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 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

التثقيف الملبسىقياس فاعلية حقيبة تدريبية في   
 علي فتيات مرحلة المراهقة

 هند صالح سليمان عبد الغفار

 :ملخص

المالبس هي محور اهتمام الفتاة في جميع المراح�ل العمري�ة حي�ث انه�ا تش�كل اهتمام�ا واس�عًا              
 تحققه من راح�ه  من جميع الفئات لما لها من أهمية قصوي من الناحية الوظيفية والجمالية وما    

 وتعتب�ر  ، فه�ي مرحل�ة مهم�ة ل�دى الش�باب والبن�ات بش�كل ع�ام         ، الف�رد  ىنفسية وفسيولوجية ل�د   
 ه���ي اقت���راب اإلنس���ان م���ن مرحل���ة النض���وج العقل���ي والفك���ري والجس���دي مرحل���ة المراهق���ة

وهذه المرحلة هي فترة عدم استقرار في الفكر وبعض المف�اهيم المختلف�ة ومنه�ا       ،  واالجتماعي
ختيار ما هو مناسب م�ن المالب�س ومكمالته�ا وتوظيفه�ا تبع�ا للغ�رض المس�تخدمة في�ه،               كيفية ا 

 تنمية المه�ارات وتوس�يع م�دركات الفتي�ات     علي التثقيف الملبسيهدفت الدراسة إلى بحث أثر      
في مرحلة المراهقة، وتقديم بع�ض المعلوم�ات ح�ول المف�اهيم العام�ة للمالب�س وكيفي�ة اختي�ار               

تراوح عم�رهم  ت طالبه في مرحلة المراهقة      ٣٥لدراسة على عينة قوامها      ا أجريتالملبس وقد   
 ن سنه من طالبات المرحلة الثانوية قد تم تقديم لهن استبيان قبلي لقياس معلوماته  ١٧- ١٤بين  

 ث�م  ، بص�فة عام�ة   ومكمالتها من معلومات في مجال المالبسنحول التثقيف الملبسي وما لديه  
 المعلوم��ات نالتدريبي��ة  وتطبي��ق االس��تبيان البع��دي لقي��اس اكتس��ابهبع��د ذل��ك ت��م تق��ديم الحقيب��ة 

، وتتض��ح مش��كلة البح��ث م��ن خ��الل كيفي��ة   والمه��ارات المختلف��ة ف��ي مج��ال التثقي��ف الملبس��ي  
 االستفادة من تقديم حقيبة تدريبية في مجال التثقيف الملبسي للطالبات في مرحلة المراهقة؟

يًا ب�ين متوس�طي درج�ات الطالب�ات ف�ي االختب�ار       ف�روق دال�ة إحص�ائ   ويفرض البحث ان هناك   
وكانت أهم نتائج البحث ه�ي وج�ود    القبلي والبعدي حول المعلومات العامة في مجال المالبس      

 بين الطالبات في االختبار القبلي والبعدي حول المعلومات المقدم�ة     إحصائيةفروق ذات داللة    
 . عيوب الجسمإخفاءبس التي تساعد علي  وكيفية اختيار المالعن الثقافة الملبسية بشكل عام

 الحقيبة التدريبية، التثقيف الملبسي ، مرحلة المراهقة :الكلمات الدالة 

 :بحثلالمقدمة ومشكلة ا

التكنولوجي الهائل الحادث فـي      والتطور المعرفي االنفجار ظل في

 تاالتجاهـا  فإن اآلونة االخيرة والتي لها تأثير بالغ علي الفرد بصفه عامة،         

 تعتبر محور هام حيث     )١(،المختلفة للفرد نحو اختيار الملبس والثقافة الملبسية      

ان البعض يعتمد علي الوسائل الحديثة والمختلفة للحصول علي ما يحتاج من            

 ومن اهمها االنترنت والذي يعتبر من أهم وسائل الدعاية واالعـالن     ،مالبس
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والتي في  مالت الخاصة بها    عن السلع والمنتجات المختلفة من المالبس والمك      

بعض االحيان يكون لها تأثير سلبي علي اختيار الفرد لما يناسبه من مالبس             

 والتي تنجذب الي ما تشـاهده مـن         )٢(،وخاصة الفتيات في مرحلة المراهقة    

عروض ترويجية عن بعض المنتجات دون التعرف علي ما اذا كان يناسبها            

حقيبة  كان موضوع البحث وهو تقديم    ويتوافق مع الغرض الوظيفي لها لذلك       

تدريبية في التثقيف الملبسي لفتيات مرحلة المراهقة ويتم من خاللها التعرف           

علي ما يناسب كل مرحلة عمرية من مالبس واكسسـورات وغيرهـا مـن             

 وايضـا التعـرف     المكمالت المختلفة وكيفية اختيارها تبعا للغرض الوظيفي      

أة وكيفية اخفاء العيوب من خالل التنسـيق        علي االنماط المختلفة لجسم المر    

 .لبعض المالبس ومكمالتها

 :مشكلة البحث

يتضح مما سبق أن مشكلة البحث تكمن في كيفية حصول الفتاة فـي             

مرحلة المراهقة علي المعلومات الكافية والتي تؤهلها لالختيار االمثـل مـن            

 المالبس ومكمالتها

 :ساؤل التالي تنحصر مشكلة البحث في اإلجابة علي الت

ما امكانية اكساب الطالبات في مرحلة المراهقة بعـض المهـارات            -١

 المختلفة في اختيار المالبس؟

تدريبية فـي مجـال التثقيـف       حقيبة  تقديم  ما امكانية االستفادة من      -٢

 ؟للطالبات في مرحلة المراهقةالملبسي 

 : أهداف البحث 

 :يهدف البحث إلي 
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 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 .الفتيات في مرحلة المراهقةتنمية المهارات وتوسيع مدركات  -١

عالج ضعف مهارات الطالبات في مرحلة المراهقة في كيفية اختيار           -٢

 .مالبسهم

 مرحلـة   علي فتيات قياس فاعلية حقيبة تدريبية في التثقيف الملبسي         -٣

 .المراهقة

 فـي  تسـاهم    التـي الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات       -٤

 .  مرحلة المراهقةياتكيفية التعامل مع فت  عنمساعدة الباحثين

 : أهمية البحث

 :ترجع أهمية البحث الى 

 .التثقيف الملبسي حول ةمرحلة الثانويالاعداد برنامج يفيد طالبات  -١

يأتى هذا البحث إستجابة لإلتجاهات العالمية التي تنـادى بضـرورة            -٢

 .االهتمام بالفتيات في مرحلة المراهقة في مجاالت عدة

 :فروض البحث 

الطالبـات فـي   الة إحصائياً بين متوسـطي درجـات    توجد فروق د   -١

 .االختبار القبلي والبعدي حول المعلومات العامة في مجال المالبس

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسـطي درجـات الطالبـات فـي         -٢

 .االختبار القبلي والبعدي حول كيفية اختيار ما يناسبها من مالبس
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جـات الطالبـات فـي    توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسـطي در     -٣

كيفية اختيار مالبس تساعد علي اخفـاء       االختبار القبلي والبعدي حول     

 .عيوب الجسم

 :منهج البحث

وذلك لوصـف وتحليـل األدبيـات ذات        : المنهج الوصفى التحليلى  

 .الصلة بالمشكلة واإلطار النظرى للبحث

 فى تنفيذ كافة إجراءات البحث، والتعـرف علـى          :المنهج التجريبى 

 ية حقيبة تدريبية في الثقافة الملبسية علي الفتيات في مرحلة المراهقة فاعل

 :أدوات البحث 

 :استخدم البحث األدوات التالية

اختبار قبلي خاص بالمعارف المرتبطة بمجال التثقيف الملبسي لدي          -١

 .الطالبات

اختبار بعدي لقياس ما تم اكتسابه من معارف ومهارات حول التثقيف  -٢

 .الملبسي

 : البحث حدود

 : التاليةحدوداليقتصر تطبيق البحث على 

  .بمحافظة الطائفعينة عشوائية من طالبات المرحلة الثانوية  -١

 م٢٠١٩ الفصل الدراسي االول للعامتم إجراء البحث في : زمنية  -٢

 . محافظة الطائف –مدرسة : مكانية  -٣
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 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 :الدراسات السابقة 

مد ابراهيم  وسام مح ، رانيا مصطفي كامل عبد العال    (دراسة   -١

 )٢٠١٦-٢٠١٥(محمد 

هدفت الدراسة إلي بناء موقع الكتروني علي شبكة المعلومات الدولية          

وتفيـد  ، ومهارات تصميم نماذج مالبس االطفال    ، االنترنت إلكساب معارف  

واالخذ ، هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف علي استراتيجية التعلم الذاتي         

وكيفيـة  ، جعل المتعلم محور العملية التعليميـة   باالتجاهات التربوية الحديثة ب   

والمهارات الخاصة بتصميم نماذج مالبـس      ، اكساب المتعلم بغض المعارف     

.االطفال
 )٣( 

 )٢٠١٦(دراسة ياسمين ابراهيم حسين بازيد  -٢

يدرس البحث كيفية تصميم يرنامج مقترح لمقرر مالبس االطفال في          

والكشف ، ات تعليمية صغيرة  ضوء عدة مهارات يتم تحديدها في صورة وحد       

عن فاعلية المنهج المقترح في تحصيل الطالبات للمعرفـة التـي تتضـمنها             

 .محتوي المنهج 

وتفيد هذه الدراسة البحث الحالي في التعرف علـي أدوات البحـث            

ومقياس لتقييم  ، وبطاقة مالحظة   ، واختبار مهاري ، وهي االختبار التحصيلي  

  .)٤(بل الطالبات من قالمنفذةالقطع الملبسية 

 ):٢٠١٥( دراسة أحمد زيتون عيد زيتون -٣ 

دراسة علي مجموعة من تالميذ مرحلة التعليم االساسي للتعرف علي     

، التنور البيئي بمناطق متعددة بشمال سيناء شاملة مناطق بدوية وحضـارية            
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مجتمـع البـدوي    مع التعرف علي العالقة بين تنورهم البيئي وآباءهم في ال         

ويستفاد من هذه الدراسة في التعرف علـي مسـتوي          ،  ة شمال سيناء  بمحافظ

التنور البيئي لتالميذ مرحلة التعليم االساسي في المجتمـع البـدوي بشـمال             

 )٥( .وكيفية االستفادة من التراث السيناوي في الحفاظ علي البيئة، سيناء

 :اإلطار النظري

 :مراحل المراهقة

ينة في حياة كل إنسان تمر على       هناك مراحل مع  : مراحل المراهقين   

حياته وتعتبر من أجمل المراحل التي يمر بها اإلنسان إن أحسن اسـتغاللها،             

 أقسام وكل قسم يدل على نمو وظاهرة موجودة ٣وتقسم مراحل المراهقة الى 

في اإلنسان، وهذه المراحل تختلف من مجتمع الى آخر باختالف نمط الحياة            

  التي يعيشها الفرد

 سنة والتي يكـون فيهـا       ١٤ الى   ١١وهي ما بين    : لة األول   المرح

  الشخص تظهر عليه تغيرات بيولوجية سريعة

 سنة بحيث في هذه الفترة     ١٨ الى   ١٤وهي ما بين    : المرحلة الثانية   

 يكتمل نمو التغيرات البيولوجية لإلنسان

 سنة وفي هذه المرحلـة      ٢١ الى   ١٨ وهي ما بين     :المرحلة الثالثة   

نمو اإلنسان بشخصيته ورشده واكتمال تصرفاته التي تصبح مع مرور يكتمل 

 .)٦(الوقت تدل على شخصيته

 :ةالمراهقأهم مشاكل 

 بحيث يكون المراهق في تلك المرحلة في صراع   :الصراع الـداخلي  

مع نفسه مع حقيقة األمر والخيال الموجود في داخلِه والذي يختلف ويكـون             
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 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 .ي يعيشهبعيد كل البعد عن الواقع الذ

وهي من أهم المشاكل التي قد تمر على        : العصبية وصعوبة التعامل    

المراهقين والتي يكونون فيها متعصبين وزيادة العناد فيهم لتحقيق رغبـاتهم           

 .بفرضها أو لتحقيق مطالبهم

 إذ أن المراهق مقبل على الحياة فهو ال يحـب أن   :االنفراد  باآلراء    

فسه أمام الجميع، والكثير منهم يقعـون فـي         يسمع كالم والديه لكي يفرض ن     

مشاكل عدم فهم األهل لهم والتحرر من األهل كالعيش معزول عنهم وما الى             

 ومشـاكل قـد   ذلك من أمور قد تؤدي مع مرور الوقت الى مخاوف كبيـرة          

 .يوجهها الشخص المراهق

 :مفهوم التثقيف الملبسي 

 التى يحصل عليها    هي مجموعة من المعارف   ) التثقيف(تعتبر الثقافة   

الفرد سواء كانت معارف خاصة أو معارف عامة ، والخاصة على المعارف            

المرتبطة بمجال عمل الشخص نفسه ، أما العامة فهي المرتبطة بشتى علوم            

 .المعرفة المرتبطة بالحياة االجتماعية الفنية واالقتصادية

 كانـت   ونظرا ألهمية المالبس في حياتنا وأنها معبر جيد عن المرء         

أهمية التثقيف في تعديل ميوله واتجاهاته وسلوكه الملبسـي فـي االختيـار             

 )٧(. الصحيح والمناسب ليظهر دائما بشكل أفضل

 : التثقيف الملبسيفأهدا

االرتقاء بمستوى الفرد والمجتمع من خالل نشـر الـوعي الملبسـى             -١

 إلظهار جيل متذوق للجمال والسلوك الحضاري بين أفراد المجتمع
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 .الشعبي الحضارات القديمة والتراث علىحافظة الم -٢

التأكيد على هوية الفرد والمجتمع من خالل إبـراز القـيم الجماليـة              -٣

والنفعية فى إطار العادات والتقاليد وعدم السعي وراء الموضة والتقاليد    

 .منهاإال فيما يساير المجتمع 

ـ          علىالمحافظة   -٤ ذي  التفرد والتميز بين الشعوب فلكل شعب الـزي ال

 .بهيتميز 

توجيه المجتمعات إلي حسن االختيار المرتبط بالبيئة والـدين ولـيس            -٥

.لآلخرينالتقليد 
 )٨( 

 الشك أن خصائص التذوق الملبسـي قـد         :تنمية التذوق الملبسي    

ولدت الحاجة إلى تنمية هذا التذوق لعدة اعتبارات منها أن التذوق الملبسـي             

 وبما أنه عملية نمو إنساني لـذا        مكتسب ومتعلم ، ويظهر علي هيئة سلوك ،       

 :فهي تتميز بعدد من األسس النفسية علي النحو التالي 

 .  جانب عقلي -١

 . جانب وجداني -٢

 .                          جانب جمالي -٣

  .)٩( جانب اجتماعي وثقافي-٤

 :الدراسة التطبيقية

ت المعدة  قد تم بناء حقيبة تدريبية تحتوي علي مجموعة من المعلوما         

مفاهيم مختلفة ومرتبطة بمجال التثقيف الملبسـي والموجهـة        وبشكل تربوي   

من هم في مرحلة المراهقة بهدف رفع الوعي الثقافي  لطالبات مرحلة الثانوي    
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 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

الملبسي لديهم وتذويدهم بالمعلومات والمهارات المختلفة والتي تمكنهم مـن          

 .اختيار من يناسبهم من مالبس ومكمالت

الطالبات قبل القاء المحاضرة في ما لديهن من معلومات         قشة  تتم منا و

، ومفاهيم عامة عن المالبس واعطائهن استبيان قبلي لقياس وتحديد المستوي        

يمكن القيـام بهـا      أو مهام    حياتيةوالذي من الممكن أن يشتمل على تجارب        

م خالل اليوم تمكنهن من اختيار المناسب من المالبس، ثم بعد ذلك تـم تقـدي       

 . المحاضرة وتطبيق االستبيان البعدي

 :مرحلة كل في لإلجراءات تفصيلي صفو يلي وفيما

 التحليل مرحلة -أوالً

 :المرحلة تلك وتتضمن

 لمحتـوي  العامـة  األهـداف  تحديد يهاف وتم :المقرر أهداف تحديد 

 الحقيبة التدريبية

حيث تم تحديـد خصـائص الطالبـات        : تحليل خصائص الطالبات    

 . المدخلىوسلوكهم

الحقيبـة   محتوى تحديد الخطوة هذه في وتم :الدراسية المادة تحليل

 إنجازها الطالبات على يجب التي واألنشطة والمهام وموضوعاتها، التدريبية

 .تلقيهم للمعلومات حول موضوع الحقيبة التدريبية عند

 :المهام واألنشطة تلك ومن 

 ثقيف الملبسيالتحول  النقاش حلقات في المشاركة الفعالة. 

 تقديم الحلول والمقترحات حول الموضوعات المقدمة . 



 

 

   ن  ار/ د
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 المشاركة في وضع االسئلة المتوقع تقدمها في نهاية المحاضرة. 

حيـث يـتم تحديـد      : تحليل خصائص البيئة التعليمية ومتطلباتها      

 ، كذلك   Softwareوالمتطلبات غير المادية     Hardwareالمتطلبات المادية   

ات الالزمة خالل المحاضرة ، كما تم تحديد عـدد الطالبـات            تحديد االحتياج 

 . طالبة ٣٥المشاركين فى المحاضرة وعددهم 

  التصميم مرحلة -ثانياً

ل تفصيلي وصف يلي وفيما رئيسين، قسمين إلى المرحلة هذه وتنقسم

 :قسم كل

 :التالية الخطوات األول يشمل القسم

ـ  على بناء :السلوكية األهداف صياغة  للحقيبـة   العامـة  دافاأله

ــم ــة ث ــياغة التدريبي ــداف ص ــي األه ــداف  ف ــورة أه ــلوكية ص  س

 .والقياس للمالحظة قابلة االهداف هذه المتعلم بحيث تكون سلوك تصف ،

تبعاً لخصائص الطالبات ومهاراتهم    : تصميم أدوات القياس والتقويم     

 .وبناء على األهداف التى تم صياغتها فى الخطوة السابقة

 وتتضـمن تصـميم المـواد       :واألدوات واألنشطة التعليمية    المواد  

التعليمية التى يتم عرضها داخل الفصل بالحقيبة التدريبية من اقمشة ومالبس           

 .ومكمالت ، كذلك تم تحديد األنشطة المطلوب القيام بها أثناء وبعد الشرح

زمن كل نشاط أو إجراء ، وتقـديم        تم فيها تحديد    : التهيئة واإلعداد   

حتوى ، والعمل على إثارة الدافعية لدى الطالبات ، واستدعاء المتطلبـات            الم

 .مها وتوضيحهاهداف عمل وتقدأالسابقة ، وعرض 

 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٢٩  ( 
 

 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 التطوير مرحلة -ثالثاً

فى هذه المرحلة ووفقاً لما تم تحديده فى مرحلة التصميم ، تم إعـداد     

يـة  حقيبة تدريبية تحتوى على عدة موضوعات عن التثقيف الملبسـى وكيف          

اختيار الملبس وأيضاً إخفاء عيوب الجسم وتقديم الحلول المماسبة لها بعـد ،           

 .كذلك يتم إنتاج أدوات التقييم 

 التطبيق مرحلة -رابعاً

 :الخطوات وهي من عدداً وتتضمن

تم تحديد الجهة التي يتم تقـديم الحقيبـة          :التطبيق قابلية من التأكد 

 .التصميم وأخطاء نية،الف المشكالت واكتشاف التدريبية بها،

في شكل  وتم فيه عرض مجموعة من االسئلة       : تقديم االختبار القبلي  

علي الطالبات عن محتوي الحقيبة التدريبية لتحديد مسـتواهم  قبـل            استبيان  

تقديم محتوي الحقيبة التدريبية وقياس ما تم اكتسابه من معلومات وخبـرات            

  .حول موضوع المحاضرة ومدي االستفادة منها

يتم فيه عمل عرض تجريبية لمحتـوي الحقيبـة    : عرض تجريبـي    

  التدريبية الكتشاف االخطاء ومحاولة اصالحها قبل تقديم المحاضرة

 تم التطبيق على مجموعة من الطالبات وعـددها         :التطبيق الميدانى   

أخطاء التصميم السابقة وحل جميع  طالبة فى مرحلة الثانوية بعد تصحيح    ٣٥

 .المشكالت الفنية التى تم التعرض لها أثناء خطوات التطبيق السابقة
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  :األنشطة داخل الفصل

 تم إضافة أنشطة مختلفة داخـل الحصـة الدراسـية تركـز علـى             

، ويتم التخطيط لألنشطة الفردية والجماعية      المستويات العليا من تصنيف بلوم    

 توضيع  –الطالبات حول المعلومات المقدمة خالل الورشة       مناقشة   :كما يلي 

 . تقديد الحلول المناسبة لهم-الصعوبات التي واجهتهم

الطالبات من المعلومات المقدمة    يهدف إلى تقييم مدى تمكن      (تقويم  

 )لهم

  تشخيصي/ التكويني. 

   ـ ( ذوي المستويات العليـا      الباتاألسئلة الصعبة للط م االهتمـام   ت

 )البات عند تقديم المعلومةات الطبمختلف مستوي

 :النتائج

 )الصدق والثبات(تقنين األدوات 

  لقياس مستوي الطالبات قبلي حول الثقافة الملبسيةاستبيان : أوالً

) ٣( واشتمل االستبيان علـي      للطالباتقامت الباحثة بإعداد استبيان     

 : كالتاليمحاور

) ٥(وتضـمن   بشكل عام    كيفية اختيار املالبس ومكمالا   : المحور األول 

 .عبارات

 لشـكل اجلسـم   املناسـبة   كيفية اختيار املالبس واملكمالت     : المحور الثاني 

 .عبارات) ٥(وتضمن 



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٣١  ( 
 

 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 وتضمن  كيفية اختيار مالبس تساعد يف اخفاء عيوب اجلسم       : المحور الثالث 

 .عبارات) ٥(

 بنعموقد استخدم ميزان تقدير ثالثي المستويات بحيث تعطي االجابة          

، وكانـت درجـة     )درجة واحدة (، ال   )درجتين(وإلي حد ما    )  درجات ثالث(

درجة، والمحور الثالـث    ) ١٥(درجة، والمحور الثاني    ) ١٥(المحور األول   

 درجة) ٤٥(وكانت الدرجة الكلية لالستبيان ) ١٥(

 :صدق المحكمين: صدق محتوي االستبيان

قق من  وللتحستبيان علي قياس ما وضع لقياسه،       ويقصد به قدرة اال    

صدق محتوي االستبيان تم عرضه في صورته المبدئية علي مجموعة مـن            

 ٩المحكمين من أساتذة التخصص بمجال المالبس والنسيج، وبلـغ عـددهم            

  وذلك للحكم علي مدي مناسبة كل عبارة للمحـور الخـاص بـه،               محكمين

وكذلك صياغة العبارات وتحديد وأضافه أي عبارات مقترحة، وقد تم التعديل        

بناء علي أراء المحكمين كالتالي، إضافة بعض العبـارات الجديـدة تعـديل             

 "١ملحق"، ليصبح الشكل النهائي لها الشكل العام لالستبيان

الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكـل محـور           

 :والدرجة الكلية لالستبيان

عامـل   تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب م        

بين الدرجة الكلية لكل محـور والدرجـة        ) معامل ارتباط بيرسون  (االرتباط  

 :الكلية لالستبيان، والجدول التالي يوضح ذلك
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 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة االستبيان: ١جدول 

 الداللة رتباطا المحور

 ٠٫٠١ ٠٫٨٧ كيفية اختيار المالبس ومكمالتها بشكل عام: األول
 ٠٫٠١ ٠٫٨٤ كيفية اختيار المالبس والمكمالت المناسبة لشكل الجسم: الثاني
 ٠٫٠١ ٠٫٨١ كيفية اختيار مالبس تساعد في اخفاء عيوب الجسم: الثالث

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط كلهـا دالـة عنـد             

ك  القترابها من الواحد الصحيح، ومن ثم يمكن القول أن هنـا           ٠,٠١مستوي  

اتساق داخليا بين المحاور المكونة لهذا االستبيان، كما انه يقيس بالفعـل مـا    

 .وضع لقياسه، مما يدل علي صدق وتجانس محاور االستبيان

 ثبات االستبيان

 دقة االختبار في القياس والمالحظة، وعدم       reability يقصد بالثبات   

لومات عن سـلوك    تناقضه مع نفسه، واتساقه واطراده فيما يزودنا به من مع         

المفحوص، وهو النسبة بين تباين الدرجة علي المقياس التي تشير إلي األداء            

 :الفعلي للمفحوص، وتم حساب الثبات عن طريق

 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -١

 Split – half طريقة التجزئة النصفية   -٢

 قيم معامل الثبات لمحاور االستبيان: ٢جدول 

 التجزئة النصفية معامل ألفا المحور

كيفي��ة اختي��ار المالب��س ومكمالته��ا بش��كل   : األول
 عام

٠٫٩٠١ -٠٫٨٢٢ ٠٫٨٧٥ 

كيفي����ة اختي����ار المالب����س والمكم�����الت    : الث����اني 
 المناسبة لشكل الجسم

٠٫٩٦٤ -٠٫٨٤٦ ٠٫٨٤٥ 

كيفي��ة اختي��ار مالب��س تس��اعد ف��ي اخف��اء    : الثال��ث
 عيوب الجسم

٠٫٩٢٣ -٠٫٨٥٠ ٠٫٨٣٧ 

 ٠٫٩٠٦ -٠٫٨٤٦ ٠٫٨٥٨ ثبات االستبيان ككل



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٣٣  ( 
 

 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات، معامل ألفا،           

 . مما يدل علي ثبات االستبيان٠,٠١التجزئة النصفية، دالة عند مستوي 

 الفرض األول 

للتحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث والـذي يـنص            

الطالبـات فـي     توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسـطي درجـات          ":علي

 ومكمالتها  االختبار القبلي والبعدي حول المعلومات العامة في مجال المالبس        

 لمتوسـطين   ttest( والختبار صحة هذا الفـرض تـم حسـاب           "بشكل عام 

الحقيبة   استخدام قبل وبعد الطالبات  للمقارنة بين متوسطي درجات     ) مرتبطين

  التدريبية، والجدول التالي يلخص هذه النتائج

للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لدرجات " ت"نتائج اختبار  يوضح )٣(ول جد

  ومكمالتها بشكل عامالمعلومات العامة في مجال المالبسحول ) ككل( الطالبات

 المتوسط التطبيق المهارة
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "ت"قيمة 
 مستوي
 الداللة

 ٢٫٤ ٨٫٤٣ القبلي
كيفي��ة اختي��ار   
المالب���������������س 
ومكمالته�����������ا 

 كل عامبش
 ٢٫٤٥ ٢١٫٥٤ البعدي

٢٥٫٣٣٥ ٢٩ 
دالة عند 
مستوي 
٠٫٠٥ 

 ٠,٠٥ ≤دالة عند مسـتوي     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

مما يشير إلي وجود فـرق      لالستبيان  وهذا الفرق دال لصالح التطبيق البعدي       

 لـي والبعـدي   في التطبيق القب  الطالبات  دال إحصائياً  بين متوسطي درجات       

"  ت"حيـث بلغـت قيمـة        لمحتوي الحقيبة التدريبية حول الثقافة الملبسـية،      

 عند درجـة حريـة      ٠,٠٥وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي       ) ٢٥,٣٣٥(

)٢٩.( 
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   :األولمناقشة الفرض 

د ووج:  والذي ينص علي األول من فروض البحث  الفرض قبولتم 

ت الطالب��ات ف��ي االختب��ار القبل���ي    ف��روق دال��ة إحص��ائيًا ب��ين متوس���طي درج��ا     
  ومكمالتها بشكل عامالمعلومات العامة في مجال المالبس حول والبعدي

استيعاب الطالبات   الحقيبة التدريبية المقدمة في   ويرجع ذلك إلي تأثير     

للمعلومات المقدمة في مجال المالبس ومكمالتها من خالل االسلوب الشـيق           

 .االتي قدمت به الحقيبة ومحتوياته

   :الثانيمناقشة الفرض 

:  والـذي يـنص علـي      الثاني من فروض البحث      الفرض   قبولتم  

د فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات الطالب�ات ف�ي االختب�ار القبل�ي           ووج
  كيفي���ة اختي���ار المالب���س والمكم���الت المناس���بة لش���كل الجس���م والبع���دي ح���ول 

اسـتيعاب الطالبـات      فـي  الحقيبة التدريبية المقدمـة   ويرجع ذلك إلي تأثير     

للمعلومات المقدمة في مجال المالبس ومكمالتها من خالل االسلوب الشـيق           

التي قدمت به الحقيبة ومحتوياتها وكم المعلومات المقدمة حـول موضـوع            

 .المحاضرة

للمقارنة بين المتوسطين القبلي والبعدي لدرجات " ت"نتائج اختبار  يوضح )٤(جدول 

 كيفية اختيار المالبس والمكمالت المناسبة لشكل الجسمحول ) ككل( الطالبات

 المتوسط التطبيق المهارة
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

قيمة 
 "ت"

 مستوي
 الداللة

 ١٫٥٣ ٥٫٥٠ القبلي
كيفي���ة اختي���ار  
المالب�����������������س 
والمكم�����������الت 
المناس����������������بة 

 لشكل الجسم
 ٢٫٣٣ ١٨٫٥٠ البعدي

٢٨٫٥٩٠ ٢٩ 
دالة عند 
مستوي 
٠٫٠٥ 

 ٠,٠٥ ≤دالة عند مسـتوي     " ت"من الجدول السابق أن قيمة      يتضح  

مما يشير إلي وجود فـرق      لالستبيان  وهذا الفرق دال لصالح التطبيق البعدي       



 
 
 

 

  

 

 
 

)  ١٣٥  ( 
 

 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 في التطبيق القبلـي والبعـدي     الطالبات  دال إحصائياً  بين متوسطي درجات       

"  ت"حيـث بلغـت قيمـة        لمحتوي الحقيبة التدريبية حول الثقافة الملبسـية،      

 عند درجـة حريـة      ٠,٠٥وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي       ) ٢٨,٥٩٠(

)٢٩.( 

   :الثالثمناقشة الفرض 

د ووج:  والذي ينص علي األول من فروض البحث  الفرض قبولتم 

ف��روق دال��ة إحص��ائيًا ب��ين متوس���طي درج��ات الطالب��ات ف��ي االختب��ار القبل���ي         

ويرجع ذلك  لجسمكيفية اختيار مالبس تساعد في اخفاء عيوب اوالبعدي حول 

استيعاب الطالبات للمعلومات المقدمـة    الحقيبة التدريبية المقدمة في   إلي تأثير   

في مجال المالبس ومكمالتها من خالل االسلوب الشيق التي قدمت به الحقيبة         

 .ومحتوياتها وكم المعلومات المقدمة حول موضوع المحاضرة

لمتوسطين القبلي والبعدي لدرجات للمقارنة بين ا" ت"نتائج اختبار  يوضح )٥(جدول 

 كيفية اختيار مالبس تساعد في اخفاء عيوب الجسمحول ) ككل( الطالبات

 المتوسط التطبيق المهارة
 االنحراف
 المعياري

درجة 
 الحرية

 "ت"قيمة 
 مستوي
 الداللة

 ٢٫٥٤ ٧٫٣٣ القبلي
كيفي�������ة اختي�������ار   
المالب�������������������������س 
والمكم�������������������الت 
المناس����بة لش�����كل  

 الجسم
 ٢٫٤٥ ١٨٫١٧ البعدي

٢٢٫٣٦٣ ٢٩ 
عند دالة 

مستوي 
٠٫٠٥ 

 ٠,٠٥ ≤دالة عند مسـتوي     " ت"يتضح من الجدول السابق أن قيمة       

مما يشير إلي وجود فـرق      لالستبيان  وهذا الفرق دال لصالح التطبيق البعدي       

 في التطبيق القبلـي والبعـدي     الطالبات  دال إحصائياً  بين متوسطي درجات       

"  ت"حيـث بلغـت قيمـة        ل الثقافة الملبسـية،   لمحتوي الحقيبة التدريبية حو   
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 عند درجـة حريـة      ٠,٠٥وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوي       ) ٢٢,٣٦٣(

)٢٩.( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح متوسط نتائج الطالبات لالختبار القبلي والبعدي لمحاور االستبيان الثالثة) ١(شكل 

يتضح من الشكل السابق والذي يوضح الفرق بين درجات الطالبات          

 فـي    محاور حول المعلومات المقدمة لهم     ة االختبار القبلي والبعدي للثالث    في

حيـث   والذي يؤكد علي وجود فروق ذات داللة احصـائية           التثقيف الملبسي 

 والبعـدي   -القبلـي    ٨,٤٣(حصل المحور االول في االختبار علي متوسط        

قبلـي  (والمحور الثالث   ١٨,٥٠ بعدي   -٥,٥٠قبلي(والمحور الثاني ) ٢١,٥٤

مما يؤكد علي وجود فروق ذات داللة احصائية بين         ) ١٨,١٧ بعدي   -٧,٣٣

 .االختبار القبلي والبعدي لمحاور االستبيان
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)  ١٣٧  ( 
 

 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 ملخص النتائج

من خالل معالجة الباحثـان لموضـوع البحـث بشـقيه النظـري         

 :والتجريبي أسفرت هذه الدراسة عن النتائج التي يلخصها الباحثان فيما يلي 

كساب الطالبـات فـي مرحلـة المراهقـة بعـض      انجح البحث في   -١

 .المعلومات الهامة حول كيفية اختيار الملبس بالطرق العلمية الصحيحة

الطالبـات فـي    فروق دالة إحصائياً بين متوسـطي درجـات        هناك -٢

 .االختبار القبلي والبعدي حول المعلومات العامة في مجال المالبس

 الطالبـات فـي    فروق دالة إحصائياً بين متوسـطي درجـات       هناك -٣

 .االختبار القبلي والبعدي حول كيفية اختيار ما يناسبها من مالبس

 فروق دالة إحصائياً بين متوسـطي درجـات الطالبـات فـي          هناك -٤

كيفية اختيار مالبس تساعد علي اخفـاء       االختبار القبلي والبعدي حول     

 .عيوب الجسم

 : التوصيات 

 :خلص البحث إلي التوصيات اآلتية 

باحتياجات الفتيات في مرحلـة المراهقـة فـي المجـاالت          االهتمام -١

 المختلفة

توسيع نطـاق البحـث العلمـي واإلسـتعانة بالنظريـات العلميـة             -٢

 .واالستراتيجيات الحديثة

تطبيق مفهوم التذوق الملبسي والثقافة الملبسية داخل المناهج التعلمية          -٣

 .في المراحل المختلفة
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 المراجع

تصميم مالبس أطف�ال مواكب�ة التجاه�ات الموض�ة     : "عثمان، سهير محمود، واخرون     -١
 .٢٠١٦ العدد أكتوبر –مجلة التصمايم الدولية " العالمية وطباعتها بطرق امنه بيئيا

أثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في مواقف حياتية ف�ي تنمي�ة       : عمور، ُأميمة  -٢
 دكتوراه غير منش�ورة،  مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية، رسالة       

 .م2005 جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان
فاعلي�ة برن�امج تعل�م الكترون�ي إلكس�اب مع�ارف       : " عبد الع�ال، راني�ا مص�طفي كام�ل       -٣

 الع�دد يولي�و   –مجلة التصمايم الدولي�ة   " ومهارات بناء وتصميم نماذج مالبس االطفال     
٢٠١٦. 

قترح لمق�رر مالب�س االطف�ال واالس�تفادة من�ه لرف�ع         برنامج م : "بازيد، ياسمين ابراهيم   -٤
، كلي��ة التربي��ة النوعي��ة، رس��الة دكت��وراة". القيم��ة الجمالي��ة والوطني��ة للمن��تج الملبس��ي 

 . م٢٠١٦جامعة المنوفية
العالقة بين التنور البيئي لتالميذ  التعليم األساس�ي واب�ائهم         : "زيتون، أحمد زيتون عيد    -٥

معه��د الدراس��ات والبح��وث  ، رس��الة ماجيس��تير ". ناءف��ي المجتم��ع الب��دوي بش��مال س��ي  
 .م٢٠١٥جامعة عين شمس، البيئية

االس�تفادة م�ن بع�ض عناص�ر الف�ن الش�عبي ف�ي           : " عامر، س�ميحة محم�د ح�افظ محم�د         -٦
كلي��ة ، رس��الة ماجيس��تير غي��ر منش��ورة  " إث��راء التص��ميم الزخرف��ي لمالب��س األطف��ال  

 .٢٠١٧جامعة المنصورة ، التربية النوعية
فاعلي��ة اس��تخدام برن��امج جيم��ي ف��ي تعل��م النم��وذج األساس��ي  : "ل��يم، هن��د عل��يعب��د الح -٧

كلي�ة  ، رسالة ماجيستير غير منش�ورة    " لمالبس الطفل لدي طالب كلية التربية النوعية      
 .٢٠١٧جامعة بنها ، التربية

مكتب��ة المل��ك فه��د للنش��ر  " التثقي��ف الملبس��ي" س��ليم، مج��دة م��أمون رس��الن واخ��رون   -٨
 .   م٢٠١٧والتوزيع،الرياض،

المالبس الخارجية للمرأة ،  دار الفك�ر العرب�ي ،الق�اهرة             " فرغلي، زينب عبد الحفيظ      -٩
 .م٢٠٠٦
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 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 :المالحق

 )١(ملحق 

ر  ا س   د ارة ان ن

  ر اراا  ت

 كل عامكيفية اختيار المالبس ومكمالتها بش: المحور األول
 ال الي حد ما نعم العبارات م

    .احدد بنفسي مالبسي ومكمالتها التي ارتديها ١
    اعرف المعلومات التي تساعدني على اختيار مالبسي ومكمالتها  ٢
    .ارتدي مالبسي ومكمالتها تبعًا التجاه الموضة دون تفكير ٣
    .ط جسمياهتم بتنسيق ألوان مالبسي مع مكمالتها تبعًا لنم ٤
    .اراعي التجديد من مالبسي ومكمالتها من وقت آلخر ٥

 كيفية اختيار المالبس والمكمالت المناسبة لشكل الجسم: المحور الثاني
    هل تعرفي المالبس والمكمالت المناسبة لشكل الجسم الخاصة بك ١
    يمكنك تحديد المالبس والمكمالت المناسبة لشكل الجسم المسطرة ٢
    يمكنك تحديد المالبس والمكمالت المناسبة لشكل الجسم الكمثري ٣
    يمكنك تحديد المالبس والمكمالت المناسبة لشكل الجسم التفاحي ٤
يمكن��ك تحدي��د المالب��س والمكم��الت المناس��بة لش��كل الجس��م الس��اعة       ٥

 الرملية
   

 اء عيوب الجسمكيفية اختيار مالبس ومكمالت تساعد في اخف: المحور الثالث
    هل تعرفي المالبس والمكمالت المناسبة إلخفاء عيوب جسمك ١
ه���ل تعرف���ي المالب���س والمكم���الت المناس���بة إلخف���اء عي���وب جس���م      ٢

 المسطرة
   

ه���ل تعرف���ي المالب���س والمكم���الت المناس���بة إلخف���اء عي���وب جس���م      ٣
 الكمثري

   

جس���م ه���ل تعرف���ي المالب���س والمكم���الت المناس���بة إلخف���اء عي���وب      ٤
 التفاحي

   

هل تعرفي المالبس والمكمالت المناسبة إلخفاء عيوب جسم الس�اعة      ٥
 الرملية
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 )٢(ملحق : بعض من صور المحاضرة
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 ٢٠٢٠ يناير) ٢٥(العدد ) ٨(المجلد  –المجلة المصرية للدراسات المتخصصة 

 قياس فاعلية حقيبة تدريبية فى التثقيف الملبسى على فتيات مرحلة المراهقة

 

  

 

 


	الأنشطة داخل الفصل: 
	تقويم (يهدف إلى تقييم مدى تمكن الطالبات من المعلومات المقدمة لهم)

