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Abstract   Keywords 
ة للعمل في مجال المصنوعات الجلدیة الیدویة یتناول البحث إعداد برنامج تدریبي لمبادرة حیاة كریم 

م، وھي المبادرة الوطنیة التى تھدف إلى 2019ینایر  2التى أطلقھا الرئیس عبد الفتاح السیسي في 
توفیر حیاة كریمة لتحسین مستوى الحیاة للفئات المجتمعیة غیر العاملة بوظائف الدولة، وتوفیر فرص 

فى القرى والمناطق المختلفة عن طریق التدریب والتشغیل من  عمل بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة
وتوصل البحث إلى أن البرنامج التدریبي نجح فى تحقیق أھدافھ،  خالل مشروعات متناھیة الصغر. 

حیث أظھرت النتائج رفع مستوى المتدربین فى تنفیذ التدریبات العملیة (التقنیات الیدویة) وتنفیذ حقیبة 
كانت آراء المتدربین إیجابیة نحو تقویم فاعلیة التدریب للمصنوعات الجلدیة الیدویة الید النسائیة. و

وتوصى الباحثتان باستمرار عملیات التدریب فى المؤسسات  .(حقیبة الید النسائیة) خالل فترة التدریب
ویر. لتأھیل التعلیمیة وذلك للمساھمة الدولة فى التنمیة البشریة باعتبارھا عنصر أساسي من عملیة التط

  فئات المجتمع المختلفة غیر العاملین بوظائف دائمة فى مجال المصنوعات الجلدیة.
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Introduction  
أعطت الدولة المصریة اھتماًما كبیًرا فى الوقت الراھن للنھوض 

غیر العاملة بالمستوى االقتصادى واالجتماعي والبیئي لألسر 
، وتوفیر كافة الخدمات األساسیة للحصول على بوظائف الدولة

بما یساعد في تحقیق حیاة  فرص عمل وزیادة قدراتھا اإلنتاجیة
 وأطلقت العدید من المبادرات خالل السنوات األخیرة . كریمة لھم،

أصبحت المبادرة فكرة وخطة عمل ومع تطور مفھوم المبادرة  
تطرح لمعالجة قضایا المجتمع وتتحول إلى مشاریع تنمویة قصیرة 
المدى وبعیدة المدى، وتصدر عادة عن المؤسسات الحكومیة وشبھ 

ً عن  الخیریةلحكومیة والجمعیات ا والتطوعیة تأخذ طریقا فرعیا
األھداف الرئیسیة للمؤسسة أو الجمعیة، فتحقق أھدافھا الفرعیة 

  )9-2015 –(محمد علي آل رضي  بشكل مستقل.
مبادرة "حیاة  2019ینایر  2أطلق الرئیس عبد الفتاح السیسي في 

توفیر حیاة كریمة كریمة" وھي المبادرة الوطنیة التى تھدف إلى 
لتحسین مستوى الحیاة للفئات المجتمعیة غیر العاملة بوظائف 
الدولة، وتوفیر فرص عمل بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة فى 
القرى والمناطق المختلفة عن طریق التدریب والتشغیل من خالل 

ملیار  103مشروعات متناھیة الصغر، حیث خصصت الحكومة 
یمة" لغیر القادرین وتطویر وتوفیر كافة جنیھ لمبادرة "حیاة كر

المرافق والخدمات الصحیة والتعلیمیة واألنشطة الریاضیة 
  والثقافیة.

(https://www.egy-map.com/initiative/ - حیاة-(مبادرة
 كریمة
وفي إطار تنفیذ مبادرة فخامة السید الرئیس عبد الفتاح السیسي 

معة حلوان فى ورغبة من جا” حیاة كریمة ”رئیس الجمھوریة 
القیام بدور فعال فى خدمة المجتمع المحیط، نظمت جامعة حلوان 
مجموعة من الدورات التدریبیة المجانیة وذلك تحت رعایة األستاذ 
الدكتور رئیس جامعة حلوان الذى أكد على أن جامعة حلوان 
مجتمع كبیر وواسع یخدم مناطق متفرقة من خالل وجود كلیات 

ً الجامعة فى العدید  ً فعاال من المحافظات من أجل تحقیق دورا
ً في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة المحیطة بالجامعة  ً وریادیا ومؤثرا
وذلك بتنفیذ العدید من محاور المبادرة، حیث تساھم الجامعة في 

توفیر فرص التدریب فى  مجاالت متعددة. وأضاف سیادتھ أن ھذه 
البطالة لكى یحیا الشباب  الدورات التدریبیة تھدف إلى القضاء على

حیاة كریمة، ویستطیعون إیجاد فرص عمل مناسبة، كما تقوم 
الجامعة فى نھایة ھذه الدورات التدریبیة بإصدار شھادات في 

  مجاالت التخصص للمشاركین بالدورات التدریبیة.
ً لحرص كلیة االقتصاد المنزلى على تلبیة احتیاجات  ونظرا

العمل على تنمیة البیئة وتفعیل وأولویات مجتمعھا المحیط و
وألن  في صنع القرار وأنشطتھا المختلفة. المجتمعیةالمشاركة 
تفق مع خطة كلیة االقتصاد المنزلى لخدمة المجتمع تالمبادرة 

والتى تھدف إلى تطویر المجتمع والمساھمة فى نھضتھ وتتماشى 
اركة للمش الباحثتینمع أھداف قسم الصناعات الجلدیة، فتم اختیار 

رئیس السید تحت رعایة التى تتم في مبادرة حیاة كریمة 
وإقامة دورة تدریبیة فى المصنوعات الجلدیة الیدویة  الجمھوریة

من أساسیات نجاح العملیة (حقیبة الید النسائیة) وترى الباحثتان إن 
التدریبیة ككل إعداد برنامج  تدریبي وفق أسلوب علمي منظم یبدأ 

  نتھي بعملیة التقییم .بتحدید األھداف وی
) أن البرنامج 2002 -ویقول (على محمد عبد الوھاب وآخرون 

التدریبى یمثل نشاط متجدد ومستمر یبدأ بالتخطیط وینتھي 
بالمتابعة والتقییم إلى تطویر المعلومات والمھارات الفردیة 
ً، وتقاس فاعلیتھ بقدر ما  والجماعیة والتأثیر على السلوك إیجابیا

  یقھ فیما تقدمھ البرامج لصالح الفرد والمنظمة والمجتمع.یمكن تطب
)، (تغرید عمران 2003 - دندش وأكد كل من (فایز مراد

) أن للمھارات 2002 –)، (مجدي عزیز إبراھیم 2001 -وآخرون
العملیة أھمیة في إكساب الفرد القدرة على أداء األعمال في سیولة 

ً للعمل ویسر، كما أنھا ترفع مستوى إتقان األدا ء وتكسب الفرد میال
وتمكنھ من توسیع نطاق عالقاتھ باآلخرین، ویعتمد اكتساب 
المھارات على عدة عوامل ھي نضج المتعلم، وتمكن المعلم 
وخبراتھ، والمفاھیم واألداءات المطلوب التدریب علیھا وكذلك 
اإلمكانات المتاحة، وإبراز قیمة المھارات العملیة ومنفعتھا 

ما یدعوھم إلى زیادة النشاط الكتساب المھارة وذلك للمتدربین م
  بعد تدریبھم علیھا في مواقف طبیعیة. 

وأثبتت العدید من الدراسات العلمیة أھمیة البرامج التدریبیة كأحد 
استراتیجیات التنمیة البشریة وقیاس فاعلیتھا في مجاالت مختلفة 
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إعداد التي ھدفت إلى ) 2011-مثل دراسة (رانیا مصطفى كامل 
برنامج تدریبي قائم على أسس علمیة إلكساب المتدربین المعارف 
والمھارات الخاصة بإنتاج البلوزة النسائیة ورفع كفاءة المتدربین 
لدعم الصناعات الصغیرة والمساھمة في حل مشكلة البطالة، 

التي ھدفت إلى إعداد ) 2016 - ودراسة (جیھان فھمى مصطفى 
رات تقنیات الحیاكة في صناعة المالبس برنامج تدریبي لتنمیة مھا

الجاھزة، ومدى قدرتھ على إكساب المتدربات المعارف والمھارات 
ً للخطوات المنھجیة السلیمة،  التي تلبي متطلبات سوق العمل وفقا

) التى 2017 -إیناس عصمت عبد هللا  ،دراسة (سحر حربي محمد 
عیلة لتحقیق ھدفت إلى إعداد برنامج تدریبي لتأھیل المرأة الم

أھداف التدریب في اكتساب المعارف والمھارات في مجال 
المصنوعات الجلدیة الیدویة وتلبي متطلبات سوق العمل وفقا 

  للخطوات المنھجیة السلیمة.
وھناك العدید من الدراسات التي تناولت المبادرات ودورھا 

 Lance)األساسي في دفع عجلة التنمیة االجتماعیة مثل دراسة 
W. Robinson - 2013)  ،دراسة )Gill Seyfang, Alex 

Haxeltine - 2012 2014 - ) ، دراسة (وحیدة حامد موسى ، (
) التى أكدت على أن 2016 –دراسة (فاطمة أحمد السامرائي 

المبادرات من أھم نماذج التنمیة المجتمعیة حیث تتیح الفرصة 
دة وتنفیذ لمختلف فئات المجتمع للمساھمة بدور إیجابي في مسان

المشروعات التنمویة كما تھدف الحكومات وتشجع على إقامة 
تعاون فعال مع المجتمع المدني وغیره من أصحاب القرار 
والتنسیق بین قطاعات المجتمع وحشد الجھود وموارد المجتمع 
المحلي في اتجاه واحد نحو التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة 

جمھور وجعلھم شركاء مسئولین باإلضافة إلى تعزیز الوعي لدى ال
  في المجتمع . 

ومن ھنا رأت الباحثتان أن المساھمة فى مبادرة حیاة كریمة واجب 
وطنى تجاه الفئات المجتمعیة ممن یرغبون فى العمل فى مجال 

، وتوفیر فرص عمل بالمشروعات النسائیةالمصنوعات الجلدیة 
یبي مقترح الصغیرة والمتوسطة، وأنھ البد من وضع برنامج تدر

ً في  موجھ للمتدربین وذلك لتطویر خبرتھم واالستفادة منھ اقتصادیا
مجال حقیبة الید الیدویة النسائیة یقوم على أساس علمى ویتفق مع 

  قدراتھم وأعمارھم ومؤھالتھم العلمیة .         
Statement of the problem 

  تیة:یمكن صیاغة مشكلة البحث فى التساؤالت اآل
ما األسس العلمیة التي یقوم علیھا البرنامج التدریبى  -1

  ؟لمصنوعات الجلدیة الیدویة (حقیبة الید النسائیة)ل
البرنامج التدریبى على رفع مستوى المتدربین فى تنفیذ ما أثر  -2

  التقنیات الیدویة)؟التدریبات العملیة (
ین فى تنفیذ ما أثر البرنامج التدریبى على رفع مستوى المتدرب -3

  حقیبة الید النسائیة ؟
لمصنوعات الجلدیة لآراء المتدربین نحو البرنامج التدریبي ما  -4

  الیدویة (حقیبة الید النسائیة).
Significance 

المساھمة في تحقیق التعاون بین مؤسسات الدولة وجامعة   -1
 غیر العاملةحلوان لعمل برامج تدریبیة لالرتقاء باألسر 

 وتنمیة قدراتھا اإلنتاجیة .بوظائف الدولة 
یلبى البحث اتجاه الدولة فى التنمیة االجتماعیة لتأھیل  -2

المتدربین للعمل بمجال المصنوعات الجلدیة الیدویة وفق 
 منھج علمى حدیث . 

قد یساھم ھذا البحث في رفع مستوي المتدربین الذین تم   -3
وم على أساس تأھیلھم إلقامة مشروعات متناھیة الصغر تق

  علمي حدیث ومنھجي متخصص .
المساھمة في بناء وتطویر المتدربین، لتطویر المھارات  -4

 العملیة وتحقیق التمكین المھني المناسب لسوق العمل .

التأكید على رفع وعى المتدربین بأھمیة دقة وجودة  -5
التقنیات الیدویة) للمنتج مما یساعد على التدریبات العملیة (

  ات الجلدیة الیدویة وزیادة اإلقبال علیھا . تسویق المنتج
قد یساھم ھذا البحث في رفع مستوي الخریجین إلقامة برامج   -6

 تدریبیة مشابھة على أساس علمى حدیث .
محاولة لنشر الثقافة المھنیة بین المتدربین والوصول إلى  -7

  مستوى أعلى لتطویر المنتجات الیدویة من الحقائب النسائیة.
Objectives 

لمصنوعات الجلدیة الیدویة (حقیبة إعداد البرنامج التدریبى ل -1
ً لألسس العلمیة الحدیثة  .الید النسائیة) طبقا

البرنامج التدریبى على رفع مستوى المتدربین فى دراسة أثر  -2
 التقنیات الیدویة).التدریبات العملیة (تنفیذ 

مستوى المتدربین فى  البرنامج التدریبى على رفعدراسة أثر  -3
  تنفیذ حقیبة الید النسائیة. 

لمصنوعات لآراء المتدربین نحو البرنامج التدریبي استطالع  -4
 .الجلدیة الیدویة (حقیبة الید النسائیة)

Terminology 
 :Programالبرنامج 

جمع برامج والبرنامج : منھج موضوع أو خطة مرسومة  -
  )231 -2004–للغة العربیةلغرض ما. (مجمع ا

مجموعة من الخبرات التي تعالج عدة موضوعات متكاملة  -
وشاملة من الناحیة النظریة والعملیة حتي تؤدي العملیة التعلیمیة 

  )٢٢٨ -1997 –كوثر كوجك دورھا. (
  :Trainingالتدریب 

نشاط منظم مستمر یركز على الفرد لتحقیق تغییر فى معارفھ  - 
تھ الفنیة، لمقابلة احتیاجات محددة فى الوضع ومھارتھ وقدرا

الراھن والمستقبلى فى ضوء متطلبات العمل الذى یقوم بھ 
  وتطلعاتھ المستقبلیة لدوره فى المجتمع.

  )29 -2010 –(عصام عطا هللا      
  : Program Trainingالبرنامج التدریبي 

رف سلسلة من الخطوات اإلجرائیة التي تھدف إلي تنمیة المعا -
والمھارات للعمل بمجال المصنوعات الجلدیة الیدویة وفق أسلوب 

  علمي منظم یبدأ بتحدید األھداف وینتھي بعملیة التقییم. 
  ) 7 - 2017  –(سحر حربي محمد ، إیناس عصمت عبد هللا 

  Initiativeالمبــادرة 
مجمع المسـارعة أو المســابقة أو البــدء فــي شــيء مــا. (  -

  ) 2004 -ربیة اللغة الع
عملیة استباقیة یقـوم بھـا فـرد أو جماعـة أو منظمـة بھـدف  -

إحـداث تغییـر ما یحسن الظروف المعیشیة للمجتمع المحلي 
  أو یحل مشكلة ملحة یعاني منھا ھذا المجتمع. 

 )43 –د.ت  –(محمد أبو سمرة، شكري حسین
  Handbagsحقیبة الید 

ومیة أثناء التنقل خارج وسیلة لحفظ األغراض الشخصیة الی -
المنزل، مثل محفظة النقود والتلیفون المحمول والنظارة 
ومیدالیة المفاتیح واألدوات الشخصیة وكذلك الوئاق واألوراق 
وغیرھا. وتختلف أشكالھا وأحجامھا حسب الغرض الوظیفي 
لھا، فمنھا ما ھو كبیر الحجم أو متوسط أو صغیر، كما تختلف 

المكونة لھا من جیوب وحواجز لتقسیم التفاصیل الداخلیة 
ً لما یحتاجھ الشخص لحملھ  الحقیبة وتنظیمھا من الداخل تبعا

 –(سحر حربى محمد  داخل الحقیبة ویسھل الوصول إلیھ.
2018 – 157(  

 Delimitations  
 اقتصر البحث الحالى على : 

حقیبة الید لمصنوعات الجلدیة الیدویة (اإعداد برنامج تدریبي فى  -
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  .النسائیة)
) 18الحدود البشریة : متدربین مبادرة حیاة كریمة وعددھم ( -

  متدرب.
الحدود الزمنیة : تم تطبیق التدریب فى مبادرة حیاة كریمة فى  –

م وكانت مدة الدورة 30/3/2019م إلى 12/3/2019الفترة من 
عة التدریبیة عشرة أیام (ثالث أیام كل أسبوع)، من الساعة التاس

ً والتى أقیمت فى كلیة االقتصاد  ً إلى الساعة الثالثة عصرا صباحا
  مجاناً للمتدربین.جامعة حلوان  –المنزلي 

الحدود المكانیة : الوحدة ذات الطابع الخاص بقسم الصناعات  -
  جامعة حلوان. - كلیة االقتصاد المنزلي  -الجلدیة 

المدرسین  بین من الھیئة المعاونة بفردین منتم االستعانة  -
المساعدین بقسم الصناعات الجلدیة فى تدریس الجزء التطبیقى، 

  دورھم في إجراء عملیة التطبیق. تحدیدوذلك بعد 
Hypothesis 

یستطیع متدربین مبادرة حیاة كریمة تنفیذ التدریبات العملیة  -1
 (التقنیات الیدویة) أثناء البرنامج التدریبى.

حیاة كریمة تنفیذ حقیبة الید  متدربین مبادرة یستطیع -2
 أثناء البرنامج التدریبى.النسائیة 

آراء المتدربین إیجابیة نحو تقویم فاعلیة التدریب  -3
 للمصنوعات الجلدیة الیدویة (حقیبة الید النسائیة).

 Methodology 
شبھ التجریبي من خالل إجراء التجربة یتبع البحث المنھج  -

ربین الكتساب مھارات تنفیذ حقیبة الید العملیة وتدریب المتد
ً لألسس العلمیة   الصحیحة.النسائیة وفقا

Sample 
 اشتملت عینة البحث على :

متدرب) من فئات مختلفة من المجتمع غیر العاملین  18عدد ( -
  .بالوظائف الحكومیة فى مبادرة حیاة كریمة

) حقیبة ید 18إلنتاج عدد (استخدام إسلوب اإلنتاج الیدوى  -
 نسائیة .

Tools 
 اشتملت أدوات البحث على األتي:

البرنامج التدریبي في مجال المصنوعات الجلدیة الیدویة  -1
  ).1(حقیبة الید النسائیة)، ملحق (

التقنیات الیدویة) التدریبات العملیة (لتقییم مقیاس تقدیر  -2

 ).2ملحق ( للمتدربین،
 ).3ر لتقییم الحقائب المنفذة للمتدربین، ملحق (مقیاس تقدی -3
استطالع رأى المتدربین لتقویم فاعلیة البرنامج التدریبى  -4

  ).4ملحق (للمصنوعات الجلدیة الیدویة (حقیبة الید النسائیة)، 
 

  أوالً: خطوات إعداد البرنامج التدریبي
  تحدید األھداف : -1

التدریبي إلى تنمیة المعلومات والمھارات األساسیة ھدف البرنامج 
الالزمة في مجال المصنوعات الجلدیة الیدویة (حقائب الید 
النسائیة)، وعلي ضوء ذلك قامت الباحثتان بتحدید األھداف 

  اإلجرائیة في تخطیط البرنامج التدریبي.
ً على  بعد تطبیق البرنامج التدریبي یمكن للمتدرب أن یكون قادرا

  :  أن
  یُعدد المنتجات المتنوعة للمصنوعات الجلدیة . -1
  یصنف األنواع المختلفة للجلود وأجزاء جلد الحیوان. -2
یحدد عیوب الجلود الطبیعیة والعوامل التى تؤثر على جلد  -3

  الحیوان .
یتعرف على أنواع العدد واألدوات المستخدمة فى تشكیل  -4

 الجلود.
مة لتشكیل یصف األسالیب التقنیة والزخرفیة المستخد -5

  الجلود.
 یذكر مسمیات األنواع المختلفة من حقائب الید النسائیة. -6
  یفرق بین األشكال الخارجیة ألنواع حقائب الید المختلفة. -7
  یوضح أسس تصمیم وإعـداد النماذج لحقائب الید النسائیة. -8
  یُمارس األسالیب المختلفة لتفصیل حقائب الید النسائیة. -9

 ئب الید النسائیة.ینفذ بعض نماذج من حقا -10
  یطبق معاییر جودة مراحل تنفیذ حقائب الید النسائیة. -11
یحل المشكالت الفنیة التى تواجھ عملیة تنفیذ حقائب الید  -12

  النسائیة.
  وصف البرنامج التدریبي: -2

تم إعـداد المحتوى العلمى للبرنامج التدریبي (حقیبة الید       
ً النسائیة) بھدف إعداد المتدربی ن لمتطلبات سوق العمل وفقا

) یوضح محتوى البرنامج 1للخطوات المنھجیة السلیمة، وجدول (
  اإلطار الزمني لھ . التدریبى و

  اإلطار الزمني لھ) محتوى البرنامج التدریبى و1جدول (
التطبیق 
  العملى

المحاضرة 
  النظرى

أیام  المحتوى النظرى  المحتوى التطبیقى
  التدریب

لى العـدد واألدوات التعرف ع -  2  4
وطرق استخدامھا فى زخرفة الجلود. 

  القص والتفصیل علي الورق . -
  

مفھوم المصنوعات الجلدیة ، مفھوم حقیبة الید  -
 النسائیة.

األنواع المختلفة للجلود، الجلود الطبیعیة، التقسیم العام  -
 ألجزاء جلد الحیوان، الجلود الخام والمدبوغة .

  ام والمدبوغة .أنواع الجلود الخ -
  العوامل المؤثرة على جودة الجلود الطبیعیة.  -
الشروط الواجب مراعاتھا عند اختیار الجلود الطبیعیة  -

  والصناعیة .

الیوم 
 األول

التدریبات العملیة (التقنیات الیدویة)   2  4
:  
األسالیب التقنیة لزخرفة الجلود  -

 -التخریم  -وتشمل أسلوب التطریز 
غرزة  -Xجدل  -ي الجدل العاد

  غرزة النباتة.–غرزة الفرع  - السلسلة

الیوم 
 الثانى

تكملة باقي األسالیب التقنیة الحذف  -  2  4
 –التلوین  -الحرق –اإلضافة   –

  الضغط .

العدد واألدوات المستخدمة فى تشكیل الجلود :  -
برجل تحدید  -لوحة التفصیل  -المسطرة المعدنیة 

سكین  - سكین لقطع الجلد  - لجلد كاشط لوبرة ا -األبعاد 
أقالم الزخرفة (  -دفر الضغط والتجسیم  -درسون 
خرامة  -شاكوش الدق  -اسطمبات التفریغ  -الزنب ) 

 ماكینة الحرق. - الجلد 

الیوم 
 الثالث
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  تنفیذ حقیبة الید النسائیة :  2  4
) باترون جاھز للحقیبة 2عمل عدد ( -

  مع شرح طریقة العمل . 
كل متدرب باترون خاص استنساخ  -

) تصمیمات زخرفیة 10بھ وتجھیز (
  للحقیبة .

 طرق نقل التصمیم على الجلد . -
 -األسالیب التقنیة لتشكیل الجلود : الضغط  -

صباغة وتلوین  -التفریغ  -اإلضــــــــافة  - الحــــــــرق 
 –التطریز (غرزة السلسلة  –النسج أو التدكیك  -الجلود 

 –الجدل (البسیط  -رزة رجل الغراب) غ –غرزة الفرع 
السراجة  -السراجة غیر المتصل  -السلسلة  - المتقاطع 

  المتصل) . 

الیوم 
 الرابع

شرح أسس وقواعد عملیة التفصیل  -  2  4
( القص ) للخامات في المصنوعات 

  تقویة) . –بطانة  –الجلدیة (جلد 

السوفلیة  -الخلف  -مكونات حقیبة الید (األمام  -
بطانة  -ملتصقة بالحقیبة البطانة ( –القاعدة   –انب) الج

التقویة  -البرقع  - حاجز داخلي المرایا العلویة  )منفصلة
 اإلكسسوار).–الجیوب  -مقابض الید -غطاء  -

الیوم 
 الخامس

شرح تسلسل خطوات تنفیذ كل  -  2  4
  مودیل. 

طباعة التصمیم الزخرفى وتنفیذه  -
لمختلفة األسالیب التقنیة ابواسطة 

  لزخرفة الجلود.

الیوم 
 السادس

  تكملة خطوات تنفیذ الحقیبة . -  2  4
  

(الحقیبة البرمیلیة  األنواع األساسیة لحقیبة الید النسائیة -
حقیبة ذات ال -حقیبة مزدوجة األیدي -الحقیبة الكالتش  -

الحقیبة ذات  -حقیبة ذات الغطاء ال -الحبل " التكة " 
حقیبة  -حقیبة نصف القمر  - و حقیبة الھوب -اإلطار 
 حقیبة شبھ المنحرف). –حقیبة التسوق  -الكتف 

الیوم 
 السابع

الیوم   تكملة خطوات تنفیذ الحقیبة . -  2 4
 الثامن

طریقة عمل مقایسة استھالك  -  2 4
للخامات األساسیة المستخدمة فى كل 

  مودیل .

ك مقایسة استھال -تسعیر حقیبة الید  -أخطاء التسعیر  -
مقایسة  - مقایسة استھالك قماش البطانة - الجلد 

 استھالك التقویة (البوري).

الیوم 
 التاسع

 –أماكن بیع وتسویق المنتجات الیدویة (المعارض  -  إنھاء وتشطیب الحقیبة .  -  2 4
 صفحات التواصل االجتماعى) –النوادى 

الیوم 
 العاشر

 ثانیاً: بناء أدوات البرنامج التدریبي
ناء مقیاس التقدیر لتقییم التدریبات (التقنیات الیدویة) ب  -أ

  المنفذة: 
  ھدف مقیاس التقدیر:   -
تم تصمیم مقیاس التقدیر في ھذا البحث لتقییم التدریبات  -

(التقنیات الیدویة) المنفذة بواسطة المتدربین بمبادرة حیاة 
 كریمة .

) عبارة، وقد 11یتكون من عدد (وصف مقیاس التقدیر:   -
ضعیف)،  –متوسط –جید دم میزان ثالثي تضمن (استخ

بحیث تعطي جید ثالث درجات ومتوسط درجتان وضعیف 
درجة،  33درجة واحدة . وبذلك تكون الدرجة الكلیة للمقیاس 

) في المكان المخصص لذلك في وضع عالمة (ویتم 
المقیاس أمام البند الذي ینطبق علیھ النموذج أثناء التقییم. 

 )2ملحق (
  ناء مقیاس التقدیر لتقییم حقائب الید النسائیة المنفذة:ب -ب
تم تصمیم مقیاس التقدیر في ھذا ھدف مقیاس التقدیر:   -

البحث لتقییم حقائب الید النسائیة المنفذة بواسطة المتدربین 
  بمبادرة حیاة كریمة .

) 11یتكون المقیاس من عدد (وصف مقیاس التقدیر:   -
 –متوسط –جیدثي تضمن (عبارة، وقد استخدم میزان ثال

بحیث تعطي جید ثالث درجات ومتوسط درجتان ضعیف)، 
وضعیف درجة واحدة . وبذلك تكون الدرجة الكلیة للمقیاس 

) في المكان المخصص وضع عالمة (ویتم درجة،  33
لذلك في المقیاس أمام البند الذي ینطبق علیھ النموذج أثناء 

 ) 3التقییم. ملحق (
  رأى المتدربین :استطالع  بناء -ج

استعانت الباحثتان باستمارة "استطالع رأى لتقویم فاعلیة  -
وحدة التدریب بالكلیة من                                                                                                       منالتدریب" 

 إعداد مركز ضمان الجودة واالعتماد بجامعة حلوان.
التعرف على آراء المتدربین نحو :  ف استطالع الرأىھد -

للمصنوعات الجلدیة الیدویة (حقیبة  التدریبتقویم فاعلیة 
  الید النسائیة).

علي ثالث  یحتوي استطالع الرأىوصف استطالع الرأى :  -
التجھیزات  – المدرب -محاور أساسیة ( المادة التدریبیة 

ً مقسمة 30(واإلجراءات) وقد بلغ عدد بنود المحاور ) بندا
) بند للمحور الثانى 12) بند للمحور األول (11كآالتي : (

) بنود للمحور الثالث، وتخصیص مكان أمام كل بند یضع 7(
للموافقة فیھ المتدرب عالمة وذلك بإعطاء أربع درجات 

ً، ودرجتان لللموافقة بممتاز، وثالث درجات  لموافقة بجید جدا
 )4بضعیف. ملحق (لموافقة بجید ودرجة واحدة ل

  ثالثا: تطبیق البرنامـج
متدرب)  18تم تطبیق البرنامج التدریبي علي المتدربین وعددھم (

من فئات مختلفة من المجتمع غیر العاملین بالوظائف الحكومیة فى 
م 30/3/2019م إلى 12/3/2019مبادرة حیاة كریمة فى الفترة من 

ث أیام بكل أسبوع)، وكانت مدة الدورة التدریبیة عشرة أیام (ثال
ً والتى أقیمت  ً إلى الساعة الثالثة عصرا من الساعة التاسعة صباحا

  جامعة حلوان. –فى كلیة االقتصاد المنزلي 
  مراحل تطبیق البرنامج التدریبى :

  مرحلة اإلعداد والتنظیم: -1
ً للخطوات التالیة:   تم اإلعداد والتنظیم وفقا

 - االقتصاد المنزلي  تم استخدام وحـــدة التدریب بكلیة   - أ
اضرات النظریــــــة جامعــــــــة حلــــوان إللقاء المحــ

جھاز عرض  - طاوالت مستطیلة الشكل  والمجھزة ب
 إضاءة وتھویة جیدة  . - البیانات 

تم تجھیز قاعتین للتطبیقات العملیة باألثاث واألدوات    -ب
  الالزمة.

مقیاس طبع وتصویر أدوات البحث (البرنامج التدریبي،   -ج
تقدیر لتقییم التدریبات العملیة، مقیاس تقدیر لتقییم الحقائب 
المنفذة، استطالع رأى المتدربین لتقویم فاعلیة البرنامج 

 التدریبي).
تجھیز المعمل بالخامات واألدوات المستخدمة فى البرنامج   - د
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)، وقد تم شراء 2التدریبي، كما ھو موضح بجدول (
 المشتریات بالكلیة . األدوات والخامات من خالل قسم

 عقد جلسة تمھیدیة مع المتدربین، وذلك بھدف تعریفھم باآلتى:  -ه
أھمیة البرنامج التدریبي في زیادة المعلومات وتنمیة  -

المھارات، باإلضافة إلى مساعدتھم على أداء أعمالھم 
بكفاءة أكبر مما یكون لھ أثر في تطویر المنتجات الحرفیة، 

سویقیة بشكل جید والتعریف لیتمكنوا من المنافسة الت

بالمصنوعات الجلدیة الیدویة وممیزاتھا وممیزات البرنامج 
التدریبي فى رفع القدرات المھاریة واإلنتاجیة وكذلك 

  الفائدة المادیة التي تعود علیھم في نھایة التدریب.
 طریقة التعلم.  -
  كیفیة التدریب على المھارات بالبرنامج التدریبي . -

 مات واألدوات المستخدمة فى البرنامج التدریبي) الخا2جدول (
  الخامات المستخدمة الكمیة  األدوات المستخدمة  الكمیة

 قدم ماعز ألوان 81  جرام 350ورق كوشیھ   فرخ 50
  قدم بقرى ألوان 71

  قدم كوارى 38
  قدم حور 17,50

  قدم 207,5

  جلد طبیعى

  متر استرتشھ 2  ورق كالك  متر 7
  متر بورى 1
  متر بورى 2

  متر 5

  بورى ) –تقویات ( استرتشھ 

  قماش بطانة  متر 10  مقص ورق  مقصات 10
  كیلو 2  شاكوش تیفلون  شاكوش 3

  كیلو 1
  كیلو 3

كلھ  -مواد الصقة ( كلھ حمراء 
  بیضاء )

  متر 19  سمبوك زیرو  20
  متر 14
  متر 33

  سوست

  جرار سوستة  جرار 40  سنابك تفریغ أشكال  20
  خیط  مشمع  ت بكرا 6  دقماق خشب  دقماق 10
  حلقات تثبیت الید  حلقة 20  قطعة تیفلون  قطع 10
  حلقة تعدیل طول الید  حلقة 20  سم 30مسطرة معدن   مسطرة 20
  خطاف ( جنش )  خطاف 20  سم 60مسطرة معدن   مساطر 5

  قفل مغناطیس  قفل 40  األبر  إبرة 25× علبة  2
  كباسین  كبسونة 20  سم 30مسطرة شفافة   20
  صبغة  كیلو  برجل عالم  10
  شمع عسل 10  أقالم عالم (الجلد)  10
     كتر أو سكینة تفصیل  20

      سالح كتر  علبة 2
     مدقات  10

  مرحلة التدریب : -2
  بدأت الدورة التدریبیة بافتتاح البرنامج وتضمن ما یلى :

افتتاح البرنامج بكلمة ترحیب ألقاھا عمید كلیة االقتصاد المنزلي  -أ
ب فیھا بالحضور الذي ضم متدربین من جمیع جامعة حلوان رح –

فئات المجتمع، ووعد المتدربین بالحصول على شھادات معتمدة 
جامعة حلوان بعد اجتیازھم التدریب  –من كلیة االقتصاد المنزلي 

ًا لھم لإللتزام بالحضور طوال مدة الدورة  والذي سیكون دافع
  التدریبیة .

تدریبیة لحقیبة الید النسائیة في أھمیة الدورة ال تم توضیحكما       
إكسابھم معارف ومھارات تؤھلھم للعمل بمشاریع صغیرة تقوم 
على أساس علمي حدیث ومنھجي متخصص، مع وجود 
متخصصین من معاونى أعضاء ھیئة التدریس بقسم الصناعات 
الجلدیة بالكلیة للقیام بالتدریب العملى على األسس العلمیة والفنیة 

ویة للجلود وتنفیذ بعض التصمیمات ومودیالت حقیبة للتقنیات الید
الید النسائیة من الجلود الطبیعیة بتقنیات متنوعة وأسالیب تشطیب 

  مختلفة.
أھمیة الدورة التدریبیة لحقیبة الید النسائیة فى  كما تم ایضاح      

أن أي خبرة منظمة یتعرض لھا المتدربین تزید من معلوماتھم 
ً على إنتاجھم أو تصحح فھمھم وتنمي مھاراتھم وتؤ ثر إیجابیا

لعملھم. باإلضافة إلى مساعدة المتدربین على أداء أعمالھم بكفاءة 

أكبر مما یكون لھ أثر كبیر في إنتاج حقائب الید النسائیة وتطویر 
  منتجاتھم لیتمكنوا من المنافسة التسویقیة بشكل جید .

  شرح أھداف البرنامج ومتطلباتھ للمتدربین. -ب
التعرف على توقعات المتدربین واألخذ بالتوقعات المعقولة  -ج

  منھا بما یتماشي مع أھداف البرنامج.
  عمل تعارف بسیط للمتدربین لیتعرفوا على بعضھم البعض. -د
تنفیذ البرنامج التدریبي من خالل المحاضرة النظریة والتطبیق   -ه

ى للیوم ساعات تطبیق 4فى البیان العملى بواقع ساعتان نظرى 
الواحد، وتطلب تطبیقھ عشرة أیام ومن ثم استغرق تنفیذ البرنامج 

ً ستون ساعة شاملة كل من اإلطار النظري واإلطار العملى.   كامال
أقیم معرض بأعمال المتدربین في الملتقي البیئي السابع بالكلیة، 
وقدم لھم شھادات اجتیاز الدورة التدریبیة وشكر وتقدیر على 

ولة متمنیین لھم التوفیق والنجاح في حیاتھم العملیة جھودھم المبذ
فى نھایة البرنامج التدریبى مع عرض أھم المالحظات وحثھم على 
استكمال العمل في نفس المجال وإقامة مشروعات صغیرة، أثناء 

  فعالیات الملتقى البیئى بالكلیة.
نالت الدورة التدریبیة اإلعجاب من المتدربین، كما أظھرت و

  ت المعنیة رغبتھم فى تكرار الدورة وتطبیقھا مرة أخرى . الجھا
 انطباع المتدربین عن التدریب:

ً شدیدًا لمحتوى الدورة  - أظھر المتدربین ومشرفى الدورة قبوال
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وطریقة الشرح، باإلضافة  إلى طریقة التعامل التى احتوت 
المتدربین والتطرق إلى بعض المشاكل الفنیة الخاصة بھم ومحاولة 

ضع مقترحات لحلھا، وقد أبدي المتدربین رغبتھم في استمرار و
التواصل وأن یتلوھا دورات تدریبیة أخرى متقدمة عن إعداد 

  النماذج. 
من الدورة أظھرت الجھات المعنیة رغبتھا فى  االنتھاءبعد  -

  تكرار الدورة وتطبیقھا مرة أخرى .
Results  

 بحث التحقق من صحة فروضھ.تضمنت نتائج ال
  الفـرض األول: 

  ینص الفرض األول على ما یلى :

التدریبات العملیة متدربین مبادرة حیاة كریمة تنفیذ "یستطیع 
  ) أثناء البرنامج التدریبى"التقنیات الیدویة(

تم تنفیذ التدریبات العملیة (التقنیات للتحقق من صحة ھذا الفرض 
األسالیب التقنیة لتشكیل  - على الجلد  الیدویة) طرق نقل التصمیم

صباغة  -التفریغ  -اإلضــــــــافة  -الحــــــــرق  -الجلود : الضغط 
 –التطریز (غرزة السلسلة  –النسج أو التدكیك  -وتلوین الجلود 

المتقاطع  –الجدل (البسیط  -غرزة رجل الغراب)  –غرزة الفرع 
راجة المتصل) بواسطة الس -السراجة غیر المتصل  -السلسلة  -

) یوضح صور 3المتدربین أثناء البرنامج التدریبى، وجدول (
 نماذج من بعض التدریبات.

  بعض تدریبات (التقنیات الیدویة) للمتدربین أثناء البرنامج التدریبينماذج من ) 3جدول (

 
  

  تقنیة الجدل بأنواعھ المختلفة) 1(صورة 

    
  واإلضافةتقنیة التفریغ ) 2(صورة 

   
  تقنیة التطریز بغرز متنوعة) 3(صورة 

  
  تقنیة التخریم) 4صورة (

 
  تقنیة الضغط) 5صورة (

    
  تقنیة الحرق والتلوین) 6صورتى (

وتم تقییم التدریبات العملیة (التقنیات الیدویة) من قبل القائمین       
ً لمقیاس التقدیر ملحق  ) وقامت 2(على البرنامج التدریبى وفقا

الباحثتان بتفریغ البیانات من واقع درجات محاور وبنود مقیاس 
  التقدیر، وفیما یلي عرض لتلك النتائج في الجدول التالي .
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  تقییم التدریبات العملیة (التقنیات الیدویة)متوسط الدرجة الكلیة والنسب المئویة ل )4جدول (
  النسبة المئویة  الدرجة الكلیة  المتدرب  النسبة المئویة  الدرجة الكلیة  المتدرب
  87.8  29  العاشر  %84.8  28  األول
  %72.7  24  الحادي عشر  %75  25  الثاني
  %81.8  27  الثاني عشر  %69.6  23  الثالث
  %90.9  30  الثالث عشر  %69.6  23  الرابع

  %96.9  32  الرابع عشر  %81.8  27  الخامس
  %81.8  27  الخامس عشر  %69.6  23  السادس
  %72.7  24  السادس عشر  %72.7  24  السابع
  %87.8  29  السابع عشر  %90.9  30  الثامن
  %69.6  23  الثامن عشر  %96.9  32  التاسع

یتضح من الجدول السابق بالنسبة لتقییم التدریبات العملیة (التقنیات 
% 69.6%  وأقل معدل 96.9الیدویة) المنفذة أن أعلي معدل كان 

ً تدل علي ارت فاع مستوى المتدربین فى وھي نسب مرتفعة نسبیا
تنفیذ التقنیات الیدویة على الجلد الطبیعى من خالل مقیاس تقدیر 
اآلداء المھارى من حیث الدقة فى قص العینة، ضبط نقل الوحدة 
الزخرفیة على الجلد تناسب ألوان الخیوط مع خامة الجلد، الدقة فى 

مة، تنفیذ الغرز الزخرفیة، عدم وجود كشكشة للتقنیات المستخد
مناسبة نوع التقنیة للوحدة الزخرفیة، مناسبة نوع الغرزة لنوع 
الجلد، عدم وجود غرز مرتخیة داخل مساحة العینة، ضبط وصلة 
الحیاكة علي طول خط الوصل، درجة انتظامیة الغرزه في العینة، 

مما یؤكد أن المتدربین بمبادرة حیاة المستوي الجمالي للعینة، 
التدریبات (التقنیات الیدویة) أثناء البرنامج كریمة استطاعوا تنفیذ 

  وبذلك یتحقق صحة الفرض األول. التدریبى 
وھذا یدل على استفادة المتدربین من المھارات المتضمنة بالبرنامج 
التدریبي بشكل واضح، ویرجع ذلك إلى الدقة فى تحدید األھداف 

ائل واختیار وتنظیم المحتوى وارتباطھ باألھداف، ومالئمة الوس
واألنشطة التعلیمیة وطرق التدریس ودقة موضوعیة األداء 
المھارى، كذلك ترابط وتكامل اإلطارین المعرفى والمھارى 
وتبسیط وتحلیل الباحثتان لخطوات أداء المھارات المتضمنة 
بالبرنامج التدریبي، باإلضافة إلى رغبة واھتمام المتدربین 

نامج التدریبي وتحمسھم لدراسة المعارف المتضمنة بالبر
ومبادرتھم فى االشتراك بإیجابیة فى األنشطة التى یقترحھا 

مما یؤكد على فعالیة البرنامج التدریبي فى رفع كفاءة  المدربین،
أداء المتدربین بدرجة ملموسة وتأثر المتدربین بالبرنامج 

من المعارف التي یحتویھا البرنامج للجزء الخاص واستفادتھم 
العملیة (التقنیات الیدویة) ویشمل األنواع المختلفة  بتنفیذ التدریبات

للجلود، الشروط الواجب مراعاتھا عند اختیار الجلود الطبیعیة 
والصناعیة، العدد واألدوات المستخدمة فى تشكیل الجلود، طرق 
نقل التصمیم على الجلد، األسالیب التقنیة لتشكیل الجلود، ومن 

للجزء الخاص بتنفیذ التدریبات المھارات التي یحتویھا البرنامج 
(التقنیات الیدویة) والذى یشمل التعرف على العـدد  العملیة

واألدوات وطرق استخدامھا فى زخرفة الجلود، القص علي 
 -الورق، األسالیب التقنیة لزخرفة الجلود وتشمل (أسلوب التطریز 

–غرزة الفرع  - غرزة السلسلة - Xجدل  -الجدل العادي  - التخریم 
   الضغط). –التلوین  -الحرق –اإلضافة   –الحذف  -زة نباتة غر

  الفرض الثانى:
  ینص الفرض الثانى على ما یلى :

" یستطیع متدربین مبادرة حیاة كریمة تنفیذ حقیبة الید النسائیة 
  أثناء البرنامج التدریبي " .

الوحدة اإلنتاجیة ) حقیبة ید نسائیة في معمل 18تم تنفیذ عدد (
لمتدربین أثناء البرنامج التدریبى والصور التالیة توضح ا بواسطة

  الحقائب المنفذة.

   

 )8صورة ( )7صورة (

  

 ) 10صورة ( )9صورة (
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 )12صورة ( )11صورة (

 

 

 )14صورة ( )13صورة (

  

 )16صورة ( )15صورة (

 

 

 )18صورة ( )17صورة (

 

 

 )20صورة ( )19صورة (
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 )22صورة ( )21صورة (

 

 

 )24صورة ( )23صورة (
ً لمقیاس التقدیر والجدول التالي یوضح ذلك  .وتم تقییم الحقائب المنفذة تبعا

  تقییم الحقائب المنفذةمتوسط الدرجة الكلیة والنسب المئویة ل )5جدول (
  ویةالنسبة المئ  الدرجة الكلیة  الحقائب  النسبة المئویة  الدرجة الكلیة  الحقائب
  %90.9  30  العاشر  %96.9  32  األول
  %87.8  29  الحادي عشر  %90.9  30  الثاني
  %87.8  29  الثاني عشر  %87.8  29  الثالث
  %93.9  31  الثالث عشر  %84.8  28  الرابع

  %84.8  28  الرابع عشر  %96.9  32  الخامس
  %96.9  32  الخامس عشر  %90.9  30  السادس
  %96.9  32  السادس عشر  %90.9  30  السابع
  %84.8  28  السابع عشر  %93.9  31  الثامن
  %84.8  28  الثامن عشر  %93.9  31  التاسع

یتضح من الجدول السابق بالنسبة لتقییم الحقائب المنفذة أن أعلي 
% وھي نسب مرتفعة 84.8% ، وأقل ھو معدل 96.9معدل كان 

تدل علي نجاح البرنامج التدریبى، وتري الباحثتان أن متدربین 
یاة كریمة استطاعوا تنفیذ حقائب الید النسائیة بصورة مبادرة ح

جیدة مما یدل على فاعلیة البرنامج التدریبي في تعلم الجوانب 
المھاریة وذلك عند تقییم األداء المھارى بمقیاس التقدیر من حیث 

الدقة فى قص خامات الحقیبة، الدقة فى نقل التصمیم الزخرفى  
ى بإسلوب تقنى سلیم، عدم وجود الدقة فى تنفیذ التصمیم الزخرف

كشكشة للغرزة المستخدمة فى التجمیع، الدقة فى تركیب التقویة، 
الدقة فى تجھیز خامات حقیبة الید، تجمیع وحیاكة القصات، تركیب 
البطانة مع الجلد، الدقة فى تركیب األكسسورات، تركیب الید 

ین بمبادرة للحقیبة، المظھر الجمالى للحقیبة. مما یؤكد أن المتدرب
حیاة كریمة استطاعوا تنفیذ حقائب الید النسائیة بكفاءة أثناء 

  وبذلك یتحقق صحة الفرض الثانى.البرنامج التدریبي، 
ویرجع السبب في ذلك إلى إسلوب التعلم من خالل البرنامج      

التدریبي الذى یراعى الفروق الفردیة بین المتدربین وكذلك سھولة 
ھاریة في تسلسل منطقي جذب المتدربین وتبسیط الخطوات الم

إلتقان التقنیات الیدویة، مما یدل على استفادة المتدربین من 

البرنامج التدریبي ومن المعارف التي یحتویھا البرنامج للجزء 
الخاص بتنفیذ حقیبة الید النسائیة والذى یشتمل على مفھوم 

بة الید، المصنوعات الجلدیة وحقیبة الید النسائیة، مكونات حقی
األنواع األساسیة لحقیبة الید النسائیة، وكذلك استفادة المتدربین من 
البرنامج التدریبي ومن المھارات التي یحتویھا البرنامج للجزء 
الخاص بتنفیذ حقیبة الید النسائیة والذى یشمل طریقة عمل 
الباترون وأسس وقواعد عملیة القص للخامات في المصنوعات 

تقویة) نقل التصمیم الزخرفى على الجلد  –بطانة  –الجلدیة (جلد 
وتنفیذه بواسطة األسالیب التقنیة لزخرفة الجلود وتسلسل خطوات 

  تنفیذ الحقیبة إنھاء وتشطیب الحقیبة . 
  الفرض الثالث:

  ینص الفرض الثالث على ما یلى :
آراء المتدربین إیجابیة نحو تقویم فاعلیة التدریب للمصنوعات 

  ویة (حقیبة الید النسائیة).الجلدیة الید
وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم حساب متوسط النسب المئویة 

من عبارات استطالع رأى المتدربین والمجموع الكلي  عبارةلكل 
نحو تنفیذ حقیبة الید النسائیة أثناء البرنامج التدریبي والجدول 

  ) یوضح نتائج آراء المتدربین: 6التالي (
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  لمئویة الستطالع رأى المتدربین لتقویم فاعلیة التدریب للمصنوعات الجلدیة الیدویة (حقیبة الید النسائیة)االنسب  )6جدول (
  

  البنود
  درجة الموافقة

ً   ممتاز   ضعیف  جید  جید جدا
4  3  2  1  

  أوال : المادة التدریبیة
 األھداف -أ

  %0  %0  %5.6  %94.4  .األھداف التدریبیة واضحة ومعلنة منذ بدایة التدریب  ١
  %0  %0  %5.6  %94.4  .أھداف التدریب ذات وظیفیة في تنمیة مھارات المتدربین  ٢
أھداف التدریب شاملة لكافة أشكال الخبرات المرتبطة بمجال التدریب   3

  فى ضوء االتجاھات الحدیثة.
88.8%  11.2%  

  
0%  

  
0%  

  %0  %0  %0  %100  أرغب فى حضور دورات تدریبیة أخرى.  4
  المحتوى –ب 
  %0  %0  %5.6  %94.4  .محتوى المادة التدریبیة مرتبط بأھداف التدریب ویغطى مداھا  5
  %0  %0  %11.2  %88.8  المحتوى یتضمن معلومات تمثل المعاییر الحدیثة.  6

الموضوعات منظمة ومسلسلة بطریقة تساعد على استیعاب المعلومات   7
  وتنمیة المھارات الفعلیة الالزمة.

88.8%  11.2%  
  

0%  
  

0%  

  %0  %0  %5.6  %94.4  المھارات التدریبیة تلبى احتیاجاتك الفعلیة من المھارات التطبیقیة.  8
  طریقة اإلخراج -ج 
اللغة المستخدمة فى عرض المادة التدریبیة مناسبة للمتدربین وثقافتھم   9

  وطبیعة عملھم.
94.4%  5.6%  0%  0%  

ن شرائح وحاالت المادة التدریبیة تشمل ما یستخدم أثناء التدریب م  10
  وتمارین.

94.4%  5.6%  
  

0%  
  

0%  

المادة التدریبیة مخرجة بشكل یساعد المتدربین على استخدامھا فى   11
  العمل المیدانى.

94.4%  5.6%  
  

0%  
  

0%  

  ثانیا:ً المدرب
  مضمون التدریب -أ

  %0  %0  %0  %100  .المدرب على درایة كافیة بالخلفیة النظریة لموضوع التدریب  12
  %0  %0  %0  %100  .مدرب على درایة كافیة بالمھارات العملیة لموضوع التدریبال  13
  مھارات التدریب -ب 
  %0  %0  %0  %100  .یستخدم المدرب استراتیجیات فعالة أثناء التدریب  14
ینوع المدرب فى أسالیب التدریب بما یالئم ظروف الموقف التدریبي   15

  عات عمل).(مناقشات، عصف ذھنى ، لعب أدوار ، مجمو
100%  0%  0%  0%  

یتیح المدرب الفرصة ألسئلة المتدربین واستفساراتھم ویشارك الجمیع   16
  فى اإلجابة علیھا.

100%  0%  0%  0%  

  %0  %0  %0  %100  یشارك المدرب المتدربین فى آداء تطبیقات عملیة للمادة التدریبیة.  17
الموقف التدریبي یوظف المدرب التكنولوجیا الحدیثة المالئمة لطبیعة   18

  وفى الوقت المناسب.
100%  0%  0%  0%  

ً لطبیعة الموقف   19 ینوع المدرب فى استخدام الوسائل التعلیمیة وفقا
  التدریبي.

100%  0%  0%  0%  

  %0  %0  %0  %100  لغة المدرب واضحة ومفھومة للمتدربین.  20
  %0  %100  ن.المدرب قادر على توصیل المعلومات وتنمیة المھارات لدى المتدربی  21

  
0%  

  
0%  

  %0  %0  %0  %100  .یلتزم المدرب بالتوقیتات المعلنة للتدریب  22
  %0  %0  %0  %100  .المتدربین -أرغب في حضور دورة تدریبیة أخري مع المدرب  ٢٣

  ثالثا:ً التجھیزات واإلجراءات
  اإلعالم -أ

  %0  %0  %0  %100  .طریقة إعالمك بالدورة التدریبیة مناسبة  24
  نالمكا -ب

  %11.2  %88.8  مساحة قاعة التدریب مالئمة وتساعد على تحقیق الھدف من التدریب.  25
  0%  0%  

ً بالقدر الذى یساعد المتدربین على التركیز فى   26 مكان التدریب مریحا
  التدریب .

88.8%  11.2%  
  0%  0%  

  %0  %0  %0  %100  .تتوافر الوسائل المساعدة من أجھزة عرض بصریة وسمعیة  27
  لتوقیتاتا -ج
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الفترة الزمنیة للتدریب مناسبة لتغطیة جمیع موضوعات التدریب سواء   28
  من الناحیة النظریة أو التطبیقیة.

100%  0%  
  0%  0%  

  اإلستراحة والتغذیة -د 
  %0  %0  %16.6  %83.4  .توقیتات االستراحة مناسبة وكافیة  29
  %0  %0  %16.6  %83.4  .التغذیة المقدمة مناسبة  ٣٠

من الجدول السابق أن آراء المتدربین كانت إیجابیة نحو یتضح 
البرنامج التدریبي لتنفیذ حقیبة الید النسائیة حیث أقروا أن نسبة 

) من المتدربین أكدوا على أن األھداف %100% : 88.8(
التدریبیة واضحة ومعلنة منذ بدایة التدریب وذات وظیفیة في تنمیة 

أشكال الخبرات المرتبطة بمجال مھارات المتدربین وشاملة لكافة 
وطلب بعض المتدربین عقد  .التدریب فى ضوء االتجاھات الحدیثة

دورات تدریبیة أخرى یقدمھا قسم الصناعات الجلدیة، كما ذكروا 
أن محتوى المادة التدریبیة مرتبط بأھداف التدریب ویغطى مداھا 
 ویتضمن معلومات تمثل المعاییر الحدیثة، باإلضافة إلى أن
الموضوعات منظمة ومسلسلة بطریقة تساعد على استیعاب 
المعلومات وتنمیة المھارات الفعلیة الالزمة وكذلك المھارات 

  .التدریبیة تلبى احتیاجاتھم الفعلیة من المھارات التطبیقیة
) من المتدربین یروا أن طریقة اإلخراج من حیث %94.4بینما (

بیة مناسبة لھم ولثقافتھم اللغة المستخدمة فى عرض المادة التدری
وطبیعة عملھم، والمادة التدریبیة تشمل ما یستخدم أثناء التدریب 
من شرائح وحاالت وتمارین، ومخرجة بشكل یساعد المتدربین 

واتفق جمیع المتدربین على أن .على استخدامھا فى العمل المیدانى 
ة المدرب على درایة كافیة بالخلفیة النظریة والمھارات العملی

كما إنھم أجمعوا على أن المدرب یستخدم  .لموضوع التدریب
استراتیجیات فعالة أثناء التدریب ، وأنھ ینوع فى أسالیب التدریب 
بما یالئم ظروف الموقف التدریبي (مناقشات، عصف ذھنى، لعب 
أدوار، مجموعات عمل) ویتیح المدرب الفرصة ألسئلة المتدربین 

فى اإلجابة علیھا، كما یشارك واستفساراتھم ویشارك الجمیع 
المدرب المتدربین فى آداء التطبیقات العملیة للمادة التدریبیة 
ویوظف التكنولوجیا الحدیثة المالئمة لطبیعة الموقف التدریبي وفى 
الوقت المناسب، وذكر المتدریبن أن المدرب ینوع فى استخدام 

ً لطبیعة الموقف التدریبي، وأ ن لغتھ واضحة الوسائل التعلیمیة وفقا
ومفھومة وھو قادر على توصیل المعلومات وتنمیة المھارات لدى 
المتدربین مع إلتزامھ بالتوقیتات المعلنة للتدریب وأعلن المتدربون 

 -عن رغبتھم فى حضور دورة تدریبیة آخري مع المدرب
 .المتدربین

%) بأن التجھیزات 100%:88.8وأقر المتدربین بنسبة (
ث طریقة اإلعالن عن الدورة التدریبیة كانت واإلجراءات من حی

ومساحة قاعة التدریب مالئمة وتساعد على تحقیق الھدف  .مناسبة
ً بالقدر الذى یساعد المتدربین  من التدریب ومكان التدریب مریحا

باإلضافة إلى توافر الوسائل المساعدة . على التركیز فى التدریب
المتدربین بأن  واتفق جمیع .من أجھزة عرض بصریة وسمعیة

الفترة الزمنیة للتدریب مناسبة لتغطیة جمیع موضوعات التدریب 
ً  .سواء من الناحیة النظریة أو التطبیقیة كما أظھر المتدربین قبوال

االستراحة والتغذیة وتوقیتات االستراحة %) أن 83.4بنسبة (
 ً مناسبة وكافیة والتغذیة المقدمة مناسبة. وأظھر المتدربین قبوال

یدًا على البرنامج التدریبي، وأكدوا علي أن مبادرة حیاة كریمة شد
لتنفیذ حقیبة الید النسائیة عملت على تطویر المعارف والمھارات 

 المرتبطة بمجال المصنوعات الجلدیة الیدویة .
دراسة (سحر حربى محمد ، إیناس عصمت وتتفق ھذه النتیجة مع 

خالل البرنامج التدریبي  أسلوب التعلم من) في أن 2017 - عبد هللا 
الذى یراعى الفروق الفردیة بین المتدربین وكذلك سھولة وتبسیط 
الخطوات المھاریة في تسلسل منطقي جذب المتدربین إلتقان 

  وبذلك یتحقق صحة الفرض الثالث. التقنیات الیدویة .
Recommendations 

 لمجتمع .التأكید على دور الجامعات والكلیات فى تنمیة ا -1

االستفادة من البرنامج التدریبى فى إعداد كوادر تدریبیة من  -2
المتدربین لتنمیة نشاط األسر غیر العاملین بوظائف الدولة 

 حتي یتكون لدیھم الخبرة لتحقیق التطویر المستمر للمتدربین.
إعداد المزید من البحوث الموجھھ لتأھیل فئات المجتمع  -3

ف دائمة فى مجال المصنوعات المختلفة غیر العاملین بوظائ
 الجلدیة الیدویة.

ضرورة استمرار عملیات التدریب فى المؤسسات التعلیمیة  -4
وذلك للمساھمة فى التنمیة البشریة باعتبارھا عنصر أساسي 

 من عملیة التطویر.
فتح قنوات اتصال بین وزارة التضامن االجتماعي  -5

علمیة  والمؤسسات العلمیة لتقدیم برامج تدریبیة علي أسس
 سلیمة .
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