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عداد نموذج  فاعمية برنامج تدريبي إلكتروني لمراحل رفع قياس وا 
 العينة في صناعة المالبس الجاهزة باستخدام نظام چيمني
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جامعة األزهر -االقتصاد المنزلً  

 كرٌمان محمد مصطفى أحمد العشري
تخصص المالبس والنسٌج ماجٌستٌر  

جامعة األزهر -كلٌة االقتصاد المنزلً  

 



 

1046 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1047 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

فاعلٌة برنامج تدرٌبً إلكترونً لمراحل رفع قٌاس وإعداد نموذج العٌنة 

 فً صناعة المالبس الجاهزة باستخدام نظام چٌمنً

 أ. د/ مجدة مأمون محمد رسالن سلٌم
أستاذ تصنٌع المالبس بقسم المالبس 

جامعة  -كلٌة االقتصاد المنزلً -والنسٌج 
 حلوان

 أ.د/ والء على فهمً دٌاب
بقسم المالبس   النسٌجالمالبس وأستاذ 

جامعة  - كلٌة االقتصاد المنزلً -والنسٌج 
 األزهر

 أ. م. د/ نفٌسة أحمد أحمد علوان
أستاذ مساعد بقسم المالبس والنسٌج كلٌة 

جامعة األزهر -االقتصاد المنزلً  

 كرٌمان محمد مصطفى أحمد العشري
تخصص المالبس والنسٌجماجٌستٌر   

جامعة األزهر -كلٌة االقتصاد المنزلً  

 :ممخص البحث 
لرفع أداء المتدربات  ييدؼ ىذا البحث إلى تصميـ برنامج تدريبي إلكتركني مقترح

عداد نمكذج العينة في ص ناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ في مراحؿ رفع قياس كا 
برنامج چيمني مف حيث التحصيؿ المعرفي، كاألداء الميارل، كآراء المتدربات نحك ال

المقترح، كقد تـ إعداد األدكات كالتأكد مف صدقيا كثباتيا كىي  التدريبي اإللكتركني
لقياس آراء االختبارات المعرفية كالميارية، بطاقة مالحظة، مقياس تقدير، استبياف 

( متدربة مف 48المتدربات نحك البرنامج التدريبي، كقد أجرم البحث عمى عينة عددىا )
قسـ المالبس كالنسيج كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر، كجاءت نتائج  خريجات

البحث مؤكدة لفركض البحث كالتي تنص عمى فاعمية البرنامج المقترح ككجكد فركؽ 
يف متكسط درجات المتدربات في االختبار المعرفي كالميارل قبؿ ذات داللة إحصائية ب

كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي لصالح التطبيؽ البعدم، آراء المتدربات إيجابية نحك 
 طريؽ التدريب بالبرنامج المقترح.

 :الكممات المفتاحية 
 نظاـ چيمني، العينة نمكذج،  تدريبي برنامج، فاعمية
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 Abstract 

The aim of this research is to design a proposed e-training 

program to raise the performance of female trainees in the stages 

of raising the measurement and preparing the sample in Ready-

Made Garment Manufacturing via Gemini CAD in terms of 

cognitive achievement, skill performance, and female trainees’ 

opinions about the proposed e-training program. The tools were 

prepared and verified for their validity and reliability, namely 

cognitive and skill tests, a note card, a rating scale, and a 

questionnaire to measure the trainees’ opinions towards the 

training program. 

The research was conducted on a sample of (48) female trainees 

from the Department of Clothing and Textiles, Faculty of Home 

Economics, Al-Azhar University, and the results came The 

research confirms the acceptance of the research hypotheses, 

which states the effectiveness of the proposed program and the 

presence of statistically significant differences between the 

average scores of female trainees in the cognitive and skill test 

before and after the application of the training program in favor of 

the post application. The trainees’ opinions are positive towards 

the training path of the proposed program. 

 Keywords: Effectiveness, Program Training,  Sample Pattern, 

Gemini CAD Systems 



 

1049 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ( مقدمة البحثIntroduction:) 
تعد صناعة المالبس الجاىزة مف الصناعات التي نالت اىتمامان كبيران مف الدكلة ، 
حيث كثفت جيكدىا لمنيكض بتمؾ الصناعة لتكفير مستكل اقتصادم عالي عف طريؽ 
رفع مستكل الجكدة التي ال تعنى مجرد فحص المنتج النيائي لمتأكد مف مطابقتو 

المتفؽ عمييا كلكنيا أسمكب عممي كاقتصادم يعنى المساىمة في إنتاج لممكاصفات 
ممبس عمى مستكل مف الجكدة يككف قادران عمى المنافسة، كىك ما يتطمب القياـ 
بالدراسات المختمفة لمكاكبة التقدـ التكنكلكجي الذل تتبعو الدكؿ المنافسة، كلذلؾ يجب 

مالبس الجاىزة، كاستخداـ األساليب األخذ باألساليب الحديثة في مجاؿ صناعة ال
 التكنكلكجية الحديثة المتاحة.

كتعتبر عممية بناء النماذج مف العمميات األساسية في صناعة المالبس الجاىزة  
كالتي تعتمد عمى قياسات محددة يراعى فييا الدقة ألنيا تمثؿ أبعاد الجسـ القياسية 

كحياكة ، كعميو فإف أم خطأ في كتعتمد عمييا جميع المراحؿ التي تمييا مف قص 
قياس ما يؤدل إلى أخطاء عديدة في عمميات اإلنتاج، خاصة عندما يككف ىذا اإلنتاج 
كمي )بالجممة( ليذا فمصممي النماذج يجب أف يككنكا عمى كعى بدراسة الجسـ كأبعاده 

ناء لتحميميا كتحكيميا إلى مساحات تحاكى شكؿ الجسـ الحقيقي لإلنساف بحيث يراعى أث
رسميا مقادير الراحة المناسبة لتسيؿ عمى المستخدـ ارتدائيا كمنتج نيائي. )مجدة 

 (1381، 2018مأمكف سميـ:
" في صناعة المالبس ىي الترجمة الفعمية لفكرة Sampleكما تعتبر العينة "

المصمـ التي تكضح مدل صالحية التصميـ لمتنفيذ بكميات كبيرة، كبمقاسات متعددة، 
العينة تعد مف أىـ مراحؿ إنتاج المالبس؛ ألنيا تتنبأ بجكدة المنتج،  كمرحمة عمؿ

كتحدد العمميات التي يمر بيا أثناء اإلنتاج كمستمزمات اإلنتاج الالزمة كتكاليؼ اإلنتاج 
كسعر القطعة لممستيمؾ كالكقت المستغرؽ إلنتاج الطمبية بناءن عمى إمكانيات المصنع 

 (2016المتاحة. )محمد البدرم:
كيتميز العالـ المعاصر بالتطكرات السريعة كالمستمرة في مجاؿ المعرفة العممية 
يجاد أفراد متخصصيف  كالتقنية كقد أدت ثكرة المعمكمات إلى تحسيف جكانب التعميـ كا 
ذكم كفاءة متميزة، فإف التطكر الشامؿ لمعممية التعميمية يرتكز عمى تكنكلكجيا التعميـ 
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ات تعميمية ثرية ذات أىداؼ كاضحة كمحددة كمف كسائؿ بما تقدمو مف مناىج كخبر 
تكصيؿ المعمكمات كتنمية الميارات مف خالؿ استخداـ األدكات كاألجيزة كاستراتيجيات 
التعميـ، كما أف تكنكلكجيا التعميـ ُتعنى بتحسيف نكعية ككفاءة التعميـ مف خالؿ تعزيز 

 (.3، 2017الخبرات التي يمر بيا المتعمـ.)شيماء عسيمي: 
كعمى الرغـ مف ظيكر أساليب حديثة مف التطبيقات التكنكلكجية في مجاؿ التعميـ 
كالتدريب ، فإف مجاؿ المالبس كالنسيج عامة ، كالنماذج خاصة يحتاج إلى ادخاؿ مزيد 
مف التطكرات التكنكلكجية كتطبيقاتيا، كاحداث تغيير لمكصكؿ بالعممية التعميمية 

 (    1387ـ:2018ؿ. )مجدة مأمكف سميـ:كالتدريبية إلى مستكل أفض
كتنطمؽ أىمية التدريب مف ككنو عممية مستمرة نظران لمتطكر السريع في كافة 
األنشطة كالمجاالت، مما يستمـز مكاكبة ىذا التطكر. فيك كسيمو إلعداد الككادر البشرية 
المؤىمة لدفع قطاعات اإلنتاج نحك النمك كاالستمرارية.)مجدة مأمكف سميـ 

 (.2021كآخركف:
كقد أجريت العديد مف الدراسات في مجاؿ التدريب كفي صناعو المالبس كالتي  

ـ( التي 2016تختمؼ في محتكاىا عف البحث الحالي منيا دراسة "جيياف فيمي" )
ىدفت إلى إعداد برنامج تدريبي لتنمية ميارات تقنيات الخياطة في صناعة المالبس 

ب المتدربات المعارؼ كالميارات التي تفي احتياجات الجاىزة كمدل قدرتو عمى إكسا
ـ( التي ىدفت إلى االرتقاء بمستكل 2017سكؽ العمؿ، كدراسة "زينب عبد العزيز" )

خريجات القسـ لمعمؿ بصناعة المالبس الجاىزة كالمنافسة في سكؽ العمؿ كذلؾ في 
قو، القص، أما أربع ميارات كىي تصميـ العينة، فحص كفرد القماش، الباتركف كتعشي

ـ( فقد ىدفت إلى تحديد فاعميو البرنامج التدريبي في إكساب 2017دراسة "دعاء نبيؿ" )
الميارات األساسية الالزمة إلعادة ضبط الجكنمة الجاىزة، كما ىدفت دراسة صفاء 

( إلي قياس فاعمية التدريب اإللكتركني لطالبات االقتصاد 2017فتحي كآخركف )
يارة تدريج نماذج مالبس األطفاؿ. كىدفت دراسة "عال سالـ" المنزلي في تنمية م

(  إلى كضع برنامج تدريبي مقترح لتنمية الميارات كالمعارؼ في أحد مراكز 2018)
التدريب الميني لتأىيؿ العامميف في مجاؿ صناعة المالبس، كقياس فاعمية البرنامج 

كالميارم. كدراسة "ىبو رضا" التدريبي المقترح عمي تعمـ المتدربات لممجاؿ المعرفي 
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ـ( التي ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمطالب لمالئمة احتياجات 2018)
سكؽ العمؿ، كرفع كفاءة كمستكل أدائيـ في المعارؼ كالميارات المرتبطة بمراقبو 

ـ( ىدفت إلى بناء برنامج تدريبي لخطكات أخذ 2019الجكدة، كدراسة "سمر محمكد" )
ـ( 2019لجسـ لمطالبات باستخداـ جياز مبتكر، أما دراسة "عمي سيد" )قياسات ا

ىدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية المعرفية كالميارية لمعامميف ببرنامج تكافؿ 
ككرامة كتحديد التصكر التخطيطي المقترح إلشباع االحتياجات التدريبية لمعامميف 

ـ( 2019ي، كما ىدفت دراسة "رىاـ زكريا" )ببرنامج تكافؿ ككرامة لتحسيف أدائيـ المين
إلى بناء كقياس فاعمية البرنامج التدريبي في تحصيؿ المعارؼ كاكتساب الميارات 
األساسية الخاصة بتشغيؿ ماكينة الحياكة الصناعية، كىدفت أيضان دراسة "ياسميف 

رفي ـ( إلى قياس فاعمية برنامج تدريبي إلكتركني عمى التحصيؿ المع2020فتحي" )
كالميارم  لطرؽ بناء كضبط  نمكذج البنطمكف النسائي، كقياس آراء المتدربيف نحك 

( إلى تصميـ 2021البرنامج المقترح. كما ىدفت دراسة "مجدة مأمكف سميـ كأخركف )
برنامج تدريبي مقترح يساعد عمى التمكيف االقتصادم لممرأة الريفية في صناعة 

تحصيؿ المعرفي، كاألداء الميارم، آراء المتدربات المالبس كقياس فاعميتو مف حيث ال
نحك البرنامج التدريبي. كما يكجد قميؿ مف الدراسات التي تعرضت لدراسة برنامج 

( حيث ىدفت الدراسة إلي قياس 2018جيمني منيا "مجدة مأمكف سميـ، نفيسة عمكاف" )
االساسية لمالبس النساء  فاعمية استراتيجية التعمـ المقمكب في تعمـ بناء كتدريج النماذج

باستخداـ برنامج جميني مف حيث التحصيؿ المعرفي، كاألداء الميارم، كقياس آراء 
 الطالب.

كقد أكدت ىذه الدراسات فاعمية البرامج التدريبية في رفع مستكل المتدربيف 
كالمتدربات كالطالب. كتعتبر ىذه الدراسات محاكالت لمتطكير كاإلصالح، حيث ىدفت 

سات السابقة إلى قياس فاعمية البرامج اإللكتركنية ك التدريبية في مكضكعات  الدرا
مختمفة عف البحث الحالي في مجاؿ المالبس كأثبتت جميعيا فاعمية تمؾ البرامج عمى 
مستكل التحصيؿ كاألداء الميارم لدل الطالب أك المتدربيف. كعمى الرغـ مف اختالؼ 

جميعان تؤكد عمى دكر التدريب كأىميتو  في مجاؿ  ىذه الدراسات في أىدافيا إال أنيا
صناعة المالبس لما لو أثر كبير عمى رفع ميارات األفراد كثقؿ خبراتيـ. كفي ظؿ 
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التطكر المستمر في مجالي التعميـ كالتدريب كالتأكيد الدائـ عمى ضركرة تحديث كتطكير 
ة المعاصرة إلكساب الطالب البرامج التدريبية كاألكاديمية ، كاستخداـ التقنيات الحديث

الميارات كالمعارؼ العممية، كبالتالي تحقيؽ األىداؼ المنشكدة لمعممية التدريبية 
عداد برنامج تدريبي إلكتركني  كتحسينيا كزيادة كفاءتيا. مما دعا الباحثكف إلى تصميـ كا 
عداد نمكذج العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظ اـ لمراحؿ رفع قياس كا 

 چيمني.
  مشكمة البحث(Research Problem): 

مف خالؿ استطالع آراء طالبات الفرقة الرابعة قسـ المالبس كالنسيج عاـ 
عداد نمكذج 2017/2018 ـ، تبيف أنو ال تكجد لدييف خمفية عف مراحؿ رفع قياس كا 

 العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني.
انية لعدد مف مصانع المالبس الجاىزة بالمحمة الكبرل ككذلؾ تـ عمؿ دراسة ميد

كالتحدث مع عدد مف العامميف في قسـ العينات كتصميـ النماذج كجد أف الغالبية 
العظمى ليذه المصانع  تعتمد في عمميا عمى رفع قياسات عينات جاىزة، ثـ البدء في 

(، األمر چيمني إعداد النمكذج الخاص بيا عمى إحدل برامج رسـ النماذج )جربر،
الذل يجعؿ الكثير مف الخريجات يكاجيف بعض الصعكبات في بداية عمميف في قسـ 
العينات نتيجة عدـ التأىيؿ بشكؿ كامؿ عمى أسس رفع قياسات العينات المختمفة، 
ككذلؾ ليس لدييـ الخبرة لمتعامؿ مع برامج كأنظمة تصميـ كرسـ النماذج بالكفاءة 

ب كتعزيز الخبرات داخؿ سكؽ العمؿ. كمف ىنا جاءت الحاجة المطمكبة إلنجاز المطمك 
عداد  إلى اختيار مكضكع البحث " فاعمية برنامج تدريبي إلكتركني لمراحؿ رفع قياس كا 
نمكذج العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني" كتتمثؿ مشكمة 

 البحث في التساؤالت التالية: 
عداد نمكذج ما إمكانية إعداد برنامج  -1 تدريبي إلكتركني لمراحؿ رفع قياس كا 

 العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني؟
عداد  -2 ما فاعمية البرنامج اإللكتركني في التدريب لميارات مراحؿ رفع قياس كا 

 نمكذج العينة باستخداـ نظاـ چيمني؟
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ؿ المعرفي لممتدربات ما تأثير البرنامج اإللكتركني المقترح عمى زيادة التحصي -3
عداد نمكذج العينة في صناعة  كرفع مستكاىـ العممي لمراحؿ رفع قياس كا 

 المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني؟
ما تأثير البرنامج اإللكتركني المقترح عمى زيادة مستكل األداء الميارل  -4

عداد نمكذج العينة في صناعة الم البس لممتدربات لميارات لمراحؿ رفع قياس كا 
 الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني؟

ما آراء المتدربات تجاه البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح "لمراحؿ رفع قياس  -5
عداد نمكذج العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني".  كا 

 ( أهداف البحث(Objective: :يهدف البحث الحالي إلى 
عداد نمكذج العينة إعداد برنامج تدريبي إلكتركني م -1 قترح لمراحؿ رفع قياس كا 

 باستخداـ نظاـ چيمني.
عداد  -2 قياس فاعمية البرنامج اإللكتركني في التدريب لميارات مراحؿ رفع قياس كا 

 نمكذج العينة باستخداـ نظاـ چيمني.
قياس تأثير البرنامج التدريبي اإللكتركني عمى التحصيؿ المعرفي كالمعمكمات  -3

عداد نمكذج العينة باستخداـ نظاـ چيمني.المرتبطة بمراحؿ   رفع قياسات كا 
قياس تأثير البرنامج التدريبي اإللكتركني عمى األداء الميارل لميارات رفع  -4

عداد نمكذج العينة باستخداـ نظاـ چيمني.  قياسات كا 
 قياس آراء المتدربات نحك طريقة تعمـ البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح. -5

  أهمية البحث(Importance of the Study :):يسهم البحث في 
مسايرة االتجاىات العالمية المعاصرة كاستجابة لعديد مف تكصيات الدراسات  -1

كالبحكث كالمؤتمرات مف ضركرة تكظيؼ المستحدثات التكنكلكجية في العممية 
 التدريبية كالتعميمية لتجكيد عمميتي التعميـ كالتدريب.

تكنكلكجية الحديثة المتاحة لمتدريب في مجاؿ صناعة االستفادة مف األساليب ال -2
 المالبس الجاىزة.

يقدـ البحث أسمكب تدريب حديث يركز عمى المتدرب كيجعمو محكر العممية  -3
 التدريبية.



 

1054 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

المساىمة في ربط التعميـ األكاديمي بمجاالت سكؽ العمؿ كمصانع المالبس  -4
 الجاىزة.

ـ العينات كتصميـ النماذج باستخداـ نظاـ تنمية الميارات كالركح االبتكارية في قس  -5
 چيمني في مصانع المالبس الجاىزة.

استخداـ مستحدثات تكنكلكجيا التعميـ في تطكير بعض مناىج تدريس النماذج في  -6
 الكميات المتخصصة.

المساىمة في إعداد خريجيف لدييـ المكاصفات الالزمة الحتياجات سكؽ العمؿ  -7
 نسب البطالة. كالمساىمة في الحد مف ارتفاع

تحسيف العممية التعميمية كالصناعية كزيادة كفاءتيا لمسايرة متطمبات سكؽ العمؿ  -8
 كالتكنكلكجيا الحديثة.

 ( مصطمحات البحثDefinition of terms:) 
 " فاعميةEffectiveness:"(2003)المعجـ الكجيز: .ىي مقدرة الشيء عمى التأثير                                                   

كىي قياس مدل تحقيؽ أم نشاط ألىدافو، أك تعني القدرة عمى إحداث أثر حاسـ 
في زمف التعمـ، كما تعني تحديد األثر المرغكب أك المتكقع الذم يحدثو البرنامج 
المقترح بغرض تحقيؽ األىداؼ التي كضع مف أجميا، كيقاس ىذا األثر مف خالؿ 

في متكسطات درجات أفراد العينة في مكاقؼ فعمية  التعرؼ عمى الزيادة كالنقصاف
 ـ( 2000داخؿ معمؿ الدراسة. )فؤاد أبك حطب، آماؿ صادؽ:

كالمقصكد بيا إجرائينا في البحث الحالي قياس تأثير برنامج تدريبي إلكتركني 
عداد نمكذج العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ  لمراحؿ رفع قياس كا 

 ث التحصيؿ المعرفي كاألداء الميارل.چيمني مف حي
 البرنامج التدريبي: :training program مجمكعة الميارات المراد إيصاليا إلي

المتدرب كالتي تصاغ كفؽ أسمكب منظـ يبدأ بتحديد األىداؼ كينتيي بعممية التقييـ 
(www.wikibedi.org) 

  كثيقان بمجاؿ ما،  كىك مجمكعة مف المكضكعات أك التعميمات التي ترتبط ارتباطان
عيف تتبع فيو القكاعد التعميمية.)معجـ المعاني ، كترتب كتنظـ كفقان لييكؿ م

2017) 
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كما أنو خطة محكمة لعمؿ منسؽ أك سمسمة مف العمميات المعدة مسبقنا كالتي  -
 ـ(.2006تشكؿ في مجمكعيا عمميات تدريبية متكاممة. )فخر الديف كآخركف: 

لمرتبطة المتكاممة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ مف كىك مجمكعة مف الخبرات ا -
خالؿ أنشطة متنكعة لتنمية الفرد كتمكينو إلشباع احتياجات كعالج مشكالتو. 

 ـ( 2008)أماني عبدالكىاب: 
كىك أيضان خطة لتطكير الممارسات التعميمية كتحسينيا بحيث تتكافر فييا األىداؼ  -

مية، محتكم المادة الدراسية، نشاطات العامة، خصائص المتعمميف، األىداؼ التعمي
 ( Farrell: 2000:33التعمـ كالمصادر التعميمية كما تشمؿ أسمكب التقكيـ . )

 تيدؼ التي المنظمة الخطكات سمسمة مف أنو عمى إجرائيان  البرنامج تعريؼ كيمكف -
عداد نمكذج العينة في  المتدربات معارؼ كميارات اكساب إلى مراحؿ رفع قياس كا 

 المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني.   صناعة
 التدريب Training: ىك عممية منظمة مستمرة محكرىا الفرد كتيدؼ إلي إحداث

تغيرات محددة سمككية يتطمبيا الفرد كالعمؿ الذم يؤديو كالمنظمة التي يعمؿ فييا . 
 (.211ـ:2010)أمؿ عبد الرحمف ،

مية معارؼ الفرد كميارتو ألداء جيد نظامي متكامؿ مستمر ييدؼ إلي إثراء كتن -
 (.206ـ:2009عممو بدرجو عالية مف الكفاءة كالفاعمية . )كامؿ عمي متكلي ،

كىك نشاط مخطط ييدؼ إلى تزكيد األفراد بمجمكعة مف المعمكمات كالميارات التي  -
ـ : 2000)صالح الديف محمد : .ادة معدالت أداء الفرد في عمموتؤدم إلى زي

211 ) 
 إلكترونيElectronic:  : ىك طريقة لمتعميـ كالتدريب باستخداـ آليات االتصاؿ

الحديثة مف حاسب كشبكاتو ككسائطو المتعددة مف صكت كصكرة، كرسكمات، 
كآليات بحث، كمكتبات إلكتركنية، ككذلؾ بكابات اإلنترنت سكاء كاف عف بعد أك 

في إيصاؿ في الفصؿ الدراسي كالمقصكد ىك استخداـ التقنية بجميع أنكاعيا 
 (WWW.E-learning.com) المعمكمة لممتعمـ بأقصر كقت كأقؿ جيد كأكبر فائدة

 " )النموذج )الباترونPattern:"  النمكذج في المغة: مثاؿ الشيء في صكرتو
 (2003المختارة كجمعو نماذج. )المعجـ الكجيز: 

http://www.e-learning.com)/
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مثاؿ، نمكذج لتفصيؿ قطعة قماش كافية لخياطة ثكب.  كيعتبر النمكذج بكجو عاـ -
 (2002)منير البعمبكي: 

 :النموذج األساسي Basic pattern : ىك مجمكعة مف الخطكط اليندسية
كالمستقيمة كالمنحنية المتداخمة الناتجة عف استخداـ القياسات المختمفة ألبعاد 

ردية كالتي تتخذ في النياية الجسـ المأخكذة مف جدكؿ القياسات أك مف القياسات الف
شكالن مماثالن لو كيطمؽ عميو النمكذج األساسي ألنو ال يحتكم عمى أم تصميـ. 

 (.2021)مجدة سميـ ، شيماء السخاكم: 
ككظيفة النمكذج األساسي ىي اعطاء الخط البسيط الخارجي لمزم، كالذم يمكف  -

 ,Aldrich) تطكيره ألم شكؿ مف أشكاؿ النماذج كفقا لمتصميـ المطمكب.
Winfred :2008) 

 العينة "sample ىي الترجمة الفعمية لفكرة المصمـ كمدم صالحية التصميـ :"
لمتنفيذ كىي التي تحكـ عمي نجاح التصميـ مف عدمو كعمي اساسيا يتـ كضع 
خطة العمؿ لإلنتاج الكمي بمصانع المالبس الجاىزة . ) سياـ زكي كاخركف : 

2003.) 
 نظام چيمني Gemini CAD Systems" ىك أحد أنظمة النماذج أك :"

الباتركنات األكركبية التي تكفر حمكالن متكاممة لتصميـ الباتركنات كالتدريج كعممية 
التعشيؽ األكتكماتيؾ. كىك أكركبي المنشأ صمـ ليمبي احتياجات صناعة المالبس 

الية حيث يقكـ بعمؿ تصميـ كتدريج ككذلؾ تعشيؽ النماذج بسرعة كبيرة كدقة ع
 كمبيكتر مما يرفع مف جكدة المنتجكبشكؿ أكتكماتيؾ باستخداـ ال

(https://germiniegypt.page) ،(https://www.geminicad.com) 
 ( منهج البحثMethodology:) افو منيجييف ىما:يتبع ىذا البحث لتحقيؽ أىد 
عداد نمكذج العينة باستخداـ نظاـ  - المنيج الكصفي لدراسة مراحؿ رفع قياس كا 

 چيمني كقياس آراء المتدربات نحك تعمـ البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح.
كذلؾ لمالئمتو لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كما يتبع ىذا البحث المنيج شبو التجريبي  -

عداد في كاألداء الميارل المرتبط في قياس التحصيؿ المعر  بميارات رفع قياس كا 
 نمكذج العينة باستخداـ نظاـ چيمني قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج المقترح.

https://germiniegypt.page/
https://www.geminicad.com/
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 عينة البحثResearch sample : ( متدربة مف 48) تككنت عينة البحث مف
خريجات المالبس كالنسيج  ليس لدييف خبرة سابقة بمحتكل البرنامج التدريبي 

 ح.المقتر 
 ( أدوات البحثTools:) 
 استمارة تحميؿ محتكل البرنامج التدريبي المقترح. -1
 استمارة تحكيـ األىداؼ العامة كالمعرفية كالميارية كالكجدانية لمحتكل البرنامج. -2
 استمارة تحكيـ صالحية البرنامج التدريبي اإللكتركني لمتطبيؽ. -3
لممعمكمات في البرنامج اختبار تحصيمي )قبمي/ بعدم( لقياس تحصيؿ المتدربات  -4

 التدريبي اإللكتركني المقترح.
لقياس اكتساب المتدربات لمميارات المتضمنة في اختبار ميارم )قبمي/ بعدم(  -5

  البرنامج التدريبي المقترح.
المتضمنة  بطاقة مالحظة لتقييـ أداء المتدربات في اكتساب ميارة رفع القياس -6

 .بالبرنامج التدريبي
يـ أداء المتدربات في اكتساب ميارات رسـ كتدريج كتعشيؽ مقياس تقدير لتقي -7

 المتضمنة بالبرنامج التدريبي.نمكذج العينة 
 .اإللكتركني المقترحاستبياف لقياس آراء المتدربات تجاه البرنامج التدريبي  -8
 ( حدود البحثDelimitations :)اقتصرت حدكد البحث عمى االتي: 
 48ساعات يكميا( بإجمالي ) 6اـ( بمعدؿ )أي 8استغرؽ التدريب ) زمنية:حدود  -

 ـ(.2020ـ/2019ساعة( كذلؾ في العاـ الجامعي )
 جامعة األزىر. -كمية االقتصاد المنزلي حدود مكانية: -
رفع قياسات العينة كبناء نمكذج )باتركف( كتدريج كتعشيؽ  مراحؿ حدود موضوعية: -

 العينة باستخداـ نظاـ چيمني.
( ليس لدييف خبرة 48بس كالنسيج ككاف عددىف )خريجات المال حدود بشرية: -

 سابقة بمحتكل البرنامج التدريبي المقترح.
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 ( فروض البحثHypothesis of the Study:) 
البرنامج التدريبي اإللكتركني لو فاعمية في تحصيؿ كاكتساب ميارات رفع قياس  -1

عداد نمكذج العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيم  ني.كا 
يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات المتدربات في االختبار المعرفي قبؿ  -2

 التدريبي لصالح التطبيؽ البعدم.كبعد تطبيؽ البرنامج 
يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات المتدربات في التطبيؽ القبمي  -3

 كالبعدم لالختبار الميارل لصالح التطبيؽ البعدم.
إيجابية تجاه طريقة تعمـ البرنامج التدريبي اإللكتركني لمراحؿ رفع  آراء المتدربات -4

عداد نمكذج العينة الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني.  قياس كا 
 يتـ تنفيذ البحث باإلجراءات التالية: :إجراءات البحث 
االطالع عمى الدراسات السابقة كالمراجع المتخصصة المتعمقة بمكضكع البحث  -1

 كأكجو االستفادة منيا.كتحديد اتجاىاتيا 
إعداد كتصميـ البرنامج التدريبي اإللكتركني في ضكء األىداؼ كالميارات التي تـ  -2

 ( ADDIEتحديدىا كذلؾ كفقان لنمكذج )
 إعداد أدكات البحث كتشمؿ: -3

 استمارة تحميؿ محتكل البرنامج التدريبي المقترح. . أ
 كجدانية لمحتكل البرنامج.استمارة تحكيـ األىداؼ العامة كالمعرفية كالميارية كال . ب

 ج. استمارة تحكيـ صالحية البرنامج التدريبي اإللكتركني لمتطبيؽ.
اختبار تحصيمي )قبمي / بعدم( لقياس تحصيؿ المتدربات لممعمكمات  . د

 كالمعارؼ بالبرنامج المقترح كقياس صدقو كثباتو.
برنامج ىػ. اختبار ميارم لقياس اكتساب المتدربات لمميارات المتضمنة في ال

 التدريبي المقترح كقياس صدقو كثباتو.
المتضمنة لتقييـ أداء المتدربات في اكتساب ميارة رفع القياس بطاقة مالحظة  . ك

 بالبرنامج التدريبي.
في اكتساب ميارات رسـ كتدريج كتعشيؽ مقياس تقدير لتقييـ أداء المتدربات  . ز

 المتضمنة بالبرنامج التدريبي.نمكذج العينة 
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 اس آراء المتدربات تجاه البرنامج التدريبي.استبياف لقي . ح
 تطبيؽ البرنامج تطبيقان قبميان كبعديان. -4
معالجة البيانات إحصائيان بعد التطبيؽ كالتقكيـ عف طريؽ تفريغ البيانات الستخراج  -5

 النتائج.
 تفسير نتائج البحث. -6
 كضع تكصيات البحث. -7

عداد البرنامج:  الخطوات اإلجرائية لتصميم وا 
ع عمى الدراسات السابقة كالمراجع المتخصصة المتعمقة بالعينة الجاىزة تـ االطال -1

، البرامج التدريبية اإللكتركنية چيمنيكمراحؿ إعداد نمكذج العينة مف خالؿ نظاـ 
 كتحديد اتجاىاتيا كأكجو االستفادة منيا.

عداد برنامج تدريبي إلكتركني -2 عداد نمكذج العينة في  تصميـ كا  لمراحؿ رفع قياس كا 
في ضكء األىداؼ كالميارات التي  صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني

لما لو مف فاعمية عمى المستكم التجريبي  (ADDIL)تـ تحديدىا كذلؾ كفقان لنمكذج 
عبيكي، عبد ال ـ (، )ىناء2018)نادر محمكد: مف خالؿ دراسة كال مف دراسة

ـ(، )محمد بف عايض 2017:ـ(، )فاتف عبد المجيد2016:  الكريـ عبد اهلل
( كما انو اتفؽ مع  2020ـ(، )ياسميف فتحي:2018ـ(، )ىبو رضا:2017محمد:

البحث الحالي في إعداد كتصميـ البرنامج التدريبي اإللكتركني إلي خمسة مراحؿ 
 الذم يتضمف الخطكات كالمراحؿ التالية:

 ""Analysisالمرحمة األولى: التحميل 
د األىداؼ العامة التي تصؼ عمى نحك مف اإلمكانات يعني تحدي تحميل المهام -1

التي بكسع المتدرب أف يظيرىا بعد تفاعمو مع كسيمة ما، كتكمف أىمية تحديد 
اليدؼ التدريبي العاـ في أنيا تساعد المصمـ عمى تكجيو اإلمكانيات التدريبية 

كمياراتيف المتاحة في االتجاه الصحيح لتحسيف أداء الطالبات المتدربات كمعارفيف 
كاتجاىاتيف، لتتمكف المتدربات مف أداء ما ُدربف مف أجمو بكفاءة عالية، لمعالجة 

 الفجكة بيف الكضع الحالي كالكضع المطمكب مستقبميان.
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ىك التدريب عمى ميارات رفع قياسات  الهدف العام لمبرنامج التدريبي اإللكتروني: -2
عدادىا باستخداـ نظاـ چيمني م ف خالؿ خمسة محاكر رئيسية العينة الجاىزة كا 

 كىي:
 :كيفية رفع قياسات أبعاد العينة الجاىزة. المحور األول 
 :تشغيؿ نظاـ چيمني المستخدـ في رسـ كتدريج كتعشيؽ  المحور الثاني

 النماذج.
 :كيفية استخداـ القياسات المرفكعة في رسـ النماذج باستخداـ  المحور الثالث

 مني.أدكات برنامج التصميـ في نظاـ چي
 :تدريج نمكذج العينة إلى ثالثة قياسات باستخداـ أدكات برنامج  المحور الرابع

 التصميـ في نظاـ چيمني.
  :تعشيؽ كطباعة ماركر نمكذج العينة مف خالؿ نظاـ چيمني.المحور الخامس 
يكمف تحديد المشكمة في تحديد االحتياجات التدريبية كلتحديدىا تـ  تحديد المشكمة: -3

 ما يمي:
عداد   -أ تحديد االحتياجات التدريبية لبناء البرنامج التدريبي لمراحؿ رفع قياس كا 

نمكذج العينة باستخداـ نظاـ چيمني، كذلؾ بعمؿ دراسة ميدانية لعدد مف مصانع 
مع عدد مف العامميف في قسـ  الكبرل كالمقابمة الشخصيةالمالبس الجاىزة بالمحمة 

لغالبية العظمى ليذه المصانع تعتمد في العينات كتصميـ الباتركنات كجد أف ا
عمميا عمى رفع قياسات عينات جاىزة، ثـ البدء في إعداد النمكذج أك الباتركف 
الخاص بيا عمى احدل أنظمة كبرامج رسـ النماذج، األمر الذل جعؿ الكثير مف 
الخريجيف يكاجيكا بعض الصعكبات في بداية عمميـ في قسـ العينة نتيجة عدـ 

بشكؿ كامؿ عمى أسس رفع قياسات العينات المختمفة ، ككذلؾ ليس لدييـ التأىيؿ 
الخبرة لمتعامؿ مع برامج كأنظمة تصميـ كرسـ النماذج بالكفاءة المطمكبة إلنجاز 

 المطمكب كتعزيز الخبرات داخؿ سكؽ العمؿ.
قبؿ البدء في البرنامج  لقياس الخبرة السابقة لممتدرباتتصميـ استبياف  -ب

عداد نمكذج العينة باستخداـ  التدريبي نحك معرفة المتدربات عف مراحؿ رفع قياس كا 
( لطالبات الفرقة الثالثة قسـ المالبس كالنسيج عاـ 1نظاـ چيمني ممحؽ )
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ـ لقياس المستكل الفعمي لألداء الكاقعي الحالي كتحديده، بحيث 2017/2018
الكاجب تكافرىا  يتضمف مجمكعة مف األسئمة، تيدؼ إلى التعرؼ عمى الميارات

لمطالبات المتدربات في رفع قياسات العينات المختمفة ثـ البدء في إعداد النماذج 
الخاص بيا عمى احدل أنظمة كبرامج رسـ النماذج )الباتركف(، كاشتممت استمارة 

( في المكاف المحدد √( عبارات محددة لإلجابة عنيا بكضع عالمة )6االستبياف )
اف التقدير الثالثي )أعرؼ، أعرؼ إلى حد ما، ال أعرؼ(، لكؿ عبارة كفقان لميز 

 كخانة رابعة إلضافة أم مالحظات.
بعد االنتياء مف لقياس الخبرة السابقة لممتدربات، تـ مقارنة المستكل الحالي  -ج

لألداء بالمستكل المثالي لو، كتحديد حجـ الفجكة )االنحرافات( بينيما، فأثبتت نتائج 
فر الخبرة الكافية لدل الطالبات في كال مف مياراتي: رفع قياسات االستبياف عدـ تكا

العينات الجاىزة أك استخداـ أنظمة رسـ النماذج مثؿ چيمني في إعداد نمكذج 
 العينة ثـ تدريجيا كتعشيقيا.

صياغة قائمة باالحتياجات )الغايات( التدريبية مرتبة حسب األىمية فمف خالؿ  -د
مف مصانع المالبس الجاىزة بالمحمة الكبرل كالمقابالت التي الدراسة الميدانية لعدد 

تمت مع عدد مف العامميف في قسـ العينات كتصميـ النماذج، باإلضافة إلى تحميؿ 
نتائج استبياف لقياس الخبرة السابقة لممتدربات كذلؾ تـ التأكيد عمى ضركرة كجكد 

الجاىزة، ثـ البدء في برامج تدريبية متخصصة لتحديد أسس رفع قياسات العينات 
إعداد النماذج الخاصة بيا عمى احدل أنظمة كبرامج رسـ النماذج إلكساب 
الطالبات المتدربات ميارات جديدة في أخذ القياسات كتأىيميف لمتعامؿ مع برامج 
تصميـ كرسـ النماذج بالكفاءة المطمكبة، كأف ىناؾ احتياج لمثؿ ىذه النكعية مف 

 البرامج التدريبية.
تحديد طبيعة المشكمة كأسبابيا، لتحديد ما إذا كانت مشكمة تدريبية تحتاج إلى  -ق

تصميـ تدريبي، أـ أنيا غير تدريبية كال تحتاج إلى تصميـ تدريبي، كمف كؿ ما 
 سبؽ تبيف أف ىناؾ مشكمة تدريبية كتحتاج إلى تصميـ برنامج تدريبي.



 

1062 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابعـ العدد  السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

التدريبي المقترح تـ اختيار  الفئة المستيدفة مف ىذا البرنامج: في ظؿ البرنامج -4
المتدربات مف خريجات المالبس كالنسيج كمية االقتصاد المنزلي جامعة األزىر 

 .ـ2020/  2019لمعاـ الدراسي 
" تتضمف ىذه المرحمة تحديد األىداؼ اإلجرائية، Designالمرحمة الثانية: التصميم "

نامج، كما يتـ تصميـ كفي ىذه المرحمة يتـ كضع الخطكط العريضة لمحتكيات البر 
 مبدئي لمبرنامج التدريبي اإللكتركني )السيناريك(.

 :اليدؼ مف البرنامج يجب أف يككف كاضح كمحدد  تحديد أهداف البرنامج التدريبي
كيقدـ لممتدربات في بداية عرض البرنامج، كيساعد تحديد األىداؼ التدريبية في 

يمكف عف طريقيا تقكيـ البرنامج،  اختيار المادة العممية كأساليب تدريسيا كالتي
ككفقان لنتائج استبياف تحديد االحتياجات التدريبية، تـ تحديد األىداؼ التدريبية 

 لمبرنامج التدريبي كاالتي: 
 األهداف التدريبية العامة لمبرنامج: - أ
  اكتساب المعارؼ كالمعمكمات كالميارات اإليجابية المتعمقة بأسس رفع قياسات

فة كالتعامؿ مع برامج إعداد النماذج )الباتركف( لرفع كفاءة الخريجات العينات المختم
 كتعزيز خبراتيف داخؿ سكؽ العمؿ.

  تغيير اراء المتدربات كسمككيف إيجابيان نحك أسس رفع قياسات العينات المختمفة
 كالتعامؿ مع برامج إعداد النماذج المختمفة.

 (2ج التدريبي: ممحق )تحديد األهداف اإلجرائية أو السموكية لمبرنام - ب
تـ تقسيـ األىداؼ اإلجرائية )األىداؼ المعرفية، األىداؼ الميارية، األىداؼ 
الكجدانية(، كتـ كضع أىداؼ شاممة لكؿ محاكر البرنامج ثـ لكؿ محكر مف محاكر 

 :البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح كما يمي
 األهداف المعرفية:

 تيا لضماف دقة القياسات المرفكعة مف العينة.تذكر الضكابط التي يجب مراعا .1
 ُتحدد األجزاء المختمفة المككنة لنمكذج العينة . .2
 تستنبط الشركط الكاجب أخذىا في االعتبار عند فرد العينة لرفع قياساتيا. .3
 ُتعدد القياسات الالزمة لعمؿ النمكذج األساسي لمعينة. .4
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القائميف برفع القياسات مف تتعرؼ عمى األخطاء الشائعة التي يقع فييا أغمب  .5
 العينات الجاىزة.

 ُتعدد إمكانيات الرسـ كالتدريج كالتعشيؽ ببرنامج التصميـ في نظاـ چيمني. .6
ضافة نقاط كتحكيؿ الخطكط  .7 ُتعرؼ أدكات چيمني المستخدمة في رسـ المستطيؿ كا 

 . نيات لضبط عمؿ الحرداتالمستقيمة إلى منح
 أدكات الرسـ في چيمني.تشرح مراحؿ رسـ النماذج باستخداـ  .8
ضافة  .9 ُتكضح األدكات المستخدمة عند إضافة اتجاىات النسيج عمى كؿ قطعة كا 

 مسمى لكؿ قطعة كالبيانات األساسية عمى خطكط النمكذج.
 تُبيف كؿ أداة مستخدمة عند عمؿ تدريج لمقطع كنقاط التدريج األساسية.  .10
مرفكعة بشريط القياس تُفسر أسباب القياـ ببعض التعديالت في القياسات ال .11

 )المازكرة( عند تحكيميا لقياسات في نمكذج رسـ البرنامج.
 األهداف المهارية )النفس حركية(: تهتم بالمهارات اليدوية.

 جاىزة ) العينة(تتدرب عمى رفع قياس المقاسات مف عمى القطع الممبسية ال .1
 ُتجيد عممية رفع القياسات في أقؿ كقت ممكف. .2
اسب لإلجراءات التصحيحية لمعالجة أخطاء رفع قياس بعض تتخذ القرار المن .3

 األجزاء.
ُتميز بيف أدكات الرسـ المختمفة ببرنامج التصميـ في نظاـ چيمني ككيفية تفعيؿ كؿ  .4

 أداة بداخمو.
ُتجيد رسـ النمكذج باستخداـ أدكات الرسـ في برنامج التصميـ في نظاـ چيمني  .5

 الحياكة.كأدكات القياس كأدكات إضافة سماحيات 
ُتطابؽ بيف القياسات مف عمى القطع الممبسية الجاىزة كقياسات النمكذج المرسـك  .6

 داخؿ برنامج التصميـ في نظاـ چيمني.
 ُتحمؿ كؿ أداة مف أدكات البرنامج كالمياـ التي تستطيع ىذه األداة أف تقكـ بيا. .7
اس أكبر ُتؤدل الخطكات الالزمة لعمؿ التدريج بما ال يقؿ عف مقاس أصغر كمق .8

 عف مقياس العينة األساسية لمبنطمكف كالبمكزة.
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ُتطبؽ الخطكات الالزمة لعمؿ تعشيؽ كؿ األجزاء بعد تدريجيا لكؿ مف البنطمكف  .9
 كالبمكزة.

 األهداف الوجدانية: تهتم باتجاهات الطالبات واآلراء.
 تحافظ عمى اتباع اإلرشادات الدقيقة المكجية ليا في أخذ القياسات. .1
 ذ القياسات في مكاضعيا الصحيحة.تيتـ بأخ .2
 ُتراعى اتباع الشركط بدقة عند أخذ القياسات. .3
تُقدر أىمية أدكات نظاـ چيمني كما يكفره مف كقت كجيد كدقة عالية في تنفيذ  .4

 النماذج المطمكبة مف حيث الرسـ كالتدريج كالتعشيؽ.
 دقة كتركيز.التعشيؽ( باىتماـ ك  –التدريج  -الرسـ –ُتمارس العمؿ )رفع القياس  .5
 :تتضمف ىذه المرحمة كضع الخطكط  تحديد محتوى البرنامج التدريبي اإللكتروني

عداد كسائؿ التدريب  العريضة لمحتكل البرنامج التدريبي اإللكتركني، اختيار كا 
كتحديد الجدكؿ الزمني لتنفيذ كتقكيـ البرنامج، كتـ تنظيـ محتكل البرنامج التدريبي 

عداده في الصكرة المالئمة حتى تستطيع اإللكتركني في تسمسؿ م نطقي كا 
المتدربات مف خاللو الفيـ الجيد لممحتكل كيحقؽ اليدؼ المرجك منو، كتـ تقسيـ 

 البرنامج التدريبي اإللكتركني خمسة محاكر تدريبية كىي:
 :كيفية رفع قياسات أبعاد العينة الجاىزة. المحور األول 
 :مستخدـ في رسـ كتدريج كتعشيؽ النماذج.تشغيؿ نظاـ چيمني ال المحور الثاني 
 :كيفية استخداـ القياسات المرفكعة في رسـ النماذج باستخداـ أدكات  المحور الثالث

 برنامج التصميـ في نظاـ چيمني.
 :تدريج نمكذج العينة إلى ثالثة قياسات باستخداـ أدكات برنامج  المحور الرابع

 التصميـ في نظاـ چيمني.
  :عشيؽ كطباعة ماركر نمكذج العينة مف خالؿ نظاـ چيمني.تالمحور الخامس 
 ( 3تصميم استمارة محتوي البرنامج التدريبي اإللكتروني: ممحق)  تـ إعداد

استمارة تحكيـ لمحتكل البرنامج التدريبي اإللكتركني المقترح ثـ عرض االستمارة 
كضح ( إلبداء الرأم حكؿ محتكاىا كالتي ت15عمى السادة المحكميف ممحؽ )

اإلجراءات المتضمنة في المكضكع كالالـز التدريب عمييا، لتكضيح الدقة كالصحة 
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العممية في صياغة العبارات كمدل تكافر سالمة ككضكح عبارات محاكر محتكل 
 البرنامج التدريبي اإللكتركني كارتباط المحتكم المقترح باألىداؼ العامة كاإلجرائية.

صالحية استمارة محتكل البرنامج التدريبي  كقد أجمع األساتذة المحكميف عمى
اإللكتركني المقترح مع أداء بعض المقترحات لبعض بنكد محتكل البرنامج التدريبي 

 . اإللكتركني كقد تـ التعديؿ بناء عمى مقترحاتيـ
 ( ممحق :)تـ كصؼ ( 4تصميم مبدئي لمبرنامج التدريبي اإللكتروني )السيناريو

ك( التي يتـ تصميميا في البرنامج التدريبي اإللكتركني تفصيمي لمشاشات )السيناري
 بما تتضمنو مف نصكص كأشكاؿ كصكت مسجؿ كفيديك.

 كركعي في إعداد السيناريك الجكانب التالية:  
  .تكزيع المحتكل عمى الشاشات المختمفة كمراعاه ترابطيا كتسمسميا 
 .تحديد مكاف النصكص المكتكبة كتحديد مكاف الصكر 
 صكت كالفيديك كالمؤثرات الصكتية.تحديد ال 
 .تحديد أدكات التفاعؿ 
 .تحديد شكؿ كتصميـ الشاشة 
 Developmentالمرحمة الثالثة: التطوير /اإلنتاج         

عداد البرنامج:  تـ في مرحمة التطكير ترجمة مخرجات عممية أواًل: خطوات تصميم وا 
قيقي، كيتـ في ىذه المرحمة التصميـ مف مخططات كسيناريكىات إلى برنامج تدريبي ح

نتاج مككنات البرنامج التدريبي اإللكتركني، كخالؿ ىذه المرحمة تـ تطكير  تأليؼ كا 
التدريب ككؿ الكسائؿ التدريبية التي تستخدـ فيو، كمكاد أخرل داعمة، كقد يشمؿ تمؾ 

 (، كتـ ذلؾ تبعان لمخطكات التالية:Software( كالبرامج )Hardwareاألجيزة )
كر تـ إعداد تصة البرنامج التدريبي اإللكتروني واختيار نظام التأليف: برمج -1

، كما يحتكيو مف معارؼ كميارات حكؿ مكضكع التدريب، مبدئي لتصميـ البرنامج
حيث تـ دمج جميع العناصر كالكسائؿ داخؿ شاشات البرنامج، كقد تـ استخداـ 

لذم يتميز بسيكلة ( لبرمجة المحتكل التدريبي كاAdobe directorبرنامج )
 ، كتـ تكضيح شاشات البرنامج التدريبي اإللكتركني كما بالجدكؿ التالي:االستخداـ 
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شاشات البرنامج التدريبي اإللكتروني ( يوضح1جدول )  
 (كاف البرنامج التدريبيشاشة افتتاحية: )عن

 

 شاشة إرشادية: )تعميمات السير داخؿ البرنامج(

 
 شاشة القائمة الرئيسية

 

شاشة عرض األىداؼ الخاصة بالبرنامج 

 
 شاشة قائمة المحتكيات

 

 شاشة قائمة البرنامج

 
 شاشة االختبار المعرفي

 

 شاشة االختبار الميارل 
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 شاشة محتكم تشغيؿ نظاـ چيمني

 

رسـ نمكذج العينة شاشة     

 
تدريج نمكذج العينة شاشة   

 

 شاشة محتكم تعشيؽ كطباعة الماركر

 
شة تقييـ االختبار التحصيميشا  

 

 شاشة الخركج مف البرنامج

 
تـ عرض البرنامج التدريبي اإللكتركني  عرض البرنامج عمى مجموعة من المحكمين: -2

المقترح عمي مجمكعة مف المحكميف لمتأكد مف صحة التنظيـ كالتسمسؿ المنطقي 
كمات المقدمة، كمناسبة لممعمكمات كخمك البرنامج مف األخطاء اإلمالئية، ككضكح المعم

النص المكتكب لمصكر الثابتة كالمتحركة، إضافة إلى مدل تزامف التعميؽ الصكتي مع 
خطكات الصكر المتحركة كالتأكد مف األيقكنات كاألزرار، كما تـ إعداد استمارة لتحكيـ 

كقد  التكنكلكجية،( مف الناحية العممية كالناحية 7البرنامج التدريبي اإللكتركني ممحؽ )
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المحكميف عمى جكدة كصالحية البرنامج التدريبي اإللكتركني لمتطبيؽ عمى  اتفؽ
 المتدربات مع بعض المقترحات كتـ التعديؿ بناءن عمى مقترحاتيـ. 

يتـ تحديد نجاح البرنامج  إعداد أدوات تقييم البرنامج التدريبي اإللكتروني: ثانيًا:
لتي كضع مف أجميا مف خالؿ التقكيـ، كليذا التدريبي اإللكتركني في تحقيؽ األىداؼ ا

عداد  تضمف البرنامج أساليب التقكيـ المختمفة التي تشمؿ الجكانب المعرفية كالميارية كا 
األدكات المناسبة لقياس ىذه المعارؼ كالميارات المتضمنة داخؿ البرنامج التدريبي 

 اإللكتركني. كتشمؿ أدكات التقييـ ما يمي:
اس المعمكمات كالمعارؼ التي اكتسبيا المتدربات في البرنامج اختبار تحصيمي لقي -1

 التدريبي اإللكتركني.
اختبار ميارم لقياس األداء الميارل التي اكتسبيا المتدربات في البرنامج التدريبي  -2

 اإللكتركني كتـ تقييمو بما يمي:
 مالحظة لتقييـ أداء المتدربات عمى ميارة رفع قياسات أبعاد العيناتبطاقة  - أ

 الجاىزة.
مقياس تقدير لتقييـ أداء المتدربات عمى ميارات رسـ كتدريج كتعشيؽ النماذج  - ب

 باستخداـ نظاـ چيمني. 
 نحك البرنامج التدريبي. استبياف آراء المتدربات -3
 (8ممحؽ )اختبار تحصيمي )قبمي / بعدي(:  -1
قياس تحصيؿ المتدربات المعارؼ المتضمنة داخؿ هدف االختبار التحصيمي:  .أ 

رنامج التدريبي اإللكتركني المقترح، كقد تـ تقسيـ االختبار المعرفي إلى عدد مف الب
 األسئمة تحتكم عمى المحاكر الرئيسية لمبرنامج.

( 100يحتكم االختبار التحصيمي عمى )صياغة مفردات االختبار التحصيمي: ب. 
تالؼ سؤاؿ مف أسئمة االختيار مف متعدد يحتكم كؿ سؤاؿ عمى أربع بدائؿ مع اخ

كتـ إعداد أسئمة االختبار بحيث ُتغطي  ترتيب كضع اإلجابة الصحيحة في كؿ سؤاؿ.
كؿ أجزاء البرنامج كالجكانب المعرفية المختمفة مف تذكر كفيـ كتطبيؽ كتتفؽ اتفاقان كثيقان 

 .مع أىداؼ البرنامج التدريبي، حيث ُيطبؽ قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي
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تـ إعداد مفتاح تصحيح االختبارات ( 9ممحؽ )إلجابة: إعداد مفتاح تصحيح ا . ج
اإللكتركنية متضمنة اإلجابات النمكذجية الصحيحة، حتى تككف عممية التصحيح دقيقة 
كمكضكعية كبعيدة عف الذاتية، كقد تـ تكزيع الدرجات عمى األسئمة بكاقع درجة كاحدة 

درجة الكمية كالنيائية لكؿ إجابة صحيحة كصفر لإلجابة الخاطئة كعمى ذلؾ تككف ال
 ( درجة.100لالختبار التحصيمي )

 (10ممحؽ )االختبار المهارى )قبمي / بعدي(:  -2
قياس مستكل أداء المتدربات لمميارات المتضمنة بالبرنامج  هدف االختبار المهارى: .أ 

 التدريبي اإللكتركني المقترح.
عة مياـ يتطمب احتكل االختبار عمى عدد أرب صياغة مفردات االختبار المهارى: .ب 

 تنفيذىا كىي كالتالي:
 .رفع القياسات الالزمة لرسـ النمكذج الخاص بالعينة .1
 .چيمنيرسـ نمكذج العينة باستخداـ القياسات المرفكعة مف خالؿ أدكات برنامج  .2
كمقاس أصغر  Largeتدريج نمكذج العينة المرسكمة لمحصكؿ عمى مقاس أكبر  .3

Small. 
 .چيمنيعينة المدرجة مف خالؿ نظاـ تعشيؽ كطباعة ماركر نمكذج ال .4
تـ التصحيح بكاسطة ثالثة مف المتخصصيف مف قسـ  تصحيح االختبار المهارى: .ج 

المالبس كالنسيج بالكمية عف طريؽ كضع عالمة أماـ التقدير الذم ينطبؽ عمى البند 
المكجكد بالمقياس، كتـ التصحيح باستخداـ مقياس لمتقدير كبطاقة مالحظة كىما كما 

  :يمي
 (11ممحؽ )بطاقة المالحظة:  -3
ىك مالحظة كتقكيـ كقياس مستكل األداء الميارل المناسب  هدف بطاقة المالحظة: .أ 

لكؿ متدربة عمى حدة أثناء أداء الميارة كالتي ال ُيمكف قياسيا بعد االنتياء مف التنفيذ، 
 مف عمى العينة. كتستخدـ بطاقة المالحظة لتقييـ ميارة رفع القياسات 

تـ تصميـ بطاقة مالحظة لتقييـ ميارة رفع القياسات مف عمى بطاقة المالحظة:  إعداد .ب 
 ( عبارة.72العينة الجاىزة. كبمغ عدد الميارات )
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تـ تحديد مكاف ليضع كؿ مصحح عالمة تدؿ عمى رأيو التصحيح ببطاقة المالحظة:  .ج 
اف التقدير الثالثي في درجة األداء لكؿ ميارة كفقان لميزاف التقدير الثالثي، كاستخداـ ميز 

كالذم يبدأ بو درجتاف لػػ )أداء جيد(، كدرجة كاحدة لػػ )أداء متكسط(، كصفر لػػ )أداء 
ضعيؼ( في بناء بطاقة المالحظة، عمى أف تككف الدرجة النيائية لبطاقة المالحظة 

 ( درجة. 144)
 (12ممحؽ ) مقياس التقدير: -4
لممتدربات، كتـ إعداد ل المناسب قياس مستكل األداء الميار  هدف مقياس التقدير: .أ 

مقياس التقدير لتقييـ ميارة استخداـ أدكات برنامج چيمني في التصميـ كالتدريج 
 ( محاكر.4كالتعشيؽ كبمغ عدد المحاكر )

( ميارات لتشغيؿ 4تـ إعداد مقياس التقدير ليحتكم عمى ) إعداد مقياس التقدير: .ب 
( ميارة في تدريج نمكذج العينة، 28)( ميارة لرسـ نمكذج العينة، 109البرنامج، )

 ( ميارة.164( ميارة لمتعشيؽ، عمى أف يككف المجمكع الكمي لمميارات )23)
تـ تحديد مكاف ليضع كؿ مصحح عالمة تدؿ عمى  التصحيح بمقياس التقدير: ج.

درجة األداء لكؿ خطكة كفقان لميزاف التقدير الثالثي، كاستخداـ ميزاف التقدير الثالثي 
م يبدأ بو درجتاف لػػ )أداء جيد(، كدرجة كاحدة لػػ )أداء متكسط(، كصفر لػػ )أداء كالذ

 ( درجة لمقياس التقدير.328الدرجة النيائية ) كتككفضعيؼ( في بناء مقياس التقدير، 
 (13استبيان آراء المتدربات: ممحق ) -5
كتركني التعرؼ عمى آراء المتدربات في البرنامج التدريبي اإلل هدف االستبيان: .أ 

 المقترح.
يحتكم االستبياف عمى ثالث محاكر )المحكر األكؿ: التجييز  إعداد االستبيان: .ب 

كاإلعداد لمبرنامج التدريبي، المحكر الثاني: المدرب، المحكر الثالث: المحتكل 
العممي لمبرنامج كأسمكب العرض( ككؿ محكر يحتكم عمى مجمكعة مف العبارات 

لبرنامج التدريبي اإللكتركني، كما استخدـ ميزاف تتعمؽ بآراء المتدربات حكؿ ا
التقدير الثالثي )مكافؽ، مكافؽ إلى حد ما، غير مكافؽ( في بناء االستبياف، كعمى 

 ( أماـ التقدير الذم يكافؽ رأيو أماـ كؿ عبارة.√المتدربة كضع عالمة )
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زاف ( عبارة، كتـ استخدـ مي39بمغ عدد عبارات االستبياف ) تصحيح االستبيان: .ج 
التقدير الثالثي )مكافؽ، مكافؽ إلى حد ما، غير مكافؽ( في بناء االستبياف، كبذلؾ 

 (.78تككف الدرجة الكمية لالستبياف )
 ثالثًا: صدق وثبات أدوات البحث:

 صدق وثبات االختبار التحصيمي )القبمي/ البعدي(: -1
عية قكاميا لمتأكد مف صدؽ كثبات االختبار التحصيمي تـ تطبيقو عمى عينة استطال

معامالت الصدؽ كالثبات  خمسة متدربات، كقد تـ ضبط االختبار مف خالؿ حساب
 كالتالي:

 :تـ عرض الصكرة األكلية لالختبار التحصيمي عمى لجنة تحكيـ  الصدق المنطقي
مف األساتذة المتخصصيف بقسـ المالبس كالنسيج كتكنكلكجيا التعميـ بغرض التأكد 

ات االختبار، كارتباط األىداؼ بأسئمة االختبار، كقد مف مدل سيكلة ككضكح عبار 
أجمع المحكميف عمى صالحية االختبار التحصيمي لمتطبيؽ مع إبداء بعض 
المقترحات، كقد تـ تعديؿ أسئمة االختبار مف حيث الصياغة في ضكء ما أبداه 

 السادة المحكميف مف مالحظات كمقترحات. 
 ات االختبار التحصيمي بطريقتيف كما يمي: ثبتـ حساب  ثبات االختبار التحصيمي:

 Alphaتـ حساب ثبات االختبار التحصيمي باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ .أ 
Cronbach. 

تعتمد طريقة التجزئة  (:Split- Half)الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية  .ب 
النصفية في حساب الثبات عمى تقسيـ االختبار لنصفيف كحساب ثبات كؿ نصؼ 

يما منفردان، كقد تـ حساب ثبات التجزئة النصفية لالختبار، كقد تـ حساب معامؿ من
 ارتباط سبيرماف بيف النصفيف. ككانت النتائج كما بالجدكؿ التالي:
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( ثبات االختبار التحصيمي3جدول )  

 المحاور
 التجزئة النصفية معامل ألفا

قيم 
 االرتباط

مستوي 
مستوي  قيم االرتباط الداللة

 الداللة

0.914 – 0.856 0.01 0.883 األول: رفع قياس العينة  0.01 
0.946 – 0.888 0.01 0.911 الثاني: تشغيل نظام چيمني  0.01 

الثالث: رسم نموذج العينة   0.785 0.01 0.752 – 0.812  0.01 
0.767 – 0.705 0.01 0.736 الرابع: تدريج نموذج العينة   0.01 
0.952 – 0.894 0.01 0.927 الخامس: تعشيق العينة  0.01 
0.837 – 0.771 0.01 0.806 االختبار التحصيمي ككل  0.01 

السابؽ أف معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لالختبار التحصيمي بمغ ( 3)يتضح مف الجدكؿ 
(، 0.911(، كلمحكر: تشغيؿ نظاـ چيمني )0.883لمحكر: رفع قياس العينة )
(، 0.736(، كلمحكر: تدريج نمكذج العينة )0.785كلمحكر: رسـ نمكذج العينة )

(، كىي قيـ 0.806(، كلالختبار التحصيمي ككؿ )0.927كلمحكر: تعشيؽ العينة )
القترابيا مف الكاحد الصحيح كىذا دليؿ عمى ثبات  0.01دالة مرتفعة عند مستكل 

 االختبار التحصيمي.
نصفية لالختبار كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ثبات التجزئة ال

( لممحكر 0.946 – 0.888( لممحكر األكؿ، )0.914 – 0.856التحصيمي، كانت )
( لممحكر الرابع، 0.767 – 0.705( لممحكر الثالث، )0.812 – 0.752الثاني، )
 – 0.771، كبمغ معامؿ االرتباط لالختبار التحصيمي ككؿ )الخامس لممحكر
لة، كىذا دليؿ عمى ثبات االختبار (، كىي معامالت ثبات مرتفعة كمقبك 0.837

 .القترابيا مف الكاحد الصحيح 0.01التحصيمي عند مستكل 
  :بعد ضبط االختبار التحصيمي مف حيث الصورة النهائية لالختبار التحصيمي

( سؤاالن لكؿ منيا 100المغكية تككنت صكرتو النيائية مف )الصياغة العممية كالسالمة 
 ة كصفر لإلجابة الخطأ.درجة كاحدة لإلجابة الصحيح
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  :بار التحصيمي مف تـ حساب زمف اإلجابة عمى االختزمن االختبار التحصيمي
في اإلجابة عمى االختبار في التجربة االستطالعية مقسكمان  ستغرؽلماخالؿ الكقت 

 دقيقة(. 60عمى عددىـ كبالتالي فإف متكسط زمف االختبار كالذم تـ اعتماده ىك )
لمتحقؽ مف صدؽ ار التطبيقي المهارى )القبمي/ البعدي(:صدق وثبات االختب  -2

  كثبات االختبار التطبيقي الميارل )القبمي/ البعدم( تـ مف خالؿ اآلتي:
 :تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف األساتذة  الصدق المنطقي لالختبار المهارى

 المتخصصيف كأقركا جميعان بصالحيتو لمتطبيؽ. 
 :يح بكاسطة ثالثة مف األساتذة المحكميف كتـ في تـ التصح ثبات المصححين

عممية التقكيـ استخداـ بطاقة المالحظة )لقياس األداء الميارل لممتدربات لميارات رفع 
قياسات أبعاد العينة الجاىزة، مقياس تقدير )لقياس األداء الميارل لممتدربات لميارات 

ـ نظاـ چيمني( كقاـ كؿ مصحح تشغيؿ البرنامج ثـ رسـ كتدريج كتعشيؽ العينة باستخدا
بعممية التقكيـ بمفرده. كقد تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات الثالث التي كضعيا 
المصححيف )س، ص، ع( لالختبار التطبيقي البعدم باستخداـ معامؿ ارتباط الرتب. 
كتـ التحقؽ مف صدؽ كثبات أدكات االختبار الميارل )القبمي/ البعدم( مف خالؿ 

 ي:اآلت
لضبط بطاقة  ضبط أدوات تقييم االختبار المهارى )بطاقة المالحظة، مقياس التقدير(: .أ 

الجاىزة، كمقياس تقدير )تشغيؿ  قياسات أبعاد العينةمالحظة الميارات الخاصة برفع 
برنامج چيمني، رسـ نمكذج العينة كتدريجيا كتعشيقيا( تـ التطبيؽ عمى العينة 

متدربات، كذلؾ حتى تتمكف مف التحقؽ مف صدقيا ( 5االستطالعية المككنة مف )
 كثباتيا كالتالي: 

 :تـ التحقؽ مف صدؽ بطاقة المالحظة مف خالؿ  الصدق المنطقي لبطاقة المالحظة
الصدؽ المنطقي )الصدؽ الظاىرم أك صدؽ المحكميف(، كيقصد بو الشكؿ العاـ 

تيا، ككضكح التعميمات لمبطاقة في قدرتيا عمى القياس مف حيث المفردات ككيفية صياغ
كمدل دقتيا، كقد تـ ذلؾ مف خالؿ عرض بطاقة المالحظة عمى مجمكعة مف 

 المحكميف المتخصصيف الستطالع رأييـ في اآلتي:
 سالمة الصياغة المغكية لمفردات البطاقة ككضكحيا.  .1
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 تغطية بنكد بطاقة المالحظة لميارة رفع القياس لكؿ مف عينة البنطمكف كالبمكزة. .2
 ة بطاقة المالحظة لالستخداـ كمالحظة أداء الميارات مف خالليا.سالم .3
 :تـ التحقؽ مف صدؽ مقياس تقدير )تشغيؿ برنامج  الصدق المنطقي لمقياس التقدير

چيمني، رسـ نمكذج العينة كتدريجيا كتعشيقيا( في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف 
يـ حكؿ عبارات المقياس المحكميف المتخصصيف في المالبس كالنسيج إلبداء آرائ

كعناصر التقييـ كمدل سالمتيا المغكية كالعممية مف حيث الصياغة كمناسبتيا لعممية 
التقييـ، كما اقترح السادة المحكمكف بعض التعديالت في مجمكعة مف العبارات كقد تـ 

 التعديؿ في ضكء آرائيـ مف حذؼ أك إضافة أك تغيير في صياغة بنكد المقياس. 
ت اآلراء عمى صدؽ بطاقة المالحظة كمقياس التقدير لتتككف الصكرة النيائية كقد اتفق

 .الصالحة لتطبيقيما
  :)تـ حساب ثبات أدوات تقييم االختبار المهارى )بطاقة المالحظة، مقياس التقدير

حيث تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة كمقياس التقدير باستخداـ )ثبات المالحظيف( 
معامؿ االرتباط بيف الدرجات الثالثة التي كضعيا المصححيف )س، ص، ع( لالختبار 

 الميارل "بطاقة المالحظة"، "مقياس التقدير" كالجدكؿ التالي يكضح النتائج:
"( معامل االرتباط بين المصححين لالختبار المهارى "بطاقة المالحظة"، "مقياس التقدير4جدول )  

اقة المالحظة ككلبط المصححين  مقياس التقدير ككل 

 0.831 0.753 س ، ص
 0.746 0.876 س ، ع
 0.858 0.827 ص ، ع

( السابؽ أف معامالت االرتباط بيف مالحظة المصححيف 4يتضح مف جدكؿ )
( 0.876 - 0.753لممتدربات لبطاقة مالحظة رفع القياس جاءت بقيـ تراكحت بيف )

( القترابيا مف الكاحد الصحيح، 0001تفعة عند مستكل )كىي معامالت ارتباط دالة كمر 
 مما يدؿ عمى ثبات بطاقة مالحظة ميارات رفع قياسات أبعاد العينات الجاىزة.

لمتحقؽ مف صدؽ كثبات  صدق وثبات استبيان آراء المتدربات نحو البرنامج التدريبي:
 االستبياف تـ مف خالؿ اآلتي:

 االستبياف كما يمي: تـ التحقؽ مف صدؽ: صدق االستبيان .أ 
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 :تـ عرض االستبياف في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف  صدق منطقي
( كقد تـ التعديؿ في ضكء 15المحكميف المتخصصيف في المالبس كالنسيج ممحؽ )

آرائيـ مف حذؼ أك إضافة أك تغيير في صياغة عبارات االستبياف التي تعبر عف 
 ة التدريب ككؿ.اتجاىات المتدربات نحك البرنامج كعممي

 :كذلؾ مف خالؿ تطبيؽ االستبياف عمى العينة  صدق االتساق الداخمي
 ( متدربات، ثـ:  5االستطالعية كعددىـ )

كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط  حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي: .1
)معامؿ ارتباط بيرسكف( بيف درجة كؿ عبارة مف العبارات المككنة لكؿ محكر، 

( 5لكمية لممحكر المنتمية إليو. كقد أسفرت النتائج عما يكضحو الجدكؿ )كالدرجة ا
 التالي:

االرتباط )معامل ارتباط بيرسون( بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور ( قيم معامل5جدول )  

محاور 
 االستبيان

معامل  العبارة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

معامل  العبارة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

لعبارةا معامل  
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

التجهيز -1
واإلعداد 
لمبرنامج 
 التدريبي

1 0.706 0.01 3 0.634 0.05 5 0.804 0.01 

2 0.882 0.01 4 0.943 0.01 
   

 
المدربة -2  

6 0.934 0.01 10 0.608 0.05 14 0.642 0.05 

7 0.756 0.01 11 0.854 0.01 15 0.916 0.01 

8 0.819 0.01 12 0.795 0.01 16 0.766 0.01 

9 0.873 0.01 13 0.738 0.01 17 0.824 0.01 

المحتوى  -3
العممي 
لمبرنامج 
التدريبي 

18 0.825 0.01 26 0.745 0.01 34 0.901 0.01 
19 0.709 0.01 27 0.927 0.01 35 0.629 0.05 
20 0.853 0.01 28 0.779 0.01 36 0.607 0.05 
21 0.942 0.01 29 0.631 0.05 37 0.727 0.01 
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وأسموب 
 العرض

22 0.615 0.05 30 0.835 0.01 38 0.848 0.01 
23 0.801 0.01 31 0.713 0.01 39 0.912 0.01 
24 0.736 0.01 32 0.868 0.01    
25 0.894 0.01 33 0.782 0.01    

 السابق أن:( 5)يتضح من جدول 
بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر األكؿ  قيـ معامالت االرتباط المحور األول:

( كجميعيا 0.943(، )0.634)التجييز كاإلعداد لمبرنامج التدريبي( تراكحت بيف )
( القترابيا مف الكاحد 0.05 – 0.01جاءت بمستكيات دالة إحصائيان عند مستكل )

 الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ لعبارات االستبياف.
قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر  المحور الثاني:

( كجميعيا جاءت بمستكيات دالة 0.942(، )0.608الثاني )المدرب( تراكحت بيف )
( القترابيا مف الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى 0.05 – 0.01إحصائيان عند مستكل )

 صدؽ االتساؽ لعبارات االستبياف.
عامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة كالدرجة الكمية لممحكر قيـ م المحور الثالث:

(، 0.607الثالث )المحتكل العممي لمبرنامج التدريبي كأسمكب العرض( تراكحت بيف )
( 0.05 – 0.01( كجميعيا جاءت بمستكيات دالة إحصائيان عند مستكل )0.934)

 ت االستبياف.القترابيا مف الكاحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ االتساؽ لعبارا
حساب الصدؽ باستخداـ االتساؽ الداخمي: كذلؾ بحساب معامؿ االرتباط )معامؿ  .2

ارتباط بيرسكف( بيف الدرجة الكمية لكؿ محكر مف محاكر االستبياف )تجييز 
البرنامج التدريبي، المدرب، المحتكل العممي لمبرنامج التدريبي كأسمكب العرض( 

 سفرت النتائج عما يكضحو الجدكؿ التالي:كالدرجة الكمية لالستبياف. كقد أ
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( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور والدرجة الكمية لالستبيان6جدول )  

 مستوى الداللة معامل االرتباط محاور االستبيان

 0.01 0.793 برنامج التدريبيلم التجييز كاإلعداد: المحكر األكؿ

 0.01 0.887 المحكر الثاني : المدرب

كر الثالث : المحتكل العممي لمبرنامج التدريبي كأسمكب العرضالمح  0.764 0.01 

( السابؽ أف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ محكر مف محاكر 6يتضح مف الجدكؿ )
( 0.01االستبياف كالدرجة الكمية لو جاءت بقيـ ارتباط دالة إحصائيان عند مستكل )

(، كالمحكر الثاني 0.793محكر األكؿ )القترابيا مف الكاحد الصحيح حيث بمغت لم
 الستبياف.ل عمى صدؽ االتساؽ الداخمي ( مما يدؿ0.764)كالمحكر الثالث (،0.887)

 Alphaمعامؿ ألفا كركنباخ  تـ حساب الثبات عف طريؽ: ثبات االستبيان: .ب 
Cronbach، طريقة التجزئة النصفيةSplit-half   

 :كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ
ل ثبات ألفا كرونباخ وثبات التجزئة النصفية لمحاور استبيان آراء المتدربات( معام7جدول )  

 التجزئة النصفية معامل ألفا المحاور

0.933 – 0.877 0.907 : التجييز كاإلعداد لمبرنامج التدريبي المحكر األكؿ  
0.888 – 0.820 0.853 المحكر الثاني: المدرب  

 المحكر الثالث: المحتكل العممي
 نامج التدريبي كأسمكب العرضلمبر 

0.791 0.764 – 0.826  

0.891 – 0.839 0.865 ككؿستبياف ثبات اال  

( السابؽ أف قيـ معامؿ ثبات ألفا لكركنباخ جاء بمعامؿ 7يتضح مف الجدكؿ )    
( لممحكر الثالث، 0.791( لممحكر الثاني، )0.853( لممحكر األكؿ، )0.907ثبات )

 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف. 0.01كىي دالة عند مستكل ( لالستبياف ككؿ 0.865)
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كما يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف جميع قيـ معامالت الثبات التجزئة النصفية تراكحت 
 0.01(، كىي قيـ دالة عند مستكل 0.933 – 0.877(، )0.826 – 0.764بيف )

 مما يدؿ عمى ثبات االستبياف.
تـ في ىذه المرحمة القياػـ الفعمي Implementation المرحمة الرابعة: التطبيؽ/ التنفيذ:

سواء كان ذلك     بالتدريب اإللكتروني، أو من خالل برمجيات الكمبيوتر، أو الحقائب بالتدريب، 
التعميمية، أو غيرها. وتهدف هذه المرحمة إلى تحقيق الكفاءة والفاعمية في التدريب، 

 جريبي والتجارب الميدانية.وتشمل هذه المرحمة عمى إجراء االختبار الت
 كقد شممت الخطكات اإلجرائية لتنفيذ تجربة البحث )األساسية( عمى الخطكات التالية:

( 48تـ تطبيؽ التجربة عمى عينة البحث المككنة مف ) اإلعداد لتطبيق التجربة: -1
مف خريجات تخصص المالبس كالنسيج، كذلؾ في العاـ الجامعي  متدربة

ساعات يكميا( بإجمالي  6أياـ( بمعدؿ ) 8استغرقت ) ـ( كالتي2020ـ/2019)
ساعة(. كتـ تقسيميـ عمى مجمكعتيف، كتـ تكزيع كؿ متدربة عمى الجياز  48)

 الخاص بيا، كتـ تحميؿ البرنامج المقترح عمى أجيزة الحاسب كالتأكد مف تشغيمو.
 تتضمف ىذه الخطكة ثالث مراحؿ أساسية كالتالي: تطبيق التجربة: -2
 ا قبل التدريب: وتشمل هذه المرحمة:مرحمة م .أ 

  .التنبيو عمى المتدربات بضركرة االلتزاـ بمكاعيد الحضكر 
  تطبيؽ االختبار التحصيمي المعرفي تطبيقان قبميان عمى عينة البحث، كذلؾ

 لتحديد المستكم المعرفي القبمي لمعينة.  
  لتحديد المستكم تطبيؽ االختبار الميارل تطبيقان قبميان عمى عينة البحث، كذلؾ

 الميارل القبمي لمعينة.  
  تصحيح االختبار التحصيمي القبمي كفقان لمفتاح التصحيح اإللكتركني المكجكد

 بالبرنامج التدريبي اإللكتركني. 
  إعداد بطاقة مالحظة لقياس أداء المتدربات لميارة رفع القياسات مف عمى

 العينات الجاىزة.
  المتدربات لميارات رسـ كتدريج كتعشيؽ نمكذج إعداد مقياس تقدير لقياس أداء

 العينة.
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  إعداد استبياف آلراء المتدربات نحك التدريب باستخداـ البرنامج اإللكتركني
 المقترح.

بعد أداء المتدربات مرحمة التدريب وتطبيق البرنامج التدريبي اإللكتروني:  .ب 
المجمكعة التجريبية، لالختبارات القبمية )المعرفي، الميارل(، تـ تجميع متدربات 

كتـ تقسيميـ عمى مجمكعتيف، كتـ تكزيع كؿ متدربة عمى الجياز الخاص بيا، 
كاقتصر دكر المدربة عمى تشغيؿ الجياز كفتح البرنامج التدريبي اإللكتركني 
المقترح، كتكجيو المتدربات فقط، كما تكاجدت المدربة كمعاكنييا أثناء تطبيؽ 

 الزمني لمبرنامج التدريبي اإللكتركني: البرنامج. كفيما يمي الجدكؿ
( الجدول الزمني لتطبيق البرنامج التدريبي اإللكتروني8جدول )  

 
 ـ

محتوى البرنامج 
 التدريبي

 عدد األيام
اليوم 
 األول

اليوم 
 الثاني

اليوم 
 الثالث

اليوم 
 الرابع

اليوم 
 الخامس

اليوم 
 السادس

اليوم 
 السابع

اليوم 
 الثامن

ج 
1 

ج 
2 

ج 
1 

ج 
2 

ج 
1 

ج 
2 

ج 
1 

ج 
2 

ج 
1 

ج 
2 

ج 
1 

ج 
2 

ج 
1 

ج 
2 

ج 
1 

ج 
2 

رفع قياسات  1
 العينة.

√ √               
  √ √              

تشغيل نظام  2
 چيمني.

    
√ √ 

          

رسم نموذج  3
 العينة.

      √ √         
        √ √       

تدريج نموذج  4
 العينة.

          √ √     
            √ √   

عداد  5 التعشيق وا 
 الماركر.

      
        √ √ 
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( السابؽ التخطيط الزمني لتطبيؽ البرنامج التدريبي اإللكتركني 8يتضح مف جدكؿ )
ساعات  3ساعات يكميا( بكاقع ) 6أياـ( بمعدؿ ) 8كيتضح أف التدريب استغرؽ )

 ساعة(. 48لمجمسة( بإجمالي )
االنتياء مف تدريب محاكر البرنامج التدريبي اإللكتركني تـ  بعد ما بعد التدريب: .ج 

 اآلتي:  
  تطبيؽ االختبار التحصيمي البعدم بعد التدريب مباشرة، كىك نفس االختبار

 التحصيمي القبمي الذم قدـ ليـ قبؿ عممية التدريب.
 تطبيؽ االختبار الميارل البعدم بعد التدريب مباشرة، كىك نفس االختبار الميارل 

 القبمي الذم قدـ ليـ قبؿ عممية التدريب.
  تصحيح االختبار التحصيمي البعدم كفقان لمفتاح التصحيح اإللكتركني المكجكد

 بالبرنامج التدريبي اإللكتركني. 
  تصحيح االختبار الميارل البعدم كفقان لبطاقة المالحظة كتـ مالحظة المتدربات

لتحكيـ المككنة مف ثالث متخصصيف لرفع قياسات العينة الجاىزة بكاسطة لجنة ا
 )س، ص، ع(. 

  تصحيح االختبار الميارل البعدم كفقان لمقياس التقدير كتـ تحكيـ مقياس التقدير
عداد الماركر لنمكذج عينة )البنطمكف / البمكزة(  الخاص بالرسـ كالتدريج كتعشيؽ كا 

قييـ بكاسطة لجنة التحكيـ المككنة مف ثالث متخصصيف )س، ص، ع( كذلؾ لت
 أداء المتدربات لالختبار الميارم. 

  تكزيع استبياف آراء المتدربات نحك التدريب بالبرنامج اإللكتركني المقترح عمى
 المتدربات.

  رصد البيانات كتفريغيا في الكشكؼ، كالتي تضمنت درجات كؿ متدرب في
حظة االختبار التحصيمي )القبمي / البعدم( ككذلؾ درجات المتدربات لبطاقة المال

كمقياس التقدير )القبمي / البعدم(، كذلؾ إلجراء المعامالت اإلحصائية المناسبة 
 الستخراج النتائج.
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فاءة كفاعمية تـ في ىذه المرحمة يتـ قياس ك :Evaluationالمرحمة الخامسة: التقويم 
ي التقكيـ التككيني )المستمر(، التقكيـ الختامي )بعد االستخداـ الفعم التدريب مف خالؿ

 لمبرنامج(.
تـ تقكيـ مستمر أثناء كؿ مرحمة كبيف المراحؿ  التقويم التكويني )المستمر(: -1

المختمفة السابقة، بيدؼ تحسيف إنتاج البرنامج التدريبي اإللكتركني قبؿ كضعو في 
الصكرة النيائية، كتـ عرض البرنامج عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف 

تكنكلكجيا التعميـ، كقد اتفؽ المحكميف عمى  في مجاؿ المالبس كالنسيج كمجاؿ
 جكدة كصالحية البرنامج لمتطبيؽ عمى المتدربات، كتـ األخذ بتكجيياتيـ. 

بعد االستخداـ الفعمي لمبرنامج  التقويم الختامي )بعد االستخدام الفعمي لمبرنامج(: -2
ربة البحث التدريبي اإللكتركني يتـ تقييـ الفاعمية الكمية لمتدريب. كتـ إجراء تج

كالنسيج، كقد تـ إجراء المعامالت اإلحصائية  عمى خريجات المالبس)األساسية( 
المناسبة لمدرجات التي حصؿ عمييا المتدربات في التطبيؽ البعدم لمتأكد مف 

 فاعمية البرنامج كصالحيتو لمتدريب.
 نتائج البحث ومناقشتها:

دريبي اإللكتركني لو فاعمية في الفرض األكؿ عمى "البرنامج الت ينص الفـرض األول:
عداد نمكذج العينة في صناعة  زيادة التحصيؿ المعرفي كاكتساب ميارات رفع قياس كا 

 المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني ".
كلمتحقؽ مف الفرض األكؿ تـ تطبيؽ اختبار "ت" كالجدكؿ التالي يكضح نتائج 

 االختبار: 
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لكل من  المتدربات في التطبيق القبمي والبعديدرجات  داللة الفروق بين متوسطي (9)جدول 
(االختبار المعرفي واالختبار المهارى )الفاعمية  

 الفاعمية
المتوسط 
 الحسابي
 "م"

االنحراف 
 المعياري
 "ع"

عـدد 
أفراد 
 العينـة
 "ن"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة
 "ت"

مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

االختبار الكمي 
 القبمــي

76.089 7.210 
48 47 54.938 

0.01 
لصالح 
 البعدي

االختبار الكمي 
 البعــدي

535.831 12.891 

في المتدربات السابؽ كالذم يمثؿ نتائج اختبار "ت" لدرجات  (9)يتضح مف الجدكؿ 
 )الفاعمية( ما يمي:  لكؿ مف االختبار المعرفي كاالختبار الميارل التطبيؽ القبمي كالبعدم

( بيف متكسطي درجات المتدربات في التطبيؽ 54.938حسكبة بمغت )أف قيمة "ت" الم
كىي أكبر مف قيمتيا الجدكلية عند  كاالختبار الميارلالقبمي كالبعدم لالختبار المعرفي 

( لصالح القياس البعدم، مما يشير إلى 0.01( كمستكل داللة )47درجات حرية )
صالح التطبيؽ البعدم أم أف البرنامج كجكد فركؽ حقيقية دالة إحصائيان بيف التطبيقيف ل

 في ىذا البحث ناجح في تحقيؽ اليدؼ منو كتعمـ المتدربات بالفعؿ لألسس التدريبي
 التي يتضمنيا البرنامج مف المعارؼ كالمعمكمات.

في التطبيؽ القبمي  المتدربات كالشكؿ التالي يكضح التمثيؿ البياني لمتكسطات درجات
 )الفاعمية( المعرفي كاالختبار الميارل لكؿ مف االختباركالبعدم 
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المتدربات في التطبيق القبمي والبعدي لالختبار داللة الفروق بين متوسطي درجات  (1) شكل
(المعرفي والمهارى )الفاعمية  

 تأثير تـ تطبيؽ معادلة ايتا:الكلمعرفة حجـ 
 t  = )54.938= قيمة )ت، DF 47حرية = = درجات ال 

 n2 = 0.984كبحساب حجـ التأثير كجد إف 
كبير كتشير النتيجة السابقة إلى فاعمية برنامج التدريب  التأثير كىذا يعنى أف حجـ

 .اإللكتركني
كتشير النتيجة السابقة إلى فاعمية استخداـ البرنامج التدريبي اإللكتركني في تحصيؿ 

عداد نمكذج العي وبذلك يتحقق ، نة باستخداـ نظاـ چيمنيكاكتساب ميارة رفع قياس كا 
 األول.الفرض 

مما يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي متسمسؿ الخطكات كمنظـ بطريقة جيدة، كيحتكم 
عمى العديد مف الكسائط المتعددة التي تعمؿ عمى تشكيؽ كجذب انتباه المتدربات أثناء 

األكؿ مف فركض البحث،  البرنامج التدريبي، كبناءن عمى ما سبؽ فقد تـ قبكؿ الفرض
كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف "مجدة مأمكف سميـ، إيياب النعساف، نفيسة أحمد 

ـ( الذيف  2015ـ(، "عزة سالـ، حاـز عبد الفتاح")2014ـ(، "عال بنت سالـ" )2012")
 أثبتكا فاعمية البرامج التدريبية في التحصيؿ المعرفي لصالح التطبيؽ البعدم، كما تتفؽ

ـ(، "مجدة 2016ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف "رانيا مصطفي كامؿ، كساـ محمد" )
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ـ(، "صفاء فتحي، محمد عبد الخالؽ، سميحة 2016مأمكف سميـ، رشا عبد المعطي")
رىاـ ـ(، "2019(، "خالد مصطفى عابد" )2018ـ(، "مجدة مأمكف سميـ")2017عمى" )
ذيف تكصمكا جميعان إلى فاعمية البرامج ـ( ال2020"ياسميف فتحي" )ـ(، 2019زكريا" )

التدريبية في رفع كتنمية أداء المتدربيف بعد تطبيؽ البرامج، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض 
 األكؿ.

عمى ما يمي: "يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف  الثانيالفرض  ينص الفـرض الثاني:
 امج التدريبيالبرنفي االختبار المعرفي قبؿ كبعد تطبيؽ  المتدرباتمتكسطي درجات 

لصالح التطبيؽ البعدم" كلمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني تـ تطبيؽ اختبار "ت" 
 كالجدكؿ التالي يكضح نتائج االختبار: 

البعدي لالختبار التحصيمي( داللة الفروق بين متوسطي درجات المتدربات في التطبيق القبمي و 10جدول )  

محاور 
 االختبار

 التطبيق
المتوسط 
 الحسابي
 "م"

االنحراف 
 المعياري
 "ع"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة
 "ت"

مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

رفع قياسات  -1
 العينة

 0.911 6.345 القبمػػي

47 

20.539 
0.01 
لصالح 
 البعدي

 1.769 27.694 البعػػدم

تشغيؿ  -2
برنامج    

 جيميني

 0.351 1.330 القبمػػي
6.559 

0.01 
لصالح 
 البعدي

دمالبعػػ  8.942 1.005 

رسـ نمكذج  -3 -3
 العينة

 0.712 6.062 القبمػػي
19.143 

0.01 
لصالح 
 البعدي

 1.965 25.825 البعــدي

تدريج  -4
 العينة

 0.843 4.818 القبمــي
17.301 

0.01 
لصالح   1.240 21.693 البعــدي
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 البعدي

تعشيؽ  -5
 العينة

 0.319 1.142 القبمــي
5.442 

0.01 
الح لص

 البعدي
 1.071 7.381 البعــدي

االختبار 
 ككؿ

 2.790 19.697 القبمــي
35.614 

0.01 
لصالح 
 البعدي

 8.337 91.525 البعــدي

في  المتدربات( السابؽ كالذم يمثؿ نتائج اختبار "ت" لدرجات 10يتضح مف الجدكؿ )
 ما يمي: لالختبار المعرفي،التطبيؽ القبمي كالبعدم 

 مة "ت" المحسكبة بيف متكسطي درجات المتدربات في التطبيؽ القبمي كالبعدمأف قي
ممحكر األكؿ رفع قياس ( ل20.539بمغت )لممحاكر الخمسة لالختبار التحصيمي 

( لممحكر الثالث رسـ 19.143لممحكر الثاني تشغيؿ نظاـ چيمني، ) (6.559، )العينة
( لممحكر 5.442نمكذج العينة، )( لممحكر الرابع تدريج 17.301نمكذج العينة، )

( لممجمكع الكمي لالختبار التحصيمي 35.614) كما بمغتالخامس تعشيؽ العينة، 
المعرفي، كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف المتكسطيف لصالح التطبيؽ 

 في كالشكؿ التالي يكضح التمثيؿ البياني لمتكسطات درجات المتدرباتالبعدم. 
 المعرفي التحصيميي كالبعدم لمحاكر االختبار التطبيؽ القبم
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لمحاور االختبار  التطبيق القبمي والبعدي في المتدربات( الفروق بين متوسطي درجات 2شكل )

 التحصيمي المعرفي

السابقيف أف ىناؾ فركقان جكىرية ذات  (2) ( كالشكؿ10) تشير النتائج السابقة بالجدكؿ
التطبيؽ  في المتدرباتبيف متكسطات درجات  (0.01داللة إحصائية عند مستكل )

القبمي كالبعدم لجميع محاكر االختبار المعرفي كلممجمكع الكمي لتمؾ المحاكر لصالح 
القياس البعدم. كبذلؾ يتحقؽ الفرض الثاني، مما يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي في 

سس التي يتضمنو ىذا البحث ناجح في تحقيؽ اليدؼ منو كتعمـ المتدربات بالفعؿ لأل
كذلؾ بالنسبة لممعارؼ مما يؤكد عمى كفاءة البرنامج التدريبي في تحصيؿ المتدربات 
عداد نمكذج العينة باستخداـ نظاـ  لممعارؼ كالمفاىيـ المرتبطة بميارات رفع قياس كا 
چيمني. كعميو فقد تـ قبكؿ الفرض الثاني مف فركض البحث، كتتفؽ ىذه النتيجة مع 

مرتبطة بإعداد البرامج التدريبية كالتي تؤكد فركؽ دالة إحصائيان بيف الدراسات ال
االختبارات القبمية كالبعدية لصالح االختبارات البعدية، مثؿ دراسة كؿ مف "مجدة مأمكف 

ـ(، "رانيا مصطفي كامؿ، كساـ محمد" 2014ـ(، "أمجاد جميؿ" )2007سميـ" )
قت مع دراسة كؿ مف "جيياف فيمي ـ(، كما اتف2016ـ(، "صباح بنت محمد" )2016)

ـ(، "دعاء أشرؼ " 2018ـ(، "ىبو رضا" )2017ـ(، "مجدة مأمكف سميـ" )2016" )
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ـ( الذيف تكصمكا جميعان إلى 2019ـ(، "مجدة مأمكف سميـ، ىدل أبك ضيؼ" )2018)
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم لالختبار المعرفي التحصيمي 

لتطبيؽ البعدم كالتي أكدت استفادة المتدربيف مف تحصيؿ المعارؼ كالميارات لصالح ا
 التي تمكنيـ مف إنجاز مياميـ بصكرة أفضؿ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض الثاني.

"يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف عمى ما يمي:  الثالثينص الفرض : الثالثالفـرض 
م لالختبار الميارل لصالح متكسطي درجات المتدربات في التطبيؽ القبمي كالبعد

كلمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث تـ تطبيؽ اختبار "ت" كالجدكؿ التطبيؽ البعدم". 
 التالي يكضح نتائج االختبار: 

( داللة الفروق بين متوسطي درجات المتدربات في التطبيق القبمي والبعدي لبطاقة 11جدول )
 مالحظة االختبار المهارى

 

 أداة القياس

 

 التطبيق

المتوسط 
 الحسابي
 "م"

االنحراف 
المعياري 

 "ع"

درجـات 
 الحريـة
 "د.ح"

 قيمـة
 "ت"

مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

بطاقة مالحظة 
االختبار 
 الميارل

 2.993 20.564 القبمي

47 

41.259 
0.01 
لصالح 
 البعدي

 8.452 138.992 البعدي

مقياس تقدير 
االختبار 
 الميارل

 3.226 35.828 القبمي
41.954 

0.01 
لصالح 
 البعدي

 10.196 305.314 البعدي

في  المتدرباتالسابؽ كالذم يمثؿ نتائج اختبار "ت" لدرجات ( 11)يتضح مف جدكؿ 
 ما يمي: ،االختبار الميارلالتطبيؽ القبمي كالبعدم ألداء ميارة المتدربات في 

يؽ القبمي بمغت قيمة "ت" المحسكبة بيف متكسطي درجات المتدربات في التطب -
كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ داؿ  (،41.259كالبعدم لبطاقة مالحظة االختبار الميارل )

إحصائيان بيف المتكسطيف لصالح التطبيؽ البعدم في ميارات بطاقة المالحظة. كتشير 
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النتيجة السابقة إلى تفكؽ األداء البعدم لمميارات المتضمنة البرنامج كىي )رفع قياس 
 أبعاد العينة(.

كما بمغت قيمة "ت" المحسكبة بيف متكسطي درجات المتدربات في التطبيؽ القبمي  -
( كىذا يدؿ عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف 41.954كالبعدم لمقياس التقدير ىي )

المتكسطيف لصالح التطبيؽ البعدم في ميارات مقياس التقدير. كتشير النتيجة السابقة 
ت المتضمنة البرنامج كىي )تشغيؿ نظاـ چيمني(، )رسـ إلى تفكؽ األداء البعدم لمميارا

 نمكذج العينة في نظاـ چيمني(، )تدريج نمكذج العينة في نظاـ چيمني(.
كالشكؿ التالي يكضح التمثيؿ البياني لمتكسطات درجات المتدربات في التطبيؽ القبمي 

ء المتدربات كالبعدم ألدكات تقييـ االختبار الميارل )بطاقة المالحظة لتقييـ أدا
لمميارات المتضمنة البرنامج لرفع قياس أبعاد العينة(، )مقياس التقدير لتقييـ أداء 
المتدربات لمميارات المتضمنة البرنامج كىي )تشغيؿ نظاـ چيمني(، )رسـ نمكذج العينة 

 في نظاـ چيمني(، )تدريج نمكذج العينة في نظاـ چيمني(.

 
لبطاقة المالحظة  التطبيق القبمي والبعدي في المتدربات( الفروق بين متوسطي درجات 3شكل )

 ومقياس التقدير لتقييم أداء مهارات االختبار المهارى

( السابقيف أف ىناؾ فركقان جكىرية ذات 3( كالشكؿ )11تشير النتائج السابقة بالجدكؿ )
( بيف متكسطات درجات المتدربات في التطبيؽ 0.01داللة إحصائية عند مستكل )

بمي كالبعدم لجميع ميارات بطاقة المالحظة كمقياس التقدير لتقييـ أداء ميارات الق
 االختبار الميارل لصالح القياس البعدم.
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كبذلؾ يتحقؽ الفرض الثالث كتشير النتيجة السابقة إلى تفكؽ األداء البعدم لمميارات 
جح في تحقيؽ المتضمنة البرنامج، مما يدؿ عمى أف البرنامج التدريبي اإللكتركني نا

اليدؼ منو، كيمكف تفسير ذلؾ إلى تجزئة الميارات المتضمنة بالبرنامج بتقسيميا 
لخطكات بسيطة كتتابع منطقي ككجكد تسمسؿ لمخطكات مع شرح كؿ خطكة مف خالؿ 
مقاطع الفيديك ككجكد تسجيؿ صكتي بجانب الشرح كالصكر التكضيحية كالمؤثرات التي 

 ياس المرفكع عف العينة.تعبر عف الرسـ التخطيطي لمق
كبناءن عمى ما سبؽ تـ قبكؿ الفرض الثالث مف فركض البحث، كتتفؽ نتائج ىذا  

ـ(، 2014الفرض مع ما أكدتو نتائج دراسة كؿ مف "كساـ إبراىيـ، جيياف فيمي" )
ـ(، ك "رحاب محمد 2018ـ(، ك"نبيمة فاركؽ عبد الكريـ" )2016ك"أسامة أبك ىشيمة" )

ـ( المذيف تكصمكا جميعان إلى 2019ـ(، ك "سمر محمكد عبد الغني" )2019إسماعيؿ" )
كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات المتدربيف في التطبيؽ القبمي كالبعدم 

 لبطاقة المالحظة لالختبار الميارل لصالح التطبيؽ البعدم.
إيماف حامد، ميمنة  نتائج مع ما أكدتو نتائج دراسة كؿ مف "لمياء إبراىيـ،الكما اتفقت 
ـ(، "رانيا مصطفي كامؿ، كساـ محمد" 2014ـ( "أمجاد جميؿ" )2012محمد ")

ـ(، "مجدة مأمكف 2017ـ(، "صفاء فتحي، محمد عبد الخالؽ، سميحة عمى" )2016)
ـ(: المذيف 2018(، "مجدة مأمكف سميـ، مدحت أبك ىشيمة" )2018سميـ، حناف سعيد")

دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات المتدربيف في  تكصمكا جميعان إلى كجكد فركؽ
التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس التقدير لصالح التطبيؽ البعدم، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض 

 الثالث.
ينص الفرض الرابع عمى ما يمي: "آراء المتدربات إيجابية تجاه طريقة  الفرض الرابع:

عداد نمكذج العينة الجاىزة تعمـ البرنامج التدريبي اإللكتركني لمراحؿ رفع  قياس كا 
 باستخداـ نظاـ چيمني"

كلمتحقؽ مف صحة الفرض الرابع لمتعرؼ عمى آراء المتدربات تـ حساب التكرارات 
كالنسب المئكية آلراء المتدربات تجاه البرنامج التدريبي اإللكتركني لمراحؿ رفع قياس 

عداد العينة الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني، كالجدا  :كؿ الثالثة التالية تكضح ذلؾكا 
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 ( يوضح التكرارات والنسب المئوية آلراء المتدربات تجاه البرنامج التدريبي اإللكتروني12جدول )
 لممحور األول: تجهيز البرنامج التدريبي

 البيان البنود ـ
غير 
 موافق

 موافق محايد
نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

1 
تـ التسجيؿ بالبرنامج 

بسيكلة كيسرالتدريبي   
 44 4 0 العدد

91.7 %  
مكافؽ 
%8.3 0 النسبة % تمامان   91.7%  

2 
تـ إعالمي بأم 
تغيرات خاصة 

 بالبرنامج

 45 3 0 العدد
93.8 %  

مكافؽ 
% 6.3 0 النسبة % تمامان   93.8%  

3 
تـ اإلعالف عف 
القكاعد المنظمة 

 لمبرنامج

 41 6 1 العدد
85.4 %  

مكافؽ 
% النسبة تمامان   2.1 %  12.5 %  85.4%  

4 
قاعة التدريب مناسبة 
بالكمية مف حيث 
 التيكية كاإلضاءة

 42 5 1 العدد
87.5 %  

مكافؽ 
% 2.1 النسبة % تمامان   10.4 %  87.5 %  

5 

تتكافر التسييالت 
التعميمية في القاعة 
التدريبية "أجيزة 

 عرض ، حاسب آلي"

 43 4 1 العدد

89.6%  
مكافؽ 
نسبة %ال تمامان   2.1 %  8.3 %  89.6 %  

 المكافقة اإلجمالية عمى عبارات المحكر األكؿ
 )تجييز البرنامج التدريبي(

89.6%  
مكافؽ 
 تمامان 

( السابؽ أف آراء المتدربات حكؿ بنكد المحكر األكؿ )تجييز 12يتضح مف الجدكؿ )
بمغت نسبة  البرنامج التدريبي( جاءت بدرجة )مكافقة تامة( عمى جميع البنكد، كما

%( كبدرجة )مكافؽ 89.6المكافقة اإلجمالية لممتدربات عمى بنكد المحكر األكؿ بقيمة )
 تمامان(.
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راء المتدربات تجاه البرنامج التدريبي اإللكترونيآل( يوضح التكرارات والنسب المئوية 13جدول )  
 لممحور الثاني: المدرب

 البيان البنود ـ
غير 
 موافق

 موافق محايد
نسبة 

لموافقةا  
درجة 
 الموافقة

6 
يعمف عف أىداؼ البرنامج 
لممتدربات في بداية البرنامج 

 التدريبي

 46 2 0 العدد
95.8%  

مكافؽ 
%0 النسبة تمامان   4.2%  95.8%  

7 
يكزع زمف البرنامج كيمتـز 

 بمكضكع التدريب
 39 7 2 العدد

81.3%  
مكافؽ 
%4.2 النسبة تمامان   4.6%  81.3%  

8 
مكاعيد البرنامج يمتـز ب

المعمنة مف حيث البدء 
 كاالنتياء

 45 3 0 العدد
93.8%  

مكافؽ 
%0 النسبة تمامان   6.3%  93.8%  

9 
يعرض المعمكمات بطريقة 
 كاضحة كمترابطة كمتسمسمة

 42 4 2 العدد
87.5%  

مكافؽ 
%4.2 النسبة تمامان   8.3%  87.5%  

10 
يجيب عمى كافة 

االستفسارات المرتبطة 
برنامجبال  

 41 5 2 العدد
85.4%  

مكافؽ 
%4.2 النسبة تمامان   10.4%  85.4%  

11 
يجيد استخداـ الكسائؿ 
 التعميمية المتنكعة

 40 6 2 العدد
83.3%  

مكافؽ 
%4.2 النسبة تمامان   2.5%  83.3%  

12 
متمكف مف المادة العممية 

 المقدمة
 44 3 1 العدد

91.7%  
مكافؽ 
%2.1 النسبة تمامان   6.3%  91.7%  

13 
يحفز المتدربات عمى 
التفاعؿ اإليجابي أثناء 

 البرنامج

 43 5 0 العدد
89.6%  

مكافؽ 
%0 النسبة تمامان   10.4%  89.6%  

14 
يتميز بالعدالة مع المتدربات 

 في المعاممة كالتقييـ
 47 1 0 العدد

97.9%  
مكافؽ 
%0 النسبة تمامان   2.1%  97.9%  
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15 
ة كصكتو يستخدـ لغة سميم

 كاضح كمسمكع
 45 3 0 العدد

93.8%  
مكافؽ 
%0 النسبة تمامان   6.3%  93.8%  

16 
يستخدـ أساليب تدريب 

تتناسب مع المحتكم المقدـ 
 كطبيعة كمستكم المتدربات

 43 4 1 العدد
89.6%  

مكافؽ 
%2.1 النسبة تمامان   8.3%  89.6%  

17 
يقدـ ممخص ألىـ النقاط 

نياية التي تـ تناكليا في 
 التدريب

 46 2 0 العدد
95.8%  

مكافؽ 
%0 النسبة تمامان   4.2%  95.8%  

 المكافقة اإلجمالية عمى عبارات المحكر الثاني
 )المدرب(

90.4%  
مكافؽ 
 تمامان 

( السابؽ أف آراء المتدربات حكؿ بنكد المحكر الثاني )المدرب( 13يتضح مف الجدكؿ )
البنكد، كما بمغت نسبة المكافقة اإلجمالية  جاءت بدرجة )مكافقة تامة( عمى جميع
 %( كبدرجة )مكافؽ تمامان(.90.4لممتدربات عمى بنكد المحكر الثاني بقيمة )

راء المتدربات تجاه البرنامج التدريبي اإللكترونيآل( يوضح التكرارات والنسب المئوية 14جدول )  
العرض لممحور الثالث: المحتوى العممي لمبرنامج التدريبي وأسموب  

 البيان البنود م
غير 
 موافق

 موافق محايد
نسبة 
 الموافقة

درجة 
 الموافقة

18 
المحتكل العممي لمبرنامج 

التجريبي مفيد كيحقؽ أىداؼ 
 التدريب

 48 0 0 العدد
100%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  0%  100%  

19 
يتطابؽ محتكم البرنامج مع 

 األىداؼ المعمنة

 47 1 0 العدد
97.9%  

كافؽ م
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  2.1%  97.9%  

20 
يمبي مكضكع البرنامج 
االحتياجات التدريبية 

 45 3 0 العدد
93.8%  

مكافؽ 
%0النسبة  تمامان   6.3%  93.8%  
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 % لممتدربات

21 
يتناسب المحتكم العممي 
لمبرنامج التدريبي مع الكقت 

 المحدد لو

 42 4 2 العدد
87.5%  

مكافؽ 
 تمامان 

سبة الن
% 

4.2%  8.3%  87.5%  

22 
تتسـ المادة العممية لمبرنامج 

 بالجدية كالحداثة

 47 1 0 العدد
97.9%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  2.1%  97.9%  

23 
أستطيع فيـ محتكل المادة 
 العممية مف خالؿ البرنامج

 44 3 1 العدد
91.7%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

2.1%  6.3%  91.7%  

24 
طيع استيعاب البرنامج أست

 بصكرتو الحالية

 40 5 3 العدد
83.3%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

6.3%  10.4%  83.3%  

25 
البرنامج في صكرتو الحالية 

 سيؿ الفيـ

 46 2 0 العدد
95.8%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  4.2%  95.8%  

26 
أسمكب التدريب شيؽ بيذه 

 الطريقة

 41 6 1 العدد
85.4%  

فؽ مكا
 تمامان 

النسبة 
% 

2.1%  12.5%  85.4%  

27 
يحقؽ البرنامج اكتساب 
 المعمكمة معتمدان عمى نفسي

 42 4 2 العدد
87.5%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

4.2%  8.3%  87.5%  

28 
أشعر بأنني تعممت مف ىذا 

 البرنامج بالفعؿ

 44 3 1 العدد
91.7%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

2.1%  6.3%  91.7%  

%89.6 43 5 0 العدديساىـ البرنامج في تثبيت  29 مكافؽ  
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النسبة  المعمكمة في ذاكرتي
% 

0%  10.4%  89.6%  
 تمامان 

30 
تـ تكضيح المصطمحات 
 العممية بكضكح في البرنامج

 40 5 3 العدد
83.3%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

6.3%  10.4%  83.3%  

 لغة البرنامج كاضحة كمناسبة 31
لعددا  0 1 47 

97.9%  
مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  2.1%  97.9%  

32 
البرنامج كاف منظمان كمتسمسؿ 
في المعمكمات مف السيؿ إلى 

 الصعب

 42 4 2 العدد
87.5%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

4.2%  8.3%  87.5%  

33 
تقسيـ المعمكمات بخطكات 
 صغيرة أدم إلى سيكلتيا

 40 5 3 العدد
83.3%  

فؽ مكا
 تمامان 

النسبة 
% 

6.3%  10.4%  83.3%  

34 
يحتكم البرنامج عمى رسـك 
تكضيحية كافية لعرض كيفية 

 رفع قياسات العينة.

 46 2 0 العدد
95.8%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  4.2%  95.8%  

35 
األشكاؿ كالرسكمات الخاصة 
بخطكات البرنامج كانت 

 كاضحة

 47 1 0 العدد
97.9%  

مكافؽ 
امان تم  

النسبة 
% 

0%  2.1%  97.9%  

36 
كجكد األشكاؿ كالرسكمات 
تساىـ في استرجاع 
 المعمكمات بسيكلة

 45 3 0 العدد
93.8%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  6.3%  93.8%  

37 
الصكت المسجؿ ساعدني 
عمى فيـ مراحؿ إعداد 
 النماذج في نظاـ  چيمني

 40 5 3 العدد
83.3%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

6.3%  10.4%  83.3%  
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38 

انصح المتدربات بالتدريب 
عمى رفع قياسات العينات ثـ 
إعداد نماذجيا في نظاـ  

 چيمني

 42 5 1 العدد

87.5%  
مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

2.1%  10.4%  87.5%  

39 
أىداؼ البرنامج التدريبية 

 حققت

 46 2 0 العدد
95.8%  

مكافؽ 
 تمامان 

النسبة 
% 

0%  4.2%  95.8%  

 المكافقة اإلجمالية عمى عبارات المحكر الثالث
 )المحتكل العممي لمبرنامج التدريبي كأسمكب العرض(

91.3%   

( السابؽ أف آراء المتدربات حكؿ بنكد المحكر الثالث )المحتكل 14يتضح مف الجدكؿ )
ى جميع العممي لمبرنامج التدريبي كأسمكب العرض( جاءت بدرجة )مكافقة تامة( عم

البنكد، كما بمغت نسبة المكافقة اإلجمالية لممتدربات عمى بنكد المحكر الثالث بقيمة 
 %( كبدرجة )مكافؽ تمامان(.91.3)

كمف نتائج التحميؿ السابؽ آلراء المتدربات حكؿ البرنامج التدريبي بالجداكؿ الثالثة 
ت بدرجة مكافقة ( يتضح أف جميع العبارات بالمحاكر الثالث جاء14(، )13(، )12)

مرتفعة، مما يدؿ عمى اآلراء اإليجابية لممتدربات نحك البرنامج التدريبي. كعميو فقد تـ 
 قبكؿ الفرض الرابع. 

كما يتضح مف النتيجة السابقة تقبؿ المتدربات لمبرنامج التدريبي اإللكتركني آلرائيـ 
ات إلى أجزاء صغيرة اإليجابية نحك محاكر االستبياف، كيرجع ذلؾ إلى تقسيـ المعمكم

كتقديـ المعمكمات بطريقة جذابة كشيقة مما أدل إلى اكتساب المتدربات لممعارؼ 
 كالميارات المتضمنة في البرنامج التدريبي.

ـ(،"سارة 2006كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف "مجدة مأمكف سميـ")
محمد" ـ(، "رانيا مصطفي كامؿ، كساـ 2014ـ(،"أمجاد جميؿ")2014ميراف")

ـ(، "مجدة مأمكف 2020ـ(، "ياسميف فتحي" )2017ـ(، "مجدة مأمكف سميـ" )2016)
ـ(، حيث أكدت جميعيا عمى إيجابية آراء المتدربيف نحك البرامج 2021سميـ كآخركف" )
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التدريبية اإللكتركنية مع اختالؼ محتكاىا العممي عف محتكل البرنامج في البحث 
 الرابع.الحالي. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرض 

 :النتائج وتفسيرهاممخص  

ممخص النتائج: أثبتت النتائج صحة الفركض األربعة حيث أثبتت أف البرنامج 
التدريبي المقترح لو فاعمية في زيادة التحصيؿ المعرفي كاكتساب ميارات رفع قياس 
عداد نمكذج العينة في صناعة المالبس الجاىزة باستخداـ نظاـ چيمني" كما أثبتت  كا 

تائج كجكد فركؽ دالة إحصائيَا بيف متكسط درجات المتدربات في التحصيؿ الن
المعرفي كاألداء الميارم قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي لصالح التطبيؽ البعدم. 
كما أف آراء المتدربات كانت إيجابية نحك طريقة التدريب بالبرنامج المقترح. كيرجع 

 :ذلؾ إلى

 ريبي ككيفية التعامؿ معو.كضكح أىداؼ البرنامج التد 
  سيكلة استخداـ البرنامج مما أتاح لممتدربات االستفادة مف المعمكمات

 كالميارات.
  عرض التدريبي اإللكتركني البرنامج في خطكات متسمسمة كمترابطة كأسمكب

 شيؽ جذاب.
  استخداـ عناصر الكسائط المتعددة كالتي مف أىميا كجكد الرسكـ التخطيطية

 ات أبعاد العينات الجاىزة المصحكبة بالصكت.في رفع قياس
  الميارات كفقان يساىـ البرنامج في إعطاء المتدربات الفرصة الكافية لتعمـ

 مع مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتدربات. لقدراتيف الشخصية
 .تقسيـ الميارات إلى أجزاء صغيرة كمتسمسمة كمترابطة بعضيا ببعض 
 تدريبي اإللكتركني إلمكانية الرجكع إليو كاسترجاع يفضؿ المتدربات البرنامج ال

 المعمكمات في أم كقت.
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 توصيات البحث:
في ضكء نتائج البحث الحالي كمف أجؿ المساعدة في تطكير الكاقع الحالي لمقررات 
 النماذج كالربط بيف التعميـ األكاديمي كبيف سكؽ العمؿ يكصي البحث بما يمي:

يبي المقترح كتطبيقو في التدريب عمى مراحؿ رفع االستفادة مف البرنامج التدر  (1
عداد نماذج العينات الجاىزة مف حيث التصميـ كالتدريج كالتعشيؽ  قياس كا 
عداد الماركر باستخداـ نظاـ چيمني لطمبة كطالبات الكميات كالمعاىد  كا 

 المتخصصة.
إنتاج برامج جديدة في المجاالت المختمفة لممالبس كالنسيج كاستخداـ طرؽ  (2

تدريس متطكرة بما يتفؽ مع ميكؿ الطمبة، كقدراتيـ، كتبعان لطبيعية المكاد 
 الدراسية.

 عدـ االعتماد عمى األسمكب التقميدم في التدريب عمى إعداد النماذج. (3
إجراء مزيد مف الدراسات المكسعة التي تختص بدراسة األسس التي يعتمد   (4

ختمؼ الخامات، كالخركج عمييا في رفع قياس أبعاد العينات الجاىزة كعمى م
مف ىذه الدراسات بقكاعد بيانات تمكف مصانع المالبس الجاىزة مف رفع 
القياس الصحيح عف العينات الجاىزة ميما بمغت مف صعكبة في رفع القياس 

 لتعدد قصاتيا.
إجراء أبحاث بينية تكاممية بيف تكنكلكجيا التعميـ كتخصص المالبس كالنسيج  (5

 عميمية كتحسينيا.بما يخدـ العممية الت
التكسع في برامج تحسيف ميارات خريج قسـ المالبس كالنسيج في مجاؿ إنتاج  (6

 المالبس التي تنطمؽ مف رصد االحتياجات الفعمية ليـ.
استمرار عمميات التدريب كتنظيميا بصفة دكرية لمكاجية التغيرات السريعة في  (7

 صناعة المالبس.
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 المراجع
 أواًل: المراجع العربية:

"فاعمية برنامج باستخداـ الكسائط ـ(: 2016امة محمد حسيف أبك ىشيمة )أس -1
الفائقة لتعمـ معارؼ كميارات لضـ ماكينة األكفر لكؾ الصناعية لدل طالب قسـ 

بحث منشكر، المؤتمر الدكلي الرابع لكمية االقتصاد المنزلي،  المالبس كالنسيج"
ة كتنمية المجتمع" جامعة حمكاف بعنكاف "تفعيؿ دكر االقتصاد المنزلي في المكاطن

 مايك. 16-17
ـ(:: "الكفاءة اإلنتاجية لذكم االحتياجات 2008أماني عبدالمقصكد عبدالكىاب)  -2

 الخاصة"، مكتبو االنجمك المصرية، القاىرة، 
 2005"إدارة المكارد البشرية"، كمية التجارة، جامعة القاىرة،  أمؿ عبدالرحمف السيد: -3
ـ(: "فاعمية التعميـ اإللكتركني في تنمية جكانب التعمـ 2014)أمجاد جميؿ عبد اهلل  -4

في التشكيؿ عمى المانيكاف" رسالة ماجستير )غير منشكرة( كمية االقتصاد المنزلي، 
 جامعة الممؾ عبد العزيز، السعكدية.

ـ(: "فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ميارات 2016جيياف فيمي مصطفى يكسؼ ) -5
عة المالبس الجاىزة" مجمة بحكث التربية النكعية، جامعة تقنيات الخياطة في صنا

 (.42المنصكرة، العدد )
ـ(: "فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى "الجدارات" 2019خالد مصطفى عابد ) -6

لماكينة الحياكة الصناعية "األكتكماتيكية" لمطالب المتخصصيف" المؤتمر العممي 
القتصاد المنزلي كتحديات التنمية الدكلي الخامس لالقتصاد المنزلي بعنكاف "ا

 سبتمبر. 30 -29المستدامة في إفريقيا" في الفترة مف 
ـ(: "فاعمية برنامج تدريبي مقترح لخريجي قسـ المالبس 2018دعاء أشرؼ جابر ) -7

كالنسيج في تخطيط كمتابعة إنتاج المالبس الجاىزة" رسالة ماجيستير )غير 
 عة حمكاف.منشكرة(، كمية االقتصاد المنزلي، جام

ـ(: "فاعمية برنامج تعمـ إلكتركني 2016رانيا مصطفي كامؿ، كساـ محمد إبراىيـ ) -8
إلكساب معارؼ كميارات بناء كتصميـ نماذج مالبس األطفاؿ" بحث منشكر، 

 (. 3(، العدد )6مجمة التصميـ الدكلية، مجمد )
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جيف ـ(: "فاعمية برنامج تدريبي في إكساب الخري2019رحاب محمد إسماعيؿ ) -9
غير المتخصصيف المعارؼ كالميارات الالزمة لتصميـ نمكذج كتنفيذ فستاف طفمة" 

 رسالة ماجيستير، كمية التربية النكعية، جامعة الزقازيؽ.
ـ(: "تطكير مقرر تكنكلكجيا المعدات كدعمو 2017رضا محمد عيد سالـ ) -10

راه )غير بكسائط التعمـ الحديثة لرفع ميارة خريج الثانكم الفني" رسالة دكتك 
 منشكرة(، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنكفية. 

ـ(: "فاعمية برنامج تدريبي لمطالب المتقدميف 2019رىاـ زكريا كماؿ كامؿ ) -11
لقسـ المالبس كالنسيج عمى ماكينة الحياكة الصناعية" رسالة ماجيستير )غير 

 منشكرة(، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمكاف.
ـ(: "برنامج في تنمية ميارات تصميـ النماذج 2014حمد ميراف )سارة إبراىيـ م -12

المسطحة النسائية باستخداـ الكسائط المتعددة" رسالة دكتكراه )غير منشكرة(، 
 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمكاف.

ـ(: "فاعمية استخداـ المكديكالت التعميمية في 2016سارة عادؿ عزت مدككر ) -13
ؿ ثالثي األبعاد عمى المانيكاف" رسالة ماجستير )غير تعمـ بعض ميارات التشكي

 منشكرة(، كمية االقتصاد المنزلي، جامعة المنكفية.
ـ(: "برنامج تدريبي لخطكات أخذ قياسات الجسـ 2019سمر محمكد عبد الغني ) -14

لمطالبات باستخداـ جياز مبتكر" بحث منشكر، مجمة الفنكف كاألدب كعمكـ 
 (.42ة اإلمارات لمعمـك التربكية، العدد )اإلنسانية كاالجتماع، كمي

"تكنكلكجيا سياـ ذكي مكسى، ماجدة محمد ماضي، أسامة حسيف أبك ىشيمة:  -15
 ـ.2005، دار المصطفى لمطباعة كالترجمة، بنيا الجديدة، التريكك"

"االستفادة مف برمجيات الحاسب ـ(: 2017شيماء محمد نجيب مكسى عسيمي ) -16
النمكذج األساسي لمجاكيت الرجالي الكالسيؾ لمتطبيؽ اآللي)األكتككاد( في بناء 
رسالة ماجيستير )غير منشكرة( كمية االقتصاد المنزلي، في العممية التعميمية" 

 جامعة المنكفية. 
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"تكظيؼ التعميـ اإللكتركني في تنمية ـ(: 2016صباح بنت محمد أحمد ) -17
، مجمة بحكث بحث منشكرميارات التصميـ كالتمكيف لمادة تصميـ األزياء" 

 (، كمية التربية النكعية، جامعة المنصكرة. 42التربية النكعية، العدد )
صفاء فتحي أنكر، محمد عبد الخالؽ عبد المؤمف، سميحة عمى إبراىيـ  -18

فاعمية التدريب اإللكتركني في تنمية ميارات تدريج نماذج مالبس ـ(: "2017)
ث في مجاالت التربية النكعية، مجمة البحك  األطفاؿ لطالبات االقتصاد المنزلي"

 (، كمية التربية النكعية، جامعة المنيا.5العدد )
"إدارة المكارد البشرية مف الناحية ـ(: 2000صالح الديف محمد عبدالباقي) -19

 ، كمية التجارة، جامعة اإلسكندرية، الدار الجامعية.العممية كالعممية"
بد المنعـ عبد الفتاح عزة محمد حممي إبراىيـ سالـ، حاـز عبد الفتاح ع -20

"فاعمية تصميـ برنامج تدريبي باستخداـ الكسائط الفائقة )اليايبر ـ(: 2015)
بحث منشكر، مجمة  ميديا( لمتدريب عمى ميارات إعداد نمكذج القميص الرجالي"

 (، ديسمبر.31الجمعية المصرية لالقتصاد المنزلي، العدد )
اـ الكسائط المتعددة في تصميـ "استخدـ(: 2014عال بنت سالـ محمد الحسني ) -21

رسالة دكتكراه برنامج لتقنيات المالبس الجاىزة كفاعميتو في التعميـ اإللكتركني" 
 )غير منشكرة( كمية التصاميـ، جامعة أـ القرم، المممكة العربية السعكدية.

ـ(: "طرائؽ التدريس 2006فخر الديف القال، يكنس ناصر، محمد جياد جمؿ ) -22
 المعمكمات"، دار الكتاب الجامعي، العيف. الغالمة في عصر

، القاىرة، 6ـ(: "عمـ النفس التربكم"، الطبعة2000فؤاد أبك حطب، آماؿ صادؽ) -23
 مكتبة األنجمك المصرية.

ـ(: "إدارة المكارد البشرية"، كمية التجارة، جامعة 2008كامؿ عمى متكلي عمراف) -24
 القاىرة.

ـ(: 2012يمنة محمد األباصيرم )لمياء إبراىيـ أحمد، إيماف حامد محمكد، م -25
"برنامج تدريبي لطالبات قسـ االقتصاد المنزلي بكمية التربية النكعية عمى تدريج 

بحث منشكر، المؤتمر السنكم  نمكذج مالبس األطفاؿ باستخداـ الحاسب اآللي"
الدكلي الرابع، إدارة المعرفة إدارة رأس الماؿ الفكرم في  -العربي السابع
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إبريؿ، كمية التربية  12-11يـ العالي في مصر كالكطف العربي، مؤسسات التعم
 النكعية، جامعة المنصكرة.

محمد البدرم عبد الكريـ: "إنتاج العينة مدخؿ لممنافسة في صناعة المالبس  -26
 ـ.2016مايك  30الجاىزة " مجمة خيكط، 

اـ ـ(: "برنامج تطبيقي إلنتاج العينة باستخد2005محمد فريد محمد عكض اهلل ) -27
الحاسب اآللي في صناعة المالبس الجاىزة" رسالة ماجيستير )غير منشكرة(، 

 كمية االقتصاد المنزلي، جامعة حمكاف.
ـ(: "برنامج لتعمـ بناء نماذج المالبس 2006مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ ) -28

الرجالي باستخداـ الكسائط الفائقة )اليايبرميديا(" بحث منشكر، المؤتمر العممي 
ع لكمية االقتصاد المنزلي، بعنكاف "المؤتمر العربي لالقتصاد المنزلي التاس

 كتكنكلكجيا العصر" إبريؿ، جامعة حمكاف.
ـ(: "تصميـ برنامج تدريبي عمى مرحمة 2017مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ ) -29

الكي في مصانع المالبس الجاىزة" المجمة العممية لعمكـ التربية النكعية، العدد 
 ية التربية النكعية، جامعة طنطا.السادس، كم

ـ(: "دراسة مقارنة لبناء ثالث طرؽ 2018مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ ) -30
متطكرة لنماذج النساء لالستفادة منيا في صناعة المالبس الجاىزة" بحث 

 (.1(، إبريؿ الجزء )14منشكر، المجمة العممية لكمية التربية النكعية، العدد )
ـ(: "فعالية برنامج باستخداـ الكسائط 2007ف سميـ )مجدة مأمكف محمد رسال -31

المتعددة في تعمـ نماذج النساء" بحث منشكر، مجمة الجمعية المصرية لالقتصاد 
 المنزلي، جامعة حمكاف.

ـ(: 2012مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، إيياب النعساف، نفيسة أحمد عمكاف ) -32
باستخداـ شبكة المعمكمات "إمكانية تطكير تصميـ نمكذج الككرساج النسائي 

 (.3(، عدد )22الدكلية" مجمة االقتصاد المنزلي، جامعة المنكفية، مجمد )
ـ(: "فاعمية برنامج 2018مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، حناف سعيد األشقر ) -33

في تنمية ميارات رسـ نمكذج "الثكب الرجالي" باستخداـ الكسائط المتعددة" بحث 
العربي الثالث عشر، الدكلي العاشر بعنكاف "التعميـ منشكر، المؤتمر العممي 
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العالي النكعي في مصر كالكطف العربي في ضكء استراتيجيات التنمية 
 إبريؿ، كمية التربية النكعية، جامعة المنصكرة. 12-11المستدامة" 

مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، خالد مصطفي عابد، أميرة إسماعيؿ إبراىيـ  -34
برنامج تدريبي لمتمكيف االقتصادم لممرأة الريفية في صناعة  ـ(: "فاعمية2021)

(، العدد 7المالبس الجاىزة" مجمة البحكث في مجاالت التربية النكعية، المجمد )
 (، مارس، كمية التربية النكعية، جامعة المنيا.33)

ـ(: "دراسة 2016مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، رشا عبد المعطي محمكد ) -35
تدريج النماذج األساسية لمنساء كأثرىا عمى مستكل تحصيؿ مقارنة لطرؽ 

(، يناير، كمية 45الطالب كاتجاىاتيـ" مجمة بحكث التربية النكعية، العدد )
 التربية النكعية، جامعة المنصكرة.

ـ(: "بناء 2021مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، شيماء عبد المنعـ السخاكم ) -36
 نساء"، دار الكتب كالكثائؽ المصرية، القاىرة.النماذج )الباتركنات( األساسية لم

ـ(: " تنمية 2007مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، مدحت حسيف أبك ىشيمة ) -37
ميارات أخذ قياسات العينة في صناعة المالبس الجاىزة لطالب الفرقة الثالثة 

جامعة  -شعبة المالبس كالنسيج" بحث منشكر، مجمة االقتصاد المنزلي  
 لعدد السابع عشر.ا –المنكفية 

ـ(: " تنمية 2018مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، مدحت حسيف أبك ىشيمة ) -38
ميارات الطالب في بناء نمكذج البنطمكف الرجالي "الجينز" باستخداـ استراتيجية 

الدولي السادس بعنوان "  –" بحث منشور، المؤتمر العممي  فاعميتو التعمـ المدمج كقياس
ي التعمم النوعي ومتطمبات سوق العمل" المجمة العممية لكمية التربية توجهات استراتيجية ف

( أبريل، كمية التربية النوعية، جامعة 1(، ج )14أبريل، العدد ) 24 -23النوعية، 
 المنكفية.

ـ(: 2019مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، ىدل صالح الديف أبك ضيؼ ) -39
نماذج كتنفيذ المالبس" المجمة "فاعمية برنامج البالؾ بكرد في تعمـ أسس تصميـ 

(، يكنية، كمية التربية النكعية، جامعة 9العممية لعمكـ التربية النكعية، العدد )
 طنطا.
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ـ(: "فاعمية 2018مجدة مأمكف محمد رسالف سميـ، نفيسة أحمد أحمد عمكاف ) -40
استراتيجية التعمـ المقمكب في تعمـ بناء كتدريج النماذج األساسية لمالبس النساء 

 (، إبريؿ.2(، العدد )8باستخداـ نظاـ چيمني" مجمة التصاميـ الدكلية، المجمد )
 2017معجـ المعاني : -41
 (2003المعجـ الكجيز ) -42
 ـ(: "قامكس المكرد" دار العمـ لممالييف، بيركت.2002منير البعمبكي ) -43
ـ(: "فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية ميارات 2018نبيمة فاركؽ عبد الكريـ ) -44

مؿ بصناعة المالبس الجاىزة لدل طالبات االقتصاد المنزلي بكمية التربية الع
 النكعية" رسالة ماجيستير )غير منشكرة(، كمية التربية النكعية، جامعة المنصكرة.

ـ(: "فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات 2014ىالو عادؿ صادؽ دغمش ) -45
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