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فاعمية برنامج تدريبى لتنفيذ منتجات مختمفة باستخدام بعض تقنيات الكروشيو 
 المتنوعة لدعم المرأة المعيمة

 عزة عبد العميم سرحاند.
 

 :ممخص البحث
ىدفت الدراسة الحالية إلى إكساب فئة المرأة المعيمة مجموعة مف المعارؼ  

والميارات الخاصة بمنتجات الكروشيو المعتمدة عمى التقنيات المتنوعة لتنفيذ الوحدات، 
( إمرأة، 50وذلؾ بتطبيؽ البرنامج التدريبي المعد عمى عينة البحث والتي بمغت )

وقياس فاعميتو في تحقيؽ أىدافو، لجعؿ المرأة المعيمة قادرة عمى فتح مجاؿ لمعمؿ 
ث أف ىذه الفئة مف المجتمع تستحؽ كؿ الدعـ، وقد حققت وتحسيف أحواليا األسرية حي

الدراسة النتائج المرجوة منيا؛ حيث أظيرت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 
متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ مف االختبار التحصيمي 

ئج أف البرنامج التدريبي قد المعرفي وبطاقة مالحظة األداء المياري، كذلؾ أظيرت النتا
حقؽ فاعمية وفقًا لنسبة الفاعمية )لماؾ جوجياف( في تنمية الجوانب المعرفية واألدائية 
لميارات الكروشيو المتنوعة لتنفيذ منتجات لدعـ المرأة المعيمة، وقد القت المنتجات 

يبية لفئة المرأة تقباًل لدي السادة المحكميف، وأوصت الدراسة باالىتماـ بإعداد برامج تدر 
   المعيمة وغيرىا مف فئات المجتمع المختمفة.

 :الكممات المفتاحية
 المرأة المعيمة –تقنيات الكروشيو  –البرنامج التدريبي 
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The effectiveness of a training program to implement different 

products using some different crochet techniques to support 

the breadwinner woman 

Research Summary: 

The current study aimed to provide the category of 

breadwinner women with a set of knowledge and skills related to 

crochet products based on various techniques to implement 

crochet units, By applying the training program prepared on the 

research sample, which amounted to (50) women, And measuring 

its effectiveness in achieving its goals, To make the breadwinner 

woman able to open a field for work and improve her family 

conditions as this category of society deserves all support, and the 

study achieved the desired results. Where it showed statistically 

significant differences between the average scores of the sample 

members in the pre and post applications for both the cognitive 

achievement test and the skill performance observation card. The 

results also showed that the training program has achieved 

effectiveness according to the percentage of effectiveness (for 

Mac Gojian) in developing the cognitive and performance aspects 

of various crochet skills to implement products to support the 

dependent woman. and the products were accepted by the 

arbitrators,The study recommended giving attention to preparing 

training programs for the category of breadwinner women and 

other different groups of society. 

key words: Training Program - Crochet Techniques - The 
breadwinner woman 
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 مقدمة البحث:
مف المجاالت اليامة في قطاع الحرؼ اليدوية ومف أىـ فنوف فف الكروشيو يعد 

أشغاؿ اإلبرة التي عرفيا اإلنساف كما أنو مف الفنوف التي تسيـ في إضافة قيمة جمالية 
بأنواعيا المختمفة ويحمؿ العديد مف االبتكارات والمفروشات عالية عمى المالبس 

واإلبداعات، ودائما ما يوجد أفكار جديدة في األعماؿ المنفذة بالكروشيو سواء في 
عماؿ األطريقة تنفيذىا، أو في الغرز المنفذة بيا، أو في الخيوط المستخدمة، وبحر 

 (2013نجالء خيرى، ًا.)المنفذة بالكروشيو عميؽ جد
واتجيت العديد مف الدراسات لمتدريب عمى فف الكروشيو نظرًا لبساطة أدوات 
تنفيذه حيث أنو بمجرد امتالؾ إبرة كروشيو وخيط يمكف تنفيذ منتج؛ وأيضًا نظرًا ألنو 

راوية )فف متجدد دائما فكؿ يوـ يظير فيو الجديد خاصة في تكنيؾ العمؿ كدراسة 
التشكيمية لكروشيو عالـ صوفي في عمؿ حيث وظفت فيو القيـ  (2020،الصعيدي 

منتجات ممبسية ومفروشات عف طريؽ تنفيذ الجانب الخاص بالكروشيو بتقنية كروشيو 
عالـ صوفي، وىي تقنية جديدة في الكروشيو، ومف التقنيات الحديثة في تنفيذ الكروشيو 

كروشيو (، وااليموجرامي المجسـ، والبيكسؿ المصغر لتقنية    C2Cتقنية كروشيو ) 
 الجدة أو الجراني.

كما ظيرت أيضًا تقنيات حديثة مف الكروشيو يتـ فييا تجميع ودمج أكثر مف 
نوع مف تقنيات الكروشيو األخرى كتقنية كروشيو ) البسكويت بوب أو صوفي ديجارد ( 
والذي يستخدـ أكثر مف تقنية في التنفيذ مثؿ الجراني واأليرلندي والبيكسؿ وكرات البوب 

ا مف التقنيات، ولالستفادة مف كؿ جديد في مجاؿ الكروشيو يمـز عمؿ برامج وغيرى
تدريبية تحمؿ كؿ ماىو جديد لفئات المتدربيف المتعددة لخمؽ فرص عمؿ جديدة 

 الموارد استثمار يعتبر حيثوتطوير فرص العمؿ المتوفرة بالفعؿ في ىذا المجاؿ، 
 الحقيقي الداعـ وىو اقتصادية، عممية لكؿ األساس فيو الحقيقي االستثمار ىو البشرية
 تيتـ التقدـ ركب تساير اف تريد التي المجتمعات فاف لذا االستراتيجية؛ األىداؼ لتحقيؽ
 قدرات في تتمثؿ الموارد وىذه ،المادية الموارد بجانب البشرية بالموارد كبيرا اىتماما
 .(2004 الجوير، سعود) أفرادىا وميارات وخبرات
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يمانًا  عمااًل بما كفمو وا  بالدستور المصري والذي رسخ قيـ العدالة والمساواة، وا 
التي اٌعتمدت (  ـ2030ـ : 2020 )لسنة  لممرأة مػف حقػوؽ، واتساقًا مع رؤية مصر

ـ لتمكيف المرأة المصرية بما يتوافؽ وأىداؼ االستراتيجية المصرية لمتنمية 2017في 
بمثابة خارطة طريؽ لتنفيذ  2030أة المصريةتعد استراتيجية تمكيف المر  المستدامة،

كافة البرامج واألنشطة الخاصة بتمكيف المرأة وتحتوى عمى أربع محاور رئيسية منيا 
، ومف الواجػػػب الوطني (2018مجموعة البنك الدولي، ) التمكيف االقتصادي

رنامج والمسئولية فقد تحتـ عمينا المساىمة في تمكيف المرأة مف ذلؾ عف طريؽ عمؿ ب
 . تدريبي يستيدؼ أكثر الفئات احتياجا أال وىى المرأة المعيمة

حيث تمثؿ المرأة المعيمة جزء أساسي مف المجتمع وتعتبر مف أكثر شرائح 
المجتمع احتياجًا ألوجو التنمية والمساندة حتى تتمكف مف أداء دورىا تجاه أسرتيا 
ومجتمعيا، لذلؾ فإف تنمية المرأة المعيمة بالميارات والقدرات ىي أحد العوامؿ الرئيسية 

ألنو يعد  ،( 2017) المجمس القومي لممرأة، ة. لمتنمية وسط التغيرات االقتصادي
الدور الذي يمكف أف تسيـ بو في كذلؾ فإننا نجد أف  ،مكسبا وطنيا وأسريا وشخصيا

جيود التنمية يكوف فعاال إذا ما مكناىا عمى القياـ بمسئوليتيا تجاه أسرتيا ومجتمعيا 
وبالتالي تستطيع أف بمعاونتيا عمى مواجية مشكالتيا، وتحسيف أحواليا وأوضاعيا، 

 (.2011)يسري سعداهلل،  .تعتمد عمى ذاتيا، وىذا يكوف بدمج المرأة في عممية التنمية

ومما تقدـ تتضح أىمية تصميـ برامج تدريبية لفئة المرأة المعيمة حيث أف 
 التغيرات بعض نتيجة األخيرة اآلونة في تزايدت التي الظواىر مف المعيمة المرأة ظاىرة
 االجتماعية، وتبعتيا االقتصادية، التحوالت في تجسدت والتي االجتماعية، البنية في
 المشكالت، مف كثيرمف  المعيمة المرأةوتعاني  موجودة، استمرارىا عوامؿ فإف ثـ ومف
 والمشكالت الصحية، المشكالت تمييا االقتصادية المشكالت مقدمتيا في يأتي

) شيماء . ومساعدات معاشات مف المعيمة لممرأة يصرؼ ما كفاية وعدـ االجتماعية،
 (2007السيد، 

وألف خدمة المجتمع ىي ركيزة أساسية لمعمؿ الجامعي فقد كاف دور الدراسات 
الجامعية التي تخدـ فئات المجتمع المختمفة دورًا بناءًا السيما في مجاؿ التدريب 
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ىدفت إلى إعداد ي والت ( 2013) تغريد الضاوي،  وخاصة لفئة المرأة المعيمة كدراسة 
نتاج المالبس لتمكيف المرأة المعيمة مف تحسيف  وتنفيذ وتقيـ برنامج تدريبي لتصنيع وا 

، ىذا مساندة لممساعدات التي تقدميا الجمعيات األىمية والمنظمات دخميا المالي
( و )  2012)شيماء المبان، النسائية في المجتمع المدني وفقًا لما ذكرتو كؿ مف 

مف أف ىذه الجمعيات والمنظمات تساىـ إسيامات جميمة في  (  2016، إسالم كسبة
خدمة المرأة المعيمة وتوعيتيا ومساندتيا في مجاالت عديدة، لذلؾ وقيامًا بدورنا 
كأعضاء ىيئة تدريس في كافة التخصصات وجب عمينا القياـ بأدوارنا المنوطيف بيا، 

د آثرت الباحثة تطبيق برنامجيا التدريبي ومن ىذا المنطمق وتطبيقًا عمميًا لما تقدم فق
ضمن فعاليات أسبوع "ريادة األعمال" لممجمس القومي لممرأة بمحافظة دمياط خالل 

والذي ىدؼ إلى تدريب المرأة المعيمة ، 2020فبراير سنة  20إلى  16الفترة من 
ومما سبؽ يمكف عرض  عمى تنفيذ منتجات مف بعض تقنيات الكروشيو الحديثة،

 ة البحث فيما يمي:مشكم

 مشكمة البحث:

أصبحت فئة المرأة المعيمة فئة واسعة في المجتمع حيث أنيا لـ تعد فقط  
تصنؼ عمى أنيا تمؾ المرأة التي غاب عنيا زوجيا فقط، بؿ ىي تمؾ المرأة التي تعوؿ 
نفسيا أو والدييا أو أخواتيا نظرا لعدـ وجود عائؿ ليـ كذلؾ التي تعوؿ عائمتيا في 

أو المريض، وكذلؾ المرأة التي تشارؾ في إعالة وجود العائؿ ) الزوج ( الذي ال يعمؿ 
األسرة، وكثيرًا منيف غير متعممات وال يمتمكف رأس ماؿ لبداية مشروع صغير؛ لذا 
جاءت فكرة ىذه الدراسة لتدريب ىؤالء السيدات والفتيات عمى تنفيذ منتجات بتقنيات 

لعوز، ويمكف تمخيص حديثة بأقؿ االمكانات المادية كمحاولة لتأمينيا إقتصاديًا مف ا
 مشكمة البحث في التساؤالت التالية:

فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في اكساب المعارؼ والميارات  ىيما  .1
 لدى المرأة المعيمة؟ لتقنيات الكروشيو المستخدمة في التدريباألساسية 

 منتجات ؟ال توظيؼ التقنيات المستخدمة في تنفيذ بعضإمكانية ىي ما  .2
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 ييـ السادة المتخصصيف لممنتجات المنفذة؟ما ىو تق .3

 أىداف البحث:

تنمية معارؼ السيدات والفتيات المعيالت الخاصة ببعض تقتيات الكروشيو  .1
 الحديثة.

( و )   c2cتنمية ميارات السيدات والفتيات المعيالت بتقنيات كروشيو )  .2
صوفي ديجارد( و ) كرات البوب والبؼ والبونبوف (  –البسكويت بوب 

 والجراني.

تنفيذ منتجات بدمج العينات المنفذة بكؿ مف الغرز األولية وتقنيات الكروشيو  .3
 الحديثة واستخداـ طرؽ التشبيؾ المختمفة.

 أىمية البحث:

إكساب السيدات والفتيات المعيالت المعارؼ الميارات الالزمة لتنفيذ منتجات  .1
 تقنيات الكروشيو الحديثة.مف 

 تنفيذ منتجات باستخداـ تقنيات كروشيو حديثة بأقؿ االمكانات. .2

فتح مجاالت لعمؿ السيدات والفتيات المعيالت في مجاؿ األشغاؿ اليدوية  .3
 المنفذة بتقنيات الكروشيو الحديثة.

 مصطمحات البحث: 

وعة بنية مستقمة مف مجم ىو: Training Programالبرنامج التدريبي  .1
الميارات المراد إيصاليا إلى المتدرب والتي تصاغ وفؽ أسموب منظـ، يبدأ 

 ،حاتم رفاعى و حازم عبد المنعم) . بتحديد األىداؼ وينتيي بعممية التقييـ
2007 ) 

مؤنث منسوب  ىي ) اسـ مفرد (: Techniqueِتْقنية أو ِتقاِنّية أو تكنيك  .2
إلى " ِتقانة " وىو عمـ الصنائع والفنوف واألساليب المستخدمة في مختمؼ فروع 
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حيث تعد المعاىد الِتْقِنية خبراء تقنييف في  –الصناعة، ومنسوب إلى " ِتْقف 
) ، ويتميز العصر الحديث بتقدـ التقنيات في مختمؼ المياديف. مختمؼ الحقوؿ
 (2008أحمد مختار ، 

نوع مف أشغاؿ اإلبرة عبارة عف نسيج يدوي ينفذ ىو   :crochet الكروشيو .3
عمى شكؿ عراوى تتشابؾ مع بعضيا البعض بواسطة إبرة الكروشيو الخطافية 
مكونة غرز وتكوينات زخرفية بغرض الشغؿ أساسيا غرزة السمسمة ثـ تتشابؾ 
غرز الصؼ )السطر األوؿ( مع غرز الصؼ الثاني طوليا بواسطة خيط واحد 

غادة السيد وصافيناز عبد ) صفوؼ متراصة مرتبطة مع بعضيا البعض. في
 (2012المقصود ،

 Crochetصوفي ديجارد (  –: كروشيو ) البسكويت بوب تعريف إجرائي .4
(Biscuit Pop Sophie Degard)  : ىو نوع مف أنواع الكروشيو الذي

يعتمد عمى تشبيؾ الوحدات وينتمي لمجموعة "صوفي ديجارد " المصممة 
الفرنسية ولكنو يتميز عف باقي المجموعة في أنو يتكوف مف قطعتيف: األولى 
قطعة " البسكويت " تنفذ مف إحدى تقنيات الكروشيو ذو الوحدات مثؿ 

أو عينة لغرزة أولية، أما القطعة الثانية  البيكسؿ"، –الجيراني  –"األيرلندي 
أو نصؼ " بؼ  –فتكوف عبارة عف " البوب " وىي عبارة عف كرة بوب كاممة 

" محشو وتنفذ بالخيوط إما باستخداـ ابرة الكروشيو أو إبرة الكانفاه أو مف 
 القماش.

)إيناس بدير   وتعرفيا :The breadwinner woman المرأة المعيمة .5
السيدات الالتي يتوليف ميمة االنفاؽ الكمي عمى  فبأني( 2007ورشا راغب،

شريحة األكبر منيف مف مشكالت اقتصادية وىذا يندرج الأسرىف والتي تعاني 
رامؿ والمطمقات والميجورات والالتي لـ يتزوجف )ولكنيف يتحممف تحت فئات األ

مؿ عمى زوجات تسنيف( كما يشمسئولية رعاية أخوة أو والديف مرضي أو م
)خالد األزواج المرضي أو المعاقيف أو المجنديف أو المسجونيف ، كما عرفيا 

"النساء الالتي تعولف أسر نتيجة لغياب رب  فبأني(  2003عبيدو وآخرون، 
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االعاقة  –المرض  –اليجر  –السفر  –األسرة ألي سبب مف األسباب )الوفاة 
 .(السجف –والتقاعد عف العمؿ 

 منيج البحث:

المنيج الوصفي التحميمي: مف خالؿ دراسة وصفية لتقنيات الكروشيو  .1
 –كرات البونبوف  –كرات البوب  –البسكويت بوب   - c2cالمستخدمة ) 

 الجراني (، كذلؾ دراسة تحميمية لنتائج أدوات التقييـ المعدة ومناقشتيا. 

المنيج التجريبي: مف خالؿ إعداد البرنامج التدريبي وأدوات الدراسة  وتطبيقيا  .2
 مقياس تقدير المنتجات المنفذة (. –بطاقة المالحظة  –)االختبار المعرفي 

 عينة البحث:

( إمرأة معيمة، وقد تـ الحصوؿ عمى العينة عف طريؽ المجمس  50عدد )  -1
 أىـ خصائص ىذه العينة مايمي:القومي لممرأة بمحافظة دمياط، وكاف مف 

  60سنة :  25ضمت العينة سيدات وآنسات مف مختمؼ األعمار ما بيف 
 سنة.

 .لدي العينة خبرة سابقة عف الغرز األساسية لفف الكروشيو 

 ( محكميف مف جامعتي دمياط والمنصورة.10عدد ) -2

 أدوات البحث:

 (.1ممحؽ رقـ ) البرنامج التدريبي .1

 (.2رقـ ) االختبار المعرفي ممحؽ .2

 (.3بطاقة مالحظة األداء المياري ممحؽ رقـ ) .3

 (.4مقياس تقدير منتج ممحؽ رقـ ) .4
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 حدود البحث:

 حدود بشرية: المرأة المعيمة. .1

 حدود مكانية: محافظة دمياط. .2

 .2020حدود زمانية سنة  .3

 فروض البحث:

( بيف متوسطي درجات 0.05) ≥وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي ت" .1
أفراد العينة في التطبيقيف القبمى والبعدى الختبار التحصيؿ المعرفي لممعارؼ 

 التي يتضمنيا البرنامج التدريبي".
( بيف متوسطي 0.05) ≥" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوي  .2

اء درجات أفراد العينة في التطبيقيف القبمى والبعدى لبطاقة مالحظة األد
 الميارى".

وفقًا لنسبة الفاعمية )لماؾ جوجياف(  0.6 ≤"يحقؽ البرنامج التدريبى فاعمية   .3
في تنمية الجوانب المعرفية لميارات الكروشيو المتنوعة لتنفيذ منتجات لدعـ 

 المرأة المعيمة".
وفقًا لنسبة الفاعمية )لماؾ جوجياف(  0.6 ≤"يحقؽ البرنامج التدريبى فاعمية   .4

الجوانب األدائية لميارات الكروشيو المتنوعة لتنفيذ منتجات لدعـ في تنمية 
 المرأة المعيمة".

 المنتجات المنفذة مف قبؿ المتدربات تالقي قبوؿ مف قبؿ السادة المحكميف". " .5
 :اإلطار النظري

 :البرنامج التدريبي

عف قياس في دراسة ليما  (2012زينب محمد ) جيالن جمعة،أشارت كؿ مف 
برنامج تدريبي إلكساب بعض ميارات تنفيذ المالبس لطالبات الفرقة الثانية بقسـ فاعمية 

نشاط متجدد ومستمر يبدأ بالتخطيط ، أف البرنامج التدريبي عبارة عف االقتصاد المنزلي
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وينتيي بالمتابعة والتقييـ وييدؼ لتطوير المعمومات والميارات الفردية والجماعية 
سموؾ إيجابيا وتقاس فاعميتو بقدر ما يمكف تطبيقو فيما تقدمو برامجو الوالتأثير عمى 

 . لصالح الفرد والمنظمة والمجتمع 

 أىداف التدريب:

إكساب األفراد المعارؼ والميارات والقدرات إلنجاز األعماؿ عمى أكمؿ  .1
 وجو.

 تطوير أساليب األداء لضماف أداء العمؿ بفاعمية .2
 زيادة جودة المنتجات .3
األخطاء والفاقد واالستفادة مف القوى العاممة واألدوات واألجيزة الحد مف  .4

 واألالت إلى أقصى حد ممكف
إكساب المتدربيف القدرة عمى تطبيؽ األفكار واألراء والحموؿ النابعة مف نتائج  .5

 الدراسات بما يؤدي إلى سد الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ العممي
مبدع بما يمكنيـ مف التكيؼ مع أعماليـ زيادة قدرة المتدربيف عمى التفكير ال .6

 مف ناحية ومواجية مشكالتيـ المستقبمية والتغمب عمييا مف ناحية أخرى(.
سد االحتياجات التدريبية في مجاؿ صناعة المالبس عف طريؽ )التدريب في  .7

)حاتم الجامعات والمؤسسات التعميمية والتدريبية المشيود ليا بالتميز والخبرة 
 (76، ص 2007عبد المنعم، رفاعى وحازم 

 .Michael Armstrong, 2004, p)رفع الكفاءة اإلنتاجية لمفرد  .8
717) 

 مقومات نجاح البرامج التدريبية:

 تتميز البرامج التدريبية ببعض المقومات التي تؤدييا إلى النجاح:

أف يكوف المتدربوف لدييـ الرغبة في التغيير أي شعور االفراد بالحاجة الماسة  .1
 لمتدريب
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العمؿ عمى مساعدة المتدربيف في تحميؿ األفكار والمعمومات التي يستقبمونيا مف  .2
 المدرب

النظر إلى المشاكؿ التي يعالجيا التدريب مف عدة محاور وىذه المحاور تتمثؿ في  .3
إعطاء الجو لممتدربيف في إبداء آرائيـ ووجيات نظرىـ حياؿ ىذه المشاكؿ وىذا 

المتدربيف عمى فيـ خبرات متنوعة ويفتح الباب أماميـ لمجاالت األسموب يساعد 
  جديدة في التفكير والتحميؿ

  أف يكوف البرنامج مرنا .4
أف يكوف اليدؼ األسمى لمبرنامج ىو معالجة المشاكؿ التي يعاني منيا المتدربيف  .5

  (2011)بالل السكارنة، 
 أف يتناسب مع قدرات المتدربيف وميوليـ .6
  كبة التطور العممي والتكنولوجيالقدرة عمى موا .7
أف تعتمد البرامج التدريبة عمى االحتياجات التدريبية لممتدربيف التي يجب تحديدىا  .8

  بعناية
 (2010)عصام الخمفيات، اتاحة الفرصة لممارسة ما تـ التدريب عميو  .9

فاعمية برنامج تدريبي في تنمية ميارات لقياس  ( 2014) ىالة دغمش، وفي دراسة لػ 
نتاج ممؼ اإلنجاز االليكتروني واالتجاه نحوه لدى طالبات كمية التربية بالجامعة ت صميـ وا 

تحديد مدة وكذلؾ  اقباؿ المتدربيف وتفاعميـ مع المادة التدريبية ، أكدت أفاإلسالمية بغزة
مف المقومات الميمة لنجاح البرنامج التدريبي وتحديد الساعات المقررة لكؿ موضوع 

 .دريبيالبرنامج الت
 تصميم نظام التدريب:

 تمر عممية تصميـ نظاـ التدريب بعدد مف المراحؿ والتي تبدأ بما يمي:

 : تحديد االحتياجات التدريبيةالمرحمة األولي

 : تصميـ برنامج التدريبالمرحمة الثانية

 : تنفيذ برنامج التدريبالمرحمة الثالثة

(  1  والشكؿ رقـ ) (2007السيد، )أمل تقييـ برنامج التدريب  المرحمة الرابعة:
 يوضح ذلؾ:
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(George Bohlandar, 2004)                      

 تقنيات الكروشيو المختمفة:

 -:األدوات المستخدمة في الكروشيوأواًل: 

 إبر الكروشيو -1

 تنقسـ ابرة الكروشيو إلى:       

اليد مف نفس مادة صنع  : ىو المكاف الذي أمسؾ منو االبرة كسكيف أو القمـ، تصنعاليد
ساؽ ورقبة اإلبرة أو مف مادة مختمفة كالخشب، قد تحتوي عمى مكاف لوضع صابع 

 .ف نفس سمؾ الساؽ وقد يختمؼ حجميااالبياـ وقد ال يوجد وقد تكو 
 : ال يحتوي كؿ االبر عميو، فيناؾ تصميمات مختمفة لشكؿ اإلبر. االبيام إصبعمكان 
الممسكة لإلبرة والرأس اإلبرة، في بعض موديالت  : ىو مكاف بيف موضع يدالساق

 اإلبر يكوف الساؽ قصير جدا حسب نوع تصميـ االبرة.

 .والثاني منحنى بميؿ زاوية  ،: ىناؾ نوعاف األوؿ مستقيـ مع الساؽ واليد رقبة
  :(1، كما يتضح مف الصورة ): يؤخذ في االعتبار ثالثة نقاطرأس الخطاف

قد يكوف في مستدير وقد يكوف عمي نقطة في رأس االبرة : وىو امركز رأس االبرة
واألفضؿ أف تكوف مركز رأس االبرة متوسط ليس كامؿ االستدارة حتى تستطيع  ،مدبب

 االبرة الدخوؿ في الغرز، وال يكوف مدبب جدا فيتداخؿ في نسيج الخيط لمغرزة ويقطعو.

أيضا نوعاف مستقيـ او : ىو مكاف مبيت الخيط في االبرة ومجراه وىو مجرى الخيط
 مستدير ويفضؿ المجرى المستدير ألنو يحتفظ بالخيط أكثر مف المستقيـ.
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وىو الخطاؼ وىو نوعاف مستدير ومستقيـ، ونجد اف الحافة  حافة رأس االبرة:
   المستقيمة أفضؿ مف المستقيمة

 
 ( تشريح اإلبرة1صورة رقـ )

hooks-crochet-https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/best/ 
 خيوط الكروشيو: -2

استخداـ كؿ أنواع الخيوط المتاحة والمتوافرة بداية مف خيط التطريز الذي  يمكف
الخياطة العادي بقميؿ إلى أغمظ أنواع الخيوط وأيضا خيوط  يكوف سميكا عف خيط

بالستيؾ ولكف ىناؾ أنواع مف الخيوط وىي األكثر شيوعا واستخداما الالحباؿ والدوبار و 
 (2002)نجالء خيري ،في أعماؿ الكروشيو 

 يتـ أنو أشارت  ( 2019 )رفعت غادة و عاصم ىبةدراسة لكؿ مف وفي 
 الخيوط مف اً غالب تكوف التي الكروشيو أعماؿ في يباً تقر  الخيوط أنواع جميع استخداـ
 يتالئـ أف بشرط رفيعة صمبة إبر بواسطة رقيقة منتجات لعمؿ تستخدـ التي الرفيعة
 Thread القطنية الخيوط :الخيوط أنواع ومف المستخدـ اإلبرة سمؾ مع الخيط سمؾ

Cotton ، الصوفية الخيوط Thread Wool : ، الحريرية الخيوط Thread Silk: ، 
 البولي مثؿ تركيبية خيوط ىى Fibers Synthetic: والمخموطة الصناعية األلياؼ
 .اكريمؾ والبولي أميد والبولي : blended استر

في دراسة (  2020)وشيماء جالل  و أميمة رؤوف كما أوضحت كؿ مف 
 مالبس تنفيذ في والكروشيو اليدوي لمتريكو الجمالية اإلمكانات مف االستفادةىدفت إلى 
أنو يجب مراعاة مالءمة خامة الخيوط  الحساسية مريض الميد مرحمة لطفؿ ومكمالت

 وسمكيا لمغرض المخصصة لو.
 

https://lookatwhatimade.net/crafts/yarn/crochet/best-crochet-hooks/
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 ثانيًا: تقنيات الكروشيو:

فيما يمي سنستعرض تقنيات الكروشيو الحديثة التي تـ استخداميا في البرنامج  
 التدريبي:

 سي تو سي:تقنية كروشيو  -1

 ، حيثوتعني "مف الزاوية إلى الزاوية" مشتقة مف المغة اإلنجميزية C2C تقنية 
قطريا مف الزاوية إلى  يتـ ، ولكففي صفوؼ بسيطةالكروشيو تنفيذ ىذا النوع مف ال يتـ 
كما يتميز  ،لقطريةدمج الخطوط والتدرجات اكتتمتع ىذه التقنية بمزايا أخرى: و  ،الزاوية
طرؽ تنفيذه فيتـ تنفيذه بطريقتيف أساسيتيف ال تقؿ إحداىما مف حيث التنوع ب أيضاً 

 جمااًل عف األخرى.

-zu-ecke-r-f-anleitung-keln-h-https://ar.zhonyingli.com/c2c
tuch-corner-corner-ecke 

يعتبر ىذا النوع مف الكروشيو مف األنواع الحديثة فعمى حد عمـ الباحثة أنو لـ 
يكف متداوال قبؿ العشر سنوات األخيرة ولكنو لـ ينتشر اال في السنوات األخيرة فقط، 

 وفيما يمي نوضح طريقتي تنفيذه:

 الطريقة األولى " طريقة الجرافيتي ":

باستخداـ الباتروف البياني في تشكيؿ الرسومات واألشكاؿ التي  التنفيذوفييا يتـ  
صغيرة  ةكتم –تـ ترجمة الباتروف بواقع وحدة ) جزئية يث تيتضمنيا الباتروف البياني، ح

كتؿ  6أوؿ  تنفيذكيفية نوضح  ( 2)   صورة( لكؿ مربع صغير عمى الباتروف، وفي 
مف الزاوية إلى الزاوية  السطر تمو السطرثـ يتـ البناء والزيادة  ،(ة)ثالثة صفوؼ قطري

 ( 3تبعًا لمباتروف المراد تنفيذه صورة )   صغيرةمف ىذه الكتؿ ال بشكؿ قطري

 

  

https://ar.zhonyingli.com/c2c-h-keln-anleitung-f-r-ecke-zu-ecke-corner-corner-tuch
https://ar.zhonyingli.com/c2c-h-keln-anleitung-f-r-ecke-zu-ecke-corner-corner-tuch


 

355 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
( 6توضح كيفية تنفيذ أوؿ ) ( 2)   صورة

  ( c2c) جزئيات مف كروشيو
 

 

 
 (c2c) كروشيول قراءة الباتروف البياني( توضح طريقة  3صورة ) 

https://makeanddocrew.com/how-to-corner-to-corner-crochet-c2c-for-
beginners 

وأىـ مايجب الحرص عميو في ىذه الطريقة ىو عممية إدخاؿ ألواف الخيط،  
 4، صورة )  عمى الشكؿ العاـ لمرسـ البياني المراد تنفيذه تحافظحيث أف ىذه العممية 

 أو األوشحة يالفوالشوبطاطيف األطفاؿ بشكؿ خاص لممفارش  ةمناسب وىذه الطريقة ( 
حيث يتـ تنفيذ الرسومات بأشكاؿ بديعة تعتمد عمى الرسومات المختارة لمباترونات 

 .البيانية

 
بطريقة  (c2c)( توضح طريقة تنفيذ كروشيو 4صورة )

 الجرافيتي ) الباتروف البياني (

https://makeanddocrew.com/how-to-corner-to-corner-crochet-c2c-for-beginners
https://makeanddocrew.com/how-to-corner-to-corner-crochet-c2c-for-beginners
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-gingerbread-https://www.repeatcrafterme.com/2015/09/crochet
square.html-pixel-man 

 :) طريقة الوحدات ( الطريقة الثانية

ويمكف تنفيذ ىذه الطريقة باستخداـ باتروف بياني أو بدونو، حيث أف ىذه  
،  وقد تنفذ الوحدة بموف واحد أو عدة  c2cالطريقة تعتمد عمى تنفيذ وحدات بتقنية 

(، بينما تخضع ألوانيا لتشكيؿ الباتروف البياني الذي يضع كؿ وحدة   5ألواف صورة ) 
 (6بياني، كما يتضح مف الصورة  )وني في الشكؿ المف الوحدات المنفذة في ترتيبيا الم

      ( بموف واحد أو عدة ألوافc2c)( توضح طريقة تنفيذ وحدات كروشيو   5صورة ) 
https://ar.pinterest.com/pin/588493876297126161/ 

 
 ( تبعًا لمباتروف البياني لمحصوؿ عمى الشكؿ النيائيc2c)( توضح ترتيب وحدات  6صورة )  

https://www.pinterest.com/pin/319403798563869466/ 

https://www.repeatcrafterme.com/2015/09/crochet-gingerbread-man-pixel-square.html
https://www.repeatcrafterme.com/2015/09/crochet-gingerbread-man-pixel-square.html
https://ar.pinterest.com/pin/588493876297126161/
https://www.pinterest.com/pin/319403798563869466/
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 تقنية كروشيو البسكويت بوب أو " صوفي ديجارد ": -2

نوع مف أنواع الكروشيو الذي يجمع العديد مف التقنيات في تنفيذه، فيو  يعتبر
" التي يشبو قطعة البسكويت التي تعموىا كرة بوب، حيث يمكف تنفيذ قطعة البسكويت 

مف تقنيات متعددة كتقنية وحدات الكروشيو األيرلندي مثؿ تعتبر قاعدة وحدة الكروشيو" 
المعينات أو أي شكؿ ىندسي"، ويمكف أف  –المثمثات  –الدوائر  -وحدات " الزىور 

تنفذ بتقنية الكروشيو الجراني " الجدة " أو تقنية البيكسؿ كروشيو، كذلؾ يمكف تنفيذىا 
العامود "، أو حتى  –النصؼ عامود  –المنزلقة  –مف الغرز األولية لمكروشيو " الحشو 
الرزة "، أما عف  –البميسيو  –الجيرسيو  –المقموبة  –مف الغرز األولية لمتريكو " العدلة 

فذ ككرة بوب كرة البوب التي قد تعموىا أو تستخدـ كوصؿ بيف الوحدات فيمكف أف تن
تنفذ بباتروف  بوبات البؼ " والتي يمكف أف –بوبات مسطحة كاممة أو كنصؼ كرة "

المظير  كروشيو أو باستخداـ إبرة الكانفاة أو بالقماش وجميعيا يتـ حشوىا لكي تعطي
 الالئؽ.

 تقنيات ستخدـحيث ت " صوفي ديجارد "وىو مف أشكاؿ تصميمات الفرنسية 
وقد بدأت في إطالؽ  المنتجات مف الرائعة لتنفيذ مجموعتياوكذلؾ عمالة وفيرة   كثيفة

إسميا عمى ىذه التقنية بدال مف تقنية " البسكويت بوب " لتضفي نوعًا مف الخصوصية 
مجموعتيا المميزة ليا، إال أف الباحثة تجد أف مسمى " البسكويت عمى جميع عناصر 

بوب " معبر أكثر عف تقنية الكروشيو ىذه، إال أننا ال نستطيع أف نغفؿ إنتساب ىذه 
  التقنية لمبتدعتيا " صوفي ديجارد".

-digard-https://www.pedshoes.com/sophie_digard/sophie 
multi.html-in-scarf-energie 

العدد المطموب مف الوحدات والبوبات، ثـ ينفذ التصميـ  ويتـ العمؿ بتجييز 
 (  7)   صورةالمطموب بتشبيؾ الوحدات سابقة التجييز بأحد طرؽ التشبيؾ المناسبة 

https://www.pedshoes.com/sophie_digard/sophie-digard-energie-scarf-in-multi.html
https://www.pedshoes.com/sophie_digard/sophie-digard-energie-scarf-in-multi.html
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 توضح تجييز الوحدات قبل التشبيك( 7صورة )

https://www.pinterest.com/pin/315463148874593569/ 

،      8)   الصورويكوف الشكؿ النيائي لمقطع بعد التشبيؾ كما يتضح لنا مف 
( والتي تمثؿ مجموعة مف المنتجات منفذة بتقنية كروشيو " البسكويت بوب أو   9

 صوفي ديجارد " لممصممة " صوفي ديجارد"

 
 صوفي ديجارد( –( توضح بعض المنتجات المنفذة بتقنية ) البسكويت بوب  8صورة ) 

https://www.pinterest.com/pin/315463148874593569/
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-digard-https://www.pinterest.com/Georgette2014/sophie
collages-digard-collection/sophie/ 

 المرأة المعيمة:

يف النساء الالتي يرأسف المرأة المعيمة عمى أنمنظمة األمـ المتحدة  تصنؼ 
دارة األسرة  يكف ىفأسرا  المسئوالت ماليا عنيا األشخاص االساسيوف في صنع القرار وا 

والالتي يدرف اقتصاديات األسرة ونيابة عف رأس األسرة الذكر الغائب والمساىمة 
 –المنفصالت عف ازواجيف  –المطمقات  –االقتصادية الرئيسية ومف امثمتيا )االرامؿ 

تزوجات مف رجاؿ مسجونيف او عاطميف عف العمؿ أو الميجورات او الالتي اختفي الم
)نشرة ازواجيف خالؿ الحروب او العازبات المعيالت لمعاطميف مف أفراد أسرىف( 

 (2014المجمس القومي لممرأة ،

رأس الماؿ كيفية االستفادة مف عف (   2018  ،يمان عصفورإل)  وفي دراسة 
، قسمت فئات المرأة المعيمة كما المرأة المعيمة لدي النفسي الستثمار القدرات اإلنسانية 

 (  2شكؿ رقـ ) اليتضح مف 

 

 

  ،إيمان عصفور)  ( يوضح فئات المرأة المعيمة  2شكؿ ) 
2018  ) 

 

 

كما أوضحت في نفس الدراسة النسب المخيفة لممرأة المعيمة في المجتمع 
 حيث جاءت كما يمي: المصري،

 

https://www.pinterest.com/Georgette2014/sophie-digard-collection/sophie-digard-collages/
https://www.pinterest.com/Georgette2014/sophie-digard-collection/sophie-digard-collages/
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 األرقام والنسب:

% معظميف يعممف في قطاع غير 35نسبة المرأة المعيمة في مصر حوالي 
% نسبة النساء المعيالت 8116، ينات التعويضات والرعاية الصحيةرسمي تفتقد التأم

نسب اإلناث  ، حيث أف %2613تصؿ نسبة المرأة المعيمة تحت خط الفقر ، و الريفيات
 %( مف عدد السكاف.51نسبة الذكور )بينما %( 49في مصر )

دور الخدمة االجتماعية في تحسيف نوعية الحياة لممرأة عف وفي دراسة ميدانية  
 ( 2013) ىيا بنت عبد الرحمن، قامت بيا الباحثة  المعيمة في المجتمع السعودي

، حددت بمدينة الرياضعمى المستفيدات مف مكتب الضماف االجتماعي النسوي 
فقداف ، وقد جاءت كالتالي: وجود ظاىرة النساء المعيالت ألسرالعوامؿ التي أدت 

عدـ وجود مصدر ، البطالة وانتشارىا بيف األزواج ،ىجر الزوجات، الطالؽ،  الزوج
مرض ، ضعؼ دخؿ األسرة، تعدد الزوجات، إدماف المخدرات ، ثابت لمدخؿ "األرزقي"

 .ة بإعاقة تحوؿ دوف عمموالزوج أو اإلصاب

نتاجية النساء المعيالت  :محددات كفاءة وفاعمية وا 
التي تمثمت في انخفاض المستوى التعميمي لتمؾ الشريحة مف  محددات بشرية: -1

النساء وتفشي األمية بيف أغمبيف، وضعؼ المستوى المياري ليف، وصعوبة 
الحالة الصحية والتغذوية تمقييف تدريبات لتنمية الميارات عالوة عمى انخفاض 

 ليف.

اتضحت في تدني دخؿ األسرة النقدي وانخفاض متوسط  محددات مادية: -2
نصيب الفرد مف ىذا الدخؿ وعدـ قدرتو عمى الوفاء باالحتياجات األساسية 
ألفراد األسرة، عالوة عمى تدني حالة مساكف غالبية المبحوثات وافتقارىا 

 لألجيزة المنزلية الرئيسية.

ظيرت في انخفاض نسبة المتعامالت مع العديد مف  محددات مجتمعية: -3
المنظمات الحكومية واألىمية وانخفاض نسبة المستفيدات مف مظمة التأميف 

  (2003)سيير نور، االجتماعي والتأميف الصحي 
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 إجراءات البحث:

 أواًل: أعداد مواد وأدوات الدراسة:
وىي  ( موضوعات أساسية5تضمف عدد )( 1إعداد البرنامج التدريبي ممحؽ رقـ )

( األيرلندي) المستخدمة الكروشيو تقنيات - األساسية الكروشيو بغرز مربعة وحدات)
 وكرات البونبوف كرات  - " (  c2c) المستخدمة الكروشيو تقنيات"   - "(الجيراني)و

 المختمفة التشبيؾ طرؽ"    - " ( بوب البسكويت) المستخدمة الكروشيو تقنيات " البوب
نياء " األدٔاخ أال وىو  ( موضوع تمييدي1باإلضافة لعدد ) " المنفذة القطع وا 

 .ٔانخاياخ انًغرخذيح ٔذذذٚذ انًُرجاخ "

ف عدد ( وتضم2إعداد أداة قياس المعارؼ ) االختبار المعرفي ( ممحؽ رقـ ) .1
( سؤاؿ إختيار مف متعدد، يتـ االختيار فييا مف بيف أربع بدائؿ بوضع 30)

 دائرة أو عالمة عمى البديؿ الصحيح مف بيف البدائؿ.

( ميارات 9( وتضمنت عدد )3بطاقة مالحظة األداء المياري ممحؽ رقـ ) .2
 تقنيات - األساسية الكروشيو بغرز مربعة وحداتأساسية وىي عمى التوالي ) 

 -المستخدمة الجراني  الكروشيو تقنيات -" األيرلندي "  المستخدمة الكروشيو
بوبات  -كرات البوب  -كرات البونبوف  -  c2cالمستخدمة  الكروشيو اتتقني

 -تقنية الكروشيو المستخدمة البسكويت بوب  -البؼ أو " البوبات المسطحة " 
( ميارة فرعية، وتـ قياس  85إحتوت عمى عدد )، ( طرؽ التشبيؾ المختمفة

" 1، 2، 3منخفض " بأوزاف " –متوسط  –إنجاز األداء بمقياس ثالثي " مرتفع 
عمى التوالي، باإلضافة إال مقياس رابع لمف لـ يقمف بإنجاز الميارة ويحصؿ 

 عمى وزف "صفر".

( محاور 3( وقد تضمنت االستمارة عدد )4مقياس تقدير منتج ممحؽ رقـ ) .3
تقنيات الكروشيو  -أساسية وىي عمى التوالي )الخامات واألدوات المستخدمة 

نياء المنتجات المنفذة (، إحتوت عمى ) -المستخدمة  ( 13طرؽ تشبيؾ وا 
 وفقًا لمقياس خماسى متدرج عمى النحو التالى: وقد تـ القياس ميارة، 
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( 1،  2،  3، 4،  5بأوزاف ) "ممتاز ، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف"مقياس  -
عمى الترتيب، وتـ حساب المدى ، وذلؾ بطرح أصغر وزف مف أعمى وزف في 

( بيدؼ تحديد الطوؿ الفعمي 5( عمى )4(، ثـ قسمة المدى )4=  1 – 5ياس )المق
" يقع بيف ضعيف(، وىذا يعنى أف المستوى " 5  =0.80 4لكؿ مستوى،  وكانت )

( 1.80يقع بيف القيمة ) متوسط"(، وأف المستوى "0.80+  1( وأقؿ مف )1القيمة )
( وأقؿ مف 2.60بيف القيمة ) جيد"(، ويقع المستوى "0.80+  1.80وأقؿ مف )

+ 3.40( وأقؿ مف )3.40يقع بيف القيمة ) جيد جدا"(، والمستوى "0.80+ 2.60)
 (.5.0( إلى )4.20" بيف القيمة )ممتاز(، ويقع المستوى "0.80

 وبذلؾ يكوف الوزف المرجح إلجابات كؿ عبارة مف العبارات عمى النحو التالي:

 )ضعيؼ(  1.79 – 1
 )متوسط (  2.59 – 1.80
 )جيد(  3.39 – 2.60
 )جيد جدا(  4.19 – 3.40
 )ممتاز(  5.0 – 4.20

 ثانيًا: قياس صدق وثبات أدوات الدراسة:
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: -1

استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الحـز اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
(SPSS 25 .في إجراء التحميالت اإلحصائية ) االحصائية المستخدمة في األساليب

 الدراسة:
    .بيرسوف ارتباط معامؿ -1
 ألفا كرونباخ.     معامؿ -2
 معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز -3
 المتوسط واالنحراؼ المعيارى -4
 اختبار "ت" لمعينات المرتبطة )المزدوجة( -5
 اختبار "تحميؿ التبايف األحادى" -6
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 .معادلة نسبة الفعالية -7
 البحث:التحقق من صدق وثبات أدوات  -2

 أواًل: صدق وثبات االختبار المعرفى
 .نتائج صدق االتساق الداخمي لالختبار 

ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمى لالختبار، قامت الباحثة بحساب معامؿ 
بيف درجات كؿ سؤاؿ  والدرجات الكمية لالختبار، وجاءت النتائج كما ىي  االرتباط

 (:1) مبينة في الجدوؿ
 معامالت االرتباط بين درجات كل سؤال والدرجات الكمية لالختبار.(: يوضح 1جدول )

 انذالنخ االحصبئُخ مسزىي انذالنخ مؼبمم االررجبط رلم انسؤال

 دال 0.01 0.56 1

 دال 0.01 0.64 2

 دال 0.01 0.64 3

 دال 0.01 0.60 4

 دال 0.01 0.60 5

 دال 0.01 0.51 6

 دال 0.01 0.69 7

 دال 0.01 0.60 8

 دال 0.01 0.50 9

 دال 0.012 0.45 11

 دال 0.01 0.53 11

 دال 0.025 0.41 12

 دال 0.016 0.44 13

 دال 0.012 0.45 14

 دال 0.01 0.55 15

 دال 0.01 0.64 16

 دال 0.01 0.56 17

 دال 0.01 0.54 18

 دال 0.01 0.51 19

 دال 0.01 0.57 21

 دال 0.01 0.46 21

 دال 0.015 0.44 22

 دال 0.01 0.50 23
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 دال 0.01 0.50 24

 دال 0.01 0.68 25

 دال 0.01 0.54 26

 دال 0.01 0.49 27

 دال 0.026 0.41 28

 دال 0.01 0.60 29

 دال 0.01 0.56 31

( معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ سػػؤاؿ والػػدرجات الكميػػة 1يبػػيف الجػػدوؿ )
وجميعيػػػا دالػػػة إحصػػػائيًا، وبػػػذلؾ ( 0.69 – 0.41لالختبػػػار، حيػػػث تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )

 تعتبر أسئمة االختبار صادقو لما وضعت لقياسو.
 .نتائج الثبات لالختبار 

 وقػػد تحققػػت الباحثػػة مػػف ثبػػات االختبػػار مػػف خػػالؿ طريقػػة معامػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ
 (.2وجاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ )

 

 لالختبار.(: يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ 2جدول )

 مؼبمم أنفب كزووجبخ ػذد األسئهخ  

 0.91 30 انًؼشفٗاالخرثاس 

(، 0.91( قػػػيـ معامػػػؿ الثبػػػات لالختبػػػار، حيػػػث بمغػػػت قيمتػػػو )2يبػػػيف الجػػػدوؿ )
 وىى نسبة ثبات مرتفعة، مما يطمئف الباحثة لنتائج تطبيؽ االختبار.

 .معامالت الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبار المعرفى 
 (: يوضح معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز ألسئمة االختبار المعرفى.3)جدول 

 مؼبمم انزمُُش مؼبمم انصؼىثخ رلم انسؤال

1 0.37 0.73 

2 0.33 0.67 

3 0.30 0.60 

4 0.40 0.80 

5 0.27 0.53 

6 0.37 0.73 

7 0.40 0.80 

8 0.37 0.73 
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9 0.33 0.67 

11 0.30 0.60 

11 0.37 0.73 

12 0.40 0.80 

13 0.33 0.67 

14 0.40 0.80 

15 0.37 0.73 

16 0.30 0.60 

17 0.33 0.67 

18 0.30 0.60 

19 0.37 0.73 

21 0.30 0.60 

21 0.40 0.80 

22 0.27 0.53 

23 0.40 0.80 

24 0.33 0.67 

25 0.30 0.60 

26 0.37 0.73 

27 0.30 0.60 

28 0.37 0.73 

29 0.27 0.53 

31 0.30 0.60 

 ( يتبيف األتى:3مف الجدوؿ )
 – 0.27تراوحت قيـ معامؿ الصعوبة ألسئمة االختبار المعرفى ما بيف )  -

(  بأف االختبار يعد جيدا إذا تراوح Bloom, 1971(، ويشير بموـ )0.40
، Bloom, 1971:66)(  )0.80 – 0.20معدؿ صعوبة فقراتو بيف )

( فاف تمؾ 0.20( أو تقؿ عف )0.80)فالفقرات التى تزيد نسبة صعوبتيا عف 
الفقرات تحتاج إلى تعديؿ أو حذؼ مف االختبار لكى يكوف مناسبا )الظاىر 

 (. 77، ص  1981( ، )الزوبعى وآخروف، 129 – 128:  2002وآخروف ، 
( 0.80 – 0.53تراوحت معامالت التمييز ألسئمة االختبار المعرفى ما بيف )  -

 , Ebel( وفقا لمعيار )  0.30ت قوتيا التمييزية )وتكوف الفقرة جيدة إذا كان
(، 0.30( ، والذي يشير إلى كوف الفقرة جيدة إذا كانت قوتيا التمييزية )1972

النبياف، موسى وكمما زاد معامؿ تمييز الفقرة الموجب كانت الفقرة أفضؿ )
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التمييزية لفقرات االختبار  ة، مما يدؿ عمى أف القدر ( 434، ص  2004
  مناسبة.

 ثانيًا: بطاقة مالحظة األداء الميارى
 .نتائج صدق االتساق الداخمي لمبطاقة 

ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمى لمبطاقة، قامت الباحثة بحساب معامؿ 
 بيف درجات كؿ ميارة فرعية والدرجات الكمية لمميارة الرئيسية التى تنتمى إلييا، االرتباط

 (:4) وجاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ
(: يوضح معامالت االرتباط بين درجات كل ميارة فرعية والدرجات الكمية لمميارة الرئيسية 4جدول )

 التى تنتمى إلييا.

انمهبراد 

 انزئُسُخ
 انمهبراد انفزػُخ

مؼبمم 

 االررجبط

مسزىي 

 انذالنخ

انذالنخ 

 االحصبئُخ

وحذاد 

مزثؼخ 

ثغزس 

انكزوشُه 

 األسبسُخ

 دال 0.01 0.65 لايد تؼًم عطش انثذاٚح ًٚماط يُاعة نؼُٛح غشصج انذشٕ انًطهٕتح

 دال 0.011 0.46 َفزخ غشصج انذشٕ تطشٚمح صذٛذح

 دال 0.01 0.63 أَٓد ػُٛح غشصج انذشٕ تطشٚمح صذٛذح

 دال 0.01 0.49 لايد تؼًم دجى ػُٛح غشصج انذشٕ تُفظ انًماط انًطهٕب
لايد تؼًم عطش انثذاٚح ًٚماط يُاعة نؼُٛح غشصج َصف انؼايٕد 

 انًطهٕتح
 دال 0.01 0.60

 دال 0.019 0.42 َفزخ غشصج َصف انؼايٕد تطشٚمح صذٛذح

 دال 0.01 0.61 أَٓد ػُٛح غشصج َصف انؼايٕد تطشٚمح صذٛذح

 دال 0.01 0.52 لايد تؼًم دجى ػُٛح غشصج َصف انؼايٕد تُفظ انًماط انًطهٕب
لايد تؼًم عطش انثذاٚح ًٚماط يُاعة نؼُٛح غشصج انؼايٕد تهفح 

 انًطهٕتح
 دال 0.011 0.46

 دال 0.01 0.51 َفزخ غشصج انؼايٕد تهفح تطشٚمح صذٛذح

 دال 0.01 0.61 أَٓد ػُٛح غشصج انؼايٕد تهفح تطشٚمح صذٛذح

 دال 0.01 0.51 لايد تؼًم دجى ػُٛح غشصج انؼايٕد تهفح تُفظ انًماط انًطهٕب

رمىُبد 

انكزوشُه 

انمسزخذمخ 

 )األَزنىذٌ(

 دال 0.01 0.67 َفزخ دهمح انثذاٚح نهضْشج ) انرصًٛى األٔل( تاالذغاع انًطهٕب

 دال 0.01 0.61 ( ترالخ نهضْشج )انرصًٛى األٔل( تُجاح5لايد تؼًم ػذد )

 دال 0.024 0.41 أَٓد انضْشج )انرصًٛى األٔل( تشكم صذٛخ

 دال 0.013 0.45 دهمح انثذاٚح نهضْشج )انرصًٛى انثاَٙ( تاالذغاع انًطهٕب َفزخ
َفزخ انغطش غشص انغطش انثاَٙ ) انرصًٛى انثاَٙ( تاألػذاد ٔانرشذٛة 

 انصذٙ
 دال 0.01 0.79

 دال 0.01 0.72 ( ترالخ نهضْشج )انرصًٛى انثاَٙ( تُجاح5لايد تؼًم ػذد )

 دال 0.01 0.63 تشكم صذٛخ أَٓد انضْشج )انرصًٛى انثاَٙ(

 دال 0.023 0.41 َفزخ دهمح انثذاٚح نهضْشج ) انرصًٛى انثانث( تاالذغاع انًطهٕب

 دال 0.01 0.65 يألخ دهمح انثذاٚح ) انرصًٛى انثانث( تؼًأٚذ تهفح تانؼذد انصذٛخ

 دال 0.01 0.69انغطش انثانث  -لايد تؼًم انًشدهح األٔنٗ يٍ ترالخ انضْشج انثًاَٛح 
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 انرصًٛى انثانث( تأػذاد انغشص ٔانرشذٛة انًطهٕبفٙ ) 

أذًد انًشدهح انثاَٛح يٍ ترالخ انضْشج )انغطش انشاتغ فٙ انرصًٛى 

 انثانث( تأػذاد انغشص ٔانرشذٛة انًطهٕب
 دال 0.01 0.60

 دال 0.01 0.55 أَٓد انضْشج )انرصًٛى انثانث( تشكم صذٛخ.

 دال 0.01 0.55 نهضْشج ) انرصًٛى انشاتغ( تاالذغاع انًطهٕبَفزخ دهمح انثذاٚح 
يألخ دهمح انثذاٚح ) انرصًٛى انشاتغ( تؼًأٚذ تهفح ٔعالعم تانؼذد 

 انصذٛخ
 دال 0.01 0.64

انغطش انثانث فٙ  -لايد تؼًم انًشدهح األٔنٗ يٍ ترالخ انضْشج انغرح 

 ) انرصًٛى انشاتغ( تأػذاد انغشص ٔانرشذٛة انًطهٕب
 دال 0.01 0.57

أذًد انًشدهح انثاَٛح يٍ ترالخ انضْشج )انغطش انشاتغ فٙ انرصًٛى 

 انشاتغ( تأػذاد انغشص ٔانرشذٛة انًطهٕب
 دال 0.012 0.45

 دال 0.01 0.61 أَٓد انضْشج )انرصًٛى انشاتغ( تشكم صذٛخ

رمىُبد 

انكزوشُه 

انمسزخذمخ 

 )انجزاوٍ(

 دال 0.01 0.74 األٔل تاالذغاع انًطهٕبَفزخ دهمح انثذاٚح نًشتغ انجشاَٙ 
أذًد انغطش انثاَٙ )نًشتغ انجشاَٙ انرصًٛى األٔل( تركشاس ػذد 

 انؼًأٚذ ٔانغالعم تُجاح نهذصٕل ػهٗ انٕدذج انًشتؼح األٔنٗ
 دال 0.01 0.78

 دال 0.01 0.59 ػذد انؼًأٚذ ٔانغالعم تُجا
األٔل( تركشاس ػذد أذًد انغطش انشاتغ )نًشتغ انجشاَٙ انرصًٛى 

 انؼًأٚذ ٔانغالعم تُجاح
 دال 0.01 0.73

 دال 0.02 0.42 أَٓد يشتغ انجشاَٙ ) انرصًٛى األٔل ( تشكم صذٛخ
َفزخ دهمح انثذاٚح نًشتغ انجشاَٙ انثاَٙ ) انرصًٛى انثاَٙ ( تاالذغاع 

 انًطهٕب
 دال 0.01 0.80

انرصًٛى انثاَٙ ( تركشاس أذًد انغطش انثاَٙ نًشتغ انجشاَٙ انثاَٙ ) 

 ػذد انؼًأٚذ ٔانغالعم تُجاح نهذصٕل ػهٗ انٕدذج انًشتؼح األٔنٗ
 دال 0.01 0.82

َفزخ انغطش انثانث نًشتغ انجشاَٙ انثاَٙ ) انرصًٛى انثاَٙ ( تركشاس 

 ػذد انؼًأٚذ ٔانغالعم تُجاح ٔانذصٕل ػهٗ شكم يؼٍٛ
 دال 0.01 0.52

انجشاَٙ انثاَٙ ) انرصًٛى انثاَٙ ( تركشاس أذًد انغطش انشاتغ نًشتغ 

 ػذد انؼًأٚذ ٔانغالعم تُجاح ٔانؼٕدج نشكم انًشتغ انُٓائٙ
 دال 0.015 0.44

َفزخ انغطش انخايظ نرٕعٛغ يشتغ انجشاَٙ انثاَٙ ) انُصًٛى انثاَٙ( 

 تركشاس غشصج انذشٕ ٔانغهغهح تشكم صذٛخ
 دال 0.01 0.79

ذٕعٛغ يشتغ انجشاَٙ انثاَٙ ) انرصًٛى َفزخ انغطش انغادط نضٚادج 

 انثاَٙ ( تركشاس غشصج انؼايٕد تهفح ٔانغهغح تشكم صذٛخ
 دال 0.01 0.82

 دال 0.01 0.82 أَٓد يشتغ انجشاَٙ ) انرصًٛى انثاَٙ( تشكم صذٛخ

رمىُبد 

انكزوشُه 

انمسزخذمخ 

)سً رى 

 سً(

 دال 0.01 0.64 صذٛخذمٕو تؼًم تذاٚح يشتغ عٙ ذٕ عٙ ) انكٕسَش األٔل ( تشكم 

 دال 0.01 0.60 ( تانرضاٚذ نهٕصٕل نمطش انٕدذج 4، 3، 2ذمٕو تؼًم انغطٕس ) 

 دال 0.01 0.53 ( تانرُالص ٜذًاو انٕدذج انًشتؼح7، 6، 5ذكًم انغطٕس ) 

 دال 0.01 0.60 ذُٓٙ انٕدذج انًشتؼح يٍ عٙ ذٕ عٙ تانذجى انًطهٕب
عٙ ذٕ عٙ ػهٗ انٕدذج األٔنٗ تطشٚمح  ذثُٙ انٕدذج انثاَٛح يٍ كشٔشّٛ

 ذشثٛك عٙ ذٕ عٙ. تشكم صذٛخ
 دال 0.01 0.57

 دال 0.01 0.52 ذشذة تُاء انٕدذاخ ػهٗ تؼضٓا انثؼض طثماً ألنٕاٌ انرصًٛى انًٕضٕع
ذكشس تُاء انٕدذاخ طثماً نؼذد انٕدذاخ انًطهٕب فٙ انرصًٛى  

 انًٕضٕع
 دال 0.01 0.59

كشٔشّٛ عٙ ذٕ عٙ انًُفصهح نرشثٛكٓا تطشق ذُفز ػذد يٍ ٔدذاخ 

 أخشٖ تاألنٕاٌ انًطهٕتح
 دال 0.01 0.64

ذُفز ػذد يٍ ٔدذاخ كشٔشّٛ عٙ ذٕ عٙ انًُفصهح نرشثٛكٓا تطشق 

 أخشج تاألػذاد انًطهٕتح
 دال 0.018 0.43

 دال 0.01 0.50 أدجاو انمطغ انًُفزج تطشٚمح يُفصهح يرغأٚح ٔيرطاتمح

 دال 0.01 0.64 ذغرخذو خٕٛط انصٕف راخ انرخاَح انًُاعثح نرُفٛز كشاخ انثَٕثٌٕكزاد 
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 دال 0.01 0.78 ذُفز كشاخ انثَٕثٌٕ تانذجى انًطهٕب نهرصًٛى انًشاد ذُفٛزِ انجىوجىن 
ذغرخذو انطشٚمح انًُاعثح نرُفٛز كشاخ انثَٕثٌٕ يٍ دٛث االدٔاخ 

 انًرادح
 دال 0.01 0.75

 دال 0.01 0.77 نهذصٕل ػهٗ كشج يُرظًحذهف انخٕٛط تطشٚمح عهًٛح 

 دال 0.01 0.84 خٛظ انشتظ يشذٔد ٔيشتٕط تطشٚمح صذٛذح

 دال 0.01 0.52 ذمص انخٛظ تطشٚمح صذٛذح نهذصٕل ػهٗ انشكم انًثانٙ نهكشج

 دال 0.01 0.77 ذُفز انكٕس تاألػذاد انًطهٕتح نهرصًٛى انًشاد ذُفٛزِ

كزاد 

 انجىة

 دال 0.01 0.85 ثهث انرضاٚذ ( يٍ انكشج ترضاٚذ يُرظىذُفز انثهث األٔل ) 

 دال 0.01 0.64 ذُٓٙ انثهث األٔعظ ) ثهث انثثاخ ( يٍ انكشج تشكم صذٛخ

 دال 0.01 0.61 ذذشٕ انكشج أثُاء ػًم انثهث األخٛش تشكم جٛذ

 دال 0.01 0.85 ذُٓٙ انكشج تاذًاو انثهث األخٛش ) ثهث انرُالص( ترُالص يُرظى

 دال 0.01 0.85 ذُظف أطشاف انخٛظ تشكم يخرفٙ

ثىثبد 

انجف أو 

)انجىثبد 

 انمسطحخ(

 دال 0.01 0.68 ذُفز تٕتاخ انثف تاعرخذاو اتشج انكشٔشّٛ طثما نهثاذشٌٔ انًؼطٗ

 دال 0.01 0.59 دجى انثٕتاخ انًُفزج تاعرخذاو اتشج انكشٔشّٛ يرغأٚح

 دال 0.01 0.64 تشكم يُرظى ذُفز تٕتاخ انثف تاعرخذاو إتشج انكاَفاِ

 دال 0.01 0.71 دجى انثٕتاخ نًُفزج تاعرخذاو إتشج انكاَفاِ يرغأٚح

 دال 0.01 0.80 ذُٓٙ تٕتاخ انثف انًُفزج يٍ انًاػ تشكم َظٛف

 دال 0.01 0.66 ذذشٕ تٕتاخ انثف انًُفزج يٍ انمًا تشكم صذٛخ

 دال 0.01 0.53 دجى تٕتاخ انثف انًُفزج يٍ انمًاػ يرغأ٘

رمىُخ 

انكزوشُه 

انمسزخذمخ 

انجسكىَذ 

 ثىة

ذثثد كشاخ انثٕب ػهٗ ٔدذاخ انكشٔشّٛ انًُفزج يٍ انغشص األٔنٛح 

 تشكم صذٛخ
 دال 0.01 0.60

ذثثد تٕتاخ انثف انًُفزج تاتشج انكشٔشّٛ ػهٗ ٔدذاخ انكشٔشّٛ 

 األٚشنُذ٘ تشكم صذٛخ
 دال 0.01 0.59

تاتشج انكشٔشّ ػهٗ ٔدذاخ انكشٔشّ انجشاَٙ ذثثد تٕتاخ انة انًُفزج 

 تشكم صذٛخ
 دال 0.01 0.72

ذثثد كشاخ انثٕب ػهٗ أياكٍ ٔصم ٔدذاخ انجشاَٙ انًشتؼح تشكم 

 جًانٙ
 دال 0.01 0.76

 دال 0.01 0.67 ذؼذ ٔدذاخ يٍ كشٔشّٛ انثغكٕٚد تٕب ذُاعة انرصًٛى انًشاد ذُفٛزِ
ٔٔدذاخ انكشٔشّٛ انرٙ عرٕضغ ذثركش فٙ ذُغٛك أنٕاٌ تٕتاخ انثف 

 ػهٛٓا نؼًم )ٔدذاخ انثغكٕٚد تٕب
 دال 0.01 0.59

طزق 

انزشجُك 

 انمخزهفخ

 دال 0.01 0.69 ذخراس طشٚمح انرشثٛك انًُاعثح نهٕدذاخ انًشاد ذشثٛكٓا
ذغرخذو غشصج انًُضنمح فٙ ذشثٛك ٔدذاخ انكشٔشّٛ انًُفزج يٍ انغشص 

 األٔنٛح تإذماٌ
 دال 0.01 0.68

 دال 0.01 0.69 ذخفٙ تذاٚاخ َٔٓاٚاخ خٕٛط انرشثٛك تطشٚمح َظٛفح

 دال 0.01 0.79 ذشثك ٔدذاخ انجشاَٙ تاعرخذاو غشصج انًُضنمح تطشٚمح عهًٛح
ذُٓٙ انرشثٛك تانغشص انًخفٛح تشكم صذٛخ ال ٚظٓش خٕٛط انرشثٛك يٍ 

 ػهٗ ٔجّ انؼًم
 دال 0.01 0.46

انرشثٛك تاعرخذاو غشصج انؼايٕد ذصم ٔدذاخ انكشٔشّٛ تطشٚمح 

 ٔانغهغح نرٕعٛغ انؼًم تُجاح
 دال 0.01 0.46

ذجٛذ اخرٛاس أنٕاٌ خٕٛط انرشثٛك فٙ انطشق انرٙ ذظٓش فٛٓا ْزِ انخٕٛط 

 تشكم جًانٙ
 دال 0.019 0.43

 دال 0.01 0.82 ذشثك ٔدذاخ انكشٔشّٛ تاعرخذاو غشص انغشاجح انًخفٛح تشكم عهٛى
ذشثٛك انٕسداخ تاعرخذاو إتشج انكاَفاِ ) انٕصم أٔ ذغرخذو طشٚمح 

 انرُظٛف ( تطشٚمح صذٛذح
 دال 0.01 0.89
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( معػػامالت االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ ميػػارة فرعيػػة والػػدرجات 4يبػػيف الجػػدوؿ )
( 0.88 – 0.42الكميػػػة لمميػػػارة الرئيسػػػية التػػػى تنتمػػػى إلييػػػا، حيػػػث تراوحػػػت مػػػا بػػػيف )

 تعتبر الميارات الفرعية صادقو لما وضعت لقياسو.وجميعيا دالة إحصائيًا، وبذلؾ 
 .نتائج الصدق البنائى لبطاقة مالحظة األداء الميارى 

 ولمتحقؽ مف الصدؽ البنائى لالختبار، قامت الباحثة بحساب معامؿ االرتباط
بيف الدرجات الكمية لكؿ ميارة رئيسية والدرجات الكمية لمبطاقة، وجاءت النتائج كما ىي 

 (:5) الجدوؿمبينة في 
(: يوضح معامالت االرتباط بين الدرجات الكمية لكل ميارة من الميارات والدرجات الكمية 5جدول )

 لمبطاقة.

 انمهبراد انزئُسُخ
مؼبمم 

 االررجبط

مسزىي 

 انذالنخ

انذالنخ 

 االحصبئُخ

 دال 0.01 0.82 ٔدذاخ يشتؼح تغشص انكشٔشّٛ األعاعٛح

 دال 0.01 0.91 )األٚشنُذ٘(ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح 

 دال 0.01 0.93 ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )انجشاَٙ(

 دال 0.01 0.79 ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )عٗ ذٕ عٗ(

 دال 0.01 0.93 كشاخ انثَٕثٌٕ 

 دال 0.01 0.86 كشاخ انثٕب

 دال 0.01 0.78 تٕتاخ انثف أٔ )انثٕتاخ انًغطذح(

 دال 0.01 0.74 انًغرخذيح انثغكٕٚد تٕبذمُٛح انكشٔشّٛ 

 دال 0.01 0.91 طشق انرشثٛك انًخرهفح

( معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف الػػػػدرجات الكميػػػػة لكػػػػؿ ميػػػػارة مػػػػف 5يبػػػػيف الجػػػػدوؿ )
(، وجميعيػا 0.93 - 0.74الميارات والػدرجات الكميػة لمبطاقػة، حيػث تراوحػت مػا بػيف )

 الميارات الرئيسية.دالة إحصائيًا، مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس 
 .نتائج الثبات بطاقة مالحظة األداء الميارى 

وقػػد تحققػػت الباحثػػة مػػف ثبػػات بطاقػػة المالحظػػة مػػف خػػالؿ طريقػػة معامػػؿ ألفػػا 
 (.6وجاءت النتائج كما ىي مبينة في الجدوؿ ) كرونباخ
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 (: يوضح  نتائج اختبار ألفا كرونباخ لبطاقة المالحظة.6جدول )

 أنفب كزووجبخمؼبمم  ػذد انجىىد  

 1994 85 ثطبلخ مالحظخ األداء انمهبري

(، 0.94( قيمػػة معامػػؿ الثبػػات لبطاقػػة المالحظػػة، حيػػث بمػػ  )6يبػػيف الجػػدوؿ )
 وىى نسبة ثبات مرتفعة، مما يطمئف الباحثة لنتائج تطبيؽ البطاقة.

 صدق المالحظين لبطاقة المالحظة

طريقة ألفا كرونباخ لحساب ولمتحقؽ مف صدؽ المالحظيف، استخدمت الباحثة 
الميارى، وجاءت  االرتباط الداخمى بيف درجات المالحظيف لبطاقة مالحظة األداء

 (:8( و)7النتائج كما ىى مبينة فى الجدوليف )
االرتباط الداخمى )صدق المالحظين( بين درجات المالحظين فى التطبيق القبمى لبطاقة  (:7جدول )

 .مالحظة األداء الميارى

 انمهبراد انزئُسُخ
مؼبمم 

 االررجبط

مسزىي 

 انذالنخ

انذالنخ 

 االحصبئُخ

 دال 0.001 0.93 ٔدذاخ يشتؼح تغشص انكشٔشّٛ األعاعٛح

 دال 0.001 0.96 ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )األٚشنُذ٘(

 دال 0.001 0.92 ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )انجشاَٙ(

 دال 0.001 0.97 عٗ(ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )عٗ ذٕ 

 دال 0.001 0.98 كشاخ انثَٕثٌٕ 

 دال 0.001 0.95 كشاخ انثٕب

 دال 0.001 0.93 تٕتاخ انثف أٔ )انثٕتاخ انًغطذح(

 دال 0.001 0.97 ذمُٛح انكشٔشّٛ انًغرخذيح انثغكٕٚد تٕب

 دال 0.001 0.94 طشق انرشثٛك انًخرهفح

 دال 19111 1997 ثطبلخ مالحظخ انجبوت انمهبري

( معامػػؿ االرتبػػاط )االرتبػاط الػػداخمى( بػػيف درجػػات المالحظػػيف 7يبػيف الجػػدوؿ )
 – 0.92فػػى التطبيػػؽ القبمػػى لبطاقػػة مالحظػػة األداء الميػػارى، حيػػث تراوحػػت مػػا بػػيف ) 

( لمبطاقػة ككػؿ، وجميعيػا دالػة عنػد مسػتوى الداللػػة 0.97( لمميػارات الرئيسػية، و)0.98
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قبػػػؿ  المالحظػػػيف نحػػػو األداء الميػػػارى ألفػػػراد العينػػػة(، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى اتفػػػاؽ 0.001)
 استخداـ البرنامج التدريبي.

 نجطبلخفً انزطجُك انجؼذي  انمالحظُه درجبد ثُهاالررجبط انذاخهً )صذق انمالحظُه(  :(8جذول )

 9انمهبري األداء مالحظخ

 انمهبراد انزئُسُخ
مؼبمم 

 االررجبط

مسزىي 

 انذالنخ

انذالنخ 

 االحصبئُخ

 دال 0.001 0.94 يشتؼح تغشص انكشٔشّٛ األعاعٛح ٔدذاخ

 دال 0.001 0.91 ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )األٚشنُذ٘(

 دال 0.001 0.97 ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )انجشاَٙ(

 دال 0.001 0.94 ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح )عٗ ذٕ عٗ(

 دال 0.001 0.93 كشاخ انثَٕثٌٕ 

 دال 0.001 0.90 كشاخ انثٕب

 دال 0.001 0.92 تٕتاخ انثف أٔ )انثٕتاخ انًغطذح(

 دال 0.001 0.96 ذمُٛح انكشٔشّٛ انًغرخذيح انثغكٕٚد تٕب

 دال 0.001 0.95 طشق انرشثٛك انًخرهفح

 دال 19111 1996 ثطبلخ مالحظخ انجبوت انمهبري

( معامػػؿ االرتبػػاط )االرتبػاط الػػداخمى( بػػيف درجػػات المالحظػػيف 8يبػيف الجػػدوؿ )
 – 0.90فى التطبيؽ البعدى لبطاقػة مالحظػة األداء الميػارى، حيػث تراوحػت مػا بػيف ) 

( لمبطاقػة ككػؿ، وجميعيػا دالػة عنػد مسػتوى الداللػػة 0.96( لمميػارات الرئيسػية، و)0.97
لميػػػػارى ألفػػػػراد العينػػػػة بعػػػػد ( ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى اتفػػػػاؽ المالحظػػػػيف نحػػػػو األداء ا0.001)

 استخداـ البرنامج التدريبي 
 ثالثًا: تطبيق البرنامج:

تـ تطبيؽ البرنامج ضمف فاعميات أسبوع )ريادة األعماؿ( الذي نفذه المجمس  -1
 16القومي لممرأة بالتعاوف مع ىيئة األمـ المتحدة لشئوف المرأة خالؿ الفترة مف 

( ساعات يوميًا مف الساعة 7بواقع )وتمت المقاءات  ، 2020فبراير  20: 
ظيرًا، عدا اليـو  12.5:  12ـ تتخمميا فترة استراحة مف الساعة 4ص :  8.5

األوؿ ) المقاء التمييدي( حيث تـ عمى موقع التواصؿ االجتماعي ) واتس آب 
 طبقًا لمجدوؿ التالي. ( ساعات فقط،4( لمدة )



 

372 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 مالحظات المحتوى المقاء الساعة اليوم م

1 

 األول
 الموافق السبت

15  /2  /
2020 

بداية من 
 م9م: 5

 
 التمييدي

"األدوات والخامات المستخدمة 
 وتحديد المنتجات"

وقد تم ىذا المقاء من خالل 
جروب الواتس آب المكون من 
المتدربات من قبل العضوة 

المختصة من المجمس القومي 
 لممرأة

 
إستكماال لمعمل يوميًا 
كانت تتم المتابعة 

خالل جروب من 
الواتس آب عمى 
مدار اليوم والميمة، 
لإلجابة عمى 

استفسارات المتدربات 
ومتابعة إتمام باقي 
الوحدات المطموب 
 –تنفيذىا في المنزل 
نظرًا لضيق فترة 

 التدريب

2 

 الثاني

 ألحدالموافق ا
16  /2  /

2020 

بداية من 
ص : 8.5
 م4

 

 األول

 

وحدات مربعة بغرز الكروشيو 
 األساسية

3 

 الثالث

 الموافق ااإلثنين
17  /2  /

2020 

بداية من 
ص : 8.5
 م4

 

 الثاني

 

"تقنيات الكروشيو المستخدمة 
 )األيرلندي( و)الجيراني("

4 

 الرابع

 الموافق االثالثاء
18  /2  /

2020 

بداية من 
ص : 8.5
 م4

 

 الثالث

 

" تقنيات الكروشيو المستخدمة 
 )سي تو سي ( "

5 

 الخامس

 األربعاءالموافق 
19  /2  /

2020 

بداية من 
ص : 8.5
 م4

 

 الرابع

 

 "  كرات البونبون وكرات البوب "
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( متدربات 10( مجموعات بواقع )5وقد تـ التدريب بتقسيـ عينة المتدربات ؿ) 
 في كؿ مجموعة وقد تـ تقسيـ التدريب لمراحؿ في كؿ جزئية مف أجزائو، كما يمي:

  شرح الجانب النظري ومناقشة المتدربات وعرض التقنيات المتبعة
باستخداـ ) الداتا شو ( لجميع وخطوات العمؿ مف قبؿ المدربة 

 المتدربات في وقت واحد.
  تحديد الوحدة المطموب تنفيذىا باستخداـ تقنية الكروشيو وعرضيا

بصورة مكبرة عمى شاشة ) الداتا شو ( حتى تكوف في مجاؿ رؤية 
 جميع المتدربات.

 (2متابعة عمؿ المتدربات في المجموعات المقسمة مف قبؿ المدربة و )
المتخصصات في مجاؿ الكروشيو بالتناوب عمى جميع مف 

المجموعات لمتصويب والتعديؿ لمتأكد مف إنجاز جميع المتدربات 
 لمميارة المطموبة.

بعد االنتياء مف البرنامج التدريبي قامت الباحثة بإعداد ممحؽ لبعض المنتجات  -2
مف قبؿ  المنفذة مف قبؿ المتدربات والتي تـ تطبيؽ بطاقة تقييـ منتج عمييا

السادة المتخصصيف، وكذلؾ عمؿ توصيؼ مبسط لكؿ منتج مف المنتجات 
 (.5ممحؽ )

 
 
 
 

6 
 السادس

 الموافق الخميس
20  /2  /

2020 

ص: 8.5
 ظيراً 12

   
 الخامس

"تقنيات الكروشيو المستخدمة 
)البسكويت بوب "صوفي 

 ديجارد"("

7 
ظيرا 12.5
 م4: 

"   طرق التشبيك المختمفة  السادس
نياء القطع المنفذة "  وا 
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 نتائج البحث )تحميميا وتفسيرىا(

 اختبارات الفروض االحصائية:

 نتائج اختبارات الفروض االحصائية لمدراسة

  :نتائج الفرض األول لمدراسة 
 ≥وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ت"ينص الفرض األوؿ عمى أنو 

( بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقين القبمى والبعدى الختبار 0.05)
 ".التحصيل المعرفي لممعارف التي يتضمنيا البرنامج التدريبي

والختبار صحة ىذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمعينات المزدوجة 
 (:10لنتائج كما ىو مبيف بالجدوؿ ))المرتبطة(، وجاءت ا

(: يوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقين القبمى 10جدول )
 والبعدى الختبار التحصيل المعرفي لممعارف التي يتضمنيا البرنامج التدريبي.

 رطجُك االخزجبر
مزىسط 

 انذرجبد

االوحزاف 

 انمؼُبري

 اخزجبر "د"

 )د(
 درجبد

 انحزَخ

 مسزىي

 انذالنخ

 1.60 6.06 انرطثٛك انمثهٗ
69.80 49 0.001 

 1.54 28.04 انرطثٛك انثؼذٖ

( يبيف نتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات أفراد 10الجدوؿ )
العينة في التطبيقيف القبمى والبعدى الختبار التحصيؿ المعرفي لممعارؼ التي يتضمنيا 

(، ومتوسط 6.06حيث بم  متوسط درجاتيـ فى التطبيؽ القبمى )البرنامج التدريبي، 
( ومستوى الداللة 69.80(، وبمغت قيمة "ت" )28.04درجاتيـ في التطبيؽ البعدى )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف التطبيقيف فى اختبار 0.001)
 التحصيؿ المعرفى لصالح التطبيؽ البعدى.

 ( يوضح ذلؾ:3والشكؿ )
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صيل (: يوضح متوسطى درجات أفراد العينة فى التطبيقين القبمى والبعدى الختبار التح3شكل )
 المعرفي لممعارف التي يتضمنيا البرنامج التدريبي.

، يتبين تحقق الفرض األول لمدراسة (3( ونتائجو والشكل )10من الجدول )
وىذا يدل عمى أن البرنامج المعد من قبل الدارسة قد أحدث فرقًا في التحصيل 

وترجع المعرفي لدي عينة البحث في مجموعة المعارف التي تضمنيا البرنامج، 
الباحثة ىذه النتيجة لسيولة مجموعة المعارف والمعمومات وسالسة عرضيا عمى 

( و إيناس بدير و رشا 2020عينة البحث، وىذا يتفق مع دراسة راوية الصعيد )
 (.2007راغب ) 

  :نتائج الفرض الثانى لمدراسة 
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  "ينص الفرض الثانى عمى أنو 

( بين متوسطي درجات أفراد العينة في التطبيقين القبمى والبعدى لبطاقة 0.05) ≥
 .مالحظة األداء الميارى"

والختبار صحة ىذا الفرض، استخدمت الباحثة اختبار "ت" لمعينات المزدوجة 
 (:11)المرتبطة(، وجاءت النتائج كما ىو مبيف بالجدوؿ )
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درجات أفراد العينة في التطبيقين القبمي والبعدي  (: يوضح داللة الفروق بين متوسطي11جدول )
 لبطاقة مالحظة األداء المياري.

 رطجُك انجطبلخ انمهبراد انزئُسُخ
مزىسط 

 انذرجبد

االوحزاف 

 انمؼُبري

 اخزجبر "د"

لُمخ 

 )د(

 درجبد

 انحزَخ

 مسزىي

 انذالنخ

ٔدذاخ يشتؼح تغشص 

 انكشٔشّٛ األعاعٛح

 1.03 9.36 انرطثٛك انمثهٗ
37.49 49 19111 

 4.50 34.32 انرطثٛك انثؼذٖ

ذمُٛاخ انكشٔشّٛ 

 انًغرخذيح )األٚشنُذ٘(

 1.24 15.96 انرطثٛك انمثهٗ
35.51 49 19111 

 6.35 48.48 انرطثٛك انثؼذٖ

ذمُٛاخ انكشٔشّٛ 

 انًغرخذيح )انجشاَٙ(

 1.39 9.52 انرطثٛك انمثهٗ
32.43 49 19111 

 5.19 34.20 انرطثٛك انثؼذٖ

ذمُٛاخ انكشٔشّٛ 

 انًغرخذيح )عٗ ذٕ عٗ(

 1.16 5.92 انرطثٛك انمثهٗ
32.10 49 19111 

 4.57 26.76 انرطثٛك انثؼذٖ

 كشاخ انثَٕثٌٕ 
 1.23 5.80 انرطثٛك انمثهٗ

31.75 49 19111 
 2.63 19.48 انرطثٛك انثؼذٖ

 كشاخ انثٕب
 1.40 4.26 انرطثٛك انمثهٗ

21.10 49 19111 
 2.66 13.70 انرطثٛك انثؼذٖ

تٕتاخ انثف أٔ )انثٕتاخ 

 انًغطذح(

 1.25 5.94 انرطثٛك انمثهٗ
24.47 49 19111 

 3.03 17.96 انرطثٛك انثؼذٖ

ذمُٛح انكشٔشّٛ انًغرخذيح 

 انثغكٕٚد تٕب

 1.27 6.18 انرطثٛك انمثهٗ
39.82 49 19111 

 1.64 16.52 انرطثٛك انثؼذٖ

 انرشثٛك انًخرهفحطشق 
 1.95 9.24 انرطثٛك انمثهٗ

32.00 49 19111 
 2.24 22.86 انرطثٛك انثؼذٖ

ثطبلخ مالحظخ انذاء 

 انمهبري

 5971 72918 انزطجُك انمجهً
65928 49 19111 

 16914 234928 انزطجُك انجؼذي

( يبيف نتائج اختبار "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 11الجدوؿ )
حيث طالبات أفراد العينة في التطبيقيف القبمي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء المياري، 

جاءت متوسطات درجاتيـ فى التطبيؽ البعدى لمميارات أعمى منيا فى التطبيؽ القبمى، 
 – 21.10حت قيـ "ت" لمميارات ما بيف )(، وتراو 2كما ىو مبيف فى الجدوؿ )

(، وبم  متوسط درجات أفراد العينة 0.001( وجميعيا دالة عند مستوى داللة )39.82
(، فى حيف بم  متوسط درجاتيـ فى التطبيؽ 72.18فى التطبيؽ القبمى لمبطاقة ككؿ )
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(، مما 0.001( ومستوى الداللة )65.28(،  وبمغت قيمة "ت" )234.28البعدى ليا )
بطاقة مالحظة األداء ف التطبيقيف فى يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بي

 لصالح التطبيؽ البعدى. الميارى
 ( يوضحاف ذلؾ:5( و)4والشكميف البيانييف )

 

 

 (: متوسطي درجات أفراد العينة فى التطبيقين القبمى والبعدى لمميارات.4شكل )

 

 

 لبطاقة المالحظة(: متوسطى الدرجات الكمية ألفراد العينة فى التطبيقين القبمى والبعدى 5شكل )
 ككل.
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يتبين تحقق الفرض ( 5( و)4( ونتائجو والشكمين البيانيين )11من الجدول )
، وىذا يوضح تقبل عينة الدراسة لمجموعة الميارات التي تضمنيا الثانى لمدراسة

جادتيا، وترجع ال باحثة ىذه النتيجة لمجموعة من األسباب منيا رغبة أفراد البرنامج وا 
قبال ألفراد العينة عمى ىذه النوعية  العينة في تنمية مياراتين في عالم الكروشيو، وا 
من تقنيات الكروشيو اتي تعتمد عمى الوحدات لسيولة تنفيذىا وتعدد األفكار الناتجة 

ي  (.2017ناس عصمت، عن تنفيذىا، وىذا يتفق مع دراسة ) سحر حربي وا 
  :نتائج اختبار الفرض الثالث 
وفقاً  0.6 ≤يحقق البرنامج التدريبى فاعمية  ينص الفرض الثالث عمى أنو " 

لنسبة الفاعمية )لماك جوجيان( في تنمية الجوانب المعرفية لميارات الكروشيو 
 .المتنوعة لتنفيذ منتجات لدعم المرأة المعيمة"

الفرض استخدمت الباحثة معادلة نسبة الفاعمية لماؾ ولمتحقؽ مف صحة ىذا  
 ,McGuigan, 1971( لمحكـ عمى الفعالية )0.6جوجياف والتى حددىا بنسبة )

p.3:) 

 ص( –)س              
 ف ب =  

 ص( –)د               
 حيث:
 : متوسط درجات التقييـ البعدىس    : فعالية برنامجف ب

 : الدرجة العظمى لممقياس د  قبمى: متوسط درجات التقييـ ال ص

 (:12وجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدوؿ )
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(: يوضح فعالية البرنامج التدريبى فى تنمية الجوانب المعرفية لميارات الكروشيو 12جدول )
 المتنوعة لدى أفراد العينة.

 رطجُك االخزجبر  
مزىسط 

 انذرجبد

انذرجخ 

 انؼظمً

وسجخ 

 انفبػهُخ

 ٛحانًؼشفاَة ٕانج
 6.06 انرطثٛك انمثهٗ

30 0.92 
 28.04 انرطثٛك انثؼذٖ

( يبيف نسب الفاعمية لمبرنامج التدريبى فى تنمية الجوانب المعرفية 12الجدوؿ )
( لمجانب المعرفى، 0.92لميارات الكروشيو المتنوعة لدى أفراد العينة، حيث بمغت )

جوجياف لمحكـ عمى الفعالية، مما يدؿ ( التى حددىا ماؾ 0.6وىى نسبة أكبر مف )
عمى أف البرنامج التدريبى الذى استخدمتو الباحثة كاف فعالة، وأدى إلى تنمية الجوانب 

 المعرفية لميارات الكروشيو المتنوعة لدى أفراد العينة.
 ( يوضح ذلؾ:6والشكؿ )

 

لميارات الكروشيو المتنوعة لدى (: يوضح البرنامج التدريبى فى تنمية الجوانب المعرفية 6شكل )
 أفراد العينة.

، ( يتبين تحقق الفرض الثالث لمدراسة6( ونتائجو والشكل البيانى )12من الجدول )
( حيث يوضح فاعمية الميارف 2020وىذا يتفق مع دراسة )راوية الصعيدي،

المتضمنة لمبرنامج في تعمم معارف ميارات الكروشيو المعنية بالدراسة من خالل 
 البرنامج.
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  :نتائج اختبار الفرض الرابع 
وفقاً  0.6 ≤يحقق البرنامج التدريبى فاعمية  ينص الفرض الرابع عمى أنو " 

لنسبة الفاعمية )لماك جوجيان( في تنمية الجوانب األدائية لميارات الكروشيو 
 .المتنوعة لتنفيذ منتجات لدعم المرأة المعيمة"

استخدمت الباحثة معادلة نسبة الفاعمية لماؾ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض  
 ,McGuigan, 1971( لمحكـ عمى الفعالية )0.6جوجياف والتى حددىا بنسبة )

p.3:) 
 ص( –)س              
 ف ب =  

 ص( –)د               
 حيث:
 : متوسط درجات التقييـ البعدىس    : فعالية برنامجف ب

 : الدرجة العظمى لممقياس د  : متوسط درجات التقييـ القبمى ص

 (:13وجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدوؿ )

(: يوضح فعالية البرنامج التدريبى فى تنمية الجوانب األدائية لميارات الكروشيو 13جدول )
 المتنوعة لدى أفراد العينة.

 رطجُك االخزجبر انمهبراد انزئُسُخ
مزىسط 

 انذرجبد

انذرجخ 

 انؼظمً

وسجخ 

 انفبػهُخ

ٔدذاخ يشتؼح تغشص انكشٔشّٛ 

 األعاعٛح

 9.36 انرطثٛك انمثهٗ
36 0.94 

 34.32 انرطثٛك انثؼذٖ

ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح 

 )األٚشنُذ٘(

 15.96 انرطثٛك انمثهٗ
51 0.93 

 48.48 انرطثٛك انثؼذٖ

ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح 

 )انجشاَٙ(

 9.52 انرطثٛك انمثهٗ
36 0.93 

 34.20 انثؼذٖانرطثٛك 

ذمُٛاخ انكشٔشّٛ انًغرخذيح 

 )عٗ ذٕ عٗ(

 5.92 انرطثٛك انمثهٗ
30 0.87 

 26.76 انرطثٛك انثؼذٖ

 0.90 21 5.80 انرطثٛك انمثهٗ كشاخ انثَٕثٌٕ 
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 19.48 انرطثٛك انثؼذٖ

 كشاخ انثٕب
 4.26 انرطثٛك انمثهٗ

15 0.88 
 13.70 انرطثٛك انثؼذٖ

)انثٕتاخ تٕتاخ انثف أٔ 

 انًغطذح(

 5.94 انرطثٛك انمثهٗ
21 0.80 

 17.96 انرطثٛك انثؼذٖ

ذمُٛح انكشٔشّٛ انًغرخذيح 

 انثغكٕٚد تٕب

 6.18 انرطثٛك انمثهٗ
18 0.87 

 16.52 انرطثٛك انثؼذٖ

 طشق انرشثٛك انًخرهفح
 9.24 انرطثٛك انمثهٗ

27 0.77 
 22.86 انرطثٛك انثؼذٖ

ىاوت ثطبلخ مالحظخ انج

 ادهمهبراألدائُخ ن

 72918 انزطجُك انمجهً
255 1989 

 234928 انزطجُك انجؼذي

( يبيف نسب الفاعمية لمبرنامج التدريبى فى تنمية الجوانب األدائية 13الجدوؿ )
( 0.94  - 0.77لميارات الكروشيو المتنوعة لدى أفراد العينة، حيث تراوحت ما بيف )

( لمجانب األدائى ككؿ، وىى 0.89(، وبمغت )4الجدوؿ )لمميارات، كما ىو مبيف فى 
( التى حددىا ماؾ جوجياف لمحكـ عمى الفعالية، مما يدؿ عمى أف 0.6نسب أكبر مف )

البرنامج التدريبى الذى استخدمتو الباحثة كاف فعااًل، وأدى إلى تنمية الجوانب األدائية 
 لميارات الكروشيو المتنوعة لدى أفراد العينة.

 ( يوضح ذلؾ:7كؿ البيانى )والش

 

(: يوضح البرنامج التدريبى فى تنمية الجوانب األدائية لميارات الكروشيو المتنوعة لدى 7شكل )
 أفراد العينة.
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، وىذا دراسة( يتبين تحقق الفرض الرابع لم7( ونتائجو والشكل )13من الجدول )
يناس  (، و)سحر2007يتفق مع دراسة كل من )إيناس بدير ورشا راغب،  حربي وا 

( في فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية الميارات األدائية لعينة 2017عصمت، 
 الدراسة بعد تطبيق مجموعة الميارات المتضمنة لمبرنامج عميين.

  :نتائج اختبار الفرض الخامس 
المنتجات المنفذة من قبل المتدربات تالقي  ينص الفرض الخامس عمى أنو " 

 .السادة المحكمين"قبول من قبل 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، قامت الباحثة بحساب المتوسط المرجح   
وجاءت النتائج كما ىى وفقًا لممقياس الخماسي المتدرج، واالنحراؼ المعيارى لكؿ منتج 

 (:14مبينة فى الجدوؿ )
جات المنفذة وفقًا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية لممنت14جدول )

 آلراء المحكمين.

 انمىزجبد انمىفذح
مزىسط 

 انذرجبد

االوحزاف 

 انمؼُبري

انىسن انىسجً 

)%( 

مسزىي 

 انمىزج
 انززرُت

 12 جٛذ %62.00 0.21 3.10 1يُرج سلى

 3 يًراص %95.50 0.15 4.78 2يُرج سلى

 1 يًراص %97.14 0.15 4.86 3يُرج سلى

 6 يًراص %94.93 0.18 4.75 4يُرج سلى

 11 يًراص %92.00 0.18 4.60 5يُرج سلى

 9 يًراص %94.57 0.22 4.73 6يُرج سلى

 5 يًراص %95.14 0.17 4.76 7يُرج سلى

 2 يًراص %96.89 0.13 4.84 8يُرج سلى

 10 يًراص %93.33 0.21 4.67 9يُرج سلى

 4 يًراص %95.33 0.14 4.77 10يُرج سلى

 8 يًراص %94.89 0.16 4.74 11يُرج سلى

 7 يًراص %94.89 0.15 4.74 12يُرج سلى

( أف مستوى المنتجات المنفذة جاء مرتفع ووقعت 14يتبف مف الجدوؿ )
وفقًا آلراء المحكميف، حيث تراوحت قيـ المتوسط الحسابى  "ممتاز"معظميا فى مستوى 

%  92(، وتراوحت األوزاف النسبية ليا ما بيف )4.86 – 4.60ليذه المنتجات ما بيف )
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( 3.10بمتوسط حسابى ) "جيد"( فى مستوى 1%(، وجاء المنتج رقـ )97.14  -
 %(.62ووزف نسبى )

ولمتحقؽ مف تميز بعض المنتجات المنفذة، استخدمت الباحثة أسموب تحميؿ التبايف 
 (:15وجاءت النتائج كما ىى مبينة فى الجدوؿ )األحادى، 

 (: يوضح داللة الفروق بين متوسطات تقيمات المنتجات المنفذة وفقًا آلراء المحكمين.15جدول )

 مصذر انزجبَه
مجمىع 

 انمزثؼبد

درجبد 

 انحزَخ

ىسط مز

 انمزثؼبد
 ف

مسزىي 

 انذالنخ

 2.31 11 25.42 تٍٛ انًجًٕػاخ

 0.03 108 3.21 داخم انًجًٕػاخ 0.001 77.85

   119 28.62 انًجًٕع

( وجود فروؽ بيف المنتجات المنفذة، حيث بمغت قيمة 15يتبيف مف الجدوؿ ) 
معنوية دالة (، مما يدؿ عمى وجود فروؽ 0.001( ومستوى الداللة )77.85"ؼ" )

 احصائيَا بيف المنتجات المنفذة.
 ( يوضح ذلؾ:8والشكؿ البيانى )

 

 (: يوضح المنتجات المنفذة مرتبة تنازليَا وفقًا ألوزانيا النسبية.8شكل )

( يتبين تحقق الفرض الخامس 8( ونتائجو والشكل البيانى )15من الجدول )
لممنتجات المنفذة من قبل عينة البحث، ، وىذا يوضح تقبل السادة المحكمين لمدراسة

 (2015ويتفق ذلك مع دراسة )رىام بسيوني، 
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