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ة   ة اإلعاق ى فئ لیط الضوء عل رورة تس ان ض ة رأت الباحثت مع زیادة االھتمام العالمي بذوي االحتیاجات الخاص
اراتالسمعیة وما یملكون من  ة  إمكانیات ومھ روف تعلیمی وفیر ظ د من استغاللھا بت ة الب رامجكامن  مناسبة، وب

اتھم المجال امامھم لالعتماد على أنفسھم وسد  تدریبیة لفتح غر متطلب ة الص روعات متناھی ة المش المعیشیة، باقام
وتوظیفھا في انتاج  (القطیفة)والتى التحتاج الى راس مال كبیر واختارت الباحثتان استغالل بقایا االقمشة المخملیة 

ج اشتملت ھذه الدراسة على المنھ الصغر.كنواة لمشروع متناھي  المنزلينماذج من المفروشات ومكمالت الدیكور
الوصفي التحلیلي والمنھج شبھ التجریبي التطبیقي حیث دمجت الباحثتین بین كال من المنھج الوصفي التحلیلي في 
امج  عرض اإلطار النظري وأسس بناء البرنامج والمنھج شبھ التجریبي في تطبیق تجربة البحث. ونتج عن البرن

ة  10التدریبي تنفیذ  ارشقطع مختلف ا – (مف اجورة  –ات معلق –ئد وس ة).حامل  -اب ذ استمارة  نتیج م تنفی د ت ولق
یم  ي ضوء متوسطات تقی ذة ف ائج المستھلكین. (مقیاس تقدیر) لقیاس درجة قبول ونجاح االعمال المنف  البحث:نت

المكتسبة المعارف  السمعیة فيفروق ذات داللة احصائیة بین متوسطات درجات المتدربین من ذوي االعاقة  توجد
ي ذ بعض ا ف دریب تنفی الح الت دریب لص د الت ل وبع ي قب دیكور المنزل ات ومكمالت ال ثلمفروش غ  البعدى. حی بل

ي ( ق القبل ات التطبی ط درج اري (6.7متوس راف المعی دي 2.09) واالنح ق البع ات التطبی ط درج غ متوس ) وبل
ة (30.58)، وبلغت قیمة "ت" (2.99) واالنحراف المعیاري (19.5( ا 0.001) ومستوى الدالل ى )، مم دل عل ی

ق البعدي. الح التطبی ي لص ً بین التطبیقین في االختبار المعرف ة   وجود فروق دالة إحصائیا روق ذات دالل توجد ف
ة  دربین من ذوي االعاق ات المت ین متوسطات درج ائیة ب ياحص معیة ف ض  الس ذ بع ي تنفی ارات المكتسبة ف المھ

ا دریب لص د الت ل وبع ي قب دیكور المنزل دریب المفروشات ومكمالت ال ثلح الت ات  البعدى. حی غ متوسط درج بل
) واالنحراف 38.20التطبیق القبلي (صفر) واالنحراف المعیاري (صفر) وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي (

ى وجود  البعدي،) لصالح 0.001) ومستوى الداللة (45.39)، وبلغت قیمة "ت" (3.76المعیاري ( دل عل ا ی مم
ین التط ً ب ق البعديفروق دالة إحصائیا الح التطبی ارى لص ار المھ ى االختب ین ف ات ومكمالت . بیق ق المفروش تحق

یم  طات تقی وء متوس ي ض اح ف ول ونج ة ) قب ة ( القطیف ة المخملی ا االقمش تخدام بقای ذة باس ي المنف دیكور المنزل ال
ة وو ة مرتفع ات البحثی امالت الجودة للمنتج ات مع اءت تقییم قعت استجابات المستھلكین لمحاور التقییم. حیث ج

ا  امالت الجودة م لمستھلكین اغلبھا في مستوى (موافق) بناًء على التدرج الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت مع ا
ین (98.47 -% 92.08بین نسبة ( ین وجود 2.95–2.76%) وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات ما ب ا تب )، كم

ث بلغت قی ة حی ات البحثی ین المنتج ً ب ائیا افروق دالة احص ة ك ة (563.22"  2م اء 0.001" ومستوى الدالل )، ج
) في المرتبة الثانیة بمعامل جودة 2%)، یلیھ المنتج رقم (98.47) في المرتبة األولى بمعامل جودة (8المنتج رقم (

ة 7%)، ثم المنتج رقم (95.69) في المرتبة الثالثة بمعامل جودة (6،9%) ، ثم المنتج رقم (98.19( ي المرتب ) ف
%)، ثم المنتج 93.61) في المرتبة الخامسة بمعامل جودة (4%) ، ثم المنتج رقم (95.13بعة بمعامل جودة (الرا

ابعة بمعامل جودة 10%) ، ثم المنتج رقم (93.47) في المرتبة السادسة بمعامل جودة (5رقم ( ) في المرتبة الس
م (92.5) في المرتبة الثامنة بمعامل جودة (1%)،ثم المنتج رقم (93.19( تج رق را المن ة 3%) واخی ي المرتب ) ف

  %) 92.08التاسعة بمعامل جودة (
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   Introductionالبحث: مقدمة 
نا  ین حواس ة ب ث األھمی ن حی ى م ة األول مع المرتب تمثل حاسة الس
خص  ابة الش ار إص ى أن آث ات إل یر الدراس ث تش س، حی الخم
ة  ابتھ باإلعاق ار اص ن آث ھ م ً علی ررا ر ض معیة أكث ة الس باإلعاق

ا ر آثارھ ریة، وتظھ یة  البص ھ الشخص ى خصائص حة عل واض
ة.   یة، واألكادیمی د كالخصائص اللغویة، واالجتماعیة، والنفس (أحم

ي م)٢٠١5عبد اللطیف:  احثون ف ق الب .  ومن وجھة نظر أخري یتف
وق  ا تف ة وربم ة عادی دراتھم العقلی ى أن ق م عل یم الص ال تعل مج
ع  معیًا م اق س ن للمع الي یمك بعض وبالت د ال ادي عن توى الع المس

ة ا ارات التربوی تعلم المھ لیم، وی رد الس افس الف د أن ین یم الجی لتعل
ك.  ي ذل وق ف ن أن یتف ل ویمك ا، ب ة ذاتھ ب(والمھنی الم رج : أح

  .م)٢٠٠3
ة رأت و  ات الخاص ذوي االحتیاج المي ب ام الع ادة اإلھتم ع زی م

ا  معیة وم ة الس ة اإلعاق ى فئ وء عل لیط الض رورة تس ان ض الباحثت
ات  وم وفیر یملكون من إمكانی تغاللھا بت ن اس د م ة الب ارات كامن ھ

امھم  ال ام تح المج ة  لف رامج تدریبی بة، وب ة مناس روف تعلیمی ظ
لإلعتماد على أنفسھم وسد متطلباتھم المعیشیة، باقامة المشروعات 
ارت  ر واخت ال كبی ى راس م اج ال ى التحت غر والت ة الص متناھی

ي الباحثتان استغالل بقایا االقمشة المخملیة ( القطیف ا ف ة ) وتوظیفھ
واة  دیكور كن الت ال ة ومكم ات المنزلی ن المفروش اذج م اج نم انت

غر، اھي الص روع متن تخدام  لمش ان بإس ت الباحثت د قام ولق
بعض  میمات ل ل تص ي عم ورود واوراق بقایااألقمشة المخملیة ف ال

دیكور  الت ال ات ومكم ع المفروش افتھا لقط جار واض ك  األش وذل
ة  ة الجمالی ع القیم الرف ث أن لھ ا، حی ة (  وإلثرائھ االقمشة المخملی

ة ) واع  القطیف ع أن ط جمی ة وس م األقمش لس وأنع ن أس دة م واح
اص  كل خ ة بش ة المخملی نیع األقمش تم تص رى، وی ة األخ األقمش
ة  تخدم األقمشة المخملی زة، وتس ھا الممی وتجھیزھا بسبب خصائص

ر. ك ا في المالبس بما في ذلك السراویل والقمصان وغیرھا الكثی م
ك.  ر ذل تائر وغی ة والس الءات السریر واألغطی ي م أنھا تستخدم ف
ة أو أن  ت المع واء كان ات س ي أي تقییم ر ف ن الحری فھي ال تقل ع
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تكون غیر المع، ونظًرا لمظھره العالي الجودة وصالحیتھ للسعر ، 
ة  ر األقمش ا أكث ا جعلھ یل  مم ة للتنس ر قابل ا غی ى أنھ افة إل باإلض

 .ً ده دراسة  ،)Khalil Wardé:2015(تفضیال (سحر وھذا ما تؤك
د:  د الحمی د عب ود ، محم ال محم ى  )2018كم ة إل دفت الدراس وھ

دویر  ادة ت وي إلع در حی ع كمص ك والتجمی استخدام نظریتي التفكی
بقایا األقمشة المخملیة في إثراء القیم الجمالیة والوظیفیة لمفروشات 

ت ناصر:الطفل، و دراسة  اني بن دفت )2017( تھ ي  و ھ الدراسة ال
ا  اء و تجمیلھ اعادة تدویر بقایا األقمشة و توظیفھا في تصمیم األزی

ات.  دریبي للطالب امج ت الل برن تمن خ روق  وأثبت ود ف ائج وج النت
ع  دویر ورف ادة الت دریبي الع امج الت الح البرن ائیا لص ة احص دال

ة  درات االبداعی توي الق امس ات. كم ن للطالب ال م ة ك دت دراس  أك
ة رأس  )2018راغب: ، عبیرسرحان(عزة  ض أغطی إعادة تدویر بع

اء  ب أزی میمات تناس ذ تص ة لتنفی ایرة للموض ر مس رأة الغی الم
د  ائج توج م النت ت أھ تدامة وكان ة المس یم دور التنمی ال لتعظ األطف
ث  ن حی ة م میمات المقترح ین التص ائیة ب ة احص روق ذات دالل ف

ل لل والوظیفيالجانب الجمالي  ذة كما توجد درجة تقب ات المنف منتج
  ل.لدي عینة االمھات وعینة األطفا

غیر و ل مشروع ص لح لعم ى تص یعتبر التدریب من األغراض الت
دور  ب ال ن لع رد م ین الف ال البشري لتمك ي رأس الم تثمار ف للإلس
ع  أقلم م ى الت اعدتھ عل ة ومس ة الحدیث ار البیئ الذي یسند الیھ في إط

دریب والت ن الت ال م رتبط ك ل، وی روف العم ا ظ ا وثیق ة ارتباط نمی
ع  الي المجتم بتنمیة القوي البشریة بھدف تحقیق تنمیة االنسان وبالت
دریب  ة. فالت ادیة والثقافی ة واالقتص االت االجتماعی ة المج ي كاف ف
ي  دف ال ي تھ ائل الت ن الوس یلة م ا وس ھ وانم د ذات ي ح لیس غایة ف

   ).2005(ایمان مرعي:تحقیق كفاءة في اإلنتاج وامتیاز في الخدمة 
د   ات ولق ي المؤسس یا ف ا وأساس ا محوری دریب موقع ل الت احت

ود  كل العم بح یش ا، وأص والمنظمات الحدیثة وخاصة التربویة منھ
ویر  و التط ات نح ذه المؤسس ذلھا ھ ودات تب ة مجھ ري ألی الفق

ھذا ما اكدتھ دراسة  )2011بن شرف : صالح، علي(ایمان والتحدیث 
في استخدام تقنیات ) 2017قاضي: (ایناس عبد المعز، لمیاء محمود ال

ة  دي الطالب الواقع المعزز في تصمیم وإنتاج الدروس االلكترونیة ل
(زیزي حسن المعلمة بكلیة االقتصاد المنزلي جامعة االزھر، دراسة 

وه  )2018عمر:  في تحسین مستوي التنور التكنولوجي واالتجاه نح
  في ضوء معاییر جودة التعلم االلكتروني.

ذلك  ة رأول ة اإلعاق ى فئ وء عل لیط الض رورة تس ان ض ت الباحثت
ن  ون م ا یملك معیة وم اراتالس ات ومھ ن  إمكانی د م ة الب كامن

ة  روف تعلیمی وفیر ظ تغاللھا بت رامجاس بة، وب تح مناس ة لف  تدریبی
اتھم  د متطلب ھم وس ى أنفس اد عل امھم لالعتم ال ام یة، المج المعیش

ى التح غر والت ال باقامة المشروعات متناھیة الص ى راس م اج ال ت
ة  ة)كبیر واختارت الباحثتان استغالل بقایا االقمشة المخملی  (القطیف

الت  ات ومكم ن المفروش اذج م اج نم ي انت ا ف وتوظیفھ
دیكور زات  المنزليال ائص وممی ن خص ا م ا لھ روع لم واة لمش كن
  الصغر.متناھي 

 Research Probiem مشكلة البحث:
  ت التالیة: یمكن صیاغة مشكلة البحث في التساؤال

ة  - معیة لتنمی ة الس ما إمكانیة تقدیم برنامج تدریبي لذوي اإلعاق
ا االقمشة  تخدام بقای ة باس ات منزلی اج مفروش مھارتھم في انت

  الصغر؟المخملیة لتنمیة المشروعات متناھیة 
ة ) و  - ة ( القطیف ما امكانیة االستفادة من بقایا االقمشة المخملی

ض  اج بع ي انت دویرھا ف ادة ت الت اع ات ومكم ع المفروش قط
 الدیكور المنزلي .

ما مدى تحقق القیم الجمالیة والوظیفیة للقطع المنفذة لالستفادة  -
 منھا في سوق العمل؟

 ما مدى نجاح القطع المنفذة من وجھة نظر المستھلكین ؟ -
   Objectiveأھداف البحث :

مھارتھم في  السمعیة لتنمیةبناء برنامج تدریبي لذوي اإلعاقة  -

اج مفروشات منزلیة باستخدام بقایا االقمشة المخملیة لتنمیة انت
   الصغر.المشروعات متناھیة 

ة  - م بمعرف معیة والص ة الس ذوي اإلعاق النفس ل ة ب اء الثق بن
  قدراتھم في األداء وكیفیة استغاللھا في خدمة مجتمعھم.

د  - ھم وس ى أنفس اد عل معیا لالعتم اقین س ال للمع تح المج ف
 باقامة المشروعات متناھیة الصغر.متطلباتھم المعیشیة 

دراسة كیفیة االستخدام االمثل لبقایا االقمشة المخملیة في تنفیذ  -
  بعض المفروشات ومكمالت الدیكور المنزلي .

  Significanceاھمیة البحث : 
ة  - ا فئ ع، ومنھ ي المجتم ات الخاصة ف ى الفئ وء عل تسلط الض

د لدیھم إمكانیات ومھارا السمعیة اذذوي االعاقة  ة الب ت كامن
  مناسبة.من استغاللھا بتوفیر ظروف تدریب 

معیة   - ة الس ذوي االعاق ارى ل ع االداء المھ ي رف اھمة ف المس
ا االقمشة  ن بقای ً م ا ویقھا محلی والصم بتنفیذ منتجات یمكن تس

  المخملیة .
ة  - ا االقمش ل لبقای تخدام االمث ة االس ات لكیفی دیم مقترح تق

ا ض المفروش ذ بع ي تنفی ة ف دیكور المخملی الت ال ت ومكم
 المنزلي .

  Methodologyمنھج البحث : 
بھ  نھج ش ي والم في التحلیل نھج الوص ة الم ذه الدراس تملت ھ اش
نھج  ن الم ال م ین ك احثتین ب ت الب ث دمج ي حی ي التطبیق التجریب
امج  الوصفي التحلیلي في عرض اإلطار النظري وأسس بناء البرن

  بحث.والمنھج شبھ التجریبي في تطبیق تجربة ال
   Delimitationsحدود البحث : 

  السمعیة.عدد من ذوي االعاقة  حدود بشریة: -
ة : - دود مكانی ذوي  ح ریة ل ة المص یوط (الجمعی ة اس محافظ

  االعاقة السمعیة باسیوط )
البرنامج التدریبى وما ینتج عنھ من بعض قطع حدود نوعیة : -

  المفروشات ومكمالت الدیكور المنزلي  بأشكال مختلفة .
دود - ة : ح امج (  زمانی ق البرن دة تطبی ع ( 30م وم ) بواق ) 2ی

  ) ساعات4لقاء اسبوعیا عدد ساعات اللقاء (
   Sampleعینة البحث : 

ة  - ریة:عین ة  بش ن ذوي االعاق دد م معیة (ع یدة 15الس ) س
  سنة. )30 -16(بین تتراوح اعمارھن ما 

بطانات للمنتجات المنفذة (عبارة  -عینة مادیة: اقمشة القطیفة  -
ن أقمشة قطنیة خفیفة وأقمشة ستان ) ،(بعض الخامات التي ع

  تفید في انھاء وتشطیب الوحدات المنفذة).
الت  - ات ومكم ع المفروش ن قط ة م ذ مجموع میم وتنفی تص

 الدیكور المنزلي.
 Hypothesisفروض البحث :

ات  - طات درج ین متوس ائیة ب ة احص روق ذات دالل د ف توج
 المكتسبة فيالمعارف  فيالسمعیة المتدربین من ذوي االعاقة 

د  ل وبع تنفیذ بعض المفروشات ومكمالت الدیكور المنزلي قب
  التدریب لصالح التدریب البعدى.

ات  - طات درج ین متوس ائیة ب ة احص روق ذات دالل د ف توج
ة  ن ذوي االعاق يالمتدربین م معیة ف بة  الس ارات المكتس المھ

ل ي قب دیكور المنزل الت ال ات ومكم ض المفروش  في تنفیذ بع
  وبعد التدریب لصالح التدریب البعدى.

تحقق المفروشات ومكمالت الدیكور المنزلي المنفذة باستخدام  -
وء  ي ض اح ف ول ونج ة ) قب ة ( القطیف ة المخملی ا االقمش بقای

  متوسطات تقییم المستھلكین لمحاور التقییم.
 Search toolsادوات البحث :

  البرنامج التدریبي المتبع لتحقیق ھدف الدراسة. -
ن  - وى) م داف والمحت استمارة تحكیم البرنامج  التدریبي (األھ

 قبل المتخصصین.
ي   - ي ( قبل یلي معرف ارف  –اختبار تحص اس المع دي ) لقی بع
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  لدي المتدربین. 
  مفتاح تصحیح االختبار المعرفي.  -
ن  -اختبار مھاري ( قبلي - بة م ارات المكتس اس المھ بعدي) لقی

  البرنامج. 
 المھارى (بطاقة مالحظة).  بطاقة مالحظة االختبار -
ال  - اح االعم ول ونج اس درجة قب دیر) لقی اس تق استمارة (مقی

 المنفذة في ضوء متوسطات تقییم المتخصصین.
  استمارة بالمنتجات المنفذة في نھایة البرنامج    -

 Terminologyمصطلحات البحث : 
  :Training Programبرنامج تدریبي 

رات ھو خطة تعلیمیة منظمة تتضمن مج    ن الخب موعة م
داث  دف اح عت بھ ة وض ة المتنوع الیب التدریبی طة واألس واألنش
ة  ة والوجدانی ة والمھاری ب المعرفی ي الجوان ة ف رات مرغوب تغی

از : روة الب و)2013(م التخطیط  ، وھ دأ ب تمر یب دد ومس اط متج نش
ارات  ات والمھ دف لتطویرالمعلوم یم ویھ ة والتقی ي بالمتابع وینتھ

والتأثیر على السلوك إیجابیا وتقاس فاعلیتھ بقدر  الفردیة والجماعیة
ھ ا تقدم ھ فیم ن تطبیق ا یمك ة ب م رد والمنظم الح الف ھ لص رامج

  ).2012(جیالن جمعة، زینب السباعي : .والمجتمع
ة  معیة: ذوي اإلعاق  people with hearing:الس

impairmant 
ى  معي یصل ال دان س ن فق اني م ذي یع رد ال و الف المعوق سمعیا ھ

ن المعالجة الناجحة  70ثر من أك ة م ول دون تمكن ا یح یبل مم دیس
تخدام  واء باس دة، س مع وح از الس الل جھ للمعلومات اللغویة من خ
المعینات السمعیة او بدونھا، ویظھر المعوق سمعیا سواء االصم او 
ت  د ال یلف ً طبیعیا في مظھرة الخارجي، وق ضعیف السمع كشخصا

اعاقات اخرى، لكنة یعیش مقطوع نظر االخرین كغیرة ممن لدیھم 
االتصال مع الناس ومشاعرة وانفعاالتة مكبوتة، وھو بامس الحاجة 
ك.  ى ذل ة عل الى الفھم واخذة الى عالم الحیاة باسالیب ووسائل تعین

  )2015احمد عبد اللطیف :(
 Procedures البحث:اجراءات 

  أعداد البرنامج التدریبي : -أوال 
داد  ان بإع ت الباحثت امج قام وعات البرن ل وموض ھیك

ة  يالتدریبي لتنمیة معارف ومھارات ذوي االعاق معیة ف اج  الس انت
ة  ا االقمش تخدام بقای ي باس دیكور المنزل الت ال ات ومكم المفروش

  لألسلوب المنھجي السلیم. المخملیة وفقا
  وفیما یلى خطوات اعداد البرنامج:

  تحدید موضوع البرنامج: - 1
ان    الع الباحثت د اط ى بع ة (ذوي  عل ة الدراس ع فئ واق

معیة)  ة الس رزاالعاق ي  وأب ذ ف ب أن تؤخ ي یج ھا الت خصائص
امج،  ة للبرن داف العام د األھ االعتبار عند تصمیم البرنامج، وتحدی

  وتحدید خصائص الخامات المستخدمة (االقمشة المخملیة)
   تحدید أھداف البرنامج التدریبى : -2

داف ع ى أھ داف عل د األھ ى اشتمل تحدی ة وھ داف إجرائی ة وأھ ام
  كالتالي :

  األھداف العامة للبرنامج:  -
تستطیع المتدربات بعد اجتیازھن فترة التدریب ودراستھن للبرنامج 

  أن:
 .تتعرف على المفاھیم والمصطلحات المستخدمة في البرنامج  
  د ھن وس ى أنفس تستخراج الطاقات الكامنة لدیھن لالعتماد عل

  متطلباتھن المعیشیة.
 ویق تقد ر أھمیة استخدام بقایا االقمشة  لتنفیذ منتج یصلح للتس

ى  اظ عل ع والحف ى األسرة والمجتم ي رق اھمة ف ي للمس المحل
  البیئة .

  ض ناعة بع تتزود بالمعلومات االساسیة الالزمة في مجال ص
المفروشات المنزلیة ومكمالت الدیكور المنزلي باستخدام بقایا 

 متناھي الصغر .  االقمشة المخملیة  كنواة لمشروع
  المعلقات  -تنفذ مجموعة من المفروشات المنزلیة (المفارش-  

  الخدادیات) .
  ائى تج النھ راج المن ات إلخ ض التقنی ف بع ي توظی وع ف تن

  بصورة جمالیة وفنیة 
 .تنفذ منتج یصلح للتسویق المحلى    
  األھداف االجرائیة للبرنامج : -
ة   داف معرفی ى (أھ تملت عل داف مھار–اش ة أھ داف  –ی أھ

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

  األھداف المعرفیة: -
 .تتعرف على ماھیة المشروعات متناھیة الصغر  
 .تتعرف على مفھوم المفروشات وانواعھا  
 . تتعرف على مفھوم مكمالت الدیكور وانواعھا  
 . تتعرف على مفھوم االقمشة المخملیة  وانواعھا  
  ا االقمشة تخدام بقای ن اس ذھا م ن تنفی تعدد المنتجات التى یمك

  المخملیة  (القطیفة).
  غیر زء ص ل ج ن ك ى م تفادة المثل ة االس ى كیفی رف عل تتع

  اوكبیر من بقایا االقمشة.
  ذ وخاصة وات التنفی ن خط وة م ي كل خط تفھم أھمیة الدقة ف

  عملیة القص .
 . تذكر المقصود بمصطلح بطانة وأھمیتھا 
  ر أھمیة رسم باترون أساسي لكل قطعة قبل التنفیذ.تذك  
  .تعدد األدوات المساعدة أثناء االعداد والتنفیذ واالنھاء  
  األھداف المھاریة: -
  رض ة للغ ة وتوظف ا االقمش ن بقای ب م زء المناس ار الج تخت

 .المطلوب 
  د ھا عن ع بعض ة م ا االقمش ن بقای جمة م وان منس ار ال تخت

 ات ومكمالت الدیكور.تجمیعھا لعمل قطع المفروش
  ع ة وقط دات الزخرفی ى للوح وذج األساس م النم تقن رس ت

 معلقة ). –وسادة  -المفروشات ومكمالت  الدیكور  (مفرش 
 . تاخذ عالمات القص والحیاكة بدقة 
 . تاخذ عالمات القص والحیاكة بدقة 
  اء ا اثن تعانة بھ تقوم باالس ى س اعدة الت دد األدوات المس تح

 التنفیذ.
 ع أج میم تجم ى تص ول عل ة للحص ھا بدق اترون ببعض زاء الب

 المنتج النھائى.
 . تتمكن من حیاكة االركان 
 . تتقن تركیب البطانة للمفرش 
 .تتبع الطریقة الصحیحة لحشو الخدادیة 
 . تستخدم المكواة في كل خطوة أثناء العمل 
 . تستخدم ماكینة الحیاكة في انھاء المنتجات 
  طیب ي تش رة ف ار مبتك ف أفك الت توظ ات ومكم المفروش

  الدیكور.
 االھداف الوجدانیة:   -
  تقدر قیمة تنمیة معارفھا وخبراتھا في مجال انتاج المفروشات

 ومكمالت الدیكور المنزلي من بقایا االقمشة المخملیة . 
  ي تغاللھا ف ة اس ي األداء وكیفی دراتھا ف ة ق ھا بمعرف ق بنفس تث

 خدمة مجتمعھا.
 اج تبدى اھتمام بأھمیة توظیف ب قایا االقمشة والخامات في انت

ر  ل للبش اة افض وفیر حی ي ت ك ف ة ذل تدیم واھمی تج مس من
 والمحافظة على البیئة.

 .تتابع المدربة باھتمام اثناء البیان العملى 
  دیكور تھتم بالتعرف على كیفیة تنفیذ المفروشات ومكمالت ال

 من بقایا االقمشة المخملیة .
  زمیالتھا اثناء العمل. تقدر قیمة التعاون بینھا وبین 
 .تكتسب اتجاھات ایجابیة نحو المشروعات متناھیة الصغر 
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 . تقدر قیمة ما تعلمتھ في اخراج أعمال فنیة وجمالیة متمیزة 
 . تقدر أھمیة الوقت والجھد المبذول في التنفیذ 
  د غر بع اھي الص روع متن ة مش ة اقام ورة ایجابی رر بص تق

  اجتیاز البرنامج .
  رنامج التدریبى :محتوى الب  - 3
داده   - دریبى وإع امج الت وى البرن یم محت ان بتنظ ت الباحثت قام

ن  د م ین للتأك بالصورة السلیمة بعد عرضھ على السادة المتخصص
یم  تمارة تحك مالئمة موضوع وأھداف البرنامج وذلك من خالل اس

  )1(ملحق رقمالبرنامج التدریبي (األھداف والمحتوى) 
ن احتوى البرنامج التع - ون م ور یتك ل مح رف على ستة محاور ك

  لقاء أو أكثر مدة اللقاء أربع ساعات 
ا )  ا وانواعھ ات (تعریفھ ور االول : المفروش ة  –المح االقمش

 المخملیة (تعریفھا وانواعھا وخصائصھا )
اج  ي انت تخدم ف ي تس ات الت ألدوات والخام اني : ال ور الث المح

دیكور باس الت ال ة ومكم ات المنزلی ة المفروش ا االقمش تخدام بقای
  المخملیة.

ا  المحور الثالث : المفارش (تعریفھا واشكالھا) وكیفیة استخدام بقای
 االقمشة المخملیة في عمل الوسائد.

ا  تخدام بقای ة اس كالھا) وكیفی المحور الرابع : الوسائد (تعریفھا واش
  االقمشة المخملیة في عمل الوسائد.

ات (انواعھ ة المحور الخامس : المعلق كالھا) وكیفی ا واش ا وتعریفھ
  استخدام بقایا االقمشة المخملیة عمل معلقة .

ا  ا وانواعھ دیكور  (تعریفھ الت ال ادس : مكم ور الس المح
ل  ي عم ة  ف ة المخملی ا االقمش تخدام بقای ة اس ھا) وكیفی وخصائص

  مكمالت الدیكور.
  ضبط وتقویم البرنامج :  - 4

اتذة  ن األس دد م ى ع امج عل م عرض البرن ال ت ین بمج المتخصص
معیة  ة الس ة االعاق ة فئ ة الخاص ال التربی یج ومج س والنس المالب
لتحكیم البرنامج من حیث األھداف العامة واإلجرائیة باإلضافة إلى 

ددھم ( الي ع امج، وإجم ات البرن وعات جلس وى وموض ) 8محت
ن  ك م ق وذل امج للتطبی الحیة البرن دى ص ن م د م خاص؛ للتأك أش

یم  تمارة تحك الل اس وى) خ داف والمحت دریبي (األھ امج الت البرن
ذف أو 1(ملحق رقم  ) إضافة الى إبداء مقترحاتھم من إضافة أو ح

اق  دى اتف ى م وف عل اق للوق بة االتف اب نس م حس د ت دیل، وق تع
بة 1األساتذة المحكمین كما ھو مبین في (جدول رقم  )، وجاءت نس

  االتفاق على صالحیة البرنامج 
ع %) مع إبداء بع96.25(  امج م تالئم البرن ى ی دیالت حت ض التع

ق  ددة لتطبی ة المح دة الزمنی ع الم ذلك م ة الدراسة وك ائص فئ خص
م  د ت وى، وق الجلسات وكذلك اعادة صیاغة بعض الجمل في المحت

  التعدیل وفقا للمقترحات، والبرنامج في صورتھ النھائیة.
  

  ى محتوى البرنامج المقترح وأھدافھ) یوضح نسبة االتفاق بین األساتذة المحكمین عل١جدول رقم (
  معامل االتفاق  االبعاد

  %100  اتفاق المحتوى مع موضوع البرنامج التدریبى
  %100  اتفاق األھداف مع موضوع  البرنامج التدریبى.

  %100  مدى مالئمة المادة العلمیة المقدمة في محتوى البرنامج بالنسبة لخصائص فئة الدراسة.
  %87.5  توى ذوي اإلعاقة السمعیة .مناسبة األھداف لمس

  %100  التسلسل المنطقي لمحتوى البرنامج .
  %100  سالمة المادة العلمیة في محتوى البرنامج .

  %100  دقة وضوح المعلومات والمھارات.
  %87.5  مدى تنوع األفكار المستخدمة .

  %100  مالئمة الوسائل والتقنیات المختلفة للتنفیذ .
  %87.5  لزمنیة لتحقیق أھداف ومحتوى البرنامج .مناسبة المدة ا

  %96.25  نسبة االتفاق الكلیة
  

  بناء أدوات التقویم : -ثانیاً 
بعدي) لتقییم المعلومات  –اختبار تحصیلي معرفي (قبلي  -

 )2والمعارف لدي المتدربین . (ملحق رقم 
  )3مفتاح تصحیح االختبار المعرفي. (ملحق رقم  -
بعدي ) لقیاس المھارات المكتسبة من  -اختبار مھاري ( قبلي -

  )4البرنامج. (ملحق رقم 
  )5بطاقة مالحظة االختبار المھارى.(ملحق رقم  -
استمارة (مقیاس تقدیر) لقیاس درجة قبول ونجاح االعمال  -

 )6المنفذة في ضوء متوسطات تقییم المستھلكین.(ملحق رقم 
  اعداد االختبار التحصیلي المعرفي: - 1
  ف من االختبار: تحدید الھد  

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

  )2تضمنھا البرنامج .(ملحق 
  صیاغة أسئلة االختبار:      

ي اعداد االختبار التحصیلي اعتمادا كبیرا على اعتمدت الباحثتان ف
األسئلة الموضوعیة والتي تتفق مع محتوي واھداف البرنامج 

وكذلك مع خصائص فئة الدراسة من ذوي االعاقة السمعیة والصم 
) سؤال، 20واحتوى االختبار التحصیلي للمعلومات على عدد (

ن متعدد ) أسئلة اختیار م10) أسئلة صح وخطأ، (10قسمت الي (

  وتتم اإلجابة في نفس ورقة األسئلة.
  تعلیمات االختبار:     

قامت الباحثتان بوضع تعلیمات في بدایة االختبار لتوضیح الھدف 
من االختبار وعدد األسئلة وكیفیة اإلجابة على األسئلة وقد 

استعانت الباحثتان بمترجم للغة االشارة لسھولة التواصل مع عینة 
  الدراسة .

  داد مفتاح تصحیح االختبار: اع   
) وھو عبارة 3اعدت الباحثتان مفتاح لتصحیح االختبار(ملحق رقم 

عن نموذج لورقة األسئلة تحتوي على اإلجابات الصحیحة في كل 
سؤال وتم توزیع الدرجات على األسئلة حیث حدد لكل سؤال درجة 

) 20واحدة، أي ان مجموع درجات االختبار التحصیلي المعرفي (
  رجة.د

  صدق االختبار التحصیلي المعرفي:    
اتبعت الباحثتان طریقة صدق المحتوي وذلك بعرض االختبار 

علي مجموعة من األساتذة المتخصصین وذلك للتأكد من محتوي 
االختبار وفقا لما یھدف الى قیاسھ من اجل التحقق من حسن 

 صیاغة مفردات االختبار، وقد اقر المحكمین ارتباط المفردات
باألھداف وعلي ذلك اعتبرت الباحثتان االختبار التحصیلي صادقا 
بناء علي قیاس معامل االرتباط بین درجات كل سؤال والدرجات 

  الكلیة لالختبار كما یوضحھا الجدول التالي:
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  معرفي.) : یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل سؤال والدرجات الكلیة لصدق االختبار التحصیلي ال 2جدول رقم (
  رقم

  السؤال
  معامل

  االرتباط
  مستوى
  الداللة

  الداللة
  االحصائیة

  رقم
  السؤال

  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

  الداللة
  االحصائیة

 دال 0.01  0.65  11 دال 0.01  0.75  1
 دال 0.01  0.73  12 دال 0.01  0.68  2
 دال 0.01  0.80  13 دال 0.01  0.63  3
 دال 0.01  0.79  14 دال  0.011  0.55  4
 دال  0.013  0.54  15 دال 0.01  0.74  5
 دال 0.01  0.77  16 دال 0.01  0.86  6
 دال 0.01  0.64  17 دال 0.01  0.63  7
 دال 0.01  0.74  18 دال 0.01  0.75  8
 دال 0.01  0.88  19 دال 0.01  0.82  9

 دال  0.011  0.55  20 دال 0.01  0.62  10
بین درجات كل ) أن معامالت االرتباط 2یتضح من الجدول رقم (

 0.55سؤال والدرجات الكلیة لالختبار المعرفي تراوحت ما بین (
ً عند مستوى معنویة (0.88 – ) 0.01) وجمیعھا دالة إحصائیا

  .وبذلك تعتبر أسئلة االختبار صادقھ لما وضعت لقیاسھ

  ثبات االختبار التحصیلي المعرفي :  -
المعرفي باستخدام طریقة إعادة تم حساب ثبات االختبارالتحصیلي 

ً من تاریخ التطبیق األول باستخدام  االختبار بعد عشرون یوما
  ) : 3(معامل ألفا كرونباخ ) كما یوضحھا الجدول رقم (

  
  ) : یوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لثبات االختبار التحصیلي المعرفي3جدول رقم (

  معامل ألفا كرونباخ  عدد األسئلة  
  0.867  20  ار المعرفياالختب

  
) قیمة معامل الثبات لالختبار التحصیلي، 3یبین الجدول رقم (

)، وھي نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن 0.867حیث بلغت (
  الباحثتان لنتائج تطبیق االختبار.

  االختبار المھارى :  -2
  الھدف من االختبار:  -

التعلم من أعدت الباحثتان اختبار األداء المھارى لقیاس فاعلیة 
خالل البرنامج وأثره علي األداء المھارى في تنفیذ بعض قطع 

  المفروشات ومكمالت الدیكور المنزلي .
  أسئلة االختبار المھارى:  -

) في صورة 4قامت الباحثتان بإعداد االختبار المھارى ملحق رقم (
) أسئلة تجمع في مضمونھا جمیع المھارات التي تضمنھا 6(

  البرنامج.
  د بطاقة المالحظة :اعدا -3

قامت الباحثتان ببناء بطاقة مالحظة لتحدید المھارات المتضمنة 
  ) مع مراعات الشروط التالیة:5بمحتوي البرنامج ( ملحق رقم 

ترتیب خطوات كل مھارة في بطاقة المالحظة في تتابع محدد  -
  وفقا للتتابع المطلوب ألداء كل مھارة.

المالحظ رایھ في  تخصیص مكان امام كل عبارة یضع بھا -
درجات)  4درجات) للممتاز (5أداء كل خطوة وذلك بإعطاء (

درجة) 1درجة) للمتوسط ( 2درجات) للجید (3للجید جدا (
  )4للضعیف (ملحق رقم 

بعد تصمیم بطاقة المالحظة تم التاكد من صدق وثبات بطاقة 
  المالحظة 

  صدق بطاقة المالحظة: -
ین بھدف التحقق من تم عرض بطاقة المالحظة على المتخصص

صدق محتوي البطاقة وبنودھا المقترحة وذلك بإبداء الرأي في 
مدي مالئمة بنود البطاقة للمھارات موضوع البرنامج وقد كان 

لھؤالء المحكمین بعض المقترحات الخاصة بصیاغة بعض 
العبارات وتمت إعادة صیاغتھا وبذلك أصبحت البطاقة في 

  صورتھا النھائیة.
  المالحظة:  ثبات بطاقة -

للتأكد من ثبات بطاقة المالحظة قامت الباحثتان بحساب نسبة 
االتفاق الداخلي بین درجات المالحظین للتأكد من ثبات البطاقة 

%) وھي نسبة 92.24باستخدام معادلة كوبر وكانت نسبة الثبات (
  مرتفعة.

اعداد استمارة (مقیاس تقدیر) لقیاس درجة قبول ونجاح  - 4
 منفذة في ضوء متوسطات تقییم المستھلكین. االعمال ال

) الشروط 6راعت الباحثتان في صیاغة بنود المقیاس (ملحق رقم 
  االتیة:

  تحلیل المنتجات المنفذة من خالل اربع محاور: -
یقیس جانب الحداثة والمعاصرة ویحتوي على  المحور األول:
  ثالث عبارات .
  على عبارتین . یقیس الجانب الوظیفي ویحتوي المحور الثاني:
  یقیس جانب الجودة ویحتوي على خمس عبارات . المحور الثالث:
یقیس الجانب االقتصادي والتسویق ویحتوي على  المحور الرابع:

  عبارتین .
 : تخصیص مكان امام كل عبارة -

یضع فیھا المالحظ رأیھ في العبارات لكل منتج علي حدة عن 
  .غیر موافق) -اوافق لحد ما -طریق (أوافق

  صدق مقیاس التقدیر:  -
تم عرض مقیاس التقدیر على مجموعة من المتخصصین بھدف 
التحقق من صدق المحتوي والبنود المقترحة وقد اتفق المحكمین 

على ترتیب بعض البنود وتم التعدیل وبذلك یكون المقیاس في 
  صورتھ النھائیة.

  ثبات مقیاس التقدیر:  -
لباحثتان بحساب نسبة االتفاق للتأكد من ثبات مقیاس التقدیر قامت ا

الداخلي بین درجات المقیمین  للتأكد من ثبات مقیاس التقدیر 
%) وھي نسبة 92,90باستخدام معادلة كوبر وكانت نسبة الثبات (

  مرتفعة.
   Resultsالنتائج :

  نتائج الفرض األول للدراسة:  -اوالً 
 ة ینص الفرض األول على أنھ " توجد فروق ذات داللة احصائی

بین متوسطات درجات المتدربین من ذوي االعاقة السمعیة  في 
المعارف المكتسبة  في تنفیذ بعض المفروشات ومكمالت الدیكور 

المنزلي قبل وبعد التدریب لصالح التدریب البعدى. " والختبار 
صحة ھذا الفرض، استخدمت الباحثتان اختبار "ت" للعینات 

ائج كما ھو موضح بالجدول المزدوجة (المرتبطة) ، وجاءت النت
  ) :4رقم (
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 ) : یوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار التحصیلي المعرفي .4جدول رقم (
االنحراف   متوسط الدرجات  التطبیق  االختبار

  المعیاري
  اختبار "ت"

  الداللة مستوى  درجة الحریة  قیمة (ت)
صیلي التح

  المعرفي
  0.001  19  30.57  2.09  6.7  القبلي
  2.99  19.5  البعدي

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

) 6.7المعرفي، حیث بلغ متوسط درجات التطبیق القبلي (
) وبلغ متوسط درجات التطبیق 2.09واالنحراف المعیاري (

)، وبلغت قیمة "ت" 2.99) واالنحراف المعیاري (19.5البعدي (
)، مما یدل على وجود فروق 0.001) ومستوى الداللة (30.58(

ً بین التطبیقین في االختبار المعرفي لصالح التطبیق  دالة إحصائیا
  ) یوضح ذلك:1البعدي. ، والشكل البیاني رقم (
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  ) : یوضح متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المعرفي.1شكل رقم (

) یتبین تحقق 1) ونتائجھ والشكل البیاني رقم (4من الجدول رقم (
الفرض األول للدراسة ، حیث أن نتائج الفرض األول تتفق مع كال 

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

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

  المعرفي البعدي .
  نتائج الفرض الثاني للدراسة:  -ثانیاً 

 اني على أنھ " توجد فروق ذات داللة احصائیة ینص الفرض الث
بین متوسطات درجات المتدربین من ذوي االعاقة السمعیة  في 

المھارات المكتسبة في تنفیذ بعض المفروشات ومكمالت الدیكور 
والختبار   المنزلي قبل وبعد التدریب لصالح التدریب البعدى."

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

  )5رقم (

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

  
متوسط 
  الدرجات

  االنحراف المعیاري
  

  اختبار "ت"
  مستوى  ة الحریةدرج  قیمة (ت)

  الداللة
  0.001  19  45.39  صفر  صفر  القبلي  المھاري

  3.76  38.20  البعدي
  

) یبین نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بین 5الجدول  رقم (
متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار 

المھارى، حیث بلغ متوسط درجات التطبیق القبلي (صفر) 
النحراف المعیاري (صفر) وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي وا

)، وبلغت قیمة "ت" 3.76) واالنحراف المعیاري (38.20(
) لصالح البعدي ، مما یدل على 0.001) ومستوى الداللة (45.39(

ً بین التطبیقین فى االختبار المھارى  وجود فروق دالة إحصائیا
  ) یوضح ذلك:2رقم ( لصالح التطبیق البعدي والشكل البیاني
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  ) : یوضح متوسطي درجات المتدربین في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المھارى .2شكل رقم (

) یتبین تحقق 2) ونتائجھ والشكل البیاني رقم (5من الجدول رقم (
  الفرض الثاني للدراسة.

راسة ، جیالن الطناني ویتضح من الفرض الثاني أنھ اتفق مع د
) في ارتفاع مستوي اتقان الطالبات 2012وزینب السباعي (
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للمھارة وكذلك أكدت دراسة كال من رشا الجوھري ونادیة 
) ، شادیة سالم 2015) ، وكذلك دراسة زیزي عمر(2013عامر(

) ، 2016) ، عطیات علي ورجاء محمد (2015وأماني محمد (
  ایناس عبد المعز 

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

  نتائج الفرض الثالث للدراسة :  -ثالثاً 
  ینص الفرض الثالث على أنھ " تحقق المفروشات ومكمالت

 الدیكور المنزلي المنفذة باستخدام بقایا االقمشة المخملیة 
مستھلكین (القطیفة) قبول ونجاح في ضوء متوسطات تقییم ال

  لمحاور التقییم ."
والختبار صحة ھذا الفرض، تم تحلیل النتائج االحصائیة لبطاقة 

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة من  تقییم المنتج النھائي وفقا
  المستھلكین..

وقد تم التصحیح على مقیاس ثالثي "موافق، موافق إلى حد ما، 
م حساب المدى، ) على الترتیب، وت3، 2، 1غیر موافق" بأوزان (

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

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

) وأقل من 1.67ما" یقع بین القیمة ( المستوى "أوافق إلى حد
) إلى 2.33)، ویقع المستوى "موافق" بین القیمة (0.67+   1.67(
) وبذلك یكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة على النحو 3.0(

  التالي :
 - 1.67(موافق إلى حد ما) = ،     1.66 -  1(غیر موافق) =  

  3 - 2.34(موافق) =  ،      2.33
ً وتم حساب م توسط الدرجات لكل محور وللبطاقة ككل وفقا

ً لعدم  للمتوسط المرجح للمقیاس المتدرج الثالثي المستخدم. ونظرا
وجود درجات قبلیة لبطاقة تقییم المنتج النھائي تم استخدام اختبار 

"ت" للعینة الواحدة لمقارنة متوسطات الدرجات البعدیة بدرجة 
مستوى "جید"، وجاءت ) المناظرة لل3الحیاد للمقیاس وھى (

  النتائج على النحو التالي:
  الحداثة والمعاصرة: - 1

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

البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة لجانب الحداثة والمعاصرة (عدد 
ً ×الحداثة والمعاصرة العناصر لجانب  عدد المحكمین)  وفقا

لمقیاس ثالثي متدرج، وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجداول 
  ) :6رقم (

  ) : مدى تحقق جانب الحداثة والمعاصرة في المنتجات البحثیة وفقاً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.6جدول رقم (
  رقم

  المنتج
  مجموع  االستجابة

  زاناألو
  

  المتوسط
  المرجح

  

  معامل
  الجودة
(%)  

  درجة
  الموافقة

  الترتیب
موافق   موافق

  الى حد ما
غیر 
  موافق

  6  موافق  95.0%  2.85  171  2  5  53 1
  2 موافق  97.78%  2.93  176  -  4  56  2
  7 موافق  94.44%  2.83  170  1  8  51  3
  3 موافق  97.22%  2.92  175  1  3  56  4
  8 موافق  92.77%  2.78  167  2  9  49  5
  مكرر 8 موافق  92.77%  2.78  167  3  7  50  6
  5 موافق  95.56%  2.87  172  1  6  53  7
  1 موافق  99.44%  2.98  179  -  1  59  8
  4 موافق  96.11%  2.88  173  1  5  54  9

  مكرر 3 موافق  97.22%  2.92  175  2  1  57  10
) یتبین : اتفاق أفراد عینة الدراسة من 6من الجدول رقم (

كین حول تحقیق جانب الحداثة والمعاصرة في المنتجات المستھل
البحثیة، حیث جاءت تقییمات معامالت الجودة للمنتجات البحثیة 

مرتفعة ووقعت استجابات المحكمین في مستوى (موافق) بناًء على 
التدرج الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما بین 

توسط المرجح للمنتجات %) وتراوح الم92.77 -%99.44نسبة (
)، مما یوضح تحقیق جانب الحداثة 2.78 –2.98ما بین (

ً الستجابات أفراد عینة  والمعاصرة في المنتجات البحثة وفقا
الدراسة من المستھلكین حیث  مستوى االبتكار والتجدید فى المنتج 

، تماشي تصمیم المنتج مع اتجاھات الموضة ، حداثة تصمیم 

) 2014تفق مع دراسة ( رشا عباس ووفاء محمد:المنتج . و ذلك ی
) ، ودراسة (عزة سرحان  2018، ودراسة ( راویة عبد الباقي :

) في انتاج العدید من المنتجات التي تحقق جانب الحداثة 2014:
  الجانب الوظیفي: - 2والمعاصرة 

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

البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة للجانب الوظیفي (عدد العناصر 
ً لمقیاس ثالثي متدرج، ×للجانب الوظیفى عدد المحكمین) وفقا

  ) :7وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجداول رقم (

  ات البحثیة الستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.): مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتج7جدول رقم (
  رقم

  المنتج
  مجموع  االستجابة

  األوزان
  

  المتوسط
  المرجح

  

  معامل
  (%) الجودة

  درجة
  الموافقة

  الترتیب

موافق الى   موافق
  حد ما

  غیر موافق

  5 موافق  91.67%  2.75  110  4  2  34  1
  1  موافق  99.17%  2.98  119  -  1  39  2
  4 موافق  94.17%  2.83  113  -  7  33  3
  3 موافق  95.0%  2.85  114  -  6  34  4
  7 موافق  86.67%  2.60  104  2  12  26  5
  6 موافق  89.17%  2.68  107  -  13  27  6
  مكرر 5 موافق  91.67%  2.75  110  -  10  30  7
  2 موافق  98.33%  2.95  118  -  2  38  8
  مكرر 3 موافق  95.0%  2.85  114  1  4  35  9

  مكرر 4 موافق  94.17%  2.83  113  -  7  33  10
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) یتبین: اتفاق أفراد عینة الدراسة من 7من الجدول رقم (

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

ووقعت استجابات المحكمین في مستوى (موافق) بناًء على التدرج 
الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما بین نسبة 

%) وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات ما  %86.67 - 99.17(
)، مما یوضح تحقیق الجانب الوظیفي في 2.60 – 2.98بین (

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة من  المنتجات البحثیة وفقا
رض المنفذ من اجلة، المستھلكین من حیث مدى مالءمة المنتج للغ

األداء الوظیفي للمنتج، امكانیة شراء المستھلك للمنتج واستخدامة 

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

)، في تحقیق 2016)، ودراسة (عزة سرحان :2015الغفور:
  الجانب الوظیفي.

  ب الجودة:جان - 3
وللتأكد من مدى تحقق ھذا الجانب في المنتجات البحثیة، قامت 
الباحثتان بحساب المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات 

البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة لجانب الجودة (عدد العناصر 
ً لمقیاس ثالثي متدرج، × لجانب الجودة  عدد المحكمین) وفقا

  ):8مبین في الجداول رقم ( وجاءت النتائج كما ھو
  ) : مدى تحقق جانب الجودة في المنتجات البحثیة وفقاً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.8جدول رقم (

  رقم
  المنتج

  مجموع  االستجابة
  األوزان

  

  المتوسط
  المرجح

  

  معامل
  الجودة
(%)  
  

  درجة
  الموافقة

  الترتیب

موافق   موافق
  الى حد ما

غیر 
  فقموا

  6 موافق  92.67%  2.78  278  6  10  84  1
  1 موافق  98.33%  2.95  295  -  5  95  2
  9 موافق  89.67%  2.69  269  9  13  78  3
  7 موافق  92.0%  2.76  276  7  10  83  4
  3 موافق  97.33%  2.92  292  -  8  92  5
  8 موافق  91.67%  2.75  275  5  15  80  6
  مكرر 7 موافق  92.0%  2.76  276  2  10  88  7
  2 موافق  98.0%  2.94  294  1  4  95  8
  4 موافق  95.67%  2.87  287  3  7  90  9

  5 موافق  93.33%  2.80  280  5  10  85  10
) یتبین : اتفاق أفراد عینة الدراسة 8من الجدول رقم (

من المستھلكین حول تحقیق جانب الجودة في المنتجات البحثیة، 
ثیة مرتفعة حیث جاءت تقییمات معامالت الجودة للمنتجات البح

ووقعت استجابات المحكمین في مستوى (موافق) بناًء على التدرج 
الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما بین نسبة 

%) وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات ما 89.67 -98.33%(
)، مما یوضح تحقیق جانب الجودة في 2.69 – 2.95بین (

ً الستجابا ت أفراد عینة الدراسة من المنتجات البحثة وفقا
المستھلكین حیث التوافق واالنسجام اللونى للمنتج المنفذ ، التوافق 

واالنسجام بین الخامات المدمجة في المنتج ، دقة تنفیذ المنتج 

ووضوح تفاصیلھ ، جودة التشطیب النھائي وذلك یتفق مع دراسة ( 
في  )2014) ، ودراسة (عزة سرحان : 2018راویة عبد الباقي :

  الجودة . انتاج العدید من المنتجات التي تحقق جانب
  الجانب االقتصادي : - 4

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

للمنتجات البحثیة باستخدام التكرارات الكلیة للجانب االقتصادي 
ً لمقیاس × لجانب االقتصادي (عدد العناصر ل عدد المحكمین) وفقا

  ) :9ثالثي متدرج، وجاءت النتائج كما ھو مبین في الجداول رقم (

  
  ): مدى تحقق الجانب االقتصادي في المنتجات البحثیة وفقاً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین.9جدول رقم (

  قمر
  المنتج

  مجموع  االستجابة
  األوزان

  

  توسطالم
  المرجح

  

  معامل
  (%) الجودة

  درجة
  الموافقة

  الترتیب
موافق   موافق

  الى حد ما
غیر 
  موافق

  8 موافق  89.17%  2.68  107  2  9  29  1
  2 موافق  97.5%  2.93  117  -  3  37  2
  5 موافق  92.5%  2.75  111  2  5  33  3
  7 موافق  90.83%  2.73  109  2  7  31  4
  6 قمواف  91.67%  2.75  110  -  10  30  5
  4 موافق  94.17%  2.83  113  -  7  33  6
  مكرر 4 موافق  94.17%  2.83  113  1  5  34  7
  1 موافق  98.33%  2.95  118  -  2  38  8
  3 موافق  95.83%  2.88  115  1  3  36  9

  9 موافق  85.83%  2.58  103  5  7  28  10
) یتبین: اتفاق أفراد عینة الدراسة من 9من الجدول رقم (

لجانب االقتصادي في المنتجات المتخصصین حول تحقیق ا
البحثیة، حیث جاءت تقییمات معامالت الجودة للمنتجات البحثیة 

مرتفعة ووقعت استجابات المحكمین في مستوى (موافق) بناًء على 
التدرج الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما بین 

  %98.33نسبة (

 – 2.95ما بین ( %) وتراوح المتوسط المرجح للمنتجات85.83 -
)، مما یوضح تحقیق الجانب االقتصادي في المنتجات 2.58

ً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین من  البحثیة وفقا
حیث  إمكانیة تسویق المنتج ، تحقیق ترشید االستھالك على بند 

) 2018المفروشات وذلك یتفق مع دراسة (راویة عبد الباقي:
  ) في تحقیق الجانب االقتصادي .2016:ودراسة (عزة سرحان 
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  التقییم الكلى للمنتجات البحثیة : - 5
وإلجراء التقییم الكلى للمنتجات البحثیة، قامت الباحثتان بحساب 

المتوسط المرجح ومعامل الجودة للمنتجات البحثیة باستخدام 

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

  )11في الجدول رقم (
  ) : التقییم الكلى للمنتجات البحثیة وفقاً الستجابات أفراد عینة الدراسة من المستھلكین .11جدول رقم (

  
) یتبین: اتفاق أفراد عینة الدراسة من 11من الجدول (
    ول التقییم الكلى للمنتجات البحثیة، حیث جاءت المتخصصین ح

تقییمات معامالت الجودة للمنتجات البحثیة مرتفعة ووقعت 
استجابات المستھلكین اغلبھا في مستوى (موافق) بناًء على التدرج 
الثالثي للوزن المرجح، وتراوحت معامالت الجودة ما بین نسبة 

جح للمنتجات ما %) وتراوح المتوسط المر98.47 -% 92.08(
ً بین 2.95–2.76بین ( )، كما تبین وجود فروق دالة احصائیا

" ومستوى 563.22"  2المنتجات البحثیة حیث بلغت قیمة كا
) في المرتبة األولى بمعامل 8)، جاء المنتج رقم (0.001الداللة (
) في المرتبة الثانیة بمعامل 2%)، یلیھ المنتج رقم (98.47جودة (

) في المرتبة الثالثة 6،9، ثم المنتج رقم ( %)98.19جودة (
) في المرتبة الرابعة 7%)، ثم المنتج رقم (95.69بمعامل جودة (

) في المرتبة 4%) ، ثم المنتج رقم (95.13بمعامل جودة (
) في المرتبة 5%)، ثم المنتج رقم (93.61الخامسة بمعامل جودة (

) في 10( %) ، ثم المنتج رقم93.47السادسة بمعامل جودة (
) في 1%)،ثم المنتج رقم (93.19المرتبة السابعة بمعامل جودة (

) في 3%) واخیرا المنتج رقم (92.5المرتبة الثامنة بمعامل جودة (
) 12%) والجدول رقم ( 92.08المرتبة التاسعة بمعامل جودة (

  یبین المنتجات المنفذة أثناء البرنامج التدریبي وتوصیف كال منھا 
  

  ) یبین المنتجات المنفذة أثناء البرنامج التدریبي12(  جدول رقم
رقم 
  المنتج

اسم 
  المنتج

  التوصیف  المنتج

1  
  

  مفرش 

  

مفرش منضدة مقاس 
سم من 100سم *45

  خامة القطیفة 

  معلقات  2

  

معلقات بمقاسات 3
  مختلفة بقطر

) من 25-20-10(
  خامة القطیفة

  رقم
  المنتج

  مجموع  االستجابة
  األوزان

  

  المتوسط
  المرجح

  

مستوى   2كا
  الداللة

  لجودةا معامل
(%)  

  درجة
  الموافقة

  الترتیب
موافق الى   موافق

  حد ما
غیر 
  موافق

  8 موافق  92.5  0.001  563.22  2.78  666  14  26  198  1
  2 موافق  98.19  2.95  707  -  13  227  2
  9 موافق  92.08  2.76  663  12  33  195  3
  5 موافق  93.61  2.80  674  10  26  204  4
  6 موافق  93.47  2.80  673  4  39  197  5
  3 موافق  95.69  2.87  689  8  42  199  6
  4 موافق  95.13  2.85  685  4  33  205  7
  1 موافق  98.47  2.95  709  1  9  230  8
  مكرر 3 موافق  95.69  2.87  689  6  19  215  9
  7 موافق  93.19  2.80  671  12  25  203  10
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  أباجورة  3

  

  سم50أبجورة بإرتفاع 

حامل   4
  تیجةن

  

حامل نتیجة بقطر 
  سم من الخشب 25

  معلقة  5

  

معلقة من خیط الخیش 
  سم50بطول 

  خدادیة  6

  

خدادیة من قماش 2
  سم30القطیفة بقطر

  معلقة  7

  

سم من 30معلقة بقطر 
  الخشب
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  مفرش  8

  

مفرش منضدة مقاس 
سم من 100سم *45

  خامة القطیفة 

  خدادیة  9

  

خدادیة اسطوانیة 2
 الشكل من قماش

  سم75القطیفة بطول 

مفرش   10
سریر 
  صغیر 

  

مفرش سریر من قماش 
القطیفة بطول 

  سم50×سم160
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