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 للمرأةوتنفيذه ( الخمار) الرأس غطاء إعداد نموذج مهارات لتنمية تدريبي برنامج فاعلية
 المعيلة

 هبة رضا عبد العزيز محمود
 جامعة حلوان -كلية االقتصاد المنزلي -مدرس بقسم المالبس والنسيج 

 :مقدمة

مرن  المرلرو  التغيررد العنصر البشرر  سسراس لمليرة التررويرو ولرو العنصرر القرادر للري تحقير  يع     
خالل تنمية مهاراته لمواكبة الترور الهائل في سسالي  العمل في ظل مبادئ التنافسية خاصة في صنالة 

 (.333: 7102: دلاء نبيل للي)المالبس الجالزة 
ولتنمية العنصر البشر  يجر  دلرم لمليرة التنميرة مرن خرالل كافرة سجهرزة الدولرة وخاصرة الم سسرا       

وير خدما  تتالءم مع حاجرا  قرراا الصرنالة وخاصرة صرنالة المالبرس التري تتمترع بالعديرد العلمية لتر
محمرد )من الخصائص والمميزا  التي ت للها لتكرون سحرد محركرا  دفرع لجلرة التنميرة البشررية فري مصرر 

 (.72: 7117: لبد الخال  مدبولي
وجه التنمية والمساندة حتر  ترتمكن مرن سداء وتعتبر المرسة المعيلة من سكثر شرائح المجتمع احتياجًا أل     

دورلا نحو سسرتها ومجتمعهاو لذلك فإن تنمية المرسة المعيلة بالمهارا  والقدرا  لي سحد العوامرل الرئيسرية 
 (.7117: فارمة لبد الستار)للتنمية وسر التغيرا  االقتصادية 

 لجرة بينها من والتي األسبا  من لمجمولة وذلك سسرتها سفراد إلالة تتحمل التي فالمرسة المعيلة لي     
 Naryan):55) المعيشرية للحيراة ةالمالير رداالمو  توفير في يسهم ال ولكن المتواجد لوالرج والرال  الزوج

Deapa:2000) و لررذلك فررإن تنميررة المرررسة المعيلررة وترليلهررا وترردريبها  كسررابها مهررارا  حرفيررة ويدويررة لرري
  .ة وسر التغيرا  االقتصاديةسحد العوامل الرئيسية للتنمي

لذا يرتبر كاًل من التدري  والتنمية ارتبارًا وثيقًا بتنميرة القرو  البشررية فالتردري  سداة التنميرة ووسريلتها      
التي إذا سحسن استثمارلا وتوظيفها تمكن من تحقي  الكفاءة في األداء وا نتاجو فالتدري  له مردود ولائد 

لبشر  المنتج والفعال الذ  يسالم بدوره في زيرادة الكفراءة ا نتاجيرة للري مسرتو  يظهر في بناء العنصر ا
 (.743: 7101: سمل لبد الرحمن السيد)المنظمة ككل 

ومن منرل  سلمية البرامج التدريبية كرحد استراتيجيا  التنمية البشرية فإن لناك لديد مرن الدراسرا       
األساسي في دفع لجلة التنمية البشرية وسكرد  للر  سلميرة وفالليتره  التي تناول  البرامج التدريبية ودورلا

 (2222:هبه  عاصها الدسهوقيس أسهماء فهكاد ز هي)دراسة في إكسا  المتدربين للمعارف والمهارا  مثل 
والتري لرردف  إلرري بنراء برنررامج ترردريبي لتنميرة مهررارة المترردربا  مرن فتيررا  واحررة سريوه بالمعررارف والمهررارا  
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خاصررررة بررررالترريز بشرررررائر السرررراتان واالورجنررررزا لرفررررع مسررررتوالن التقنرررري وسي ررررًا لرفررررع حررررالتهن ا بداليررررة ال
االقتصرراديةو وقررد وتوصررل البحررو إلرري وجررود فرررو  بررين متوسررر درجررا  المترردربا  للمهررارا  المت ررمنة 

را  بالبرنامج لصالح األداء المهار  البعد و مما يدل للري اسرتفادة جميرع المتردربا  مرن المعرارف والمهرا
لردف  إلري بنراء برنرامج التري  (2222:رضوي مصهطفي محمهد)ودراسة  التي يت منها البرنامج التدريبيو

 التررردريبيج البرنرررامن س يإلرررتوصرررل  و و السرررتائر تصرررميم وتنفيرررذفررري المررررسة العاملرررة  لتنميرررة مهرررارا تررردريبي 
يًا ودمجهرا فري سرو  العمرل لره المقترح لتنمية مهارا  تصميم وتنفيذ السرتائر لتمكرين المررسة العاملرة اقتصراد

ر السرتائ مرن المنفرذة المنتجرا  سن كمرا المعيلرة لمررسةل الجانر  المعرفري والجانر  المهرار  تنميرة فري فالليرة
 .استحسان الق 
لتنميررة معررارف برنررامج ترردريبي  إلررداد وتنفيررذإلرري  (2202: تغريههد حسههني أحمههد) دراسههة كمررا لرردف      

  المرحلرررة االبتدائيررة وقيررراس سثررر البرنرررامج التررردريبي فرري تنميرررة المعرررارف ومهررارا  التريكرررو اليرردو  لتلميرررذا
سن البرنامج التدريبي المقترح له سثر نراجح فري تحقير  الهردف منره و وتوصل  الدراسة إلي والمهارا  لديهم

دف  وكرذلك لرلتلميذا  المرحلة االبتدائية فري التريكرو اليردو و  ولو رفع المستو  المعرفي واألداء المهار 
لتنميرة معرارف ومهرارا  الخرريجين فرري إلري بنراء برنرامج ترردريبي ( 2202:رحها  محمهد إسههماعي )دراسهة 

 احتياجرا  تلبيرة ومحاولرة التردريبي البرنرامج فالليرة مرد  لقيراس وذلركتصرميم وتنفيرذ فسرتان رفلرةو 
 برين إحصرائيا ةدالر فررو  توجردسنره و وتوصرل  الدراسرة إلري للمعلومرة الوصول إمكانية وتسهيل الخريجين
 القبلري التربير  فري التردريبي بالبرنرامج المت رمنةارا  والمهر المعرارف فري الخرريجين درجرا  متوسرر
 المعرفري الجانر  تنميرة فري التردريبي البرنرامج سلميرة للري يردل ممراو البعرد   التربير لصرالح والبعرد 
 .وتنفيذه سنوا  3ن س رفلة فستان نموذج رسم في المهار  والجان 

 تدريبي برنامج بناءإل   (2202: أحالا عبد العظيا مبروكس سناء محمد فتحي)دراسة كما تهدف      
 يوهنرالم ا لرداد  لرالبرا  الصرغيرة الجلديرة الصرنالا  مشررولا  فري ا نسراني المردخل للر  قرائم
 الجانر  يرةوتنم الحرر العمرل وثقافرة األلمرال ريرادةجردارا   تنميرة فري التردريبي البرنرامج فعاليرة تحديردو 

إلر  سن البرنرامج الدراسرة و وتوصرل  المهنري ا لرداد  رالبرا  لرد  صرغير مشررولا  لتنفيرذ المهرار 
إلري بنراء برنرامج  (2202:رضهوي مصهطفي محمهد)دراسهة و ولردف  في تحقي  سلدافرهالتدريبي له فاللية 

العنرر  الرجررالي الغيررر   لررادة ترردوير سربرررةالمعررارف والمهررارا  الالزمررة  شرربا  الخررريجين كسررا  ترردريبي 
الجانر  المعرفري  تنميرةوتوصل  الدراسة إلي سن البرنامج التدريبي المقترح له فاللية في  مسايرة للمو ةو
 (2202: رفعهت ههدي محمهد)دراسهة كمرا لردف  لرد  المتردربين مرن شربا  الخرريجينو  والجان  المهرار 

فري مجرال صرنالة  ةلمعرارف والمهرارا  الالزمربرنامج تدريبي  كسا  شبا  الخرريجين ا إلداد وتنفيذإلي 
المالبرررس الجرررالزةو وتوصرررل  الدراسرررة إلررري سن البرنرررامج التررردريبي المقتررررح لررره فالليرررة فررري إكسرررا  شررربا  
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سهحر )دراسهة وكرذلك لردف  و الخريجين المعارف والمهرارا  الالزمرة فري مجرال صرنالة المالبرس الجرالزة
دريبي لترليررررل المرررررسة المعيلررررة للعمررررل فرررري مجررررال إلرررري بنرررراء برنررررامج ترررر( 2202:حربههههيس إينههههاس عصههههمت

المصررنولا  الجلديررة اليدويررةو وتوصررل  الدراسررة إلرري سن البرنررامج الترردريبي المقترررح لرره فالليررة فرري إكسررا  
 .المرسة المعيلة المعارف والمهارا  الالزمة في مجال المصنولا  الجلدية اليدوية

ج الدراسا  السابقة في إلداد برنامج تدريبي ألغرية الرسس وتر  الباحثة سنه يمكن االستفادة من نتائ     
غراء  نموذجوذلك لتدليم المرسة المعيلة للي فتح مشروا صغير من المنزل تقوم فيه بإلداد ( الخمار)

 .برشكال مختلفةوتنفيذه ( الخمار)الرسس 
ر  منرذ صردور ا سرالمو كمرا من العرادا  والتقاليرد المتوارثرة لنرد العر( الخمار)وتعتبر سغرية الرسس      

سنه يعتبر من سلم مكمال  الز  ولي اللمسة األخيرة التي بها يكتمل المظهر الخارجي لإلناو والسريدا و 
وتتنررروا سشررركال سغريرررة الررررسس وسنوالهرررا وتصرررميماتها وخاماتهرررا إلررري جانررر  ظهورلرررا بررررر  ارترررداء كثيررررة 

 .ومختلفة
خاصرة الخمرارو ومررن و الدراسرا  التري تناولر  سغريرة الررسس الدراسرا  السرابقة نردرة فري  ويت رح مرن     

والتري لردف  إلري االسرتفادة  (2202:صباح أحمد حسهن)دراسة تلك الدراسا  التي تناول  سغرية الرسس 
من بقايا األقمشة لعمل تصميما  زخرفيه  ثراء سغرية الرسس وذلك من خالل التعرف للي تاريخ سغرية 

وسشررركال سغريرررة الررررسس وااليشررراربا  وخامرررا  النسررريج الربيعيرررة والصرررنالية الررررسس لبرررر العصرررور وسنرررواا 
إلرري  (2202: رغههدة مختههار سههيد)دراسههة لرردف  واألقمشررة المناسرربة صررحيًا لعمررل سغريررة الرررسسو وكررذلك 

التعرف للي تاريخ سغرية الرسس لبر العصور المختلفة ولالقتها بمفردا  األزياء وسشكال سغرية الرسسو 
لدف  إلي التعرف للي سف ل الخاما  المالئمة سغريرة  (2202: إيمان محمد مصطفي)دراسة وكذلك 

إيناس السهيد )دراسة الرسسو وكذلك الوصول إلي سف ل التجهيزا  التي تالءم سغرية الرسسو كما لدف  
إلي االستفادة من جماليرا  تكوينرا  األسررح الداخليرة للرزلر والجرانير  كمصردر  ثرراء ( 2222:الدريدي

وحرردا  تصررميما  زخرفيرره مبتكرررة واسررتخدامها فرري زخرفررة االيشرراربا  وذلررك مررن خررالل الربالررة والترريررز 
 . بواسرة الخيور والخرز والترتر وخرج النجف

وممررا سررب  يتبررين سن تنميررة المهررارا  والقرردرا  ا نتاجيررة للمرررسة المعيلررة يعتبررر مرلبررًا قوميررًا لالرتقرراء      
يلة وكذلك من سجل بقاء استمرار الحياة األسرية ودلرم تقردم المجتمرعو ومرن لنرا بمستو  معيشة المرسة المع

وتنفيررذه ( الخمرار)إلرداد نمرروذج غرراء الرررسس  رس  الباحثرة سنره يجرر  و رع برنررامج تردريبي لتنميررة مهرارا 
ليم وذلرك لرن ررير  ترد واقتصرادياً  اسرتفادة منهرتهن واالاوذلرك لترروير خبرر  وللمرسة المعيلة برشكال مختلفرة

سن الرربعل لررديهن الخبرررة والمهررارة الالزمررة فرري  المرررسة المعيلررة للرري فررتح مشررروا صررغير مررن المنررزل حيررو
إلرداد نمروذج غرراء  و لرذا قامر  الباحثرة بإلرداد برنرامج تردريبي لتنميرة مهرارا الحياكة والتشري لمليا  
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 .وتنفيذه للمرسة المعيلة( الخمار)الرسس 
 :مش لة البحث

 :التساكالت اآلتيةيد مش لة البحث في مما سبق يم ن تحد
 كسا  المرسة المعيلة المهارا  الخاصة بإلرداد نمروذج غرراء الررسس  تدريبيإمكانية إلداد برنامج ا م .0

 ؟وتنفيذه( الخمار)
الخاصة بإلداد نموذج غرراء المهارا  المرسة المعيلة التدريبي المقترح في إكسا   البرنامج ما فاللية  .7

 ؟وتنفيذه (الخمار)الرسس 
 :يهدف البحث إلي: أهداف البحث

للمررررسة المعيلرررة لتنميرررة مهاراتهرررا فررري إلرررداد نمررروذج غرررراء الررررسس  الالزمرررة التدريبيرررة االحتياجرررا تحديرررد  .0
 .وتنفيذه( الخمار)
( الخمرررار) كسرررا  المررررسة المعيلرررة مهرررارا  إلرررداد نمررروذج غرررراء الررررسس  تررردريبي مقتررررح برنرررامج بنررراء .7

 . وتنفيذه
الخاصررة بإلررداد نمرروذج المهررارا  المرررسة المعيلررة الترردريبي المقترررح فرري إكسررا   البرنررامج قيرراس فالليررة .3

 .وتنفيذه( الخمار)غراء الرسس 
 :ترجع أهمية البحث إلي :البحث أهمية
 لرداد  المقتررح التردريبي بالبرنرامج المت رمنة ارا المهر المررسة المعيلرة إكسرا  فري البحرو يسرهمقرد . 0

 .وتنفيذه (لخمارا)نموذج غراء الرسس 
إتاحرة الفرصررة للمرررسة المعيلررة  قامررة مشرررولا  صررغيرة بعرد االنتهرراء مررن الترردري  تقرروم للرري إلررداد . 7

 .وتنفيذه (الخمار)نموذج غراء الرسس 
تحقيرر  التعرراون بررين الم سسررا  التعليميررة ووزارة الت ررامن االجتمررالي لعمررل برررامج تدريبيررة لالرتقرراء . 3

 .ة قدراتها ا نتاجيةبالمرسة المعيلة وتنمي
 :البحث مصطلحات

  فاعلية :Effectiveness  
الفالليرررة لرررري تحديرررد األثررررر المرغرررو  سو المتوقررررع الررررذ  يحدثررره الموقررررع التررردريبي بغرررررل تحقيقرررره      

األلررداف الترري و ررع مررن سجلهرراو ويقرراس لررذا األثررر مررن خررالل التعرررف للرري الزيررادة سو النقصرران فرري 
سمررررال صرررراد و فرررر اد سبررررو )ة فرررري مواقررررف فعليررررة داخررررل معمررررل الدراسررررة متوسرررررا  درجررررا  سفررررراد العينرررر

 (.077:7111:حر 
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  التدريبي البرنامج: Training Program  
نشار متجدد ومستمر يبدس بالتخرير وينتهي بالتقييمو ويهدف إلري تزويرد األفرراد بمعرارف ومهرارا       

اتهم وسنمار سلوكهم ألداء لملهرم الحرالي في مجاال  محددة لتحسين سدائهم في العملو سو تغيير اتجال
 (.05: 7110: سكرم ر ا)سو المستقبلي بما يسالد للي تحقي  غايا  لذا العمل 

مخررر لهرا فري سلسرلة مرن الخرروا  ا جرائيرة : ويقصد بالبرنامج التدريبي في البحث الحالي بأنه    
فررري إلرررداد نمررروذج غرررراء الررررسس  تنميرررة مهرررارا  المررررسة المعيلرررةالتررري تهررردف إلررري مرررد  زمنررري محرررددو و 

 .وتنفيذه وف  سسلو  للمي منظم يبدس بتحديد األلداف وينتهي بعملية التقييم( الخمار)
 نموذج:Pattern  

رسم وتخرير لندسي لخرور مستقيمة ومنحنية ومائلة تم رسمها للي الور  ليماثل ويراب  الجسم     
صررفاء . )لهررا القياسررا  الدقيقررة ألبعرراد الجسررمفرري لم( لمرر –لرررل–رررول)البشررر  ذو األبعرراد الثالثيررة 

 (717: 7103:محمد الصاحيو وآخرون
 هسوم للري الرور  والم راف إليرمحاولة محسوبة ودقيقة لتحويل النموذج المسرح المر  ويعرف برنه     

                                           .ثالثيررررررررررررررررررررررررررررررررررة األبعرررررررررررررررررررررررررررررررررراد ملبسرررررررررررررررررررررررررررررررررريهالتصررررررررررررررررررررررررررررررررررميم إلرررررررررررررررررررررررررررررررررري قرعررررررررررررررررررررررررررررررررررة  خرررررررررررررررررررررررررررررررررررور
(Winifred Aldrich:2008:5)                                      

  (الخمار)غطاء الرأس:   the head cover (Khemar) 
ررر الخ م  ْمرررمررار لررو كررل مررا سررتر ومنرره خمررار المرررسةو ولررو ثررو  تغررري برره رسسررهاو والجمررع س خمرررة وخ  . وخ 
 (700: 7114:المعجم الوسير)

لرو الخمرار الرذ  يغرري المررسة والرذ  يبردس مرن سللري الررسس  :(الخمهار)لغطاء الهرأس التعريف اإلجرائي 
 . حت  يصل إلي نهاية كف اليد وله تصميما  كثيرة ومختلفة سواء في الشكل سو الرول

  تنفيذ:Implementing  
ويقصررررررد برررررره التربيرررررر  العملرررررري للتصررررررميم المرسرررررروم وذلررررررك بتحويلرررررره إلرررررري قرعررررررة ملبسرررررريه تامرررررررة      

إلرررررررداد )ذلرررررررك مرررررررن خرررررررالل المررررررررور بمجمولرررررررة مرررررررن المراحرررررررل ولررررررري الصرررررررنع وجرررررررالزة لالسرررررررتخدامو و 
( الكرررررري –التشررررررري  -الحياكررررررة -القررررررص-و ررررررع النمرررررروذج للرررررري القمررررررا  وسخرررررذ العالمررررررا  -النمررررراذج

 (.454: 7107: منا موسي غال  وآخرون)
  مرأة المعيلةال :Breadwinner Women  

الترري تتررول  رلايررة شررئونها وشررئون للرر  سسرررتهاو س  المرررسة  و سولرري المرررسة الترري تنفرر  للرر  نفسررها    
 (330:  7105:إيناس لصم سحر حربيو ) .سسرتها مادًياو وبمفردلا دون االستناد إل  وجود الرجل

 :البحث منهج
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ذو المجمولة الواحدة والذ  يعتمد للري اسرتخدام القياسرا  المنهج شبه التجريبي  الحالي تبع البحوي     
المررنهج و و والتحقرر  مررن فرو رره وذلررك لمالءترره لتحقيرر  سلررداف الدراسررةلررنفس المجمولررة  والبعديررةالقبليررة 

  .للمرسة المعيلة التدريبية الحالية والمستقبلية االحتياجا لوصف وتحديد الوصفي 
 :البحث عينة
( 71)ولرددلم  من حملة الشرهادا  العليرا والمتوسررةالمرسة المعيلة  تم تربي  البرنامج التدريبي للي     
لمنتجررة برروزارة الت ررامن سررر االتابعررة لمراكررز األ -جمعيررة لمسررة الخيرررالنسرراء المعرريال و مررن مررن  متدربررة

خلررررف المسررررجد  -واد  حرررروف 03  رقررررم  01بعنرررروان  -7101لسررررنة  750مشررررهرة برررررقم  -االجتمررررالي
 .م74/01/7101م إلي 04/1/7101 و وذلك في الفترة منحلوان –رالكبي

 :اآلتيتضمنت أدوات البحث  :البحثأدوات 
 التررردريبي المقتررررح البرنرررامجلتحديرررد االحتياجرررا  التدريبيرررة الحاليرررة والمسرررتقبلية لبنررراء  اسرررتمارة اسرررتبيان .0

 .وتنفيذه (الخمار) لداد نموذج غراء الرسس 
 .وتنفيذه للمرسة المعيلة (الخمار)إلداد نموذج غراء الرسس  البرنامج التدريبي المقترح لتنمية مهارا  .7
 للمهررارا  المت ررمنة فرري البرنررامج المرررسة المعيلررةاكتسررا   لقيرراس مررد ( بعررد / قبلرري)مهررار   اختبررار .3

 .التدريبي
 .وتنفيذه (الخمار)مقياس تقدير لتقييم االختبار المهار  الخاص بمهارا  إلداد نموذج غراء الرسس  .4

 :يليالبحث على ما  قتصرا :البحثحدود 
 .التدريبية الحالية والمستقبلية االحتياجا تحديد  .0
 .وتنفيذه (الخمار)مقترح لتنمية مهارا  إلداد نموذج غراء الرسس  تدريبي امجبرن .7
سرر المنتجرة التابعرة لمراكرز األ -جمعيرة لمسرة الخيررالنساء المعيال و مرن متدربة من ( 71)لدد  .3

 -واد  حروف 03  رقرم  01بعنوان  -7101لسنة  750مشهرة برقم  -بوزارة الت امن االجتمالي
 .م74/01/7101م إلي 04/1/7101حلوانو وذلك في الفترة من  –خلف المسجد الكبير

و ومقياس تقدير لتقييم االختبار المهار االختبار لل   للمرسة المعيلةاقتصر التقويم النهائي  .4
  .المهار 
 :البحثفروض 

بإلرررداد نمررروذج غرررراء الررررسس  الخاصرررة المهرررارا  سرررا إك التررردريبي المقتررررح لررره فالليرررة فررري البرنرررامج .0
 .وتنفيذه للمرسة المعيلة( رالخما)

قبررل وبعررد فرري االختبررار المهررار   النسرراء المعرريال إحصررائًيا بررين متوسررري درجررا   ة  دالررو وجررد فررر ت .7
 .التدري  لصالح التربي  البعد 
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 الخطوات اإلجرائية للبحث: 
حترر  يصررل إلرري صررورته النهائيررةو الترردريبي بمراحررل وخررروا  متعررددة  البرنررامج بنرراءلمليررة  تمررر     

لذه الخروا  ترر  لها الكثير من الخبراء في مجال تكنولوجيا التعليمو وقرد اتفر  البحرو الحرالي مرع و 
 ADDIE))الترررررردريبي وفقررررررًا لنمرررررروذج التقيرررررريم العررررررام  البرنررررررامج وبنرررررراءتقسرررررريم مراحررررررل لمليررررررة إلررررررداد 

(21:Cheung:2016)، وقد تم استخدامها في خروا  إلداد البرنامج التدريبي كالتالي: 
 .تحديد وتحليل االحتياجا  التدريبية :أوالا  -
 .التدريبي البرنامج إلداد :ثانياا  -
 .تروير وتخرير التدري  :ثالثاا  -
 .إجراء التدري  وتنفيذه :رابعاا  -
 .تقييم فاللية التدري  :خامساا  -

 (0)ملحق رقا : تحديد وتحلي  االحتياجات التدريبية: أوالا  -
د وتحليررل االحتياجررا  التدريبيررة الالزمررة لتنميررة مهررارا  المرررسة قامرر  الباحثررة فرري لررذه المرحلررة بتحديرر     

و وذلرررك مرررن خرررالل جمرررع المعلومرررا  والبيانرررا  وتنفيرررذه (الخمرررار)غرررراء الررررسس  نمررروذجالمعيلرررة فررري إلرررداد 
و وذلرك لتحديرد االحتياجرا  التدريبيرة لبنراء البرنرامج (0)باستخدام استمارة االحتياجا  التدريبية ملحر  رقرم 

المقترحو وذلك بعد ا رالا للري العديرد مرن البحروو والدراسرا  السرابقةو وقرد ت رمن  االسرتمارة  التدريبي
 نمروذجلبارة تشمل المهارا  المرلو  توافرلرا فري المررسة المعيلرة لكري تكرون قرادرة للري إلرداد ( 05)لدد 

لعبرارا و وذلرك بو رع و واستخدم  لرذه االسرتمارة لمعرفرة سرائهرم نحرو لرذه اوتنفيذه (الخمار)غراء الرسس 
موافر و موافر  إلري حرد مراو )في المكان المحدد لكل لبارة وفقا لميزان التقدير الثالثي لإلجابة ( √)لالمة 

 (.غير مواف 
 ةالنسرررب ارتفررراا( 0)وقرررد ات رررح مرررن نترررائج تحليرررل اسرررتمارة تحديرررد االحتياجرررا  التدريبيرررة ملحررر  رقرررم      

باسرتمارة تحديرد االحتياجرا  التدريبيرةو  المدرجرةإل  المهرارا   حاجةللي سنهم ب االيجابية للنساء المعيال 
 %(.011: 11)بين  استجاباتهمحيو تراوح  

 : إعداد البرنامج التدريبي: ثانياا  -
 (الخمرررار)غرررراء الررررسس  نمررروذجإلرررداد برنرررامج تررردريبي لتنميرررة مهرررارا  المررررسة المعيلرررة فررري إلرررداد ترررم      
 :هجية السليمةو وفيما يلي خروا  إلداد البرنامج التدريبيو وفقًا للخروا  المنوتنفيذه
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 :البرنامج التدريبي موضوعتحديد . 0
غرررراء الررررسس  نمررروذجإلرررداد حرررو بهررردف تنميرررة مهرررارا  المررررسة المعيلرررة فررري اختيرررار مو ررروا البترررم      

 يالتردريب امجالبرنر وت رمن الصرغيرةو  احرد  المشررولا إقامرةللري لكري تكرون قرادرة و هوتنفيرذ (الخمرار)
 (.الخمار)إلداد الباترون وتنفيذ غراء الرسس  لل 
 (2)ملحق رقا : يالتدريبالبرنامج تحديد أهداف . 2

وفقرررًا لنترررائج اسرررتبيان تحديرررد االحتياجرررا  التدريبيرررةو ترررم تحديرررد األلرررداف التدريبيرررة للبرنرررامج التررردريبي     
 :المقترح وصياغتها كاآلتي

  (2)ملحق رقا : لتدريبياألهداف العامة للبرنامج ا 
 :بعد االنتهاء من استخدا البرنامج التدريبي تصبح المتدربة قادرة علي   

 (.الخمار)تتقن سخذ القياسا  الخاصة ببناء نموذج غراء الرسس  -
 (.الخمار)األساسي لغراء الرسس  النموذجترسم  -
 (.الخمار)تنفذ غراء الرسس  -
 .تصميما ( 4)ولددلا ( الخمار)الرسس متنولة من سغرية  لتصميما  النموذجترسم  -
 .تصميما ( 4)ولددلا ( الخمار)المتنولة من سغرية الرسس  التصميما تنفذ  -

  (2)ملحق رقا : األهداف التعليمية للبرنامج التدريبي 
 .وتهتم بالمهارا  الذلنية: األهداف المهارية -

 .تستخدم شرير القياس بشكل جيد –
 .تقيس دوران الرسس جيداً  –
 .سخذ قياسا  األروال الخاصة ببناء نموذج غراء الرسس تتقن –
 .ترب  النقار الواج  مرالاتها لند سخذ القياسا  الخاصة ببناء نموذج غراء الرسس –
 .برريقة صحيحة( الخمار)األساسي لغراء الرسس  النموذجترسم  –
 .ا غراء الرسس للي القم نموجلند و ع ( الور  –العر ي -الرولي)تفر  بين االتجاه  –
 .للي القما  برريقة صحيحة( الخمار)األساسي لغراء الرسس  النموذجت ع  –
 .تنفذ لينة خرور الحياكة برريقة صحيحة –
 .تنفذ لينة البرم برريقة صحيحة –
 (.الخمار)تنفذ غراء الرسس  –
 .برريقة صحيحة( الخمار)تجيد التشري  وا نهاء لغراء الرسس  –
 .برريقة صحيحة( الخمار)غرية الرسس المتنولة من س للتصميما  النموذجترسم  –
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المتنولرررة مرررن غرررراء  للتصرررميما  النمررروذجلنرررد و رررع ( الرررور  –العر ررري -الررررولي)تفرررر  برررين االتجررراه  –
 . الرسس للي القما 

و للررري تصرررميما ( 4)والتررري لرررددلا ( الخمرررار)المتنولرررة مرررن سغريرررة الررررسس  التصرررميما  نمررروذجت رررع  –
 .القما  برريقة صحيحة

 . ة برريقة صحيحةتنفذ لينة الكشكش –
 .تنفذ لينة الكالونية برريقة صحيحة –
 .تصميما ( 4)و والتي لددلا (الخمار)المتنولة من سغرية الرسس  التصميما تنفذ  –
برريقرررة ( الخمرررار)المتنولرررة مرررن سغريرررة الررررسس  بالتصرررميما تجيرررد خرررروا  التشرررري  وا نهررراء الخاصرررة  –

 .صحيحة
لخاصرررة بالبرنرررامج التررردريبي داخرررل اسرررتمارة تحكررريم األلرررداف لررررل األلرررداف العامرررة والمهرررارا  اتررم و     

و ثم لرل لذه االستمارة للي مجمولة من المحكمرين المتخصصرين فري (7)العامة والمهارية ملح  رقم 
 . بداء الرس  حول محتوالا( 5)مجال المالبس والنسيج ملح  رقم 

 (3)ملحق رقا : محتوي البرنامج التدريبيتحديد . 3
الباحثة بعد تحديد األلداف التدريبية بتنظريم وترتير  لناصرر محترو  البرنرامج التردريبي المقتررح قام      

ملحر  رقرم "بشكل منرقي لكي تستريع من خالله المتدربة الفهم الجيد لمحتواه ليحق  الهردف المرجرو منره 
 : التالي موضوعينوقامت الباحثة بتقسيا محتوي البرنامج التدريبي إلي و ("3)

 :األساسي (الخمار)غطاء الرأس : األو  الموضوع. أ
" حرردة الرقبرة"محرير العنر   -دوران الررسس: )نموذج غراء الررسس القياسا  الخاصة ببناء -

 (.رول الذراا -رول الكتف -نتصف الرسس إلي نهاية سصابع اليدم نالرول م -
 .الرسسالنقار الواج  مرالاتها لند سخذ القياسا  الخاصة ببناء نموذج غراء  -
 (.الخمار)األساسي لغراء الرسس  النموذجرسم  -
 .للي القما  استعدادًا لقصة( الخمار)األساسي لغراء الرسس  النموذجرريقة و ع  -
لينرررة  –خررررور الحياكرررة : )وتقنيرررا  الحياكرررة الخاصرررة بررره( الخمرررار)تنفيرررذ غرررراء الررررسس  -

 (.البرم
 .التشري  وا نهاء -

 (:الخمار)من غطاء الرأس  متنوعة تصميمات: الثاني الموضوع.  
 .تصميما ( 4)ولددلا ( الخمار)المتنولة من سغرية الرسس  التصميما  نموذجرسم  -
 .للي القما  استعدادًا لقصها الرسس المتنولة من سغرية التصميما  نموذجرريقة و ع  -
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نررررة لي: )وتقنيررررا  الحياكررررة الخاصررررة بهررررا( الخمررررار)المتنولررررة مررررن سغريررررة الرررررسس  التصررررميما تنفيررررذ  -
 .تصميما ( 4)ولددلا ( لينة الكالونية –الكشكشة 

 .التشري  وا نهاء -
جمررع المررادة العلميررة الخاصررة بمحتررو  البرنررامج الترردريبي وذلررك مررن خررالل االسررتعانة بررالمراجع تررم و        

لررداده فرري الصررورة  العلميررة المتخصصررة ومواقررع االنترنرر و ثررم قامرر  بتنظرريم محتررو  البرنررامج الترردريبي وا 
للري السرادة المحكمرين "(3)ملحهق رقها "التردريبي المقتررح  البرنرامج ئمةو وبعد ذلك ترم لررل محترو المال

للتركررد مررن اتفررا  المحتررو  مررع مو رروا البرنررامج الترردريبيو  بررداء الرررس  حررول محتررواهو (" 5)ملحرر  رقررم "
سلسررررل المنرقرررري اتفررررا  األلررررداف مررررع البرنررررامج الترررردريبيو الت صررررياغةوالالدقررررة العلميررررة فرررري  والتركررررد مررررن

قرد سجمرع و و التردريبي البرنرامجمد  توافر سالمة وو وح لبارا  مو روا لمو ولا  البرنامج التدريبيو 
 .للتربي التدريبي المقترح  البرنامجاألساتذة المحكمين للي صالحية 

 :اختيار المتدربات. 4
عرريال  مررن حملررة الشررهادا  متدربررة مررن النسرراء الم( 71)  البرنررامج الترردريبي للرري لررددلم يررربتررم ت     

 -جمعيرة لمسرة الخيررالعليا والمتوسرةو ممن لديهم الرغبة الحقيقية في التدري و وقرد ترم تردريبهم بجمعيرة 
 01بعنروان  -7101لسرنة  750مشرهرة بررقم  -المنتجرة بروزارة الت رامن االجتمرالي سرالتابعة لمراكز األ

م إلررررررري 04/1/7101ي الفتررررررررة مرررررررن حلررررررروانو فررررررر –خلرررررررف المسرررررررجد الكبيرررررررر -واد  حررررررروف 03  رقرررررررم 
سالا  في اليوم الواحرد ( 4)سسابيع بواقع يومان سسبوليًا ولمدة ( 5)مو وسستغر  التدري  74/01/7101

 .سالة( 47)فتصبح مدة التربي  الكلية 
 : تحديد م ان التدري . 2

سررر المنتجررة تجهيررز المكرران المخصررص للترردري  وذلررك بجمعيررة لمسررة الخيررر التابعررة لمراكررز األتررم      
 .بوزارة الت امن االجتمالي

 : تحديد التوقيت الزمني للتدري . 2
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 الجدو  الزمني للتدري ( 0)جدو  
 
 
 ا

 
 

 التدريبي البرنامجمحتوي 

 عدد األياا
 األسبوع
 األو 

 األسبوع
 الثاني

 األسبوع
 الثالث

 األسبوع
 الرابع

 األسبوع
 الخامس

 األسبوع
 السادس

ج
0 

ج 2ج
0 

ج 2ج
0 

ج 2ج
0 

ج 2ج
0 

ج 2ج
0 

 2ج

0  األساسي (الخمار)غطاء الرأس : األو  الموضوع. 
 -دوران الرررسس: )القياسرا  الخاصرة ببنراء نمروذج غرراء الررسس -

الرررول مررن منتصررف الرررسس إلرري  -"حررردة الرقبررة"محررير العنرر  
 (.رول الذراا -رول الكتف -نهاية سصابع اليد

اسررررا  الخاصررررة ببنرررراء النقررررار الواجرررر  مرالاتهررررا لنررررد سخررررذ القي -
 .نموذج غراء الرسس

 (.الخمار)األساسي لغراء الرسس  النموذجرسم  -

√  
           

رريقررة و ررع   -
للرررررري القمررررررا  ( الخمررررررار)النمرررررروذج األساسرررررري لغررررررراء الرررررررسس 

 .استعدادًا لقصة
 √           

تنفيررررذ غرررررراء   -
خرررررررور : )وتقنيررررررا  الحياكررررررة الخاصررررررة برررررره( الخمررررررار)الرررررررسس 
 (. نة البرملي  –الحياكة

التشررررررررررررررررررري    -
 .وا نهاء

  √          

2  تصهميمات متنوعهة مهن غطهاء الهرأس : الموضوع الثهاني
 (.الخمار)
رسرررررررم نمررررررروذج  -

 (.0)التصميم 
رريقررررة و ررررع  -

 . للي القما  استعدادًا لقصة( 0)نموذج تصميم 

   √         

تنفيرررررررذ غرررررررراء  -
 (.0)تصميم ( الخمار)الرسس 

التشرررررررررررررررررررررررري   -
 .وا نهاء

    √        

نمررررررروذج رسرررررررم  -
 (.7)التصميم 

 رريقررررة و ررررع  -
 . للي القما  استعدادًا لقصة( 7)موديل نموذج 

     √       

تنفيرررررررذ غرررررررراء  -
 (.7)رقم  بالتصميموتقنيا  الحياكة الخاصة ( الخمار)الرسس 

التشرررررررررررررررررررررررري   -
      √      
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 تعني جلسة تدريبية: ج* 
 : تطوير وتخطيط التدري : ثالثاا  -

 : ضبط وتقويا البرنامج داخلياا 
التقويم الداخليو وذلك للوقروف للري مرد  قبل مرحلة التنفيذ الفعلي للبرنامج التدريبي يتم التروير و        

نجرراح اسررتخدام البرنررامج الترردريبي فرري تحقيرر  األلررداف الترري و ررع  مررن سجلررهو لررذا قررد تررم إجررراء التقررويم 
للرري مجمروا مررن األسرراتذة المتخصصررين  الرداخلي للبرنررامج لررن ررير  لرررل البرنررامج التردريبي المقترررح 

للتركرررد مرررن اتفرررا  المحترررو  مرررع حرررول محترررواهو داء الررررس  ملحررر  رقرررم و و بررر"فررري مجرررال المالبرررس والنسررريج 
اتفرا  األلرداف مرع البرنرامج التردريبيو  صرياغةوالالدقة العلمية في  مو وا البرنامج التدريبيو والتركد من

 البرنررامجمررد  ترروافر سررالمة وو رروح لبررارا  مو رروا التسلسررل المنرقرري لمو ررولا  البرنررامج الترردريبيو 
 .للتربي التدريبي المقترح  البرنامجساتذة المحكمين للي صالحية قد سجمع األو و التدريبي

 : إجراء التدري  وتنفيذه: رابعاا  -
مرن حملرة الشرهادا  العليرا مرن النسراء المعريال  متدربة ( 71)  البرنامج التدريبي للي لدد يربتم ت     

سررر المنتجررة برروزارة الت ررامن التابعررة لمراكررز األ -جمعيررة لمسررة الخيررروالمتوسرررةو وتررم ترردريبهم بجمعيررة 
خلررررف المسررررجد  -واد  حرررروف 03  رقررررم  01بعنرررروان  -7101لسررررنة  750مشررررهرة برررررقم  -االجتمررررالي

 .وا نهاء
نمررررررروذج رسرررررررم  -

 (.3)التصميم 
 رريقررررة و ررررع  -

 . قما  استعدادًا لقصةللي ال( 3)نموذج تصميم

       √     

تنفيرررررررذ غرررررررراء  -
( 3)رقررم  بالتصررميموتقنيررا  الحياكررة الخاصررة ( الخمررار)الرررسس 

 ".لينة الكشكشة"
التشرررررررررررررررررررررررري   -

 .وا نهاء

        √ √   

نمرررروذج  رسررررم  -
 (.4) التصميم

رريقررررة و ررررع  -
 . للي القما  استعدادًا لقصة( 4) تصميمباترون 

          √  

ء غررررررررا تنفيرررررررذ -
( 4)رقررم  بالتصررميموتقنيررا  الحياكررة الخاصررة ( الخمررار)الرررسس 

 ".لينة الكالونية"
التشرررررررررررررررررررررررري   -

 .وا نهاء

           √ 
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سسرابيع بواقرع  (5)مو وسستغر  التردري  74/01/7101م إلي 04/1/7101حلوانو في الفترة من  –الكبير
 .سالة( 47)  الكلية سالا  في اليوم الواحد فتصبح مدة التربي (4)يومان سسبوليًا ولمدة 

  الخطوات اإلجرائية لتنفيذ تجربة البحث قد اشتملت علي الخطوات التالية: 
 :تا اإلعداد والترتي  وفقاا للخطوات التالية :التدري لتنفيذ والترتي  اإلعداد . 0

 .ربع وتصوير االختبار المهار . س       
 data)ي و وتجهيز جهراز لررل البيانرا  وتجهيز األدوا  المستخدمة في التدر معمل التجهيز .  

show)و وذلك للشرح والتو يح. 
 : التدري تنفيذ . 2
 : (التطبيق القبلي لالختبار المهاري )  لتدري ما قب  امرحلة  -أ 

المقتررح وسلميتره  لتعريف بالبرنامج التدريبيبهدف ا مع النساء المعيال القيام بعمل جلسة تمهيدية  -
وتنميررة مهرراراتهم وقرردراتهم ا نتاجيررةو با  ررافة إلرري مسررالدتهن للرري إقامرررة فرري زيررادة معلومرراتهم 

و ليتمكنروا مررن (الخمررار)مشرروا صرغير نرراجح تقروم فيرره المتدربرة بتنفيررذ منتجرا  مرن سغريررة الررسس 
 .بعد لملية التدري  المنافسة التسويقية بشكل جيدو وذلك للفائدة المادية التي تعود لليهن

 تنفيرررذ  منهمرررارلررر  مرررن كرررالً حيرررو  النسررراء المعررريال تربيقرررًا قبليرررًا للررري  هرررار المتربيررر  االختبرررار  -
 .(الخمار)راء الرسس بإلداد وتنفيذ نموذج غاالختبار المهار  الخاص 

 

 (: تطبيق البرنامج التدريبي ) مرحلة التدري   -  
بتردريس امر  الباحثرة و قللي النسراء المعريال  بعد االنتهاء من التربي  القبلي لالختبار المهار      

 (الخمررار)محترو  البرنرامج التردريبي حيرو احترو  للري الجانرر  التربيقري  لرداد نمروذج غرراء الررسس 
 .وتنفيذه

 :(التطبيق البعدى لالختبار المهاري )  مرحلة ما بعد التدري . 3
 :تياآلب قامت الباحثةالتدريبي  البرنامجبعد االنتهاء من دراسة     
و ولو نفس االختبار المهار  الذ  قدم لهرم النساء المعيال للي المهار  البعد  تربي  االختبار  -

 .قبل لملية التدري 
 .تبعًا لمقياس التقدير المعد لذلكالبعد  التربيقي المهار  تصحيح االختبار  -
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   :تقيا فاعلية التدري : خامساا  -
 :مرحلة تقييا التدري  قب  تنفيذه -أ
و ومقارنتهرررا باالحتياجرررا  التدريبيرررة للنسررراء المعررريال الحتياجرررا  التدريبيرررة الفعليرررة ترررم التعررررف للررري ا     

ت ررمنها خرررة توتقررويم المررواد الترري وتنفيررذهو  (الخمررار)للقيررام بإلررداد نمرروذج غررراء الرررسس  الالزمررة الفعليررة
رقري للمو رولا و التدري و والزمن الالزم لذلك مرع اختيرار الوسرائل التدريبيرة المالئمرة وفقرًا للتسلسرل المن

 .التدريبي ومعالجتها قبل تنفيذ التدري  البرنامجوسالد  لملية التقييم قبل التنفيذ في كشف الثغرا  في 
 :مرحلة تقييا التدري  أثناء تنفيذه - 

و وانتظرررامهم النسررراء المعررريال التررردريبي وسرررير لمليرررة التررردري  ومعلومرررا   البرنرررامجترررم تقيررريم سلرررداف      
و للتركرررد مرررن سن لمليرررة التررردري  تسرررير وفررر  مرررا لرررو ي و والوقررر  المخصرررص لكرررل مو ررروالتررردر بمواليرررد ا

 .مخرر له مسبقاً 
 :مرحلة تقييا التدري  بعد تنفيذه -ج

 من سلداف ومد  التدريبي البرنامج فالليةبعد تنفيذه إلي قياس مد   التدريبي البرنامجويهدف تقييم      
قيريم لري سسرالي  التحترو  لالمقتررح ي سن البرنرامجو كمرا سنهرا ت رمن نجاحها في تلبية االحتياجا  التدريبيرة

 .المهاريةو وقد تم إلداد األدوا  المناسبة لقياس لذه المهارا التي تشمل الجوان  
  تقويا البرنامجأدوات إعداد: 
 (4)ملحق رقا  :االختبار المهاري. 0
 النساء المعيال  للمهرارا  المت رمنة  لدف لذا االختبار إلي قياس مستو  سداء :الهدف من االختبار

 .هوتنفيذ (الخمار)غراء الرسس  نموذجبالبرنامج التدريبي المقترح  لداد 
 احترررو  اختبرررار األداء المهرررار  للررري إلرررداد خمرررس نمررراذج لغرررراء الررررسس  :صهههياغة أسهههئلة االختبهههار

مرا  االختبرار المهرار  و وقرد ترم صرياغة تعلي(الخمرار)و وتنفيذ الر خمس نماذج لغراء الررسس (الخمار)
لتو يح الهدف من االختبارو والزمن المستغر  لالختبارو والتعليما  التري يجر  سن تلترزم بهرا النسراء 

 . المعيال  قبل ا جابة للي االختبارو وتم و ع تعليما  االختبار في بداية صفحة االختبار
  قيريم االختبرار المهرار و وتت رمن صرمم  الباحثرة مقيراس تقردير لت :مفتاح تصهحيح االختبهار المههاري

مجمولة من العبرارا  التري تصرف المهرارا  المرلوبرة بخرروا  متسلسرلة ومتتابعرة حتر  يسرهل توزيرع 
 (.0)الدرجا و ملح  رقم 
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  فررري االختبرررار  النسررراء المعررريال  تهاسرررتغرق الرررزمن الرررذ ترررم حسرررا   :متوسهههط زمهههن االختبهههار المههههاري
سرالا  للتصررميم الواحردو بواقررع ( 4)لالختبرار المهررار   األداء المهرار  البعررد و وقرد بلررط متوسرر زمررن

 ..سالة للخمس تصميما ( 71)
 (2)ملحق رقا : بناء مقياس التقدير. 2
  يرتلخص فري تقيريم وتحديرد مسرتو  األداء المهرار  للنسراء المعريال  سثنراء : الهدف من مقياس التقهدير

 (الخمرار)غرراء الررسس نمروذج والخراص بإلرداد قيامهن برإجراء كرل جرزء مرن سجرزاء االختبرار المهرار  
 .هوتنفيذ

 يحتو  للي تقيريم (" 0)ملح  رقم "قام  الباحثة بتصميم مقياس للتقدير: صياغة بنود مقياس التقدير
و حيرو كرل تصرميم مرن الخمرس تصرميما  يحترو  للري (الخمار)خمس تصميما  من سغرية الرسس 

وكرل محرور لره لردة بنرودو وترم لر ره "( الخمرار"ء الررسس و تنفيرذ غرراالنمروذجإلرداد )محورين للتقييم 
ملحر  رقرم "للي األساتذة المتخصصين بقسم المالبس والنسيج بكلية االقتصراد المنزلري جامعره حلروان 

برررداء الررررس  فررري مرررد  مالئمرررة ("5) و بهررردف التحقررر  مرررن صرررد  محترررو  المقيررراس وبنررروده المقترحرررةو وا 
سو وكرران لهرر الء المحكمررين بعررل المقترحررا  الخاصررة بزيررادة الصررياغة اللغويررة لمحرراور وبنررود المقيررا

بعل العبارا  في بنود المقياسو ورال  الباحثة ذلك سثناء كتابة مقياس التقدير في صرورته النهائيرةو 
وقرررد احترررو  المقيررراس للررري ميرررزان تقررردير خماسررري وفقرررًا لخمرررس مسرررتويا  لررر داءو وقرررد احترررو  مقيررراس 

 .بند( 007)التقدير للي 
  تم التصحيح بواسرة ثالثرة مرن المحكمرين المتخصصرينو لرن ررير  و رع : ح مقياس التقديرتصحي

لالمة سمام التقدير الذ  ينرب  للي البند الموجرود فري المقيراسو وترم ترجمرة العالمرا  التري و رع  
سداء )و ودرجتران لرر (سداء متوسرر)و وثرالو درجرا  لرر (سداء جيرد)فو ع  سربع درجا  لر  إلي درجا و

و وذلرك لكرل مرن سجرزاء االختبرار المهرار و للري (ال ير د )و صرفر لرر (سداء نراقص)و درجة لرر (يف ع
لغرراء  نمراذج( 0)درجةو حيو نتج لكل امرسة معيلرة ( 427)سن تكون الدرجة النهائية لمقياس التقدير 

 (.الخمار)لغراء الرسس منفذة  لينا ( 0) – (الخمار)الرسس 
  التدريبي البرنامجتقييا صدق وثبات أدوات التأ د من: 
  (:البعدي -القبلي ) صدق وثبات االختبار المهاري 
 : االختبار المهاري صدق .0

المتخصصررين المحكمررين للرر  مجمولرة مررن األسراتذة المهرار  تررم لررل االختبررار  :قههيالصهدق المنط
 . للتربي االختبار المهار  وسقروا جميعًا بصالحيته 
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 : االختبار المهاري ثبات. 2
 : ثبات المصححين - 

يمكررن الحصررول للرر  معامررل ثبررا  المصررححين بحسررا  معامررل االرتبررار بررين الرردرجا  الترري يعريهررا     
مصرررححان سو سكثرررر لرررنفس األفرررراد سو لرررنفس االختبرررارا و وبعبرررارة سخرررر  فرررإن كرررل مفحررروص يحصرررل للررر  

 .درجتين سو سكثر من تصحيح اختبار واحد
يم و اتذة المحكمرين وذلرك باسرتخدام مقيراس التقردير فري لمليرة التقروتم التصحيح بواسرة ثالثة من األس

 . يم بمفردهو وقام كل مصحح بعملية التق
( س و ص و ا)وقرررد ترررم حسرررا  معامرررل االرتبرررار برررين الررردرجا  الرررثالو التررري و رررعها المصرررححين 

 :يو ح ذلك (7)والجدول  والبعد  باستخدام معامل ارتبار الرت  لكل لينة لل  حدة المهار لالختبار 
 معامل االرتبار بين المصححين لالختبار المهار ( 7)جدول 

 المصححين

التصميا  التصميا الرابع التصميا الثالث التصميا الثاني التصميا األو 
مقياس  الخامس

التقدير 
    

إلداد 
 النموذج
لغراء 
 الرسس

تنفيذ 
غراء 
 الرسس

إلداد 
 النموذج
لغراء 
 الرسس

تنفيذ 
غراء 
 الرسس

اد إلد
 النموذج
لغراء 
 الرسس

تنفيذ 
غراء 
 الرسس

إلداد 
 النموذج
لغراء 
 الرسس

تنفيذ 
غراء 
 الرسس

إلداد 
 النموذج
لغراء 
 الرسس

تنفيذ 
غراء 
 الرسس

 19727 19110 19222 19703 19741 19245 19100 19203 19270 19130 19713 س س ص
 19230 19215 19772 19217 19107 19754 19221 19734 19250 19717 19770 س س ع

 19740 19717 19145 19200 19120 19771 19705 19174 19701 19274 19274 ص س ع

يت ررح مررن الجرردول السرراب  ارتفرراا قرريم معررامال  االرتبررار بررين المصررححينو وجميررع القرريم دالررة لنررد     
ذ  يقرريس األداء الرر التربيقرريالقترابهررا مررن الواحررد الصررحيحو ممررا يرردل للرر  ثبررا  االختبررار  1910مسررتو  

 .ي سداة تصحيح االختبار المهار  المهار و كما يدل سي ًا لل  ثبا  مقياس التقدير ول
 ائج البحث ومناقشتهانت: 

 : األو الفهرض 
 : على ما يلي األو ينص الفرض 

في التطبيق القبلي والبعدي للبرنامج  النساء المعيالتتوجد فروق دالة إحصائياا بين متوسطي درجات "
 " لتدريبي لصالح التطبيق البعديا

 :والجدول التالي يو ح ذلك  T-test"  "وللتحق  من لذا الفرل تم تربي  اختبار 
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 "الفاللية"للبرنامج التدريبي في التربي  القبلي والبعد   النساء المعيال داللة الفرو  بين متوسري درجا  ( 3)جدول 

 الفاعلية
ط سالمتو 

 "ا" الحسابي
 االنحراف

 "ع" معياريال
عهدد أفراد 

 "ن" العينهة
 الحريهة درجهات
 قيمهة ت "ح.د"

 مستوى الداللة
 واتجاهها

 49107 409114 القبلههي
71 01 079100 1910 

 039370 4379410 البعههدي لصالح البعد 

 

 

 "الفاللية" للبرنامج التدريبي ي  القبلي والبعد النساء المعيال  في التربالفرو  بين متوسري درجا   (0) شكل
ولي قيمرة ذا  داللرة إحصرائية " 079100"تساو  "  "سن قيمة ( 0)والشكل ( 3)يت ح من الجدول     

و بينمرا "4379410"فري التربير  البعرد   النسراء المعريال و حيو كان متوسر درجرا  1910لند مستو  
و ممرا يشرير إلر  وجرود فررو  حقيقيرة "409114"التربير  القبلري  في النساء المعيال كان متوسر درجا  

و ممررا يرردل للرري سن البرنررامج الترردريبي فرري لررذه الدراسررة نجررح فرري بررين التربيقررين لصررالح التربيرر  البعررد 
غرررراء الررررسس  نمرروذجفرري إلرررداد  لنسرراء المعررريال اتحقيرر  الهررردف منرره وذلرررك لقدرترره للررري تنميررة مهرررارا  

 .هوتنفيذ "الخمار"
 .5= درجات الحرية =  df ، 859.85( = ت)قيمة =  t: تأثير تم تطبيق معادلة ايتاالرفة حجم ولمع

n
2
 = 

t
2
 

= 99.. 
t
2
 + df 

nوبحساب حجم التأثير وجد إن 
2

 =  99.. 

 

        2 √ n
2
 

d =                            = 5.95 

  √ 1-n
2
 

 :حجم التأثير ما إذا كان كبيراً أو متوسطاً أو صغيراً كاآلتيويتحدد 

ولررذا  حجممم تممأثير كبيممر، = 995حجممم تممأثير متوسمم              = 998حجممم تممأثير صممغير            = 990
 . البرنامج التدريبي المقترح وتشير لذه النتيجة إلي فالليةترثير كبيرو اليعن  سن حجم 



  2222( 2)العدد  -الثالثونو  السادس مجلدال –المجلة المصرية لالقتصاد المنزلي                   

 

 

711 

ة إلي وجود فرو  حقيقية برين التربيقرين القبلري والبعرد  لصرالح التربير  البعرد و تشير النتيجة السابق    
المهرارا  يردل للري اسرتفادة النسراء المعريال  بممرا  يرةالتدريبالبررامج إلري فالليرة اسرتخدام سي رًا كما تشير 

وتتفرر   ويررذهوتنف( الخمررار)بإلررداد نمرروذج غررراء الرررسس الخاصررة الترري يحتويهررا البرنررامج الترردريبي المقترررح و 
لذه النتيجة مع نتائج الدراسا  السابقة التي سثبتر  سن البررامج التدريبيرة لهرا فالليرة فري اكتسرا  المهرارا  

والتي سثبت  فاللية البرنامج التدريبي ( 7107: دلاء سشرف)المختلفة المت منة لهذه البرامجو مثل دراسة 
خاصرررة بتخررررير ومتابعرررة إنتررراج المالبرررس  فررري إكسرررا  خريجررري قسرررم المالبرررس والنسررريج معرررارف ومهرررارا 

إلرري سن البرنررامج الترردريبي لرره ( 7107: منرري شرررف لبررد الجليررلو وآخرررون)الجررالزةو كمررا توصررل  دراسررة 
فالليرررة وقرررادر للررري إكسرررا  رالبرررا  المرحلرررة ا لداديرررة بمحافظرررة البحيررررة مهرررارا  إلرررادة تررردوير بعرررل 

والتي سثبت  فاللية البرنامج التدريبي فري إكسرا  ( 7107: لبة ر ا لبد العزيز)مخلفا  البيئةو ودراسة 
رال  الفرقة الرابعة قسم المالبس والنسيجو كلية االقتصاد المنزلريو جامعرة حلروان مهرارا  مراقبرة الجرودة 

بالنسربة لفالليرة البرنرامج التردريبي فري  الفرل األولصحة وبذلك يتحق  في مرحلتي التشغيل والتشري و 
 .تي يت منهاإكسا  المهارا  ال

 : الثانيالفهرض 
 : على ما يلي الثانيينص الفرض 

الختبار  التطبيق القبلي والبعديفي  النساء المعيالتتوجد فروق دالة إحصائياا بين متوسطي درجات " 
 " لصالح التطبيق البعدياألداء المهاري 

 :و ح ذلكت ةيول التالاوالجد  T-test"  "لذا الفرل تم تربي  اختبار صحة وللتحق  من 
  التصميا األو: 

 في التربي  القبلي والبعد  النساء المعيال داللة الفرو  بين متوسري درجا  ( 4)جدول 
 للتصميا األو " الخاص بغطاء الرأس النموذجإعداد "للمحور األو  

 النموذجإعداد 
 الخاص بغطاء الرأس

 المتوسط
 "ا" الحسابي

 االنحراف
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" لعينهةا

درجهات 
 "ح.د" الحريهة

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 09052 49537 القبلههي
71 01 709231 1910 

 39375 379070 البعههدي لصالح البعد 
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الخاص بغطاء  النموذجإعداد "للمحور األو   التربي  القبلي والبعد في المتدربا  الفرو  بين متوسري درجا   (7) شكل

 للتصميا األو " الرأس
 النمروذجإلرداد "للمحرور األول  "709231"تسراو  "  "سن قيمرة ( 7)والشركل ( 4)يت ح مرن الجردول     

لصررررالح  1910ولرررري قيمررررة ذا  داللررررة إحصررررائية لنررررد مسررررتو  للتصررررميم األولو " الخرررراص بغررررراء الرررررسس
و بينمرا كران "379070"فري التربير  البعرد   لنساء المعيال ااالختبار البعد و حيو كان متوسر درجا  

 ."49537"في التربي  القبلي  النساء المعيال متوسر درجا  
 القبلي والبعد  في التربي  النساء المعيال داللة الفرو  بين متوسري درجا  ( 0)جدول 

 للتصميا األو " تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني  

متوسط ال تنفيذ غطاء الرأس
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

 درجهات الحريهة
 "ح.د"

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 19771 79003 القبلههي
71 01 05110 

1910 
 79135 749327 البعههدي لصالح البعد 

 

 
" تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني  والبعد  التربي  القبلي في  النساء المعيال  الفرو  بين متوسري درجا  (3) شكل

 للتصميا األو 
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تنفيرررذ غرررراء "للمحرررور الثررراني  "05110"تسررراو  "  "سن قيمرررة ( 3)والشررركل ( 0)يت رررح مرررن الجررردول     
البعد و حيو لصالح االختبار  1910ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مستو  للتصميم األولو " الرسس

النسراء و بينما كران متوسرر درجرا  " 749327"في التربي  البعد   النساء المعيال كان متوسر درجا  
 ."79003"في التربي  القبلي  المعيال 

 للمجموع ال لي للتصميا األو داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد   ( 5)جدول 
تصميا مجموع ال
 األو 

المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
 "ح.د" الحريهة

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 09040 59200 القبلههي
71 01 309307 1910 

 09773 579711 البعههدي لصالح البعد 
 

 
 للمجموع ال لي للتصميا األو  التربي  القبلي والبعد في النساء المعيال  ين متوسري درجا  الفرو  ب (4) شكل

و للمجموا الكلي للتصميم األول "309307"تساو  "  "سن قيمة ( 4)والشكل ( 5)يت ح من الجدول     
رجررا  لصررالح االختبرار البعرد و حيررو كران متوسرر د 1910ولري قيمرة ذا  داللرة إحصررائية لنرد مسرتو  

في التربير   النساء المعيال و بينما كان متوسر درجا  "579711"في التربي  البعد   النساء المعيال 
 " .59200"القبلي 
البعد  لند  -تشير النتيجة السابقة إلي تفو  النساء المعيال  في االختبار المهار  بالتربي  القبلي     

مكانية استخدام البرنامج التدريبي المقترح في رفع مستو  القياس لصالح التربي  البعد و مما يدل للي إ
تقسيم وتنفيذهو ويمكن تفسير ذلك إلي ( الخمار)األداء المهار  الخاص بإلداد نموذج غراء الرسس 

تسلسل خروا  العمل برريقة المهارا  إلي خروا  بسيرة ومتسلسلة مترابرة ببع ها البعلو وكذلك 
 . درج المهارا  وتكرار بع ها مما سد  إلي األداء الجيد لند القيام بهاصحيحة دون تجالل س  منها وت

وتتفررر  لرررذه النتيجرررة مرررع نترررائج الدراسرررا  السرررابقة التررري سثبتررر  فالليرررة اسرررتخدام البررررامج التدريبيرررة فررري     
والتي توصرل  إلري البرنرامج ( 7107: لد  محمد)اكتسا  المهارا  المت منة لهذه البرامجو مثل دراسة 
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فاللية وقادر للري رفرع مسرتو  األداء المهرار  لشربا  الخرريجين فري مجرال صرنالة المالبرس  تدريبي لهال
إلرري وجررود فرررو  دالررة ( 7102: لبيررر للرري)الجررالزة وذلررك لصررالح التربيرر  البعررد و كمررا توصررل  درسررة 

ختبرررار برررين متوسرررر درجرررا  المتررردربين فررري التربيررر  القبلررري والبعرررد  لال( 1910)إحصرررائيًا لنرررد مسرررتو  
المهرار  لصرالح التربير  البعرد  ممرا يردل للري فالليرة البرنرامج التردريبي فري إكسرا  المتردربين المهرارا  

والتري توصرل  إلري وجرود ( 7100: لرزة حلمري وحرازم لبرد الفتراح)المت منة بالبرنامج التردريبيو ودراسرة 
التربيررر  القبلررري والبعرررد  برررين متوسررر درجرررا  المتررردربين فررري ( 1910)فرررو  دالرررة إحصرررائيًا لنرررد مسرررتو  

ممرا يردل للري فالليرة البرنرامج التردريبي فري إكسرا  المتردربين  ولالختبار المهار  لصالح التربي  البعرد 
 .المهارا  الخاصة بإلداد نموذج القميص الرجالي

 
 التصميا الثاني: 

 بعد في التربي  القبلي وال النساء المعيال داللة الفرو  بين متوسري درجا  ( 2)جدول 
 للتصميا الثاني" الخاص بغطاء الرأس النموذجإعداد "للمحور األو  

 النموذجإعداد 
 الخاص بغطاء الرأس 

المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
مستوى الداللة  قيمهة ت "ح.د" الحريهة

 واتجاهها

 19577 79500 القبلههي
71 01 709334 1910 

 39371 309042 البعههدي لصالح البعد 
 

 
الخاص  النموذجإعداد "للمحور األو   التربي  القبلي والبعد في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (0) شكل

 للتصميا الثاني" بغطاء الرأس
إلررررررداد "للمحررررررور األول  "709334"او  تسرررررر"  "سن قيمررررررة ( 0)والشرررررركل ( 2)يت ررررررح مررررررن الجرررررردول     

ولررررري قيمرررررة ذا  داللررررررة إحصرررررائية لنرررررد مسررررررتو  للتصرررررميم الثررررررانيو " الخررررراص بغررررررراء الررررررسس النمررررروذج
فررررررري التربيررررررر   النسررررررراء المعررررررريال لصرررررررالح االختبرررررررار البعرررررررد و حيرررررررو كررررررران متوسرررررررر درجرررررررا   1910

 ."79500"قبلي في التربي  ال النساء المعيال و بينما كان متوسر درجا  "309042"البعد  
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 القبلي والبعد  في التربي  النساء المعيال داللة الفرو  بين متوسري درجا  ( 7)جدول 
 للتصميا الثاني" تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني   

تنفيذ غطاء 
 الرأس

المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

 درجهات الحريهة
 "ح.د"

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 19004 79350 القبلههي
71 01 009370 1910 

 79207 779707 البعههدي لصالح البعد 

 
 
 

" تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني  والبعد  التربي  القبليفي  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (5) شكل
 يللتصميا الثان

تنفيذ غراء "للمحور الثاني  "009370"تساو  "  "سن قيمة ( 5)والشكل ( 7)يت ح من الجدول     
لصالح االختبار البعد و  1910ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مستو  للتصميم الثانيو " الرسس

درجا   و بينما كان متوسر"779707"في التربي  البعد   النساء المعيال حيو كان متوسر درجا  
 ." 79350"في التربي  القبلي  النساء المعيال 

  

 للمجموع ال لي للتصميا الثانيداللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد  ( 1)جدول 
مجموع التصميا 

 الثاني
المتوسط 
 "ا"الحسابي 

االنحراف 
 "ع"المعياري 

عهدد أفراد 
 "ن"العينهة 

درجهات 
 "ح.د"الحريهة 

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 09775 09107 القبلههي
71 01 779734 1910 

 49773 039410 البعههدي لصالح البعد 
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 ثانيللمجموع ال لي للتصميا ال التربي  القبلي والبعد في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (2) شكل

و للمجموا الكلي للتصميم الثاني "779734"تساو  "  "سن قيمة ( 2)والشكل ( 1)يت ح من الجدول     
لصالح االختبار البعد و حيو كان متوسر درجا   1910ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مستو  

في  لمعيال النساء او بينما كان متوسر درجا  " 039410"في التربي  البعد   النساء المعيال 
 " .09107"التربي  القبلي 

البعد  لند  -تشير النتيجة السابقة إلي تفو  النساء المعيال  في االختبار المهار  بالتربي  القبلي     
استفادة النساء المعيال  من المهارا  المت منة بالبرنامج القياس لصالح التربي  البعد و مما يدل للي 

ذلك إلي الدقة في تحديد األلداف المهارية واختيار وتنظيم المحتو   التدريبي بشكل وا حو ويرجع
وارتباره باأللدافو ومالئمة الوسائل واألنشرة التعليميةو وكذلك تبسير وتحليل خروا  سداء المهارا  

  .المت منة بالبرنامج التدريبي
وجود فرو  دالة  والتي ت كد للي( 7105: محمود محمد ره)وتتف  لذه النتيجة مع دراسة      

بين متوسر درجا  المتدربين في التربي  القبلي والبعد  لالختبار ( 1910)إحصائيًا لند مستو  
المهار  لصالح التربي  البعد  مما ي كد للي فاللية البرنامج التدريبي المقترح في إكسا  المتدربين 

( 7102: دلاء نبيل للي)مع دراسة  المهارا  المت منة بالبرنامج التدريبيو كما اتفق  لذه النتيجة
بين متوسر درجا  المتدربا  في ( 1910)والتي توصل  إلي وجود فرو  دالة إحصائيًا لند مستو  

المهارا  المكتسبة قبل وبعد التدري  لصالح التربي  البعد  مما يدل للي فاللية البرنامج التدريبي في 
 .نموذج الجونلة الجالزة إكسا  المتدربا  المهارا  الخاصة بإلادة  بر
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 التصميا الثالث: 
 داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد ( 01)جدول 

 للتصميا الثالث" الخاص بغطاء الرأس النموذجإعداد "للمحور األو   
  النموذجإعداد 

 الخاص بغطاء الرأس
المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" ياريالمع

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
مستوى الداللة  قيمهة ت "ح.د" الحريهة

 واتجاهها

 09711 59042 القبلههي
71 01 319770 1910 

 49531 019107 البعههدي لصالح البعد 
 

 
الخاص  النموذجإعداد "للمحور األو   قبلي والبعد التربي  الفي  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (7) شكل

 للتصميا الثالث" بغطاء الرأس
 النمروذجإلرداد "للمحور األول  "319770"تساو  "  "سن قيمة ( 7)والشكل ( 01)يت ح من الجدول     

لصرررالح  1910ولررري قيمرررة ذا  داللرررة إحصرررائية لنرررد مسرررتو  للتصرررميم الثالررروو " الخررراص بغرررراء الررررسس
و بينما كان " 019107"في التربي  البعد   النساء المعيال البعد و حيو كان متوسر درجا   االختبار

  ." 59042"في التربي  القبلي  النساء المعيال متوسر درجا  
 داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد  ( 00)جدول 

 للتصميا الثالث "تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني 

المتوسط  تنفيذ غطاء الرأس
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
مستوى الداللة  قيمهة ت "ح.د" الحريهة

 واتجاهها

 19215 79403 القبلههي
71 01 719473 1910 

 79770 719100 البعههدي لصالح البعد 
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" تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني   التربي  القبلي والبعدفي  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (1) شكل
 للتصميا الثالث

تنفيذ غراء "للمحور الثاني  "719473"تساو  "  "سن قيمة ( 1)والشكل ( 00)يت ح من الجدول     
لصالح االختبار البعد و  1910إحصائية لند مستو   ولي قيمة ذا  داللةللتصميم الثالوو " الرسس

و بينما كان متوسر درجا  " 719100"في التربي  البعد   النساء المعيال حيو كان متوسر درجا  
 ." 79403"في التربي  القبلي  النساء المعيال 

 للمجموع ال لي للتصميا الثالثعد  داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والب( 07)جدول 
مجموع التصميا 

 الثالث
المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
 "ح.د" الحريهة

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 09443 79151 القبلههي
71 01 379110 

1910 
 29174 719113 البعههدي لصالح البعد 

 

 
 للمجموع ال لي للتصميا الثالث التربي  القبلي والبعد في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (01) شكل

للمجموا الكلي للتصميم  "379110"تساو  "  "سن قيمة ( 01)والشكل ( 07)يت ح من الجدول     
لصالح االختبار البعد و حيو كان متوسر  1910تو  و ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مسالثالو
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 النساء المعيال و بينما كان متوسر درجا  " 719113"في التربي  البعد   النساء المعيال درجا  
 " .79151"في التربي  القبلي 

جع وير و األداء البعد  في درجا  مقياس التقدير لالختبار المهار تشير النتيجة السابقة إلي تفو       
ذلك إلي التحليل الدقي  والمنرقي لكل مهارة والتدرج من السهل إلي الصع  ومن البسير إلي المعقد 
وكذلك صياغة األلداف المهارية بصورة إجرائيةو ومناسبة رر  التدريس المستخدمة في تعلم المهارا  

 .ار  سف لالمت منة بالبرنامج التدريبي المقترح مما ي د  ذلك إلي الحصول للي سداء مه
وتتفرر  لرررذه النتيجررة مرررع نتررائج الدراسرررا  السررابقة التررري سثبترر  فالليرررة اسررتخدام البررررامج التدريبيررة فررري      

والتري توصرل  ( 7105: جيهران فهمري مصررفي)اكتسا  المهرارا  المت رمنة لهرذه البررامجو مثرل دراسرة 
 سرو  احتياجرا  تفري التري  امهرار وال المعرارف المتردربا  إكسرا  للري قدرهإلي سن البرنامج التدريبي له 

برين متوسرر درجرا  المتردربين ( 1910)لو كما توصل  إلري وجرود فررو  دالرة إحصرائيًا لنرد مسرتو  العم
زينر  سحمرد لبرد العزيرزو )في التربي  القبلي والبعد  لالختبار المهار  لصرالح التربير  البعرد و ودراسرة 

التررردريبي المقتررررح لتنميرررة مهرررارا  العمرررل بصرررنالة  والتررري ت كرررد للررري فالليرررة البرنرررامج( 7102: وآخررررون
كليرررة التربيرررة النوليرررة بغررررل االرتقررراء بمسرررتو   -المالبرررس الجرررالزة لرررد  رالبرررا  قسرررم االقتصررراد المنزلررري

" مهرارا  ولري  4خريجا  القسرم للعمرل بصرنالة المالبرس الجرالزة وللمنافسرة فري سرو  العمرل وذلرك فري 
 ".رد القما و مهارة الباترون وتعشيقهو مهارة القصمهارة تصميم العينةو مهارة فحص وف

 

 التصميا الرابع: 
 

 داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد  (03)جدول 
 للتصميا الرابع" الخاص بغطاء الرأس النموذجإعداد "للمحور األو   

  النموذجإعداد 
 الخاص بغطاء الرأس

المتوسط 
 "ا" ابيالحس

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
مستوى الداللة  قيمهة ت "ح.د" الحريهة

 واتجاهها

 79117 19302 القبلههي
71 01 359571 1910 

 59137 709504 البعههدي لصالح البعد 
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الخاص  النموذجإعداد "للمحور األو   التربي  القبلي والبعد في  لمعيال النساء االفرو  بين متوسري درجا   (00) شكل
 للتصميا الرابع" بغطاء الرأس

إلررررداد "للمحررررور األول  "359571"تسرررراو  "  "سن قيمررررة ( 00)والشرررركل ( 03)يت ررررح مررررن الجرررردول     
 1910و  ولررري قيمرررة ذا  داللرررة إحصرررائية لنرررد مسرررتللتصرررميم الرابرررعو " الخررراص بغرررراء الررررسس النمررروذج

و "709504"فرري التربيرر  البعررد   النسرراء المعرريال لصررالح االختبررار البعررد و حيررو كرران متوسررر درجررا  
 ." 19302"في التربي  القبلي  النساء المعيال بينما كان متوسر درجا  

 داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد ( 04)جدول 
 للتصميا الرابع" تنفيذ غطاء الرأس" للمحور الثاني

 تنفيذ غطاء الرأس
المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
 قيمهة ت "ح.د" الحريهة

مستوى الداللة 
 واتجاهها

 09077 49127 القبلههي
71 01 709113 1910 

 39130 359574 البعههدي لصالح البعد 
 

 

" تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني  التربي  القبلي والبعد في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (07) شكل
  للتصميا الرابع
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تنفيذ غراء "للمحور الثاني  "709113"تساو  "  "سن قيمة ( 07)والشكل ( 04)يت ح من الجدول     
لصالح االختبار البعد و حيو  1910ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مستو  بعو للتصميم الرا" الرسس

النساء و بينما كان متوسر درجا  " 359574"في التربي  البعد   النساء المعيال كان متوسر درجا  
 ." 49127"في التربي  القبلي  المعيال 
 للمجموع ال لي للتصميا الرابع في التربي  القبلي والبعد داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  ( 00)جدول 

المتوسط  مجموع التصميا الرابع
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
 "ح.د" الحريهة

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 79030 049371 القبلههي
71 01 479310 1910 

 79107 0779737 البعههدي لصالح البعد 
 

 
 للمجموع ال لي للتصميا الرابع التربي  القبلي والبعد في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (03) شكل

للمجموا الكلي للتصميم  "479310"تساو  "  "سن قيمة ( 03)والشكل ( 00)يت ح من الجدول     
لصالح االختبار البعد و حيو كان متوسر  1910ذا  داللة إحصائية لند مستو  و ولي قيمة الرابع

 النساء المعيال بينما كان متوسر درجا   و"0779737"في التربي  البعد   النساء المعيال درجا  
 " .049371"في التربي  القبلي 

البعد  لند القياس  -بليالنساء المعيال  في اختبار األداء المهار  بالتربي  القتفو   يرجع     
بمقياس التقدير لصالح البعد  إلي قدرة ونجاح استخدام البرنامج التدريبي في رفع مستو  األداء المهار  

تقسيم المهارا  إلي ذلك إلي ويرجع  ووتنفيذه( الخمار)الخاص بمهارا  إلداد نموذج غراء الرسس 
تسلسل خروا  العمل برريقة صحيحة دون  خروا  بسيرة ومتسلسلة مترابرة ببع ها البعلو وكذلك

 .تجالل س  منها وتدرج المهارا  وتكرار بع ها مما سد  إلي األداء الجيد لند القيام بها
وتتفرر  لرررذه النتيجررة مرررع نتررائج الدراسرررا  السررابقة التررري سثبترر  فالليرررة اسررتخدام البررررامج التدريبيررة فررري      

والترري توصررل  إلرري ( 7107: لبيررر كمررال محمررد)ل دراسررة اكتسررا  المهررارا  المت ررمنة لهررذه البرررامجو مثرر
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بين متوسر درجا  المتدربين في التربي  القبلي والبعد  ( 1910)وجود فرو  دالة إحصائيًا لند مستو  
والترري ( 7105: سوسررن لبررد اللريررفو سمررل محمررد)لالختبررار المهررار  لصررالح التربيرر  البعررد و ودراسررة 

بين متوسرري درجرا  المتردربين فري إكسرا  ( 1910)يًا لند مستو  توصل  إلي وجود فرو  دالة إحصائ
 .التدري  لصالح البعد ( بعد   -قبلي )المهارا  المت منة بالبرنامج التدريبي 

 

 التصميا الخامس: 
 داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد ( 05)جدول 

 للتصميا الخامس" الخاص بغطاء الرأس ذجالنمو إعداد "للمحور األو   
 النموذجإعداد 

 الخاص بغطاء الرأس 
المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
 قيمهة ت "ح.د" الحريهة

مستوى الداللة 
 واتجاهها

 09551 29170 القبلههي
71 01 379172 1910 

 09700 559501 البعههدي لصالح البعد 
 

 

الخاص  النموذجإعداد "للمحور األو   التربي  القبلي والبعد في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (04) شكل
 للتصميا الخامس" بغطاء الرأس

إلداد "للمحور األول  "379172"تساو  "  "سن قيمة ( 04)والشكل ( 05)يت ح من الجدول     
 1910ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مستو  للتصميم الخامسو " الخاص بغراء الرسس النموذج

و "559501"التربي  البعد   في النساء المعيال لصالح االختبار البعد و حيو كان متوسر درجا  
 ." 29170"في التربي  القبلي  النساء المعيال بينما كان متوسر درجا  
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 القبلي والبعد  داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي ( 02)جدول 
 للتصميا الخامس" تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني 

المتوسط  تنفيذ غطاء الرأس
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
 "ح.د" الحريهة

مستوى الداللة  قيمهة ت
 واتجاهها

 09113 39170 القبلههي
71 01 749501 1910 

 39570 329441 البعههدي لصالح البعد 

 

 

" تنفيذ غطاء الرأس"للمحور الثاني  والبعد  التربي  القبلي في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (00) شكل
 للتصميا الخامس

 

تنفيذ غراء "للمحور الثاني  "749501"تساو  "  "سن قيمة ( 00)والشكل ( 02)يت ح من الجدول     
لصالح االختبار البعد و  1910ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مستو  للتصميم الخامسو " الرسس

و بينما كان متوسر درجا  " 329441"في التربي  البعد   النساء المعيال حيو كان متوسر درجا  
 ." 39170"في التربي  القبلي  ال النساء المعي

 للمجموع ال لي للتصميا الخامس داللة الفرو  بين متوسري درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد ( 07)جدول 
ا مجموع التصمي

 الخامس
المتوسط 
 "ا" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعياري

عهدد أفراد 
 "ن" العينهة

درجهات 
مستوى الداللة  تقيمهة  "ح.د" الحريهة

 واتجاهها

 79052 019147 القبلههي
71 01 419773 1910 

 19770 0149101 البعههدي لصالح البعد 
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 للمجموع ال لي للتصميا الخامس لتربي  القبلي والبعد في  النساء المعيال الفرو  بين متوسري درجا   (05) شكل

للمجموا الكلي للتصميم  "419773"تساو  "  "سن قيمة ( 05)والشكل ( 07)دول يت ح من الج    
لصالح االختبار البعد و حيو كان متوسر  1910و ولي قيمة ذا  داللة إحصائية لند مستو  الخامس
 النساء المعيال و بينما كان متوسر درجا  "0149101"في التربي  البعد   النساء المعيال درجا  

 .الثانيو وبذلك يتحق  الفرل "019147"القبلي  في التربي 
البعد  لند  -تشير النتيجة السابقة إلي تفو  النساء المعيال  في االختبار المهار  بالتربي  القبلي     

استفادة النساء المعيال  من المهارا  المت منة بالبرنامج القياس لصالح التربي  البعد و مما يدل للي 
حو ويرجع ذلك إلي الدقة في تحديد األلداف المهارية واختيار وتنظيم المحتو  التدريبي بشكل وا 

وارتباره باأللدافو وكذلك تبسير وتحليل خروا  سداء المهارا  المت منة بالبرنامج التدريبيو با  افة 
  .إلي رغبة والتمام المتدربا  لدراسة المهارا  المت منة بالبرنامج التدريبي المقترح

تفرر  لرررذه النتيجررة مرررع نتررائج الدراسرررا  السررابقة التررري سثبترر  فالليرررة اسررتخدام البررررامج التدريبيررة فررري وت     
والتري توصرل  إلري ( 7101: خالد مصررفي لابرد)اكتسا  المهارا  المت منة لهذه البرامجو مثل دراسة 

القبلررري  برررين متوسرررر درجرررا  المتررردربا  فررري االختبرررار( 1910)وجرررود فررررو  دالرررة إحصرررائيًا لنرررد مسرررتو  
والبعرررد  لصرررالح االختبرررار البعرررد  وذلرررك فررري األداء المهرررار  الخررراص بالبرنرررامج التررردريبي ممرررا يررردل للررري 

إلري سن البرنرامج ( 7107: نبيلرة فرارو  لبردالكريم)فاللية البرنامج التدريبي المقتررحو كمرا توصرل  دراسرة 
ة قسم اقتصاد منزلي المعارف والمهارا  التدريبي المقترح له فاللية في إكسا  رالبا  كلية التربية النولي

 .الالزمة للعمل في مجال صنالة المالبس الجالزة
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 البحث توصيهات: 
 :في ضوء ما أسفرت عن  نتائج البحث يم ن إيجاز توصيات البحث فيما يلي

 لتقررديم بررررامج تدريبيرررة التعليميرررةالم سسرررا  و  وزارة الت رررامن االجتمرراليتصررال برررين االفررتح قنررروا   -0
 .للي سسس للمية سليمة للتركيد للي دور الجامعة في خدمة المجتمع

بهدف تزويدلا بالمعلوما  والمهارا  الالزمرة ممرا يسرهم فري رفرع مسرتو   بناء قدرا  المرسة المعيلة -7
 . القدرا  ا نتاجية لديها ودخولها سو  العمل

 .مشرولا  الصغيرة ومتنالية الصغرلقد ور  تدريبية للمرسة المعيلة في لمل جدو  اقتصادية لل -3
 .ن بصورة مستمرةعرل منتجاتهل للمرسة المعيلة ةخيري معارلإنشاء  -4
 
 المراجع: 
 .م7101و كلية التجارةو جامعة القالرةو إدارة الموارد البشرية:  سمل لبد الرحمن السيد  .0
سحررررررالم لبررررررد العظرررررريمو سرررررررناء   .7

 محمد فتحي
المههههدخ  اإلنسههههاني فههههي فاعليههههة برنههههامج تههههدريبي قههههائا علههههي : 

مشروعات اإل سسوارات الجلدية الصهغيرة لتنميهة جهدارات ريهادة 
األعمهها  وثقافههة العمهه  الحههر لههدي طالبههات اإلعههدادي المهنههيس 

 .م7101و 30المجلة المصرية لالقتصاد المنزليو العدد 
 .م7111و مكتبة األنجلوو الربعة السادسةعلا النفس التربويس :  سمال صاد و ف اد سبو حر    .3
 .م7114و 4ر م تبة الشروق الدوليةس :  المعجم الوسير   .4
الت وينات السخرية للجرانيت والزلط واالسهتفادة منهها فهي ابت هار :  إيناس السيد الدريد   .0

 .م7100و وحدة تصميمية لاليشار 
و دراسههة المتطلبههات الوظيفيههة لتصههميا أغطيههة الههرأس للسههيدات:  إيمان محمد مصرفي غانم  .5

سررررالة ماجسررررتيرو غيررررر منشررررورةو كليررررة الفنررررون التربيقيررررةو قسررررم ر 
 .م7107المالبس الجالزةو جامعة حلوانو 

 سلمية  سبو حسن للي باسمة  .2
 

 م ته  فهي البشهرية المهوارد تطهوير فهي التهدري  فاعليهة مهدى: 
و التجرارة كلية األلمالو إدارة ماجستيرو رسالةاإلقليميس  األونروا
 .م7112س ةغز  وا سالمية الجامعة

برنهامج تهدريبي مقتهرح لتنميههة معهارف ومههارات التري هو اليههدوي :  تغريد حسني سحمد ال او   .7
و 1مجلة التصاميم الدوليةو المجلرد لتلميذات المرحلة االبتدائيةس 

 .م7101و يوليوو 3العدد 
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 فهي الخياطهة تقنيهات لتنميهة مههارات تهدريبي برنهامج فاعليهة:  جيهان فهمي مصرفي  .1
 كليرة النوليرةو التربيرة بحروو مجلرةالجهاهزةس  المالبهس ةصهناع
 .م7101و 7لدد  المنصورةو جامعة النوليةو التربية

 الحيا هة لما ينهة "الجهدارات "علهى قهائا تهدريبي برنهامج فاعليهة:  خالد مصرفي لابد  .01
المرر تمر المتخصصههينس  للطههال  "األوتوماتي يههة" الصههناعية

االقتصررراد المنزلررري )المنزلررري العلمررري الررردولي الخرررامس لالقتصررراد 
و جامعرررة حلررروانو كليرررة (وتحرررديا  التنميرررة المسرررتدامة فررري إفريقيرررا

  .م7101االقتصاد المنزليو سبتمبرو 
تهدريبي مقتهرح لخريجهي قسها المالبهس والنسهيج فاعلية برنامج :  دلاء سشرف جابر  .00

و رسرالة ماجسرتيرو في تخطهيط ومتابعهة إنتهاج المالبهس الجهاهزة
 .م7107اد المنزليو جامعة حلوانو كلية االقتص

 سالمة للي نبيل دلاء  .07
 

برنههامج تههدريبي لرفههع  فههاءة السههيدات فههي إعههادة ضههبط الجونلههة : 
و سكترروبرو 4و العرردد 2مجلررة التصرراميم الدوليررةو المجلررد الجههاهزةس 
 .م7102

و رسالة ماجسرتيرو غيرر غطاء رأس السيدات  أحد م مالت الزى:  رغدة مختار سيد مصرفي  .03
منشررورةو كليررة الفنررون التربيقيررةو قسررم المالبررس الجررالزةو جامعررة 

 .م7107حلوانو 
فاعلية برنامج تدريبي في إ سا  الخريجين غيهر المتخصصهين :  رحا  محمد للي إسماليل  .04

المعهههارف والمههههارات الالزمهههة لتصهههميا نمهههوذج وتنفيهههذ فسهههتان 
 .م7101و 30المجلة المصرية لالقتصاد المنزليو العدد طفلةس 

فاعليههة برنههامج تههدريبي مقتههرح لشههبا  الخههريجين إلعههادة تههدوير :  ر و  مصرفي محمد رج   .00
أربطة العنق الرجهالي الغيهر مسهايرة للموضهة فهي ضهوء التنميهة 

و 4و العرررررردد 1مجلررررررة التصرررررراميم الدوليررررررةو المجلررررررد المسههههههتدامةس 
 .م7101سكتوبرو 

يههة مهههارات تصههميا وتنفيههذ السههتائر لتم ههين برنههامج تههدريبي لتنم:  ............................  .05
مجلررررة المهههرأة المعيلههههة اقتصههههادياا ودمجههههها فههههي سههههوق العمهههه س 

 .م7171و يوليوو 3و العدد01التصاميم الدوليةو المجلد 
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زينررررررررررررررررررررر  احمرررررررررررررررررررررد لبرررررررررررررررررررررد   .02
بحيرر  يوسرفو  ولاصرمالعزيز

 نبيلة فارو  لبد الكريم

 عةبصهنا العمه  مههارات لتنميهة مقتهرح تهدريبي برنهامج فاعليهة: 
 ب ليهة المنزلهي االقتصهاد قسها طالبهات لهدى الجهاهزة المالبهس
 التربيرة كليرة النوليرةو التربيرة بحروو مجلرة النوعيهةس التربيهة
 .م7101و 7 لدد و المنصورة جامعة والنولية

سرررررحر حربررررري محمررررردو إينررررراس   .07
 لصم  لبد اهلل

 مجها  فهي للعمه  المعيلهة المهرأة لتأهيه  تهدريبي برنهامج فاعليهة: 
المرر تمر العلمري الرابررع والرردولي  ساليدويههة الجلديههة عاتالمصهنو 
تحديا  الحا ر ور   المسرتقبلو جامعرة : التعليم النولي:الثاني

  .م7102و فبرايرو 7لين شمسو كلية التربية النوليةو مجلد 
سوسررررررن لبررررررد اللريررررررف رز و   .01

 سمل محمد محمود
نتهاج تصهميا مههارات لتنميهة مقتهرح تهدريبي برنهامج:   سمالبه وا 

 الصههغيرة المشههروعات لمجهها  هندسههية بأشهه ا  تراثيههة
 الترراو بحروو مركرز والح رارةو الترراو مجلرة والمتوسهطةس
 .م7107و السويس قناة جامعة مايوو و7العدد والح ارةو

 صباح سحمد حسن مشالي  .71
 

االسههتفادة مههن بقايهها األقمشههة لعمهه  تصههميمات زخرفيهه  مسههتمدة : 
رسررررالة ماجسررررتيرو غيررررر  مههههن الطبيعههههة إلثههههراء أغطيههههة الههههرأسس

منشورةو كليرة التربيرة النوليرةو قسرم االقتصراد المنزلريو تخصرص 
 .م7105المالبسو جامعة رنراو 

رز  صرررفاء محمرررد الصررراحيو   .70
محمرد السريد و حسن لبد النبي

محمرررررردو سسرررررررامة محمرررررررد لبرررررررد 
 السالم

فاعليههة برنهههامج حاسههوبي فهههي تنميههة التحصهههي  ومهههارات رسههها : 
مجلررة كليررة قسهها المالبههس والنسههيجس  بههاترون الجولههة لطالبههات

 .م7103و مايوو 75التربية با سماليليةو العدد 

و تدريبي مقتهرح لهتعلا أساسهيات تهرويج الموضه فاعلية برنامج :  لبير للي لبد اهلل  .77
رسررالة ماجسررتيرو غيررر منشررورةو كليررة االقتصرراد المنزلرريو جامعررة 

 م7102حلوانو 
ريادة  ومهارات معارف تنمية في مت املة نشطةأ فاعلية:  لبير كمال محمد لثمان  .73

 الجاهزة المالبس شعبة طالبات لدي نحويا واالتجاه األعما 
 كلية و00دلالمج التربويةو ةلالمج الصناعيةس الثانوية بالمدرسة
 .م7105ينايرو  التربيةو
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لررزة محمررد حلمرريو حررازم لبررد   .74
 الفتاح لبد المنعم

تخداا الوسهههائط الفائقههههة فاعليهههة تصهههميا برنهههامج تهههدريبي باسههه: 
للتههدري  علههي مهههارات إعههداد نمههوذج القمههيص " الهههايبر ميههديا"

بحرررو منشرررورو المجلرررة المصررررية لالقتصررراد المنزلررريو الرجهههاليس 
 .م7100و 30العدد 

الصناعات والمشروعات الصغيرة وتنمية المهرأة الريفيهة فهي ظه  :  فارمة لبد الستار  .70
انيةو جامعرررررة األزلررررررو مجلرررررة كليرررررة الدراسرررررا  ا نسررررر العولمهههههةس

 .م7117
منررررررري شرررررررررف لبرررررررد الجليررررررررلو   .75

شرررررريماء سحمرررررررد للرررررري قرررررررر و 
لبيرررررررر ياسرررررررين سحمررررررردو غرررررررادة 

 حسني غرا 

فاعليههة برنههامج تههدريبي قههائا علههي تنميههة مهههارات إعههادة تههدوير : 
مخلفههههات البيئههههة لههههدي طالبههههات المرحلههههة اإلعداديههههة بمحافظههههة 

و 34و المجلرررررررة االمصرررررررية لالقتصررررررراد المنزلرررررريو لررررررردد البحيههههههرة
 .م7107

فاعليههة برنههامج تههدريبي لتنميههة مهههارات خريجههي قسهها المالبههس :  محمود ره لبد الولا   .72
رسرررررالة  والنسهههههيج علهههههي جهههههودة منتجهههههات المالبهههههس الجهههههاهزةس

ماجستيرو غير منشرورةو كليرة االقتصراد المنزلريو جامعرة حلروانو 
 .م7105

 –المههداخ   –جاهههات المعاصههرة التنميههة المهنيههة للمعلمههينس االت:  مدبولي محمد لبد الخال   .77
دار الكترررا  الجرررامعيو العرررينو ا مرررارا  العربيرررة اإلسهههتراتيجيةس 

 .م7117المتحدةو 
منررررررررا موسرررررررري غالرررررررر و نجرررررررردة   .71

إبررررراليم ما ررررريو لبرررره محمرررررد 
 حمادة 

تصههميا وتنفيههذ مالبههس لفطفهها  فههي مرحلههة المهههد تحقههق جههودة : 
لو و سبريررررررر7و لرررررردد 7و مجلررررررة التصررررررميم الدوليرررررررةو مجلررررررد األداء
 .م7107

فاعليههة برنههامج تههدريبي مقتههرح لتنميههة مهههارات العمهه  بصههناعة :  نبيلة فارو  لبد الكريم  .31
المالبس الجهاهزة لهدي طالبهات االقتصهاد المنزلهي ب ليهة التربيهة 

رسرررالة دكتررروراهو غيرررر منشرررورةو كليرررة التربيرررة النوليرررةو النوعيهههةس 
 .م7107جامعة المنصورةو 

فاعليهههة برنهههامج تهههدريبي مقتهههرح لمراقبهههة الجهههودة فهههي مرحلتهههي :  لبة ر ا لبد العزيز محمود  .30
الم تمر الدولي األول لكلية التربية النوليرةو التشغي  والتشطي س 

 .م7107يوليوو  02-05التعليم النولي االبتكاريةو 
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لبررة لاصررم الدسرروقيو سسررماء   .37
 ف اد زكي

فاعليههة برنههامج تههدريبي فههي التطريههز بالشههرائط لرفههع المهههارات : 
و مجلرررة التصرررميم الدوليرررةو مجلرررد اإلبداعيهههة لفتيهههات واحهههة سهههيوه

 .م7171و سبريلو 7و لدد 01
التدري  التحويلي لشبا  الخريجين في مجا  صهناعة المالبهس :  لد  محمد رفع   .33

الجهههاهزة ودوره فههههي إيجهههاد فههههرص عمههه  وتنميههههة المشههههروعات 
يو رسالة ماجستيرو غير منشورةو كلية االقتصاد المنزلالصغيرةس 

 .م7107جامعة المنوفيةو 
 

: Empowerment and poverty  reducation, Usa,  

world bank,  puplication, 2005. 

Naryan Deapa 34. 

: Metric Pattern Cutting For Women's Wear, Black 

Well Science Publication, London, 2008. 

Winifred Aldrich 35. 
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 ملخص البحث
 للمرأةوتنفيذه ( الخمار) الرأس غطاء إعداد نموذج مهارات لتنمية تدريبي امجبرن فاعلية

 المعيلة
وبنرراء  إلرردادو ثررم الحاليررة والمسررتقبلية إلرر  تحديررد االحتياجررا  التدريبيررة للمرررسة المعيلررة هههدف البحههثي     

 النمرروذجة بإلررداد البرنررامج الترردريبي المقترررح وقيرراس فالليترره فرري إكسررا  المرررسة المعيلررة المهررارا  الخاصرر
جمعيرة متدربرة مرن النسراء المعريال و مرن ( 71)مرن وت ونهت عينهة البحهثو (الخمرار)وتنفيذ غراء الرسس 

للرري واشههتملت أدوات البحههث  وسررر المنتجررة برروزارة الت ررامن االجتمرراليالتابعررة لمراكررز األ -لمسررة الخيررر
مهررررار  ومقيرررراس تقرررردير لتقيرررريم االختبررررار و واختبررررار للمرررررسة المعيلررررةاسررررتمارة تحديررررد االحتياجررررا  التدريبيررررة 

  .المهار 
برررين متوسرررري ( 190)لنرررد مسرررتو  داللرررة وجرررود فررررو  ذا  داللرررة إحصرررائية  أظههههرت النتهههائج وقهههد     

و ممرا ي كرد درجا  النساء المعيال  في التربي  القبلي والبعد  لالختبار المهار  لصالح التربي  البعد 
غرراء  نمروذجالخاصرة بإلرداد  المهرارا  لمررسة المعيلرةا إكسرا  مقتررح فريالتردريبي ال فاللية البرنرامجلل  
 .وتنفيذه( الخمار)الرسس 
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Research Summary 

The effectiveness of a training program to develop the skills of 

preparing the pattern of the head cover (Khemar ) and 

implementing it for the breadwinner women 
 

     This research aims at determining the current and future training needs for 

the breadwinner women, then preparing and building the proposed training 

program and measuring its effectiveness regarding providing the breadwinner 

women with the necessary skills for preparing the pattern and then 

implementing the head cover (Khemar).The research sample consisted of (20) 

breadwinner women trainees from Hamsat Al - Khair Charity Association 

,affiliated to the centers of  the productive families at the Ministry of Social 

Solidarity. The research instruments included the following: a form for 

determining the training needs of breadwinner women, a skill test , and an 

assessment scale for assessing the skill test. 

     The research results showed that there are statistically significant differences 

at the level of significance of (0.1) between the average scores of the 

breadwinner women in the pre and post application of the skill test , in favor of 

the post application. This confirms the effectiveness of the proposed training 

program in providing the breadwinner women with the skills necessary for 

preparing the pattern of the head cover (Khemar) and implementing it. 

 

 
 


