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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
( التي تستخدم Bitmap graphics( من برامج الصور النقطية )Adobe Photoshop ccنامج )يعد بر

لمعالجة الصور والرسوم، ولكن مع التحديثات والتطورات األخيرة التي تمت إضافتها آلخر إصدارات 

دامه في مجال الرسم والتصميم، حيث تم تطوير أدوات الرسم والتلوين مما البرنامج أصبح من الممكن استخ

 Adobeساعد على إنتاج رسومات وتصميمات رائعة بدقة عالية وبأقل وقت ممكن، ويتعامل برنامج )

Photoshop cc( مع كٍل من الصور النقطية )Bitmap( والمتجهات )Victors.)  وترجع أهمية البحث إلى

لمعرفي والمهاري لدى المتدربين في مجال تصميم المصنوعات الجلدية النسائية باستخدام رفع المستوى ا

برنامج الفوتوشوب، محاولة التغلب على صعوبة الحصول على البرامج المتخصصة في تصميم المصنوعات 

صة، تزويد الجلدية النسائية وتطويع البرامج غير المتخصصة للقيام بالوظائف التي تؤديها البرامج المتخص

سوق العمل بمصممين تتوافر لديهم القدرة والمهارة على مسايرة التطور التكنولوجي في مجال تصميم 

المصنوعات الجلدية النسائية، المساهمة في تبنى أساليب تعليمية حديثة في مجال تصميم المصنوعات الجلدية 

إلى بناء موقع وهدف البحث  للتعلم الذاتي. النسائية من خالل تقديم موقع مقترح يمكن استخدامه في التدريب

إلكتروني لتعلم معارف ومهارات برنامج الفوتوشوب واستخدامه في تصميم المصنوعات الجلدية النسائية بما 

يساعد على زيادة الفرص التدريبية وخصوًصا في الوقت العصيب الذي تمر به البالد نظًرا لظروف جائحة 

رة وكفاءة المتدربين من الناحية التصميمية بما يواكب احتياجات سوق العمل، كورونا باإلضافة إلى رفع قد

واتبع  وقياس فاعلية الموقع اإللكتروني واتجاه المتدربين نحو البرنامج التدريبي المرفق على الموقع المقترح.

ي محل الدراسة، البحث المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المعارف والمهارات المتضمنة في الموقع اإللكترون

والمنهج شبه التجريبي في الدراسة التجريبية للبحث )المجموعة التجريبية الواحدة( والتي تعتمد على 

االختبارات القبلية والبعدية، بهدف التعرف على تأثير المتغير المستقل )الموقع اإللكتروني( على المتغير 

وجاءت نتائج البحث تؤكد فاعلية الموقع اإللكتروني   التابع )المستويات المعرفية، المهارية، الوجدانية(.

المقترح في اكساب المتدربين المعارف والمهارات المتضمنة به، كما أسفرت النتائج عن تكوين اتجاه إيجابي 

 للمتدربين نحو الموقع اإللكتروني المقترح.

 موقع إلكتروني  

 Website    

 برنامج الفوتوشوب

 Photoshop Program 

 يم المصنوعات الجلديةتصم

 Leather Goods Design 
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  Introductionمقدمة 

دول ا اليعد التعليم من أهم المقومات األساسية التي ترتكز عليه

ت في عصر المعلومات واإللكترونيا والحكومات في بناء مستقبلها

ها الذي نعيشه اليوم، فمع ظهور أجهزة الحاسبات الشخصية وبرامج

رنت التشغيلية إلى جانب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت واإلنت

وتطورها المذهل خالل السنوات القليلة الماضية ظهر التعلم 

 مستقبالً  اإللكتروني وانتشر بشكل سريع، وأصبح من الواضح أن له

وني باهراً إلى حد أن البعض يتوقع بل ويؤكد أن التعليم اإللكتر

ل، العدسيكون األسلوب األمثل واألكثر انتشاراً للتعليم والتدريب )

 (.9 -2016 –عادل محمد 

وتعد البرامج التطبيقية الجاهزة أحد أهم اللغات التي يتحدث 

الصناعية منها بها العالم في جميع التخصصات العلمية والفنية 

والتجارية، ونظراً النتشار أجهزة الحاسب اآللي مع التطور المذهل 

في تقنياته وأدواته بدت لنا أهميته االقتصادية حيث توفير الوقت 

والجهد مما كان له األثر في زيادة األرباح، ويظهر هذا جلياً في 

مجال التصميم، فالعمل الذي يقوم به المصمم من وضع لألفكار، 

اختيار للخامات وتخزين للبيانات، ورؤية النتائج الفعلية في صورة و

عينات ثم عرضها على العمالء، إذا تمت هذه األمور يدوياً قد 

يصاب المصمم في بعض األحيان باإلجهاد والملل ألنه قد يعيد ما 

فعله مرات ومرات حتى يقنع العميل أو يقتنع هو بنفسه . والجدير 

د يحتاج إلى الكثير من الوقت للتفكير حتى بالذكر أن المصمم ق

يستطيع أن يبتكر ويبدع فيقود عمله إلى النجاح من خالل السلوكيات 

المتبعة في طريقة عمله، وكذلك الطريقة التي يعرض بها إنتاجه 

لذلك فإن مثل هذه البرامج جاءت لتسهل من مأمورية المصمم في 

اغتها في وقت قصير الحصول على ما يريد من أفكار أو إعادة صي

جداً إذا ما قورنت بالنظام اليدوي الذي كان يتبعه )أبو موسى، إيهاب 

 (.1 -2006 –فاضل 

والعملية التصميمية في مجال المصنوعات الجلدية هامة جداً، وذلك 

ألن التصميم يبدأ بوضع التصورات والمقترحات المختلفة 

تي توضح خطوط للمصنوعات الجلدية وينتقل إلى بناء النماذج ال

وأجزاء التصميم تبعاً لنوع المنتج وخطوات تشغيله، ثم يوضح 

مراحل التشغيل المختلفة التي تمر بها المصنوعات الجلدية بالترتيب 

الصحيح وكذلك إنتاج عينة أولية للتأكد من خلو التصميم من أيةً 

مشاكل أو حلها إن وجدت، وبسبب قلة مصممي حقائب اليد في 

 ة تكونت فجوة بين المصنعين والمستهلكين. مجال الصناع

وقد ظهر العديد من البرامج التي يمكن استخدامها في تصميم 

المصنوعات الجلدية في العقدين الماضيين، وقد تكون هذه البرامج 
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(، وهي تساعد المصمم 3D( أو ثالثية األبعاد )2Dثنائية األبعاد )

لونية للتصميم  على تحديد خطوط التصميم وشكله ووضع تصورات

بسهولة وتأثير الخامة التي تستخدم وكذلك عرض الشكل النهائي 

 للتصميم.

(Schaffer, Jane & Saunders, Sue - 2012 - 22, 23) 

وتتنوع برامج تصميم المصنوعات الجلدية بين البرامج المتخصصة 

وغير المتخصصة، والبرامج المتخصصة " يقصد بها البرامج التي 

أنواع المصنوعات الجلدية مثل الحقائب والمحافظ  تختص بتصميم

واألحزمة، وهذه البرامج تحتوى على قوائم وأزرار تساعد على 

تصميم كل منهم بسهولة ودقة عالية وتتميز هذه البرامج بجودة ودقة 

وسرعة األداء ولكن من عيوبها ارتفاع تكلفتها، وتحتاج هذه البرامج 

ميها للوصول ألفضل نتيجة، بينما إلى المهارة والتدريب من مستخد

البرامج غير المتخصصة هي برامج يمكن استخدامها في تصميم أي 

وتتميز هذه البرامج برخص (Adobe) شيء مثل برامج حزمة 

ثمنها وسهولة الحصول عليها كذلك سهولة التعامل معها ". 

 ( 131، 128 - 2017 –)إبراهيم، شيماء عبد الفتاح 

( من برامج الصور Adobe Photoshop ccويعد برنامج )

( التي تستخدم لمعالجة الصور Bitmap graphicsالنقطية )

والرسوم، ولكن مع التحديثات والتطورات األخيرة التي تمت 

إضافتها آلخر إصدارات البرنامج أصبح من الممكن استخدامه في 

مجال الرسم والتصميم، حيث تم تطوير أدوات الرسم والتلوين مما 

د على إنتاج رسومات وتصميمات رائعة بدقة عالية وبأقل وقت ساع

( مع كٍل من Adobe Photoshop ccممكن، ويتعامل برنامج )

 (.Victors( والمتجهات )Bitmapالصور النقطية )

م وتوجد العديد من الدراسات السابقة القائمة على إنشاء وتصمي

ث لبحتي أفادت االمواقع اإللكترونية في مجال التدريب والتعلم وال

دفت ه( التي 2020 -الحالي كثيًرا مثل دراسة )سالم، ياسمين فتحي 

إلى إعداد برنامج تدريبي إلكتروني مقترح لبناء وضبط نموذج 

و ن نحالبنطلون النسائي وقياس فاعليته، وكذلك قياس آراء المتدربي

( 2018 -طريقة تعلم البرنامج  ودراسة )عبد العزيز، هبة رضا 

هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية للطالب لمالئمة التي 

احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة ومستوى أدائهم في المعارف 

قع والمهارات المرتبطة بمراقبة الجودة، وذلك من خالل تصميم مو

ته، تدريبي مقترح لمراقبة الجودة في مرحلة التحضير وقياس فاعلي

( التي هدفت إلى توفير وسيلة 2016 -ودراسة )غازي، رانيا شوقي 

 ليتهاتصال ذات اتجاهين بحيث يستطيع الطالب أن يعتمد على استقال

 -في التعليم، ودراسة )الخرباوي، راندا منير وحسني، رشا حسن 

( التي هدفت إلى بناء موقع تعليمي على شبكة اإلنترنت 2016

 بيرلمقرر أشغال النسيج وقياس فاعليته ودراسة )عبد الحميد، ع

دفت إلى بناء موقع ه( التي 2015 -إبراهيم ومعيوف، سلمى عابد 

ز تعليمي لتعليم المفاهيم والمهارات الخاصة ببعض أساليب تطري

ليم األزياء التقليدية لبعض قبائل الطائف، وقياس فاعليته في تع

بد المفاهيم والمهارات الخاصة لبعض أساليب التطريز، ودراسة )ع

دفت إلى بناء موقع تعليمي ه( التي 2012 -هيم الحميد، عبير إبرا

عية لطبيعلى شبكة اإلنترنت لتعلم األساليب التقنية لتشغيل الجلود ا

ة وقياس فاعليته في تعليم الطالبات المفاهيم والمهارات الخاص

م لتعلبتقنيات تشغيل الجلود الطبيعية، وكذلك تحويل الطالبات من ا

 ي.لتعلم عن طريق التوجيه الذاتبطريقة االستقبال السلبي إلى ا

وقد ألقت العديد من الدراسات السابقة الضوء على استخدام بعض 

برامج الحاسب اآللي والرسوم في مجال تصميم المنتجات الجلدية 

( التي هدفت إلى 2017 –واألزياء مثل دراسة )أحمد، السعيد محمد 

اد نماذج دراسة األساليب والطرق المتبعة حالياً في تصميم وإعد

األحذية وإمكانية تطويرها باستخدام برامج التصميم الرقمي غير 

المتخصصة باإلضافة إلى دراسة إمكانيات برامج التصميم الرقمي 

غير المتخصصة ومدى توظيفها في مجال تصميم وإعداد نماذج 

( التي هدفت Trivedi, Vishal - 2015ودراسة: ) األحذية الجلدية

جديدة المستخدمة في صناعة األزياء الناجحة إلى شرح البرامج ال

 (Spahiu,T. & Shehi, E. & Piperi, E. - 2014)ودراسة 

( المستخدمة CADالتي هدفت إلى تقديم مراجعة قصيرة ألنظمة )

 –من قبل مصمم األزياء، ودراسة )مصطفي، فاطمة عبد هللا 

تروني ( التي هدفت إلى تحديد مدى فاعلية إدخال التعلم اإللك2013

والتعليم عن بعد في مجال تصميم األزياء وللتحقق من ذلك قامت 

الباحثة بإعداد برنامج تعليمي عبر اإلنترنت يكسب المتعلم المعارف 

والمهارات في رسم المانيكان وتصميم األزياء، ويسهل تلقيه عن بعد 

 -في هذا المجال باإلضافة إلى دراسة )محمد، محمد عبد الحميد 

ي هدفت إلى دراسة مدى فاعلية برنامج تعليمي مقترح ( الت2013

لتصميم األزياء ثالثي األبعاد باستخدام الحاسب ، وذلك من خالل 

تقديم عدد من الوحدات التعليمية بصورة متكاملة تشرح كيفية 

" في تنفيذ كل من marvelous designer 2استخدام برنامج "

 -البلوزة   -رساج  البنطلون الكو –القطع الملبسية )الجونلة 

الجاكيت( باستخدام أدوات البرنامج المختلفة ، وكذلك دراسة )محمد، 

( التي هدفت إلى إعداد برنامج تعليمي 2009 –محمد عبد الحميد 

مستحدث باستخدام برامج الحاسب الستخدام أسلوب الشبكيات داخل 

( كأحد البرامج البديلة Photoshop CS3برنامج الفوتوشوب )

تخدمة في مجال تصميم األزياء وذلك للحد من التكاليف الباهظة المس

التي تحاكى التصميمات الثنائية والثالثية األبعاد المنفذة بتلك النظم 

( 2002 –والبرامج المتخصصة، ودراسة )أحمد، نعيمة فيض هللا 

التي هدفت إلى إعداد برنامج تعليمي إلحدى وحدات مقرر تصميم 

بس والنسيج كمحاولة للتغلب على الصعوبات األزياء بشعبة المال

 التي تواجه الطالبات في تعليم تصميم األزياء.

ومن الدارسات السابقة التي تناولت بناء وحدة تعليمية في مجال 

تصميم المصنوعات الجلدية دارسة )محمد، سحر حربي ومحمد، 

( التي هدفت إلى بناء وحدة تعليمية في ٢٠13 –هدى عبد العزيز

يم حقيبة اليد النسائية لطالب الفرقة الرابعة بقسم الصناعات تصم

الجلدية وقياس مدى فاعليتها لتحصيل الطالب المعارف واكساب 

 المهارات المتضمنة بها.

لم لتع مما سبق ترى الباحثة ضرورة بناء الموقع اإللكتروني المقترح

معارف ومهارات برنامج الفوتوشوب واستخدامه في تصميم 

م عات الجلدية النسائية إلكساب المتدربين مهارة التصميالمصنو

 باستخدام برنامج الفوتوشوب واالستفادة من مميزاته وتوظيفها

ات لخدمة تصميم المصنوعات الجلدية النسائية بشكل يحاكى التطور

السريعة في الموضة العالمية ومحاولة التغلب على صعوبة 

ي مجال تصميم الحصول على النظم والبرامج المتخصصة ف

ية لناحاالمصنوعات الجلدية النسائية لالرتقاء بمستوى المتدربين من 

 التصميمية وتنمية قدراتهم اإلبداعية. 

 :Statement of the problemمشكلة البحث 

يمكن تلخيص المشكلة التي يتناولها البحث في احتياج قسم 

صناعي الصناعات الجلدية كمؤسسة تعليمية متصلة بسوق العمل ال

إلى بناء موقع إلكتروني لتعلم معارف ومهارات برنامج الفوتوشوب 

واستخدامه في تصميم المصنوعات الجلدية النسائية بما يساعد على 

زيادة الفرص التدريبية وخصوًصا في الوقت العصيب الذي تمر به 

البالد نظًرا لظروف جائحة كورونا، باإلضافة إلى رفع قدرة وكفاءة 

 من الناحية التصميمية بما يواكب احتياجات سوق العمل.  المتدربين 

 ويمكن صياغة المشكلة في التساؤالت األتية:

ما التصور المقترح لبناء الموقع اإللكتروني لتعلم معارف  -1

ومهارات برنامج الفوتوشوب واستخدامه في تصميم 

 المصنوعات الجلدية النسائية؟

ن في تحصيل المتدربيما فاعلية الموقع اإللكتروني المقترح  -2

 المعارف المتضمنة به؟

ن ما فاعلية الموقع اإللكتروني المقترح في اكساب المتدربي -3

 المهارات المتضمنة به؟
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يم ما آراء المتدربين نحو استخدام برنامج الفوتوشوب في تصم -4

 المصنوعات الجلدية النسائية؟ 

  :Significanceأهمية البحث 

 ترجع أهمية البحث إلى:

لمستوى المعرفي والمهاري لدى المتدربين في مجال رفع ا -1

تصميم المصنوعات الجلدية النسائية باستخدام برنامج 

 الفوتوشوب.

محاولة التغلب على صعوبة الحصول على البرامج  -2

المتخصصة في تصميم المصنوعات الجلدية النسائية وتطويع 

 جامالبرامج غير المتخصصة للقيام بالوظائف التي تؤديها البر

 المتخصصة. 

لى عتزويد سوق العمل بمصممين تتوافر لديهم القدرة والمهارة  -3

مسايرة التطور التكنولوجي في مجال تصميم المصنوعات 

 الجلدية النسائية.

المساهمة في تبنى أساليب تعليمية حديثة في مجال تصميم  -4

 مكنالمصنوعات الجلدية النسائية من خالل تقديم موقع مقترح ي

 ي التدريب للتعلم الذاتي.استخدامه ف

 Objectivesأهداف البحث 

 يهدف البحث إلى:

 تحديد االحتياجات التدريبية للمتدربين لسد احتياجات سوق -1

 العمل.

بناء موقع إلكتروني لتعلم معارف ومهارات برنامج الفوتوشوب  -2

واستخدامه في تصميم المصنوعات الجلدية النسائية وفقاً 

 لألسس التربوية. 

دى فاعلية الموقع اإللكتروني المقترح في تحصيل قياس م -3

 المعارف للمتدربين.

قياس مدى فاعلية الموقع اإللكتروني المقترح في إكساب  -4

 المهارات للمتدربين.

لم تع قياس اتجاه المتدربين نحو الموقع اإللكتروني المقترح في -5

تصميم المصنوعات الجلدية النسائية باستخدام برنامج 

 الفوتوشوب.

 :Methodologyهج البحث من

المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المعارف والمهارات  -

 المتضمنة في الموقع اإللكتروني محل الدراسة.

المنهج شبه التجريبي في الدراسة التجريبية للبحث  -

)المجموعة التجريبية الواحدة( والتي تعتمد على 

االختبارات القبلية والبعدية، بهدف التعرف على تأثير 

المتغير المستقل )الموقع اإللكتروني( على المتغير التابع 

 )المستويات المعرفية، المهارية، الوجدانية(.

 :Delimitationsحدود البحث 

حدود موضوعية: الموقع اإللكتروني المقترح لتعلم  -1

معارف ومهارات برنامج الفوتوشوب في تصميم 

 المصنوعات الجلدية النسائية.

 متدرب(. 35في المتدربين وعددهم )حدود بشرية: تتمثل  -2

ة حدود مكانية: تتمثل في معمل التصميم )معمل أ.د/ نادي -3

  محمود( بقسم الصناعات الجلدية كلية االقتصاد المنزلي

 جامعة حلوان.

 ( أسابيع على مدار يوم واحد5حدود زمانية: تتمثل في ) -4

 ساعات في اليوم التدريبي لتصبح مدة 5أسبوعيًا بواقع 

( ساعة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام 25يق )التطب

 (.2021/  2020الجامعي )

 : Toolsأدوات البحث 

استمارة تحديد االحتياجات التدريبية لبناء الموقع  -1

 اإللكتروني المقترح.

الموقع اإللكتروني المقترح لتعلم معارف ومهارات  -2

برنامج الفوتوشوب واستخدامه في تصميم المصنوعات 

 النسائية.الجلدية 

مدى تحصيل  بعدي( لقياس -اختبار تحصيلي )قبلي  -3

 المتدربين للمعارف المتضمنة بالموقع.

مدى اكتساب  بعدي( لقياس -اختبار مهاري )قبلي  -4

 المتدربين للمهارات المتضمنة بالموقع.

 بطاقة مالحظة لتقييم األداء المهاري للمتدربين. -5

 .ري للمتدربينمقياس تقدير لتقييم نتائج االختبار المها -6

 راءآمقياس اتجاه المتدربين نحو البرنامج التدريبي لقياس  -7

المتدربين نحو البرنامج التدريبي المقدم على الموقع 

 اإللكتروني المقترح.

ية استمارة قياس الكفاءة التصميمية والتنظيمية والتعليم -8

 والفنية للموقع اإللكتروني المقترح.

 :Hypothesisفروض البحث 

 بينقع اإللكتروني المقترح له فاعلية في تعلم المتدرالمو -1

معارف ومهارات برنامج الفوتوشوب في تصميم 

 المصنوعات الجلدية النسائية.

ً بين متوسطي درجات تحصيل  -2 يوجد فروق دالة إحصائيا

المتدربين للمعارف الخاصة بمحتوى الموقع اإللكتروني 

 بعدي.المقترح قبل وبعد الدراسة لصالح التطبيق ال

ً بين متوسطي درجات اكتساب  -3 يوجد فروق دالة إحصائيا

 المتدربين للمهارات الخاصة بمحتوى الموقع اإللكتروني

 المقترح قبل وبعد الدراسة لصالح التطبيق البعدي.

آراء المتدربين إيجابية نحو التعلم من خالل الموقع  -4

 اإللكتروني المقترح.

 :Sampleعينة البحث 

المصانع ومسئولي قسم التصميم مجموعة من أصحاب  -1

( 10والعينة بمصانع المصنوعات الجلدية وعددهم )

تعلم ي للتحديد االحتياجات التدريبية لبناء الموقع اإللكترون

معارف ومهارات برنامج الفوتوشوب في تصميم 

 المصنوعات الجلدية النسائية.

عينة عشوائية تكونت من بعض طالب كلية االقتصاد  -2

 35دراسية مختلفة عددهم ) معة حلوان بفرقجا -المنزلي 

متدرب(، وذلك من خالل اإلعالن عن برنامج تدريبي 

بعنوان "تصميم المصنوعات الجلدية باستخدام برنامج 

الفوتوشوب" في وحدة التدريب التابعة لكلية االقتصاد 

المنزلي بجامعة حلوان، وقد تم وضع شروط لاللتحاق 

 ي:بالبرنامج التدريبي تتمثل ف

 إجادة التعامل مع الحاسب اآللي. -

 عدم دراسة الفوتوشوب من قبل. -

 دراسة مقرر أسس تصميم بالفرقة األولى. -

 :Terminologyمصطلحات البحث 

  (:Effectivenessالفاعلية )

ثر هي قياس مدى تحقيق أي نشاط ألهدافه، كما تعنى تحديد األ

 بغرض تحقيقالمرغوب أو المتوقع الذي يحدثه البرنامج المقترح 

ف األهداف التي وضع من أجلها، ويقاس هذا األثر من خالل التعر

ف على الزيادة أو النقص في متوسط درجات أفراد العينة في مواق

ي فعلية داخل معمل الدراسة، وهو القدرة على إحداث أثر حاسم ف

 زمن محدد. 

 ( 154 -1996 –)منصور، أحمد حامد 

  (:websiteموقع إلكتروني )
موعة من الملفات والموارد ذات الصلة يمكن الوصول إليها مج

(، domainمن خالل شبكة الويب العالمية تحت اسم مجال معين )

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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مع ملفات الصور  HTMLهذه الملفات هي مستندات بلغة 

وغيرها(، والبرامج  JPEGو  GIFالرسومية المرتبطة بها )

اثلة، وقد وغيرها( والموارد المم Javaو  CGIو  Perlالنصية )

واحد، أو قد يتكون من  HTMLيتكون الموقع اإللكتروني من ملف 

مئات أو آالف الملفات ذات الصلة. وعادةً ما تحوي الصفحة 

االفتتاحية للموقع والتي تسمى الصفحة الرئيسية جدول محتويات أو 

فهرس مع روابط ألقسام الموقع المختلفة، تتم استضافة المواقع 

خادم ويب واحد أو أكثر، ويتم الوصول إلى الموقع اإللكترونية على 

يتم كتابته في المتصفح أو الوصول إليه عن  URLمن خالل عنوان 

طريق تحديد ارتباط تشعبي. 

(site-https://www.britannica.com/technology/Web( 

  (:glearninالتعلم )

التعلم هو عملية تغير شبه دائم في سلوك الفرد ال يالحظ بشكل 

مباشر، ولكن يستدل عليه من السلوك ويتكون نتيجة الممارسة، كما 

 –يظهر تغير األداء لدى الكائن الحي. )الشرقاوي، أنور محمد 

2012 - 11) 

  (:knowledgeالمعارف )

ن، أعمالهم بإتقاكل شيء ضمني أو ظاهري يستحضره األفراد ألداء 

 أو التخاذ قرارات صائبة. 

 (7 - 2005 –لمحياوي، سعد زناد ا –)الكبيسي، صالح الدين 

المعرفة هيي القيدرة عليى ترجمية المعلوميات إليى أداء لتحقييق مهمية 

 محددة أو إيجاد شيء محدد. 

 (4 - 1998 –)مصطفى، شعيب إبراهيم 

  (:skillsالمهارات )

تي السليم لمجموع الممارسات الفنية الالقدرة على سرعة األداء 

 تحتاج إلى نوع من الدقة.

 (12 - 2005 –)عبد الغفار، سها 

القدرة عليى أداء عميل بشيكل متسلسيل ومتناسيق، وهيي أيًضيا القيدرة 

علييى اسييتخدام المعرفيية فييي أداء عمييل معييين، ويمكيين تنمييية األداء 

سيين المهيياري ميين خييالل عملييية التييدريب أو الممارسيية )زيتييون، ح

 (.4 – 2001 –حسين 

  (:Programsبرنامج )

ز هو الخطة المرسومة لعمل ما وجمعها برامج. )المعجم الوجي

– 1994- 231) 

ويعرف قاموس )المصطلحات التربوية والنفسية( البرنامج بأنه 

يوضح سير العمل الواجب القيام به لتحقيق األهداف المقصودة، كما 

عمال ويحدد نواحي النشاط الواجب يوفر األسس الملموسة إلنجاز األ

القيام بها خالل مدة زمنية معينة والبرنامج مجموعة من األنشطة 

والممارسات العلمية بقاعة أو حجرة النشاط لمدة زمنية محددة، وفقاً 

لتخطيط وتنظيم هادف محدد ويعود على المتعلم بالتحسن ويذكر 

المرتبطة أيضاً أن البرنامج مجموعة من األنشطة المنظمة و

باألهداف المحددة وفقاً لالئحة أو خطة المشروع بهدف تنمية 

 (74 -2003 –المعارف والمهارات. )شحاته، حسن والنجار، زينب 

  :)photoshop(الفوتوشوب 

برنامج لصناعة الصور والتعديل عليها من إنتاج شركة أدوبي 

 أهم منالعمالقة وهو أكثر البرامج شهرة في مجال الجرافيك ويعتبر 

 البرامج التي يجب البدء بتعلمها للدخول لعالم التصميم.

https://www.academera.com/2018/11/photosho(

)p.html 

ويعد أفضل برنيامج تصيميم رسيومات وصيور فيي العيالم متيوفر فيي 

تحرييير الصييور والتركيييب وحتييى كييل مشييروع إبييداعي، بييدًءا ميين 

 التلوين الرقمي والرسوم المتحركة وتصميم الرسومات.

https://www.adobe.com/mena_ar/products/phot

)oshop.html) 

ت عليى وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه برنيامج خياص بيإجراء التعيديال

الصييور والرسييوم وجعلهييا أكثيير وضييوًحا وجمييااًل ويعتبيير برنييامج 

الفوتوشييوب ميين أكثيير البييرامج التييي تتيييح للمسييتخدم حرييية إضييافة 

أشييكااًل أخييرى أو ألييوان علييى الصييور، وهييو يعمييل علييى تحسييين 

 .المهارات الخاصة بالمستخدم

  :)Design(التصميم 

نما يقال إن الشخص يشتق لفظ التصميم في اللغة من فعل صمم، وحي

صمم يعنى بأنه " مضى في رأيه ثابت العزم ". )أنيس، إبراهيم 

 (                                                               370 - 2000 –وآخرون 

ويعرف التصميم اصطالًحا بأنه " تلك العملية الكاملة لتخطيط شكل 

الناحية الوظيفية أو شيء ما وإنشاؤه بطريقة ليست مرضية من 

النفعية فحسب، ولكنها تجلب السرور والفرحة إلى النفس أيضاً وهذا 

إشباع لحاجة اإلنسان نفعياً وجمالياً في وقت واحد، وهو تنظيم 

وتنسيق مجموع العناصر أو األجزاء الداخلية في كل متماسك للشيء 

من المنتج، أي التناسق الذي يجمع بين الجانب الجمالي والذوق 

ناحية والجانب الوظيفي النفعي من ناحية أخرى ". )شوقي، 

 (           11 -2000 –اسماعيل 

وهو جهد منظم لخطة هادفة، وهذه الخطة مجموعة من الخطوات 

تم يالمتتالية والمتنامية عن طريق االبداع تستهدف وظائف محددة 

ة حدفيها تجميع العناصر التي تخدم الهدف النهائي للتصميم في و

 متكاملة. 

 (                             65 - 2007 - محمد أحمد)الخولي، محمد حافظ وسالمة، 

لعلم ن واويعرف التصميم من الناحية التطبيقية بأنه " نتاج لتآلف الف

م تصميوالتكنولوجيا حيث يجسد الفن الجانب اإلبداعي الجمالي في ال

 وجياي بينما تجسد التكنولوتجسد العلوم الجانب التعليمي والوظيف

                       الجانب التطبيقي اإلنتاجي ".                             

 (27 - 2009 –)محمد، سحر حربي              

  :) roductsp \Leather Goods(المصنوعات الجلدية 

 مجموعة منتجات تصنع من خامة الجلد وتستخدم مع المالبس بهدف

وهو استكمال المظهر العام للزي وهدف وظيفي يختلف جمالي 

ليد اباختالف نوع المنتج، وتتنوع المصنوعات الجلدية بين )حقائب 

 ...(. ......–األحزمة  –المحافظ  -

 (9 - 2017 –)إبراهيم، شيماء عبد الفتاح 

 : procedural stepsاخلطوات اإلجرائية للبحث 

ع سابقة المرتبطة بموضواالطالع على المراجع والدراسات ال -1

 البحث وتحليلها واالستفادة منها.

تصميم وإعداد الموقع اإللكتروني المقترح لتعلم معارف  -2

ومهارات برنامج الفوتوشوب في تصميم المصنوعات الجلدية 

 (cops, 2018, 2)( ADDIEالنسائية وذلك وفقًا لنموذج )

 للتصميم التعليمي يتضمن المراحل التالية:  

 )Analysis(مرحلة التحليل  أوالً:

 تم تحديد كل من خصائص المتدربين واالحتياجات التدريبية لهم

 وتحليلها.

 تحديد خصائص المتدربين: -أ

 ي منتم تحديد الفئة المستهدفة لاللتحاق بالبرنامج التدريب

خالل اإلعالن عن برنامج تدريبي بعنوان تصميم 

وب في وحدة المصنوعات الجلدية باستخدام برنامج الفوتوش

تم  وقد التدريب التابعة لكلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان

 وضع شروط لاللتحاق بالبرنامج التدريبي تتمثل في:

 إجادة التعامل مع الحاسب اآللي. -

 عدم دراسة الفوتوشوب من قبل. -

 دراسة مقرر أسس تصميم بالفرقة األولى. -

 تحديد االحتياجات التدريبية: -ب

الالزمة  (1ملحق   (  ة لتحديد االحتياجات التدريبيةتم إعداد استمار

لبناء الموقع اإللكتروني المقترح، وذلك بعد االطالع على العديد من 

البحوث والدراسات السابقة لتحديد المعارف والمهارات المطلوب 

https://www.britannica.com/technology/Web-site
https://www.academera.com/2018/11/photoshop.html
https://www.academera.com/2018/11/photoshop.html
https://www.adobe.com/mena_ar/products/photoshop.html
https://www.adobe.com/mena_ar/products/photoshop.html
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توافرها في المتدربين بمجال تصميم المصنوعات الجلدية النسائية 

نامج الفوتوشوب، وتضمنت استمارة تحديد )حقائب اليد( باستخدام بر

( عبارات تشمل المعارف والمهارات 5االحتياجات التدريبية )

المرتبطة ببرنامج الفوتوشوب واستخدامه في تصميم المصنوعات 

الجلدية النسائية )حقائب اليد(، وقد تم استخدام هذه االستمارة لمعرفة 

ي قسم التصميم آراء أصحاب مصانع المصنوعات الجلدية ومسئول

والعينة في المعارف والمهارات التي يتضمنها محتوى الموقع 

في المكان المحدد لكل عبارة وفقًا )√( المقترح، وذلك بوضع عالمة 

لمقياس التقدير الثالثي لإلجابة )موافق، موافق إلى حد ما، غير 

 موافق(.

 ( 1جدول )

 شوبنامج الفوتودام براجات التدريبية لتصميم المصنوعات الجلدية النسائية باستخالتكرارات والنسب المئوية الستمارة تحديد االحتي

 المحاور م

 غير موافق موافق إلى حد ما موافق

 ن
النسبة 

 المئوية
 ن

النسبة 

 المئوية
 ن

النسبة 

 المئوية

 %0 0 %10 1 %90 9 رسم أشكال هندسية متنوعة باستخدام برنامج الفوتوشوب.  1

 %0 0 %20 2 %80 8 بألوان مختلفة.يعرض التصميم   2

3  
لفة مختيحاكي الخامات المختلفة بالتصميم بعد إجراء المعالجات ال

 عليها.
8 80% 2 20% 0 

0% 

 %0 0 %10 1 %90 9 يعرض الخياطات على أجزاء التصميم باأللوان المناسبة.  4

 %0 0 %20 2 %80 8 .التصميميكون تصميمات زخرفية متنوعة على   5

 %0 0 %16 8 %84 42 المجموع

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

اتفق أصحاب مصانع المصنوعات الجلدية ومسئولي قسم  -

التصميم والعينة على المحاور المذكورة باستمارة 

%( 90 -% 80االحتياجات التدريبية بنسب تتراوح بين )

فة ويدل ذلك على أنهم بحاجة إلى توافر المهارات المختل

 حتوى الموقع اإللكتروني المقترح بالمصممالمتضمنة بم

من رسم األشكال الهندسية المتنوعة باستخدام برنامج 

الفوتوشوب في المصمم، إمكانية عرض التصميم بألوان 

مختلفة، محاكاة الخامات المختلفة على التصميم بعد 

إجراء المعالجات المختلفة عليه، عرض الخياطات على 

لمناسبة، تكوين أو إنتاج أجزاء التصميم باأللوان ا

 تصميمات زخرفية متنوعة على التصميم.

 ات التدريبية:تحديد االحتياجاستمارة صدق وثبات 

 :الصدق 

تحديد استمارة تم التأكد من صدق 

االحتياجات التدريبية الالزمة لبناء الموقع 

اإللكتروني من خالل عرضها على مجموعة من 

 ختصين للتأكد من:السادة األساتذة المحكمين الم

 .الدقة العلمية في صياغة العبارات -

 .سالمة ووضوح عبارات االستمارة -

مع الهدف من  تطابق بنود االستمارة -

 .الدراسة

 .التسلسل المنطقي لبنود االستمارة -

وقد أجمع جميع المحكمين على صالحية 

مة االستمارة لتحديد االحتياجات التدريبية الالز

ني مع إجراء بعض لبناء الموقع اإللكترو

التعديالت البسيطة مثل إعادة صياغة بعض 

 العبارات وحذف بعض العبارات أو استبدالها.

 :الثبات 

تحديد تم حساب الثبات الستمارة 

االحتياجات التدريبية الالزمة لبناء الموقع 

اإللكتروني باستخدام اختبار ألفا كرونباخ 

(Cronbach′s Alpha ،والتجزئة النصفية )

 نت النتائج كاآلتي:وكا

 (.0.916معامل ألفا ) -

 (.0.818التجزئة النصفية ) -

وتعد هذه القيم مرتفعة نظًرا لقربها من 

مما  0.01الواحد الصحيح وهي دالة عند 

 يؤكد ثبات االستمارة.

 تحديد المصادر التعليمية: -ج

 اهتمت الباحثة بتوفير: 

موقع إلكتروني يستطيع المتدرب تلقي محتوى التدريب  -

 ن خالله بسهولة ويسر في أي وقت دون التقيد بمواعيد أوم

أماكن معينة، وذلك من خالل حصول المتدربين على رابط 

يا الموقع واالشتراك عليه، مع االجتماع بالمدرب مرة أسبوع

 بعد االتفاق على جزء من المحتوى يقوم المتدرب باالطالع

 عليه. 

على أجهزة توفير معمل بقسم الصناعات الجلدية يحتوي  -

كمبيوتر متصلة باإلنترنت وتحتوي على برنامج الفوتوشوب 

حتى يتسنى للمتدربين الذين ال يملكون أجهزة كمبيوتر 

د تأكمحمولة تطبيق المهارات الموجودة بالجزء المتفق عليه لل

من مدى اكتساب المتدرب للمعارف والمهارات المتضمنة 

 بمحتوى المادة التدريبية.

 (designالتصميم ) ثانيًا: مرحلة

يم لتصمبعد االنتهاء من مرحلة التحليل انتقلت الباحثة إلى مرحلة ا

 والتي تكونت من عدة مراحل متسلسلة تشمل:

 تصميم البرنامج التدريبي: -1

 ي:قامت الباحثة بعدة خطوات لتصميم البرنامج التدريبي تتمثل ف

 (2تحديد أهداف البرنامج التدريبي: ملحق ) -

ة تمارهداف التدريبية للبرنامج وفقًا لنتائج استم تحديد األ

 وقد تم صياغتها كما يلي: تحديد االحتياجات التدريبية،

 الهدف العام للبرنامج التدريبي: -

 يهدف البرنامج التدريبي المقترح إلى إكساب المتدربين

المعارف والمهارات الالزمة الستخدام واجهة برنامج 

واته في تصميم الفوتوشوب وقوائمه ولوحاته وأد

 المصنوعات الجلدية النسائية.

 األهداف اإلجرائية للبرنامج التدريبي: -

تتمثل في المعلومات والمعارف المتوقع أهداف معرفية:  -

 إكسابها للمتدربين وهي:

 adobeالفوتوشوب ) يذكر طبيعة عمل برنامج -

photoshop CC 2019 .) 

 (vector) يتعرف على الفرق بين األشكال المتجهة -

 (. rasterوالصور النقطية )

 يُعدد النظم اللونية المختلفة. -

يتعرف على مميزات استخدام برنامج الفوتوشوب في  -

 تصميم المصنوعات الجلدية. 
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يوضح األوامر الموجودة بشريط القوائم واستخداماتها  -

 المختلفة. 

 يذكر صيغ الحفظ المختلفة الخاصة بحفظ الملفات.  -

مل جودة بالبرنامج وكيفية التعايتعرف على اللوحات المو -

 معها. 

 adobeيحدد وظيفة كل أداة من أدوات برنامج ) -

photoshop CC 2019 .) 

 يتعرف على اختصارات أدوات البرنامج. -

تتمثل في المهارات المتوقع إكسابها  أهداف مهارية: -

 للمتدربين وهي:

 يستخدم واجهة البرنامج.  -

 امج. ينفذ األوامر المختلفة بقوائم البرن -

 يمارس استخدام اختصارات األوامر المختلفة.  -

 adobe photoshop CC) يتعامل مع لوحات برنامج -

2019 .) 

 يستخدم أدوات البرنامج. -

 (3تحديد محتوى البرنامج التدريبي: ملحق ) -أ

 دافتم تحديد محتويات البرنامج التدريبي استنادًا إلى األه -

احتياجات  العامة واإلجرائية السابق تحديدها وكذلك

 :المتدربين، ويتكون البرنامج التدريبي من ثالثة دروس هي

 الدرس األول: أساسيات التعامل مع برنامج الفوتوشوب.

( Bitmapيتناول الصور النقطية ) اإلطار النظري: -

(، Color Mode(، النظام اللوني )Victorsوالمتجهات )

( في Adobe Photoshop ccمميزات استخدام برنامج )

 ميم المصنوعات الجلدية واجهة البرنامج، شريط القوائمتص

(Menu Bar.) 

يتضمن التعريف بواجهة برنامج  اإلطار التطبيقي: -

 الفوتوشوب وشريط القوائم واألوامر المدرجة بكل قائمة.

 الدرس الثاني: التعريف بلوحات برنامج الفوتوشوب.

 يتناول شريط اللوحات بمحتوياته. اإلطار النظري: -

يتضمن التعريف بلوحات البرنامج  طار التطبيقي:اإل -

 واستخداماتها في مجال تصميم حقائب اليد.

 الدرس الثالث: التعريف بأدوات برنامج الفوتوشوب.

يتناول شريط األدوات، واألدوات  اإلطار النظري: -

الموجودة بالبرنامج واختصارات األدوات من لوحة 

 المفاتيح.

عريف بأدوات البرنامج يتضمن الت اإلطار التطبيقي: -

 المختلفة واستخداماتها في تصميم حقائب اليد.

 تحديد المخطط الزمني لتوزيع محتوى البرنامج التدريبي: -ب

( 2تييم توزيييع المخطييط الزمنييي للبرنييامج كمييا فييي جييدول )

لضييمان سييير العملييية التدريبييية فييي االتجيياه الصييحيح، وقييد 

حيد أسيبوعيًا ( أسابيع عليى ميدار ييوم وا5استغرق التدريب )

 :ساعات في اليوم التدريبي وتمثلت أيام التدريب في 5بواقع 

عبييييارة عيييين جلسييييتين للتعريييييف بالبرنييييامج  اليوووووم األول -

دة التدريبي وأهدافه والموقيع اإللكترونيي المقتيرح لتلقيي الميا

ع العلمية الخاصة بالتدريب، مع إعطاء المتدربين رابط الموق

ييق في الجلسة الثانية تم تطب وشرح كيفية الدخول عليه، بينما

ذلك تيم االتفياق المهياري(، كي -االختبارات القبليية )المعرفيي 

مع المتدربين على مشاهدة المحتيوى الخياص باليدرس األول 

للبرنييامج التييدريبي ميين خييالل الموقييع اإللكترونييي المقتييرح 

للتطبيييق علييى المهييارات المتضييمنة بالبرنييامج التييدريبي فييي 

 اليوم الثاني.

ميين جلسييتين للتطبيييق علييى مهييارات  تكييونوم الثوواني اليوو -

 الدرس األول.

ميين جلسييتين للتطبيييق علييى مهييارات  تكييوناليوووم الثالووث  -

 الدرس الثاني.

ميين جلسييتين للتطبيييق علييى مهييارات  تكييوناليوووم الرابووع  -

 الدرس الثالث.

ميين جلسييتين لتطبيييق االختبييارات  تكييوناليوووم الخووام   -

مالحظيية األداء المهيياري لمهيياري( مييع ا -البعدييية )المعرفييي 

للمتييدربين ميين خييالل تطبيييق بطاقيية المالحظيية، وكييذلك تييم 

 تطبيق مقياس اتجاه المتدربين نحو البرنامج التدريبي. 

 

 المخطط الزمني لبرنامج تصميم المصنوعات الجلدية باستخدام برنامج الفوتوشوب ( 2جدول )

 محتوى الموقع التدريبي - م

 عدد األيام

األسبوع 

 ولاأل

األسبوع 

 الثاني

األسبوع 

 الثالث

األسبوع 

 الرابع

األسبوع 

 الخامس

ج

1 

ج

2 

ج

1 

ج

2 

ج

1 

ج

2 

ج

1 

ج

2 

ج

1 

ج

2 

 للتعريف بالموقع وأهدافه. جلسة تمهيدية:  1

 هاري(م -تطبيق االختبارات القبلية )معرفي 

          

الييييييدرس األول: أساسيييييييات التعامييييييل مييييييع برنييييييامج   2

 الفوتوشوب.

          

           س الثاني: التعريف بلوحات برنامج الفوتوشوبالدر  3

           الدرس الثالث: التعريف بأدوات برنامج الفوتوشوب.  4

 هاري(.م -تطبيق االختبارات البعدية )معرفي   5

 تطبيق مقياس اتجاه المتدربين.

          

 (4تحديد السيناريو الخاص بالبرنامج التدريبي: ملحق ) -ج

 السيناريو الخاص بالبرنامج التدريبي ومحتوياتهتم إعداد 

 وتحكيمه من قبل األساتذة المتخصصين وإجراء التعديالت

 الالزمة ليصبح في صورته النهائية.

 تصميم أدوات القياس: -2

 (5االختبار التحصيلي )القبلي/ البعدي(: ملحق ) -أ

أعدت الباحثة اختبار تحصيلي بهدف تحصيل المعارف 

منة بمحتوى البرنامج التدريبي المرفق والمعلومات المتض

على الموقع اإللكتروني المقترح، ويحتوي االختبار في 

بدايته على مجموعة تعليمات إلرشاد المتدربين على 

الخطوات الواجب اتباعها أثناء إجابة أسئلة االختبار 

المتنوعة، وتكون االختبار التحصيلي من نوعين من 
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 ( سؤال.40األسئلة عددها في المجمل )

الجزء األول يتضمن أسئلة صواب أو خطأ وعددها  -

 ( سؤال. 20)

الجزء الثاني يتضمن أسئلة االختيار من متعدد  -

 ( سؤال. 20وعددها )

وتم إعداد مفتاح تصحيح ألسئلة االختبار التحصيلي 

وتقدر كل إجابة بدرجة واحدة أي أن الدرجة الكلية 

 ( درجة.40لالختبار )

 ر التحصيلي:صدق وثبات االختبا

 :الصدق 

تم التأكد من صدق االختبار التحصيلي وذلك من خالل 

عرض االختبار على مجموعة من السادة األساتذة 

 المحكمين المختصين للتأكد من:

 مالئمة تعليمات االختبار للمتدربين. -

 الدقة العلمية واللغوية ألسئلة االختبار. -

 وضوح أسئلة االختبار. -

 الختبار ولغته للمتدربين.مالئمة صياغة عبارات ا -

 مالئمة مفردات االختبار لألهداف المعرفية. -

وقد أجمع المحكمين على صالحية االختبار للتطبيق مع 

إجراء بعض التعديالت، وبعد تحليل آراء السادة 

 ا:المحكمين أجرت الباحثة التعديالت الالزمة، ومن أهمه

 تعديل وقت االختبار. -1

 إعادة صياغة بعض األسئلة. -2

 :الثبات 

لفا أتم حساب الثبات لالختبار التحصيلي باستخدام اختبار 

( والتجزئة النصفية، Cronbach′s Alphaكرونباخ )

 وكانت النتائج كاآلتي:

 (.0.739معامل ألفا ) -

 (.0.642التجزئة النصفية ) -

وتعد هذه القيم مرتفعة نظًرا لقربها من 

مما يؤكد  0.01الواحد الصحيح وهي دالة عند 

 ت االختبار التحصيلي.ثبا

 (6االختبار المهاري )القبلي/ البعدي(: ملحق ) -ب

أعدت الباحثة اختبار مهاري بهدف قياس المهارات 

المتضمنة بمحتوى التدريب المرفق على الموقع 

اإللكتروني المقترح، وتكون االختبار المهاري من 

 أربعة أسئلة عبارة عن مهارات مختلفة يقوم المتدرب

لى برنامج الفوتوشوب، وتضمن االختبار بتطبيقها ع

تعليمات إلرشاد المتدربين لخطوات تطبيق االختبار 

تتمثل في المهام الواجب تنفيذها، كما تضمن محاور 

وبنود مقياس تقدير االختبار ليعرف المتدرب أسلوب 

ية تقييمه وكذلك يمكنه تقييم نفسه وتوقع الدرجة الكل

ح أثناء تصحيح له، كما يساعد هذا الجزء المصح

االختبار لكل متدرب، وتم تصحيح االختبار المهاري 

 وفقًا لمقياس التقدير وبطاقة المالحظة.

 صدق وثبات االختبار المهاري:

 :الصدق 

تم التأكد من صدق االختبار المهاري وذلك من 

خالل عرض االختبار على مجموعة من السادة 

 األساتذة المحكمين المختصين للتأكد من:

 ح تعليمات االختبار.وضو -

 مناسبة سؤال االختبار لقياس األهداف المهارية -

 لمحتوى الموقع اإللكتروني المقترح.

 الدقة العلمية واللغوية ألسئلة االختبار. -

 صالحية االختبار للتطبيق. -

تسلسل خطوات االختبار وارتباطها بمحتوى  -

 الموقع اإللكتروني المقترح.

االختبار  وقد أجمع المحكمين على صالحية

 للتطبيق.

 :الثبات 

تم حساب الثبات لالختبار المهاري عن طريق تصحيح 

االختبار من قبل ثالثة مصححين متخصصين من قسم 

الصناعات الجلدية )س، ص، ع(، وذلك باستخدام أوات 

قياس االختبار المهاري )بطاقة المالحظة ومقياس 

 التقدير(، وقد قام المصححين بتصحيح االختبار بشكل

منفرد، ثم قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين 

الدرجات الثالث لكل مصحح لالختبار التطبيقي البعدي 

 باستخدام معامل ارتباط الرتب )سبيرمان(.

 ياالرتباط بين درجات المصححين في األداء المهار ( 3جدول )

 الداللة األداء المهاري المصححين

 0.01 0.926 س، ص

 0.01 0.951 س، ع

 0.01 0.949 ص، ع

ن يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامل االرتباط بي

( وهي قيم 0.951 0.926المصححين والتي تتراوح بين )

ؤكد نظًرا لقربها من الواحد الصحيح، مما ي 0.01دالة عند 

ثبات االختبار المهاري وكذلك ثبات كالً من بطاقة 

 المالحظة ومقياس التقدير.

 (7حظة أداء المتدربين: ملحق )بطاقة مال -ج

في  تهدف بطاقة المالحظة إلى تقييم مستوى أداء المتدربين

االختبار المهاري بشكل مرحلي أثناء تأدية االختبار 

المهاري، وتضمنت بطاقة المالحظة أربعة محاور وبنود 

( 15كل منهم يحتوي على مجموعة مهارات عددها الكلي )

 في الخطوات المرتبطة بكل نقطة لتحليل أداء المتدربين

 سؤال من أسئلة االختبار المهاري تتمثل في:

المحور األول: رسم أشكال هندسية مختلفة باستخدام 

 أدوات الرسم

 المهارات الفرعية:

 .يختار أداة الرسم المناسبة -أ

يضبط إعدادات األداة بحيث يختار اللون المناسب  -ب

 .للمساحة اللونية وحدود الشكل وسمكها

 6مجموعة أشكال هندسية مختلفة ال تقل عن يرسم  -ج

 .أشكال

يعرض األشكال الهندسية بأنماط مختلفة للمساحة  -د

اللونية بحيث يعرض أحدهما بلون وأحدهما بتدرج 

 لوني وأحدهما بتأثير خامة.

المحور الثاني: رسم أسنان السوستة وحفظها داخل 

 customمكتبة أداة رسم األشكال الجاهزة )

shape) 

 رات الفرعية:المها

يرسم جزء من أسنان السوستة ويحفظها داخل مكتبة  -أ

 .أشكال أداة رسم األشكال الجاهزة

يقوم بتكوين السوستة باستخدام الشكل الجاهز  -ب

 .المرسوم مسبقًا

 .يدمج طبقات األسنان في طبقة واحدة -ج

 يختار اللون المناسب ألسنان السوستة. -د

دام المحور الثالث: تكوين تصميم زخرفي باستخ

األدوات المختلفة الخاصة بإضافة الزخارف على 

 التصميم

 المهارات الفرعية:

يختار أحد األدوات الخاصة بإضافة الزخارف على  -أ
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 .التصميم

 .يحدد أحد األشكال الهندسية لعرض الزخارف عليه -ب

يكون تصميمات زخرفية باستخدام األدوات التي تم  -ج

 .اختيارها

نها مع الشكل يضبط مكان الزخارف وحجمها وألوا -د

 الذي تم تحديده.

 المحور الرابع: إدراج خامات جلدية متنوعة

 المهارات الفرعية:

يحدد صورة الخامة ويدرجها بصفحة جديدة  -أ

 .بالبرنامج

 .يقوم بتحديد الجزء المراد تكوين الخامة به -ب

يحدد الجزء الذي تم اختياره ويحفظه ضمن خامات  -ج

 البرنامج.

 لتسجيل بيانات المتدربوتحتوي البطاقة على مكان  

دًا ( بن15ودرجة تقييمه، وقد بلغ عدد بنود المحاور )

 ( بنود4( بنود للمحور األول، )4مقسًما كاآلتي: )

د ( بنو3( بنود للمحور الثالث، )4للمحور الثاني، )

للمحور الرابع كما تحتوي على مكان مقسم تبعًا 

عيف( ض -توسط م –لميزان التقدير الثالثي )جيد 

 جانب كل مهارة لتسجيل التقييم بها، وذلك بإعطاءب

ثالث درجات للجيد ودرجتان للمتوسط ودرجة 

واحدة للضعيف وبذلك تصبح الدرجة الكلية لبطاقة 

 ( درجة.45المالحظة )

 صدق وثبات بطاقة المالحظة:

 :الصدق 

تم التأكد من صدق بطاقة المالحظة من خالل 

األساتذة عرض البطاقة على مجموعة من السادة 

 المحكمين المختصين للتأكد من:

 الدقة العلمية في صياغة العبارات. -

 سالمة ووضوح عبارات االستمارة. -

تطابق محاور االستمارة مع الهدف من  -

 الدراسة.

 التسلسل المنطقي لبنود االستمارة. -

وقد أجمع جميع المحكمين على صالحية بطاقة 

رية المالحظة وشمولها على جميع الجوانب المها

 المراد قياسها ومالحظتها.

 :الثبات 

ري تم استخدام بطاقة المالحظة لتقييم األداء المها

 للمتدربين أثناء االختبار المهاري من قبل ثالثة

مصححين متخصصين من قسم الصناعات 

الجلدية )س، ص، ع(، وقد قام المصححين 

بالتقييم بشكل منفرد، ثم قامت الباحثة بحساب 

بين الدرجات الثالث لكل مصحح معامل االرتباط 

لألداء المهاري باستخدام معامل ارتباط الرتب 

 )سبيرمان(.

ي االرتباط بين درجات المصححين في األداء المهار ( 4جدول )

 وفقًا لبطاقة المالحظة

 المصححين
بطاقة مالحظة 

 األداء المهاري
 الداللة

 0.01 0,874 س، ص

 0.01 0.875 س، ع

 0.01 0.884 ص، ع

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامل االرتباط بين 

( وهي قيم دالة 0.884 0.873المصححين والتي تتراوح بين )

نظًرا لقربها من الواحد الصحيح، مما يؤكد ثبات  0.01عند 

بطاقة المالحظة وصالحيتها لقياس األداء المهاري للبرنامج 

 التدريبي بالموقع اإللكتروني المقترح.

 (8س تقدير األداء المهاري للمتدربين: ملحق )مقيا -د

يهدف مقياس التقدير إلى تكوين أداة موضوعية لتقييم 

شبه األداء المهاري للمتدربين في االختبار المهاري وهو ي

بطاقة مالحظة األداء من حيث المحاور والبنود، ولكن 

قة مهارات مقياس التقدير أقل من المهارات الموجودة ببطا

 قييم، كما أنه يتم استخدام مقياس التقدير في التالمالحظة

بار النهائي ألداء المتدربين بعد االنتهاء من أداء االخت

ر تقديالمهاري، ويتم تقييم األداء المهاري وفقًا لميزان ال

بما )√( المة عضعيف( بوضع  -متوسط  –الثالثي )جيد 

 يناسب مستوى األداء لكل مهارة. ويحتوي مقياس التقدير

على أربعة محاور وبنود كل منهم يتضمن مجموعة نقاط 

ين في ( نقاط لتقدير األداء المهاري للمتدرب9عددها الكلي )

دير االختبار المهاري وبلغت الدرجة النهائية لمقياس التق

 ( درجة، وتتمثل المحاور في:27)

المحور األول: رسم أشكال هندسية مختلفة باستخدام 

 أدوات الرسم.

 نقاط التقدير:

 دقة خطوط األشكال المرسومة. -أ

 تنوع األشكال الهندسية. -ب

 .عرض المساحة اللونية لألشكال بطرق مختلفة. -ج

المحور الثاني: رسم أسنان السوستة وحفظها داخل 

 (custom shapeمكتبة أداة رسم األشكال الجاهزة )

 نقاط التقدير:

 تفاصيل األسنان وحجمها. -أ

 الشكل العام للسوستة.  -ب

 .يدمج طبقات األسنان في طبقة واحدة -ج

المحور الثالث: تكوين تصميم زخرفي باستخدام األدوات 

 المختلفة الخاصة بإضافة الزخارف على التصميم

 نقاط التقدير:

 االبتكار في التصميم الزخرفي. -أ

 توزيع الزخارف. -ب

 المحور الرابع: إدراج خامات جلدية متنوعة

 نقاط التقدير:

 تنوع الخامات. -أ

 ضبط تفاصيلها. -ب

 صدق وثبات مقياس التقدير:

 :الصدق 

تم التأكد من صدق مقياس التقدير من خالل عرض 

المقياس على مجموعة من السادة األساتذة المحكمين 

 المختصين للتأكد من:

 مالئمة الصياغة اللغوية ووضوح العبارات. -

 شمول عبارات المقياس ألهداف البرنامج المهارية. -

 لبنود مقياس التقدير. التسلسل المنطقي -

 وقد أجمع جميع المحكمين على صالحية مقياس التقدير مع إجراء

بعض التعديالت الطفيفة التي تمثلت في إعادة صياغة بعض 

 العبارات.

 :الثبات 

عد ببين تم استخدام مقياس التقدير لتقييم األداء المهاري للمتدر

ين االنتهاء من االختبار المهاري من قبل ثالثة مصحح

متخصصين من قسم الصناعات الجلدية )س، ص، ع(، وقد قام 

 عاملالمصححين بالتقييم بشكل منفرد، ثم قامت الباحثة بحساب م

االرتباط بين درجات المصححين ألداء المتدرب الواحد 

 باستخدام معامل ارتباط الرتب )سبيرمان(.
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ي االرتباط بين درجات المصححين في األداء المهار ( 5جدول )

 وفقًا لمقياس التقدير

 الداللة مقياس التقدير المصححين

 0.01 0.904 س، ص

 0.01 0.926 س، ع

 0.01 0.917 ص، ع

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامل االرتباط بين 

( وهي قيم دالة 0.926 0.904المصححين والتي تتراوح بين )

د ثبات نظًرا لقربها من الواحد الصحيح، مما يؤك 0.01عند 

مقياس التقدير وصالحيته لقياس األداء المهاري للبرنامج 

 التدريبي بالموقع اإللكتروني.

مقياس اتجاه المتدربين نحو البرنامج التدريبي  -ه

 (9اإللكتروني: ملحق )

يهدف هذا المقياس إلى قياس اتجاه المتدربين نحو البرنامج 

، ويحتوي التدريبي اإللكتروني وما يتضمنه من معارف ومهارات

على مكان مخصص لكتابة البيانات الخاصة بالمتدرب تتمثل في 

( عبارة 25اسم المتدرب وهو اختياري وتتضمن االستمارة عدد )

موجبة لتقييم المتدرب البرنامج التدريبي من جميع جوانبه 

المحتوى التعليمي(، وتنتهي االستمارة بأسئلة  -)أهداف البرنامج 

مراد تحسينها أو إضافة موضوعات جديدة مفتوحة لطرح النقاط ال

 من وجهة نظر المتدرب.

 صدق وثبات مقياس اتجاه المتدربين نحو البرنامج التدريبي

 اإللكتروني:

 :الصدق 

 تم التأكد من صدق مقياس اتجاه المتدربين نحو البرنامج

التدريبي اإللكتروني من خالل عرض المقياس على 

 ن:مكمين المختصين للتأكد مجموعة من السادة األساتذة المح

 مالئمة الصياغة اللغوية ووضوح العبارات. -

مالئمة عبارات المقياس لقياس اتجاهات المتدربين نحو  -

ن وقد أجمع جميع المحكمي التدريبي اإللكتروني. البرنامج

على صالحية االستمارة لقياس اتجاه المتدربين نحو 

التعديالت البرنامج التدريبي اإللكتروني مع إجراء بعض 

وتم حساب  البسيطة مثل إعادة صياغة بعض العبارات.

الصدق الداخلي باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب 

ة معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارات والدرجة الكلي

 للمقياس كما يتضح في الجدول التالي:

معامل ارتباط بيرسون بين درجة  ( 6جدول )

حو نة لمقياس اتجاه المتدربين العبارات والدرجة الكلي

 البرنامج التدريبي اإللكتروني

 الداللة معامل االرتباط المفردة

أهداف البرنامج 

 اإللكتروني

0.956 
0.01 

 0.01 0.954 المحتوى التعليمي

البرنامج اإللكتروني 

 المقترح

0.993 
0.01 

يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معاميل االرتبياط والتيي 

 0.01( وهيي قييم دالية عنيد 0.999 – 0.954ح بين )تتراو

نظييًرا لقربهييا ميين الواحييد الصييحيح، ممييا يييدل علييى صييدق 

 االستمارة وتجانس عباراتها.

 :الثبات 

تم حساب الثبات لمقياس اتجاه المتدربين 

نحو البرنامج التدريبي باستخدام اختبار ألفا 

( والتجزئة Cronbach′s Alphaكرونباخ )

 ت النتائج كاآلتي:النصفية، وكان

 (.0.972معامل ألفا ) -

 (.0.966التجزئة النصفية ) -

 وهي وتعد هذه القيم مرتفعة نظًرا لقربها من الواحد الصحيح

 مما يؤكد ثبات االستمارة. 0.01دالة عند 

استمارة قياس الكفاءة التصميمية والتنظيمية  -و

والتعليمية والفنية للموقع اإللكتروني المقترح: ملحق 

(10) 

ترح تهدف هذه االستمارة إلى تقييم الموقع اإللكتروني المق

 يميةوقياس كفاءته من الناحية التصميمية والتنظيمية والتعل

 حاوروالفنية للموقع، وتم تقسيم هذه االستمارة إلى أربعة م

ه كل منهم يندرج تحته مجموعة بنود لتقييم الموقع وتحكيم

لمتخصصين من قبل مجموعة من األساتذة المحكمين ا

والذين لديهم خبرة سابقة في اإلشراف أو مناقشة 

موضوعات علمية تستخدم أساليب إلكترونية في التعلم، 

وبعد تحكيم االستمارة وتعديل بعض البنود من قبل 

المحكمين تم تنفيذ هذه التعديالت إلى أن وصل الموقع 

لصورته النهائية، وفيما يلي عرض لمحاور االستمارة 

 لمدرجة تحت كل منهم:والبنود ا

 الكفاءة التصميمية:

تتمثل الكفاءة التصميمية في مناسبة عنوان الموقع ألهدافه، 

مالئمة التصميم لنوع الخدمة التي يقدمها استخدام صور 

مالئمة لطبيعته، باإلضافة لتوازن توزيع الصور 

والنصوص واأللوان داخل الصفحة الواحدة، واستخدام 

مريحة للنظر كخلفيات، ثبات التصميم األلوان الفاتحة وال

والتنسيق في جميع صفحات الموقع، وكذلك ثبات تصميم 

األزرار ووضوح تعليمات استخدام الموقع، استخدام 

النصوص المصاحبة لجميع ملفات الفيديو لمعرفة 

موضوعها في حالة صعوبة تحميلها، عرض النصوص 

 بخط وحجم موحد وبنفس السمة في الصفحة الواحدة

 باستثناء العناوين الرئيسية.

 الكفاءة التنظيمية:

مه تتمثل الكفاءة التنظيمية في سهولة استخدام الموقع وفه

قع، والتعامل معه، سهولة إيجاد المعلومات والتصفح في المو

اتساع وتوافق جميع الصفحات في طريقة عرضها، تعمل 

الروابط بشكل صحيح بحيث يتم االنتقال إلى المكان 

وب، توفير روابط مساعدة في كل صفحة بحيث تسهل المطل

للمستخدم االنتقال إلى الصفحة الرئيسية من خالل أي 

صفحة أخرى في الموقع، شعار الموقع واضح ويظهر في 

 كل صفحة من صفحات الموقع.

 الكفاءة التعليمية:

قع تتمثل الكفاءة التعليمية في إعداد ومواءمة محتوى المو

دم في تعلم معارف ومهارات التصميم وفقًا لحاجة المستخ

باستخدام برنامج الفوتوشوب، حداثة المعلومات، تنوع 

 -فيديوهات  –أسلوب عرض المحتوى )ملفات نصية 

صور(، عرض الموضوعات بتسلسل منطقي، عدم وجود 

أخطاء نحوية أو لغوية ظاهرة على الموقع، مناسبة حجم 

ة ألوانها، ونمط الكتابة ووضوحها على الشاشة ومناسب

تزامن سماع المؤثرات الصوتية مع خطوات الشرح على 

البرنامج، وضوح الصوت وتجنب استخدام الصدى مع 

الصوت، االرتباط الوثيق بين محتوى الفيديوهات ومحتوى 

ء الملفات النصية، وضوح الصور داخل الملفات النصية أثنا

 العرض.

 الكفاءة الفنية:

وقت تحميل الموقع، استمرار  تتمثل الكفاءة الفنية في قصر

تشغيل الموقع ألربع وعشرين ساعة في اليوم وسبعة أيام في 

األسبوع، إمكانية التعديل والتحديث لمحتوى الموقع 

التعليمي، عمل الموقع بشكل صحيح باستخدام شاشات 

مختلفة، عدم احتوائه على إعالنات لتفادي تحميل الصفحات 

اضحة الستخدام أي جزء لفترات طويلة  وجود تعليمات و
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من الموقع، الحفاظ على أمان العمليات والخدمات التي 

يقدمها خصوصية المعلومات الشخصية للمستخدم، سهولة 

إيجاد الموقع من خالل محركات البحث، حجم ملفات 

(multimedia صغير بحيث ال تؤثر على سرعة تحميل )

 الصفحة.

مية والتنظيمية استمارة قياس الكفاءة التصميصدق وثبات 

 والتعليمية والفنية للموقع اإللكتروني المقترح:

 :الصدق 

استمارة قياس الكفاءة التصميمية تم التأكد من صدق 

رح لمقتاوالتنظيمية والتعليمية والفنية للموقع اإللكتروني 

من خالل عرضها على مجموعة من السادة األساتذة 

 المحكمين المختصين للتأكد من:

 بارات للمحور التابع له.مالئمة الع -

 دقة صياغة عبارات كل محور. -

 الصحة العلمية للعبارات. -

وقد أجمع جميع المحكمين على صالحية االستمارة 

ة لفنيلقياس الكفاءة التصميمية والتنظيمية والتعليمية وا

 للموقع اإللكتروني المقترح مع إجراء بعض التعديالت

ت وحذف البسيطة مثل إعادة صياغة بعض العبارا

 بعض العبارات أو استبدالها.

 :الثبات 

تم حساب الثبات الستمارة قياس الكفاءة التصميمية 

رح لمقتاوالتنظيمية والتعليمية والفنية للموقع اإللكتروني 

( Cronbach′s Alphaباستخدام اختبار ألفا كرونباخ )

 والتجزئة النصفية، وكانت النتائج كاآلتي:

 (.0.859معامل ألفا ) -

 (.0.93جزئة النصفية )الت -

وتعد هذه القيم مرتفعة نظًرا لقربها من الواحد 

 .مما يؤكد ثبات االستمارة 0.01الصحيح وهي دالة عند 

 تصميم الموقع اإللكتروني: -3

قاميييت الباحثييية باالتفييياق ميييع شيييركة حجيييز مواقيييع 

( hostingوتصيييميم صيييفحات الوييييب لحجيييز استضيييافة )

اسييييم مناسييييب للموقييييع الخيييياص بالبرنييييامج مييييع اختيييييار 

(domain لموضييوع التييدريب، وتييم االتفيياق علييى اسييم )

(handbagscaddesign.com .) 

تم االتفاق مع المصمم على السمات األساسية لشكل 

الموقع اإللكتروني، وقام المصمم بعرض بعض القوالب 

التصميمية المناسبة لمجال التدريب والكورسات، 

برنامج واختارت الباحثة ما هو مناسب لموضوع ال

مم التدريبي مع اقتراح بعض التعديالت، بعد ذلك قام المص

بإجراء التعديالت الالزمة حتى أصبح الموقع على 

 صورته الحالية.

 التصميم البنائي للموقع اإللكتروني: -أ

 تصميم واجهة الموقع اإللكتروني: -

تمثل واجهة الموقع الصفحة الرئيسية وهي أهم صفحات 

التفاصيل الخاصة بموضوع الموقع، حيث تحتوي على 

الموقع لجذب المتدربين أو الزائرين للموقع، وقد قامت 

الباحثة بتصميم شعار خاص بالموقع التدريبي على برنامج 

الفوتوشوب مرتبط باسم الموقع، وكذلك اختارت بعض 

الصور المعبرة عن موضوع التدريب لعرضها في الصفحة 

ت الخاصة بالباحثة الرئيسية، باإلضافة إلى تحضير البيانا

واسم الموقع والسادة المشرفين على البحث، وكتابة الهدف 

من الموقع اإللكتروني المقترح، وقامت الباحثة بإعداد 

مخطط على برنامج الفوتوشوب لترتيب هذه البيانات كما في 

( وفقًا للقالب الذي تم االتفاق عليه وأرسلتها مع 1صورة )

مصمم لتصميم واجهة الموقع نسخة من البيانات والصور لل

 وفقًا للمخطط المعد.

 
 ( المخطط المعد من قبل الباحثة لترتيب بيانات الصفحة الرئيسية1صورة )

 تصميم صفحات الموقع اإللكتروني: -

قامت الباحثة بتوضيح محتويات البرنامج للمصمم 

واختيار طريقة عرضه على الموقع، وقام المصمم 

موقع الخاصة بعرض بإعداد وتصميم صفحات ال
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المحتوى وعرضهم على الباحثة مع إجراء 

 -2التعديالت التي طلبتها الباحثة، وتوضح الصور )

( الشاشات المختلفة لصفحات 5(، )4(، )3أ، ب(، )

 الموقع.

    
 ات التي تظهر للمستخدمأ، ب( التعليم -2صورة )

 
 ي اإللكتروني( الصفحة الخاصة بمحتويات البرنامج التدريب3صورة )

  
 ( الصفحة الخاصة بتفاصيل ومعلومات البرنامج التدريبي اإللكتروني4صورة )

   
( عرض أحد الملفات النصية لمحتوى البرنامج 5صورة )

 التدريبي اإللكتروني

( عرض أحد الفيديوهات الخاصة بمحتوى البرنامج 6صورة )

 التدريبي اإللكتروني

 برمجة الموقع اإللكتروني: -ب

قام المصمم بربط صفحات الموقع الخاصة بعرض محتوى 

البرنامج التدريبي باأليقونات الموجودة بالصفحة الرئيسية 

وبناء عناصر التفاعل واألكواد، وذلك باستخدام لغة البرمجة 

 )ب( )أ(
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(php( ومنصة العمل )laravel وذلك نظًرا لمميزاتها )

تسجيل وسهولة التعامل معها وكذلك قوتها األمنية وإمكانية 

الدخول واالشتراك، مع حفظ بيانات المستخدمين بأمان، 

باإلضافة إلى سهولة تعديل وتطوير البيانات مما يجعل الموقع 

ديناميكي يُمكن المسئول عنه من تعديل المحتوى وبيانات 

 بعض األجزاء دون الحاجة للرجوع إلى المصمم أو المبرمج.

 (productionثالثًا: مرحلة اإلعداد واإلنتاج )

 بناء المحتوى التدريبي: -1

قامت الباحثة بتسجيل  تجهيز وإعداد الفيديوهات: -

فيديوهات لشرح خطوات العمل على برنامج الفوتوشوب 

بالقدر المناسب لعرض مهارات كل درس، وذلك على 

( باستخدام Adobe Photoshop CC 2019إصدار )

( لتسجيل الفيديوهات Camtasia studio 8برنامج )

ت والصورة، وكذلك إلجراء التعديالت والمونتاج بالصو

على الفيديوهات بعد تسجيلها لتحسينها وعرضها بأفضل 

 ما يمكن.

تسجيل  بعد االنتهاء منتجهيز وإعداد الملفات النصية:  -

الفيديوهات الخاصة بكل درس قامت الباحثة بتفريغ 

 Microsoftمحتواها في ملفات نصية باستخدام برنامج )

wordع أخذ لقطات مختلفة من شاشات الفيديوهات (، م

 لتوضيح الخطوات وعرض صور مرحلية لها.

 رفع المحتوى التدريبي على الموقع اإللكتروني: -2

بعد االنتهاء من إعداد الفيديوهات والملفات النصية 

الخاصة بكل درس من دروس البرنامج التدريبي، قامت 

ج التدريبي الباحثة برفع جميع الملفات الخاصة بالبرنام

لى اليوتيوب مع التأكد من جعلها فيديوهات( ع -)ملفات نصية 

على وضع ال يمكن ألحد رؤيتها بدون حصوله على الرابط 

الخاص بها لضمان عدم انتشارها، وذلك لتسهيل عملية رفع 

ل هذه الملفات على الموقع، وتم رفع الملف النصي الخاص بك

 لك باستخدام اإليميلدرس وكذلك الفيديوهات الخاصة به وذ

 والرقم السري الذي تم الحصول عليهم من المصمم إلمكانية

 تعديل وتطوير المحتوى في أي وقت.

 التقييم الداخلي للموقع اإللكتروني المقترح: -3

بعد االنتهاء من رفع جميع عناصر الموقع اإللكتروني 

ت ياناالمختلفة من بيانات الصفحة الرئيسية وشعار الموقع والب

لخاصة بتفاصيل البرنامج التدريبي والمحتوى المكون من ا

فيديوهات وملفات نصية، قامت الباحثة بتحكيم الموقع 

ئة اإللكتروني والبرنامج التدريبي من قبل السادة أعضاء هي

التدريس المحكمين المتخصصين لمعرفة صالحية الموقع 

 ةاإللكتروني من الناحية التصميمية والتنظيمية والتعليمي

والفنية، وكذلك صالحية البرنامج التدريبي اإللكتروني 

ثة، للتطبيق من خالل بعض االستبيانات الُمعدة من قبل الباح

ني وقد أبدوا جميعًا إعجابهم بالبرنامج التدريبي اإللكترو

ط ومحتواه، مع وجود بعض التعديالت البسيطة به أهمها تبسي

تسهيل التحاق الخطوات المتبعة على الموقع اإللكتروني ل

ء المتدربين بالبرنامج التدريبي، وقد قامت الباحثة بإجرا

 التعديالت المطلوبة من جميع المحكمين.

 (Applicationرابعًا: مرحلة التطبيق )

 التجهيز لتطبيق البرنامج التدريبي: -1

تم تجهيز العينة المراد تطبيق البرنامج التدريبي عليها من 

يبي بعنوان تصميم خالل اإلعالن عن برنامج تدر

المصنوعات الجلدية باستخدام برنامج الفوتوشوب في وحدة 

التدريب التابعة لكلية االقتصاد المنزلي بجامعة حلوان  وقد تم 

وضع شروط لاللتحاق بالبرنامج التدريبي، وبلغ عدد 

( متدرب، ورفضت الباحثة السماح بزيادة 35المتدربين )

جائحة كورونا مع األخذ العدد أكثر من ذلك نظًرا لظروف 

 باالحتياطات واالحترازات األمنية.

 تطبيق البرنامج التدريبي: -2

 لعاملتم تطبيق البرنامج التدريبي في الفصل الدراسي الثاني 

 ( مروًرا بعدة مراحل تتمثل في:2021 - 2020الجامعي )

بين : قامت الباحثة باالجتماع بالمتدرمرحلة بدء التطبيق -

ه مج التدريبي ومحتواه وأهدافه ومميزاتوتعريفهم بالبرنا

ع وكذلك الموقع اإللكتروني المقترح للتدريب من خالله، م

ة التأكد من توفير برنامج الفوتوشوب على األجهزة الشخصي

يق الخاصة بالمتدربين وتوفير أجهزة بالمعمل المجهز للتطب

للمتدربين الذين ال يملكون حاسب شخصي )الب توب(، بعد 

 المهاري( مع -طبيق االختبارات القبلية )التحصيلي ذلك تم ت

ار مالحظة األداء المهاري للمتدربين وقد تم تصحيح االختب

 التحصيلي باستخدام مفتاح التصحيح.

: بعيييد االنتهييياء مييين االختبيييارات القبليييية مرحلوووة التطبيوووق -

أوضييحت الباحثيية للمتييدربين المحتييوى المعرفييي والمهيياري 

بي الملحيق بيالموقع اإللكترونيي ميع الخاص بالبرنيامج التيدري

إعطائهم الرابط الخاص بالموقع وشرح خطيوات االسيتخدام، 

واتفقيييت معهيييم عليييى مشييياهدة درس مييين دروس المحتيييوى 

 المعرفيي والمهيياري للبرنييامج أسييبوعيا ثييم االجتميياع بالباحثيية

فييييي المعمييييل المجهييييز بقسييييم الصييييناعات الجلدييييية للتطبيييييق 

فييييذ بعيييض المهيييارات المهييياري، وذليييك مييين خيييالل طليييب تن

المرتبطة بالمحتوى المهياري عليى برنيامج الفوتوشيوب أميام 

وى، الباحثة لمالحظة أداء المتدربين والتأكد من فاعلية المحتي

 واستغرق تطبيق جميع دروس المحتوى ثالثة أسابيع.

: بعييد التأكييد ميين تطبيييق الطييالب مرحلووة إنهوواء التطبيووق -

جيييراء االختبيييارات للمهيييارات المطلوبييية تيييم تحدييييد ميعييياد إل

المعميل اليذي تيم التطبييق  المهاري( في -البعدية )التحصيلي 

بييه للييتمكن ميين مالحظيية األداء المهيياري للمتييدربين، وقييد تييم 

تصيييحيح االختبيييار التحصييييلي باسيييتخدام مفتييياح التصيييحيح 

وكيييذلك االختبيييار المهييياري تيييم تصيييحيحه باسيييتخدام بطاقييية 

االختبيارات أميام  المالحظة ومقياس التقدير من خالل تطبييق

مين  الباحثة لمالحظة األداء المهاري للمتدربين، بعيد االنتهياء

االختبيييارات البعديييية قاميييت الباحثييية بتطبييييق مقيييياس اتجييياه 

 المتدربين نحو البرنامج التدريبي.

 (Evaluationخامًسا: مرحلة التقييم )

 التقييم المرحلي: -1

ت ه وأدواتم تحكيم البرنامج التدريبي وأهداف تقييم قبلي: -

ن القياس المستخدمة من قبل السادة األساتذة المتخصصين م

أعضاء هيئة التدريس لمعرفة مدى صالحيتها لالستخدام، 

في  كما تم تطبيق استمارة االحتياجات التدريبية قبل البدء

إعداد البرنامج التدريبي من قبل أصحاب مصانع 

 للتأكدالمصنوعات الجلدية ومسئولي قسم التصميم والعينة 

د من كفاية االحتياجات التدريبية ووضع أهداف تساعد في س

 هذه االحتياجات.

ثناء بي أتتمثل في تقييم البرنامج التدري تقييم أثناء التطبيق: -

يل التطبيق للتأكد من سير التدريب في المسار الصحيح لتذل

كان العقبات التي تواجه المتدربين أثناء التطبيق قدر اإلم

 لمصادر المستخدمة قي التدريب.والوسائل وا

 التقييم البعدي: -2

قامت الباحثة بإجراء تقييم بعدي لقياس فاعلية البرنامج 

التدريبي وأهدافه، وكذلك التأكد من نجاح الموقع اإللكتروني 

وصالحيته لتطبيق البرنامج التدريبي وتلبية احتياجات 

 -ي المتدربين، وذلك من خالل االختبارات البعدية )التحصيل

المهاري( وتحليل النتائج اإلحصائية لها، كذلك تم توزيع 
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استمارة قياس اتجاه المتدربين نحو البرنامج التدريبي على 

المتدربين لتقييم البرنامج التدريبي من جميع جوانبه وكذلك 

معرفة انطباعات المتدربين نحوه من خالل إجراء التحليل 

 اإلحصائي لنتائجه.

 :Resultsنتائج البحث 

 ينص الفرض األول على ما يلي: الفرض األول:

الموقع اإللكتروني المقترح له فاعلية في تعلم المتدربين معارف  "

ومهارات برنامج الفوتوشوب في تصميم المصنوعات الجلدية 

-Tوللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" " النسائية "

test:كما هو موضح في الجدول التالي " 

 داللة الفروق بين متوسط درجات المتدربين في البرنامج اإللكتروني المقترح قبل وبعد التطبيق ( 7جدول )

 المجـمـوع
المتوسط الحسابي 

 )م(

االنحراف المعياري 

 )ع(

 العينة

 )ن(

 درجات الحرية

 )د.ح(
 قيمة "ت"

مستوى الداللة 

 واتجاهها

 12.015 24.714 القبلي
35 34 33.243 

0.01  

 10.105 130.343 البعدي ديلصالح البع

( 33.243يتضييح ميين الجييدول السييابق أن قيميية "ت" تسيياوي )

(، مما يؤكد وجود 0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى )

فروق حقيقية بين التطبيق القبلي والبعدي في االختبارات )التحصيلي 

ابي المهيياري( لصييالح التطبيييق البعييدي، حيييث كييان المتوسييط الحسيي -

( بينميييا كيييان 130.343ليييدرجات المتيييدربين فيييي التطبييييق البعيييدي )

(، 24.714المتوسط الحسابي لدرجات المتدربين في التطبيق القبلي )

ويدل ذلك على نجاح الموقع اإللكترونيي المقتيرح فيي "تعليم معيارف 

ومهيييارات برنيييامج الفوتوشيييوب فيييي تصيييميم المصييينوعات الجلديييية 

ض المعييارف والمهييارات المتضييمنة النسييائية "، وقدرتييه علييى عيير

بالبرنييامج التييدريبي وسييهولة توصيييلها للمتييدربين، ويرجييع ذلييك إلييى 

كفاءة الموقع اإللكتروني من الناحية التصميمية والتنظيمية والتعليمية 

والفنييية، وسييهولة اسييتخدامه ميين قبييل المتييدربين، باإلضييافة إلييى دقيية 

ع اإللكترونيييي صيييياغة األهيييداف وترابطهيييا وتنظييييم محتيييوى الموقييي

وسييهولته، والدقيية العلمييية واللغوييية فييي صييياغته، كييذلك التنييوع فييي 

فيييديوهات( ودقيية أدوات القييياس  -عييرض المحتييوى )ملفييات نصييية 

 والتقييم وارتباطها بأهداف البرنامج التدريبي المراد تحقيقها. 

        
  (:   2nولمعرفة حجم التأثير تم استخدام معادلة ايتا )

 = درجات الحرية df= قيمة )ت(،  tحيث: 

 0.97=  (2nوبتطبيق المعادلة وجد أن )

 (: dبعد ذلك تم استخدام المعادلة الخاصة بحجم التأثير )

( = 2dوبتطبيق المعادلة تم الحصول على حجم التأثير حيث )

32.33 

 ويتم تحديد حجم مستوى التأثير من خالل التحقق قيد الجدول التالي:

 لجدول المرجعي لتحديد مستويات حجم التأثيرا ( 8جدول )

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جدًا كبير متوسط صغير
2d 0.2 0.5 0.8 1.1 
2n 0.01 0.06 0.14 0.20 

 مبقيم الجدول المرجعي اتضح أن حجوبعد مقارنة القيم الناتجة 

 وبذلك تتحقق صحة الفرض األول.التأثير كبير جدًا، 

هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة في فعالية المواقع وتتفق 

اإللكترونية في عملية التدريب مثل دراسة: )عبد العزيز، هبة رضا 

(، ودراسة )عابد، 2020 -(، ودراسة )سالم، ياسمين فتحي 2018 -

( الذين أكدوا على فاعلية الموقع اإللكتروني 2019 -خالد مصطفى 

لمعرفي واألداء المهاري للمتدربين بعد في رفع مستوى التحصيل ا

االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي على الموقع اإللكتروني 

كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة )الخرباوي، راندا منير  المقترح.

( التي توصلت إلى إتاحة أسلوب 2015 -ومصباح، سمر أحمد 

تضمنه محتوى التعلم الذاتي المرن للمهتمين بمجال التعلم الذي ي

الموقع اإللكتروني المقترح على شبكة األنترنت، ودراسة )غازي، 

( التي أكدت على تحقيق األداء الوظيفي للموقع 2016 -رانيا شوقي 

 اإللكتروني من الناحية التعليمية.

 الفرض الثاني:

 ينص الفرض الثاني على ما يلي:

 يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات تحصيل "

ح المتدربين للمعارف الخاصة بمحتوى الموقع اإللكتروني المقتر

 قبل وبعد الدراسة لصالح التطبيق البعدي "

" كما T-testوللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" "

 هو موضح في الجدول التالي:

 الختبار التحصيلي داللة الفروق بين متوسط درجات المتدربين في التطبيق القبلي والبعدي ل ( 9جدول )

 المجـمـوع
المتوسط الحسابي 

 )م(

االنحراف المعياري 

 )ع(

 العينة

 )ن(

 درجات الحرية

 )د.ح(
 قيمة "ت"

مستوى الداللة 

 واتجاهها

 6.319 15.314 القبلي
35 34 13.505 

0.01  

 5.883 26.571 البعدي لصالح البعدي

( 13.505يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" تساوي )

(، مما يؤكد وجود 0.01وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

فروق حقيقية بين التطبيق القبلي والبعدي في االختبار التحصيلي، 

ويدل ذلك على تحقيق االستفادة المرجوة للمتدربين في تحصيل 

المعارف والمعلومات المتضمنة بالموقع اإللكتروني، ويرجع ذلك 

ألهداف وترابطها وتنظيم المحتوى التدريبي إلى دقة صياغة ا

وسهولته، والدقة العلمية واللغوية في صياغته، ودقة أدوات القياس 

وبذلك والتقييم وارتباطها بأهداف البرنامج التدريبي المراد تحقيقها. 

 تتحقق صحة الفرض الثاني.
وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة التي أكدت على فعالية 

البرامج التدريبية في تحصيل المعارف والمعلومات المتضمنة بها 

 -مثل دراسة: )رفاعي، حاتم أحمد وعبد المنعم، حازم عبد الفتاح 

( ودراسة 2009 -(، ودراسة )محمد   هدى عبد العزيز 2007

(، ودراسة 2016 -)كامل، رانيا مصطفى وإبراهيم، وسام محمد 

 (.2019)جابر، دعاء أشرف  

 الثالث: الفرض

 ينص الفرض الثالث على ما يلي:

يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات اكتساب  "

رح المتدربين للمهارات الخاصة بمحتوى الموقع اإللكتروني المقت

 قبل وبعد الدراسة لصالح التطبيق البعدي "

" كما هو T-testوللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار "ت" "

 ول التالي:ضح في الجدمو
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 داللة الفروق بين متوسط درجات المتدربين في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار المهارى ( 10جدول )

 المجـمـوع
المتوسط الحسابي 

 )م(

االنحراف المعياري 

 )ع(

 العينة

 )ن(

 درجات الحرية

 )د.ح(
 قيمة "ت"

مستوى الداللة 

 واتجاهها

 5.696 9.4 القبلي
35 34 19.738 

0.01  

 4.222 103.772 البعدي لصالح البعدي

( وهي 19.738يتضح من الجدول السابق أن قيمة "ت" تساوي )

فروق  (، مما يؤكد وجود0.01قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

 حقيقتحقيقية بين التطبيق المهاري القبلي والبعدي، ويدل ذلك على 

قع المولمهارات المتضمنة باالستفادة المرجوة في اكساب المتدربين ا

، اإللكتروني، ويرجع ذلك إلى تنظيم المحتوى التدريبي وسهولته

تسلسل المهارات بشكل منطقي، كذلك التنوع في عرض المحتوى 

من خالل استخدام الملفات النصية الموثقة بصور شرح الخطوات 

ف أهداوكذلك الفيديوهات، ودقة أدوات القياس والتقييم وارتباطها ب

تحقق ك توبذل لبرنامج التدريبي بالموقع اإللكتروني المراد تحقيقها.ا

 صحة الفرض الثالث.
وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة التي أكدت على فعالية 

البرامج التدريبية في اكساب المتدربين للمهارات المتضمنة بمحتوى 

 -عبد هللا  البرنامج التدريبي مثل دراسة: )آل رشيد، فاطمة بنت

( ودراسة )عبد 2015 -(، ودراسة )مهران، سارة إبراهيم 2007

(، ودراسة 2015 -الحميد، عبير إبراهيم ومعيوف، سلمى أحمد 

(، ودراسة )الخرباوي، راندا 2016 -)التركي، هدى بنت سلطان 

 (.2016 -منير وحسني، رشا حسن 

 الفرض الرابع:

 ينص الفرض الرابع على ما يلي:

 ترونيالمتدربين إيجابية نحو التعلم من خالل الموقع اإللك آراء "

 المقترح "

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب التكرارات والنسب المئوية كما 

 هو موضح في الجدول التالي:

 النسب المئوية آلراء المتدربين نحو الموقع اإللكتروني المقترح  ( 11جدول )

 م
 البنود

 ر موافقغي موافق إلى حد ما موافق

 % العدد % العدد % العدد

 أهداف البرنامج اإللكتروني:

 %0 - %2.9 1 %97.1 34 .أهداف البرنامج المقترح واضحة ومعلنة منذ البداية  1

 %0 - %8.6 3 %91.4 32 .أهداف البرنامج التدريبي تحققت في نهاية التدريب  2

 :المحتوى التعليمي

قترح منظمة بشكل منطقي المادة التعليمية للبرنامج الم  3

 .ومتسلسل
32 91.4% 3 8.6% - 0% 

يحتوي البرنامج المقترح على عدد كافي من األنشطة   4

 .والتدريبات العملية
32 91.4% 3 8.6% - 0% 

يتناسب المحتوى العلمي للبرنامج مع الفترة الزمنية   5

 .المحددة
26 74.3% 7 20% 2 5.7% 

 %0 - %20 7 %80 28 .رنامج بالحداثةتتسم المادة العلمية لمحتوى الب  6

 %0 - %5.7 2 %94.3 33 .محتوى المادة العلمية سهل الفهم من خالل البرنامج  7

 البرنامج اإللكتروني المقترح:

 %0 - %2.9 1 %97.1 34 .يسهل استيعاب البرنامج بصورته الحالية  8

 يلبي البرنيامج المقتيرح االحتياجيات المهاريية ليدى المتيدرب  9

 .مجال تعلم تصميم المصنوعات الجلديةفي 
32 91.4% 3 8.6% - 0% 

يسيياعد البرنييامج المقتييرح علييى اكتسيياب خبييرات ومعييارف   10

 .جديدة للمتدرب في مجال تصميم المصنوعات الجلدية
34 97.1% 1 2.9% - 0% 

يسييياعد البرنيييامج المقتيييرح عليييى اكتسييياب مهيييارات جدييييدة   11

 .جلديةللمتدرب في مجال تصميم المصنوعات ال
34 97.1% 1 2.9% - 0% 

يُعين البرنامج المقترح المتدرب على تحسيين مسيتوى األداء   12

 .في مجال تصميم المصنوعات الجلدية
33 94.3% 2 5.7% - 0% 

يييؤدي البرنييامج المقتييرح إلييى تكييوين اتجاهييات إيجابييية لييدى   13

المتدرب نحو تصيميم المصينوعات الجلديية باسيتخدام بيرمج 

 .الحاسب اآللي
34 97.1% 1 2.9% - 0% 

يواكيب البرنيامج المقتييرح التطيور العلمييي والتكنوليوجي فييي   14

مجال تصميم المصنوعات الجلدية باسيتخدام بيرمج الحاسيب 

 .اآللي
30 85.7% 5 14.3% - 0% 

يسييهم البرنييامج المقتييرح فييي التنمييية المهنييية للمتييدرب فييي   15

 .مجال تصميم المصنوعات الجلدية
33 94.3% 2 5.7% - 0% 

يساعد البرنامج المقترح على إنتاج تصيميمات بجيودة عاليية   16

 .بالمقارنة بالتصميمات الُمعدة يدويًا
33 94.3% 2 5.7% - 0% 

ييييوفر البرنيييامج المقتيييرح الوقيييت والجهيييد المسيييتغرق لتنفييييذ   17

 .التصميم وإنهائه
32 91.4% 3 8.6% - 0% 

 %0 - %5.7 2 %94.3 33ة والعمليية يفيد البرنامج المقترح المتدرب من الناحيية العلميي  18
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 م
 البنود

 ر موافقغي موافق إلى حد ما موافق

 % العدد % العدد % العدد

 .في مجال التخصص

يساعد البرنامج المقترح في صقل المتدرب بمهارات تحسين   19

 .مستوى أدائه في مجال تصميم المصنوعات الجلدية
31 88.6% 4 11.4% - 0% 

يحتييوي البرنييامج المقتييرح علييى موضييوعات جديييدة بالنسييبة   20

 .يةللمتدرب في مجال تصميم المصنوعات الجلد
33 94.3% 2 5.7% - 0% 

يجيييذب البرنيييامج المقتيييرح اهتميييام المتيييدرب ليييتعلم تصيييميم   21

 .المصنوعات الجلدية
29 82.9% 5 14.3% 1 2.9% 

يزيد البرنامج المقترح من ثقة المتدرب في مهاراته وقدراته   22

 .الفنية كمصمم مصنوعات جلدية
33 94.3% 2 5.7% - 0% 

ب لتنمييية مهاراتييه وقدراتييه يييدفع البرنييامج المقتييرح المتييدر  23

الفنية في مجال تصميم المصنوعات الجلدية باستخدام برامج 

 .الحاسب اآللي
32 91.4% 3 8.6% - 0% 

يساعد البرنامج المقترح على رفع مستوى المتدرب المتعثير   24

 .في تصميم المصنوعات الجلدية
32 91.4% 3 8.6% - 0% 

 %2.9 1 %0 - %97.1 34 .ريبيأنصح الجميع بااللتحاق بالبرنامج التد  25

 يتضح من الجدول السابق أن:

ت آراء المتيدربين اتجيياه البرنييامج التيدريبي اإللكترونييي جيياء -

%( 97.1 -% 74.3جميعهييا بنسييب مرتفعيية تتييراوح بييين )

حيييث أكييدوا علييى وضييوح أهييداف البرنييامج وإعالنهييا منييذ 

البداييية وكييذلك تحقيييق أهييداف البرنييامج فييي نهاييية التييدريب 

أكييد نسيييبة  %(، كمييا97.1 -% 91.4نسييب تتييراوح بييين )ب

%( مييين المتيييدربين عليييى تسلسيييل المحتيييوى العلميييي 91.4)

وتنظيمه بشكل منطقيي وكيذلك احتوائيه عليى عيدد كيافي مين 

ى تناسب المحتوباإلضافة إلى  ، والتدريبات العمليةاألنشطة 

دة الميا العلمي للبرنيامج ميع الفتيرة الزمنيية المحيددة، وحداثية

لمية لمحتوى البرنامج وسهولة فهمهيا بنسيب تتيراوح بيين الع

(74.3 %- 94.3.)% 

المتيدربين أن البرنيامج التيدريبي %( من 97.1نسبة )وترى  -

يسييهل اسييتيعابه بصييورته الحالييية ويسيياعدهم علييى اكتسيياب 

خبيرات ومعييارف ومهييارات جديييدة فييي مجييال المصيينوعات 

ج %( أن البرنييييام91.4أوضييييحت نسييييبة )الجلدييييية، كييييذلك 

المقتيييرح يلبيييي االحتياجيييات المهاريييية ليييديهم وييييوفر الوقيييت 

  .المستغرق لتنفيذ التصميم وإنهائهوالجهد 

البرنيامج %( مين المتيدربين عليى أن 94.3كما أكدت نسبة ) -

لميية المقترح يسهم في تنميتهم مهنيًيا ويفييدهم مين الناحيية الع

يزيييد ميين ثقييتهم فييي ، وكييذلك والعملييية فييي مجييال التخصييص

 تهم وقدراتهم الفنية كمصممين مصنوعات جلدية.مهارا

%( أن البرنيييامج المقتيييرح ييييدفع 91.4وكيييذلك تيييرى نسيييبة ) -

المتييدرب لتنمييية مهاراتييه وقدراتييه الفنييية فييي مجييال تصييميم 

، المصييينوعات الجلديييية باسيييتخدام بيييرامج الحاسيييب اآللييييي

يسيياعد علييى رفييع مسييتوى المتييدرب المتعثيير فييي تصييميم و

 .المصنوعات الجلدية

الجميييع بااللتحيياق ميين المتييدربين  %(97.1)تنصييح نسييبة و -

ين ، وييدل ذليك عليى إيجابيية آراء المتيدرببالبرنامج التدريبي

 وبوذلك تتحقوق صوحةوتقبلهم للبرنامج التدريبي اإللكتروني، 

 الفرض الرابع.
وتتفق هذه النتيجة مع معظم الدراسات السابقة التي توصلت 

تدربين نحو البرنامج إلى تكوين اتجاه إيجابي لدى الم

التدريبي المقترح بمحتوياته مثل دراسة: )مصطفى، هالة 

 (.2021 -(، ودراسة )بخيت، عماد زايد 2013 -محمد 

 كما تتفق مع دراسة )الخرباوي، راندا منير ومصباح، سمر

وصلت إلى تكوين اتجاه إيجابي لدى ت( التي 2015 -أحمد 

ي الموقع اإللكترونالطالبات نحو تصميم األزياء من خالل 

 المقترح.

 :Conclusionاخلالصة 

مما سبق يتضح أن فروض الدراسة قد تحققت جميعًا، ويمكن 

 تلخيص ما توصلت إليه الدراسة كما يلي:

 أكد الفرض األول على وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسط -1

قع درجات المتدربين في البرنامج التدريبي المقدم خالل المو

موقع ة الالمقترح بين القبلي والبعدي، مما يثبت فاعلي اإللكتروني

 ب فياإللكتروني المقترح القائم على استخدام برنامج الفوتوشو

تعلم الطالب معارف ومهارات تصميم المصنوعات الجلدية 

 النسائية

ط أكد الفرض الثاني على وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوس -2

ي والبعدي لالختبار درجات المتدربين في التطبيق القبل

التحصيلي لصالح التطبيق البعدي، حيث ساعد الموقع 

اإللكتروني المقترح المتدربين في تحصيل المعارف 

 والمعلومات المتضمنة به.

ط أكد الفرض الثالث على وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوس -3

ي مهاردرجات المتدربين في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار ال

التطبيق البعدي، ويدل ذلك على فعالية الموقع لصالح 

نة اإللكتروني المقترح في اكساب المتدربين للمهارات المتضم

 بمحتوى البرنامج التدريبي.

 نحو أكد الفرض الرابع على تكوين اتجاه إيجابي لدى المتدربين -4

ح مقترالبرنامج التدريبي المقدم من خالل الموقع اإللكتروني ال

 رنت.عبر شبكة اإلنت

 :Recommendationsالتوصيات 

ي تروناالستفادة من نتائج البحث الحالي واستخدام الموقع اإللك -1

( لطالب 3المقترح في التدريس بمقرر حاسب آلي متخصص )

 الفرقة الرابعة بقسم الصناعات الجلدية.

االهتمام بتنظيم دورات تدريبية إلكترونية في مختلف  -2

 نوعات الجلدية.الموضوعات المتعلقة بمجال المص

ة تصميم مواقع إلكترونية في مجال الصناعات الجلدية لمواكب -3

ئحة المستحدثات التكنولوجية والتغلب على الظروف الراهنة )جا

 كورونا(.

ة تلبيلالربط بين التدريب والتعليم في مجال المصنوعات الجلدية  -4

ق االحتياجات الفعلية للخريجين وتنمية قدراتهم لمواكبة سو

 .العمل

 :referenceاملراجع 

" لمعجم الوجيزا(: "1994) ------------------------- -1

 الهيئة العامة لشئون المطابع األميرية.
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ميم األس  العلمية لتص(: "2017إبراهيم، شيماء عبد الفتاح ) -2

" رسالة ماجستير بعض نماذج المصنوعات المختلفة وبناء

 حلوان.غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلي، جامعة 

تصميم األزياء (: "2006أبو موسى، إيهاب فاضل ) -3

" والتطبيقات العملية لبعض برامج الرسوم على الحاسوب

 ، دار الحسين للطباعة والنشر.2الجزء الثاني، ط

"فاعلية برامج التصميم (: 2017أحمد، السعيد محمد ) -4

 الرقمي على جودة تصميم وإعداد نماذج األحذية الجلدية"
عة تير غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلي، جامرسالة ماجس
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