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 ملخص البحث: 

يهدف البحث الى  بناء برنامج تدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي لدى خريجات قسم تصميم  -

)المعرفي، والمهارى( للطالبات في تصميم أزياء األطفال باستخدام األزياء ، قياس فاعلية البرنامج التدريبي على األداء 

الحاسب اآللي ، استطالع آراء الخريجات نحو دراسة البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي 

لتجريبية الوحدة بهدف التعرف المنهج شبه التجريبي: باستخدام تصميم المجموعة ا  ، اتبع البحث الحالي المنهجين اآلتيين)

التحصيل المعرفي، األداء المهارى، آراء “على مدى تأثير المتغير المستقل " البرنامج التدريبي، على المتغير التابع 

، المنهج الوصفي التحليلي: يستخدم لتحليل اإلطار النظري المستخدم أثناء تطبيق البرنامج التدريبي، قياس  " الخريجات

( 10العينة االستطالعية: عددها ))  تطلب هذا البحث وجود عينتين وهما كاآلتي يجات عن طريق االستبيان ، آراء الخر

من خريجات قسم تصميم االزياء، والهدف منها )التأكد من المعامالت السيكو مترية ألدوات البحث، حساب متوسط زمن 

ب فعاليته ليكون جاهز للتطبيق على العينة األساسية للبحث أداء الخريجات ألدوات البحث، ضبط البرنامج التدريبي وحسا

( خريجة، والهدف منها التحقق من فاعليه البرنامج التدريبي من حيث األداء 15، العينة األساسية للبحث: عددها )

دوات البحث ) المعرفي، األداء المهارى " ، قياس آراء الخريجات نحو التعلم بطريقة الحل اإلبداعي للمشكالت ، وكانت أ

الوحدة المقترحة ، أدوات التقويم )االختبار التحصيلي المعرفي، االختبار المهارى، مقياس التقدير، استبيان آراء 

( بين متوسطي درجات الخريجات  (01,الخريجات( ، واسفرت النتائج عن اآلتي ) وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى

ل تطبيق البرنامج التدريبي وبعدها لصالح التطبيق البعدي ، وجود فروق دالة في االختبار التحصيلي " المعرفي قب

البعدي( أثناء تعلم البرنامج –( بين متوسطي درجات الخريجات في االختبار المهارى) القبلي  01,إحصائياً عند مستوى )

( بين متوسطي درجات الخريجات في  01,التدريبي لصالح االختبار البعدي ، توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى )

االختبار المهارى قبل تطبيق البرنامج التدريبي  وبعدها لصالح التطبيق البعدي ،  إيجابية آراء الخريجات نحو دراسة 

 البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي ( 

 الكلمات المفتاحية: 

 الحاسب اآللي-ميم األزياء تص  -الخريجات  -برنامج تدريبي 
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Abstract: 

The aim of the research to) This current research aims to building a training program in the 

design of children's fashion using computer graduates of the Department of Fashion Design 

، Measuring the effectiveness of the training program on performance (cognitive and skills) 

for students in the design of children's fashion using computer., Surveying the views of 

graduates towards the study of the training program in the design of children's fashion using 

computers.  (  

Current research follow the following two approaches) Semi-experimental method: using the 

design of the experimental group unit in order to identify the impact of the independent 

variable "training program, on the dependent variable" cognitive achievement, skill 

performance, the views of graduates ,"Descriptive analytical method: used to analyze the 

theoretical framework used during the application of the training program, measuring the 

views of graduates through the questionnaire ,This research required the presence of two 

samples, namely:( Exploratory sample: the number (10) of graduates of the Department of 

Fashion Design, and the objective to ensure the securitization of metric transactions for 

research tools, calculate the average time of performance of graduates for research tools, 

adjust the training program and calculate its effectiveness to be ready to apply to the basic 

sample of research., The basic sample of the research: 15 graduates, the aim of which is to 

verify the effectiveness of the training program in terms of cognitive performance, skill 

performance, "measuring the views of graduates towards learning in a creative solution to 

problems) , search tools( The proposed unit., Assessment tools (cognitive achievement test, 

skill test, estimation scale, graduate questionnaire) , The results resulted in the following: 

1. There are statistically significant differences at the level of (01)) between the average 

scores of graduates in the cognitive achievement test before and after the application of the 

training program in favor of post-application. 

2. There are statistically significant differences at (, 01) level between the average grades of 

graduates in the skill test (pre-post) while learning the training program in favor of the post-

test. 

3. There are statistically significant differences at the level (, 01) between the average scores 

of graduates in the skill test before and after the application of the training program in favor of 

post-application. 

4. Positive opinions of graduates towards the study of the training program in the design of 

children's fashion using computers. 

key words: 

Training program - graduates - fashion design - computer 

 المقدمة ومشكلة البحث:

يشهد العصر الحالي تقدماً علمياً وتكنولوجياً هائالً في شتى المجاالت، نتج عنه تضخم حجم المعارف والمهارات بدرجة 

كبيرة، وظهور العديد من المشكالت والصعوبات الخاصة بعملية التعليم والتعلم، والتصورات المستقبلية لها في ظل 

ر المعرفي والتقني الضخم، ولما كان من الضروري مسايرة العملية االتجاهات العالمية المعاصرة لمواجهة االنفجا

التعليمية وما يحدث لها من تغيرات وتطورات في مجال العلم وتطبيقاته فقد تكاتفت الجهود التربوية لمواجهة هذا االنفجار 

 المعرفي التقني، وإيجاد الحلول للمشكالت والصعوبات الناتجة عنه. 
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ن ينشغل التعليم في مجتمع المعرفة بتوليد المعارف وإنتاجها وتوظيفها أكثر من انشغاله بنقلها لذا بات من الضروري أ

وتوزيعها واستهالكها، كما أصبحت قدرة النظام التعليمي على تدريب الطالب على العمليات التعليمية الالزمة إلنتاج 

الضخم للمعرفة مطلباً أساسياً للتقدم، وعليه فإن جعل المعرفة معياراً لقياس كفايته، وأصبحت فاعليته بحسبان اإلنتاج 

التعليم قوة إنتاجية يستلزم التعامل معها من هذا المنظور، وهو ما يعنى محورة عمليات النظام التعليمي وممارساته حول 

    (129 ،128 :2006هدف إنتاج المعرفة والمهارة، واستثمارها وتوظيفها. )طعيمه رشدي: 

موقعاً محورياً وأساسياً في المؤسسات والمنظمات الحديثة، ويشكل العمود الفقري للمجهودات التي تبذلها  يحتل التدريب 

)السويدان  بالمجتمعات.فاالهتمام بالقوى البشرية هو السبيل الوحيد للنهوض  والتحديث،هذه المؤسسات نحو التطوير 

  (161: 2009طارق: 

مستمرة نظراً للتطور السريع في كافة األنشطة والمجاالت، مما يستلزم مواكبة هذا تنطلق أهمية التدريب من كونه عمليه 

فهو وسيله إلعداد الكوادر البشرية المؤهلة لدفع قطاعات اإلنتاج نحو النمو  (،73: 2005التطور )فتحي أكرم: 

  (35: 2006)الطالب هشام:  واالستمرارية.

تنظيم األفراد للحصول على  إلىهي سلسلة من اإلجراءات واألسس التي تهدف إضافة إلى ذلك فإن تنمية الموارد البشرية 

فإذا لم  الشاملة،أقصى فائدة ممكنة من الكفاءات البشرية واستخراج أفضل طاقاتهم، وتعد مدخالً لتحقيق عملية التنمية 

  (1974 :2010الفتاح لمياء: عبد )آخر. تتمكن الدولة من تنمية مواردها البشرية فليس في إمكانها أن تنمي شيئاً 

إن تصميم وإنتاج األزياء ليس نزوة عابرة أو حادثة فردية وإنما ظاهرة اجتماعية تستحق الدراسة عن كسب وباهتمام 

شديد، فقد بدأ النظر إلى األزياء على أنها فن مواز للفنون األخرى وبدأت تظهر الدراسات لتربط بين األزياء والفنون، كما 

 (                                                                    193: 2009ء موازية في حركتها وفلسفتها لحركة الفنون وفلسفتها. )سليمان كفاية، عرابي ميراهان: ظلت األزيا

التطورات دخول القرن الحادي والعشرين أصبح من الصعوبة االستغناء عن أجهزة الحاسب اآللي وبرامجه في مواكبة مع 

الحديثة في جميع مجاالت الحياة وأصبح االعتماد على برامج الكمبيوتر إختياراً للبقاء والريادة ، لما له من فاعلية في 

مجال تعليم الفنون كما له إمكانات عديدة في التصميم وتكوين الرسوم وتوليد األشكال التي تنتج عن طريق السرعة والدقة 

التصميمية والحصول على أكثر من نسخة من التصميم الواحد بجانب القدرة الفائقة على تغيير  وتعدد االختيارات والحلول

 ( ٩٩:٢٠٠١األلوان بتدرجاتها ، مما يجعله أداة مهمة في تنمية القدرات الفنية التصميمية للطالب . )الشرهان جمال: 

رات في محوري الوقت والجهد اللذان كانا ودخول الحاسب اآللي إلى مجال صناعة المالبس أدى إلى كثير من التطو

يبذالن لتلبية احتياجات المستهلك ورغباته تجاه تقديم تصميمات جديدة في كل موسم، لذلك أصبح إلمام مصممي األزياء 

بالحاسب اآللى وتطبيقاته واستخداماته في تعلم المهارات ضرورة ملحة في هذا العصر الذي يتميز بكونه عصر االنفجار 

 رفي والتقدم التكنولوجي على كافة األصعدة.  المع

ويعد فن تصميم أزياء األطفال من الفنون التي تؤهل الخريجات للعمل كمصممين أزياء داخل مصانع المالبس الجاهزة، 

بنصيب وافر من التقدم والتطور باستخدام الحاسب اآللي وبرامجه في المجال  حظيومن منطلق أن هذا المجال قد 

الميداني لذا كان من الضروري توجيه االهتمام لتطوير هذا المقرر بما يالئم الخصائص العقلية للطالب والفروق الفردية 

 بينهم واالحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل.

لي التي حظيت بشهرة كبيرة وانتشار واسع بين المصممين برنامج أدوب إلىستراتور " ومن أهم وأقوى برامج الحاسب اآل

Adobe Illustrator  " نظراً ألنه يعتمد على برامج المتجهات "Vector   الذى يتميز بالقدرة على االحتفاظ بدرجة "

ياضية التي تقوم بتحديث قيمها ثم وضوح عالية لألشكال المرسومة بها مهما كبر حجمها العتمادها على المعادالت الر
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إعادة رسم األشكال وفقاً للقيم الجديدة عند إجراء عمليات تكبير وتصغير الصور ، لذلك يستخدمه مصممو الجرافيكس 

المحترفون للحصول على أعلى وأدق النتائج ، كما انتشرت مجاالت استخدام هذا البرنامج لتشمل مجاالت تصميم جميع 

)النجدي يارا:  ان الخاصة بالتصميمات والطباعة .ء اللوجو واألشكال ثالثية االبعاد وكذلك فصل األلوالمطبوعات وإنشا

2010: 4) (Frances Vereker: 2011 :2 ) 

ومن منطلق البحوث و الدراسات السابقة التي ركزت على البرامج التدريبية و تصميم أزياء النساء من خالل الحاسب 

لم تفعل إلى اآلن في التدريس، ومطلب خريجات قسم تصميم األزياء في ضرورة تعليمهن مهارات اآللي  والتي نتائجها 

برامج الحاسب اآللي لما لها من أهمية في تقديم الحلول واألشكال والصياغات التصميمية بسرعة وبدقة عالية ، ومن خالل 

دريبية وبرامج الحاسب اآللي  ، وتمشياً مع السياسات توصيات البحوث و الدراسات السابقة التي تناولت أهمية البرامج الت

هذا البحث ليتناول ) فاعلية البرنامج التدريبي لتنمية معارف ومهارات واتجاهات  الحالية للتطوير العلمي والتقني جاء

التساؤالت وبناءاً على ما سبق تتحدد مشكلة البحث في الخريجات في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي ( 

 -اآلتية :

 ما التصور المقترح للبرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي؟  -1

 -ما فاعلية البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي في اآلتي:  -2

 إكساب الخريجات للمعارف المتضمنة بها. -أ

 المتضمنة بها.إتقان الخريجات للمهارات  -ب

 ما اتجاه الخريجات نحو دراسة البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي.   -3

 -هدف البحث إلى: يأهداف البحث: 

 بناء برنامج تدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي لدى خريجات قسم تصميم األزياء. -1

التدريبي على األداء )المعرفي، والمهارى( للطالبات في تصميم أزياء األطفال باستخدام قياس فاعلية البرنامج  -2

 الحاسب اآللي.

 استطالع آراء الخريجات نحو دراسة البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي. -3

 -أهمية البحث: تتجلى أهمية البحث من خالل اآلتي: 

مهارات ومعارف الخريجات في تصميم األزياء باستخدام الحاسب اآللي بما يفي بمتطلبات سوق  اإلسهام في تطوير  -1

 العمل.

إلقاء الضوء على أهمية أسلوب البرامج التدريبية واستخدام الحاسب في تصميم األزياء، وعدد من أدوات التقويم  -2

 عرفية والمهارية باإلضافة إلى قياس آرائهم.والتي يمكن استخدامها بفاعلية من أجل تتبع نمو قدرات الخريجات الم

تزويد خريجات قسم تصميم االزياء بالمعارف والمهارات الفنية في مجال تصميم أزياء األطفال بما يحقق لهم التكامل  -3

 الفكري والتطبيقي للتأهل لمواكبة تطورات سوق العمل.

 خري في مجال تصميم وإنتاج المالبس. قد تفيد نتائجه التي تم التوصل إليها في بناء وتطوير برامج أ -4

 حدود البحث: اقتصر البحث الحالي على الحدود التالية:

م(، استغرقت مدة تطبيق  2019/  2018إجراء التجربة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي )الحدود الزمنية:  -1

فتصبح مدة  التطبيقي(ثالثة ساعات للجانب  النظري،دراسة البرنامج التدريبي خمسة أسابيع بواقع )ساعتين للجانب 

 ساعة(. 25)التطبيق الكلية 
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 معمل الحاسب اآللي بكلية التصاميم، جامعة القصيم.  الحدود المكانية: -2

 خريجات قسم تصميم األزياء، كلية التصاميم، جامعة القصيم. الحدود البشرية:  -3

 برنامج تدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي برنامج الرسم الحدود الدراسية:  -4

 "cs6 Adobe Illustrator"  الدرس  إلىستراتور،" وهي كاآلتي )الدرس األول تضمن " بعض أدوات برنامج أدوب

 (6سن )لألطفال  رسم مانيكان تعليمي“تضمن الدرس الثالث  إلىستراتور،الثاني تضمن " بعض أوامر برنامج أدوب 

الرابع تضمن " رسم وتلوين التصميمات المسطحة لبعض منتجات مالبس  المتوسطة، الدرسسنوات " مرحله الطفولة 

( Adobe Illustrator Cs6 إلىستراتور )أدوببرنامج الرسم  المتوسطة باستخداماألطفال ومفرداتها في مرحلة الطفولة 

  باإلضافة إلى إنشاء مكتبة فنية لهما.

 -اآلتية: يختبر البحث صحة الفروض  فروض البحث:

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الخريجات في االختبار التحصيلي " المعرفي قبل تطبيق البرنامج    -1

 التدريبي وبعدها لصالح التطبيق البعدي.

البعدي( أثناء تعلم البرنامج –)القبلي  توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الخريجات في االختبار المهارى -2

 التدريبي لصالح االختبار البعدي.

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الخريجات في االختبار المهارى قبل تطبيق البرنامج التدريبي  -3

 وبعدها لصالح التطبيق البعدي.

 أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي.إيجابية آراء الخريجات نحو دراسة البرنامج التدريبي في تصميم  -4

 -البحث: مصطلحات 

 Effectivenessفاعلية:  -

تحديد األثر المرغوب أو المتوقع الذي يحدثه البرنامج بغرض تحقيق األهداف التي وضع من أجلها، ويقاس هذا األثر من 

 أمال، أبوأفراد العينة في مواقف فعلية داخل معمل الدراسة. )صادق خالل التعرف على الزيادة أو النقصان في متوسطات درجات 

                                           .(582: 2000فؤاد: حطب 

تعرف إجرائيا: بأنها تأثير المتغير المستقل )البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب( على المتغير 

ويتم تحديد هذا األثر عن طريق نسبة أفراد عينة البحث الذين حققوا المستوى  االتجاهات(، المهارات، )المعارف،التابع 

المطلوب من تعلم كل هدف من األهداف المنشودة وذلك من خالل درجاتهم في االختبار التحصيلي والمهارى التي تقدر 

 والتكرارات.در من خالل النسب واستبانة آراء الطالب التي تق ،“ Blacke“بنسبة الكسب المعدل 

 Adobe Illustrator :إليستراتوربرنامج أدوب 

أن  ويمكنالبرامج أنه من أقوى  والصور كما، يختص بمعالجة الرسومات “ Adobe"  أحد التطبيقات التي تنتجها شركة

الفنية  في اللوحاتالفيديو أو  أو“ننتج بهذا البرنامج رسوماً أو صوراً الستخدامها في شبكة المعلومات العالمية " اإلنترنت 

يمكن استخدامه في أعمالنا المختلفة في الكمبيوتر وغير ذلك من استخدامات الصور  والرسومات كماأو عمل الصور 

ويكون البرنامج صور عالية الدقه والجودة نظراً ألنه يتعامل مع  وثنائية األبعاد،وبرامج ثالثية  والرسومات المختلفة

 .Vector الصور من نوع الفيكتور
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 ويتعامل معحيث يتكامل  والرسومات االتجاهيةبرنامج مثالي الذي يمكن االستفادة منه عندما يتعلق األمر بالتصميم 

أي برامج تحرير الصور  وغيرها وكذلك وواين ديزاينالفوتوشوب مثل  Adobe البرامج األخرى التي تصدرها شركة

 Robin Schneider: 2012) .بسهولةالصور فيما بينها  ونقل تلكإنتاج شركات أخرى تقريبا وجلب  والرسومات من

 (4 -2010يارا: )النجدي (1:

 -: fashion design تصميم األزياء

تصميم األزياء هو ذلك الكيان المبتكر الذي يتطلب مهارة في ترتيب العناصر من خالل األفكار واالتصال بالمجتمع  

 (Susan geringer: 2015: 34، ) (mary kefen: 2018: 36) به.لمعرفة االتجاهات الفنية المحيطة 

  :developmentتنمية 

هي الجهد المنظم الستغالل اإلمكانيات المادية والطاقات البشرية المتوفرة في المجتمع لتحقيق حاجاته الحقيقية المختلفة  -

  (834 :2013محمد:  متوازنا. )حجابتحقيقا 

  :knowledgeالمعرفة 

 (77: 2001مجموعة من الحقائق والمعلومات والمفاهيم )المسادم حمود:   -  

 - :skillالمهارة  -

يتكرر في مناسبات مختلفة أو علي األقل يحتاج إلي ذات الحركات الدقيقة التي ال يتم النشاط إال  بأنها نمطتعرف المهارة  -

استجابات الفرد األدائية المتناسقة التي تنمو بالتعلم والممارسة حتى تصل إلي درجة عالية  مجموعة أنهابوجودها ، كما 

 (121 :2005 حسن: )زيتون (،449 :1990)أبو حطب فؤاد:  اإلتقان.من 

  :trendاالتجاه 

الحالة الوجدانية القائمة وراء رأي الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق بموضوع معين من حيث رفضه أو قبوله لهذا الموضوع 

 (.64 :2000: اسعد يوسفودرجة هذا الرفض أو القبول. )

  السابقة:الدراسات 

  التدريبية:دراسات وبحوث تناولت البرامج  أوال:

نظرا ألهمية البرامج التدريبية فقد حظيت باهتمام ملحوظ من قبل بعض الباحثين في مجاالت المالبس والنسيج في كليات 

 كالتالي:مختلفة 

تحديد مدى فاعلية البرنامج التدريبي في  هدفت إلىالتي  (2012 أميمة، عبد اللطيف إلهام، عبد العزيز)دراسة   -

 الجاهزة.إكساب المهارات والمعارف لفتيات المعهد التقني بجده والتي تؤهلهن للعمل بصناعة المالبس 

تحديد مدى فاعلية برنامج تدريبي في إكساب الطالبات المعارف  التي هدفت الي (2014عزة،  )حلمىدراسة  -

 الجاهزة.مصانع المالبس  والمهارات التي تؤهلهن للعمل في

تحديد المفاهيم والمهارات الالزمة تلميذات المرحلة الثانوية بالتعليم إلى  (2015 سحر،الفتاح  )عبدتطرقت دراسة  -

 المالبس.برنامج تدريبي لمكمالت  خالل بناءالعام في مجال مكمالت المالبس من 

لمية للعملية التدريبية لتحقيق أهداف التدريب في تنمية دراسة األسس الع إلىالتي تطرقت  (2016 محمود، )طهدراسة  -

البرنامج التدريبي في إكساب المتدربين المعارف والمهارات الخاصة بمعايير جودة منتج البولو  وإعداد وتطبيقالمهارات 

 شيرت.
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التي هدفت إلى إعداد برنامج تدريبي لتنمية مهارات تقنيات الخياطة في صناعة  (2016 جيهان،مصطفى )دراسة   -

ومدى قدرته على إكساب المتدربات المعارف والمهارات التي تلبي متطلبات سوق العمل وفقا للخطوات  الجاهزة،المالبس 

 السليمة،المنهجية 

 زياء ثانيا: دراسات وبحوث تطرقت لبرامج الحاسب اآللي في تصميم األ

 لوحظ في اآلونة اآلخيرة توجه بعض الباحثين إللقاء الضوء على استخدام برامج الحاسب اآللي في تصميم األزياء كالتالي 

التي هدفت إلى قياس فاعلية برنامج تعليمي في تنمية معارف ومهارات الطالبات  (2002نعيمة:  )مرغانيدراسة  -

 البرنامج.حاسب اآللي وقياس اتجاهاتهن نحو األساسية في تصميم أزياء النساء بواسطة ال

( حيث هدفت الدراسة إلي تحسين مستوى جودة الرسوم اليدوية لألزياء باستخدام الحاسب 2011 هدى:دراسة )المقرن   -

وبدرحة كفاءه عالية من خالل  ومتنوعةتوفير الوقت والجهد المبذول في إخراج تصميمات مبتكره  إلىاآللي إضافة 

 األزياء،محاولة تقديم برنامج يحقق مخرجات التعليم المناسبة لتخصص تصميم 

" في رسم الخطوط  Info Design Softwareالتي تناولت استخدام برنامج "  (2012 صباح: )بهكليدراسة  -

ر اإليجابي الستخدام الحاسب اآللي في تنمية األساسية لألجزاء الملبسية لمالبس النساء والتي أسفرت نتائجها عن األث

 األزياء.مهارات الرسم األساسية في تصميم 

هدفت إلى بناء وحدة تعليمية لتعلم رسم وتلوين التصميم  (2013 أحمد:بيبرس  أشرف،الحكيم  )عبدأما دراسة   -

 “. Adobe Illustrator cs3المسطح ألزياء النساء باستخدام برنامج أدوب إلىستراتور " 

دراسة مدى فاعلية برنامج تعليمي مقترح لتصميم األزياء ثالثي األبعاد  التي هدفت الي (2013 محمد: )محمددراسة   -

 اآللي،باستخدام الحاسب 

لتقدم وحدة تعليمية فى تعلم أساسيات تلبيس وتلوين منتج بلوزة  (2013النقيب نسرين:  رانيا، )سعدوجاءت دراسة   -

 ". cs3 Adobe Illustratorعلى المانيكان باستخدام برنامج أدوب إلىستراتور "

في تقديم برنامج  النقيب(نسرين  سعد،لتسير على نفس نهج دراسة )رانيا  (2013هالة:  )محمدأيضاً جاءت دراسة   -

الحاسب اآللى " برنامج الرسم أدوب  باستخدام“مقترح لتعلم تصميم أزياء النساء " تلبس منتجات لمالبس النساء 

 ”.cs5 Adobe Illustratorإلىستراتور " 

 -اآلتيين: منهج البحث: سيتبع البحث الحالي المنهجين 

مدى تأثير المتغير المستقل  علىباستخدام تصميم المجموعة التجريبية الواحدة بهدف التعرف  :التجريبيالمنهج شبة   -1

 آراء الخريجات " المهاري،األداء  المعرفي، التحصيل“على المتغير التابع  التدريبي،" البرنامج 

قياس آراء الخريجات  التدريبي،: يستخدم لتحليل " اإلطار النظري المستخدم أثناء تطبيق البرنامج المنهج الوصفي - 2

 عن طريق االستبيان "

 كاآلتي:تطلب هذا البحث وجود عينتين وهما   -البحث: عينتا 

( من خريجات قسم تصميم األزياء، والهدف منها )التأكد من المعامالت السيكومترية 10العينة االستطالعية: عددها )-1

دوات البحث، ضبط البرنامج التدريبي وحساب فعاليته ليكون ألدوات البحث، حساب متوسط زمن أداء الخريجات أل

 للبحث.جاهزاً للتطبيق على العينة األساسية 
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 حيث األداء التدريبي منوالهدف منها التحقق من فاعليه البرنامج  ( خريجة،15)عددها  للبحث:العينة األساسية -2

 م بطريقة الحل اإلبداعي للمشكالت.قياس آراء الخريجات نحو التعل ،“األداء المهارى  المعرفي،

 -البحث: أدوات 

 الوحدة المقترحة.-1

 الخريجات(االختبار المهاري، مقياس التقدير، استبيان آراء  المعرفي،التحصيلي  )االختبارأدوات التقويم -2

تصميم أزياء األطفال تضمنت الخطوات اإلجرائية إلعداد البرنامج التدريبي وأدوات تقويمه فى مجال  الدراسة:إجراءات 

 -التالية: الخطوات  باستخدام الحاسب اآللي

تم االطالع على المراجع المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية وتحليلها  -1

 واالستفادة منها 

 لألطفال سنرسم مانيكان تعليمي  ،”cs6“إلىستراتور وأوامر برنامج أدوب  )أدواتتم تحديد موضوع التعلم كاآلتي  -2

باإلضافة إلى  (،cs6رسم وتلوين مالبس األطفال ببرنامج الرسم أدوب إلىستراتور  المتوسطة،سنوات مرحلة الطفولة  6

تحديد العناصر الفرعية لكل موضوع وعرضها على األساتذة المحكمين المتخصصين أكاديمياً إلبداء آرائهم حول محتوى 

 ومناسبتها لتحقيق أهداف الدراسة. موضوعات التعلم

تحديد محاور بناء البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي: تم بناء مكونات دروس  -3

 -اآلتي: من الدروس األربعة على النحو كل درس  يكون دروس، وقدأربعة  علىالبرنامج التدريبي بحيث احتوى 

: ضم كل درس صفحة غالف يحمل اسم الدرس بحيث يمثل قراءة العنوان مثيراً لتحفيز وإثارة الطالب عنوان الدرس -

أوامر برنامج أدوب  ، الثاني:”cs6“إلىستراتور أدوات برنامج أدوب  األول:)وتضمنت عناوين الدروس األربعة 

رسم وتلوين  المبكرة، الرابع:مرحلة الطفولة  سنوات( 3)رسم مانيكان تعليمي لألطفال سن  الثالث: ،”cs6“إلىستراتور 

 (.cs6مالبس األطفال ببرنامج الرسم أدوب إلىستراتور 

: نظراً ألن البرنامج التدريبي يقوم على أساس التعلم الذاتي الذى يسمح للخريجات تعليمات البرنامج التدريبي -ج

التوجيهات التي تسهل للخريجات دراسة كل درس بالدراسة وفقاً لقدراتهم الخاصة ، تم وضع مجموعة من التعليمات و

ذاتياً ، وقد شملت التعليمات مجموعة من اإلجراءات التي ينبغي على الخريجات القيام بها ، مثل ) قراءة مقدمة الدرس 

 للتعرف على أهميته ، ضرورة القيام باإلجابة على االختبار القبلي ، قراءة أهداف الدرس للتعرف على نواتج التعلم

 المتوقعة  ، دراسة المحتوى ، ثم المرور بخبرة األنشطة التعليمية ، واإلجابة على االختبار البعدي ( .

 للتعلم.إلثارة دافعيتهم  الدروس األربعةللطالب فكرة عامة عن موضوع كل درس من  تعطى الدرس:مقدمة  -د

تم صياغة أهداف البرنامج التدريبي في صورة عبارات تمثل نواتج التعلم النهائية المرجوة وتعكس مجاالت  األهداف: -ه

تم تنظيمها في  وجدانيه( مهارية، )معرفية،التعلم المختلفة المتضمنة في كل درس وعلية تم تقسيم األهداف التعليمية إلى 

 تعقيداً.ى األكثر تسلسل تعليمي بدءاً من األهداف البسيطة نسبياً إل

: لتحديد المستوى المعرفي والمهارى للخريجات قبل البدء في دراسة البرنامج   االختبار الذاتي التتبعي " القبلي " -و

لتحديد ما إذا كان في حاجة لدراسة الدرس أم ال ، اشتملت أسئلة االختبار التتبعي المعرفي على عدد من األسئلة 

عبارات الناقصة ، االختيار من متعدد ، ترتيب الخطوات الالزمة إلجراء بعض العمليات ، الموضوعية نمط ) إكمال ال

وضع خط أسفل العبارة الخاطئة وإعادة تصحيحها ( ، اشتملت أسئلة االختبار المهارى على عدد من األسئلة التي تدفع 

" ، رسم مانيكان  cs6ب إلىستراتور " الخريجات إلى أداء مهارات الرسم باستخدام أدوات وأوامر برنامج الرسم أدو

 سنوات " ، رسم وتلوين مالبس األطفال " فستان ، سالوبيت ( . 3أطفال سن " 
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 .إعداد مفتاح اإلجابات الذي يعقب كل درس -ز

: تم تنظيم محتوى موضوع كل درس في صورة موضوعات فرعية يعالج كل منها محتوى البرنامج التدريبي -ح

الخاص بتعلم مهارات رسم مانيكانات األطفال ومالبسهم وتلوينها باستخدام برنامج الرسم  التطبيقي( النظري،الجانبين )

 " cs6أدوب إلىستراتور " 

تم تحديد مجموعة من األنشطة التي تقوم بها الخريجات لتساعدهن على التعلم االنشطة التعليمية والبدائل المساعدة:  -ط

بعض من الصفحات للكتب  وتأني، قراءةالمادة المطبوعة موضوع الدرس بدقة  راءة)قحيث تختار أحد البدائل اآلتية 

 .تعليمي(المحددة بكل درس 

تضمنت تقديم بحث مختصر عن كل موضوع من  األنشطة التي تقوم بها الخريجات بعد المرور بالخبرة التعليمية:  -ى

 دة في كل درس. موضوعات البرنامج التدريبي، التدريب على رسم المهارات المحد

لوحة  التدريبي،" لعناصر البرنامج  power point“باوربوينت اشتملت على عرض تقديمي " الوسائل التعليمية:-ك

 .CS6تعليمية لعرض المنتجات التي تم رسمها ببرنامج الرسم أدوب إلىستراتور 

  التدريبي.البرنامج قائمة بالمراجع والمصادر لمزيد من المعلومات حول مصادر التعلم األخرى: -ل

نفس االختبار القبلي، فإذا كانت نسبة اإلجابة الصحيحة التي تحصل عليها الخريجات بعد المرور  االختبار البعدي: -م

 التالي.ينتقل الطالب لدراسة الدرس  فأكثر(%  85)بالخبرة التعليمية 

تم عرضه على األساتذة المحكمين المتخصصين : بعد االنتهاء من إعداد البرنامج التدريبي ضبط البرنامج التدريبي -4

الرأي في تخطيطه ومدى مناسبته من حيث )الصياغة اللغوية، األهداف، سالمة تنظيم  إلبداء( 1) أكاديمياً وتربوياً ملحق

االتفاق بين  وتراوحت نسب التعلم(،صدق االختبارات في قياس نواتج  التعليمية،األنشطة  للخريجات،المحتوى الموجه 

  (2)ملحق مما يدل على صالحية البرنامج التدريبي للتعلم والتطبيق %(  95: %91)آراء المحكمين لبنود االستطالع من 

: أعدت الباحثة مجموعة من األدوات لقياس )المعارف، المهارات، اتجاهات تصميم أدوات قياس البرنامج التدريبي -5

 -التالي: والتي اشتملت على الخريجات( 

 -التالية: للخطوات تم بناء االختبار التحصيلي المعرفي وفقاً  :(3)بناء االختبار التحصيلي المعرفي ملحق  -أ

قياس تحصيل الخريجات للمعلومات والمعارف المرتبطة )بمهارة الرسم باستخدام أدوات  تحديد الهدف من االختبار: -

قبل وبعد  االطفال(رسم مالبس  سنوات، 6ن األطفال سن رسم مانيكا ،“ cs6“وأوامر برنامج الرسم أدوب إلىستراتور 

  مسبقاً.الدراسة وتحقيق األهداف السلوكية المعرفية المحددة 

روعي عند صياغة أسئلة االختبار أن تكون موجزة ومحدده ويمكن قياسها بموضوعية  :االختبارصياغة أسئلة  -

وبلغ عدد مفردات  (،لالتذكر، الفهم، التحلي)مستويات س قيا علىاقتصر االختبار التحصيلي  متعددة،وصياغتها بصور 

"  والخطأ،" سؤال من أسئلة الصواب  20"  أكمل،" سؤال من أسئلة  24)“" سؤاالً مقسمة كاآلتي  85أسئلة االختبار " 

" سؤال من أسئلة االختيار  11"  العبارات،" سؤال من أسئلة إعادة تصحيح  13"  األمثلة،" سؤال من أسئلة إعطاء  15

 متعدد(.من 

تم وضع مجموعة من التعليمات العامة في بداية االختبار لتوضيح الهدف منة وكيفية  تعليمات االختبار التحصيلي: -

 اإلجابة عليه.
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في أعدت الباحثة مفتاحاً لتصحيح االختبار التحصيلي المعر (:4)إعداد مفتاح تصحيح االختبار التحصيلي ملحق  -

حيث تم تحديد اإلجابات النموذجية مع تحديد درجة واحده لكل سؤال عن كل إجابة صحيحه ليصبح  موضعيته،لضمان 

 درجه(. 85)إجمالي درجات االختبار التحصيلي المعرفي 

 -التالية: للخطوات مالحظه األداء المهارى وفقاً  بطاقةتم إعداد  (:5)بناء بطاقة مالحظه األداء المهارى ملحق  -ب

هدفت إلى تقويم وقياس األداء المهارى لكل خريجة على حدة أثناء أداء المهارات  المالحظة: بطاقةتحديد الهدف من  -

 التدريبي والتي ال يمكن قياسها بعد االنتهاء من أداء المهارة. المدرجة بالبرنامج

الص مجموعة المهارات الفرعية تتمثل المالحظة على استخ بطاقةاعتمد في بناء  المالحظة: بطاقةتحديد محاور وبنود  -

كل منها في محور يشتمل على عدد من البنود تصف أجزاء كل مهارة من المهارات المدرجة بالبرنامج التدريبي وتحللها 

إلى خطوات سلوكيه عملية بسيطة وفقاً للتسلسل المطلوب ألداء المهارات المحددة ليصبح إجمالي عدد بنود البطاقة على 

 د.بن( 171)

تم تحديد ميزان تقدير ثنائي لتقييم أداء الخريجات من قبل ثالثة من المصححين بقسم تقدير درجات بطاقة المالحظة :  -

لم يؤدى ( وقد أعطت درجة واحدة للخريجة التي تؤدى المهارة ، وصفر للخريجة التي ال  –تصميم األزياء وهي ) أدى 

( في المكان المعبر عن تقدير مستوى أداء كل خطوه ضع عالمة )تؤدى المهارة ،حيث يقوم كل مصحح على حدة بو

 ( درجه.171لتصبح الدرجة الكلية لبطاقة المالحظة )

 -التالية: للخطوات تم بناء االختبار المهارى طبقاً  (:6)االختبار المهارى ملحق  بناء -ج

خالل تقدير أداء الخريجات في الجانب التطبيقي قياس وتقدير فاعلية البرنامج التدريبي من تحديد الهدف من االختبار:  -

 لمهارات رسم مانيكان ومالبس األطفال المدرجة بالبرنامج التدريبي.

تم وضع مجموعة من التعليمات العامة في بداية االختبار لتوضيح الهدف منه وكيفية اإلجابة  تعليمات االختبار المهارى: -

 عليه، وحفظ المهارات التي تؤديها الخريجات لتقييمها.

 (6)سن تتطلب اإلجابة عليهما " رسم مانيكان األطفال  سؤالين،اشتمل االختبار المهارى على  االختبار:أسئلة  صياغة -

 بمفرداتهم.رسم وتلوين فستان وسالوبيت لألطفال  سنوات،

يستخدم من قبل ثالثة من المصححين بقسم  الذيلمقياس التقدير  تم تصحيح االختبار طبقاً  المهارى:تصحيح اإلختبار  -

( أمام التقدير الذى ينطبق على كل بند من بنود مقياس التقدير للمهارات  تصميم األزياء. وذلك بوضع عالمة )

 تضمنة باالختبار ، ومن ثم ترجمة هذه العالمات التي وضعت إلى درجات .الم

 -اآلتية: : تم إعداد مقياس لتقدير األداء المهارى وفقاً للخطوات (7مقياس التقدير ملحق )-د

 تقييم ناتج االختبار المهارى لكل خريجة على حدة للمهارات المتضمنة باالختبار :التقديرتحديد الهدف من مقياس  -

 للمهارات.المهارى لقياس مدى اكتسابهم 

: صمم مقياس التقدير من خالل وضع عبارات قياسية تمثل معايير تقيس أداء تحديد محاور وبنود مقياس التقدير -

تضمن كل محور مجموعة من البنود ليصبح عدد بنود المقياس  محاور،وقسم المقياس إلى ثالثة  مهارة،الخريجات في كل 

 ( بنداً.239)

تم تحديد ميزان التقدير في تدرج خماسي ) مضبوط تماماً ويعطى له أربع درجات ، تقدير درجات مقياس التقدير :  -

مضبوط ويعطى له ثالث درجات ، مضبوط إلى حد ما ويعطى له درجتين، غير مضبوط ويعطى له درجة واحد ، غير 



 لعشروناالعدد  -لمجلد الخامس ا                                مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية                      

331 

( في المكان المعبر عن بوضع عالمة ) مضبوط على اإلطالق يعطى له صفر ( ، حيث يقوم كل مصحح على حدة

 ( درجة.956تقدير مستوى أداء كل خطوة لتصبح الدرجة الكلية لمقياس التقدير )

 -التالية: للخطوات تم إعداد استبانة لقياس اتجاهات الخريجات وفقاً  (:8)استبانة استطالع آراء الخريجات ملحق  -ه

لخريجات نحو البرنامج التدريبي المقترح بعد التطبيق لتحديد كفاءته في قياس اتجاهات ا :االستبانةتحديد الهدف من  -

 نحوها.تكوين االتجاهات اإليجابية 

تم تحديد ميزان التقدير فى تدرج خماسي  عبارة، (21) علىاشتملت االستبانة  :وتصحيحهاتحديد بنود االستبانة  -

موافق إلى حد ما ويعطى له ثالث درجات، غير  درجات،أربع موافق ويعطى له  درجات،جداً ويعطى له خمس  )موافق

بالنسبة للعبارات الموجبة أما العبارات  واحدة(غير موافق على اإلطالق يعطى له درجة  درجتين،موافق ويعطى له 

 .درجة (105)فيه تقدير الدرجات وبذلك تصبح الدرجة النهائية لالستبانة هي  ( فيعكس15 ،14 ،12 ،10)السالبة أرقام 

التعليمات التي يجب أن تلتزم  منها،الهدف  )توضيح: تم صياغة تعليمات االستبانة والتي تضمنت تعليمات االستبانه -  

 االستبانة.وقد تم إدراجها في نفس ورقة  االستبانة(، علىطريقة اإلجابة  الخريجات،بها 

من خريجات قسم تصميم األزياء بهدف  (10)تكونت عينة الدراسة االستطالعية من عدد  االستطالعية:الدراسة  -7

تحديد  التدريبي،قياس فاعلية البرنامج  لالختبارات،حساب متوسط الزمن الالزم  البحث،من صدق وثبات أدوات  )التأكد

 تخطيها(. علىأية صعوبات يمكن مواجهتها أثناء التعلم والعمل 

 - االستطالعية:خطوات إجراء الدراسة 

تم تطبيق البرنامج التدريبي في معمل تصميم األزياء بمقر كلية التصاميم بمساعدة عضوتين من أعضاء هيئة  -

 بالكلية.التدريس 

 الخريجات. علىتطبيق االختبار التحصيلي والمهارى تطبيقاً قبلياً  -

ألداء المهارى للخريجات أثناء المرور بدراسة البرنامج التدريبي قامت ثالثة من عضوات هيئة التدريس بمالحظة ا -

 المالحظة.من خالل تطبيق بطاقة 

 االستطالعية.الخريجات تطبيقاً بعدياً على العينة  وإستبانة آراءتطبيق االختبار التحصيلي والمهارى  -

  -البحث: صدق وثبات أدوات -8

 -المعرفي: صدق وثبات االختبار التحصيلي  –أ 

 الذاتي(معامل الصدق  المحتوى، )صدقتم التأكد من صدق االختبار التحصيلي من خالل  :التحصيليصدق االختبار  -

  صدق المحتوى : تم عرض االختبار التحصيلي  المعرفي ومفتاح التصحيح على مجموعة من المتخصصين في مجال

لقياسه ، وجاءت نسب تصميم األزياء والمناهج وطرق التدريس إلبداء الرأي حول مدى صدق محتواه وفقاً لما يهدف 

% ( وهى نسبة مرتفعة ، وقد أقروا بصالحية للتطبيق بعد إجراء بعض  98% :  95االتفاق بين المحكمين ما بين ) 

التعديالت فيما يخص الصياغة اللغوية ليصبح االختبار في صورته النهائية ، أيضاً تم تصميم استبانة مرفق بها ) جدول 

( للتحقق من مدى  9لمئوية ألسئلة االختبار ، أسئلة االختبار واألهداف المعرفية ( ملحق )مواصفات االختبار ، النسب ا

ارتباط  االختبار التحصيلي باألهداف المعرفية المرتبطة بالبرنامج التدريبي وُعرضت علي األساتذة المحكمين وجاءت 

 % ( . 100% :  99نسبة ارتباط األسئلة باألهداف التعليمية تتراوح ما بين ) 

  وهي قيمة مرتفعة القترابها من  (0.96)وقد بلغت قيمته  للثبات،يقاس بحساب الجذر التربيعي  الذاتي:معامل الصدق

 االختبار.الواحد الصحيح مما يدل على صدق 
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تم حساب معامل ثبات االختبار التحصيلي المعرفي عن طريق حساب معامل ألفا كرونباخ : ثبات االختبار التحصيلي -

 -ذلك: والجدول التالي يوضح  النصفيةوالتجزئة 

 ثبات االختبار التحصيلي المعرفي (2)جدول 

 معامل ثبات الفا المحاور
معامل ثبات التجزئة 

 النصفية

 cs6" 0.90 0.911 – 0.902أدوات برنامج أدوب الىستراتور  " 

 cs6" 0.91 0.911 – 0.960أوامر برنامج أدوب الىستراتور  " 

 0.811 – 0.822 0.89 سنوات مرحلة طفولة مبكرة ( 3مانيكان تعليمي لألطفال سن ) رسم 

 cs6 0.90 0.955 – 0.988رسم مالبس األطفال ببرنامج الرسم أدوب الىستراتور 

 0.892 – 0.811 0.88 المجموع الكلى للمحاور

قيم معامالت الفا والتجزئة النصفية لالختبار التحصيلي تقترب من الواحد الصحيح وجميعها قيم  ( أن2يتضح من الجدول )

 االختبار.مما يدل على ثبات  (0.01)دالة عند مستوى 

( دقيقة؛ وذلك عند التطبيق البعدي على عينة البحث 55): بلغ متوسط زمن اإلجابة على االختبار زمن االختبار -

 االستطالعية.

 -التقدير: صدق وثبات االختبار المهارى ومقياس  –ب 

: تم عرض االختبار المهارى وتوزيع درجاتة وفقاً لمقياس التقدير على  صدق االختبار المهارى ومقياس التقدير -

مجموعة من المتخصصين في مجال المالبس والنسيج والمناهج وطرق التدريس إلبداء الرأي حول مدى صدق محتواه 

%( وهى نسبة مرتفعة ، وقد أقروا  96% :  94ا يهدف لقياسه ، وجاءت نسب االتفاق بين المحكمين ما بين ) وفقاً لم

بصالحيته للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت في ما يخص ترتيب البنود والصياغة اللغوية ليصبح االختبار في صورته 

 %( بالنسبة لمقياس التقدير وهى نسبة مرتفعة. 97% :  95النهائية ، كما جاءت نسب االتفاق بين المحكمين ما بين ) 

تم حساب ثبات االختبار المهارى من خالل حساب معامل االرتباط بين ثبات االختبار المهارى ومقياس التقدير:  -

باستخدام مقياس  (، وذلك4)الدرجات التي وضعها ثالثة من المحكمين المتخصصين في مجال تصميم األزياء ملحق 

وتم حساب معامل االرتباط بين الدرجات الثالث التي  بمفرده.دير في عملية التقويم وقام كل مصحح بعملية التقويم التق

 -االرتباط: ع( والجدول التالي يوضح قيم معامالت  ص، س،)المصححون وضعها 

 معامل االرتباط بين المصححين لالختبار المهارى  (3)جدول 

 المصححين

 قيم االرتباط

 المحور الثاني المحور األول
المحور 

 الثالث
 المجموع ككل

 0.885 0.911 0.899 0.901 س ، ص

 0.834 0.861 0.887 0.822 س ، ع

 0.941 0.943 0.890 0.921 ص ، ع

( ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين القترابها من الواحد الصحيح، والتي تراوحت ما 3يتضح من الجدول )   

كما يدل أيضاً  المهارى،مما يدل على ثبات االختبار  (،0.01وجميع القيم دالة عند مستوى ) (،0.943، 0.822بين )

 المهارى.أداة تصحيح االختبار  وهيعلى ثبات مقياس التقدير 
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وذلك عند التطبيق البعدي على عينة البحث  دقيقة( 180)االختبار بلغ متوسط زمن اإلجابة على  :المهارىزمن االختبار 

 االستطالعية.

 -المالحظة: صدق وثبات بطاقة  -ج

تم التأكد من صدق بطاقة المالحظة عن طريق صدق المحتوى وذلك بعرضها على مجموعة  المالحظة:صدق بطاقة  -

من المحكمين في مجال تصميم األزياء والمناهج وطرق التدريس وذلك إلبداء الرأي في مدى مالئمة محاور وبنود البطاقة 

وجاءت  محتواه،دريبي والتحقق من صدق لمالحظة األداء المهارى للخريجات أثناء التعلم الذاتي من خالل البرنامج الت

وذلك بعد إجراء بعض التعديالت التي تخص صياغة  (%99 :%96)نسبة اتفاق المحكمين مرتفعة تراوحت ما بين 

 والبنود.بعض المحاور 

تم حساب ثبات بطاقة المالحظة من خالل حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي وضعها ثبات بطاقة المالحظة:  -

أثناء عملية تقويم ومالحظة أداء الخريجات  (، وذلك4)ة من المحكمين المتخصصين في مجال تصميم األزياء ملحق ثالث

وتم حساب معامل االرتباط بين  بمفرده.وقام كل مصحح بعملية التقويم  التعلم،للمهارات المتضمنة بالبرنامج التدريبي أثناء 

 -االرتباط: ع( والجدول التالي يوضح قيم معامالت  ص، س،)المصححون الدرجات الثالث التي وضعها 

 ( معامل االرتباط بين المصححين لبطاقة المالحظة4)جدول 

 المصححون

 قيم االرتباط

المحور 

 األول
 المحور الرابع المحور الثالث المحور الثاني

المجموع 

 ككل

 0.899 0.998 0.843 0.976 0.967 س ، ص

 0.911 0.909 0.976 0.894 0.910 س ، ع

 0.898 0.839 0.866 0.895 0.961 ص ، ع

( ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححين القترابها من الواحد الصحيح، والتي تراوحت ما بين 4يتضح من الجدول )

 المالحظة.ا يدل على ثبات بطاقة مم (،0.01وجميع القيم دالة عند مستوى ) (،0.998، 0.843)

 -استبانة آراء الخريجات: صدق وثبات -د

معامل  المحتوى، )صدقتم التأكد من صدق استبانة آراء الخريجات من خالل  الخريجات:صدق استبانة آراء  -

 .الداخلي(واالتساق  الذاتي،الصدق 

 :وذلك بعرض االستبانة على مجموعة من المحكمين في مجال تصميم األزياء والمناهج وطرق  صدق المحتوى

 (%95 :%92)وجاءت نسبة اتفاق المحكمين مرتفعة تراوحت ما بين  محتواها،إلبداء الرأي في صدق  التدريس وذلك

 العبارات.وذلك بعد إجراء بعض التعديالت التي تخص صياغة وترتيب بعض 

  قيمه مرتفعة القترابها من الواحد الصحيح مما يدل على صدق  وهي (0.95)حيث بلغت قيمته  الذاتي:معامل الصدق

 االستبانة.

  وذلك بحساب معامل االرتباط بين كل عبارة والمجموع الكلى للعبارات والجدول التالي  الداخلي:صدق االتساق

 -االرتباط: يوضح قيم معامالت 
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 قيم معامالت االرتباط بين كل عبارة والمجموع الكلى لعبارات االستبانة (5)جدول   

رقم 

 العبارة

قيم معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

قيم معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

قيم معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

قيم معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

قيم معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

قيم معامل 

 االرتباط

1 0.741** 5 0.890** 9 0.922** 13 0.699** 17 0.793** 21 0.900*

* 

2 0.850** 6 0.893** 10 0.901** 14 0.900** 18 0.860**   

3 0.877** 7 0.891** 11 0.890** 15 0.759** 19 0.980** 

4 0.902** 8 0.899** 12 0.877** 16 0.791** 20 0.921** 

لجميع  (0.01)( إلى وجود ارتباط دال بين كل عبارة والمجموع الكلى للعبارات عند مستوى دالله 5يشير الجدول )

 صدقها. علىعبارات االستبانة مما يدل 

 -طريق: تم التأكد من ثبات االستبانة عن  -الخريجات: ثبات استبانة آراء  -

  علىقيمة مرتفعة القترابها من الواحد الصحيح مما يدل  وهي (0.81)معامل الثبات الفا كرونباخ حيث بلغت قيمته 

 االستبانة.ثبات 

 ( 0.909 – 0.888معامل التجزئة النصفية حيث بلغت قيمته )أيضاً قيمة مرتفعة القترابها من الواحد الصحيح  وهي

 االستبانة.ثبات  علىمما يدل 

: للتأكد من أن البرنامج التدريبي له فاعلية فى تحصيل الطالب للجوانب المعرفية قياس فاعلية البرنامج التدريبي -

إليجاد الفروق بين متوسطي  (Black )بالكواكتساب المهارات وتم معالجة البيانات باستخدام معادلة نسبه الكسب المعدل 

 -ذلك: عدي والجدولين التاليين يوضحان درجات العينة االستطالعية لالختبار التحصيلي والمهارى للتطبيق القبلي والب

نسب الكسب المعدل بين متوسطي درجات االختبار التحصيلي المعرفي قبل وبعد دراسة البرنامج التدريبي         (6)جدول 

 10ن = 

حدده بالك  الذيوهي قيم تقع فى المدى  (1.74 – 1.45)أن نسبة الكسب المعدل تتراوح ما بين  (6)يتضح من جول 

وبالتالى هى دالة إحصائياً مما يؤكد ارتفاع درجات الخريجات فى الجوانب المعرفيه بعد دراسة البرنامج  (2 - 1.2)وهو 

 فاعليته.التدريبي مما يدل على 

 

 

 

الدرجة  المتوسط القياس محاور االختبار المعرفي

 العظمى

نسبة الكسب 

 المعدل

 الداللة

 "cs6“إلىستراتور أدوات برنامج أدوب 

 

 داله إحصائيا   1.45 27 3.4 قبلي

 21.6 بعدى

 داله إحصائيا   1.71 19 1.5 قبلي "cs6أوامر برنامج أدوب إلىستراتور  " 

 17.1 بعدى

 3رسم مانيكان تعليمي لألطفال سن ) 

 سنوات ( مرحلة الطفولة المبكرة

 داله إحصائيا   1.74 18 0.9 قبلي

 16.2 بعدى

رسم وتلوين مالبس األطفال ببرنامج الرسم 

 cs6أدوب إلىستراتور 

 داله إحصائيا   1.59 21 2.6 قبلي

 18.2 بعدى

 داله إحصائيا   1.62 85 8.2 قبلي المجموع

 73.5 بعدى
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 10نسب الكسب المعدل بين متوسطي درجات االختبار المهارى قبل وبعد دراسة البرنامج التدريبي   ن =  (7)جدول 

 المتوسط القياس محاور االختبار المهارى
الدرجة 

 العظمى

نسبة الكسب 

 المعدل
 الداللة

(  6رسم مانيكان تعليمي لألطفال سن )

 سنوات

 0.3 قبلي
 داله إحصائيا   1.82 124

 114 بعدى

( سنوات ، ورسم  6رسم وتلوين فستان طفلة )

 مفردات مختلفة تصلح للفستان.

 1.4 قبلي
 داله إحصائيا   1.92 448

 430.6 بعدى

رسم وتلوين مسطح سالوبيت للجنسين من 

 ( سنوات بتصميمات مختلفة 6األطفال سن ) 

 2.4 قبلي
 داله إحصائيا   1.79 384

 346 بعدى

 المجموع
 4.1 قبلي

 داله إحصائيا   1.85 956
 890.6 بعدى

حدده بالك  الذيوهي قيم تقع في المدى  (1.92 – 1.79)أن نسبة الكسب المعدل تتراوح ما بين  (7)يتضح من جدول 

وبالتالي هي داله إحصائياً مما يؤكد ارتفاع درجات الخريجات بعد دراسة البرنامج التدريبي مما يدل  (2 - 1.2)وهو 

 على فاعليته في زيادة اكتساب المهارات لدى الخريجات.

 )ت(وللتأكد من فاعلية البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي لدى الطالب تم تطبيق اختبار 

لقياس الفروق بين المتوسطات لدرجات االختبار التحصيلي المعرفي والمهاري قبل وبعد دراسة البرنامج كما هو موضح 

  التالي.بالجدول 

                                           بين متوسطى درجات الخريجات بالمجموعة اإلستطالعية فى التطبيق القبلى / بعدى                                                     ( داللة الفروق 8)جدول 

 9د.ح =      10ن = 

المجموع المعرفى 

 والمهارى

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

 االنحراف المعياري

 "ع"

قيمة " ت " 

 المحسوبة

 

 مستوى الداللة واتجاهها

 107.574 4.691 9.641 القبلي

 

0.01 

 28.799 964.1 البعدى لصالح البعدي

قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  وهي( 107.574أن قيمة )ت( المحسوبة هى ) (8)يتضح من جدول 

مما يدل على وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات الطالب بالعينة االستطالعية فى  البعدى،( لصالح التطبيق 0.01)

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  االختبار التحصيلي المعرفى والمهارى بعد دراسة البرنامج التدريبي مما يؤكد فاعليته.

والتي أسفرت نتائج دراساتهم عن  (2014 حلمي: )عزة (،2012 اللطيف:أميمة عبد  العزيز،عبد  )إلهامدراسات كل من 

لذلك وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات العينة فى االختبارين المعرفى والمهارى لصالح التطبيق البعدي 

يمكن القول إن البرنامج التدريبي المقترح فى تصميم أزياء األطفال بإستخدام الحاسب اآللى وأدوات تقويمه صالح للتطبيق 

 األساسية.ة البحث عين على

  األساسية:خطوات إجراء الدراسة  -

 )ساعتينبواقع  م( 2019/  2018)استغرق تطبيق التجربة خمسة أسابيع في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  -

  كالتالي:ومرت بثالث مراحل ، ساعة(. 25)فتصبح مدة التطبيق الكلية  التطبيقي(ثالث ساعات للجانب  النظري،للجانب 

تم إعطاء الخريجات نبذة مبسطه عن أهمية التعلم الذاتي وأن البرنامج التدريبي  األول(:مرحلة ما قبل التعلم )األسبوع  -

 البحث.عينة  علىكما تم تطبيق االختبار التحصيلي المعرفي والمهارى تطبيقاً قبلياً  التعلم،أحد صور ذلك 
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وقد  وتتابعها،تم توزيع البرنامج التدريبي على الخريجات وفقاً لتوالي المحاضرات  الثاني(: )األسبوعمرحلة التعلم  -

  المالحظة. بطاقةخالل  البرنامج منتم مالحظة الخريجات أثناء قيامهن بالمهارات المدرجة في 

بعد االنتهاء من تعلم البرنامج التدريبي تم توزيع االختبار التحصيلي المعرفي  الخامس(: )األسبوعمرحلة ما بعد التعلم  -

وتم  به،وتم تصحيح االختبار التحصيلي المعرفي باستخدام مفتاح التصحيح الخاص  الخريجات،والمهارى البعدي على 

اء الخريجات للتعرف على آرائهن نحو كما تم توزيع استبانة آر لذلك،تصحيح االختبار المهارى وفقاً لمقياس التقدير المعد 

 اآللي.تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب  التدريبي فيالتعلم بواسطة البرنامج 

" واختبار ويلكوكسون "T test“)أختبارت تمت معالجة بيانات التجربة األساسية عن طريق المعالجة اإلحصائية:  -

Wilcoxon ”والتكرارات والنسب المئوية  والبعدية،بين االختبارات القبلية  الالبارميترى لداللة الفروق االحصاء

 الخريجات(.والمقاييس الوصفية وذلك لتحليل نتائج استبانة آراء 

 نتائج البحث تحليلها وتفسيرها:  -

فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الخريجات في االختبار التحصيلي "  توجد“ينص الفرض األول على أنه 

 "المعرفي قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعدها لصالح التطبيق البعدي 

الفروق بين  لداللة“ Wilcoxon" وإختبار ويلكوكسون ""T-testللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار " ت" 

 ق القبلي والبعدي"ت بالمجموعة التجريبية في التطبيمتوسطي درجات الخريجا

 " تداللة الفروق بين المتوسطات لدرجات االختبار التحصيلي قبل وبعد دراسة البرنامج التدريبي باختباري (9)جدول 

 37د.ح =     38" و " ويلكوكسون "       ن= 

 التطبيق االختبار المعرفى

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

قيمة 

 ""ت

 المحسوبة

 قيمة

 "Z "

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 واتجاهها

إلىستراتور أدوات برنامج أدوب 

“cs6" 

 2.352 4.210 قبلي

38.890 -5.123 

0.01 

لصالح 

 البعدي
 2.213 23.566 بعدي

أوامر برنامج أدوب إلىستراتور  " 

cs6" 

 1.031 2.001 قبلي

62.762 -5.122 

0.01 

لصالح 

 البعدي
 1.235 18 بعدي

رسم مانيكان تعليمي لألطفال سن ) 

 سنوات ( مرحلة الطفولة المبكرة 3

 1.061 2.110 قبلي

52.566 -5.9 

0.01 

لصالح 

 البعدي
 1.830 16.128 بعدي

رسم وتلوين مالبس األطفال ببرنامج 

 cs6الرسم أدوب إلىستراتور 

 2 2 قبلي

63.823 -5.340 

0.01 

لصالح 

 البعدي
 1.019 19.986 بعدي

 المجموع
 3.211 8.888 قبلي

88.867 -5.222 

0.01 

لصالح 

 3.843 72.923 بعدى البعدي

،  38.890( أن قيمة )ت( المحسوبة لمحاور االختبار التحصيلي المعرفي والمجموع الكلي هي ) 9يتضح من جدول ) 

(  على التوالي وهى قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية  88.867،   63.823،  52.566  ،  62.762

" Zاالحصاء الالبارميترى وكانت قيمة"   Wilcoxon W( لصالح التطبيق البعدي ، وللتأكيد تم استخدام اختبار 0.01)
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( على التوالي 5.222 -،  5.340 -، 5.9  -،   5.122 -، 5.123 -المحسوبة لمحاور االختبار والمجموع الكلي )

جوهري بين متوسطات درجات التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي لصالح التطبيق وهذا يدل على وجود فرق 

( مما يشير إلى تحسن مستوى التحصيل البعدي لخريجات المجموعة التجريبية ، ويعزى ذلك  0.01البعدي عند مستوى) 

جات من خالل استخدامهم البرنامج التدريبي بما تتضمنه من حقائق ومعلومات خاصة إلى المثيرات التي قدمت للخري

بأدوات وأوامر برنامج الرسم أدوب إلىستراتور ورسم مانيكان ومالبس األطفال ، وما تحتويه من تنوع في األنشطة 

الخريجات ورغبتهن في التعلم الذاتي  والوسائل التعليمية ومصادر التعلم واالختبارات التتبعية القبلية بعديه، أيضاً حماس

 )محمود (،2015 الفتاح:عبد  )سحر كان دافعاً لبث روح التنافس بين الخريجات . وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من

 سعد، )رانياو  (2013 بيبرس:أحمد فتحى  الحكيم،عبد  )أشرفودراستي  (،2016 مصطفى: )جيهان (،2016 طة:

والتي أثبتت دراستهما وجود فروق داله إحصائياً بين التطبيق القبلي والبعدي في االختبار  (2013 النقيب:نسرين 

 البعدي.التحصيلي المعرفي لصالح 

 أنه:ينص الفرض الثاني على  - 2

البعدي( أثناء تعلم البرنامج –توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الخريجات في االختبار المهارى )القبلي " 

 “.دريبي لصالح االختبار البعدي الت

الفروق بين  لداللة“ Wilcoxon" وإختبار ويلكوكسون ""T-testللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار " ت" 

 التعلم.متوسطي درجات الخريجات بالمجموعة التجريبية فى التطبيق القبلي والبعدي أثناء 

داللة الفروق بين المتوسطات لدرجات االختبار المهارى قبل وبعد دراسة البرنامج التدريبي باستخدام  (10)جدول 

 37د.ح =     38" و " ويلكوكسون " ن=  " تبطاقة المالحظة بإختباري

 التطبيق محاور بطاقه المالحظة

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

 "قيمة "ت

 المحسوبة

 قيمة

 "Z "

 المحسوبه

مستوى الداللة 

 واتجاهها

أدوات برنامج أدوب إلىستراتور  

 "cs6" 

 0.754 0.605 قبلي
57.354 -5.212 

0.01 

 2.110 23.157 بعدي لصالح البعدي

أوامر برنامج أدوب إلىستراتور  

 "cs6" 

 0.723 0.737 قبلي
37.087 -5.001 

0.01 

 2.390 15.737 بعدي لصالح البعدي

مانيكان تعليمي لألطفال سن  رسم

سنوات ( مرحلة الطفولة  3) 

 المبكرة

 0.833 0.815 قبلي

82.076 -5.111 
0.01 

 3.191 42.078 بعدي لصالح البعدي

رسم وتلوين مالبس االطفال 

ببرنامج الرسم أدوب إلىستراتور 

cs6 

 1.042 1.315 قبلي

97.833 -5.218 
0.01 

 3.710 71.473 بعدي لصالح البعدي

 المجموع
 1.639 3.473 قبلي

161.709 -5.221 
0.01 

 4.757 152.45 بعدى لصالح البعدي

،  57.354) لكل محور من محاور بطاقة المالحظة والدرجة الكلية هي( أن قيمة )ت( المحسوبة  9يشير جدول ) 

( على التوالي وهى قيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 161.709،   97.833،   82.076، 37.087

" Zاإلحصاء الالبارميترى وكانت قيمة"   Wilcoxon W( لصالح التطبيق البعدي ، وللتأكيد تم استخدام اختبار 0.01)

( على التوالي وهذا  5.221-،  5.218-،  5.111-،  5.001-،  5.212-المحسوبة لمحاور البطاقة والمجموع الكلي )
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جوهري بين متوسطات درجات التطبيق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء المهارى أثناء التطبيق يدل على وجود فرق 

ير إلى تحسن مستوى األداء المهارى لخريجات المجموعة التجريبية. ( مما يش 0.01لصالح التطبيق البعدي عند مستوى) 

ويرجع السبب في ذلك إلى التسلسل المنطقي لخطوات أداء المهارات المدرجة بالبرنامج التدريبي في صورة أطر تعليمية 

اتور فاعلية في مساعدة والتي أتاحت الفرصة ألداء المهارة بشكل أكثر إتقاناً ، أيضاً كان ألدوات برنامج أدوب اليستر

الخريجات على إتقان المهارات المحدده، كما أن أسلوب التعلم الذاتي أتاح الفرصة للتركيز في أداء المهارات وإعطائهن 

) الهام عبد العزيز ، اميمه عبد اللطيف : الفرصة للتقدم في جوانب التعلم المهارية ، وهذا يتفق مع نتائج دراسات كل من 

ودراسة ، (  التى أوضحت فاعليتها فى تنمية تحصيل ومهارات الطالبات فى المقرر  2016محمود طة : ( ، )  2012

( والتي أسفرت نتائجها عن األثر اإليجابي الستخدام الحاسب  2012( ، ) صباح بهكلي :  2009كل من) محمد محمد : 

 لرسم األساسية في تصميم األزياء.اآللى في تنمية مهارات ا

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات الخريجات في االختبار المهارى قبل رض الثالث على أنه " ينص الف -

 تطبيق البرنامج التدريبي وبعده لصالح التطبيق البعدي.

الفروق بين  لداللة“ Wilcoxon" واختبار ويلكوكسون ""T-testللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق اختبار " ت" 

 يبية في التطبيق القبلي والبعدي.جات الخريجات بالمجموعة التجرمتوسطي در

 التدريبي بإختباري" تداللة الفروق بين المتوسطات لدرجات االختبار المهارى قبل وبعد دراسة البرنامج  (11)جدول 

 37د.ح =     38ن=  " و " ويلكوكسون "

 التطبيق محاور االختبار المهارى

المتوسط 

 الحسابي

 "م"

االنحراف 

 المعياري

 "ع"

قيمة " ت 

" 

 المحسوبة

 قيمة

 "Z "

 المحسوبه

مستوى 

الداللة 

 واتجاهها

رسم مانيكان تعليمي لألطفال سن 

 (  سنوات 6) 

 0.823 1.213 قبلي

92.894 -5.490 

0.01 

لصالح 

 البعدي
 6.453 114.8 بعدي

( 6)رسم وتلوين فستان طفلة 

ورسم مفردات مختلفة  سنوات،

 تصلح للفستان.

 

 2.201 0.933 قبلي

211.898 -5.264 

0.01 

لصالح 

 البعدي
 11.001 433.21 بعدي

رسم وتلوين مسطح سالوبيت 

(   6للجنسين من االطفال سن ) 

 سنوات بتصميمات مختلفة

 1.125 1.890 قبلي

71.223 -5.136 

0.01 

لصالح 

 البعدي
 27.221 339.11 بعدي

 المجموع
 2.170 2.899 قبلي

199.231 -5.254 

0.01 

لصالح 

 28.012 885.44 بعدى البعدي

أن جميع قيم )ت( المحسوبة بالنسبة لمحاور االختبار المهارى والمجموع الكلي داله عند مستوى  (11)تبين من جدول 

(0.01 

( على التوالي مما يدل على وجود فروق حقيقية بين 199.231 ،71.223، 211.898 ،92.894( حيث بلغت القيم )

درجات المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي والبعدي لصالح االختبار البعدي وتأكيداً على هذه النتيجة تم تطبيق 

-موع الكلي )" المحسوبة لمحاور االختبار المهارى والمجZالالبارميترى وكانت قيمة"  اإلحصاء Wilcoxon Wاختبار 
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فاعلية البرنامج التدريبي في تعلم الجوانب المهارية  على( على التوالي مما يدل 5.254- ،5.136- ،5.264- ،5.490

 وبذلك يتحقق صحة الفرض الثالث. التقدير.وذلك عند تقييم األداء المهارى بعد االنتهاء من االختبار بمقياس 

لذاتي من خالل البرنامج التدريبي الذى يراعى الفروق الفردية بين الخريجات ويرجع السبب في ذلك إلى أسلوب التعلم ا 

وكذلك سهولة وتبسيط الخطوات المهارية في تسلسل منطقي جذب الخريجات إلتقان المهارة ، أيضاً سهولة استرجاع أية 

برنامج التدريبي وإعطاء خطوة من الخطوات المهارية في أي وقت مما يمنح الخريجات فرصة للتفاعل إيجابياً مع ال

استجابة سريعة عن صحه األداء أو الخطوة ، أيضاً يمكن إرجاع السبب إلى إمكانية أدوات وأوامر برنامج الرسم أـدوب 

إلىستراتور التى تتيح للخريجات أداء المهارة بإتقان ومرونة مع سهولة التعديل والضبط وإعداد النسخ التي تتيح للخريجات 

 حلمي: )عزهن األفكار التصميمية في أقصر وقت ممكن . وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من أداء العديد م

( بين 0.01أظهرت نتائج دراستهم وجود فروق داله إحصائياً عند مستوى ) ( والتي2016 مصطفى: )جيهان (،2014

متوسطات درجات الطالب القبلية والبعدية في االختبار المهارى لصالح التطبيق البعدي عند دراستهم من خالل البرنامج 

والتي أسفرت  (2013 د:محم )هالة (،2013 النقيب:نسرين  سعد، )رانياالتدريبي كما تتفق أيضاً مع دراسات كل من 

 النساء.علم مهارات تصميم أزياء نتائج دراستهم عن فاعلية استخدام الحاسب اآللي في ت

آراء الخريجات نحو دراسة البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام  ينص الفرض الرابع على )إيجابية

 ( الحاسب اآللي

وقد تم مناقشة آراء الخريجات بين القبول  االستبانة،ت والنسب المئوية لعبارات للتحقق من هذا الفرض تم حساب التكرارا

 -الخريجات: أو الرفض لكل عبارة نحو طريقة التعلم باستخدام البرنامج التدريبي والجدول التالي يوضح نتائج آراء 

ريبي في تصميم أزياء األطفال ( التكرارات والنسب المئوية آلراء الطالب نحو تعلم دروس البرنامج التد12جدول )

 15باستخدام الحاسب اآللي    ن = 

 العبارة م
 موافق موافق جدا

موافق إلى 

 حد ما

غير 

 موافق

غير موافق 

على 

 االطالق

 % ك % ك % ك % ك % ك

 - - - - 8 3 10 4 82 31 أسلوب البرنامج التدريبي شيق . 1

2 
المادة العلمية للبرنامج التدريبي 

 بشكل منطقي ومتسلسل .معد 
34 90 4 10 -  - - - - 

3 

تشتمل دروس البرنامج التدريبي 

على مجموعة من األنشطة التي 

 تتفق مع قدراتي وإمكانياتي .

33 87 5 13 -  - - - - 

4 
يسهم أسلوب التعلم الذاتي في 

 عملية التقويم الذاتي .
30 79 5 13 3 8 - - - - 

5 

احتياجاتي يلبي البرنامج التدريبي 

الفعلية في مجال تصميم أزياء 

 األطفال .

28 74 6 15.5 4 10.5 - - - - 

6 

تسهم  دروس البرنامج التدريبي 

في تصميم أزياء األطفال باستخدام 

الحاسب اآللى في تحسين مستوى 

 أدائي المهارى.

30 79 5 13 3 8 - - - - 
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7 

ساعد البرنامج التدريبي على 

في مجال إكسابي خبرات جديدة 

 تعلم تصميم أزياء األطفال .

26 68 12 14 - - - - - - 

8 

يساير البرنامج التدريبي المقترح 

التطور التكنولوجي في مجال 

تصميم أزياء األطفال باستخدام 

 الحاسب اآللي.

30 79 8 21 - - - - - - 

9 

يسهم  البرنامج التدريبي في 

إعدادي كمصممة في مجال أزياء 

لتكون لدي القدرة على األطفال 

 مواكبة احتياجات سوق العمل

28 74 10 26 - - - - - - 

10 

لن أستخدم ما تعلمته في البرنامج 

التدريبي " تصميم أزياء األطفال 

باستخدام الحاسب اآللى " في 

 مجال عملي .

-  -  - - 8 21 30 79 

11 

أفضل دراسة جميع مقرراتي 

التدريبية باستخدام أسلوب البرامج 

. 

27 71 11 29 - - -  -  

12 

لم أستفد من دروس البرنامج 

التدريبي التي درستها في مجال 

تصميم أزياء األطفال باستخدام 

 الحاسب اآللى .

-  -  - - 8 21 30 79 

13 

حمسني كل من أسلوب التعلم 

الذاتي واستخدام الحاسب اآللي في 

الرسم على أداء المهارات بدقة 

 عالية .وكفاءة 

28 74 8 21 2 5 -  -  

14 

أشعر بالملل أثناء أداء مهارات 

تصميم أزياء األطفال باستخدام 

الحاسب اآللي من خالل البرنامج 

 التدريبي.

- - - - - - 28 74 10 26 

15 

وجدت صعوبة في فهم خطوات 

رسم المانيكان باستخدام الحاسب 

 اآللي من خالل البرنامج التدريبي

- - - - 3 8 10 26 25 66 

16 

تابعت بشعف تسلسل خطوات 

رسم مالبس األطفال باستخدام 

الحاسب اآللي من خالل البرنامج 

 التدريبي .

29 76 4 11 5 13 - - - - 

17 
أشعر بأهمية إستخدام  الحاسب 

اآللي في تنمية التفكير االبتكاري 

 في مجال تصميم أزياء األطفال.

35 92 3 8 -  - - - - 

18 

استخدام الحاسب اآللي في  يحقق

تصميم األزياء المرونة في وضع 

العديد من المقترحات التصميمية 

 بسهولة وفى أقل وقت وجهد

31 82 7 18 -  - - - - 
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19 

أشعر بصعوبة في وضع خطط 

لونية جديدة لمالبس األطفال بعد 

 التعلم .

- - -  -  26 86 12 14 

20 

حقق البرنامج التدريبي تطلعاتي 

تحسين أدائي المهارى في  نحو

 مجال تصميم أزياء األطفال.

29 76 4 11 5 13 - - - - 

21 

أعتقد أن دراستي من خالل 

البرنامج التدريبي لمقرر تصميم 

أزياء األطفال باستخدام الحاسب 

اآللي سيكون له تأثير إيجابي عند 

رسم مهارات مقررات تصميم 

 األزياء األخرى.

30 79 5 13 2 8 - - - - 

( أن آراء الخريجات كانت إيجابية نحو البرنامج التدريبي المقترح في تصميم أزياء األطفال 12يتضح من الجدول ) 

( من %90( ، كما أن ) %82باستخدام الحاسب اآللي حيث أقروا بأن أسلوب البرنامج التدريبي شيق بنسبة  ) 

التدريبي معد بشكل منطقي ومتسلسل كما أنها ساعدت الخريجات في الخريجات أكدوا على أن المادة العلمية للبرنامج 

% ( من الخريجات كانت آراؤهن أن  74وضع العديد من المقترحات التصميمية بسهولة وفى أقل وقت وجهد ، بينما ) 

بدقة وكفاءة البرنامج التدريبي يلبي احتياجاتهن الفعلية في مجال تصميم أزياء األطفال وحمسهن على أداء المهارات 

( على أنهن أستفدن من البرنامج التدريبي الذي تم دراسته في مجال تصميم أزياء األطفال باستخدام  %79عالية، واتفق ) 

الحاسب اآللي كما أقروا بأن له تأثير إيجابي عند رسم مهارات مقررات تصميم األزياء األخرى وأنه يسهم في تحسين 

% ( موافقون بشدة على دراسة جميع مقرراتهن باستخدام أسلوب البرامج التدريبية  71مستوى أدائهن المهارى ، وكان )

( من الخريجات بأنهن سوف يستخدمن ما تعلموه في البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال  %79، وأقر ) 

ية استخدام  الحاسب اآللي ( من الخريجات على أهم %92باستخدام الحاسب اآللي في مجال عملهن ، ووافق بشدة نسبة )

 في تنمية التفكير االبتكاري في مجال تصميم أزياء األطفال .

(، 2013 النقيب:نسرين  سعد، (، )رانيا2013أحمد بيبرس:  الحكيم،عبد  )أشرفوتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من 

جه في مجال تصميم األزياء يساعد والتي أكدت دراساتهم على أن استخدام الحاسب اآللي وبرام (2013 محمد: )هالة

 (،2016 طة: )محمود (،2015 الفتاح:عبد  )سحرودراسات كل من دراسة  الطالب،على تكوين اتجاه إيجابي لدى 

من ميول واتجاهات  التدريبية يحسندراساتهم أن نظام الدراسة بالبرامج  والتي أثبتت (2016 مصطفى: )جيهان

 الدراسية.الخريجات نحو دراسة الموضوعات 

  النتائج:ملخص 

متوسطي درجات الخريجات في االختبار التحصيلي " المعرفي  ( بين0,01)مستوى وجود فروق دالة إحصائياً عند  -1

 البعدي.قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعدها لصالح التطبيق 

– القبلي)المهارى ار متوسطي درجات الخريجات في االختب ( بين0,01)وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -2

 البعدي.البعدي( أثناء تعلم البرنامج التدريبي لصالح االختبار 

متوسطي درجات الخريجات في االختبار المهارى قبل تطبيق  ( بين0,01)توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  -3

 البعدي.لصالح التطبيق  التدريبي وبعدهاالبرنامج 

 إيجابية آراء الخريجات نحو دراسة البرنامج التدريبي في تصميم أزياء األطفال باستخدام الحاسب اآللي.  -4
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 -: باآلتيفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج توصي الباحثة : التوصيات

لجميع مراحل التعليم دمج التعلم الذاتي من خالل البرامج التدريبية في البرامج التعليمية الخاصة بالمالبس والنسيج  -1

 الجامعي كركيزة أساسية ومهمة تساعد الطالبات والخريجات على جعلهن محوراً للعملية التعليمية.

ضرورة تضمين برامج الحاسب اآللي ضمن تدريس مقررات تصميم األزياء لجميع مراحل التعليم الجامعي لمواكبة  -2

 تطورات سوق العمل.

دريس مقررات تصميم األزياء لتدريبهم على أسلوب التعلم الذاتي في التدريس، إعداد دورات تدريبية للقائمين بت -3

 وبرنامج الرسم أدوب إلىستراتور لتحسين العملية التعليمية.

 تعميم تعليم وتدريس البرنامج التدريبي في هذا البحث على خريجات الكليات المتخصصة والمناظرة. -4
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