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 الملخص 
مالبس    تنفيذلتعلم    والمعرفيرفع األداء المهارى    فيالمقترح    التدريبيالبرنامج    فاعلية   إلى معرفة أثر  الحالي  هدف البحث

  بأستخدام ( سنه  30-18من سن )  العامالت بالمهن المختلفة(  -المقبالت علي الزواج    -معيات)الجا  للمتدربات  حياكةبدون  

ارتفاع  نتيجة    االقتصادية  االزمه  لمواجهلتثبيتها    (المشابك واالحزمة)  مثل  المساعدة  الخامات  واستخدام  ،والربط  العقد  اسلوب

وتمثلت أدوات    ،التجريبيوالمنهج شبه    الوصفيواتبع البحث المنهج    ،وكسر الملللتغيير المظهر  الدائم  واالحتياج    األسعار

وايضا    ،اختبار معرفى ومهارى  إعداد  فيالبحث   من    المتخصصين  قبل  من  المنفذه  القطع  لتقييم  استبانةوبطاقة مالحظة 

التدريس   هيئة  المنفذهأعضاء  القطع  في  الرأي  بإستخدام    البداء  حياكة  والربط  أسلوببدون  البحث    وتكونت   ،العقد  عينة 

 .متدربة( 30)من

بين متوسطي درجات المتدربات في التطبيق القبلي  وجود فروق دالة احصائيا أبرزهاتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج و

المنفذة من الناحية الوظيفية والجمالية وفقا   القطعبين    ةذات داللة احصائيوالبعدي للبرنامج لصالح البعدي، كما توجد فروق  

 الراء المتخصصين.

 .العقد والربط -االقتصاديةاالزمة  -مالبس بدون حياكة -تنفيذ-تدريبي برنامج :المفتاحيةالكلمات 

 :  والمشكلة  المقدمة
التدريب هو مجموعة من الجهود والنشاطات التي تهدف إلى إعطاء المزيد من المعلومات، والمعارف، 

ر ما لديه من خبرات ومهارات   والمهارة، والخبرة التي تحّسن وترفع مستوى أداء الفرد في العمل، أو تطو ّ

المستقبل في  لعمل  تعدّه  أو  الحالي  منها في عمله  يستفيد  الناحية    ،حالية  الفرد من  التدريب سلوك  يتناول 

 المهنية أو الوظيفية، تجعله يسلك طريقاً وأسلوباً مختلفاً في أداء عمله.

هو وسيلة حديثة وفعالة لتحسين وتطوير أي مجال من المجاالت الحياتية المختلفة، سواء في  وأيضآ  

أو أي مجال آخر، فالتدريب اليوم يحتل    الصحي،العملي، العائلي،    المالي،  الدراسي،  الشخصي،المجال  

 .رةمكانة مركزية بالعالم كوسيلة هامة وفعالة لتحقيق األهداف عن طريق تقسيمها لمهمات صغي

حيث أصبحت صناعة التدريب من الصناعات الثقيلة التي تحتاج الي مدخالت محددة، ويجب أن تتوافر  

ونعدل   للتدريب،لهذه المدخالت معايير محددة ايضا من الجودة حتى نستطيع أن نحقق المفهوم الصحيح  

 .المفاهيم القديمة، وهو أن التدريب ليس مجرد مصروف ولكنه استثمار عالي القيمة
مجال صناعة المالبس الجاهزة حيث تعتبر المالبس من    فيبالبرامج التدريبية    االهتمامن هنا كان  وم

الحضارات القديمة حاول األنسان إيجاد   عنها، فمنذ ال يستطيع االستغناء    التياالحتياجات األساسية للفرد  

 مختلفة للمالبس.  أشكاال

أساسي حيث أنها تحب تغيير دوالب مالبسها بصفة مستمرة وكذلك   شيءللمرأة    بالنسبةالمالبس  وتعتبر  

والتجديد   والتغيير  التعديل  لديها  فيتحب  المتوفرة  المالبس  الملبسية    ،شكل  بالقطع  الدواليب  تكدس  مع 

، تستخدم  تعد  لم  التي  والطرح  لو    واالقمشة  العالم  نتيجة  تجتاح  التي  االقتصادية  أسعار رتفعت  االزمة 

استخدام بعض اإلضافات البسيطة والمختلفة مثل عقد وربط    فيالتفكير    وجب   ورة كبيرة لذاالمالبس بص 

جديد  موديل  ليصبح  الملبس  لتجديد شكل  الملبسية    األقمشة  القطعة  نفس  ارتداء  من  والرتابة  الملل  لكسر 
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مع االستفادة من الموارد    أو للعمل  دراسة  للطويلة نتيجة الخروج    ألوقات واستمرار ارتداءها    متعددةلمرات  

 . المتاحة 

إعطاء نتائج مبتكرة ذات   االسلوب   اعن طريق هذ   ويمكنسلوب عقد وربط األقمشة بأالبحث    اهتملذلك  

  التي من األساليب الزخرفية  االسلوب  اعد هذ يبس وتأتى عن طريق التدريب والممارسة، ولقيمة جمالية للم

عن    منه  واالستفادة  المالبس،لتزين    ظاهرةوتعتبر    األقمشة،من خالل عقد وربط  تحقق تصميمات بسيطة  

 .االسلوب  اطريق تجديد شكل الملبس، كما يمكن استخدام أكثر من خامة وأكثر من لون لتنفيذ هذ 

ومن أهم الدراسات التي   التدريبية،أهمية وفاعلية البرامج    والبحوثدراسات  العديد من الوقد أوضحت  

 :منهاأثبتت نتائجها أهمية البرامج التدريبية  

هدفت إلى تصميم برنامج تدريبى لتنمية مهارات الشباب على إليات   (Jim Philips:2002)  دراسة 

االنتاج إلكسابهم المهارات الالزمة للعمل بمصانع إنتاج القميص الرجالى وتوصلى إلى تحسين مهارات 

المنتج،   وجودة  االنتاج  على  دراسة  الشباب  لتأهيل    (Alex Blyth:2004)وهدفت  برنامج  إلى وضع 

وذلك بهدف خفض تكلفة االنتاج وتقليل الفاقد اثناء عملية االنتاج، وتوصلت   Nikeكة  وتدريب العاملين بشر

إلى ان البرنامج التدريبى أدى بالفعل إلى خفض تكلفة االنتاج ومدته والذى انعكس بدوره على التكلفة الكلية،  

ية التى  بتحديد االحتياجات التدريب  (Akuratiyaganage & Vathsala: 2005)كما أهتمت دراسة  

التنمية البشرية بمصانع المالبس الجاهزة وكذلك وضع برامج تدريبية لتحديد هذه   تساعد فى دفع عجلة 

االحتياجات ووضع حلول للقضاء على معوقات صناعة المالبس الجاهزة، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية 

بتحديد    (2007وليد شعبان:  ) قام  والبرنامج فى إكساب العاملين المهارات المطلوبة لتفى باحتياجات العمل،  

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية القدرات اإلنتاجية والمهارات األساسية في مجال الجلود واألصداف بما يخدم  

الصناعات الصغيرة لطالب المدن الجامعية بجامعة حلوان وتزويدهم بالمعارف والمهارات وكيفية تشكيل 

ذ المتضمنة في البرنامج  لمتدرب إلى اإلتقان المهارى لتقنيات التنفيتلك الخامات )الجلد والصدف( للوصول با

هدفت إلى وضع برنامج مبسط لتعلم مبادئ وأسس تنفيذ   والتي  (2009أحمد:    )سها  ودراسة  ،التدريبي

للمبتدئين   المانيكان    فيالمالبس  التشكيل على  المالبس والنسيج من خالل أسلوب  بالمتطلبات   يفيمجال 

إدراج   إلى  الدراسة  وتوصلت  المتكاملة  العلوم  أساس  على  يبنى  والمجتمع  والطالب  المقرر  لكل  المهنية 

واالقتصاد   التصاميم  بكلية  األزياء  تصميم  بقسم  األولى  الفرقة  مقررات   جامعه   المنزليالبرنامج ضمن 

االستفادة من عوادم المالبس   ( 2010)لمياء إبراهيم : وتناولت دراسة   ،القصيم بالمملكة العربية السعودية

  الجاهزة وبقايا األقمشة المستعملة في صناعة بعض مكمالت المالبس وبالتحديد حقائب يد نسائية عن طريق 

بالنسبة    اعداد  المعرفي  الجانب  تنمية  في  التدريبي  البرنامج  أهمية  إلى  البحث  ، وتوصل  تدريبي  برنامج 

  , لمكمالت المالبس والتقنيات الخاصة بها وأيضا تنمية الجانب المهارى في رسم نماذج الحقائب وتنفيذها 

  في برنامج التدريبي  اله  وتهدف إلى تحديد مدى فاعلي  (2012أميمة أحمد:    - فتحى  )الهاموأيضا دراسة  

تؤهلهن للعمل بصناعة المالبس الجاهزة.   والتيبجده  التقنيالمعهد  متدربات إكساب المهارات والمعارف ل

البرنامج   أن  إلى  البحث  أهدافه وتع  فيناجح    التدريبيوتوصل  بالفعل األسس  لمتحقيق  الطالبات   التي ت 

والتي هدفت لتنفيذ    (2014:عزة محمد  )  ودراسة،  يتضمنها البرنامج وذلك بالنسبة للمعارف والمهارات 

تدريبي لطالبات قسم المالبس الجاهزة والتي تؤهلهن للعمل في مصانع المالبس الجاهزةوقد توصل    برنامج

البرنامج   لنجاح  للطالبات،البحث  والمهارات  المعارف  وتنمية  أهدافه  تحقيق  عباس:  وقامت    في  )رشا 

تحديد و،  نتاج مفروشات ذو قيمة تصلح كنواه لمشروع صغيرإلى إ بتصميم برنامج تدريبي يهدف    (2016

مدى فاعلية البرنامج التدريبي في إكساب الطالبات المعارف التي تؤهلهن لتنفيذ مفروشات تصلح للصناعات  

الصغيرة، المساهمة في حل مشكلة البطالة وكذلك تحسين المستوى االقتصادي، عن طريق تطبيق البرنامج  

داللة بين متوسطي درجات الطالبات   واالختبارات واالستبيانات والمعالجات اإلحصائية وجدت فروق ذات 

 لصالح التطبيق البعدي. -في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل المعرفي والمهارى
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إلى بناء برنامج تدريبى لرفع كفاءة السيدات فى إعادة  (Doaa Salama:2017)بينما هدفت دراسة 

البرنامج التدريبى المقترح فى تنميه الموارد البشرية ضبط الجونلة الجاهزة، وتوصلت الدراسة إلى فاعلية  

عاصم  –زينب أحمد  )تهدف دراسة  بما يحقق احتياجات المجتمع وإكسابهم مهارات يتطلبها سوق العمل، و

ثم إعداد بطاقة المالحظة وضبطها وثم اختبار    علمياوضبطه    تدريبيإلى إعداد برنامج    (2017بحيرى:  

بكلية التربية النوعية بالمنصورة ،وتوصلت   المنزليرقة الرابعة قسم االقتصاد  عينة البحث من طالبات الف

  القبلي التطبيقين )  فيبين متوسطات درجات الطالبات عينة البحث    إحصائياالدراسة إلى أن توجد فروق دالة  

تنمية    فيعال  المقترح ف  التدريبيفإن البرنامج    وبالتالي،البعدي( لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق  والبعدي

االقتصاد   قسم  طالبات  لدى  الجاهزة  المالبس  بصناعة  العمل  النوعية    المنزلي مهارات  التربية  بكلية 

ببناء برنامج تدريبي لتنمية    (2019)رحاب محمد:  كما قامت    ،المقترح  التدريبيالبرنامج    فيوالمتضمنة  

التدريبي   البرنامج  فاعلية  مدى  لقياس  وذلك  فستان طفلة  وتنفيذ  فى تصميم  الخريجين  ومهارات  معارف 

أنه توجد   تلبية احتياجات الخريجين وتسهيل امكانية الوصول للمعلومة. وتوصلت الدراسة إلى  ومحاولة 

المعارف والمهارات المتضمنة بالبرنامج التدريبي  فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات الخريجين فى  

القبل التطبيقين  البعدي.في  التطبيق  لصالح  والبعدي  دراسة    كما  ي  صابر)تهدف  الى   (2019:شيماء 

المختلفة وتناسب ظروف    المناسبات استحداث تصميمات لقطع ملبسية متعددة األغراض تصلح لالرتداء في  

بناء برنامج تدريبي لخطوات أخذ قياسات   (2019)سمر محمود:  كما أوضحت دراسة    للمذيعات،  العمل

ناصر التي تساهم في  الجسم للطالبات باستخدام جهاز مبتكر حيث أن عملية أخذ المقاسات يعتبر أهم الع

لتنمية مهارات    تدريبيإلى إعداد برنامج    (2020نجالء محمد:  )تهدف دراسة    و  نجاح عملية الخياطة،

  التدريبي للخريجات لتأهليهم إلقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ،وقياس فاعلية البرنامج    اآلليالتطريز  

المعرفية    في الجوانب  متوسطة    لتأهيلهنللخريجات    اآلليالتطريز    فيتنمية  مشروعات صغيرة  إلقامة 

البحث إلى  للخريجات ،وتوصل    اآلليتنمية الجوانب األدائية لمهارات التطريز    في،وقياس فاعلية البرنامج  

 هي   المعرفيالختبار التحصيل    والبعدي  القبليدرجات الخريجات فى التطبيق    فيأن نسبة الكسب المعدل  

بمهارات التطريز    تدريبييمكن القول أن تطبيق برنامج    وبالتاليقيمة مقبولة ألنها أكبر من الواحد الصحيح ،

ا  اآللي بتنمية  يختص  فيما  الفاعلية  من  مقبولة  بدرجة  رضا:  )  ،ودراسة  المعرفي،لتحصيل  يتصف  هبة 

حيث يهدف البحث إلى تحديد االحتياجات التدريبة للمرأة المعيلة الحالية والمستقبلية ، ثم إعداد   (2020

إكساب المرأة المعيلة المهارات الخاصة بإعداد النموذج   فيالمقترح وقياس فاعليته    التدريبيوبناء البرنامج  

درجات النساء    متوسطيوتنفيذ غطاء الرأس، وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  

التطبيق    والبعدي  القبلي التطبيق    فيالمعيالت   لصالح  المهارى  فاعلية  البعديلالختبار  على  يؤكد  مما   ،

 ، إكساب المرأة المعيلة المهارات الخاصة بإعداد نموذج غطاء الرأس وتنفيذه  فيمقترح  ال  التدريبيالبرنامج  

تعليم المرأة اعداد برنامج تدريبي لوالتي هدفت الي    (2022)النبوية عبد العظيم :من دراسة    كما اتضح

الماكينة   وتشغيل  الحياكة  تقنيات  بعض  فتح مشروع    لالستعانةالمعيلة  او  بالمصانع  للعمل  التقنيات  بتلك 

بقايا االقمشة في رفع مستوي الحياة ومواجهة مصاعب الحياة لتحقيق مبدأ االستدامة صغير مستفيدة من  

وذلك بوجود فروق دالة احصائيا بين االختبار والتطوير والتنمية، وقد توصلت الدراسة إلي نجاح البرنامج  

المرأة  تعلم  البرنامج في  نجاح  يدل علي  المهارات مما  البعدي في جميع  والبعدي لصلح االختبار  القبلي 

 . المعيلة تقنيات الحياكة

وهي    (2015)مني حمدي، محمد عبد الحميد :اهداف بحث  وتتوافق بعض اهداف البحث الحالي مع   

لتقليل    اسلوب االستفادة من   النموذج  لنفس  الجمالية لعمل تصميمات متعددة  القيمة  والربط في رفع  العقد 

(  2020سحر كمال : )دراسة  ونجد أيضا    الملبسية،التكلفة والظهور بمظهر ملبسي مختلف لنفس القطعة  

والتي هدفت الى إعادة تدوير بعض المالبس المتاحة بالمنزل في تصميم وتشكيل بعض المكمالت الملبسية 
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المباشر   التشكيل  باستخدام أسلوب  تتوافق مع    علىللنساء  والتي  لترشيد استهالك االسرة  البشري  الجسم 

 .بعض اهداف البحث الحالي

 البحث:وتساؤالت مشكلة  
وتحقيقآ لما تسعى    الفرد،ية البرامج التدريبية وتأثيرها على رفع مهارات  يتضح من العرض السابق أهم

يدعو إلى    الذيفى األسعار، األمر    حيث نتج عنها ارتفاع شديد إليه الدولة فى مواجهة االزمة االقتصادية  

 لديهم. الحاجة الملحة لرفع كفاءة األفراد فى استغالل األمكانيات المتاحة 

  ( 30-18) من سن  المتدربات    مهاره  رفعومن هذا المنطلق فإن البحث يحاول المساهمة فى تدريب و

 وبأقل   والوظيفيه   الجماليه  تنفيذ مالبس بسيطه تتوفر فيها الناحيه  علىتعلم اساليب جديده تساعدهم    على  سنه

  حياكة مالبس بدون    تنفيذ لتعلم    متدربات لل  بتنفيذ برنامج تدريبيعن طريق قيام الباحثتان    االمكانيات المتاحه

 . لمواجهه االزمة االقتصاديةالعقد والربط  اسلوب باستخدام 

 : يليفيمامشكلة البحث  مما سبق يمكن تحديد وتلخيص

برنامج   -1 إعداد  إمكانية  مهاره    تدريبيما  بدون  إلتعلم  مالبس  العقد   حياكةنتاج  اسلوب  باستخدام 

 والربط؟ 

مالبس بدون    تنفيذ   تقنيات   لتعلمتنمية المعارف الخاصة    على  المقترح  التدريبيلية البرنامج  عافما   -2

 ؟ باستخدام اسلوب العقد والربط  حياكة

نتاج مالبس بدون  المهارات الخاصة ال  متدربات الكتساب  إالمقترح على    التدريبيما فاعلية البرنامج   -3

 ؟ باستخدام اسلوب العقد والربط  حياكة

 ؟ الجانب المعرفي والمهاري من  التدريبيجاه محتوى البرنامج ات متدربات الآراء ما  -4

 ؟ بدون حياكة بأسلوب العقد والربطالقطع المنفذة  في  من اعضاء هيئة التدريس  ما آراء المتخصصين   -5

 يهدف البحث إلى:  :أهداف البحث

 . باستخدام اسلوب العقد والربط  حياكةمالبس بدون  لتعلم تنفيذ  متدربات لل تدريبيإعداد برنامج   -1

البرنامج   -2 لتعلم    في   التدريبيفعالية  الخاصة  المعارف  بدون    تنفيذ تنمية  باستخدام    حياكةمالبس 

 .اسلوب العقد والربط

البرنامج   -3 وتأهيل    في  التدريبيفعالية  الخاصة    نإلكسابه المتدربات  أعداد  المهارية  األساليب 

 .باستخدام اسلوب العقد والربط  حياكةبأساسيات مهاره انتاج مالبس بدون 

المتنوعة باستخدام نفس قطعة    مجموعة من التصميمات   تنفيذ   فيربط  ال عقد وال  اسلوب االستفادة من   -4

 . لمواجهه االزمة االقتصادية القماش

كيفية استخدام  الزواج _العامالت بالمهن المختلفة(    على_ المقبالت  معيات )الجاالمتدربات  تعليم   -5

 واقتصادي.بأسلوب جديد شكل الملبس ير يتغ العقد الربط لتجديد المظهر الملبسي و اسلوب 

قطع قماش( لتنفيذ مالبس بدون حياكة باستخدام    -طرح  –  )ايشاربات استغالل الموارد المتاحة من   -6

 اسلوب العقد والربط.

 أهمية البحث إلى:  ترجع :البحثأهمية 

نفس باستخدام  متعددة  حصول على تصميمات  للربط  العقد وال  اسلوب التعرف على    في  المساهمة -1

 .القماشقطعة 

باستخدام  وذلك  مالبس بدون حياكة  لتعلم تنفيذ  معلومات والمهارات الالزمة  بال  المتدربات   مساعدة -2

 العقد والربط. اسلوب 

لديهن    قطع القماش(  -الطرح  –)االيشاربات    الموارد المتاحة  الستغاللإتاحة الفرصة للمتدربات   -3

تكلفة بأقل  الخارجي  المظهر  لفترة    لتغيير  القطعة  نفس  ارتداء  الملل من  الرتابة وكسر  للحد من 

 . طويلة
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 . االزمه االقتصاديةمواجهه  علىالمساهمه في اعداد أفراد قادرين   -4

 البشرية.إبراز دور المؤسسات التعليمية فى تنمية الموارد  -5

 على:اقتصر البحث  الحدود:  

 التدريبي.البرنامج  -1

 عقد وربط األقمشة.  اسلوب  -2

 ( عام 30- 18) سنمن المتدربات مجموعة من  :بشريةحدود  -3

 جامعه حلوان.  -وحدة التدريب بكلية االقتصاد المنزلي حدود مكانية: -4

   ساعات يوميا. 4لمده ثالثة أيام بواقع  2021/ 24/3إلى  2021/ 22/3:  زمنية حدود  -5

 مصطلحات البحث: 
     Efficienc: فاعلية ▪

ُل: -  وصف كل ما هو فاعل. والفاعليَة:العامُل، القادُر.  الفاع 

 ( 745  -2011مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط:  )إبراهيم 

 ( 2000  :الوجيز المعجم (    التأثير.تعرف الفاعلية في اللغة بأنها مقدرة الشيء على  -

المتوقع   - أو  المرغوب  تحديد األثر  تحقيق    الذيهى  المختارة بغرض  الدراسية  الوحدة  برنامج  يحدثه 

وضع من أجلها، ويقاس هذا األثر من خالل التعرف على الزيادة أو النقص فى متوسطات    الذياألهداف  

        .درجات أفراد العينة فى مواقف فعلية داخل معمل الدراسة

 ).139- 1989سعيد نافع : عن نقآل مصطفى  )سميه

 Programالبرنامج:  ▪

سلفاً، والتى تشكل فى مجموعها عملية تعليمية  خطة محكمة لعمل منسق، أو سلسلة من العمليات المعدة   -

 ( 303-2005محمد الحيلة:) .    متكاملـة
 :  Training: التدريب ▪

هو منظومة من التعليم المخطط الذى يساعد المتدربين فى الحصول على المعلومات أو المهارات التى  -

 ( Jill Molly:2003سوف يطبقونها فال أعمالهم.   )

  السلوك.انه نشاط علمي منظم يهدف الي صقل المهارات وتنمية الكفاءات وتغيير  علىيعرف  -

 (            240- 2007)امل عبد الرحمن:   

 هو نشاط علمى يهدف الى صقل المعارف وتنمية الكفاءات وتغيير السلوكيات.   -

 ( 2007 متولي:)كامل على 

  Training Program: تدريبيبرنامج  ▪

لتطوير الممارسات التعليمية وتحسينها بحيث تتوافر فيها األهداف العامة، األهداف التعليمية،  هو خطة   -

 محتوى المادة الدراسية، نشاطات التعلم والمصادر التعليمية كما تشمل أسلوب التقويم.

(Farrell:2000 ) 

  المعلومات والمهارات.  بالمتابعة والتقييم ويهدف إلى تطوير  وينتهينشاط متجدد ومستمر يبدأ بالتخطيط   -

 ( 1997عايدة خطاب:   -عبد الوهاب  )على 

وتنظم بتسلسل    التدريبية،النشاطات التدريبية والطرائق التي تؤدي إلى تحقيق مجموعة من األهداف   -

 منطقي في غضون فترة زمنية محددة. 

( https://hrdiscussion.com/hr104408.html ) 

https://hrdiscussion.com/hr104408.html
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التوجيهات    أيضــاوتتضــمن الخطة   معينة،خطة منظمة لتدريب مجموعة من األفراد على إتقان مهارة  -

  الخاصة بتنظيم إدارة البرنامج. 

(https://www.birzeit.edu/ar/research-  قطاع غزة جامعة بيرزيت ) 
 :skillالمهارة ▪

بدرجه   - وقدره  الفعل  فى  والدقة  والسرعة  السهولة  الفعل    مرتفعةهى  من  الفرد  بدقة   الحركيتمكن 

 وسهولة.   

 ( 2000أمال صادق:  -أبو حطب  )فؤاد 

      Economic crisis اقتصادية:أزمة  ▪

بانها الشدة والقحط، اما االزمة االقتصادية فتعرف على انها    (2011- معجم الوسيط)تعرف االزمة في    -

  على التوازن االقتصادي في دولة او عدة دول وهي تطلق بصفة خاصة    علىاضطراب فجائي يطرأ  

 السلع.بين التوازن بين اإلنتاج واالستهالك مما يسبب ارتفاع أسعار  الناشئاالضطراب 

 :Contract and tieالعقد والربط ▪

ويمكن  حول بعضه البعض   منه  ءجز  عقد   او أطراف القماش المسطح،لف وربط  وتعرفه الباحثتان بأنه

 .تثبيت القماش باستخدام االربطة او المشابك او االستك المطاط لتشكيل الشكل المطلوب 

 فروض البحث: 
للبرنامج   -1 والبعدي  القبلي  التطبيق  في  المتدربات  درجات  متوسطي  بين  إحصائياً  دالة  فروق  توجد 

 التدريبي لصالح التطبيق البعدي.

درجات   -2 متوسطي  بين  إحصائياً  دالة  فروق  فيتوجد  والبعدي  المتدربات  القبلي  لالختبار    التطبيق 

 التحصيلي لصالح التطبيق البعدى. 

لبطاقة مالحظة    التطبيق القبلي والبعدي  وجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات المتدربات في -3

 األداء المهاري لصالح التطبيق البعدى.

 آراء المتدربات في البرنامج التدريبي إيجابية.  -4

والجمالية    العشر المنفذة في تحقيق الناحية الوظيفية التصميمات  فروق ذات داللة إحصائية بين توجد  -5

 وفقا ألراء المتخصصين. 

 عينة البحث: 
 من: تكونت عينة البحث 

  ( 30)وعددهم    التدريبيدرست البرنامج    ،سنه  (30- 18)  سنمن  المتدربات  مجموعة تجريبية من   -1

 .2021/ 24/3إلى  3/2021/ 22الفترة من  في ،متدربة

المتخصصين   -2 التدريس  هيئة  أعضاء  من  االقتصاد    المالبس،مجال    فيمجموعة  – المنزلي بكلية 

 وأدوات البحث.   التدريبي( وذلك لتقييم البرنامج  8( ملحق البحث رقم ) 10وعددهم )  حلوان،  جامعة

 منهج البحث: 

راء المتخصصين في التصميمات المقترحة  آ  الستطالع   الوصفي  جنهالم،  الوصفي   المنهج  البحث  يتبع -

 والمنفذة. 

 لتحقيق أهدافه.  التدريبيلتطبيق البرنامج : التجريبي  هالمنهج شب -

 أدوات البحث: 
تدريبي  ال -1 وتأهيل    في  التدريبي البرنامج  برنامج  إلكسابهمأعداد  المهارية    المتدربات  األساليب 

 حياكة. مالبس بدون  تنفيذ الخاصة بأساسيات مهاره  

 .مانيكان يمثل الجسم البشرى  -2

https://www.birzeit.edu/ar/research-
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 ( 1التدريبي ملحق رقم )استمارة أراء المتخصصين نحو البرنامج  -3

 (. 2ف المتضمنة في البرنامج التدريبي ملحق رقم )وبعدي( لقياس المعار  –اختبار معرفي )قبلي  -4

 (. 4ت المتضمنة في البرنامج التدريبي ملحق رقم )لقياس المهارا وبعدي( –اختبار مهاري )قبلي   -5

 (.5المهاري ملحق رقم )بطاقة مالحظة لتقييم االداء  -6

 (. 6ملحق رقم )  المنفذة القطعاستبيان تقييم المتخصصين  -7

 (. 7ملحق رقم )  نحو البرنامج التدريبى المقترح.المتدربات استبيان آراء  -8

 : للبحث ئيةجراالخطوات اإل ➢
 جراءات التالية:اإلب تانقامت الباحث

من مصادر المعلومات المختلفة  الدراسات السابقة المتعلقة وذات صلة بموضوع الدراسة  على    االطالع -

 التدريبية،تتعلق بالبرامج    التيكالمراجع المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة وشبكات المعلومات  

 والمالبس بدون حياكة. 

 باستخدام اسلوب العقد والربط.مالبس بدون حياكة  تنفيذ لتعلم مهارة  تدريبيتصميم وإعداد برنامج  -

 التدريبي حول استيفاء البرنامج    الرأيعلى مجموعة من المحكمين إلبداء    التدريبيعرض البرنامج   -

 حياكة.المالبس بدون   تنفيذ واحتوائه على خطوات سهلة ومبسطة لشرح مهارة 

البرنامج   - تطبيق  من    التدريبيتم  مجموعة  من    في  ،المتدربات على  إلى    2021/ 3/ 22الفترة 

 والتأكد من صدق وثبات األدوات. ،2021/ 3/ 24

 .المتدربات على  وبعديآ قبليا تطبيقاوالمهارى  المعرفيتم تطبيق كال من االختبار  -

 عن طريق بطاقة المالحظة.   التدريبيبعد استخدام البرنامج  المتدربات تم تقييم أداء  -

 المعلومات والمهارات.تجاه محتوى البرنامج التدريبي من المتدربات معرفة آراء  -

 . إحصائياتم استخراج النتائج ومعالجتها  -

 تقديم بعض التوصيات والبحوث المقترحة.  -

 خطوات وإجراءات البحث التجريبية:  •
مالبس    لتنفيذ   زمةالمقترح لتنمية بعض المعارف والمهارات ال   تدريبيقامت الباحثتان بإعداد برنامج  

 وذلك وفقآ للخطوات اآلتية:  والربط،عقد ال اسلوب بدون حياكة باستخدام 

 : مرحلة تحليل االحتياجات التدريبية: أوال
المشكالت   التحليل  مرحلة  والمهارات    واألهداف،توضح  المعرفة  إلى  باإلضافة  التعلم  بيئة  وتحدد 

. تشمل األسئلة التي تتناولها مرحلة التحليل حيث قامت الباحثتان بتحديد وتحليل  المتدرب الموجودة لدى  

وذلك   ،العقد والربط  اسلوب مالبس بدون حياكة باستخدام    تنفيذ االحتياجات التدريبية الالزمة لتعلم مهارة  

 .المقترح التدريبيالمعلومات والبيانات لتحديد االحتياجات التدريبية لبناء البرنامج من خالل جمع 

 اسلوب استخدام    علىالمتدربات  انخفاض مهارة    فيتم تحديد احتياجات التدريب  تحديد احتياجات التدريب:  

فى ضوء ذلك تم  و  ،مالبس بدون حياكة لتنوع وتجديد أشكال المالبس المتوفرة لديهن  إلنتاج العقد والربط  

  تدريبي مالبس بدون حياكة من خالل برنامج    تنفيذ   فيالعقد والربط    اسلوب تنمية    فيتقدير الحاجات الالزمة  

 العقد والربط.  اسلوب قائم على استخدام 

 :التدريبي: إعداد البرنامج ثانيا 
يلي خطوات   . وفيمامالبس بدون حياكة  تنفيذ لتعلم مهارة  ان بأعداد برنامج تدريبي مقترح  تالباحث  ت قام

 البرنامج: إعداد 
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 : التدريبيإعداد وتصميم البرنامج  -1

مالبس   فاعليه برنامج تدريبي لتعلم مهاره تنفيذ في هذه المرحلة تم تحديد واختيار موضوع البرنامج وهو "  

عبارة    ( ألنهاسلوب العقد والربطوقد تم اختيار موضوع البحث )  ",بدون حياكة لمواجهة االزمة االقتصادية

أو استخدام   الخامةأطراف    عقد وربطويكون هذا عن طريق  , مالبس دون استخدام ماكينة الحياكة    تنفيذ عن  

واالستفادة من وجود أي اقمشة او طرح او   (الدبابيس  -الكباسين   -االستيك  -مكمالت المالبس) السالسل 

متدربات    وإلعداد   ،ر مستخدمة او بطلت موضتها البتكار وتجديد المظهر الشخصي بأقل تكلفةايشاربات غي

 علي مواجهه االزمة االقتصادية بعد االنتهاء من التدريب. قادرات 

 التدريب: تحديد موضوع  -2

 يلي: تحدد موضوع البرنامج التدريبي فيما 

 األقمشة المستخدمة. علىالتعرف  -

 الكباسين(.  -االستيك -السالسل -والربط )العقد المستخدمة  األدوات التعرف على  -

 المختلفة.طرق تداخل الخامات  -

 التعرف على تشكيل األقمشة المختلفة على الجسم بدون حياكة.  -

 مالبس بدون حياكة لتنوع فى انتاج وأشكال المالبس المختلفة. تنفيذ االستفادة من مهارة  -

مهارة   - من  والربط  االستفادة  المالبس  العقد  االقتصاديةلتجديد  االزمة  بدون    لمواجهة  مالبس  وإنتاج 

 . حياكة

 

 التدريبي: تحديد أهداف البرنامج  -3

أهداف البرنامج التدريبي بطريقه توضح ما الذي يجب أن يكون عليه سلوك    بصياغةان  ت الباحث  ت قام

 إلي: المتدرب في نهاية العملية التدريبية وقد صيغت األهداف التدريبية للبرنامج 

 للبرنامج: األهداف العامة 

والربط يهدف البحث إلى إكتساب المتدربات مهارات تنفيذ مالبس بدون حياكة باستخدام أسلوب العقد  

 . لالبتكار والتجديد فى شكل الملبس ولمواجهة االزمة االقتصادية

 األهداف اإلجرائية للبرنامج التدريبي: 

 والحقائق: وتهتم بالمعلومات  :المعرفية األهداف  -أ

 علي:في نهاية التدريب يكون المتدرب قادرا 

 .العقد والربط اسلوب في تنفيذ أنواع األقمشة  تعدد  -1

 العقد والربط. اسلوب تتعرف على  -2

 تثبيت األقمشة على الجسم.  فيمكمالت المختلفة المستخدمة تذكر ال -3

 العقد والربط. اسلوب مالبس بدون حياكة باستخدام  تنفيذ تتعرف على كيفية   -4

 معنى االبتكار للحصول على أشكال مختلفة. تذكرت -5

 العقد والربط.  اسلوب تشرح مواصفات االقمشة المستخدمة لتنفيذ  -6

 :  الحركية )المهارية(األهداف  –ب 

 مختلفة. وتهتم بالمهارات والسلوك الذي يقوم به المتدرب من أفعال حركية 

 علي:في نهاية التدريب يكون المتدرب قادرا 

 العقد والربط.  فياألدوات قبل البدء  إعداد  -1

 المهارة الحركية الستخدام األدوات بشكل جيد.تكتسب  -2

 تثبيت األقمشة على الجسم. و تتقن ضبط  -3
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 تكتسب مهارة تحريك القماش على الجسم.  -4

 األقمشة.لرؤية العين باتجاهات مختلفة لمعرفة النسب الصحيحة لتشكل  الحركيتتقن األداء  -5

 تبتكر تصميمات جديدة باستخدام نفس االقمشة.  -6

 االنفعالي:وتهتم بالجانب العاطفي أو  الوجدانية:األهداف  -جـ 

 علي:في نهاية التدريب يكون المتدرب قادرا 

 العقد والربط. اسلوب انتاج مالبس بدون حياكة باستخدام  في تقدر أهمية الدقة واالتقان  -1

 الحصول على تصميمات ملبسية مضبوطة.  فيالعقد والربط  اسلوب قدر أهمية ت -2

 لها. تتقبل التعليمات الموجهة  -3

 اتباع تسلسل الخطوات. فيتراعى النظام  -4

 .اثناء العمل زمايالتهاتتعاون مع  -5

 أثناء التنفيذ.  الفنييتكون لديها الحس  -6

 أنواع مالبس مختلفة بدون حياكة. تنفيذ  فياالعتماد على النفس  فىتشعر بأهمية قدرتها  -7

 تهتم بمعرفة الخطأ أثناء التدريب. -8

 خطأ قد يحدث أثناء التنفيذ.  بأيتشعر  -9

 العقد والربط. ب لو استعلم   فيتنمى مهارتها  -10

 تحافظ على نظافة وترتيب حجرة التدريب. -11

 التدريبي: محتوي البرنامج   تصميم -4

مالبس بدون حياكة باستخدام مهارة العقد والربط    بإنتاجالخاص    التدريبيتصميم البرنامج  بان  تقام الباحث

والتحقق من خصائصه ومكوناته ومدى مالءمته    الرأي للمالبس واألقمشة وعرضه على المحكمين إلبداء  

وتدريب    إلكساب زمة  ال واشتمل البرنامج على مجموعة من الخطوات ال  البحث،وتحقيقه ألهداف    للعينة،

 (. 1ملحق رقم ) والربط،العقد  اسلوب تخدام عينة البحث على انتاج مالبس بدون حياكة باس 

 : التدريبيالبرنامج  فيالوسائل التعليمية المستخدمة  -5

ال  شرح  في  المستخدمة  االدوات  هي  التعليمية  المتدرب  الوسائل  لتساعد  التدريبي  فهم    علىبرنامج 

وقد   تدريسها،مما يحقق أهداف الموضوعات المراد    وجذابا،  شيقاويجعل التدريب    تعلمه،الموضوع المراد  

 : يلي ومنها ما    التدريبيأكثر من وسيلة تعليمية توضح خطوات شرح البرنامج ان تالباحث  استخدمت 

 ينات من مكمالت التثبيت. ع -ب  عينات من األقمشة المختلفة.  -أ

 داتا شو لعرض مراحل العقد والربط. -ج
 

 طرق التدريس:  -6

 : وهي  التدريبيحيث تم استخدام طرق مختلفة لتدريس محتوى البرنامج 

 للبرنامج.  النظري اإلطارااللقاء والمناقشة لعرض  -

 للبرنامج.  التطبيقي لإلطار العمليالشرح  -

 الصور والفيديوهات.  -

 خصائص عينة البحث:   -7

من   تجريبية  البرنامج    ،المتدربات مجموعة  في  (30) وعددهم    التدريبيدرست  من    متدربة،  الفترة 

 . يومياساعات  4لمدة ثالثة أيام بواقع   2022/ 3/ 24إلى  2022/ 3/ 22

 مواصفات عينة البحث: ▪

 . تعليميال يشترط مستوى  -1

 سنة.  (30- 18) السن من  -2
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، وتجهيزها باألدوات  جامعة حلوان  –التدريب بكلية االقتصاد المنزلى    وحدةتحديد مكان التدريب:   -8

 . الالزمة لتنفيذ البرنامج التدريبى

 تحديد التوقيت الزمنى لتدريب البرنامج:  -9

 وقد قسم البرنامج كما يلي: 
 الخطة الزمنية التدريبي محتوى البرنامج  األسابيع

ى 
ول
أل
 ا
رة
ض
حا
لم
ا

 

 نصف ساعة التعرف على الهدف من الدورة وأهميها.  -1

 نصف ساعة عقد وربط األقمشة. اسلوبالتعرف على -2

 ساعة التعرف على االدوات المستخدمة لعقد وربط األقمشة. -3

 ساعة  التعرف على كيفية انتاج مالبس بدون حياكة.-4

 ساعة المستخدمة. الخامات التعرف على-5

حا
لم
ا

ة 
ضر

ي
ان
لث
ا ة

 ساعتين  المختلفة.التعرف على طرق تداخل الخامات  -1 

 ساعتين  المختلفة على الجسم بدون حياكة. الخاماتالتعرف على تشكيل  -2

ثة 
ال
لث
 ا
رة
ض
حا
لم
ا

 

انتاج   -1 فى  لتنوع  حياكة  بدون  مالبس  انتاج  مهارة  تعلم  من  االستفادة  كيفية 

 وأشكال المالبس المختلفة.

 ساعة 

 ساعة  كيفية االستفادة من هذه المهارة لتجديد المالبس المتوفر لدينا.  -2

 ساعة كيفية االستفادة من هذه المهارة لمواجهة االزمة االقتصادية.  -3

 ساعة لتحقق من تحقيق أهداف البرنامج تحصيلياختبار  -4

 

 " تخطيط التدريب: ثالثا
نتائج  ي إلى  للوصول  المتكامل  اإلعداد  إلى  تتجه  في طبيعتها  ومستقبلية  مستمرة  التخطيط عملية  عتبر 

  التدريبي هذه المرحلة يتم تحضير وبناء المواد التدريبية حيث تم عرض البرنامج    وفى .مستهدفةوانجازات  

وذلك    (،8)مجال المالبس ملحق رقم    فيعلى مجموعة من األساتذة المتخصصين  (  1ملحق رقم )المقترح  

والتأكد من اتفاق    التدريبي للتأكد من صحة محتوى البرنامج    التدريبي حول محتوى البرنامج    الرأيإلبداء  

وقد أجمع األساتذة على    ،للموضوعات   المنطقيوأيضا التسلسل    -التدريبياألهداف مع موضوع البرنامج  

 المقترح.  التدريبيالبرنامج  الحيةص

 : مرحلة التنفيذ: رابعا
تم اختيارها لتنفيذ البرنامج    التيللبرنامج المقترح وفق أحد األساليب    الفعليهذه المرحلة يتم التنفيذ    في

 تم تطويرها.  التي التدريبي

  - جامعة حلوان  –المنزليوتم تدريبهم بكلية االقتصاد  – ( متدربة  30على عدد )  التدريبيتم تنفيذ البرنامج  

اليوم فتصبح    في( ساعات  4ولمدة ) ( محاضرات  3وبواقع )   ،2021/ 3/ 24إلى    2021/ 22/3الفترة من    في

 . التدريبي( ساعة للبرنامج 12الساعات )  أجمالي

 : التقويم التقييم واساليب  خامسا: تحديد
: االستقامة: التقويم لقول أهل مكة  ( 2016)في معجم لسان العرب البن منظوركما ورد   -لغةً:  التقويم  

 المتاعب أي قومته.  استقمت 

 -اصطالحاً: تقويم البرامج التدريبية         -

بأنه "عبارة عن عملية مخططة لجميع المعلومات البرامج التدريبية    (92-1418عرفه موسى)يعرف   

المنظمة في ضوء معايير علمية محددة بهدف إصدار حكم موضوعي على قيمة األشياء مثل البرامج، أو 

 ". والتطويرواتجاهات من أجل التحسين  ومهارات ممارسات األشخاص أو ما يمتلكه األفراد من معارف 
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التدريب   تقويم  بشأن    (147، ص 2002:  حسن أحمد )وأيضاً عرف  قرار علمي  "أنها عملية إصدار 

 عمليات التدريب في ضوء األدلة التي كشفت عنها الممارسات الميدانية". 

 تتم هذه العملية عبر ثالث خطوات لقياس كفاءة وفعالية البرنامج وهي بالترتيب: 

للتأكد من دقة وسالمة خطة البرنامج التدريبي ومدى قدرتها   قبل التنفيذ: التدريبيتقييم البرنامج  .أ

وذل من خالل التعرف  تحقيقها،التي صممت الدورة من أجل على تحقيق الهدف أو األهداف 

 . التدريبيعلى االحتياجات التدريبية االزمة للبرنامج 

وذلك من خالل تقييم   للتأكد من أنه يسير وفق الخطة المرسومة له. أثناء التنفيذ:تقويم البرنامج  .ب 

 وسير عملية التدريب.  التدريبيأهداف البرنامج 

ه في تلبية االحتياجات للتأكد من تحقيقه لألهداف ومدى مساهمت  بعد التنفيذ:تقويم البرنامج  .ج

 التدريبية.

وتم إعداد األساليب  المهارية،ويم الجوانب على أساليب لتق  يحتويالمقترح  التدريبيكما أن البرنامج 

 المناسبة للقياس. 

  التدريبي: مرحلة اعداد أدوات تقويم البرنامج 

العقد والربط   اسلوب مالبس بدون حياكة باستخدام    لتنفيذ المقترح    التدريبيولقياس فاعلية البرنامج  لتحديد  

خطوات اعداد كل    يليوفيما    (،االختبار المهارى  –المعرفي  )االختبارالباحثتان أدوات التقويم    ت استخدم

 أداة:

 التحصيلي(: ) المعرفيخطوات اعداد االختبار  -1

المعرفة والفهم والمهارة في مادة دراسية   االختباريعتبر   التي تستخدم في قياس  المعرفي" هو االداة 

 ( 1994-صادق  حطب، امالفؤاد ابو المواد. )معينة او مجموعة من 

من مفاهيم وخبرات سابقة عن الموضوعات التى    ات قياس معلومات المتدرب  المعرفييهدف االختبار   -

 للبرنامج. عليالفيتضمنها البرنامج قبل التطبيق 

 يتضمنها البرنامج بعد التطبيق.  التيللمعارف  قياس تحصيل المتدربات  -

 صياغة اسئلة االختبار.  -

بداية االختبار لتوضيح الهدف وكيفية    فيحيث تم وضع تعليمات عامة    التحصيلي تعليمات االختبار   -

 على االختبار.  اإلجابة

ان  تفي البرنامج حيث قام الباحث   المتضمنةتم أعداد اختبار تحصيلي معرفي لتقويم المعارف والمعلومات   -

مالبس بدون    تنفيذ بكيفية    الخاصةأسئلته لقياس المعلومات والمعارف    وصياغة  للمتدربات بأعداد اختبار  

ضع  عبارة عن أسئلة  السؤال األول    من سؤالين ,االختبار    تكونو  والربط،العقد    اسلوب حياكة باستخدام  

( )×(√عالمة  وعالمة  الصحيحة  االجابة  أمام  من  (  10وعددها)  (  الدرجات  ومجموع    10) أسئلة 

 ،درجات  (  10)ومجموع الدرجات من    قرات ف   (7وعددها) أكمل  عبارة عن  والسؤال الثانى  ,  درجات(  

 (. 2ملحق البحث رقم ) ،تقيس جميعها األهداف المعرفية للبرنامج

إلبداء الرأي حول مدي    (8رقم )ملحق  المتخصصين  مجموعه من االساتذه    علىتم عرض االختبار   -

االختبار   تحقيقها    باألهدافاتفاق  البرنامج    بالبرنامج،المراد  احتواء  المعلومات   على ومدي  قياس 

وصحه االسلوب    والربط،العقد    اسلوب مالبس بدون حياكة باستخدام    تنفيذ بكيفية    الخاصةوالمعارف  

صالحية االختبار التحصيلي    علىوقد أجمع المتخصصين    االختبار،أسئلة    صياغةالعلمي المستخدم في  

 المقترحات. مع إبداء بعض 

 المتدربات   ألداءمتوسط الزمن الالزم    بأخذ   االختبارزمن  التحصيلي المعرفي: تم حساب    االختبارزمن   -

 ( دقيقة.30وبلغ )  التجربةفي 
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وهو عباره نموذج    التصحيح،تم تصحيح االختبار التحصيلي المعرفي طبقا لمفتاح    :االختبار تصحيح   -

اي أن    واحده،االسئلة حيث حدد لكل سؤال درجه    علىوتم توزيع الدرجات    لالختبار،لكراسه اجابة  

( االختبار  درجات  إجمالي  ) 20مجموع  رقم  البحث  ملحق  درجه  اجابة  3(  لكراسه  نموذج  يوضح   )

 لالختبار. 

 :التحصيلي المعرفي القبلي /البعدي االختبار صدق وثبات

 الصدق: -1

 قياسه.يتعلق موضوع صدق االختبار بما يقيسه االختبار وإلى أي حد ينجح في 

 المنطقي: الصدق 

تم عرض االختبار التحصيلي على لجنة تحكيم من األساتذة المتخصصين بغرض التأكد من مدى سهولة  

وقد أجمع المحكمين على صالحية االختبار    االختبار،وارتباط األهداف بأسئلة    االختبار،ووضوح عبارات  

 وقد تم تعديل بناءاً على مقترحاتهم.  المقترحات،التحصيلي للتطبيق مع إبداء بعض 

 الثبـات: -2

من   يعطي  فيما  منسقاً  االختبار  يكون  أن  بالثبات  االختبار    النتائج،يقصد  ثبات  معامل  تم حساب  وقد 

 اآلتية: التحصيلي بالطرق 

 النصفية: خدام التجزئة الثبات باست -أ

التجزئة   باستخدام طريقة  التحصيلي  االختبار  ثبات  التأكد من  قيمة معامل    النصفية،تم  الثبات وكانت 

  الصحيح، القترابها من الواحد    0.01قيم دالة عند مستوى    ككل، وهيلالختبار التحصيلي    0.958  –0.866

 التحصيلي. مما يدل على ثبات االختبار  

 ألفا:ثبات معامل  -ب

قيمة مرتفعة وهذا دليل على ثبات االختبار    ككل، وهيلالختبار التحصيلي    0.912وجد أن معامل ألفا =  

 الصحيح. القترابها من الواحد  0.01التحصيلي عند مستوى 
 ثبات االختبار التحصيلي (1)جدول 

 التحصيلي ثبات االختبار 

 التجزئة النصفية  معامل ألفا  

 الداللة  قيم االرتباط  الداللة  قيم االرتباط 

0.912 0.01 0.866 –  0.958 0.01 

 للبرنامج:  البعدي/  القبليخطوات بناء اختبار اإلداء المهارى  -2

 : للتاليوتم بناء اختبار اإلداء المهارى وفقآ 

طبقا للمهارات التي يتضمنها البرنامج التدريبي ملحق   المتدربات قياس مهارات    إلىاالختبار  يهدف   -

 . المتضمنةللمهارات  إكساب المتدربات  فيوقياس فاعلية البرنامج  (4البحث رقم )

للبرنامج ومناسبتها لمستوى    االختبار:صياغة   - المهارية  باألهداف  اسئلة االختبار وارتباطها  صياغة 

 .المتدربات 

وتم التصحيح    ببطاقةالمالحظة،  الموضحة طبقا للبنود  تم تصحيح االختبار   التطبيقي:تصحيح االختبار   -

بكل  بواسطة والنسيج  المالبس  بقسم  البرنامج  موضوع  في  المتخصصين  االساتذة  من  ية مجموعه 

لقياس المهارات   بالبطاقة  الموجودةالبنود    صحةبهدف التحقق من مدي    ،حلواناالقتصاد المنزلي جامعه  

 البرنامج.في  المتضمنة

( 30وبلغ )   للمتدربات   ألداءمتوسط الزمن الالزم    بأخذ   االختبارالمهاري: تم حساب زمن    االختبارزمن   -

 دقيقة.
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 المهاري:صدق وثبات االختبار التطبيقي 

وأقروا    :المنطقيالصدق  الصدق: -1 المتخصصين  األساتذة  من  مجموعة  على  االختبار  تم عرض 

 . جميعاً بصالحيته للتطبيق

 الثبات: -2

 المصححين:ثبات 

يعطيها  التي  الدرجات  بين  االرتباط  معامل  بحساب  المصححين  ثبات  معامل  على  الحصول  يمكن 

وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص يحصل على درجتين    االختبارات،مصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس  

 واحد.أو أكثر من تصحيح اختبار  

في عملية التقويم  بطاقة المالحظة  خدام  وتم التصحيح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمين وذلك باست

 بمفرده.وقام كل مصحح بعملية التقويم 

ع( لالختبار    ،ص س،  رتباط بين الدرجات الثالث التي وضعها المصححين )االوقد تم حساب معامل  

 ذلك: التطبيقي البعدي باستخدام معامل ارتباط الرتب والجدول التالي يوضح 
 "بطاقة مالحظة"  ختبار المهاريلالمعامل االرتباط بين المصححين  (2جدول )

 بطاقة مالحظة   المصححين 

 0.883 ص  س،

 0.756 ع  س،

 0.909 ع  ص،

قيم دالة عند مستوى  وجميعال المصححين،يتضح من الجدول السابق ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين 

 المهاري، مما يدل على ثبات االختبار التطبيقي الذي يقيس األداء    الصحيح،القترابها من الواحد    0.01

بطاقة مالحظة األداء    هتصحيح  ي األداة المستخدمة فيوهبطاقة المالحظة  كما يدل أيضاً على ثبات  

البرنامج التدريبي في كيفية    المتدربات لقياس تحصيل  المهاري   مالبس    تنفيذ للمهارات المكتسبة من 

 .العقد والربط اسلوب بدون حياكة باستخدام 

للمهارات المكتسـبة من البرنامج   المتدربات تم تصـميم بطاقة المالحظة لمالحظة األداء المهاري لتحصـيل  

 (.5رقم ) قبند، ملح12علىبطاقة المالحظة  احتوت د وق التدريبي،

 ( 6ملحق رقم )  المنفذة:استبيان تقييم المتخصصين للتصميمات  -3

 محورين. احتوى المقياس على  الناتجة، التصميمات الحكم على  االستبيانالهدف من  -

واشتمل المحور  التصميمات المنفذةعن طريق وضع عبارات تمثل معايير تقيس  صمم االستبيان -

 (.ات عبار9)والمحور الثانى على  (،عبارات 7)األول على 

 :االستبيانصدق 

 لقياسه. على قياس ما وضع   االستبيانيقصد به قدرة  

 الداخلي:صدق االتساق 

والدرجة الكلية  محور،حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات المكونة لكل   -1

 باالستبيان. للمحور 

 له حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور من محاور االستبيان والدرجة الكلية  -2

 الوظيفية:  ةالناحي :األولالمحور  ▪

بين   ارتباط بيرسون(  )معاملتم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط  

 ذلك: التالي يوضح ل(، والجدوالناحية الوظيفية)المحور درجة كل عبارة ودرجة 
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 ( الناحية الوظيفية)المحور ودرجة  عبارة كل قيم معامالت االرتباط بين درجة (3)جدول 

 الداللة  االرتباط  -م الداللة  االرتباط  -م

1 - 0.775 0.01 5 - 0.897 0.01 

2 - 0.617 0.05 6 - 0.953 0.01 

3 - 0.834 0.01 7 - 0.808 0.01 

4 - 0.716 0.01  

القترابها من الواحد   (0.05– 0.01)مستوى يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند 

 االستبيان.الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات 

 الجمالية: ةالثاني: الناحيالمحور  ▪

بين    )معامالرتباط بيرسون(تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط   

 ذلك: التالي يوضح ل(، والجدوالناحية الجمالية)المحور درجة كل عبارة ودرجة 
 (الناحية الجمالية)المحور عبارة ودرجة  قيم معامالت االرتباط بين درجة كل (4)جدول 

 الداللة  االرتباط  -م الداللة  االرتباط  -م

1 - 0.929 0.01 6 - 0.726 0.01 

2 - 0.623 0.05 7 - 0.847 0.01 

3 - 0.746 0.01 8 - 0.635 0.05 

4 - 0.862 0.01 9 - 0.932 0.01 

5 - 0.609 0.05  

القترابها من الواحد   (0.05– 0.01)مستوى يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند 

 االستبيان.الصحيح مما يدل على صدق وتجانس عبارات 

 لالستبيان: الصدق باستخدام االتساق الداخلي بين الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية 

بين    )معامالرتباط بيرسون(تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط 

التالي    للالستبيان، والجدو( والدرجة الكلية  الجمالية  ةالوظيفية، الناحيالناحية  )محور  الدرجة الكلية لكل  

 ذلك:يوضح
 لالستبيان قيم معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محوروالدرجة الكلية  (5)جدول 

 الداللة  االرتباط   

 0.01 0.784 الوظيفية   ةالناحي :األول المحور 

 0.01 0.813 الجمالية  ةالثاني: الناحيالمحور 

القترابها من الواحد الصحيح    (0.01)   الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوىيتضح من  

 االستبيان. محاورمما يدل على صدق وتجانس 

واتساقه ،نفسهوعدم تناقضه مع  ،والمالحظةالقياس  فيدقة االختبار  reabilityيقصد بالثبات  الثبات:

وهو النسبة بين تباين الدرجة على االستبيان   المفحوص،فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك  واطراده

 طريق: تم حساب الثبات عن و للمفحوص،تشير إلى األداء الفعلي  التي

 Alpha Cronbachالفا كرونباخ  معامل -1

    Split-halfالنصفية طريقة التجزئة  -2
 االستبيانقيم معامل الثبات لمحاور  (6)جدول 

 التجزئة النصفية  معامل الفا  المحاور 

 0.943  – 0.852 0.905 الوظيفية   ةالناحي :األول المحور 

 0.818  – 0.723 0.776 الجمالية  ةالثاني: الناحيالمحور 

 0.856  – 0.764 0.811 ككل  االستبيانثبات 

دالة عند مستوى   النصفية،التجزئة  الفا،معامل   الثبات:جميع قيم معامالت  أن يتضح من الجدول السابق 

 االستبيان. يدل على ثبات  مما 0.01
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 ( 7ملحق رقم )  البرنامج:فى  إستبيان آراء المتدربين -4

التدريبى   البرنامج  نحو  الطالب  آراء  التعرف على  إلى  االستبيان  وبلغ عدد عبارات    المقترح، يهدف 

 .ة( عبار 12)االستبيان 

 صدق وثبات االستبيان: 

 صدق االستبيان:  -1

 لقياسه. على قياس ما وضع   االستبيانيقصد به قدرة 

 لالستبيان: درجة الكلية الو  كل عبارةالصدق باستخدام االتساق الداخلي بين درجة 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل االرتباط )معامل ارتباط بيرسون(      

 ذلك: والجدول التالي يوضح   لالستبيان،درجة الكلية الو كل عبارةبين درجة 
 لالستبيان والدرجة الكلية عبارة االرتباط بين درجة كل ( قيم معامالت 7)جدول 

 الداللة  االرتباط  م

1 - 0.798 0.01 

2 - 0.853 0.01 

3 - 0.604 0.05 

4 - 0.732 0.01 

5 - 0.889 0.01 

6 - 0.944 0.01 

7 - 0.767 0.01 

8 - 0.826 0.01 

9 - 0.638 0.05 

10 - 0.642 0.05 

11 - 0.707 0.01 

12 - 0.916 0.01 

( القترابها من الواحد  0.05  ،0.01)يتضح من الجدول أن معاملين االرتباط كلها دالة عند مستوى 

      االستبيان. عبارات الصحيح مما يدل على صدق وتجانس  

 :الثبات -2

 واطراده  هنفسه، واتساقوعدم تناقضه مع    ،والمالحظةالقياس    فيدقة االختبار    reabilityيقصد بالثبات  

تشير    التيوهو النسبة بين تباين الدرجة على االستبيان   المفحوص،فيما يزودنا به من معلومات عن سلوك 

 طريق: تم حساب الثبات عن و للمفحوص،إلى األداء الفعلي 

 Alpha Cronbachالفا كرونباخ  معامل-1

    Split-halfالنصفية  طريقة التجزئة  -2
 لالستبيان قيم معامل الثبات  (8)جدول 

 التجزئة النصفية  معامل الفا  

 0.883  – 0.790 0.843 ككل  االستبيانثبات 

دالة عند مستوى   النصفية،التجزئة  الفا،معامل   الثبات:جميع قيم معامالت  أن يتضح من الجدول السابق 

 االستبيان. يدل على ثبات  مما 0.01

 تفسيرها( -)تحليلها نتائج البحث  •
ضوء   في  وتفسيرها  النتائج  استخراج  تم  البحث  فروض  ضوء  ونتائجفي  البحوث   اإلطارالنظري 

 والدراسات السابقة. 
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 األول:الفـرض  
ما   على  األول  الفرض  في  "يلي: ينص  المتدربات  درجات  متوسطي  بين  إحصائياً  دالة  فروق  توجد 

وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق    "التدريبي لصالح التطبيق البعديالتطبيق القبلي والبعدي للبرنامج  

 ذلك: التالي يوضح  "، والجدولاختبار "ت 
 داللة الفروق بين متوسطي درجات المتدربات في التطبيق القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي "الفاعلية"  (9)جدول 

 الفاعلية 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 2.983 11.689 القبلــي
30 29 48.339 

0.01 

 8.521 60.043 البعــدي  لصالح البعدي 

 

 
 المتدربات في التطبيق القبلي والبعدي للبرنامج التدريبي "الفاعلية" داللة الفروق بين متوسطي درجات  (1) شكل

" وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند 48.339أن قيمة "ت" تساوي " ( 1) ل( والشك9)يتضح من الجدول  

بينما كان متوسط    "،60.043في التطبيق البعدي "المتدربات  حيث كان متوسط درجات    ،0.01مستوى  

مما يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيقين لصالح    "،11.689في التطبيق القبلي "المتدربات  درجات  

وتتفقالتطبيق   فعالية    البعدي  لها  التدريبية  البرامج  ان  السابقةفي  الدراسات  معظم  مع  النتيجة    على هذه 

ولها   )  أثرالمتدربين  دراسة  مثل  والمهارات  المعارف  لرفع  احمد  إيجابي  فتحي،اميمة  عزة - 2012الهام 

 . (2022عبد العظيم النبوية  -2014حلمي

 29= درجات الحرية =  df، 48.339= قيمة )ت( =  tايتا: تأثير تم تطبيق معادلة الولمعرفة حجم 

n2 

= 

t2 
0.99  = 

t2 + df 

 n2= 0.99وبحساب حجم التأثير وجد إن 

 2√ n2 

d =                       = 19.8 

√1-n2 

 كاألتي: ويتحدد حجم التأثير ما إذا كان كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً 

 حجم تأثير صغير  = 0.2

 حجم تأثير متوسط  = 0.5

 حجم تأثير كبير               = 0.8

 . األوليتحقق الفرض  كوبذل كبير،تأثير الوهذا يعنى أن حجم 
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 الثاني: الفـرض 
الفرض   ما    الثانيينص  درجات  "يلي: على  متوسطي  بين  إحصائياً  دالة  فروق    في المتدربات  توجد 

من صحة هذا الفرض تم    وللتحقق  ،"لصالح التطبيق البعدىلالختبار التحصيلي  ى  التطبيق القبلي والبعد

 ذلك: وضح يالتالي  والجدول "،تطبيق اختبار "ت 
 للمجموع الكلي لالختبار التحصيلي التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 10)جدول 

االختبار  

 التحصيلي 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.469 2.627 القبلــي
30 29 13.186 

0.01 

 2.001 15.958 البعــدي  لصالح البعدي 

 

التطبيق القبلي والبعدي للمجموع الكلي لالختبار التحصيليفيالمتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 2) شكل  

 ( الجدول  من  )  (10يتضح  " (  2والشكل  تساوي  "ت"  قيمة  لالختبار  "  13.186أن  الكلي  للمجموع 

حيث كان متوسط    البعدي،لصالح االختبار    0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    يالتحصيلي، وه

في التطبيق القبلي   المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،15.958في التطبيق البعدي "   المتدربات درجات  

النتيجة مع  "،2.627" امل عبد الرحمن  ,2007وليد شعبان   ,2009عبد الغفار  )سهاكال من    وتتفق هذه 

متولي ,2007 الداء  2007كامل  الالزمة  االفراد  ومهارات  معارف  تحسين  الي  يؤدي  التدريب  ان  في   )

 . الثانييتحقق الفرض  بفاعلية، وبذلكاعمالهن  
 

 : الثالثالفـرض 
الفرض   ما    الثالث ينص  متوسطي درجات  :يليعلى  بين  دالة إحصائياً  فروق    في المتدربات  "توجد 

من صحة هذا   وللتحقق  ، "لصالح التطبيق البعدىلبطاقة مالحظة األداء المهاري   التطبيق القبلي والبعدي

 ذلك:وضح ت  والجداول التالية "،الفرض تم تطبيق اختبار "ت 
التطبيق القبلي والبعديالختيار الخامة المناسبة لشكل في المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 11جدول )

 الموديل المطلوب

اختيار الخامة  

المناسبة لشكل  

 الموديل المطلوب 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
الداللة  مستوى 

 واتجاهها 

 0.391 0.587 القبلــي
30 29 5.112 

0.01 

 0.556 3.952 البعــدي  لصالح البعدي 

0

10

20

البعــديالقبلــي

2.627

15.958

االختبار التحصيلي



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education - Kafrelsheikh 

University – Egypt (ISSN 2314 - 7458) (Print), (ISSN 2314 - 7466) (Online) . 
 

 (341 ) 

 

التطبيق القبلي والبعديالختيار الخامة المناسبة لشكل الموديل في المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 3)شكل 

 المطلوب

 ( الجدول  من  " أن    (3)والشكل    (11يتضح  تساوي  لشكل  "  5.112قيمة "ت"  المناسبة  الخامة  الختيار 

حيث كان    البعدي،لصالح االختبار    0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    المطلوب،الموديل  

في التطبيق    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.952في التطبيق البعدي "   المتدربات متوسط درجات  

 ." 0.587القبلي " 
التطبيق القبلي والبعديالختيار مقاس الخامة المناسب في المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 12)جدول 

 لتشكيل الموديل
اختيار مقاس الخامة 

 المناسب لتشكيل الموديل 

المتوسط 

 الحسابي

 "م" 

  االنحراف

 المعياري 

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 0.425 0.602 القبلــي

30 29 6.234 
0.01 

 0.786 3.881 البعــدي  لصالح البعدي

 
الختيار مقاس الخامة المناسب لتشكيل   التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 4) شكل

 الموديل

الجدول   تساوي " أن  (  4)والشكل    (12)يتضح من  المناسب "  6.234قيمة "ت"  الخامة  الختيار مقاس 

حيث كان    البعدي،لصالح االختبار    0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    يالموديل، وهلتشكيل  

في التطبيق    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.881في التطبيق البعدي "   المتدربات متوسط درجات  

 ". 0.602القبلي " 
 التطبيق القبلي والبعديالمساك الخامة بطريقة صحيحةفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 13)جدول 

 امساك الخامة  

 بطريقة صحيحة 

المتوسط 

 الحسابي

 "م" 

  االنحراف

 المعياري 

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 0.269 0.753 القبلــي

30 29 5.032 
0.01 

 0.943 3.917 البعــدي  لصالح البعدي

 

0
5

البعــديالقبلــي

0.5873.952

اختيار الخامة المناسبة لشكل 
الموديل المطلوب

0
5

البعــديالقبلــي

0.602
3.881

اختيار مقاس الخامة المناسب 
لتشكيل الموديل

0
5

البعــديالقبلــي

0.753
3.917

امساك الخامة بطريقة صحيحة
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 التطبيق القبلي والبعديالمساك الخامة بطريقة صحيحةفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 5) شكل

وهي صحيحة، المساك الخامة بطريقة  "  5.032أن قيمة "ت" تساوي " (5والشكل )  (13) يتضح من الجدول  

  المتدربات حيث كان متوسط درجات    البعدي،لصالح االختبار    0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 ."0.753في التطبيق القبلي "  المتدربات بينما كان متوسط درجات  "،3.917في التطبيق البعدي " 
لوضع الخامة على الجسم بطريقة  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 14)جدول 

 صحيحة
وضع الخامة على  

الجسم بطريقة  

 صحيحة 

المتوسط 

 الحسابي

 "م" 

  االنحراف

 المعياري 

 "ع" 

 عـدد أفراد العينـة

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة 

 واتجاهها

 0.443 0.782 القبلــي

30 29 4.271 
0.01 

 0.701 3.571 البعــدي  لصالح البعدي

 

لوضع الخامة على الجسم بطريقة  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 6)شكل 

 صحيحة

لوضع الخامة على الجسم بطريقة  "  4.271أن قيمة "ت" تساوي "   (6)والشكل    (14)يتضح من الجدول  

حيث كان متوسط   البعدي،لصالح االختبار    0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    صحيحة،

في التطبيق القبلي    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.571في التطبيق البعدي "  المتدربات درجات  

"0.782 ." 
لضم الخامة وتشكيلها على الجسم   التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ي درجات ( داللة الفروق بين متوسط15)جدول 

 بطريقة مالئمة

ضم الخامة وتشكيلها  

على الجسم بطريقة  

 مالئمة

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.271 0.680 القبلــي
30 29 7.001 

0.01 

 0.523 3.662 البعــدي  لصالح البعدي 

 

لضم الخامة وتشكيلها على الجسم   القبلي والبعدي التطبيقفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 7)شكل 

 بطريقة مالئمة

لضم الخامة وتشكيلها على الجسم  "  7.001أن قيمة "ت" تساوي " (  7)والشكل    (15)يتضح من الجدول  

داللة إحصائية عند مستوى    مالئمة،بطريقة   قيمة ذات  االختبار    0.01وهي  كان    البعدي،لصالح  حيث 
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في التطبيق    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.662في التطبيق البعدي "   المتدربات متوسط درجات  

 ". 0.680القبلي " 
 التطبيق القبلي والبعديالستخدام اداة الثبيت المناسبةفي المتدربات بين متوسطي درجات ( داللة الفروق 16)جدول 

 استخدام اداة  

 الثبيت المناسبة 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.384 0.795 القبلــي
30 29 5.638 

0.01 

 0.658 3.872 البعــدي  لصالح البعدي 

 

 الستخدام اداة الثبيت المناسبة  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 8)شكل 

وهي   المناسبة،الستخدام اداة الثبيت  "  5.638أن قيمة "ت" تساوي "   (8)والشكل    (16)يتضح من الجدول  

  المتدربات حيث كان متوسط درجات    البعدي،لصالح االختبار    0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 ."0.795في التطبيق القبلي "  المتدربات بينما كان متوسط درجات  "،3.872في التطبيق البعدي " 
 لتثبت الخامة بأداة تثبيت قوية التطبيق القبلي والبعديفي دربات المت( داللة الفروق بين متوسطي درجات 17)جدول 

تثبت الخامة بأداة تثبيت  

 قوية 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.552 0.935 القبلــي
30 29 6.027 

0.01 

 0.631 3.418 البعــدي  لصالح البعدي 

 

 لتثبت الخامة بأداة تثبيت قوية  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 9)شكل 

وهي    قوية،لتثبت الخامة بأداة تثبيت  "  6.027أن قيمة "ت" تساوي "  (9)والشكل    (17)يتضح من الجدول  

  المتدربات حيث كان متوسط درجات    البعدي،لصالح االختبار    0.01قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  

 ."0.935في التطبيق القبلي "  المتدربات بينما كان متوسط درجات  "،3.418في التطبيق البعدي " 
لتعديل طيات الخامة على الجسم   والبعديالقبلي  التطبيقفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 18)جدول 

 بشكل مناسب 

تعديل طيات الخامة على  

 الجسم بشكل مناسب 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.260 0.855 القبلــي
30 29 4.445 

0.01 

 0.423 3.109 البعــدي  البعدي لصالح 
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لتعديل طيات الخامة على الجسم   التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 10)شكل

 بشكل مناسب 

لتعديل طيات الخامة على الجسم  "  4.445أن قيمة "ت" تساوي " (  10والشكل ) (18) يتضح من الجدول  

مستوى    مناسب،بشكل   إحصائية عند  داللة  ذات  قيمة  البعد   0.01وهي  االختبار  كان    يلصالح  ، حيث 

في التطبيق    المتدربات " ، بينما كان متوسط درجات  3.109في التطبيق البعدي "  المتدربات متوسط درجات  

 ." 0.855القبلي " 
لتشكيل الخامة بطريقة مناسبه لشكل  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات طي درجات ( داللة الفروق بين متوس19)جدول 

 الجسم 

تشكيل الخامة بطريقة  

 مناسبه لشكل الجسم 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.401 0.637 القبلــي
30 29 7.029 

0.01 

 0.522 3.875 البعــدي  لصالح البعدي 

 
لتشكيل الخامة بطريقة مناسبه لشكل   القبلي والبعدي التطبيقفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 11)شكل 

 الجسم 

لتشكيل الخامة بطريقة مناسبه  "  7.029أن قيمة "ت" تساوي "   (11)والشكل    (19)يتضح من الجدول  

حيث كان متوسط    البعدي،لصالح االختبار    0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    الجسم،لشكل  

في التطبيق القبلي    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.875في التطبيق البعدي "  المتدربات درجات  

"0.637 ." 
لتحريك الخامة على الجسم حتى  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات رجات ( داللة الفروق بين متوسطي د20)جدول 

 تصبح مقبولة للعين

تحريك الخامة على  

الجسم حتى تصبح  

 مقبولة للعين 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.226 0.881 القبلــي
30 29 5.331 

0.01 

 0.381 3.679 البعــدي  لصالح البعدي 
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لتحريك الخامة على الجسم حتى   التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 12)شكل 

 تصبح مقبولة للعين

لتحريك الخامة على الجسم حتى  "  5.331أن قيمة "ت" تساوي " (  12والشكل )  (20)يتضح من الجدول  

حيث كان   البعدي،لصالح االختبار  0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    للعين،تصبح مقبولة 

في التطبيق    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.679في التطبيق البعدي "   المتدربات متوسط درجات  

 ." 0.881القبلي " 
الستخدام نفس الخامة لتنفيذ أكثر   التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات وق بين متوسطي درجات ( داللة الفر21)جدول 

 من موديل

استخدام نفس الخامة  

 لتنفيذ أكثر من موديل 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.173 0.701 القبلــي
30 29 6.039 

0.01 

 0.359 3.446 البعــدي  لصالح البعدي 

 
الستخدام نفس الخامة لتنفيذ أكثر من   التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 13)شكل

 موديل

الستخدام نفس الخامة لتنفيذ أكثر  " 6.039تساوي " أن قيمة "ت" ( 13)والشكل  (21)يتضح من الجدول 

حيث كان متوسط    البعدي،لصالح االختبار    0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى    موديل،من  

في التطبيق القبلي    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.446في التطبيق البعدي "  المتدربات درجات  

"0.701 ." 
إلضافة االكسسوارات المناسبة   التطبيق القبلي والبعدي فيالمتدربات روق بين متوسطي درجات ( داللة الف22)جدول 

 للموديل

اضافة االكسسوارات  

 المناسبة للموديل 

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 0.221 0.854 القبلــي
30 29 4.224 

0.01 

 0.686 3.703 البعــدي  لصالح البعدي 
 

0

5

البعــديالقبلــي

0.881
3.679
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موديل



 
 

 

 

 

Journal of Specific Education and Technology (Scientific and applied research) - Issued by Faculty of Specific Education - Kafrelsheikh 

University – Egypt (ISSN 2314 - 7458) (Print), (ISSN 2314 - 7466) (Online) . 
 

 (346 ) 

 
إلضافة االكسسوارات المناسبة  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 14) شكل

 للموديل للتفاصيل

إلضافة االكسسوارات المناسبة "  4.224أن قيمة "ت" تساوي " (  14)والشكل    (22)يتضح من الجدول  

حيث كان   البعدي،لصالح االختبار    0.01وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  للتفاصيل، للموديل  

في التطبيق    المتدربات بينما كان متوسط درجات    "،3.703في التطبيق البعدي "   المتدربات متوسط درجات  

 ". 0.854القبلي " 
للمجموع الكلي لبطاقة مالحظة  التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات بين متوسطي درجات ( داللة الفروق 23)جدول 

 األداء المهاري

 المجموع الكلي 

 لألداء المهاري  

المتوسط  

 الحسابي 

 "م"

  االنحراف

 المعياري

 "ع" 

عـدد أفراد  

 العينـة 

 "ن" 

درجـات  

 الحريـة 

 "د.ح" 

 قيمـة ت
مستوى الداللة  

 واتجاهها 

 2.125 9.062 القبلــي
30 29 35.516 

0.01 

 5.712 44.085 البعــدي  لصالح البعدي 

 

للمجموع الكلي لبطاقة مالحظة   التطبيق القبلي والبعديفي المتدربات ( داللة الفروق بين متوسطي درجات 15) شكل

 األداء المهاري

للمجموع الكلي لبطاقة مالحظة "  35.516أن قيمة "ت" تساوي "(15)والشكل    (23) يتضح من الجدول  

مستوى  المهاري،األداء   عند  إحصائية  داللة  ذات  قيمة  االختبار    0.01وهي  كان    البعدي،لصالح  حيث 

درجات   "   المتدربات متوسط  البعدي  التطبيق  درجات    "،44.085في  متوسط  كان  في    المتدربات بينما 

  - 2022النبوية عبد العظيم   –2014)عزة حلمي   كآل من   وتتفق هذه النتيجة مع"،9.062التطبيق القبلي "

 الثالث.يتحقق الفرض  ك( وبذل2010إبراهيم لمياء 

 الرابع: الفرض 
 "آراء المتدربات في البرنامج التدريبي إيجابية" يلي:على ما  الرابعينص الفرض 

آل     المئوية  والنسب  التكرارات  حساب  تم  الفرض  هذا  من  البرنامج  راء  وللتحقق  في  المتدربات 

 ذلك: والجدول التالي يوضح  التدريبي،
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 المتدربات في البرنامج التدريبيراء والنسب المئوية آلتكرارات  اليوضح ( 24) جدول 

 البنود  -م

 موافق  
 موافق الي  

 حد ما  
 غير موافق 

 العدد 
النسبة  

% 
 العدد 

النسبة  

% 
 العدد 

النسبة  

% 

 %0 0 % 6.7 2 % 93.3 28 وضوح أهداف البرنامج التدريبي المقترح  - 1

 %0 0 % 3.3 1 % 96.7 29 ساعدني البرنامج التدريبي على التعلم بسهولة  - 2

3 - 
المادة العلمية للبرنامج التدريبي المقترح منظمة بشكل  

 منطقي
30 100% 0 0% 0 0% 

4 - 
يحتوي البرنامج التدريبي على عدد كاف من األشكال  

 التوضيحية 
27 90 % 2 6.7 % 1 3.3 % 

 % 3.3 1 % 10 3 % 86.7 26 يحتوي الشرح على عناصر تشويق  - 5

6 - 
أستطيع تنفيذ الموديالت باستخدام تقنية العقد والربط  

 بسهولة 
28 93.3 % 2 6.7 % 0 0% 

7 - 
التدريبي استطعت التغيير من شكل  في نهاية البرنامج 

 المظهر الخارجي للملبس 
27 90 % 3 10 % 0 0% 

8 - 
محتوى البرنامج يرفع من روحي المعنوية ألنها  

 تراعى قدراتي الخاصة 
27 90 % 3 10 % 0 0% 

 %0 0 % 6.7 2 % 93.3 28 لم أشعر بملل أثناء أدائي للمهارات بواسطة البرنامج  - 9

 %0 0 % 3.3 1 % 96.7 29 التدريب مناسبةأرى أن مدة  - 10

 %0 0 %0 0 %100 30 لم أجد صعوبة في اكتساب المهارات - 11

 % 3.3 1 % 6.7 2 % 90 27 اشعر بالرضا تجاه البرنامج التدريبي - 12

 المقترح: "وضوح أهداف البرنامج التدريبي 1بالنسبة لبند "  -1

  من المتدربات كانوا   2بينما    ،%93.3من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    28يتضح من الجدول أن       

 . %6.7موافقين إلى حد ما بنسبة  

 "ساعدني البرنامج التدريبي على التعلم بسهولة: 2بالنسبة لبند "  -2

ت من المتدربات كان   1ا  بينم  ،%96.7من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    29يتضح من الجدول أن       

 .%3.3موافقة إلى حد ما بنسبة  

 منطقي: "المادة العلمية للبرنامج التدريبي المقترح منظمة بشكل 3بالنسبة لبند "  -3

 . %100ربات كانوا موافقين بنسبة يتضح من الجدول أن جميع المتد      

 التوضيحية: ال "يحتوي البرنامج التدريبي على عدد كاف من األشك4بالنسبة لبند "  -4

من المتدربات كانوا موافقين    2بينما    ،%90من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    27يتضح من الجدول أن       

 . %3.3من المتدربات كانت غير موافقة بنسبة   1و  ،%6.7إلى حد ما بنسبة  

 تشويق: "يحتوي الشرح على عناصر  5بالنسبة لبند "  -5

من المتدربات كانوا    3بينما    ،%86.7من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    26يتضح من الجدول أن       

 . %3.3ات كانت غير موافقة بنسبة  من المتدرب 1و ،%10موافقين إلى حد ما بنسبة  

 بسهولة: باستخدام تقنية العقد والربط "أستطيع تنفيذ الموديالت 6بالنسبة لبند "  -6

  من المتدربات كانوا   2بينما    ،%93.3من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    28يتضح من الجدول أن       

 . %6.7موافقين إلى حد ما بنسبة  

 للملبس: "في نهاية البرنامج التدريبي استطعت التغيير من شكل المظهر الخارجي 7بالنسبة لبند "  -7

ا موافقين  من المتدربات كانو  3بينما    ،%90من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    27تضح من الجدول أن  ي     

 . %10إلى حد ما بنسبة  

 "محتوى البرنامج يرفع من روحي المعنوية ألنها تراعى قدراتي الخاصة: 8بالنسبة لبند "  -8
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ا موافقين  من المتدربات كانو  3بينما    ،%90من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    27يتضح من الجدول أن       

 . %10إلى حد ما بنسبة  

 البرنامج: "لم أشعر بملل أثناء أدائي للمهارات بواسطة 9بالنسبة لبند "  -9

  من المتدربات كانوا   2بينما    ،%93.3من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    28يتضح من الجدول أن       

 . %6.7موافقين إلى حد ما بنسبة  

 مناسبة: "أرى أن مدة التدريب 10بالنسبة لبند "  -10

ت ت كان من المتدربا  1بينما    ،%96.7من المتدربات كانوا موافقين بنسبة    29يتضح من الجدول أن       

 .%3.3موافقة إلى حد ما بنسبة  

 المهارات:"لم أجد صعوبة في اكتساب 11بالنسبة لبند "  -11

 . %100كانوا موافقين بنسبة يتضح من الجدول أن جميع المتدربات      

 التدريبي: "اشعر بالرضا تجاه البرنامج 12بالنسبة لبند "  -12

من المتدربات كانوا موافقين    2بينما    ،%90موافقين بنسبة  من المتدربات كانوا    27يتضح من الجدول أن       

هذه النتائج مع نتائج    ق، وتتواف%3.3من المتدربات كانت غير موافقة بنسبة    1و   ،%6.7إلى حد ما بنسبة  

وبذلك   (2016رشا عباس  -2014عزة حلمي  -  2020)هبه رضا    منها دراسةبعض الدراسات السابقة  

 الرابع. يتحقق الفرض 

 :الخامسالفرض 
العشر المنفذة   التصميمات  بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية  ":يليعلى ما    الخامسينص الفرض   

 المتخصصين"وفقا ألراء والجمالية   في تحقيق الناحية الوظيفية

العشر المنفذة في تحقيق    التصميمات وللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لمتوسط درجات    

 ذلك: وضح ت  ةالتالي والجداول  المتخصصين،وفقا ألراء والجمالية    الناحية الوظيفية
 المتخصصينوفقا ألراء  الوظيفيةالعشر المنفذة في تحقيق الناحية  التصميماتتحليل التباين لمتوسط درجات  (25)جدول 

 متوسط المربعات  مجموع المربعات  الناحية الوظيفية 
درجات  

 الحرية 
 الداللة  قيمة ) ف( 

 9 946.225 8516.027 بين المجموعات 
 دال 0.01 41.426

 90 22.841 2055.703 داخل المجموعات 

   99  10571.730 المجموع 

  ا (، مم 0.01قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )  وهي(  41.426( كانت ))ف( إن قيمة  25) يتضح من جدول  

 المتخصصين،وفقا ألراء  العشر المنفذة في تحقيق الناحية الوظيفية التصميمات يدل على وجود فروق بين 

 ذلك: للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 
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 للمقارنات المتعددة  LSD( اختبار 26)جدول 

الناحية 

 الوظيفية 

التصميم 

"1 "  

34.790م=  

التصميم 

"2 "  

23.372م=  

التصميم 

"3 "  

8.503م=  

التصميم 

"4 "  

32.324م=  

التصميم 

"5 "  

15.041م=  

التصميم 

"6 "  

11.976م=  

التصميم 

"7 "  

30.072م=  

التصميم 

"8 "  

20.350م=  

التصميم 

"9 "  

26.531م=  

التصميم 

"10"  

17.552م=  

التصميم 

"1 "  
-          

التصميم 

"2 "  
11.418**  -         

التصميم 

"3 "  
26.287**  14.869**  -        

التصميم 

"4 "  
2.466*  8.952 **  23.821**  -       

التصميم 

"5 "  
19.749**  8.331 **  6.538 **  17.283**  -      

التصميم 

"6 "  
22.814**  11.396**  3.473 **  20.348**  3.065 **  -     

التصميم 

"7 "  
4.718 **  6.700 **  21.569**  2.252*  15.031**  18.096**  -    

التصميم 

"8 "  
14.440**  3.022 **  11.847**  11.974**  5.309 **  8.374 **  9.722 **  -   

التصميم 

"9 "  
8.259 **  3.159 **  18.028**  5.793 **  11.490**  14.555**  3.541 **  6.181 **  -  

التصميم 

"10"  
17.238**  5.820 **  9.049 **  14.772**  2.511*  5.576 **  12.520**  2.798*  8.979 **  - 

بدون نجوم غير دال    0.05* دال عند    0.01** دال عند    

 
 المتخصصينوفقا ألراء  العشر المنفذة في تحقيق الناحية الوظيفية التصميماتمتوسط درجات  يوضح (16)شكل

 أن:يتضح  (16)( والشكل 26)من الجدول 

 "1"فنجد أن التصميم   ،0.01عند مستوي داللة  العشر المنفذة    التصميمات بين    إحصائياوجود فروق دالة  

ثم التصميم    "،4"يليه التصميم    المتخصصين،وفقا ألراء    في تحقيق الناحية الوظيفيةالتصميمات  أفضل  كان  

ثم التصميم   "،5" ثم التصميم    "،10" ثم التصميم    "،8" ثم التصميم    "،2"ثم التصميم    "،9"ثم التصميم    "،7"

 ".3"وأخيرا التصميم    "،6"
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كما توجد  "،1" لصالح التصميم    "4"والتصميم    "1" بين التصميم    0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  

كما توجد فروق    "،4"لصالح التصميم    "7" والتصميم    "4" بين التصميم    0.05فروق عند مستوي داللة  

كما توجد فروق عند   "،10" لصالح التصميم  "10"والتصميم  "5" بين التصميم  0.05عند مستوي داللة 

 ". 8" ح التصميم لصال " 10"والتصميم  "8"بين التصميم    0.05مستوي داللة 
 المتخصصينوفقا ألراء  العشرالمنفذة في تحقيق الناحية الجمالية التصميماتتحليل التباين لمتوسط درجات  (27)جدول 

 متوسط المربعات  مجموع المربعات  الناحية الجمالية 
درجات  

 الحرية 
 الداللة  ( )ف قيمة 

 9 2394.177 21547.597 بين المجموعات 
 دال 0.01 54.065

 90 44.283 3985.507 داخل المجموعات 

   99  25533.104 المجموع 

مما  (،0.01قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )  وهي(  54.065( كانت ))ف( إن قيمة  27)يتضح من جدول  

  المتخصصين، وفقا ألراء    العشر المنفذة في تحقيق الناحية الجمالية  التصميمات يدل على وجود فروق بين  

 ذلك: للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح  LSDولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار 
 للمقارنات المتعددة  LSDاختبار  (28)جدول 

الناحية 

 الجمالية

التصميم 

"1 "  

36.756م=  

التصميم 

"2 "  

39.192م=  

التصميم 

"3 "  

16.139م=  

التصميم 

"4 "  

41.759م=  

التصميم 

"5 "  

32.908م=  

التصميم 

"6 "  

29.966م=  

التصميم 

"7 "  

44.796م=  

التصميم 

"8 "  

26.986م=  

التصميم 

"9 "  

20.210م=  

التصميم 

"10"  

23.660م=  

التصميم 

"1 "  
-          

التصميم 

"2 "  
2.436*  -         

التصميم 

"3 "  
20.617**  23.053**  -        

التصميم 

"4 "  
5.003 **  2.567*  25.620**  -       

التصميم 

"5 "  
3.848 **  6.284 **  16.769**  8.851 **  -      

التصميم 

"6 "  
6.790 **  9.226 **  13.827**  11.793**  2.942*  -     

التصميم 

"7 "  
8.040 **  5.604 **  28.657**  3.037 **  11.888**  14.830**  -    

التصميم 

"8 "  
9.770 **  12.206**  10.847**  14.773**  5.922 **  2.980*  17.810**  -   

التصميم 

"9 "  
16.546**  18.982**  4.071 **  21.549**  12.698**  9.756 **  24.586**  6.776 **  -  

التصميم 

"10"  
13.096**  15.532**  7.521 **  18.099**  9.248 **  6.306 **  21.136**  3.326 **  3.450 **  - 
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 المتخصصينوفقا ألراء  الجماليةالعشر المنفذة في تحقيق الناحية  التصميماتمتوسط درجات  يوضح(17)شكل

 

 أن:يتضح  (17)( والشكل 28)من الجدول 

  " 7" فنجد أن التصميم    ،0.01عند مستوي داللة  التصميماتالعشر المنفذة  بين    إحصائياوجود فروق دالة  

ثم التصميم    "،4" يليه التصميم    المتخصصين،وفقا ألراء    في تحقيق الناحية الجماليةالتصميمات  أفضل  كان  

ثم التصميم   "،10"ثم التصميم    "،8" ثم التصميم    "،6" ثم التصميم    "،5"ثم التصميم    "،1"ثم التصميم    "،2"

 ".3"وأخيرا التصميم    "،9"

كما توجد  "،2" لصالح التصميم    "2"والتصميم    "1" بين التصميم    0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  

كما توجد فروق    "،4"لصالح التصميم    "4" والتصميم    "2" لتصميم  بين ا  0.05فروق عند مستوي داللة  

كما توجد فروق عند    "، 5" لصالح التصميم    " 6"والتصميم    " 5" بين التصميم    0.05عند مستوي داللة  

 ".6"لصالح التصميم   "8"والتصميم  "6"بين التصميم    0.05مستوي داللة 
 المتخصصين وفقا ألراء العشر المنفذة  التصميمات( تحليل التباين لمتوسط درجات 29)جدول 

المجموع الكلي  

 "المتخصصين" 
 متوسط المربعات  مجموع المربعات 

درجات  

 الحرية 
 الداللة  قيمة ) ف( 

 9 1006.296 9056.661 بين المجموعات 
 دال 0.01 32.369

 90 31.088 2797.909 داخل المجموعات 

   99  11854.570 المجموع 

مما  (،0.01قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )  وهي(  32.369( كانت ))فإن قيمة    (29)يتضح من جدول  

ولمعرفة اتجاه الداللة تم    المتخصصين،وفقا ألراء  العشر المنفذة    التصميمات يدل على وجود فروق بين  

 ذلك: للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح  LSDتطبيق اختبار 
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 للمقارنات المتعددة  LSDاختبار  (30)جدول 

المجموع الكلي  

 "المتخصصين"

التصميم 

"1 "  

71.550م=  

التصميم 

"2 "  

62.560م=  

التصميم 

"3 "  

24.640م=  

التصميم 

"4 "  

74.080م=  

التصميم 

"5 "  

47.950م=  

التصميم 

"6 "  

41.950م=  

التصميم 

"7 "  

74.870م=  

التصميم 

"8 "  

47.340م=  

التصميم 

"9 "  

46.740م=  

التصميم 

"10"  

41.210م=  

"1"التصميم   -          

"2"التصميم   8.990 **  -         

"3"التصميم   46.910**  37.920**  -        

"4"التصميم   2.530*  11.520**  49.440**  -       

"5"التصميم   23.600**  14.610**  23.310**  26.130**  -      

"6"التصميم   29.600**  20.610**  17.310**  32.130**  6.000 **  -     

"7"التصميم   3.320 **  12.310**  50.230**  0.790 26.920**  32.920**  -    

"8"التصميم   24.210**  15.220**  22.700**  26.740**  0.610 5.390 **  27.530**  -   

"9"التصميم   24.810**  15.820**  22.100**  27.340**  1.210 4.790 **  28.130**  0.600 -  

"10"التصميم   30.340**  21.350**  16.570**  32.870**  6.740 **  0.740 33.660**  6.130 **  5.530 **  - 

 
 المتخصصينوفقا ألراء العشر المنفذة  التصميماتمتوسط درجات  يوضح( 18)شكل

 أن:يتضح  (18)والشكل   (30)من الجدول 

فنجد أن التصميم    ،0.01عند مستوي داللة  التصميماتالعشر المنفذة  بين    إحصائياوجود فروق دالة   -1

ثم التصميم    "،1"ثم التصميم    "،4" يليه التصميم    المتخصصين،التصميمات وفقا ألراء  أفضل  كان    "7"

  "، 10"ثم التصميم    "،6"ثم التصميم    "،9"ثم التصميم    "،8"ثم التصميم    "،5"ثم التصميم    "،2"

 ".3"وأخيرا التصميم  

 ". 4" لصالح التصميم  "4" والتصميم  "1" بين التصميم  0.05كما توجد فروق عند مستوي داللة  -2

والتصميم    "5"التصميم  بينما ال توجد فروق بين  "،7" والتصميم    "4"بينما ال توجد فروق بين التصميم   -3

  " 6" بينما ال توجد فروق بين التصميم  "، 9"والتصميم    "5" بينما ال توجد فروق بين التصميم  "، 8"

مع نتائج    النتائج تتفق  ه"، وهذ 9"والتصميم    " 8" بينما ال توجد فروق بين التصميم  "، 10"والتصميم  

- رشا عباس-2019بحيري  احمد، عاصمزينب  -2019شيماء صابر )دراسة  الدراسات السابقة مثل  

 .وبذلك يتحقق الفرض الخامس (2015عبد الحميد  حمدي، محمد مني -2016
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 توصيات البحث:  •
 ى ضوء نتائج الدراسة الحالية توصى الباحثتان بما يلى :ف

المجتمعية   -1 للفئات  منها  االستفادة  يمكن  التي  التدريبية  الدورات  عن  لإلعالن  تواصل  قنوات  فتح 

 . المختلفة

 تكرار الدورات التدريبية التي اثبتت نجاحها على فئات مجتمعية مختلفة. -2

 نشر البرامج التدريبية التي هدفها حل المشكالت المجتمعية.  -3

بالمؤسسات والجمعيات الخدمية القامة دورات تدريبية تساهم في حل بعض  ربط الكليات المتخصصة   -4

 المشكالت االقتصادية بالمجتمع واالستفادة من الموارد المتاحة. 
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The effectiveness of a training program to learn the skill of 

implementing clothes without sewing to face the economic crisis 
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Abstract: 
The aim of the current research is to know the impact of the effectiveness of the proposed 

training program in raising the skill and cognitive performance to learn to implement clothes 

without sewing for trainees (universities - those who are about to get married - working in 

different professions) from the age of (18-30) years using the method of knot and tie, and the 

use of auxiliary materials such as ( clamps and belts) to install them to face the economic crisis 

as a result of high prices and the constant need to change appearance and break boredom, and 

the research followed the descriptive approach and the quasi-experimental approach. In the 

pieces executed without sewing using the knot and tie method, the research sample consisted 

of (30) female trainees. 

The study reached several results, most notably the presence of statistically significant 

differences between the average scores of the trainees in the pre and post application of the 

program in favor of the post, and there are also statistically significant differences between 

the pieces implemented in terms of functional and aesthetic terms, according to the opinions 

of specialists. 

Keywords: training program - implementation - clothes without sewing - economic crisis - 

knot and tie. 


