sensitivity of Problemsهً المدرة على ادران مواطن الضعف فً المولف ،فالشخص المبدع ٌستطٌع رإٌة الكثٌر منالمشكالت فً المولف الواحد ،فهو ٌعً نواحً النمص بسبب نظرته غٌر المؤلوفة.
 ادران التفاصٌل  : Elaborationتتضمن هذه المدرة االبداعٌة تمدٌم تفصٌالت متعددة ألشٌاء محدودة و توسٌع فكرة ملخصة أو تفصٌل موضوعغامض.

 .11أوال :المحور األول :الدراسات السابمة و التجارب المرتبطة:
استندت الباحثة فً اعداد هذه الدراسة الى دراسة الماجستٌر التً أعدتها 2001م و تناولت فاعلٌة منهج تعلٌمً لطالب مرحلة البكالورٌوس فً تنمٌة
معارف و مهارات و اتجاهات الطالب فً أحد فروع (تصمٌم األزٌاء) .كما اطلعت على العدٌد من الدراسات السابمة التربوٌة فً مجال البحث الحالً اال
أن المذكور منها هو األلرب و األكثر افادة للدراسة الحالٌة .كما أن الباحثة فً اٌمانها لمٌمة التجدٌد والتطوٌر فً البحث العلمً رأت أن تستعرض التجارب
المرتبطة التً لدمتها جامعات عربٌة و دولٌة من خالل ندوات أ و مإتمرات خاصة بتجربة التعلٌم زمن كوفٌد 19-و ذلن لخصوصٌة التجربة و أن هذه
التجارب أفادت بالفعل فً اعداد الدراسة الحالٌة.

 -1-11الدراسات السابمة:
ـ دراسة فإاد اٌاد خصاونة2015 :ـ بعنوان "عملٌة التفكٌر االبداعً فً التصمٌم"
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لدمت تعرٌف ألنواع التفكٌر المتعددة ،ركزت على التفكٌر االبداعً ،لدمت المراحل التً ٌمر بها المصمم بداٌة من الفهم و انتهاء بالتغذٌة الراجعة ،و
أفادت فً الدراسة الحالٌة فً تمدٌم المحتوى العلمً للطالب أثناء التطبٌك ،استنادا على تسلسل مراحل التفكٌر االبداعً التً تتفك مع مخرجات التعلم من
المساق ،حٌث تحدٌد الهدف ثم توجٌه الطالب للبحث حول الموضوع ثم وضع األفكار فً صورة التصمٌمات الممترحة ،و اختلفت عنها فً كون الدراسة
السابمة تستهدف رصد مسار التفكٌر االبداعً بهدف تمدٌم منتج نهائً للسوق و لخدمة المستهلكٌن بٌنما تركز الدراسة الحالٌة على مسار التفكٌر االبداعً
للطالب أثناء عملٌة التعلٌم االكادٌمً بهدف تحمٌك الطرح االبداعً.
ـ دراسة آمال رضا ملكاوي ـ ربى دمحم ممدادي ـ ماجدة دمحم السمار 2015:ـ بعنوان "اتجاهات الطلبة نحو تعلم العلوم باستخدام منظومة التعلم االلكترونً
) (Eduwaveو عاللتها ببعض المتغٌرات فً مدارس األردن".
هدفت الدراسة الى محاولة الكشف عن اتجاهات الطالب نحو تعلم العلوم باستخدام المنظومة التعلٌمٌة  Eduwaveو استطالع عن مدى تؤثر اتجاه
الطالب نحوها .أخذت الدراسة المتغٌر التابع اتجاه الطالب و المتغٌرات المستملة (الجنس ـ الصف الدراسً ـ معدل الطالب) .كشفت النتائج عن فوائد عدٌدة
الستخدام وسائط تكنولوجٌا التعلٌم فً تدرٌس العلوم لم ا تمدمه المنظومة من أنشطة تفاعلٌة و تطبٌمات عملٌة و تنمٌة المهارات الحاسوبٌة و مهارات
االتصال و التواصل ،على عكس ذلن أظهرت اجابات الطالب على عدم لدرة المنظومة على المٌام بعدد من المهام بشكل ٌلبً احتٌاجاتهم مثل :لدرة
المنظومة على تنمٌة مستوٌات التفكٌر العلٌا ـ مهارت العمل الٌدوي ـ مراعاة الفروق الفردٌة .كشفت نتائج االتجاهات عن اٌجابٌة الطالب نحو تجربة
التعلٌم ،و جاءت توصٌات الدراسة باجراء دراسات تجرٌبٌة للكشف عن أثر التعلم باستخدام المنظومة فً متغٌرات أخرى منها :المدرة على حل المشكالت
و التفكٌر االبداعً .و أفادت فً الدراسة الحالٌة فً بناء أدوات الدراسة و تحلٌل النتائج ،كما أن الدراسة الحالٌة لم تمتصر على منظومة الـ Eduwaveبل
توفر وسائط تعلٌمٌة أخرى للطالب فً تدرٌس المساق محل الدراسة.
ـ دراسة حمدي دمحم دمحم البٌطار 2016 :بعنوان "فاعلٌة استخدام التعلٌم عن بعد فً تنمٌة التحصٌل الدراسً و االتجاه نحو التعلٌم عن بعد فً ممرر
تكنولوجٌا التعلٌم لدى طالب الدبلوم العامة نظام العام الواحد شعبة التعلٌم الصناعً".
هدفت الدراسة لتنمٌة المعارف و االتجاهات نحو التعلٌم عن بعد لطلبة التعلٌم الصناعً ممرر تكنولوجٌا التعلٌم ـ كلٌة التربٌة ـ جامعة أسٌوط ،البرنامج
المستخدم هو (جامعتن)  . http://www.gam3tak.comأفادت هذه الدراسة فً التعرف على أداة لٌاس االتجاه ،كما أنها تعرضت للعدٌد من
الدراسات السابمة العربٌة و األجنبٌة فً موضوعات التعلم االلك ترونً /التعلم عن بعد /الممررات االلكترونٌة ،و كان وجه االختالف ان الدراسة السابمة
تستهدف لٌاس اتجاه الطالب نحو التعلٌم عن بعد لمحتوى معرفً بٌنما تتناول الحالٌة لٌاس اتجاهات الطالب نحو التعلٌم عن بعد لمساق تطبٌمً فً
التصمٌم فترة جائحة مباغتة و ذات الولت الوصول لمستوى ابداعً متمٌز لخصوصٌة المساق فً كونه النهائً لحلمة المسالات المتخصصة فً برنامج
"تصمٌم األزٌاء" بالجامعة.
ـ دراسة مٌسم فوزي مطٌر العزام 2017 :بعنوان "ضمان الجودة النوعٌة فً التعلم المفتوح و التعلم عن بعد".
حٌث تناولت األطر و األسس المعٌارٌة و م كونات الجودة النوعٌة فً مإسات التعلم عن بعد ،أفادت فً التعرف على بعض التجارب التً تناولتها وهً
التجربة البرٌطانٌة ـ األمرٌكٌة ـ األردنٌة ،و تعرفت الباحثة على لائمة تحمك الجودة فً مإسسات التعلم عن بعد ،و لد توافك كثٌر منها مع تجربة جامعة
نزوى و جاري التطوٌر للوصول الى بٌئة تعلمٌة و تعلٌمٌة عن بعد بشكل أكثر دلة .و جاءت توصٌات الدراسة لتإكد على أهمٌة و دور التعلم عن بعد و
الذي أصبح ملحا مع و بعد كزفٌد ،19-و تإكد الباحثة علٌها:
ـضرورة اتخذا االجراءات الالزمة لالعتراف بهذا النمط من التعلٌم.
ـ ضرورة التوسع فً التعلم عن بعد فً مإسسات التعلٌم العالً.
ـ وضع معاٌٌر اعتماد أكادٌمً لالعتراف بجامعات التعلم عن بعد.
ـ ضرورة متابعة االشراف على مإسسات التعلم عن بعد.
ـ دراسة ٌحٌى جابر ٌحٌى البشري 1996 :بعنوان "تنمٌة المدرات االبداعٌة ـ دراسة تجرٌبٌة على عٌنة من تالمٌذ المرحلة المتوسطة" .جامعة الملن
سعود.
و فٌها اتبع الباحث المنهج شبه التجرٌبً حٌث اختار فصلٌن دراسٌٌن من أحد المدارس عشوائٌا و طبك على أحدهما (اختبار تورانس للتفكٌر االبتكاري)
و ٌمثل المجموعة التجرٌبٌة ،اجتازت المجموعة التجرٌبٌة لمدة (8أسابٌع) البر نامج التدرٌبً ،طبك الباحث االختبار بعدٌا على العٌنة التجرٌبٌة و الضابطة،
و جاءت النتائج لتظهر أن البرنامج ساهم فً تحسٌن مس توى أداء أفراد المجموعة التجرٌبٌة عن الضابطة فً لدرات ابداعٌة أربعة حدود الدراسة (الطاللة
ـ المرونة ـ األصالة ـ التفاصٌل) ،اتفمت الدرا ستان السابمة و الحالٌة فً امكانٌة تنمٌة المدرات االبداعٌة اذا تم توجه التدرٌس لتحمٌك هذا الهدف على عٌنة
من المتعلمٌن و باألخص أن الدراسة الحالٌة استخدمت مسار للتصمٌم االبداعً (تحدٌد الهدف ـ البحث ـ وضع األفكار) و أن هذا المسار نجح فً تحمٌك
نماء للمدرات اال بداعٌة الخمسة محل الدراسة ،و تختلف الدراستٌن فً أن الحالٌة لم تتخذ مجموعة ضابطة حٌث تم التطبٌك على الطالب الدارسٌن للمساق
بالكامل زمن جائحة كورونا ،و تم لٌاس مستوى المدرات االبداعٌة فً أعمال الطالب بناء على حساب المتوسط الحسابً و التمدٌرات التً حصل علٌها
الطالب من خالل تحكٌم مجموعة من المتخصصٌن.
ـ دراسة أمل دمحم محمود أبو زٌد ـ هند سعد دمحم حسٌن .2020 :بعنوان"فاعلٌة التعلم النمال و التموٌم البدٌل فً تنمٌة بعض مهارات تصمٌم اللوحة الزخرفٌة
(التصمٌم الحضري) و بعض مهارات التموٌم البدٌل لطالب التربٌة الفنٌة".
هدف البحث الى لٌاس فاعلٌة التعلم النمال فً تنمٌة بعض مهارات تصمٌم اللوحة الزخرفٌة لدى طالب الفرلة الخامسة بكلٌة التربٌة الفنٌة ـ جامعة المنٌا،
و لٌاس فعالٌة التعلم النمال فً تنمٌة بعض مهارات التموٌم البدٌل .اختلفت الدراسة الحالٌة عن هذه الدراسة فً أن طبٌعة تدرٌس الممرر تستهدف تنفٌذ
تصمٌمات افتراضٌة للوحات زخرفٌة على حوائط المبانً بؤسلوب البوب أرت و الهندسٌة التجرٌدٌة و ذلن من خالل تطبٌمات التعلم النمال Facebook-
الـ  Adobe Illustrator – - Adobe Photoshopفً
 WatsApp- Messenger- Telgram Messengerو استخدام برامج مثل
التطبٌك .بٌنما الممرر فً الدراسة الحالٌة ٌستهدف تنمٌة مهارات ا لتفكٌر االبداعً و المهارات الٌدوٌة بالرسم و التلوٌن باألسلوب التملٌدي .اتفمت الدراستٌن
على امكانٌة توظٌف التعلٌم عن بعد فً تدرٌس الفنون و التصمٌم.
ـ دراسة بٌسة عبد هللا حامد .2020 :بعنوان "االستفادة من تكنولوجٌات الثورة الصناعٌة الرابعة فً تدرٌس ممرر أشغال المعادن عن بعد".
375

http://ijasos.ocerintjournals.org

IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, Vol. VII, Issue 19, April 2021
هدفت الدراسة لتوظٌف االمكانات التً حممتها الثورة الصناعٌة الرابعة فً تدرٌس ممرر أشغال المعادن عن بعد ،و تكوٌن اتجاه اٌجابً لطالب كلٌة
التربٌة النوعٌة جا معة المنوفٌة .تتفك الدراسة الحالٌة مع هذه الدراسة فً أهمٌة اٌجاد حلول بدٌلة لعملٌة التدرٌس فً حال تعثر الطرق التملٌدٌة ،و ترسٌخ
ثمافة التعلٌم االلكترونً ،تم التطبٌك على عٌنة من ( ) 10طالب ـ الفرلة الرابعة .تم تنفٌذ مشغوالت معدنٌة لمرآة الٌد باستخدام األسالٌب التشكٌلٌة الٌدوٌة
من خالل توظٌف تمنٌتٌن هما (الضغط) على المعدن و (التصفٌح) بمعنى تسوٌة السطح ،و هذا هو محل االختالف بٌن الدراستٌن ،حٌث أن هذه الدراسة
تعتمد على اتمان الطالب لمهارت ٌدوٌة تمنٌة أي مهارات أداء و لٌست مهارات فنٌة علٌا كالتصمٌم و التلوٌن كما فً تصمٌم األزٌاءٌ ،تضح ذلن من خالل
التعرف على أدوات الطالب فً التجربة التطبٌمٌة حٌث أسالن النحاس و رلائك األلومنٌوم و خشب األبلكاش ،و رغم اختالف األدوات اال أن هذه الدراسة
أفادت البحث الحالً فً التعرف على األسلوب االحصائً الذي تم به معالجة البٌانات و التوصل الى النتائج.

 -2-11التجارب المرتبطة:
ـ تجربة جامعة السلطان لابوس 2020 /5 /19 :بعنوان "تجربة التعلٌم االلكترونً فً جامعات سلطنة عمان" عبر برنامج .Schwlar World Wide
تناول العرض تجربة جامعة السطان لابوس ـ كلٌة التربٌة فً التعلٌم عن بعد زمن كوفٌد ،19-و االجراءات التً اتخذتها الجامعة و الكلٌة و المسم
العلمً ،و لد اتفمت جامعة السلطان لابوس فً اسلوبها مع جامعة نزوى من حٌث استخدام نظامً ادراة التعلم ال  ،Eduwave- Moodleو جاء أن
الكلٌة طورت منظومة التموٌم  rubricـ هً أداة لحساب عالمات التمٌٌم عبارة عن مجموعة من المواعد التً تستخدم لتمٌٌم الطالب من اوراق بحثٌة و
مشارٌع و مماالت و واجبات ـ وأفاد العرض الدراسة الحالٌة فً نتائج االستبٌان الذي طرحته الجامعة للطالب ،و جاء فٌه :عدم رضا الطالب لوجود
مشاكل باالتصال ـ تذبذب الطالب ـ تولف تدرٌس المسالات العملٌة تماما ـ تفكٌر الطالب المنصب على االختبار و لٌس على التحصٌل .و رأت أنه (لآلن ال
ٌمكن االعتماد الكلً  % 100على التعلٌم االلكترونً) .و من الجوانب االٌجابٌة للتجربة :ابداع الجٌل الحالً فً التطبٌمات االلكترونٌة ـ تموٌة الشبكات من
خالل اللجنة العلٌا للطوارئ بسلطنة عما ن ـ تمدٌم خدمات االتصال بالمجان للطالب داخل السلطنة .و اتفمت الباحثة مع د.مٌمونة أنه الى حد ما هنان مشكلة
مازا لت لائمة فً التموٌم و التمٌٌم و باألخص فً المسالات العملٌة ،و أشارت الى االفتمار الى العمل الجماعً و ان كان لٌس مطلبا ضرورٌا فً حالة
المساق محل الدراسة الحالٌة( .لدمتها د.مٌمونة الزدجالٌة)
ـ ندوة اتحاد الجامعات العربٌة الثانٌة 2020 /6 /14 :بعنوان "التجارب الرائدة فً التعلم عن بعد فً الجامعات العربٌة فً زمن جائحة كورونا" .عبر
تطبٌك Zoom
جاء فً تجربة "جامعة حلوان"ـ مصر :أن كلٌات الجامعة ال تعمل بن ظم ادارة تعلم و توجهت لحلول بدٌلة لرفع المواد التعلٌمٌة و التفاعل مع الطالب،
مثل :تفعٌل البرٌد االلكترونً للطالب و األساتذة ـ تفعٌل صفحة الكلٌة على الشبكة ـ تمعٌل دور االرشاد األكادٌمً .تم استخدام تطبٌمات التواصل المتزامن
و غٌر المتزامن مثل  .zoom- whatsapو تم التمٌٌم من خالل البحوث العلمٌة التً لام الطالب برفعها فً كل ممرر( .لدمها د.ماجد نجم رئٌس
الجامعة و آخرون)
كذلن لدم رئٌس جامعة "آل البٌت" ـ األردن :متابعة ادارة جودة التعلم االلكترونً للمرحلة ـ تسجٌل المحاضرات االلكترونٌة المباشرة ـ اجراء أعمال
الك ترونٌة بشكل ٌضمن آلٌات المٌاس و التموٌم ـ وضوح األهداف و المسئولٌات و االعالن عنها و االلتزام بها مع المتابعة .اتفمت الدراسة الحالٌة مع
التجربة المذكورة فً دور الـ  LMSحٌث تم بناء ملفات متكاملة للمسالات و تم تحمٌلها الكترونٌا .و اختلفت عنها أن الجامعة لدمت استبٌان ٌستهدف لٌاس
ادارة الجودة للتعلم عن بعد بشكل عام و كانت محاوره عن (الدعم األكادٌمً ألعضاء هٌئة التدرٌس و الطالب ـ المحتوى االلكترونً ـ الدعم االداري).
(لدمها د.عدنان العتوم رئٌس الجامعة)
ـ مإتمر جامعة حلوان االفتراضً األول 2020 /6 /4 :بعنوان "المإت مر االفتراضً الدولً :فٌروس كورونا المستجد ـ تحدٌات و ممارسات متعددة
التخصصات" ـ تنظٌم مجمع االبداع و البحث العلمً .عبر تطبٌك .Zoom
فً استعراض كلٌة الطب :وضعت الكلٌة لائمة تمٌٌم خاصة بها لتمٌٌم تجربة التعلٌم عن بعد التً تمت من خالل رفع المحتوى على صفحة الكلٌة و تفعٌل
خاصٌة التواصل مع الطالب ،و اشتملت هذه المائمة ما ٌلً :امكانٌة الوصول ـ واجهة مستخدم بدٌهٌة ـ التخصٌص ـ مرونة التمرٌر و التحلٌل ـ أدوات
التمٌٌم ـ برامج مإتمرات الفٌدٌو ـ التغذٌة الراجعة .باالفادة من التجربة تؤكد أهمٌة تسجٌل الفٌدٌو و توظٌف الوالع االفتراضً فً تدرٌس الجانب العملً من
الممررات( .تمدٌم د .هبة أمٌن)
ـ ندوة اتحاد الجامعات العربٌة الثالثة 2020/7/20 :بعنوان "التجارب الرائدة لتعلم الطلبة و اجراء االمتحانات عن بعد" .عبر برنامج Zoom
جاء فً تجربة "جامعة الشارلة" استخدام المعامل و االس تدٌوهات التفاعلٌة التً من خاللها تم تدرٌس العدٌد من الممررات العملٌة بما فٌها كلٌات الهندسة
و الفنون ،سعت الجامعة للحصول على رخصة استخدام برامج الوالع االفتراضً ،أتاح الوالع االفتراضً فضاءات افتراضٌة للطالب ،و أن هذه المعامل و
االستدٌوهات االفتراضٌة سهلت ا لدراسة على الطالب و حممت مخرجات التعلم المستهدفة ،تم ذلن من خالل الدعم التكنولوجً (أجهزة حاسوب شخصً ـ
كامٌرات عالٌة الدلة ـ اضاءة تفاعلٌة ـ أدوات صوت جٌدة) مما هًء للطالب تمدٌم بورتفولٌو كامل عند التمٌٌم .تتفك الدراسة الحالٌة مع تجربة الجامعة فً
امكانٌة تح مك مخرجات التعلم فً المسالات العملٌة من خالل التعلم عن بعد ،و تختلف معها فً الوسٌلة حٌث اعتمدت الدراسة فً مساق تصمٌم األزٌاءـ/2
التطبٌمً بشكل أساسً على الجانب المهاري الذي حصله الطالب لبل الجائحة و كان التركٌز بعد الجائحة على تنمٌة مكونات االبداع و تنمٌة مسار التفكٌر
االبداعً لدٌهم عند وضع المجموعات التصمٌمٌة ( .fashion collectionتمدٌم د .حمٌد النعٌمً رئٌس الجامعة)
ـ مإتمر جامعة  Arizona State Universityعن بعد .2020/7/14-13:بعنوان ”“The Connected Faculty Summitـ عبر برنامج
.Remote
تم عرض عدٌد التجارب من مختلف دول العالم فً ظل الجائحة المباغتة ،كان أكثرها افادة للدراسة الحالٌة عرض كلٌة ” “Augustana Collegeو
هً مإسسة متخصصة فً تعلٌم الفنون التعبٌرٌة ،تناول العرض تفصٌال العملٌة التعلٌمٌة لتدرٌس ممرر "الرلص االٌماعً" ولت الجائحة و مع ظروف
الحجر المنزلً ،أظهرت أستاذة المساق أن الطالب تعرضوا لمجموعة من المشاعر السلبٌة جراء الحجر المنزلً (العزل ـ الحزن ـ التشتت) مما جعلها
تركز أهدافها على تمدٌم المهارات الحركٌة فً بٌئة مفتوحة و حرة لتحمٌك أهداف نفسٌة بالدرجة األولى من خالل دعم (االنجاز ـ التمدم المرئً ـ االلدام ـ
الوضوح) كانت هذه التجربة هً األلرب للدراسة الحالٌة حٌث استندت استاذة المساق على المهارات األساسً التً أتمنها الطالب لبل الحجر المنزلً
المصري و زادت البعض من خالل التواصل المتزامن بالصورة ،و تم التمٌٌم من خالل ابداع الطالب فً تمدٌم عروض متكاملة ٌتحمك فٌها مواصفات
خاصة( .لدمت العرض .)Dr. Cynthia Dufalt
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 .12ثانيا :المحور الثاني
تجربة جامعة نزوى في التعليم عن بعد ولت جائحة :covid-19
مطلع عام  2020م أي بما ٌوافك الفصل الدراسً الثانً/الربٌع اجتاح العالم وباء فٌروس كورونا المستجد  ،covid-19ألمت أزمة الوباء بظاللها على
لطاع التعلٌم ،حٌث دفعت بالمدارس و الجامعات و المإسسات التعلٌمٌة لتحوٌل سٌاستها التعلٌمٌة من التعلٌم التملٌدي المباشر و التحول الى التعلم
االلكترونً  E-Learningكبدٌل ،و خاصة أن كثٌر من المإسسات التعلٌمٌة تستخدم "أنظمة ادارة التعلم" Learning Maganment Systems
كما زاد بشكل كبٌر تحمٌل و تفعٌل تطبٌمات محادثات الفٌدٌو عبر االنترنت مثل "زوم" "جوجل مٌت" و غٌرها .فً الدراسة الحالٌة لامت الباحثة بتوظٌف
نظم ادارة التعلم التً تتٌحها جامعة نزوى ،وهً:

 -1-12المنظومة التعليمية الـ :Eduwave
انطاللا من أهمٌة و ضرورة توفٌر منظومة تلبً احتٌاجات العملٌة التعلٌمٌة و المجتمع التعلٌمً بشكل متكامل حٌث األدوات و الوسائل الالزمة
لالدارٌٌن فً حفظ المعلومات و التعامل معها ،و انشاء ملفات للمعلمٌن و الطالب ،و مرالبة التطور و األداء ،و تنظٌم الموارد و المواد التعلٌمٌة ،من هنا
لامت شركة المجموعة المتكاملة  ITGبالشراكة مع شركة ماٌكروسوفت  IBMببناء و تطوٌر منظومة التعلم االلكترونً  Eduwaveو التً تستخدمها
جامعة نزوى فً ادارة العملٌة التعلٌمٌة بالجامعة.
من خالل منظومة التعلم االلكترونً ٌ Eduwaveتم ترتٌب و ادارة الجداول الدراسٌة و االرشاد األكادٌمً و متابعة الطالب من خالل البرٌد
االلكترونً و رفع المواد التعلٌمٌة .كان لتلن المنظومة دورا فعاال و هاما فً اكتمال تدرٌس المسالات بجامعة نزوى زمن الجائحة ،حٌث لم ٌتعرض
المعلمٌن و المتعلمٌن لضٌاع الولت أو تشتت الذهن ،انما استمر رفع الموا د التعلٌمٌة عبر المنظومة و المتابعة عبر البرٌد االلكترونً ،باالضافة الى نظام
 Moodleبالمثل على مولع الجامعة ،كذلن تطبٌمات التواصل المتزامن باالتفاق بٌن المعلم و الطالب.

 -2-12منصة :Moodle
كلمة "مودل" اختصارا لـ .Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment
تعد نظام مفتوح المصدر من نظم ادارة التعلم أي مجانً ٌمكن تنصٌبه و استخدامه مجانا .و هً منصة للتعلم االلكترونً و تعرف بـ (نظام ادارة
الفصل) (نظام ادارة التعلم) و هو ٌحمك بٌئة تعلم افتراضٌة .تضمن المنظومة المبول و التسجٌل فً الممررات و تمٌٌم الواجبات ـ متابعة تعلم الطالب ـ ادارة
االختبارات .و تهدف المنصة بشكل رئٌسً الى توفٌر ولت التربوٌٌن و تمكنهم من انشاء ممررات الكترونٌة مع امكانٌة التفاعل .تم اطالق نظام "مودل"
عام 2002م ،و ٌدعم النظام  75لغة فً أكثر من  233لطر فً انحاء العالم بداٌة من 2006م( .الصائغ)2020 .
تعتمد فلسفة مودل على ان المنشط ٌختار ما ٌجب تمدٌمه و ما ٌجب على المتعلم معرفته .تحوي منصة "مودل" على العدٌد من الممٌزات :ادارة
المصادرـ منتدٌات ـ مدونات ـ استطالعات ـ لاعدة بٌانات ـ سهولة التنصٌب ـ تؤرٌخ لؤلنشطة ـ مستودعات بٌانات ـ نظم الحمٌبة االلكترونٌة مثل مستندات
"جوجل"  Google Driveـ كما ٌإمن بروتوكول ٌسمح للتطبٌمات بالتعدٌل من طرف ثالث )Moodle. Wikipedia( ،و هذه كانت مٌزة هامة جدا فً
مباغتة التعلم عن بعد زمن كوفٌد 19-حٌث لامت وحدة (ادارة نظم المعلومات  )CISبجامعة نزوى من تمدٌم الدعم و التعاون فً وضع االختبارات
بصورة نموذجٌة.
من أهم مزاٌا المنصة أٌضا أنه ٌمكن استخدامها دون الحاجة الى االتصال بالشبكة و هً مٌزة هامة أٌضا حٌث واجهت بعض الطالبات ضعف فً
الشبكة .و من أهم مزاٌا الـ "مودل" التً وظفتها الباحثة فً تدرٌس المساق محل الدراسة أن المنصة تعد أداه لبناء المناهج االلكترونٌة حً عملٌات الـ
(تجمٌع ـ تبوٌب ـ عرض) (الغريب.)9002 .

 -3-12التعلم المتزامنsynchronous Learning :
ٌحدث التعلم المتزامن عندما ٌتفاعل المعلم و الطالب فً نفس الفترة ولكن بؤماكن مختلفة .وٌطلب من الطالب المسجلٌن فً مسالات التعلم المتزامن
تسجٌل دخولهم الى اجهزة الحاسب الخاصة بهم خالل اولات محددة مرة واحدة على األلل فً األسبوع  .وٌمكن ان ٌشمل التعلم المتزامن مكونات الوسائط
المعتمدة مثل  ،دردشات المجموعة والحلمات الدراسٌة على الشبكة ومإتمرات الفٌدٌو(عزمً.)2008 .
ـ الشبكات الحاسوبٌة و ادارة أنظمة التعلم:
وفر ظهور الشبكات الحاسوبٌة كاالنترنت مدى واسع من االنتشار ،و هو ٌعد من أهم الوسائط التكنولوجٌة فً العصر الحالً ،و من أهم مصادر المعرفة
و أداة لوٌة فً الثورة المعلوماتٌة وثورة االتصال التً شهدها العالم مإخرا .كما ساهم االنترنت بشكل فعال و لوي فً تطوٌر العملٌة التعلٌمٌة بشكل
خاص حٌث أصبح أداة لوٌة للتعلم الذاتً و التعلم عن بعد( .الخطٌب( )2020 .سافٌدار)2020 .

 -4-12تطبيك الوصول المتزامن :Google Meet
هو برنامج ٌمدم خدمة اللماءات االفتراضٌة واللماءات عبر اإلنترنت .وهذا البرنامج ال ٌلزم أي شخص ٌحضر إلى االجتماع أو المحاضرة أن ٌكون لدٌه
حساب على  ،Googleفمط بالحصول على الرابط ٌمكن الدخول مباشرةٌ .وفر البرنامج امكانٌة التسجٌل و ٌوفر امكانٌة مشاركة شاشات لعروض تمدٌمٌة
و ملفات مختلفة.

 .13ثالثا :المحور الثالث
تعزيز مسار التفكير االبداعي لدى الطالب.

 -1-13تعريف التفكير االبداعي:
ٌمكن تعرٌف التفكٌر االبداعً بؤنه كل نشاط عملً ٌختلف عن الشعور أو االحساس أو االدران الحسً أو ٌتجاوززهم الى الفكر المحض ،كل فرد هو
الذي ٌستخلص المعانً و ٌعٌد تشكٌلها فً صورة أفكار و رإى.
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ٌعرف االب داع بؤنه مدى المدرة على التخٌل و االختراع و طرح ما هو غٌر مسبوق سواء كان ذلن الطرح فكرا أوحلوال أو اعادة اكتشاف لعاللات و
طرق جدٌدة غٌر مؤلوفة( .عالل)1975 .
و العملٌة التصمٌمٌة هً تلن العملٌة التً تنطوي على سلسلة متتابعة من المراحل أو الخطوات التً ٌموم بها المصمم تبدأ بالهدف الرئٌسً و تنتهً
بالدراسة المرجعٌة بعد نهاٌة التصمٌم مرورا بالتتابع بعد تحدٌد الهدف بعملٌة البحث ثم وضع األفكار ثم وضع النماذج ثم عملٌة االختٌار ثم التنفٌذ و أخٌرا
التغذٌة الراجعة ،و هً عملٌات غٌر منفصلة بالكلٌة بل تتداخل أحٌانا فٌما بٌنها (الطٌطً .)2007 .المراحل المذكورة هً مراحل تصمٌم منتج ٌتم
تصمٌمه و تنفٌذه استعدادا لتمدٌمه لمستهلن نهائً والعً ،اال أنه فً الدراسة األكادٌمٌة تكمل المسالات الدراسٌة بعضها بعضا ،فمد تنتهً سلسلة العملٌة
االبداعٌة عند أحد المراحل لٌتم استكمالها فً مساق دراسً آخر ،و هذا هو ما علٌه الحال فً دراسة تصمٌم األزٌاء ،فالمتعلم غٌر ملزم بتنفٌذ التصمٌم ،و
علٌه فمراحل الفكر االبداعً التً تم التطرق الٌها فً الدراسة الحالٌة تنتهً لبل التنفٌذ.
من الجدٌر بالذكر أن للتفكٌر أشكال متعددة ،فهنان التفكٌر المنطمً ـ التفكٌ ر العلمً ـ التفكٌر النمدي ـ التفكٌر البصري و التفكٌر االبداعً ،و هذا األخٌر
الذي ٌعنً المدرة على ابداع ما هو فرٌد و غٌر مؤلوف أو غٌر مسبوق و خارق للعادة .و ٌمكن أٌضا تعرٌف التفكٌر االبداعً بؤنه نشاط عملً ٌهدف الى
الوصول الى حلول مالئمة و نتائج ابداعٌة ،و ٌتمٌز بالتدخل و التعمٌد( .عبد هللا( )2008 .بهنسً)2013 .

 -2-13مراحل التفكير االبداعي:
العملٌة التصمٌمٌة فً مجملها لائمة على سلسلة متتابعة و متتداخلة من الخطوات بهدف تحمٌك منتج ابداعً جدٌد ،ابتداء من مرحلة تحدٌد الهدف بدلة أو
فهم موضوع التصمٌم "مرحلة الفه م تتطلب الوصول الى معارف أساسٌة عن موضوع التصمٌم ،و الممصود تحدٌد المشكلة التً ٌتطلب حلها بالتصمٌمٌ .لً
ذلن مرحلة البحث حٌث ٌتم االطالع على ما ٌخص المعلومات المتعلمة بموضوع الفهم و فٌها ٌتم تصنٌف و ترتٌب للمعلومات التً تم التوصل الٌٌها و
اعادة صٌاغتهاٌ ،لٌ ها وضع األفكار للتصمٌم المستهدف مع وضع االعتبار لسمات التصمٌم المستهدفة من البداٌةٌ ،لٌها مراحل خاصة بالوجود الفعلً
للتصمٌم على أرض الوالع و هً اعداد النماذج ثم عملٌة التنفٌذ للنموذج الناجح أو الً ٌمع علٌه االختٌار( .الطٌطً)2007 .
ٌتضح ان التفكٌر االبدا عً فً التصمٌم ٌكمن فً االستٌعاب الجٌد للهدف و بذل الجهد الحمٌمً مع االلتزام بتتبع الخطوات المتتابعة و التً تتداخل أحٌانا
للوصول الى أفضل الحلول التصمٌمٌة و بتفكٌر و أداء مرتب و مضبوط.
فً العرض التالً ٌتم توضٌح اسلوب التفكٌر االبداعً الذي اتبعته الباحثة /المعلمة فً تدرٌس مساق تصمٌم األزٌاءـ 2عن بعد للطالبات فً زمن كوفٌد-
 19النصف الثانً من الفصل الدراسً الثانً/الربٌع العام الجامعً  2020 /2019م و بما ٌوافك األسبوع الثامن من التموٌم األكادٌمً .بداٌة استندت
الباحثة /المعلمة على ما تم تدرٌسه بالنصف األول من الفصل الدراسً حٌث كانت مرحلة التؤسٌس الفعلٌة لمهارات الطالب فً المساق و السعً لدما فً
تصمٌم مجموعات ابداعٌة ذات مواضٌع محددة لكل وحدة لكل وحدة تعلٌمٌة تعتمد جمٌعها على (االلتباس) على أن ٌكون االلتباس من أحد المصادر التً
تحددها المدرسة مع توضٌح و شرح االطار النظري و المه ارات الخاصة بها ،اذن فمسار التمدم فً المحاضرات التطبٌمٌة أعتمد على المخزون المهاري
الذي أكتسبه الطالب لبل الحجر المنزلً و هو كاآلتً( :مهارات رسم و تلوٌن التصمٌمات  +مهارات االلتباس من المصادر المتنوعة فً تصمٌم موضة
معاصرة) .ما كان ٌنمص المساق فً الجانب الت طبٌمً هو ممارسة العدٌد من األهداف و التطبٌمات ذات المستوٌات العلٌا ،و التركٌز على االبداع ،من هنا
ا نصب التدرٌس على تعزٌز مسارات التفكٌر االبداعً ،و جرى الحال على تعزٌز أحد مكونات االبداع فً كل محاضرة على حدا بشكل مباشر.

 -3-13خطوات التفكير االبداعي للوحدات الدراسية:
جاءت خطوات التفكٌر االبداعً للوحدات الدراسٌة ،كالتالً:

 -1-3-13مرحلة الهدف أو التعريفDefine :
و فٌها تحدٌد الموضوع أو الهدف لكل وحدة بشكل مفصل تدرجا كاآلتً:
1ـ تحمٌك الطاللة ـ من خالل ـ موضوع (التباس العدٌد من التصمٌمات من أعمال مصمم الموضة المعاصرة "الكسندر مكوٌن" )
2ـ تحمٌك المرورنة ـ من خالل ـ موضوع (التباس تصمٌمات موضة معاصرة من مصدر واحد)
3ـ تحمٌك االهتمام بالتفاصٌل ـ من خالل ـ (التباس مجموعة تصمٌمات موضة معاصرة من أحد عروض المصمم "الكسندر مكوٌن").
4ـ تحمٌك األصالة ـ من خالل ـ (التباس موضة معاصرة من لوحات الفن الحدٌث).
5ـ تحمٌك الحساسٌة للمشكالت ـ من خالل ـ ( التباس تصمٌمات عباٌات عمانٌة معاصرة من جمٌع المصادر التً تمت دراسة مواضٌع االلتباس منها
(الطبٌعة الحٌة /األزٌاء التارٌخٌة /األزٌاء التملٌدٌة العمانٌة /أعمال مصممً الموضة /لوحات الفن الحدٌث).
لامت الباحثة /األستاذة فً كل موضوع بشرح مصدر االلتباس فً التصمٌم ،و تحلٌل جمالٌاته ،ثم عرض نماذج من أعمال مصممٌن موضة لاموا
بااللتباس من ذات المصدر موضوع المحاضرة.

 - 2-3-13ثانيا :عملية البحثResearch :
و فً هذه المرحلة ٌتعرف المصمم على كافة جوانب المشكلة ،ألنه كلما ازدادت معرفة المصمم بالخبرات السابمة التً أنجزها ذوو االختصاص كلما
لرب ذلن من المام المصمم بجوانب الموضوع و ارتفعت الممدرة على وضع حلول اصمٌمٌة أفضل .فً اطار هذه المرحلة طالبات الباحثة /المعلمة من
الطالبات تمدٌم أوراق بحثٌة .

 -3-3-13ثالثا :وضع األفكارIdeate :
و فً هذه المرحلة ٌتخٌل المصمم بعض الحلول و سضعها فً صورة اسكنشات أولٌة ،و من هنا تؤتً عملٌة تكٌٌف التصمٌم من خالل المحاولة و
التجرٌب ،و كلما أسمط المصمم أفكاره فً صورة رسومات كلما اتضحت أبعاد حلوله التصمٌمٌة بدرجة أكبر.
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ٌلً تلن المراحل مجموعة أخرى تتعلك بعملٌة تنفٌذ التصمٌمات من سلسلة التفكٌر االبداعً اال أن الدراسة الحالٌة لم تتعرض الٌها ،و هً (وضع
النماذج  Prototypingـ االختٌار من بٌن النماذج  Selectionـثم التنفٌذ  Implementـ و أخٌرا التغذٌة الراجعة .)Feedback/Learn
أثناء التدرٌس لام الطالب بوضع االسكتشات و ارسالها عبر الـ  Moodleو عبر البرٌد االلكترونً ،تم تمٌٌمها بهدف الوصول لنتائج الدراسة الحالٌة ،ثم
توجٌه الطالب لتصوٌبها.

-4-13خصائص المدرات االبداعيةCreativity Abilities :
تناولت الدراسة أربعة المدرات االبداعٌة أو مكونات االبداع (الطٌطً( )2007 .بهنسً )2013 .كما ٌطلك علٌها أحٌانا ،و هً كالتالً:
ـ طاللة المصممFluency :
تعنً طاللة المصمم المدرة على انتاج أكبر عدد من األفكار فً ولت واحد ،أي استحضار أكبر لدر ممكن من األفكار و التصمٌمات ضمن فترة زمنٌة
محددة ،و بسرعة و سهولة مما ٌجعل المصمم لادر على حل المشكلة التً تواجهه و المدرة على التوصل لحلول تشكٌلٌة متنوعة بؤسرع ولت مع معرفة
تفصٌلٌة بالخامات و امكانٌاتها و استخداماتها.
ـ مرونة المصممFlexibility :
تعد المرونة من أهم العوامل االبداعٌة لدى المصممٌن ،و هً المدرة على امكانٌة التغٌرالسرٌع لمسار التفكٌر و اعادة طرٌمة النظر فً طبٌعة العاللات
التً تربط العناصر ،و تؤتً المرونة فً لدرة المصمم على اٌجاد أفكار متنوعة و متعددة ،و هً على عكس الجمود الذهنً الذي ٌتمثل فً تبنً األفكار
التملٌدٌة و األفكار الثابتة و التً ٌمكن التنبإ بها سلفا و غٌر لابلة للتغٌٌر.
و للمرونة انبٌن أساسٌٌن ) 1 :المدرة التحلٌلٌة للعاللات و تعتمد على لدرة المصمم على تغٌٌر طرٌمة التفكٌر و بناء الحل باعتبار المشكلة هً الدافع)2 .
المدرة على اعادة بناء العناصر مرة أخرى برإٌة جدٌدة تناسب الحلول االفتراضٌة ،و ٌمثل ها انتاج كم كبٌر و متنوع من التصمٌمات لموضوع معٌن ،و هنا
تبرز لدرة المصمم على التكٌف مع المتغٌرات المستمرة و التحرر من الموالب الجامدة.
ـ أصالة المصممOriginality :
و هً مٌزة هامة جدا للمصممٌن المبدعٌن ،حٌث عدم االلبال على الحلول االعتٌادٌة ،و الرغبة الشدٌدة فً التجدٌد ،و تعنً األصالة و التفرد ،و هً
لٌست صفة مطلمة و لكنها محددة فً اطار الخبرة الذا تٌة للفرد .و فٌما ٌتعلك بالتصمٌم فهً تعنً المدرة على اٌجاد أفكار جدٌدة مع عدم اهمال المؤلوفة ألنها
لد تكون مصدر اٌحاء أو الهام للوصول لؤلفكار األكثر تمدما.
ـ الحساسٌة للمشكالتSensitivity :
الممصود هو لدرة المصمم على اٌجاد الحلول المالئمة من خالل خلك األفكار المناسبة بالوسائل التً ٌمتلكها ،و التعبٌر عنها بصور لابلة للتنفٌذ ،اذن
فالحساسٌة للمشكالت تعنً بالنسبة للمصمم المبدع البصٌرة النافذة لرإٌته لتفاصٌل ال ٌستطٌ ع اآلخرون رإٌتها ،و التكٌف فً رإٌته المطروحة مع هذه
المشكالت الٌجاد حل لها على أفضل صورة .ال ٌدرن الناس أحٌانا المشكالت و أبعادها التً تحتاج للتكٌف و اٌجاد الحلول بٌنما المصمم المبدع ٌرى
مداخل عدٌدة للتكٌف ،و استشراق المستمبل فً عملٌة اعادة التصمٌم بما ٌتف ك مع الهدف المرجو منه ،تعتبر المدرة على التعامل مع المشكالت و وضع
الحلول المالئمة سمة هامة من سمات المصمم المبدع.
ـ االهتمام بالتفاصٌلElaboration :
ـ هً المدرة على تحمٌك أكبر لدر من الجمال و الدلة معا بما ٌتناسب مع وظٌفة المنتج التصمٌمً ،فال ٌمتصر االهتمام بالخطوط العامة فمط و انما جمٌع
أجزاء التصمٌم و تفاصٌله ،و لد تكمن فرادة التصمٌم فً أحد أو أكثر تفاصٌله الدلٌمة ،لد تكون هذه التفاصٌل جمالٌة أو وظٌفٌة ،فً الحالتٌن تدل على
اهتمام المصمم بؤدق التفاصٌل أي االلمام الكامل بالحلول التصمٌمٌة الممترحة من جمٌع جوانبها( .خصاونة)2015 .

- 14رابعا :المحور الرابع
الوحدات التعليمية الممترحة لتعزيز المدرات االبداعية:اجتاحت أزمة  Covid-19العالم دون سابك انذار ،فرضت الحجر المنزلً ،برز التعلٌم عن بعد كحل استراتٌجً فً كافة المإسسات التعلٌمٌة ،وافك
ذلن الفصل الدراسً الثانً /الربٌع للعام األكادٌمً  . 2020/2019لجؤت الباحثة /المعلمة للتدرٌج فً تدرٌس مساق تصمٌم األزٌاء مع الطالبات بما ٌحمك
مخرجات التعلم الخاصة ببرنامج الفنون الجمٌلة بشكل عام ـ تخصص تصمٌم األزٌاء و بشكل خاص مساق تصمٌم األزٌاءـ / 2التطبٌمً و النظري.

 -1-14الدراسة لبل الحجر المنزلي (التعليم المباشر):
لامت الباحثة /المعلمة بداٌة بمراجعة ما تمت دراسته بمساق تصمٌم األزٌاءـ 1و هً :األساسٌات الضرورٌة لدراسة تصمٌم األزٌاء ،و مهارات ال غنى عن
اتمانها ألي متعلم ،و تتلخص فً (أوال :رسم المانٌكان األساسً و مانٌكان التصمٌم ال متحركة بدلة  /ثانٌا :مراجعة تلبٌس جمٌع المطع الملبسٌة كالجونالت و
الممصان وجمٌع األجزاء الملبسٌة كاألكمام و األكوال  /ثالثا :تلوٌن التصمٌمات بؤنواع ألوان مختلفة و بما ٌحمك مظهر األلمشة المختلفة) .ثم بدأ التركٌز
على التدرب لعمل مجموعات تصمٌمٌة  fashion collectionsبابداع كل طالب فً أحد الموضوعات ،فتم لبل الحجر المنزلً دراسة موضوعٌن
نظرٌٌنٌ ،مابلهم نفس الموضوع فً التطبٌك العملً ،و هما:
التباس موضة معاصرة مصادر الطبٌعة الحٌة:و فٌها لفت انتباه الطالب لمصدر االلهام و مصدر االلتباس األول ألي فنان و ألي مصمم ـ ٌمكن الرجوع لدراسة الباحثة مجلة التصمٌم الدولٌة ٌولٌو
 2020للتعرف على الفرق بٌن االستلهام و االلتباس فً التصمٌم و الفنون ـ حٌث التنوع الرائع الذي توفره الطبٌعة فً الخطوط و األلوان و األشكال ،و تم
تناول الخطوات األساسٌة لبناء فكر المصمم عند األلتباس من مص در ما (تحدٌد المصدر نتٌجة االعجاب به ـ تحلٌل المصدر ـ اعادة صٌاغة المصدر فً
صورة تصمٌم موضة معاصرة)
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التباس تصمٌم موضة معاصرة من األزٌاء التارٌخٌة:و فٌها توجٌه الطالب الى أن مصمم الموضة ٌمتلن منبعا خصبا ٌمٌزه عن غٌره من المصممٌن فً مجاالت التصمٌم المختلفة ،أال و هو األزٌاء ذاتها و
لكن من مصدر تارٌخًٌ ،ؤخذ المصمم من تصمٌم ملبس لٌضع تصمٌم معاصر فً صورة ملبس أٌضا ،فً هذه الحالة ٌعتمد توجٌه المعلم للطالب على
عملٌات واضحة و غٌر معمدة فً اعادة الصٌاغة مثل (التبسٌط ـ الحذف و االضافة ـ وضع الموالب فً صورة معاصرة تتماشى و الذوق العام).
التباس تصمٌم موضة معاصرة من األزٌاء التملٌدٌة العمانٌة:و فٌها توجٌه الطالب ألهمٌة الزي الشعبً و المومً العمانً ،و اعتباره مصدرا هاما لتصمٌم موضة معاصرة تتسم باألصالة و تمٌز المصمم العمانً
على المستوى العالمًٌ .عتمد توجٌه المع لم للطالب على اجراءات و اعتبارات و هً (الحذف و التبسٌط ـ مراعاة الموالب المعاصرة للموضة مع اضافة
الزخرف المومً ـ الدمج بٌن الموالب المعاصرة للموضة و لوالب األزٌاء التملٌدٌة)
من بعد هذه المرحلة التؤسٌسٌة الهامة ،و فً األسبوع الثامن من الدراسة تم فرض الحجر المنزلً و اعتماد اسلوب التعلم عن بعد كوضع الزامً
بالجامعات العمانٌة و بالتالً جامعة نزوى ،من هذا المنطلك انصب اهتمام الباحثة/المعلمة على تنمٌة و تعزٌز االبداع فً تصمٌم الموضة لدى الطالبات
الفترة المتبمٌة فً تدرٌس المساق ،و خاصة أن المساق ٌعد هو الحلمة األ خٌرة فً دراسة المسالات المتخصصة فً "تصمٌم األزٌاء" على خالف بعض
المسالات األخرى  ،لامت الباحثة /المعلمة بالتركٌز على مكونات االبداع الخمسة ،وضعتها فً صورة خمسة أهداف ،و تمدٌم خمسة محاضرات ،بحٌث
تلبً كل محاضرة االحتٌاج الرئٌسً من التدرٌب على مكونات االبداع ،و بالتالً ٌتم وضع كل درس بصورة متكاملة من حٌث (الهدف ـ المحتوى ـ
األنشطة التعلٌمٌة ـ الوسائل التعلٌمٌة ـ التموٌم ـ التمٌٌم) لضمان الوصول بالطالب لمستوى متمدم ٌإهله النهاء البرنامج بمستوى مرضً من مخرجات التعلم.
جاءت المحاضرات الخمسة بالصورة التالٌة:

-2-14الدراسة بعد الحجر المنزلي :التعليم عن بعد:
وجدت الباحثة أن تنمٌة المدرات االبداعٌة لدى الطالب كانت ستؤتً بشكل ضمنً أثناء المحاضرات و مع التوجٌه و التواصل المباشر بٌن األستاذة و
الطالب ،و مع الحجر المنزلً المباغت لامت الباحثة/األستاذة بتكٌٌف موضوعات المح اضرات بحٌث تحمك تنمٌة لدرة ابداعٌة فً كل محاضرة ،وبالتالً
ٌستطٌع جمٌع الطالب االلمام بؤسلوب التفكٌر االبداعً و التطبٌمات االبداعٌة فً آن واحد .ملحك رلم (ٌ )2شتمل جمٌع العناصر التربوٌة للوحدات
الممترحة ،و جاءت موضوعات المحاضرات كالتالً:
ـ المحاضرة األولى :تحمٌك (الطاللة) .موضوع المحاضرة :االلتباس من تصمٌمات مصمم الموضة المعاصرة "الكسندر مكوٌن" ـ عدٌد من التصمٌمات
المتنوعة الممتبسة من تصمٌمات أحد العروض.
ـ المحاضرة الثانٌة :تحمٌك (المرونة) .موضوع المحاضرة :االلتباس المتنوع من تصمٌم واحد تحدٌدا.
ـ المحاضرة الثالثة :تحمٌك (ادران التفاصٌل) .موضوع المحاضرة :التباس مجموعة تصمٌمات موضة معاصرة من أحد عروض المصمم "الكسندر
مكوٌن"
ـ المحاضرة الرابعة :تحمٌك (األصالة) .موضوع المحاضرة :التباس موضة معاصرة من لوحات الفن الحدٌث.
ـ المحاضرة الخامسة :تحمٌك (الحساسٌة للمشكالت) .موضوع المحاضرة :تصمٌم عباٌة عمانٌة معاصرة التباسا من أحد مواضٌع الدروس السابمة (الباسا
من الطبٌعة الحٌة /األزٌاء التارٌخٌة /األزٌاء التملٌدٌة العمانٌة /تصمٌمات مصممً الموضة /لوحات الفن الحدٌث)

 15خامسا :المحور الخامس
ممياس اتجاهات الطالب نحو التعليم عن بعد زمن كوفيد 19-في مساق (تصميم األزياءـ.) 2
حتى تحمك برامج ادراة نظم التعلم  LMSأهدافها المرجوة ٌجب أال ٌمتصر أمر لٌاس فاعلٌة النظم على االهتمام بتوفٌر ما ٌلزم من جوانب مادٌة فمط
أي المعدات و األجهزة و التدرٌب على االستخدام ،بل و ٌجب أن ٌرافك ذلن التركٌز على الجانب الوجدانً ،و اهمها هو اتجاهات الطالب نحو تحمٌك
الفوائد من خالل استخدامها ،كما أن استطالع هذه االتجاهات أٌضا ٌمكننا من التنبإ بؤي مشكالت فً المستمبل ،و (أن االتجاهات تعمل كموجهات و
متنبئات للسلون ،و خاصة أن التوجه العام بعد أزمة كوفٌد 19-الى التعلم المدمج أو الهجٌن) ).(Reid. 2007
تم تصمٌم ممٌاس اتجاهات الستطالع اتجاهات الطالب نحو التعلٌم عن بعد لمساق تصمٌم األزٌاءـ/2التطبٌمً زمن جائحة كوفٌد ،19-و تؤلفت من ()20
فمرة و تم تطبٌمها على ( )20طالبة.
توزعت فمرات الممٌاس لمحورٌن أساسٌٌن ،هً:
ـ المحور األول :الرغبة و االستمتاع بتجربة تعلٌم تصمٌم األزٌاءـ /2التطبٌمً.
ـ المحور الثانً :تمدٌر لٌمة و أهمٌة التعلٌم عن بعد فً مجال تصمٌم الموضة.
راعت الباحثة/األستاذة فً وضع عبارات الممٌاس أن تتنوع مستوٌاتها كما جاء فً تصنٌف "كارثول" ما بٌن (االستمبال ـ االستجابة ـ لبول المٌمة ـ تنظٌم
االتجاهات ـ االعتزاز بالمٌمة).

 16نتائج الدراسة:
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الصور ( :)3 :1اسكتشات توضح (الطاللة) فً وضع العدٌد من األفكار لموضوع واحد ،و (المرونة) لوضع العدٌد من الحلول للفكرة الواحدة .الطالبة
شهد سعٌد

الصور( )7 :4بعض االسكتشات التً توضح تنمٌة لدرات (المرونة)(-ادارن التفاصٌل) .الطالبة آٌات عبد هللا

الصور(: )11 :8بعض االسكتشات التً توضح تنمٌة لدرة (األصالة) .الطالبة آٌات عبد هللا
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الصور (:)16 :12بعض االسكتشات التً توضح تنمٌة لدرة (ادران التفاصسل) .الطالبة أمانً هشٌل

 17تحليل النتائج و تفسيرها (االطار االحصائي):

-1-17أوال :الدراسة االحصائية لممياس التمدير (تحكيم تصميمات الطالب التطبيمية)
ٌنص فرض البحث األول على أنه (ٌمكن تنمٌة المدرات االبداعٌة فً مساق (تصمٌم األزٌاء )2-لدى طالب جامعة نزوى زمن جائحة كورونا و
ظروف الحجر المنزلً المباغتة ).و للتحمك من صحة الفرض تم تصمٌم ممٌاس تمدٌر لتمٌٌم تطبٌمات الطالب تشتمل على خمسة محاور كل محور لمٌاس
تحمك احدى المدرات االبداعٌة و ٌشتمل كل محور أربعة بنود ،و بحساب المتوسطات الحسابٌة لدى جمٌع المحكمٌن جاء المتوسط األعلى نسبة لمكون
(األصالة) على غٌر المتولع لبل التجربة ،و ذلن بنسبة  % 88.6حٌث جاء مٌل الطالبات عالٌا الختٌار لوحات فنٌة بحرٌة و التباس تصمٌم موضة جدٌد
بالكلٌة  ،فابدع الطالب فً اختٌار اللوحات و كٌفٌة االلتباس فً تصمٌم الموضة ،بٌنما جاءت ألل نسبة فً مكون (الحساسٌة للمشكالت) بنسبة  %82و
ٌرجع ذلن لطبٌعة وضع الشروط فً التصمٌم مما جعل الطالب محدودٌن الى حد ما فً اطالق ابدعاتهم ،و خاصة أن الموضوع كان توظٌف مصادر
االلتباس التً تمت دراستها جمٌعا بهدف التصمٌم لعباٌة عمانٌة .بوجه عام جاءت النسب فوق  %85مما ٌعد مإشرا ناجحا على تنمٌة المدرات االبداعٌة
لدى الطالب فً المساق محل الدراسة ولت جائحة كوفٌد 19-العام الدراسً 2020م .الجداول التالٌة توضح ملخص متوسط التمدٌرات و النسب المئوٌة
لكل محور/لدرة ابداعٌة:
جدول( ) 1يوضح ملخص متوسط التمديرات و النسب المئوية لبنود المحور األول (الطاللة) عند المحكمين
بنود المحور

المتوسط

النسبة

-1التصمٌمات الممترحة تحمك التباسا ناجحا من المصدر محل االلتباس.

4.55

%91

-2تم توظٌف عناصر التصمٌم (خطوط ـ مساحات ـ الوان) فً وضع تصمٌم ناجح لموضة
معاصرة.

4.02

%80

-3تم توزٌع عناصر التصمٌم داخل التصمٌم من خالل أسس تكوٌن (وحدة ـ اتزان ـ تناسب ـ
اٌماع) بؤسلوب ناجح.

4.32

%86.4

-4العدد الممدم ٌعبر عن طاللة فكر الطالب/المصمم (ال ٌمل عن عشر تصمٌمات).

4.01

%80.2

متوسط المجموع

4.2

%84

ـ المحور الثانً الخاص بمدرة (المرونة) نجد انها جاءت بنسبة ( )%87.1تمرٌبا ،مما ٌإكد على نجاح التجربة التطبٌمٌة فً تنمٌة لدرة الطالب فً وضع
ممترحات تصمٌمة مختلفة و متنوعة ممتبسة من مصدر واحد .و هذا ٌعنً لبول فرض البحث و تحممه.
جدول( )2يوضح ملخص متوسط التمديرات و النسب المئوية لبنود المحور الثاني (المرونة) عند المحكمين
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بنود المحور

المتوسط

النسبة

-1التصمٌمات الممترحة تحمك التباسا ناجحا من المصدر محل االلتباس.

4.32

%86.4

-2تم توظٌف عناصر التصمٌم (خطوط ـ مساحات ـ الوان) فً وضع تصمٌم ناجح لموضة
معاصرة.

4.55

%91
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-3تم توزٌع عناصر التصمٌم داخل التصمٌم من خالل أسس تكوٌن (وحدة ـ اتزان ـ تناسب ـ
اٌماع) بؤسلوب ناجح.

4.27

%85.4

 -4التصمٌمات الممترحة تتمٌز بكونها أفكار غٌر اعتٌادٌة.

4.28

%85.6

المجموع

4.35

%87.1

ـ المحور الثالث الخاص بمدرة (ادران التفاصٌل) نجد انها جاءت بنسبة ( ) %85تمرٌبا ،مما ٌإكد على نجاح التجربة التطبٌمٌة فً تنمٌة لدرة الطالب فً
وضع تفاصٌل التصمٌمات الممترحة بشكل واعً و دلٌك .و هذا ٌعنً لبول فرض البحث و تحممه.
جدول( ) 3ملخص متوسط التمديرات و النسب المئوية لبنود المحور الثالث (ادران التفاصيل) عند المحكمين
بنود المحور

المتوسط

النسبة

-1التصمٌمات الممترحة تحمك التباسا ناجحا من المصدر محل االلتباس.

4.01

%80.2

-2تم توظٌف عناصر التصمٌم (خطوط ـ مساحات ـ الوان) فً وضع تصمٌم ناجح لموضة
معاصرة.

4.28

%85.6

-3تم توزٌع عناصر التصمٌم داخل التصمٌم من خالل أسس تكوٌن (وحدة ـ اتزان ـ تناسب ـ
اٌماع) بؤسلوب ناجح.

4.13

%82.6

-4التصمٌمات الممترحة تتمٌز بؤكبر لدر من الدلة و الجمال و وضوح التفاصٌل .

4.56

%91.2

المجموع

4.25

%85

ـ المحور الرابع الخاص بمدرة (األصالة) نجد انها جاءت بنسبة (  )%88.6تمرٌبا ،مما ٌإكد على نجاح التجربة التطبٌمٌة فً تنمٌة لدرة الطالب فً وضع
تصمٌمات تتمٌز بالجدة و االبتكارٌة العالٌة .و هذا ٌعنً لبول فرض البحث و تحممه.
جدول( ) 4يوضح ملخص متوسط التمديرات و النسب المئوية لبنود المحور الرابع (األصالة) عند المحكمين
المتوسط

النسبة

بنود المحور
-1التصمٌمات الممترحة تحمك التباسا ناجحا من المصدر محل االلتباس.

4.22

%84.4

-2تم توظٌف عناصر التصمٌم (خطوط ـ مساحات ـ الوان) فً وضع تصمٌم ناجح لموضة
معاصرة.

4.63

%92.6

-3تم توزٌع عناصر التصمٌم داخل التصمٌم من خالل أسس تكوٌن (وحدة ـ اتزان ـ تناسب ـ
اٌماع) بؤسلوب ناجح.

4.65

%93

-4التصمٌمات الممترحة تمثل أفكارا معاصرة لعباءة عمانٌة لابلة للتنفٌذ و التسوٌك .

4.22

%84.4

المجموع

4.43

%88.6

المحور الخامس الخاص بمدرة (الحساسٌة للمشكالت) نجد انها جاءت بنسبة ( ) %82تمرٌبا ،مما ٌإكد على نجاح التجربة التطبٌمٌة فً تنمٌة لدرة الطالب
فً وضع تصمٌمات عباءات نسائٌة ممتبسة من مصادر عدة و ٌمكن تسوٌمها بالمجتمع العمانً  .و هذا ٌعنً لبول فرض البحث و تحممه.
جدول( )5ملخص متوسط التمديرات والنسب المئوية لبنود المحور الخامس (الحساسية للمشكالت) عند المحكمين
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بنود المحور

المتوسط

النسبة

-1التصمٌمات الممترحة تحمك التباسا ناجحا من المصدر محل االلتباس.

4.13

%82.6

-2تم توظٌف عناصر التصمٌم (خطوط ـ مساحات ـ الوان) فً وضع تصمٌم ناجح لموضة
معاصرة.

4

%80

-3تم توزٌع عناصر التصمٌم داخل التصمٌم من خالل أسس تكوٌن (وحدة ـ اتزان ـ تناسب ـ

4.27

%85.4
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اٌماع) بؤسلوب ناجح.
-4التصمٌمات الممترحة تشكل تنوعا واضحا فٌما بٌنها رغم التباسها من ذات المصدر/التصمٌم
.

4.02

%80.4

المجموع

4.1

%82

مما جاء فً نتائج التحلٌل االحصائً ٌتبٌن:
 تحمك تؤثٌر فعال فً تدرٌس مساق (تصمٌم األزٌاء) و تنمٌة التفكٌر االبداعً و المدرات االبداعٌة لدى الطالب ،و انه أمكن الحصول على المعارف واتمان و ادارة المهارات بالشكل المناسب.
 أن ما وفرته الجامعة من نظم ادارة تعلم الـ  Eduwaveو الـ  Moodleباالضافة الى تطبٌمات التواصل المتزامن هٌئت البٌئة التعلٌمٌة المناسبةلتخطً األزمة و تحصٌل الطالب لمخرجات التعلم ،كما تحممت المدرة على التمٌٌم الطالب طبما للفروق الفردٌة.

-2-17ثانيا :الدراسة االحصائية الستبانة (اتجاه الطالب نحو تعلم المساق عن بعد)
ٌنص فرض البحث الثانً على أنه (ٌمكن تنمٌة االتجاه االٌجابً للطالب نحو دراسة مساق "تصمٌم األزٌاء "2-عن بعد من خالل نظم ادارة التعلم و تطبٌك
التواصل المتزامن زمن جائحة كورونا .).احتوى الممٌاس على محورٌنٌ ،ندرج تحتهما ( )20عبارة  ،تم تفرٌغ االستبانات ،و حساب متوسط استجابة
الطالب للعبارات ،جاءت أعلى نسبة لعبارة (( ) 2أحصل على مزٌد من الحرٌة و الراحة لؤلداء العملً بالمنزل عن التواجد بمرسم الجامعة) بنسبة . %97
و من المالحظ أن العبارات التً ٌمكن من خاللها معرفة اتجاه الطالب فً الحكم على التجربة بالكامل كانت نتائجها اٌجابٌة و عالٌة بشكل ملحوظ :عبارة
(( ) 7أحكم على تجربة دراسة المساق ولت الحجر المنزلً  )....بنسبة  .%93عباررة (( )8أتحمس لدراسة مسالات أخرى مستمبال )...بنسبة .%95
عبارة (( )20أإمن بؤن الحجر المنزلً لم ٌمثل عائك )...بنسبة . %98
بٌنما العبارات التً أشارت الى أسلوب التموٌم و التصوٌب ـ و ضرورة تواجد األستاذ ـ و تجربة االختبار النهائً عن بعد و هن (ثالث) عبارات جاءت ألل
من  ،%80كالتالً :عبارة(( )5أشعر بالرضا عن أسلوب التموٌم )...بنسبة  .%77عبارة (( )6أشعر بالرضا عن تجربة االختبار النهائً )...بنسبة
 .%78عبارة (( )18أرى عدم ضرورة التواجد المباشر لؤلستاذ )...بنسبة .%76
بحساب المتوسطات الحسابٌة لبنود استبانة اتجاهات الطالب ،نجد انها جاءت مجتمعة بنسبة ( )%81.25تمرٌبا مما ٌإكد استجابة الطالب للتعلٌم عن
بعد بدرجة عالٌة ،و هذا ٌعنً لبول فرض البحث و تحممه.
ـ سمح االستبٌان للطالب اضافة بعض المالحظات ،جاء من أهمها :أوال :االٌجابً :تعلم الفنون و التصمٌم فترة الحجر المنزلً كان له أثر نفسً و صحً و
اجتماعً اٌجابً على الطالب ـ الرسم و التلوٌن بمثابة متنفس ابداعً فترة الحجر المنزلً ـ االنصراف عن الملك و التوتر من خالل التركٌز فً ابداع
التصمٌمات ـ مشاهدة افالم الفٌدٌو التعلٌمٌة أدى الى ارتفاع الحالة المعنوٌة .و منها ما جاء سلبً :الخوف أداء التصمٌم بشكل خاطئ دون تصحٌح مباشر ـ
التردد فً وضع األفكار المبتكرة ـ التخوف من االختبار النهائً.
جدول ( ) 6المتوسط الحسابي و النسب المئوية التجاه الطالب نحو تعليم (تصميم األزياء) عن بعد زمن الجائحة
العبارة

رلم
العبارة

المتوسط
الحسابً

النسبة

الترتٌب

المحور األول :الرغبة و االستمتاع بتجربة تعلٌم (تصمٌم األزٌاءـ.)2

384

1

أتمبل تعدٌل المحتوى بالخطة الدراسٌة لمساق (تصمٌم األزٌاءـ )2فترة الحجر المنزلً .
زمن كوفٌد19.-

4.5

%90

5

2

أحصل على مزٌد من الحرٌة و الراحة لؤلداء العملً بالمنزل عن التواجد بمرسم الجامعة.

4.85

%97

2

3

أحاول انجاز التكلٌفات من واجبات و غٌرها على أفضل مستوى.

4

%80

13

4

أشعر بالرضا عن أداء المعلم فً تدرٌس المساق.

4.15

%83

10

5

أشعر بالرضا عن االسلوب الذي صوبت به أستاذة المساق ألخطائً فً التصمٌم
التطبٌمً.

3.85

%77

14

6

أشعر بالرضا عن تجربة االختبار النهائً /التطبٌمً للمساق.

3.9

%78

15

7

أحكم على تجربة دراسة مساق (تصمٌم األزٌاءـ )2أثناء الحجر بؤنها ناجحة و ممتعة.

4.65

%93

4

8

أتحمس لدراسة مسالات عملٌة جدٌدة مستمبال من خالل اسلوب التعلٌم عن بعد.

4.75

%95

3
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المحور الثانً :تمدٌر لٌمة و أهمٌة التعلٌم عن بعد فً مجال تصمٌم األزٌاء.
9

أتفهم بوضوح األهداف المنشود تحمٌمها من دراسة المساق حتى نهاٌة الفصل الدراسً.

4.10

%82

11

10

أتحمس ألداء األنشطة التعلٌمٌة المطلوب انجازها.

4.05

%81

12

11

أعزز مهاراتً من خالل مشاهدة المزٌد من مماطع الفٌدٌو على الشبكة.

4.3

%86

8

12

أمارس بشغف المزٌد من المهارات التً ترتمً بمستواي فً الرسم و التصمٌم.

4.15

%83

10

13

أتمسن ببرامج ادارة المنظومة التعلٌمٌة و تطبٌمات التواصل المتزامن كوسائل رئٌسة فً
تدرٌس المساق

4.45

%89

6

)(Eduwave- Moodle- GoogleMeet
14

أنسك مع األستا ذة تمدٌم التكالٌف بمرونة و بما ٌوافك الظروف المرتبطة بالحجر المنزلً.

4.4

%88

7

15

أتعاون مع زمالئً فً تبادل المعلومات حول األنشطة و الواجبات المطالبة بها فً
المساق.

4.2

%84

9

16

أصوب التصمٌمات الممدمة للتمٌٌم بناء على توجٌهات أستاذة المساق.

4.45

%89

6

17

أنالش أستاذة المساق فٌما جاء من أفكار تصمٌمٌة ابداعٌة من خالل الشرح.

4.2

%84

9

18

أرى عدم ضرورة التواجد المباشر مع أستاذة المساق فً تعلم مهارات االبداع فً تصمٌم
األزٌاء.

3.8

%76

16

19

أعتز بتصمٌماتً التً تمثل االنتاج التطبٌمً لدراسة مساق تصمٌم األزٌاءـ 2زمن الحجر
المنزلً.

4.5

%90

5

20

أإمن بؤن الحجر المنزلً لم ٌمثل عائما فً الوصول لمستوى ابداعً متمٌز فً دراسة
مساق (تصمٌم األزٌاءـ)2

4.9

%98

1

 18التوصيات:
ـ فً ضوء ما توصلت الٌه الدراسة الحالٌة من نتائج ٌ ،مكن عرض التوصٌات التالٌة:
تطوٌر تدرٌس المسالات العملٌة عن بعد من خالل التجهٌزات الالزمة لرفع كفاءة عملٌة التموٌم أي التصحٌح و التصوٌب .مثل توفٌر االستدٌو للتصوٌر و
التسجٌل ،و توفٌر ماكٌنات الطبع و تسهٌل اجراءات المسح الضوئً بصورة فعالة حال تعلٌم التصمٌم عن بعد بشكل رئٌسً.
التركٌز على تنمٌة االتجاه نحو التعلٌم عن بعد عند تدرٌس المسالات التطبٌمٌة فً الفنون و التصمٌم حٌث ٌعد تنمٌة االتجاه االٌجابً نحو التعلٌم من
األهداف األساسٌة للمسالات التعلٌمٌة.
ضرورة اتخاذ االجراءات الالزمة لالعتراف بهذا النمط من التعلٌم داخل سلطنة عمان مع وضع معاٌٌر االعتماد األكادٌمً المناسب.
ضرورة التوسع فً التعلٌم االلكترونً عن بعد بؤن تطرح جامعة نزوى برامج موازٌة لتلن المتاحة للطالب فً التعلٌم الوجاهً ،حتى ٌتمكن عدد أكبر من
الطالب من االلتحاق بتلن البرامج.
التوجه نحو الدراسات العلمٌة للتعلٌم بالوالع االفتراضً  Virtual Realityداخل الجامعات بسلطنة عمان و الدول العربٌة بوجه عام نظرا ألهمٌته فً
تدرٌس المسالات العملٌة.

المــراجـــــــع
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المالحك

ملحك ()1
استبانة اتجاه الطالب بجامعة نزوى نحو التعلٌم االلكترونً عن بعد
مساق (تصمٌم األزٌاء )2-زمن جائحة كورونا
أعزائً الطالب ،الرجاء استكمال استطالع الرأي و ذلن لتبٌن مدى نجاح تجربة تدرٌس مساق تصمٌم األزٌاءـ 2فترة الحجر المنزلً أي النصف الثانً من
فصل الربٌع .2020 /2019
حٌث أن نتائج االستطالع الذي لامت بتصمٌمه أستاذة المساق ٌمٌم تجربة التدرٌس السابمة لبل الجائحة ،وٌساعد أٌضا فً التنبإ ألي مشكالت خاصة
بتدرٌس المسالات العملٌة الخاصة بتخصص تصمٌم األزٌاء و محاولة تجنبها مستمبال فً دراسة مسالات أخرى.
ملحوظة :كل العبارات خاصة بمساق تصمٌم األزٌاءـ 2فمط
ٌمكن وضع كلمة (نعم) عند المستوى المناسب لرأٌن او ادراج أي عالمة.
أرجو اضافة أي ملحوظة مهمة ترونها و باألخص اذا كانت مشكالت واجهتكم اثناء الدراسة نهاٌة االستطالع.
و ال مانع اذا تم التراح بعض العبارات التً ٌتم اضافتها الستطالع الرأي.
(الشفافٌة تخدم العملٌة التعلٌمٌة بشكل اٌجابً)
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رلم

العبارة

المحور األول :الرغبة و االستمتاع بتجربة التعليم
1

أتمبل تعدٌل المحتوى بالخطة الدراسٌة لمساق (تصمٌم
األزٌاءـ )2فترة الحجر المنزلً  .زمن كوفٌد.19-

2

أستمتع بمزٌد من الحرٌة و الراحة لؤلداء العملً بالمنزل
عن التواجد بمرسم الجامعة.

3

أحاول انجاز التكلٌفات من واجبات و غٌرها على أفضل
مستوى.

4

أشعر بالرضا عن أداء األستاذة فً تدرٌس المساق.

5

أشعر بالرضا عن االسلوب الذي صوبت به األستاذة
أخطائً فً التصمٌم التطبٌمً.

6

أشعر بالرضا عن تجربة االختبار النهائً للمساق.

7

أحكم على تجربة دراسة مساق (تصمٌم األزٌاءـ )2أثناء
الحجر بؤنها ناجحة و ممتعة.

8

أتحمس لدراسة مسالات عملٌة جدٌدة مستمبال من خالل
اسلوب التعلٌم عن بعد.

المحور الثاني :تمدير ليمة و أهمية التعليم عن بعد في مجال
التصميم.
9

أتفهم بوضوح األهداف المنشودة من دراسة المساق حتى
نهاٌة الفصل الدراسً.

10

أتحمس ألداء األنشطة التعلٌمٌة المطلوب انجازها.

11

أعزز مهاراتً من خالل مشاهدة المزٌد من مماطع الفٌدٌو
على الشبكة.

12

أمارس بشغف المزٌد من المهارات التً ترتمً بمستواي
فً الرسم و التصمٌم.

13

أتمسن بنظام االدارة التعلٌمٌة و تطبٌمات التواصل
المتزامن كوسائل رئٌسٌة فً تدرٌس المساق
)(Eduwave- Moodle- GoogleMeet
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14

أنسك مع األستاذة تمدٌم التكالٌف بمرونة و بما ٌوافك
الظروف المرتبطة بالحجر المنزلً.

15

أتعاون مع زمالئً فً تبادل المعلومات حول األنشطة و
الواجبات المطالبة بها فً المساق.

16

أصوب التصمٌمات الممدمة للتمٌٌم بناء على توجٌهات
األستاذة.

17

أنالش األستاذة فٌما جاء من أفكار تصمٌمٌة ابداعٌة من
خالل الشرح.
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أوافك
بشدة

ال اوافك

محايد

ال أوافك

ال أوافك
بشدة
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أرى عدم ضرورة التواجد المباشر مع األستاذة فً تعلم
مهارات االبداع فً تصمٌم األزٌاء.

19

أعتز بتصمٌماتً التً تمثل االنتاج التطبٌمً لدراسة مساق
(تصمٌم األزٌاءـ )2زمن الحجر المنزلً.

20

أإمن بؤن الحجر المنزلً لم ٌمثل عائما فً الوصول
لمستوى ابداعً متمٌز فً دراسة مساق (تصمٌم
األزٌاءـ.)2

ملحك رلم ()2
الوحدات التعلٌمٌة الخمسة الخاصة بتنمٌة المدرات االبداعٌة فً مساق (تصمٌم األزٌاء)2-
بجامعة نزوى زمن جائحة كورونا
المحاضرة

المدرة
االبداعية

الهدف

الموضوع /المحتوى

األولى

الطاللة

أن ٌموم
الطالب/المصمم
بتصمٌم أكبر عدد من
األفكار لتصمٌمات
ممتبسة من أعمال
مصمم الموضة
"الكسندر مكوٌن"
محمما موضة معاصرة
ناجحة ٌمكن تسوٌمها.

االلتباس من تصمٌمات
مصمم الموضة
المعاصرة "الكسندر
مكوٌن" ـ عدٌد من
التصمٌمات المتنوعة
الممتبسة من تصمٌمات
أحد العروض

الثانٌة

المرونة

أن ٌموم
الطالب/المصمم
بتصمٌم أفكار متعددة و
متنوعة لمجموعة من
تصمٌمات موضة
معاصرة ممتبسة من
تصمٌم واحد فمط

وصف و تحلٌل لنماذج
من أعمال مصمم
موضة معاصر و هو
المصمم "ألكسندر
مكوٌن"

تختاراألستاذة تصمٌم واحد
من أعمال الطالب السابمة
للمصمم "الكسندر مكوٌن" و
ٌمدم عدد ( )10أفكار متنوعة
و مختلفة التباسا من نفس
التصمٌم/المصدر

الثالثة

ادران
التفاصٌل

أن ٌموم الطالب/
بتصمٌم
المصمم
مجموعة تصمٌمات من
أعمال عرض واحد من
عروض "مكوٌن" على
أن تتسم التصمٌمات
بؤكبر لدر من الدلة و
.الجمال

تحلٌل دلٌك لتصمٌمات
المصمم الكسندر
مكوٌن ربٌع /صٌف
 2010بعنوان
"أتالنتس أفالطون".

اضافة التفاصٌل للتصمٌمات
الـ ( )10السابمة التً نفذها
كل طالب التباسا من
مصدر/تصمٌم واحد
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الوسائل
التعليمية

األنشطة
التعليمية

التمويم و التمييم

تصمٌم أكبر عدد ممكن من
االسكتشات السرٌعة بالملم
الرصاص و ارسالها للتموٌم
عبر المنصة االلكترونٌة ٌوم
المحاضرة
تحلٌل
التصمٌمات
فً شكل
صور ثابتة /ـ
مشاهدة
عروض
الموضة
صور متحركة
youtube
من خالل
EduwaveMoodle

تمدٌم ورلة
تحوي تحلٌل
التصمٌمات
المصادر
كنموذج ،و
منالشة
الطالب فً
تصمٌمات
.أخرى مختلفة
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الرابعة

األصالة

أن ٌموم
الطالب/المصمم بوضع
تصمٌمات غٌر
اعتٌادٌة لموضة
معاصرة التباسا من
.لوحات الفن الحدٌث

الخامسة

الحساسٌة
للمشكالت

أن ٌموم الطالب بابتكار
عباءة عمانٌة صالحة
لالرتداء بالمجتمع
العمانً على أن تكون
ممتبسة من أحد
موضوعات األلتباس
التً تمت دراستها
بالمساق.
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تصمٌم ( )5تصمٌمات مكتملة
بكل تفاصٌها ثم تموٌمها ثم
تلوٌنها لموضة معاصرة
ممتبسة من بعض لوحات الفن
.الحدٌث
تصمٌم عباءة عمانٌة
معاصرة التباسا من
أحد مواضٌع الدروس
السابمة (الباسا من
الطبٌعة الحٌة /األزٌاء
التارٌخٌة /األزٌاء
التملٌدٌة العمانٌة/
تصمٌمات مصممً
الموضة /لوحات الفن
)الحدٌث

تمدٌم ( )5تصمٌمات مكتملة و
ملونة لعباٌة عربٌة معاصرة
التفاصٌل تتماشى مع الذوق
العمانً

