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Abstract  Keywords 

 أھم كإحدى التدویر إعادة برزت قضیة علیھا، والحفاظ البیئة بقضایا العالمي االھتمام زیادة مع
 وذلك الصحیحة، بالطریقة تطبیقھا إلى وتسعى وحفزتھا، من الدول الكثیر بھا اھتمت لتيا القضایا

ً من الدعوات العالمیة بالتوجھ نحو التنمیة  االقتصادیة التنمیة في كبرى أھمیة لما لھا من ، انطالقا
تجھت الباحثة المستدامة للمحافظة على الموارد الطبیعیة والحیویة والبیئیة لألجیال القادمة، لذلك ا

إلجراء ھذه الدراسة لتفعیل العالقة بین إعادة التدویر والتنمیة المستدامة حیث كانت مشكلة البحث 
في التساؤل االتي  ما فاعلیة البرنامج المقترح لالستفادة من اربطة العنق الغیر مسایرة للموضة و 

ء التنمیة المستدامة؟ وھدفت اعادة تدویرھا و تنمیة المعارف والمھارات لشباب الخرجین في ضو
الدراسة الي نشر ثقافة  التنمیة المستدامة ومدى احتیاجنا الیھا فى العصر الحالى، توضیح العالقة 

المرتبطة  شباب الخرجین بالمعارف والمھارات بعض ،إكساب.بین اعادة التدویر والتنمیة المستدامة
ضوء التنمیة المستدامة والتي تؤھلھم لسوق باعادة تدویر أربطة العنق الغیر مسایرة للموضة في 

منھ فى ترشید دة الستفاوایر ولتددة اعاإعلى ء لضوامزید من ء لقا،وتكمن أھمیة البحث في إ العمل
وعلي أھمیة اعادة التدویر في ضوء مفاھیم التنمیة المستدامة، الوعى بانماط لمالبس اعلى ق إلنفاا

شباب  وتأھیل وتدریب الطبیعیة ،المساھمة في إعداداالستھالك المستدام للحفاظ على الموارد 
العمل و حیث تعمل  سوق یتطلبھا مھارات الخریجین ثقافة االستدامة و الحفاظ علي البیئة إلكسابھم

على توفیر فرص عمل جدیدة وكانت أھم النتائج  حقق البرنامج التدریبي فاعلیة في تنمیة الجانب 
لدى المتدربین من شباب ) المھارات المكتسبة(جانب المھارى و ال) المعارف المكتسبة(المعرفي 
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:Introduction  
 الدول وتقدمھا یةتنم في الحدیثة االتجاھات أھم المستدامة التنمیة تعد
 وبیئیة؛ فالتنمیة واجتماعیة، واقتصادیة، بشریة، تنمیة من تھدفھ لما

 یفرضھا العصر التي التنمیة أسالیب من أسلوبا أصبحت المستدامة
والذي یفرض  المتسارع، والتغیر بالتطور یتصف الذي الحاضر

المدني  المجتمع ومؤسسات والمنظمات والھیئات الدول على
العولمة  عن الناتج االجتماعي التوازن یتحقق حتى مواكبتھ واألفراد

 على المستدامة التنمیة موضوع استحوذ السلبیة ، وقد وتأثیراتھا
 للبیئة الدولیة بروندتالند أصدرتھ اللجنة تقریر ، وفي.العالم اھتمام

 التنمیة عرف"المشترك مستقبلنا"بعنوان  1987 عام في والتنمیة
 الحالي في الوقت البشر احتیاجات تلبي التي تنمیةالمستدامة بأنھا ال

 على النمو وتركز القادمة، األجیال باحتیاجات المساس دون
والمسؤلیة  البیئي واإلشراف المستدام المتكامل االقتصادي

 .والتكنولوجیة االجتماعیة،
المستدامة،  التنمیة بشأن المقدمة التعریفات محور اإلنسان شكل لقد

الرعایة  مستوى تحسین على قائمة بشریة میةتن تتضمن حیث
تنمیة  عبارة أن كما االجتماعیة، والرفاھیة والتعلیم، الصحیة،
ً  نمط تعني مستدامة ّ  تفر ال التنمیة من ا مصادر  استثمار في ط
أي  تستنزفھا، أو علیھا ھذه التنمیة، ترتكز التي الطبیعیة، الثروات

بشكل  التصنیع وإعادة وات،والثر الموارد، تجدید على تعمل تنمیة
 والقادمة الحاضرة األجیال لحیاة وصالحة نظیفة، بیئة یضمن

 جدیدة فرصة المستدامة، التنمیة ،وتمثل )2011 جودة أبو الیاس(
 ّ  المجتمع طبقات منافعھا على توزیع االقتصادي وكیفیّة النمو لتوعیة
ّ توسع مجردّ  ولیس كافة،  تفرض مةالمستدا التنمیة .اقتصادي عملیة

إنھا  البشریة و تتحدىّ  التي المتعددّة عملي للمشاكل نفسھا كمفھوم
المحلیة  المستویات على الوعي المخاطر ونشر بتقییم تسمح

 ّ   )2006حداد، ریمون .(والدولیة واإلقلیمیة
التنوع  أجل من المستدامة التنمیة لدعم التربیة مؤتمر اوصي وقد

 والحوار الثقافي التنوع تدعم التي العلمیة البحوث بتشجیع بعمان
 على الحیاة لحمایة البیولوجي التنوع والمحافظة على الثقافات، بین

 أوصى كما. للشباب المناسبة وتوفیر اإلمكانیات األرض، كوكب
 التابع لألمم المستدامة التنمیة أجل من للتعلیم العالمي المؤتمر
 لتعمیم ت عاجلةبإجراءا بالقیام أوكایاما في انعقد الذي المتحدة
 لما التنمیة .خطة  في وإلدراجھا المستدامة التنمیة أجل من التعلیم

 التعلیم قیام ضرورة )2012 معال، وائل (ویرى2015 عام بعد
 المستدامة، التنمیة أجل من التعلیم عقد فعال في بدور الجامعي

 البرامج صلب في المستدامة التنمیة تدرج مفاھیم أن یمكن وكیف
 للبیئة، صدیق حرم إلى الجامعي الحرم طریق تحویل عن میة،التعلی

 علمیة بحوث وإجراء فیھ، المستدامة بممارسات التنمیة وااللتزام
 المستدامة التنمیة قضایا على والتدریب التنمیة المستدامة، مجال في
 تنظمھا الجامعات التي التدریبیة والدورات التعلیم المستمر سیاق في
 على) 2016، ابراھیمي، نادیة &عزي األخضر( نمٌ  كل یؤكد كما

 تساھم في لكونھا المستدامة التنمیة تحقیق في الجامعة دور أھمیة
 في التنمیة مباشر بشكل یؤثر مما مجتمع ألي البشري العنصر بناء

 تؤكد كما.المستدام واالجتماعي واالقتصادي العلمي التقدم ألحداث
 تمثل المستدامة التي التنمیة في البشري العنصر دور على الدراسة

 الحفاظ مع الحالي للمجتمع، االقتصادي المستوى في المستمر النمو
 المادي المال في رأس االستثمار وتشمل المقبلة، األجیال حق على
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 للتنمیة باإلضافة واالجتماعیة المستدامة، االقتصادیة، التنمیة لتحقیق
 ان حیث المستدامة، تنمیةال الوحید لتحقیق الضمان ھي التي البشریة

 تركیزھا على إلى یعود في تنمیتھا أنما العربیة البلدان إخفاق سبب
 على األحیان معظم في یأتي الذي كان المادي المال رأس بناء

 دویكات، خالد (دراسة أكدت كما.البشري المال رأس حساب
 وأوصت المستدامة، البشریة بالتنمیة االھتمام أھمیة على)2011
 وإعادة المجتمع، تنمیة لتساھم في البشریة العناصر رة بإعدادبضرو
 تلبي جدیدة برامج القائمة وإدخال التعلیمیة البرامج في النظر

،وتعد  عملیة اعادة التدویر من متطلبات .المستدامة التنمیة متطلبات
التنمیة المستدامة حیث تعتبر اداة فعالة للحفاظ على البیئة من 

على الموارد الطبیعیة من االستنزاف، ونظرا لما التلوث والحفاظ 
لعملیة اعادة التدویر من اھمیة كبیرة فالتنمیة المستدامة تسعى الى 
االستفادة من اعادة التدویر فى صناعة المنسوجات للحد من تاثیر 

انتاج النسیج الجدید واطالة العمر االفتراضي للمالبس تلبیة لحاجات 
كما أن الوعى بأنماط االستھالك المستدام  وحقوق االجیال المتعاقبة

من المالبس والنسیج للحفاظ على الموارد الطبیعیة من خالل اعادة 
 البیئة بقضایا العالمي االھتمام زیادة تدویر المنسوجات، ومع

 التي القضایا أھم كإحدى التدویر إعادة برزت قضیة علیھا، والحفاظ
 بالطریقة تطبیقھا إلى وتسعى وحفزتھا، من الدول الكثیر بھا اھتمت

 االقتصادیة التنمیة في كبرى أھمیة لما لھا من وذلك الصحیحة،
   ) 2017ناصر بنت تھاني(
 ھدفت )2011السرحان ثناء مصطفي ( وھذا ما اوضحتھ دراسة 

 لعمل المستھلكة والقطع األقمشة استغالل بقایا كیفیة : إلى الدراسة
العلمیة، وھذا ما تؤكده دراسة  یببإتباع االسال جدیدة أخري منتجات

وھدفت ) 2018( حجاج الحمید عبد ،دمحم فوده محمود كمال سحر(
 حیوي كمصدر والتجمیع التفكیك نظریتي استخدام الدراسة إلى

 الجمالیة القیم إثراء في المانداال ورسوم األقمشة بقایا إلعادة تدویر
ناصر تھاني بنت ( الطفل، و دراسة  لمفروشات والوظیفیة
و ھدفت الدراسة الي اعادة تدویر بقایا األقمشة و ) 2017العجاجي

توظیفھا في تصمیم األزیاء و تجمیلھا من خالل برنامج تدریبي 
و أثبتت النتائج علي وجود فروق دالة احصائیا لصالح . للطالبات

البرنامج التدریبي العادة التدویر ورفع مستوي القدرات االبداعیة 
الي )  2017عماد الدین سید جوھر(ھدفت دراسة  كما. للطالبات

تحدید مدي مناسبة الزخارف الفنیة المستخدمة لالطفال من وجھ 
و توصلت النتائج الي وجود فروق فردیھ بین . نظر المتخصصین 

مالبس االطفال المزخرفة من بقایا األقمشة لالستفادة من اعادة 
ضافة الي تحقیق التدویر في كل من جانب الشكل و التقني باال

)  2018  القطري ودعاء النواوي، ھناء( الجانب التعلیمي، دراسة 
 واستخدامھ الجینز البنطلون تدویر إعادة إلى الدراسة حیث ھدفت

بجانب  المانیكان، على التصمیم بأسلوب حدثة تصمیمات في ابتكار
عزة (كما أكدت دراسة كال من  .المالبس شراء على اإلنفاق ترشد

إعادة تدویر بعض أغطیة )  2018،عبیر راغب اإلتربي سرحان
رأس المرأة الغیر مسایرة للموضة لتنفیذ تصمیمات تناسب أزیاء 

األطفال لتعظیم دور التنمیة المستدامة وكانت أھم النتائج توجد 
فروق ذات داللة احصائیة بین التصمیمات المقترحة من حیث 

ة تقبل للمنتجات المنفذة الجانب الجمالي و الوظیفي كما توجد درج
  0لدي عینة االمھات وعینة األطفال

ً من الدعوات العالمیة بالتوجھ نحو التنمیة المستدامة  وانطالقا
للمحافظة على الموارد الطبیعیة والحیویة والبیئیة لألجیال القادمة، 

فقد أقدمت الباحثة على إجراء ھذه الدراسة وحیث قامت بعمل 
السابقة التي تناولت كل من إعادة التدویر  دراسة مسحیة للدراسات

والتنمیة المستدامة، فوجدت أنھ لم یتم تطبیق فاعلیة برنامج تدریبي 
مقترح لشباب الخریجین إلعادة تدویر أربطة العنق الرجالي  الغیر 
مسایرة للموضة في ضوء التنمیة المستدامة ، بینما قد تم استخدامھ 

رض لھذه الدراسات التي تناولت في منتجات مختلفة وفیما یلي ع
 المخطط التعلیم من منظومة التدریب البرامج التدریبیة حیث یعتبر

 أو المھارات المعلومات على الحصول في المتدربین یساعد الذى
 معرفتھم من ویزید ومجتمعاتھم أعمالھم في یطبقونھا سوف التي
اسة كال وھذا ما تؤكده در .وتغییر اتجاھاتھم  معینة مجاالت حول
في ) 2015ھدي خضري محمود وامیمة رءوف عبد الرحمن(من 

تنمیة المعارف والمھارات لغرزة البروم ستیك لطالبات قسم 
 .االقتصاد المنزلي

في تنمیة ) 2015شادیة صالح حسن وكریمة دمحم حبیب (دراسة 
. مھارات متدربات الوحدة اإلنتاجیة في قسم المالبس والنسیج

أھمیة البرامج ) 2015یزي حسن عمرز(واوضحتھ دراسة 
التدریبیة في تنمیة مھارات التدریس الفعال لتلبیة االحتیاجات 

عزة عبد العلیم (التدریبیة لمعلمات االقتصاد المنزلي ، و دراسة 
في تنفیذ وحدات من الكروشیھ األیرلندي متعددة ) 2016سرحان 

بیل والتدریب یعتبر من ق  األغراض تصلح لعمل مشروع صغیر 
االستثمار في الرأسمال البشري لتمكین الفرد من لعب الدور الذي 

یسند الیھ في إطار البیئة الحدیثة ومساعدتھ على التأقلم مع ظروف 
العمل، ویرتبط كال من التدریب والتنمیة ارتباطا وثیقا بتنمیة القوي 

البشریة بھدف تحقیق تنمیة االنسان وبالتالي المجتمع في كافة 
فالتدریب لیس غایة في . ت االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیةالمجاال

حد ذاتھ وانما وسیلة من الوسائل التي تھدف الي تحقیق كفاءة في 
  ). 2005:ایمان مرعي(اإلنتاج وامتیاز في الخدمة 

الي اثراء )  2016رشا عباس الجوھري(و ھدفت دراسة 
القتصادي المفروشات ببعض أسالیب التطریز لتحسین المستوي ا

عطیات علي عبد الحكیم ورجاء (و دراسة . لألسر المصریة
في اكساب مھارات التوصیل الزخرفي ) 2016(مصطفي دمحم

  .وتوظیفھا في إثراء قطعة ملبسیھ
لقد احتل التدریب موقعا محوریا وأساسیا في المؤسسات والمنظمات 

یة الحدیثة وخاصة التربویة منھا، وأصبح یشكل العمود الفقري أل
ایمان (مجھودات تبذلھا ھذه المؤسسات نحو التطویر والتحدیث 

ایناس عبد (ھذا ما اكدتھ دراسة ) 2011:صالح وعلي بن شرف 
في استخدام تقنیات الواقع ) 2017(المعز ولمیاء محمود القاضي

المعزز في تصمیم وإنتاج الدروس االلكترونیة لدي الطالبة المعلمة 
زیزي حسن (امعة االزھر، دراسة بكلیة االقتصاد المنزلي ج

في تحسین مستوي التنور التكنولوجي واالتجاه نحوه ) 2018(عمر
واتجھ البحث الحالي من . في ضوء معاییر جودة التعلم االلكتروني

البرامج التدریبیة في اعادة التدویر في ضوء التنمیة المستدامة  
اد العاملین حیث تعد الكرافتات من المكمالت االساسیة لبعض االفر

في القطاع الخاص والبنوك والشركات بشكل خاص وبكافة المجتمع 
بشكل عام حیث لم یعد یقتصر استخدامھا على الرجال فقط  حیث 

تستخدمھا السیدات ایضا حیث یتطلب ضرورة الظھور دائما 
بمظھر الئق وھذا بدوره یتطلب توفیر العدید من التصمیمات 

تات والتى تصلح لمناسبات واوقات والمودیالت المتنوعة للكراف
فھي توجد في كل منزل ). 2018 :رحاب جمعة وشیرین(مختلفة 

ومنھا الغیر مسایر للموضة ومن ھنا جاءت فكرة البحث عن طریق 
توفیر برامج تدریبیة لشباب الخرجین في اعادة تدویر أربطھ العنق 

ا الغیر مسایرة للموضة في منتجات جدیدة یمكن االستفادة منھ
كالمفروشات و وحدات االضاءة  و مكمالت الزي وكیفیة االستفادة 

منھا لتعظیم دور التنمیة المستدامة في حیاتنا حیث استخدمت الباحثة 
في الدراسة الحالیة برنامج تدریبي مقترح لشباب الخرجین إلعادة 

تدویر أربطة العنق الرجالي الغیر مسایرة للموضة في ضوء التنمیة 
ومن ھذا العرض السابق یتبین انھ لم یتم التعرض لھذا المستدامة 

الموضوع من قبل وبھذا یكون البحث الحالي احدي المحاوالت 
  باإلضافة الي ما سبق،

Statement of the problem 
تعد أربطة العنق من المكمالت االساسیة لبعض االفراد حیث لم یعد 

حیث تستخدمھا السیدات ایضا  یقتصر استخدامھا على الرجال فقط 
ومنھا ما ذھبت موضتھا ومنھا ما أصابھ العطب في جزء ما و 
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بطرح الموضوع لالستفتاء وجد أن اما یتم االحتفاظ بھا لمجرد 
االقتناء أو احتمالیة استعمالھا في المستقبل ومنھن من یتخلص منھا 

قد لزم بالتبرع أو في النفایات، و نظرا لعظم دور اعادة التدویر ف
علي الباحثین تعظیم االستفادة من اعادة التدویر و ذلك في ضوء 
الدعوات العالمیة بالتوجھ نحو التنمیة المستدامة للمحافظة على 
الموارد الطبیعیة والحیویة والبیئیة لألجیال القادمة، وقد أمكن 

  - :صیاغة  مشكلة البحث في 
 ة العنق الغیر ما فاعلیة البرنامج المقترح لالستفادة من اربط

مسایرة للموضة و اعادة تدویرھا في تنمیة المعارف 
 والمھارات لشباب الخرجین لالستفادة منھا في سوق العمل؟

  ما امكانیة االستفادة من اربطة العنق الغیر مسایرة للموضة و
اعادة تدویرھا في بعض قطع المفروشات ومكمالت الزي  

  وذلك في ضوء التنمیة المستدامة؟
 للقطع المنفذة لالستفادة یفیة ظلووالجمالیة القیم اتحقق ى دما م

 منھا في سوق العمل؟
 ؟لمتخصصین  اجھة نظر ومن ة لمنفذح القطع انجاى ما مد 

Objective:   
  االستفادة من أربطة العنق الغیر مسایرة للموضة واعادة

 .تدویرھا في بعض قطع المفروشات ومكمالت الزى
 لتنمیة المستدامة ومدى احتیاجنا الیھا في نشر ثقافة  ا

 .العصر الحالى
 توضیح العالقة بین اعادة التدویر والتنمیة المستدامة. 
 شباب الخرجین بالمعارف والمھارات بعض إكساب 

المرتبطة بإعادة تدویر في ضوء التنمیة المستدامة والتي 
  تؤھلھم لسوق العمل

 تدعیم  شباب  قیاس مدي فاعلیة البرنامج التدریبي في
الخرجین بالمعارف والمھارات المرتبطة بإعادة تدویر 

أربطة العنق الغیر مسایرة للموضة في ضوء التنمیة 
 .المستدامة والتي تؤھلھم لسوق العمل

Significance 
 منھ فى دة الستفاوایر ولتددة اعاإعلى ء لضوامزید من ء لقاإ

 .مالت الزي المفروشات ومكعلى ق إلنفااترشید 
  القاء الضوء علي أھمیة اعادة التدویر في ضوء مفاھیم التنمیة

 .المستدامة
  الوعى بانماط االستھالك المستدام في المالبس والنسیج للحفاظ

 .على الموارد الطبیعیة من خالل اعادة تدویر المنسوجات
 بعض شباب الخریجین  وتأھیل وتدریب المساھمة في إعداد

ة و الحفاظ علي البیئة من خالل اعادة التدویر لثقافة االستدام
 .العمل سوق یتطلبھا مھارات إلكسابھن

  الغیر ) الكرافت(دراسة كیفیة االستخدام االمثل لرابطة العنق
مسایرة للموضة في تنفیذ بعض المفروشات ومكمالت الزى 
خاصة وتلبیة لحاجات وحقوق االجیال القادمة و لتعظیم دور 

 .مة عامةالتنمیة المستدا
  التقلیل من نسبة البطالة من خالل زیادة الوعى باھمیة اعادة

التدویر كإحدى مفاھیم التنمیة المستدامة حیث تعمل على توفیر 
 .فرص عمل جدیدة

Hypothesis 
  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات

الح المتدربین في المعارف المكتسبة قبل وبعد التدریب لص
 .التدریب البعدى

  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات
المتدربین في المھارات المكتسبة في تنفیذ بعض المفروشات 

 .ومكمالت الزى قبل وبعد التدریب لصالح التدریب البعدى
  یحقق البرنامج التدریبي فاعلیة نحو تنمیة الجانب المعرفي

 .بین من شباب الخریجینلدى المتدر) المعارف المكتسبة(

  یحقق البرنامج التدریبي فاعلیة نحو تنمیة الجانب المھارى
في تنفیذ بعض المنتجات لدى المتدربین ) المھارات المكتسبة(

  .من شباب الخریجین
  تحقق المفروشات ومكمالت الزى المنفذة من اعادة تدویر

اربطة العنق الغیر مسایرة للموضة قبول ونجاح في ضوء 
 .طات تقییم المتخصصین لمحاور التقییممتوس

 Methodology 
اشتملت ھذه الدراسة المنھج الوصفي التحلیلي والمنھج شبھ 
التجریبي التطبیقي  حیث دمجت الباحثة بین كال من المنھج 

الوصفي التحلیلي في عرض اإلطار النظري وأسس بناء البرنامج  
  .جربة البحثوالمنھج شبھ التجریبي في تطبیق ت

 :المنھج الوصفي التحلیلي
  قبلي وبعدي لقیاس المعارف ) مھاري –معرفي (تصمیم اختبار

  .والمھارات المتضمنة للبرنامج
  تصمیم مقیاس تقدیر لتقییم المنتجات للجانب المھارى العادة

  .تدویر أربطة العنق لقیاس المھارات التي اكتسبھا فئة البحث
 ي السادة المتخصصین لمعرفة تصمیم استمارة استطالع رأ

 .رأیھم في القطع المنفذة
  :       المنھج شبھ التجریبي

  :اعداد أدوات البحث: أوال
  بناء البرنامج التدریبي بما یحتویھ من معارف ومھارات خاصة

في اعادة تدویر أربطة العنق الرجالي الغیر مسایرة للموضة 
مجموعة من في ضوء التنمیة المستدامة وتقسیم البرنامج ل

 .اللقاءات
  بناء عرض باور بوینت لتدریس المعارف والمھارات التي

 .سیتضمنھا البرنامج التدریبي باستخدام جھاز العرض
 تطبیق البرنامج التدریبي على شباب الخریجین لتحقیق : ثانیا

ھدف الدراسة من خالل تنمیة معارف و مھارات شباب 
  التنمیة المستدامة  الخریجین في اعادة التدویر وتعظیم دور

  دراسة لألدوات والخامات التي تستخدم في إعادة تدویر أربطة
 .الغیر مسایرة للموضة)الكرافت(العنق 

  التعرف علي  انواع األقمشة المستخدمة في صناعة  أربطة
 .العنق

  دراسة انواع األقمشة المختلفة التي تصلح لالستعانة بھا في
 .الوحدات التطبیقیة المحددةتنفیذ المنتجات بما یتناسب مع 

  تحدید كیفیة اعادة تدویر ربطات العنق في ضوء التنمیة
 المستدامة 

  مفروشات (اختیار األلوان بما یتوافق مع الوحدات المنفذة - 
 ).مكمالت زي –قطع دیكور 

  اختیار وحدات التي یتم تنفیذھا بما یتناسب الغرض الذي
العنق الغیر مسایرة  اختارت من أجلھ من اعادة تدویر أربطة

 )مكمالت زي - مفروشات -دیكور( للموضة 
  اعداد باترو نات للوحدات المنفذة من اعادة تدویر أربطة العنق

وسائد   -مفرش لتزیین طاولة السفرة ( الغیر مسایرة للموضة 
 ).مكمالت زي –ساعات حائط  -معلقة - وحدة اضاءة -
 من أربطة العنق  قص الوحدات التي تم اعداد الباترونات لھا

 .الغیر مسایرة للموضة
  االنھاء و تشطیب وحدات التي تم قصھا من اعادة تدویر أربطة

 .العنق الغیر مسایرة للموضة
 Delimitations  

) 20(مجموعھ من شباب الخریجین قوامھا    :حدود بشریة 
  .خریجة من قسم االقتصاد المنزلي 

مركز الخدمة  - كلیة التربیة النوعیة(محافظة دمیاط : حدود مكانیة
  )العامة
عنھ من بعض قطع  ینتج وما التدریبى البرنامج :نوعیة حدود
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   مختلفة بأشكال المفروشات ومكمالت الزي
لقاء ) 1(بواقع )   28   ( مدة تطبیق البرنامج: حدود زمانیة

الي  18/10/2018من. ساعات) 4(اسبوعیا عدد ساعات اللقاء 
6/12/2018  
 Sample  

) شباب الخریجین(من الفتیات)  20( قوامھا  عینة عشوائیة
خریجة من قسم ) 20(مجموعھ من شباب الخریجین قوامھا 

االقتصاد المنزلي تم تقسیمھم الي اربع مجموعات وتوزیع العمل 
 .بینھم في كل لقاء مع مراعاه تبادل االدوار

بطانات  -بطة العنق تم انتخاب مجموعة من أر :عینة المادیة
 -)"عبارة عن أقمشة قطنیة خفیفة وأقمشة ستان (للمنتجات المنفذة 

 ).بعض الخامات التي تفید في انھاء وتشطیب الوحدات المنفذة(
 .تصمیم وتنفیذ مجموعة من قطع المفروشات ومكمالت الزي

 
 البرنامج التدریبي المتبع لتحقیق ھدف الدراسة  .   
  اختبار معرفي بعدي لقیاس المعارف  –معرفي قبلي اختبار

  . لدي المتدربین
 مفتاح تصحیح االختبار المعرفي . 
 اختبار مھاري أثناء التطبیق  لقیاس  -اختبار مھاري قبلي

   . المھارات المكتسبة من البرنامج
  بطاقة مالحظة(بطاقة مالحظة االختبار المھارى .(   
 قیاس درجة قبول ونجاح ل) مقیاس تقدیر(استمارة استبیان

  . االعمال المنفذة من قبل المتخصصین
  استمارة تحكیم البرنامج و أدوات الدراسة من قبل

   . المتخصصین
  استمارة بأسماء السادة محكمي المنتجات  
  استمارة بالمنتجات المنفذة في نھایة البرنامج   

Terminology 
ار مخطط تنتظم في مجموعة یعرف بانھ إط: programبرنامج 

من اإلجراءات التنفیذیة التي تستند الي فنیات مھاریة وعالجیة 
تتعلق بواحد او أكثر من النظریات وتستھدف تقدیم المساعدة الي 
فرد او مجموعة من االفراد یعانون من سوء التوافق في مجال ما 

الشخصیة  من المجاالت التربویة أو المھنیة أو االسریة او الدینیة او
ویعرف بانھ مجموعة من األنشطة ) 2008: سماح عبد الفتاح(

والتفاعلیات او اإلجراءات المرتبطة التي یتم تنفیذھا في توقیتات 
محدودة وفي عالقات مخططة متتابعة ومتزامنة باستخدام موارد 

  ).2010:دعاء عوضین (وتقنیات مناسبة 
التعوید والتأدیب في اللغة العربیة یعني :  Trainingالتدریب 

محمـد عبد (والمران فیقال درب الفرس أي ادبھ وعلمھ ومرنھ 
التدریب عملیة " یعرفھ مدحت أبو ناصر بان ). 2007:اللطیف 

تھدف الي اكساب المتدربین الخبرات والمھارات التي یحتاجون 
الیھا ألداء أعمالھم بشكل أفضل او لتجھیزھم لوظائف اعلي او 

لى مواجھة مشكالت تواجھ المنظمة التي یعملون لتحسین قدراتھم ع
عملیة منظمة مستمرة محورھا الفرد، وتھدف الي " كما یعرف"بھا 

احداث تغیرات محددة سلوكیة وفنیة وذھنیة لمقابلة احتیاجات 
محددة حالیا او مستقبلیا، یتطلبھا الفرد والعمل الذي یؤدیھ والمنظمة 

وھو أنشطة منظمة ) 2010:امل عبد الرحمن (التي یعمل فیھا 
لتوفیر المعارف والمھارات للمتدربین، لیتمكنوا من استیعاب 

المفاھیم وإعادة تكوین السلوك وتطبیق التعلم على مواقف مختلفة 
یركز التدریب على إعطاء . بكفاءة متزایدة لتحقیق النتائج المرجوة

م المتدربین المھارات والمعارف التي یحتاجونھا للقیام بأعمالھ
  ).2012: نادیة سعد(

ھو خطة تعلیمیة منظمة  :Training Programبرنامج تدریبي 
تتضمن مجموعة من الخبرات واألنشطة واألسالیب التدریبیة 

المتنوعة وضعت بھدف احداث تغیرات مرغوبة في الجوانب 
وھو نشاط ) 2013:مروة الباز (المعرفیة والمھاریة والوجدانیة 

تخطیط وینتھي بالمتابعة والتقییم ویھدف متجدد ومستمر یبدأ بال
لتطویر المعلومات والمھارات الفردیة والجماعیة والتأثیر على 
السلوك إیجابیا وتقاس فاعلیتھ بقدر ما یمكن تطبیقھ فیما تقدمھ 

جیالن جمعة وزینب (برامجھ لصالح الفرد والمنظمة والمجتمع 
  ).2012:السباعي

عملیة معالجة المخلفات حتي تتضمن :Recycling:اعادة التدویر
یمكن استخدامھا كمواد خام في نفس العملیة التي تتولد عنھا أم في 

عملیات أخري، او اعادة تصنیع و استرجاع المخلفات الي سلع 
ادم لعودارة ایھتم بام نظاوھو ھو . جدیدة لتقلیل التأثیر علي البیئة

یضا أل یشموا ھیروتددة عاواسترجاعھا وافصلھا وجمعھا ف بھد
لعملیة اعن ة لمتولدالمختلفة النسجیة ادم العوالتخلص من ق ارط

ع السترجات امنھا بعد عملیادة الستفاالتى ال یمكن وانفسھا 
  )2004نب احمدیز(یر ولتدوا

مفھوم : Sustainable Development :التنمیة المستدامة
رة قد: مة بانھا االستدابستر  كلمة س  وقاموف یعر: االستدامة

ي وھ. یدمر تماما أو یستھلك   دون أن من  م یستخدأن على  ءلشيا
وأن لطبیعیة ارد المواتدمر أو لتي ال تستھلك  تماما ق الطراتشمل 

خالد  زینب (.ویلةة طلفترارالستمرل و االحتمااعلى درة قان  تكو
  )2018،ایناس الشامي،

ھي التنمیة التي تلبي أماني وحاجات الحاضر دون تعریض قدرة 
" المستقبل علي تلبیة حاجاتھم للخطر، وتعرف أیضا بأنھا أجیال 

تكنولوجیا جدیدة تسمح لنا بزیادة رفاھیة و نوعیة الحیاة في كل 
الجوانب االقتصادیة و البیئیة و االجتماعیة و مراعاة قدرة األجیال 

أو سیلة لجمع وكما یقصد بھا ".  القادمة لالستمتاع بنوعیة الحیاة
أو لطبیعیة ارد المواف استنزاحیث ال یتم بارد لموام استخدا
  )2015منى محمود (ئم دامھا بشكل استخدا

ألسفل  وتتدلي الرقبة من القماش تلف حول قطعة ھي :العنق أربطة
 ، Neck  tie علیھا باإلنجلیزیة     ویطلق ) 2007 حجازي مني(

كما  ، krawat والبولندیة باأللمانیة ولكر ، Cravatta وباإلیطالیة
  )  ( Cravate بالفرنسیة علیھا طلقی

  ) 2012:صافیناز عبدهللا مصطفي (                
  

  :أعداد البرنامج التدریبي: أوال
قامت الباحثة بإعداد ھیكل وموضوعات البرنامج التدریبي لتنمیة 

معارف ومھارات شباب الخریجین لالستفادة من أربطة العنق الغیر 
وضة و اعادة تدویرھا في تنفیذ بعض المفروشات مسایرة للم

ومكمالت الزى في ضوء التنمیة المستدامة وفقا لألسلوب المنھجي 
  .السلیم

  :وفیما یلى خطوات اعداد البرنامج
بعد اطالع الباحثة علي واقع بعض : تحدید موضوع البرنامج: أوال 

شباب الخریجین من توفر بعض أربطة العنق الغیر مسایرة 
وضة انھا تتواجد وال یمكن معرفة كیفیة التخلص واالستفادة منھا  للم

منھا ومن ھنا جاءت فكرة البحث الحالي  اعداد برنامج تدریبي لتلك 
الفئة  إلعادة تدویر أربطة العنق الغیر مسایرة للموضة  في ضوء 

التمیة المستدامة لما لھ بالغ األثر في الحفاظ على البیئة من أجل 
میة المستدامة والتى تعد من أھم التحدیات التي یوجھھا تحقیق التن
وذلك من خالل تنمیة معارف ومھارات شباب   .العالم الیوم

الخریجین على تنفیذ منتجات مستدامة بإعادة تدویر أربطة 
  .أثناء فترة التدریب )الكرافت(العنق

  - :وتضمن البرنامج التدریب على 
دة التدویر وعالقتھ بالتنمیة رفع وعى شباب الخریجین بأھمیة اعا 

 .المستدامة
  حث المتدربات  علي روح التعاون أثناء التدریب  
  رفع االداء المھارى لشباب الخریجین بتنفیذ منتجات مستدامة
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  .من اعادة تدویر أربطة العنق الغیر مسایرة للموضة
  اعداد نماذج لبعض المفروشات ومكمالت الزى من اعادة

  .لغیر مسایرة للموضةتدویر أربطة العنق ا
  تنفیذ بعض المفروشات ومكمالت الزى الناتجة من اعادة تدویر

 .أربطة العنق الغیر مسایرة للموضة
 بعض المفروشات  وتنفیذ تصمیم في والالزمة المتنوعة التقنیات

   .ومكمالت الزى
 على األھداف تحدید اشتمل: تحدید أھداف البرنامج التدریبى: ثانیا

األھداف العامة  كالتالي وھى إجرائیة ھدافوأ عامة أھداف
تستطیع المتدربة بعد اجتیازھا فترة التدریب ودراستھا : للبرنامج

  :للبرنامج أن
 تتعرف على المفاھیم والمصطلحات المستخدمة في البرنامج. 
 تدرك العالقة بین اعادة التدویر والتنمیة المستدامة. 
 الك ورقى األسرة تقدر أھمیة اعادة التدویر لترشید االستھ

 .والمجتمع والحفاظ على البیئة
  تتزود بالمعلومات االساسیة الالزمة في مجال صناعة بعض

الغیر  المفروشات ومكمالت الزى باستخدام أربطة العنق
 مسایرة الموضة كمدخل للمنتج المستدام 

  ترسم نماذج وتنفذ مجموعة من المفروشات المنزلیة
 ).دیاتالخدا/االباجورات /المفارش(

  تختار األجزاء المالءمة من أربطة العنق لتوظیفھا في بعض
 .المفروشات ومكمالت الزى

 للقطع  والوظیفیة الفنیة الرؤیة وضع في الفنى التذوق تنمیة
 .المنفذة

 النھائى المنتج شكل إلخراج التقنیات بعض توظیف في تنوع 
 . وفنیة جمالیة بصورة

 .المحلى قللتسو یصلح منتج على الحصول كیفیة
 – معرفیة أھداف( على اشتملت: األھداف االجرائیة للبرنامج

  ) وجدانیة أھداف – مھاریة أھداف
  :في نھایة دراسة البرنامج تصبح المتدربة قادرة على أن

 :التى تھتم بالمعلومات والحقائق:األھداف المعرفیة
 تتعرف على ماھیة اعادة التدویر. 
 مستدامةتتعرف على المقصود بالتنمیة ال. 
  تذكر أھمیة اعادة التدویر في الحفاظ على البیئة من أجل

 .تحسین حیاة البشر
 تحلل أبعاد التنمیة المستدامة. 
 تفسر العالقة بین التنمیة المستدامة واعادة التدویر. 
  تتنبأ بحال المجتمع والعالم في حالة توسیع نشاط اعادة

 .التدویر
 تتعرف على مفھوم المفروشات وانواعھا. 
  تعدد المنتجات التى یمكن تنفیذھا من اعادة تدویر أرابطة

 ).الكرافت(العنق 
  تتعرف على كیفیة االستفادة المثلى من كل جزء من رابطة

 .العنق
 تفھم أھمیة وضع طبقة الفازلین أثناء التنفیذ. 
 تذكر المقصود بمصطلح بطانة وأھمیتھ. 
 تذكر أھمیة رسم باترون أساسي للمفرش و الخدادیة. 
 تعدد األدوات المساعدة أثناء االعداد والتنفیذ واالنھاء, 
 تستحدث في انھاء المنتجات. 
  ونوع القماش ) الكرافت(تتعرف على ماھیة أربطة العنق

 .المستخدم في صنعھا
 تذكر تعریف مكمالت الزى وانواعھ. 

 .التى تھتم باكتساب المھارات:األھداف المھاریة
 طة العنق للغرض المطلوب تختار الجزء المناسب من أراب

 .توظیفھ فیھ

 تتقن رسم النموذج األساسى للمفرش والخدادیة واألباجورة. 
  تحدد األدوات المساعدة التى ستقوم باالستعانة بھا اثناء

 .التنفیذ
  تستخدم ماكینة الحیاكة في انھاء المنتجات. 
  تختار الوان منسجمة من رابطة العنق مع بعضھا عند

 .مفرش والخدادیة واألباجورةتجمیعھا لعمل ال
  تجمع أجزاء الباترون ببعضھا البعض بدقة للحصول على

 .تصمیم المنتج النھائى
 تتقن وضع طبقة الفازلین على المنتج. 
 تتمكن من حیاكة الزوایا. 
 تتقن تركیب البطانة للمفرش واالباجورة. 
  تاخذ عالمات القص والحیاكة بدقة. 
  دادیة بدقةفي الخ) السوستة(تحیك السحاب. 
 تتبع الطریقة الصحیحة لحشو الخدادیة. 
 تستخدم المكواة في كل خطوة أثناء العمل. 
  توظف أفكار مبتكرة في تشطیب المفروشات ومكمالت

  .الزى
  :التى تھتم بالسلوكیات الوجدانیة: االھداف الوجدانیة

 تقدر قیمة تنمیة معارفھا وخبراتھا في  مجال اعادة التدویر. 
 مجال اعادة التدویر عامة والمنسوجات خاصة تقدر اھمیة. 
  تبدى اھتمام بأھمیة التدویر في توفیر حیاة افضل للبشر

 .والمحافظة على البیئة
 تتابع المدربة باھتمام اثناء البیان العملى. 
  تھتم بالتعرف مع زمیالتھا على تنفیذ المفروشات ومكمالت

 .الزى من اعادة تدویر الكرافت
 ون بینھا وبین زمیالتھا اثناء العملتقدر قیمة التعا. 
  تتابع المدربة باھتمام اثناء البیان العملى في انھاء المنتجات

 .المنفذة
 تكتسب اتجاھات ایجابیة نحو التنمیة المستدامة. 
 تقدر قیمة ما تعلمتھ في اخراج أعمال فنیة وجمالیة ممیزة 
 تقدر أھمیة الوقت والجھد في التنفیذ 
 ة اقامة مشروع صغیر بعد اجتیاز تقرر بصورة ایجابی

 البرنامج
 : التدریبى البرنامج محتوى :ثالثا

 بالصورة وإعداده التدریبى البرنامج محتوى بتنظیم الباحثة قامت
 السادة المتخصصین على عرضھ بعد السلیمة

 )1 ملحق( البرنامج وأھداف مالئمتھ من للتأكد 
ور یتكون من خمس محاور كل مح:على التعرف البرنامج واحتوى

  لقاء أو أكثر مدة اللقاء أربع ساعات 
التنمیة / اعادة التدویر وتعریفھا واھمیتھا: المحور االول 

 .المستدامة وتعریفھا وعالقتھا بإعادة التدویر
  ) تعریفھا واشكالھا المختلفة(أربطة العنق :المحور الثاني 
عادة تعریفھا وانواعھا وكیفیة ا(المفروشات : المحور الثالث 

  .تدویر أربطة العنق في المفروشات
وكیفیة اعادة تدویر ) تعریفھا واشكالھا(الوسائد : الرابعالمحور 

  .أربطة العنق في عمل الوسائد
انواعھا وتعریفھا (االباجورة والمعلقات:الخامسالمحور 

وكیفیة اعادة تدویر أربطة العنق في عمل ) واشكالھا
  .معلقة

تعریفھا وانواعھا (لزى مكمالت ا: السادسالمحور  
وكیفیھ اعادة تدویر أربطة العنق في ) وخصائصھا

  .مكمالت الزى
 :البرنامج وتقویم ضبط : رابعا 

 من المتخصصین للتأكد األساتذة من عدد على البرنامج عرض تم
 : التالیة البنود في الرأى وإلبداء والفنیة العلمیة الناحیة من سالمتھ
 . التدریبى البرنامج وعموض مع المحتوى اتفاق  -
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 .البرنامج في العلمى األسلوب سالمة  -
 . التدریبى البرنامج مع األھداف اتفاق - 
 . التدریبى للبرنامج المنطقى التسلسل - 
 . والمھارات المعلومات وضوح دقة - 
 . المستخدمة األفكار تنوع مدى  -
 . العلمي والمحتوى العبارات صیاغة وضوح  -
 .للتنفیذ المختلفة والتقنیات الوسائل مالئمة - 

 العبارات لبعض المقدمة المقترحات وفق التعدیل تم اآلراء إبداء بعد
  . أوضح وأدق بصورة األھداف وصیاغة

  :بناء أدوات التقویم: ثانیا
اختبار تحصیلي معرفي لتقییم المعلومات والمعارف التي یتضمنھا 

 )2ملحق.(البرنامج
ملحق .(ألداء المھارى المتضمن بالبرنامجبطاقة مالحظة لقیاس ا

5( 
لقیاس درجة قبول ونجاح االعمال ) مقیاس تقدیر(استمارة استبیان

 )7ملحق رقم . (المنفذة في ضوء متوسطات تقییم المتخصصین
: تحدید الھدف من االختبار: اعداد االختبار التحصیلي المعرفي

والمكون من صمم االختبار التحصیلي للبرنامج موضوع الدراسة 
مجموعة لقاءات بحیث یشمل االختبار على مجموعة من األسئلة 
الموضوعیة التي تستخدم كأسلوب تقویم لألھداف المعرفیة التي 

  )2ملحق .(اشتملتھا موضوع الدراسة
روعي في اعداد االختبار أن تكون األسئلة : صیاغة أسئلة االختبار

ً حتى ی ً دقیقا ً میسرة وموجزة ومحددة تحدیدا مكن تصحیحھا تصحیحا
 ً   ).2000:فؤاد أبو حطب وآخرون (دقیقا

) 2(ولذلك اعتمدت الباحثة في اعداد االختبار التحصیلي ملحق رقم 

ً على األسئلة الموضوعیة والتي تتفق مع محتوي  ً كبیرا اعتمادا
البرنامج ومع األھداف التعلیمیة حیث تم صیاغة أسئلة االختبار في 

من متعدد و أسئلة صح وخطأ وقد احتوي  صورة أسئلة االختیار
سؤال، قسمت الي ) 44(االختبار التحصیلي للمعلومات على عدد 

أسئلة اختیار من متعدد وتتم اإلجابة ) 16(أسئلة صح وخطأ، ) 28(
 .في نفس ورقة األسئلة

قامت الباحثة بوضع تعلیمات في بدایة االختبار  :تعلیمات االختبار
من االختبار وعدد األسئلة وكیفیة اإلجابة  لتوضیح من خاللھ الھدف

على األسئلة ومثال لتوضیح الطریقة الصحیحة الستخدام ورقة 
  .اإلجابة

اعدت الباحثة مفتاح لتصحیح : اعداد مفتاح تصحیح االختبار
وھو عبارة عن نموذج لورقة األسئلة ) 3ملحق رقم (االختبار

وزیع الدرجات تحتوي على اإلجابات الصحیحة في كل سؤال وتم ت
على األسئلة حیث حدد لكل سؤال درجة واحدة، أي ان مجموع 

 .درجة) 44(درجات االختبار التحصیلي المعرفي 
المقصود بصدق االختبار ان : صدق االختبار التحصیلي المعرفي

یقیس االختبار القدرة أو السمة أو االتجاه أو االستعداد الذي وضع 
باحثة طریقة صدق المحتوي وذلك االختبار لقیاسھ وقد اتبعت ال

بعرض االختبار علي مجموعة من األساتذة المتخصصین في 
ً لما یھدف  النسیج والمالبس وذلك للتأكد من محتوي االختبار وفقا
قیاسھ وذلك من اجل التحقق من حسن صیاغة مفردات االختبار ، 
وقد اقر المحكمین ارتباط المفردات باألھداف وعلي ذلك اعتبرت 

ً بناء علي عمل اختبار معامل ال باحثة االختبار التحصیلي صادقا
االرتباط بین درجات كل سؤال والدرجات الكلیة لالختبار كما 

 :یوضحھا الجدول التالي 
  .یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل سؤال والدرجات الكلیة لصدق االختبار التحصیلي المعرفي):  1(جدول 

رقم 
 السؤال

معامل 
 رتباطاال

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال 0.01 0.68 23 دال 0.01 0.57 1
 دال 0.01 0.61 24 دال 0.01 0.56 2
 دال 0.011 0.55 25 دال 0.01 0.64 3
 دال 0.01 0.77 26 دال 0.01 0.63 4
 دال 0.01 0.63 27 دال 0.01 0.68 5
 دال 0.01 0.68 28 دال 0.01 0.64 6
 دال 0.01 0.79 29 دال 0.01 0.57 7
 دال 0.01 0.57 30 دال 0.01 0.79 8
 دال 0.01 0.61 31 دال 0.01 0.60 9

 دال 0.01 0.62 32 دال 0.01 0.60 10
 دال 0.01 0.63 33 دال 0.01 0.63 11
 دال 0.01 0.68 34 دال 0.01 0.61 12
 دال 0.011 0.55 35 دال 0.01 0.68 13
 دال 0.01 0.70 36 دال 0.01 0.61 14
 دال 0.01 0.59 37 دال 0.01 0.59 15
 دال 0.01 0.53 38 دال 0.013 0.54 16
 دال 0.01 0.61 39 دال 0.01 0.57 17
 دال 0.01 0.62 40 دال 0.01 0.80 18
 دال 0.01 0.62 41 دال 0.01 0.58 19
 دال 0.01 0.77 42 دال 0.01 0.55 20
 دال 0.01 0.72 43 دال 0.01 0.70 21
 دال 0.01 0.63 44 دال 0.01 0.61 22

أن معامالت االرتباط بین درجات كل سؤال ) 1(یتضح من الجدول
 – 0.51(والدرجات الكلیة لالختبار المعرفي تراوحت ما بین 

ً عند مستوى معنویة ) 0.80 وبذلك  )0.01(وجمیعھا دالة إحصائیا

  .تعتبر أسئلة االختبار صادقھ لما وضعت لقیاسھ
ً  فیما : ثبات االختبار المعرفي یقصد بالثبات أن یكون االختبار متسقا

یعطي من نتائج فإذا اجري اختبار ما علي مجموعة من االفراد ، 
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ورصدت درجات كل فرد في ھذا االختبار ثم أعید اجراء نفس 
ً درجات كل فرد االختبار علي نفس ھذه المجموع ة ورصدت أیضا

وكذلك النتائج علي أن الدرجات التي حصل علیھا في المرة االولي 
علیھا ھؤالء الطلبة لتطبیق االختبار ھي نفس الدرجات التي حصل 

فؤاد (في المرة الثانیة أو ما یقترب منھا دل ذلك علي ثبات االختبار 
معني ذلك أن ثبات االختبار ھي محاولة لمعرفة )  2009:البھي 

مدي خلوه من األخطاء التي تغیر أداء الفرد من وقت الي آخر علي 
د تم نفس االختبار وتم حساب ثبات االختبار التحصیلي المعرفي وق

التأكد من ثبات االختبار التحصیلي المعرفي باستخدام طرق إعادة 
ً من تاریخ التطبیق األول باستخدام  االختبار بعد عشرون یوما

 :  كما یوضحھا الجداول التالیة) معامل ألفا كرونباخ (
  

  فياختبار ألفا كرونباخ لثبات االختبار التحصیلي المعر) 2(یوضح نتائج جدول ): 2(جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد األسئلة 

 0.844 44 االختبار المعرفي

قیمة معامل الثبات لالختبار التحصیلي، حیث ) 2(یبین الجدول 
، وھي نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج )0.844(بلغت 

  .تطبیق االختبار
 .معامالت الصعوبة والتمییز لثبات أسئلة االختبار المعرفي

  .یوضح معامالت الصعوبة ومعامالت التمییز لثبات أسئلة االختبار المعرفي): 3( ول جد
رقم 

رقم  معامل التمییز معامل الصعوبة السؤال
 معامل التمییز معامل الصعوبة السؤال

1 0.35 0.70 23 0.35 0.70 
2 0.30 0.60 24 0.40 0.80 
3 0.30 0.60 25 0.40 0.80 
4 0.25 0.50 26 0.35 0.70 
5 0.20 0.40 27 0.25 0.50 
6 0.35 0.70 28 0.20 0.40 
7 0.35 0.70 29 0.45 0.90 
8 0.45 0.90 30 0.35 0.70 
9 0.25 0.50 31 0.40 0.80 

10 0.35 0.70 32 0.25 0.50 
11 0.30 0.60 33 0.30 0.60 
12 0.20 0.40 34 0.35 0.70 
13 0.35 0.70 35 0.30 0.60 
14 0.40 0.80 36 0.40 0.80 
15 0.35 0.70 37 0.20 0.40 
16 0.30 0.60 38 0.30 0.60 
17 0.35 0.70 39 0.35 0.70 
18 0.40 0.80 40 0.40 0.80 
19 0.25 0.50 41 0.25 0.50 
20 0.30 0.60 42 0.35 0.70 
21 0.40 0.80 43 0.30 0.60 
22 0.20 0.40 44 0.25 0.50 

تراوحت قیم معامل الصعوبة   -:يیتبین االت) 3(  من الجدول 
، ویشیر بلوم  بأن )0.45 – 0.20(ألسئلة االختبار المعرفي بین 

 – 0.20(االختبار یعد جیدا إذا تراوح معدل صعوبة فقراتھ بین 
أو تقل ) 0.80(، فالفقرات التي تزید نسبة صعوبتھا عن ) 0.80
فان تلك الفقرات تحتاج إلى تعدیل أو حذف من ) 0.20(عن 

  )  2002الظاھر وآخرون ، (االختبار لكى یكون مناسبا 
) 0.90 – 0.40(تراوحت معامالت التمییز لفقرات االختبار بین   -

وفقا لمعیار ) 0.30(وتكون الفقرة جیدة إذا كانت قوتھا التمییزیة 
، والذي یشیر إلى كون الفقرة جیدة إذا كانت قوتھا التمییزیة )أیبل(
امل تمییز الفقرة الموجب كانت الفقرة أفضل ، وكلما زاد مع)0.30(
، مما یدل على أن القدرة التمییزیة لفقرات ) 2004: النبھان(

  . االختبار مناسبة
ھي نوع من االختبارات العلمیة التي تعتمد : االختبارات المھارىة-2

علي حكم المراقبین والفاحصین لتقویم األداء وإعطاء درجة أو 
ع استخدام مقاییس التقدیر أو قوائم المالحظة رتبة ویتطلب ھذا النو

  ) 2000:فؤاد أبو حطب، آمال صادق (
أعدت الباحثة اختبار األداء المھارى لقیاس : الھدف من االختبار

فاعلیة التعلم من خالل البرنامج وأثره علي األداء المھارى في تنفیذ 
  .بعض القطع المفروشات ومكمالت الزي 

قامت الباحثة بإعداد االختبار المھارى : رىأسئلة االختبار المھا
أسئلة تجمع في مضمونھا جمیع ) 6(في صورة ) 4(ملحق رقم 

  .المھارات التي تضمنھا البرنامج
بطاقة المالحظة ال تقل أھمیة عن   :اعداد بطاقة المالحظة-3

االختبارات التحریریة أو الوسائل الشفویة وھناك أسالیب كثیرة 
الحظة في أھمیتھا عن مقیاس التقدیر فمن المھم ومتعددة تستخدم الم

أن یالحظ المدرس تالمیذه بطریقة منظمة وبناء على مقاییس 
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وبما انھ ال توجد مقاییس ثابتة ) 1999:حسن علي سالمة(معروفة 
ومقننة تقیس مستوي األداء المھارى في تنفیذ المنتجات محتوي 

ً قامت الباحث ً موضوعیا ة ببناء بطاقة مالحظة المحاور وقیاسھا قیاسا
لتحدید المھارات المتضمنة محتوي البرنامج مع مراعات الباحثة 

  :للشروط التالیة
 ً ترتیب خطوات كل مھارة في بطاقة المالحظة في تتابع محدد وفقا

 .للتتابع المطلوب ألداء كل مھارة
تخصیص مكان امام كل عبارة یضع بھا المالحظ رایھ في أداء كل 

ً ) درجات 4(للممتاز ) درجات5(طاء خطوة وذلك بإع  3(للجید جدا
ملحق رقم (للضعیف ) درجة1(للمتوسط ) درجة 2(للجید ) درجات

4 .( 
بعد تصمیم بطاقة المالحظة تم   :صدق بطاقة المالحظة

عرضھا على المتخصصین بھدف التحقق من صدق محتوي البطاقة 
نود البطاقة وبنودھا المقترحة وذلك بإبداء الرأي في مدي مالئمة ب

للمھارات موضوع البرنامج وقد كان لھؤالء المحكمین بعض 
المقترحات الخاصة بصیاغة بعض العبارات وتمت إعادة صیاغتھا 

  .وبذلك أصبحت البطاقة في صورتھا النھائیة
للتأكد من ثبات بطاقة المالحظة قامت : ثبات بطاقة المالحظة

رجات المالحظین للتأكد الباحثة بحساب نسبة االتفاق الداخلي بین د
من ثبات البطاقة باستخدام معادلة كوبر وكانت نسبة الثبات 

  .وھي نسبة مرتفعة%) 90.12(
 :اعداد مقیاس تقییم المنتجات

  :راعت الباحثة في صیاغة بنود المقیاس الشروط االتیة
 :تحلیل المنتجات المنفذة من خالل محورین 

حتوي على ست المحور األول یقیس الجانب الجمالي وی
  .عبارات

المحور الثاني یقیس الجانب الوظیفي ویحتوي على ست 
  .عبارات

تخصیص مكان امام كل عبارة یضع فیھا المالحظ رأیھ في 
اوافق -أوافق(العبارات لكل منتج علي حدة عن طریق 

 ).غیر موافق- لحد ما
اعد مقیاس التقدیر وتم عرضھ على  :صدق مقیاس التقدیر

خصصین بھدف التحقق من صدق المحتوي مجموعة من المت
والبنود المقترحة وقد اتفق المحكمین على ترتیب بعض البنود وتم 

  .التعدیل وبذلك یكون المقیاس في صورتھ النھائیة
للتأكد من ثبات مقیاس التقدیر قامت الباحثة : ثبات مقیاس التقدیر

ن بحساب نسبة االتفاق الداخلي بین درجات المالحظین للتأكد م
ثبات مقیاس التقدیر باستخدام معادلة كوبر وكانت نسبة الثبات 

 .وھي نسبة مرتفعة%) 90,12(
Results 

  : نتائج الفرض األول للدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند "ینص الفرض األول على أنھ 

بین متوسطي درجات المتدربین في )  ≥0,05 (مستوى 
، ".قبل وبعد التدریب لصالح التطبیق البعديالمعارف المكتسبة 

" ت"والختبار صحة ھذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار 
، وجاءت النتائج كما ھو موضح )المرتبطة(للعینات المزدوجة 

  ):4(بالجدول 

  .عرفيیوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار الم): 4(جدول 

متوسط  التطبیق  
 الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"اختبار 

درجات  )ت(قیمة 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

االختبار 
 المعرفي

التطبیق 
 2.09 13.55 القبلي

التطبیق  0.001 19 30.58
 2.99 41.00 البعدي

لداللة الفروق بین متوسطي " ت"یبین نتائج اختبار ) 4(الجدول 
المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المعرفي، درجات 

واالنحراف ) 13.55(حیث بلغ متوسط درجات التطبیق القبلي 
) 41.0(وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي ) 2.09(المعیاري 

) 30.58" (ت"، وبلغت قیمة )2.99(واالنحراف المعیاري 
ً ، مما یدل على وجود ف)0.001(ومستوى الداللة  روق دالة إحصائیا

  .بین التطبیقین في االختبار المعرفي لصالح التطبیق البعدي
  :یوضح ذلك) 1(والشكل البیاني 

  
یوضح متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي ): 1(شكل 

  .والبعدي لالختبار المعرفي
یتبین تحقق الفرض ) 1(ونتائجھ والشكل البیاني ) 4(من الجدول 
اسة ،  حیث أن نتائج الفرض األول تتفق مع كال من األول للدر

في نجاح االختبار ) 2007(حازم عبد المنعم وحاتم الرفاعي
المعرفي البعدي للخریجین واكسابھم المعارف  و كذلك كال من  

، لمیاء عبد ) 2011(، عزیزة أبو جاللة) 2010(لمیاء عبد الفتاح
االختبار المعرفي في نجاح )  2014(، عزة سالم ) 2012(الفتاح

  .البعدي 
  : نتائج الفرض الثاني للدراسة
توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند "ینص الفرض الثاني على أنھ 

بین متوسطي درجات المتدربین في )  ≥0,05 (مستوى 
المھارات المكتسبة في تنفیذ بعض المنتجات قبل وبعد التدریب 

الفرض، استخدمت  ، والختبار صحة ھذا"لصالح التطبیق البعدي
، وجاءت النتائج )المرتبطة(للعینات المزدوجة " ت"الباحثة اختبار 

  )5(كما ھو موضح بالجدول 

  .یوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المھارى): 5(جدول 

متوسط  التطبیق  
 الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

 "ت"اختبار 

 مستوى الداللة درجات الحریة )ت(قیمة 

االختبار 
 المھاري

 0.0 0.0 التطبیق القبلي
 3.76 38.20 التطبیق البعدي 0.001 19 45.39
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لداللة الفروق بین متوسطي " ت"یبین نتائج اختبار ) 5(الجدول 
درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المھارى، 

واالنحراف ) صفر(لغ متوسط درجات التطبیق القبلي حیث ب
) 38.20(وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي ) صفر(المعیاري 

) 45.39" (ت"، وبلغت قیمة )3.76(واالنحراف المعیاري 
ً )0.001(ومستوى الداللة  ، مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا

یق البعدي والشكل بین التطبیقین فى االختبار المھارى لصالح التطب
  :یوضح ذلك) 2(البیاني 

  
یوضح متوسطي درجات المتدربین في ): 2(شكل                

  .التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المھارى
یتبین تحقق الفرض ) 2(ونتائجھ والشكل البیاني ) 5(من الجدول 

  .الثاني للدراسة
جیالن الطناني ویتضح من الفرض الثاني أنھ اتفق مع دراسة  ، 

في ارتفاع مستوي اتقان الطالبات للمھارة ) 2012(وزینب السباعي
) 2013(وكذلك  أكدت دراسة كال من  رشا الجوھري ونادیة عامر

، شادیة سالم وأماني دمحم ) 2015(، وكذلك دراسة زیزي عمر
، ایناس عبد المعز ) 2016(، عطیات علي ورجاء دمحم) 2015(

في فروق ذات داللة احصائیة لصاح   )2017(ولمیاء القاضي
  .التطبیق المھاري البعدي 

  : نتائج الفرض الثالث للدراسة
≥ یحقق البرنامج التدریبي فاعلیة : "ینص الفرض الثالث على أنھ

لدى )  المعارف المكتسبة(نحو تنمیة الجانب المعرفي  0.6
  ".المتدربین من شباب الخرجین

دمت الباحثة معادلة نسبة والختبار صحة ھذا  الفرض، استخ
للحكم على الفعالیة ) 0.6(الفاعلیة لماك جوجیان والذى حدد النسبة 

  ):6(، وجاءت النتائج كما ھو موضح في جدول 

  .لدى المتدربین من شباب الخریجین) المعارف المكتسبة(یوضح فاعلیة البرنامج التدریبي نحو تنمیة الجانب المعرفي ): 6(جدول 

توسط م التطبیق  
 الدرجات

الدرجة 
 نسبة التحسن نسبة الفعالیة العظمى

االختبار 
 المعرفي

 13.55 التطبیق القبلي
50 0.75 54.90% 

 41.00 التطبیق البعدي

نسبة الفاعلیة للبرنامج التدریبي والتي بلغت ) 6(یبین الجدول 
والتي حددھا ماك جوجیان ) 0.6(وھى نسبة أكبر من ) 0.75(

فاعلیة البرنامج، مما یدل على أن البرنامج التدریبي  للحكم على
ً وأدى إلى تنمیة الجانب المعرفي  الذى استخدمتھ الباحثة كان فعاال

لدى المتدربین من الصم وضعاف السمع، كما ) المعارف المكتسبة(
  %). 54.90(بلغت نسبة التحسن 

  
ب یوضح فاعلیة البرنامج التدریبي نحو تنمیة الجان): 3(شكل 

  .لدى المتدربین من شباب الخریجین) المعارف المكتسبة(المعرفي 

حیث یعلو منحنى درجات : یوضح ذلك) 3(والشكل البیاني 
  .المتدربین في التطبیق البعدي منحنى درجاتھم في التطبیق القبلي

یتبین تحقق الفرض ) 3(ونتائجھ والشكل البیاني ) 6(من الجدول 
الفرض الثالث أنھ اتفق مع دراسة الثالث للدراسة ، ویتضح من 

عزة عبد (وھذا ما تؤكده  دراسة  ) 2009:أماني عبد المقصود(
  ) .2019تغرید الضاوي (، )2018:زیزي عمر(،  ) 2014:العلیم 

  : نتائج الفرض الرابع للدراسة
≥ یحقق البرنامج التدریبي فاعلیة : "ینص الفرض الرابع على أنھ

في تنفیذ ) المھارات المكتسبة(ارى نحو تنمیة الجانب المھ 0.6
  ".بعض المنتجات لدى المتدربین من شباب الخریجین

والختبار صحة ھذا الفرض، استخدمت الباحثة معادلة نسبة الفاعلیة 
للحكم على الفعالیة، وجاءت ) 0.6(لماك جوجیان والذى حدد النسبة 
  ):7(النتائج كما ھو موضح في جدول 

  .لدى المتدربین من شباب الخریجین) المھارات المكتسبة(البرنامج التدریبي نحو تنمیة الجانب المھارى  یوضح فاعلیة): 7(جدول 
 نسبة التحسن نسبة الفعالیة الدرجة العظمى متوسط الدرجات التطبیق  

 االختبار المھارى
 0.0 التطبیق القبلي

50 0.76 76.40% 
 38.20 التطبیق البعدي

نسبة الفاعلیة للبرنامج التدریبي والتي بلغت ) 7(یبین الجدول 
والتي حددھا ماك جوجیان ) 0.6(وھي نسبة أكبر من ) 0.76(

للحكم على فاعلیة البرنامج، مما یدل على أن البرنامج التدریبي 
ً وأدى إلى تنمیة الجانب المھارى  الذى استخدمتھ الباحثة كان فعاال

تجات من قبل المتدربین في تنفیذ بعض المن) المھارات المكتسبة(
  %). 76.40(من شباب الخریجین ، كما بلغت نسبة التحسن 

حیث یعلو منحنى درجات : یوضح ذلك) 4(والشكل البیاني 
  .المتدربین في التطبیق البعدي منحنى درجاتھم في التطبیق القبلي

  
  .لدى المتدربین من شباب الخریجین) ارات المكتسبةالمھ(یوضح فاعلیة البرنامج التدریبي نحو تنمیة الجانب المھارى ): 4(شكل 
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یتبین تحقق الفرض ) 4(ونتائجھ والشكل البیاني ) 7(من الجدول 
شادیة سالم وأماني (الرابع للدراسة واتفاقھ مع دراسة 

( ، ) 2016:رشا جوھر(وكذلك دراسة كال من  ) 2015:شعبان
د الضاوي تغری(، )  2010:نادیة السید( ، ) 2010:رباب السید

فاعلیة البرنامج التدریب في تنمیة الجانب المھاري ) 2019
  للمتدربات 

  :النتائج االحصائیة لبطاقة مالحظة الجانب المھارى
ً ، جید ، متوسط "تم التصحیح على مقیاس خماسي  ممتاز ، جید جدا

على الترتیب، وتم حساب ) 1،  2،  3،  4،  5(بأوزان " ، ضعیف
 – 5(أصغر وزن من أعلى وزن في المقیاس المدى ، وذلك بطرح 

بھدف تحدید الطول الفعلي ) 5(على ) 4(، ثم قسمة المدى )4=  1
، وھذا یعنى أن المستوى ) 5  =0.80 4(لكل مستوى،  وكانت 

، وأن المستوى )0.80+  1(وأقل من ) 1(یقع بین القیمة " ضعیف"
، وأن )0.80+  1.80(وأقل من ) 1.80(یقع بین القیمة " متوسط"

، )0.80+ 2.60(وأقل من ) 2.60(یقع بین القیمة " جید"المستوى 

ً "وأن المستوى  + 3.40(وأقل من ) 3.40(یقع بین القیمة " جید جدا
  ).5.0(إلى ) 4.20(بین القیمة " ممتاز"، ویقع المستوى )0.80

رئیسیة / وبذلك یكون الوزن المرجح إلجابات كل مھارة فرعیة 
  :على النحو التالي

  )ضعیف(    1.79 – 1
  )متوسط(    2.59 – 1.80

  )جید(    3.39 – 2.60
3.40 – 4.19    ) ً   )جید جیدا

  )ممتاز(    5.0 – 4.20
 ً وتم حساب متوسط الدرجات للمھارة الرئیسیة وللبطاقة ككل وفقا

  .للمتوسط المرجح للمقیاس المتدرج الخماسي المستخدم
ً لعدم وجود درجات قبلیة لبطاقة المالحظة تم استخدام اختبار  ونظرا

للعینة الواحدة لمقارنة متوسطات الدرجات البعدیة بدرجة " ت"
، وجاءت النتائج "جید"المناظرة للمستوى ) 3(الحیاد للمقیاس وھى 

  : على النحو التالي
  .للمھارات الرئیسیة وبطاقة المالحظة " ت"یوضح نتائج اختبار ): 8( جدول 

درجة   المھارة الرئیسیة
 الحیاد

توسط م
 الدرجات

االنحراف 
 المعیارى

 "ت"اختبار 
قیمة 

 )ت(
درجات 

 الحریة
  مستوى
 الداللة

 0.001 19 19.13 0.30 4.30 3 خطوات تنفیذ مفرش المنضدة 
 0.001 19 23.77 0.25 4.34 3 خطوات تنفیذ وسادة 
 0.001 19 25.02 0.26 4.47 3 خطوات تنفیذ وسادة 

 0.001 19 14.34 0.43 4.39 3 خطوات تنفیذ االباجورة
 0.001 19 36.77 0.19 4.57 3 خطوات تنفیذ المعلقة  

 0.001 19 31.53 0.22 4.57 3 خطوات تنفیذ ساعة حائط 
 0.001 19 16.48 0.41 4.52 3 خطوات تنفیذ وشاح الرقبة 

 0.001 19 24.37 0.30 4.63 3 خطوات تنفیذ اكسسوار
 0.001 19 48.64 0.14 4.52 3 بطاقة المالحظة

لداللة الفروق بین " ت"یبین نتائج اختبار ) 8(الجدول   
متوسطات درجات المھارات الرئیسیة وبطاقة المالحظة ككل 

، حیث جاءت جمیع متوسطات الدرجات )3(ودرجة الحیاد 
) 3(للمھارات الرئیسیة وبطاقة المالحظة أعلى من درجة الحیاد 

ما بین " ت"كما تراوحت قیم ، )4.63 – 4.30(وتراوحت ما بین 
ً عند مستوى داللة ) 48.64 – 14.34( وجمیعھا دالة احصائیا
، مما یدل على تحسن الجانب األدائي المھارى لدى )0.001(

  المتدربین 
  .النتائج االحصائیة لبطاقة تقییم المنتج

موافق، موافق إلى حد ما، غیر "تم التصحیح على مقیاس ثالثي 
على الترتیب، وتم حساب المدى، وذلك ) 1، 2 ،3(بأوزان " موافق

، ثم )2=  1 – 3(بطرح أصغر وزن من أعلى وزن في المقیاس 
بھدف تحدید الطول الفعلي لكل مستوى، ) 3(على ) 2(قسمة المدى 

ً   3  =0.67 2(وكانت  غیر "، وھذا یعنى أن المستوى )تقریبا
ن المستوى ، وأ)0.67+  1(وأقل من ) 1(یقع بین القیمة " موافق

+  1.67(وأقل من ) 1.67(یقع بین القیمة " أوافق إلى حد ما"
  ).3.0(إلى ) 2.33(بین القیمة " موافق"، ویقع المستوى )0.67

  :وبذلك یكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة على النحو التالي
  )غیر موافق(    1.66 – 1

  )موافق إلى حد ما(    2.33 – 1.67
  )موافق(    3.0 – 2.34

ً و تم حساب متوسط الدرجات للمھارة الرئیسیة وللبطاقة ككل وفقا
  .للمتوسط المرجح للمقیاس المتدرج الثالثي المستخدم

ً لعدم وجود درجات قبلیة لبطاقة المالحظة تم استخدام اختبار  ونظرا
للعینة الواحدة لمقارنة متوسطات الدرجات البعدیة بدرجة " ت"

، وجاءت النتائج "جید"رة للمستوى المناظ) 3(الحیاد للمقیاس وھى 
  :على النحو التالي

  .مدى تحقق الجانب الجمالي في المنتجات البحثیة: أوالً 
وللتأكد من مدى تحقق الجانب الجمالي في المنتجات البحثیة، قامت 
الباحثة بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات البحثیة 

عدد عناصر الجانب (الجمالي باستخدام التكرارات الكلیة للجانب 
ً لمقیاس ثالثي متدرج، وجاءت ) عدد المحكمین×الجمالى وفقا

  ):9(النتائج كما ھو مبین في الجداول 

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المتخصصین): 9(جدول    .مدى تحقق الجانب الجمالي في المنتجات البحثیة وفقا

رقم 
 المنتج

 االستجابة
مجموع 
 األوزان

لمتوسط ا
 المرجح

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
الجودة 

(%) 

درجة 
 الترتیب الموافقة

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

 1 موافق 98.33 0.22 2.95 118 - 2 38 1
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 2  موافق 95.0 0.36 2.85 114 - 6 34 2
 3 موافق 94.17 0.38 2.83 113 - 7 33 3
 4 موافق 91.67 0.44 2.75 110 - 10 30 4
 5 موافق 89.17 0.47 2.68 107 - 13 27 5
 6 موافق 86.67 0.59 2.60 104 2 12 26 6
 مكرر 4 موافق 91.67 0.63 2.75 110 4 2 34 7
 مكرر2 موافق 95.0 0.36 2.85 114 - 6 34  8
اتفاق أفراد عینة الدراسة من المتخصصین : یتبین)  9(من الجدول 

في المنتجات البحثیة، حیث جاءت  حول تحقیق الجانب الجمالي
تقییمات معامالت الجودة للمنتجات البحثیة مرتفعة ووقعت 

بناًء على ) موافق(استجابات المتخصصین نحوھا في مستوى 
التدرج الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما بین 

وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات %) 98.33 - % 84.17(نسبة 
، مما یوضح تحقیق الجانب الجمالي في )2.95 – 2.60(ما بین 

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة من  المنتجات البحثة وفقا
المتخصصین حیث التوافق اللونى للمنتج  المنفذ، مستوى االبتكار 
والتجدید فى المنتج ، مدى مالءمة المنتج المنفذ للذوق العام، دقة 

ج ، التمیز والتفرد في توظیف تنفیذ المنتج، حداثة تصمیم المنت
ایمان (الوحدة الزخرفیة المستحدثة و ذلك یتفق مع دراسة 

رشا عباس ( في األداء الجمالي للمودیالت المنفذة ،) 2010:خضیر
في ) 2018:راویة عبد الباقي( ، ودراسة كالمن ) 2013:ووفاء دمحم

سة انتاج العدید من المنتجات التي تحقق الجانب الجمالي ، ودرا
وإقرار السادة المختصین بصالحیة ) 2014:عزة سرحان (

  .المنتجات من الجانب الجمالي
 ً   .مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة: ثانیا

وللتأكد من مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة، قامت 
الباحثة بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات البحثیة 

عدد عناصر الجانب (ستخدام التكرارات الكلیة للجانب الوظیفي با
ً لمقیاس ثالثي متدرج، وجاءت ) عدد المحكمین×الوظیفى وفقا

  ):12(النتائج كما ھو مبین في الجداول 

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المتخصصین): 10(جدول    .مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة وفقا

 رقم
 المنتج

 االستجابة
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
الجودة 

(%) 

درجة 
 الترتیب الموافقة

 موافق
موافق 
إلى حد 

 ما

غیر 
 موافق

 1 موافق 98.18 0.23 2.95 324 - 6 104 1
 4 موافق 91.82 0.43 2.75 303 - 27 83 2
 3 فقموا 94.24 0.38 2.83 311 - 19 91 3
 7 موافق 86.36 0.49 2.59 285 - 45 65 4
 6 موافق 86.67 0.59 2.60 286 6 32 72 5
 8 موافق 84.24 0.60 2.53 278 6 40 64 6
 2 موافق 96.67 0.30 2.90 319 - 11 99 7
 5 موافق 89.09 0.47 2.67 294 - 36 74  8
اتفاق أفراد عینة الدراسة من : یتبین)  10(من الجدول 

تخصصین حول تحقیق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة، الم
حیث جاءت تقییمات معامالت الجودة للمنتجات البحثیة مرتفعة 

بناًء ) موافق(ووقعت استجابات المتخصصین نحوھا في مستوى 
على التدرج الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما 

المتوسط المرجح وتراوح %)  98.18- % 84.24(بین نسبة 
، مما یوضح تحقیق الجانب )2.95 – 2.53(للمنتجات ما بین 

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة  الوظیفي في المنتجات البحثیة وفقا
من المتخصصین مدى مالءمة المنتج للغرض المنفذ، جودة 

المنتجات المنفذة، مدي تعظیم دور التمیة المستدامھ في المنتج ، 
للمنتج ، مدي توظیف التقنیة المستخدمة، إمكانیة  األداء الوظیفي

في ) 2018:راویة عبد الباقي(تسویق المنتج  وذلك یتفق مع دراسة 
دمحم عبد (، ) 2014(تحقیق الجانب الوظیفي للمنتجات ، رشا عباس

، وكما أكدتھ ) 2016:عزة سرحان (، ودراسة ) 2015:الغفور
  .جانب الوظیفيفي تحقیق ال) 2016:شیماء حلیبة (دراسة 

 ً   .التقییم الكلى للمنتجات البحثیة: ثالثا
وإلجراء التقییم الكلى للمنتجات البحثیة، قامت الباحثة بحساب 
المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات البحثیة باستخدام 

عدد ×عدد عناصر االستبانة (التكرارات الكلیة لالستبانة 
ً لمقیاس ثالثي متدرج،) المحكمین وجاءت النتائج كما ھو مبین  وفقا

  ):11(في الجدول 
            

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المتخصصین): 11(جدول    .التقییم الكلى للمنتجات البحثیة وفقا

رقم 
 المنتج

 االستجابة
مجموع 
 األوزان

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
مستوى  2كا المعیاري

 الداللة

معامل 
الجودة 
(%) 

درجة 
موافق إلى  موافق الترتیب لموافقةا

 حد ما
غیر 
 موافق

1 142 8 - 442 2.95 0.23 
564.23 0.001 

 1 موافق 98.22
 4 موافق 92.67 0.42 2.78 417 - 33 117 2
 3 موافق 94.22 0.38 2.83 424 - 26 124 3
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 5 موافق 87.78 0.48 2.63 395 - 55 95 4
 6 موافق 87.33 0.56 2.62 393 6 45 99 5
 7 موافق 84.89 0.60 2.55 382 8 52 90 6
 2 موافق 97.56 0.26 2.93 439 - 11 139 7
 مكرر 3 موافق 94.22   0.38 2.83 424 - 26 124  8
اتفاق أفراد عینة الدراسة من المتخصصین : یتبین) 11(من الجدول 

تقییمات معامالت  حول التقییم الكلى للمنتجات البحثیة، حیث جاءت
الجودة للمنتجات البحثیة مرتفعة ووقعت استجابات المتخصصین 

بناًء على التدرج الثالثي للوزن ) موافق(نحوھا في مستوى 
 - . % 84.89(المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما بین نسبة 

 –2.55(وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات ما بین %) 98.22
ً بین المنتجات البحثیة ، كما تبین وجود )2.95 فروق دالة احصائیا

، جاء )0.001(ومستوى الداللة ) 564.23" (2كا"حیث بلغت قیمة 
، یلیھ %)98.22(في المرتبة األولى بمعامل جودة ) 1(المنتج رقم 
، ثم %)97.56(في المرتبة الثانیة بمعامل جودة ) 7(المنتج رقم 
، ویأتي %)94.22(جودة  في المرتبة الثالثة بمعامل) 3(المنتج رقم 

بعد ذلك المنتجات األخرى حسب معامل الجودة لكل منھا وذلك 
رشا عباس ( ،) 2018(راویة عبد الباقي (یتفق مع دراسة كال من  

في ) 2016:رشا الجوھري( ،) 2016:عزة سرحان (، ) 2014:

  .تحقیق معاییر الجودة للمنتجات المنفذة
Recommendations  : 

مة دورات تدریبیة  لطالبات االقتصاد المنزلي  لنشر ثقافة التنمیة اقا
 المستدامة وعالقتھا باألقسام المختلفة وكیفیة تفعیلھا في كل قسم 
اقامة برامج تدریبیة عن مفھوم المنتج المستدام وكیفیة تفعیلھ في 

 أقسام االقتصاد المنزلي 
 یرة، بإنتاجمشاریع  صغ عمل في الدراسة موضوع من االستفادة

 في  االسواق إعادة التدویر وتطرح من مشغوالت
زیادة الوعي  للفئات المختلفة في المجتمع بالعالقة بین  إعادة 

 التدویر و التنمیة المستدامة 
زیادة الوعي بأھمیة إعادة التدویر في زیادة الدخل االقتصادي 

 والحفاظ علي البیئة 

  البرنامج التدریبي المنتجات المنفذة أثناء) 12( جدول 
  الوصف  المنتج  اسم المنتج

  مفرش مائدة 

 

مفرش مائدة دائري  عبارة عن مجموعة من أربطة 
العنق  تم قصھا وفقا لباترون معد لمفرش و مقوي 
بالفازلین ولھ بطانة من الستان مع مراعاة تناسق 

  وانسجام االلوان

  خدادیة

  

الخلف  من الستان ومقفولة من 40*40خدادیة مقاس 
بسوستھ وتم عداد باترون الخدادیة و اعادة تدویر 
بعض أربطة العنق في تنفیذ الخدادیة مع مراعاة 

  تناسق وانسجام االلوان

  خدادیة

  

من الستان ومقفولة من الخلف  40*40خدادیة مقاس 
بسوستھ وتم عداد باترون الخدادیة و اعادة تدویر 

مراعاة  بعض أربطة العنق في تنفیذ الخدادیة مع
  تناسق وانسجام االلوان

وحدة أضاءة 
  )اباجورة(

  

وحدة اضاءة تم تنفیذ شابوه من أربطة العنق وفقا 
  للباترون المعد مع مراعاة تناسق وانسجام االلوان
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  معلقة دائریة

  

معلقة حائط تم تجھیز الباترون وقص أربطة العنق 
بحیت تكتمل مع بعضھا في دائرة مع مراعاة تناسق 

  سجام االلوان وان

  ساعة حائط 

  

معلقة حائط تم تجھیز الباترون وقص أربطة العنق 
بحیت تكتمل مع بعضھا في دائرة مع مراعاة تناسق 

  وانسجام االلوان 

اكسسوار للرقبة 
  )قالدة (

  

اكسسوار للرقبة من رباط عنق تم حشوه ثم التطریز 
  باللؤلؤ ولھ استیكر جانبي لسھولة االرتداء 

ار للرقبة اكسسو
  )وشاح (

  

وشاح للرقبة تم تطویع رباط عنق  بعدة بخطوات  
  لیعطي وشاح للرقبة في طرفة وردة 
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كحرفة یدویة لتلبیة احتیاجات المجتمع المعاصر، مجلة العمارة 
والفنون والعلوم اإلنسانیة، الجمعیة العربیة للحضارة والفنون 

  .اإلسالمیة
فعالیة تدریب ) : 2010(رباب دمحم السید، شیماء أحمد إبراھیم  .16

رواد المدارس الحقلیة الكساب بعض المھارات الیدویة وقیاس 
اتجاھاتھم نحو دور مؤسسات التربیة النوعیة في المشاركة 

المجتمعیة، المؤتمر العلمي السنوي العربي الخامس، الدولي 
 .الثاني، كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة

): 2018(شاوىرحاب جمعة ابراھیم وشیرین ریاض المن .17
تصمیم وتنفیذ كرافتات رجالى مالئمة وظیفیا وجمالیا بالدمج 

 ".بین التراكیب النسجیة المنتجة من خامات سلیلوزیة
فاعلیة ): 2013(رشا عباس الجوھري، نادیة عبد المنعم عامر .18

برنامج مقترح في التطریز الیدوي لخدمة المشروعات 
التربیة الصغیرة كمصدر للدخل األسري، مجلة بحوث 

 .النوعیة، جامعة المنصورة
): 2014(رشا عباس الجوھري ووفاء دمحم سماحة ،صبره الفھد  .19

رؤي جدیدة لحقائب الید المنفذة بغرز التریكو الیدوي واتجاه 
طالبات الجامعة نحو اقتناءھا ، المجلة المصریة للدراسات 

 .، مصر10المتخصصة ،عدد 
مج تدریبي في اثراء فاعلیة برنا): 2016(رشا عباس الجوھري .20

المفروشات ببعض أسالیب التطریز لتحسین المستوي 
االقتصادي لألسر المصریة، مجلة بحوث التربیة النوعیة، 

 .جامعة المنصورة
برنامج  ،"المستدامة التنمیة نظریة :()2006   ( حداد ریمون .21

 بیروت اللبنانیة، الجامعة في األبحاث دعم
مبادئ القیاس والتقویم ): 2002(زكریا دمحم الظاھر و آخرون .22

 .في التربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان األردن
تصور برنامج تدریبي قائم علي ): 2015(زیزي حسن عمر .23

مھارات التدریس الفعال لتلبیة االحتیاجات التدریبیة لمعلمات 
 .االقتصاد المنزلي، مجلة كلیة التربیة، جامعة اإلسكندریة

برنامج تدریبي لمعلمات االقتصاد ): 2018(زیزي حسن عمر .24
المنزلي لتحسین مستوي التنور التكنولوجي واالتجاه نحوه في 

ضوء معاییر جودة التعلم االلكتروني، دراسات عربیة في 
 .التربیة وعلم النفس، رابطة التربویین العرب

اعادة تدویر العوادم النسجیة ):2004(زینب أحمد عبد العزیز .25
لجانب الك على ذثر ة وأزھلجاالمالبس ا لصلبة فى صناعةا

سالة ر –لمنزلى د االقتصااكلیة  –"  البیئى واالقتصادى
 . لمنوفیة اجامعة  -راه كتود

بحث ): 2018( حجاج الحمید عبد ،دمحم فوده محمود كمال سحر .26
  جامعة المنصورة  –منشور ، مؤتمر كلیة التربیة النوعیة 

لیة برنامج تدریبي لتنمیة فاع): 2008(سماح عبد الفتاح إبراھیم .27
وعي ربة االسرة نحو تأثیث وتجمیل المسكن وعالقتھ بالتوافق 

االسري ، رسالة دكتوراة ، كلیة االقتصاد المنزلي ، جامعة 

 .المنوفیة 
، المؤتمر الدولى االول ،العربى الخامس عشر "السیدات .28

  .مارس27/28لالقتصاد المنزلى،
برنامج ): 2015(هللا شادیة صالح حسن، كریمة دمحم حبیب .29

تدریبي مقترح لتنمیة مھارات متدربات الوحدة اإلنتاجیة في 
قسم المالبس والنسیج، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة 

 .المنصورة
كلیة  - بحث منشور ): 2016(شیماء محمود عبد الغني حلیبھ  .30

 م2016 – 20العدد  –التربیة جامعة بورسعید 
امكانیة االستفادة ):"2012(مصطفىصافیناز سمیر وھبھ هللا  .31

، "من اربطة العنق الرجالى فى اثراء جمالیات مالبس السیدات
 المؤتمر الدولى االول ،العربى الخامس عشر لالقتصاد المنزلى

فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة ): 2014(عزة عبد العلیم سرحان .32
مھارات الطالبات في تطریز أقمشة األوبیسون باستخدام 

مات الفرعونیة لتنفیذ منتجات سیاحیة، مجلة بحوث التصمی
 . التربیة النوعیة، كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة

برنامج تدریبي لتنفیذ وحدات ): 2016(عزة عبد العلیم سرحان .33
من الكروشیھ األیرلندي متعددة األغراض تصلح لعمل مشروع 

 .ةصغیر، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة المنصور
مجلة االقتصاد ) : 2018(عزة سرحان ،عبیر راغب اإلتربي .34

  جامعة المنوفیة –عدد ینایر  -28المنزلي ، مجلد 
برنامج تدریبي لطالبات قسم تصمیم ): 2014(عزة دمحم سالم .35

األزیاء لتنمیة معارف ومھارات إعداد العینة في مصانع 
المالبس الجاھزة، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة 

 .منصورةال
برنامج مقترح في تصمیم ): 2011(عزیزة مسعد أبو جاللة .36

األزیاء لتنمیة الوعي الملبسي لدي طالبات االقتصاد المنزلي 
بكلیة التربیة النوعیة، رسالة ماجستیر، قسم المناھج وطرق 

 .التدریس، كلیة التربیة بدمیاط، جامعة المنصورة
فاعلیة ): 2016(عطیات علي عبد الحكیم، رجاء مصطفي دمحم .37

برنامج تدریبي إلكساب مھارات التوصیل الزخرفي وتوظیفھا 
في إثراء قطعة ملبسیة، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة 

 .المنصورة
دة عاإ):" 2017(، راندا دمحم المغربىر ھلدین سید جود اعما .38

ما قبل ل فاأطالقمشة  كمدخل لزخرفة مالبس ایر بقایا وتد
  .4العدد - 7مجلد  –میم الدولیة مجلة التص -" سةرلمدا

‘ علم النفس التربوي ): 2000(فؤاد أبو حطب ، امال صادق  .39
 .، مكتبة االنجلو المصریة ، القاھرة  6طبعة 

علم النفس االحصائي وقیاس العقل ): 2009(فؤاد البھي السید .40
 .البشري، دار الفكر العربي، القاھرة

تدریبي لتأھیل برنامج ): 2010(لمیاء إبراھیم عبد الفتاح  .41
الخریجات لصناعة بعض مكمالت المالبس من بقایا االقمشة، 
المؤتمر العلمي السنوي العربي الخامس، كلیة التربیة النوعیة، 

 .جامعة المنصورة
برنامج تدریبي ): 2012(لمیاء إبراھیم عبد الفتاح وأخرون .42

لطالبات االقتصاد المنزلي بكلیة التربیة النوعیة علي تدریج 
ج مالبس األطفال، المؤتمر العلمي السنوي العربي الرابع، نموذ

 .كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة
ادارة الموارد البشریة فى ):"2008(دمحم أیمن عبد اللطیف .43

كلیة  -"االسس العلمیة والممارسات التطبیقیة–مواقع العمل 
 .الطبعة االولى–جامعة القاھرة –التجارة 

دراسة تأثیر ارتفاع ): 2015(فور وأخروندمحم جمال عبد الغ .44
الغرز المعلقة في ابتكار تصمیمات اقمشة تریكو اللحمة، مجلة 

 .بحوث التربیة النوعیة، جامعة المنصورة
برنامج مقترح لالستفادة من مھارات ): 2010(دمحم دمحم أبو احمد .45

التطعیم بالصدف في تدریس الصم وضعاف السمع إلقامة 
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، كلیة التربیة النوعیة بالمنصورة، مشروع انتاجي صغیر
 .جامعة المنصورة

فاعلیة برنامج تدریبي قائم علي تقنیات ):2013(مروة دمحم الباز .46
في تنمیة مھارات التدریس االلكتروني واالتجاه  2.0الویب 

نحوه لدي معلمي العلوم اثناء الخدمة ، مجلة التربیة العلمیة ، 
 112:116، 2،عدد 16مصر ،مج 

تاثیر اختالف زوایا میل وامتدادات ):"2007(زيمنى حجا .47
التركیب النسجى المبردى وبعض متغیرات التركیب البنائى 

ماجستیر غیر  - "على الخواص الوظیفیة الربطة العنق الرجالى
  .جامعة المنوفیة –كلیة االقتصاد المنزلى  –منشورة 

الوصول الى نموذج لتحقیق ):"2015(منى محمود شمس الدین .48
مجلة التصمیم  -"امة فى تصمیم المنتجات الخزفیةاالستد
  .2العدد -5مجلد -الدولیة

اساسیات القیاس في العلوم السلوكیة، ): 2004(موسي النبھان .49
 .دار الشروق للنشر، عمان األردن

فاعلیة برنامج تعلیمي ): 2010(نادیة السید الحسیني وأخرون .50

یكو الیدوي، في التر" الجیرسیھ"لتعلم مھارة الغرزة األساسیة 
 .مجلة التربیة، جامعة األزھر

دلیل تقییم برامج التدریب، المعھد القضائي ): 2012(نادیة سعد .51
الفلسطیني، برنامج تعزیز العدالة الفلسطینیة، منحة من الشعب 

 .األمریكي
): 2015(ھدي خضري محمود وأمیمة رءوف عبد الرحمن .52

لغرزة  فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة المعارف والمھارات
البرومستیك لطالبات قسم االقتصاد المنزلي، مجلة بحوث 

 .التربیة النوعیة، جامعة المنصورة
): 2018(ىلقطردر القااعبد ء عااوى و دلنواعبد هللا ء ناھ .53

لمنتجة من أة المرالتنفیذیة لمالبس ت التقنیاوایة رالبتكاالقیم ا"
" نكالمانیالتصمیم على ب الجینز بأسلون البنطلوایر وتددة عاإ

 1العدد -8مجلد –مجلة التصمیم الدولیة  –
التعلیم   وعقد العالي التعلیم مساھمات ) :2012   ( معال وائل .54

 بجریدة الوطن  منشور مقال ،"المستدامة التنمیة أجل من
 

 


