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 ممخص البحث:
تعد مرحمة إعداد النماذج من أدق المراحل التي تعتمد عمييا صناعة المالبس، حيث 

واإلنتاج ككل، لذا يجب أن يتوافر لدى القائم بتصميم  التصميميتوقف عمييا نجاح 
النماذج درجة عالية من الخبرة والكفاءة والموىبة، تتمثل في القدرة عمى تطوير النماذج 

لمتطمبات التصميم لتتوافق مع األنماط المختمفة  ة بيا وفقاً بكافة الطرق الفنية الخاص
بطريقة رسم النموذج تنمية ميارات الطالب  ييدف البحث إلى و ،لمجسم بأبعاده الثالثة

بمقرر تنفيذ المالبس الخارجية لطالب الفرقة الرابعة  (Pattern Magic)باستخدام 
المساىمة في تطوير المقررات التي  فىأىمية البحث  وتكمن ،قسم االقتصاد المنزلي

طرق بالنيوض بصناعة المالبس من خالل تأىيل الخريج ، عداد النماذجإتعتمد عمى 
وطالبة( من طالب  45)عينة قواميا وتكونت عينة البحث من، عداد النماذجإجديدة في 

، مسجامعة عين ش كمية التربية النوعية قسم االقتصاد المنزليطالب الفرقة الرابعة 
 ، بطاقة مالحظة،ارىياالختبار الم)استخدمت الباحثتان في تطبيق البحث عدة أدواتو 

 ،مع التحميل الوصفيالمنيجين واتبع البحث  ،الب(الط راءاستبانة آ ،تقديراس مقي
 وأسفرت النتائج عما يمى: والشبو تجريبي،

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي  وجود-1
لصالح التطبيق  pattern magicلميارات إعداد نموذج فستان درابيو باستخدام 

 البعدي.
فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي وجود  -2

 patternعداد نموذج فستان درابيو باستخدام والبعدي لبطاقة مالحظة األداء المياري إل
magic   .لصالح التطبيق البعدي 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي  وجود -3
  patternوالبعدي لمقياس تقدير األداء المياري إلعداد نموذج فستان درابيو باستخدام 

magic  .لصالح التطبيق البعدي 
 .Pattern Magicعداد فستان درابيو بواسطة إآراء الطالب اتجاه طريقة  تختمف-4
 

 .مقرر تنفيذ المالبس الخارجية ،  Pattern magicميارة ، الكممات الرئيسية:
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Benefiting from the Skills of Pattern Magic in Enriching the 

Course of Outerwear Implementation 

ABSTRACT: 

Pattern preparation stage is considered one of the most accurate 

stages on which the clothing industry depends, as the success of 

the design and production as a whole depends on it. Therefore, 

pattern designers must have a high degree of expertise, 

competence and talent, represented in the ability to develop 

patterns in all their technical ways in accordance with the 

requirements of the design so as to conform to the different styles 

of the body in its three dimensions, The aim of the current 

research was to develop the skills of fourth-year students enrolled 

in the Department of Home Economics, through drawing the 

pattern using the Pattern Magic in the outerwear implementation 

course, The significance of this research lies in contributing to 

the development of courses that relies on the preparation of 

patterns, and the advancement of the clothing industry by 

qualifying the graduate with new methods of pattern preparation, 

The research sample consisted of (45) male and female students 

at the fourth year, Department of Home Economics, Faculty of 

Specific Education, Ain Shams University, In the application of 

this research, the two researchers used several instruments 

(skill test, observation sheet, assessment scale, student views 

questionnaire), The research adopted both the descriptive 

analytical method, as well as quasi-experimental method, 

Research results revealed the following: 

1- there are statistically significant differences between the mean 

scores of participants on the pre and post-application of the skills 

test for a draped dress pattern preparation using the pattern magic 

in favor of post-application. 

2- there are statistically significant differences between the mean 

scores of students on the pre and post-application of the skill 
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performance observation sheet for a draped dress pattern 

preparation using the pattern magic in favor of the post- 

application. 
 

3- there are statistically significant differences between the mean 

scores of students on the pre and post-application of the skill 

performance assessment scale for a draped dress pattern 

preparation using the pattern magic in favor of the post- 

application. 
 

4- Students have different views about a draped dress preparation 

using the Pattern Magic.  
 

Keywords: Skill, Pattern magic, Outerwear implementation 

Course. 
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 مقدمة :
يتميززز العصززر الززذى نعيشزززو امن بالتقززدم العممززي والتقنزززي والمعمومززاتي اليائززل الزززذي     

انعكزززس أثزززره عمزززى التعمزززيم بشزززكل عزززام ، حيزززث تسزززاىم ىزززذه التقنيزززات فزززي خمزززق إمكانزززات 
يعزززد اليزززدف التعميمزززي إكسزززاب المزززتعمم المعمومزززات والمعرفزززة ووسزززائل تعمزززيم جديزززدة ، فمزززم 

نما تعداه إلى ضرورة إكسزاب المزتعمم الميزارات والقزدر  ليكزون قزادرًا  ة عمزى اإلبزداعفقط، وا 
 ( 103 - 2007:  طارق عبد الرؤوف) .عمى التفاعل مع متغيرات العصر

أن التطزور الحضزاري السزريع الزذى حزدث فزى (13 – 2013)سناء معروف: وأوضزحت    
بدايززة القززرن العشززرين نززتج عنززو الحاجززة لموصززول إلززى أسززموب عممززي جديززد فززى تصززميم 
النمزززاذج الزززذى أصزززبح مزززن متطمبزززات العصزززر الزززذى يتميزززز بسزززرعة التغييزززر والتجديزززد فزززى 
الموضة لمالبس النساء من أجل الحصول عمى تصميمات أنيقزة تتماشزى مزع الموضزة، 

 ب يمكن االعتماد عميو فى اعطاء التأثير التصميمي المرغوب والمضبوط. وأسمو 
 

بززين التصززميم واالنتززاج ، وىمزززة الوصززل تعززد النمززاذج مززن أىززم اعمززدة إنتززاج المالبززس    
، حيزززث يتوقزززف نجزززاح التصزززميم والمنزززتج بمثابزززة العمزززود الفقزززري لصزززناعة المالبزززس فيزززي

ضززبط القطعزززة الممبسززية عمزززى جسزززم  وبالتزززالي النيززائي عمزززى دقززة وضزززبط النمززوذج المعزززد
صاحبيا مما يعطيو إحساس بالراحة، فالضبط الجيد لمقطعة يرفع من قيمتيزا بزالرغم مزن 

- 2014)ســمية مصــطفى:.فززى االنتززاجتكززاليف الخامززات المسززتخدمة عززدم وجززود فززرق فززى 
مون ، )مجـدة مـ (5- 2018سميحة عمى إبـراىيم:،)(217 -2018،)حاتم محمد وآخرون: (173

   (45-2021سميم، شيماء السخاوي :
 

وتعــديل  تناولــت العديــد مــن الدراســات الســابقة الميــارات الخاصــة بطــرق إعــداد ورســم
 مقترحزززة بيئزززة افتراضزززية التزززى ىزززدفت إلزززى تصزززميم(2017)دعـــاء نبيـــل: كدراسزززة وتـــدريج النمـــاذج
لبنطمزون  (Aldrich)شتلزدريأميارات الطالبزات فزي رسزم نمزوذج معارف و لتنمية  وتحديد مدى فاعميتيا

 التزى تناولزت محاولزة(Kaixuan Liua & Others: 2019) ، ودراسزةسزنوات 6الفتيزان سزن 
الوصزززول إلزززى طزززرق جديزززدة لبنزززاء النمزززاذج غيزززر النمزززاذج التقميديزززة التزززى قزززد تتطمزززب وقتزززًا 

التزى تناولزت تعزديل بعزض (Yuxiang Zhu: 2019)، ودراسزةطزوياًل وغيزر دقيقزة احيانزاً 
النمززززاذج ألنززززواع المالبززززس باسززززتخدام بززززرامج الحاسززززب ثنائيززززة األبعززززاد والمالبززززس خطززززوط 

التززى ىززدفت إلززى  (2019)إليــام عبــد العزيــز محمــد: ودراسززة الشززبكية المثمثززة ثالثيززة االبعززاد،
التغمززب عمززى مشززاكل البززاترون الشخصززي مززن اإلعززداد حتززى التنفيززذ، وتحديززد الخطزززوات 

 التزى ىزدفت(م2020ياسـمين فتحـي: )ودراسزة ،شخصيالصحيحة إلعداد وتنفيذ الباترون ال
برنامج تدريبي إلكتروني عمى التحصيل المعرفي والميزارى لطزرق بنزاء إلى قياس فاعمية 
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، وضزززززبط نمزززززوذج البنطمزززززون النسزززززائي، وقيزززززاس آراء المتزززززدربين نحزززززو البرنزززززامج المقتزززززرح
إعزداد برنزامج تزدريبي إلكترونزي  التى ىدفت إلزى(2021)مجدة م مون سميم وآخرون:ودراسة

عززداد نمززوذج العينززة باسززتخدام نظززام جيمززى،  مقتززرح وقيززاس فاعميتززو لمراحززل رفززع قيززاس وا 
وقيزززاس تزززأثيره عمزززى التحصزززيل المعرفزززي واألداء الميزززارى، وقيزززاس آراء المتزززدربات نحزززو 

   .المقترح اإللكتروني التدريبيطريقة تعمم البرنامج 
لمدراسزززات نجزززد أن ىنزززاك حاجزززة ممحزززة لتحزززديث وتطزززوير ومزززن خزززالل العزززرض السزززابق 

محتززوى المنززاىج الدراسززية بقسززم االقتصززاد المنزلززي تخصززص المالبززس والنسززيج وخاصززة 
طززززززرق إعززززززداد النمززززززاذج ومززززززن منطمززززززق ذلززززززك نشززززززأت فكززززززرة ىززززززذا البحززززززث فززززززى محاولززززززة 

ارات طريقزة حديثزة إلعزداد (الباترون السحري فى إثراء تعمم ميPattern Magicادخال)
 .لنماذجا

  مشكمة البحث:
لذلك تبدأ صناعة المالبس  يتوقف نجاح أي موديل عمى اإلعداد الصحيح لمباترون،

باختيار التصميم ثم إعداد الباترون األساسي السميم الذى يتبعو العديد من الخطوات 
من  األساسيالدقيقة الضرورية لموصول إلى النتيجة المرجوة حيث يعتبر الباترون 

طالبات العوامل المؤثرة عمى نجاح المنتج الممبسى الذى يجب االىتمام بتعميمو لم
ومن خالل خبرة الباحثتان في تدريس مقرر "نماذج بأحدث الطرق واإلمكانات المتاحة، 

تدريس المقرر  " عمى مدار سنوات فقد وجدت الباحثتان أنالخارجيةمالبس الوتنفيذ 
تطوير في السنوات السابقة فرأت  أيفقط ولم يشمل  الباترون المسطحعمى يعتمد 

(لمحصول Pattern Magic)أنو يجب تطوير الباترون المسطح باستخدام الباحثتان
عمى نماذج لعمل تصميمات معقدة يصعب تنفيذىا باستخدام الباترون المسطح، 

المانيكان ىذا الباترون لمجمع بين األسموب المسطح وأسموب التشكيل عمى ويستخدم 
تنمية  لىتان إ، مما دعا الباحثمعًا لمواكبة الخريجين لسوق العمل ومتطمبات الموضة

 و التى تحتاج إلى ( لعمل الدرابيوPattern Magic) نموذج رسم في البميارات الط
 .مباترون المسطحلالتشكيل عمى المانيكان باستخدام تعديل 
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 :اآلتيةفي التساؤالت لبحث وتتمخص مشكمة ا
 تنمية( فى Pattern Magic)باستخدام إعداد نموذج فستان درابيو  فاعميةما  .1

كمية المنزلي  النماذج لطالب الفرقة الرابعة قسم االقتصاد بإعدادالميارات الخاصة 
 ؟ التربية النوعية

( في إثراء Pattern Magic)طريقة رسم النموذج باستخدام ما إمكانية مساىمة  .2
كمية م االقتصاد المنزلي المالبس الخارجية لطالبات الفرقة الرابعة قسمقرر تنفيذ 

 ؟ التربية النوعية
  ؟(Pattern Magic)باستخدام إعداد نموذج فستان درابيو الطالب نحو  أراءما  .3

 أىداف البحث :
 ييدف ىذا البحث إلى :

 Pattern)طريقة باستخدام  بكيفية تعديل النموذج األساسي الطالب تنمية ميارات -1
Magic) بمقرر تنفيذ المالبس الخارجية لطالب الفرقة الرابعة قسم االقتصاد المنزلي. 

( في إثراء Pattern Magic)باستخدام  إعداد نموذج فستان درابيوفاعمية  قياس -2
  الفرقة الرابعة قسم االقتصاد المنزلي. البمقرر تنفيذ المالبس الخارجية لط

  .(Pattern Magic)باستخدام إعداد نموذج فستان درابيو الطالب نحو  راءقياس آ -3
 أىمية البحث:

 ترجع أىمية ىذا البحث إلى : 
كمية  المنزلييعد البحث إضافة لمقرر تنفيذ المالبس الخارجية بقسم االقتصاد  -1

 التربية النوعية جامعة عين شمس.
 عداد النماذج.إالمساىمة في تطوير المقررات التي تعتمد عمى  -2
 عداد النماذج.إلدى الطالب في مجال  عممياً  قد يثرى ىذا البحث جانباً  -3
عداد إطرق جديدة في بالنيوض بصناعة المالبس من خالل تأىيل الخريج  -4

 .النماذج
 منيج البحث:

 (Pattern Magic )وتم من خاللو دراسة وتحميل : مع التحميل المنيج الوصفي
 .(Pattern Magic)باستخدام فستان درابيو والتعرف عمى خطوات رسم نموذج 

 Patternتم من خاللو قياس فاعمية رسم النموذج باستخدام )المنيج الشبو تجريبي: 
Magic جامعة  كمية التربية النوعيةة الرابعة قسم االقتصاد المنزلي الفرق طالب(عمى

  .عين شمس
 



 

 1909 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 عينة البحث:
طالب وطالبة( من طالب الفرقة الرابعة بقسم االقتصاد  45من ) البحثتكونت عينة 

، ممن قاموا بدراسة نموذج  جامعة عين شمس -كمية التربية النوعية  -المنزلي 
 .(الحريميAldrichألدريتش)

  أدوات البحـث :
دروس  االتي تتضمنيلمجوانب الميارية  الطالبلقياس درجة تعمم  اختبار ميارى -1

 .(Pattern Magic)عداد فستان درابيو باستخدام إ
 Pattern)بانادددا   الحظة األداء المهاار  عداداد وماوفس اناداا دراب ا بطاقة م -2

Magic) مالحظزة أداء الطالب لكزل خطزوة مزن الناحيزة الميارية أثناء التنفيذل. 

مهاارات الدقد ر لدق    الع وات الوادجة دا دمل الطالب د وة البحا  لق ااس مق اس  -3

 (.Pattern Magicباندددا  ) دراب  انداا  دداد وموفس الدى ددضموها دروس إ

باناادددا   إدااداد انااداا دراب اا دقاابله  لطر قااة للدعاارع دلااى اء الطااالب رأاناادباوة  -4 

(Pattern Magic). 

 حدود البحث:
 الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:اقتصرت 

طالب الفرقة الرابعة بقسم االقتصاد البحث عمى عينة من اقتصر  الحدود البشرية:-
 .كمية التربية النوعية جامعة عين شمس المنزلي

 .(Pattern Magic)باستخدام  وعداد فستان بتقنية الدرابيإ الحدود الموضوعية:-
جامعة عين  -تم تطبيق تجربة البحث فى كمية التربية النوعية  الحدود المكانية:-

 .شمس
في الفترة  (م2021 -2022) لمعام الجامعياألول  الدراسيالفصل  الحدود الزمنية:-

 .م(8/12/2021 م إلى3/11/2021من )
 فروض البحث :

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي -1
لصالح التطبيق  pattern magicباستخدام  درابيولميارات إعداد نموذج فستان 

 البعدي.
توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي  -2

 patternباستخدام  لمياري إلعداد نموذج فستان درابيوالحظة األداء ام والبعدي لبطاقة
magic  البعديلصالح التطبيق . 



 

 1910 

2022 مارسـ  والثالثون التاسعـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي  -3
 patternباستخدام  لمياري إلعداد نموذج فستان درابيواألداء ا والبعدي لمقياس تقدير

magic  البعديلصالح التطبيق. 
 .Pattern Magicبواسطة  عداد فستان درابيوإب اتجاه طريقة تختمف آراء الطال-4

 مصطمحات البحث :
 الميارة:

قدرة الفرد عمى أداء بعض األعمال العممية بدرجة عالية من اإلتقان والجودة والكفاءة  -
والسيولة فى وقت وجيد أقل مع تالفى األخطاء الناجمة أثناء تنفيذ العمل وتحقيق 

 م(2005)السيد شعالن: عنصر األمان 
مجموعة استجابات الفرد األدائية المتناسقة التي تنمو بالتعمم والممارسة حتى تصل   -

 ( 121-م 2005:  حسن زيتون) اإلتقان.إلى درجة عالية من 
 التعريف اإلجرائي:

 Pattern) باستخدام إعداد نموذج فستان درابيوميارات  أداء عمى الطالب قدرة  -
Magic)  تقان في بدقة عالية  .التنفيذوا 

 :(Pattern Magic)الباترون السحري
بأنو تقنية يابانية ترسم الباترون "( 258-2018شادية صالح: ،)زينب رزيقتعرفو

وعمل القصات المسطح بخطوط ومنحنيات بمقاسات محددة لقطع ممبسية ويتم طييا 
 .مالبس ثالثية االبعاد" إلعطاء

 التعريف اإلجرائي:
( الحريمي بخطوط ومنحنيات بمقاسات محددة Aldrichتعديل النموذج األساسي ) تقنية

 بعاد لمالبس النساء.ثالثية األلمحصول عمى قطع ممبسية 
 مقرر:
 ]  ُر رٌ  َأْمرٌ  - ]الُمَقرَّ  .ِإمضاَءهُ  كمَيمْ  َمن َأمضاهُ  وَأْمرٌ  .بو معترفٌ  ثابتٌ : ُمَقرَّ
  ُمعيََّنةٍ  ةممرح في ما مادةٍ  في الطَّالب عمى ايستُ ار د ُيفَرُض  موضوعات مجموعة. 

 (705، 320- 2005 :العربية غةمال مجمع( .)محدثة مةمك يىو (
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 المالبس الخارجية:
 الخارجية العوامل من الجسم وحماية العيوب واخفاء الجسم بتغطية يقوم الذي الرداء يى

 طابع واعطاء واالجتماعي الثقافي المستوي عن وتعبر جسممل انيق شكل واعطاء
  (993 – 2016: رشا عباس الجوىري وآخرون( .خاص شخصي
 )مقرر تنفيذ المالبس الخارجية(: اإلجرائيالتعريف 

إنو إحدى مقررات برنامج المالبس والنسيج بقسم االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية 
االساسية لمالبس السيدات  ججامعة عين شمس والذى ييتم بدراسة إعداد النماذ

 (. Aldrichش)تباستخدام النموذج المسطح بطريقة ألدري
 جراءات البحث:إ

 -:اآلتياتباع  تملمتحقق من صحة الفروض السابقة 

الدراسات والبحوث ذات الصمة بموضوع الدراسة مع تحميميا عمى  االطالع –1
 واالستفادة منيا. 

 أدوات المعالجة التجريبية والتي تمثمت في: إعداد  -2
 (.1ممحق )(Pattern Magic)و بطريقةإعداد خطوات بناء نموذج الفستان الدرابي -
 إعداد أدوات البحث: -3
دروس  ادرجززة تعمززم الطززالب لمجوانززب المياريززة التززي تتضززمنياختبززار ميززاري لقيززاس -أ  
  ( 2ممحق ) .(Pattern Magic)عداد فستان درابيو باستخدام إ
 Pattern)بطاقة مالحظة األداء المياري إلعداد نموذج فستان درابيو باستخدام  -ب  

Magic).( 3ممحق). 
مقياس تقدير لتقييم العينات الناتجة عن عمل الطالب عينة البحث لقياس الميارات  -ج

 ( .Pattern Magicالتززى تتضززمنيا دروس إعززداد نمززوذج  فسززتان درابيززو باسززتخدام )
 ( 4محق )م

عززززداد فسززززتان درابيززززو باسززززتخدام إاسززززتبانة أراء الطززززالب لمتعززززرف عمززززى تقززززبميم لطريقززززة  -د
(Pattern Magic.)( 5 ممحق ) 
 التأكد من صدقيا وثباتيا.و ضبط األدوات  -4
( Pattern Magic)شززززرح درس خطززززوات بنززززاء نمززززوذج الفسززززتان الدرابيززززو بطريقززززة-5

 .لمطالب
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 عمى الطالب عينة البحث. بعدى( - )قبميتطبيق االختبار الميارى-6
 عمل التحميل اإلحصائي واستخالص النتائج.-7
 مناقشة النتائج التي تم التوصل إلييا وتفسيرىا.-8
إلييزا فزي البحزث  تزم التوصزل التزي النتزائج عمزى بنزاء والمقترحزات وضزع التوصزيات-9

 الحالي.
 وفيما يمى خطوات إعداد الدرس المقترح:

 التعمم:تحديد موضوع -1
 Pattern بطريقة  درابيوفستان إعداد نموذج موضوع التعمم وىو ) انالباحثت اختارت   

Magic جامعة كمية التربية النوعية   المنزلي( لطالب الفرقة الرابعة  قسم االقتصاد
 التصميم)فستان درابيو(ن ىذا وذلك أل ،تنفيذ المالبس الخارجيةعين شمس بمقرر 
ثتان تشكيل عمى المانيكان وىو ماال يدرسو طالب القسم فرأت الباحاليحتاج إلى دراسة 

 Pattern) المانيكان وىو ال عمىبأسموب مختمف عن التشكيل  تدريس تقنية الدرابيو
Magic)  الباترون المسطح الذى يدرسونو ضمن  باستخداموالذى يعطى نفس التأثير

بتجميع المادة العممية المكونة لمدرس من المراجع العممية  انمقررىم ، وقد قامت الباحثت
 زبطريقة ال الدرابيوالمتخصصة فى ىذا المجال ، وكذلك ترجمة نموذج الفستان 

Pattern Magic) )وصياغتيا بطريقة يسيل عمى الطالب تعمميا.  
 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 (Tomoko Nakamichi: 2010 - 67) 
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 تحديد ميام التعمم: -2
الميام التعميمية التى يعالجيا الدرس،  انبعد تحديد موضوع التعمم حددت الباحثت  

 أن يبنى عمى أرضية من تحميل العمل. ينبغيميام أو تحميل الميام الفتحديد 
 ترتيبًا منطقيًا وتطوريًا وىى : مرتبة تينيرئيس ميمتين تانولقد حددت الباحث

 مفستان.ل األمامإعداد نموذج  -
 مفستان.لخمف الإعداد نموذج  -

وضعت الباحثتان لكل ميمة مجموعة من األفعال ، واسترشدت الباحثتان فى ذلك بآراء 
الخبراء ، وبعض المصادر المعرفية ، والمراجع العممية ، وتم إجازة ىذا التحميل بعرضو 
ا عمى مجموعة من خبراء المالبس و النسيج لتقديم رأييم فى الميام التى تضمني

ناسبا التحميل من حيث كفايتو وترتيبو وتسمسمو كما طمب من كل خبير اقتراح ما يراه م
ب النسبة حممت الباحثتان لمبيانات وذلك بحساو (، تعديل أو إضافة أو حذف)من 

%( ومنيا ما 100، وبمغت نسبة االتفاق عمى معظم الميام )المئوية التفاق الخبراء
، ولكن كان اقتراحيم اعتراض عمى الميام نخفاضاالحصل عمى أقل من ذلك ولم يكن 

 أن بعضيا يمكن ضميا إلى الميمة السابقة أو الالحقة حسب موضوع كل منيا.
 تحميل الميارات: -3

التعمم وذلك بيدف تقديم وصف منطقي لكل  مياراتتم استخدام أسموب تحميل      
خطوة من خطوات الميارة، وفى ضوء ذلك تم تحميل الميمات التعميمية المطموبة 

لتوصل إلى قائمة مبدئية تنفيذ المالبس الخارجية، وقد تم ا واستخالصيا من واقع مقرر
تم عرض ىذه القائمة عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في و  ،لمميارات

 تحميل صحة حول مدى رأييم استطالع بيدف ( وذلك6مالبس والنسيج )ممحقال
، لمميارات المغوية وصحة الصياغة األداء، خطوات تتابع وصحة واكتماليا، الميارات

وبعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكمين تم التوصل إلى قائمة ميارات 
وبذلك أصبحت القائمة صالحة  في صورتيا النيائية  وعداد نموذج الفستان الدرابيإ

 لالستخدام.
إلى  ياألىداف العامة التى تسع تانحددت الباحث -: لمدرساألىداف العامة  -4

 تحقيقيا من خالل الدرس والمرتبطة بالمادة الدراسية فيو.
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 يستطيع الطالب أن: الدرسفى نياية 
 .Pattern Magic بطريقةعداد الباترون الالزمة إليتزود بالمعمومات األساسية  -
 . Pattern Magic بطريقة يتعرف عمى أجزاء الباترون -
 باستخدام الباترون المسطح. درابيوينمى بعض ميارات تقنية ال -
 .Pattern Magic بطريقة  يتمكن من رسم أجزاء الباترون -
 يحرص عمى التعاون مع زمالءه أثناء العمل. -
 معرفة أجزاء الباترون.يقدر أىمية  -

 -تحديد األىداف التعميمية لمدرس:
 -فى نياية ىذا الدرس يستطيع الطالب أن:

 .مام لمفستانيعد نموذج األ -
 .يصرف بنسة الصدر بحردة االبط -
 .Pattern Magic  بطريقة وفستان درابيلمام أليستطيع رسم نموذج ا -
 لمقص. لوضعو عمى القماش مام الفستانأيعد نموذج  -
 يعد نموذج الخمف  لمفستان. -
 .الباحثتانيعيد رسم بنسة وسط الخمف كما شاىد  -
 يكتب البيانات عمى الرسم.-
 يحدد اتجاىات النسيج. -
 .عالمات القص عمى القماش يأخذ -
 .يقص نموذج الخمف عمى القماش-
 طرق التدريس واالنشطة والوسائل التعميمية: -5
يتضمن الدرس عدد من األنشطة والوسائل التعميمية التى ترتبط بالمادة العممية   

  -وتحقق األىداف المحددة لمدرس:
                        .من خالل المحاضرة Pattern Magic  بطريقةعداد النماذج إعن  تقديميعرض  -
 السبورة. -
 مثمة لمنماذج المجسمة.               أمن عمل الطالب عن  مييتقدعرض  -
 بعض األنشطة العممية.-
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 .                  عمميبيان  -
 Pattern بطريقة وعداد نموذج الفستان الدرابيإلطريقة  توضيحيعرض فيديو  -

Magic. 
 تصنيف الجمسات وتحديد المدى الزمنى ليا: -6

ىداف الجمسات والفنيات أجمسة وموضوعيا و كل وذلك من خالل توضيح عنوان 
 :التاليالمستخدمة والمدى الزمنى فى الجدول 

 جدول)ا(
 يوضح  الجمسات و المدى الزمنى ليا

مدة 
 الجلسة

 
 صور من الجلسات

 

الفنٌات 
 المستخدمة

 
 أهداف الجلسة

رقم و 
موضوع 
 الجلسة

 
 ساعة

 

 

 

 تقدٌمًعرض -
 درسٌوضح ال
وخط  وأهدافه

 الدرس.سٌر 
 مناقشات بٌن -

الطالب 
 تانوالباحث

التعارف بٌن  -
الباحثتان 

 والطالب.
تطبٌق أدوات  -

الدراسة 
 القبلٌة.

تعرٌف  -
الطالب 

درس بال
 .وأهدافه

تهٌئة المكان  -
 موعدوتحدٌد 

 الجلسات.
 
 
 

األولى 
)التعارف بٌن 

الباحثتان 

 والطالب(

 
ساعة 
ونصف 
ٌتخللها 
فترة 
 راحة

لشرح الالزمة  األساسيةالمعارف  -

 .(Pattern Magic)طرٌقة 

 

االستعانة -
بخبراتهم 
 السابقة.

المناقشة  -
 الجماعٌة.

 مًٌتقدعرض -
كيفية إعداد عن 

 طريقةالنماذج ب

(Pattern 
Magic) 

 

 تعرف علىٌ -
كٌفٌة إعداد 

النماذج 
طرٌقة ب

(Pattern 
Magic). 

 

 الثانٌة
) تعرٌف 

ب الطال
إعداد بكٌفٌة 

النماذج 
 بطرٌقة

(Pattern 
Magic) 
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ساعتٌن 
ٌتخللها 
فترتٌن 
 للراحة.

- 

 

 العملًالبٌان  -
عرض فٌدٌو -

 .توضٌحً
 

ٌعد نموذج -
 .ماماأل
ٌصرف بنسة  -

الصدر بحردة 
 .بطاإل
ٌرسم نموذج  -

أمام فستان 
 بطريقة  درابٌه

(Pattern 
Magic.) 

 الثالثة 
إعداد نموذج )

مام فستان أ
 درابٌه
 بطريقة

(Pattern 
Magic) 

 
ساعة 
ونصف 
ٌتخللها 
فترة 
 راحة

 

 .العملًالبٌان  -
عرض فٌدٌو -

 .توضٌحً

ٌعد نموذج  -
الخلف  
 للفستان.

ٌعٌد رسم  -
بنسة وسط 
الخلف كما 

شاهد 
 .الباحثتان

الرابعة 
إعداد نموذج )

خلف فستان 
 درابٌه
 بطريقة

(Pattern 
Magic)  
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ساعتٌن 
ٌتخللها 
فترتٌن 
 للراحة

 

 .العملًالبٌان  -
عرض فٌدٌو -

 .توضٌحً

ٌكتب البٌانات -
 .على الرسم

ٌحدد  -
اتجاهات 
 النسٌج.

نموذج ٌعد -
مام الفستان أ

 للقص.
نموذج ٌعد -

الفستان  خلف
 للقص

عالمات  ٌأخذ- 
على القص 

 .القماش
ٌقص نموذج -

الخلف األمام و
 .على القماش

الخامسة 
عداد نموذج إ)

الفستان 
 (.للقص

 
ساعتٌن 
ٌتخللها 
فترة 
 راحة.

المناقشات  - 
 الجماعٌة.

سرد النتائج  -
 النهائٌة.
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 الختامٌة

وسرد نتائج 
 درسال

لطالب اوشكر 
على حسن 

 تعاونهم(

 تقييم الدرس:
المحكمين الخبراء االساتذة تم تقييم الدرس من خالل عرضو عمى مجموعة من       

مدى  فىالمالبس و النسيج الستطالع آرائيم و  ،فى طرق التدريسالمتخصصين 
صالحية الدرس من الناحية العممية ، ولقد اجمع الخبراء عمى جودة الدرس وصالحيتو 

 .  الطالبلمتطبيق عمى 
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 : (ثباتالصدق و تقنين األدوات )ال
 Patternاألداء المياري إلعداد نموذج فستان درابيو باستخدام ) مالحظةبطاقة  -1

Magic) : 
تززم تحديززد الجوانززب الرئيسززية المززراد مالحظتيززا وتحميززل  إعــداد بطاقــة المالحظــة:- 

جانززب رئيسزي إلزى مكوناتزو الفرعيزة ثزم صزياغة كزل مكزون منيزا فزي عبزارة إجرائيزة  كززل
وقزد روعزي اسزتخدام عبارات قصيرة وأن يكون الفعل في حالة المبنى لممجيول وأن 

  .تصف العبارة مكونًا واحداً 
بمالحظزة أداء الطالب لكزل خطزوة  الباحثتانتقوم  اليدف من بناء بطاقة المالحظة: -

 .ثالثيمزن الناحيزة الميارية أثناء التنفيذ، وقد احتوت البطاقة عمى ميزان تقدير 
حظة في ضوء المحتوى تم إعداد بطاقة المال صياغة مفردات بطاقة المالحظة:-

 patternعداد نموذج فستان درابيو بأسموب إىداف التعميمية وميارات التعميمي واأل
magic، المحزور األول  :ورينمحـ(عبارة مقسمة عمى 59قة عمزى )وقزد احتزوت البطا

خمف النموذج )المحززور الثزاني ، و ( عبارة37(يحتوى عمى )مفستانلمام ألنموذج ا)
 .( عبارة22(يحتوى عمى )مفستانل

لتقيــيم العينــات الناتجــة عــن عمــل الطــالب عينــة البحــث لقيــاس  مقيــاس التقــدير -2
 Patternفسـتان درابيـو باسـتخدام ) عـداد نمـوذج التـى تتضـمنيا دروس إميـارات ال

Magic): 
أداء الطالب  ييملتقزبإعداد مقيزاس تقزدير  الباحثتانقامت  مقيــاس التقـــدير: إعــداد-

من قبل المتخصصين واشتمل  pattern magic بطريقةعداد نموذج فستان درابيو إفي 
 أسس الضبط ، أواًل:( عبارة، مقسمة إلي ثالث محاور رئيسية تمثمت في 12المقياس )

تعطي بحيث  ثالثيوقد استخدم ميزان تقدير  ،التفاصيل ثالثًا:المطابقة: ،  ثانيًا:
درجتان(، غير مضبوط)درجة(، (لى حد ما إجابة مضبوط)ثالث درجات(، مضبوط اإل

  .درجة (36درجة الكمية لممقياس )وكانت ال
 األداء الميززارى لكزل طالب عمززى حززده لميززارة اختبار يميتقزز اليــدف مــن المقيــاس:

     .pattern magic بطريقةعداد نموذج فستان درابيو إ
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 صدق وثبات االختبار التطبيقي المياري :
 الصدق :  -1

تم عرض االختبار عمى مجموعة من األسزاتذة المتخصصزين وأقزروا  الصدق المنطقي :
 جميعًا بصالحيتو لمتطبيق. 

 الثبات :  -2
 ثبات المصححين : 

يمكن الحصول عمى معامل ثبات المصححين بحساب معامل االرتباط بين الدرجات 
فزإن التي يعطييا مصححان أو أكثر لزنفس األفزراد أو لزنفس االختبزارات ، وبعبزارة أخزرى 

 كل مفحوص يحصل عمى درجتين أو أكثر من تصحيح اختبار واحد .
وتم التصحيح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمين وذلك باستخدام "بطاقة 
 المالحظة ، مقياس التقدير" في عممية التقويم وقام كل مصحح بعممية التقويم بمفرده . 

التي وضعيا المصححين )س ، وقد تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الثالث 
ص ، ع( لالختبار التطبيقي البعدي باستخدام معامل ارتباط الرتب والجدول التالي 

 يوضح ذلك :
 بطاقة مالحظة معامل االرتباط بين المصححين لالختبار المياري" (2جدول ) 

 pattern magicباستخدام  درابيوأداء الطالب لميارات إعداد نموذج فستان 
 بطاقة المالحظة ككل نموذج الخلف للفستان نموذج األمام للفستان المصححٌن

 ..1.8 .1.90 1.8.0 س ، ص
 89..1 1.8.0 .1..1 س ، ع
 8...1 0...1 1.800 ص ، ع

 ( معامل االرتباط بين المصححين لالختبار المياري "مقياس 3جدول )  
 pattern magicباستخدام  درابيوتقدير ميارات إعداد نموذج فستان 

 التفاصٌل المطابقة أسس الضبط المصححٌن
مقٌاس التقدٌر 

 ككل

 1.810 09..1 1.800 ....1 س ، ص
 00..1 1.888 90..1 1.918 س ، ع
 1.801 .1.90 1.800 .0..1 ص ، ع

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين ، وجميع القيم 
القترابيا من الواحد الصحيح ، مما يدل عمى ثبات االختبار  0.01دالة عند مستوى 

التطبيقي الذي يقيس األداء المياري ، كما يدل أيضًا عمى ثبات "بطاقة المالحظة ، 
 ن المستخدمتان في تصحيح االختبار المياري . مقياس التقدير" وىما األداتا
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عداد فستان درابيو إصدق وثبات استبانة أراء الطالب لمتعرف عمى تقبميم لطريقة 
 :(.Pattern Magicباستخدام )

تألف من مجموعة من المفردات تمن أدوات البحث  ةأدا ىي االستبانة :االستبانةإعداد 
سالبة(، وعمى الطالب أن  راتعبا 9و ) موجبة ( عبارة 11)منيم عبارة(  20العبارات )

يحدد ما يراه أو ينطبق عميو منيا أو يعتقد اإلجابة الصحيحة عمى كل مفردة من ىذه 
لبحوث السابقة التي عمى الدراسات وا باالطالع بانةالمفردات، وقد تم إعداد االست

أو جزء منيا، ومراجعة الكتب  انةاستخدمت استبانات تناولت نفس موضوع االستب
المتخصصة في القياس النفسي والتربوي وأخذ أراء المتخصصين في العموم التربوية 

  .والنفسية والتقويم
عداد نموذج فستان إل ومدى تقبميمراء الطالب آالتعرف عمى  :ةاناليدف من االستب

    . pattern magic بطريقةدرابيو 
روعزي صزياغة المفزردات بمغزة واضزحة ومفيومزة وأن  :ةانصـياغة مفـردات االسـتب

تحتزوى كزل مفززردة عمززى فكززرة واحززدة فقززط وأن تكززون مناسززبة لخصززائص الطالب، 
كززذلك اسززتخدام الجمززل القصيرة والمرتبطة بالمعنى، والبعد عن العبارات الموحية لمتحيز 

 .إلجابات معينة
 

 عمى قياس ما وضع لقياسو . االستبيانبو قدرة  قصدي     : ةناالستباصدق 
 

 : انةلالستبوالدرجة الكمية  عبارةالصدق باستخدام االتساق الداخمي بين درجة كل 
تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخمي وذلك بحساب معامل االرتباط     

)آراء الطالب  ةانكل عبارة والدرجة الكمية لالستب درجة)معامل ارتباط  بيرسون( بين 
( ، والجدول التالي يوضح Pattern Magicبواسطة  درابيونحو طريقة اعداد فستان 

 ذلك :
 ةاناستب( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة  4جدول ) 

 Pattern Magicبواسطة  درابيوعداد فستان إالطالب نحو طريقة  آراء
 الداللة االرتباط -م

0- 1.810 1.10 

0- 1.900 1.10 

.- 1.8.9 1.10 

0- 1.01. 1.1. 

.- 1..08 1.10 
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0- 1.8.0 1.10 

.- 1..80 1.10 

8- 1.009 1.1. 

9- 1.800 1.10 

01- 1..0. 1.10 

00- 1.888 1.10 

00- 1.910 1.10 

0.- 1..90 1.10 

00- 1.8.. 1.10 

0.- 1.000 1.1. 

00- 1.008 1.1. 

0.- 1...9 1.10 

08- 1.800 1.10 

09- 1.900 1.10 

01- 1..00 1.10 
     

(  0.05 - 0.01يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كميا دالة عند مستوى )   
 .          ةانعبارات االستبالقترابيا من الواحد الصحيح مما يدل عمى صدق وتجانس 

 الثبات :
، وعدم تناقضو مع  دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      
واطراده فيما يزودنا بو من معمومات عن سموك المفحوص ، وىو   ، واتساقو نفسو

النسبة بين تباين الدرجة عمى االستبيان التي تشير إلى األداء الفعمي لممفحوص ، و تم 
 حساب الثبات عن طريق :

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1
    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2
 

 آراء الطالب نحو  ةانالستب( قيم معامل الثبات  5جدول ) 
 Pattern Magicبواسطة  درابيوعداد فستان إطريقة 

 التجزئة النصفٌة معامل الفا 

 1.910 – .1.80 1.809 ككلاستبٌان ثبات 
 

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات : معامل الفا ، التجزئة    
 . ةاناالستبمما يدل عمى ثبات   0.01النصفية ، دالة عند مستوى 
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 النتائج
 الفـرض األول : 

 :  ينص الفرض األول عمى ما يمي 
"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي   

لصالح  pattern magicباستخدام  درابيولميارات إعداد نموذج فستان والبعدي 
 .التطبيق البعدي"

 ولمتحقق من ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجدول التالي يوضح ذلك :   
 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي "الفاعمية"  6جدول )

 الفاعلٌة
المتوسط 
 الحسابً

 "م"

االنحراف 
 المعٌاري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العٌنـة
 "ن"

درجـات 
 الحرٌـة
 "د.ح"

 قٌمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

 8.9.. 0.001. القبلــً
0. 00 00.0.. 

1.10 
 ..9.0 .0.1.10 البعــدي لصالح البعدي

 

 الطالب في التطبيق القبمي والبعدي "الفاعمية"( داللة الفروق بين متوسطي درجات  1 ) شكل

" وىي 61.237أن قيمة "ت" تساوي " :(1والشكل )(  6 يتضح من الجدول )    
في الطالب ، حيث كان متوسط درجات  0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التطبيق القبمي الطالب " ، بينما كان متوسط درجات 150.027التطبيق البعدي "
" ، مما يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيقين لصالح التطبيق 52.610"

 .لالختبار البعدي
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 الفادل ة
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=  df،  61.237= قيمة )ت( =  tت ثير تم تطبيق معادلة ايتا : الولمعرفة حجم    
 44درجات الحرية = 

n2 
= 

t2 
0.99 =  

t2 + df 
 n2 =  0.99وبحساب حجم الت ثير وجد إن 

 
        2 √ n2 
d =                            = 19.8 

  √ 1-n2 
 : كاآلتيويتحدد حجم الت ثير ما إذا كان كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا 

 حجم ت ثير صغير = 0.2
 حجم ت ثير متوسط = 0.5
 حجم ت ثير كبير              = 0.8

 األول .تأثير كبير ، وبذلك يتحقق الفرض الوىذا يعنى أن حجم 
من  منطقي وبتسمسل منظمة، بصورة تم المقترح الدرس إلى أن ذلك تانالباحث وترجع

في مياراتيم،  إيجابياألسيل إلى األصعب، ويخدم احتياجات الطالب، ويحدث تغير 
كما ركز عمى تنمية خبرات الطالب السابقة في إعداد النماذج، واعتمدت الباحثتان 

نجاز الميمة عمى  العمميعمى التدريب  مما جعل الطالب يحرصون عمى التفاعل وا 
: سمية مصطفى)أكمل وجو. وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة كال من

 .(2021 شيماء جالل:(،)2016صفاء فتحي: (،)2014
)مجدة م مون ،)2003 :زكىوسيام  ،عبد المطيف)سوسن مع  تانتتفق الباحثكما 

في أن مرحمة إعداد النماذج يتوقف عمييا مدى ( 2021سميم، وشيماء السخاوي: 
التصميم واإلنتاج ككل، لذا يجب أن يتوافر لدى القائم بتصميم النماذج درجة  نجاح

عالية من الخبرة والكفاءة والموىبة، تتمثل في القدرة عمى تطوير النماذج بكافة 
لمتطمبات التصميم لتتوافق مع األنماط المختمفة  الطرق الفنية الخاصة بيا وفقاً 

  .لمجسم ب بعاده الثالثة
 

 الفـرض الثاني : 
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 ينص الفرض الثاني عمى ما يمي :  
"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي    

باستخدام  درابيووالبعدي لبطاقة مالحظة األداء المياري إلعداد نموذج فستان 
pattern magic  البعديلصالح التطبيق ". 

 ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" والجداول التالية توضح ذلك :    
( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي   7جدول )

 لنموذج األمام لمفستان
نموذج 
األمام 
 للفستان

المتوسط 
 الحسابً

 "م"

االنحراف 
 المعٌاري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العٌنـة
 "ن"

درجـات 
 الحرٌـة
 "د.ح"

 قٌمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

 0.000 80..00 القبلــً
0. 00 08.9.0 

1.10 
 8.... 08.9.0 البعــدي لصالح البعدي

 

( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي  2شكل ) 
 .نموذج األمام لمفستانل

نموذج " ل28.952أن قيمة "ت" تساوي "( 2والشكل ) (7 يتضح من الجدول )    
لصالح االختبار  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى األمام لمفستان ، 

" ، بينما 68.954في التطبيق البعدي " الطالب، حيث كان متوسط درجات  البعدي
 ." 21.382في التطبيق القبمي " الطالبكان متوسط درجات 

داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي (  8جدول ) 
 لنموذج الخمف لمفستان

نموذج 
الخلف 
 للفستان

المتوسط 
 الحسابً

 "م"

االنحراف 
 المعٌاري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العٌنـة
 "ن"

درجـات 
 الحرٌـة
 "د.ح"

 قٌمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

 .0.11 0...00 القبلــً
0. 00 0..000 

1.10 
 0.0.9 9.0.0. البعــدي لصالح البعدي
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 البعــد  القبلــي

21.382 

68.954 

 وموفس األما  للفنداا
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( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي  3شكل ) 
 لنموذج الخمف لمفستان

" لنموذج 23.214أن قيمة "ت" تساوي " :( 3( والشكل )  8يتضح من الجدول )     
لصالح االختبار  0.01الخمف لمفستان ، وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 

" ، بينما 59.276، حيث كان متوسط درجات الطالب في التطبيق البعدي " البعدي
 " .26.371كان متوسط درجات الطالب في التطبيق القبمي "

 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي لممجموع 9 جدول ) 
 pattern magicباستخدام  درابيوالكمي لبطاقة مالحظة األداء المياري إلعداد نموذج فستان 

المجموع 
الكلً لبطاقة 

 المالحظة

المتوسط 
 الحسابً

 "م"

االنحراف 
 المعٌاري

 "ع"

عـدد أفراد 
 العٌنـة
 "ن"

درجـات 
 الحرٌـة
 "د.ح"

 قٌمـة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاهها

 998.. .....0 القبلــً
0. 00 .1.080 

1.10 
 0.0.. 008.0.1 البعــدي لصالح البعدي

 

 
 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي لممجموع 4شكل ) 

 pattern magicباستخدام  درابيوالكمي لبطاقة مالحظة األداء المياري إلعداد نموذج فستان 
لممجموع " 50.681أن قيمة "ت" تساوي "(  4والشكل )  ( 9يتضح من الجدول )     

،  patternباستخدام  درابيوالكمي لبطاقة مالحظة األداء المياري إلعداد نموذج فستان 
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 البعــد  القبلــي
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 وموفس الدلع للفنداا
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 المجموع الكلي لبطاقة المالحظة
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، حيث كان  البعديلصالح االختبار  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
" ، بينما كان متوسط درجات 128.230في التطبيق البعدي " الطالبمتوسط درجات 

 الثاني .وبذلك يتحقق الفرض ، " 47.753في التطبيق القبمي " الطالب
ة فى درس إعداد نموذج فستان المستحدث الطريقةذلك إلى أن  تانوترجع الباحث

الذى تم تدريسو لطالب الفرقة الرابعة بمقرر  pattern magicدرابيو باستخدام 
تنفيذ المالبس الخارجية باستخدام نموذج مسطح لعمل تصميم يحتاج إلى التشكيل 
 عمى المانيكان أثار دافعية الطالب وجعميم أكثر تركيزًا لمالحظة أدق تفاصيل ميارات

pattern magic  لمحصول عمى نتيجة )موديل( غير تقميدي يتناسب مع الموضة
– chang ) ومتطمبات سوق العمل، وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع نتيجة كاًل من

Suk cho  et  al :2010)،( Jituo Li  et al :2011 وسام محمد، رانيا( ،)
    (2016مصطفي: 

 نأفي  (2018 :وشاديو صالح ،) زينب رزيق دراسةمع  ىذه النتيجة اتفقتكما 
 القائمة التعميميةفي تطوير المقررات  لممساىمةيدف ت pattern magic طريقة

، ودراسة )فداء بنت بما يواكب التقدم العممي المسطحةعمي تعمم وتنفيذ النماذج 
النماذج  تصميمفي  جديدلوصول إلى أسموب عممي ( في أن ا2017خرون: آو  خضر

لذي يتميز بسرعة امتطمبات ىذا العصر،  وىى منمضمونو تعطي نتائج ثابتة و 
   .في موضات وطرز ومالبس النساء  والتجديدالتغيير 
 :  الثالثالفـرض 

 :  عمى ما يمي الثالثينص الفرض  
"توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي    

باستخدام  درابيولمقياس تقدير األداء المياري إلعداد نموذج فستان والبعدي 
pattern magic  البعديلصالح التطبيق " 

 وضح ذلك : والجداول التالية تولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" 
 الضبطسس ألالتطبيق القبمي والبعدي في الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات  10 جدول )
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الطالب في التطبيق القبمي والبعدي ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 5 شكل ) 
 ألسس الضبط

سس " أل9.172أن قيمة "ت" تساوي "(  5والشكل )  ( 10يتضح من الجدول )     
،  البعديلصالح االختبار  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الضبط ، 

" ، بينما كان متوسط 7.269في التطبيق البعدي " الطالبحيث كان متوسط درجات 
 ." 1.225في التطبيق القبمي " الطالبدرجات 
 التطبيق القبمي والبعدي لممطابقةفي الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات  11 جدول )

 المطابقة
المتوسط 
 الحسابً
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االنحراف 
 المعٌاري
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عـدد أفراد 
 العٌنـة
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 لممطابقة( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي  6شكل ) 
لممطابقة " 7.446أن قيمة "ت" تساوي "(  6والشكل )  ( 11يتضح من الجدول )     
، حيث  البعديلصالح االختبار  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ، 

" ، بينما كان متوسط درجات 5.241في التطبيق البعدي " الطالبكان متوسط درجات 
 ." 1.038في التطبيق القبمي " الطالب
 والبعدي لمتفاصيلالتطبيق القبمي في الطالب ( داللة الفروق بين متوسطي درجات  12 جدول )
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 التفاصٌل
المتوسط 
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 المعٌاري
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عـدد أفراد 
 العٌنـة
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 ..1.9 90..0 القبلــً
0. 00 01.010 
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 متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي لمتفاصيل( داللة الفروق بين  7شكل ) 

" 10.106أن قيمة "ت" تساوي " :( 7والشكل )  ( 12يتضح من الجدول )     
 البعديلصالح االختبار  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى لمتفاصيل ، 

" ، بينما كان متوسط 9.287في التطبيق البعدي " الطالب، حيث كان متوسط درجات 
 ." 2.594في التطبيق القبمي " الطالبدرجات 
 ( داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيق القبمي والبعدي لممجموع 13جدول ) 

 pattern magicباستخدام  درابيوالكمي لمقياس تقدير األداء المياري إلعداد نموذج فستان  
المجموع 

الكلً 
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 التطبيق القبمي والبعدي لممجموعمتوسطي درجات الطالب في ( داللة الفروق بين  8شكل ) 

 pattern magicباستخدام  درابيوالكمي لمقياس تقدير األداء المياري إلعداد نموذج فستان     
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" 26.519أن قيمة "ت" تساوي " :( 8والشكل )  ( 13يتضح من الجدول )     
باستخدام  درابيولممجموع الكمي لمقياس تقدير األداء المياري إلعداد نموذج فستان 

pattern  ، البعديلصالح االختبار  0.01وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
" ، بينما كان 21.797في التطبيق البعدي " الطالب، حيث كان متوسط درجات 

 الثالث .وبذلك يتحقق الفرض ،  " 4.857في التطبيق القبمي " الطالبمتوسط درجات 
مية التعمم أدت إلى تنمية وصقل ميارات الطالب، وترجع الباحثتان ذلك إلى أن عم

كما قامت بتزويد الطالب بكافة المعمومات والميارات الضرورية لكيفية تعديل النموذج 
مما أدى إلى قيام الطالب  Pattern Magic بطريقةعداد فستان درابيو المسطح إل

جاه النسيج بتنفيذ عينة لمفستان الدرابية يتحقق بيا أسس الضبط الجيد من ات
ومقدار الراحة واالنسدال واالتزان، وكذلك مطابقة العينة المنفذة لمشكل العام لمموديل 

خط المراد تنفيذه وضبط النسب لمعينة ودقة التشكيل، وتفاصيل العينة مضبوطة في 
، وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع وخط الوسط وخط الجنب وخط الذيل العنق والدرابيو
(،)شيماء 2018(،)مجدة م مون: 2014 :سميو مصطفى محمدنتيجة كاًل من)

   (.2021جالل:
بقسم المالبس  الدراسيةتحديث وتطوير محتوى المناىج  ضرورة انوترى الباحثت

مممين بالمعارف والميارات  متميزينوالنسيج لسد حاجات سوق العمل بخريجين 
 .عداد النماذج إمتطور المستمر في مجال ين لومساير 
 : الرابعالفرض 

 عمى ما يمي :  الرابعينص الفرض   
 ."Pattern Magicبواسطة  درابيوعداد فستان إ"تختمف آراء الطالب اتجاه طريقة  

راء الطالب اتجاه طريقة مولمتحقق من ىذا الفرض تم حساب التكرارات والنسب المئوية 
 ، والجدول التالي يوضح ذلك : Pattern Magicبواسطة  درابيوعداد فستان إ
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بواسطة  درابيوعداد فستان إ  راء الطالب اتجاه طريقةآل( يوضح التكرارات والنسب المئوية  14جدول )  
Pattern Magic  

 

 

 البنود -م

 موافق 
 موافق الً 

 حد ما 
 موافقغٌر 

 العدد
النسبة 

% 
 العدد النسبة % العدد

النسبة 

% 

1- 
 patternأنلوب دعل  الفنداا الدراب   باندددا  

magic  ش ق وممدع 
38 84.4% 5 11.1% 2 4.4% 

2- 
هواك دنلنل واضح اي دطوات ادداد وموفس الفنداا 

 pattern magicباندددا  
44 88.9% 4 8.9% 1 2.2% 

 %86.7 39 %8.9 4 %4.4 2 وجدت صعوبة اي رن  وموفس الفنداا الدراب   -3

 %2.2 1 %6.7 3 %91.1 41 أندط ع رن  وموفس انداا الدراب   بنهول  -4

5- 
 ناددوي دلى إدداد ومافس  pattern magicاندددا  

 ثالث ة األبعاد
38 84.4% 5 11.1% 2 4.4% 

6- 
 patternدمل وموفس الفنداا الدراب   بأنلوب 

magic  معقد بالونبة لي 
2 4.4% 6 13.3% 37 82.2% 

7- 
اي مقرر  pattern magicأوااق دلى اندددا  

 المالبس الدارج ة
36 84% 7 15.6% 2 4.4% 

8- 
أدلي ما  pattern magic دطلب قدرات اندددا  

 قدرادي
4 8.9% 4 8.9% 37 82.2% 

9-  pattern magic 77.8 35 %15.6 7 %6.7 3 غ ر واضح بالونبة لي% 

14- 
اي ادداد  pattern magicأوصح زمالئي اندددا  

 المالبس الدارج ة
42 93.3% 3 6.7% 4 4% 

11- 
 pattern magicأشعر بالنعادة بالود جة الدي  حققها 

 اي إدداد وموفس الفنداا الدراب   
37 82.2% 5 11.1% 3 6.7% 

12- 
 عطى وفس ود جة الدشك ل  pattern magicاندددا  

 دلى الماو كاا 
38 84.4% 6 13.3% 1 2.2% 

 %86.7 39 %6.7 3 %6.7 3 ل  دض ع لي أ  جد د pattern magicاندددا   -13

 %82.2 37 %13.3 6 %4.4 2 طو ل وممل pattern magicأرى أا اندددا   -14

15- 
دنادد دلى راع مهارادي  pattern magicاندددا  

 العمل ة اي ادداد ومافس المالبس الدارج ة
41 91.1% 4 8.9% 4 4% 

16- 
ال  حقق الود جة  pattern magicأشعر أا اندددا  

 الدي كوت أدوقعها
5 11.1% 6 13.3% 34 75.6% 

17- 
غ ر موانبة لدعل  ادداد  pattern magicاندددا  

 وموفس الفنداا الدراب  
3 6.7% 6 13.3% 36 84% 

18- 
طر قة بد لة  pattern magicأرى اا اندددا  

 للدشك ل دلى الماو كاا 
34 75.6% 7 15.6% 4 8.9% 

19- 
اي   pattern magicأرغب اي دعم   طر قة دعل  

 مقررات المالبس 
39 86.7% 5 11.1% 1 2.2% 

24- 
مهارات ادداد وموفس  اكدناب وجدت صعوبة اي

 pattern magicالفنداا الدراب   باندددا  
3 6.7% 4 8.9% 38 84.4% 
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  pattern magicباستخدام  درابيوالفستان ال" أسموب تعمم 1بالنسبة لبند " -1
 شيق وممتع:

 5، بينما % 84.4من الطالب كانوا موافقين بنسبة  38يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير  2، و% 11.1من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 .% 4.4موافقين بنسبة 
" ىناك تسمسل واضح في خطوات اعداد نموذج الفستان 2بالنسبة لبند " -2

 : pattern magicباستخدام 
 4% ، بينما 88.9من الطالب كانوا موافقين بنسبة  40يتضح من الجدول أن      

من الطالب كان غير موافق  1% ، و8.9من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
 % .2.2بنسبة 

 : درابيو" وجدت صعوبة في رسم نموذج الفستان ال3بالنسبة لبند " -3
من  4% ، بينما 4.4من الطالب كانوا موافقين بنسبة  2يتضح من الجدول أن      

من الطالب كانوا غير موافقين  39% ، و8.9الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
 % .86.7بنسبة 

 بسيولو : درابيووذج فستان ال" أستطيع رسم نم4بالنسبة لبند " -4
 3% ، بينما 91.1من الطالب كانوا موافقين بنسبة  41يتضح من الجدول أن      

من الطالب كان غير موافق  1% ، و6.7من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
 % .2.2بنسبة 

يساعدني عمى إعداد نماذج  pattern magic" استخدام 5بالنسبة لبند " -5
 ثية األبعاد :ثال 

 5% ، بينما 84.4من الطالب كانوا موافقين بنسبة  38يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير  2% ، و11.1من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .4.4موافقين بنسبة 
  pattern magicب سموب  درابيو" عمل نموذج الفستان ال6بالنسبة لبند " -6

 سبة لي :معقد بالن
من  6% ، بينما 4.4من الطالب كانوا موافقين بنسبة  2يتضح من الجدول أن      

من الطالب كانوا غير  37% ، و13.3الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
 % .82.2موافقين بنسبة 

في مقرر المالبس  pattern magic" أوافق عمى استخدام 7بالنسبة لبند " -7
 الخارجية :
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من  7% ، بينما 80من الطالب كانوا موافقين بنسبة  36يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير موافقين  2% ، و15.6الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .4.4بنسبة 
 أعمي من قدراتي : pattern magic" يتطمب قدرات استخدام 8بالنسبة لبند " -8

من  4% ، بينما 8.9من الطالب كانوا موافقين بنسبة  4يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير موافقين  37% ، و8.9الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .82.2بنسبة 
 غير واضح بالنسبة لي : pattern magic" 9بالنسبة لبند " -9

من  7، بينما % 6.7من الطالب كانوا موافقين بنسبة  3يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير  35% ، و15.6الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .77.8موافقين بنسبة 
في اعداد  pattern magic" أنصح زمالئي استخدام 10بالنسبة لبند " -10

 المالبس الخارجية :
 3ا % ، بينم93.3من الطالب كانوا موافقين بنسبة  42يتضح من الجدول أن      

 % .6.7من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
 pattern magic" أشعر بالسعادة بالنتيجة التي يحققيا 11بالنسبة لبند " -11

 : درابيوفي إعداد نموذج الفستان ال
 5% ، بينما 82.2من الطالب كانوا موافقين بنسبة  37يتضح من الجدول أن      

من الطالب كانوا غير  3% ، و11.1حد ما بنسبة من الطالب كانوا موافقين إلى 
 % .6.7موافقين بنسبة 

يعطى نفس نتيجة التشكيل  pattern magic" استخدام 12بالنسبة لبند " -12
 عمى المانيكان :

 6% ، بينما 84.4من الطالب كانوا موافقين بنسبة  38يتضح من الجدول أن      
من الطالب كان غير  1% ، و13.3بة من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنس

 % .2.2موافق بنسبة 
 لم تضيف لي أي جديد : pattern magic" استخدام 13بالنسبة لبند " -13

من  3% ، و6.7من الطالب كانوا موافقين بنسبة  3يتضح من الجدول أن      
قين من الطالب كانوا غير مواف 39% ، و6.7الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .86.7بنسبة 
 

 طويل وممل : pattern magic" أرى أن استخدام 14بالنسبة لبند " -14
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من  6% ، بينما 4.4من الطالب كانوا موافقين بنسبة  2يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير  37% ، و13.3الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .82.2موافقين بنسبة 
تساعد عمى رفع مياراتي  pattern magic" استخدام 15بالنسبة لبند " -15

 العممية في اعداد نماذج المالبس الخارجية :
 4% ، بينما 91.1من الطالب كانوا موافقين بنسبة  41يتضح من الجدول أن      

 % .8.9من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
ال يحقق النتيجة  pattern magicاستخدام  " أشعر أن16بالنسبة لبند " -16

 التي كنت أتوقعيا :
من  6% ، بينما 11.1من الطالب كانوا موافقين بنسبة  5يتضح من الجدول أن      

من الطالب كانوا غير  34% ، و13.3الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
 % .75.6موافقين بنسبة 

غير مناسبة لتعمم اعداد  tern magicpat" استخدام 17بالنسبة لبند " -17
 : درابيونموذج الفستان ال

من  6% ، بينما 6.7من الطالب كانوا موافقين بنسبة  3يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير  36% ، و13.3الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .80موافقين بنسبة 
طريقة بديمة لمتشكيل  pattern magicم " أرى ان استخدا18بالنسبة لبند " -18

 عمى المانيكان :
 7% ، بينما 75.6من الطالب كانوا موافقين بنسبة  34يتضح من الجدول أن      

من الطالب كانوا غير  4% ، و15.6من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 
 % .8.9موافقين بنسبة 

في   pattern magic" أرغب في تعميم طريقة تعمم 19بالنسبة لبند " -19
 مقررات المالبس :

 5% ، بينما 86.7من الطالب كانوا موافقين بنسبة  39يتضح من الجدول أن      
من الطالب كان غير  1% ، و11.1من الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % .2.2موافق بنسبة 
 

عداد نموذج الفستان إميارات  اكتساب " وجدت صعوبة في20بند "بالنسبة ل -20
 : pattern magicباستخدام  درابيوال
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من  4% ، بينما 6.7من الطالب كانوا موافقين بنسبة  3يتضح من الجدول أن      
من الطالب كانوا غير موافقين  38% ، و8.9الطالب كانوا موافقين إلى حد ما بنسبة 

 % ، وبذلك يتحقق الفرض الرابع .84.4بنسبة 
استخدام عداد نموذج الفستان الدرابيو بوترجع آراء الطالب اإليجابية نحو درس إ

pattern magic  إلى أن عممية التعمم كانت مخططة ومنظمة بشكل جيد، وأسموب
العرض مشوق لعمل تصميم الدرابية الذى يحتاج لمتشكيل عمى المانيكان باستخدام 
باترون مسطح سبق تعممو بإجراء بعض التعديالت التى تجعمو يعطى نتيجة مجسمة 

كان مما أدى إلى إحداث تغيرات ميارية وفنية وك نو تم انتاجو بالتشكيل عمى الماني
لمطالب تساعدىم عمى حب اكتشاف كل ما ىو جديد لمواكبة متطمبات سوق العمل 

، وتتفق نتيجة ىذا الفرض وت ىيميم إلقامة المشاريع بطريقة حديثة ومواكبة لمموضة
 إيجابية آراء( في تكوين 2018 :وشاديو صالح ،) زينب رزيقمع نتيجة كاًل من

 .pattern magic بطريقةعداد النماذج إنحو طريقة 

 التعميق العام عمى النتائج:
 ومن خالل العرض السابق يتضح التالي:

 pattern magicالطريقة المستحدثة فى درس إعداد نموذج فستان درابيو باستخدام -1
الذى تم تدريسو لطالب الفرقة الرابعة بمقرر تنفيذ المالبس الخارجية باستخدام نموذج 
مسطح لعمل تصميم يحتاج إلى التشكيل عمى المانيكان أثار دافعية الطالب وجعميم 

لمحصول عمى نتيجة  pattern magic أكثر تركيزًا لمالحظة أدق تفاصيل ميارات
 .موضة )موديل( غير تقميدي يتناسب مع ال

عممية التعمم أدت إلى تنمية وصقل ميارات الطالب، كما قامت بتزويد الطالب -2
عداد فستان بكافة المعمومات والميارات الضرورية لكيفية تعديل النموذج المسطح إل

مما أدى إلى قيام الطالب بتنفيذ عينة لمفستان الدرابية  Pattern Magic بطريقةدرابيو 
 .الجيديتحقق بيا أسس الضبط 

 patternعداد نموذج الفستان الدرابيو باستخدام آراء الطالب اإليجابية نحو درس إ -3
magic  حيث أحداث تغيرات ميارية وفنية لمطالب تساعدىم عمى حب اكتشاف كل ما

ىو جديد لمواكبة متطمبات سوق العمل وتأىيميم إلقامة المشاريع بطريقة حديثة ومواكبة 
 لمموضة.
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 التوصيات:
ضرورة االىتمام بتدريس النماذج حيث أنيا من أىم عوامل نجاح صناعة المالبس  -1

 المالبس الجاىزة أو المجال التعميمي. جسواء فى مجال انتا
النسيج لمواجية التطور التي تدرس لطالب المالبس و  ىجالمنا تحديثتطوير و  -2

 .عداد نماذج المالبسإالدائم في 
في تزدريس جميزع مقررات " تصميم   pattern magicاالستفادة من ميارات  -3

 .النماذج وتنفيذ المالبس" في الكميات والمعاىد المتخصصة
 المراجع

 أوال: المراجع العربية:
فاعميزة برنزامج تزدريبي مقتزرح بمسزاعدة الكمبيزوتر متعزدد الوسزائط  :"السيد محمد إبراىيم شـعالن  .1

غير منشورة، كمية التربية،  دكتوراه، رسالة "التدريبات العممية بمدارس الثانوية الصناعية لمعممي
 م.2005 ،جامعة عين شمس

التغمب عمى بعض المشكالت الباترون الشخصي لمبمزوزة مزن اإلعزداد " إليام عبد العزيز محمد:  .2
، أكتزوبر 4، ع9جامعزة حمزوان، مزجحتى التنفيذ"، مجمة التصميم الدولية، كمية الفنون التطبيقية، 

 م.2019
دراسزة مقارنزة بزين فتحـي ادريـس، محمـد البـدرى عبـد الكـريم، بسـمو رضـا محمـد:  حاتم محمـد  .3

الباترون البروفيمى وباترون ىيمين أرمسترونج واالستفادة منيا فى تنفيذ الجاكيزت الحريمزي لممزرأة 
الجمعية العربية لمحضزارة والفنزون اإلسزالمية، المصرية، مجمة العمارة والفنون والعموم االنسانية، 

 م.2018، أبريل  10ع 
"سمسمة أصول التدريس"، الكتاب الثاني،  منظوميوتصميم التدريس رؤية :  حسن حسين زيتون  .4

 م.2005،  ، القاىرة ، عالم الكتب 1المجمد 
"بيئززة افتراضززية مقترحززة لتنميززة معززارف وميززارات الطالبززات فززي رسززم  دعــاء نبيــل عمــى ســالمة:  .5

، 4، ع7مجمزززة التصززميم الدوليزززة، كميزززة الفنزززون التطبيقيززة، جامعزززة حمزززوان، مزززج نمززوذج الزززدريش"،
  م.2017أكتوبر 

ـــاس الجـــوىري وآخـــرون  .6 إمكانيزززة االسزززتفادة مزززن إعزززادة تزززدوير بقايزززا األقمشزززة إلثزززراء ": رشـــا عب
لمسززززيدات"، مجمززززة بحززززوث التربيززززة النوعيززززة، كميززززة التربيززززة النوعيززززة، جامعززززة المالبززززس الخارجيززززة 

 م.2016 إبريل ،42ع المنصورة،
 pattern magic:"فاعمية برنامج تعميمزي لمعزارف وميزارات رسزم زينب رزيق ، شادية صالح   .7

 ان،كميزززة الفنزززون التطبيقيزززة، جامعزززة حمزززو  باسزززتخدام الوسزززائط المتعزززددة"، مجمزززة التصزززميم الدوليزززة،
 م.2018بريل أ ،2، ع8مج
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"استحداث طريقة جديدة لبناء النموذج األساسي لمنساء من خزالل سمية مصطفى محمد السيد:   .9
 م.2014، 30المنزلي، جامعة حموان، عمقارنة ثالث طرق"، المجمة المصرية لالقتصاد 
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