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فاعمية برنامج تدريبي لخريجي الكميات المتخصصة عمى معايير جودة الزي 
 لمطياة الموحد

 
 ممخص البحث

 فاعمية برنامج تدريبي لخريجي الكميات المتخصصة عمى معايير جودة الزي الموحد لمطياه
خريجيف مف الكميات والمعاىد العميا ( متدرب وىـ 30تكونت عينة البحث مف عدد )

أعمار أقساـ لممالبس والنسيج أو الموضة، تتراوح عمى  المتخصصة التي تحتوي
( عامًا، جميعيـ ليس لدييـ خبرة سابقة فى موضوع التدريب 30: 23مف ) فمتدربيلا

 (.لمطياة)معايير جودة الزي الموحد 
عمؿ نماذج توضيحية لمراحؿ تشغيؿ الزى الموحد ونقاط فحص الجودة مف خالؿ 

األسس الفنية والتقنية لمتشغيؿ والتصنيع  مراعاةومدى تطابؽ األجزاء مع بعضيا مع 
 المختمفة. 

صغيرة فى مجاؿ تصنيع الزى  مشاريعاالستفادة مف موضوع الدراسة في عمؿ 
 بأىميةي لمفئات المختمفة في المجتمع الموحد يتحقؽ بيا معايير الجودة. زيادة الوع

معايير الجودة وأثرىا عمى تصنيع المالبس والسيما الزى الموحد. أعداد العديد مف 
البرامج التدريبية تشمؿ معايير الجودة لمختمؼ مجاالت المالبس والنسيج بشكؿ عاـ 

 المالبس بشكؿ خاص. وتصنيع
 هرنامج تدريبي ، معايير جودة ، الزي الموحد ، الطياب الرئيسية:الكممات 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

80 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

The Effectiveness of a Training Program for Graduates of 

Specialized Colleges on Quality Standards for Chefs Uniforms 

 

Summary 

 

The research sample consisted of (30) trainees who are 

graduates from specialized higher colleges and institutes that 

contain departments for clothing, textile or fashion. The ages of 

training range from (23:30) years, all of whom have no previous 

experience in the subject of training (quality standards for chef 

uniforms). 

The training program is designed for specialized graduates to 

standardize the quality of chef uniforms, which is based on the 

clear application of (knowledge, skills and attitudes) required to 

work in the field of uniforms in accordance with standards 

Explanatory models were made of the operating stages of the 

uniform, the quality checkpoints and the extent to which the parts 

match each other, taking into account the technical and technical 

foundations of the various operation and manufacturing 

Benefiting from the subject of the study in the work of small 

projects in the field of manufacturing uniforms that achieve the 

quality standards. Increasing awareness of different groups in 

society of the importance of quality standards and their impact on 

the manufacture of clothes, especially uniforms. Preparing many 

training programs that include quality standards for various fields 

of clothing and textile in general. 

 

Key Words: training program , quality standards, uniform, chef 
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 المقدمة:
في المؤسسات والمنظمات الحديثة، ويشكؿ  وأساسياً  محورياً  يحتؿ التدريب موقعاً 

العمود الفقري لممجيودات التي تبذليا ىذه المؤسسات نحو التطوير والتحديث، 
 ىتماـ بالقوى البشرية ىو السبيؿ الوحيد لمنيوض بالمجتمعات. فاإل

 (161 ،2009)طارؽ السويداف: 
ىتماـ إتصادية التي تستحوذ عمى قتمثؿ صناعة المالبس أحد أىـ القطاعات اإل

، القومى الدخؿ زيادةكبير مف كافة دوؿ العالـ لدورىا المحوري في اإلنتاج والتشغيؿ و 
اآلونة في حيث تسعى المنظمات والمؤسسات  (الموحده )الزي الموحدالسيما الصناعة 

يمثؿ ، لذا فاىتماـ الدولة بيا  األخيرة الى تطبيؽ نظاـ الزي الموحد عمى العامميف بيا
أىمية قصوى إلقامة الصروح الصناعية الكبيرة وقد أعطت دعـ أساسي لبناء المستقبؿ، 

 (2، 2001: طووالصغيرة لزيادة الدخؿ القومي. )محمود 
الجودة بصناعة المالبس تعتبر أحد أىـ  ( أف2019ذكرت دراسة رنا نافع )و 

المرتكزات التي تعتمد عمييا المؤسسات في تجويد أدائيا مف خالؿ النشاط التي تعمؿ 
تعمؿ عمى زيادة قدرة المؤسسة ي فيو المؤسسة سواء كاف سمعة أو تقديـ خدمة، في

ستمرار البقاء واإل حدوث المشكالت وتعزز قدرتيا عمى التنافسية وتسعى لمنع وتجنب
 (391، 2019: في ظؿ المتغيرات المتالحقة التي تؤثر عمى العالـ. )رنا نافع

والتدريب المستمر لمموارد البشرية بمختمؼ فئاتيا عمى تطبيؽ الجودة ومعاييرىا فى 
يمة ألعداد كوادر ووس نتاج الزي الموحد يعتبر مف أىـ مقومات ومستمزمات التطويرإ

 ستمرارية. بشرية مؤىمة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية الحديثة نحو النمو واإل
 (35، 2006)ىشاـ طالب: 

يجعؿ رتداء زي عمؿ موحد إويعتبر الزي الموحد بمثابة اليوية الشخصية حيث أف 
العسكرية رتداء المالبس عند إحمؿ ىوية العمؿ بطريقة واضحة لمجميع، فمثاًل مرتديو ي
طباء ، والجياز األمني الذي تنتمي لو، وكذلؾ عند األالرتبةتتحدث عف فيى 

ىو أحد القوانيف بؿ الزي الموحد يعمـ اإلنضباط فوالممرضيف وغيرىـ مف الميف. 
المؤسسات ذات طبيعة العمؿ  جميعفإف لتزاـ، لذلؾ متثاؿ واإلاإلتعمـ الصارمة التي 

 ييا. الحساسة تمتـز بزي موحد لموظف
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 ولذلؾ فإف إعداد زي موحد بمواصفات معينة لف يكوف أمرا عشوائيًا بؿ مدروس تبعاً 
والمخاطر أو الظروؼ التي قد تمر بالشخص أثناء قيامو بوظيفتو لتميز  لطبيعة العمؿ

مثؿ المستشفيات،  الموظفيف مف الزبائف أو العامة وقد يكوف مكاف العمؿ مفتوحاً 
 بيف جموع الناس وقد يكوف عدد الموظفيف كبيرًا ال يمكف تميزىـ بسيولة ،المطاعـ

فيكوف زي العمؿ إشارة وعالمة واضحة تميزىـ عف غيرىـ. ويعد الزي الموحد طريقة 
صورة الفرد والمكاف،  الشكؿ المقبوؿ الذى يؤثر عمى لضبط ىذا التفاوت في حدود

مصدر فخر ألصحابو الذيف يحبوف ويوفر الكثير مف الماؿ ، ويكوف الزي الموحد 
يعرض  الزي الموحد محببًا ليـ حيث يكوفو عمميـ ويروف أنو مصدر لمفخر واالعتزاز 

الزي الموحد يعطي انطباع ، فيا بالفخرلىويتيـ المينية بصورة واضحة يحسوف مف خال
ا جيد عف المكاف، ويظير فييا االنضباط وااللتزاـ والترتيب مما يزيد ثقة الناس بيذ

ة لممينة يومراعاة الناحية الجمالية والوظيف المكاف الذي يقدـ خدمة أو سمعة معينة
جراءات واشتراطات    ألماف والسالمة المينيةاوالعمؿ مع االلتزاـ بقواعد وا 

وىناؾ العديد مف الدراسات السابقة التي تناولت تطوير البرامج التدريبية 
كدراسة )محمد قطب،  تخصصاتيا شتىوالتعميمية في صناعة المالبس الجاىزة ب

ـ( والتي ىدفت إلى تصميـ وتجريب برنامج مقترح لتسعير منتجات المالبس 2018
الجاىزة مف خالؿ حساب التكاليؼ لطالب الكميات المتخصصة والعامميف بالمشروعات 
الصغيرة وذلؾ لممساىمة في رفع كفاءة الخريج بما يؤىمو لمستقبؿ ميني ناجح وقياس 

ة البرنامج التدريبي المقترح في تنمية معارؼ الطالب عمى تسعير منتجات فاعمي
المالبس الجاىزة مف خالؿ حساب التكاليؼ وأوصت الدراسة بإستخداـ الماكينات 

دراسة )دعاء محمد تناولت األوتوماتيكية  لما ليا مف أثر في خفض تكاليؼ المنتج، و 
عمى التخطيط ومتابعة إنتاج المالبس  ـ( التي ىدفت إلى تصميـ برنامج لمتدريب2018

الجاىزة إلكساب المتدربيف الميارات والمعارؼ الخاصة بالتخطيط والمتابعة وقياس 
 ـ( والتي2018دراسة )ىبة محمود، كماىدفت فاعمية البرنامج قبؿ وبعد التدريب. 

ة ىدفت إلى تصميـ موقع تدريبي مقترح إلكساب الجوانب المعرفية والميارية لمراقب
الجودة في مصانع المالبس الجاىزة. وتوصمت إلى فاعمية الموقع التدريبي المقترح في 

الفرقة الرابعة بقسـ المالبس  لطالب ىالميار مستوى التحصيؿ المعرفي واألداء 
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أىمية التدريب إلى ـ( التي أوضحت 2016دراسة )محمود طو، كما أشارت والنسيج. 
الميارات لممتدربيف عف معايير جوده منتجات ونجاحو في تحصيؿ المعارؼ واكتساب 

 المالبس الجاىزة.
دراسة شيريف سالـ مثؿ كما تناولت العديد مف الدراسات الزي الموحد بأنواعو 

والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى األسس العممية والفنية لتصميـ مالبس العامميف  (2006)
األلواف ومدى مالئمتيا ختيار الخامات و في قطاع النظافة وتطبيؽ تمؾ األسس إل

لطبيعة ونوع المينة وتوصمت لمعايير اختيار مالبس العامميف في قطاع الخدمات 
( والتي ىدفت الى التعرؼ عمى أنواع 2009دينا مغيث ) دراسة، كما تناولت البيئية

الميف والتخصصات الفنية في القطاع الفندقى وطبيعة عمؿ كؿ فرد والشروط الفنية 
عة كؿ مينة ونوعية الزى المخصص لكؿ قطاع فندقى وتوصمت الدراسة والمينية لطبي

 رحاب أحمد دراسةوىدفت إلى الشروط الفنية لمالبس العامميف في القطاع الفندقى، 
( إلى التعرؼ عمى طبيعة العمؿ داخؿ مصانع الحديد والصمب والمخاطر التي 2009)

ى لطبيعة االعمؿ ومدى مساىمتة بتعرض ليا العامميف في ىذا القطاع ومدى مالئمة الز 
في حمايتيـ مف المخاطر المينية المختمفة وكذلؾ الخامات المستخدمة في عمؿ ىذه 
النوعيات المختمفة مف المالبس والتعرؼ عمى االختبارات المعممية لمخامات وكذلؾ 

وتوصمت إلى إمكانية تنفيذ زي موحد لمعامميف  درجة تحمميا لدرجات الحرارة المختمفة
، كما بيذا القطاع يتوفر فييا شروط األماف والسالمة المينية والحماية مف المخاطر

( إلى التعرؼ عمى الخامات والخامات المساعدة 2010ىشاـ عاصـ ) دراسةىدفت 
المستخدمة في عمؿ تمؾ النوعيات مف المالبس والتعرؼ عمى النوعيات المختمفة 

في عمؿ الباتروف وطرؽ التنفيذ المختمفة  لمالبس أطباء الجراحة وكذلؾ األسس الفنية
وتوصمت إلى تنفيذ مالبس ألطباء الجراحة يتوفر فييا  ،عمى الخامات الغير منسوجة

 ،شروط األماف والسالمة المينية مصنعة مف خامات غير منسوجة مالئمة لمغرض
( التعرؼ عمى مواصفات مالبس العامميف في 2017دراسة رقية صابر )تناولت و 

الزجاج وكذلؾ الظروؼ البيئية والفيزيقية لطبيعة العمؿ وكذلؾ الخامات  صناعة
ختبارات المعممية لنوعيات إلالمختمفة لنوعيات المالبس المختمفة وطريقة التنفيذ وا

 بطبيعة العمؿ لتمؾ المينة. ةالمالبس وكيفية حماية العامميف مف المخاطر الخاص
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( إلى التعرؼ عمى E. Karch, and Mike Peters, 2017دراسة )ىدفت و 
خصائص وطبيعة العمؿ ومواصفات الزى لكؿ مينة وكذلؾ الخامات والخامات 

دراسة لبنى عبدالعظيـ كما ىدفت المساعدة والتصميمات ومدى مالئمتيا لتمؾ المينة، 
كذلؾ و ( إلى التعرؼ عمى المخاطر المينية لمطياة داخؿ أماكف عمميـ 2019)

المختمفة لكؿ مينة وطرؽ حياكتيا ومدى مطابقتيا لمشروط الخامات والموديالت 
 والمعايير الفنية والمينية.

 مشكمة البحث:
 عمى ضوء ما سبؽ عرضو يمكف تحديد مشكمة البحث فى التساؤالت اآلتية:

 لمطياه؟ ما إمكانية بناء برنامج تدريبى لمعايير جودة الزي الموحد -1
 المعمومات والميارات الخاصة بجودةفى تعميـ  ما فاعمية البرنامج التدريبى -2

 لمطياه؟ الزي الموحد
تحصيؿ المعارؼ فى تحصيؿ المعارؼ  ما فاعمية البرنامج التدريبى -3

 الخاصة بمعايير جودة إنتاج الزى الموحد لمطياه؟
الخاصة بمعايير جودة كتساب الميارات إفى  ما فاعمية البرنامج التدريبى -4

 إنتاج الزى الموحد لمطياه؟
تجاه الوحدة التدريبية لمعايير جودة الزي إختالؼ في آراء المتدربيف إلما ا -5

 الموحد لمطياة؟
تجاه القائـ بالتدريب، والدورة التدريبية لمعايير إالمتدربيف  ما التبايف في آراء -6

 ؟جودة الزي الموحد لمطياة
 أىداؼ البحث:

 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ ما يمي:
 .لمعايير جودة الزي الموحد لمطياه بناء برنامج تدريبى -1
 .الزي الموحد لمطياه بجودةقياس المعمومات والميارات الخاصة  -2
 قياس تحصيؿ المعارؼ التى يتضمنيا البرنامج. -3
 قياس الميارات المكتسبة التى يتضمنيا البرنامج. -4
 .لمعايير جودة الزي الموحد لمطياه البرنامج تدريبىإستطالع آراء الطالب تجاه  -5
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 ترجع أىمية البحث إلى اآلتى: أىمية البحث:
إتاحة الفرصة لمفئات المستيدفة بالبحث لتعمـ معارؼ وميارات تساعدىـ عمى  -1

 إتقاف جودة الزي الموحد فى مجاؿ صناعة المالبس الجاىزة.
يـ عمى إيجاد فرص تساعدومالمساىمة فى تأىيؿ الخريجيف المتخصصيف  -2

 عمؿ.
موضوع اإلسياـ في تعريؼ المتدربيف بمعايير جودة الزي الموحد لمطياه  -3

 البحث.
إبراز دور مراكز التدريب فى نقؿ المعرفة والمشاركة المجتمعية وتنمية القدرات  -4

 البشرية المطموبة فى مجاؿ التخصص.
 رفع القدرة التنافسية لمعمالة الوطنية في أسواؽ العمؿ المحمية والخارجية. -5

 

  ات البحث:مصطمح
  فاعمية Effectiveness  الشئ عمى التأثير. مقدرة الفعالية ىي 

 (2003: )المعجـ الوجيز
أو تعني القدرة عمى إحداث أثر حاسـ ، وىي قياس مدى تحقيؽ أي نشاط ألىدافو -

في زمف التعمـ، كما تعني تحديد األثر المرغوب أو المتوقع الذي يحدثو البرنامج 
المقترح بغرض تحقيؽ األىداؼ التي وضع مف أجميا، ويقاس ىذا األثر مف خالؿ 
التعرؼ عمى الزيادة والنقصاف في متوسطات درجات أفراد العينة في مواقؼ فعمية 

 (582، 2000 )فؤاد أبو حطب، آماؿ صادؽ:معمؿ الدراسة.  داخؿ
ىي القدره عمى إنجاز األىداؼ أو المدخالت لبموغ النتائج المرجوه والوصوؿ إلييا  -

 (55، 203بأقصى حد ممكف. )كماؿ زيتوف: 
  برنامج Program:  .ىو خطة مرسومة لعمؿ ما كبرنامج الدرس، وجمعيا برامج 

 (٣٠٠٢معجـ الوجيز، )مجمع المغة العربية: 
مجموعة مف الخبرات المرتبطة المتكاممة لتحقيؽ مجموعة مف األىداؼ مف خالؿ  -

 وعالج مشكالتو.  وحتياجاتإأنشطة متنوعة لتنمية الفرد وتمكينو إلشباع 
 ـ(2008: )أماني عبدالوىاب
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كما ىو خطة محكمة لعمؿ منسؽ أو سمسمة مف العمميات المعدة مسبقًا والتي تشكؿ  -
 ـ( 2006في مجموعيا عمميات تعميمية متكاممة. )فخر الديف القال ويونس ناصر: 

وىو أيضًا خطة لتطوير الممارسات التعميمية وتحسينيا بحيث تتوافر فييا األىداؼ  -
عميمية، محتوي المادة الدراسية، نشاطات العامة، خصائص المتعمميف، األىداؼ الت

 ( Farrell: 2000:33) التقويـ.وأساليب التعمـ والمصادر التعميمية 
داراتيا معًا لتحقيؽ  - وىو عدد مف المشروعات واألنشطة التي يتـ تخطيطيا وا 

 مجموعة مف األىداؼ والنتائج األخرى المرتبطة. 
ث عمى أنو سمسمة مف الخطوات ويمكف تعريؼ البرنامج إجرائيًا في ىذا البح -

ميارة تشغيؿ الماكينات الالزمو في المتدربوف المنظمة التي تيدؼ إلى اكتساب 
 صناعة المالبس الجاىزة.

   التدريبTraining : في المغة العربية يعني التعويد والتأديب فيقاؿ درب الفرس أي
 (315ـ، 2008: أدبو وعممو ومرنة. )محمد عبدالمطيؼ

ة مستمرة محورىا الفرد وتيدؼ إلى إحداث تغيرات محددة سموكية عممية منظم -
 يتطمبيا الفرد والعمؿ الذي يؤديو والمنظمة التي يعمؿ فييا. 

 (211ـ، 2010)أمؿ عبدالرحمف: 
جيد نظامي متكامؿ مستمر ييدؼ إلى إثراء وتنمية معارؼ الفرد وميارتو ألداء  -

 عممو بدرجة عالية مف الكفاءة والفاعمية. 
ما يعرؼ التدريب بأنو تزويد الفرد بالخبرات والميارات واإلتجاىات العممية والعممية ك -

ستخداـ المعارؼ والميارات الحالية التي يمتمكيا أو الجديدة التي السميمة الالزمة إل
يكتسبيا بما يمكنو مف تقديـ أفضؿ أداء ممكف في وظيفتو ويعده لمقياـ بالمياـ 

 حتياجتو التدريبية. وفقًا لمخطط عممي إلالمستقبمية الوظيفية 
 نشاط عممي ييدؼ إلى صقؿ المعارؼ وتنمية الكفاءات وتغيير السموكيات.  -
نشاط مخطط ييدؼ إلى تزويد األفراد بمجموعة مف المعمومات والميارات التي  -

 تؤدي إلى زيادة معدالت أداء الفرد في عممو.
 ( 211ـ، 2000: )صالح الديف محمد



 

87 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  التدريبي البرنامج Training Program : بنيو مستقمة مف مجموعة الميارات
المراد إيصاليا إلى المتدرب والتي تصاغ وفؽ أسموب منظـ يبدأ بتحديد األىداؼ 

 (www.wikibedi.orgالتقييـ. ) ةوينتيي بعممي
نشاط متجدد ومستمر يبدأ بالتخطيط وينتيي بالتقييـ وييدؼ إلى تزويد األفراد  وىو -

بمعارؼ وميارات في مجاالت محددة لتحسيف أدائيـ في العمؿ أو تغيير 
تجاىاتيـ وأنماط سموكيـ ألداء عمميـ الحالي أو المستقبمي بما يساعد عمى إ

 (56، 2005: تحقيؽ غايات ىذا العمؿ. )أكـر رضا
مف الموضوعات أو التعميمات التي ترتبط إرتباطًا وثيقًا بمجاؿ ما، وترتب مجموعة  -

 وتنظـ وفقًا لييكؿ معيف تتبع فيو القواعد التعميمية.
  خريجي الكميات المتخصصةGraduates of specialized colleges: 

في ىذه الدراسة الخريجيف مف أقساـ المالبس والنسيج بمختمؼ  جرائياً إيقصد بو 
 يـ ومعاىدىـ سواء حكومية أو خاصة.كميات

 :الخاصة  ىي مجموعة مف المواصفات التى تؤسس المتطمبات معايير الجودة
 أدائيابأنظمة الجودة فى المؤسسات المختمفة وبدونيا ال يمكف لممؤسسة الحكـ عمى 

نجازىا سواء   ثناء مرحمة التطبيؽ أو بعدىا.أف كانت إوا 
تمثؿ المواصفات الالزمة لممنتج الجيد الذي بمكف قبولو وىي ضماف لجودة مستواه  -

 (2019: )ندى الجميمي .وزيادة فعاليتو وقدرتو عمى المنافسة في األسواؽ العالمية
إلى مجموعة أو كياف واحد مثؿ  انتمائيـ ظياريمبسو مجموعة مف الناس إل زي ىو -

 . وأعضاء الفريؽ الرياضي الشرطة د، وأفراالتمريض التالميذ، وطاقـ
 ولكؿ األفراد  مفمعينة فئة يرتديو نوع واحد مف المالبس وبألواف موحدة  الموحد: الزي

جنس أزياء قطاع مف قطاعات المجتمع فكؿ مرحمة عمرية زييا الخاص بيا كما لكؿ 
و إقتصادي أو سياسي وديني  خاصة لكؿ مينة موقؼ وكذلؾ لكؿ دور إجتماعي

 (2019: وحتى الثقافي والعممي. )عباس سميماف
 :ىو الشكؿ الصاـر لمباس التقميدي وىو الزي الذي يبرزه اآلخروف ويكوف  الزي الموحد

 . عف الغيرذا طابع رمزي بحيث يكوف الشخص الذي يرتديو مع فئة معينة تميزه 
 ـ(2004: ىشاـ عاصـ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9
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 :(2003: كممة زى تعنى الييئة أو المنظر. )المعجـ الوجيز زي الطياه 
  :بجميع جوانب إعداد  حترافية عالية تجعمو ممماً إىو شخص يممؾ ميارات طاىى

 الطعاـ. 
 وىو دور إداري في المطبخ حيث يكوف أعمى درجة في المطبخ ويدير كؿ مف فيو.  -

 

يتبع البحث المنيج شبو التجريبى القائـ عمى القياس القبمى/ البعدى منيج البحث: 
مف خالؿ  لممعارؼ والميارات التى يحتوييا البرنامج التدريبى، كمايتبع المنيج الوصفى

مالحظة المتدربيف أثناء أداء اإلختبار الميارى وكذلؾ فى قياس آرائيـ نحو البرنامج 
 وتجاه أداء المدرب.

خريجيف مف الكميات  ( متدرب وىـ30تكونت عينة البحث مف عدد )عينة البحث: 
و الموضة، تتراوح أوالمعاىد العميا المتخصصة التي تحتوي أقساـ لممالبس والنسيج 

( عامًا، جميعيـ ليس لدييـ خبرة سابقة فى موضوع 30: 23مف ) المتدربيف أعمار
 (.التدريب )معايير جودة الزي الموحد لمطياه

 تطمب البحث بناء األدوات اآلتية: أدوات البحث:
 استمارة تحميؿ ميارات جودة الزي الموحد لمطياه )سترة الطاىي( محؿ الدراسة. -1
 استمارة لقياس مدى صالحية البرنامج لمتطبيؽ. -2
بعدي( لقياس تحصيؿ المتدربيف لممعارؼ  -ختبار تحصيمي معرفي )قبميإ -3

ة الزي الموحد لمطياه )سترة الطاىي( وقياس والمفاىيـ المرتبطة بميارات جود
 صدقو وثباتو.

بعدي( لقياس مدى رفع المستوى المياري لممتدربيف  -ختبار مياري )قبميإ -4
 المرتبط بميارات جودة الزي الموحد لمطياه )سترة الطاىي( وقياس صدقو وثباتو.

 ي.مقياس تقدير لتقييـ األداء المياري لممتدربيف بعد االختبار الميار  -5
 استبياف إستطالع آراء المتدربيف نحو البرنامج التدريبى. -6
 استبياف تقييـ أداء المدرب والدورة. -7
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 حدود البحث:
مدة تطبيؽ الوحدة اسبوعاف بكؿ اسبوع جمسة واحدة نظري وجمسة  حد زمانى: -1

 ساعة تطبيقي(  4ساعة نظري +  2واحدة تطبيقي )
 حاضنة االعماؿ بجامعة حمواف  حد مكانى:  -2
خريجيف مف الكميات والمعاىد العميا المتخصصة  ( متدرب وىـ30)حد بشري:  -3

مف  المتدربيف التي تحتوي أقساـ لممالبس والنسيج او الموضة، تتراوح أعمار
( عامًا، جميعيـ ليس لدييـ خبرة سابقة فى موضوع التدريب )معايير 30: 23)

 جودة الزي الموحد لمطياه(.
إتاحة الفرصة لمفئات المستيدفة بالبحث لتعمـ معارؼ وميارات حد موضوعي:  -4

تساعدىـ عمى إتقاف جودة الزي الموحد فى مجاؿ صناعة المالبس الجاىزة. 
يـ عمى إيجاد فرص تساعدومالمساىمة فى تأىيؿ الخريجيف المتخصصيف 

موضوع اإلسياـ في تعريؼ المتدربيف بمعايير جودة الزي الموحد لمطياه و عمؿ 
 بحث.ال

 

 فروض البحث: 
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المتدربيف في المعارؼ  -1

والميارات المتضمنة بالبرنامج التدريبي في التطبيقيف القبمي والبعدي لصالح 
 التطبيؽ البعدي 

ختبار توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المتدربيف في اإل  -2
 البرنامج التدريبي لصالح التطبيؽ البعديالمعرفي قبؿ وبعد تطبيؽ 

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات المتدربيف في االختبار المياري  -3
 "قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي لصالح التطبيؽ البعدي

تجاه االبرنامج التدريبي لخريجي الكميات المتخصصة إتختمؼ آراء المتدربيف  -4
 الموحد لمطياه"عمى معايير جودة الزي 

تجاه المدرب القائـ بالتدريب والبرنامج التدريبي القائـ إتختمؼ آراء المتدربيف  -5
 عمى معايير الجودة لمزي الموحد لمطياة
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 إجراءات الدراسة:
تـ اإلطالع عمى المراجع المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة  -1

 . ستفادة منياإلبموضوع البحث وتحميميا وا
عداد " برنامج تدريبي لخريجي الكميات المتخصصة عمى معايير  -2 تصميـ وا 

جودة الزي الموحد لمطياه" في ضوء األىداؼ العامة واإلجرائية والميارات 
( والذي 2000، المتضمنة بالبرنامج وذلؾ وفؽ نموذج )عبدالمطيؼ الجزار

 تضمف الخطوات والمراحؿ التالية:
 وقد اشتممت ىذه المرحمة عمى الخطوات التالية:ؿ: أواًل: مرحمة الدراسة والتحمي

تـ تحديد خصائص الفئة المستيدفة لدراسة  تحديد خصائص المتدربيف: .أ 
البرنامج )خريجي الكميات المتخصصة والتي تحتوي أقساـ لممالبس والنسيج أو 

 الموضة( والشروط الواجب توافرىا فييـ وكانت كالتالي:
 ماكينة الحياكة.اإللماـ بميارات استخداـ  -
)الستره(  االساسى لمجاكيت )الباتروف( لدييـ دراية بكيفية عمؿ النموذج -

 . ومفرداتو
 لـ يسبؽ ليـ دراسة موضوع البرنامج التعميمي المقترح. -
عمى طالع الباحثاف إبعد تحديد الحاجات التدريبية لموضوع البرنامج التدريبي:  .ب 

فتقر لمعايير يبعض نماذج مف مالبس الطياه بالعديد مف األماكف وجد أف معظميا 
الجودة األساسية وأيضا عدـ وجود أي مف المقررات الدراسية باألقساـ العممية 
بالكميات المتخصصة تيتـ بجزئية مواصفات الزي الموحد ومعايير الجودة الخاصة بو 

ت المالبس والنسيج وذلؾ إلعتماد العديد عمى الرغـ مف ضرورة دراستيا ضمف مقررا
 مف المطاعـ والمنشأت السياحية عمييا.

 دراسة واقع الموارد والمصادر التعميمية:  .ج 
 ماكينة حياكة صناعية ومكواه وقماش بافتو 10تـ تجييز المعمؿ بعدد  -

وجبرديف وأدوات التفصيؿ والحياكة الالزمة وجياز كمبيوتر وجياز عرض 
 . حاضنة أعماؿ جامعة حمواف لممشروعات الصغيرة"مرئي "بمشروع 
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 ثانيًا: مرحمة التصميـ:
تخصصيف لمعايير جودة الزي الموحد ملمخريجيف الي تـ تصميـ البرنامج التدريب

الذى يقوـ عمى التطبيؽ الواضح لػ)المعارؼ والميارات واإلتجاىات( المطموبة  لمطياه
معينة، أيضًا يركز عمى ما ُيتوقع مف  لمعمؿ فى مجاؿ الزي الموحد وفقًا لمعايير

المتدرب القياـ بو بداًل مف التركيز عمى ما ُيتوقع منيـ معرفتو، وقد راعى الباحثاف تمؾ 
المعايير عند إعداد وتصميـ موضوع التدريب، لذلؾ تـ قياس مخرجات التعمـ الثالثة 

د حرص الباحثاف السابقة وفقًا ألدوات صمميا لقياس مخرجات التدريب بدقة، ىذا وق
 .عمى التطبيؽ باستخدـ أساليب متعددة لمتدريب وأدوات متنوعة لتقييـ المتدربيف

 التخطيط لمبرنامج التدريبى:
الكامؿ  وحرصًا مف الباحثاف عمى أف تكوف العممية التدريبية فى إطارىا الصحيح

وكذلؾ تقييـ  ربيفومميز وطبقًا لممعايير الدولية، قاـ بتقييـ أداء المدرب مف ِقبؿ المتد
جميع الجوانب الخاصة بالدورة مف حيث المحتوى والمكاف المخصص لمتدريب والوسائؿ 
التعميمية التى استخدميا المدرب، وقد ُصممت أداة خصيصًا لقياس أداء المدرب 

 والدورة:
 صياغة وتحديد األىداؼ التعميمية:  .أ 

معارؼ وميارات خريجي تحديد األىداؼ العامة: ىدفت الدراسة الحالية لتنمية  -
 أقساـ المالبس عمى معايير جودة إنتاج الزي الموحد لمطياه "سترة الشيؼ".

تحديد األىداؼ السموكية اإلجرائية: حدد الباحثاف األىداؼ اإلجرائية لكؿ ميارة  -
بمعايير جودة إنتاج الزي الموحد لمطياه "سترة مف الميارات الرئيسية الخاصة 

ويراعى أف تتسـ بالوضوح والتحديد الدقيؽ لنواتج التدريب المتوقعة بعد  الشيؼ"
الميارية(  –دراسة الميارة وقد تضمنت األىداؼ السموكية األىداؼ )المعرفية

وقد تـ عرض أىداؼ البرنامج العامة والسموكية عمى مجموعة مف 
الت المتخصصيف في مجاؿ المالبس، وقد تـ إجازتيا بعد إجراء بعض التعدي

 لتصبح في صورتيا النيائية.
تـ تحديد المحتوى التعميمي لمبرنامج  تحديد عناصر المحتوى التعميمي لمبرنامج: .ب 

بناًء عمى األىداؼ العامة واإلجرائية المحددة مسبقًا حيث قاـ الباحثاف بتحميؿ 
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بمعايير جودة إنتاج الزي الموحد لمطياه "سترة العمؿ عف طريؽ تحميؿ ميارات 
 في إطار خمسة محاور رئيسية تضمنيما البرنامج كالتالي: الشيؼ"

 تعريؼ الزي الموحد والجودة ومراقبتياالمحور األوؿ: 
أسس تصميـ وتنفيذ الزي الموحد ومتطمبات الجودة لو ومراقبة المنتج المحور الثاني: 

 .النيائى
 )فحص الشامؿ( ساليب الفنية لمراقبتياأعتبارات الجودة بالتصميـ واألالمحور الثالث: 
اقبة الزي ر ساليب مأجزاء الزي األكثر عرضة لعيوب الصناعة و أ المحور الرابع:
 )فحص العينات(

 بالزى الموحد. أنواع العيوب الممبسية المحور الخامس:
وقد تـ تحميؿ كؿ ميارة رئيسية إلى مجموعة ميارات فرعية تضمنت عدد مف 

المنطقي المرتبط باألىداؼ اإلجرائية المراد الخطوات السموكية وقد روعي فييا التسمسؿ 
 تحقيقيا بعد دراسة المحتوى العممي لمبرنامج.

لجودة إنتاج الزي كما أعد الباحثاف استمارة لتحميؿ الميارات الرئيسية والفرعية 
وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في الموحد لمطياه "سترة الشيؼ"

الستطالع أرائيـ، وتـ التعديؿ طبقًا لمقترحاتيـ لتأخذ االستمارة مجاؿ المالبس والنسيج 
 صورتيا النيائية.

قاـ الباحثاف بإعداد مجموعة مف األدوات لتقويـ الجوانب  تصميـ أدوات القياس: .ج 
 المعرفية والميارية المتضمنة بالبرنامج لتشتمؿ عمى التالي:

  (1ممحؽ البحث رقـ ) بعدي: االختبار التحصيمي قبمي/ .1
الباحثاف إختبارًا موضوعيًا اليدؼ منو قياس تحصيؿ لممعارؼ والمعمومات  أعد

اإلختبار بحيث احتوى عمى غالؼ ُأعدوالحقائؽ التى يتضمنيا موضوع التدريب، وقد 
بو مكاف لتدويف البيانات الشخصية لممتدربة بدءًا باإلسـ وسنة التخرج  باإلضافة إلى 
ذا ما وجدت خبرة سابقة فى موضوع التدريب مف عدمو، أيضًا تسجيؿ  التخصص وا 

أكمؿ موضوعي في صيغة سؤاؿ ( 40العمر والتاريخ، تكوف اإلختبار مف عدد )
اإلختبار  تعميمات إشتممت تية، ويقيس مجمؿ اإلختبار المحاور الرئيسية،العبارات اآل

عمى توضيح اليدؼ مف اإلختبار وطريقة اإلجابة عمى األسئمة، وعدـ ترؾ أى سؤاؿ 
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وىو عبارة عف  (*)بدوف إجابة، تصحيح اإلختبار تـ التصحيح وفقًا لمفتاح التصحيح
ؤاؿ، فى حالة اإلجابة الصحيحة نموذج يحتوى عمى اإلجابات الصحيحة فى كؿ س

 درجة(.  40تعطى درجة واحدة لمسؤاؿ، وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لإلختبار )
 2ممحؽ البحث رقـ )بعدي:  اختبار األداء المياري قبمي/ .2

اإلختبار ىو قياس أداء المتدربيف لمميارات التى تضمنيا البرنامج  مف اليدؼ
اإلختبار عف طريؽ تقييـ عينة سترة الشيؼ الناتجة عف التدريبى بعد اإلنتياء مف أداء 

األداء، وقد إحتوى إعداد اإلختبار عمى غالؼ بو مكاف مخصص لتسجيؿ البيانات 
وسنة التخرج والتخصص وأيضًا العمر خبرة سابقة  الشخصية لممتدربيف مف حيث اإلسـ

مف عدمو يؼ"عمى جودة إنتاج الزي الموحد لمطياه "سترة الشفى موضوع التدريب 
اإلختبار تبدأ بتوجو  والتاريخ، واإلختبار عبارة عف سؤاؿ واحد تطبيقى، تعميمات

الموجودة أمامو ثـ القياـ بتنفيذ  المتدرب إلى اختيار أحد عينات القماش المقصوصة
جودة الزي الموحد لسترة الشيؼ وُيطمب مف المتدرب تسجيؿ للمعايير  طبقأالعينة 

الورقة المخصصة لذلؾ وتثبيتيا عمى العينة بعد اإلنتياء مف  بياناتو الشخصية عمى
بقسـ  (3قاـ بتصحيح اإلختبار ثالثة مف المتخصصيف ممحؽ رقـ )وقد أداءاإلختبار، 

 المالبس والنسيج وفقًا لبطاقة المالحظة ومقياس التقدير.
 (5مقياس التقدير: ممحؽ البحث رقـ ) -3

مف المقياس ىو تصميـ أداة موضوعية لتصحيح العينات الناتجة عف أداء  اليدؼ
المقياس تضمف تخصصيص مكاف لتسجيؿ  إعداداإلختبار الميارى، في  المتدربيف

سـ المتدرب والتاريخ، احتوى المقياس عمى  البيانات بدًء بإسـ المصحح وتخصصو وا 
لمتتابع المطموب ألداء كؿ ميارة عشرة  محاور لتصحيح اإلختبار الميارى مرتبة وفقًا 

ميارة جودة الصدر،  -2ميارة جودة المياقة، ويحتوى عمى ستة بنود( ) -1ىى )
، ويشتمؿ عمى سبعة بنود( ونياية الزىميارة جودة المرد  -3ويتكوف مف ستة بنود( )

ميارة جودة الكـ ،وتشمؿ ستة  -5ستة بنود( )ويشتمؿ عمى ميارة جودة الجيب،  -4)
ميارة جودة الظير، وتشمؿ  -7ميارة جودة األسورة، وتشمؿ ستة بنود( ) -6) بنود(

ميارة جودة  -9ميارة جودة السفرة الخمفية، ويشمؿ ثالثة بنود( ) -8اربعة بنود( )
                                                

 (1مفتاح التصحيح فى ممحؽ البحث رقـ ) (*)
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تكوف مف يميارة جودة تثبيت التيكت، و  -10عمى بنديف( )ويحتوى  الكسرات والكالونات
ُوضع لمتصحيح  عدد مف الميارات الخاصة، بنديف لمتصحيح(  ويحتوى كؿ محور عمى

ميزاف تقدير خماسى طبقًا لتصميـ "ليكرت" وتـ التصحيح بواسطة ثالثة مف األساتذة 
( أماـ التقدير الذى ينطبؽ عمى عف طريؽ تسجيؿ المصحح عالمة )(*)المتخصصيف

تجة عف بنود التحكيـ فى أحد الخانات المخصصة لمستوى الميارة والمطابؽ لمعينة النا
أداء المتدرب، وتـ ترجمة العالمات إلى درجات، بحيث توضع أربعة درجات لمستوى 
"صحيح جدًا"، وثالثة درجات لمستوى "صحيح"، ودرجتاف لمستوى "صحيح إلى حد 
ما"، أما مستوى األداء "غير صحيح عمى اإلطالؽ" فدرجتو صفر، وبذلؾ تكوف الدرجة 

 ة(.درج 200النيائية لمقياس التقدير )
 ( 6تجاه البرنامج التدريبى: ممحؽ البحث رقـ )المتدربيف إستبياف آراء  -4

مف اإلستبياف ىو إستطالع آراء المتدربيف تجاه التعمـ عف طريؽ البرنامج  اليدؼ
التدريبى المعد فى موضوع جودة الزي الموحد لمطياه، تضمف إعداد اإلستبياف غالؼ 
سـ الباحث وتخصصو، أيضًا اشتمؿ عمى أماكف  لتوضيح اليدؼ منو وعنواف البحث وا 

اإلسـ )كاف إختياريًا( وسنة التخرج  يدوف فييا المتدرب بياناتو الشخصية مف حيث
باإلضافة إلى العمر والخبرة السابقة فى موضوع التدريب أيضًا تعميمات اإلستبياف 

( عبارة كميا عبارات موجبة فيما عدا 14والتاريخ، كما اشتمؿ اإلستبياف عمى عدد )
جيؿ (، تعميمات اإلستبياف تضمنت شرح كيفية تس6، 3عبارتيف سالبتيف ىما رقمى )

( واحدة أماـ العبارة التى تتفؽ مع رأى اإلستجابة بعد قراءة كؿ عبارة ووضع عالمة )
المتدرب فى المكاف المخصص لذلؾ، والتأكيد عمى عدـ ترؾ أى عبارة بدوف عالمة، 

تصحيح اإلستبياف ُوضع ميزاف تقدير خماسى طبقًا لتصميـ "ليكرت"، تضمف خمسة ول
أوافؽ مطمقًا(، وتتدرج الدرجة فيما  )الإلى ( أوافؽ جداً مستويات لإلجابة يتدرج مف )

فى حالة العباراتيف  بينيما مف خمسة درجات إلى درجة واحدة ويعكس التصحيح
السالبتيف وتـ التصحيح عف طريؽ ترجمة عالمات إستجابات أفراد العينة مف المتدربيف 

 .درجة( 70إلى درجات، وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لإلستبياف )
 

                                                
 (3ووظائؼ المصححيف فى ممحؽ رقـ )أسماء  (*)
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 (7ممحؽ البحث رقـ ) استبياف أداء المدرب والبرنامج: -5
مف اإلستبياف ىو تقييـ أداء المدرب مف ِقبؿ المتدربيف وكذلؾ تسجيؿ آرائيـ  اليدؼ

تجاه الدورة التدريبية فى موضوع جودة الزي الموحد لمطياه، تضمف إعداد اإلستبياف 
سـ الباحث وتخصصو، أيضًا اشتمؿ عمى  غالؼ لتوضيح اليدؼ منو وعنواف البحث وا 

عمى أربعة االستبياف ًا( والتاريخ، اشتمؿ مكاف ليدوف فيو المتدرب اسمو )إختياري
، المحور الثانى ات ( عبار 10محاور، المحور األوؿ خاص بتقييـ المدرب وتكوف مف )

( عبارات، أما المحور الثالث تضمف 8عف محتوى البرنامج التدريبى وقد إحتوى عمى )
عبارات، المحور ( 2تقييـ الوسائؿ التعميمية المستخدمة لشرح البرنامج وتكوف مف عدد )

( عبارات، تعميمات اإلستبياف 5الرابع واألخير كاف لتقييـ مكاف التدريب وبو عدد )
( واحدة أماـ تضمنت كيفية تسجيؿ اإلستجابة بعد قراءة كؿ عبارة ووضع عالمة )

فى المكاف المخصص لذلؾ، والتأكيد عمى عدـ ترؾ  العبارة التى تتفؽ مع رأى المتدرب
تصحيح اإلستبياف ُوضع ميزاف تقدير خماسى طبقًا لتصميـ ولعالمة، أى عبارة بدوف 

"ليكرت"، تضمف خمسة مستويات لإلستجابة يتدرج مف )ممتاز( إلى )ضعيؼ(، وتتدرج 
الدرجة فيما بينيما مف خمسة درجات إلى درجة واحدة، وتـ التصحيح عف طريؽ ترجمة 

رجات، وبذلؾ تكوف الدرجة الكمية عالمات إستجابات أفراد العينة مف المتدربيف إلي د
 درجة(. 125لإلستبياف )

 تضمنت ىذه المرحمة الخطوات التالية:ثالثًا: مرحمة اإلنتاج واإلنشاء: 
 إنتاج عناصر برنامج التدريبي: .أ 
في  Microsoft Wordقاـ الباحث باستخداـ برنامج النصوص المكتوبة:  -1

ختيار أنواع خطوط إالكتابات النصية التي تظير عمى شاشات البرنامج، مراعيًا 
 عتماد عمى العبارات المختصرة.ستخداـ الفقرات الطويمة واإلإواضحة، مع تجنب 

: استخدمت الصور مف مصادر مختمفة منيا مواقع االنترنت، الصور الثابتة. 2
والصور التي تـ مسحيا مف المراجع، أو تـ إلتقاطيا عف شاشة الحاسب باستخداـ زر 

Print Screen. 
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  العرض: طرؽ -3
لعرض اإلطار النظرى بواسطة جياز الكمبيوتر عمى  power pointبرنامج  -

 data showالػ
عددىا عمى ىيئة مشاىد  movie makerبرنامج  - لتسجيؿ الفيديوىات وا 

 منفصمة.
رشاى لمعايير جودة الزى عمى المتدربيف )ممحؽ عرض مجمد بو الدليؿ اإل -

10)  
 تحديد خط سير البرنامج: .ب 

 
 التطبيقى -ب( خط سير البرنامج لإلطار النظرى أ، -1) صورة

 
 تجميع المادة العممية:

 (. 2كما بالصورة ) power pointتحضير النصوص باإلطار النظرى وعرضيا عمى برنامج  -1

   
 (3شاشة ) (2شاشة ) (1شاشة )

   
 (6شاشة ) (5شاشة ) (4شاشة )

   
 (9شاشة ) (8شاشة ) (7شاشة )
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 (12شاشة ) (11شاشة ) (10شاشة )

  
 (14شاشة ) (13شاشة )

 لإلطار النظرى لمبرنامج power point( توضح شاشات عرض 2صورة )
 

طار التطبيقى يحتوى عمى رسوـ توضيحية تـ رسميا إلرشادى لإإعداد دليؿ  -2
معايير جودة إنتاج الزى الموحد )سترة الشيؼ(  اليستريتور لتوضيح باستخداـ االدوب

 (5ممحؽ )
عرض فيديوىات لتنفيذ بعض التقنيات بالطريقة الصحيحة واستخداـ برنامج  تـ -3

moviemaker لحذؼ المقاطع الغير مرغوب بيا بالفيديو 

  
 (2مقطع ) (1مقطع )

  
 (4مقطع ) (3مقطع )

 ( توضح مقاطع لفيديوىات لتنفيذ تقنيات الجيوب والكـ3صورة )
 

 وتعني بتقويـ البرنامج التعميمي وتجريبو وتـ ذلؾ مف خالؿ: رابعًا : مرحمة التقويـ: 
  (9ممحؽ البحث رقـ )التقويـ البنائي )الداخمي( لمبرنامج:  -أ

تـ عرض البرنامج في صورتو النيائية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف 
في مجاؿ المالبس والنسيج. الستطالع آرائيـ عف صالحية البرنامج مف الناحيتيف 
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العممية والفنية وقد أجمع المحكميف عمى جودة البرنامج وصالحيتو لمتطبيؽ عمى 
 الطالب.

 التأكد مف صدؽ وثبات أدوات تقويـ البرنامج: -ب
)أسماء ووظائؼ المحكميف  صدؽ المحكميف ألدوات البحث "الصدؽ المنطقى": -ج

  (10فى ممحؽ البحث رقـ 
المتخصصيف وقد تراوحت  ( مف8تـ عرض أدوات البحث الست عمى عدد )

( عامًا، وذلؾ بيدؼ التأكد مف التصميـ 40: 20خبراتيـ فى مجاؿ التخصص بيف )
وكذلؾ دقتيا مف  كؿ منيا، الصحيح لألدوات وقدرتيا عمى القياس السميـ وفقًا ألىداؼ

حيث الدقة فى صياغة العبارات واألسئمة لغويًا ووضوحيا بحيث ال تحمؿ أكثر مف 
تيا لممحتوى ولمموضوع واليدؼ مف كؿ أداة، وشموليا عمى جميع النقاط معنى، ومالئم

 وقدرة المطموبة لمتقييـ، ومالئمة العبارات واألسئمة لمفئة المستيدفة فى كؿ أداة،
اإلختباريف عمى قياس التحصيؿ واكتساب الميارات التى تضمنيا البرنامج، وقد أبدى 

عديالت، وقد كانت نسبة إتفاؽ المتخصصوف بعض المالحظات وطمبوا بعض الت
 المحكميف المتخصصيف عمى مدى توافر بنود التحكيـ فى األدوات كالتالى: 

%، 90التحصيمى كانت نسبة إتفاؽ المحكميف عمى بنود التحكيـ  بالنسبة لإلختبار
% ، ومقياس التقدير 92%، وبطاقة المالحظة كانت 80أما اإلختبار الميارى فكانت 

اتفاؽ المحكميف الستبياف آراء المتدربات تجاه البرنامج التدريبى كانت %، أما نسبة 88
%، وتـ التصويب 82%، ونسبة االتفاؽ إلستبياف أداء المدرب والبرنامج 92بنسبة 

جراء التعديالت بناًء عمى مقترحات المحكميف المتخصصيف ومالحظاتيـ لألدوات  وا 
األسئمة وتعديؿ فى ترتيب بعضيا الستة، كاف أىميا إعادة صياغة بعض العبارات و 

البعض اآلخر لتقارب المعنى، ثـ أقروا بصالحية جميع األدوات لمتطبيؽ بعد  وحذؼ
 النيائية.صورتيا التصويب وبذلؾ أصبحت جميع األدوات فى 

  :وفيما يمى عرض الصدؽ والثبات اإلحصائى ألدوات البحث
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 صدؽ وثبات االختبار التحصيمي:
 الصدؽ: -1

 المنطقي:الصدؽ 
  تـ عرض االختبار التحصيمي عمى لجنة تحكيـ مف األساتذة المتخصصيف

بغرض التأكد مف مدى سيولة ووضوح عبارات االختبار، وارتباط األىداؼ 
بأسئمة االختبار، وقد أجمع المحكميف عمى صالحية االختبار التحصيمي 

 عمى مقترحاتيـ: لمتطبيؽ مع إبداء بعض المقترحات، وقد تـ تعديؿ اآلتي بناءاً 
 .تقميؿ عدد األسئمة 
 .مراعاة سيولة ووضوح الصياغة 

 تـ حساب معامؿ ثبات االختبار التحصيمي بالطرؽ اآلتية:  :الثبػات -2
تـ التأكد مف ثبات االختبار التحصيمي  الثبات باستخداـ التجزئة النصفية: -أ

لتعريؼ  0.888 –0.826باستخداـ طريقة التجزئة النصفية، وكانت قيمة معامؿ الثبات
ألسس تصميـ وتنفيذ الزي الموحد،  0.954–0.891الزي الموحد والجودة ومراقبتيا 

لألجزاء األكثر عرضة  0.935-0.873العتبارات جودة التصميـ،  0.771–0.712
 0.844–0.783ألنواع العيوب الممبسية لمزي الموحد،  0.799–0.730وب، لمعي

القترابيا مف  0.01لممجموع الكمي لالختبار التحصيمي، وىي قيـ دالة عند مستوى 
 الواحد الصحيح، مما يدؿ عمى ثبات االختبار التحصيمي.

لجودة لتعريؼ الزي الموحد وا 0.859وجد أف معامؿ ألفا =  ثبات معامؿ ألفا: -ب
العتبارات جودة  0.743ألسس تصميـ وتنفيذ الزي الموحد،  0.925ومراقبتيا، 
ألنواع العيوب الممبسية  0.766لألجزاء األكثر عرضة لمعيوب،  0.904التصميـ، 

لممجموع الكمي لالختبار التحصيمي، وىي قيـ مرتفعة وىذا دليؿ  0.812لمزي الموحد، 
 القترابيا مف الواحد الصحيح. 0.01ستوى عمى ثبات االختبار التحصيمي عند م
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( ثبات االختبار التحصيمي1جدوؿ )

 التجزئة النصفية معامؿ ألفا ثبات االختبار التحصيمي
 الداللة قيـ االرتباط الداللة قيـ االرتباط

 0.01 0.888 – 0.826 0.01 0.859 تعريؼ الزي الموحد والجودة ومراقبتيا
 0.01 0.954 – 0.891 0.01 0.925 الموحدأسس تصميـ وتنفيذ الزي 

 0.01 0.771 – 0.712 0.01 0.743 اعتبارات جودة التصميـ
 0.01 0.935 – 0.873 0.01 0.904 األجزاء األكثر عرضة لمعيوب

 0.01 0.799 – 0.730 0.01 0.766 أنواع العيوب الممبسية لمزي الموحد
 0.01 0.844 – 0.783 0.01 0.812 المجموع الكمي لالختبار التحصيمي ككؿ

 صدؽ وثبات االختبار التطبيقي المياري:
 صدؽ وثبات مقياس التقدير:

 الصدؽ: -1
تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف األساتذة المتخصصيف  الصدؽ المنطقي:

 وأقروا بصالحيتو لمتطبيؽ. 
 الثبات: -2

 ثبات المصححيف:
معامؿ االرتباط بيف الدرجات يمكف الحصوؿ عمى معامؿ ثبات المصححيف بحساب 

التي يعطييا مصححاف أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس االختبارات، وبعبارة أخرى فإف 
 كؿ مفحوص يحصؿ عمى درجتيف أو أكثر مف تصحيح اختبار واحد.

وتـ التصحيح بواسطة ثالثة مف األساتذة المحكميف وذلؾ باستخداـ مقياس التقدير 
 ؿ مصحح بعممية التقويـ بمفرده. في عممية التقويـ وقاـ ك

وقد تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات الثالث التي وضعيا المصححيف )س، 
ص، ع( لالختبار التطبيقي البعدي باستخداـ معامؿ ارتباط الرتب لكؿ عينة عمى حدة 

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( معامؿ االرتباط بيف المصححيف لالختبار المياري2جدوؿ ) 

 الصدر الياقة المصححيف
المرد 
 الظير األسورة الكـ الجيب والذيؿ

السفرة 
 الخمفية

الكسرات 
 والكالونات

تثبيت 
 التيكت

مقياس 
 التقدير

 0.826 0.864 0.901 0.815 0.712 0.781 0.801 0.840 0.958 0.745 0.851 س ، ص
 0.752 0.808 0.844 0.777 0.748 0.891 0.912 0.734 0.882 0.839 0.707 س ، ع
 0.870 0.723 0.837 0.850 0.941 0.820 0.764 0.866 0.790 0.925 0.813 ص ، ع

جدوؿ السابؽ ارتفاع قيـ معامالت االرتباط بيف المصححيف، وجميع يتضح مف ال
القترابيا مف الواحد الصحيح، مما يدؿ عمى ثبات مقياس  0.01القيـ دالة عند مستوى 

 التقدير.
 : نتائج البحث

ينص عمى ما يمي:"توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات  الفػرض األوؿ:
والميارات المتضمنة بالبرنامج التدريبي في التطبيقيف القبمي المتدربيف في المعارؼ 

 والبعدي لصالح التطبيؽ البعدي"
 ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

 ( داللة الفروؽ بيف متوسط درجات المتدربيف قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي3جدوؿ )

المتوسط  الفاعمية
 ابي"ـ"الحس

االنحراؼ 
 المعياري"ع"

عػدد أفراد 
 العينػة"ف"

درجػات 
 الحريػة"د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 2.991 24.548 القبمػػي
30 29 46.627 0.01 

 8.883 129.925 البعدي لصالح البعدي

 
 التدريبي( يوضح الفروؽ بيف متوسط درجات المتدربيف قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج 1شكؿ )
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

" وىي قيمة 46.627قيمة "ت" تساوي " (: أف1( والشكؿ )3يتضح مف الجدوؿ )
، حيث كاف متوسط درجات المتدربيف في 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في التطبيؽ القبمي 129.925التطبيؽ البعدي "
قية بيف التطبيقيف لصالح التطبيؽ البعدي، "، مما يشير إلى وجود فروؽ حقي24.548"

أي أف البرنامج التدريبي في ىذه الدراسة ناجح في تحقيؽ اليدؼ منو ويعمـ بالفعؿ 
 لألسس التي تتضمنيا وذلؾ بالنسبة لممعارؼ والميارات.

=  df،46.627= قيمة )ت( =  tولمعرفة حجـ التأثير تـ تطبيؽ معادلة ايتا:
 29درجات الحرية = 

n2 = t2 = 0.99 t2 + df 
 n2= 0.99وبحساب حجـ التأثير وجد إف 

n2 = 2√ n2 = 19.8 
√1-n2 

 ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا كاألتي:
 حجـ تأثير صغير = 0.2
 حجـ تأثير متوسط = 0.5
 حجـ تأثير كبير              = 0.8

 كبير.وىذا يعنى أف حجـ التأثير 
( 2018دراسة كؿ مف محمد قطب )وبذلؾ يتحقؽ الفرض األوؿ وىو ما يتفؽ مع 

والتي أكدت عمى فاعمية تصميـ وتجريب برنامج مقترح في تنمية معارؼ الطالب عمى 
تسعير منتجات المالبس الجاىزة مف خالؿ حساب التكاليؼ مما يرفع مف كفاءة الخريج 

لو مف أثر في خفض تكاليؼ المنتج، ودراسة  بما يؤىمو لمستقبؿ ميني ناجح. ولما
ـ( والتي أكدت عمى فاعمية تصميـ برنامج لمتدريب عمى التخطيط 2018) دعاء محمد

ومتابعة إنتاج المالبس الجاىزة إلكساب المتدربيف الميارات والمعارؼ الخاصة 
 بالتخطيط والمتابعة بعد التدريب. 
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2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

"توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات  الفػرض الثاني: ينص عمى ما يمي:
المتدربيف في االختبار المعرفي قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي لصالح التطبيؽ 

 البعدي" 
 ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:

بيقالقبمي والبعدي لموحدة األولي ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف في التط4جدوؿ )
 "تعريؼ الزى الموحد والجودة ومراقبتيا"

تعريؼ الزى 
الموحد والجودة 

 ومراقبتيا

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 9.159 29 30 0.456 0.848 القبمػػي
 1.114 7.523 البعػػدي لصالح البعدي

 
القبمي والبعدي لموحدة  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف في التطبيؽ2شكؿ )

 األولي "تعريؼ الزي الموحد والجودة ومراقبتيا"
 (:2( والشكؿ )4يتضح مف الجدوؿ )

الموحد والجودة ومراقبتيا"، " لموحدة األولي "تعريفالزي 9.159أف قيمة "ت" تساوي "
لصالح التطبيؽ البعدى، حيث كاف  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات 7.523متوسط درجات المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".0.848المتدربيف في التطبيؽ القبمي "
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 في التطبيؽ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف 5جدوؿ )
 القبمي والبعدي لموحدة الثانية "أسس تصميـ وتنفيذ الزي الموحد"

أسس تصميـ 
وتنفيذ الزي 

 الموحد

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.291 0.581 القبمػػي
30 29 7.442 

0.01 
 1.238 6.992 البعػػدي لصالح البعدي

 
القبمي والبعديمموحدة الثانية  التطبيؽفي  المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 3شكؿ )

 "أسس تصميـ وتنفيذ الزي الموحد"
 (:3( والشكؿ )5يتضح مف الجدوؿ )

الموحد"، " لموحدة الثانية "أسس تصميـ وتنفيذ الزي 7.442أف قيمة "ت" تساوي "
لصالح التطبيؽ البعدى، حيث كاف  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات 6.992متوسط درجات المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".0.581المتدربيف في التطبيؽ القبمي "

لموحدة الثالثة  والبعديالتطبيؽ القبمي  في المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 6) جدوؿ
 "اعتبارات جودة التصميـ"

اعتبارات 
جودة 
 التصميـ

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.870 1.001 القبمػػي
30 29 8.120 0.01 

 1.384 7.158 البعػػدي لصالح البعدي
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
لموحدة الثالثة التطبيؽ القبمي والبعدي  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف في4شكؿ )

 "اعتبارات جودة التصميـ"
 (:4( والشكؿ )6يتضح مف الجدوؿ )

" لموحدة الثالثة "اعتبارات جودة التصميـ"، وىي قيمة 8.120أف قيمة "ت" تساوي "
البعدى، حيث كاف متوسط  لصالح التطبيؽ 0.01مستوى ذات داللة إحصائية عند 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف 7.158درجات المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".1.001في التطبيؽ القبمي "

 الرابعةلموحدة  القبمي والبعدي التطبيؽفي  المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 7جدوؿ )
 "عرضة لمعيوباألجزاء األكثر "

األجزاء األكثر عرضة 
 لمعيوب

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري"ع"

عػدد أفراد 
 العينػة "ف"

درجات الحرية 
مستوى الداللة  قيمػة ت "د.ح"

 واتجاىيا

 0.01 10.103 29 30 0.638 1.182 القبمػػي
 1.552 7.803 البعػػدي لصالح البعدي

 
لموحدة  القبمي والبعدي التطبيؽفي  المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 5شكؿ )

 "األجزاء األكثر عرضة لمعيوب" الرابعة
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 (:5( والشكؿ )7يتضح مف الجدوؿ )
" لموحدة الرابعة "األجزاء األكثر عرضة لمعيوب"، 10.103أف قيمة "ت" تساوي "

لصالح التطبيؽ البعدى، حيث كاف  0.01 وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى
"، بينما كاف متوسط درجات 7.803متوسط درجات المتدربيف في التطبيؽ البعدي "

 ".1.182المتدربيف في التطبيؽ القبمي "
القبمي والبعدي لموحدة  ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف في التطبيؽ8جدوؿ )

 "لمزي الموحد الخامسة "أنواع العيوب الممبسية
أنواع العيوب 

الممبسية 
 لمزي الموحد

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري"ع"

عػدد أفراد 
 العينة"ف"

درجات 
مستوى الداللة  قيمػة ت الحرية"د.ح"

 واتجاىيا

 0.01 7.769 29 30 0.419 0.783 القبمػػي
 1.024 6.741 البعػػدي لصالح البعدي

 
لموحدة  القبمي والبعدي التطبيؽفي  المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 6شكؿ )

 الخامسة "أنواع العيوب الممبسية لمزي الموحد"
 (:6( والشكؿ )8يتضح مف الجدوؿ )

" لموحدة الخامسة "أنواع العيوب الممبسية لمزي 7.769أف قيمة "ت" تساوي "
البعدى،  لصالح التطبيؽ 0.01إحصائية عند مستوى الموحد"، وىي قيمة ذات داللة 

"، بينما كاف متوسط 6.741حيث كاف متوسط درجات المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".0.783درجات المتدربيف في التطبيؽ القبمي "
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

لممجموع  التطبيؽ القبمي والبعدي في المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 9جدوؿ )
 ار المعرفيالكمي لالختب

المجموع 
الكمي لالختبار 

 المعرفي

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 25.961 29 30 1.523 4.395 القبمػػي
 3.881 36.217 البعػػدي لصالح البعدي

 
التطبيؽ القبمي والبعديمممجموع الكمي  في المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 7شكؿ )

 لالختبار المعرفي
 (:7( والشكؿ )9يتضح مف الجدوؿ )

" لممجموع الكمي لالختبار المعرفي، وىي قيمة ذات 25.961أف قيمة "ت" تساوي "
لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف متوسط درجات  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 36.217المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
ىبة  الثاني وىو ما يتفؽ مع دراسة وبذلؾ يتحقؽ الفرض"، 4.395التطبيؽ القبمي "

ـ( والتي توصمت إلى أف تصميـ موقع تدريبي مقترح ساىـ في إكساب 2018محمود )
الجوانب المعرفية لمراقبة الجودة في مصانع المالبس الجاىزة لطالب الفرقة الرابعة 

ـ( التي أوضحت أىمية التدريب 2016) بقسـ المالبس والنسيج. ودراسة محمود طو
 احو في تحصيؿ المعارؼ لممتدربيف عف معايير جوده منتجات المالبس الجاىزة.ونج
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 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

الفػرض الثالث: ينص عمى ما يمي:"توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطي درجات 
المتدربيف في االختبار المياري قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي لصالح التطبيؽ 

 البعدي" 
 تطبيؽ اختبار "ت" والجداوؿ التالية توضح ذلؾ:ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ 

( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف في التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور 10جدوؿ )
 األوؿ "الياقة"

 الياقة
المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

 مستوى الداللة قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 10.335 29 30 0.881 2.635 القبمػػي
 2.510 11.599 البعػػدي لصالح البعدي

 
لممحور األوؿ في التطبيؽ القبمي والبعدي  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف8شكؿ )

 "الياقة"
 (:8( والشكؿ )10يتضح مف الجدوؿ )

األوؿ "الياقة"، وىي قيمة ذات داللة " لممحور 10.335أف قيمة "ت" تساوي "
البعدى، حيث كاف متوسط درجات  لصالح التطبيؽ 0.01إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 11.599المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".2.635التطبيؽ القبمي "
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ؽ القبمي والبعدي لممحور التطبيفي  المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 11جدوؿ )
 الثاني "الصدر"

 الصدر
المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 9.124 29 30 0.958 2.014 القبمػػي
 2.113 10.807 البعػػدي لصالح البعدي

 
لممحور  التطبيؽ القبمي والبعديفي  المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 9شكؿ )

 الثاني "الصدر"
 (:9( والشكؿ )11يتضح مف الجدوؿ )

" لممحور الثاني "الصدر"، وىي قيمة ذات داللة 9.124أف قيمة "ت" تساوي "
ات لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف متوسط درج 0.01إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 10.807المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".2.014التطبيؽ القبمي "

لممحور  التطبيؽ القبمي والبعدي ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف في12جدوؿ )
 "نياية الزى الثالث "المرد والذيؿ

المرد 
 والذيؿ

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 8.153 29 30 0.769 3.507 القبمػػي
 2.614 12.225 البعػػدي لصالح البعدي
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التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف في10شكؿ )

 " نياية الزى والثالث "المرد 
 (:10( والشكؿ )12يتضح مف الجدوؿ )

" لممحور الثالث "المرد والذيؿ"، وىي قيمة ذات داللة 8.153أف قيمة "ت" تساوي "
لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف متوسط درجات  0.01إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 12.225دي "المتدربيف في التطبيؽ البع
 ". 3.507التطبيؽ القبمي "

 التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور الرابع "الجيب"في المتدربين( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 13جدوؿ )

المتوسط  الجيب
 الحسابي"ـ"

االنحراؼ 
 المعياري"ع"

عػدد أفراد 
 العينػة"ف"

درجات 
الحرية 
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 13.635 29 30 0.860 3.614 القبمػػي
 2.918 15.065 البعػػدي لصالح البعدي

 
في التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف11شكؿ )

 الرابع "الجيب"
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 (:11( والشكؿ )13يتضح مف الجدوؿ )
" لممحور الرابع "الجيب"، وىي قيمة ذات داللة 13.635تساوي "أف قيمة "ت" 

البعدى، حيث كاف متوسط درجات  لصالح التطبيؽ 0.01إحصائية عند مستوى 
"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 15.065المتدربيف في التطبيؽ البعدي "

 ".3.614التطبيؽ القبمي "
التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور في المتدربينات ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درج14جدوؿ )

 الخامس "الكـ"

 الكـ
المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 10.661 29 30 0.612 2.441 القبمػػي
 2.451 11.119 البعػػدي لصالح البعدي

 
في التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف12شكؿ )

 الخامس "الكـ"
 (:12( والشكؿ )14يتضح مف الجدوؿ )

" لممحور الخامس "الكـ"، وىي قيمة ذات داللة 10.661أف قيمة "ت" تساوي "
متوسط درجات لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف  0.01إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 11.119المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".2.441التطبيؽ القبمي "
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( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربينفي التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور 15جدوؿ )
 السادس "األسورة"

 األسورة
المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 ""ع

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

 قيمػة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 0.01 7.100 29 30 0.539 2.571 القبمػػي
 2.003 10.998 البعػػدي لصالح البعدي

 
في التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف13شكؿ )

 السادس "األسورة"
 (:13( والشكؿ )15يتضح مف الجدوؿ )

" لممحور السادس "األسورة"، وىي قيمة ذات داللة 7.100أف قيمة "ت" تساوي "
لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف متوسط درجات  0.01إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 10.998المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".2.571"التطبيؽ القبمي 

التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور في  المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 16جدوؿ )
 السابع "الظير"

المتوسط  الظير
 الحسابي"ـ"

االنحراؼ 
 المعياري"ع"

عػدد أفراد 
 العينػة"ف"

درجػات 
مستوى الداللة  قيمػة ت الحريػة"د.ح"

 واتجاىيا
 0.01 8.009 29 30 0.443 1.127 القبمػػي

 1.529 7.315 البعػػدي لصالح البعدي
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في التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  ( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات المتدربيف14شكؿ )

 السابع "الظير"
 (:14( والشكؿ )16يتضح مف الجدوؿ )

" لممحور السابع "الظير"، وىي قيمة ذات داللة 8.009أف قيمة "ت" تساوي "
البعدى، حيث كاف متوسط درجات  لصالح التطبيؽ 0.01إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 7.315المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".1.127التطبيؽ القبمي "

في التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 17جدوؿ )
 "السفرة الخمفية"الثامف 

السفرة 
 الخمفية

المتوسط 
 الحسابي"ـ"

االنحراؼ 
 المعياري"ع"

عػدد أفراد 
 العينػة"ف"

درجػات 
مستوى الداللة  قيمػة ت الحريػة"د.ح"

 واتجاىيا
 0.01 6.193 29 30 0.637 0.864 القبمػػي

 1.420 5.527 البعػػدي لصالح البعدي

 
في التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  متوسطي درجات المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف 15شكؿ )

 الثامف "السفرة الخمفية"

0

2

4

6

8

 البعــدي القبلــي

1.127 

7.315 

 الظهر

0

1

2

3

4

5

6

 البعــدي القبلــي

0.864 

5.527 

 السفرة الخلفية



 

114 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   
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 (:15( والشكؿ )17يتضح مف الجدوؿ )
" لممحور الثامف "السفرة الخمفية"، وىي قيمة ذات داللة 6.193أف قيمة "ت" تساوي "
لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف متوسط درجات  0.01إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 5.527المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".0.864التطبيؽ القبمي "

التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  في المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 18جدوؿ)
 التاسع"الكسرات والكالونات"

الكسرات 
 والكالونات

المتوسط 
 الحسابي"ـ"

االنحراؼ 
 ياري"ع"المع

عػدد أفراد 
 العينػة"ف"

درجػات 
مستوى الداللة  قيمػة ت الحريػة"د.ح"

 واتجاىيا
 0.01 6.004 29 30 0.569 0.735 القبمػػي

 1.123 5.714 البعػػدي لصالح البعدي

 
التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  في المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 16شكؿ )

 "الكسرات والكالونات"التاسع 
 ( :16( والشكؿ )18يتضح مف الجدوؿ )

" لممحور التاسع "الكسرات والكالونات"، وىي قيمة ذات 6.004أف قيمة "ت" تساوي "
البعدى، حيث كاف متوسط درجات  لصالح التطبيؽ 0.01داللة إحصائية عند مستوى 

جات المتدربيف في "، بينما كاف متوسط در 5.714المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".0.735التطبيؽ القبمي "
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التطبيؽ القبمي والبعدي لممحور  في المتدربيف( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 19جدوؿ )
 العاشر "تثبيت التيكت"

تثبيت 
 التيكت

المتوسط 
 الحسابي"ـ"

االنحراؼ 
 المعياري"ع"

عػدد أفراد 
 العينػة"ف"

درجػات 
الداللة مستوى  قيمػة ت الحريػة"د.ح"

 واتجاىيا
 0.01 5.187 29 30 0.423 0.645 القبمػػي

 0.991 3.339 البعػػدي لصالح البعدي

 
لممحور  التطبيؽ القبمي والبعدي في المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 17شكؿ )

 العاشر "تثبيت التيكت"
 (:17( والشكؿ )19يتضح مف الجدوؿ )

" لممحور العاشر "تثبيت التيكت"، وىي قيمة ذات 5.187"أف قيمة "ت" تساوي 
لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف متوسط درجات  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 3.339المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
 ".0.645التطبيؽ القبمي "

التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموع  في المتدربيف ( داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات20جدوؿ )
 الكمي لالختبار المياري

المجموع الكمي 
لالختبار 
 المياري

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د.ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0.01 41.243 29 30 2.582 20.153 القبمػػي
 7.152 93.708 البعػػدي لصالح البعدي
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لممجموع  التطبيؽ القبمي والبعدي في المتدربيف( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات 18شكؿ )

 الكمي لالختبار المياري
 (:18( والشكؿ )20يتضح مف الجدوؿ )

" لممجموع الكمي لالختبار المياري، وىي قيمة ذات 41.243أف قيمة "ت" تساوي "
لصالح التطبيقالبعدى، حيث كاف متوسط درجات  0.01داللة إحصائية عند مستوى 

"، بينما كاف متوسط درجات المتدربيف في 93.708المتدربيف في التطبيؽ البعدي "
دراسة كؿ وبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث وىو ما يتفؽ مع "، 20.153التطبيؽ القبمي "

ـ( والتي توصمت إلى أف تصميـ موقع تدريبي مقترح ساىـ 2018مف: ىبة محمود )
في إكساب الجوانب المينية والميارية لمراقبة الجودة في مصانع المالبس الجاىزة 

ـ( التي 2016لطالب الفرقة الرابعة بقسـ المالبس والنسيج. ودراسة محمود طو)
أوضحت أىمية التدريب ونجاحو في تحصيؿ الميارات لممتدربيف عف معايير جوده 
منتجات المالبس الجاىزة. والتي تعتبر أحد أىـ المرتكزات التي تعتمد عمييا المؤسسات 
في تجويد أدائيا مف خالؿ النشاط التي تعمؿ فيو المؤسسة سواء كاف سمعة أو تقديـ 

ادة قدرة المؤسسة التنافسية وتسعى لمنع وتجنب حدوث خدمة، فيى تعمؿ عمى زي
المشكالت وتعزز قدرتيا عمى البقاء واالستمرار في ظؿ المتغيرات المتالحقة التي تؤثر 

 (2019عمى العالـ. )رنا نافع ، 
( عمى أف التدريب المستمر لمموارد البشرية بمختمؼ 2006وكما أكد ىشاـ طالب )

معاييرىا فى إنتاج الزي الموحد يعتبر مف أىـ مقومات فئاتيا عمى تطبيؽ الجودة و 
ومستمزمات التطويرووسيمة إلعداد كوادر بشرية مؤىمة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية 

 الحديثة نحو النمو واالستمرارية. 
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تختمؼ آراء المتدربيف اتجاه االبرنامج التدريبي  ينص عمى ما يمي: الفرض الرابع:
 متخصصة عمى معايير جودة الزي الموحد لمطياه"لخريجي الكميات ال

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب التكرارات والنسب المئوية آلراء المتدربيف اتجاه 
 معايير جودة الزي الموحد لمطياه"، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

ي الموحد معايير الجودة لمز  ( يوضح التكرارات والنسب المئوية آلراء المتدربيف اتجاه19جدوؿ )
 لمطياة.

 البنود ـ
 موافؽغير  موافؽ إلى حد ما موافؽ

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 خطوات الشرح واضحة ومبسطة -1
 %3.3 1 %10 3 %86.7 26 تعممت مف خالؿ الدورة بسيولة -2
 %3.3 1 %16.7 5 %80 24 اجد سيولة فى فيـ بعض األجزاء -3
 %3.3 1 %13.3 4 %83.3 25 ساعد التدريب عمى تحرى الدقة فى االداء -4
 %0 0 %10 3 %90 27 تتناسب طريقة الشرح مع قدراتى -5
 %6.7 2 %16.7 5 %76.7 23 ال اشعر بالممؿ اثناء التدريب -6
 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 أرى أف زمف الدورة مناسب -7
 %3.3 1 %13.3 4 %83.3 25 تشويؽيحتوي الشرح عمى عناصر  -8

يالئـ موضوع التدريب اسموب االنتاج  -9
 الكمى

26 86.7% 3 10% 1 3.3% 

 %6.7 2 %13.3 4 %80 24 يمكف تعمـ محتوى البرنامج بدوف تدريب -10

11- 
يساعد محتوى التدريب فى العمؿ بمجاؿ 

 الصناعة
27 90% 3 10% 0 0% 

 %3.3 1 %13.3 4 %83.3 25 الزي الموحدتتيح الدورة فيـ أسس جودة  -12

13- 
ساعدنى التدريب عمى رفع كفاءتى بالنسبة 

 لطرؽ تنفيذ الزي الموحد
26 86.7% 3 10% 1 3.3% 

 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 اشعر بالسعادة أثناء التدريب -14
مف  28يتضح مف الجدوؿ أف  " خطوات الشرح واضحة ومبسطة:1بالنسبة لبند " -1

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما  2%، بينما 93.3المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 %.6.7بنسبة 
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مف  26يتضح مف الجدوؿ أف  " تعممت مف خالؿ الدورة بسيولة:2بالنسبة لبند " -2
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما  3%، بينما 86.7المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 

 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و10بنسبة 
يتضح مف الجدوؿ أف  " ال أجد صعوبة فى فيـ بعض األجزاء:3بالنسبة لبند " -3
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى  5%، بينما 80مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  24

 .%3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و16.7حد ما بنسبة 
يتضح مف  " ساعدنى التدريب عمى تحرى الدقة فى األداء:4بالنسبة لبند " -4

مف المتدربيف  4%، بينما 83.3مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  25الجدوؿ أف 
مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و13.3كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة 

3.3.% 
 27يتضح مف الجدوؿ أف  الشرح مع قدراتى: " تتناسب طريقة5بالنسبة لبند " -5

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد  3%، بينما 90مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 %.10ما بنسبة 

مف  23يتضح مف الجدوؿ أف  " ال أشعر بالممؿ أثناء التدريب:6بالنسبة لبند "-6
متدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما مف ال 5%، بينما 76.7المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 

 %.6.7مف المتدربيف كانوا غير موافقيف بنسبة  2%، و16.7بنسبة 
مف  28يتضح مف الجدوؿ أف  " أرى أف زمف الدورة مناسب:7بالنسبة لبند "-7

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما  2%، بينما 93.3المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 %.6.7بنسبة 

 25يتضح مف الجدوؿ أف  " يحتوي الشرح عمى عناصر تشويؽ:8النسبة لبند "ب-8
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى  4%، بينما 83.3مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 

 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و13.3حد ما بنسبة 
يتضح مف الجدوؿ  اج الكمى:" يالئـ موضوع التدريب أسموب اإلنت9بالنسبة لبند "-9

مف المتدربيف كانوا  3%، بينما 86.7مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  26أف 
 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و10موافقيف إلى حد ما بنسبة 
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يتضح مف الجدوؿ  " يمكف تعمـ محتوى البرنامج بدوف تدريب:10بالنسبة لبند "-10
مف المتدربيف كانوا موافقيف  4%، بينما 80ربيف كانوا موافقيف بنسبة مف المتد 24أف 

 %.6.7مف المتدربيف كانوا غير موافقيف بنسبة  2%، و13.3إلى حد ما بنسبة 
يتضح  " يساعد محتوى التدريب فى العمؿ بمجاؿ الصناعة:11بالنسبة لبند "-11

مف المتدربيف  3%، بينما 90مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  27مف الجدوؿ أف 
 %.10كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة 

يتضح مف الجدوؿ  " تتيح الدورة فيـ أسس جودة الزي الموحد:12بالنسبة لبند "-12
مف المتدربيف كانوا  4%، بينما 83.3مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  25أف 

 %.3.3كاف غير موافؽ بنسبة مف المتدربيف  1%، و13.3موافقيف إلى حد ما بنسبة 
" ساعدنى التدريبعمى رفع كفاءتى بالنسبة لطرؽ تنفيذ الزي 13بالنسبة لبند "-13

%، بينما 86.7مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  26يتضح مف الجدوؿ أف  الموحد:
مف المتدربيف كاف غير  1%، و10مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة  3

 %.3.3نسبة موافؽ ب
مف  28يتضح مف الجدوؿ أف  " اشعر بالسعادة أثناء التدريب:14بالنسبة لبند "-14

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما  2%، بينما 93.3المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 .وبذلؾ يتحقؽ الفرض الرابع %،6.7بنسبة 

 

تختمؼ آراء المتدربيف اتجاه المدرب القائـ  ينص عمى ما يمي: الفرض الخامس:
 بالتدريب والبرنامج التدريبي القائـ عمى معايير الجودة لمزي الموحد لمطياة.

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ حساب التكرارات والنسب المئوية آلراء المتدربيف اتجاه 
لمزي الموحد  المدرب القائـ بالتدريب والبرنامج التدريبي القائـ عمى معايير الجودة

 لمطياة."، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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يوضح التكرارات والنسب المئوية آلراء المتدربيف اتجاه المدرب القائمبالتدريب  (20جدوؿ )
 والبرنامج التدريبي القائـ عمى معايير الجودة لمزي الموحد لمطياة "

 البنود ـ
 موافؽغير  موافؽ إلى حد ما موافؽ

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 المدرب "يمتـز بالمواعيد المحددة" :المحور األوؿ

 %3.3 1 %16.7 5 %80 24 يمتـز باإلطار العاـ لمبرنامج التدريبي 1
 %0 0 %3.3 1 %96.7 29 يتميز بالقدرة عمى شرح األفكار والمعمومات 2
 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 يتميز بالقدرة عمى نقؿ وتوضيح الميارات 3
 %3.3 1 %10 3 %86.7 26 يقدـ تدريبات وتطبيقات عممية متنوعة 4
 %3.3 1 %6.7 2 %90 27 يشجع المتدربيف عمى التفاعؿ والحوار 5
 %3.3 1 %13.3 4 %83.3 25 يدير وقت الجمسة التدريبية بكفاءة 6
 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 يتمتع بكفاءة عممية 7
 %0 0 %3.3 1 %96.7 29 اإلحتراـ يتمتع بشخصية تبعث عمى 8
 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 يتعامؿ مع المتدربيف باحتراـ وتقدير 9
 %3.3 1 %6.7 2 %90 27 ُأحب التواصؿ معو بعد االنتياء مف الدورة 10

 المحور الثاني: المحتوى"متنوع ويغطي جوانب متعددة"
 %3.3 1 %10 3 %86.7 26 مواكب لمتطمبات سوؽ العمؿ 1
 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 ُيكسب خبرة تساعد فى مجاؿ العمؿ 2
 %3.3 1 %13.3 4 %83.3 25 حقؽ ما جئت لتمقيو 3
 %0 0 %10 3 %90 27 أضاؼ البرنامج التدريبي خبرة تطبيقية 4

5 
التدريبات المقدمة كانت كافية لفيـ طرؽ 

 تدعيـ جاكيت البدلة الرجالي
29 96.7% 1 3.3% 0 0% 

 %3.3 1 %6.7 2 %90 27 البرنامج معمومات جديدةيقدـ  6
 %3.3 1 %10 3 %86.7 26 أحب االستمرار في تعمـ منتجات أخرى 7
 %3.3 1 %13.3 4 %83.3 25 كتيب الدورة مفيد 8

 المحور الثالث: الوسائؿ التعميمية "استخداـ أكثر مف وسيمة تعميمية"
الوسائؿ المستخدمة واضحة في توصيؿ  1

 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 المعمومات

 %3.3 1 %10 3 %86.7 26 يستخدـ وسائؿ تعميمية حديثة 2
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 البنود ـ
 موافؽغير  موافؽ إلى حد ما موافؽ

 النسبة% العدد النسبة% العدد النسبة% العدد
 المحور الرابع: مكاف التدريب "طريقة اإلعالـ عف التدريب جيد وسيؿ"

تتواجد أجيزة عرض بصرية وسمعية  1
 مساعدة

25 83.3% 4 13.3% 1 3.3% 

 %0 0 %6.7 2 %93.3 28 اإلتساع والفراغ المتاح جيد 2
 %0 0 %3.3 1 %96.7 29 مستوى اإلضاءة 3
 %0 0 %10 3 %90 27 التيوية ودرجة الحرارة 4
 %3.3 1 %10 3 %86.7 26 مواعيد التدريب اليومية 5

 المحور األوؿ: المدرب "يمتـز بالمواعيد المحددة"
 24الجدوؿ أف يتضح مف  " يمتـز باإلطار العاـ لمبرنامج التدريبي:1بالنسبة لبند "-1

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد  5%، بينما 80مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و16.7ما بنسبة 

يتضح مف الجدوؿ  " يتميز بالقدرة عمى شرح األفكار والمعمومات:2بالنسبة لبند "-2
مف المتدربيف كاف موافؽ  1% ، بينما 96.7قيف بنسبة مف المتدربيف كانوا مواف 29أف 

 % .3.3إلى حد ما بنسبة 
يتضح مف الجدوؿ أف  " يتميز بالقدرة عمى نقؿ وتوضيح الميارات:3بالنسبة لبند "-3
مف المتدربيف كانوا موافقيف  2%، بينما 93.3مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  28

 % .6.7إلى حد ما بنسبة 
يتضح مف الجدوؿ أف  " يقدـ تدريبات وتطبيقات عممية متنوعة:4سبة لبند "بالن -4
مف المتدربيف كانوا موافقيف  3%، بينما 86.7مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  26

 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و10إلى حد ما بنسبة 
يتضح مف الجدوؿ أف  لحوار:" يشجع المتدربيف عمى التفاعؿ وا5بالنسبة لبند "-5
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى  2%، بينما 90مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  27

 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و6.7حد ما بنسبة 
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 25يتضح مف الجدوؿ أف  " يدير وقت الجمسة التدريبية بكفاءة:6بالنسبة لبند "-6
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى  4%، بينما 83.3ا موافقيف بنسبة مف المتدربيف كانو 

 % .3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و13.3حد ما بنسبة 
مف المتدربيف  28يتضح مف الجدوؿ أف  " يتمتع بكفاءة عممية:7بالنسبة لبند "-7

موافقيف إلى حد ما بنسبة مف المتدربيف كانوا  2%، بينما 93.3كانوا موافقيف بنسبة 
6.7.% 

 29يتضح مف الجدوؿ أف  " يتمتع بشخصية تبعث عمى االحتراـ:8بالنسبة لبند "-8
مف المتدربيف كاف موافؽ إلى حد  1%، بينما 96.7مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 

 %.3.3ما بنسبة 
 28ف الجدوؿ أف يتضح م " يتعامؿ مع المتدربيف باحتراـ وتقدير:9بالنسبة لبند "-9

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى  2%، بينما 93.3مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 %.6.7حد ما بنسبة 

يتضح مف  " ُأحب التواصؿ معو بعد االنتياء مف الدورة:10بالنسبة لبند "-10
نوا مف المتدربيف كا 2%، بينما 90مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  27الجدوؿ أف 

 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و6.7موافقيف إلى حد ما بنسبة 
 

 المحور الثاني: المحتوى "متنوع ويغطي جوانب متعددة"
مف  26يتضح مف الجدوؿ أف  " مواكب لمتطمبات سوؽ العمؿ:1بالنسبة لبند " -1

كانوا موافقيف إلى حد ما مف المتدربيف  3%، بينما 86.7المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و10بنسبة 

 28يتضح مف الجدوؿ أف  " ُيكسب خبرة تساعد فى مجاؿ العمؿ:2بالنسبة لبند "-2
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى  2%، بينما 93.3مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 

 %.6.7حد ما بنسبة 
مف المتدربيف  25يتضح مف الجدوؿ أف  " حققت ما جئت لتمقيو:3لبند " بالنسبة -3

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة  4%، بينما 83.3كانوا موافقيف بنسبة 
 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و13.3
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لجدوؿ أف يتضح مف ا " أضاؼ البرنامج التدريبي خبرة تطبيقية:4بالنسبة لبند "-4
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى  3%، بينما 90مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  27

 %.10حد ما بنسبة 
" التدريبات المقدمة كانت كافية لفيـ طرؽ تدعيـ جاكيت البدلة 5بالنسبة لبند "-5

ا %، بينم96.7مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  29يتضح مف الجدوؿ أف  الرجالى:
 %.3.3مف المتدربيف كاف موافؽ إلى حد ما بنسبة  1
مف  27يتضح مف الجدوؿ أف  " يقدـ البرنامج معمومات جديدة:6بالنسبة لبند "-6

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما  2% ، بينما 90المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 % .3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و6.7بنسبة 

يتضح مف الجدوؿ أف  " أحب االستمرار في تعمـ منتجات أخرى:7بالنسبة لبند "-7
مف المتدربيف كانوا موافقيف  3%، بينما 86.7مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  26

 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و10إلى حد ما بنسبة 
مف المتدربيف كانوا  25مف الجدوؿ أف يتضح  " كتيب الدورة مفيد:8بالنسبة لبند "-8

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة  4%، بينما 83.3موافقيف بنسبة 
 % .3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1% ، و13.3

 

 المحور الثالث: الوسائؿ التعميمية "استخداـ أكثر مف وسيمة تعميمية"
يتضح مف  المستخدمة واضحة في توصيؿ المعمومات:" الوسائؿ 1بالنسبة لبند "-1

مف المتدربيف  2%، بينما 93.3مف المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة  28الجدوؿ أف 
 %.6.7كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة 

مف  26يتضح مف الجدوؿ أف  " يستخدـ وسائؿ تعميمية حديثة:2بالنسبة لبند "-2
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما  3%، بينما 86.7المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 

 %.3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و10بنسبة 
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 المحور الرابع: مكاف التدريب "طريقة اإلعالـ عف الدورة جيد وسيؿ"
يتضح مف  " تتواجد أجيزة عرض بصرية وسمعية مساعدة:1بالنسبة لبند "-1

مف المتدربيف  4%، بينما 83.3المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة مف  25الجدوؿ أف 
مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1%، و13.3كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة 

3.3.% 
مف  28يتضح مف الجدوؿ أف  " اإلتساع والفراغ المتاح جيد:2بالنسبة لبند "-2

المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما مف  2%، بينما 93.3المتدربيف كانوا موافقيف بنسبة 
 %.6.7بنسبة 

مف المتدربيف كانوا  29يتضح مف الجدوؿ أف  " مستوى اإلضاءة:3بالنسبة لبند "-3
 %.3.3مف المتدربيف كاف موافؽ إلى حد ما بنسبة  1%، بينما 96.7موافقيف بنسبة 

مف المتدربيف  27يتضح مف الجدوؿ أف  " التيوية ودرجة الحرارة:4بالنسبة لبند "-4
مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة  3%، بينما 90كانوا موافقيف بنسبة 

10.% 
مف المتدربيف  26يتضح مف الجدوؿ أف  " مواعيد التدريب اليومية:5بالنسبة لبند "-5

مف المتدربيف كانوا موافقيف إلى حد ما بنسبة  3%، بينما 86.7كانوا موافقيف بنسبة 
وبذلؾ يتحقؽ الفرض  %،3.3مف المتدربيف كاف غير موافؽ بنسبة  1و%، 10

 الخامس.
 

 التوصيات:
مف موضوع الدراسة في عمؿ مشاريع صغيرة في مجاؿ تصنيع الزى االستفادة  -1

 الموحد يتحقؽ بيا معايير الجودة.
تصميـ العديد مف البرامج التدريبية تيدؼ لزيادة وعي الفئات المختمفة في  -2

ىمية معايير الجودة وتطبيقيا في مجاؿ تصنيع المالبس والسيما أالمجتمع ب
 الزي الموحد.

إعداد العديد مف البرامج التدريبية تشمؿ معايير الجودة لمختمؼ مجاالت  -3
 المالبس والنسيج بشكؿ عاـ وتصنيع المالبس بشكؿ خاص.
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 المراجع
 أواًل: المرجع العربية :

: "برنامج تدريب المدربيف"، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، (2005) أكـر رضا -1
 القاىرة 

حتياجات نتاجيو لذوي اإلإل: "الكفاءة ا(2008) عبدالوىاب أماني عبدالمقصود -2
 نجمو المصرية، القاىره ألالخاصة"، مكتبو ا

: "إدارة الموارد البشرية"، كمية التجارة، جامعة (2019) أمؿ عبدالرحمف السيد -3
 ة القاىر 

: "فاعمية برنامج مقترح لخريجي قسـ (2018) دعاء أشرؼ جابر محمد -4
المالبس والنسيج في تخطيط ومتابعة إنتاج المالبس الجاىزة"، رسالة ماجستير، 

 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمواف 
: "متطمبات التصميـ الوظيفي لألزياء الموحدة (2009) دينا لطفي حامد مغيث -5

ماجستير، قسـ المالبس الجاىزة، كمية الفنوف  الفندقي"، رسالةفي المجاؿ 
 حمواف التطبيقية، جامعة

: "دراسة تحميمية لمالبس العامميف في (2009) رحاب مبروؾ عبداهلل أحمد -6
 مجاؿ الحديد والصمب إلعداد مواصفات وقائية تتفؽ مع طبيعة العمؿ"، رسالة

 االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفيةماجستير، قسـ المالبس والنسيج، كمية 
: "إعداد مواصفة مقترحة لمالبس العامميف في (2017) رقية صابر عبدالحميـ -7

صناعة الزجاج طبقًا الشتراطات األمف والسالمة المينية"، رسالة ماجستير، 
 قسـ المالبس والنسيج، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمواف 

طالبات الفرقة الرابعة بقسـ االقتصاد المنزلى : "تدريب (2019) رنا عباس نافع -8
مجمة  عمى معايير الجودة المختمفة مف خالؿ خط إنتاج تى شيرت نسائى"،

 العدد الرابع ،9المجمد  التصميـ الدولية،
: "دراسة المتطمبات الوظيفية لتصميـ (2006) شيريف صالح الديف عمى سالـ -9
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 دار الكتاب، ،: "التدريب والتدريس اإلبداعى"(2009) طارؽ السويداف -11
 لبناف بيروت،

عباس نوح سميماف محمد الموسوعي: "سيكولوجية الزي الموحد"، جامعة  -12
 الكوفو، عدد فبراير، كمية التربية المختمطة جامعة الكوفة

فخر الديف القال وآخروف: "طرائؽ التدريس العامة في عصر المعمومات"، دار  -13
 مارات إلالكتاب الجامعي، العيف، ا

، مكتبو 4: "عمـ النفس التربوي"، ط (2006) فؤاد أبو حطب، آماؿ صادؽ -14
 األنجمو المصرية

، عالـ 1نماذجو ومياراتو"، ط -: "التدريس(2003) كماؿ عبدالحميد زيتوف -15
 الكتب، القاىرة 

: "تصميـ مالبس لمطياىفى ضوء مفاىيـ السالمة (2020) لبنى عبدالعظيـ -16
جامعة  النوعية،كمية التربية  رسالة دكتوراه، قسـ االقتصاد المنزلى، المينية"،
 أسيوط 

: "إدارة الموارد البشرية"، كمية التجارة، (2008) محمد أيمف عبدالمطيؼ -17
 جامعة القاىرة 

: "فاعمية برنامج تدريبي لتسعير منتجات (2018) محمد مسعد محمد قطب -18
 المالبس الجاىزة"، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمواف 

:" فاعمية برنامج تدريبى لتنمية ميارات خريجى (2015) محمود محمد طو -19
قسـ والنسيج عمى معايير جودة منتجات المالبس الجاىزة"، رسالة ماجستير، 

 قسـ المالبس والنسيج، كمية األقتصادالمنزلى، جامعة حمواف 
 2003المعجـ الوجيز،  -20
 –معايير الجودة واإلعتماد في التعميـ: "(2018) ندى فيصؿ فيد الجميمي -21

ورقة عمؿ"، المؤتمر العممي "نحو االعتمادية في كميات التربية"، قسـ العمـو 
 التربوية والنفسية، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد 
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 كتوراه، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمواف الجودة وقياس فاعميتو"، رسالة د

: "أسس وتصميـ وتشغيؿ الزي الموحد في (2004) ىشاـ أحمد السيد عاصـ -23
ضوء مفاىيـ األماف والسالمة المينية"، رسالة ماجستير قسـ المالبس والنسيج، 

 ، جامعة حموافكمية االقتصاد المنزلي
شغيؿ لممالبس الطبية في : "التصميـ والت(2010) ىشاـ أحمد السيد عاصـ -24

ضوء مفاىيـ االمف والسالمة المينية"، رسالة دكتوراه، قسـ المالبس والنسيج، 
 االقتصاد المنزلي، جامعة حمواف كمية

: دليؿ التدريب القيادى،الطبعة األولى، الدار العربية (.2006) ىشاـ طالب -25
 لمعمـو
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