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   Introduction:مقدمة
لیم و تعلم تمكن األفراد مـن یعد التدریب بمعناه الواسع عملیة تع

في إتقـان المھـن والتكیف مع ظروف العمل وتجدر أھمیة التدریب 
 إنجاز من المتعلم تمكن التي المكتسبة القدرةالمھارة حیث أنھا 

 جھد ممكن وبأقل وقت في أقصر وإتقان بكفاءة تعلیمیة أعمال
معرفیة  تعلیمي أوفر وكذلك توجد أھمیة لوسائل التدریب ( ال وعائد

 ذلك و المھاریة والوجداني) وكان البد من التعرف على المدرب
 من إیصال تمكنھ التي والمھارات بالصفات یتمتع الذي الشخص"

ولتعامل المدرب مع  سلیمة. بصورة للمتدربین والمعلومات األفكار
 المتدربین المتدربین كان من الضروري أن یتعرف علي خصائص

وعلى المدرب أن  ،دربین واجباتھموأن یعرف المت وحقوقھم
والشروط الضروریة المھارة  مكوناتیساعدھم في التعرف على 

الكتسابھا والتقنیات الالزمة لتنمیة مھاراتھم داخل البرنامج 
 من منظومة و یعتبر التدریب التدریبي ومنھا التقنیات المختلفة ،

 على الحصول في المتدربین یساعد الذى المخطط التعلیم
اقتصادیا ستصبح نواة تمكنھم  التي و المھارات معلوماتال

 و تساعد في تغییر اتجاھاتھم وتساعدھم على الدمج في سوق العمل
شادیة صالح حسن وكریمة محمد كال من (وھذا ما تؤكده دراسة 

) بأھمیة التدریب في تنمیة مھارات متدربات الوحدة 2015حبیب 
(رضوي مصطفي ودراسة اإلنتاجیة في قسم المالبس والنسیج  

في تنمیة المھارات الیدویة للمتدربات في إعادة تدویر  )2019
أربطة العنق لشباب الخرجین حیث اھتمت برامج التدریب بفئات 
مختلفة  بینما الدراسة الحالیة اھتمت بتدریب المرأة المعیلة حیث 

 يف المرأة  دور بتعزیز الماضیة الثالث العقود خالل تزاید االھتمام
ً  االجتماعیة النشاطات مختلف بأن  سخااإلیمان الر من انطالقا
ً  نصف تمثل المرأة  ً  المجتمع، و جزءا ً  ھاما  من الموارد وحیویا

 المشاركة تستھدف تفعیل سیاسات وضع تم وقد البشریة ،
 العالمیة التوجھات یتفق مع بما وذلك أكبر االقتصادیة للمرأة بشكل

 للمرأة ضمن خاصة مج  التنمویةاللبر التوجھ ضرورة إلى الداعیة
 المصري حیث  یعاني المجتمع التنمیة في المرأة  بمنھج یعرف ما

قضیة  القضایا، ھذه من و و القضایا المشكالت من العدید من
 المصریة فالمرأة التعقید ، شدیدة القضایا من المعیلة ، فھي المرأة

 من ال تزال صروم السیئة، المجتمعیة األوضاع من العدید تواجھ
 والصعوبات المعوقات من الكثیر من تشكو التي النامیة المجتمعات
 بوجھ المرأة منھا والتي تعانى والسیاسة، واالجتماعیة  االقتصادیة

 مرفت:( دراسةخاص وھذا ما أكدتھ  بوجھ المعیلة والمرأة عام
 أسالیب على التعرف في) ٢٠١٦ السید الوھاب عبد صدقى
 ومفھوم الفقر، تأنیث ظاھرة ظل المعیلة فى للمرأة المعیشي التكیف

 العالقة وطبیعة بقرى الدراسة ، المبحوثات نظر وجھة من الفقر
 والدرجة واالقتصادیة المدروسة االجتماعیة المتغیرات بعض بین

 بقرى الدراسة، المعیلة للمرأة المعیشي التكیف ألسالیب الكلیة
معیشة  مستوى لتحسین عیلةالم التي تواجھھا المرأة والمشكالت

حیث ) 2017نصر أحمد السید ناھد (وتناولتھ دراسة  األسرة
تقص المشكالت وعالقتھا ببعض المتغیرات  ھدفت دراسة الي

 -الذات فعالیة- االنفعالي الذكاء -النفسي التمكین(  اجتماعیة-النفس
 عالقة وجود عن النتائج وأسفرت الحیاة ) لدي المرأة المعیلة جودة
 المعیلة السكنیة ةأمشكالت للمر بین إحصائیة داللة ذات

 ةأمشكالت للمر ارتباط جانب إلى النفسي، والتمكین واالقتصادیة
 بفعالیة االنفعالي، بالذكاء األبناء وتربیة السكنیة والنفسیة المعیلة
 والنفسیة بالدرجة واألسریة السكنیة المشكالت كما ارتبطت الذات،
بمشكالت  التنبؤ إحصائیًا وأمكن دال نحو على اةالحی لجودة الكلیة
 االنفعالي، التالیة : الوعي تاالمتغیر ضوء المعیلة في المرأة
 الكفاءة وعامل الذكاء االنفعالي، مقیاس على االنفعاالت وادارة

النفسي  للتمكین الكلیة والدرجة النفسي، التمكین مقیاس على
لمبذولة من الدولة من أجل ویتضح ھذا من الجھود االذات)  وفعالیة

المرأة المعیلة وتحقیق التمكین النفسي واالجتماعي و االقتصادي و 
 الدین جمال دراسة (محمدھذا  ما وأضحتھ دراسة كال من 

 علي ھذه الدراسة التعرف حیث استھدفت ) 2017راشدواخرون
 المعیلة بریف للمرأة المقدمة واالجتماعیة االقتصادیة االجراءات

 االقتصادیة والمشروعات القروض خالل من أسیوط، ةمحافظ
 المرأة تواجھ التي المشكالت أھم علي بھا والتعرف الخاصة
ارتفاع  النتائج أھم من كانالمشروعات و لتلك تنفیذھا أثناء المعیلة

 ، المتزوجات من أسرھن یعلن التي  % ٧٣,٦ المبحوثات نسبة
 من عمل فرص عن البحث إلى محاولة الحاجھ مدى یوضح وھذا
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وأن  عامة، بصفة القروض من ممولة مشروعات إقامة خالل
 مشكالت أي لدیھن یوجد ال المبحوثات إجمالي من % ٣,٢ حوالى

ً  تمكینھن من تواجھن ً واجتماعیا  نجد بینما بمجتمعاتھن، اقتصادیا
أكدن  قد المبحوثات إجمالي من % ٩٦,٨ المبحوثات غالبیة أن

ً  تمكینھن في ھنتواج مشكالت وجود على ً  اقتصادیا  واجتماعیا
إلي أبعاد  )  2016محمد حماد جمالھدفت دراسة ( وبمجتمعاتھن 

لك ذ التمكین االقتصادي للمرأة المعیلة في القطاع الغیر رسمي و
من خالل تحلیل األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة للمرأة المعیلة  

خصائص  الریف المصري ومعرفة في الرسمي غیر القطاع في
الحیاة األسریة واالقتصادیة وأنماط التكیف والمواجھة والتعرف 

توصلت الدراسة إلي علي طبیعة وخصائص مشكالت العمل و 
تفید في وضعھا أمام صانع القرار بواقع التمكین  عدد من النتائج

االقتصادي للمرأة المعیلة التي تعاني كثیرا في الحصول علي 
 كما تطرقت إلیھ دراسةھا حیاة أمنة فرصة عمل تأمن لھا وألسرت
استھدفت الدراسة فاعلیة ) حیث 2014(تمام عمر جمال االرغمھ :

التدریب المقدم من المؤسسات النسویة في تمكین المرأة الفلسطینیة 
اقتصادیا من وجھھ نظر المستفیدات أنفسھن ، باإلضافة إلي بیان 

تغیرات المرأة باختالف وجھات نظر حول فاعلیة التدریب تبعا لم
كانت أھم من العمر والمستوي التعلیمي وعدد ورش العمل و

أن ھناك درجة لفاعلیة التدریب المقدم من المؤسسات النتائج 
) وانحراف 4 ,1النسویة لتمكین المرأة اقتصادیا وقد أتت بمتوسط (

) كما ال توجد فروق دالة احصائیة عند مستوي 46,0معیاري (
تجابات أفراد العینة نحو فاعلیة التدریب ) بین اس050,داللة (

المقدم من المؤسسات النسویة في تمكین المرأة الفلسطینیة اقتصادیا 
تعزي لمتغیرات عمل المرأة و العمر والمستوي التعلیمي وعدد 
الورش التدریبیة ، بینما وجدت فروق ذات داللة احصائیة في 

د الورش مجال التخطیط االقتصادي وفق متغیري العمر وعد
 )2012الضبع العال عبد أحمد دراسة (ماھرالتدریبیة كما ذكرت 

 تحقیق في المأسسة االجتماعیة الرعایة برامج عبر الدولة دور
 استخدم وقد المعیلة، للمرأة الفقیرة واالقتصادي االجتماعي األمن

 الدراسة بتطبیق قام حیث الشامل، االجتماعي المسح منھج الباحث
 التابعة مشطا، بناحیة الفقیرات المعیالت النساء جمیع على المیدانیة

 بلغ وقد ، العربیة مصر جمھوریة سوھاج، محافظة طما، لمركز
 الباحث وقد تصمیم من استبیان تم تطبیق امرأة وقد )350 (عددھن
 من البحث مجتمع أفراد من الغالبة النسبة أن النتائج أظھرت

 أن مجملھا في النتائج كشفت كما ،العمل  عن األمیات والمتعطالت
 مالیة إعانات على النساء خاللھا من تحصل التي المأسسة برامج

 أو االجتماعي األمن من نوع أي لھن تحقق ال من الدولة
 ینطوي كما،  مستقبل أي لھن تضمن ال أنھا عن فضال االقتصادي،

وتقویة  الضعیفة السكانیة الفئات مساعدة على التمكین االقتصادي 
القرارات  واتخاذا صنع في المشاركة على ومساعدتھا ضاعھاأو

 المعیلة ة أرالم تمكین فإن ثم، ومن.مشكالتھم بحل تتصل التي
 وتحسین حلول لمشكالتھا إلى للوصول راتھاقد تنمیة على یساعدھا
 الفقر دائرة من والخروج أفضل حیاة وتحقیق معیشتھا مساوي

 المجتمع في الفعالة بأدوارھا موالقیا االقتصادي وتحقیق االستقالل
 ورفع القرارات اتخاذ علىراتھا قد وتنمیة على  ذاتھا واالعتماد

 المنوطة األدوار جمیع حیث تتمكن من أداء لدیھا الوعي معدالت
األدوات الرئیسیة في تنمیة  االھتمام ببرامج التدریب منبھا و أن  

لعبء عن كاھلھا وتأھیل القوى البشریة، ومساھمة للدولة في رفع ا
بعدما عجزت عن توفیر فرص عمل لكل الفئات فھذا دفع الكثیر 
من المخططین وصناع القرار والباحثین إلى محاولة جعل أنظمة 
التعلیم والتدریب قادرة على اإلسھام الحقیقي في تأھیل أو إعادة 

 والذي تأھیل القوى البشریة من أجل تحقیق ھدف الحیاة اإلنسانیة
وتناولتھ تحقیق التنمیة البشریة وتوفیر فرص عمل یتمثل في 

بالتأكید على أھمیة ) 2015دراسة: (رھام محمود بسیوني رضوان
بعض األشغال الیدویة في مجال المشروعات الصغیرة، وإلقاء 

الكروشیھ) لرفع –الضوء على بعض األشغال الیدویة (التطریز 

ة المصریة التذوق الفني لھذه األشغال وانتشارھا لدى األسر
لالستفادة منھا في مجال المشروعات الصغیرة، والتعرف على 
كیفیة ممارسة أشغال التطریز الیدوي والكروشیھ وتطویرھا إلنتاج 
مشغوالت عصریة تصلح كمشروعات صغیرة. وتوصلت نتائج 
الدراسة إلى أن األشغال الیدویة تصلح لقیام األسرة المصریة 

ّ النخفا ض مستلزمات رأس المال مما بمشروعات صغیرة نظرا
یقلل المخاطر المنطویة علیھا، كما یمكن تنفیذ التصمیمات المنفذة 
ببعض األشغال الیدویة لتحسین المستوى االقتصادي لألسرة. 
والذي یقوم بدوره في زیادة مستوى الدخل القومي ،وھذا ما حاولت 

یة الدراسة الحالیة تناولھ من خالل تنمیة بعض المھارات الیدو
التي  )2014(مریم محمد مصطفى صالح، دراسة كال من حیث أن 

تناولت العوامل المرتبطة بتنفیذ المشروعات الصغیرة لدى 
السیدات والفتیات بمدینة اإلسكندریة، وكان من نتائجھا تحقیق 
الھدف الرئیسي من خالل التعرف على بعض الخصائص 

خصائص الوصفیة تحدید الو .االجتماعیة واالقتصادیة للمبحوثات
التعرف على و .للمشروعات اإلنتاجیة الصغیرة لدى المبحوثات

خصائص المبحوثین المرتبطة بالقدرة على إدارة وتطویر 
دراسة (مي محمد االمام، المشروعات اإلنتاجیة الصغیرة ، 

استھدفت بصفة رئیسیة التعرف على مدى استفادة التي  )2013
قتصادیة متناھیة الصغر الممولة المرأة الریفیة من المشروعات اال

بقروض من الصندوق االجتماعي للتنمیة، والعوامل المؤثرة على 
وقد  تلك االستفادة، ودور الصندوق االجتماعي في ھذا المجال ،

 ً أشارت نتائج الدراسة إلى أن جمیع المبحوثات قد استفدن اقتصادیا
ً من جراء قیامھن بتلك المشروعات، وأوضحت نتائج  واجتماعیا

ً  19االختبارات اإلحصائیة أن خمسة متغیرات من بین  متغیرا
ً على مستوى ودرجة  ً كان لھا تأثیر معنوي إحصائیا مستقال
االستفادة من المشروعات. والمتغیرات الخمسة ھي: قیمة القرض، 
درجة الدافعیة للقیام بالمشروع، درجة مزایا القرض، الحالة 

ً أن دور  الزواجیة، تشجیع األسرة. وقد أوضحت النتائج أیضا
الصندوق االجتماعي للتنمیة یقتصر على تقدیم القروض 

وانتھت الدراسة  .للمبحوثات من خالل جمعیة أھلیة وسیطة
بمناقشة نتائجھا، وتقدیم بعض المقترحات المتعلقة بزیادة استفادة 
المرأة الریفیة من المشروعات االقتصادیة متناھیة الصغر الممولة 

وكان البد من االھتمام بتنمیة  لصندوق االجتماعي للتنمیةمن ا
مھارة من مھارات  المرأة المعیلة  في تنفیذ وتصمیم المفروشات 

ً  معھ ونتعامل بنا یحیط فوجدت أن المفروشات عالم  ویشكل یومیا
 ً ً  جزءا  سكنیة وحدة أي تخلو ال حیث المنزل داخل معیشتنا من مھما

الھتمام بھا ودراستھا دراسة وافیة ھا فكان البد من اوجود من
وحیث أن عالمھ كبیر فقد ركزت ھذه  )2003(سامیة لطفي ،

الدراسة على االھتمام بتنمیة مھارة  نوع واحد من المفروشات 
وھى مھارة تصمیم وتنفیذ الستائر و كل ما یخص الستائر في 

بدراسة ماكینة  إعداد برنامج یھتم بتنمیة الجوانب المعرفیة
طة، طریقة لضم ماكینة الخیاطة، طریقة إصالح األعطال الخیا

الیسیرة بماكینة الخیاطة، دراسة لألدوات والخامات التي تستخدم 
في تنفیذ الستائر. وكیفیة أخد قیاسات الستائر، تقدیر كمیة القماش 
الالزمة لعمل مودیل الستارة، التعرف على مفروشات الحائط، 

، اإلكسسوارات المستخدمة لھا، خاماتھا، استعماالتھ، البطانة
التعرف على أنواع حوامل الستائر، الفستونات وأشكالھا، المندیل 
والكرافت، الدرابیھات، ستائر الشریط ومودیالتھ، النزالت 

مما دعاني إلى االھتمام بإعداد  وأشكالھا، المنجدة والمطرزة
المعیلة "برنامج لتنمیة مھارة تصمیم وتنفیذ الستائر لتمكین المرأة 

  اقتصادیا ودمجھا في سوق العمل"
  :Statement of the problemمشكلة البحث  

األدوات الرئیسیة في تنمیة وتأھیل  االھتمام ببرامج التدریب من
المرأة المعیلة، ومساھمة للدولة في رفع العبء عن كاھلھا بعدما 

یلة تزایدت في اآلونة األخیرة أعداد القوى البشریة من المرأة المع
وان حاجتھم الي التمكین تنبثق من عدم قدراتھم كأفراد لتوفیر 
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، ھذا ما دفع الكثیر من المخططین وصناع احتیاجاتھم االساسیة  
القرار والباحثین إلى محاولة جعل أنظمة البرامج تعتمد على تنمیة 
المرأة المعیلة و إعادة التأھیل للمرأة المعیلة من أجل تحقیق ھدف 

مما دعى الباحثة الى لھا والتأقلم مع ظروف حیاتھا  نسانیةالحیاة اإل
برنامج تدریبي المساھمة في حل مشكلة المرأة المعیلة بإقامة 

لتمكین المرأة المعیلة لتنمیة مھارة تصمیم وتنفیذ الستائر 
ومما سبق یمكن صیاغة مشكلة  اقتصادیا ودمجھا في سوق العمل

  البحث في التساؤالت التالیة:
ى امكانیة تنمیة مھارات المرأة المعیلة  في عمل ما مد -1

مشروعات متناھیة الصغر للتمكین االقتصادي ودمجھا في 
 سوق العمل؟

ما مدى امكانیة توظیف البرنامج إلیجاد فرص عمل مناسبة  - 2
 للمرأة المعیلة ودمجھا في سوق العمل؟

 : Objectiveھدف البحث  
  یھدف البحث إلى:

 اجھ المرأة المعیلة.دراسة المشكالت التي تو -1
دمج المرأة المعیلة في سوق العمل من خالل مشروعات  -2

 متناھیة الصغر 
تدریب المرأة المعیلة على مھارات عملیة (تصمیم وتنفیذ  -3

 الستائر) بما یناسب سوق العمل.
 تحقیق التواؤم بین متطلبات المرأة المعیلة وسوق العمل. -4
 

  : Significanceأھمیة البحث 
  البحث الى: ترجع أھمیة

تدعیم الجانب االقتصادي والنفسي واالجتماعي لفئة المرأة  -1
 المعیلة ألنھا تمثل قوة انتاجیة وتنمویة في المجتمع. 

كمدخل لمشروعات تنمیة المھارات الیدویة المرأة المعیلة   -2
 متناھیة الصغر لدمجھا في سوق العمل .

محتوي البرنامج التدریبي قد یقدم حل مقترح لبعض  -3
  كالت المرأة المعیلة.مش

  :  Delimitations حدود البحث
مجموعة من المرأة المعیلة بمحافظة دمیاط حدود بشریة:  -1

) المتعلمات تعلیم متوسط وفوق المتوسط 36عددھن (
والتعلیم العالي من فئة (االرامل والمطلقات و غیرھا) 
وتراوحت االعمار من أوائل العشرینات حتي أواخر 

 االربعینات    
 محافظة دمیاط (ریف، حضر).حدود مكانیة:  -2
الى  10/2019 /3الفترة من: حدود زمانیة:  -3

 م.19/11/2019
: البرنامج التدریبي وما ینتج عنھ من منتجات حدود نوعیة -4

منتجات ) ستارة متنوعة المودیالت 9الستائر حیث تم انتاج (
اشترك في كل منتج أربعة من المتدربات نظرا الرتفاع تكلفة 

ر القطعة الواحدة وذلك بعد التنسیق مع المتدربات وتوفیر سع
بعض الخامات  وترتیب مواعید اللقاءات وفقا مع قصر 

 الثقافة والمتدربات بواقع ثالث لقاءات اسبوعیة  
  أدوات البحث:

برنامج "استمارة تقییم البرنامج وأدواتھ من قبل المحكمین  -1
ر لتمكین المرأة تدریبي لتنمیة مھارة تصمیم وتنفیذ الستائ

  )1المعیلة اقتصادیا ودمجھا في سوق العمل (ملحق
 )2(ملحقالبرنامج التدریبي المتبع لتحقیق ھدف الدراسة  -2
استمارة االختبار المعرفي بعد عرضھا علي المتخصصین  -3

 )3(ملحقوالتعدیل سواء بالحذف أو االضافة   
 )4(ملحقمفتاح تصحیح االختبار المعرفي   -4
  )5(ملحقبار المھارى.  استمارة  االخت -5
 )6(ملحقبطاقة مالحظة أداء المتدربات لالختبار المھارى   -6

 )7استمارة تقییم للمنتج من قبل المتخصصین (ملحق  -7
المنتجات المنفذة أثناء البرنامج التدریبي من قبل المتدربین  -8

 )8(ملحق 
 )9استمارة بأسماء السادة المحكمین أدوات البحث (ملحق  -9

للمجھود المبذول في البرنامج من قبل قصر شھادة تقدیر   -10
 )10ثقافة دمیاط (ملحق 

  :Methodology منھج البحث 
وذلك بجمع الدراسات السابقة واإلطار  :المنھج الوصفي -1

 النظري .
في تطبیق أدوات الدراسة و المھارات المنھج التجریبي:  -2

المتعلقة بموضوع الیدویة التي یتم تنمیتھا عند المرأة المعیلة 
 الدراسة

  :  Hypothesis البحث فروض
بین  0,05≤ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -1

متوسطي درجات المتدربات في االختبار المعرفي قبل وبعد 
  التدریب لصالح التطبیق البعدي.

بین  0,05≤ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -2
قبل وبعد متوسطي درجات المتدربات في االختبار المھارى 

 التدریب لصالح التطبیق البعدي.
نحو تنمیة الجانب  0.6≥ یحقق البرنامج التدریبي فاعلیة  -3

المعرفي والجانب المھارى لدى المتدربات من المرأة 
 المعیلة.

بین  0,05≤ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -4
متوسطي درجات المتدربات في بطاقة مالحظة الجوانب 

  ل وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي.األدائیة قب
بین  0,05≤ توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  -5

تحقق الجانب متوسطي درجات المتدربات في بطاقة 
ً آلراء  الوظیفي والجانب الجمالي في المنتجات البحثیة وفقا

  المحكمین . 
  :  Terminology البحث مصطلحات
وعة من الوحدات المخطط ھو مجم: The programالبرنامج: 

لھا لتحقیق ھدف معین بحیث تمھد كل وحدة للوحدة التي تلیھا 
(جیالن جمعة محمد  وبحیث یتضح الترابط فیما بینھا.

ویعرف البرنامج إجرائیا بأنھ مجموعة ) 244،ص2012حجاج،
ً  ومتزامنة متتابعة لقاءاتمن  لتنمیة مھارة تصمیم مخطط لھا مسبقا

 وتقنیات موارد باستخدام محدد وقت فيستائر) وتنفیذ مقترحة (ال
لدى المرأة المعیلة  تتناسب مع سوق العمل كمدخل  مناسبة

  .لمشروعات متناھیة الصغر
 من بالمجتمعات االنتقال عملیة : ھيDevelopmentالتنمیة: 

 إلى تقلیدي أفضل ومن نمط ومستوى حالة إلى أدنى ومستوى حالة
 مواجھة في منھ البد حال عدوت ونوعا كما متقدم آخر نمط

  .والخدمات میدان اإلنتاج في الوطنیة المتطلبات
(http://www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_2008
/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf) 

 معینة مواصفات وموجھ لھ مقصود تغییر یفھا بعملیةویمكن تعر 
 نقل إلى بھ یھدف إیجابي وتغیر اإلنسان حاجات إشباع بھدف

  .أفضل حالة إلى حالة من المجتمع
ھي خبرة تكتیكیة تكتسب  Manual skillالیدویة:  المھارة

بالممارسة والتمرین والمھارة بمفھومھا العام ھي استخدام 
الة مؤثرة وبتقنیة عالیة إلنجاز أو تطویر المعلومات بصورة فع

عمل معین تضمن السرعة والسھولة في انجاز العمل والمھارة 
ّ اساسیا في العملیة السلوكیة للمتعلم ألنھا تمكنھ من  الفنیة عنصرا
تحقیق أھدافھ بشكل ممیز من خالل عملھ كي یستطیع التحكم في 

لبات العمل الیدوي استخدام األدوات بصورة مناسبة تتالءم مع متط
  ).20، ص2014(أماني محمد شاكر، الجید.

http://www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_2008
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 السیدات ھي Breadwinner  women : المعیلة  المرأة
 التوازن من نوع واحداث األعباء األسریة ، تحمل بصدد الالتي

 األسریة بمختلف باالحتیاجات والوفاء األمومة، مسئولیات بین
 لغیاب نتیجة وذلك والثقافیة االقتصادیة واالجتماعیة مظاھرھا

 والطالق والمرض، كالوفاة والسفر لعدة أسباب األسرة رب
 األكثر المجتمعیة إحدى الفئات یمثلن وھن والبطالة والسجن

على  یقع ما الزدواجیة نظرا المشكالت مختلف من للمعاناة قابلیة
 أو الشخصیة سواءً  القرارات باتخاذ خاصة ضغوط من عواتقھن
 المعیلة كما تعرف المرأة ) 178ص 2017: (ناھد نصر.األسریة

 أو الزوج موت أو كالطالق لظروف تعرضت التي المرأة بأنھا :
 انفصالھ أو العمل على قادر یجعلھ  غیر مزمن مرض مرضھ

 أفراد عن الوحیدة المسئولة ھي فأصبحت للسجن األسرة عن
  )6ص 2015(وفاء خلیل ، عفاف رفلة .أسرتھا

ازالة كل  onomic empowermentcالتمكین االقتصادي :
العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة علي حقوقھا 
الطبیعیة ومن ثم فھو مصطلح منصف وعادل والمتحفظون 
یرجعون سبب تحفظھم الي غموض المصطلح وعدم وضوح 

لك التحفظ ،تطبیقات المصطلح علي ذمعناه وأبعاده وما یعمق 
( ماھر عبد العال و المجتمع  أرض الواقع وأثرھا علي االسرة 

كما یري المؤیدون أن مصطلح التمكین  ) 407ص 2012،
ین لم یكن لدیھم القدرة بسبب الظروف ذیخص االشخاص الل

المحیطة أو االنكار أو الفشل ، وان حاجتھم الي التمكین تنبثق من 
عدم قدراتھم كأفراد فالتمكین أداة لمساعدة األفراد و الفئات علي 

قدراتھم اإلبداعیة واإلنتاجیة لتحقیق نمو وتطور مستدام إطالق 
في ظروف معیشتھم أي تصور عن الدیمقراطیة وحقوق االنسان 

ه الفئات لفھم حقائق عن بیئتھم ذوالمشاركة لیشمل تمكین ھ
الخطوات  ذاالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة وتمكنھم من أخ

 Habib, T. Z. 2017الالزمة لتحسن ظروف معیشتھم 
p187)( 
تعتبر الستائر أحد األنواع األساسیة الھامة  Curtains الستائر:

في المفروشات سواء كانت ھذه الستائر مستخدمة داخل المنازل، 
(منى الفنادق، المكاتب، القرى السیاحیة، أو التجمعات الشبابیة. 

ّ ھاما وجوھریا  )32، ص 1995محمد أنور، وتلعب الستائر دورا
نزل ، ألنھا تمثل الغطاء الذي یحدد الشكل العام في أثاث الم

للمكان كلھ وتكون الستارة إما نسیج القطیفة، الساتان، النسیج 
المخلوط، أو الترجال. وتستخدم الستائر سواء إن كانت 
المصنوعة من الكروشیھ، أو الدانتیل أو المصنوعة من أقمشة 

سبھا، وتستخدم مطبوعة او منقوشة.... الخ لكل غرفة تبعا لما ینا
الستائر البالستیك للحمام أما ستائر المطبخ یجب أن تكون من 

  .)99، ص 2002(ثریا سید نصرالقطن نظرا الستخدام الموائد. 
إعــــــــداد البرنـــــامج التدریبــــي: قامت  اجراءات الدراسة :

لتنمیة مھارة تصمیم وتنفیذ الستائر الباحثة بإعداد "برنامج تدریبي 
  " تمكین المرأة المعیلة اقتصادیا ودمجھا في سوق العملل

تم تحدید موضوع البرنامج تحت تحدید موضوع البرنامج: 
  تأثیر عدة أسباب:

  المساھمة الفعالة في توفیر فرص عمل للمرأة المعیلة
 2030وفق خطة 

 .رفع كفاءة المھارات العلمیة والعملیة لدى المرأة المعیلة 
برنامج تدریبي الھدف العام:  ج التدریبي: تحدید أھداف البرنام

لتنمیة مھارة تصمیم وتنفیذ الستائر لتمكین المرأة المعیلة اقتصادیا 
 "ودمجھا في سوق العمل

  :یتكون البرنامج من عدة جلسات وكل جلسة أھداف البرنامج
تحتوي على عدة تدریبات تحتوي كل منھا على مجموعة من 

الوجدانیة) المراد تحقیقھا - ة المھاری –األھداف (المعرفیة 
 ویحتوي كل لقاء على مجموعة من التدریبات المكونة لھ.

 :ساعات لكل  3ساعة  بواقع 63" الخطة الزمنیة للبرنامج

 جلسة " 
تم عرض البرنامج على مجموعة من  ضبط وتقویم البرنامج:

األساتذة المتخصصین للتأكد من سالمتھ من الناحیة العلمیة والفنیة 
  -بداء رأیھم في مجموعة العناصر التالیة: وإل

 .اتفاق المحتوى مع موضوع البرنامج التدریبي  
 .التسلسل المنطقي للبرنامج التدریبي 
 .اتفاق األھداف مع البرنامج التدریبي 
 التدریبیة الجلسات أھداف تحقیق 
  مالئمة الوسائل واألدوات مع محتوى البرنامج

 التدریبي.
 ھدف المراد تحقیقھ.مدى ارتباط السؤال بال 
 .صحة األسلوب العلمي المستخدم في البرنامج 
 .عدم وجود تكرار في البرنامج التدریبي 
 "وضوح الصیاغة " سھولة ووضوح العبارات 
 للمتدربین. العملي بالواقع التدریبیة المادة ربط 
 المتدربین والمدربة اثناء تطبیق البرنامج  بین التفاعل

 وأدواتھ.
 والبصریة. السمعیة التدریبیة والتقنیات لاستخدام الوسائ 
 المعرفیة و المھاریة. األھداف بین البرنامج موازنة  
 الجدول على البرنامج موضوعات توزیع مالءمة 

 الزمني.
  البرنامج. أھداف لتحقیق البرنامج كافیة موضوعات 
 المتدربین. لمستویات البرنامج موضوعات مناسبة 
 البرنامج. موضوعات مع التدریبیة األنشطة توافق 
 البرنامج. بھا كتب التي اللغة وسالسة سالمة 
 اإلضاءة،  (التدریبیة مجھزة لتطبیق البرنامج من القاعة

 .) التھویة، واألدوات
 التدریبیة القاعة داخل المتدربین تنظیم.  

  :تم االستعانة بالمراجع والكتب والدراسات  محتوى البرنامج
في الحصول على المعلومات  السابقة و (الخبرات البشریة)

 .والعملیة العلمیة

 (المعرفي) :محتوى نظري  
 -طریقة لضم ماكینة الخیاطة  -دراسة: ماكینة الخیاطة  . 1

 طریقة اصالح األعطال الیسیرة بماكینة الخیاطة.
 دراسة لألدوات والخامات التي تستخدم في تنفیذ الستائر. . 2
 دراسة طریقة أخد قیاسات الستائر. . 3
 یر كمیة القماش الالزمة لعمل مودیل الستارة.دراسة: تقد . 4
دراسة: مفروشات الحائط و خاماتھا و استعماالتھا  . 5

 والبطانة و اإلكسسوار المستخدم لھا.
 أنواع حوامل الستائر. . 6
 دراسة: الفستونات وأشكالھا.  . 7
 دراسة: المندیل والكرافت. . 8
 دراسة: الدرابیھات. . 9

 دراسة: ستائر الشریط ومودیالتھ. . 10
 لى: ستائر الجنب وأشكالھا.التعرف ع . 11
 دراسة: الستائر المنجدة المطرزة . 12

 المھارى) (المحتوى العملي 
التدریب على تشغیل الماكینة في تمكین الخطوط مستقیمة  -1

 وتمكین الزوایا وتمكین الخطوط المنحنیة.
التدریب على الغرز الیدویة المستخدمة في التنفیذ: غرزة  -2

  السراجة بأنواعھا، غرزة اللفق.
  لتدریب على طرق اوضاع النسیج المختلفة.ا -3
التدریب على اختیار مودیالت الستائر بما یتناسب مع  -4
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  محتویات المسكن والموضة.
  التدریب على أخد قیاسات الستائر. -5
التدریب على تقدیر كمیة القماش الالزمة لعمل مودیل  -6

 الستارة.
التدریب على تصنیف خامات الستائر تبعا لغرف المسكن  -7

 فة.المختل
 التدریب على اعداد باترونات الستائر التي تم اختیارھا. -8
 التدریب على قص مودیالت الستائر التي تم اختیارھا. -9

التدریب على عمل اكسسوارات یدویة تستخدمھا في تجمیل  -10
 الستائر.

 التدریب على كیفیة اختیار خامات مفروشات الحائط. -11
 التدریب أنسب الطرق الستعماالت البطانة. -12
 یب على عمل اكسسوارات یدویة للستائر.التدر -13
 التدریب على كیفیة اختیار حوامل الستارة. -14
التدریب على عمل فستونات فیما ال یقل عن اثنین مودیل  -15

 للفستونة.
 التدریب على عمل المندیل فیما ال یقل عن مودیلین. -16
 التدریب على عمل الكرافت فیما ال یقل عن مودیلین. -17
 ھات فیما ال یقل عن مودیلین.التدریب على عمل الدرابی -18
 التدریب على عمل ستائر الشریط فیما ال یقل عن مودیلین. -19
 التدریب على عمل ستارة الجنب فیما ال یقل عن مودیلین. -20
التدریب على عمل الستائر المنجدة فیما ال یقل عن  -21

 مودیلین.
بالتدریب العملي لخطوات رسم وقص وتنفیذ للستائر  -22

 مباشرة على القماش.
تدریب على طرق االنھاء والتشطیب المختلفة فیما ال یقل ال -23

 عن طریقتین.

 (االنفعالي) :المحتوى الوجداني 
تقدر قیمة التعاون بینھا وبین زمیالتھا أثناء العمل وبعد  - 1

  انتھائھ
 تھتم بالذوق العام بما یتماشى مع اتجاھات الموضة الحدیثة. -2
 تقدر قیمة تنمیة معارفھا في مجال الستائر. -3
دى اھتمامھا بالتعرف على األدوات والخامات الخاصة تب -4

 بالستائر.
تقدر أھمیة اختیار وسائل تزیین الستائر بما یتناسب مع  -5

 القماش والمودیل.
 تتابع المدربة باھتمام أثناء البیان العملي لعمل الستائر.  -6
تبدي اھتمام بمعرفة المصطلحات المتداولة في عالم ال  -7

 ستائر.
اھتمام أثناء البیان العملي في إنھاء القطع تتابع المدربة ب -8

 المنفذة بنظافة.
تقدر أھمیة االستفادة من التدریب في عمل مشروع متناھي  - 9

 الصغر كفرصة عمل.
"برنامج لتنمیة مھارة تصمیم لتنفیذ البرنامج : الزمنیةالخطة 

وتنفیذ الستائر لدى المرأة المعیلة  كمدخل لمشروعات متناھیة 
ء تدریس البرنامج في الفترة الزمنیة الصغر" یتم بد

) حیث قسم البرنامج الى 19/11/2019) الى (3/10/2019(
  محاور وقسمت المحاور الى جلسات كل جلسة ثالث ساعات:

  یوضح الخطة الزمنیة لتنفیذ البرنامج ) 1(  جدول 
  مالحظات  الموضوع  المحور  الفترة الزمنیة م
  :األول المحور  3/10/2019  1

 ثالث مدتھ جلسة كل جلسات ثالثة
  ساعات.

 ماكینة والخیاطة التفصیل أدوات
 وكیفیة علیھا والتدریب الخیاطة
 بالماكینة الیسیرة االعطال اصالح

 الیدویة الغرز بعض على والتدریب
  األساسیة

 الجلسة األولى:
  أدوات التفصیل والخیاطة

طریقة لضم ماكینة  -ماكینة الخیاطة 
األعطال  طریقة اصالح -الخیاطة 

  الخیاطة الیسیرة بماكینة

  

  الجلسة الثانیة:  8/10/2019  2
التدریب على استخدام ماكینة الخیاطة 

  في خطوط مستقیمة، زاویا، منحنیة.

  

  الجلسة الثالثة:  10/10/2019  3
التدریب على الغرز الیدویة 
المستخدمة في التنفیذ: غرزة السراجة 

  بأنواعھا، غرزة اللفق.

 

 مدتھا واحدة جلسة الثاني: المحور  10/10/2019  4
  .ساعات ثالث

 عمل في المستخدمة األدوات
 وكیفیة قیاساتھا أخذ وطرق الستائر

 لتنفیذ الالزمة القماش كمیة تقدیر
  ستارة مودیل أي

  مدتھا (ثالث ساعات): جلسة واحدة:
 عمل في المستخدمة األدوات
 وكیفیة قیاساتھا أخذ وطرق الستائر

 لتنفیذ الالزمة القماش كمیة تقدیر
  ستارة. مودیل أي

 

  :الثالث المحور  13/10/2019  5
  جلسة واحدة مدتھا (ثالث ساعات):

-خاماتھا  -مفروشات الحائط 
اإلكسسوارات  -البطانة -استعماالتھا

 الستائر.حوامل أنواع - المستخدمة لھا 

  جلسة واحدة مدتھا (ثالث ساعات):
-خاماتھا -مفروشات الحائط 

اإلكسسوارات -البطانة-االتھااستعم
  الستائر.حوامل أنواع - المستخدمة لھا 

  

  المحور الرابع:   15/10/2019  6
عشر جلسات كل جلسة مدتھا (ثالث 

  ساعات):

  االولى: الجلسة
الفستونة العادیة وأشكالھا. وطریقة 

  اعداھا وقصھا وتنفیذھا.
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المحور الرابع یحتوي على تقسیم   17/10/2019 7
  مجموعات الستائر:

الجلسة األولى: الفستونة العادیة 
والثانیة: الفستونة الكبیرة  وأشكالھا.
  .واشكالھا

  الجلسة الثالثة: المندیل.
  

  الجلسة الرابعة: الكرافت.
  
 

الجلسة الخامسة: ستائر الشریط 
  ومودیالتھ.

  
  الجلسة السادس: الدرابیھات

  
 
  
  

الجلسة السابعة: ستارة الجنب 
  وأشكالھا.

 
 

  الجلسة الثامنة: البطانات واشكالھا.
 
 

  الجلسة التاسعة: الستائر المنجدة
  
  

  تائر المطرزةالجلسة العاشرة: الس

 
  الجلسة الثانیة:

الفستونة الكبیرة واشكالھا وطریقة 
  وقصھا وتنفیذھا.اعدادھا 

 

  الجلسة الثالثة:  20/10/2019  8
المندیل وأشكالھ واعداده وقصھ 

  وتنفیذه.

  

  الرابعة: الجلسة  22/10/2019 9
الكرافت وأشكالھ واعداده وقصھ 

  .وتنفیذه

  

  لخامسة:ا الجلسة  24/10/2019  10
 واعدادھا وأشكالھا الشریط ستائر

  .وتنفیذھا وقصھا

  

  :السادسة الجلسة  27/10/2019 11
 واعدادھا وأشكالھا الدرابیھات

  .وتنفیذھا وقصھا
  

 

  السابعة الجلسة  29/10/2019  12
 واعدادھا وأشكالھا الجنب ستارة

  وتنفیذھا. وقصھا
 

 

  الثامنة: الجلسة  31/10/2019 13
 وأشكالھا وأنواعھا البطانات
  وتنفیذھا. وقصھا واعدادھا

  

  التاسعة: الجلسة  3/11/2019 14
 شكالھاوأ وأنواعھا المنجدة الستائر

  وتنفیذھا. وقصھا واعدادھا

 

  العاشرة الجلسة  5/11/2019 15
 وأشكالھا وأنواعھا المطرزة الستائر

  وتنفیذھا. وقصھا واعدادھا

  

  الخامس: محورال  7/11/2019 16
أربع جلسات كل جلسة مدتھا ثالث 

  ساعات.
المراحل التي تتم لعمل مودیل ستارة 
بدایة من أخذ المقاسات وتقدیر كمیة 
القماش الالزمة ورسم الباترون وأخذ 
العالمات والقص وتجمیل أطراف 

والتدریب على عمل الستارة 
 اإلكسسوارات الیدویة للستائر

  االولى: الجلسة
 كمیة وتقدیر ستارة مودیل اختیار
 لھ باترون ورسم لھ الالزمة القماش

  القص. عالمات واخذ

  

  الثانیة: الجلسة  10/11/2019 17
 وأجراء القص عملیات استكمال

  تزیینھا. قبل للستارة بروفة

  

  الثة:الث الجلسة  12/11/2019 18
 اكسسوارات عمل على التدریب
  الیدویة. الستائر

  

  الرابعة: الجلسة  14/11/2019 19
 الستائر اكسسوارات عمل تابع

  الیدویة.

  

 جلسة كل جلستین السادس: المحور  17/11/2019  20
  .ساعات ثالث مدتھا
 أجزاء وتجمیع وتشطیب إنھاء

  .وعرضھا الستارة

  األولى: الجلسة
  المنفذة. عالقط وتشطیب انھاء

 

  الثانیة: الجلسة  19/11/2019  21
  الستارة اجزاء تجمیع

  وعرضھا.

  

في ضوء اعداد "برنامج لتنمیة مھارة   التقویم: ادوات اعداد
تصمیم وتنفیذ الستائر لتمكین المرأة المعیلة اقتصادیا ودمجھا في 
سوق العمل " ومن خالل تحدید المحاور والجلسات التي تم تصمیم 

د أدوات القیاس للدراسة بما یتناسب مع طبیعة محتوى واعدا
  المحاور المقترحة للتجریب وھي:

  المعرفي: االختبار أوالّ 
 نحو المعرفیة المعلومات مدى قیاس :االختبار من الھدف تحدید

 اشتمل ، للبرنامج الستة المحاور المتضمنة البرنامج عناصر
 عرضھا وتم سئلةاأل وتعدد المعرفیة المستویات من العدید على
 سواء العبارات لمراجعة المتخصصین من مجموعة علي

  .  البرنامج مفردات بجمیع ملمة وكونھا االضافة أو بالحذف
 : المھارى االختبار  من الھدف تحدید : المھاري االختبار ثانیا

 البرنامج عناصر نحو المتدربات لدي المھارات مدى قیاس
 المعارف جمیع االختبار شملی حیث الستة المحاور المتضمنة
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 بالبیان مھارة كل اداء وخطوات المختلفة بالمھارات المرتبطة
  . العملي

  الصیاغة: عند خطوات عدة مراعاة مع
            البرنامج. لمحاور المحددة األھداف األسئلة تغطي أن *
  (المتدربات). قدرات مع االختبار مفردات تتناسب *
 تدریب المطلوب بالمھارات جالبرنام محتوى ارتباط *

  علیھا. المتدربات
 صح أو متعدد من اختیارات عبارات على االختبار یحتوي *

 التي المھاري الجانب عبارات الى باإلضافة وشرح وخطأ
 و الصیاغة، سلیمة االسئلة * والتجمیع. والقص الرسم تتضمن
 بصورة للمتدربات تعلیمات وضع تم * المعنى. واضحة
   للمتدربات شكر * بند. لكل االجابة على عدتسا واضحة

 على المحدد الوقت تقسیم -   وھي: التعلیمات بعض توضیح *
  معین. سؤال عند الوقوف عدم مع االسئلة جمیع

 بدون جزئیة أي تترك ال علیھ االجابة قبل جیدا السؤال قراءة - 
  إجابة.
  االختبار: تصحیح مفتاح اعداد

ختبار بغرض استخدامھ في تم اعداد مفتاح تصحیح اال - -1
تقدیر درجات المتدربات على أن تأخذ المتدربة درجة 

) صفر في حالة االجابة الخطأ أو 0) و(1لإلجابة الصحیحة (
  عدم االجابة مطلقا.

تم اعداد مفتاح تصحیح االختبار المھارى بغرض استخدامھ  -2
في تقدیر درجات المتدربات على أن تأخذ المتدربة درجة 

) و(صفر) في حالة االجابة الخطأ أو 1الصحیحة (لإلجابة 
عدم االجابة مطلقا وأن یتم تقدیر األسئلة التي تحتاج الى 

) لإلجابة الصحیة الكاملة ، وتأخذ 2شرح درجات بین (
) في حالة االجابة غیر المكتملة ، درجة (صفر) في 1درجة (

 حالة االجابة الخطأ.
مالحظة) في "مھارة مقیاس أداء المتدربات (بطاقة اعداد  -3

تصمیم وتنفیذ الستائر لتمكین المرأة المعیلة اقتصادیا ودمجھا 

"على ان یكون تقییم مستوى األداء ممتاز  في سوق العمل
 ).1)، ضعیف (2)، متوسط (3)، جید(4) جید جدا، (5(

استمارة استبیان الستطالع رأي السادة األساتذة المحكمین في  -4
لیة برنامج مھارة تصمیم وتنفیذ عبارات جلسات برنامج "فاع

الستائر لتمكین المرأة المعیلة اقتصادیا ودمجھا في سوق 
 "والمالحق الخاصة بھ  . العمل

مھارة  استمارة استبیان لتقییم المنتج المنفذ من خالل " -5
تصمیم وتنفیذ الستائر لتمكین المرأة المعیلة اقتصادیا ودمجھا 

لمحكمین في مجال من قبل األساتذة ا " في سوق العمل
التخصص. على ان تكون درجة مستوى تقییم المنتج بین 

 ).1غیر مالئم()، 2مالئم لحد ما(، )3مالئم(
معمل التفصیل والخیاطة بقصر الثقافة بدمیاط مكان التدریب: 

حیث روعي ان یكون جید االضاءة والتھویة ومجھزا بمستلزمات 
  التدریب.
 : Results النتائج

  صائیة المستخدمة:األسالیب اإلح
استخدم الباحث في ھذه الدراسة الحزم اإلحصائیة للعلوم 

) في إجراء التحلیالت اإلحصائیة. SPSS 25االجتماعیة (
  األسالیب المستخدمة في الدراسة:

 -3ألفا كرونباخ.       معامل -2     .بیرسون ارتباط معامل -1
ن التكرارات واألوزا - 4المتوسط واالنحراف المعیاري.  

اختبار "ت" للعینات المرتبطة (المزدوجة).   - 5النسبیة.   
  .معادلة نسبة الفعالیة -7"  2اختبار "كا -6

  صدق وثبات أدوات الدراسة
  أوالً: االختبار المعرفي

 .نتائج صدق االتساق الداخلي لالختبار  
وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار، قامت 

بین درجات كل سؤال والدرجات  طالباحثة بحساب معامل االرتبا
  ):2( الكلیة لالختبار، وجاءت النتائج كما ھي مبینة في الجدول

  ) یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل سؤال والدرجات الكلیة.1جدول( 
رقم 

 السؤال
  معامل

 االرتباط
  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

رقم 
 السؤال

  معامل
 رتباطاال

  مستوى
 الداللة

الداللة 
 االحصائیة

 دال 0.01 0.62 46 دال 0.01 0.65 1
 دال 0.01 0.62 47 دال 0.01 0.62 2
 دال 0.01 0.82 48 دال 0.01 0.67 3
 دال 0.01 0.66 49 دال 0.01 0.63 4
 دال 0.01 0.60 50 دال 0.01 0.69 5
 دال 0.01 0.62 51 دال 0.01 0.61 6
 دال 0.01 0.71 52 الد 0.01 0.62 7
 دال 0.01 0.65 53 دال 0.01 0.79 8
 دال 0.01 0.67 54 دال 0.01 0.67 9

 دال 0.01 0.50 55 دال 0.01 0.59 10
 دال 0.01 0.62 56 دال 0.01 0.68 11
 دال 0.01 0.67 57 دال 0.01 0.63 12
 دال 0.01 0.63 58 دال 0.01 0.70 13
 دال 0.01 0.69 59 دال 0.01 0.67 14
 دال 0.01 0.61 60 دال 0.01 0.57 15
 دال 0.01 0.62 61 دال 0.01 0.47 16
 دال 0.01 0.79 62 دال 0.01 0.62 17
 دال 0.01 0.67 63 دال 0.01 0.82 18
 دال 0.01 0.59 64 دال 0.01 0.66 19
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 دال 0.01 0.68 65 دال 0.01 0.55 20
 دال 0.01 0.63 66 دال 0.01 0.65 21
 دال 0.01 0.70 67 دال 0.01 0.63 22
 دال 0.01 0.67 68 دال 0.01 0.70 23
 دال 0.01 0.57 69 دال 0.01 0.67 24
 دال 0.01 0.47 70 دال 0.01 0.54 25
 دال 0.01 0.62 71 دال 0.01 0.79 26
 دال 0.01 0.82 72 دال 0.01 0.63 27
 دال 0.01 0.61 73 دال 0.01 0.69 28
 دال 0.01 0.55 74 دال 0.01 0.79 29
 دال 0.01 0.65 75 دال 0.01 0.62 30
 دال 0.01 0.63 76 دال 0.01 0.60 31
 دال 0.01 0.70 77 دال 0.01 0.68 32
 دال 0.01 0.60 78 دال 0.01 0.63 33
 دال 0.01 0.54 79 دال 0.01 0.70 34
 دال 0.01 0.79 80 دال 0.01 0.55 35
 دال 0.01 0.63 81 دال 0.01 0.65 36
 دال 0.01 0.59 82 دال 0.01 0.61 37
 دال 0.01 0.84 83 دال 0.01 0.60 38
 دال 0.01 0.63 84 دال 0.01 0.59 39
 دال 0.01 0.47 85 دال 0.01 0.64 40
 دال 0.01 0.67 86 دال 0.01 0.68 41
 دال 0.01 0.50 87 دال 0.01 0.84 42
 دال 0.01 0.62 88 دال 0.01 0.75 43
 دال 0.01 0.55 89 دال 0.01 0.63 44
    دال 0.01 0.78 45

یبین 
) معامالت االرتباط بین درجات كل سؤال والدرجات 1( جدول

) 0.84 – 0.47الكلیة لالختبار المعرفي، حیث تراوحت ما بین (
ً عند مستوى معنویة ( ) وبذلك تعتبر 0.05وجمیعھا دالة إحصائیا

  أسئلة االختبار صادقھ لما وضعت لقیاسھ.

  نتائج الثبات لالختبار المعرفي.
وقد تحققت الباحثة من ثبات االختبار من خالل طریقة معامل ألفا 

  وجاءت النتائج مبینة في الجدول. كرونباخ
  

  لمعرفي.)یوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لالختبار ا2(جدول
 معامل ألفا كرونباخ عدد األسئلة   

 0.95 89 االختبار المعرفي
 

  یبین 
  

قیمة معامل الثبات لالختبار المعرفي، حیث بلغت  2(جدول
)، وھي نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 0.95(

 االختبار.

  التمییز ألسئلة االختبار المعرفي.معامالت الصعوبة و
  

  یوضح معامالت الصعوبة ومعامالت التمییز ألسئلة االختبار المعرفي.)3جدول (

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمییز

1 0.37 0.73 46 0.30 0.60 24 0.43 0.87 69 0.37 0.73 
2 0.33 0.67 47 0.23 0.47 25 0.43 0.87 70 0.27 0.53 
3 0.30 0.60 48 0.40 0.80 26 0.33 0.67 71 0.33 0.67 
4 0.23 0.47 49 0.30 0.60 27 0.23 0.47 72 0.40 0.80 
5 0.20 0.40 50 0.43 0.87 28 0.23 0.47 73 0.23 0.47 
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6 0.30 0.60 51 0.43 0.87 29 0.43 0.87 74 0.33 0.67 
7 0.33 0.67 52 0.43 0.87 30 0.33 0.67 75 0.40 0.80 
8 0.43 0.87 53 0.40 0.80 31 0.43 0.87 76 0.23 0.47 
9 0.27 0.53 54 0.30 0.60 32 0.27 0.53 77 0.37 0.73 

10 0.40 0.80 55 0.33 0.67 33 0.30 0.60 78 0.40 0.80 
11 0.30 0.60 56 0.33 0.67 34 0.37 0.73 79 0.43 0.87 
12 0.23 0.47 57 0.30 0.60 35 0.33 0.67 80 0.33 0.67 
13 0.37 0.73 58 0.23 0.47 36 0.40 0.80 81 0.23 0.47 
14 0.43 0.87 59 0.20 0.40 37 0.20 0.40 82 0.40 0.80 
15 0.37 0.73 60 0.30 0.60 38 0.33 0.67 83 0.30 0.60 
16 0.27 0.53 61 0.33 0.67 39 0.33 0.67 84 0.23 0.47 
17 0.33 0.67 62 0.43 0.87 40 0.40 0.80 85 0.37 0.73 
18 0.40 0.80 63 0.27 0.53 41 0.27 0.53 86 0.43 0.87 
19 0.27 0.53 64 0.40 0.80 42 0.37 0.73 87 0.27 0.53 
20 0.33 0.67 65 0.30 0.60 43 0.30 0.60 88 0.30 0.60 
21 0.40 0.80 66 0.23 0.47 44 0.23 0.47 89 0.37 0.73 
22 0.23 0.47 67 0.37 0.73 45 0.40 0.80        
23 0.37 0.73 68 0.43 0.87             

من 
تراوحت قیم معامل الصعوبة ألسئلة   -) یتبین اآلتي: 3(جدول 

 ,Bloom)، ویشیر بلوم (0.43 – 0.20االختبار المعرفي ما بین (
) بأن االختبار یعد جیدا إذا تراوح معدل صعوبة فقراتھ بین 1971

) 0.80)  فالفقرات التي تزید نسبة صعوبتھا عن (0.80 – 0.20(
أو حذف من  ) فان تلك الفقرات تحتاج إلى تعدیل0.20أو تقل عن (

 – 128: 2002(الظاھر وآخرون، االختبار لكي یكون مناسبا 
تراوحت حیث )77، ص 1981)، (الزوبعي وآخرون، 129

) وتكون 0.87 – 0.40معامالت التمییز ألسئلة االختبار ما بین (
(أیبل ) وفقا لمعیار 0.30الفقرة جیدة إذا كانت قوتھا التمییزیة (

Ebel , 1972(لى كون الفقرة جیدة إذا كانت قوتھا ، والذي یشیر إ
)، وكلما زاد معامل تمییز الفقرة الموجب كانت 0.30التمییزیة (

 ة، مما یدل على أن القدر)434، ص 2004(النبھان، الفقرة أفضل 
   التمییزیة لفقرات االختبار مناسبة.

  ثانیا: بطاقة المالحظة : نتائج صدق االتساق الداخلي للبطاقة.
صدق االتساق الداخلي لبطاقة المالحظة، قامت وللتحقق من 

بین درجات كل مھارة والدرجات  الباحثة بحساب معامل االرتباط
 !Errorالكلیة للبطاقة، وجاءت النتائج كما ھي مبینة في 

Reference source not found.  
  لیة للبطاقة.) یوضح معامالت االرتباط بین درجات كل مھارة والدرجات الك5جدول (

الداللة  مستوى الداللة معامل االرتباط المھارات
 االحصائیة

 دال 0.01 0.67 استخدام أدوات التفصیل الخیاطة -1
 دال 0.01 0.62 ماكینة الخیاطة اصالح األعطال الیسرة بماكینة الخیاطة -2
التدریب على استخدام ماكینة الخیاطة في خطوط مستقیمة،  -3

 دال 0.019 0.43 زاویا، منحنیة.

 دال 0.01 0.87 التدریب على غرزة السراجة بأنواعھا -4
 دال 0.01 0.69 التدریب على غرزة الشاللة -5
 دال 0.01 0.61 التدریب على غرزة اللفق -6
 دال 0.01 0.64 أخد قیاسات الستائر. -7
 دال 0.01 0.54 التدریب على عمل الفستونة العادیة -8
 دال 0.01 0.65 التدریب على عمل الفستونة الكبیرة -9

 دال 0.01 0.55 التدریب على عمل المندیل ذو المسافات -10
 دال 0.01 0.52 التدریب على عمل المندیل ذو المسافات المتطابقة -11
 دال 0.019 0.43 التدریب على عمل المندیل الملفوف -12
 دال 0.01 0.76 التدریب على عمل الكرافت -13
 دال 0.01 0.55 التدریب على عمل ستائر الشریط -14
 دال 0.01 0.54 تدریب على عمل ستائر الدرابیھال -15
 دال 0.01 0.60 التدریب على عمل نزالت الستائر -16
 دال 0.01 0.87 التدریب على عمل الستائر المبطنة -17
 دال 0.01 0.69 التدریب على عمل الستائر المنجدة -18
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 دال 0.01 0.62 التدریب على عمل الستائر المطرزة -19
 دال 0.01 0.74 مناسبة للستائرالتدریب على عمل اكسسوارات  -20
 دال 0.01 0.52 تطبیق عملي للستائر -21

یبین 
) معامالت االرتباط بین درجات كل مھارة والدرجات  (جدول 

) وجمیعھا 0.87 – 0.43الكلیة للبطاقة، حیث تراوحت ما بین (
ً عند مستوى معنویة ( ) وبذلك تعتبر المھارات 0.05دالة إحصائیا

  صادقھ لما وضعت لقیاسھ.

  نتائج الثبات بطاقة المالحظة أداء المتدربات .
وقد تحققت الباحثة من ثبات االختبار من خالل طریقة معامل 

وجاءت النتائج كما ھي مبینة في  ألفا كرونباخ

   جدول
  ج اختبار ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة.یوضح نتائ 6جدول 

 معامل ألفا كرونباخ عدد المھارات 
 0.91 21 بطاقة المالحظة

یبین 
)، 0.91قیمة معامل الثبات لبطاقة المالحظة، حیث بلغت (  جدول

  البطاقة.وھي نسبة ثبات مرتفعة، مما یطمئن الباحثة لنتائج تطبیق 
  نتائج اختبارات الفروض االحصائیة للدراسة

"توجد ینص الفرض األول على أنھ نتائج الفرض األول للدراسة: 
بین متوسطي  0,05≤ فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

درجات المتدربات في االختبار المعرفي قبل وبعد التدریب لصالح 
  ".التطبیق البعدي

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

  ) یوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المعرفي.7 (جدول  (جدول 

متوسط  التطبیق 
 الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

 ختبار "ت"ا
  قیمة
 (ت)

درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 االختبار المعرفي
 3.27 27.26 التطبیق القبلي

53.72 34 0.001 
 4.07 75.23 التطبیق البعدي

یبین نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بین متوسطي   (جدول 
التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المعرفي، درجات المتدربات في 

) واالنحراف 27.26حیث بلغ متوسط درجات التطبیق القبلي (
) 75.23) وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي (3.27المعیاري (

) 53.72)، وبلغت قیمة "ت" (4.07واالنحراف المعیاري (
)، مما یدل على وجود فروق دالة 0.001ومستوى الداللة (

ً بین التطبیقین في االختبار المعرإحص في لصالح التطبیق ائیا
  )1البعدي. شكل(

  
  ) متوسطي درجات المتدربات في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المعرفي.1(شكل                       

بین تحقق الفرض یت) 1شكل(البیاني  والشكلونتائجھ   (جدول من  
  األول للدراسة.

ینص الفرض الثاني على أنھ نتائج الفرض الثاني للدراسة: 
بین  0,05≤ "توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

متوسطي درجات المتدربات في االختبار المھارى قبل وبعد 
  ".التدریب لصالح التطبیق البعدي

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

  ) یوضح داللة الفروق بین متوسطي درجات المتدربات في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المھارى.8جدول (

متوسط  التطبیق  
 الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

 اختبار "ت"               
  قیمة
 (ت)

درجات 
 ةالحری

مستوى 
 الداللة

 االختبار المھارى
 2.27 10.46 التطبیق القبلي

44.06 34 0.001 
 4.53 51.69 التطبیق البعدي

یبین نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بین متوسطي   ( جدول
ار المھارى، درجات المتدربات في التطبیقین القبلي والبعدي لالختب

) واالنحراف 10.46حیث بلغ متوسط درجات التطبیق القبلي (

) 51.69) وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي (2.27المعیاري (
) 44.06)، وبلغت قیمة "ت" (4.53واالنحراف المعیاري (

)، مما یدل على وجود فروق دالة 0.001ومستوى الداللة (
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ً بین التطبیقین في االختبار   یوضح ذلك: )2شكل(والشكل البیاني.  البعدي.المعرفي لصالح التطبیق  إحصائیا

  
  یوضح متوسطي درجات المتدربات في التطبیقین القبلي والبعدي لالختبار المھارى. )2شكل(                          

من 
یتبین تحقق الفرض ) 2شكل(ونتائجھ والشكل البیاني.  ( جدول

  الثاني للدراسة.
 ینص الفرض الثالث على أنھ:نتائج الفرض الثالث للدراسة: 

نحو تنمیة الجانب  0.6≥ یحقق البرنامج التدریبي فاعلیة "

  ".المعرفي والجانب المھارى لدى المتدربات من المرأة المعیلة 
والختبار صحة ھذا الفرض، استخدمت الباحثة معادلة نسبة 

) للحكم على 0.6فاعلیة لماك جوجیان والذي حدد النسبة (ال
الفعالیة، وجاءت النتائج كما ھو موضح في 

  : (جدول
  یوضح فاعلیة البرنامج التدریبي نحو تنمیة الجانب المعرفي والجانب المھارى لدى المتدربات.) 9جدول( 

متوسط  التطبیق   
 رجاتالد

الدرجة 
 العظمى

نسبة 
 نسبة التحسن (%) الفعالیة

 الجانب المعرفي
 27.26 التطبیق القبلي

89 0.78 53.90% 
 75.23 التطبیق البعدي

 الجانب المھارى
 10.46 التطبیق القبلي

60 0.83 68.72%  
 51.69 التطبیق البعدي

یبین 
) 0.78نسبة الفاعلیة للبرنامج التدریبي والتي بلغت ( جدول( 

) للجانب المھاري وھي نسب أكبر من 0.83للجانب المعرفي و(
مما  ) والتي حددھا ماك جوجیان للحكم على فاعلیة البرنامج،0.6(

 ً یدل على أن البرنامج التدریبي الذي استخدمتھ الباحثة كان فعاال
تسبة والمھارات المكتسبة لدى وأدى إلى تنمیة المعارف المك

%) 53.90المتدربات من عینة الدراسة ، كما بلغت نسبة التحسن (
  %) للجانب المھارى. 68.72للجانب المھارى و(

 Error! Reference source notوالشكلین البیانیین التالیین. 
found.)یوضحان ذلك4، شكل (  

  
  .ة البرنامج التدریبي نحو تنمیة الجانب المعرفي (المعارف المكتسبة) لدى المتدرباتیوضح فاعلی) 3شكل(           

  
  .یوضح فاعلیة البرنامج التدریبي نحو تنمیة الجانب المھارى (المھارات المكتسبة) لدى المتدربات) 4شكل (        

من 
 Error! Referenceین البیانیین. ونتائجھ والشكل  ( جدول

source not found. ،         یتبین تحقق الفرض الثالث شكل(
 للدراسة.

 تصمیم بعدالنتائج االحصائیة لبطاقة مالحظة الجانب األدائي 
 من التحقق بھدف المتخصصین على تم عرضھا المالحظة بطاقة
 في الرأي بإبداء وذلك المقترحة البطاقة وبنودھا محتوي صدق
 كان وقد البرنامج موضوع البطاقة للمھارات بنود مالئمة مدي

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

 .النھائیة صورتھا
قامت  المالحظة اقةبط ثبات من للتأكد :المالحظة بطاقة ثبات

  المالحظین درجات بین الداخلي االتفاق نسبة بحساب الباحثة
تم التصحیح على مقیاس  كوبر معادلة باستخدام البطاقة ثبات من

ً ، جید ، متوسط ، ضعیف" بأوزان ( ،  5خماسي "ممتاز ، جید جدا
) على الترتیب، وتم حساب المدى ، وذلك بطرح 1،  2،  3،  4

)، ثم قسمة 4=  1 – 5أعلى وزن في المقیاس ( أصغر وزن من
) بھدف تحدید الطول الفعلي لكل مستوى،  5) على (4المدى (
)، وھذا یعنى أن المستوى "ضعیف" یقع  5  =0.80 4وكانت (
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)، وأن المستوى "متوسط" 0.80+  1) وأقل من (1بین القیمة (
مستوى )، وأن ال0.80+  1.80) وأقل من (1.80یقع بین القیمة (

)، وأن 0.80+ 2.60) وأقل من (2.60"جید" یقع بین القیمة (
ً" یقع بین القیمة ( + 3.40) وأقل من (3.40المستوى "جید جدا

)  5.0) إلى (4.20)، ویقع المستوى "ممتاز" بین القیمة (0.80
وبذلك یكون الوزن المرجح إلجابات كل مھارة فرعیة / رئیسیة 

  على النحو التالي:
  (ضعیف)      1.79 – 1 

 – 2.60(متوسط)                         2.59 – 1.80
  (جید)    3.39
3.40 – 4.19                          (ً  4.20(جید جیدا

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

اتفقت  للمتوسط المرجح للمقیاس المتدرج الخماسي المستخدم. حیث
(حاتم أحمد محمود رفاعي دراسة: تائج الدراسة الحالیة مع نتائج ن
بان البرامج التدریبیة  )2007عبد المنعم، حازم عبد الفتاح،  ،

برامج ناجحة في تحقیق أھدافھا، وتعلم بالفعل األسس التي 
والتي تؤھل  یتضمنھا البرنامج بالنسبة للمعارف والمھارات

بس والنسیج عامة ومجال البرنامج في مجال المال المتدریات للعمل
  المعد خاصة.

ینص الفرض الرابع على أنھ نتائج الفرض الرابع للدراسة: 
بین  0,05≤ "توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

متوسطي درجات المتدربات في بطاقة مالحظة الجوانب األدائیة 
  ".قبل وبعد التدریب لصالح التطبیق البعدي

ذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار "ت" والختبار صحة ھ
للعینات المزدوجة (المرتبطة)، وجاءت النتائج كما یلي

  جدول (
  ) یوضح داللة الفروق بین المتوسطات الحسابیة في التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة الجوانب األدائیة.10جدول (

المتوسط  التطبیق المھارة الرئیسیة
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 اختبار "ت"
  قیمة
 (ت)

درجات 
 الحریة

  مستوى
 الداللة

 0.31 1.32 التطبیق القبلي 0.001 35 124.40 0.32 4.38 التطبیق البعدي استخدام أدوات التفصیل الخیاطة -1
ماكینة الخیاطة اصالح األعطال  -2

 الیسرة بماكینة الخیاطة
 0.22 1.57 التطبیق القبلي 0.001 35 180.26 0.20 4.59 ق البعديالتطبی

التدریب على استخدام ماكینة  -3
الخیاطة في خطوط مستقیمة، زاویا، 

 0.39 1.42 التطبیق القبلي 0.001 35 168.91 0.37 4.45 التطبیق البعدي
التدریب على غرزة السراجة  -4

 بأنواعھا
 0.22 1.54 التطبیق القبلي 0.001 35 132.47 0.20 4.55 التطبیق البعدي

 0.22 1.59 التطبیق القبلي 0.001 35 126.57 0.19 4.64 التطبیق البعدي التدریب على غرزة الشاللة -5

 0.41 1.52 التطبیق القبلي 0.001 35 91.33 0.37 4.57 التطبیق البعدي التدریب على غرزة اللفق -6

 0.30 1.63 التطبیق القبلي 0.001 35 55.28 0.29 4.60 التطبیق البعدي الستائر. أخد قیاسات -7

 0.16 1.57 التطبیق القبلي 0.001 35 85.67 0.18 4.58 التطبیق البعدي التدریب على عمل الفستونة العادیة -8

 0.21 1.58 التطبیق القبلي 0.001 35 132.11 0.22 4.54 التطبیق البعدي التدریب على عمل الفستونة الكبیرة -9
التدریب على عمل المندیل ذو  -10

 المسافات
 0.16 1.63 التطبیق القبلي 0.001 35 189.75 0.15 4.65 التطبیق البعدي

التدریب على عمل المندیل ذو  -11
 المسافات المتطابقة

 0.21 1.58 التطبیق القبلي 0.001 35 121.42 0.18 4.60 التطبیق البعدي

 0.23 1.50 التطبیق القبلي 0.001 35 112.80 0.22 4.53 التطبیق البعدي التدریب على عمل المندیل الملفوف -12

 0.23 1.48 التطبیق القبلي 0.001 35 86.53 0.29 4.54 التطبیق البعدي التدریب على عمل الكرافت -13

 0.26 1.46 التطبیق القبلي 0.001 35 125.60 0.25 4.45 التطبیق البعدي التدریب على عمل ستائر الشریط -14

 0.25 1.60 التطبیق القبلي 0.001 35 57.83 0.29 4.49 التطبیق البعدي التدریب على عمل ستائر الدرابیھ -15

 0.40 1.43 التطبیق القبلي 0.001 35 52.94 0.27 4.54 التطبیق البعدي التدریب على عمل نزالت الستائر -16

 0.25 1.53 التطبیق القبلي 0.001 35 82.05 0.20 4.56 التطبیق البعدي یب على عمل الستائر المبطنالتدر -17

 0.22 1.59 التطبیق القبلي 0.001 35 162.87 0.21 4.62 التطبیق البعدي التدریب على عمل الستائر المنجدة -18

 0.22 1.58 التطبیق القبلي 0.001 35 75.44 0.26 4.49 التطبیق البعدي التدریب على عمل الستائر المطرزة -19
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التدریب على عمل اكسسوارات  -20
 مناسبة للستائر

 0.25 1.61 التطبیق القبلي 0.001 35 158.90 0.24 4.63 التطبیق البعدي

 0.21 1.56 التطبیق القبلي 0.001 35 139.48 0.20 4.54 التطبیق البعدي تطبیق عملي للستائر -21

 0.12 1.54 التطبیق القبلي 0.001 35 470.52 0.10 4.55 التطبیق البعدي قة المالحظة ككلبطا 

یبین نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بین المتوسطات  ( جدول
الحسابیة في التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة المالحظة للجوانب 

ة، حیث جاءت جمیع المتوسطات الحسابیة للمھارات في األدائی
التطبیق البعدي أعلى منھا في التطبیق القبلي وتراوحت قیم "ت" 

ً عند 180.26 – 55.28للمھارات ما بین ( ) وجمیعھا دال احصائیا
)، ولبطاقة المالحظة ككل بلغ المتوسط 0.001مستوى داللة (

) 0.12اف المعیاري () واالنحر1.54الحسابي للتطبیق القبلي (

) واالنحراف 4.55وبلغ متوسط درجات التطبیق البعدي (
) ومستوى الداللة 470.52)، وبلغت قیمة "ت" (0.10المعیاري (

ً بین التطبیقین 0.001( )، مما یدل على وجود فروق دالة إحصائیا
 في المھارات وبطاقة المالحظة ككل لصالح التطبیق البعدي.

 شكل                              یوضحان ذلك والشكلین البیانیین 
شكل ،

  
  ) یوضح المتوسطات الحسابیة في التطبیقین القبلي والبعدي للمھارات.5شكل (                              

  
  

  بلي والبعدي للبطاقة المالحظة ككل.) یوضح المتوسطین الحسابیین للتطبیقین الق6(شكل 
یتضح من 

 شكل                              ونتائجھ والشكلین البیانیین.  جدول (
(سحر ولقد اتفقت دراسة  تحقق الفرض الرابع للدراسة، 6،شكل 

اسة الحالیة في تشابھ مع الدر )2019باشا منصور عبد الستار،
نتائج فروض الدراسة وأن نتیجة الدراسة أظھرت تحسن للجانب 

لصالح التطبیق البعدي لبطاقة مالحظة المھارات العملیة المعرفي و
(ھدى وأكد اتفاق دراسة  لما للتدریب من أثر على نتائج الدراسة.

مع الدراسة الحالیة على اھمیة التدریب ) 2018محمد رفعت، 
فروض وأسفرت النتائج للدراستین عن تحقیق یلي للمتدربین  التحو

ً بین التطبیقین في  البحث لكل منھما بوجود فروق دالة إحصائیا
االختبار المعرفي لصالح التطبیق البعدي. ووجود فروق دالة 
ً بین التطبیقین في المھارات وبطاقة المالحظة ككل لصالح  إحصائیا

اعلیة للحكم على فاعلیة البرنامج ، التطبیق البعدي. وان نسبة الف
مرتفعة مما یدل على أن البرنامج التدریبي المستخدم للدراستین 
ً وأدى إلى تنمیة المعارف المكتسبة والمھارات المكتسبة  كان فعاال
لدى المتدربین  ، كما  اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة 

ائج البحث قد في أن نت )2016(شیماء محمد كمال أبو الفتح، 
تحققت حیث أثبتت التطبیقات العملیة والنتائج اإلحصائیة إمكانیة 
إعداد البرنامج وان نسبة الفاعلیة للحكم على فاعلیة البرنامج،  
مرتفعة مما تدل نجاح وتمیز البرنامج، أن البرنامج التدریبي 
ً وأدى إلى تنمیة المعارف المكتسبة  المستخدم للدراستین كان فعاال

لمھارات المكتسبة لدى المتدربین و یسھم ھذا البرنامج في وا
تشجیع أفراد المجتمع على االستفادة من البرنامج إلنشاء وتنفیذ 
مشروعات صغیرة او متناھیة الصغر تعود بالفائدة االقتصادیة 
والعائد المادي، مما یساھم في حل مشكلة البطالة وتوفیر فرص 

سھم في تنمیة المجتمع ، وأن عمل للمتدربین داخل المجتمع وی
  .ھناك عالقة إیجابیة بین البرنامج الُمنفذ وبین تنمیة وتعلم المھارة

توجد فروق ذات داللة نتائج الفرض الخامس : ینص علي  
بین متوسطي درجات المتدربات  0,05≤ إحصائیة عند مستوى 

في تحقق بطاقة الجانب الوظیفي والجانب الجمالي في المنتجات 
  ثیة وفقاً آلراء المحكمین.البح



282 A training program for developing curtain design and implementation skills for the empowerment of economically 
dependent women to integrate them into labor market 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

 :(مقیاس التقدیر) المنتجات تقییم بطاقة اعداد
 تحلیل :االتیة الشروط المقیاس بنود صیاغة في الباحثة راعت

 :محورین خالل من المنفذة المنتجات
ثمانیة  على ویحتوي الجمالي الجانب یقیس األول المحور
 على تويویح الوظیفي الجانب یقیس الثاني المحور، .عبارات

 یضع عبارة كل امام مكان تخصیص مع مراعاة  .ثمانیة  عبارات
 ( طریق عن حدة علي منتج لكل في العبارات ھرأی المقیم فیھا

 )موافق غیر -ما اوافق لحد-أوافق
 على ھعرض وتم التقدیر مقیاس اعد : التقدیر مقیاس صدق

المحتوي  صدق من التحقق بھدف المتخصصین من مجموعة
وتم  البنود بعض ترتیب على المحكمین اتفق وقد المقترحة والبنود
   .النھائیة ھصورت في المقیاس یكون وبذلك التعدیل

حیث تم التأكد من ھذا الفرض الخامس من خالل بطاقة تقیم منتج 
  حیث كانت 

تم  -النتائج االحصائیة لبطاقة تقییم المنتج المتخصصین :
افق إلى حد ما، غیر التصحیح على مقیاس ثالثي "موافق، مو

) على الترتیب، وتم حساب المدى، وذلك 1، 2، 3موافق" بأوزان (
)، ثم 2=  1 – 3بطرح أصغر وزن من أعلى وزن في المقیاس (

) بھدف تحدید الطول الفعلي لكل مستوى، 3) على (2قسمة المدى (
ً)، وھذا یعنى أن المستوى "غیر   3  =0.67 2وكانت ( تقریبا

)، وأن المستوى 0.67+  1) وأقل من (1ین القیمة (موافق" یقع ب
+  1.67) وأقل من (1.67"أوافق إلى حد ما" یقع بین القیمة (

) إلى 2.33)، ویقع المستوى "موافق" بین القیمة (0.67
).وبذلك یكون الوزن المرجح إلجابات كل عبارة على النحو 3.0(

  2.33 – 1.67(غیر موافق)          1.66 – 1التالي: 
 3.0 –  2.34(موافق إلى حد ما)                     

  (موافق)
 ً وتم حساب متوسط الدرجات للمھارة الرئیسیة وللبطاقة ككل وفقا
للمتوسط المرجح للمقیاس المتدرج الثالثي المستخدم. وجاءت 

  النتائج على النحو التالي:

اً آلراء المحكمین.مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة وفق )11جدول (  
رقم 

 المنتج
المتوسط 

 المرجح
االنحراف 
 المعیاري

الوزن النسبي   
(%) 

درجة 
 الترتیب الموافقة

 9 إلى حد ما 75.56   0.69 2.27 1
 7 موافق 88.89   0.54 2.67 2
 8 موافق 87.50   0.52 2.63 3
 4 موافق 91.11   0.50 2.73 4
 1 موافق 92.50   0.42 2.78 5
 3 موافق 91.94   0.53 2.76 6
 6 موافق 89.44   0.47 2.68 7
 مكرر 1 موافق 92.50   0.42 2.78 8
 مكرر 4 موافق 91.11   0.50 2.73 9

من 

ً مدى تحقق الجانب الوظیفي في المنتجات البحثیة وفق )11( جدول ا
ین حول تحقیق الجانب یتبین اتفاق المحكم  آلراء المحكمین.

الوظیفي في المنتجات البحثیة، حیث جاءت تقییمات المنتجات 
ً على التدرج الثالثي للوزن،  البحثیة مرتفعة لمعظم المنتجات بناءا
ووقعت استجابات المحكمین في مستوى "موافق" للمنتجات أرقام 

) وتراوحت األوزان النسبیة لھذه 8، 7،  6،  5، 4، 3، 2(
%) وتراوح المتوسط 92.5  - %  87.50ما بین (المنتجات 

)، في حین وقعت استجابات 2.78 – 2.63المرجح  ما بین (
) وتراوحت 1المحكمین في مستوى "إلى حد ما" للمنتج رقم (

%) وتراوح المتوسط المرجح 75.56الوزن النسبي لھذا المنتج (
جات )،  مما یوضح تحقیق الجانب الوظیفي في المنت2.27ما بین ( 

ً آلراء المحكمین.   البحثة وفقا
  .ثانیاً: مدى تحقق الجانب الجمالي في المنتجات البحثیة

وللتأكد من مدى تحقق الجانب الجمالي في المنتجات   
البحثیة، قامت الباحثة بحساب المتوسط المرجح واالنحراف 
 ً المعیاري والوزن النسبي لكل منتج في الجانب الجمالي وفقا

متدرج، وجاءت النتائج كما ھو مبین في لمقیاس ثالثي 

ً 12 جدول   آلراء المحكمین.: مدى تحقق الجانب الجمالي في المنتجات البحثیة وفقا
: مدى تحقق الجانب الجمالي في المنتجات البحثیة وفقاً آلراء المحكمین.12جدول   

رقم 
 المنتج

المتوسط 
 المرجح

النحراف ا
 المعیاري

الوزن النسبي 
(%) 

درجة 
 الترتیب الموافقة

 5 موافق 87.50 0.52 2.63 1
 6 موافق 87.22 0.49 2.62 2
 8 موافق 83.61 0.64 2.51 3
 9 موافق 83.61 0.71 2.51 4
 2 موافق 91.39 0.61 2.74 5
 7 موافق 84.72 0.62 2.54 6
 4 موافق 88.61 0.48 2.66 7
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 3 موافق 88.89 0.56 2.67 8
 1 موافق 91.53 0.47 2.75 9

من 

یتبین أن اتفاق المحكمین حول تحقیق الجانب الجمالي في    جدول
المنتجات البحثیة، حیث جاءت تقییمات المنتجات البحثیة مرتفعة 

ً على التدرج الثالثي للوزن، ووقعت  لمعظم المنتجات بناءا
، 2،1للمنتجات أرقام ( "موافق"استجابات المحكمین في مستوى 

) وتراوحت األوزان النسبیة لھذه المنتجات  9،  7،  6،  5،  3، 
%) وتراوح المتوسط المرجح  ما 91.53  -%  83.61ما بین (

)، مما یوضح تحقیق الجانب الجمالي في 2.75 – 2.54بین (
ً آلراء  إیمان المحكمین. واتفقت نتائج دراسة: (المنتجات البحثة وفقا

) مع الدراسة الحالیة في تقییم المنتجات من 2019، السید أبو سنة
الناحیة الجمالیة حیث تحققت فروض الدراسة، وجاءت تقییمات 
المنتجات البحثیة مرتفعة مما یوضح تحقیق الجانب الجمالي في 

ً آلراء المحكمین. وأكدت نت منار (  ائج دراسةالمنتجات البحثة وفقا
أن ابتكار تصمیمات فنیة ) 2015محمد رشاد معروف محمد،

للستائر النسیجیة بما یتناسب مع األداء الجمالي والوظیفي ستساعد 

في تطویر وتصمیم بعض الممارسات في مجال صناعة الستائر 
بینما النسیجیة بما یتالءم مع االداء الجمالي والوظیفي للستائر.

لدراسة الحالیة أن "برنامج لتنمیة مھارة تصمیم أظھرت نتائج  ا
وتنفیذ المفروشات وخاصة الستائر سیساعد في استمرار عملیة  
تنمیة المھارة نفسھا وخلق روح االبتكار واالستحداث  وھذا ما 
أثبتتھ في نتائج منتجات المتدربات واقرتھ نتائج تقییم المحكمین 

ولة التمكین االقتصادي و لمنتجات المتدربات  مما یساعد على محا
  نمو المشروعات المتناھیة الصغر الى مشروعات كبیرة.

  ثالثاً: التقییم الكلى للمنتجات البحثیة
وإلجراء التقییم الكلى للمنتجات البحثیة، قامت الباحثة بحساب  

المتوسط المرجح واالنحراف المعیاري والوزن النسبي (معامل 
ً لمقیاس ثالثي متدرج،  الجودة %) لكل منتج في التقییم الكلى وفقا
    وجاءت النتائج كما ھو مبین في 

    .Error! Reference source not found) جدول                                               
  التقییم الكلى للمنتجات البحثیة وفقاً آلراء المحكمین.) 13(جدول                                               

رقم 
 المنتج

المتوسط 
 المرجح

االنحراف 
 المعیاري

معامل الجودة 
(%) 

درجة 
 الترتیب الموافقة

 4 موافق 87.78 0.32 2.63 1
 9 موافق 86.67 0.40 2.60 2
 5 موافق 87.64 0.43 2.63 3
 2 موافق 90.00 0.41 2.70 4
 6 موافق 87.50 0.43 2.63 5
 مكرر2 موافق 90.00 0.37 2.70 6
 8 موافق 86.81 0.39 2.60 7
 1 موافق 90.22 0.35 2.71 8
 7 موافق 87.50 0.53 2.63 9

    من 
یتبین أن التقییمات   جدول                                               

ً على  الكلیة للمنتجات البحثیة جاءت مرتفعة لمعظم المنتجات بناءا
التدرج الثالثي للوزن، ووقعت استجابات المحكمین في مستوى 

)  8، 9،  7،  6،  5، 4، 3،  2، 1للمنتجات أرقام ( "موافق"
%  86.76وتراوحت درجات معامل الجودة لھذه المنتجات ما بین (

  )2.71 – 2.63( %)  وتراوح  المتوسط المرجح  ما بین90.22 -
  :Recommendations التوصیات

االھتمام بفاعلیة التدریب بالمؤسسات المجتمعیة في  -1
تمكین المرأة المعیلة اقتصادیا واجتماعیا وفقا لخطة 

2030 
بناء قدرات المرأة المعیلة ومھاراتھا لتمكینھا من بدء  -2

 العمل في أعمال مربحة ودخولھا سوق العمل
تدریبیة في التمكین االقتصادي ضرورة بناء البرامج ال -3

  2030للمرأة المعیلة وفقا لخطة 
العمل  غلي زیادة الورش التدریبیة في التخطیط  -4

االقتصادي للمرأة ما قد یسھم في رفع درجة تمكینھا 
 اقتصادیا 

عقد ورش تدریبیة للمرأة المعیلة في عمل جدوي  -5
 اقتصادیة للمشروعات الصغیرة ومتناھیة الصغر 

توي البرنامج التدریبي علي فئات أخري لنشر تطبیق مح -6

ثقافة المشروعات متناھیة الصغر والتي ال تحتاج الي 
 رأس مال كبیر

  :References المراجع
: " المھارات الیدویة والفنیة" مطبعة أماني محمد شاكر . 1

 2014السالم، كفر الشیخ ،
"فاعلیة التدریب المقدم من تمام عمر جمال االرغمھ :  . 2

النسویة في تمكین المراة الفلسطینیة اقتصادیا من  المؤسسات
كلیة -رسالة ماجستیر-وجھھ نظر المستفیدات انفسھن

نابلس فلسطین ،  –جامعة النجاح الوطنیة  -الدراسات العلیا
2014  

: "التصمیم الزخرفي في المالبس ثریا سید نصر  . 3
 .2002والمفروشات" عالم الكتب، القاھرة، الطبعة األولى ،

 فى للمرأة االقتصادى التمكین واقع دور": محمد حماد  جمال . 4
الریف"  فى المعیلة للمرأة حالة الرسمى دراسة غیر القطاع
 2016، 44    :العدد/المجلد

 إلكساب تدریبي برنامج : "فاعلیة جیالن جمعة محمد حجاج . 5
 بقسم الثانیة الفرقة لطالبات المالبس تنفیذ مھارات بعض

مصر،  النوعیة، بحوث التربیة ةالمنزلي" مجل االقتصاد
 .2012العدد الرابع والعشرون ،

:" حاتم أحمد محمود رفاعي، حازم عبد الفتاح عبد المنعم . 6



284 A training program for developing curtain design and implementation skills for the empowerment of economically 
dependent women to integrate them into labor market 

 

International Design Journal, Volume 10, Issue 3July 2020 
 

برنامج تدریبي لتأھیل شباب الخریجین للعمل في صناعة 
المالبس الجاھزة، مجلة بحوث التربیة النوعیة، جامعة 

 .2007المنصورة، العدد التاسع 
فاعلیة برنامج تدریبي مقترح  رضوي مصطفي رجب :" . 7

لشباب الخریجین إلعادة تدویر أربطة العنق الرجالي الغیر 
"،  مسایرة للموضة في ضوء التنمیة المستدامة

INTERNATIONAL DESIGN JOURNAL 
VOLUME 9 ISSUE 4 ,2019 

:" االستفادة من بعض االشغال رھام محمود بسیوني رضوان . 8
ادي لألسرة المصریة الیدویة لتحسین المستوى االقتص

"رسالة ماجستیر، كلیة التربیة النوعیة، جامعة المنصورة، 
2015. 

: مبادئ القیاس )2002زكریا محمد الظاھر و آخرون( . 9
والتقویم في التربیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 

 األردن.
:" المتطلبات الجمالیة والوظیفیة سامي محمد لطفي الجمل . 10

في البیئات المصریة المختلفة" كلیة تربیة للستائر المطبوعة 
نوعیة، جامعة المنصورة، المؤتمر العلمي السنوي الثالث، 
تطویر التعلیم النوعي في مصر والوطن العربي لمواجھة 
متطلبات سوق العمل في عصر العولمة. رؤى استراتیجیة، 

 ، 2008المجلد الثاني سنة، 
 "الداخلي لدیكوروا المنزل مفروشات:" السمان لطفي سامیة . 11

 . 2003، دبي القلم، دار
: " أثر الدمج بین سحر باشا منصور عبد الستار . 12

استراتیجیتي التعلم النشط والبیان العملي في تنمیة المھارات 
االدائیة والمفاھیم األساسیة في مادة أدوات وماكینات الحیاكة 

رسالة ماجستیر، كلیة التربیة  لدى طالب االقتصاد المنزلي"
 .2019نوعیة. جامعة بنھا. قسم العلوم التربویة والنفسیة. ال

" ):2015شادیة صالح حسن، كریمة محمد حبیب هللا( . 13
برنامج تدریبي مقترح لتنمیة مھارات متدربات الوحدة 
اإلنتاجیة في قسم المالبس والنسیج" ، مجلة بحوث التربیة 

 النوعیة، جامعة المنصورة.
اعداد برنامج تعلیمي تطبیقي : "محمد كمال أبو الفتح شیماء . 14

فساتین الزفاف واالستفادة منھ في تنمیة  لعمل مكمالت
المشروعات الصغیرة" رسالة دكتوراه، جامعة المنوفیة، كلیة 

 .2017.االقتصاد المنزلي، قسم المالبس والنسیج
: "االختبارات عبد الجلیل إبراھیم الزوبعي، وآخرون . 15

طباعة والنشر، جامعة والمقاییس النفسیة"، دار الكتب لل
 .1981الموصل،

 مكتبة التربوي" النفس "علم :آمال صادق حطب، أبو فؤاد . 16
 .2000القاھرة، االنجلو،

علم النفس االحصائي وقیاس  ):2009فؤاد البھي السید( . 17
 العقل البشري، دار الفكر العربي، القاھرة.

" منشأة مفھوم مصطلح تمكین االسرة" كامیلیا حلمي محمد : . 18
قدمة ورشة عمل دور المرأة في العمل الخیري ورقة م

(منشور علي 2012سبتمبر، 18-15والتطوعي ،الكویت  
    موقع : اللجنة االسالمیة العالمیة للمرأة والطفل )

 تحقیق في المأسسة "دور: 2012الضبع العال عبد أحمد ماھر . 19
 المعیلة "(دراسة الفقیرة للمرأة واالقتصادي االجتماعي األمن

، 5، المجلة االردنیة للعلوم االجتماعیة ، المجلد مسحیة) 
  3العدد

 مصطفى أحمد، الحمید عبد عفت راشد، الدین جمال محمد . 20
 "التمكینعلي:   محمد ابراھیم سھا و أحمد حمدى

 محافظة ریف فى المعیلة للمرأة واالجتماعي االقتصادي
 جامعة – الزراعة كلیة  –الریفي االجتماعي أسیوط"  قسم

 أسیوط 
 التكیف أسالیب: "٢٠١٦ السید الوھاب عبد صدقى مرفت . 21

 الفقر ببعض تأنیث ظاھرة ظل فى المعیلة للمرأة المعیشى
 الزراعیة للبحوث المصریة المصریة" المجلة المحافظات

 والتنمیة الزراعى االرشاد بحوث معھد الریفیة المرأة قسم٩٤
 مصر -الجیزة -الزراعیة البحوث بمركز الریفیة

"العوامل المرتبطة بتنفیذ  حمد مصطفى صالح:مریم م . 22
المشروعات اإلنتاجیة الصغیرة لدى السیدات والفتیات بمدینة 

، رسالة ماجستیر، جامعة اإلسكندریة، كلیة اإلسكندریة
 . 2014 الزراعة. قسم االقتصاد المنزلي،

:" ابتكار تصمیمات فنیة منار محمد رشاد معروف محمد . 23
ناسب مع األداء الجمالي والوظیفي للستائر النسیجیة بما یت

لخدمة الصناعات الصغیرة" رسالة دكتوراه، كلیة االقتصاد 
 م.2015المنزلي، جامعة المنوفیة، 

: "أسس التصمیم وخاصیة الخداع البصري منى محمد أنور . 24
كفرع من فروعھ وأثره في تطویر الحل التشكیلي لتصمیمات 

ة، كلیة الفنون أقمشة الستائر" رسالة دكتوراه غیر منشور
 .1995التطبیقیة، جامعة حلوان، 

 أكادیمیا الجدید، الخیاطة مبادئ :سنجر الخیاطة موسوعة . 25
  .2000 لبنان، – بیروت إنترناشونال،

اساسیات القیاس في العلوم السلوكیة"، دار  موسي النبھان:" . 26
 2004 الشروق للنشر، عمان األردن.

فوائد المشروعات متناھیة الصغر للمرأة "  مي محمد االمام: . 27
" مجلة المنصورة لالقتصاد الزراعي ةالریفیة: دراسة حال

، العدد 4جامعة المنصورة. المجلد. -والعلوم االجتماعیة 
 .2013االول، 

: "الستائر في الدیكور، القاھرة"، الدار محمد ابراھیمنادیة  . 28
 .1988المصریة اللبنانیة ،

 وعالقتھا " دراسة  المشكالت:2017نصر  أحمد السید ناھد . 29
 المصریة المرأة اجتماعیة لدى– النفس المتغیرات ببعض

 271 ( :العدد األزھر، جامعة التربیة، كلیة المعیلة" مجلة
   )الثاني الجزء

"الحیاكة وأدواتھا" مكتبة بستان  نجدة ابراھیم ماضي: . 30
 .2005المعرفة، الطبعة األولى 

لتمكین االقتصادي للمرأة العربیة واقع وطموح ھالة أیوب :"ا . 31
بالتعاون مع وزارة العمل  "، منظمة العمل العربیة

11/7/2007 ،2007 
الستائر في السوق  جودة أداء أقمشة " تقییمھدى حبیب: . 32

المجلة العلمیة لكلیة المحلى بالمملكة العربیة السعودیة"، 
 .2014التربیة النوعیة، جامعة المنوفیة العدد الثاني،

التدریب التحویلي لشباب الخریجین في محمد رفعت:"  ھدى . 33
مجال صناعة المالبس الجاھزة ودوره في إیجاد فرص عمل 

جستیر، كلیة رسالة ما وتنمیة المشروعات الصغیرة"
 .2018،  االقتصاد المنزلي، جامعة المنوفیة

 و لتنمیة إرشادي برنامج فاعلیة: وفاء خلیل ، عفاف رفلة    . 34
 التي بالمشكالت وعالقتھ الذات بتقدیر المعیلة أة رالم عي

، كلیة  27العدد  -تواجھھا ،مجلة الحوث التربویة والنفسیة  
  2015التربیة النوعیة ،جامعة الفیوم ، 

35. Eble, R.L: Essentials of Educational 
Measurements, Englewood Cliffs, New Jersy, 
Prentice – Hall. 1972), 

36. Habib, T. Z. (2017). Challenges of the Female 
Heads of Household in Bangladesh: A 
Qualitative Inquiry. Journal of Advances in 
Social Science and Humanities, 3(6). 

37. (http://www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_20
08/dicembre_2008/com_dic_2008_8.pdf) 

38. https://www.pinterest.com/pin/985231155059
054 - 14\2\1019/ 

http://www.univchlef.dz/uhbc/seminaires_20
https://www.pinterest.com/pin/985231155059


Radwa Ragab 285 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

39. https://www.touchofclass.com/tripartite-triple-
curtain-rod-set-white/p/U519-001 3\2\2019/ 

40. https://www.pinterest.com/pin/820710732072
308389 -28\1\2019/ 

41. http://videogg.com/watch?v=x8GqduZizbI -
15\2\2018 

42. https://www.pinterest.com/pin/754775218778
004519 -25\1\2019 

 
  

https://www.touchofclass.com/tripartite-triple-
https://www.pinterest.com/pin/820710732072
http://videogg.com/watch?v=x8GqduZizbI
https://www.pinterest.com/pin/754775218778

