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  :Abstractلبحث اخص مل

 اب ة وك ذلك ع دم معرفتھ الكتاءة والقراب  البح ث ف ى ع دم معرفتھ ا المتعلمة  ف ى ھ ذالریفیة غیر اة المراتبرز مشكلة 
فى تعل م  اعدھان نسایجب  المسطرة ولذام استخداو اس القیات بشریط اسالمقاخذ البسیطة كالتفصیل ات اببعض تقنی

 المس طرة  وذل ك ب دمجھاو اس القیالید كبدیل لشریط ام استخدات باسالمقاخذ اعلى كیفیة  ادریبھمج لتاذلك بعمل برن
 ائلتھ انح و ع اتھائم ة ب ین مس ئولیالمواحت ى تس تطیع .ت المتعلم ات غی ر الس یدائیة تعتن ى بت دریب انس  تافي جمعی

ذل ك  المجتم ع، فیمكنھ ان تج ف ى كة وب ذلك تص بح عض و مالحیالیدویة كالحرف ابتعلم بعض  اغھار وقت فراستثماو
لوق ت تعتن ى اس ب، وف ى نف س ادى منامس توى م  اس رتھوال ای وفر لھ  امم  اتھ او بی ع بع ض منتجا امن تجمی ل بیتھ 

س  رة منتج ة ف  ى اوتص بح  اس  رتھان تس عد اس  ره وب ذلك تس  تطیع الاخ ل اء دانتم  الالش عور باایول  د لدیھ امم  اءھ ابناب
ة الم رامج لتعل یم اعم ل برن : لبح ثاویھ دف  .ل ذى تع یش فی ھالمجتمع افى  ت قیمةاصبحت ذا انھالمجتمع وتحس با
س  ب فئ  ة التفص  یل بطریق  ة تناس لتس  ھیل تعل  م القی  ام ش  ریط اس  تخدام  ن  لی  د ب  دالات باس  القیام اس  تخدالریفی  ة كیفی  ة ا
بحت عض و ص ا انھ اب اسھاحسادة اوزی. سبادى منادخل م اسرتھوال الیدویة لیوفر لھالحرف ات لعمل بعض امیالا
 .لمجتمعافع فى ان
س نة وذل ك بمرك ز  ٤٠-٢٥رھن م ن اعم اوح ات تت رامی الام ن ١٠ره ع ن ع ددالبح ث عل ى عین ة عب اوتم تطبی ق  
لص  ندوق اف اش  راورب  ى تح  ت الاد اتح  الابتموی  ل م  ن . لفی  وم افظ  ة النوعی  ة بمحالتربی  ة ام  ھ بكلی  ھ العالخدم  ھ ا
كی  د عل  ى م  دى اوللت. لص  غیرهات المش  روعاع جمعی  ة تنمی  ة ون م  التع  ال بروتك  ول لتنمی  ھ م  ن خ  الاعى واجتم  الا
 ع رض×س ط ولالی د ت م تكل یفھم بتنفی ذ مش روع بس یط مق ات اس ام مقاس تخدالتدریبى على امج البرنادتھم من استفا
ش تمل البع دى والقبلى والشفھي المعرفي التحصیلى ار اختبالاوتم  .ت مختلفةاسم بتصمیم٤٠×٤٠ىا) لیداس امق٢(
وت م ). دقیق ة ٤٠( راختب الاوق د بل غ زم ن ) درج ة٣٠( راختب لعظم ي لالالدرج ة ان ت ا، ك)مفردة١٥( لير عاختبالا
) ٠,٨٣(ت الثب ام ل ابیع وبل غ معاس اث ة ص ل زمن ي ق درة ثالار بع د فاختبالادة اعام طریقة استخداتھ بالتحقق من ثبا

س  تغرق المحكم  ین واي، وص  دق لمحت  وال  ة ص  دق م دالاس  تخدالتحق  ق م  ن ص  دقھ بات مرتف  ع، ت  م ام  ل ثب  اوھ  و مع
ت م  ن اعاث س  ث  ال) تاجلس   ٦(س  بوع الات ف  ى اض  راث محبمع  دل ث  ال) س  بوعینا(لت  دریبى لھ  ن م  دة امج البرن  ا
) ٩( ش  تملت عل  يالت  دریبي حی  ث امج ات للبرن  المت  دربارة تقی  یم اس  تمات التحق  ق م  ن ثب  اوت  م . اظھ  ر ١:١٠عھالس  ا

ت المنتج اوت م تحك یم . ت مرتف عامل ثباوھو مع%) ٩١(ت الثبا ملاوقد بلغ مع) ١٨(لعظمي الدرجة انت امفردة، ك
ز اوھ ى ممت  ٥:١ء درج ھ م ناعط الجمعی ھ وذل ك باء اعضات مختلفھ ومن العشره من قبل عشره محكمین من كلیا

لمحكم ین اق اتف اء اوج ) تامف رد ٧(ت عل ي المنتج ارة تحك یم اس تماش تملت او. وجید ومقب ول وض عیف اوجید جد
ئى احص  الالتحلی  ل اوت  م  ). تالمحكم  ین للمنتج  اء ارت الاخل  ى وثب  ای  دل عل  ى وج  ود ص  دق د اوھ  ذ% ٩٣بنس  بة 

ل اوج  د ف  رق د أن  ھئج النت  اھم ك  أ ءاوج   . انی  ابی ائج وتمثیلھ  النت  التحلی  ل  SPSS18 ئیةاحص  الالحزم  ة ام اس  تخداب
ر اختب  بع  دي اللالقبل  ي والتطبیق  ین ات ف  ي الریفی  ات اب  ین متوس  طي رت  ب درج  ) ٠,٠٥(عن  د مس  توي  ائیاحص  ا
  .لشفھيالمعرفي التحصیلي ا

  :Keywordsلة ات داكلم  
  میة الا

Illiteracy 
  لیدات اسامق

Hand Measurements 
  سالقیاشریط 

Measuring Tape 
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  :Introductionمقدمة 
 ا، وذلك لكونھات ونھضتھالمجتمعاسى في نمو اساة دور ان للمرا
 الدورھ اكیدالمجتمع وتاسرة فى الاس اسال واجیولى لالالالمربیة ا

  .افة حقوقھاك ام وحفظ لھسالالا افقد كرمھ اوفضلھ
سرة الاء اكبر فى بنالالجزء ا اتقھایقع على ع اة في مجتمعنالمراف

ثیر المتعلمة تاة غیر ا، وللمرابایجاو المجتمع سلباوھى تؤثر في 
م بھن لیس اھتمالالخصوص والقرویة على وجھ ات المجتمعافي 
  .دمةالقال اجیالالمستقبل واجل اضر فقط، بل من الحاجل امن 

مى یمثلون امیین سبعین ملیون الاد اسة للیونیسف بلغ تعداوفي در
حتلت او. سنة ١٥لـالعربي فوق سن الم العان امن سك% ٤٥لياحو

  .میةالانون املیون نسمة یع ١٧لىاولى بـحوالالمرتبة امصر 
لبحث فى عدم ا افى ھذ) لمتعلمةاغیر (میة الاة المراوتبرز مشكلة 

ت اببعض تقنی ابة وكذلك عدم معرفتھالكتاءة والقراب امعرفتھ
م استخداو اس القیات بشریط اسالمقاخذ البسیطة كالتفصیل ا
 مج تعلیمى لتعلیمھناتم عمل برن اولذ تافالمساو تقدیر المسطرة ا

لمسطرة  او اس القیالید كبدیل لشریط ام استخدات باسالمقاخذ اكیفیة 
ت غیر السیدائیة تعتنى بتدریب انس تاجھم في جمعیادماوذلك ب

كة حتى تستطیع الحیالیدویة كالحرف ات تعلم بعض المتعلما
وذلك   اغھات فرر وقاستثماو ائلتھانحو ع اتھائمة بین مسئولیالموا

لید وبذلك تصبح ات بافالمسات وتقدیر اسالمقاخذ اكیفیة  ابتعلیمھ
و بیع ا اتجمیل بیتھ الى یمكنھالتالمجتمع، وباعضو منتج فى 

سب وفى نفس ادى منامستوى م اسرتھوال ایوفر لھ امم اتھامنتج
سره  الاخل اء دانتمالالشعور باایولد لدیھ امم اءھابنالوقت تعتنى با

لمجتمع ات قیمة فى اصبحت ذا انھادى وتحس بالما ادة دخلھاوزی
لتدریبى امج البرنادتھم من استفاكید على مدى اوللت. لذى تعیش فیھا

تم تكلیفھم بتنفیذ مشروع بسیط وھو لید ات اسام مقاستخداعلى 
سم ٤٠× ٤٠ىا) لید مفرودةاس امق ٢( عرض×س طولامق

  .ت مختلفةابتصمیم
  : Objectives لبحثاھدف 

ت فى تعلم امیالات الریفیاسب فئة افضل طریقة تنالتعرف على ا
 .سالقیامن شریط  لید بدالام استخدات باسالقیاخذ ا
  :Significance لبحثاھمیة ا

ج انتالالوقت والعمل وات لتقدیر قیمة المتدربات اھاتجاتنمیة  - ١
 .لنفساد على اعتمالاوتعویدھم 

 .لعملان امید في امیة وتحسین دورھالاة المراتطویر  - ٢
مین الریفیة من غیر اة المرافئة  :Sampleلبحث اعینة  ّ لمتعل

لخدمھ اوذلك بمركز سنة  ٤٠- ٢٥وح سنھم من ایتر) ١٠(عددھم 
د اتحالابتمویل من . لفیومافظة النوعیة بمحالتربیة امھ بكلیھ العا
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ل لتنمیھ من خالاعى واجتمالالصندوق اف اشراوربى تحت الا
  .لصغیرهات المشروعامع جمعیة تنمیة ون التعابروتكول 

  :Hypothesis لبحثافروض 
بین متوسطي ) ٠,٠٥(عند مستوي  ائیاحصالة ایوجد فروق د -١

ر اختبلبعدي الالقبلي والتطبیقین ات في الریفیات ارتب درج
  .لشفھي ا لمعرفيالتحصیل ا

ت اسام مقاستخدائم علي امج تدریبي مقترح قاعلیة برنامدى ف - ٢
كة الحیات ارامیة بعض مھالالریفیة اة المرا لید في تعلیما

 .       لتفصیلاو
  :Terminology لبحثات امصطلح

  ):Literacy(میةالاتعریف محو 
تصمم  لتيامج البراب لمستھدفینالوصول بامیة الایقصد بمحو 

ف ختالار على الكبارسین الدات ات ورغباجاحتیاسب مع التتن
لعمل على تحقیق افیة والثقاودیة اقتصالاعیة واجتمالاتھم امستوی

یمكنھم من  افتھم بمادیة ورفع مستوى تعلیمھم ي وثقالماتھم اجاحتیا
سیة في اسالا تارالمھال تعلیمھم انفسھم ومجتمعھم كمثادة افا
  )Literacy for Life : (2006لتفصیلاطة والخیا

 .اثرھاذھب اي امیة الا امح :١٩٥٨لیونسكو سنةا تعریف
Achieving Literacy for All: 2005)(  

لذى یحدثھ المتوقع او المرغوب اثر الاھو تحدید : علیةالفا
لتى وضع من اف اھدالالتعلم بغرض تحقیق امج فى زمن البرنا
 اس ھذالصحیحة  ویقال افعالاث احدالقدرة على او ھى ا اجلھا
ت ان فى متوسطالنقصاو ادة الزیالتعرف على ال ثر من خالالا

  .لتدریبان اخل مكاقف فعلیة داة فى مولعیناد افرات ادرج
د ابعاو ال اطواس ومعرفة ایستخدم لتسھیل قی): لیدات اسامق( 
لمسطرة الید باس افقی. رامتاو ات الى سنتیمترالتحویل اء بعد اشیالا

  .احد متراو= سم، عدد خمسة ید ٢٠=
  :سالقیاشریط 

ت اصلبواحد طرفیھ باش مرقم من القماو استیك لبالاھو شریط من 
وقد ) متر ونصف( سم١٥٠زورة المالسنتیمتر وطول اخر بالاو

لى المقسمة الجھة العمل باس یتم المقاس امتر وعند قی٢لى ایصل 
  .تاسنتیمتر

 Theoretical Frameworkلنظرى ار اطالا
  :میةالاع انوا
لوظیفیة، امیة الایدیولوجیة، الامیة الا ،)بجـدیةالا(ئیـة الھجامیة الا 
فیة، الثقامیة الالبیئیة، امیة الالمھنیة، امیةالاریة،اضلحامیة الا
  ).م٢٠٠٤: حالفتاشریف عبد (. تیةالمعلومامیة الالعلمیة، امیة الا
  : میینالاجھ تدریب التي توات العقبا

وز انھ تجالمتدرب  بالخوف وشعور ا ابرزھا  :ت نفسیةاعقب - ١
ل اقون یتدرب وذلك نتیجة الالعمر یصعب علیھ امن  مرحلة
حمد خلیفة ادل دمحم اع. (شدالنسبة للرالتدریب بالة استحاحول 

  ).م٢٠١٣:
ر الكباتق اة على عالملقات اللمسئولی انظر :عیة اجتمات اعقب - ٢

 .لوقت المتدربین وعدم توفر ا
ت على جسم اتغیر العمر یطرانتیجة لتقدم : ت جسمیة اعقب - ٣

یؤدي  ات وھذلعضالاصل وتصلب المفاوھن : ن مثلانسالا
طھم انتیجة محدودیة نش. رة المھالمتدربین ادیة اصعوبة ت لىا

 ).      م٢٠٠٧: منى مؤمن. (وحیویتھم
 : اكة وطرقھالحیالتفصیل واة لتعلم فن المرالتى تدفع امل العوا

 .ھزة الجابس لمالار اسعاع ارتفا .١
  .لنسبة للملبس التفرد بالرغبة فى ا .٢
 .ھزة الجابس لمالات اساقی .٣
 .سرة الانیة اتوفیر جزء من میز .٤
 .غ الفرات اوقال ستغالا - ٤
لموضة ایر ات تسالملبس فى عمل تصمیمالقدیم من اع بانتفالا - ٥

 .لحدیثة ا

 .خرى منزلیة انشطة الى اكة الحیاثر تدریب ال انتقا - ٦
 )(Lioyd Graham: 1990 .كة كمھنة الحیادة من استفالا - ٧

  :سیةاسالاش القماخطوط لتعرف على اكیفیة 
ش نسیج طولى اسیة لكل قماسالاش القما خطوط) ١( یوضح شكل

لنسیج اخر عرضى ویجب ضبط خطوط البرسل وازى لخطى امو
  . لقص اقبل 

  
  سیةاسالاش القمایوضح خطوط ) ١(شكل رقم

  )تاملعالاخذ اش للقص والقماد اعدا(طة الخیات في اسیاسا
  :شالقماد اعدا

فضل الات عرضین فاخرى ذاحد وات عرض واقمشة ذاك اھن
س اش من قیالقماء القص قبل شرائدة ایسة للنموذج على ماقعمل م

لتصمیم وبذلك یسھل التى تلزم لتنفیذ النموذج اد قطع ابعال واطوا
قمشة الاوتختلف عروض . لتنفیذا اجھالتى یحتار امتالاتحدید عدد 

سم  ٧٠،٨٠اعرضھ ادر منھالناسم و٩٠امة عرضھابصفة ع
شریف عبد .( لخا....سم ،١٤٠،١٥٠اقمشة عرضھاوتوجد 

  ). م٢٠٠٣:دالجوا
  :لنموذج اصة عند وضع املة خالى معاج التى تحتاقمشة الا

بد من ش الالقمام بقص القیاقبل  :لصحیح للنسیج الوجھ اتحدید 
  .ش وظھرهالقماحظة وجھ مال

لمطبوعة وجھ السمیكة اقمشة الالتى بالرسوم او الطبع ایمیز  - ١
لنسیج او یبدو بلون ا ھتالنسیج بلون بالنسیج حیث یبدو ظھر ا
فة فقد یصعب تحدید وجھ الشفاوالرقیقة اقمشة الا اماصلى الا
لطبع بوضوح اسل فى رؤیة البرا اعدتناس اذا الاش من ظھره القما
  .لنسیجاكثر من وجھ ا

مثل  اش فیھالقماقمشة یمكن بسھولة تمیز ومعرفة وجھ اتوجد  - ٢
لوبرى مثل اج لنسیا امالوجھ ، اضحة على ان وذلك بلمعة والستا
ء اجزاویجب وضع جمیع لوجھ اعلى  ائمالوبرة دالقطیفة فتظھر ا
 .حداه واتجالنموذج فى ا

ن ائر فالستالتى تستعمل فى المطرزة كالرقیقة اقمشة الاوفى  - ٣
د امتدایظھر  الوجھ بینمالتطریز تمیز ان غرز اتقاوضوح ودقة و

 .شالقمالتطریز بكثرة على ظھر اوتوصیل للخیوط بین 
ن تكون مطویة وملفوفة العریضة اقمشة الادة فى حفظ العارت ج

خل الدالى اش القمایكون وجھ  ام ائماود. لكرتوناح من الوافوق 
كوثر , ف نصر انصا. (خ عند تسویقھ اتسالایتھ من الحفظھ وحم

  ).م٢٠٠٩:لزغبىا
  شالقماربع طرق لكیفیة ثنى اك اھن: ش القماطریقة ثنى 

 .منتصفھ من  اش طولیالقماثنى  - ١
 .من منتصفھ  اش عرضیالقماثنى  - ٢
لیس فى (لمطلوب العرض احسب  اش طولیالقماثنى  - ٣

 ).منصفھ
لیس فى ( لمطلوبالعرض احسب  اش عرضیالقماثنى  - ٤

لعرض اج لكل اترون تحتالباء من اجزاك ان ھنال) منصفھ 
بدین اعلیة ع(. لى ثنى جزء منھ فقط اج اء تحتاجزاك اوھن

  ).م٢٠٠٥:
  :لقص اقبل  اتھاعاجب مرالوامور الا

  :ت املعالاخذ اطرق 
ء اجزالتنفیذ وتؤخذ حول ات ات عملیاولى خطوات املعالاتعتبر 

  .اعدة طرق منھ اترون ولھالبا
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خذ لبسیطة الاجة السراتستعمل غرزة : لبسیطة اجة السرا .١
لیة انسجة غالافى  اویفضل عملھ امالبترون تمات حول املعالا
 . لنسیج الثمن رقیقة ا

لطرق افضل اوھى من : لكربون اص والرصالقلم ات باملعالا .٢
ص اكربون خ ات ویستعمل فیھاملعالاخذ افى  اسرعھاو
ت من على املعالاص ویجب عمل الرصالقلم اقمشة مع الاب

 .لمستعملالكربون الوجھ بلون اثر ایت ش حتى الالقماظھر 
  :لكربون ات باملعالاطریقة عمل 

على وتوضع ال اضدة ووجھھلمناتوضع ورقة كربون على   -  أ
 . ات علیھاملعالاد عمل المرالقطعة ا

 العلیالطبقة اربة على اص لعمل نقط متقالرصالقلم ایحتفظ ب   -  ب
لقلم اب العلیالطبقة اضحة فى ات واملعالاش وبذلك تصبح اللقم

ویفضل  .لكربون السفلى موضحة بالطبقة اص وفى الرصا
یتسخ لطریقة الاھذه ت باملعالاخذ الخط عند امن  لنقط بدالا
بیس حول الكربون یمكن وضع دباش وعند عدم توفر القما
 امالجھتین امن  اش ثم یعلم علیھالقماترون فى طبقتى البا
  ).م٢٠٠٥:ضى انجدة م.(رك الماوباص الرصالقلم اب

  :ئعةالشالتقلیدیة اس القیات اوحد
بع اصالالید وات كف اسام مقاستخدامة فى مصر العایشیع بین 

وتستخدم "میینالاخص الاس وبالنامة ارجة بین عالدامیة العاللغة اب
 –لوسطىا –بةالسبا –م ابھالالمعروفة ابع اصالاء اسمالطرق اھذه 

  ).٢(فى شكل رقم  اكملخنصر ا –لبنصرا

 
 لیدابع كف اصاء اسما )٢(شكل 

 لشكلا  لتعریفا
ویسمى :  الید مفروداكف 

سم  ٢٠اتقریب اسھالشبر ومقا
سم  ٢صبع الاوعرض 

سم ٣صبع الاوطول عقلة 
 اعداسم م٩صبع اوطول كل 

نھ یتكون من سم ال ٦م ابھالا
    .عقلتین 

  
سم ومكون  ٦طولھ  :م ابھالا

صبع اس امن عقلتین،  قی
  .سم ١٢لرسغ الى ام ابھالا

  

یة ابة لبدالسباطول  :بة السبا
طول ,  سم ١٢م ابھالاصبع ا
  .سم١٨بة للرسغ السبا

  
لید ابع اصاین من  ثناس امق

بة السباوھى  :مضمومة 
  .سم  ٤ الوسطى تقریباو

  
 بع مضمومةاصاث س ثالامق

لوسطى ابة والسباوھى : 
  .سم  ٦ البنصر تقریباو

  
بع مضمومة اصاربع اس امق

لوسطى ابة والسباوھى : 
 ٨ البنصر تقریبالخنصر واو

  .سم

  
س امق :لید مضمومة اكف 

بع مضمومة اصالخمس ا
  . سم١٢ ابتقری

  
لخنصر اصبع ا :لخنصر ا

 ١٥لى الرسخ حوایة احتى بد
سم ٦وطولھ . اسم تقریب

صبع ایة الطول من نھاو
 ٩لى الرسخ حوالخنصرحتى ا

    .اسم تقریب
 ٩وطولھ  :سم١٨لوسطى ا

صبع ایة الطول من نھاوسم 
لى الرسخ حوالخنصر حتى ا

  .اسم تقریب ٩

  
بة السبام وابھالافة بین المسا

  . اسم تقریب ١٥ى لاحو

  
لخنصر ابة والسبافة بین المسا

 . اسم تقریب١٢ لىامفرودة حو

  
لى الید مضمومة حواقبضة 

  . اسم تقریب١٠
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س ارة عن خمسة مقاعب:لمترا
عدد ٥×سم٢٠لید مفرودةا

 ٢.سم١٠٠=

  

  

 
  :لبحثات ادوات التحقق من صدق وثبا

  : لشفھيالمعرفي التحصیل ار اختبات اثبلتحق  من صدق وا - ١
  : راختباالت التحق  من ثبا  -  أ

دة اع   ام طریق   ة اس   تخدار باختب   لال تالثب   ام   ل اب معات   م حس   
م  ن ) ١٠(امھ  ار عل  ي عین  ة قواختب  الار، وت  م بتطبی  ق اختب  الا
خ  ري بع  د ار م  رة اختب  الاعی  د تطبی  ق الریفی  ة ، ث  م ات امھ  الا
 ئیةاحصالالحزمة امت ستخدابیع، واساثة صل زمني قدرة ثالاف

  SPSS18   ت الثب   ام   ل اوق   د بل   غ مع. طارتب   الام   ل اب معالحس
  .ت مرتفعامل ثباوھو مع) ٠,٨٣(

  :راختبااللتحق  من صدق ا - ب
لش   فھي المعرف   ي التحص   یل ار اختب   التحق   ق م   ن ص   دق ات   م 

لمحكم  ین، وق  د ت  م المحت  وي، وص  دق ال  ة ص  دق م دالاس  تخداب
  .سھاوضع لقی ار یقیس ماختبالان اع علي اجمالا

  :راختبالاب زمن احس -ج
لریفی ة م ن ات امھ الاعل ي  ار ش فھیاختبالاحثة بتطبیق البامت اق

لكلی  ة م  ن ازمن  ة الاب متوس  ط ات فردی  ة وت  م حس  بالال مق  خ  ال
ت امھ الالریفی ة عل ي ع دد ات امھالازمنة لكل الال مجموع خال

  ).دقیقة ٤٠(ر اختبالالریفیة ، وقد بلغ زمن ا
ئی ة النھالص ورة الش فھي ف ي المعرف ي التحصیل ار اختباوضع  -د

  :للتطبیق
لتحص  یل ار اختب  اص  بح ائیة، احص  الات مالالمع  اب ابع  د حس  

 ١٥(ر عل ي اختب الاش تمل ائی ة بحی ث النھالمعرفي في صورتھ ا
ت  م  اكم  ) درج  ة٣٠(راختب  لعظم  ي لالالدرج  ة ان  ت اوك) مف  ردة

لح ار ص اختب الاص بح اوب ذلك  Rubricر للتص حیح اوضع معی
  .ئيالنھاھز للتطبیق في شكلھ اوج

مج ات للبرنالمتدربارة تقییم استمات التحقق من صدق وثبا -٣
  :لتدریبيا
  :مجات للبرنالمتدربارة تقییم  استمات التحقق من ثبا   - ا

دة اع   ام طریق   ة اس   تخدار باختب   لال تالثب   ام   ل اب معات   م حس   
 م   ن ١٠ امھ   ار عل   ي عین   ة قواختب   الار، وت   م تطبی   ق اختب   الا
  SPSS18 ئیةاحص  الالح  زم اس  تخدم الریفی  ة وق  د ات امھ  الا

وھ و %) ٩١(ت الثب ام ل اوق د بل غ مع. طارتب الام ل اب معالحس
ن ت امفردة، ك) ٩(ر علياختباشتمل ات مرتفع، بحیث امل ثبامع

ئج النت  الوث  وق باوم  ن ث  م یمك  ن ) ١٨(راختب  لعظم  ي لالالدرج  ة ا
یمك ن  الت دریبي ، كم ا مجات للبرنالمتدرباتقییم   ابھ التي یزودنا
  . ت بحثیةادواك اد علیھاعتمالا

مج ات للبرنالمتدربارة تقییم  استمالتحقق من صدق ا - ب

  :لتدریبيا
 لت  دریبيامج ات للبرن  المت  دربارة تقی  یم اس  تما لتحق  ق م  ن ص  دقات  م 

  .لمحكمینالمحتوي، وصدق الة صدق م دالاستخداب
) تالمنتجا(لمحكمین ارة تقییم استمالتحقق من صدق ا - ٤

  :لتدریبيامج اللبرن
لت   دریبي عل   ى امج المحكم   ین  للبرن   ارة تقی   یم اس   تمات   م ع   رض 

لمنف ذة م ن ات المنتج اق ة لتحك یم البطاحیة كد من صالالمحكمین للتا
ء اوج  ) تامف  رد ٧(ش  تملت عل  ي ات للتقی  یم والمف  رداس  بة احی  ث من

خل  ى ای  دل عل  ى وج  ود ص  دق د اوھ  ذ% ٩٣لمحكم  ین بنس  بةاق اتف  ا
وت   م تحك    یم  )٤(ملح   ق رق    مت المحكم   ین للمنتج    اء ارال تاوثب   

ت مختلف ھ وم ن العشره من قب ل عش ره محكم ین م ن كلی ات المنتجا
 از وجی د ج داممت  ٥: ١ء درج ھ م ن اعط اوذل ك ب. لجمعیھاء اعضا

  .وجید ومقبول وضعیف 
  :لبحث ائج انت

   :لتحصیليار اختبالائج  تطبیق انت: والا
ل ایوج د ف رق د:" ذي ی نص عل يل الف رض واللتحقق من ص حة   

ت اب   ین متوس    طي رت    ب درج    ) ٠,٠٥(عن    د مس    توي  ائیاحص   ا
لمعرف ي التحص یلي ار اختب لبعدي الالقبلي والتطبیقین ات في الریفیا
  .لشفھيا

 تاری  ة ل  درجالمعیات اف  انحرالات والمتوس  طاب ات  م حس     -  أ
لتحص یلي ار اختب لبع دي الالقبل ي والتطبیقین افي  تالریفیا
  . ھي لشفالمعرفي ا
ت الریفیات اریة لدرجالمعیات افانحرالات والمتوسطا) ١(جدول 

  لشفھيالمعرفي التحصیل ار اختبلبعدي الالقبلي والتطبیقین افي 
 ريالمعیاف انحرالا لمتوسطا ءادالانوع 

 ١,٧٧ ٦,٥٠ قبلي
 ١,٦٩ ٢٧,٠٠ بعدي

 

  
لبعدي القبلي والتطبیق ات في الریفیاء ادامتوسط ) ٣( شكل رقم

  .لشفھيالمعرفي التحصیل ار اختبال
 اك تحسنان ھنا )٣( لشكل رقماو) ١(لجدول رقم ائج ایتضح من نت

رنة ائج مقاویستدل علي ذلك من نت ات بعدیالریفیات امھالاء ادافي 
لقبلي المجموعة اء ادریة الالمعیات افانحرالات والمتوسطا

  . لبعدياو
لكوكسون ر ویاختباتم تطبیق ) رياشالالرتب ا( ولمعرفة  -  ب

Wilcoxon Signed Rank Test ت اراختبالامن  وھو
 . متریةارابلالا

لتحصیلي ار اختبلبعدي الالقبلي والتطبیقین ات في الریفیاات ائیة للفرق بین متوسطي رتب درجاحصالا التھودال" z"قیمة ) ٢(جدول 
  لشفھيالمعرفي ا

متوسط  تاراشالارتب 
 لرتبا

مجموع 
 لرتبا

  ئياحصا
 "z " 

وي مست
 لةلدالا

  ئي للرتب الثناط ارتبالامل امع
 )rprb=ثیرالتاحجم (

  ١,٠٠ لةاد ٢,٨٥ ٠ ٠ لبةالسا
 ٥٥ ٥,٥٠ لموجبةا اقوي جد

  )٠,٠٥(لة عند مستوي اد* 
بین  ائیاحصال ایدل علي وجود فرق د امم) ٠,٠٥(مستويلة عند اد"z"ئياحصان قیمة ا) ٢( لجدول رقمائج ایتضح من نت
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لقبلي التطبیق ات في الریفیات امھالات ادرج متوسطي رتب
ء ادالالح الص  - لشفھيالمعرفي التحصیلي ار اختباللبعدي او
: لذي ینص عليالفرض واحثة قبول الي یمكن للبالتالبعدي وبا

بین ) ٠,٠٥(ئیة عند مستوياحصالة یوجد فروق ذو دال
لقبلي التطبیقین ات في الریفیات امھالات امتوسطي رتب درج

   .لبعدياء ادالالح الص -لشفھيالمعرفي التحصیل ار اختببعدي اللاو
لشفھي المعرفي التحصیل ار اختباء علي ادالاین في التباویعزي  
لذي وظفت فیھ المقترح امج البرنام استخدالجة بالمعاثیر الي تا
قف تدریسیة اف مواھداسبة لتحقیق الیب تدریسیة مناساحثة البا

  .ابعینھ
ف بین متوسط ختالالان ار توضح اختبالاتیجة ن نالرغم من اب
 امعنوی افختالالبعدي القبلي والتطبیق ات في الریفیات امھالاء ادا
مج البرناثیر الكثیر عن قوة تاب ایخبرنیرجع للصدفة، فھو ال ي الا
  .لمقترح ا

مل اب معالمقترح نقوم بحسامج البرناثیر اولمعرفة قوة ت  -  ت
– Matchedلمرتبطةاج ازوالائي لرتب الثناط ارتبالا

Pairs Rank biserial correlation   لمعرفة حجم
بھ اویمكن حس. بعالتالمتغیر المستقل علي المتغیر اثیر التا

  : دلة المعامن 

  
ئي للرتب الثناط ارتبالامل ام معاستخداقة عند لعالاحیث بلغت قوة 

ن ات یمكن الالحامن % ١٠٠نایعني  اوھذ) ١+=(ر ككلاختبلال
مج البرنام استخدالجة بالمعاثیر الي تاء ادالاین في التبا یعزي

  نلمقترح الا
فیدل  ٠,٩≥) rprp ر ككلاختبئي للرتب لالالثناط ارتبالامل امع (

   .امج  قوي جدالبرناثیر ان حجم تاعلى 
م استخدائم علي امج تدریبي مقترح قاعلیة برنامدى ف ام:  الثاث

كة الحیات ارامیة مھالافیة لریاة المرالید في تعلیم ات اسامق
 .       لتفصیلاو
لتحصیلي ار اختبالانك لكل من لمعدل لبالالكسب اس نسبة اتق

ت قبل وبعد الریفیات امھال)تاجاحتیالاتحدید (بلةاقة مقاوبط
مج البرناعلیة اللتحقق من ف) اوبعدی اقبلی(ءادالارنة امج لمقالبرنا

 .ليالتالجدول اھو موضح ب اوذلك كم

  
  مجالبرنالتطبیق قبل وبعد ات في الریفیات امھلتحصیلي الار اختبالات فى الدرجامتوسط ) ٣(ل رقم جدو

  لقبولامدي   نكلمعدل لبالالكسب انسبة   راختبلعظمي لالایة النھا  لمتوسطا  لتطبیقا  ر اختبالا
  لصحیحاحد الواتزید عن  انھمقبولة ال ١,٥٦ ٣٠ ٦,٦  قبلي  لتحصیليا

       ٢٧,٠٠  بعدي  
            

نك فى لمعدل لبالالكسب ان نسبة ا)٣(لجدول رقمائج ایوضح نت
حد الواكبر من ا( حیث وھى )١,٥٦(لتحصیلى بلغت ار اختبالا
لمقترح یتصف بدرجة مقبولة من امج البرنان الي فالتاوب) لصحیحا

  .لیةالفعا
  :تالتدریبي للمتدربامج البرنارة تقییم استمائج تطبیق انت: ابعار

  )٤(لنتائج ورصدھا فى الجدول تم حساب ا
  

  لتدریبيامج ات للبرنالمتدربارة تقییم استملمئویة الالنسب ا) ٤(جدول رقم 
تالمتدربا تارالعبا  )١٠( )٩( )٨( )٧( )٦( )٥( )٤( )٣( )٢( )١( % متوسط مج 

 ١٠٠ ٢ ٢٠ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ كة الحیالتفصیل وادة نتیجة لتعلم السعاس باحسالا - ١
 ٩٥ ١,٩ ١٩  ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ .طة اكة ببسالحیالتفصیل واتعلم ان اتوقع ا لم - ٢
 ٩٥ ١,٩ ١٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ .لیة فى منزلى ات جمافة لمساضاستطیع ا - ٣
 ٩٥ ١,٩ ١٩ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢  ٢ ٢ ١ ٢  ٢ .لتدریبى امج البرناستفدت من ا - ٤
 ٩٠ ١,٨ ١٨ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١ . ھزالجاء امن شر لملبس بدالاستطیع تغییر شكل ا - ٥
 ٩٠ ١,٨ ١٨ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ٢ ١  .دى ابل مات بمقاستطیع عمل منتجا - ٦
 ٨٥ ١,٧ ١٧ ١ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ١ ١ ٢ . س یدى ات بمقاسالمقاستطیع تقدیر ا - ٧
 ٨٠ ١,٦ ١٦ ٢ ٢ ١ ١ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ .غ الفراستطیع شغل وقت ا - ٨
 ٨٠ ١,٦ ١٦ ٢ ٢ ١  ١ ١ ١ ٢ ٢ ٢ ٢  لتعلم اس طریق بنق ارھاستمرالدورة مفیدة ونود ا - ٩

  ١٧ ١٨ ١٦ ١٦ ١٦ ١٧ ١٧ ١٤ ١٧ ١٤ مج
%  ٩٤,٤ ١٠٠ ٨٨,٨ ٨٨,٨ ٨٨,٨ ٩٤٤٤ ٩٤,٤ ٧٧,٨ ٩٤,٤ ٧٧,٨ 

  

  
  مجات للبرنالمتدربایوضح تقییم ) ٤( شكل رقم

  
لذى یوضح ا )٤( لشكل رقماو) ٤( لجدول رقمائج ایتضح من نت

لى اعلى الامن  ازلیاتن التي تم ترتیبھامج وات للبرنالمتدرباتقییم 
دة نتیجة لتعلم السعاس باحسات تولد لدیھم المتدربان اقل الا

طة اكة ببسالحیات اراوتعلم مھ%. ١٠٠كة بنسبةالحیالتفصیل وا
لیة فى ات جمافة لمساضالى تستطیع التالید ، وبام استخداسطة ابو
 اف ووضعھلاش بلون مخاكقص قطعة قم% ٩٥زلھم بنسبةامن
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سبة، كل ذلك او وضع كلفة مناو ممزق ان مقطوع اكرقعة على مك
نھم ا اكم%. ٩٥لتدریبي بنسبةامج البرنامن  اتھاداستفاء نتیجة اج

من  سب طفل صغیر بدالالملبس بتعدیلھ لیناتغییر شكل  اعواستطا
ت اعت كمبتدئة من عمل منتجاستطا، و%٩٠ھز بنسبةالجاء اشر

ت اسالمقاتقدیر   اعواستطانھم ا اكم% ٩٠ةبنسب) تاخددی( بسیطة
بتحویل  الرغم من عدم معرفتھم مسبقاب% ٨٥یدیھم بنسبةاس ابمق
سى اسالالموضوع الید وھو ام استخدالى السم المسطرة بات اسامق

   اغھم، كماوقت فر ان یشغلوا اعواستطالدورة، وافى 
توى لمسان تستمر بنفس ا املوالدورة ویاھمیة اعلي  اكدوانھم ا

وذلك نتیجة % ٨٠ن تكرر بنسبةات على رغبتھم  المتدرباجمع او
  .لتفصیلاعھم بتعلم استمتال
مج البرنالمنفذة في ات المحكمین للمنتجائج تقییم انت: امساخ

  : لتدریبيا
ت المحكمین للمنتجانھ في ضوء تقییم ا) ٥( لشكل رقمایتضح من  
% ١٠٠ولى بنسبةالالمرتبة افى ) ١،٩( لمنتجین رقماتى المنفذة یا

لیة وتصمیم غیر ات جودة عات ذامام خاستخدالى اوقد یرجع ذلك 
ولى، یلیھ الالمرتبة الخددیة وجعلتھ فى اتقلیدى رفع من مستوى 

لدقیق ا التقدیرھ% ٩٩,٤٢نیة بنسبةالثالمرتبة افى ) ٥( لمنتج رقما
لثة الثالمرتبة افى ) ٨( لمنتج رقمات، یلیھ المربعات افافى قص مس

ة الفتالى بسیط ویعبر عن ذوق الجمالشكل ان ال% ٩٦,٤٩بنسبة
لبیج فى اللون الفیونكة بالبنى ووضع اللون ار اختیالمصریة فى ا
% ٩٣,٨٦بعة بنسبةالرالمرتبة افى ) ٦( لمنتج رقمالمنتصف، یلیھ ا

سقة مع المستخدمھ غیر متنات امالخان الوان اوقد یرجع ذلك 
% ٩٠,٣٥مسة بنسبةالخالمرتبة افى  )٢( لمنتج رقما، یلیھ ابعضھ

ت افالجید فى تقدیر وتثبیت مسالتشطیب الى عدم اوقد یرجع ذلك 
، یلیھ الى حد مائى اعشو اصبح شكلھالید والخددیة بات اكسر

لتقنیھ الیب اسالادسة حیث یفتقد السالمرتبة افى ) ١٠( لمنتج رقما
تقنیة لخددیة ولم تستعمل المختلفة حیث لصقت خرز فقط على ا

لخددیة ، یلیھ اطة تصمیم اش فى خیالقمات قطع افاقص وتقدیر مس
حیث یفتقد % ٨٠,٧٠بعة  بنسبةالسالمرتبة افى ) ٤( لمنتج رقما
م استخدالي لعدم الجمالوظیفى والغرض المستخدم التصمیم ا
لمنزلیة ابس متھ خفیفة قد تصلح للمالان خسبة الالمنات امالخا
كثر، یلیھ اسكة امة متماج لخاحیث تحتتوظف لخددیة  لصیفیة والا
خیرة من وجھ نظر الامنة والثالمرتبة افى ) ٣،٧( لمنتجین رقما

  .تالمحكمین للخددیاتقییم 
  
  :ت ككلالمنتجاور المحكمین لمحائج تقییم انت: ادساس

  
  لمنفذةات المحكمین للمنتجاتقییم ) ٥(شكل رقم 

  

  
  ت ككلاتجلمناور المحكمین لمحاتقییم ) ٦(شكل رقم 

  
لمحكمین الذى یوضح تقییم ا) ٦( لشكل رقماونستخلص من 

ء المنقذة جات التسویق للخددیان عنصر ات ككل المنتجاور المح
لتى ات المنتجان ایضمئن  اوھذ% ٩١,٤ولى بنسبةالالمرتبة افى 

نیة محور مستوى الثالمرتبة ایلیھ فى  ات یمكن تسویقھالسیدا انفذتھ
لى، یلیھ فى ات شكل جمات ذالمنتجان ایعنى  الى وھذالجمالشكل ا
لیف نتیجة التكاطة وقلة البسات تتسم بالخددیان الثة الثالمرتبة ا

لفئة، یلیھ فى ات بسیطة وھو ضرور لھذه ادومھم الاستخدال
لجید وذلك یدل على التشطیب المنتج یتسم بابعة محور الرالمرتبة ا
لتصمیم امسة محور الخالمرتبة امج، یلیھ فى البرنادة من استفالا
. مھ كخددیةاستخدالي وھو الجمالوظیفى والغرض المستخدم یخدم ا

لیب اسالالمنفذة تتسم بالقطعة ان اخیرة الادسة والسالمرتبة اوفى 
خذ ابق خبرتھم بطریقة الى لعدم سالمختلفة وذلك یرجع التقنیھ ا
طعھ سبة للقالمستخدمھ منات امالخان الواوكذلك . لیدات باسالقیا
ت یعیشن فى امیالات الریفیان اوذلك نتیجة % ٨٣,٤لمنفذة بنسبةا

  .الى حد مامجتمع ریفى غیر منفتح 
ت المنتجاور المحكمین لمحاسبق ضوء  تقییم  اونستنتج مم     

. م بعمل مشروع صغیرالقیا ات یمكنھامیالات الریفیان اككل 
  .ةءالكفادة التدریب لزیاریة استمرار واوكذلك مؤشر تكر

  : Recommendation لبحثات اتوصی
  .ت صغیرةات على عمل مشروعالریفیاتشجیع فئة   - ١
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