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Abstract   Keywords 

ً في زیادة فاعلیة المؤسسات من خالل تحسین مھارات وقدرات       ً أساسیا تلعب البرامج التدریبیة دورا
والتدریب من    األفراد،  لیتمكنوا  للمتدربین  والمھارات  المعارف  لتوفیر  منظمة  أنشطة  مجموعة  ھو 

استیعاب المفاھیم وإعادة تكوین السلوك وتطبیق التعلم على مواقف حیاتیة مختلفة بكفاءة متزایدة لتحقیق  
ویعتبر النتائج المرجوة، ومن أھم المؤسسات التي تقوم بتقدیم برامج تدریبیة لألفراد لدیھم ھي السجن،  

وتقویم   السجینات  إصالح  اھداف  لتحقیق  الھامة  العوامل  من  سالمتھن  وضمان  بالسجینات  االھتمام 
ومھارات   والتي تتناسب مع إمكانیات  بتعلیمھن الحرف والمھن المختلفة  االھتمام  سلوكھن، لذلك یجب 

قد اكتسبت الرعایة  السجینات بمختلف اعمارھن لخلق مناخ طیب اثناء الفترة التي یقضونھا بالسجن، و
تقدیم   لتشمل  الرعایة  لمعنى  الواسع  االسالمي  المفھوم  من  الحیوي  دورھا  السجون  في  االجتماعیة 

تظھر   ھنا  ومن  وجنسیاتھم،  اعمارھم  بمختلف  للسجینات  مختلفة  البحث خدامات  خالل    مشكلة  من 
السجیمحاولة    النساء  مھارات  تنمیة  في  التدریبي  البرنامج  تأثیر  مدي  صناعة  قیاس  مجال  في  نات 
قیاس تأثیر البرنامج التدریبي في تنمیة مھارات النساء السجینات في مجال  البحث الي  یھدف  المالبس،  

المالبس الوظیفیة  ،  صناعة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  تنفیذ  في  السجینات  النساء  قدرات  تنمیة 
بی   ویفرض  ،والجمالیة لھن ذات داللة إحصائیة  ان ھناك فروق  لتنفیذ  البحث  المقترحة  العینات  تقییم  ن 

لألمن   العامة  للمعاییر  المنفذ  الزي  تحقیق  مدي  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي 
فروق ذات    الي وجود البحث   نتائج  قد توصلت والسالمة واالحتشام للسجینات وفقا آلراء المتخصصین،  

لتنف المقترحة  العینات  تقییم  بین  إحصائیة  في  داللة  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  یذ 
مدي تحقیق الزي المنفذ للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات وفقا آلراء المتخصصین،  

البحث ا    ویوصي  داخل  لألفراد  المقدمة  التدریبیة  البرامج  تطویر  في  البحث  نتائج  من  باالستفادة 
  لمؤسسات المختلفة.  
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Introduction  
د      األفراد  تمكن  وتعلم  تعلیم  عملیة  ھو  التدریب  اخل  یعتبر 

المجتمع مـن إتقـان المھـن والحرف المختلفة والتكیف مع المجتمع  
الفرد فیھ  التي  ) 1(  الذي یعیش  التدریب في المھارة  أھمیة  وترجع   ،

من   المتعلم  تمكن  التي  المكتسبة  القدرة  أنھا  حیث  الفرد  یكتسبھا 
إنجاز أعمال مختلفة بكفاءة وإتقان في أقل وقت ممكن وبأقل جھد،  

أنشطة منظمة لتوفیر المعارف والمھارات  والتدریب ھ و مجموعة 
السلوك   تكوین  وإعادة  المفاھیم  استیعاب  من  لیتمكنوا  للمتدربین، 
النتائج   لتحقق  متزایدة  بكفاءة  مختلفة  مواقف  على  التعلم  وتطبیق 

المھارات  ) 2(  المرجوة المتدربین  إعطاء  على  التدریب  ویركز   ،
بأع للقیام  یحتاجونھا  التي  المھارات  والمعارف  ولتنمیة  مالھم، 

العلمیة   األسالیب  اتباع  علي  العمل  ویجب  المتعلم،   لدي  الیدویة 
قدرات   تنمیة  علي  تعمل  والتي   المھارة  اكساب  في  الصحیحة 
البرامج   وتعتبر  فیھ،  المھارة  اكسابھ  المراد  المجال  في  المتعلم 

المختل المؤسسات  داخل  لألفراد  تقدیمة  یتم  ما  أھم  فة  التدریبیة من 
ومنھا السجون والتي تھدف الي تحسین معلومات ومھارات االفراد  

،  ومع االھتمام بالرعایة الصحیة بالسجینات، یجب  ) 3(داخل السجن
أیضا تقدیم برامج تدریبیة تعمل علي تنمیة مھاراتھن في المجاالت  
مھاراتھم   لتنمیة  السجینات  للنساء  تدریبي  برنامج  ومنھا  المختلفة، 

  یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة.  موحد في تنفیذ زي 
Statement of the problem 

  تظھر مشكلة البحث من خالل التساؤالت التالیة: 
مھارات  1 تنمیة  في  التدریبي  البرنامج  تأثیر  قیاس  یمكن  كیف   .

  النساء السجینات في مجال صناعة المالبس؟ 
السج2 النساء  قدرات  تنمیة  امكانیة  ما  موحد  .  زي  تنفیذ  في  ینات 

  یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة لھن؟

المعاییر  3 فیھ  یتوافر  للسجینات  موحد  زي  تنفیذ  كیفیة  ھي  ما   .
  العامة لألمن والسالمة واالحتشام؟

الضبط  4 فیھ  یتوافر  للسجینات  موحد  زي  تنفیذ  كیفیة  ھي  ما   .
  الجید؟ 

Significance 
  . السجینات مع المجتمع الخارجي . المساھمة دمج1
برنامج  2 تقدیم  والنسیج في  . االستفادة من مجال صناعة المالبس 

  تدریبي للسجینات. 
. االستفادة من نتائج البحث في تطویر البرامج التدریبیة المقدمة  3

  لألفراد داخل ا لمؤسسات المختلفة.  
Objectives    

التدری1 البرنامج  تأثیر  قیاس  النساء  .  مھارات  تنمیة  في  بي 
  السجینات في مجال صناعة المالبس. 

یفي  2 موحد  زي  تنفیذ  في  السجینات  النساء  قدرات  تنمیة   .
  باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة لھن. 

لألمن  3 العامة  المعاییر  فیھ  یتوافر  للسجینات  موحد  زي  تنفیذ   .
  والسالمة واالحتشام. 

  ر فیھ الضبط الجید. . تنفیذ زي موحد للسجینات یتواف4
Hypothesis 
عند مستوي (≤1  ً إحصائیا دال  ) بین متوسطي  0.05. یوجد فرق 

التطبیقین القبلي والبعدي الستطالع رأي السجینات حول البرنامج  
  التدریبي. 

المقترحة 2 العینات  تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد   .
ال باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  تحقیق  لتنفیذ  في  والجمالیة  وظیفیة 

آلراء   وفقا  للسجینات  كمالبس  المنفذة  العینات  قبول  مدي 
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 المتخصصین. 
المقترحة 3 العینات  تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد   .

مدي   في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ 
واال والسالمة  لألمن  العامة  للمعاییر  المنفذ  الزي  حتشام  تحقیق 

 للسجینات وفقا آلراء المتخصصین. 
المقترحة 4 العینات  تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد   .

مدي   في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ 
آلراء   وفقا  السجینات  لمالبس  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق 

 المتخصصین. 
تقییم5 بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  المقترحة   .  العینات 

تحقیق   في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ 
 جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین. 

المقترحة 6 إحصائیة بین محاور العینات  ذات داللة  . توجد فروق 
آلراء   وفقا  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ 

  المتخصصین. 
Methodology 

التحلیلي:   الوصفي  ذات  المنھج  األدبیات  وتحلیل  لوصف  وذلك 
  الصلة بالمشكلة واإلطار النظري للبحث. 

التطبیقي: السجینات    المنھج  للنساء  تقدیم برنامج تدریبي  فیھ  ویتم 
   لتنمیة مھاراتھم في تنفیذ زي موحد

  یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة. 
Research Tools 

  استطالع رأي السجینات حول البرنامج التدریبي قبلي وبعدي. .  1
للسجینات    .استبانة2 الموحد  الزي  من  المنتجة  العینات  لتحكیم 

  . والزي یفي باحتیاجاتھم الوظیفیة والجمالیة
  Delimitations  

  م 2020تم تطبیق البرنامج التدریبي عام حدود زمانیة: 
  السجن العام للنساء. حدود مكانیة: 

Sample  
عدد   البحث  عینة  لتطبیق    21اقتصرت  النساء  سجن  من  نزیلة 
الزي الموحد    21عدد  تنفیذ  البرنامج التدریبي وتم خاللھ   عینة من 

 للسجینات یفي باالحتیاجات الوظیفیة الجمالیة لدیھم. 
  Theoretical Framework 

یتم استخدامھا من  امفھوم التدریب:   لتدریب ھو أحد الوسائل التي 
والسلوكیة   العلمیة  العاملین  وقدرات  مھارات  وتطویر  تنمیة  أجل 
داخل المؤسسة أو الشركة ومن أجل ان یتم التدریب بنظام وفاعلیة  

  .  )3(جیدة البد ان یتكامل مع االستراتیجیات المختلفة للمؤسسة 
التدریبي: التدری  البرنامج  ومستمرا  البرنامج  متجدد  نشاط  ھو  بي 

إلى   یھدف  وھو  التقییم  والقیاس  بالمتابعة  وینتھي  بالتخطیط  یبدأ 
المراد   للشخص  والجماعیة  الفردیة  والمھارات  المعلومات  تطویر 

، وذلك من خالل التأثیر على السلوك  )4(   تقدیم البرنامج التدریبي لھ
العملی تلك  ھو  أیضا  التدریبي  والبرنامج  إیجابي،  التي  بشكل  ة 

وغیر مستمر إلكساب   بشكل قصیر  ومنظم  مخطط  منھج  تستخدم 
  . ) 5( الفرد مھارة أو عدة مھارات مختلفة في عمل معین

ھم افراد من المجتمع تم وضعھم في مكان یقید حریتھم    السجینات:
نتیجة الرتكابھم خطأ أو جریمة ما، بموجب حكم قضائي أو قرار  

ص على عقاب الشخص لكونھ  إداري من سلطة یستند إلى قانون ین
  ارتكب الجریمة.

یتم    المھارة:  ومتسلسلھ  متتابعة  حركات  عن  عبارة  ھي  المھارة 
للفرد،   والمنظم  المستمر  التدریب  طریق  عن  وھي  )6(اكتسابھا   ،

القدرة على أداء مجموعة من االعمال بشكل متناسق، تعمل    ً ایضا
كاستجابة لمثیر خارجي، الجسم  بحیث    فیھ مجموعة من عضالت 

مع   مطلوب  تأثیر  انتاج  إلى  یھدف   ً ممیزا  ً نمطا العمل  ھذا  یشكل 

  . )7(  االقتصاد في الجھد والوقت والخامات
المھارة: اكتساب  تتبع الكتساب    أسس  أن  أسس عامة یجب  ھناك 

  مھارة ھي: 
على   .1 یتوقف  معینة  مھارة  اكتساب  في  المتعلم  نجاح  أن 

 وصولھ إلى مستوى النضج الالزم لتعلمھا. 
أن یتعرف المتعلم على الخطوات التي تتضمنھا المھارة   یجب .2

 المعینة التي یراد تعلمھا وعلى طرق أداء ھذه الخطوات 
النھائي   .3 شكلھا  في  بالمھارة  المتعلم  معرفة  تقتصر  أال  یجب 

النشاط الذي یمارسھ عادة في أول   یلم بشكل  وإنما یجب أن 
والخطوات   یستبعدھا  أن  یجب  التي  والخطوات  األمر 

 مطلوبة وبطریقة التدریب على كل منھا. ال
 ) 8(  یجب أن یستمر التدریب حتى تتحقق آلیة األداء. .4

الموحد: یتم    الزي  معین  نظام  عن  یعبر  زي  ھو  الموحد  الزي 
االلتزام والتقید بھ وھو لھ شروط ومواصفات ومعاییر محددة یجب  

، مثل الزي المدرسي ومالبس العمال في الشركات  ) 9(االلتزام بھا  
من   وغیرھا  والشرطة  والجیش  المضیفات  ومالبس  والمصانع 

  . ) 10(المالبس التي لھا مواصفات ومقاییس مختلفة 
  التطبیق العملي للبحث: 

  البرنامج التدریبي: 
تم بناء البرنامج التدریبي للنساء السجینات باستخدام إحدى اسالیب  

عمار  التعلم المبسط والذي یتناسب مع النساء السجینات بمختلف اال
ھو وحدة تعلیمیة مصغرة ضمن مجموعة  لھن،   والمستوي التعلیمي

متكاملة ومتتابعة بشكل منظم، وھذه الوحدة تضم مجموعة متنوعة  
أھداف   تحقیق  المتعلم على  تساعد  التعلیمیة  المھاریة  األنشطة  من 
الخاصة   وسرعتھ  قدرتھ  وحسب  الذاتي،  بجھده  محددة  مھاریة 

ال مقدم  وتوجیھ  إشراف  الوقت  وتحت  ویتفاوت  التدریبي،  برنامج 
الالزم إلتقان المھارة وفقا لطول ونوعیة أھدافھا ومحتواھا وقد مر  

  إعداد ھذا البرنامج بالخطوات اآلتیة:
) عبارة  20تم تقدیم استطالع أراء على النساء السجینات بھ (  اوال:

  لتحدید مستواھم قبل تقدیم البرنامج التدریبي وبعده. 
النساء السجینات على مھارة رسم الباترون بقیاساتھم  تدریب    ثانیاً:

  الشخصیة ووضعة على القماش. 
من   وھي  القص  مھارة  على  السجینات  النساء  تدریب  ثالثاً: 
المھارات األساسیة في مجال صناعة المالبس ولھا تأثیر واضح  

) على  المھارة  ھذه  القطعة وتشمل  تشطیب  كفاءة  معاییر  6في   (
  كما یلي:  

على طریقة وضع المقص بالید وإمكانیة التحكم  التدریب   .1
  فیھ 

 التدریب على طریقة ارتكاز المقص على المنضدة  .2
 التدریب على علي ضبط أحرف القماش على المنضدة    .3
 التدریب على وضع عالمات القص على القماش   .4
 التدریب على قص الخطوط المستقیمة  .5
 التدریب على قص الخطوط المنحنیة  .6

ال تدریب  والتشطیب،  رابعا:  الحیاكة  على مھارة  السجینات  نساء 
 ) معاییر كما یلي:   9وتشمل ھذه المھارة على (

 التدریب على طریقة حیاكة الخطوط المستقیمة.  .1
 التدریب على طریقة حیاكة الخطوط المستقیمة.  .2
 التدریب على تركیب سفرة االمام والشریط الزخرفي. .3
 التدریب على تركیب سفرة الخلف.  .4
 لى تركیب االكام. التدریب ع .5
 التدریب على غلق خطوط الجناب.  .6
 التدریب على ثني خط الزیل والشریط الزخرفي.  .7
 التدریب على قص الزیادات من خیوط الحیاكة.  .8
 التدریب على كي القطعة بالطریقة الصحیحة.  .9

  نماذج من العینات التي تم تنفیذھا بالبرنامج التدریبي
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) توضح تصمیم  1صورة (

سجینات الزي تم تنفیذه  زي ال
  بالبرنامج التدریبي من االمام 

) توضح تصمیم  2صورة (
زي السجینات الزي تم تنفیذه  
  بالبرنامج التدریبي من الخلف 

) توضح تصمیم  3صورة (
زي السجینات الزي تم تنفیذه  
  بالبرنامج التدریبي من االمام 

  داخل 

) توضح تصمیم  4صورة (
زي السجینات الزي تم تنفیذه  

لبرنامج التدریبي من الخلف  با
  داخل 

    
) توضح تصمیم زي السجینات الزي تم تنفیذه  5صورة (

  بالبرنامج التدریبي في شكلھ النھائي 
) توضح قطع زي السجینات الزي تم تنفیذھا بالبرنامج  6صورة (

  التدریبي 
  أوالً: بناء أدوات البحث والتحقق من صدقھا وثباتھا. 

  ت المنتجة من قبل المتخصصین استمارة تحكیم العینا .1
البرنامج   .2 حول  السجینات   " من  كل  آراء  استطالع 

  التدریبي. 
  وفیما یلي توضیح لخطوات بناء األدوات   

المتخصصین:  .1 قبل  من  المنتجة  العینات  تحكیم  استمارة 
 )1ملحق (

من   كل  آراء  على  التعرف  االستمارة:  من  الھدف  أ. 
العینات المنتجة   المتخصصین في مجال المالبس والنسیج في

  لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة  
  ب. وصف االستمارة: اشتملت على محورین كاالتي:  .2

األول:  للسجینات    المحور  كمالبس  المنفذة  العینات  قبول  مدي 
  ) درجة.  12) عبارات بموجب (4ویندرج أسفلھ (

الثاني: ا  المحور  للمعاییر  المنفذ  الزي  تحقیق  لألمن  مدي  لعامة 
) أسفلھ  ویندرج  للسجینات  واالحتشام  عبارات  4والسالمة   (

  ) درجة.  12بموجب (
الثالث: لمالبس    المحور  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق  مدي 

  ) درجة.  12) عبارات بموجب (4السجینات ویندرج أسفلھ (

) االستمارة  عبارات  مجموع  یكون  بموجب  12وبذلك  عبارة   (
اال36( ستمارة من میزان تقدیر ثالثي (مناسب،  ) درجة، وتتكون 

إلى حد ما، غیر مناسب) وذلك بإعطاء (ثالث درجات لـ مناسب،  
  ودرجتان لـ إلي حد ما، ودرجة واحدة لـ غیر مناسب). 

 المعامالت اإلحصائیة الستبانة آراء المتخصصین
االستمارة على قیاس مما وضع    صدق االستمارة: یقصد بھ قدرة 

التحقیق من صدق االستمارة باستخدام نوعین من    وتم  ،) 11(  لقیاسھ
الصدق "صدق المحكمین، الصدق اإلحصائي" وفیما یلي توضیح  

 ذلك. 
المحكمین: (  صدق  ملحق  لالستمارة  المبدئیة  الصورة  )  1یعرض 

على مجموعة من المتخصصین في مجال المالبس والنسیج بمرتبة 
صدق محتواھا    (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد)، والتحقق من 

وإبداء الرأي فیھا من حیث (دقة الصیاغة اللغویة للعبارات، سھولة  
مالئمة   االستمارة،  لھدف  المحاور  مالئمة  العبارات،  ووضوح 
كل   داخل  العبارات  عدد  تناسب  االستمارة،  لمحاور  العبارات 
العبارات في كل محور)، والتي أقروا بصالحیتھا   محور، تسلسل 

إجراء  بعد  بعض    للتطبیق  وصیاغة  ترتیب  یخص  فیما  التعدیالت 
 العبارات، والجدول التالي یوضح نسب االتفاق. 

  ) نسب اتفاق المحكمین على بنود استمارة آراء المتخصصین1جدول (
  النسبة المئویة %   بنود التحكیم   م 
  %100  دقة الصیاغة اللغویة للعبارات   1
  % 95.83  سھولة ووضوح العبارات   3
  %100  ور لھدف االستمارة مالئمة المحا  4
  %100  مالئمة العبارات لمحاور االستمارة   5

) الجدول  من  على  1یتضح  المحكمین  اتفاق  نسب  ارتفاع   (
)  %100%،  95.83بنود االستمارة حیث تراوحت ما بین (

  مما یدل على صدقھا. 

 صدق االتساق الداخلي: 
من   .1 عبارة  كل  درجة  بین  االرتباط  معامالت  حساب 

ا  للمحور  العبارات  الكلیة  والدرجة  محور،  لكل  لمكونة 
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 لالستمارة. 
لكل محور   .2 حساب معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة 

 من محاور االستمارة والدرجة. 
الصدق اإلحصائي: تم حساب الصدق باستخدام االتساق  

ارتباط   (معامل  االرتباط  معامل  بحساب  وذلك  الداخلي 
كلیة لالستمارة،  بیرسون) بین درجة كل محور الدرجة ال

  والجدول التالي یوضح ذلك: 

  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل محور والدرجة الكلیة الستمارة آراء المتخصصین 2جدول (
  الداللة   االرتباط   محاور االستمارة 
  0.01 ** 0.810  مدي قبول العینات المنفذة كمالبس للسجینات المحور األول: 

  0.01 ** 0.821  الزي المنفذ للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات المحور الثاني: مدي تحقیق  
  0.01 ** 0.798  مدي تحقیق المنتج للضبط الجید لمالبس السجینات المحور الثالث: 

) جدول  من  دالة  2یتضح  كلھا  االرتباط  معامالت  أن   (
) مستوي  ھناك    0.01عند  إن  القول  یمكن  وبذلك   ،(

بین محاور االستبیان، كما انھ یقیس بالفعل  اتساق داخلیا  
  ما وضع لقیاسھ مما یدل على صدقھ وتجانسھ. 

 ثبات االستمارة:
بالثبات   القیاس    reabilityیقصد  في  االختبار  دقة 

والمالحظة، وعدم تناقضھ مع نفسھ، وھو النسبة بین تباین الدرجة  
للمفحوص، وتم   األداء الفعلي  إلى  التي تشیر  حساب  على المقیاس 

  الثبات عن طریق: 
 Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  - 1
 Split – halfطریقة التجزئة النصفیة    - 2

  ) قیم معامالت ألفا كرونباخ والتجزئة النصفیة الستمارة آراء المتخصصین 3جدول (

 محاور االستمارة 
  التجزئة النصفیة   معامل ألفا كرونباخ 

  الداللة   االرتباط   الداللة   االرتباط 

األول:   المنفذة  المحور  العینات  قبول  مدي 
  0.01  0.912 - 0.821  0.01 ** 0.813  كمالبس للسجینات 

المحور الثاني: مدي تحقیق الزي المنفذ للمعاییر  
  0.01  0.922 - 0.811  0.01 ** 0.823  العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات 

مدي تحقیق المنتج للضبط الجید  المحور الثالث:  
  0.01  0.906 - 0.814  0.01  ** 0.804  السجینات لمالبس 

  0.01  0.920 - 0.823  0.01  ** 0.820  مجموع االستبیان ككل 
معامل   الثبات:  معامالت  قیم  جمیع  أن  السابق  الجدول  من  یتضح 

دالة عند مستوي ( النصفیة،  التجزئة  یدل  0.01ألفاكرونباخ،  مما   (
  على أن االستبیان تتمتع بدرجة عالیة من الثبات. 

  ثانیا: استطالع آراء السجینات حول البرنامج التدریبي:
البرنامج   حول  السجینات  آراء  استطالع  بإعداد  الباحثة  قامت 

تقییم ( االستبیان على  استخدم  20التدریبي، واشتمل  ) عبارة، وقد 
تقدیر   (ثالث  میزان  بإعطاء  وذلك  ال)  ما،  حد  إلى  (نعم،  ثالثي 

حد إلي  لـ  ودرجتان  نعم،  لـ  ال)،    درجات  لـ  واحدة  ودرجة  ما، 

  ) درجة. 60وكانت الدرجة الكلیة لالستبیان (
  صدق محتوي االستطالع: صدق المحكمین:

لقیاسھ. وللتحقق    ما وضع  االستطالع على قیاس  ویقصد بھ قدرة 
من صدق محتوي االستطالع تم عرضھ في صورتھ المبدئیة على  

والنسیج، المالبس  المحكمین من أساتذة  وذلك ألبداء    مجموعة من 
العبارات   صیاغة  التالیة:  النقاط  توافر  ومدي  محتواه  في  الرأي 
یفي   موحد  لزي  السجینات  تنفیذ  على  للحكم  صالحیتھا  ومدي 

  باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة. 
 ) معامل اتفاق السادة المتخصصین على استطالع آراء السجینات حول البرنامج التدریبي 4جدول (

  معامل االتفاق   عدد مرات عدم االتفاق   دد مرات االتفاق ع  بنود التحكیم 
  %90  1  9  الصیاغة اللغویة للعبارات 

 %100 0 10  تسلسل وتنظیم العبارات 
 %90 1 9  سھولة ووضوح العبارات 

) عددھم  البالغ  المتخصصین  اتفاق  طریقة  الباحثة  )  10استخدمت 
یت التي  التحكیم  بنود  لتحدید  المالحظین  ثبات  حساب  تنفیذھا  في  م 

بشرط أن یسجل كل منھم مالحظاتھ مستقال عن األخر، وتم تحدید  
كوبر   معادلة  باستخدام  المالحظین  بین  االتفاق  مرات  عدد 

Cooper  مرات (عدد   / االتفاق  مرات  (عدد  االتفاق=  نسبة   :
االتفاق) ×   وكانت نسبة االتفاق  100االتفاق + عدد مرات عدم   ،

  نسب اتفاق مقبولة.   %)، وھي100%،  90تراوحت بین (
  نموذج استمارة تحكیم العینات المنتجة  

  محاور التقییم
  التصمیم

  ال  إلي حد ما   نعم 

 أوال: مدي قبول العینات المنفذة كمالبس للسجینات
 ھل الزي المنفذ بھ قبول بشكل عام   .1
 ھل الزي المنفذ بھ نسبة وتناسب بین القیاسات المنتجة .2
 رضي الزوق العام ھل یحتوي الزي على تصمیم ی .3
  ھل الزي المنفذ بھ تصمیم مناسب للسجینات.   .4
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للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام   ثانیا: مدي تحقیق الزي المنفذ 
  للسجینات
  ھل الزي یعوق الحركة اثناء ارتدائھ.    .1
 ھل الزي المنفذ بھ اكسسوار او معادن تضر السجینة .2
 عامة للزي المحتشم ھل الزي المنفذ یتفق مع اآلداب ال .3
  ھل الزي المنفذ یتفق مع معاییر الزي الموحد  .4

      

  ثالثا: مدي تحقیق المنتج للضبط الجید لمالبس السجینات 
 ھل تم عمل الضبط الجید للخیاطات لجمیع اجزاء الزي .1
 ھل تم تركیب الكم والقصة بشكل صحیح  .2
 ھل تم قص الزیادات من الخیوط بجمیع أجزاء الزي .3
  یب جمیع اجزاء القطعة بشكل صحیحھل تم كي وتشط .4

      

الداخلي بین درجة كل عبارة والدرجة   الصدق باستخدام االتساق 
  الكلیة الستطالع الرأي 

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معامل   

االرتباط بیرسون بین درجة كل عبارة، والدرجة الكلیة لالستبیان،  
  : والجدول التالي یوضح ذلك

  ) قیم معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة ودرجة استطالع الرأي 5جدول (
 االرتباط  العبارة 

 **0.823  ھل لدیكي معلومات كافیة عن الخیاطة 

 **0.831  ھل یمكنك تنفیذ أي قطعة ملبسیھ بنفسك 
 **0.814  ھل تشعرین بالسعادة عند العمل في مجال الخیاطة 

 **0.846  ھل تحبین الخیاطة بشكل عام 
 **0.863  مجال الخیاطة مھم في حیاة المرأة 

 **0.836  ال تعني لي الخیاطة أي أھمیة 

 **0.812  یمكنك ان تقومي برفع قیاسات الجسم بمفردك 
 **0.823  أحب ان انفذ مالبس لألصدقاء 

 **0.818  مجال المالبس یمكن ان یكون مصدر دخل لي 
 **0.834  مجال صناعة المالبس عمل مرھق 

 **0.833  یمكنك بعد الخروج ان تقومي بعمل مشروع في مجال الخیاطة 
 **0.853  مجال الخیاطة یشعرك بالملل

 **0.863  أستفید من التدریب على الخیاطة البتكار مودیالت مختلفة
 **0.835  یمكنك مجال الخیاطة من عمل مودیالت متنوعة 
 **0.833  أشعر بالتعب حینما أقوم بالجلوس على الماكینة

 **0.835  تشعرین بالقلق عنما یطلب منك خیاطة شيء معین
 **0.815  یمكن تقدیم كل امكانیاتك عند خیاطة قطعھ ملبسیھ

 **0.816  ال توجد فائدة من تعلم الخیاطة 
 **0.813  ھل الخیاطة من أحب االعمال لكي 

ً بتدریب نفسي في مجال الخیاطة  **0.837  أھتم كثیرا
سابق أن معامالت االرتباط كلھا دالة عند مستوي  یكشف الجدول ال

إن  0.01( القول  یمكن  ثم  ومن  الصحیح،  الواحد  من  القترابھا   (
ھناك اتساق داخلیا بین العبارات المكونة لھذا االستطالع، كما انھ  
یقیس بالفعل ما وضع لقیاسھ، مما یدل على صدق وتجانس محاور  

  االستبیان. 
  ثبات االستبیان 

بالث  والمالحظة،    reabilityبات  یقصد  القیاس  في  االختبار  دقة 
وعدم تناقضھ مع نفسھ، وھو النسبة بین تباین الدرجة على المقیاس  
عن   الثبات  حساب  وتم  للمفحوص،  الفعلي  األداء  إلي  تشیر  التي 

، وطریقة التجزئة Alpha Cronbachطریق معامل ألفا كرونباخ 
  Split – halfالنصفیة  

 معامل الثبات لمحاور االستطالع  ) قیم  6جدول (
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  

 **0.821 - **0.912 **0.832  ثبات االستطالع ككل 
  0.764تم حساب ثبات االستطالع بمعامل ارتباط ألفا فكانت قیمتھ  

عند مستوي   ذات داللة  قیمة  التجزئة 0.01وھي  حساب  تم  كما   ،
وكانت قیمتھ   عند  و   0.912  - 0.821النصفیة  ذات داللة  ھي قیمة 

مما یشیر إلى أن االستطالع یتمتع بدرجة عالیة من    0.01مستوي  
  الثبات. 

  الفرض األول: 
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ینص   والذي  البحث  فروض  األول من  الفرض  صحة  للتحقق من 
" (≤علي:  مستوي  عند  إحصائیاً  دال  فرق  بین  0.05یوجد   (

السجینات   رأي  الستطالع  والبعدي  القبلي  التطبیقین  متوسطي 
  ول البرنامج التدریبي". ح

) حساب  تم  الفرض  ھذا  صحة  لمتوسطین    t-testوالختبار 

والبعدي   القبلي  التطبیقین  متوسطي  بین  للمقارنة  مرتبطین) 
وبعد   قبل  التدریبي،  البرنامج  حول  السجینات  رأي  الستطالع 
التالي یلخص   والجدول  استخدام برنامج تدریبي للنساء السجینات، 

  ھذه النتائج  

  ) یوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بین متوسطي التطبیقین القبلي والبعدي الستطالع رأي السجینات حول البرنامج التدریبي 7( جدول

  مستوي  قیمة "ت"   درجة الحریة  االنحراف المعیاري  المتوسط   التطبیق 
  معدل الكسب لبالك  الداللة 

 995. 55.90  البعدي  1.213 دالة 34.151 20 2.54 33.76  القبلي 
عند   دالة  "ت"  قیمة  أن  السابق  الجدول  من  یتضح 

وھذا الفرق دال لصالح التطبیق البعدي مما یشیر   0.05مستوي ≤  
القبلي   التطبیقین  متوسطي  بین   ً إحصائیا دال  فرق  وجود  إلى 
والبعدي الستطالع رأي السجینات حول البرنامج التدریبي، لصالح  

) وھي قیمة دالة  34.151ت" (التطبیق البعدي، حیث بلغت قیمة "
  ).20عند درجة حریة ( 0.05إحصائیا عند مستوي 

  مناقشة الفرض األول:   
تم قبول الفرض األول من فروض البحث والذي ینص علي: یوجد  

) بین متوسطي التطبیقین 0.05فرق دال إحصائیاً عند مستوي (≤
  یبي. القبلي والبعدي الستطالع رأي السجینات حول البرنامج التدر

النساء   تنمیة مھارات  التدریبي في  تأثیر البرنامج  إلى  ذلك  ویرجع 
السجینات في تنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الجمالیة والوظیفیة  

(حسنین دراسة  مع  نتائجھ  في  الحالي  البحث  ویتفق  ) 2019لھن، 
  السابق اإلشارة إلیھم في اإلطار النظري. 

أ أیضا  السابق  الجدول  نتائج  یوضح  المعدل  كما  الكسب  نسبة  ن 
رأي   الستطالع  والبعدي  القبلي  التطبیق  في  التجریبیة  للمجموعة 

) التدریبي  البرنامج  حول  مقبولة  1.213السجینات  قیمة  وھي   (
البرنامج   إن  القول  یمكن  وبالتالي  الصحیح،  الواحد  من  أكبر  ألنھا 
رأي   یختص  فیما  الفعالیة  من  مقبولة  بدرجة  یتصف  التدریبي 

معدل  السجینات   كسب  نسبة  یحقق  فھو  التدریبي  البرنامج  حول 
  ). 1.02(ثابت بالك) أكبر من (

المقترحة   للتصمیمات  المتخصصین  تقییم  استبیان  نتائج  ثانیاً: 
  لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم العینات  
لتنفیذ   والجمالیة  المقترحة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي 

وفقا   للسجینات  كمالبس  المنفذة  العینات  قبول  مدي  تحقیق  في 
 آلراء المتخصصین"  

تم حساب مجموع تقییمات المتخصصین من أساتذة التخصص في  
یفي   موحد  زي  لتنفیذ  المنفذة  للتصمیمات  والنسیج  المالبس  مجال 

والجمالیة الوظیفیة  قبول    باالحتیاجات  مدي  تحقیق  في  وذلك 
  العینات المنفذة كمالبس للسجینات كما ھو موضح بالجدول التالي:  

) تقییمات المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق مدي قبول  8جدول (
 العینات المنفذة كمالبس للسجینات 

 
المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق مدي قبول  ) تابع تقییمات 9جدول (

 العینات المنفذة كمالبس للسجینات 

  
تقییم   لمتوسط  التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 

المنفذة كمالبس للسجینات   والجمالیة في تحقیق مدي قبول العینات 
  ) یوضح ذلك: 10وفقا آلراء المتخصصین وجدول (

  عینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة  ): تحلیل التباین لمتوسط تقییم ال10جدول (
 في تحقیق مدي قبول العینات المنفذة كمالبس للسجینات وفقا آلراء المتخصصین 

 الداللة   قیمة "ف" متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین 
 1.190 20 23.810  بین المجموعات 

.990 
 

.486 
 1.202 63 75.750  ل المجموعات داخ 

  83 99.560  الكلي 
نتائج جدول ( كانت (10تشیر  (ف)  قیمة  أن  إلى  ) وھي  0.990) 

بین   فروق  وجود  عدم  على  یدل  مما  إحصائیا،  دالة  غیر  قیمة 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 

المن فذة كمالبس للسجینات  والجمالیة في تحقیق مدي قبول العینات 
  وفقا آلراء المتخصصین. 

العینات   جودة  ومعامل  المتوسطات  یوضح  التالي  والجدول 
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المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في  
آلراء   وفقا  للسجینات  كمالبس  المنفذة  العینات  قبول  مدي  تحقیق 

  المتخصصین. 

دة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة  ): المتوسطات ومعامل الجو 11جدول (
  في تحقیق مدي قبول العینات المنفذة كمالبس للسجینات 

  ترتیب العینات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط   العینات 

 5 91.67 1.29 27.50 1العینة 
 4 92.50 0.50 27.75 2العینة 
 6 90.83 1.26 27.25 3العینة 

 3 93.33 1.15 28.00 4العینة 

 6 90.83 0.96 27.25 5العینة 

 3 93.33 0.82 28.00 6العینة 

 4 92.50 1.50 27.75 7العینة 

 4 92.50 0.96 27.75 8العینة 

 4 92.50 0.50 27.75 9العینة 
 1 97.50 0.50 29.25 10العینة 
 5 91.67 1.00 27.50 11العینة 
 2 94.17 0.50 28.25 12العینة 
 3 93.33 0.82 28.00 13العینة 
 5 91.67 1.91 27.50 14العینة 
 5 91.67 1.73 27.50 15العینة 
 5 91.67 1.00 27.50 16العینة 
 7 90.00 0.82 27.00 17العینة 
 8 88.33 0.58 26.50 18العینة 
 4 92.50 0.96 27.75 19العینة 
 5 91.67 1.29 27.50 20 العینة

 7 90.00 1.41 27.00 21العینة 
  

  
): معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق  1شكل (

  مدي قبول العینات المنفذة كمالبس للسجینات 
  ) یتضح أن: 1) والشكل (11من الجدول (

 ل العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات  أفض
المنفذة   العینات  قبول  مدي  تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة 

 ).  10كمالبس للسجینات ھي (العینة: رقم 
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   باالحتیاجات یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  وأقل 
المنفذة   العینات  قبول  مدي  تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة 

  ). 18سجینات ھي (العینة: رقم كمالبس لل
البحث   الثاني من فروض  وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض 
تقییم   بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  علي:  ینص  والذي 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 
للسجینات   والجمالیة في تحقیق مدي قبول العینات المنفذة كمالبس 

إلى أن أقل معامل جودة    راء المتخصصین" وفقا آل النتائج  وتشیر 
  ). 97.50) بینما أعلي معامل جودة (88.33(

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم العینات  
والجمالیة   الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة 

لألمن  العامة  للمعاییر  المنفذ  الزي  تحقیق  مدي  والسالمة    في 
 واالحتشام للسجینات وفقا آلراء المتخصصین"  

تم حساب مجموع تقییمات المتخصصین من أساتذة التخصص في  
یفي   موحد  زي  لتنفیذ  المنفذة  للتصمیمات  والنسیج  المالبس  مجال 
باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة وذلك في مدي تحقیق الزي المنفذ  

وا والسالمة  لألمن  العامة  ھو  للمعاییر  كما  للسجینات  الحتشام 
  موضح بالجدول التالي:  

) تقییمات المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق الزي المنفذ  12جدول (
 للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات 

 
مات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق الزي  ) تابع تقییمات المتخصصین للتصمی 13جدول (

 المنفذ للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات 

  
تقییم   لمتوسط  التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 

لألمن  والجما  العامة  للمعاییر  المنفذ  الزي  تحقیق  مدي  في  لیة 

والسالمة واالحتشام للسجینات وفقا آلراء المتخصصین وجدول ()  
  یوضح ذلك: 

): تحلیل التباین لمتوسط تقییم العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في مدي تحقیق الزي  14جدول (
 یر العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات وفقا آلراء المتخصصین المنفذ للمعای 

 الداللة   قیمة "ف" متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین 
 50.473 20 1009.452  بین المجموعات 

1.027 
 

.446 
 49.163 63 3097.250  داخل المجموعات  

  83 4106.702  الكلي 
نتائج   كانت (14جدول (تشیر  (ف)  قیمة  أن  إلى  ) وھي  1.027) 

بین   فروق  وجود  عدم  على  یدل  مما  إحصائیا،  دالة  غیر  قیمة 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 
لألمن   العامة  للمعاییر  المنفذ  الزي  تحقیق  مدي  في  والجمالیة 

  ین. والسالمة واالحتشام للسجینات وفقا آلراء المتخصص

العینات   جودة  ومعامل  المتوسطات  یوضح  التالي  والجدول 
المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في  
مدي تحقیق الزي المنفذ للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام  

  للسجینات وفقا آلراء المتخصصین. 

تخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة  ): المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم الم15جدول (
  في مدي تحقیق الزي المنفذ للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات

  ترتیب العینات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط   العینات 

 2 96.67 1.41 29.00 1العینة 
 3 95.83 1.89 28.75 2العینة 

 2 96.67 1.41 29.00 3العینة 

 2 96.67 1.41 29.00 4العینة 

 2 96.67 1.41 29.00 5العینة 
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 4 95.00 1.91 28.50 6العینة 

 1 97.50 0.96 29.25 7العینة 

 2 96.67 1.15 29.00 8العینة 

 1 97.50 0.96 29.25 9العینة 
 3 95.83 1.50 28.75 10العینة 
 4 95.00 1.91 28.50 11العینة 
 4 95.00 1.91 28.50 12العینة 
 4 95.00 1.73 28.50 13العینة 
 4 95.00 1.91 28.50 14العینة 
 4 95.00 1.73 28.50 15العینة 
 5 94.17 2.06 28.25 16العینة 
 4 95.00 1.73 28.50 17العینة 
 4 95.00 1.73 28.50 18العینة 
 2 96.67 31.35 29.00 19العینة 
 1 97.50 0.96 29.25 20العینة 
 1 97.50 0.96 29.25 21العینة 

  

  
): معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق  2شكل (

  الزي المنفذ للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام للسجینات 
  ) یتضح أن: 2) والشكل (15لجدول (من ا

   یفي موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  أفضل 
المنفذ   الزي  تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات 
للسجینات   واالحتشام  والسالمة  لألمن  العامة  للمعاییر 

 ). 21،  20، 9، 7ھي (العینة: رقم 
   یفي موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  وأقل 

الزي  باالحتیاجا تحقیق  مدي  في  والجمالیة  الوظیفیة  ت 
واالحتشام   والسالمة  لألمن  العامة  للمعاییر  المنفذ 

  ). 16للسجینات ھي (العینة: رقم 
وفي ضوء ما سبق یمكن رفض الفرض الثالث من فروض البحث  
تقییم   بین   إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  علي:  ینص  والذي 

یف موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  باالحتیاجات  العینات  الوظیفیة  ي 
لألمن   العامة  للمعاییر  المنفذ  الزي  تحقیق  مدي  في  والجمالیة 
وقبول   المتخصصین"  آلراء  وفقا  للسجینات  واالحتشام  والسالمة 

داللة   ذات  فروق  توجد  ال  علي:  ینص  والذي  البدیل  الفرض 
یفي   موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  تقییم  بین   إحصائیة 

ال المنفذ  باالحتیاجات  الزي  تحقیق  مدي  في  والجمالیة  وظیفیة 
آلراء   وفقا  للسجینات  واالحتشام  والسالمة  لألمن  العامة  للمعاییر 

(  المتخصصین.  جودة  معامل  أقل  أن  إلى  النتائج  )  94.17وتشیر 
  ). 97.50بینما أعلي معامل جودة (

الفرض الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم العینات  
والجمالیة  المقترح الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  ة 

وفقا   السجینات  لمالبس  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق  مدي  في 
 آلراء المتخصصین"  

تم حساب مجموع تقییمات المتخصصین من أساتذة التخصص في  
یفي   موحد  زي  لتنفیذ  المنفذة  للتصمیمات  والنسیج  المالبس  مجال 

وا  الوظیفیة  المنتج  باالحتیاجات  تحقیق  مدي  في  وذلك  لجمالیة 
  للضبط الجید لمالبس السجینات كما ھو موضح بالجدول التالي:  
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) تقییمات المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق المنتج للضبط  16جدول (
 الجید لمالبس السجینات

 
المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق المنتج   ) تابع تقییمات17جدول (

  للضبط الجید لمالبس السجینات

 
تقییم   لمتوسط  التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 

في مدي السجینات    والجمالیة  لمالبس  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق 
  وفقا آلراء المتخصصین وجدول () یوضح ذلك: 

): تحلیل التباین لمتوسط تقییم العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في مدي تحقیق المنتج  18جدول (
 للضبط الجید لمالبس السجینات وفقا آلراء المتخصصین

 الداللة   قیمة "ف" متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین 
 614. 20 12.286  بین المجموعات 

.287 
 

.999 
 2.143 63 135.000  داخل المجموعات  

  83 147.286  الكلي 
نتائج جدول ( كانت (18تشیر  (ف)  قیمة  أن  إلى  ) وھي  0.287) 

ید مما  إحصائیا،  دالة  غیر  بین  قیمة  فروق  وجود  عدم  على  ل 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 
السجینات   لمالبس  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق  في مدي  والجمالیة 

  وفقا آلراء المتخصصین. 

العینات   جودة  ومعامل  المتوسطات  یوضح  التالي  والجدول 
فیة والجمالیة في  المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظی

آلراء   وفقا  السجینات  لمالبس  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق  مدي 
  المتخصصین. 

): المتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة  19جدول (
  في مدي تحقیق المنتج للضبط الجید لمالبس السجینات 

  ترتیب العینات  معامل الجودة  االنحراف المعیاري  المتوسط   عینات ال

 3 88.33 1.29 26.50 1العینة 
 3 88.33 1.00 26.50 2العینة 

 6 85.83 1.50 25.75 3العینة 

 3 88.33 1.73 26.50 4العینة 

 6 85.83 0.96 25.75 5العینة 

 4 87.50 0.96 26.25 6العینة 

 2 89.17 0.96 26.75 7العینة 

 4 87.50 0.50 26.25 8العینة 

 2 89.17 0.50 26.75 9العینة 
 5 86.67 1.63 26.00 10العینة 
 5 86.67 1.15 26.00 11العینة 
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 4 87.50 2.06 26.25 12العینة 
 7 85.00 1.29 25.50 13العینة 
 4 87.50 2.06 26.25 14العینة 
 3 88.33 2.08 26.50 15العینة 
 2 89.17 0.96 26.75 16العینة 
 2 89.17 0.96 26.75 17العینة 
 2 89.17 1.71 26.75 18العینة 
 4 87.50 1.89 26.25 19العینة 
 3 88.33 1.91 26.50 20العینة 
 1 90.00 1.83 27.00 21العینة 

  

  
یاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق  ): معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحت 3شكل (

  المنتج للضبط الجید لمالبس السجینات 
  ) یتضح أن: 3) والشكل (19من الجدول (
   یفي موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  أفضل 

المنتج   تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات 
 ). 21للضبط الجید لمالبس السجینات ھي (العینة: رقم 

   العینات یفي  وأقل  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة 
المنتج   تحقیق  مدي  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات 

  ). 13للضبط الجید لمالبس السجینات ھي (العینة: رقم 
البحث   الرابع من فروض  الفرض  وفي ضوء ما سبق یمكن قبول 
تقییم   بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  علي:  ینص  والذي 

لتنفیذ المقترحة  الوظیفیة    العینات  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي 
السجینات   لمالبس  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق  في مدي  والجمالیة 

إلى أن أقل معامل جودة  "  وفقا آلراء المتخصصین النتائج  وتشیر 
  ). 90.00) بینما أعلي معامل جودة (85.00(

تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  الخامس:  الفرض 
المقترح الوظیفیة  العینات  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  ة 

آلراء   وفقا  (ككل)  التقییم  جوانب  تحقیق  في  والجمالیة 
 المتخصصین" 

تقییم   لمتوسط  التباین  تحلیل  حساب  تم  الفرض  ھذا  من  وللتحقق 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 

وفقا آلراء المتخصصین  والجمالیة في تحقیق جوانب التقییم (ككل)  
  ) یوضح ذلك: 20وجدول (

): تحلیل التباین لمتوسط تقییم العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق جوانب  20جدول (
 التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین 

 الداللة   ة "ف"قیم متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین 
 17.297 20 345.937  بین المجموعات 

.899 
 

.589 
 19.240 231 4444.333  داخل المجموعات  

  251 4790.270  الكلي 
نتائج جدول ( كانت (20تشیر  (ف)  قیمة  أن  إلى  ) وھي  0.899) 

العینات   بین  فروق  وجود  على  یدل  مما  إحصائیا،  دالة  قیمة 
باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في    المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي 

 تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین. 

العینات   جودة  ومعامل  المتوسطات  یوضح  التالي  والجدول 
المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في  

  تحقیق جوانب التقییم (ككل) وفقا آلراء المتخصصین. 

لمتوسطات ومعامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة  ): ا 21جدول (
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  ) في تحقیق جوانب التقییم (ككل
  ترتیب العینات معامل الجودة  االنحراف المعیاري   المتوسط  العینات

 5 92.22 1.61 27.67 1العینة 
 5 92.22 1.50 27.67 2العینة 
 10 91.11 1.87 27.33 3العینة 

 3 92.78 1.70 27.83 4العینة 

 10 91.11 1.72 27.33 5العینة 

 7 91.94 1.56 27.58 6العینة 

 2 93.06 1.51 27.92 7العینة 

 5 92.22 1.44 27.67 8العینة 

 2 93.06 1.24 27.92 9العینة 
 1 93.33 1.91 28.00 10العینة 
 10 91.11 1.67 27.33 11العینة 
 5 92.22 1.83 27.67 12العینة 
 10 91.11 1.83 27.33 13العینة 
 9 91.39 2.02 27.42 14العینة 
 8 91.67 1.88 27.50 15العینة 
 8 91.67 1.45 27.50 16العینة 
 9 91.39 1.38 27.42 17العینة 
 11 90.83 1.60 27.25 18العینة 
 6 92.20 1.60 27.66 19العینة 

 4 92.50 1.76 27.75 20عینة ال
 4 92.50 1.71 27.75  21العینة 

  
) معامل الجودة لتقییم المتخصصین للتصمیمات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق  4شكل (

 جوانب التقییم (ككل) 
  ) یتضح أن: 4) والشكل (21من الجدول (
 لت المقترحة  العینات  یفي  أفضل  موحد  زي  نفیذ 

جوانب   تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات 
 )  10التقییم (ككل) ھي (العینة: رقم  

   یفي موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  وأقل 
جوانب   تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات 

  )  18التقییم (ككل) ھي (العینة: رقم  
س من فروض البحث  وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض الخام 

تقییم   بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  علي:  ینص  والذي 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 

آلراء   وفقا  (ككل)  التقییم  جوانب  تحقیق  في  والجمالیة 
ویرجع ذلك الي نجاح البرنامج التدریبي في اكساب    المتخصصین" 

ال تنفیذ  مھارة  باالحتیاجات  السجینات  یفي  الزي  الموحد  زي 
  الوظیفیة والجمالیة لدیھم. 

محاور   بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  السادس:  الفرض 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 

 والجمالیة وفقا آلراء المتخصصین "  
لمتوسط محاور   التباین  الفرض تم حساب تحلیل  وللتحقق من ھذا 
تقییم العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة  

ً ألراء المتخصصین وجدول (   ) یوضح ذلك: 22والجمالیة وفقا
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): تحلیل التباین لمتوسط محاور تقییم العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة وفقا آلراء  22جدول (
  المتخصصین 

 الداللة   قیمة "ف" متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموع المربعات  تباین مصدر ال
 218.361 2 436.722  بین المجموعات 

12.489 
 

.000 
 17.484 249 4353.548  داخل المجموعات  

  251 4790.270  الكلي 
) وھي  12.489) إلى أن قیمة (ف) كانت (22تشیر نتائج جدول (

على وجود فروق بین محاور العینات  قیمة دالة إحصائیا مما یدل  
والجمالیة   الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة 
المتوسطات   یوضح  التالي  والجدول  المتخصصین،  ألراء  وفقا 

ومعامل الجودة وترتیب محاور العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد  
تقییمات   ضوء  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي 

  خصصین. المت

): المتوسطات ومعامل الجودة لمحاور العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة وفقا آلراء  23جدول (
  المتخصصین 

ترتیب   معامل الجودة   االنحراف المعیاري  المتوسط   المحور 
  المحاور 

 2 92.10 1.1 27.6  مدي قبول العینات المنفذة كمالبس للسجینات 
العامة لألمن والسالمة   للمعاییر  المنفذ  الزي  مدي تحقیق 

 1 98.53 7.0 29.6  واالحتشام للسجینات

 3 87.86 1.3 26.4  مدي تحقیق المنتج للضبط الجید لمالبس السجینات 

  
الجمالیة وفقا آلراء  ) یوضح معامل الجودة لتقییمات محاور العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة و5شكل (

  المتخصصین 
) الشكل  (5من  والجدول  مدي  23)   " الثاني  المحور  أن  تبین   (

واالحتشام   والسالمة  لألمن  العامة  للمعاییر  المنفذ  الزي  تحقیق 
المتخصصین،   آراء  ضوء  في  المحاور  أفضل  یمثل   " للسجینات 

"  یلیھ المحور األول: مدي قبول العینات المنفذة كمالبس للسجینات  
لمالبس   الجید  للضبط  المنتج  تحقیق  مدي  الثالث:  المحور  یلیھ 

  السجینات 
ویمكن ترتیب العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات  
محاور   ضوء  في  المتخصصین  آلراء  وفقا  والجمالیة  الوظیفیة 

 التقییم كما یلي: 

  
 تیاجات الوظیفیة والجمالیة وفقا آلراء المتخصصین ) ترتیب العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالح24جدول (
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  ) أفضل العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة وفقا آلراء المتخصصین6شكل (

  
  ین ) أقل العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة وفقا آلراء المتخصص 7شكل (

وفي ضوء ما سبق یمكن قبول الفرض السادس من فروض البحث  
بین   إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  علي:  ینص  محاور  والذي 

الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات 
بأنھ یوجد   ذلك  ویمكن تفسیر  المتخصصین"  وفقا آلراء  والجمالیة 

الس من  المتدربات  مھارات  بین  على  فروق  عمل  والذي  جینات 
والتي تؤكد على فاعلیة   الثالثة  وجود فروق بین محاور االستبیان 

  البرنامج التدریبي. 
Results 

القبلي   .1 التطبیقین  متوسطي  بین   ً إحصائیا دال  فرق  وجود 

  - والبعدي الستطالع رأي السجینات حول البرنامج التدریبي  
قی بلغت  حیث  البعدي،  التطبیق  (لصالح  "ت"  )  34.151مة 

عند درجة حریة   0.05وھي قیمة دالة إحصائیا عند مستوي  
)20.( 

یفي   .2 موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  بین  فروق  توجد 
باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق مدي قبول العینات  
حیث   المتخصصین،  آلراء  وفقا  للسجینات  كمالبس  المنفذة 

المقتر  العینات  أفضل  ان  یفي  وجد  موحد  زي  لتنفیذ  حة 
باالحتیاجات الوظیفیة والجمالیة في تحقیق مدي قبول العینات  

رقم   (العینة:  ھي  للسجینات  كمالبس  وأقل  10المنفذة   ،(
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العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجات الوظیفیة  
كمالبس   المنفذة  العینات  قبول  مدي  تحقیق  في  والجمالیة 

(العینة ھي  رقم  للسجینات  أقل  )،  18:  أن  إلى  النتائج  وتشیر 
 ). 97.50) بینما أعلي معامل جودة (88.33معامل جودة (

العینات   .3 تقییم  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة 
لألمن   العامة  الزي المنفذ للمعاییر  والجمالیة في مدي تحقیق 

واالحت المتخصصین.  والسالمة  آلراء  وفقا  للسجینات  شام 
النتائج إلى أن أقل معامل جودة ( ) بینما أعلي  94.17وتشیر 

) جودة  المقترحة 97.50معامل  العینات  أفضل  ان  حیث   ،(
في   والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ 
تحقیق الزي المنفذ للمعاییر العامة لألمن والسالمة واالحتشام  

(العینة: رقم  للسجی العینات  21،  20،  9،  7نات ھي  وأقل   ،(
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة 
لألمن   العامة  الزي المنفذ للمعاییر  والجمالیة في مدي تحقیق 

 ). 16والسالمة واالحتشام للسجینات ھي (العینة: رقم 
حة توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین تقییم العینات المقتر   .4

في   والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ 
مدي تحقیق المنتج للضبط الجید لمالبس السجینات وفقا آلراء  
جودة   معامل  أقل  أن  إلى  النتائج  وتشیر  المتخصصین. 

)، حیث ان أفضل  90.00) بینما أعلي معامل جودة (85.00(
ت الوظیفیة  العینات المقترحة لتنفیذ زي موحد یفي باالحتیاجا 

السجینات   لمالبس  الجید  للضبط  المنتج  تحقیق  في  والجمالیة 
رقم   (العینة:  زي  21ھي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  وأقل   ،(

تحقیق   مدي  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات  یفي  موحد 
 ). 13المنتج للضبط الجید لمالبس السجینات ھي (العینة: رقم 

المقترح .5 العینات  بین  فروق  یفي  توجد  موحد  زي  لتنفیذ  ة 
التقییم   جوانب  تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات 
كانت   (ف)  قیمة  إن  حیث  المتخصصین،  آلراء  وفقا  (ككل) 

أفضل العینات  0.899( إحصائیا، حیث ان  دالة  ) وھي قیمة 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة 

التقییم  تحقیق جوانب  في  رقم    والجمالیة  (العینة:  ھي  (ككل) 
یفي  10 موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة  العینات  وأقل   ،(

التقییم   جوانب  تحقیق  في  والجمالیة  الوظیفیة  باالحتیاجات 
 ). 18(ككل) ھي (العینة: رقم 

العینات   .6 محاور  بین  إحصائیة  داللة  ذات  فروق  توجد 
الوظیفیة   باالحتیاجات  یفي  موحد  زي  لتنفیذ  المقترحة 

و بأنھ  والجمالیة  ذلك  تفسیر  ویمكن  المتخصصین"  فقا آلراء 
والزي   السجینات  من  المتدربات  مھارات  بین  فروق  یوجد 
والتي   الثالثة  االستبیان  محاور  بین  فروق  وجود  على  عمل 

 تؤكد على فاعلیة البرنامج التدریبي. 
Recommendations   

والبحوث للبرامج التدریبیة  .1 أجراء المزید من الدراسات 
 ي مجاالت التخصص المختلفة. ف

التدریبیة  .2 البرامج  تطویر  في  البحث  نتائج  من  االستفادة 
 المقدمة لألفراد داخل ا لمؤسسات المختلفة.  

الدعم   .3 وتقدیم  المختلفة  المجتمع  فئات  على  الضوء  القاء 
 الالزم لھم. 

بعد   .4 للسجینات  المحافظات  في  تدریب  مراكز  انشاء 

 نافع للمجتمع. انتھاء مدة سجنھم لجعلھم عنصر 
اخري من   .5 التدریبي على فئات  البرنامج  تطبیق محتوي 

 المجتمع لنشر ثقافة المشاریع الصغیرة. 
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تدریبى لخریجي قسم المالبس والنسیج لتأھیلھم للعمل بمجمع  
عدد   الدولیة،  التصمیم  مجلة  المتكامل،  التكنولوجي  التعلمي 

 أكتوبر.
3. ) أحمد  عفاف  وأثرھا  2011النجار،  التدریبیة  البرامج  م): 

موظف أداء  واقع  على  الفلسطینیة  والتعلیم  التربیة  وزارة  ي 
والبحث   العلیا  الدراسات  كلیة  ماجستیر،  رسالة  وطموحات، 

 العلمي، جامعة الخلیل. 
4. ) عاصم  ھبة  تدریبي 2020الدسوقي،  برنامج  فاعلیة  م): 

للتطریز بالشرائط لرفع المھارات اإلبداعیة للفتیات في واحة  
 ل. سیوا، مجلة التصمیم الدولیة، عدد أبری

م): استخدام التقنیات الحدیثة إلدارة  2018شلبي، سھام فتحي( .5
العمارة   مجلة  التراثیة"  المالبس  مجال  في  التدریبیة  العملیة 

 العدد التاسع.    - والفنون
6. ) الغني  عبد  نھلة  تدریبی  2021العجمي،  برنامج  فعالیة  م): 

التریكو إلكساب اطفال دور الرعایة   استخدام نول  قائم على 
المھا إستراتیجیة مصر  بعض  فی ضوء  ، مجلة  م2030رات 

العدد   السادس،  المجلد  اإلنسانیة،  والعلوم  والفنون  العمارة 
 السادس والعشرون. 

7. ) محمد  العزیز  عبد  الھام  تنمیة  2019حسنین،  إمكانیة  م): 
العقلیة   االعاقة  ذو  الطائف  جامعة  لطالبات  المھارى  الجانب 

المج والنسیج،  المالبس  في مجال  لعلوم  المتوسطة  العلمیة  لة 
 التربیة النوعیة كلیة التربیة، جامعة طنطا. 

8. ) قرني  أحمد  محمد  تیتش  2018مصباح،  برنامج  فاعلیة   :(
)TEACCH  لدى االستقاللیة  المھارات  بعض  تنمیة  في   (

األطفال ذوى اضطراب طیف الذاتویة، رسالة ماجستیر غیر  
القاھر  جامعة  المبكرة،  للطفولة  التربیة  كلیة  ة،  منشورة، 

 القاھرة، جمھوریة مصر العربیة. 
9. ) كمال  مصطفي  رانیا  مقترحة 2019دعبس،  خطة  بناء  م): 

إنتاج   مصانع  داخل  المھنیة  والصحة  الصناعي  األمن  لنظام 
 الزي الموحد، مجلة التصمیم الدولیة، عدد أبریل.

الحفیظ ( .10 بین  2006فرغلي، زینب عبد  الجاھزة  م): المالبس 
 كر العربي، القاھرة. اإلعداد واإلنتاج، دار الف

فتحي( .11 حاتم  لتحویل 2020إدریس،  مقترحھ  استراتیجیة  م): 
بالتعلیم   الجاھزة  المالبس  لتخصص  الصناعیة  الورش 
والعلوم   الفنون  مجلة  إنتاجیة،  تدریبیة  لوحدات  الصناعي 

 التطبیقیة، كلیة الفنون التطبیقیة جامعة دمیاط، عدد أكتوبر. 
اء والحاسب اآللي:  م): اإلحص 2014الجندي، حسن عوض ( .12

األنجلو  IBM SPSS Statistics V21تطبیقات   مكتبة   ،
 المصریة، القاھرة، الطبعة األولي. 

 
  


