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 ملخص البحث:

ٌعتبر التدرٌب وسٌلة حدٌثة وفعالة للتحسٌن والتطوٌر ، حٌث ٌحتوى البرنامج التدرٌبً على عدد من األنشطة 

واإلجراءات المترابطة التً ٌتم تنفٌذها فً تولٌتات محددة وفى عاللات مخططة متتابعة ومتزامنة باستخدام تمنٌات مناسبة 

 لمعلومات والمهارات حول مجال معٌن. لمساعدة المتدربٌن فً الحصول على ا

ومن هذا المنطلك هدف البحث إلى تحدٌد مدى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً فً إكساب الطالبات المعارف  والمهارات 

 المرتبطة بمجال تصمٌم األزٌاء وتصمٌم الزى الهندي وإثراء الجانب الجمالً له .

وجد  ، لذلن العلمٌة لألسس والمتجدد فً خطوطه ومساحاته اللونٌة طبما   الكٌان المبتكر أنه على األزٌاء تصمٌم و ٌُعرف

جامعة المنصورة( أنه ٌمكن اإلفادة من جمالٌات  –من خالل تدرٌس ممرر مشروع البحث لطالبات )كلٌة التربٌة النوعٌة 

ذلن تم استخدام المنهج الوصفً  الفن العسٌري فً إثراء المهارات اإلبداعٌة والجمالٌة عند تصمٌم الزي الهندي ، ولتحمٌك

فً  جمع البٌانات المطلوبة إلعداد البرنامج التدرٌبً باإلضافة للمنهج التجرٌبً عند تطبٌك المحتوى على عٌنة البحث 

طالبة( ، وتم اتباع أسلوب االختبار المبلً والبعدي لعٌنة البحث وذلن لحساب الفروق اإلحصائٌة بٌن 73والمتكونة من )

ابة الطالبات للمعارف والمهارات ) لبل / بعد( ، ولد أسفرت نتائج التحلٌل اإلحصائً لمٌاس الفروق بٌن متوسط مدى استج

درجات واستجابة الطالبات مهارٌا  فً التطبٌك ، وتوصلت النتائج إلى  وجود فرق دال إحصائٌا  بٌن متوسطات درجات 

مٌم وإثراء الزى الهندي بالزخارف العسٌرٌة لبل وبعد التدرٌب الطالبات فً المعارف وكذلن المهارات المكتسبة فً تص

لصالح التطبٌك البعدي ، وأٌضا  حممت التصمٌمات الممترحة درجة لبول ونجاح فً ضوء متوسطات تمٌٌم المتخصصٌن  

مشروع البحث  االبداعٌة لطالبات ممرر المهاراتلمحاور التمٌٌم، وبذلن ٌؤكد مدى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً فً تنمٌة 

 بااللتباس من التراث الشعبً العسٌري فً تصمٌم الزي الهندي.

 الكلمات المفتاحٌة :

 الفنون العسٌرٌة -الزي الهندي -المهارة اإلبداعٌة  
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Abstract: 

Training is a modern and effective means of improvement and development. The training 

program contains a number of interrelated activities and procedures that are carried out at 

specific times and in concurrent planned and successive relationships using appropriate 

techniques to help trainees acquire information and skills in a particular field. 

       In this way, the research aims to determine the effectiveness of the training program in 

providing students with the knowledge and skills associated with the field of fashion design, 

Indian garment design, and enriching its aesthetic aspect. 

Fashion design is defined as an innovative and renewed entity in its lines and colors, 

according to scientific bases. Therefore, the researcher found out that through teaching the 

course of the research project for female students (Faculty of Specific Education, University 

of Mansoura); can make use of Asiri Art in enriching the creative and aesthetic skills in 

designing Indian attire.  In achieving this, the descriptive method is used in collecting the data 

required for the preparation of the training program in addition to the experimental approach 

in applying the content to the research sample that consists of (30 students). The researcher 

followed the pre- and post-test method of the research sample to calculate the statistical 

differences between the students' response to knowledge and skills (before / after). The results 

showed that there was a statistically significant difference between the mean scores of female 

students in the knowledge as well as the skills, acquired in designing and enriching the Indian 

dress with Asiri ornamental decorations, before and after training, for the benefit of post-

application. Thus, the study confirms the effectiveness of the training program in developing 

the creative skills of the students of the course of Research Project by quoting from the 

popular folk heritage in designing Indian attire. 
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 الممدمة :

تعتبر عملٌة التدرٌس بأبعادها المختلفة  ذات أهمٌة بالغة فً الوصول بالعملٌة التعلٌمٌة إلى الهدف المنشود منها فً تربٌة 

   (37، :633)موسً النشئ. 

وأن اكتساب الطالبة للمعارف والمهارات ٌساعد على أداء األعمال التً تكلف بها بٌسر وبسهولة حٌث أنها ترفع  من 

، 5999)اللمانً  مستوى اإلتمان لألداء مع االلتصاد فً الولت والجهد وتجعلها لادرة على مساٌرة التطورات الحدٌثة .

75)   

وٌمثل التدرٌب العملٌة التً ٌتم من خاللها تطوٌر المهارات وتزوٌدهم بالمعلومات والسلوكٌات المطورة من أجل مساعدة 

 .(Malcolm S. Knowles 2005, 37) األفراد الذٌن ٌعملون بالمنظمة لٌكونوا أكثر فاعلٌة وكفاءة بعملهم. 

والمالبس لٌست مجرد زٌنة بل تحتوى على رموزا  تمنح حسا  بالهوٌة الثمافٌة والحضارٌة ، ونجد ذلن ٌتضح من التعرٌف 

  (86، 6355)العنجري  الشامل للمالبس على أنها "تكٌٌف الجسم واستكمال هٌئته".

األزٌاء الهندٌة التملٌدٌة تتنوع فً األلوان واألسالٌب وتختلف من منطمة ألخرى وٌرجع هذا االختالف إلى عدة  فنجد

     (9:، 5991)نصر  عوامل كالثمافة المحلٌة والدٌن والمناخ وغٌرها .
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إكساب معظم المنتجات وغٌرها لٌما  جمالٌة إلى جانب أهدافها  تعد الزخرفة من أهم الفنون التشكٌلٌة وأعظمها أثرا  فًو

    (19، 5993)حبٌش  .النفعٌة

حٌث التصرت الزخارف فً منطمة عسٌر على األشكال الهندسٌة وأحٌانا  النباتٌة وخلوها من الزخارف المستمدة من 

لدى معظم لبائل الحجاز عن تصوٌر األشكال ذوات األرواح ، والتصارها على وابتعاد الزخارف   العناصر الحٌة ،

      (83، 6337)فدا  الزخارف الهندسٌة التجرٌدٌة.

طرق التدرٌس  (Turturica 2017)بحث  وفً هذا الصدد تناولت العدٌد من األبحاث محاور تلن البحث حٌث تناول

الحدٌثة واالبداعٌة فً تصمٌم األزٌاء مع التركٌز على بعض طرق التعلم التً تستكشف اإلمكانات اإلبداعٌة من خالل 

لام بإلماء الضوء علً أهمٌة  (6353)سماحة  عملٌات المحتوى والتحلٌل البصري فً مجال تصمٌم األزٌاء ، بٌنما بحث

الربط بٌن التطبٌمات العملٌة للممررات الدراسٌة فً تنفٌذ منتج مبتكر والوصول لمٌم جمالٌة لتصمٌم وتنفٌذ منتجات تتمٌز 

ارات واتجاهات إلى بناء برنامج تدرٌبً لتنمٌة مفاهٌم ومه (6363)زغلول بٌنما هدف بحث باألصالة والحداثة ، 

دور الزخارف العسٌري كمؤثر   (6351)المهدى أوضح بحث الخرٌجات فً تصمٌم األزٌاء باستخدام الحاسب اآللً ، و

دراسة  (6351 )الشٌبًبٌنما تناول بحث  فً تصمٌم بعض المفروشات الفندلٌة ، رئٌسى فً تنمٌة وتنشٌط السٌاحة 

التعرف  هدف إلى (6339)السلٌمانً االزٌاء الهندٌة وابتكار تصمٌمات جدٌدة بالدمج مع األزٌاء الصٌنٌة ، وكذلن بحث 

على دور التشكٌل فً بعض األزٌاء التملٌدٌة النسائٌة فً دولتً الهند وتسلٌط الضوء على النسٌج والمكمالت الهندٌة ، 

 تنفٌذها والتعرف خالل من للشعوب ومنها الزى الهندي الوطنٌة األزٌاء على إلى  التعرف (6359)أحمد وهدف بحث 

 . تطبٌمها و دراستها فى الطالبات تعلى اتجاها

 مشكلة البحث :

إنطاللا  من أهمٌة تنمٌة التفكٌر اإلبداعً وعلى أنه أحد الركائز االساسٌة لتحمٌك األهداف التربوٌة والتً من شأنها تدرٌب 

البحث وجد التصار العمول المبدعة وأنها غاٌة ٌسعى إلٌها التعلٌم ، وأٌضا  من خالل المالحظة عند تدرٌس ممرر مشروع 

الطالبات على اختٌار أفكار محدودة تتعلك بااللتباس من الفنون وال ٌتم الدمج بٌنها وبٌن أنماط األزٌاء التملٌدٌة للشعوب ، 

وهذا مما وجب التفكٌر فً تمدٌم حلول مبسطة من خالل تطبٌك برنامج تدرٌبً لطرح أفكار متنوعة البتكار تصمٌمات 

 تحدثة لألزٌاء التملٌدٌة للزي الهندي وزخرفتها بالفن العسٌري باختالف مولعها وتفاصٌلها.تدمج بٌن تصمٌمات مس

 وتتحدد مشكلة البحث فً التساؤل الرئٌسى التالى:

 ما مدى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً فً إكساب الطالبات المعارف والمهارات المرتبطة

 ؟ بأسس تصمٌم الزي الهندي وزخرفته بالفنون العسٌرىة 

 وٌتفرع من هذا التساؤل تساؤالت فرعٌة هى :

 ما المعارف والمهارات المرتبطة بأسس تصمٌم الزى الهندى وزخرفته بالفنون العسٌرٌة؟ -

 ما األفكار التصمٌمٌة للساري الهندي بصورة مستحدثة وزخرفتها بالتراث العسٌري؟ -

 أهداف البحث:

 الطالبات المعارف والمهارات المرتبطة بأسس تصمٌم الزي الهندي.تحدٌد مدى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً فً إكساب  -

 اإلفادة من جمالٌات الفن العسٌري فً إثراء أزٌاء هندٌة.  -

 تشجٌع الطالبات على اإلفادة من دراستهن فً توسعه المجال الفكري االبداعً فً تصمٌم األزٌاء. -
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 أهمٌة البحث:

 إثراء جمالٌات الزي الهندي .التوظٌف األمثل للزخارف العسٌرٌة فً  -

 المساهمة فً إٌجاد مجال متنوع فً الدمج بٌن األنماط الملبسٌة والفنون التراثٌة . -

 إعداد وتدرٌب الطالبات إلكسابهن مهارات متنوعة فً مجال تصمٌم األزٌاء. -

 فروض البحث :

لبل وبعد التدرٌب لصالح التطبٌك  ٌوجد فرق دال إحصائٌا  بٌن متوسطات درجات الطالبات فً المعارف المكتسبة  -

 البعدي.

ٌوجد فرق دال إحصائٌا  بٌن متوسطات درجات الطالبات فً المهارات المكتسبة فً تصمٌم وزخرفة الزي الهندي  لبل  -

 وبعد التدرٌب لصالح التطبٌك البعدي.

 . التمٌٌمتٌحمك التصمٌمات المنفذة درجة لبول ونجاح فً ضوء متوسطات تمٌٌم المتخصصٌن لمحاور  -

 األسلوب البحثً:

إعتمد البحث على المنهج التجرٌبً من خالل تطبٌك البرنامج التدرٌبً لطالبات ممرر مشروع البحث  فً تصمٌم وزخرفة 

 الزي الهندي بالفن العسٌري، باإلضافة للمنهج الوصفى فٌما ٌخص اإلطار النظري للبحث.

 :حدود البحث

:      53/ 68جلسات تدرٌبٌة بوالع ثالث ساعات  كل أسبوع فً الفترة من ) 53)  حدود زمانٌــــة : -

 م(56/6359/:6

 جامعة المنصورة. –كلٌة التربٌة النوعٌة  حدود مكانٌـــة: -

 ( من طالبات ممرر مشروع بحث. 73عدد ) حدود بشرٌة : -

 أدوات البحث: 

 البرنامج التدرٌبً الٌمعد من لِبل الباحثتٌن. -

 لٌاس التحصٌل المعرفً . استمارة -

 بطالة مالحظة لمٌاس اآلداء المهارى المرجو من البرنامج التدرٌبً . -

 .ممٌاس تمدٌر لتمٌٌم نتائج التدرٌب وذلن لمٌاس المهارات التً ٌتضمنها البرنامج -

 مصطلحات البحث:

لتحمٌك أهداف تعلٌمٌة خاصة فً فترة مجموعة من الخبرات التعلٌمٌة تطبك على مجموعة معٌنة من المتعلمٌن البرنامج : 

  (17، 6333)على  زمنٌة معٌنة .

وفى عاللات مخططة متتابعة  مجموعة من األنشطة أو اإلجراءات المترابطة التً ٌتم تنفٌذها فً تولٌتات محددةوهو 

    (:53، 5993)السلمى ومتزامنة باستخدام موارد وتمنٌات مناسبة. 

هو خطة منظمة متكاملة تتضمن األهداف والمحتوى والوسائل وأسلوب تمدٌمه وطرق التمٌٌم التعرٌف اإلجرائً للبرنامج :

 المختلفة .

بالعملٌات العملٌة  مزٌج من المدرات واالستعدادات الشخصٌة التً إذا وجدت فً بٌئة مناسبة ٌمكن أن ترتمىاإلبداع : 

      (76، 6336)لطامً  .لتؤدي إلى نتائج أصٌلة للفرد والمجتمع 

 .   ملموس : عملٌة ذهنٌة تستدعى تولٌد أفكار مستحدثه وتحوٌلها إلى والعالتعرٌف اإلجرائً لإلبداع 
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 اعادة تنظٌم ألشٌاء موجودة بالفعل بشكل جدٌد مما ٌؤدى إلى فتح مدارن أخرى. االبتكار :

 (Mark Dodgson 2010, 29)   

  اكتشاف الجدٌد سواء كان على هٌئة أفكار أو شًء ملموس.التعرٌف اإلجرائً لالبتكار:  

كر تتناغم وتنسجم فٌه أسس وعناصر التصمٌم بهدف اظهار العاللات الجمالٌة لغة تُظهر الزى بإبداع مبت تصمٌم األزٌاء :

  (Volpintesta 2014 , 76)بٌنهم .  

لغة فنٌة لوامها عناصر التصمٌم والمحكومة بعدد من أسس تصمٌم األزٌاء لتحمٌك  لتصمٌم االزٌاء : التعرٌف اإلجرائً

 الجانب الجمالً والوظٌفً للملبس.

من األلبسة التملٌدٌة األنٌمة األكثر شٌوعا  فً شبه المارة الهندٌة ، وهو لطعة من المماش غٌر مخٌط تتراوح الزي الهندي: 

  (.https://ar.wikipedia.org/wiki/, n.d) شها مصنوع غالبا  من الحرٌر.بٌن أربعة وتسعة أمتار فً الطول، لما

ألبسة أنٌمة وغنٌة باأللوان ومفعمة بالحٌوٌة وملٌئة بالتفاصٌل مع الكثٌر من الفخامة، التعرٌف اإلجرائً للساري الهندي :

 بالرسوم والنموش فوق تنورة.وهو لطعة طوٌلة من المماش الملون المزٌن 

الفراد وتنتشر بصورة متتالٌة عادة ملبسٌة استمرت فترة من الزمن وتمارس من خالل طبمة معٌنة من ا األزٌاء التملٌدٌة :

   (89، :633)الجوهري . 

بصورة دائمة وأصبح من الموروثات والعادات لفئة من  هو نمط ملبسً تم ارتداؤهالتعرٌف اإلجرائً لألزٌاء التملٌدٌة : 

 الشعوب.

 اإلطار النظري :

تُعرف البرامج بأنها المخطط العام الذى ٌتضمن اإلجراءات والموضوعات والخبرات التعلٌمٌة التً ٌجب أن ٌكتسبها  

   (535، 5999)اللمانً الخاصة.  المتعلمون أو المتدربون مترتبة ترتٌبا  ٌتماشى مع سنوات نموهم وحاجاتهم ومطالبهم

وٌتطلب أن ٌضم البرنامج باالضافة إلى مجموعة من الخبرات التعلٌمٌة والمتولعة من المناهج كل ما ٌتعلك بتنفٌذها من 

 (:5، 5995)زهران  ولت مكان وأدوات وطرٌك تدرٌبٌة .

وتُعرف منطمة عسٌر باسم تهامة عسٌر وتمع  فً الجزء الجنوبً الغربً من المملكة العربٌة السعودٌة بجبالها الشامخة 

وسواحلها البحرٌة وسهولها المنبسطة ما بٌن الجبل والبحر ، أكسبتها هذه المتنالضات الجغرافٌة والتضارٌس المختلفة 

  (31، 5917)رسالن . السٌاحًتمٌز وتفرد جعلت منها أهم عوامل الجذب 

وتمٌزت الزخارف فً عسٌر بالبساطة وهً الصفة التً تتمٌز بها البٌئة المحٌطة التً استوحت منها هذه الزخارف ، 

وملء الفراغات فً باإلضافة إلى تحوٌر العناصر الطبٌعٌة إلى أشكال مجردة وهندسٌة والتكرار فً الوحدات الزخرفٌة 

   (36، :633)الغامدي  التصمٌم الزخرفً األساسً  وهً صفات تمٌزت الزخارف التملٌدٌة .

وٌختلف الزي الهندي التملٌدي من منطمة ألخرى فً األلوان واألشكال ، حٌث ظلت المرأة الهندٌة على مدى األلفً سنة 

لطعة واحدة من المالبس لتغطٌة الصدر فمط والجزء األسفل ترتدي سرواال  ٌتم ربطه من عند الوسط األخٌرة ترتدي 

)نصر، تارٌخ أزٌاء الشعوب ،  وأحٌانا  الى ما بعد الكاحلٌن. وٌسمى ) الدوتى( وأحٌانا  تمتد هذه المطعة إلى الركبتٌن

5991)   

 الهندٌة ومسمٌاتها :بعض أنماط األزٌاء 

  جاكٌت صغٌر بأكمام لصٌرة ٌغطى منطمة الثدٌٌن فمط وٌكشف منطمة ما فوق البطن وتربط اطرافه من الكولى :

 الخلف بخٌوط على الظهر الذى ٌبمى عارٌا  .
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  لطعة مستطٌلة من المماش خفٌفة ال تغطى وال تخفى أي جزء اسفله وٌوضع على الرأس أو على األكتاف. الوشاح :

(Goswamy 2013, 46)        

 : )من أكثر األزٌاء شٌوعا  عند المرأة الهندٌة وهى عبارة عن جونلة تغطى الجزء األسفل وفى  الهنجا ) الفرارة

 األغلب تتكون من عدة طٌات وتنسدل باتساع .

  لطعة لماش حرة ال تكتفً بتغطٌة الجزء األسفل من الجسم بشكل مزدوج وإنما تغطً الصدر والظهر  الساري :

   (Caratozzolo 2015, 55) .متر( 1: 6وٌتراوح طولها ما بٌن ) 

 : الزى الكشمٌري للمالبس الطوٌلة الكاملة وٌتكون من تونٌن طوٌل ٌرتدى فوق السروال  ٌتمٌز أزٌاء فتٌات كشمٌر

 مع غطاء الرأس مرصعا  بالمجوهرات .

 لمٌص مشكل ضٌك عند الصدر والخصر واألرداف  وٌنسدل حتى منتصف الفخذٌن وله أكمام طوٌلة  السالوكا :

     (39، 5991)نصر، تارٌخ أزٌاء الشعوب  وضٌمة الى الرسغٌن.

 لمٌص طوٌل ٌصل إلى أسفل الخصر وغالبا  ما ٌصل طوله للركبتٌن مصحوبا  بشال الدوباتا . الكورتً أو الكرتا : 

 ًغطاء للصدر ٌمم برفع الصدر فمط وهو رداء تشرٌحً بشكل واضح وهو من أكثر مالبس النساء شعبٌة  الكونكول :

 ) (Pathak 2008, 49)ؤه بالمناسبات االحتفالٌة.  وٌتم ارتدا

 

 اإلطـــار التطبٌمً:

 أوالً: إعداد البرنامج التدرٌبً :

تم إعداد برنامج تدرٌبً إلثراء الرؤٌة اإلبداعٌة والجمالٌة عند ابتكار تصامٌم الزي الهندي وزخرفتها بالفنون العسٌرٌة 

 لألسلوب المنهجً السلٌم ، وتم بالخطوات اآلتٌة:وفما  

 تم التحدٌد من الولوف على مشكلة البحث المتمركزة فً التساؤالت اآلتٌة:تحدٌد موضوع البرنامج : 

 ما المعارف والمهارات المرتبطة بأسس تصمٌم الزى الهندى وزخرفته بالفنون العسٌرٌة؟ 

  بصورة مستحدثة وزخرفتها بالتراث العسٌري؟ما هى األفكار التصمٌمٌة للزي الهندي 

 األهداف على أهداف عامة وأهداف إجرائٌة وهى كاآلتً : اشتمل تحدٌدتحدٌد أهداف البرنامج:

 بعد اجتٌاز الطالبة للبرنامج تكون لادرة على أن : األهداف العامة للبرنامج:

 تتعرف على المفاهٌم والمصطلحات المتداولة فً البرنامج. .5

 معرفة أهم خصائص وسمات الزخارف العسٌرٌة.تٌلم ب .6

 تتزود بالمعلومات األساسٌة الضرورٌة فً مجال االلتباس فً تصمٌم األزٌاء. .7

 تمدم أفكار تصمٌمٌة للزي الهندي بصورة مستحدثة. .8

 تضع الرؤٌة الفنٌة لتصمٌم وزخرفة الزي الهندي. .9

 فً الزي الهندي. تُنوع فً توظٌف بعض الزخارف العسٌرٌة بصورة جمالٌة وفنٌة  .:

 تتعرف على بعض أنماط األزٌاء الهندٌة ومسمٌاتها. .3

 تجٌد تطوٌع الزخارف التراثٌة مع األنماط الملبسٌة للشعوب. .1
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 األهداف اإلجرائٌة للبرنامج:

 أهداف وجدانٌة ( –أهداف مهارٌة  –اشتملت على ) أهداف معرفٌة 

 تكون لادرة على أن : بعد اجتٌاز الطالبة للبرنامجاألهداف المعرفٌة :  . أ

 .تذكر أهم خصائص وسمات الزخارف العسٌرٌة 

  ُوضح المفاهٌم والمصطلحات فً مجال االلتباس فً تصمٌم الزي الهندي .ت 

 .تُعطى أمثلة ألنواع مسمٌات الزي الهندي 

 .تمترح أفكار متنوعة فً تصمٌم الزي الهندي بما ال ٌبتعد عن األصالة فً التراث 

 ٌمٌة للزي الهندي بصورة حدٌثة وزخرفتها بالتراث العسٌري.تُصمم أفكار تصم 

 .تُرتب أفكارها من بداٌة العمل لنهاٌته لتحصل على تصمٌم ممٌز 

 .تُوضح كٌفٌة االستفادة المثلى من المواد التدرٌسٌة فً االلتباس فً تصمٌم األزٌاء 

 .تُمارن بٌن األفكار التصمٌمٌة الممترحة وسابمتها فً أصل الزي نفسه 

 بعد اجتٌاز الطالبة للبرنامج تكون لادرة على أن : األهداف المهارٌة : . ب

 . تُتمن تصمٌم نماذج ممترحة ومتنوعة فً الزي الهندي 

 .تتبع الخطوات الصحٌحة  فً أسس تصمٌم األزٌاء 

 .تُوظف األسس العلمٌة فً عملٌة االلتباس من الفنون 

 .تبتكر أشكال ونماذج مختلفة للزي الهندي 

  من توظٌف وتوزٌع الوحدات العسٌرٌة فً زخرفة الزي الهندي.تتمكن 

 بعد اجتٌاز الطالبة للبرنامج تكون لادرة على أن : األهداف الوجدانٌة : . ت

 .تُمدر لٌمة ما تعلمته من الممررات التدرٌسٌة  فً إخراج أعمال فنٌة وجمالٌة ممٌزة 

 تحاه من الفنون المختلفة.تهتم بالتولٌف بٌن الممررات التدرٌسٌة فً تصمٌم أزٌاء مس 

 .تُراعى تكامل الفكرة التصمٌمة للزي الممترح 

 .تُمدر أهمٌة الولت والجهد فً التنفٌذ 

 .تبدع فً إخراج تصمٌمات للزي الهندي باإلفادة من الفن العسٌري 

 .تُبادر باإلفادة من الفنون التراثٌة فً تصمٌم بعض االفكار لتصامٌم األزٌاء 

 التدرٌبً :محتوى البرنامج  .2

تم تنظٌم محتوى البرنامج التدرٌبً وإعداده بالصورة المتسلسلة السلٌمة بعد عرضه على السادة أعضاء هٌئة التدرٌس 

 للتأكد من مالئمته وأهداف البرنامج. 
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 ابتكار تصامٌم متنوعة من الزي الهندي وزخرفتها بالفنون العسٌرٌة( جلسات تدرٌب الطالبات على 2جدول )

 الزمن / اسبوع محتوى الجلسة الجلسة

 األولى
التعرف على أبرز المصطلحات العلمٌة والفنٌة المستخدمة فً مجال تصمٌم  -

 األزٌاء.
 ساعات 3

 ساعات 3 التدرٌب على استخدام الملم الرصاص وذلن برسم نماذج متنوعة . - الثــانٌــة

 الثـالثــــة
أهمٌة اإللمام بأسس وعناصر تصمٌم المفاهٌم والنظرٌات العلمٌة التً تبرز  -

 األزٌاء.
 ساعات 3

 الرابعـــة
 عرض أهم خصائص وسمات الزخارف العسٌرٌة. -

 تُعطى أمثلة ألنواع مسمٌات الزي الهندي. -
 ساعات 3

 ساعات 3 تجرٌب طرٌمة نمل الرسومات المختلفة باستخدام ورق الكلن الشفاف. - الخامسة

 ساعات 3 تصمٌمة متنوعة  للزي الهندي بصورة مستحدثة.عمل اسكتشات ألفكار  - السادسة

 السابعة
 االلتباس أنواعه مصادره فً مجال تصمٌم األزٌاء. -

 
 ساعات 3

 ساعات 3 زخرفة الزي الهندي بوحدات من الفن العسٌري مع مراعة أسس التصمٌم. - الثامنة

 التاسعة
توزٌع الزخارف إجراء التعدٌالت الالزمة فً تصمٌم الزي الهندي وطرٌمة  -

 العسٌرٌة .
 ساعات 3

 ساعات 3 .تلوٌن األفكار التصمٌمة مع مراعاة أصل األلوان فً الفن العسٌري - العاشرة

 

  ضبط وتموٌم البرنامج:  .0

وإلبداء الرأي فً البنود تم عرض البرنامج على األساتذة المتخصصٌن  للتأكد من سالمته من الناحٌة العلمٌة والفنٌة 

 :التالٌة

 . ًاتفاق المحتوى مع موضوع البرنامج التدرٌب 

 . ًالتسلسل المنطمً للبرنامج التدرٌب 

 . ًاتفاق األهداف مع البرنامج التدرٌب 

 . مدى ارتباط األسئلة باألهداف المراد تحمٌمها 

 .سالمة األسلوب العلمً فً البرنامج 

 علمً .دلة وضوح المعلومات والمهارات ووضوح صٌاغة العبارات والمحتوى ال 

 بعد إبداء اآلراء تم التعدٌل وفك للممترحات الُممدمة لبعض العبارات وصٌاغة األهداف بصورة أوضح .

 

 ثانٌاً : إعداد تمٌٌم البرنامج التدرٌبً :

 اختبار تحصٌلً موضوعً لتمٌٌم المعلومات والمعارف المتضمنة بالبرنامج. -أ

 بالبرنامج.بطالة مالحظة لمٌاس األداء المهارى المتضمن  -ب

 استمارة استبٌان لمٌاس درجة لبول ونجاح التصمٌمات المنفذة فً ضوء متوسطات تمٌٌم المتخصصٌن . -ت
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تم تطبٌك االختبار التحصٌلً لمٌاس مستوى تحصٌل الطالبات المتدربات للمعلومات التً اكتسبهن االختبار التحصٌلً : .2

 خطأ( . –( سؤال موضوعً ) صح 76على عدد)من خالل محتوى البرنامج التدرٌبً ، واحتوى االختبار 

صدق المحكمٌن( ، حٌث  –للتحمك من صدق االختبار التحصٌلً تم التحمك بطرٌمتٌن )صدق االتساق الداخلً الصدق :  -

 جاءت النتائج علً النحو اآلتً:

والدرجة التحصٌلً االختبار بٌرسون بٌن درجات مفردات  وفٌها تم حساب معامل ارتباطصدق االتساق الداخلً:  -أ

 ( ٌوضح ذلن :6الكلٌة وذلن لدرجات المجموعة االستطالعٌة، والجدول )

 ( معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجات مفردات االختبار التحصٌلً والدرجة الكلٌة0جدول )

 بٌرسون السؤال بٌرسون السؤال بٌرسون السؤال

1 0.282* 17 0.255* 25 0.268* 

2 0.287* 18 0.265* 26 0.274* 

3 0.264* 19 0.312* 27 0.288* 

4 0.302* 20 0.267* 28 0.277* 

5 0.308* 21 0.329* 29 0.325* 

6 0.327* 22 0.289* 30 0.288* 

7 0.286* 23 0.296* 31 0.287* 

8 0.400** 24 0.280* 32 0.257* 

 

             (2.25* لٌم دالة عند )

 (2.22** لٌم دالة عند )

( وهو ما 3.35،  3.39جاءت دالة عند مستوى داللة )لالرتباط بٌن الفمرات ( أن لٌم )بٌرسون( 5ٌتضح من جدول )

 .ٌتسم باالتساق الداخلًٌشٌر إلً أن االختبار التحصٌلً 

 والذٌن أشارواعلى السادة األساتذة المتخصصٌن تم عرض االختبار التحصٌلً فً صورته األولٌة صدق المحكمٌن:  -ب

 بإجراء بعض التعدٌالت وتم إجرائها.

تم باستخدام معامل ثبات )ألفا كرو نباخ( والذى ٌعتمد علً معامالت االرتباط بٌن الدرجات ؛ حٌث جاءت الثبات :  -

 النتائج علً النحو اآلتً:

 ( لٌمة ثبات ألفا كرو نباخ لالختبار التحصٌل3ًجدول )

 لٌمة ألفا عدد الفمرات

32 0.677 

 

 ( وهى لٌمة ثبات ممبولة وجٌدة.33:.3( أن لٌمة الثبات لالختبار التحصٌلً)7من جدول )ٌتضح 

 معامالت السهولة والصعوبة والتمٌٌز(تمنٌن االختبار التحصٌلً ) 

% وما حولها، وتحذف المفردات شدٌدة 93أفضل معامل صعوبة للسؤال أو الفمرة هو  معامل السهولة والصعوبة : -

 فألل . 3.5فأكثر وشدٌدة الصعوبة التً معامل سهولتها  3.9ل سهولتها السهولة التً معام

 .3.6ٌرتبط بمعامل الصعوبة وٌحذف السؤال الذي معامل تمٌٌزه ألل من معامل التمٌٌز :  -



  0202ماٌو                        ع والعشرون العدد الساب - السادسالمجلد  -مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانٌة 

DOI: 10.21608/mjaf.2020.26392.1549                                                                                                     627 

 ( معامالت السهولة والصعوبة والتمٌٌز ألسئلة االختبار التحصٌل4ًجدول )

 م
معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمٌٌز
 م

معامل 

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل 

 التمٌٌز

1 75 25 0.340 17 73.33 26.67 0.341 

2 79.67 20.33 0.415 18 79.87 20.13 0.493 

3 68.33 31.67 0.392 19 68.33 31.67 0.310 

4 79.67 20.33 0.381 20 97.67 2.33 0.441 

5 70 30 0.360 21 78.33 21.67 0.405 

6 80 20 0.342 22 79.33 20.67 0.335 

7 73.33 26.67 0.422 23 75 25 0.364 

8 70 30 0.411 24 75 25 0.426 

9 71.67 28.33 0.335 25 73.33 26.67 0.312 

10 79.33 20.67 0.334 26 73.33 26.67 0.355 

11 75 25 0.413 27 79.67 20.33 0.418 

12 80 20 0.386 28 70 30 0.339 

13 70 30 0.335 29 76.67 23.33 0.425 

14 73.33 26.67 0.347 30 75 25 0.441 

15 76.67 23.33 0.351 31 71.67 28.33 0.375 

16 71.67 28.33 0.335 32 79.67 20.33 0.418 

 

( أن جمٌع أسئلة االختبار تتسم بمعامالت سهولة وصعوبة وتمٌٌز ممبولة وهذا دلٌل على مناسبتها 8ٌتضح من جدول )

 للتطبٌك على عٌنة البحث.

تم إعداد بطالة المالحظة لمٌاس مدى تعلم وإتمان الطالبات من االستفادة من  تصمٌم وإعداد بطالة المالحظة : .0

المعلومات والمهارات التً تضمنها البرنامج ، وتم تحدٌد محاور البطالة وعرضها على المتخصصٌن للتأكد من مناسبة 

استخدام أسلوب المٌاس الكمً المتدرج لكل مهارة متضمنة بالبطالة وإعطاء درجة لكل البنود لموضوع البحث ، وتم 

 ممتاز ( . –جٌد جدا  –جٌد  –( وهى تعبر عن تمدٌر الطالبة بالمهارة )ممبول 8-7-6-5مهارة  على النحو اآلتً) 

حساب نسبة االتفاق بٌن  ( طالبات ، وتم9بمالحظة عٌنة استطالعٌة  عددها ) وتم تحدٌد ثبات بطالة المالحظة

% وهذه النسبة تدل على  8.:9المالحظات من خالل استخدام معادلة كوبر ، حٌث بلغت نسبة االتفاق بٌن المالحظتٌن 

 معامل ثبات البطالة مرتفع وٌُعبر عن ثبات بطالة المالحظة.

بعرضها على المحكمٌن المتخصصٌن إلبداء الرأي فً صٌاغة العبارات والتأكد من   وتم تحدٌد صدق بطالة المالحظة

 % وهذه معبرة عن صدق البطالة .99.9مالئمتها لهدف البطالة ، حٌث بلغت نسبة الصدق إلى 
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 . تمنٌن استمارة تحكٌم التصمٌمات:3

لسادة األساتذة المتخصصٌن والذٌن أشاروا فً صورتها األولٌة على ا تم عرض إستمارة تحكٌم التصمٌماتالصدق :  -

 تعدٌلها. بإجراء بعض التعدٌالت وتم

تم التحمك باستخدام معامل ثبات )ألفا كرونباخ( والذي ٌعتمد علً  للتحمك من ثبات استمارة تحكٌم األعمالالثبات :  -

 معامالت االرتباط بٌن الدرجات ؛ وجاءت النتائج على النحو اآلتً:

 لٌمة ثبات ألفا كرونباخ الستمارة تحكٌم التصمٌمات( 5جدول )

 لٌمة ألفا عدد الفمرات

9 0.644 

 

 ( وهً لٌمة ثبات ممبولة  وجٌدة.88:.3( أن لٌمة ثبات ألفا الستمارة التحكٌم)9ٌتضح من جدول )

 

 النتائج والمنالشة:

ً بٌن متوسطات درجات الطالبات فً المعارف المكتسبة  لبل وبعد التدرٌب  الفرض األول : ٌوجد فرق دال إحصائٌا

 لصالح التطبٌك البعدي.

 لبل وبعد التدرٌب الطالبات فً المعارف المكتسبة الفرق بٌن متوسطات درجات( 6جدول )

 الداللة ت درجة الحرٌة االنحراف المعٌاري المتوسط العدد التطبٌك

 لبلً
30 

15.43 2.638 
29 8.340 0.001 

 2.123 17.97 بعدي

 

فً التطبٌمٌن المبلً  والبعدي متوسطات درجات الطالبات ( لٌمة )ت( وداللتها اإلحصائٌة للفرق بٌن :ٌتضح من جدول )

حدوث تحسن فً وأنه ٌدل على فً المعارف المكتسبة  المرتبطة بمحتوى البرنامج التدرٌبً لصالح التطبٌك البعدي 

 المستوى .

 

ً بٌن متوسطات درجات الطالبات فً المهارات المكتسبة فً تصمٌم وزخرفة  الفرض الثانً : ٌوجد فرق دال إحصائٌا

 الزي الهندي بالفن العسٌري لبل وبعد التدرٌب لصالح التطبٌك البعدي.

 وبعد التدرٌب الطالبات فً المهارات المكتسبة لبل الفرق بٌن متوسطات درجات (7جدول )

 الداللة د. الحرٌة لٌمة ت االنحراف المعٌاري العدد المتوسط التطبٌك

 12.03 لبلً
30 

1.507 
23.471 29 0.001 

 1.418 18.92 بعدي

 

فً التطبٌمٌن المبلً والبعدي متوسطات درجات الطالبات ( لٌمة )ت( وداللتها اإلحصائٌة للفرق بٌن 3ٌتضح من جدول )

وأنه ٌدل على حدوث تحسن فً فً المعارف المكتسبة  المرتبطة بمحتوى البرنامج التدرٌبً لصالح التطبٌك البعدي 

 المستوى .
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تحمك التصامٌم المنفذة من الزي الهندي درجة لبول ونجاح فً ضوء متوسطات تمٌٌم المتخصصٌن  لفرض الثالث:ا

 لمحاور التمٌٌم.

 لتحكٌم التصمٌمات وجاءت النتائج على النحو اآلتً: wم استخدام معامل االتفاق لكندال ت

 ( ٌوضح نتائج التحكٌم من السادة المتخصصٌن للتصامٌم المنفذة من الزي الهندي 8جدول ) 

 الترتيب الداللة 2كا Wقيمة  درجات الحرية المتوسط رقم التصميم

1 33.33 

11 

0. 464 50.119 

0.001 

7 

2 33.88 0.419 45.199 11 

3 33.55 0.382 41.266 12 

4 34.22 0.471 50.921 6 

5 33.11 0.452 48.854 8 

6 34.00 0.472 50.968 5 

7 35.11 0.640 69.075 1 

8 34.12 0.568 54.518 2 

9 34.11 0.460 49.714 9 

10 32.77 0.453 48.976 10 

11 34.22 0.500 54.023 4 

12 34.55 0.522 56.331 3 
 

المنفذة لد اتفك المحكمون علً توافر كل من أسس التصمٌم  للزي الهندي جمٌع التصمٌمات ( أن  1ٌتضح من جدول ) 

دالة  6بداللة كا wوااللتباس من الزخارف العسٌرٌة  وتوافر الناحٌة الجمالٌة  حٌث جاء معامل اتفاق المحكمٌن لكندال 

 ( مما ٌؤكد اتفاق المحكمٌن فً عناصر تمٌٌمها .3.335عند )

 

 تصامٌم المتنوعة من الزي الهندي وزخرفتها بالفنون العسٌرٌة( نماذج من ال9جدول )

 الزخرفة العسٌري التصمٌم
التصمٌم لبل إضافة 

 الزخرفة
 التصمٌم بعد إضافة الزخرفة

 

 

 

 

 

2 
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 الزخرفة العسٌري التصمٌم
التصمٌم لبل إضافة 

 الزخرفة
 التصمٌم بعد إضافة الزخرفة
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 التصمٌم بعد إضافة الزخرفة التصمٌم لبل إضافة الزخرفة الزخرفة العسٌري التصمٌم
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 البحث : نتائج

من خالل تطبٌك البرنامج التدرٌبً الممترح  وتطبٌك استمارة لٌاس التحصٌل المعرفً للمعلومات والمعارف المرتبطة  -

بموضوع البرنامج وهدف البحث وأٌضا  تطبٌك بطالة مالحظة لمٌاس اآلداء المهارى توصلت النتائج إلى أن ٌوجد فرق 

المعارف والمهارات المكتسبة  لبل وبعد التدرٌب لصالح التطبٌك  دال إحصائٌا  بٌن متوسطات درجات الطالبات لكل من 

 (6363)زغلول وبحث  (6353)سماحة  وبحث  (Turturica 2017)البعدي وهذه النتائج تتفك مع بحث 

وهذه النتائج تتفك  درجة لبول ونجاح فً ضوء متوسطات تمٌٌم المتخصصٌن لمحاور التمٌٌمالتصمٌمات المنفذة  حممت  -

 6351المهدى وبحث  (6351)الشٌبً مع بحث 

 

 توصٌات البحث:

 السٌاحة .اإللتباس من الفنون التراثٌة فى مجال تصمٌم األزٌاء كنوع من االستثمار وتنشٌط التأكٌد على  -

 العدٌد من المعارف والمهارات لذوي االحتٌاجات الخاصة . توظٌف البرامج التدرٌبٌة فى -

 المراجع العربٌة

 .5999التنظٌم . الماهرة : عالم الكتب،  –المكونات  -أحمد حسٌن اللمانً. "المنهج " األسس

a7md 7syn all8any. "almnhg " alass- almkwnat – altnzym . al8ahrt : 3alm alktb،1995. 

أمٌرة عبدهللا نور الدٌن المهدى. رؤٌة معاصرة للزخارف العسٌري فً تصمٌم وتنفٌذ المفروشات الفندلٌة لتنشٌط السٌاحة 

 .6351(، 89. المنصورة : مجلة بحث التربٌة النوعٌة ، العدد)

amyrt 3bdallh nwr aldyn almhda. r2yt m3a9rt llz5arf al3syry fy t9mym wtnfyz almfrw4at 

alfnd8yt ltn4y6 alsya7t . almn9wrt : mglt b7th altrbyt alnw3yt ،al3dd(49)،2018. 
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تغرٌد حسنً أحمد. تطبٌمات فً األزٌاء الوطنٌة للشعوب. الماهرة: لمجلة العلمٌة علوم وفنون ، جامعة حلوان ، العدد 

(66 ،.)6359. 

t'3ryd 7sny a7md. t6by8at fy alazya2 alw6nyt ll43wb. al8ahrt: lmglt al3lmyt 3lwm wfnwn ،

gam3t 7lwan ،al3dd (22).،2015. 

 .5991ثرٌا دمحم نصر. تارٌخ أزٌاء الشعوب . الماهرة: عالم الكتب للطباعة والنشر التوزٌع، 

thrya m7md n9r. tary5 azya2 al43wb . al8ahrt: 3alm alktb ll6ba3t waln4r altwzy3،1998. 

 .5993حسن لاسم حبٌش. مختصر تارٌخ الزخرفة وأثرها على الفنون . بٌروت: دار الملم، 

7sn 8asm 7by4. m5t9r tary5 alz5rft wathrha 3la alfnwn . byrwt: dar al8lm،1990. 

واتجاهات الخرٌجات فً تصمٌم األزٌاء باستخدام سحر علً زغلول. فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة مفاهٌم ومهارات 

 .6363(، 63العدد ) -( 9الحاسب اآللً. الماهرة: مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانٌة ، المجلد )

s7r 3ly z'3lwl. fa3lyt brnamg tdryby ltnmyt mfahym wmharat watgahat al5rygat fy t9mym 

aalzya2 bast5dam al7asb alaly. al8ahrt: mglt al3mart walfnwn wal3lwm aalnsanyt  ،almgld 

(5) - al3dd (20)،2020. 

عبد المنعم رسالن. بعض استحكامات منطمة عسٌر الحربٌة فً العهد العثمانً . السعودٌة : مجلة البحث العلمً والتراث 

 .5917( ، 9االسالمً ، العدد )

3bd almn3m rslan. b3'9 ast7kamat mn68t 3syr al7rbyt fy al3hd al3thmany . als3wdyt : mglt 

alb7th al3lmy waltrath alaslamy ،al3dd (5) ،1983. 

 .5993على السلمى. إدارة الجودة الشاملة. الماهرة: جامعة الماهرة، 

3la alslma. edart algwdt al4amlt. al8ahrt: gam3t al8ahrt،1997. 

ٌب زخرفة المالبس التملٌدٌة للنساء فً الحجاز . الماهرة: رسالة دكتوراه ، كلٌة التربٌة لاللتصاد لٌلى عبد الغفار فدا. أسال

 .6337المنزلً والتربٌة الفنٌة، 

lyla 3bd al'3far fda. asalyb z5rft almlabs alt8lydyt llnsa2 fy al7gaz . al8ahrt: rsalt dktwrah ،

klyt altrbyt lla8t9ad almnzly waltrbyt alfnyt،2003. 

 .5995لٌلً عبد العزٌز زهران. المناهج فً التربٌة التدرٌبٌة . الماهرة: دار زهون، 

lyly 3bd al3zyz zhran. almnahg fy altrbyt altdrybyt . al8ahrt: dar zhwn،1991. 

 .6333دمحم السٌد على. مصطلحات فً المناهج وطرق التدرٌس. الماهرة: دار الفكر العربً، 

m7md alsyd 3la. m96l7at fy almnahg w6r8 altdrys. al8ahrt: dar alfkr al3rby،2000. 

منً عبد الكرٌم علً موسً. منهج ممترح لمادة األشغال الفنٌة لطالبات الفرلة الرابعة شعبة االلتصاد المنزلً . الماهرة: 

 .:633شمس،  رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ، كلٌة التربٌة النوعٌة ، جامعة عٌن

mny 3bd alkrym 3ly mwsy. mnhg m8tr7 lmadt ala4'3al alfnyt l6albat alfr8t alrab3t 43bt 

ala8t9ad almnzly . al8ahrt: rsalt magstyr '3yr mn4wrt ،klyt altrbyt alnw3yt ،gam3t 3yn 4ms،

2006. 

ٌدٌة الهندٌة والمالٌزٌة "دراسة تحلٌلٌة ممارنة " . نسرٌن فرٌد مٌر السلٌمانً. دور التشكٌل فً بعض األزٌاء التمل

 .6339السعودٌة: رسالة ماجستٌر، كلٌة التصامٌم والفنون، جامعة الملن عبد العزٌز، 

nsryn fryd myr alslymany. dwr alt4kyl fy b3'9 alazya2 alt8lydyt alhndyt walmalyzyt "drast 

t7lylyt m8arnt " . als3wdyt: rsalt magstyr،klyt alt9amym walfnwn،gam3t almlk 3bd al3zyz،

2009. 

هٌفاء إبراهٌم حبٌب الشٌبً. ابتكار تصامٌم من خالل دمج األزٌاء التملٌدٌة الهندٌة واألزٌاء الصٌنٌة . االمارات: مجلة 

 .6351 (،75الفنون واألدب وعلوم اإلنسانٌات واالجتماع، كلٌة اإلمارات للعلوم التربوٌة، العدد )

hyfa2 ebrahym 7byb al4yby. abtkar t9amym mn 5lal dmg alazya2 alt8lydyt alhndyt walazya2 

al9ynyt . alamarat: mglt alfnwn waladb w3lwm alensanyat walagtma3،klyt alemarat ll3lwm 

altrbwyt،al3dd (31)،2018. 

 .6355ألردن: مكتبة الفالح للنشر والتوزٌع، هٌفاء مبارن العنجري. األزٌاء ثمافة وتارٌخ . ا

hyfa2 mbark al3ngry. alazya2 th8aft wtary5 . alardn: mktbt alfla7 lln4r waltwzy3،2011. 
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 .:633دمحم الجوهري وآخرون. ممدمة فً دراسة التراث. جامعة الماهرة.، 

m7md algwhry wa5rwn. m8dmt fy drast altrath. gam3t al8ahrt. ، 2006. 

وفاء دمحم دمحم سماحة. الفنون العسٌرٌة كمدخل إلثراء المٌم الجمالٌة ألسطح الوسائد بتمنٌات ٌدوٌة متنوعة واإلفادة منها 

 .6353(، 81كممترح لمشروعات صغٌرة لألسر المنتجة . المنصورة: مجلة بحث التربٌة النوعٌة، العدد)

wfa2 m7md m7md sma7t .alfnwn al3syryt kmd5l lathra2 al8ym algmalyt las67 alwsa2d 

bt8nyat ydwyt mtnw3t wale8adt mnha km8tr7 lm4rw3at 9'3yrt llasr almntgt .almn9wrt . mglt 

altrbyt alnw3yt , al3dd48 2017 

 .6336ٌوسف لطامً. علم النفس العام . الماهرة: دار الفكر العربً، 

ywsf 86amy. 3lm alnfs al3am . al8ahrt: dar alfkr al3rby،2002. 
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