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للبلوزة باستخدام المختلفة الموديالت رسم مهارات الوسائط المتعددة في تعلم  فاعلية
    األساسي الباترون

 إيناس السيد الدريدي

  المالبس والنسيج –قسم اإلقتصاد المنزلي -جامعة بنها –كلية التربية النوعية

  ٩/٦/٢٠١٤ :ولتاريخ القب                                   ٢٥/٣/٢٠١٤ :تاريخ التسليم

 الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى عمل برنامج تدريسى لتعليم كيفية رسم الباترون األساسي للبلوزة في خطوات ورسم بعض الموديالت المختلفة 
هيم الالزمة على النموذج األساسي للبلوزة وتعليمها ذاتياً وعرضها عن طريق الوسائط المتعددة واألساليب التكنولوجية الحديثة وتحديد المفا

والمهارات األساسية التي يحتاجها الدارسون في تعلم رسم الباترون األساسي للبلوزة ورسم الموديالت المختلفة علـى النمـوذج األساسـي    
بطة للبلوزة وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن تحصيل الطالبات الالتي درسن بإستخدام الوسائط المتعددة قد ارتفعت معدالت تحصيلهن المرت
ة فى بمهارات رسم الموديل على النموذج األساسي للبلوزة وذلك يرجع إلى أن استخدام الوسائط المتعددة يعد أكثر فاعلية من الطريقة التقليدي

  .رفع مستوى األداء المهاري
  .مهارات رسم موديالت البلوزة -الوسائط المتعددة :كلمات دليلية

  المقدمة
أدق الوظـائف التـي    تُعد عملية إعداد النماذج من

تعتمد عليها صناعة المالبس حيث يتوقف عليها مـدى  
نجاح التصميم واإلنتاج ككل لذا يجب أن تتوافر لـدى  
القائم على تصميم النماذج درجة عاليـة مـن الكفـاءة    
والخبرة والموهبة تتمثل هذه القدرة على تطويع النماذج 

التصميم بكافة الطرق الفنية الخاصة بها وفقاً لمتطلبات 
ومدى تفهمه لألشكال المتنوعة للجسم البشري بأبعـاده  

ونظراً ألهمية النماذج المسطحة الورقية الكبيرة  .الثالثة
حسـب الطلـب واإلنتـاج    "في دراسة وإنتاج المالبس 

فإن دراسة أساسيات إعـداد النمـاذج ورسـم    " الكمي
الموديل وتشريحه تبعاً للتصميم الذي تم اختياره دراسة 

يجـب   .وضرورية لدارسي المالبـس والنسـيج   هامة
االهتمام بتعلم كيفية عمل النموذج األساسـي بأحـدث   
الطرق وإتباع االتجاهات الحديثة في التعليم والتعلم التي 
تهدف إلى تعلم الطالب كيف يتعلم بدالً من التركيز على 
تعليمه ماذا يتعلم ولعل هذا االتجاه يعتمد علـى فلسـفة   

ن الفرد الذي يتعلم االعتماد على النفس تربوية تؤمن بأ
في تحصيل المعرفة وفي تكوين المهارات هو شـخص  

يستطيع أن يستمر في تعليم ذاته خارج حدود المؤسسة 
  ).٣٤١: ١٩٩٧: كوثر كوجك(التعليمية 

وفي ظل االتجاهات الحديثة للتربية لـم يعـد دور   
 المعلم يقتصر على مجرد تلقين الطالب المعلومات التي
يتضمنها الكتاب الدراسي المقرر ومن ناحية أخرى لـم  
يعد الكتاب المدرسي بمثابة المصـدر الوحيـد لتعلـيم    
الطالب وإنما توجد مصادر أخرى ال تقل أهمية وقيمة 
وهذه المصادر قد تكون طبيعية أو مصادر صناعية أو 
مصادر بشرية ومن هنا فالمعلم الـذي يقـوم بتلقـين    

الب فقط وإنما بجانب ذلك يجب الحقائق والمعارف للط
  أن يمتلك رؤية ثاقبة وشاملة

فيرى العالقة بين مختلف مصادر الـتعلم والمـواد   
سحر علي زغلول عـن  (الدراسية المقررة على الطالب

وُيعد تعلـيم المهـارات    ).١٢١: ١٩٨٥: مجدي عزيز
العملية إحدى المشكالت التي يعانيها التعلـيم الجـامعي   

مع زيادة أعداد الطالب وعدم توافر ويهتم بحلها خاصة 
أعضاء هيئة التدريس بشكل كـاف وقلـة اإلمكانيـات    
المتاحة فمثالً في كليات االقتصاد المنزلي يشهد مجـال  
تعليم الطالب لمهارات تنفيذ المالبس وتصميمها بعض 
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الصعوبات حيث يكون البيان العملي غير كاف وحـده  
ض خطوات إلكساب الطالب هذه المهارات فسرعة عر

المهارة وتسلسلها يجعل بعض الطالب عـاجزين عـن   
متابعة هذا التسلسل وذلك مع كثرة عدد الطـالب فـي   
المحاضرة الواحدة أو داخل المجموعات الصغيرة ممـا  

إيمان (ينجم عنه صعوبة مشاهدة أو متابعة أداء المهارة 
ونجـد أن الوسـائط   ).٣: ٢٠٠٣: فاروق عبد العزيـز 
ئل الحديثة التي تتميز بتقسيم المـادة  المتعددة من الوسا

إلى سلسلة من السهل إلى الصعب وكل خطوة توضـع  
في إطار يحوي بعض المعلومات التي تـزود الطالـب   
وعلى سؤال يتطلب اإلجابة عنه لذا فهـو شـكل مـن    
أشكال التعلم الذاتي الذي يعمل فيه المدرس على قيـادة  

محمد عبـده   أمل(التلميذ وتوجيهه نحو السلوك المنشود 
 ).٣: ٢٠٠٢: الفيومي

والبلوزة هي االختيار األساسي لمالبـس الصـباح   
وذلك ألن مالبس الصباح هي التي تستخدم في مجـال  
العمل والكليات أو في الزيارات الصباحية وهذا النـوع  
من المالبس يتطلب البساطة في االختيار مـن حيـث   

بلـوزات  اللون والشكل والنسيج والفساتين البسيطة أو ال
نجـاة  (والجونالت تساعد على سهولة الحركة والراحة 

  ).٨٤: ١٩٩٨: باوزير
  :الخامات التي تصلح للبلوزة

يعد القطن والكتان من الخامات المناسبة للبلوزة في 
موسم الصيف واأللياف الصناعية المخلوطة التي تحمل 
العديد من المسميات على مدار العام واأللياف الصناعية 

ة بألياف طبيعية تعطي مظهر جيـداً للبلـوزة   المخلوط
ويجب مراعاة اختيار الخامة المالئمـة تبعـاً لتصـميم    
البلوزة ونوع الجسم والوقت الذي ترتدي بـه البلـوزة   

  :فعلى سبيل المثال
والبلوزة ذات الكشكشة تنفذ من الخامـات الناعمـة   

الخامات القطنية  الخفيفة مثل الكريب بكل أنواعه وكذلك
لسمك المتوسط التافتاه والشانتونج ألنهـا تعطـي   ذات ا

أيضاً استخدام بعـض أنـواع   تأثير جيد للبلوزة ويمكن 

سـحر علـي   (الخامات الصناعية والتركيبية الخفيفـة  
 ).٥٠: ٢٠٠٢: زغلول

  :الدراسات السابقة
بعنـوان   ١٩٩٠دراسة كفاية سليمان، نجوى شكري 

الجسـم   فاعلية استخدام أسلوب البرمجة في تعلم رسم"
ودراسـة أنجاهـان حسـن    " األساسي للموضة للنساء

فاعلية التعليم المبرمج في تعلم "بعنوان  ١٩٩١مصطفى 
ويعد البحث الحالي " النموذج األساسي للجونلة البسيطة

تكملة لما بدأته دراسة أنجاهان بأنها قامت بإنتاج كتيب 
مبرمج لتعلم رسم النموذج األساسي للجونلة وهذا البحث 

تم برسم بعض الموديالت المختلفة علـى البـاترون   يه
 ١٩٩٣ودراسة مجدة مـأمون سـليم   . األساسي للبلوزة

استخدام التعليم المبرمج في تـدريس النمـوذج   "بعنوان 
" األساسي المسطح الكامل لمالبـس النسـاء  " الباترون"

بنـاء  "بعنـوان   ١٩٩٥ودراسة سلوى عبد اهللا أمـين  
م التعليم المبرمج لطالبات برنامج في الكروشية باستخدا
ودراسة سميحة علـي  " كلية االقتصاد المنزلي وتجربته

فاعلية برنامج تعليمي باستخدام "بعنوان  ١٩٩٥إبراهيم 
" الحاسوب اإللكتروني فـي تـدريس وحـدة النمـاذج    

الباترونات على مسـتوى التحصـيل وأداء المهـارة    "
لنوعيـة  لطالبات شعبة االقتصاد المنزلي بكلية التربية ا

فاعلية "بعنوان  ١٩٩٩دراسة مجدة مأمون سليم " القاهرة
استخدام الكمبيوتر في التعلم الفردي مقارنـاً بالوسـائط   

المسطحة الورقية " الباترونات"المتعددة في تعلم النماذج 
بعنـوان إمكانيـة    ٢٠٠١ودراسة حنان حسني يشـار  

تدريس برامج إنتاج المالبـس باسـتخدام الكمبيـوتر    
ب التعلم الذاتي لرفع المستوى المهاري لدارسـي  بأسلو

مقرر المالبس الخارجية بكليات التربية النوعية دراسة 
فاعلية استخدام "بعنوان  ٢٠٠٢أمل محمد عبده الفيومي 

أشرطة الفيديو مقارناً بالوسائط المتعددة في تعلم نماذج 
، ودراسة سحر علي "أكوال المالبس الخارجية للسيدات

فاعلية برنـامج مقتـرح فـي    "بعنوان  ٢٠٠٢زغلول 
تصميم األزياء الحريمي وقياس أثـره علـى المفـاهيم    
" والمهارات األساسية لدى طالب قسم المالبس والنسيج
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وكانت كل دراسة مما سبق محاولـة لرفـع المسـتوى    
التحصيلي واألداء المهاري للدارسـين و هـذا يتفـق    

  .والغرض من هذا البحث
الخطوة التاليـة بعـد تحديـد     يعتبر تحديد المحتوى

األهداف ليس عملية عشوائية ولكنه عملية تحتاج إلـى  
نظرة علمية واعية ويتم اختيار عناصره في إطار معين 
من األهداف كما يتطلب عملية تحليل دقيقـة لعناصـر   
المحتوى المختارة بحيث يتم التوصـل إلـى الحقـائق    
ــات  ــات واالتجاه ــاهيم والتعليم ــات والمف  والمعلوم
والمهارات وغير ذلك من أوجه التعلم وبـذلك يكـون   
المحتوى المعرفي في نهاية األمر معبراً عن الصـورة  
الحقيقية للمجال العلمي الذي يتم االختيار فيه كما يجب 
أن تخضع عملية االختيار إلى االتجاهات العالمية وكذا 

أني كون مناسـباً للمـتعلم   للمتعلم إذ أن المحتوى يجب 
دم له ومحصلة لما ظهر من فكر متطور فـي  الذي سيق

  ).١٩٥: ١٩٩٥: أحمد حسين اللقاني. (التعليم والتعلم
وتشمل هذه الخصائص على مدى ما يتـوفر لـدى   
الطالب من خبرة سابقة ترتبط بمحتوى الوحدة وأهدافها 

  ).٢٠٧: ١٩٩٩: مجدة مأمون سليم(
  :مشكلة البحث

تطبيقـات  ومع أهمية تكنولوجيا التعليم وتطورات ال
التكنولوجية في مجال التعليم وأهميـة دراسـة رسـم    
التصميم على النموذج األساسي وهو مجال على الرغم 
من تعدد الدراسات التي قامت على استخدام الوسـائط  
المتعددة في مجال النماذج األساسية للمالبس أو التصميم 
أو التطريز إال أن رسم التصميم المراد تنفيـذه علـى   

األساسي وتشريح الباترون يعد مشكلة البحـث  النموذج 
حيث سيتم أيضا دراسة رسم بعض الموديالت المختلفة 

  .للبلوزات
ومن ثم يمكن صياغة مشكلة البحث فـي التسـاؤالت   

  :التالية
ما المفاهيم والمهارات الالزمة لدراسة رسم بعـض   -

  .الموديالت المختلفة للبلوزات؟

متعددة فـي دراسـة   ما التصور المقترح للوسائط ال -
  .رسم بعض الموديالت المختلفة للبلوزات؟

ما أثر الوسائط المتعددة في زيادة معدالت الجانـب   -
التحصيلي للمفاهيم في رسـم بعـض المـوديالت    

  .المختلفة للبلوزات؟
ما أثر الوسائط المتعددة في زيـادة معـدالت أداء    -

الطالبات للمهارات المرتبطة بدراسة رسـم بعـض   
  يالت المختلفة للبلوزات؟المود

  ثأهداف البح
تحديد المفاهيم الالزمة التي يحتاجها الدارسون في  -١

تعلم رسم بعض الموديالت المختلفة على النموذج 
  .األساسي للبلوزة

تحديد المهارات األساسية التي يحتاجها الدارسون  -٢
لتعلم رسم بعض الموديالت المختلفة على النموذج 

  .ةاألساسي للبلوز
تقديم تصور مقترح للوسائط المتعددة فـي رسـم    -٣

بعض الموديالت المختلفة على النموذج األساسـي  
  .للبلوزة
  :أهمية البحث

ترجع أهمية هذا البحث إلـى اسـتخدام الوسـائط    
المتعددة لتدريس وحدة رسم بعض الموديالت المختلفـة  
للبلوزة وتشريحها وذلك باعتبار أن الوسائط المتعـددة  

رق التعلم الذاتي الذي يأخذ فيـه المـتعلم دوراً   أحد ط
إيجابياً فعاالً وبهذا يسهم البحث الحـالي فـي إكسـاب    
الدارسين القدرة على تعليم أنفسهم بأنفسهم تعليماً ذاتيـاً  
معتمداً على جهده وقدراته تحت إشراف المعلم وتوجيهه 
كعمل يسهم في تطوير طرق التدريس الخاصة بمجـال  

  .سيجالمالبس والن
  :مصطلحات البحث

هي الجزء العلوي من الزي الذي يبدأ : Blouseالبلوزة 
من الكتف وينتهي عند الوسط أو عند خـط الجنـب أو   
حسب أطوال الموضة السائدة وتعد البلوزة زياً يرتـدى  

سحر علـي  (مع الجونلة أو البنطلون أو تحت الجاكيت 
 ).٤٩: ٢٠٠٢: زغلول
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 داء لتغطية الجـزء تعتبرالبلوزة زي حريمي وهي ر
األعلى من الجسم إما كقطعة منفصلة أو جـزء تحـت   
الجاكيت وطولها يبدأ من خط الكتف إلى الطول المراد 

  تنفيذه تبعاً للموديل والموضة والرغبة الشخصية 
هونوع من أنواع التعلم الذاتي الذي  :الوسائط المتعددة

يمكن الدارس من التعلم معتمداً على جهـده وقدراتـه   
لخاصة وبذلك يتمكن الدارس من تعليم نفسه بنفسه مما ا

يساعد على تحقيق األهداف التربوية بصـورة أفضـل   
  ).١٠٢: ١٩٨٨: حسين حمدي الطوبجي(

عبارة عن مجموعة من الخطـوط   :Patternالنمـوذج  
الهندسية المتداخلة الناتجـة عـن اسـتخدام القياسـات     

ـ  ل لـه  المختلفة ألبعاد الجسم للحصول على شكل مماث
ويمثل النموذج نصف الجسم األيمن إال فـي الحـاالت   
التي يحتم التصميم رسمه كامالً كما في الصناعة كمـا  
يطلق على النموذج لفظ النموذج األساسي إذا لم يرسـم  

عايدة نصـار،  (عليه أي تصميم لشكل المنتج الملبسي 
٤٠: ١٩٨١.(  

المقصود هو رسم خطوط التصميم الذي  :رسم الموديل
اختياره على الباترون األساسي أو هو تعديل النموذج تم 

   .األساسي ليالئم التصميم الذي تم اختياره

عبارة عن صـياغة دقيقـة ومحـددة    : الهدف التعليمي
               تعلمـه  لسلوك معين يمكن أن يؤديه المتعلم في نهايـة 

والتعليم المبرمج يسـتلزم   )٩٠: ١٩٩٧: زاهر أحمد( 
ف بطريقة محددة ومنظمة حتـى يمكـن   صياغة األهدا

وصف السلوك الذي يكون عليه المـتعلم بعـد تعلمـه    
  ).٦٥: ١٩٩١: أحمد خيري كاظم(البرنامج 

  :حدود البحث
تم إجراء التجربة في الفصل الدراسي  :الحد الزمني* 

ضمن مقرر  ٢٠١٣/٢٠١٤األول للعام الدراسي 
المالبس الخارجية حيـث تـم عـرض الوحـدة     

 ٤اسـابيع بمعـدل    ٨على الطالب لمدة  التعليمية
  ساعات فى االسبوع 

  .معمل المالبس والنسيج بالكلية :الحد المكاني* 

وحـدة رسـم بعـض المـوديالت      :الحد الدراسي* 
  المختلفة للبلوزة على النموذج األساسي

  .        يتبع البحث المنهج الوصفي التجريبي :منهج البحث
طالبات الفرقة الرابعـة  تم التجريب على : عينة البحث

طالبة بقسم االقتصاد المنزلى بكلية التربية  ١٦وعددهم 
  .            جامعة بنها–النوعية

  :ادوات البحث
  .استمارة استبيان لقياس االختبار التحصيلى -١
  .استمارة استبيان لقياس االختبار المهارى -٢
  .الباترون االساسى للبلوزة بطريقة بروفيلى -٣
  .تصميمات مختلفة للبلوزة ٤عدد -٤
  .                 برنامج حاسب آلي -٥

توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى  :فروض البحـث 
بين متوسطي درجات الطالبـات فـي التطبيـق     ٠.٠١

القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي للمفاهيم المتضـمنة  
  .بالوسائط المتعددة والمرتبطة بتعلم نموذج البلوزة

د معدالت كسب مرتفعة في تحصـيل طالبـات   توج -
الفرقة الرابعـة للمفـاهيم المتضـمنة بالوسـائط     

  .                    المتعددة والمرتبطة بتعلم نموذج البلوزة
بـين   ٠.٠١توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى  -

متوسطى درجات اداء الطالبات فى التطبيق القبلى 
لمهـارات رسـم   والبعدى لبطاقة مالحظة االداء 

  .الموديل على النمودج االساسى للبلوزة 
توجد معدالت أداء مرتفعة في أداء طالبات الفرقـة   -

الرابعة لمهارات تنفيذ نموذج البلوزة بعد استخدام 
  .الوسائط المتعددة

  :الخطوات اإلجرائية إلعداد البرنامج التعليمي
موضوع التعلم فـي هـذا   : تحديد موضوع التعلم: أوالً
على الباترون  لبحث هو رسم بعض الموديالت المختلفةا

األساسي للبلوزة والمسـتنبطة مـن مـنهج المالبـس     
الخارجية المقرر على الفرقة الرابعـة بكليـة التربيـة    

  .النوعية الفصل الدراسى االول
 تحديد قائمة المفـاهيم والمهـارات األساسـية    :ثانياً

فة للبلوزة المرتبطة بوحدة رسم بعض الموديالت المختل
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قائمـة المفـاهيم والمهـارات    (على الباترون األساسي
األساسية مأخودة مـن المصـادر العلميـة المختلفـة     
  .)والدراسات السابقة ومن موضوع التعلم السابق تحديده

  :قائمة المفاهيم -أ
  .مفهوم النموذج األساسي للبلوزة -١
  .مفهوم البلوزة -٢
  .لوزةالمصطلحات األجنبية الخاصة بالب -٣
  .أنواع البلوزات -٤
  .الخامات المستخدمة للبلوزات -٥
مفهوم القصات وأشكالها المختلفة واستخدامها في  -٦

  .رسم باترون البلوزة
مفهوم المرد البسيط واستخدامه في رسم بـاترون   -٧

  .      البلوزة
  :                                         قائمة المهارات -ب
 .                  مرد البسيط للبلوزةتتقن رسم ال -١

تجيد تحديد المقدار المناسـب لرسـم القصـات     -٢
 .المختلفة على الباترون االساسى للبلوزة

تقيس مقدار التوسيع المناسب لكل تصميم بطريقة  -٣
 .صحيحة

 .تقيس المقدار المناسب لعمل التكسيم فى البلوزة -٤

  .ترسم باترون الكم بانواعة المختلفة -٥
  تحديد األهداف التعليمية للبرنامج :ثالثاً

  :األهداف المعرفية
  :بعد الدراسة بالوسائط المتعددة تستطيع الطالبة أن

تحدد مقدار التوسيع المناسب لكـل موديـل مـن     -١
  .موديالت البلوزات

تعرف المكان المناسب لقصة األمام في البلـوزة   -٢
  .بقصة في األمام

في البلـوزة   تعرف المكان المناسب لقصة الخلف -٣
  .بقصة في الخلف

تحدد المقدار المناسب لعمل التكسيم فـي البلـوزة    -٤
  .المكسمة

) البرنسـس (تعرف كيف ترسم خط القصة الطولية -٥
  .في األمام والخلف عمودي على خط الذيل

تصف المرد البسيط وكيفيـة إضـافته للبـاترون     -٦
  .األساسي للبلوزة

  .يطتحدد الحجم المناسب للمرد البس -٧
تحدد خطوط باترون الجزء األمامي من البلـوزة   -٨

في كل موديل من الموديالت المختلفـة وتلونـه   
  .باللون األحمر

تحدد خطوط باترون الجزء الخلفي من البلوزة في  -٩
كل موديل من الموديالت المختلفة وتلونه بـاللون  

  .األحمر
  :األهداف المهارية

  :طيع الطالبة أنبعد الدراسة بالوسائط المتعددة تست
تقيس مقدار التوسيع المناسب لكـل موديـل مـن     -١

  .موديالت البلوزات مضبوطاً
ترسم المكان المناسب لقصة األمام والخلف فـي   -٢

  .البلوزة جيداً
تقيس المقدار المناسب لعمل التكسيم في البلـوزة   -٣

  .الضيقة مظبوط
ترسم خط القصة البرنسس في األمـام والخلـف    -٤

  .لى خط الذيل بصورة صحيحةعمودي ع
تتقن رسم المرد البسيط على الباترون األساسـي   -٥

  .للبلوزة
  .تقيس العرض المناسب للمرد البسيط -٦
تلون خطوط باترون الجزء األمامي من البلـوزة   -٧

في كل موديل من الموديالت المختلفـة بـاللون   
  .األحمر

 تلون خطوط باترون الجزء الخلفي من البلوزة من -٨
  .كل موديل من الموديالت المختلفة باللون األحمر

  :األهداف الوجدانية
  :بعد الدراسة بالوسائط المتعددة تستطيع الطالبة أن

  .تتقبل التعليمات التي توجه إليها -١
  .تهتم بنظافة المكان الذي تعمل به -٢

  : تحديد المحتوى وتنظيمه :رابعاً
ومـة  المحتوى هو أحد المدخالت األساسـية لمنظ 

التدريس ويتكون محتوى البرنامج من مجموعـة مـن   
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الحقائق والمعلومات والخبرات المعرفية المرتبطة برسم 
بعض الموديالت على النموذج األساسي للبلـوزة وتـم   
تنظيم عناصر المحتوى وفقاً لطبيعة وترتيـب تـدريس   

وحدة رسم بعض المـوديالت  "مادة المالبس الخارجية 
مع مراعـاة التطـابق   " للبلوزةعلى النموذج األساسي 

المنطقي للمنهج وتحقيق التكامل بين الجوانب النظريـة  
  :والتطبيقية حيث تكونت الوحدة الدراسية من

بلوزة متسعة و مرد عادي وكـول  : الدرس األول -١
  .صيني مرتفع

بلوزة مكسمة بقصة طولية وحردة : الدرس الثاني -٢
  . v) (رقبة على شكل 

بلوزة بقصة وكشكشة من األمـام   :الدرس الثالث -٣
  .والخلف ومرد عادي

بلوزة مكسمة ببنس ومرد بسـيط   : الدرس الرابع -٤
  .وكول مسطح دائري

من المهـم  : تحديد الخصائص العامة للدارسين :خامساً
عند تصميم وحدة تعليمية معينة أن نبين خصائص 

  الطالب الذين سوف يستخدم معهم هذه الوحدة 
هي تلك الجوانـب مـن خبـرة    وخصائص المتعلم 

المتعلم التي تؤثر على فاعلية التعلم وكثيراً ما يتـداخل  
البحث حول االستراتيجية التعليمية إال أنه ينفذ ألهـداف  
مختلفة تتعلق بوصف خبرات المتعلم التي أخـذها فـي   

  .الحسبان في عملية التصميم التعليمي
م لذا البد من مراعاة خصائص التالميذ الذي سيستخد

هذه الوحدة لتدريسها لهم والبد ذلك من مراعاة مستواهم 
وقدراتهم مـن حيـث الخبـرات السـابقة والميـول      
واالتجاهات، وقد توصلت الباحثة إلى الشروط الواجب 
  :توافرها لدى دارسي الوسائط المتعددة موضع الدراسة

على علم باألدوات التي تستخدم في القياس ورسم  -١
  .النماذج

  .باترون األساسي للبلوزةدرس ال -٢
لم يسبق له دراسة رسم بعض الموديالت المختلفة  -٣

  .على الباترون األساسي للبلوزة
  

  :تصميم الوحدة الدراسية: سابعاً
اإلطار هو الوحدة األساسـية  : كتابة أطر البرنامج -أ

التي يتكون منها البرنامج وأحياناً تسـمى خطـوة   
ة العلميـة إلـى   وعند صياغة البرنامج تقسم الماد

وحدات صغيرة جداً يكون منها إطـار أو خطـوة   
ويتكون اإلطار الواحد من أربعة مكونات أساسـية  
هي المعلومات والمثيرات واالستجابات التي يتبعها 

أحمـد حامـد   (التغذية الراجعة والتعزيز الفوري 
  ).١٤: ١٩٨٩: منصور

وعلى الطالب أال ينتقل من إطار إلى آخـر إال بعـد   
عابه لإلطار السابق وإجابتـه علـى السـؤال    استي

ولقد تمت كتابة األطر تبعاً لتسلسـل  . الموجود به
عرض المحتوى لموضوع رسم بعض الموديالت 

وكانـت  . للبلوزات على الباترون األساسي للبلوزة
األسئلة ذات االختيار من متعدد يختار منها الطالب 

قـوم  اإلجابة المناسبة من أربعة بدائل وعليـه أن ي 
بعمل عالمة على االختيار الصحيح كي ال يحتـاج  
إلى كتابة شيء أو تكملة شيء حتـى ال يسـتغرق   

  .زمناً طويالً في كتابة اإلجابة
يتخذ اإلطـار الشـكل المسـتطيل،    : شكل اإلطار -ب

  :وترتيبها كالتالي
  .الجزء العلوي من اإلطار به المعلومة -١
ة التـي  في المنتصف الرسم التوضيحي أو الصور -٢

  .تساعد على فهم المعلومة
الجزء السفلي من اإلطار به السؤال واختياراتـه   -٣

  .األربعة
في نهاية اإلطار دائرة بها رمز اإلجابة الصحيحة  -٤

لإلطار السابق ويقابلها مستطيل في الجهة األخرى 
  .يستخدم لتسجيل اإلجابة لإلطار الحالي

الذي يتم االسـتدالل   التقويم هو المؤشر: التقويم: ثامناً
.                       به على كفاءة وفاعلية استخدام الوسائط المتعددة

                              :اسلوب معالجة وتحليل البيانات
تم حساب صدق محتـوى اسـتمارة    :صدق المحكمين

االستبيان لالختبار التحصيلى واالختبار المهارى عـن  
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عرضه على مجموعة من المحكمين الدين اقروا طريق 
وقد بلغت نسبة اتفاق  ،ان بنود االستبيان تغطى المحتوى

  وهى نسبة مقبولة                                         %  ٩٠المحكمين 
استخدم معامل ألفا لحساب معامل الثبات : حساب الثبات

تدل  وهى قيمة مرتفعة ٠.٨٨٢لالستبيان وكانت قيمته 
  .      على ثبات االستبيان

تم حساب صـدق   ):البرنامج(صدق الوحدة التعليمية 
وهـى  %  ٨٨محتوى البرنامج وقد بلغت نسبة الصدق 

  .                     نسبة مقبولة
استخدم معامل الفـا لحسـاب معامـل    :  حساب الثبات

وهى قيمة مرتفعة  ٠.٨٤١الثبات للبرنامج وكانت قيمته 
  ثبات البرنامج                                       تدل على 

فيما يلي عرض النتائج التي توصلت إليها الباحثـة  
من خالل التحليل اإلحصائي للبيانات وتفسيرها لإلجابة 
على تساؤالت البحث، وروعي فـي عـرض النتـائج    
ارتباطها بتساؤالت البحث وفروضه، وإلجراء عمليات 

تخدمت الباحثة برنـامج الحـزم   التحليل اإلحصائي اس
حيث يتم إتباع مـا   SPSSاإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  :يلي
استخدام اختبار ويلكوكسن للعينات الصغيرة للكشف  -

عن وجود فروق دالة إحصائياً بين القياسي القبلي 
  .البعدي للمجموعة التجريبية

حساب فاعلية البرنامج المقترح لتأكيد أثر األسلوب  -
ستخدم في زيادة معدالت التحصـيل وتنميـة   الم

  .المهارات
  النتائج والمناقشة

ما "لإلجابة على التساؤل الثالث من تساؤالت البحث 
أثر الوسائط المتعددة فـي زيـادة معـدالت الجانـب     

  ".التحصيلي للمفاهيم في نموذج تعلم البلوزة؟

تم إعداد اختبار تحصيلي يهدف إلى قياس تحصيل 
ارف والمفاهيم المرتبطة بـتعلم نمـوذج   الطالبات للمع

ملحـق  (البلوزة، وبعد عرضه على الخبراء والمحكمين 
إلجازته تم تطبيقه على عينة الدراسة قبل وبعـد  )١رقم 

إجراء التجربة، ثم رصد درجات الطالبات في االختبار 
التحصيلي وللتحقق من وجود فروق بين التطبيق القبلي 

لتحصيلي تم استخدام اختبار والتطبيق البعدي لالختبار ا
ويلكوكسن للعينات الصغيرة المترابطـة وذلـك نظـراً    

فــؤاد أبــو  امــال صــادق،( لصــغر حجــم العينــة
يوضح ملخص نتائج ) ١(والجدول )١٩٩١،٧٤٤حطب،

  .حساب اختبار ويلكوكسن
المحسـوبة  " Z"يتضح أن قيمـة  ) ١(من الجدول 

ـ ) ٣.٥٣٩( داول أقل من القيمة الجدولية الموجودة بالج
اإلحصائية، لذلك فإن الفروق بين درجات الطالبات في 
االختبار التحصلي في التطبيق القبلـي البعـدي دالـة،    
وبناءاً عليه تم قبول الفرض األول والذي ينص على أنه 

بـين   ٠.٠١توجد فروق دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   "
متوسطي درجات الطالبات في التطبيق القبلي والبعـدي  

تحصيلي للمفاهيم المتضمنة بالوسائط المتعددة لالختبار ال
والمرتبطة بتعلم رسم الموديل على النموذج األساسـي  

ولتحديد اتجاه الفروق ثم الرجوع للمتوسطات  ".للبلوزة
الحسابية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي 
حيث أن قيمة المتوسط الحسابي في التطبيـق البعـدي   

قيمة المتوسط الحسابي في التطبيق  أكبر من) ٣٥.٨١(
بما يشير إلى زيادة معدالت تحصـيل  ) ١٩.٤٤(القبلي

الطالبــات للمفــاهيم المتضــمنة بالوســائط المتعــددة 
وللتحقق مـن فعاليـة   . والمرتبطة بتعلم نموذج البلوزة

البرنامج المقترح في زيادة معدالت تحصـيل طالبـات   
عـدل لـبالك   الفرقة الرابعة تم حساب نسبة الكسب الم

Black ٢(جدول(.  
  الختبار ويلكوكسن في التطبيق القبلي البعدى لالختبار التحصلي" Z"مجموع الرتب الموجبة والسالبة وقيمة : ١جدول 

المجموعة
 

 العدد
 

" المتوسط الحسابيمتوسط مجموع الرتب Z" البعديالقبليالسالبةالموجبة الداللة اإلحصائية قيمة
٠.٠١دالة عند مستوى  ٣.٥٣٩ ٣٥.٨١ ١٩.٤٤ ٠.٠٠ ٨.٥ ١٦ التجريبية  
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  نتائج حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية ونسبة الكسب المعدل في االختبار التحصيلي :٢جدول 
  الداللة  النهاية العظمى  نسبة الكسب المعدل االنحراف المتوسط  االختبار التحصيلي

  ٠.٧٥  ٣٥.٨١  التطبيق البعدي  الة إحصائياًد  ٤٠  ١.٢١  ٢.٠٠  ١٩.٤٤  التطبيق القبلي
يتضح أن نسبة الكسـب المعـدل   ) ٢(من الجدول

لتحصيل الطالبات للمعارف المتضمنة بالوسائط المتعددة  
وهي نسبة مرضية كمـا يراهـا بـالك    ) ١.٢١(بلغت 

"Black" حيث يرى أن البرنامج تكون فعاليته مرضية ،
، لذا يمكن )١.٢(عن  إذا لم تقل نسبة الكسب المحسوبة

القول أن استخدام الوسائط المتعددة في البحث الحالي قد 
حققت أهدافها فيما يتعلق بالجانب التحصيلي للمعارف، 
وبناءاً عليه تم قبول الفرض الثاني والذي ينص على أنه 

توجد معدالت كسب مرتفعة فى تحصيل طالبات الفرقة "
المتعددة والمرتبطة  الرابعة للمفاهيم المتضمنة بالوسائط

  .بتعلم نمودج البلوزة
وقد أظهرت نتائج البحث أن تحصـيل الطالبـات   
الالتي درسن باستخدام الوسائط المتعددة قـد ارتفعـت   
معدالت تحصـيلهن المتضـمنة بالوسـائط المتعـددة     
المرتبطة بمهارات رسم الموديل على النموذج األساسي 

ـ  ى أن اسـتخدام  للبلوزة وترجع الباحثة هذه النتيجة إل
الوسائط المتعددة ساعد في مقابلة الفروق الفردية بـين  

لإلجابة على التساؤل الرابع مـن تسـاؤالت   . الطالبات
ما أثر الوسائط المتعددة في زيادة معدالت أداء "البحث 

الطالبات للمهارات المرتبطة بتعلم رسم الموديل علـى  
الحظـة  تم إعداد بطاقـة م " النموذج األساسي للبلوزة ؟

أداء تهدف إلى قياس ومالحظة أداء الطالبات لمهارات 
تنفيذ نموذج البلوزة، وبعد عرضـها علـى الخبـراء    
والمحكمين إلجازتها تم تطبيقها على عينة الدراسة قبل 

وبعد إجراء التجربة، ثم رصد درجات الطالبـات فـي   
بطاقة مالحظة األداء وللتحقق من وجود فـروق بـين   

التطبيق البعدي لبطاقة مالحظـة األداء  التطبيق القبلي و
ويلكوكسـن للعينـات الصـغيرة    تم استخدام اختبـار  

) ٣(المترابطة وذلك نظراً لصغر حجم العينة والجدول 
  .يوضح ملخص نتائج حساب اختبار ويلكوكسن

المحسـوبة  " Z"يتضح أن قيمة ) :٣(من الجدول 
أقل من القيمة الجدولية، لذلك فـإن الفـروق   ) ٣.٥٣٠(
ين درجات الطالبات في بطاقة مالحظـة األداء فـي   ب

التطبيق القبلي البعدي دالة، وبناءاً عليه تم قبول الفرض 
توجد فروق دالة إحصائياً "الثالث والذي ينص على أنه 

بين متوسطي درجات أداء الطالبات  ٠.٠١عند مستوى 
في التطبيق القبلي والبعـدي لبطاقـة مالحظـة األداء    

  ".موديل على النموذج األساسي للبلوزة لمهارات رسم ال
ولتحديد اتجاه الفروق تم الرجـوع للمتوسـطات   
الحسابية في التطبيق القبلي والبعدي لبطاقـة مالحظـة   
األداء حيث أن قيمة المتوسط الحسابي فـي التطبيـق   

أكبر من قيمة المتوسط الحسابي في ) ١٢٧.٩٤(البعدي 
زيادة معـدالت   بما يشير إلى) ٥٧.٤٤(التطبيق القبلي 

وللتحقـق  . أداء الطالبات لمهارات تنفيذ نموذج البلوزة
من فعالية البرنامج المقترح في زيـادة معـدالت أداء   

 Blackالطالبات تم حساب نسبة الكسب المعدل لـبالك  
  .)٤جدول رقم (

البعـدي لبطاقـة    الختبار ويلكوكسن في التطبيـق القبلـي  "%" مجموع الرتب الموجبة والسالبة وقيمة  :٣جدول 
  مالحظة األداء

  المجموعة
  

 العدد
  

  البعدي القبلي السالبة الموجبة  الداللة اإلحصائية  "Z"قيمة   المتوسط الحسابي متوسط مجموع الرتب
  ٠.٠١دالة عند مستوى   ٣.٥٣٠  ١٢٧.٩٤  ٥٧.٤٤  ٠.٠٠  ٨.٥٠  ١٦  التجريبية

  ونسبة الكسب المعدل في بطاقة مالحظة األداء نتائج حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية :٤جدول 
 الداللة النهاية العظمىنسبة الكسب المعدلاالنحرافالمتوسطبطاقة المالحظة
 ١٦٥ ١٢٧.٩٤ التطبيق البعدي دالة إحصائياً ١٥٣ ١.٢٠ ١.٥٩ ٥٧.٤٤ التطبيق القبلي
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يتضح أن نسبة الكسـب المعـدل    (4)من الجدول
طاقة مالحظة األداء لمهارات رسم ألداء الطالبات في ب

) ١.٢٠(الموديل على النموذج األساسي للبلوزة بلغـت  
، حيث يرى "Black"وهي نسبة مرضية كما يراها بالك 

أن البرنامج تكون فعاليته مرضية إذا لـم تقـل نسـبة    
، لـذا يمكـن القـول أن    )١.٢(الكسب المحسوبة عن 

أهـدافها   الوسائط المتعددة في البحث الحالي قد حققـت 
فيما يتعلق بأداء الطالبات للمهارات، وبناءاً عليـه تـم   

توجـد  "قبول الفرض الرابع والذي ينص علـى أنـه   
معدالت اداء مرتفعة فى اداء طالبات الفرقـة الرابعـة   

  لمهارات تنفيد نمودج البلوزة بعد استخدام الوسائط 
وقد أظهرت نتائج البحث أن اسـتخدام الوسـائط   

فاعلية من الطريقة المعتـادة فـي رفـع    المتعددة أكثر 
مستوى األداء المهاري عند استخدام بطاقة المالحظـة،  
وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن اسـتخدام الوسـائط   
المتعددة أتاح الفرصة للتركيز على وضع األداة، وعلى 
التفاصيل الدقيقة للمهارة وإعطاء الفرصة للطالبات في 

  .لخطوات تعلمهنالتقدم في تعلمهن وفقاً 
  التوصيات

عمل برنامج حاسوبى لكل مقـرر دراسـى حتـى    -١
يتسنى للطالب متابعة المقررات وخصوصا مـع  
كثرة عدد الطالب فى المحاضرة الواحدة او داخل 

  .المجموعات الصغيرة
ضرورة تنوع مصادر التعلم للطالب فـى ظـل    -٢

  .االتجاهات الحديثة للتربية
  المراجع

تكنولوجيا التعليم وتنمية : ١٩٨٩ أحمد حامد منصور،
دار الوفـاء   ٢القدرة على التفكير االبتكـاري، ط 
  .للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة

المناهج بـين النظريـة   : ١٩٩٥أحمد حسين اللقاني، 
  .، عالم الكتب، القاهرة٤والتطبيق، ط

تصميم البرامج التعليمية، : ١٩٩١أحمد خيري كاظم، 
  .القاهرة دار النهضة العربية

مناهج البحـث   :١٩٩١ آمال صادق، فؤاد أبو حطب،
وطرق التحليل اإلحصائي فـي العلـوم النفسـية    

، مكتبـة األنجلـو   ١والتربوية واالجتماعيـة، ط 
  .المصرية، القاهرة

فاعليـة اسـتخدام   : ٢٠٠٢ أمل محمد عبده الفيومي،
أشرطة الفيديو مقارناً بالوسائط المتعددة في تعلـم  

المالبس الخارجية للسيدات، رسـالة  نماذج أكوال 
دكتوراه، غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلـي،  

  .جامعة حلوان
فاعليـة برنـامج    :١٩٩٧ إيمان فاروق عبد العزيز،

فيديو تعليمي في تنميـة مهـارات تنفيـذمالبس    
األطفال، رسالة ماجستير، غير منشـورة، كليـة   

  .االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان
التكنولوجيا والتربية : ١٩٨٨ لطوبجي،حسين حمدي ا

  .، دار القلم، الكويت٣ط
تصميم وإنتاج  -تكنولوجيا التعليم :١٩٩٧ زاهر أحمد،

، المكتبة األكاديميـة،  ٢، ج١الوسائل التعليمية، ط
  .القاهرة

فاعلية برنامج مقترح في  :٢٠٠٢ سحر علي زغلول،
تصميم األزياء الحريمي وقياس أثره على المفاهيم 

مهارات األساسية لدى طالب قسـم المالبـس   وال
والنسيج، رسالة ماجستير، غير منشـورة، كليـة   

  .االقتصاد المنزلي، جامعة حلوان
البـاترون األساسـي الجديـد     :١٩٨١ عايدة نصار،

للنساء، مجلة دراسات وبحوث، المجلـد الرابـع،   
  .العدد األول، جامعة حلوان، القاهرة

ت حديثـة فـي   اتجاهـا : ١٩٩٧ كوثر حسين كوجك،
مناهج وتدريس االقتصاد المنزلي، عالم الكتـب،  

  .، القاهرة٢ط
فاعلية استخدام الكمبيوتر : ١٩٩٩ مجدة مأمون سليم،

في التعلم الفردي مقارناً بالوسائط المتعـددة فـي   
المسطحة الورقية، رسالة ) الباترونات(تعلم النماذج

دكتوراه، غير منشورة، كلية االقتصاد المنزلـي،  
  .عة حلوانجام
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التشكيل على المانيكـان، دار   :٢٠٠١ نجوى شكري،
  .١الفكر العربي، القاهرة، ط

الموضة وفـن اختيـار    :١٩٩٨ نجاة محمد باوزير،
  . طبعة اولى الملبس المناسب، دار الفكر العربي،

Bernard zamkoff  and Jeann price .”creative pattern 
skills for fashion design “ by fair child U.S.A 
1990 .  

 

The Effectiveness of Multimedia to Learn Skills of Drawing 
Different Models of The Blouse by Using The Original Pattern 

Enas ELsayed ELDoridy 
Faculty of specific education- University of Benha - Home economics department clothes and fabric 

 
ABSTRACT 

This study aims to make a training program to teach how to draw basic patterns for blouses in steps and 
draw some different models on the original pattern for the blouse and self-teach it and display it using 
multimedia and new modern technological ways and indicate the mandatory aspects and basic patterns for 
blouse. 

The study proved that the students who were taught using multimedia models on the original patterns for 
the blouse were more skill and that is due to the use of multimedia which is more effective than the 
conventional way in increasing the level of skilled performance. 
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 الملحقات

  أسماء السادة المحكمين للبرنامج وأدوات البحث: ١ملحق رقم 
  .جامعة المنوفيةأستاذ المالبس والنسيج كلية االقتصاد المنزلي،   رشدي علي أحمد عيد/ د.أ
  .أستاذ المالبس والنسيج، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان  محمد البدري عبد الكريم/ د.أ
  .كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان أستاذ المالبس والنسيج،  أحمد حسني خطاب/ د.أ
  .وعية، جامعة المنوفيةاستادالمالبس والنسيج المساعد، كلية التربية الن  جيهان عبد الحميد نوار/ د
  أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد، كلية التربية النوعية،  جامعة بنها  هاني شفيق رمزي /د
  .أستاذ المالبس والنسيج المساعد،كلية التربية النوعية،جامعة بنها  منى عبد الهادي شاهين .د
  النوعية،جامعة بنها كلية التربية  مدرس المالبس والنسيج،  نيفين عبد الوكيل عطا .د
  كلية التربية النوعية،جامعة بنها مدرس المالبس والنسيج،  نجالء فوزي محمود.د

  االختبار التحصيلي: ٢ملحق رقم 
  :المجموعة األولى من األسئلة االختيار من متعدد

  ..........المصطلح اإلنجليزي للبلوزة هو -١
   blouse.                -ب                  .Skirt -أ
  .Jacket -د       .Dress -ج

  ..........رسم الموديل وتشريحه يقصد به -٢
  .هو وضع خطوط التصميم على الباترون األساسي للجونلة -أ
  .هو وضع خطوط التصميم على الباترون األساسي للجونلة ثم قص خطوط الباترون -ب
  .رهتعديل النموذج األساسي ليالئم التصميم الذي تم اختيا -ج
  .هو قص خطوط الباترون األساسي -د

  ..........يتم تلوين خطوط باترون األمام باللون  -٣
  .األسود -ب      .األزرق -أ
  .البني -د      .األحمر -ج

  ..............يتم تلوين خطوط باترون الخلف باللون  -٤
  .األسود -ب      .األزرق -أ
  .البني - د      .األحمر -ج

  ..........اسعة يكون التوسيع دائماً في خط عندما تكون البلوزة و - ٥
  .الوسط -ب        .الصدر -أ
  .الذيل -د        .الجناب -ج

  .........عند رسم بلوزة بها قصات برنسس في األمام والخلف البد أن تكون  -٦
  .تصريف بنسة الصدر في القصة -ب      .توسيع في الذيل -أ
  .االختيارات السابقةأي من  -د              .توسيع كبير في الذيل -ج

  ..............يتم استخدام البلوزة -٧
  .كقطعة من تايور -ب      .كقطعة منفصلة فقط -أ
  .أ و ج معاً -د                 .كقطعة تحت الجاكيت -ج
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  ..............المرد البسيط يتكون من  -٨
  .الكسرة+ المرد  -ب    .بطانة المرد+ المرد  -أ
  .ثنية الذيل+ المرد  -د      .الكالونية+ المرد  -ج

  ...............يتم حساب مقدار بطانة المرد البسيط كالتالي -٩
  .٣+ ٢×عرض المرد  -ب    .٤+ ٢× عرض المرد  -أ
  .١+ ٢×عرض المرد  -د    .٢+ ٢×عرض المرد  -ج

  ...........يتم تلوين الخطوط األساسية لباترون األمام والخلف -١٠
  .للقص عليها فقط -أ
  .لقص عليها ثم إضافة أي زيادات مطلوبة للباترونل -ب
  .حتى يكون شكل الباترون ملون وجميل -ج
  .لمجرد معرفة هذه الخطوط -د

  .........عند عمل توسيع في الذيل يجب أن يكون مقدار التوسيع في األمام -١١
  .مساوي لمقدار التوسيع في الخلف -أ
  .طسم فق١أقل من مقدار التوسيع في الخلف ب -ب
  .سم فقط١أكبر من مقدار التوسيع في الخلف ب -ج
  .سم فقط٢أقل من مقدار التوسيع في الخلف ب -د

  :المجموعة الثانية من األسئلة أكمل ما يلي
  ..............المقصود بالتكسيم هو  -١
  ................المقصود بالتوسيع هو  -٢
  ................تعد الوسائط المتعددة نوع من أنواع  -٣
  .للوسائط المتعددة .............. اإلطار هو -٤
  .............، ...............، : ................أفضل األقمشة المستخدمة للبلوزات هي -٥
  ...................و...........................و...................من أنواع تصميمات البلوزات -٦

  :األسئلة ضع عالمة صح أو خطأ أمام العبارات التالية المجموعة الثالثة من
  (     )          .Skirtالمصطلح اإلنجليزي للبلوزة هو  -١
  (     )        . يتم تلوين خطوط باترون األمام باللون األزرق -٢
  (     )    . عند رسم قصة في األمام يكون خط القصة عمودي على خط الذيل -٣
  (     )      . ألساسية من قطع المالبس النسائيةتعد البلوزة أحد القطع ا -٤
  (     )          . يتم استخدام البلوزة كقطعة منفصلة فقط -٥
  (     )             .سم١دائماً ما تكون بطانة المرد تساوي مقداره مرتين وإضافة  -٦
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البـاترون األساسـي    بطاقة مالحظة األداء المهاري لمهارات رسم بعض الموديالت المختلفة علـى : ٣ملحق رقم 
  للبلوزة 

  مستوى األداء  المهارات
  خاطئ  ضعيف  جيد جيد جدا  ممتاز

 :بلوزة متسعة و مرد عادي و كول صيني مرتفع: المحور األول
  ).خط الجنب(تحدد بداية مكان التوسيع على الخط الفاصل-١
سم مـن  ٣تضع نقطة بداية التوسيع اسفل خط اإلبط للداخل على بعد-٢

  .اصلالخط الف
  .تصل خط توسيع ذيل األمام-٣
  .تصل خط توسيع ذيل الخلف-٤
  .تحدد أماكن األزرار و توزيعها على المرد-٥
  .تضع نقطة على خط الجنب لتصريف بنسة الصدر األساسية-٦
  ).تصريف البنسة(تقفل بنسة الصدر األساسية وتفتح من خط الجنب -٧
   .سورة وكول صينىتجهز باترون أساسي للكم الطويل ذو كشكشة وأ-٨
  . تفصل قطع األمام عن الخلف بعد تدوين جميع البيانات الالزمة-٩
  . تقوم بتلوين خطوط باترون االمام باللون االحمر-١٠
  .  الخلف باللون االزرق تقوم بتلوين خطوط باترون -١١

          

بلوزة مكسمة بقصة طولية و حردة رقبة علـى شـكل: المحور الثاني
)V (  
   .كان القصة على الكتف االمامى والخلفىتحدد م-١
تصل خط القصة الطولية الى الذيل مـارا بـرأس بنسـة الصـدر     -٢

   .االساسية
  .تحدد نقاط التكسيم لالمام والخلف على خط الوسط-٣
   .)V(تقوم بتعديل حردة الرقبة االمامية على شكل -٤
   .تحدد اماكن االزرار وتوزيعها-٥
   .الطويل ذو تشريب تجهز باترون اساسى للكم-٦
   .تفصل قطع االمام عن الخلف بعد تدوين جميع البيانات الالزمة-٧
   .تقوم بتلوين خطوط باترون االمام باللون االحمر-٨
   .زرقباللون اال الخلفتقوم بتلوين خطوط باترون  -٩

          

 بلوزة بقصة وكشكشة من االمام والخلف ومرد عادى: المحور الثالث
  .قصة االمام على خط االبط وحردة الرقبة تحدد مكان -١
تسقط عمود من رأس بنسة الصدر االساسية على منتصف القصـة   -٢

  .االمامية لتصريف البنسة بها واعطاء االتساع المطلوب للكشكشة
  .تحدد مكان قصة الخلف على خط االبط وخط نصف الخلف -٣
  .تحدد اماكن االزرار وتوزيعها -٤
  .ى للكم الطويل ذو كشكشة خفيفةتجهز باترون اساس -٥
  .تفصل قطع األمام عن الخلف بعد تدوين جميع البيانات الالزمة -٦
   .تقوم بتلوين خطوط باترون االمام باللون االحمر- - ٧
  .تقوم بتلوين خطوط باترون الخلف باللون االزرق -٨

          

 بلوزة مكسمة ببنس ومرد بسيط وكول مسطح دائرى: المحور الرابع
تحدد نقاط تكسيم االمام والخلف من خط الجنب الى الوسط ثم الـى   -١

  .نهاية الذيل
  .تقفل بنسة الوسط االمامية لعمل تكسيم -٢
  .لعمل تكسيم الخلفيةتقفل بنسة الوسط  -٣
تقوم بعمل خط من نقطة ارتكاز بنسة الصدر االساسية الـى خـط    -٤

  .الجنب تمهيدا لقفل بنسة الصدر فى خط الجنب
  .تحدد اماكن االزرار وتوزيعها -٥
  .تجهز باترون اساسى للكم الطويل ذو تشريب -٦
   تجهز باترون الكول المسطح الدائرى - - ٧
  .تفصل قطع االمام عن الخلف بعد تدوين جميع البيانات الالزمة -٨
  .تقوم بتلوين خطوط باترون األمام باللون األحمر -٩
  .اللون األزرقتقوم بتلوين خطوط باترون الخلف ب -١٠
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