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  برنامج تدریبي لرفع كفاءة السیدات في إعادة ضبط الجونلة الجاھزة

A training program for the elevation of the efficiency of females in re-tuning 
ready-made Skirt 

  دعاء نبیل علي سالمة/ د
  جامعة المنیا -كلیة التربیة النوعیة ، صاد المنزليمدرس المالبس والنسیج قسم االقت

   
  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 

دة من  تنمیة الموارد البشریة ھي سلسلة من اإلجراءات واألسس تھدف إلى تنظیم األفراد للحصول على أقصى فائ
ً لتحقی ومما الشك فإن الجامعات  .ق عملیة التنمیة الشاملةالكفاءات البشریة واستخراج أفضل طاقاتھم ، وتعد مدخال

ث  ة ، حی والمؤسسات التعلیمیة تعتبر القاسم المشترك األعظم في أي عملیات للتنمیة الشاملة تتم علي مستوى الدول
ا دعا الب اج ، مم ة اإلنت ع عجل ي دف ى أنھا معینة بالدرجة األولي بتنمیة الموارد البشریة المدربة للمشاركة ف ة إل احث

اؤال .إعداد برنامج تدریبي لرفع كفاءة السیدات في إعادة ضبط الجونلة الجاھزة ي التس  تتتلخص مشكلة البحث ف
ة إلعادة ضبط ما األسس العلمیة التي یقوم علیھا التدریب إلكساب المتدربات المعارف والمھارات  :ة اآلتی الالزم

ة الجاھزة دریبي ؟م ؟ الجونل امج الت ات البرن ارف  ا ھي مكون ي إكساب المع دریبي ف امج الت ة البرن دى فاعلی ا م م
ارات األساسیة   ؟إلعادة ضبط الجونلة الجاھزة الالزمة األساسیة ما مدى فاعلیة البرنامج التدریبي في إكساب المھ
ة الجاھزة  الالزمة ي البحث ھدفوی ؟إلعادة ضبط الجونل دى فا : ال د م ي إكساب تحدی دریبي ف امج الت ة البرن علی

اھزة ة الج بط الجونل ادة ض ة إلع ارات الالزم ارف والمھ ى المع ق ، وال ا یحق ریة بم وارد البش ة الم دریب وتنمی ت
رفع و عداد وتدریب السیدات إلكسابھم مھارات یتطلبھا سوق العملاوكذلك  احتیاجات المجتمع ویتواءم مع تطوره
واق العمل ال ي أس یة ف درة التنافس ةالق ة والخارجی ـج البحـث .محلی ك  : منھ ي وذل نھج التجریب ث الم ذا البح ع ھ اتب

ھ لمالءمتھ ي فروض ق ف ل   .لتحقیق أھداف البحث والتحق ي البحث  وتوص ھ  ال ین أن ً ب ة إحصائیا روق دال توجد ف
ة زكذلك  .قبل وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي للبرنامج التدریبيمتوسطي درجات المتدربات  روق دال توجد ف

دي ق البع ً بین متوسطي درجات المتدربات في المعارف المكتسبة قبل وبعد التدریب لصالح التطبی ھ ،  إحصائیا وأن
الح  دریب لص د الت ل وبع بة قب ارات المكتس ي المھ دربات ف ات المت طي درج ین متوس ً ب ة إحصائیا روق دال د ف توج

  التطبیق البعدي ، 
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  :Introductionمقدمة 
ادیة  ة االقتص ة التنمی ر عملی م عناص د أھ ریة أح وارد البش ر الم تعتب
ل  رورة تفعی واالجتماعیة ، حیث تركز الدراسات والبحوث علي ض
رات  تیعاب المتغی لیم واس یط الس الل التخط ن خ ریة م ات البش الطاق

ة  نظم اإلداری ة ال ةومواءم ات التنمی ع متطلب ل م رامج التأھی  .وب
)www.bab.com(  

ة  ات الكامن د الطاق ذي یول ي ال ورد الحقیق ي الم ریة ھ الموارد البش ف
ة رى بالمنظم ول األخ دیر األص واي ( .ویبدع ویبتكر وی اري كش : ب

  )133: م 2002
ریة ھي سل دف فتنمیة الموارد البش راءات واألسس تھ ن اإلج سلة م

ریة  اءات البش ن الكف دة م إلى تنظیم األفراد للحصول على أقصى فائ
ة  ة التنمی ق عملی ً لتحقی دخال د م اتھم ، وتع ل طاق تخراج أفض واس

  .)372: م 2008: محمد أیمن عبد اللطیف (الشاملة ، 
ادرف ر الق و العنص ویر ، وھ ة التط اس عملی  العنصر البشرى ھو أس

ة  ھ لمواكب ة مھارات الل تنمی ن خ ده م ذي نری ر ال ق التغی ى تحقی عل
ي  ة ف التطور الھائل في أسالیب العمل في ظل مبادئ التنافسیة خاص

 )www.amon.nic.gov( .قطاع صناعة المالبس الجاھزة
ري ر البش وازي  فإعداد العنص ى ت ً حت ا ا دولی رف بھ بمستویات معت

ً لجذب  ً ھاما في قدراتھا وكفاءتھا المستویات العالمیة ، یعتبر عنصرا
ً جدیدة للمنتجات افس  االستثمارات األجنبیة ویفتح أسواقا المصریة تن

ة  ة مدرب دة لعمال ل جدی رص عم یح ف ا یت ز ، كم ا المتمی فیھا بإنتاجھ
ى المناف ادرة عل م ق ن ث ً بجدارة وم ا ً وخارجی ا ة محلی ن (س عید حس س

  .)171: م 2002: عبد الرحمن 
ة  الل كاف ن خ ة م ة التنمی ولتنمیة الموارد البشریة البد من دعم عملی
تالءم  دمات ت ویر خ ة لتط ات العلمی ة المؤسس ة وخاص زة الدول أجھ
ع  ي تتمت س الت ناعة المالب ة ص ناعة وخاص اع الص ات قط وحاج

ات بالعدید من الخصائص والمم د محرك یزات التي تؤھلھا لتكون أح
الق ( .دفع عجلة التنمیة البشریة في مصر : م 2002: محمد عبد الخ

87 (  
ریة  ً بتنمیة القوى البش ً وثیقا ً من التدریب والتنمیة ارتباطا ویرتبط كال

االت  ة المج ي كاف ع ف الي المجتم ان وبالت ة اإلنس  ،بھدف تحقیق تنمی
ة ویعتبر علماء النفس ال ول المطروح ین الحل ن ب دریب م صناعي الت

ة  اریة الحدیث كالت الحض ل المش ل  ،لح ن قبی ر م دریب یعتب فالت
ذى  دور ال ن لعب ال رد م ین الف االستثمار في الرأسمال البشرى لتمك

  .)13: م 2005: إیمان مرعى (یسند إلیھ فى إطار البیئة الحدیثة 
اء ا ي بن ر ف د یظھ ردود وعائ تج فالتدریب لھ م ري المن ر البش لعنص

ى مستوى  ة عل اءة اإلنتاجی والفعال الذي یساھم بدوره في زیادة الكف
ل ة كك رحمن ( .المنظم د ال ل عب اط ) 239: م 2007: أم و نش ، فھ

رات  مخطط یھدف إلى إحداث تغییرات في معلومات ومھارات وخب
  )www.wikipedia.org( .واتجاھات األفراد

داد ي إع ة ال عي الدول ارات  وتس ع مھ ى رف دف إل ة تھ رامج تدریبی ب
ذه  ذ ھ تم تنفی ل للشباب ، وی رص عم وفیر ف األفراد والمساھمة في ت
الیب  اھج وأس ث من البرامج على أحدث نظم التدریب العالمیة من حی

اع الصنا اندة لقط دعم والمس ل ال عة التدریب كما أكدت على تقدیم ك
ي  یر ف ریة تس ناعة المص دیث الص تراتیجیة تح ى أن إس یره إل مش

وعة داف الموض ة واألھ ً للرؤی ا حیح وفق اه الص  .االتج
.(www.mfti.gov.eg)      
دریب ف د الت الیب وقواع دیث أس ویر وتح و تط ي ھ دي األساس التح

ً في زیادة القدرة التنافسیة  ً حاسما ا  ،والتنمیة والتي تعتبر عنصرا مم
ریة یدعو إ وارد البش ة الم دریب وتنمی رورة تأسیس شبكة للت ى ض ل

  .لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي في صناعة التدریب
ى  دعائم ف ائز وال م الرك د أھ الي أح وتعتبر الصناعة في عصرنا الح

ان  اديالبنی اط  االقتص ف النش ي یتوق ناعي، والت ى  الص ا عل بھ
ة المدرب وادر الفنی داد الك رورة إع ا ض ریة وتنمیتھ وى البش ة والق

ن  ن م ي یمك ذه الصناعة الت اءة ھ ات كف باستمرار لضمان نجاح وثب
م  د أھ ل أح ث تمث ة ، حی ة التنمی ع عجل ي دف اھمة ف ا المس خاللھ
د  ذا فق ر  ، ل ام كبی ي اھتم تحوذ عل ي تس ادیة الت ات االقتص القطاع
اء  یة لبن ة أساس ا دعام س باعتبارھ ناعة المالب ة بص ت الدول اھتم

  .مستقبلال
س وتنوعت الدراسات التي  ي صناعة المالب دریب ف ت الت ل تناول مث

ة ة  Trevor Morrow : 2001" " دراس د "، ودراس اتم أحم ح
اعي ود رف ة " م2002:  محم " Jim Phillips : 2002"، ودراس

رف  ي التع دفا ال ر استخدام التي ھ رامجأث اب  ةتدریبی الب ى اكتس عل
ر ارات لألف ذلك  اد ،المعارف والمھ ة ك  Yen- Pablo Bo"دراس

http://www.bab.com(
http://www.amon.nic.gov(
http://www.wikipedia.org(
http://www.mfti.gov.eg)
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HSU & Brian Kleiner  : 2000 "ة ، و  Uywn VU"دراس
 حیث توصال )م2004: إبراھیم صابر محمد "، ودراسة " 2003 :

اب  ي إكس دریبي ف امج الت ة البرن ى فاعلی رادإل ارف  األف المع
ة  ات الحیاك ة لتقنی ارات الالزم ة والمھ ي دراس افة ال  "، باإلض

"Akuratiyagamage & Vathsala : 2005 ة ، ودراس
"Anonymous : 2006 " رامج ة ب ي فعالی دت عل ا أك وجمیعھ

دربین ، اءة المت ع كف ي رف ا ف دریب وأثرھ ة  الت ذلك دراس ك
"Martineau Jennifer Wells : 1995 " ة  Ross"، ودراس

Lawrence Peckford : 2000 " ، ة  : Alex Blyth"ودراس
د م"ودراسة ، " 2004 اح حاتم أحم د الفت ازم عب اعي ، ح ود رف حم

نعم د الم ي " م2007 : عب تمرار ف ة االس ي أھمی د عل ا أك وجمیعھ
   .عملیات التدریب

م  ر القاس ة تعتب ات التعلیمی ات والمؤسس إن الجامع ك ف ا الش ومم
ي مستوى  تم عل املة ت ة الش ات للتنمی ي أي عملی م ف المشترك األعظ

ة األ ة بالدرج ا معین ث أنھ ة ، حی ریة الدول وارد البش ة الم ي بتنمی ول
إلى إعداد  ةمما دعا الباحثللمشاركة في دفع عجلة اإلنتاج ،  المدربة

ة  بط الجونل ادة ض ي إع یدات ف اءة الس ع كف دریبي لرف امج ت برن
  .الجاھزة
  :Statement of the problemالبحث  مشكلة

  :ة اآلتی تتتلخص مشكلة البحث في التساؤال
إلكساب  ما األسس العلمیة التي یقوم علیھا التدریب -1

الالزمة إلعادة ضبط الجونلة المتدربات المعارف والمھارات 
 ؟ الجاھزة

 ما ھي مكونات البرنامج التدریبي ؟ -2
ما مدى فاعلیة البرنامج التدریبي في إكساب المعارف  -3

  ؟إلعادة ضبط الجونلة الجاھزة الالزمة األساسیة
ما مدى فاعلیة البرنامج التدریبي في إكساب المھارات  -4

 ؟إلعادة ضبط الجونلة الجاھزة  الالزمةسیة األسا
  :Objectivesف البحث اھدأ

  :یھدف ھذا البحث إلى 
ارف  -1 اب المع ي إكس دریبي ف امج الت ة البرن دى فاعلی د م تحدی

 .والمھارات الالزمة إلعادة ضبط الجونلة الجاھزة
ع  -2 ات المجتم ق احتیاج ا یحق ریة بم وارد البش ة الم دریب وتنمی ت

 .ویتواءم مع تطوره
 .وتدریب السیدات إلكسابھم مھارات یتطلبھا سوق العملإعداد  -3
  .رفع القدرة التنافسیة في أسواق العمل المحلیة والخارجیة -4

  :  Significance أھمیـة البحـث
  : ترجع أھمیة ھذا البحث إلى 

 .إبراز دور المؤسسات التعلیمیة فى تنمیة الموارد البشریة -1
وافر تلبیة احتیاجات سوق العمل في إعداد كوادر فنیة مد -2 ة تت رب

ور  ة التط ؤھلھم لمواكب ي ت ة الت فیھا القدرات المعرفیة والمھاری
 .السریع في مجال صناعة المالبس

ل وتحسین مستوى  -3 قد یساھم ھذا البحث في إیجاد مجاالت للعم
 ً ً إیجابیا  .األداء مما یؤثر على الدخل القومي تأثیرا

  :  Terminology مصطلحات البحث
  : ـ برنامـج 

  ) 47: 2001: المعجم الوجیز( لعمل ما ةالمرسومھو النقطة   -
ھو مجموعة من الخبرات التي تعالج عدة موضوعات متكاملة   -

وشاملة من الناحیة النظریة والعملیة حتى تؤدي العملیة 
  .)228: م 1997: كوثر كوجك ( .رھاالتعلیمیة دو

  : ـ التدریـب 
فیقال درب  التعوید والتأدیب والمران یعنيفي اللغة العربیة   -

: محمد أیمن عبد اللطیف( .الفرس أي أدبھ وعلمھ ومرنھ
  .)367: م 2007

نشاط علمي یھدف إلى صقل المعارف وتنمیة الكفاءات وتغییر   -

  .)254: م 2007: كامل علي متولي ( .السلوكیات
نشاط مخطط یھدف إلى تزوید األفراد بمجموعة من المعلومات   -

 .ى زیادة معدالت أداء الفرد في عملھوالمھارات التي تؤدي إل
  ) 211: م 2000: صالح الدین محمد (

 : ـ البرنامج التدریبي 
بنیة مستقلة من مجموعة المھارات المراد إیصالھا إلى المتدربة   -

منظم یبدأ بتحدید األھداف وینتھي  أسلوبوالتي تصاغ وفق 
  )www.wikipedia.org( .بعملیة التقییم

  :البرنامج التدریبي في ھذا البحث ـ المقصود ب
معینین ومدى زمني محدد  وعمقبرنامج مصمم بمحتوى   -

لتغطیة االحتیاجات التدریبیة ، فیسھم تكامل وفاعلیة المدخالت 
  .في تحقیق جودة عملیة التدریب

  :  الضبطـ 
بین شكل الجسم والخطوط الخارجیة وكذلك  الحقیقيالتوافق   -

ل التصمیم للزى بحیث ینسدل بنعومة الخطوط البنائیة داخ
وإنسیابیة ویتحقق فیھ التوازن واالتساق والمالئمة فیظھر الزى 

 ,Aldrich. (فى شكل أكثر جاذبیة وجماال على الجسم
Winifred : 1999 : 10(  

   Hypothesis فروض البحث
دربات  -1 ات المت طي درج ین متوس ً ب ائیا ة إحص توجد فروق دال

 .التدریب لصالح التطبیق البعديقبل وبعد  للبرنامج التدریبي
دربات  -2 ات المت طي درج ین متوس ً ب ائیا ة إحص توجد فروق دال

ق  الح التطبی دریب لص د الت ل وبع بة قب ارف المكتس ي المع ف
  :فرعیة الفروض ال، ویندرج تحت ھذا الفرض   البعدي

ات  "أ – 2"  طي درج ین متوس ً ب ائیا ة إحص روق دال د ف توج
ارف  ي المع دربات ف ة المت وذجالخاص دیل نم ام بتع ل  األم قب

  . وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي
ات  "ب – 2" طي درج ین متوس ً ب ائیا ة إحص روق دال د ف توج

ة  ارف الخاص ي المع دربات ف وذجالمت دیل نم ف بتع ل  الخل قب
  . وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي

دربا -3 ات المت طي درج ین متوس ً ب ائیا ة إحص ت توجد فروق دال
ق  الح التطبی دریب لص د الت ل وبع بة قب ارات المكتس ي المھ ف

  :فرعیة الفروض الالبعدي ، ویندرج تحت ھذا الفرض 
ات  "أ – 3" طي درج ین متوس ً ب ائیا ة إحص روق دال د ف توج

ة  ارات الخاص ي المھ دربات ف وذجالمت دیل نم ام  بتع ل األم قب
  . وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي

ات تو" ب – 3"    طي درج ین متوس ً ب جد فروق دالة إحصائیا
ة  ارات الخاص ي المھ دربات ف وذجالمت دیل نم ف  بتع ل الخل قب

  . وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي
  : Methodologyالبحث  منھج

لتحقیق أھداف  لمالءمتھاتبع ھذا البحث المنھج التجریبي وذلك 
   .البحث والتحقق في فروضھ

 :  Sample عینـة البحـث
، تم تدربیھم في الفترة من  ةمتدرب) 40(ث من تكونت عینة البح

  .م1/8/2017م إلى 1/7/2017
  : أدوات البحـث 

  .بناء البرنامج التدریبي -1
لقیاس أثر التحصیل ) بعدي/ قبلي (اختبار تحصیلي معرفي  -2

 قبل التدریب وبعده 
  .)بعدي/ قبلي (اختبار مھاري  -3
  .رنامجمقیاس تقدیر لقیاس المھارات التي یحتویھا الب -4

 :   Delimitations حـدود البحـث
  .إعادة ضبط الجونلة الجاھزةالتدریب على 
  : Theoretical Framework اإلطار النظري

  : أھمیـة التدریـب 

http://www.wikipedia.org(
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   .یحسن من قدرات الفرد وینمي مھاراتھ: على مستوى الفرد  -1
یعتبر التدریب احد سمات المنظمات : على مستوى المنظمة  -2

التي تحرص على مواكبة كل تغیر في مجال استخدامات 
التكنولوجیا ، فبدون وجود قوة بشریة مطورة وقادرة على 

لن یستطیع كال من الفرد أو المنظمة تحقیق , استیعاب التغیر 
عبد الرحمن توفیق ( .أھداف النمو والرخاء في المستقبل

  )16:م 2002:
یحقق التدریب للمجتمع طاقات إنتاجیة : على مستوى المجتمع  -3

ً ، وتقلیل أكبر، واالرتقاء بمستوى اإلنت ً ونوعا اج والخدمات كما
الوقت والنفقات الالزمة لألداء نتیجة االرتقاء بمستوى أداء 

 )243: م 2007: أمل عبد الرحمن ( .الموارد البشریة
  :  منظومـة التدریـب

داخل  زاء أساسیة تت ة أج ن أربع یعتبر التدریب نظام مفتوح یتألف م
ً في تكامل وثیق ، ولك ل جزء أھمیتھ الخاصة في حركة وتترابط معا

ف : (النظام الكلي وذلك كما یلي  د اللطی ن عب : م  2008: محمد أیم
382(.  
  :المدخـالت : أوالً 

ة  ات معین اعھا لعملی راد إخض زاء الم یقصد بمدخالت التدریب األج
ة ،  لتحویلھا إلى أشیاء جدیدة أو إكسابھا مواصفات وخصائص معین

  :تدریب إلى وتنقسم مدخالت نظام ال
  .المدربین ، المتدربات ، الفنیین: مدخالت بشریة تتمثل في  -1
 :مدخالت مادیة تتمثل في  -2

الخبرات والمعارف والمعلومات المطلوب إكسابھا - أ
  .للمتدربین

  .األھداف التدریبیة- ب
عبد (توفیر المحتوي التدریبي المناسبة لعملیة التدریب -ج

  )53: م 2003: الحكم أحمد الخزامي 
المتاح إلتمام عملیة  الماديمدخالت مالیة تتمثل فى الدعم  -3

: م 2008: كامل علي متولي ( .)مخصصات التدریب(التدریب 
266(  

  : العملیـات : ثانیاً 
ل األداء  ن أج دریب م ا إدارة الت وم بھ ي تق راءات الت ي اإلج ل ف تتمث

ي  ، وتتم عملیة تحویل المدخالت األمثل لتحقیق األھداف التدریبیة إل
  :مخرجات على عدة مراحل ھي 

 توصیف وتحلیل العملیات واإلجراءات.  
 توصیف وتحلیل سلوك األفراد وتقییم أدائھم.  
 ة ات التدریبی د االحتیاج ادي ( .تحدی ان الزی ادل رمض : ع

 )211:م 2009
 تجھیز المعدات التدریبیة.  
 تنفیذ النشاط التدریبي واإلشراف علیھ.  
 م 2008: كامل علي متولي ( .تقییم النشاط التدریبيمتابعة و :

266(. 
  :المخرجـات : ثالثاً 

ام  ابقة للنظ ات الس ن العملی ي نتجت ع ازات الت سلسلة النتائج واإلنج
التدریبي ، فھي حصیلة التفاعل بین المدخالت والعملیات واندماجھم 

رات المعرفی ي التغیی ات ف ك المخرج ل تل ً ، وتتمث ویا ة س ة والمھاری
د اللطیف. (والسلوكیة والمعنویة والمادیة ن عب : م 2008: محمد أیم

398(.  
  :التغذیة المرتدة : رابعاً 

ام  ات النظ ین مخرج ة ب راء مقارن ة إج ى بمثاب دریبيوھ ین  الت وب
ً لتحدید مدى مطابقة النتائج الفعلیة للنتائج  األھداف الموضوعة مسبقا

اب (فات وعالجھا المستھدفة ، وتحدید االنحرا د الوھ د عب على محم
  .)192: م2002: وآخرون

  : المبادئ الرئیسیة للتدریب
  :التدریب نشاط رئیسي مستمر : أوالً 

ة ،  ة والخارجی رات الداخلی ة للتغی رة نتیج ات متغی ل احتیاج فھو یقاب
ة  ة دائم اك حاج دریب ، فھن ده الت ف عن ین یتوق د مع اك ح یس ھن فل

ات اب معلوم ریع  الكتس ر الس ة للتغی دة نتیج ارات جدی ومھ
دة  .والمتواصل في طرق وأسالیب العمل وظھور االختراعات الجدی

  .)374: م 2008: محمد أیمن عبد اللطیف (
  :التدریب نظام متكامل ولیس نظام عشوائي : ثانیاً 

درات  ارات والق ات والمھ من المعلوم ة تتض ة متكامل دریب عملی الت
ات وال ي واالتجاھ رد ف ة الف ي تنمی دف إل ي تھ م فھ ن ث لوك ، وم س

مجملة ، فھو نشاط مترابط األجزاء ال ینبع من فراغ كما أنھ ال یتجھ 
  .)265: م 2008: كامل علي متولي (إلي فراغ 

  :التدریب نشاط منظم : ثالثاً 
رك  ي وال تت ث العلم ة والبح عة للدراس ة خاض ة التدریبی فالعملی

وائی ات العش ةللممارس ر المنظم ادات غی  .ة واالجتھ
)www.wikipedia.com(.  

  : التدریب نشاط واقعي متطور : رابعاً 
دربین  ة للمت ات الفعلی ً لالحتیاج ا ً وملبی ا یجب أن یكون التدریب واقعی
ل  د ك ً یم ورا ون متط تویاتھم ، وأن یك اتھم ومس واءم وإمكانی ا یت بم

ھ ال تخصص ي مج د ف و جدی ا ھ ل م درب بك د ( .مت د عب ي محم عل
  .)196: م 2002: الوھاب وآخرون 

  :التدریب نشاط تعاوني : خامساً 
ھ ،  ة المشتركة فی راف المختلف یعتمد التدریب على التعاون بین األط
اط  ي النش وتتمثل في اإلدارة  والمدرب والمتدربة ، فاإلدارة تقدم عل

اط زاء النش ین أج ربط ب درب ی اع ، والم ن اقتن دریبي  التدریبي ع الت
ب أن  ة فیج ا المتدرب ا ، أم انس بینھ ق والتج ق التناس ة ویحق المختلف

ولي .  (یكون لدیھ الرغبة في تنمیة معلوماتھ ومھاراتھ كامل علي مت
  .)264: م 2008: 

  :التدریب نشاط متدرج : سادساً 
ارات  ارف والمھ ً بالمع دئا ة مبت ادة التدریبی دیم الم حیث یتدرج في تق

ً  األساسیة أیمن  محمد(ثم یندرج منھا إلي الموضوعات األكثر تعقیدا
  .)373: م 2008: عبد اللطیف

  :التدریب نشاط متعدد االتجاھات : سابعاً 
ي  اھینتتركز مجھودات التدریب ف ري  اتج اه نظ ي : ، اتج دف إل یھ

ي  اه عمل دربات ، اتج ویر أداء المت ادة وتط یم : زی ى تعل دف إل یھ
  .)www.wikipedia.com(ات وأسالیب جدیدة المتدربات مھار

  :التدریب نشاط متغیر ومتجدد : ثامناً 
ب  ي قوال فالتدریب یتفاعل مع متغیرات ومن ثم ال یجوز أن یتجمد ف

اب ( .والتجدید بالتغبیروإنما یجب أن یتصف  د الوھ : محمد علي عب
  .)214: م 2009
  : التدریب عملیة إداریة وفنیة : تاسعاً 

ط والتنسیق  ع الخط داف ووض د األھ ي تحدی فیحتاج كعمل إداري إل
داف  ك األھ ي تل ول إل وارد للوص ودات والم ین المجھ ي (ب ل عل كام

  .)266: م 2008: متولي 
  :  تصمیم نظام التدریب

  :تحدید االحتیاجات التدریبیة : المرحلة األولى 
لة  عتبرت ي سلس عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة أول وأھم عملیة ف

ة  ث أن فاعلی دریب ، حی ام الت ملھا نظ ي یش ة الت ات المترابط العملی
د  ة تحدی ي فعالی د عل یم تعتم ذ وتقی میم وتنفی ن تص ات م اقي العملی ب

ف (االحتیاجات التدریبیة  د اللطی ، ) 388: م 2008: محمد أیمن عب
ي فاالحتیاجات ال داثھا ف وب إح رات المطل تدریبیة ھي مجموع التغیی

ة بمع رد والمتعلق ھالف ھ واتجاھات ھ وأدائ ھ وخبرات  لومات
)www.dawaseredu.gov.sa(.  

  :وتمر عملیة تحدید االحتیاجات التدریبیة بعدة خطوات ھي 
ً الوقوف علي األھداف المطلو -أ    .ب تحقیقھا مستقبال

   .تجمیع بیانات عن مؤشرات األداء الفردي والجماعي -ب
   .دراسة وتحلیل البیانات لتحدید أھم مشكالت األداء -ج
  .تحلیل وتصنیف المشكالت للتعرف علي أسبابھا  -د

ة -ھـ ات تدریبی ي احتیاج رحمن ( .ترجمة المشكالت إل د ال ل عب : أم
  .)249: م 2007
  :تصمیم المحتوي التدریبي : ة الثانیة المرحل

http://www.wikipedia.com(.
http://www.wikipedia.com(.
http://www.dawaseredu.gov.sa(.
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اج وصیاغة  ة إنت تعتبر عملیة تصمیم المحتوي التدریبي بمثابة عملی
دریب ،  ن الت دف م وء الھ ى ض ة عل ة الالزم واد التدریبی وتحدید للم
وب  داف المطل ة واألھ ات التدریبی ین االحتیاج ة ب و األداة الرابط فھ

  .)114: م 2004:مازن فارس رشید  (تحقیقھا 
ل   ة ، فك داف التدریبی فیأتي تصمیم المحتوي التدریبي كترجمة لألھ

درات  ز ق ر بتعزی دریبي أو أكث اج ت د احتی ھدف تدریبي یتمثل في س
أحمد سید مصطفي ( .أو تطویر اتجاھات وسلوكیات في مجال معین

  .)268: م 2000
  : ویتضمن تصمیم محتوي التدریب عدة موضوعات أھمھا 

دریب ت -1 داف الت د أھ ول  :حدی دریب الحل داف الت د بأھ یقص
كلة ،  ل المش ن تحلی ة م اكل الناتج ة المش وعة لمعالج الموض

د ( ة محم اعد ) 128: م 2007: نفیس ي تس ي الت داف ھ ، فاألھ
اط  یم النش اس لتقی ا المقی علي بلوغ النجاح في التدریب ، كما أنھ

ذ د تنفی احبع ل أو بالنج ھ بالفش م علی  ه والحك
)www.wikipedia.com(.  

دریبي  -2 وى الت ارف : تحدید المحت دریبي المع المحتوى الت د ب یقص
دربین  تقدم للمت ي س وعات الت والمھارات الالزم تعلمھا والموض

الل ا وىخ ي للمحت ل المنطق دریب والتسلس  لت
)www.fao.org(.  

ـن  -3 ـار المدربی تم : اختی ا ی ي لم دد األساس ر المح درب یعتب الم
ف (إنجازه في العملیة التدریبیة  د اللطی م 2008: محمد أیمن عب

 :383(.   
ق : تحدید طرق وأسالیب التدریب  -4 و الطری دریبي ھ األسلوب الت

ة  ى المتدرب درب إل ن الم دریب م وى الت ل محت الذي یستخدم لنق
  .ول إلى األھداف المنشودةللوص

  :تنفیذ المحتوي التدریبي : المرحلة الثالثة 
تراتیجیات  ات واالس ة السیاس ا ترجم تم بھ ي ی ة الت ھ الكیفی د ب ویقص
داف  واإلجراءات التي تمت في مرحلة تصمیم المحتوي لتحقیق األھ

  .)Combs, L: 2004: 27(الموضوعة للتدریب 
  :المحتوي التدریبي  تقییم: المرحلة الرابعة 

عملیة جمع وتصنیف وتحلیل وتفسیر البیانات أو "یعرف التقییم بأنھ 
ات  ة(المعلوم ة وكیفی د ) كمی لوك بقص ف أو س اھرة أو موق ن ظ ع

رار م أو ق دار حك ي إص تخدامھا ف وء " اس ي ض یاء ف ى األش عل
ددة  ة مح استخدام معاییر معینة ، أو عملیة یتم من خاللھا إعطاء قیم

  .)140: م 2003: محمد السید علي ( .يء مالش
  :خطوات تقییم التدریب 

  ي ي أو القبل یم األول ھ ، : التقی داد ل اح اإلع دى نج اس م لقی
 ً ا ة وفق ات التدریبی د االحتیاج ي تحدی ة ف ذه المرحل ل ھ وتتمث
ة  ات التدریبی اط االحتیاج ن ارتب د م ة للتأك س العلمی لألس

ة ال ودة ، ومحاول داف المنش ي باألھ دریب عل د الت ؤ بعوائ تنب
  .)271:م 2004:ولیم تریس (.المتدربات

  ذاتي ائي أو ال ویم البن ن : التق ق م ا تحق دى م ان م دف بی بھ
ھ  اء تدریب درب أثن ة للمت داف مرحلی ؤاد (أھ ة ف م 2008:ھب

:316(.  
  ي یم التشخیص دى : التقی عف ل وة والض اط الق د نق دف تحدی بھ

 .المتدربة
   ائي أو یم النھ دي التقی ھ : البع ا حقق دى م اس م دف قی بھ

ات  ة االحتیاج ي تلبی ا ف دى نجاحھ داف ، وم ن أھ دریب م الت
  .)224: م 2001عادل رمضان (التدریبیة 
  : Procedure إجراءات البحث

  :إعداد البرنامج التدریبي 
ادة الباحثة بإعداد  تقام ي إع اءة السیدات ف ع كف برنامج تدریبي لرف

ً لل ضبط الجونلة الجاھزة ي وفقا ا یل لیمة ، وفیم خطوات المنھجیة الس
  :خطوات إعداد البرنامج التدریبي 

  :تحدید الموضوع 
ارف الباحثة موضوع البحث  تاختار دربات المع بھدف إكساب المت

اھزة ة الج بط الجونل ادة ض ة إلع ارات الالزم دة  والمھ وا وح لیكون

اھ س الج ل بصناعة المالب زة أو بنائیة سلیمة یمكن عن طریقھا العم
إقامة إحدى المشروعات الصغیرة ، وتضمن البرنامج التدریب على  

  إعادة ضبط الجونلة الجاھزة
  :تحدید أھداف البرنامج التدریبي 

  : األھداف العامة للبرنامج التدریبي 
  :ستطیع المتدربة بعد اجتیاز فترة التدریب أن ت
 امج ت ي البرن تعرف على المفاھیم والمصطلحات المستخدمة ف

   .التدریبي
 ة ت یة الالزم ات األساس زود بالمعلوم ة ت بط الجونل ادة ض إلع

   .الجاھزة
 الجونلةتعرف على أجزاء ت.  
 ة تعرف على األسس الواجب إتباعھا عند ت إعادة ضبط الجونل

  .الجاھزة
  : األھداف اإلجرائیة للبرنامج التدریبي 

  ق التي تھتم بالمعلومات والحقائ: األھداف المعرفیة  -أ
  : على أن  ةصبح المتدربة قادرتفي نھایة التدریب 

 ة ت ة ستوعب المعلومات األساسیة الالزم ادة ضبط الجونل إلع
  . الجاھزة

  ادة ا إلع اس علیھ ذ القی حیحة ألخ اكن الص ى األم رف عل تتع
  .الضبط

 ل ت ي عم تخدمة ف طلحات المس اھیم والمص ى المف رف عل تع
   .الجونلة

 ذكر تعریف النموذجت. 
  ذكر بط ت ادة ض ة إلع اعدة الالزم ات المس األدوات والخام

   الجونلة الجاھزة
 ة ت ات المطلوب ى المقاس رف عل ة تع بط الجونل ادة ض إلع

  . الجاھزة
 للجونلةتعرف على األجزاء األساسیة المكونة ت.   
 األمامإلعادة ضبط تعرف على النقاط الخاصة ت.   
 الخلفإلعادة ضبط تعرف على النقاط الخاصة ت. 
 ة تتع ل الجونل ط ذی ادة ضبط خ ة إلع اط الخاص ى النق رف عل

  .الجاھزة
  : التي تھتم باكتساب المھارات : حركیة  األھداف النفس -ب
 راعى تسلسل خطوات العملت.   
 تستخدم شریط القیاس بأسلوب صحیح. 
 ة ت ابیة الالزم ات الحس ري العملی ة ج بط الجونل ادة ض إلع

   .الجاھزة
 نموذج األمام تعدل.   
 نموذج الخلف تعدل.   
 إلعادة ضبط الجونلة الجاھزةجري التعدیالت الالزمة ت.   
 إلعادة ضبط الجونلة الجاھزةطبق األسس العلمیة ت.  

  : محتوى البرنامج التدریبي 
الباحثة بتنظیم محتوى البرنامج وإعداده في الصورة المالئمة  تقام 

  .مع مراعاة الترابط بین أجزائھ
  : البرنامج داخلیاً ضبط وتقویم 

اتذة  ن األس ة م ى مجموع دریبي عل امج الت رض البرن م ع ت
داء  ة وإلب ة والفنی ة العملی ن الناحی المتھ م المتخصصین للتأكد من س

  : رأیھم في مجموعة العناصر اآلتیة 
 مدى ارتباط السؤال بالھدف المراد تحقیقھ.   
 التسلسل المنطقي للمحتوي التدریبي.   
 األھداف والمحتوى مع البرنامج التدریبي مدى اتفاق.   
 مدى سھولة ووضوح الصیاغة.   
 صحة األسلوب العلمي المستخدم في المحتوي التدریبي.   
  امج وى البرن ع محت ائل واألدوات م بة الوس دى مناس م

   .التدریبي
دریبي  امج الت الحیة البرن ى ص اتذة المتخصصین عل وقد أجمع األس

داء ع إب ق م ي  للتطبی ل المنطق وص التسلس ات بخص ض المقترح بع

http://www.wikipedia.com(.
http://www.fao.org(.
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  .لبعض خطواتھ وقد تم التعدیل بناء على مقترحاتھم
  : إعداد أدوات تقویم البرنامج التدریبي

ارف  -1 ات والمع ویم المعلوم وعي لتق یلي موض ار تحص اختب
  .المتضمنة في البرنامج التدریبي

منھ  -2 ذي یتض اري ال اس األداء المھ ي لقی ار تطبیق اختب
  .البرنامج التدریبي

ار  - 3   ق االختب ن تطبی ة ع اذج الناتج ویم النم دیر لتق اس تق مقی
   .المھاري

  : االختبار التحصیلي الموضوعي المعرفي  -1
یحتاج البرنامج التدریبي إلى تصمیم اختبار تحصیلي لقیاس مستوى 
 تحصیل المعلومات التي تم اكتسابھا من خالل التدریب ، وترى

أن االختبار ) 273: م 1994: أمال صادق ، فؤاد أبو حطب (
التحصیلي ھو األداة التي تستخدم في قیاس المعرفة والفھم والمھارة 

، وقد روعي أن " في مادة دراسیة معینة أو مجموعة من المواد
ً مع محتوى البرنامج  ً وثیقا تكون االختبارات موضوعیة وتتفق اتفاقا

وقد احتوى االختبار التحصیلي ، التدریبیة  التدریبي ومع األھداف
  .سؤال) 15(للمعلومات على 

  : تصحیح االختبار 
ً لمفتاح  تقام الباحثة بتصحیح االختبار التحصیلي المعرفي طبقا

التصحیح ، وھو عبارة عن نموذج لكراسة االختبار یحتوي على 
لى رقم اإلجابة الصحیحة في كل سؤال ، وتم توزیع الدرجات ع

األسئلة حیث حدد لكل سؤال درجة واحدة ، أي أن مجموع درجات 
   .درجة) 15(االختبار التحصیلي 

  : االختبار التطبیقي المھاري  -2
للحكم على فاعلیة المھارات " مھاري"تم تصمیم اختبار تطبیقي 

التي یتضمنھا البرنامج التدریبي ، فاالختبارات التطبیقیة تستخدم 
وعیة لتقدیر الكفاءة التي تؤدي بھا مھام العملیة كوسائل موض

: أمال صادق ، فؤاد أبو حطب ( .)الحسیة ، اإلدراكیة ، الحركیة(
   .)766،  765: م 1994

  : تصحیح االختبار 
تم التصحیح بواسطة ثالثة من المتخصصین من قسم المالبس 

ینطبق  والنسیج بالكلیة عن طریق وضع عالمة أمام التقدیر الذي
على البند الموجود بالمقیاس ، وتم ترجمة العالمات التي وضعت 

   .المھارىختبار لالإلى درجات وذلك 
  :  مقیاس التقدیر -3

وتم عرضھ على مجموعة من  تقدیر مقیاسالباحثة بتصمیم  تقام
المالبس والنسیج ، بالمحكمین مكونة من األساتذة المتخصصین 

محتوى المقیاس وبنوده المقترحة إلبداء  بھدف التحقق من صدق
الرأي في مدى مالئمة بنود المقیاس لمحتوى البرنامج التدریبي ، 

الباحثة ذلك  توقد كان لھؤالء المحكمین بعض المقترحات وراع
   .أثناء كتابة مقیاس التقدیر في صورتھ النھائیة

ً لمقی ثالثيوقد احتوى المقیاس على میزان تقدیر  " لیكرت"اس وفقا
د ، واحتوى وبن) 9(على  لألمام، وقد احتوى مقیاس التقدیر بالنسبة 

  .بنود) 7(على  للخلفمقیاس التقدیر بالنسبة 
  : التصحیـح 

المالبس والنسیج بتم التصحیح بواسطة ثالثة من المتخصصین 
بالكلیة عن طریق وضع عالمة أمام التقدیر الذي ینطبق على البند 

في المقیاس ، وتم ترجمة العالمات التي وضعت إلى الموجود 
لألداء  ودرجةلألداء المضبوط ً،  درجتاندرجات ، فقد وضعت 

  .، وصفر لألداء غیر المضبوطإلى حد ما المضبوط 
  : صدق وثبات أدوات البحث

  : صدق االختبار التحصیلي المعرفي 
ساتذة تم عرض االختبار التحصیلي على لجنة تحكیم من األ

المتخصصین بغرض التأكد من مدى سھولة ووضوح عبارات 
االختبار ، وارتباط األھداف بأسئلة االختبار ، وقد أجمع المحكمین 
على صالحیة االختبار التحصیلي للتطبیق مع إبداء بعض 

ً على مقترحاتھمالالمقترحات ، وقد تم    .تعدیل بناءا
  : ثبـات االختبار التحصیلي المعرفي 

  : الثبات باستخدام التجزئة النصفیة  -أ
تم التأكد من ثبات االختبار التحصیلي المعرفي باستخدام طریقة 

،  0.935 – 0.843االرتباط  تجزئة النصفیة ، وكانت قیم معاملال
القتراب ھذه القیم من الواحد  0.01ھي قیم دالة عند مستوى 

  .المعرفيالصحیح ، مما یدل على ثبات االختبار التحصیلي 
  : ثبات معامل ألفا  -ب

ا  ل ألف د أن معام ى  0.886= وج ل عل ذا دلی ة وھ ة مرتفع وھي قیم
  .0.01ثبات االختبار التحصیلي عند مستوى 

  :صدق االختبار التطبیقي المھاري 
تم عرض االختبار على مجموعة من األساتذة المتخصصین وأقروا 

ً بصالحیتھ للتطبیق    .جمیعا
  ": ثبات المصححین" ات االختبار التطبیقي المھاري ثب

المتخصصین  تم التصحیح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمین
وذلك باستخدام مقیاس التقدیر في عملیة التقویم  والنسیج  المالبسب

   .وقام كل مصحح بعملیة التقویم بمفرده
التي وضعھا  وقد تم حساب معامل ارتباط بین الدرجات الثالث

لالختبار التطبیقي البعدي باستخدام ) س ، ص ، ع(المصححین 
  :معامل ارتباط الرتب والجدول التالي یوضح ذلك 

  
  معامل االرتباط بین المصححین لالختبار المھاري ) 1(جدول 

  المجموع الكلي  الخلف  األمام  المصححین
  0.791  0.854  0.705  س ، ص
  0.842  0.913  0.882  س ، ع

  0.758  0.806  0.924  ، ع ص
  

یتضح من الجدول السابق ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین 
القترابھا من الواحد  0.01وھي قیم دالة عند مستوى  ،المصححین 

الصحیح ، مما یدل على ثبات االختبار التطبیقي الذي یقیس األداء 
ً على ثبات مقیاس التقدیر وھي أد اة المھاري ، كما یدل أیضا

  .تصحیح االختبار المھاري
  : إجراءات الدراسة األساسیة

  : ھدف الدراسة 
إعداد برنامج تدریبي لرفع كفاءة السیدات تھدف ھذه الدراسة إلى 

  .في إعادة ضبط الجونلة الجاھزة
  :  عینة البحث

ممن تتوافر لدیھم الرغبة  ةمتدرب) 40(تكونت عینة البحث من 
م إلى 1/7/2017التدریب ، تم تدربیھم في الفترة من الحقیقیة في 

رجع الباحثة انضباط المتدربات لشعورھم بأھمیة تو،  م1/8/2017
   .الموضوع وأثره علیھم بعد انتھاء فترة التدریب

  : خطوات إجراء الدراسة األساسیة 
م إلى 1/7/2017م في الفترة من 2017طبقت التجربة خالل عام 

  .شھراستغرق التطبیق م و1/8/2017
التطبیق القبلي لالختبارین المعرفي "مرحلة ما قبل التدریب 

 " : والمھارى
طبق االختبار التحصیلي المعرفي على المتدربات وطلب من كل * 

  .متدرب اإلجابة على جمیع األسئلة
طبقت االختبارات المھاریة على نفس المتدربات حیث طلب من * 

  .نفیذ االختبار المھاريت ةكل متدرب
  :مرحلة التدریب 

  .إلعادة ضبط نموذج الجونلةتم تنفیذ المحتوى التدریبي 
التطبیق البعدي لالختبارین المعرفي (مرحلة ما بعد التدریب 

  ) : والمھارى
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بعد االنتھاء من التدریب طلب من المتدربات اإلجابة علي االختبار 
االختبار التحصیلي الذي قدم لھم قبل نفس "التحصیلي المعرفي 

   ."عملیة التدریب
من اإلجابة علي االختبار التحصیلي  ةوبعد انتھاء كل متدرب

تنفیذ االختبار المھاري ، وھو نفس االختبار  ھمالمعرفي ، طلب من
   .المھاري القبلي الذي قدم لھم قبل عملیة التدریب

/ تبار التحصیلي المعرفي القبلي الباحثة بتصحیح االخ توقد قام
ً لمفتاح تصحیح االختبار ، وتم تصحیح االختبار  البعدي طبقا

ً لمقیاس تقدیر األداء المعد لذلك   .المھاري البعدي تبعا
  :  Results نتائج البحث

  : األول  الفـرض
ً بین متوسطي درجات المتدربات " توجد فروق دالة إحصائیا

  ."التدریب لصالح التطبیق البعديقبل وبعد  التدریبيللبرنامج 
والجدول التالي " ت"وللتحقق من ھذا الفرض تم تطبیق اختبار   

  : یوضح ذلك 

  
 داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات للبرنامج قبل وبعد التدریب)  2 (جدول 

  مجمــوع
 –المعرفي "

  "المھاري

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

 االنحراف
  المعیاري

  "ع"

راد عـدد أف
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
  قیمـة ت

مستوى 
الداللة 
  واتجاھھا

  1.663  8.465  القبلــي
40  39  36.490  0.01  

  4.129  43.481  البعــدي  لصالح البعدي
  

وھي قیمة ذات " 36.490"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
جات ، حیث كان متوسط در 0.01داللة إحصائیة عند مستوى 

، بینما كان متوسط " 43.481"المتدربات في التطبیق البعدي 
، مما یشیر إلى " 8.465"درجات المتدربات في التطبیق القبلي 

وجود فروق حقیقیة بین التطبیقین لصالح التطبیق البعدي ، أي أن 
البرنامج التدریبي في ھذه الدراسة ناجح في تحقیق الھدف منھ ویعلم 

  .یتضمنھا وذلك بالنسبة للمعارف والمھارات بالفعل لألسس التي
=  t: ولمعرفة حجم تأثیر البرنامج التدریبي تم تطبیق معادلة ایتا 

  .39= درجات الحریة =  df ، 36.490) = ت(قیمة 

n2 = t2 0.970 = t2 + df 
 n2 =  0.970وبحساب حجم التأثیر وجد إن 
ً أو كبی ویتحدد حجم التأثیر ما إذا كان ً را ً كاألتي متوسطا   :أو صغیرا

  حجم تأثیر صغیر = 0.2
  حجم تأثیر متوسط = 0.5
   حجم تأثیر كبیر = 0.8

وبذلك یتحقق كبیر ،  التدریبيوھذا یعنى أن حجم تأثیر البرنامج 

    .الفرض األول
لھ وتتفق ھذه النتیجة مع معظم الدراسات السابقة في أن التدریب 

فاعلیة على المتدربات وكان ذو أھمیة كبیرة في رفع مستوى كفاءة 
 Uywn(، ) م2002: حاتم أحمد (مثل دراسة  المتدرباتاألفراد 

VU: 2003 ( ،) م2005: حاتم أحمد ، شریف عبد الجواد(.  
: م 2007: أمل عبد الرحمن (كذلك تتفق نتیجة ھذا الفرض مع 

مي منظم یھدف إلى صقل المھارات في أن التدریب نشاط عل) 240
فالتدریب یھدف إلى إكساب المتدربات كل جدید ، وتنمیة الكفاءات 

من المعارف والمھارات ، فالتغیرات السریعة في النظم واألسالیب 
إعادة تكوین وتطویر االتجاھات القائمة واكتساب  تتطلبوالتقنیات 

 )www.fao.org( .وتطویر مھارات جدیدة
  : الفـرض الثانـي 

ً بین متوسطي درجات المتدربات في " توجد فروق دالة إحصائیا
  ."قبل وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي المكتسبةالمعارف 

والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار  
  : التالي یوضح ذلك 

   
  

  المعارف المكتسبة قبل وبعد التدریب لة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات فيدال)  3 (جدول 

مجمــوع 
  المعارف

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

 االنحراف
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

  0.883  2.321  القبلــي
40  39  15.065  0.01  

  2.571  14.161  البعــدي  عديلصالح الب

  
، وھي قیمة " 15.065"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 

لصالح االختبار البعدى ،  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
حیث كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق البعدي 

، بینما كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق " 14.161"
، مما یدل على استفادة المتدربات من التدریب " 2.321"القبلي 

ومن المعارف التي یحتویھا البرنامج التدریبي بشكل واضح ، 
  .وبذلك یتحقق الفرض الثاني

وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أجریت في    
حاتم احمد ، حازم عبد الفتاح ( مجال المالبس مثل دراسة 

 ) Gerjets, P. Hellenthal, Schorr, T 2008 : (، ) م2007:
، التي أكدت على فاعلیة التدریب وكفاءتھ في رفع مستوى 

  .المتدربات بالنسبة للمعلومات المتضمنة بالبرنامج التدریبي

أن التدریب یقدم ) 262: م 2008: كامل علي متولي (ویرى    
ت وقدرات ، معرفة جدیدة ویضیف معلومات متنوعة وینمي مھارا

ویؤثر على االتجاھات ویعدل األفكار ویغیر السلوك ویطور 
العادات واألسالیب ، فھو یعمل على التطویر الذاتي للفرد ویحسن 

 .مستوى أدائھ
  " : أ – 2"الفـرض الفرعي 

ً بین متوسطي درجات المتدربات في " توجد فروق دالة إحصائیا
قبل وبعد التدریب لصالح  ماألما بتعدیل نموذجالمعارف الخاصة 

  ". التطبیق البعدي
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار  

  : التالي یوضح ذلك 

http://www.fao.org(
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  قبل وبعد التدریب األمام بتعدیل نموذجالخاصة   داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في المعارف)  4 (جدول 

  األمام
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

 حرافاالن
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمة ت

  واتجاھھا

  0.658  1.325  القبلــي
40  39  8.631  0.01  

  1.225  7.632  البعــدي  لصالح البعدي

  
، وھي قیمة ذات " 8.631تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 

لصالح االختبار البعدي ، حیث  0.01داللة إحصائیة عند مستوى 
، " 7.632"كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق البعدي 
، " 1.325"بینما كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق القبلي 

مما یدل على استفادة المتدربات من التدریب ومن المعارف التي 
  " أ -2" وبذلك یتحقق الفرض الفرعي ،یحتویھا البرنامج التدریبي 

وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة  
)Trevor Morrow : 2001 ( ،)Anonymous : 2006 ( ،

  .وكلھا دراسات تؤكد على أھمیة التدریب واستمراریتھ
م  2007: عبد الحمید عبد الفتاح المغربي (ویؤكد على ھذا المفھوم 

عملیة منظمة یتم من خاللھا تغییر حیث یرى أن التدریب ) 185: 
سلوك ومعارف األفراد من أجل تحسین عملیة التوافق بین 

  .خصائص وقدرات األفراد وبین متطلبات العمل
  ": ب – 2"الفـرض الفرعي 

ً بین متوسطي درجات المتدربات في " توجد فروق دالة إحصائیا
ریب لصالح قبل وبعد التد الخلف بتعدیل نموذجالمعارف الخاصة 

  ". التطبیق البعدي
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار  

  :التالي یوضح ذلك 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في المعارف الخاصة )  5 (جدول 
  قبل وبعد التدریب الخلف بتعدیل نموذج

  الخلف
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

 االنحراف
  المعیاري

  "ع"

دد أفراد عـ
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  0.359  0.996  القبلــي
40  39  5.688  0.01  

  1.442  6.529  البعــدي  لصالح البعدي
  

، وھي قیمة " 5.688"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
البعدي ،  لصالح االختبار 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

" 6.529"حیث كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق البعدي 
" 0.996"، بینما كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق القبلي 

، مما یدل على فاعلیة البرنامج التدریبي في التعلم للمعارف 
وبذلك یتحقق الفرض  ،المتضمنة بھ واستفادة المتدربات منھ 

  ."ب – 2"الفرعي 
، ) م2002:حاتم رفاعي (وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 

)Anonymous: 2006 (،:2007)  Raj, C. Augello, M. 
Dent, A  ( وكلھا دراسات أكدت على أھمیة التخطیط للتدریب ،

  .وأثره على المتدربات
) 207: م 2009: محمد علي عبد الوھاب (ویؤكد على ھذا المفھوم 

ب نشاط یھدف لزیادة المعارف وتغییر السلوك حیث یرى أن التدری
 .، ودعم الدافعیة وتنمیة االتجاھات اإلیجابیة نحو العمل

  :  الثالثالفـرض 
ً بین متوسطي درجات المتدربات في " توجد فروق دالة إحصائیا

  ."المھارات المكتسبة قبل وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي
والجدول " ت"تم تطبیق اختبار  وللتحقق من صحة ھذا الفرض 

  : التالي یوضح ذلك 
  

  في المھارات المكتسبة قبل وبعد التدریب داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات )  6 (جدول 

مجمــوع 
  المھارات

المتوسط 
  الحسابي

  "م"

 االنحراف
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
  قیمـة ت

ى مستو
الداللة 
  واتجاھھا

  1.237  6.144  القبلــي
40  39  27.206  0.01  

  3.680  29.320  البعــدي  لصالح البعدي
  

، وھي قیمة " 27.206"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
لصالح االختبار البعدي ،  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

البعدي حیث كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق 
، بینما كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق " 29.320"

، مما یدل على استفادة المتدربات من المھارات " 6.144"القبلي 
  .الثالثالمتضمنة في البرنامج التدریبي ، وبذلك یتحقق الفرض 

حاتم أحمد (، ) م2004:إبراھیم صابر(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة 
، التي ) م2007: اعي ، حازم عبد الفتاح عبد المنعم محمود رف

تؤكد على فاعلیة التدریب في تنمیة مھارات العاملین ، فالتدریب 
نشاط مخطط یھدف لتنمیة القدرات والمھارات الفنیة والسلوكیة 

مركز التمیز (لألفراد ، ویمكنھم من أداء أعمالھم بكفاءة عالیة 
  .)م2002: كومیة للمنظمات غیر الح
، ) م2002: حاتم أحمد رفاعي (مع دراسة  وتتفق ھذه النتیجة

)Akuratiyagamage & Vathsala :2005 ( في أن التدریب ،
  .یؤدي إلى رفع كفاءة ومھارات األفراد ویحسن إنتاجیتھم

  " : أ – 3"الفـرض الفرعي 
ً بین متوسطي درجات الم" تدربات في توجد فروق دالة إحصائیا

قبل وبعد التدریب لصالح األمام  بتعدیل نموذجالمھارات الخاصة 
  ". التطبیق البعدي

والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار  
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  : التالي یوضح ذلك 
  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات)  7 (جدول 

  بعد التدریبقبل واألمام  بتعدیل نموذج الخاصةفي المھارات  

  األمام
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

 االنحراف
  المعیاري

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  1.404  3.554  القبلــي
40  39  17.140  0.01  

  3.628  16.591  البعــدي  لصالح البعدي
  

، وھي قیمة " 17.140"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
لصالح االختبار البعدي ،  0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

حیث كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق البعدي 
، بینما كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق " 16.591"

، مما یدل على استفادة المتدربات من التدریب " 3.554"القبلي 
تویھا البرنامج التدریبي ، وبذلك یتحقق ومن المھارات التي یح

  ."أ - 3"الفرض الفرعي 
حیث ) م2002: أحمد عبد هللا الصباب (ویؤكد على ھذا المفھوم 

یرى أن التدریب یعمل على تزوید األفراد بالمعلومات والخبرات 
 .والمھارات الالزمة ألداء أعمالھم بفاعلیة

مع النتیجة السابقة ) 73: م 2009: عادل رمضان الزیادي (ویتفق 
في أن التدریب نشاط یھدف لتنمیة وصقل مھارات األفراد 

  .والجماعات بما یسھم في تحقیق أھداف الفرد والمنظمة
  " :ب – 3"الفـرض الفرعـي 

ً بین متوسطي درجات المتدربات في " توجد فروق دالة إحصائیا
بعد التدریب لصالح قبل والخلف  بتعدیل نموذجالمھارات الخاصة 

  ". التطبیق البعدي
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  : التالي یوضح ذلك 

  داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في)  8 (جدول 
  قبل وبعد التدریبالخلف  بتعدیل نموذج الخاصةالمھارات  

  الخلف
المتوسط 
  الحسابي

  "م"

 االنحراف
  ريالمعیا

  "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

  "ن"

درجـات 
  الحریـة

  "ح.د"
مستوى الداللة   قیمـة ت

  واتجاھھا

  0.739  2.590  القبلــي
40  39  14.332  0.01  

  1.446  12.729  البعــدي  لصالح البعدي
  

، وھي قیمة " 14.332"تساوي " ت"یتضح من الجدول أن قیمة 
الح االختبار البعدي ، لص 0.01ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

حیث كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق البعدي 
، بینما كان متوسط درجات المتدربات في التطبیق " 12.729"

، مما یدل على فاعلیة البرنامج التدریبي في " 2.590"القبلي 
وبذلك  ،إكساب المھارات المتضمنة بھ ، واستفادة المتدربات منھ 

  " ب –3"رعيیتحقق الفرض الف
حاتم (، ) Uywn VU: 2003(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة  

حاتم أحمد ، حازم عبد (، ) م2005: أحمد ، شریف عبد الجواد 
، في أن التدریب یؤدي إلى تحسین مھارات ) م2007:الفتاح 

  .األفراد والذي ینعكس بدوره على جودة اإلنتاج
) 25: م 2006: حمد القادري سلیمان أ(ویؤكد على ھذا المفھوم 

حیث یرى أن التدریب عملیة تھدف إلي تطویر المعلومات 
 ً ً إیجابیا  .والمھارات الفردیة والجماعیة والتأثیر على السلوك تأثیرا

   -:Recommendations  التوصیات
ة  -1 ة لمواجھ فة دوری ا بص دریب وتنظیمھ ات الت تمرار عملی اس

  .التغیرات السریعة في صناعة المالبس
ایرة االت -2 ات مس ات المعلوم ن تقنی تفادة م ة لالس ات العالمی جاھ

  .الحدیثة في عملیة التدریب لتنمیة الموارد البشریة
راء  -3 ور خب ق حض ن طری ك ع دم وذل الم المتق ى الع اح عل االنفت

املین  ن الع ات م ع مجموع اءات م د لق رات أو عق اء محاض إللق
  .لتدریبلإلطالعھم على األسالیب الحدیثة 

ع التأكید على دور ا -4 ة المجتم ي خدم ا ف د العلی ات والمعاھ لجامع
  .لحثھم على إجراء األبحاث والدراسات عن مؤسسات الدولة

  :References المراجـــــع 
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