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 المستخلص
Abstract 

 ع

مقتددرم متعددد  الو ددارا  إلثددرا  التدد و  نددامج الكترونددي هدددا البحددى إلددد إعدددا  بر    

األطفدا  وبمدا يتنا دب مدع عدا ا  وثقافدة  واحتياجدا تتنا ب مع ميدو  ورببدا  الملبسد بصورة 

مجتمعنا، وك لك بنا  مقياس لجوانب الت و  الملبسد للتعرا علد مدى فعاليدة البرندامج المقتدرم 

فد إثرا  الت و  الملبسد عندد ططفدا  مرحلدة اللفولدة المتد، رة ، حيدى طلبردا البرندامج  فدد إحددى 

بمحافظددة الدقيليددة وتمثلددع مجموعددة البحددى علددد عينددة مددن تالميدد  الصدد   اريددةاالبتدالمدددارس 

 . طالبة( 28) السا س اإلبتدارد وبلغ عد هم

وجا    نتارج البحى بوجو  فرو  بين متو ا  رجا  ططفدا  المجموعدة التجريبيدة فدي 

لكد  ( 6.61) جا    الة عند مستوي  اللدة الملبسدالتلبيقين القبلي والبعدي علي مقياس الت و  

، وذلك لصالح التلبيا البعدي بعد تلبيا البرندامج ، ( األلوان -الخلوط -الوظيفة  –التصميم )من 

ممدا يدد  علدد فعاليدة البرندامج فدد  ,58كما وجد طن حجم الت،ثير للبرنامج كبير حيدى كاندع نتيجتد  

 . الملبسدتنمية الت و  
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Aim of the research to prepare an electronic program proposed 

multi-media to enrich the clothing appreciation 

 a manner commensurate with the preferences and wishes and 

needs of children and in line with the customs and culture of our 

society, as well as building a measure of the aspects of clothing 

appreciation to identify the effectiveness of the proposed 

program to enrich the clothing appreciation when the children of 

the stage of late childhood, where he applied program in a 

primary school in Dakahlia and was the research group on a 

sample of students in sixth grade and numbered (28) students. 
The results of research the existence of differences between the 

average scores children of the experimental group in two 

applications of tribal and post on a scale of clothing appreciation 

was a function at the level of significance (0.01) for each of the 

(design – functionality- fonts - colors), for the benefit of 

dimensional application after the application of the program, It 

also found that the magnitude of the impact of a large program 

where the result was.98, demonstrating the effectiveness of the 

program in the development of clothing appreciation. 
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