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Abstract 
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" تحديد مدى فاعليةة برنةامج تةدريبي بادةتخداو الودةامت المتعةد ة يهدف البحث إلى      

لتنميةة مهةاراا الاةوا ر الفنيةة فةي ماةانب المالبةس الجةاالزة مةن هةال  إكسةةابهم " المةالتي ميةديا 

 . المعارف والمهاراا الالزمة إلعدا  نموذج البنطلون الرجالي وتدريجة وتعشيقه  

الاوا ر الفنية بماانب المالبس الجاالزة ، وتةم  من 29وكانت عينة البحث ماونة من     

( و19/8/2611 و إلى1/4/2611)و في الفترة من  2611التدريب بماتب فاشون دتارز هال  عاو 

 .للمجموعة الواحدة وادتغرقت التجربة ثالث أدابيب ، 

وتوصل البحث إلى أن البرنامج التدريبي نةاج  فةي تحقيةه أالدافةه ويعلةم بالفعةل ل دةس 

 . تي يتضمنها وذلك بالنسبة للمعارف والمهاراا ال

 :وأوصى الباحثان 

بضرورة ادتمرار عملياا التدريب فةي المسدسةاا وذلةك لمواجهةة التغيةراا السةريعة  -

   . باعتبارالا عنارا  أداديا  من عناصر التنمية البشرية

فةةي " ي ميةةدياالمةةالت"االدةةتفا ة مةةن البرنةةامج التةةدريبي بادةةتخداو الودةةامت المتعةةد ة  -

  .تاميم برامج تدريبية أهرى
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The research aims to determine the effectiveness of a multi-media 

training program in developing the skills of technicians in the ready-

made garments factories by providing them with the necessary 

knowledge and skills to develop the pattern, grading and marker for 

men's pants. 

The research sample consists of 25 technicians in the ready-made 

garments factories, have been trained by “Fashion Stars” office in the 

period (1/7/2011 to 15/8/2011) and the training program lasted for 

three weeks for each group. 

The research found that the training program succeeded in achieving 

its objectives, and already teaches the main lines of the program by the 

means of knowledge and skills. 

The researchers recommended that: 

- The need for continued training programs within the factories in 

order to face the rapid changes in the field of the industry, as an 

essential component of human development. 

- Take advantage of using the multi-media training program to design 

other training programs. 
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