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لتحقیق لى، وبو غالب على مھارات تصنیع التى شیرت والجلباب الرجاأالتعلیم التكنولوجى المتكامل ب

لك ذاًء على ، وبنھذا الھدف تم تحدید اإلحتیاجات التدریبیة من معارف ومھارات لتأھیل المتدربین للعمل
تدربات، ) م6ى وتطبیقھ على عینة من خریجى قسم المالبس والنسیج بلغت (تم إعداد برنامج تدریب

وقیاس  ة البحث،ى عیننتھاء من البرنامج تم تطبیق استبیان لقیاس اإلفادة التى حققھا البرنامج علوبعد اإل
الب غل بأبو متكامأثر البرنامج التدریبى فى بیئة العمل من قبِل الرؤساء بمجمع التعلیم التكنولوجى ال

حقق من تجریبي وذلك لمالءمتھ لتحقیق أھداف البحث والتشبة )، واتبع البحث المنھج 4وعددھم (
 مقترح لھریبى الالبرنامج التدوبمعالجة النتائج إحصائیًا تم إستخالص النتائج التى أظھرت أن ھ. فروض

 النتائج سفرتألعمل، كما أثر في رفع مستوى المتدربین لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى فى بیئة ا
تطبیق الح الوجود فرق دال إحصائیًا لكٍل من االختبارین التحصیلي المعرفي واألداء المھارى لصعن 

امج حو البرننابیة البعدى، مما یؤكد فاعلیة البرنامج التدریبى فى تحقیق األھداف، وآراء المتدربین إیج
یج فى حسین مھارات خریجى قسم المالبس والنسالتوسع فى برامج تالتدریبى. ومن توصیات البحث 

  مجال تصنیع المالبس التى تنطلق من رصد االحتیاجات الفعلیة لھم ولمؤسسات الدولة.
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  :Introductionمقدمة 
 اللخیلعب التدریب دوًرا أساسیًا فى زیادة فاعلیة المؤسسات من 

تحسین مھارات ومعرفة العاملین فیھا. وخصوًصا بعد إدراك 
لتدریب كونھ یلعب الدور مسؤلى المؤسسات المختلفة بأھمیة ا

یة األساسى فى نجاح أوفشل أى مؤسسة، كما فى األبتكارات العمل
، ادةوالتطوات التقنیة والمعلوماتیة المختلفة وتنوع أنماط القی

ة وبرامج تنمیة المدیرون والعاملین جعلت التدریب ضرورة حتمی
  ).241 - 2012 -ال یمكن االستعانة عنھا (أحمد عیدان

 و مجموعة أنشطة منظمة لتوفیر المعارف والمھاراتوالتدریب ھ
ك سلوللمتدربین، لیتمكنوا من استیعاب المفاھیم وإعادة تكوین ال

ئج نتاوتطبیق التعلم على مواقف مختلفة بكفاءة متزایدة لتحقیق ال
المرجوة. یركز التدریب على إعطاء المتدربین المھارات 

 -2012 -م (نادیة سعدوالمعارف التي یحتاجونھا للقیام بأعمالھ
11.(  

ى التدریب للوظیفة عبارة عن مجموعة من الواجبات والمھام الت
ة، یقوم بھا موظف واحد، حیث یشمل التدریب على القدرات العقلی
 یتموالمھاریة، والوجدانیة من خالل التعدیل فى تلك القدرات، و

قد مع اتعتنفیذ التدریب ذاتیا، بتعاقد أشخاص طبیعین (أفراد)، أو ال
  ).6 -أشخاص معنویین (مؤسسات) أو مزج بینھم (محمد ناصر

ً منظًما یبدأ عند تحدید االح جات تیاأن قیاس أثر التدریب ھو عمال
ة منیالتدریبیة ویستمر إلى نھایة البرنامج وبعد نھایتھ بفترة ز

  م ال.ة أمحددة لكى یمكن القول بأن البرنامج التدریبي قد حقق أھداف
وائد الف التدریب یتم التأكد من فعالیة التدریب، ومعرفةولقیاس أثر 

 سھمتالتى حققھا المتدربون وأثر ذلك على أدائھم ألعمالھم، حیث 
 المتابعة فى ھذه المرحلة بدرجة كبیرة فى الحكم على صالحیة

  ھ.البرنامج التدریبي، فضًال عن اكتشاف جوانب الضعف والقوة ب
حیث تم  یب،ناء العمل بعد إنتھاء التدركما یتم تقییم أداء المتدرب أث

مالحظة التغییرات التى طرأت على طریقة أداء الموظف 
  والنواحى السلوكیة فى العمل.

 وتعد صناعة المالبس من الصناعة الدائمة وسریعة التطور فھي
ي تحتاج إلى توفیر جرعات تدریبیة مكثفة یمكن من خاللھا سد أ

اصفات الخریجین لتواكب نقص في احتیاجات الصناعة في مو
  وتلحق بھذا التطور الدائم والمستمر. 

  م) 2017(حازم عبد الفتاح: 
وھناك دراسات رغم تنوع موضوعاتھا قد اتفقت أغلب نتائجھا 
علي ممیزات البرامج التدریبیة وأثرھا في اكساب المعارف 

"حمزة عبدالحكم و على والمھارات المختلفة، مثل دراسة 
التى ھدفت إلى تنمیة مھارات طالب الدراسات  م"2014 -الصغیر

العلیا بكلیة التربیة جامعة الملك خالد فى مجال البحث العلمى وذلك 
باستخدام برنامج تدریبى مقترح لتنمیة المھارات التى یثبت البحث 

بدراسة  م"2015 -"محمد البدرىحاجة الطالب إلى تنمیتھا، وقام 
یبي قائم على الحقیقة كان الھدف منھا تصمیم برنامج تدر

االفتراضیة باستخدامة محاكاة ثالثیة األبعاد لماكینة الحیاكة 
 عبد محمد، حازم عزةكما ھدفت دراسة "وأجزائھا المختلفة، 

إلى تحدید مدى فاعلیة برنامج تدریبي باستخدام  م"2015 -الفتاح
الوسائط الفائقة (الھایبر میدیا) على إكساب المعارف والمھارات 

"حازم زمة إلعداد نموذج القمیص الرجالي، ودراسة الال
التى ھدفت إلى قیاس فاعلیة بیئة تعلم  م"2017 -عبدالفتاح

وأما  للتدریب على مھارات اإلنھاء فى صناعة المالبس الجاھزة ،
التى كانت ھدفھا تحدید  م"2018 -"ھبة رضاعن دراسة 

العمل ورفع  االحتیاجات التدریبیة للطالب لمالئمة احتیاجات سوق
كفاءة ومستوى أدائھم من خالل تصمیم موقع تدریبي مقترح 

 -"محمد مسعدلمراقبة الجودة من خالل تعلمھم ذاتیًا، ودراسة 
والتى ھدفت إلى تصمیم وتجریب برنامج مقترح لتسعیر  م"2018

المالبس الجاھزة من خالل حساب التكالیف لطالب الكلیات 
ت الصغیرة وذلك للمساھمة في المتخصصة والعاملین بالمشروعا

رفع كفاءة الخریج بما یؤھلة لمستقبل مھنى ناجح وقیاس فاعلیة 
 –"دعاء أشرفالبرنامج التدریبي المقترح، وأما عن دراسة 

حیث ھدفت إلى قیاس فاعلیة برنامج تدریبي على  "2018
التخطیط ومتابعة إنتاج المالبس الجاھزة واكساب المتدربین 

رات الخاصة بالبرنامج التدریبي، كما ھدفت المعارف والمھا
بناء برنامج تدریبى للطالب  م"2019 -"رھام زكریادراسة 

المتقدمین لقسم المالبس والنسیج إلستخدام ماكینة الحیاكة وقیاس 
فاعلیتھ في اكساب المعارف والمھارات الخاصة بتشغیل ماكینة 

التى و م"2020 - "یاسمین فتحىودراسة  الحیاكة الصناعیة.
ھدفت إلى قیاس فاعلیة برنامج تدریبى إلكتروني لخریجى قسم 
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المالبس والنسیج لتعلم طرق بناء وضبط البنطلون النسائى، 
التى ھدفت إلى قیاس فاعلیة " 2020 –"فاطمة مصطفى ودراسة 

برنامج تدریبي لمدیري الجودة بمصانع المالبس الجاھزة لتطبیق 
  نظام اإلدارة المتكامل.

  : Statement of the problem ـة البحــــثمشكلـــ
اءة  توى كف ع مس ى رف دریب ف ھ الت ذى یلعب ر ال دور الكبی ًرا لل نظ

دة ومھارات وخبرات العاملین فى المؤسسات المختلفة وبالتالي زیا
 فعالیة ھذه المؤسسات وتحسین جودة مخرجاتھا فقد أصبح التدریب

ب ھ بالنس تغناء عن ن اإلس اتضرورة وطلبًا ال یمك ع المؤسس  ة لجمی
ى أداء المؤسسة  ا عل نعكس إیجابیً ا ی تویات مم وعلى مختلف المس

ى ا یل ث فیم ذا البح كلة ھ : المستقبلى، وفى ضوء ما تقدم تتحدد مش
د ق األھ ى تحقی رة عل ة أث ى معرف دریبي ف اف تقییم أثر البرنامج الت

م  ین أداء خریج قس ى تحس ل ف المحددة وتلبیة احتیاجات سوق العم
ا المالب الى؛ بم اب الرج یرت والجلب ى ش نیع الت یج لتص س والنس

رات تطلب بناء البرنامج التدریبى المقترح لتحسین المعارف والمھا
متكامل الالزمة لتؤھل المتدربین للعمل بمجمع التعلیم التكنولوجى ال

  بأبو غالب.   
 تساؤالت البحث:

ق قیما أثر البرنامج التدریبى فى سد احتیاجات التدریب وتح -1
علیم التى تؤھل المتدربین للعمل بمجمع التاألھداف المرجوة 

 التكنولوجى المتكامل بأبو غالب بعد مرور ثمان شھور من
 ؟ تطبیق البرنامج التدریبي في بیئة العمل

ى ما أثر البرنامج التدریبى المقترح على التحصیل المعرف -2
  للمتدربین لتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى؟

 لبرنامج التدریبى المقترح على األداء المھارىما أثر ا -3
 ؟ للمتدربین لتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى

 لتصنیع التي ما آراء المتدربین نحو البرنامج التدریبى -4
 ؟ شیرت والجلباب الرجالى

  : Objectives أھــــداف البحــــث
قیاس أثر البرنامج التدریبى بعد مرور ثمان شھور من  -1

 تدریب في بیئة عمل المتدربین.تطبیق ال
رف قیاس أثر البرنامج التدریبى في تحصیل المتدربین للمعا -2

  .الخاصة بتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى
رات قیاس أثر البرنامج التدریبى في إكساب المتدربین المھا -3

 الخاصة بتصنیع التي شیرت والجلباب الرجالى.
تصنیع التدریبي المقترح لنحو البرنامج  قیاس آراء المتدربین -4

 التي شیرت والجلباب الرجالى.
  : Significanceأھمیــــة البحــــث 

لى عتلبیة احتیاجات سوق العمل فى إعداد كوادر فینة مدربة  -1
االحتیاجات الالزمة لتأھیلھم للعمل فى مجمع التعلیم 

  التكنولوجى المتكامل بابو غالب. 
  فى تنمیة الموارد البشریة.براز دور المؤسسات التعلیمیة إ -2

  : Definitions  مصطلحــــات البحــــث
  Program: برنامج

مة لغرٍض منھج موضوع أو خطَّة مرسو : جمع بَراِمُج  والبْرناَمج
  ) 231- 1994-ما.                  (المعجم الوجیز

ة مجموعة من األنشط بأنھویقصد بالبرنامج في البحث الحالي : 
العلمیة المخطط لھا لكى تناسب موضوع البحث  والممارسات

بھدف تحسین معارف ومھارات خریج قسم المالبس والنسیج 
لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى، وذلك بإعداد برنامج 
تدریبى مقترح یتضمن أسالیب التدریب المختلفة تتناسب مع 

م ویالتطبیقي ) وأسالیب التق –األھداف والمحتوى العلمي (النظري 
المختلفة للمعارف والمھارات والمتصلة بتصنیع التى شیرت 

  والجلباب الرجالى.
   Training تدریب :

"التدریب ھو نشاط یمتاز باالستمراریة والتغییر، یعمل على 
تطویر الفرد منذ التحاقھ بالوظیفة، بتمكینھ من تطبیق ما تعلمھ في 

یده بمعلومات حیاتھ الدراسیة من علم نظري، تطبیقا عملیا وتزو
إضافیة وسلوك جدید أو تعدیل سلوكھ السابق، بحیث یؤدي إلى 
تحسین أدائھ في العمل وتطوره ورفع كفاءتھ اإلنتاجیة وتحریك 
قدراتھ ومھاراتھ في اإلبداع والمواكبة لكل حداثة تطرأ على 

  ).2019 -إیھاب ابراھیم  (العمل" 
 املةتدریبیة متك بأنھ منظومةویقصد بالتدریب في البحث الحالي: 

تتضمن معارف ومھارات تصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى 
بإستخدام أكثر من أسلوب یعمل كمنظومة واحدة للتدریب على 

 -عاونىالتدریب الت -التقنیات وتشمل استخدام ( التدریب الذاتى
كن عمل "البیان العملى") لتمالتدریب بال -جلسات الحوار والنقاش

  بیق تلك التقنیات بسھولة وجودة.المتدرب من تط
  Qualification :تأھیل

جم . (المعالصالحیة لھ -أھل لكذا: مستحق لھ ومنھا األھلیة لألمر
  )29 -م 2001 -الوجیز

  Integratedمجمع التعلیم التكنولوجي المتكامل بأبوغالب: 
Abu Ghaleb -Technical Education Cluster  

اكة لشرتكامل بأبو غالب تم إنشاءه بامجمع التعلیم التكنولوجي الم
بین حكومتي مصر وإیطالیا من خالل برنامج تبادل الدیون 
المصریة اإلیطالیة من أجل التنمیة، ویشمل المجمع تخصصي 

س البتكنولوجیا الكھرباء والخالیا الكھروضوئیة، وتكنولوجیا الم
  الجاھزة.

  :Methodologyمنھــــج البحــــث   
ق تجریبي وذلك لمالءمتھ لتحقیشبة حالي المنھج ال بحثیتبع ال

  ھ.أھداف البحث والتحقق من فروض
  

  :Sampleعینــــة البحــــث 
) من خریجى 6) منھم عدد (10اشتملت عینة البحث على عدد (

) من رؤساء مجمع التعلیم  4قسم المالبس والنسیج، وعدد ( 
  التكنولوجى المتكامل بأبو غالب .

  :Tools أدوات البحــــث
استمارة محتوى البرنامج التدریبى المقترح  -1

 ).1ملحق رقم (
اختبار تحصیلى لقیاس مدى تحصیل  -2

المتدربین للمعارف المتضمنة بالبرنامج 
 ).2ملحق  رقم ( التدریبى المقترح،

اختبار مھارى لقیاس مدى اكتساب المتدربین  -3
 حالتدریبى المقتر للمھارات المتضمنة البرنامج

 ).3ملحق رقم (
مقیاس تقدیر لتقییم االختبار المھارى ملحق  -4

 ).4رقم (
 .)5ملحق رقم ( استمارة قیاس آراء المتدربین -5
 استمارة قیاس أثر التدریب فى بیئة العمل -6

  .)6ملحق رقم (
  :Deimitationsحــــدود البحــــث 

تعلم مھارات رسم نموذج وتنفیذ منتجى(التى شیرت  -1
 والجلباب) الرجالى. 

 وتم التطبیق -قسم المالبس والنسیج  –ن "خریجى"المتدربی  -2
 . 2019في شھر أغسطس 

یقتصر التقییم النھائي للمتدربین على التحصیل المعرفى  -3
 واألداء المھارى لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى. 

 قیاس أثر التدریب في بیئة العمل بعد مرور ثمان شھور من -4
  .البرنامج التدریبيالتدریب ومعرفة آراء المتدربین نحو 

  Hypothesis :فــــروض البحث  
 بینالبرنامج التدریبى المقترح لھ أثر في رفع مستوى المتدر -1

 لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى فى بیئة العمل.
ً بین متوسطي درجات المتدربین في  -2 یوجد فرق دال إحصائیا

  .دياالختبار التحصیلى القبلي/ البعدي لصالح التطبیق البع
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ً بین متوسطي درجات المتدربین في  -3 یوجد فرق دال إحصائیا
 .يلصالح التطبیق البعد االختبار المھارى القبلي/ البعدي 

 .یبيآراء المتدربین إیجابیھ نحو طریقھ تعلم البرنامج التدر -4
یع الخطوات اإلجرائیة إلعداد البرنامج التدریبى المقترح لتصن

  التى شیرت والجلباب الرجالى:
مت الباحثة بإعداد البرنامج التدریبى المقترح عن تصنیع التى قا

ًا لنموذج (شبرت والجلباب الرجالى  ) الذى تضمن ADDIEوفق
مرحلة  -مرحلة تحدید االحتیاجات التدریبیة خمس مراحل ھما (

مرحلة  - مرحلة التقییم الذاتي وتطویر األداء  -تصمیم التدریب 
)؛ وفیما یلى و قیاس أثر التدریب مرحلة التقییم -تنفیذ البرنامج 

  شرح المراحل على النحو التالي: 
  أوالً : تحدید االحتیاجات التدریبیة:

قامت الباحثة بالتواصل مع مدیر مجمع التعلیم التكنولوجى 
المتكامل بابو غالب  بھدف التعرف على اإلحتیاجات التدریبیة 

اب الرجالى للخریج وتمثلة فى مھارات تصنیع التى شیرت والجلب
التى یحتاجون إلى التدریب علیھا لتأھیلھم للعمل بمجمع التعلیم 

  المتكامل بابو غالب. 
  ثانیا: مرحلة تصمیم التدریب:

  یتضمن تصمیم التدریب عدة خطوات على النحو التالى:
أى برنامج فعال یكون لھ تحدید أھداف البرنامج التدریبى:  -1

المحتوى  أھداف واضحة ومحددة علي أساسھا یحدد
والوسائل التعلیمیة وأسالیب التقویم، وعلى ذلك فإنھ یمكن 

  تقسیم أھداف البرنامج التدریبى المقترح قسمین:
تدریب خریجى : الھدف العام من البرنامج التدریبى  - أ

المالبس والنسیج یكون قادر على/ رسم نماذج وتنفیذ 
 نموذجى (تى شیرت وجلباب) رجالى بدقة وجودة عالیة.

استنادا إلى ما توصل إلیھ  اف الفرعیة للبرنامج:األھد  -ب
البحث من قائمة باالحتیاجات التدریبیة الالزمة للمتدربین، 

فقد تم صیاغة األھداف السلوكیة التى تصف السلوك 
  المتوقع لھم بنھایة الجلسة التدریبیة، وھى:

بعد اإلنتھاء من دراسة البرنامج التدریبي یكون : أھداف معرفیة
 قادًرا على أن: المتدرب
 .یتعرف على مفھوم النموذج 
  یفرق بین نموذج التى شیرت المحبك والمریح على

 الجسم. 
  .یصف نموذج التى شیرت 
 .یصف نموذج الجلباب 
  یذكر القیاسات المستخدمة لرسم نموذج التى شیرت

 والجلباب الرجالى. 
 .یفھم الطریقة الصحیحة إلجراء التقسیمات 
 ألساسیة المكونة للتى شیرت یتعرف على األجزاء ا

 والجلباب الرجالى.
  یوضح أھمیة كتابة البیانات داخل كل جزء من

 أجزاءالنموذج.
  یتعرف على إتجاة النسیج لكل جزء من أجزاء النموذج

ًا إلتجاة النسیج).  (طریقة وضع النموذج على القماش تبع
  یذكر مستلزمات اإلنتاج المستخدمة فى تصنیع التى

 اب الرجالى.شیرت والجلب
 .یلم بخطوات تصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى 
 .(السجاف) یفھم معنى األنفورم 
 .(السجاف) یصف األشكال المختلفة لألنفورم 
  یتعرف على أنواع الماكینات المستخدمة فى تصنیع التى

 شیرت والجلباب الرجالى.
  یتعرف على أنواع الزخرفة المناسبة للتى شیرت

 لى.والجلباب الرجا
 .یحدد ممیزات استخدام المكواة المرحلیة 
 .یعدد أھمیة الكى النھائى 

بعد اإلنتھاء من دراسة البرنامج التدریبي یكون  أھداف مھاریة:
  المتدرب قادًرا على أن:

 .یراعى تسلسل خطوات العمل 
 .یجرى العملیات الحسابیة الالزمة لرسم النموذج 
  .یتقن رسم نموذج التى شیرت الرجالى 
 سم نموذج الجلباب الرجالى.یر 
 .یحدد إتجاة النسیج على كل جزء من أجزاء النموذج 
 .یكتب البیانات داخل أجزاء النموذج المختلفة 
 .ینفیذ منتج التى شیرت الرجالى بجودة عالیة 
 .ینفیذ منتج الجلباب الرجالى بجودة عالیة 
  ،یجید تشغیل ماكینات الحیاكة الصناعیة (السنجر

 ورلیة). األوفرلوك، األ
 .یطبق مھارة الكى المرحلى 
  یتقن إنھاء وتشطیب الحیاكات الداخلیة والخارجیة تبعا

 لمكانھا بالمھارة.
 .یجید مھارة الكى النھائى 

 م.لقیتھتم باالتجاھات والمیول واألحاسیس وا األھداف الوجدانیة:
ا درً بعد اإلنتھاء من دراسة البرنامج التدریبي یكون المتدرب قا

  :على أن
ى یكون اتجاًھا إیجابیًا نحو دراسة البرنامج التدریب -

  المقترح.
یسعي لتحسین مھاراتھ فى مجال تصنیع التى شیرت  -

 والجلباب الرجالى.
یثق فى قدراتھ كمتخصص مالبس یلبي احتیاجات سوق  -

  العمل.
یھتم بتقنیات التى شیرت والجلباب الرجالى لتصقلھ  -

 المھارات بجودة عالیة.  
تضمن ): 1حتوى البرنامج التدریبى ملحق رقم (تحدید م -2

البرنامج التدریبى المقترح موضوعین رئیسین، واشتمل كل 
موضوع رئیسى على عدد من الموضوعات الفرعیة، والجدول 

  التالى یبین التصمیمات المنفذة فى البرنامج التدریبى. 

  ) المنتجات المنفذة بالبرنامج التدریبى1جدول (
  شیرت رجالى أوال: منتج تى
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  ثانیا: منتج الجلباب الرجالى

    
  

  

 رضھ وقم تم ضبط وتقویم البرنامج التدریبي داخلیًا وذلك بع
على مجموعة من األساتذة المتخصصین فى موضوع 

 بداءة وإلالبرنامج للتأكد من سالمتھ من الناحیة العلمیة والفنی
 - بىمع البرنامج التدریرأیھم فى (إتفاق األھداف والمتحوى 
 -مةوضوح المعلو -التسلسل المنطقى للبرنامج التدریبى

العلمى المستخدم  صحة األسلوب -سھولة ووضوح الصیاغة
 ائل واألدوات مع محتوى البرنامجمناسبة الوس -فى البرنامج

التدریبى)، ولقد أجمع األساتذة المتخصصین على صالحیة 
المقترحات بخصوص  البرنامج للتطبیق مع أبداء بعض

اء التسلسل المنطقى لبعض خطوات البرنامج، وتم التعدیل بن
  على مقترحاتھم.

لمادة ااد قامت الباحثة بإعد تحدید مواد التدریب والمادة العلمیة:-3
ة یقیالتدریبیة لتحقیق أھداف الموضوعین وتم تجھیز المواد التطب

جلباب والتدریبات الخاصة بمھارات تصنیع التى شیرت وال
الرجالى  (وفى بعض الجلسات تم توزیع التطبیقات التى تطبق 

" على Groupأثناء التدریب). وقد أعدت الباحثة مجموعة "
" للتواصل مع WhatsAppصفحة التواصل الواتس اب "

ي ل أالمتدربین ومتابعة أعمالھم ومدى تقدمھم، وكذلك لنشر وتحمی
  نماذج أو تدریبات عملیة.

حثة بالتدریب على تصنیع التى قامت البا بین:اختیار المدر-4
 شیرت والجلباب الرجالى؛ وھذا ألن المدربة لدیھم الخبرة فى
تدریس تلك المھارات لعدة سنوات تزید عن خمسة عشر عام 

 بالكلیة.
قامت الباحثة بعقد جلسات البرنامج   مكان التدریب وزمانھ: -5

آلت التدریبى بمعامل المالبس المخصصة والمجھزه با
والمعدات الالزمة لتطبیق الجلسات التدریبیة، واشتملت 

المعامل على (ماكینات الحیاكة الصناعیة " السنجر، 
مناضد الكى  -كراسى -مناضد -داتا شو -األوفرلوك، األولیة"

جھاز كمبیوتر)، ووزعت جلسات البرنامج  –مكواة  –
 /18التدریبى على عشر أیام خالل الفترة من األحد الموافق(

 ).2019 /8 /29) حتى الخمیس الموافق(2019 /8
كلیة  –خریجى قسم المالبس والنسیج  اختیار المتدربین: -6

جامعة حلوان الذین تم قبولھم للعمل  -االقتصاد المنزلى
  بمجمع التعلیم التكنولوجى المتكامل بأبو غالب.

ثالثا: مرحلة التقییم الذاتي وتطویر األداء (إعداد أدوات 
  لبرنامج التدریبى المقترح): تقییم ا

  :القبلي / البعديبناء األختبار التحصیلى   -1
 ھدف االختبار التحصیلى إلى تحدید الھدف من االختبار :

قیاس مدى استیعاب المتدربین للمعرفة، والمعلومات، 
 والمھارات العقلیة بمحتوى البرنامج التدریبي المقترح،

ًا. وتحقیق األھداف السلوكیة المعرفیة الم  حددة مسبق
 :ة تم اختیار وصیاغ اختیار نوع اسئلة االختبار وصیاغتھا

س اسئلة االختبار التحصیلى على ھیئة اختبار موضوعى لقیا
تحصیل المتدربین عینھ البحث. وقد تكون االختبار 

) سؤاًال موضوعیًا من نوع أسئلة 40من ( التحصلیى
لتحصیلي ختیار من متعدد), االختبار اا -(الصواب والخطأ

 ). 2في صورتھ النھائیة ملحق رقم (
 : تم إعداد مفتاح لتصحیح  إعداد مفتاح تصحیح االختبار

ال المعرفي ، بواقع درجة واحدة لكل سؤ التحصیلىاالختبار 
 ). 2تابع ملحق رقم (

 :صدق وثبات االختبار التحصیلى  
تم التحقق من صدق االختبار  صدق االختبار التحصیلي:  .أ

 خالل ما یلي:التحصیلي من 
 :(صدق المحكمین) حیث تم عرض  الصدق الظاھري

االختبار في صورتھ األولیة على مجموعة من المحكمین 
م )، وقد أبدى المحكمون بعض التعدیالت التي ت10وعددھم (

 أخذھا في االعتبار وتم التعدیل في ضوئھا.
 كما تم تطبیق االختبار على عینة صدق االتساق الداخلي :

) من خارج العینة األساسیة وقد تم 5ة وعددھم (استطالعی
حساب معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل مفردة والدرجة 
الكلیة لالختبار التحصیلي، والجدول التالي یوضح معامالت 

 االرتباط.

 ) معامل ارتباط بیرسون لمفردات االختبار التحصیلي مع الدرجة الكلیة لالختبار2جدول (
رقم 

  المفردة
مل معا

  االرتباط
رقم 

  المفردة
معامل 
  االرتباط

رقم 
  المفردة

معامل 
  االرتباط

رقم 
  المفردة

معامل 
  االرتباط

1  .515** 11  .411* 21  .412* 31  .574** 
2  .412* 12  .444** 22  .521** 32  .551** 
3  .501** 13  .500** 23  .601** 33  .547** 
4  .515** 14  .515** 24  .705** 34  .742** 
5  . 360 ** 15  .620** 25  .852** 35  .512** 
6  .424* 16  .692** 26  .510** 36  .559** 
7  .603** 17  .633** 27  .551** 37  .607** 
8  .503** 18  .641** 28  .523** 38  .664** 
9  .514* 19  .398* 29  .319* 39  .623** 
10  .677** 20  .333* 30  .398* 40  .521** 

  )0.01(**) دالة عند (        )       0.05(*) دالة عند (
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تم التحقق من ثبات االختبار  ثبات االختبار التحصیلي:  .ب
 التحصیلي من خالل ما یلي:

 :معامل ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة 

  ) معامل ثبات ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة لالختبار التحصیلي3جدول (

  االختبار التحصیلي
  ) مفردة40(

ألفا  معامل ثبات
  كرونباخ

  التجزئة النصفیة

ارتباط سبیرمان بین نصفي   النصف الثاني  النصف األول
  االختبار

0.788  0.618  0.772  0.815  
یلي ب ت یتبین من الجدول السابق أن قیمة الثبات لالختبار التحص لغ

ات. وأن 0.788( ن الثب ة م ة مرتفع ي قیم ردات وھ الي المف ) إلجم
 ) وبلغ معامل0.618ول من االختبار بلغ (معامل ثبات النصف األ

ی0.772ثبات النصف الثاني ( ن ) كما بلغ معامل ارتباط سبیرمان ب
  ) وھي قیمة مرتفعة ومقبولة من الثبات.0.815النصفین (

 معامل الصعوبة ومعامل التممیز:  .ج
ل  ى مجم ردة عل عوبة المف توى ص ى مس عوبة إل ل الص یر معام یش

ا ت مع ار عینة البحث، وقد تراوح ردات االختب عوبة لمف مالت الص
ین ( یلي ب ة 0.74 – 0.26التحص عوبة مقبول امالت ص ي مع ) وھ

ا  ار، كم ردات االختب ع مف بة لجمی ھولة مناس تویات س ا مس وتقابلھ
یات یشیر معامل التممیز إلى قدرة كل مفردة على التمییز بین مستو

ز  امالت التمیی ت مع د ترواح یل، وق ث التحص ن حی ة م ردا العین أف
امالت 0.79 – 0.33لمفردات االختبار التحصیلي بین ( ) وھي مع

 بار.سھولة مقبولة أیضا وتدل على القدرة التمییزیة لمفردات االخت
  :ة زمن االختبار وع األزمن اب مجم الل حس وتم حسابة من خ

د  تم تحدی ددھم لی ى ع متھ عل س وقس دربین الخم ات المت إلجاب
 .دقیقة) 35الزمن الالزم لالختبار في (

  :القبلي / البعديبناء االختبار المھارى  -2
  : إلى  یھدف ھذا االختبارتحدید الھدف من االختبار المھاري

ى قیاس أثر التعلم بالبرنامج التدریبي المقترح على مستو
  األداء المھاري للمتدربین عینة البحث.

  :یتكون اختبار األداء صیاغة أسئلة االختبار المھاري
ھارات المطلوب تعلمھا من خالل المھاري من جمیع الم

  .)3البرنامج التدریبي المقترح، والمراد قیاسھا ، ملحق(
  وقد شملت تعلیمات االختبار المھاري نقاط سھلة وواضحة

ة تضمنت األدوات المستخدمة وطریقة كتابتبین الھدف منھ،و
  البیانات واالسم.

  صممت الباحثة مقیاس  :مفتاح تصحیح االختبار المھاري
 رنامجلتقییم االختبار المھارى المنفذة بعد تطبیق البیر تقد

 ، تتضمن مجموعة من العبارات التى تصفالتدریبي المقترح
 المھارات المطلوبة بخطوات متسلسلة ومتتابعة، حتى یسھل

  توزیع الدرجات توزیع متكافئ.
  بناء مقیاس التقدیر: -3
 :یتلخص الھدف فى تقییم تحدید الھدف من مقیاس التقدیر 

ناء وتحدید مستوى األداء المھارى للمتدربین عینة البحث أث
قیامھن بالمھارات الالزمة لتصنیع التى شیرت والجلباب 

 الرجالى.
 : تم تقسیم المھارات إلى محاور  صیاغة بنود مقیاس التقدیر

رئیسیة، ثم إلى بنود تصف أجزاء كل مھارة وتحلیل كل 

وصیاغتھا فى  مھارة رئیسیة إلى خطوات سلوكیة بسیطة،
صورة عبارات تصف أداء المتدربین فى كل خطوة وتم 
تخصیص مكان أمام كل عبارة یسجل فیھا المصحح العالمة 

 التى تعبر عن رأیھ فى تقییم أداء المتدربین. 
 : تم تحدید مكان محدد لیضع تقدیر درجات مقیاس التقدیر

كل مصحح عالمة تدل على رأیھ في درجة األداء لكل خطوة 
ًا لثالث مستویات لألداء والذي یبداء بدرجتان لـ(أو داء فق

 واحدة لـ(أداء متوسط)، وصفر لـ(ال یؤدي)، ودرجةجید)، 
على أن تكون الدرجة النھائیة لمقیاس تقدیر اإلختبار 

 ).4درجة)، ملحق ( 116(المھارى 
  :في  تكونت مقیاس التقدیرالصورة النھائیة لمقیاس التقدیر

 عبارة) موزعة على أربعة محاور 58من ( صورتھا النھائیة
تصنیع التى شیرت والجلباب المتدربین في  مھاراتتقیس 

 الرجالى.
 :صدق وثبات مقیاس التقدیر 

تم التحقق من صدق مقیاس التقدیر من خالل حساب 
  عامل الثبات) كما یلي:م –(معامل الصدق 

  وتم حسابھ من خالل:صدق مقیاس التقدیر:   .أ
 ) صدق المحكمین)الصدق الظاھري: 

یث یقصد بھ الشكل العام للمقیاس في قدرتھا على القیاس من ح
المفردات وكیفیة صیاغتھا، ووضوح التعلیمات ومدى دقتھا، 
وقد تم ذلك من خالل عرض مقیاس التقدیر على مجموعة من 

سالمة الصیاغة المحكمین المتخصصین، إلستطالع رأیھم في (
حھا، تغطیة بنود مقیاس اللغویة لمفردات المقیاس ووضو

یم تقیالتقدیر للمھارات المستھدفة، سالمة المقیاس لإلستخدام و
وقد أتفقت اآلراء على صدق أداء المھارات من خاللھا)، 

ما كمقیاس التقدیر لتأخذ الصورة النھائیة الصالحة للتطبیق، 
أبدى بعض المحكمین بعض المالحظات حول تعدیل بعض 

  غة وقد تم التعدیل في ضوء آرائھم.المھارات من حیث الصیا
تم حساب ثبات مقیاس التقدیر من ثبات مقیاس التقدیر:   -ب

خالل ثبات المقدرین (المصححین): ویستخدم ھذا النوع 
من الثبات عندما یقوم بتقدیر درجات المقیاس أكثر من 
مصحح أو محكم كما ھو الحال في البحث الحالي، 

ط بین تقدیرات ویحسب من خالل قیاس درجة االرتبا
المصححین لعناصر المقیاس، والجدول التالي یوضح 

 نتائج ثبات المصححین لدرجات مقیاس التقدیر.

 ) نتائج ثبات المقدرین لمقیاس التقدیر في البحث4جدول (
  معامل االرتباط  عدد المقیمین  محاور المقیاس الرئیسیة
  رسم نموذج التى شیرت

3  

0.884  
  0.821  منتج التى شیرت

  0.798  رسم نموذج الجلباب
  0.915  منتج الجلباب

  0.896  مقیاس التقدیر ككل
  ین درجات المقیم من الجدول السابق یتبین أن قیمة الثبات ل

اءت 3على محاور مقیاس التقدیر وعددھم ( ) مصححین ج
دیرات  ین تق اط ب ل االرتب غ معام ث بل ة، حی مرتفع

تى شیرت) بقیمة المصححین للمحور األول (رسم نموذج ال
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ة 0.884( یرت) بقیم ى ش تج الت اني (من ور الث ) وللمح
ة 0.821( اب) بقیم وذج الجلب م نم ث (رس ور الثال )، وللمح
ة 0.798( اب) بقیم تج الجلب ع (من ور الراب )، وللمح
ل (0.915( دل 0.896) وللمقیاس كك ة ت یم مرتفع ي ق ) وھ

  على ثبات مقیاس التقدیر.
  ین:بناء استبیان آراء المتدرب -4

  :التعرف على آراء المتدربین في ھدف االستبیان
  البرنامج التدریبي المقترح.

  :تبیان داد االس اور إع الث مح ى ث تبیان عل وي االس یحت
در، (المحور األول: المادة التدریبیة اني: الم ب، المحور الث

ث:  ور الثال زاتالمح ور  التجھی ل مح راءات) وك واإلج
دربین یحتوي على مجموعة من العبارات تت آراء المت علق ب

 حول البرنامج التدریبي، كما استخدم میزان التقدیر خماسى
اء  ي بن عیف) ف ول، ض د، مقب دا، جی د ج از، جی (ممت

ة  ع عالم درب وض دیر (√) االستبیان، وعلى المت ام التق أم
  الذي یوافق رأیھ أمام كل عبارة. 

  :تبیان حیح االس غتص تبیان ( بل ارات االس دد عب ) 17ع
د عبارة، وت از، جی ى (ممت دیر خماس زان التق تخدام می م إس

ذلك  تبیان، وب اء االس ي بن عیف) ف ول، ض د، مقب دا، جی ج
 ). 5) درجة، ملحق (85تكون الدرجة الكلیة لالستبیان (

 :صدق وثبات استبیان آراء المتدربین 
دق  امال (الص اب مع تبیان حس بط االس ي ض ة ف تخدمت الباحث اس

ددھم والثبات) بعد تطبیقھ بعدیًا عل ى عینة البحث من المتدربین وع
  ) للتحقق من صالحیة الدرجات كما یلي:6(
 وتم حسابھ من خالل: صدق االستبیان:  - أ

 :(ین دق المحكم اھري (ص دق الظ رض  الص م ع ث ت حی
ین  ن المحكم ة م ى مجموع تبیان عل ة لالس ورة األولی الص
ات  اس اتجاھ تبیان لقی الحیة االس ول ص م ح داء آرائھ إلب

ن  المتدربین نحو دریب م اء الت د إنتھ دریبي بع امج الت البرن
درب  –حیث (المحتوى  دیل  –الم م التع د ت زات) وق التجھی

 في ضوء آراء المحكمین لیصبح االستبیان جاھزا للتطبیق.
 :ات  صدق االتساق الداخلي حیث تم حسابة من خالل درج

الحیة  ن ص ق م دي للتحق اس البع ي القی دربین ف المت
ابھ م حس د ت درجات، وق ین  ال اط ب ل االرتب الل معام ن خ م

ا  تبیان، كم ة لالس اد والدرجة الكلی ن األبع د م درجة كل بع
  یوضحھ الجدول التالي:

  ) معامل االرتباط (بیرسون) بین درجة كل بعد والدرجة الكلیة الستبیان آراء المتدربین5جدول (
  داللة االرتباط  معامل االرتباط  المحاور  م
  0.00  0.857  المادة التدریبیة  1
  0.00  0.822  المدرب  2
  0.00  0.762  التجھیزات واإلجراءات  3

ة  ین درج ون ب اط بیرس ل ارتب ین أن معام ابق یتب دول الس ن الج م
ور ) وللم0.857المحور األول لالستبیان والدرجة الكلیة لھ بلغ ( ح

ث (0.822الثاني ( ة0.762) وللمحور الثال اط دال یم ارتب ي ق  ) وھ
  ى صدق االستبیان من خالل محاوره.) وتدل عل0.01عند (

 وتم حسابھ من خالل: ثبات االستبیان:  -ب
 معامل ثبات ألفا كرونباخ:  

  ) معامل ثبات ألفا كرونباخ الستبیان آراء المتدربین6جدول (

عدد   محاور االستبیان  م
  معامل ثبات ألفا كرونباخ  العبارات

  0.711  7  المادة التدریبیة  1
  0.826  6  المدرب  2
  0.824  4  تجھیزات واإلجراءاتال  3

  0.884  17  استبیان آراء المتدربین ككل
تبیان بل اور االس ات لمح ة الثب ابق أن قیم ت یتبین من الجدول الس غ

د األول، (0.711( اني، (0.826) للبع د الث د 0.824) للبع ) للبع
  ) لالستبیان ككل وھي قیم مرتفعة من الثبات.0.884الثالث، (

 ة النصفیة:معامل ثبات التجزئ  

  ) ثبات التجزئة النصفیة لعبارات استبیان آراء المتدربین7جدول (
  ارتباط سبیرمان بین نصفي االستبیان  النصف الثاني  النصف األول

0.784  0.741  0.892  
ات النصف األول  من الجدول السابق یتبین أن معامل ثب

غ ( تبیان بل ن االس اني 0.784م ف الث ات النص ل ثب غ معام ) وبل
فین (0.741( ین النص بیرمان ب ) 0.892) كما بلغ معامل ارتباط س

  وھي قیمة مرتفعة ومقبولة من الثبات.
  بناء استبیان أثر التدریب: -5

  :التعرف على تقییم مدراء ورؤساء ھدف االستبیان
المتدربین فى بیئة العمل في أثر البرنامج التدریبي 

س تتابعى لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى وھو قیا
  بعد مرور ثمان أشھر من التدریب.

  :یحتوي االستبیان على عدة عبارات إعداد االستبیان
تتعلق بآراء مدراء ورؤساء المتدربین حول البرنامج 
التدریبي، كما استخدم میزان التقدیر خماسى (موافق 
تماما، موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق تماما) في 

أمام (√) المقییم وضع عالمة  بناء االستبیان، وعلى

  التقدیر الذي یوافق رأیھ أمام كل عبارة. 
  :10بلغ عدد عبارات االستبیان (تصحیح االستبیان (

عبارات، وتم إستخدام میزان التقدیر خماسى (موافق 
ي فتماما، موافق، محاید، غیر موافق، غیر موافق تماما) 

 الستبیانبناء االستبیان، وبذلك تكون الدرجة الكلیة ل
 ).6) درجة، ملحق (50(

 :صدق وثبات استبیان أثر التدریب  
تم حساب صدق مقیاس أثر : استبیان أثر التدریبصدق   -ت

  التدریب من خالل:
ین): -5 دق المحكم اھري (ص دق الظ رض  الص م ع ث ت حی

ین  ن المحكم ة م ى مجموع ة عل ورتھ األولی اس بص المقی
اھج 10وعددھم ( یج والمن وطرق ) بتخصص المالبس والنس

التدریس، كما تم التعدیل في ضوء آرائھم من حذف أو إضافة 
لتكون العبارات النھائیة لتقییم أثر التدریب في بیئة العمل ھي 
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 عبارات) بتقدیر خماسي وفق تصمیم لیكرت. 10(
داخلي:  -6 اق ال دق االتس ات ص الل درج ن خ ابھ م م حس وت

رجوع ) على المقیاس بعد 4المقیمین في بیئة العمل وعددھم (
  المتدربین لبیئة العمل لكل منھم كما یلي:

  ) معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة لمقیاس أثر التدریب8جدول (
  داللة االرتباط  معامل االرتباط  العبارة  داللة االرتباط  معامل االرتباط  العبارة

1  0.562  0.00  6  0.512  0.00  
2  0.622  0.00  7  0.687  0.00  
3  0.621  0.00  8  0.714  0.00  
4  0.598  0.00  9  0.665  0.00  
5  0.544  0.00  10  0.628  0.00  

ون  اط بیرس ل ارتب ین أن معام ابق یتب دول الس ن الج م
ن ( ة ع اط دال یم ارتب اء بق دریب ج ر الت اس أث ع 0.01لمقی ) لجمی

  العبارات مما یدل على االتساق بین العبارات.
  ثبات مقیاس أثر التدریب:   -أ

درجات ت الل ال م حساب ثبات مقیاس أثر التدریب من خ
النھائیة للمقیمین ببیئة العمل كما سبق بیانھ، وذلك باستخدام معامل 

  ثبات ألفا كرونباخ ومعامل ثبات التجزئة النصفیة، كما یلي:

  لتجزئة النصفیة لمقیاس أثر التدریبا –) معامل ثبات ألفا كرونباخ 9جدول (

ثبات مقیاس أثر 
  دریبالت

  معامل ثبات التجزئة النصفیة  معامل ثبات ألفا كرونباخ

  ارتباط سبیرمان بین النصفین  النصف الثاني  النصف األول  0.779
0.712  0.795  0.870  

اخ  ا كرونب ات ألف ل ثب ین أن معام من الجدول السابق یتب
غ ( دریب بل ر الت اس أث تخدام التجزئ0.779لمقی غ باس ا بل ة )، بینم

فیة  ف األول (النص اني (0.712للنص ف الث ) 0.795) وللنص
فین ( ین النص ة 0.870بمعامل ارتباط ب ة ومقبول یم مرتفع ي ق ) وھ

  من الثبات.
رابعا: مرحلة تنفیذ البرنامج التدریبى المقترح (الدراسة 

  التجریبیة للبحث):
تھدف الدراسة التجریبیة إلى التعرف على أثر البرنامج التدریبى 

التى شیرت والجلباب الرجالى) الذى تم تصمیمھ  المقترح (تصنیع
الكساب المتدربین للمعلومات والمھارات المحددة فى أھداف 

  البرنامج.
 :تم اختیار المتدربین عینة البحث من  عینة البحث األساسیة

  ).6خریجى قسم المالبس والنسیج قوامھا (
 :طبق فى الیوم األول للبرنامج  تطبیق أدوات التقییم قبلیا

) 40االختبار التحصیلى المعرفى، حیث تضمن االختبار (
سؤاال، وذلك لتحدید المستوى قبل تطبیق البرنامج التدریبي.ثم 

طبق االختبار المھارى على نفس العینة، وقد تضمن جمیع 
  مھارات البرنامج التدریبى المقترح.

 :طبق خالل شھر  تطبیق البرنامج التدریبى المقترح
، وقد تضمن موضوعین، قامت ) 2019أغسطس عام (

الباحثة بتدریس المحتوى واستغرق التطبیق مدة خمس 
 ساعة. 50ساعات فى الیوم لمدة عشر أیام بأجمالى 

  ) الجدول الزمني لتطبیق البرنامج التدریبى10جدول (

  محتوي البرنامج التدریبي

  عدد األیام
  العاشر  التاسع  امنالث  السابع  السادس  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

ج
1  

ج
2  

  لتعریف بالبرنامج التدریبي.ا  جلسة تمھیدیة
  √  ھاري)م-تطبیق االختبارات القبلیة (معرفي

  
  
√  

                                    

  الموضوع األول

  القیاسات وتعریف النموذج.
    √      رسم نموذج التى شیرت الرجالى.

√  
  
√                                

                            √  √          إعداد النموذج وقص منتج التى شیرت. 

تصنیع منتج التى شیرت 
                      √  √  √              الرجالى.

  الموضوع الثاني

رسم نموذج الجلباب 
                  √  √                    الرجالى.

              √  √                          إعداد النموذج وقص منتج الجلباب الرجالى.

      √ √ √                              تصنیع منتج الجلباب الرجالى.

  الجلسة الختامیة
    √  √                                    ھاري)م-تطبیق االختبارات البعدیة (معرفي

  √                                        تطبیق استبیان آراء المتدربین.

  
  خامسا: مرحلة التقییم و قیاس أثر التدریب:

 بعدیًا: تطبیق أدوات التقییم  
بعد اإلنتھاء من دراسة البرنامج التدریبى المقترح (تصنیع 
التى شیرت والجلباب الرجالى) قامت الباحثة بإعادة تطبیق 

  أدوات التقییم وھى كالتالى:
االختبار التحصیلى البعدى، وقد تم تصحیح االختبار التحصیلى  -أ

ًا لمفتاح تصحیح االخت –المعرفى (القبلي   بار.البعدى) طبق
االختبار المھارى البعدى، وقد تم تصحیح االختبار المھارى   -ب

ًا لمقیاس تقدیر األداء. –(القبلى   البعدى) تبع

استمارة آراء المتدربین نحو البرنامج التدریبى، وتم تفریغ   -ج
 البیانات لمعالجتھا إحصائیًا.

استمارة أثر برنامج التدریب على المتدربین في بیئة عملھم،   - د
 البیانات لمعالجتھا إحصائیًا.وتم تفریغ 

    Resultsالنتائج 
في  البرنامج التدریبى المقترح لھ أثر"الفرض األول: ینص على: 

ى رفع مستوى المتدربین لتصنیع التى شیرت والجلباب الرجالى ف
  بیئة العمل".

وللتحقق من الفرض األول تم استخدام اختبار كروسكال والیس 
)Kruskal-Wallis Test لحساب الفروق في آراء المقیمین في (
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  التكنولوجى المتكامل بأبو غالب)، والجدول التالي یوضح النتائج.) من الرؤساء في بیئة العمل (مجمع التعلیم 4بیئة العمل وعددھم (
  ) نتائج اختبار كروسكال والیس بین آراء المقیمین في بیئة العمل11جدول (

  مستوى الداللة  Chi-Squareقیمة   حریةدرجات ال  متوسط الرتب  المقیمین

  2,00  األول

3  3,00  0.492  
  دالة

  2,00  الثاني
  4,00  الثالث
  2,00  الرابع

دریب م ر الت یم أث ن من الجدول السابق یتبین أن متوسط الرتب لمق
ث (2,00) وللثاني (2,00الرؤساء األول ( ع ) وللراب4,00) وللثال

ا2,00( ة (ك ت قیم ار ( )2) وبلغ ة 3,00لالختب توى دالل ) بمس
ة (0,4392( ات حری ) 3) وھي أكبر من قیمتھا الجدولیة عند درج

ل الرؤس0.05ومستوى داللة ( ن قب ا م ً اء ) مما یعني أن ھناك اتفاق
  حول جودة أثر التدریب في بیئة العمل للمتدربین.

ى  نص عل ذي ی ول الفرض األول وال م قب د ت امج وعلیھ فق " البرن
ى المقترح لھ أثر في رفع مستوى المتدربین لتصنیع التالتدریبى 

  شیرت والجلباب الرجالى فى بیئة العمل"
ً ویمكن تفسیر ھذا الفرق إلى  ً منظما دأ  یبأن أثر التدریب ھو عمال

بعد ج وعند تحدید االحتیاجات التدریبیة ویستمر إلى نھایة البرنام
یبي درلبرنامج التنھایتھ بفترة زمنیة محددة لكى یمكن القول بأن ا

  قد حقق أھدافة أم ال.
حیث تم  یب،كما یتم تقییم أداء المتدرب أثناء العمل بعد إنتھاء التدر

مالحظة التغییرات التى طرأت على طریقة أداء الموظف 
  والنواحى السلوكیة فى العمل.

تتفق ھذه النتیجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي اثبتت أثر 
یبیة على المتدربین فى رفع مستوى المتدربین بھذه البرامج التدر

 )2009 -(احمد إسماعیلالبرامج في بیئة عملھم، كما في دراسة 
التى أثبتت أثر البرنامج التدریبي لدى معلمى التكنولوجیا من خالل 

بناء برنامج تدریبى قائم على التصمیم التعلیمي فى ضوء 
(حمزة عبدالحكم و راسة االحتیاجات التدریبیة لھم، كما توصلت د

إلى تنمیة مھارات طالب الدراسات العلیا ) 2014 -على الصغیر
بكلیة التربیة جامعة الملك خالد فى مجال البحث العلمى وذلك 
باستخدام برنامج تدریبى مقترح لتنمیة المھارات التى یثبت البحث 
حاجة الطالب إلى تنمیتھا فى إعداد البحوث العلمیة، ودراسة 

والتى توصلت إلى تحدید العدید من  )2014 -ت محمد(حشم
المشكالت التى تؤدى إلى إھدار الجھود المبذولة وعدم توفیر 
االحتیاجات التدریبیة الفعلیة للسوق من العمالة المدربة والتأھیل 

التى أثبتت فاعلیة البرنامج ) 2018 –(عبیر على المھنى، ودراسة 
عارف والمھارات واالتجاھات التدریبي في إكساب المتدربین الم

اإلیجابیة الالزم توافرھا للمشتغلین بوظائف تجارة وترویج 
  الموضة.

یوجد فرق دال إحصائیاً بین " الفرض الثانى: ینص على: 
متوسطي درجات المتدربین في االختبار التحصیلى القبلي/ البعدي 

  "لصالح التطبیق البعدي
ستخدام المتوسطات الحسابیة والختبار صحة الفرض الثاني فقد تم ا

) لدرجات المجموعة zواالنحرافات المعیاریة وقیمة (ولكوكسون 
  التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي كما یلي:

  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات المتدربین في القیاسین القبلي والبعدي) 12جدول (
  )6صیلي (ن=لالختبار التح

  االنحرافات المعیاریة المتوسطات الحسابیة العدد  القیاس
 3.600 11.833 6 القبلي
 0.752 39.166  البعدي

من الجدول السابق یتبین أن المتوسط الحسابي لدرجات القیاس 
) بینما بلغ 3.600) بانحراف معیاري (11.833القبلي بلغ (

) بانحراف 39.166(متوسط درجات المتدربین القیاس البعدي 
) وھي فروق واضحة بین متوسطي درجات 0.752معیاري (

   القیاسین لصالح القیاس القبلي.
والشكل التالي یوضح التمثیل البیاني لمتوسطي درجات المتدربین 

  في القیاسین القبلي والبعدي الختبار التحصیل المعرفي.

 
 القیاس القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي) التمثبل البیاني لمتوسطي درجات العینة في 1شكل (

ولتعرف داللة الفروق بین متوسطي درجات القیاسین القبلي 
والبعدي للعینة فقد تم استخدام اختبار إشارات الرتب ولكوكسون 

)Wilcoxon signed-rank test بین متوسطي درجات (
  القیاسین القبلي والبعدي، والجدول التالي یوضح النتائج.
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  ) لداللة الفرق بین رتب درجات عینة البحثWilcoxon) نتائج اختبار ولكوكسون (13( جدول
  )6في القیاسین القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي (ن=

 المقیاس
متوسط 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 الموجبة

مجموع 
الرتب 
 السالبة

مجموع 
الرتب 
 الموجبة

  Zقیمة 
 مستوى الداللة المحسوبة

  0.049 - 2.201 21.00 0.00 3.50 0.00 لتحصیل المعرفياختبار ا
 0.05دالة عند 

ار ختبمن الجدول السابق یتبین أن متوسط الرتب السالبة من خالل ا
)، 3.50) بینما بلغ متوسط الرتب الموجبة (0.00ولكوكسون (

) بینما بلغ مجموع الرتب 0.00وبلغ مجموع الرتب السالبة (
) بمستوى -2.201) المحسوبة (Zقیمة () وبلغت 21.00الموجبة (

 ) مما یعني أن ھناك0.05) وھي قیمة دالة عند (0.048داللة (
  فروقا بین القیاسین القبلي والبعدي لصالح القیاس البعدي.

وعلیھ فقد تم قبول الفرض الثاني من فروض البحث والذي ینص 
ً بین متوسطي درجات المتدربین  "على  یوجد فرق دال إحصائیا

  ي"ي االختبار التحصیلى القبلي/ البعدي لصالح التطبیق البعدف
البرامج وتتفق ھذه النتیجة مع معظم الدراسات المرتبطة بإعداد 

ً بین اإلختبارات التدریبیة  والتى تؤكد وجود فروق دالة إحصائیا
البرنامج القبلیة البعدیة لصالح اإلختبارات البعدیة مما یؤكد فاعلیة 

فى تحصیل المتدربین للمعارف والمفاھیم، مثل  رحالتدریبي المقت
أثبتت تفوق الطالب فى االختبار  )2015 –( محمد البدرى دراسة 

التحصیلى البعدى فى التدریب على مھارات استخدام ماكینات 
توصلت النتائج عن  )2018 –(ھبة رضا الحیاكة، وأكدت دراسة 

ب فى وجود فروق دالھ إحصائیا بین متوسطى درجات الطال

االختبار التحصیلي قبل وبعد تطبیق الموقع التدریبي لمراقبة 
 –(محمد مسعد الجودة لصالح التطبیق البعدى، وأكدت دراسة 

توصلت النتائج عن وجود فروق دالھ إحصائیا بین  )2018
متوسطى درجات الطالب فى االختبار التحصیلي قبل وبعد تطبیق 

لمالبس الجاھزة من خالل البرنامج التدریبي لتسعیر منتجات ا
(ریھام حساب التكالیف لصالح التطبیق البعدى، كما أكدت دراسة 

توصلت النتائج عن وجود فروق دالھ إحصائیا  )2019 –زكریا 
بین متوسطى درجات الطالب فى االختبار التحصیلي قبل وبعد 
تطبیق البرنامج التدریبي لتشغیل ماكینة الحیاكة الصناعیة لصالح 

  ق البعدى.التطبی
یوجد فرق دال إحصائیاً بین " الفرض الثالث: ینص على:

 متوسطي درجات المتدربین في االختبار المھارى القبلي/ البعدي
  لصالح التطبیق البعدي"

والختبار صحة الفرض الثالث فقد تم استخدام المتوسطات 
) لدرجات zالحسابیة واالنحرافات المعیاریة وقیمة (ولكوكسون 

ین بالمجموعة التجریبیة في القیاسین القبلي والبعدي للجانب المتدرب
  المھاري كما یلي:

  
  ) المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجات المتدربین على اختبار األداء المھارى14جدول (

  6للبرنامج التدریبي ن = 
  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  القیاس  المحاور

  0.00  0.00  قبلي  ى شیرترسم نموذج الت
 0.816 25.33  بعدي

  0.00  0.00  قبلي  منتج التى شیرت
 1.211 28.33  بعدي

  0.00  0.00  قبلي  رسم نموذج الجلباب
 0.816 28.33  بعدي

  0.00  0.00  قبلي  منتج الجلباب
 1.834 27.16  بعدي

  0.00  0.00  قبلي  االختبار المھاري ككل
 1.602 109.16  بعدي

  جدول السابق یتبین أن:من ال
بلغ المتوسط الحسابي لدرجات القیاس القبلي لمحور رسم  -

) بینما 0.00) بانحراف معیاري (0.00نموذج التى شیرت (
) بانحراف 25.33بلغ متوسط درجات القیاس البعدي (

  ).0.816معیاري (
بلغ متوسط درجات المتدربین في القیاس القبلي لمحور منتج  -

) بینما بلغ 0.00بانحراف معیاري ( )0.00التى شیرت (
) بانحراف 28.33متوسط درجاتھم في القیاس البعدي (

  ). 1.211معیاري (
كما بلغ متوسط درجات المتدربین في القیاس القبلي لمحور  -

) 0.00) بانحراف معیاري (0.00رسم نموذج الجلباب (
) 28.33بینما بلغ متوسط درجاتھم في القیاس البعدي (

  ). 0.816یاري (بانحراف مع
كما بلغ متوسط درجات المتدربین في القیاس القبلي لمحور  -

) بینما بلغ 0.00) بانحراف معیاري (0.00منتج الجلباب (

) بانحراف 27.16متوسط درجاتھم في القیاس البعدي (
  ). 1.834معیاري (

وبلغ متوسط درجات العینة في القیاس القبلي لالختبار  -
) بینما بلغ 0.00حراف معیاري () بان0.00المھاري ككل (

) 1.9016متوسط درجاتھم في القیاس البعدي لالختبار (
  ).1.602بانحراف معیاري (

وھي فروق واضحة بین متوسطي درجات القیاسین على محاور 
  االختبار لصالح القیاس القبلي.

یوضح التمثیل البیاني لمتوسطي درجات المتدربین   )2(والشكل 
  قبلي والبعدي الختبار التحصیل المعرفي.في القیاسین ال

ولتعرف داللة الفروق بین متوسطي درجات القیاسین القبلي 
) Wilcoxon testوالبعدي فقد تم استخدام اختبار ولكوكسون (

یاسین القبلي والبعدي لمحاور االختبار بین متوسطي درجات الق
  یوضح النتائج.  )15((المھاري ولالختبار ككل، والجدول 
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 ) التمثیل البیاني لمتوسطات درجات العینة في القیاس القبلي والبعدي لالختبار المھاري2شكل (
  ) لداللة الفرق بین رتب درجات عینة البحثWilcoxon) نتائج اختبار ولكوكسون (15جدول (

  )6في القیاسین القبلي والبعدي لالختبار المھاري (ن=

 محاور االختبار
متوسط 
الرتب 
 السالبة

متوسط 
الرتب 
 الموجبة

مجموع 
الرتب 
 السالبة

مجموع 
الرتب 
 الموجبة

  Zقیمة 
 مستوى الداللة المحسوبة

 0.026 - 2.232 21.00 0.00 3.50 0.00  رسم نموذج التى شیرت

 0.024 - 2.264 21.00 0.00 3.50 0.00  منتج التى شیرت

 0.026 - 2.232 21.00 0.00 3.50 0.00  رسم نموذج الجلباب
 0.027  - 2.214 21.00 0.00 3.50 0.00  لجلبابمنتج ا

 0.027  - 2.214 21.00 0.00 3.50 0.00  االختبار المھاري ككل

من الجدول السابق یتبین أن متوسط الرتب السالبة لجمیع محاور 
)، كما 3.50) ومتوسط الرتب الموجبة بلغ (0.00االختبار بلغ (

ب الموجبة ) ومجموع الرت0.00بلغ مجموع الرتب السالبة (
) المحسوبة قیما أكبر من قیمتھا Z)، وبلغت قیمة (21.00(

) كما جاءت جمیع المحاور بقیم 0.05الجدولیة، عند مستوى داللة (
دالة إحصائیا مما یدل على أن ھناك فروقا في الرتب لصالح 
القیاس البعدي لالختبار المھاري لكل محور ولالختبار ككل لصالح 

  القیاس البعدي.
ھ فقد تم قبول الفرض الثالث من فروض البحث والذي ینص وعلی
" یوجد فرق دال إحصائیاً بین متوسطي درجات المتدربین على 

  في االختبار المھارى القبلي/ البعدي لصالح التطبیق البعدي.
تشیر النتیجة السابقة إلى تفوق األداء البعدي في درجات مقیاس 

التحلیل الدقیق والمنطقى لكل  التقدیر لالختبار المھارى, وقد یرجع
مھارة ومراحل التدریب والتدرج من السھل إلى الصعب ومن 
البسیط إلى المعقد وكذلك صیاغة األھداف المھاریة بصورة 
إجرائیة، ومناسبة الوسائل التدریبیة المساعدة المستخدمة فى تعلم 

ویؤدي ذلك  البرنامج التدریبي المقترحالمھارات المتضمنة 
رة إلى الحصول على أداء مھاري أفضل تقل فیھ إلى حد بالضرو

 -2011 -(سعد الدین خلیلكبیر األخطاء الناتجة, ویؤكد ذلك 
حیث وضحا أن المدربون  )2013 -) و (ھالة محمد250

یستخدمون العدید من األسالیب التدریبیة خالل تنفیذ البرنامج 
فى أذھان التدریبي، وذلك لیتمكنوا من عرض أفكارھم وترسیخھا 

المتدربین بأفضل صورة، مع التأكید على أن ھذه األسالیب لیست 
بدائل لبعضھا البعض؛ بل لكل منھا المجال الذى یمكن أن یحقق 

أفضل النتائج، إال أنھ یمكن استخدام أكثر من أسلوب فى نفس 
  الوقت. 

زم (حاتم أحمد و حاوقد اتفقت نتائج ھذا الفرض مع كل من دراسة
ة احصائیة التي أثبتت وجود فروق ذات دالل) 2007 –عبدالفتاح 

 ذلكوبین متوسط درجات المتدریبین القبلى والبعدى لصالح البعدى 
 اعةعند استخدام البرنامج التدریبي لتأھیل شباب الخرجین فى صن

إلى وجود  )2017 –(دعاء نبیل المالبس الجاھزة, وأثبتت دراسة 
ى درجات المتدریبین القبل فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط

والبعدى لصالح البعدى فى إكساب مھارات اعادة ضبط الجونلة 
وجود فروق دالة  )2016 -( محمود طھالجاھزة، كما ثبتت دراسة 

إحصائیا بین متوسطى درجات الطالب قبل وبعد تطبیق التدریب 
لصالح التطبیق البعدى فى تعلم مھارات معاییر جودة منتجات 

(فاطمة وأما عن دراسة  لجاھزه لمنتج البولو شیرت.المالبس ا
جود فروق دالة إحصائیا بین متوسطى و) أثبتت 2020 –مصطفى 

ى بعددرجات المتدربین قبل وبعد تطبیق التدریب لصالح التطبیق ال
بس تطبیق نظام اإلدارة المتكامل بمصانع المالفى تعلم مھارات 

  الجاھزة.
ھ اء المتدربین إیجابیھ نحو طریقآر الفرض الرابع   : ینص على:

  تعلم البرنامج التدریبي"
والختبار صحة الفرض الرابع تم استخراج التكرارات والنسب 
المئویة واإلنحرافات المعیاریة والمتوسطات الموزونة إلستطالع 
آراء المتدربین حول محاور البرنامج، وفیما یلي عرض إجمالي 

  آلراء المتدربین كما یلي:

  ) آراء المتدربین حول البرنامج التریبي16جدول (
  التقدیر  االنحراف المعیاري  المتوسط  محاور البرنامج

  ممتاز  1.264  4.71  المادة التدریبیة  1
  ممتاز  0.983  4.80  المدرب  2
  ممتاز  1.169  4.45  التجھیزات واإلجراءات  3

  ممتاز  1.138  4.68  البرنامج ككل
سطات آراء المتدربین وعددھم من الجدول السابق یتبین أن متو

) حول محاور البرنامج بلغت للمحور األول (المادة التدریبیة) 6(
)، وللمحور الثاني 1.264) بانحراف معیاري (4.71بقیمة (

)، 0.983) وانحراف معیاري (4.80(المدرب) بمتوسط (



Sara Mahran 219 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

) 4.45وللمحور الثالث (التجھیزات واإلجراءات) بمتوسط (
)، وبلغ متوسط آراء المتدربین حول 1.169وانحراف معیاري (

) 1.138) بانحراف معیاري (4.68البرنامج التدریبي ككل (
  وجمیع المحاور والمقیاس ككل بتقدیر (ممتاز).

وعلیھ فقد تم قبول الفرض الرابع من فروض البحث والذي ینص 
"آراء المتدربین إیجابیھ نحو طریقھ تعلم البرنامج على 

  التدریبي".
النتیجة السابقة تقبل المتدربین للبرنامج التدریبي آلرائھم  یتضح من

اإلیجابیة نحو محاور االستبیان، ویرجع ذلك إلى تقسیم المعلومات 
إلى أجزاء صغیرة وتقدیم المعلومات بطریقة جذابة وشیقة مما أدي 

إلى اكتساب المتدربین للمعارف والمھارات المتضمنة في البرنامج 
  التدریبي.

حیث أكدت  )2017 -مجدة مأمون ( ھذه النتیجة مع دراسةوتتفق  
على إیجابیة آراء المتدربین نحو برنامج تدریبي على مرحلة الكي 

 )2018 -مجدة مأمون (في مصانع المالبس الجاھزة، ودراسة 
التى أثبتت ارتفاع النسبة المئویة إلستجابات اآلراء لعینة البحث 

نموذج الثوب الرجالى، كما تتفق نحو البرنامج المقترح لتعلم رسم 
على أرتفاع نسبة الموافقة ) 2020 –(یاسمین فتحىمع دراسة 

برنامج التدریبى لتعلم بناء وضبط اإلیجابیة لآلراء المتدربین نحو 
  البنطلون النسائى.

  وفیما یلى بعض صور للمتدربین أثناء التدریب

      

      

      

      
  

  التوصیات
م صمین نتائج البحث الحالي ومحاولة تطبیقھا في تاالستفادة م . 1

وتنفیذ برامج تدریبیة أخرى التي تخدم مجال التخصص 
 بكلیات االقتصاد المنزلي والكلیات المتخصصة.

التواصل مع شركات المالبس بما یتیح تطویر البرامج  . 2
التدریبیة المختلفة بحیث تتوافق مع أحدث التطورات 

 عدات والماكینات.التكنولوجیة فى مجال الم
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 المستخدمة فى تطویر صناعة المالبس الجاھزة.
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