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خالل انمساهمة في خطة تأهيم مرضي انصحة اننفسية وتمكينهم اقتصاديا من 

م(0202)مصر وفقا الهداف انتنمية انمستدامة  فن انطباعة  

 الكحكىمحمود ياسمين احمد ا.م.د/ 
 كمية التربية النوعية جامعة اسيوط –ورئيس قسم االقتصاد المنزلى  –استاذ المالبس والنسيج المساعد 

 
 

 -الممخص بالمغة العربية:
تحفيز التعمـ وتبادؿ وجيات النظر حوؿ التحديات والفرص والحموؿ في التمكيف  فإ

رئيسي نحو استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية في السبيؿ يعتبرال االقتصادي 
المنطمؽ  ىذا االىتمامات. ومف ىذه أولوية رأس االقتصادى عمى التمكيف البمداٍف العربية. ويأتى

 ليا يتعرض التحديات التي لمواجية قصوى ضرورة أصبح الجيود كافة تضافر عمى العمؿ فإف

 . االقتصادى المستوى وعمى العمؿ سوؽ في خاصة فراداال
التحديات المرض وخاصة المرض النفسي الف البعض يعتبرة وصمة عار واف  ىذةمف و 

الحؽ اف يستمتع حتي بالفف  يةحقة الحياة مثؿ االخريف وليس لدالمريض النفسي ليس مف 
 باعتبارة وسيمة قد تساىـ في تاىيؿ المريض النفسي 

لدي عينة  البرنامج التدريبي المقترحفاعمية  مدي إلي التعرؼ عميي البحث الحال حيث ىدؼ
ناثًا( مف المرضي النفسييف في المساىمة في خطة التاىيؿ النفسي مف خالؿ بعض  )ذكورًا وا 

تقنيات الطباعة اليدوية وكذلؾ فاعمية البرنامج في تاىيؿ عينة البحث عمي عمؿ مشاريع 
، صغيرة مف صنع ايدييـ وذلؾ مف خالؿ بعض تقنيات الطباعة اليدوية لتمكينيـ اقتصاديا

 .( مريض51)تكونت عينػة الدراسػة مػف حيث 
 متوسطي بيف(  0.5.) مستوي عند إحصائياً  دالة فروؽ توجدالنتائج أنو  وقد أوضحت 

 بفف والخاصة التدريبي بالبرنامج المتضمنة والميارات المعارؼ في البحث عينة االفراد درجات
  دالة فروؽ توجدايضا  . البعدي التطبيؽ لصالح والبعدي القبمي التطبيؽ في الطباعة
يوجد تأثير ايجابي في و  .الطباعة بفف المنفذة القطع في البحث عينة افرادرتب  بيف احصائية

في التاىيؿ  مما يساىـالحالة النفسية لمرضي الصحة النفسية مف خالؿ البرنامج التدريبي 
 ـ.0.0لممساىمة في تحقيؽ رؤية مصر  و لعمؿ مشاريع صغيرة لتمكينيـ اقتصاديا

،  ،التمكيف االقتصاديفف الطباعة المستدامة،التنمية ، المرضي النفسييف: الكممات المفتاحية
  .ـ.0.0رؤية مصر 
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Contribute to a plan to the planto rehabilitate mental 

health patients and empower them economically 

through the art of printing in accordance with the 

sustainable development goals (Egypt 2030) 
Prof.Assist.: Yasmin  Ahmed Mahmoud  Al-Kahky 

Prof.Assist of Clothes and Textile Head of Home Economics 

Department, Faculty of Specific Education Assuit University 
 

 
Abstract : 
     the aim of the current research is to identify the effectiveness of 
the proposed training program for a sample of psychiatric patients 
(male and female) in contributing to the psychological 
rehabilitation plan I have the intention of research through some 
manual printing techniques, as well as the effectiveness of the 
program in qualifying the research sample to work on small 
projects of their own making This is done through some manual 
printing techniques to enable them economically. The study 
sample consisted of (15) patients. 
 The results are statistically significant differences at the level 
(0.01) between the mean scores of the research sample individuals 
in the knowledge and skills included in the training program and 
related to the art of printing in the pre and post application in 
favor of the post application. There are also statistically significant 
differences between the ranks of the research sample members in 
the pieces executed in the art of printing. There is a positive 
impact on the psychological state of mental health patients 
through the proposed training program, which contributes to 
qualifying for the work of small projects to empower them 
economically and to contribute to achieving Egypt's Vision 2030 
 
Keywords: Rehabilitation, psychiatric patients, sustainable 
development, the art of printing, economic empowerment, Egypt's 
vision 2030  
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 -المقدمة :
في زيادة الكفاءة اإلنتاجية  ـھتسا التى الفعالة اتھيعد تدريب الموارد البشرية مف االتجا

 (ـ.0.0رضوي مصطفي ،) يعد استجابة لمتغيرات البيئة الخارجية . ةألن
منظومة مف التعميـ المخطط الذى يساعد المتدربيف في الحصوؿ عمى و يعتبر التدريب 
 في الدمج عمىھم وتساعد اقتصاديا ـنيتمك نواة ستصبح التي لمياراتالمعمومات و ا

 ـ(0.52،عماد الديف جوىر) .اىاتيـاتج تغيير في تساعد و العمؿ سوؽ
تحفيز التعمـ وتبادؿ وجيات النظر حوؿ التحديات والفرص والحموؿ في التمكيف  فإ 

رئيسي نحو استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية السبيؿ يعتبرال االقتصادي 
 االىتمامات. ومف ىذه أولوية رأس االقتصادى عمى التمكيف في البمداٍف العربية. ويأتى

التحديات  لمواجية قصوى ضرورة أصبح الجيود كافة تضافر عمى العمؿ المنطمؽ فإف ىذا
جيياف سويد ) . االقتصادى المستوى وعمى العمؿ سوؽ في خاصة فراداال ليا يتعرض التي

  ـ(0.52،
مف ىذة التحديات المرض وخاصة المرض النفسي الف البعض يعتبرة وصمة عار و 

واف المريض النفسي ليس مف حقة الحياة مثؿ االخريف وليس لدية الحؽ اف يستمتع 
 حتي بالفف باعتبارة وسيمة قد تساىـ في تاىيؿ المريض النفسي 

والنسيج)تقنيات الطباعة لتفعيؿ دور المالبس ومف ىنا جاءت فكرة البحث الحالى 
( مف خالؿ برنامج تدريبي لممرضي النفسييف يسيـ في تنمية التذوؽ الجمالي اليدوية

والتواصؿ االجتماعي واالحساس بالثقة. ايضا التاىيؿ لعمؿ مشاريع صغيرة لتمكينيـ 
 ـ..0.0لممساىمة في تحقيؽ رؤية مصر   اقتصاديا
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 -مشكمة البحث:

 -مشكمة البحث في االجابو عمي التساؤالت االتية: صياغةيمكن 
فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في المساىمة في خطة التاىيؿ  ىيما  -5

 ؟مف خالؿ بعض تقنيات الطباعة اليدوية  لدي عنية البحث النفسي 

فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في المساىمة في  تاىيؿ عينة  ىيما  -0
البحث في عمؿ مشاريع صغيرة مف صنع ايدييـ وذلؾ مف خالؿ بعض 

 ؟تقنيات الطباعة اليدوية لتمكينيـ اقتصاديا  

 -:اىداف البحث
 -ييدف البحث الي :

في  استخداـ تقنيات فف الطباعة  كاحد مجاالت المالبس والنسيج لممساىمة -5
خطة تاىيؿ وعالج المرضي النفسييف ورفع الحالة النفسية لدييـ مف خالؿ 

 .برنامج تدريبي مقترح 

النفسييف داخؿ المستشفي وتدريبيـ لمقياـ بعمؿ مشاريع  تدريب المرضي   -0
 . صغيرة  وتنمية الجانب االقتصادي لدييـ لتمكينيـ اقتصاديا

  -:اىمية البحث
كوسيمة لممساىمة في رفع الحالة النفسية لمرضي الصحة  فف الطباعة استخداـ

) طباعة  تقنيات الطباعة اليدويةبعض التدريب عمي خالؿ النفسية مف 
ـ والتاىيؿ لعمؿ .0.0لتحقيؽ البعد االجتماعي لرؤية مصر  االستنسؿ (

خفض حدة  يف مرضي الصحة النفسية اقتصاديا ومشروعات صغيرة لتمك
يف الدافعية لدي المرضي النفسييف داخؿ المستشفي الضغوط النفسية وتحس

الكشؼ عمي ديا وايضا النفسية مف خالؿ برامج تدريبة تسيـ في تمكينيـ اقتصا
ممساىمة في تحقيؽ اىداؼ التنمية لمدي فاعمية البرنامج التدريبي المقترح 

 ـ(..0.0المستدامة ) مصر 
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 -:فروض البحث 
 االفراد درجات متوسطي بيف(  0.5.) مستوي عند إحصائياً  دالة فروؽ توجد -5

 بفف والخاصة التدريبي بالبرنامج المتضمنة والميارات المعارؼ في البحث عينة
 . البعدي التطبيؽ لصالح والبعدي القبمي التطبيؽ في الطباعة

فراد ا درجات متوسط بيف(  0.5.) مستوي عند احصائية داللة ذات فروؽ توجد -0
 لصالح التدريبي البرنامج بعد و قبؿ المعرفي التحصيمي االختبار في البحثعينة 

 . البعدي االختبار

 االفراد درجات متوسط بيف(  0.5.) مستوي عند احصائية داللة ذات فروؽ توجد -0
 االختبار لصالح التدريبي البرنامج بعد و قبؿ الميارى االختبار في" البحث عينة" 

 . البعدي

 في البحث عينة افراد بيف(  0.5.) مستوي عند  احصائية داللة ذات فروؽ توجد -2
 .الطباعة بفف المنفذة القطع

يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف افراد عينة البحث مف حيث تحسف الحالة  -1
بعد تطبيؽ البرنامج  واالدوية النفسية  بشكؿ ايجابي واستجابتيـ لمعالج النفسي

 .المقترح 
  -:حدود البحث

 ـ0.05 : خالؿ عاـ زمنية حدود -5
 مدينة اسيوطمستشفي الصحة النفسية وعالج االدماف ب:  مكانيةحدود   -2

االناث مجموعة مف  و ( 9عددىـ )الذكور مجموعة مف  :بشرية حدود  -3
)المذيف  سنة .1الي  01( تتراوح اعمارىـ مف 51) ( اجمالي 6)عددىـ 

وذلؾ بعد اكتئاب  –اضطرابات وجدانية  –يعانوف مف الفصاـ الزىاني 
دخوليـ المستشفي وتناوليـ العالج الطبي واالدوية ما يقرب مف اسبوع الي 
عشرة اياـ  والذي يسمح ليـ بالتعامؿ مع االدوات وااللواف واالقمشة اثناء 

  التدريب
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 -منيج البحث :

 االطار التطبيقي والجمسات التدريبية المقترحة مف خالؿ :المنيج الوصفي  -5
وخطوات اعداد البرنامج  وذلؾ خالؿ  االطار التطبيقي  :المنيج التجريبي -0

 .وتحميؿ النتائج وتفسيرىا -التدريبي 

 التحميميالمنيج  -0

 -عينة البحث:
 .1الي  01( تتراوح اعمارىـ مف 51عددىـ )  الذكور واالناث مجموعة مف  -5

يتمقوا  نزالء بمستشفي الصحة النفسية وعالج االدماف بمدينة اسيوط . سنة
 العالج بالمستشفي 

 -ادوات البحث:
الطباعية لمرضي تقنيات البرنامج تدريبي لتنمية الميارات األساسية  لبعض  -5

 –اضطرابات وجدانية  –الفصاـ الزىاني المذيف يعانوف مف )التاىيؿ النفسي 
اكتئاب وذلؾ بعد دخوليـ المستشفي وتناوليـ العالج الطبي واالدوية ما يقرب 

والذي يسمح ليـ بالتعامؿ مع االدوات وااللواف   مف اسبوع الي عشرة اياـ
استنسؿ مفرغ  –قمشة اال عمي بعض  واالقمشة اثناء التدريب والتي اشتممت

 مدقات اسفنج ( –الواف بجمنت –مسبقا 
اختبار تحصيمي معرفي )قبمي / بعدي( لقياس المعارؼ المتضمنة في  -0

 البرنامج التدريبي 

اختبار تطبيقي مياري )قبمي / بعدي( لقياس الميارات المتضمنة لمبرنامج  -0
التدريب عمي بعض التقنيات الطباعية و تنفيذ بعض القطع التدريبي مف خالؿ 

  الممبسية و المفروشات .

ء المياري لتقييـ المنتجات الناتجة عف االختبار المياري مقياس تقدير األدا -2
 لقياس الميارات التي يحتوييا البرنامج التدريبي.

 بطاقة مالحظة لممتدربيف اثناء تنفيذ البرنامج التدريبي . -1



 

997 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

( 9وعددىـ ) مجاؿ التأىيؿ والصحة النفسية استبياف لمسادة المتخصصيف في -6
يبي المقترح  في المساىمة في الخطة البرنامج  التدر مالئمة  لموقوؼ عمى

الي حد  –اوافؽبثالث استجابات )  عبارات.5يحتوي عمي العالجية والتأىيؿ .
 ال اوافؽ (  –ما 

ماليات  –تيشرتات بمقاسات مختمفة  –سـ .0سـ في .0عينات مساحة  -2
 .سرير

 -االساليب االحصائية المستخدمة في البحث :
 : وىي الطرؽ االحصائية المالئمة لتحميؿ النتائج و تفسيرىا استخدمت

( لنسبة الكسب المعدلة لمتحقؽ مف فعالية  Blackاستخداـ معادلة بميؾ ) -5
 البرنامج التدريبي .

 ( لمفروؽ بيف المتوسطات .T. testاختبار ) -0

 معادلة ) ايتا( لمعرفة حجـ التأثير . -0

 معادلة الفا كرونباخ لمتجزئة النصفية . -2
 -:البحث مصطمحات

 -:مستدامة التنمية ال  -1
والمجتمعات وكذلؾ األعماؿ التجارية بشرط أف تمبي  االرض والمدفىي عممية تطوير 

احتياجات الحاضر بدوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية حاجاتيا. مع عدـ 
 .التخمي عف حاجات التنمية االقتصادية وكذلؾ المساواة والعدؿ االجتماعي

تتطمب التنمية المستدامة تحسيف ظروؼ المعيشة لجميع األفراد دوف زيادة استخداـ 
وُتجرى التنمية  .الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب األرض عمى التحمؿ

، وحفظ الموارد الطبيعية النمو االقتصاديالمستدامة في ثالثة مجاالت رئيسة ىي 
  والتنمية االجتماعية.والبيئة، 

إف مف أىـ التحديات التي تواجييا التنمية المستدامة ىي القضاء عمى الفقر، مف خالؿ 
واستيالؾ متوازنة، دوف اإلفراط في االعتماد عمى  انتاجالتشجيع عمى اتباع أنماط 

 ـ(.0.5،الرؤؼ محمد ،اشرؼ عبد المطمب عبد   (.الموارد الطبيعية
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 -العالج بالفن : -2
 التعبير خالؿ مف الشخصية مشكالتل استكشافية فرصا يقدـ اإلنسانية لخدمة مجاؿ

 الفنية النشاطات ممارسة خالؿ مف واالنفعالية الجسمية راتالخب وينمي فظيمال
مة في تقنيات الطباعية ثممت الحالية ارسةدال في المستخدمة و الفنية والتقنيات العالجية
   اليدوية

 فرصا يقدـ اإلنسانية لخدمة مجاؿ":ة بأن بالفف جيفلالمع األمريكية الجمعية ةعرفت- 

 استكشافية
 واالنفعالية الجسمية براتالخ وينمي فظي،مال التعبير خالؿ مف الشخصية لممشكالت

 ـ(5..0.)عوض اليامي ،العالجية الفنية النشاطات ممارسة خالؿ مف والتعميمية
 المريض يستطيع ال التي والمشاعر األفكار برازإ ىمع المريض ليساعد ؿىالمؤ  بالفف

 التعبير
اليامي  .)عوض والعالج التشخيص في األشكاؿ ؾمت تستعمؿ وقد آخر طريؽ بأي ايعن
 ـ(5..0،
 -الطباعــة اليدوية : -

الطباعة فف متعدد األساليب تيدؼ إلى استنساخ تصميـ ما عمى سطح مف األسطح 
فى العالقات )ورؽ ، قماش ، معدف ، الخامات المسطحة وغير المسطحة( کما تبحث 

التشکيمية لممسطح ذو البعديف إلکتشاؼ إمکانياتو وحدوده بتقنيات وأساليب الطباعة 
المتنوعة." ومعظـ طرؽ وأساليب الطباعة بمعناىا الواسع تستيدؼ إحداث تأثيرات لونية 
موضعية فى عالقات تشکيمية جمالية عمى السطح الطباعى ، تتبايف تمک التأثيرات 

 ائط األداء الطباعى وعناصر التشکيؿ وتنظيـ التوزيعات التکرارية"بإختالؼ طرؽ ووس
 ـ(0.05)ياسميف الكحكي واخروف ،

 -:االقتصادي  التمكين -3

 فيو ثـ ومف لطبيعيةقيا احقو  عمي المرأة وحصوؿ وصوؿ أماـ والعوائؽ العقبات كؿ ازالة

 وعدـ المصطمح غموض الي ظيـتحف سبب يرجعوف والمتحفظوف وعادؿ منصؼ مصطمح

 اھوأثر الواقع أرض عمي المصطمح ،تطبيقات التحفظ ذلؾ يعمؽ وما وأبعاده معناه وضوح
 (ـ0.55الضبغ،  راىم ) المجتمع و االسرة عمي
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 القدرة ييـل يكف لـ المذيف االشخاص يخص ، التمكيف مصطمح أف المؤيدوف يري كما

 عدـ مف تنبثؽ التمكيف الي تيـحاج واف ، الفشؿ أو االنكار أو المحيطة الظروؼ بسبب

 اإلبداعية تيـ قدرا إطالؽ عمي الفئات و األفراد لمساعدة أداة فالتمكيف كأفراد تيـ قدرا

 الديمقراطية عف تصور أي تيـمعيش ظروؼ في مستداـ وتطور نمو لتحقيؽ واإلنتاجية

 االجتماعية تيـبيئ عف حقائؽ فيـل الفئات ذهھ تمكيف ليشمؿ والمشاركة االنساف وحقوؽ

 Habib.T)تيـمعيش ظروؼ لتحسف الالزمة الخطوات أخذ مف نيـوتمك والثقافية واالقتصادية

.Z: 2017)  
             -: م " البعد اإلجتماعي "2232رؤية مصر  -5

ـ ذات اقتصاد تنافسي متوازف ومتنوع .0.0تتمثؿ  في " اف تكوف مصر بحموؿ عاـ 
قائمة عمي العدالة واالندماج االجتماعي والمشاركة  يعتمد عمي االبتكار والمعرفة .

.ذات نظاـ ايكولوجي متزف متنوع .تستثمر عبقرية المكاف واالنساف لتحقيؽ التنمية 
المستدامة وترتقي بجودة حياة المصرييف . كما تيدؼ الحكومة مف خالؿ ىذة 

حيث دولة عمي مستوي العالـ مف  .0االستراتيجية الف تكوف مصر ضمف افضؿ 
مؤاشرات التنمية االقتصادية ومكافحة الفساد . والتنمية البشرية وتنافسية االسواؽ . 

 ـ(.0.0)ياسميف الكحكي ،.وجودة الحياة
 -الخطوات االجرائية لمبحث:

زيارة مستشفي الصحة النفسية وعالج االدماف بمحافظة اسيوط وعرض فكرة    -1
الفاضؿ االطباء القائميف عمي وىدؼ البرنامج التدريبي المقترح عمي السادة ا

 رعاية وتاىيؿ المرضي داخؿ المستشفي.

 تحديد الميارات واالداءات التي سيتـ التدريب عمييا . -2

 اعداد البرنامج التدريبي المقترح   -3

 بيافواالستالمالحظة ومقياس التقدير  اعداد االختبار المعرفي والمياري وبطاقة -4
 لقياس االداءات والميارات الالزمة لدي عينة البحث وضبطيا عمميا.

حساب الصدؽ والثبات لبطاقة المالحظة واالختبارات المعرفية والميارية  -5
 وضبطيا عمميا.  

 تطبيؽ البرنامج التدريبي المقترح عمي عينة البحث. -6
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ثناء اعداد معرض لتسويؽ المنتجات التي قاـ بتنفيذىا افراد عينة البحث ا -7
 التدريب

 تحميؿ النتائج وتفسيرىا. -8

 تقديـ التوصيات. -9
 االطار النظري

 مع والتكيؼ ميفال إتقاف مف األفراد تمكف تعمـ و تعميـ عممية الواسع بمعناه التدريب يعد

 تمكف التي المكتسبة القدرةنيا أ حيث ميارةال في التدريب ميةھأ وتجدر العمؿ ظروؼ

تقاف بكفاءة تعميمية أعماؿ إنجاز مف المتعمـ  وعائد جيد وبأقؿ ممكف وقت أقصر في وا 

 وكاف  )ةوالوجداني و الميارية المعرفية ( التدريب لوسائؿ ميةھأ توجد وكذلؾ أوفر تعميمي

 كنةتم التي لمياراتوا بالصفات يتمتع الذي الشخص ذلؾ المدرب عمى التعرؼ مف البد

 المتدربيف مع المدرب ولتعامؿ .سميمة بصورة لممتدربيف والمعمومات األفكار إيصاؿ مف

 المتدربيف يعرؼ وأف قيـوحقو  المتدربيف خصائص عمي يتعرؼ أف الضروري مف كاف

 الضرورية والشروط لميارةا مكونات عمى التعرؼ في ـھيساعد أف المدرب وعمى تيـ،واجبا
 التقنيات نياوم التدريبي البرنامج داخؿ مياراتيـ لتنمية الالزمة والتقنيات بياالكتسا

 ـ(0.51كريمة محمد ، و شادية صالح ) المختمفة
 عمى الحصوؿ في المتدربيف يساعد الذى المخطط التعميـ مف منظومة التدريب يعتبر و 

 سوؽ في الدمج عمى ـھوتساعد اقتصادياكنيـ تم نواة ستصبح التي المياراتو  المعمومات

 ـ(2..0ىالة ايوب ، . )اتجاىاتيـ تغيير في تساعد و العمؿ
 يحاول البحث الحالي التاكيد عمية من خالل البرنامج المقترحوىذا ما  
 -والنسيج كاحد الفنون التشكيمية : بسمالمن خالل مجال ال يالنفسالتاىيل  
 -ومنيا: األسس مف مجموعة إلى بالفف العالج نشأة تستند 
 ايعن يعبر مما أكثر صور في قائيامت ايعن التعبير ؿييس الالشعورية واألفكار المشاعر إف-

 .ماتمك في
 .فني تدريب أو رةميا إلى يحتاج ال بصرية  صورة  فيلصراعاتو الداخمية  الفرد إسقاط إف-

 األحالـ مثؿ الالشعورية المواد يجسد بالفف العالج في المنتج الفني التعبير اف-

 .والمخاوؼ الطفولية، والذكريات ،الصراعاتو 
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 شكؿ فيبمورتيا  ىمع بصرية صورة فيمية الداخ والمخاوؼالصراعات  إسقاط يعمؿ-

 الالشعور مف الصراعات انطالؽ ىمع دليال ويكوف النسياف، يقاـو ثابت موسمم

 يزيد مما الفنية توإسقاطا حوؿ الحر التداعي إلى لفظيا الفنيإلنتاجة  المريض شرح يؤدي-

 لفظيا أنفسيـ عف التعبير في صعوبة يجدوف الذيف لدى خاصة فظيمال التعبير ىمع وقدرت

 (ـ2..0حسف،نيي و  فراجعفاؼ  (
 نون التشكيمية:بالف العالج أىمية
 مف كثير عف تعبيرمل إتاحة المجاالت أكثر مف تعد ييف ، كبرى ميةاى تمثؿ الفنوف إف

 نة أل ،وخاصة الشباب  شخصلم الشخصية والسمات يةمالعقوالقدرات  النفسية الخصائص

 ليعكس ةانفعال عف يعبر ويف الممكنة، وغير الممكنة الواقعية الحدود كؿ ةفنون في يتجاوز

 واالمتياز، بالتفوؽ اإلحساس او والدونية بالعجز إحساس مف ةب يشعر وما افراحو واحزانة

 لذلؾ ،تةشخصي نمو ىمع تساعد ، قدراتوميارات مف ةكميمت عما لةخال مف يكشؼ كما

 المعرفي المجاؿ في سواء متعددة خصائص لة  األداءالنفسي أشكاؿ مف شكؿ فالفف

 ـ(5..0 ،فالنتينا وديع  (.الوجدانيالمزاجي   المجاؿ في أو يgالعؽ

 -:وعالجية تشخيصية ةموسي الفنية األنشطة
 يعكس رمزي، تعبير ةأن ىمع عميؿمل الفني بالتعبير أساسا يعنوف بالفف المعالجيف إف

 ىاتةواتجا ومشاعره ةوأحاسيس الخاصة ة وحاجات صراعاتةو  ةودوافع ة صاحب شخصية

 ذاى مدلوالت ةبنفس ـفيي أف ىمع العميؿ يشجعوف كما واالجتماعية، األسرية ةببيئت تةوعالق

 الفنية المنتجات مستخدميف ؿ خال مف ياب ويعي تةذا ويدرؾ ةكينونت ويكتشؼ التعبير

 الالشعورية واألبعاد المعاني تفسير ىمع التركيز ويتـ .النفسي العالج ؿييلتس ةمكوس

 الشخصية، وبيف بينيا الوثيقة العالقة ومالحظة التعبير في المتضمنة والرموز لألشكاؿ

 عف النظر بصرؼ والنواتج االستجابات كؿ قبوؿ ىي  بالفف عالجل األساسية القاعدة واف

 الفرد ينخرط ما فسرعاف . فنية تعبيرية أشكاؿ مف العميؿ ةينتج فيما الفنية الجودة مسألة

 فيجد ةومشكالت فةومخاو  ةوآمال ةرغبات كؿ مسقطا الفرصةلة  تتاح حيف الفني النشاط في

 ـ(0.50) نمر صبح ، . الذات عف التعبير مف والمزيد مزيدمل ةتدفع التي المتعة
 وتطور تشجيع في بالفف النفسي بالعالج الخاصة والبحوث الدارسات تمتىا ولقد 

 المعالجيف مف كؿ بيف ومتطورة جادة العالقة ىذة  وجعؿ اإليجابية الشخصية العالقات
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 تركز بالفف النفسي العالج تدريبات فإف عاـ وبشكؿ وكيةمالس االضطرابات ومرضى بالفف

 Oppawsky. ومنيا دراسة الطرفيف بيف االتصاؿ ىموع ايذات العالج مواقع ىمع

ودراسة  – Crespo ،2003      ودراسة -Ponteri،2001ودراسة  -2001
Curru،2005-  ودراسةDrapeau and Dsish،2007 –  ودراسةMok،2007- 
 .Lith،2008ودراسة 

 -:التمكين االقتصادي و العوائق التي تحد منو
التمكيف  تحفيز التعمـ وتبادؿ وجيات النظر حوؿ التحديات والفرص والحموؿ في اف

سبيؿ رئيسي نحو استدامة التنمية االقتصادية واالجتماعية يعد االقتصادي لمشباب 
االىتمامات.  ىذه وأولوية رأس االقتصادى عمى التمكيف في البمداٍف العربية. ويأتى والبيئية
 لمواجية قصوى ضرورة أصبح الجيود كافة تضافر عمى العمؿ المنطمؽ فإف ىذا ومف

 االقتصادى المستوى وعمى العمؿ سوؽ في خاصة الشباب ليا يتعرض التحديات التي

ننا مف التمكيف االقتصادي دوف أف يكوف ىناؾ تمكيف في كؿ مجاالت كولكف ال يم.
 ؿلى كؿ العوائؽ التي تعرقإالحياة و العمؿ عمى التمكيف األقتصادي سيفرض التطرؽ 

  ـ(0.55) عبد الحمف محمد ، التنمية المستدامة لمشباب. 
 االجتماعي التغيير فاعمة في عناصر وىـ لمتنمية، يرئيس بشري مورد ىـ الشبابف 

بداعيـ،سوحمايـ توظيف إف .اإليجابي  التكنولوجي، سيساىـ اإلبداع مف الدعـ مع يـ وا 

فلممنطقة العربية .   اإلنمائية األىداؼ تحقيؽ في بدرجة كبيرة  والفرص توسيع الخيارات وا 

 المعرفة عمى مبني متنوع مجتمعٍ  نحو افالبمد لتقدـ المطموبة البشري الماؿ رأس وبناء

) شريؼ عبد الرؤؤؼ ، .الشباب لتمكيف لمموارد واستثمارا أكبر اكثر وتنسيقا تركيز سيتطمب
  ـ(1..0

 ومف اجؿ تمكيف الشباب اقتصاديا وتعزيز انتماء الشباب ومشاركتيـ بصورة فعمية
تنمية قدرات الشباب وميارتيـ بحاجة الى   فالدولة  ،ستفاده مف خدماتيـاالو  وفعالة

تطور في الساحة السياسية الالشخصية والعممية والعممية ليتيح ليـ فرصة التقدـ و 
الشاب مف لتمكيف الشباب اقتصاديا يجب أف يتمكف لضماف مستقبؿ الوطف  وبدوره 

التعبير عف ارائة وافكاره في جميع القضايا العامو التي تيـ المجتمع . ويجب منحيـ 
والمشاركة في اتخاذ  المجتمع حتاجيا ية المشاركة في تحديد االولويات التي فرص
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القرارات ولمحفاظ عمى قدرات الشباب البد اف نقؼ عند مشاكميـ ومعالجتيا قدر 
 .المستطاع

 -مخاطر البطالة وتاثيرىا عمي صحة االنسان النفسية:
ي في الخمسينات كاف التشغيؿ الكامؿ ىدفا محوريا في سياسات االقتصاد الكم

والستينات مف القرف الماضي. ومبدأ التشغيؿ الكامؿ ينطوي عمى فوائد اجتماعية ، إذ 
تترتب عمى البطالة تكاليؼ اقتصادية واجتماعية باىظة، وتؤدي إلى خسائر دائمة في 
زاء الخسائر في اإلنتاج وما يرافقيا مف  نتاجيتيـ ، وا  اإلنتاج، وتراجع ميارات العامميف وا 

اجع في اإليرادات الضريبية ، ال بد مف زيادة اإلنفاؽ العاـ لدفع  تعويضات البطالة . تر 
والبطالة الطويمة ىي مصدر مخاطر عمى صحة اإلنساف النفسية والجسدية ، وتؤثر 
عمى نوعية الحياة وعمى مستوى تعميـ األطفاؿ. وترتبط البطالة أيضا بأرتفاع معدالت 

واستخداـ المخدرات وغيرىا مف المشاكؿ االجتماعية. فالفوائد الجريمة واالنتحار والعنؼ 
 التي تعود عمى المجتمع مف التمكي االقتصادي  عمى المجتمع ال تعد وال تحصر.

ويساىـ العمؿ في االستقرار والتماسؾ االجتماعي، والعمؿ الالئؽ يبني قدرة الفرد عمى 
فريسة سيمة لمف يغرونو  التصدي لمصدمات ولحاالت عدـ اليقيف التي قد تجعمو

ولكف بالرغـ مف كؿ النوايا الزاؿ الشباب في المنطة  لالنخراط في الجماعات المتطرفة.
العربية يعاني وبالرغـ مف كؿ الوعود والمحاوالت الزاؿ تمكيف الشباب اقتصاديا  

 ـ(0.52) جيياف عمي ، .ضعيؼ جدا نتيجة لكثير مف العوائؽ التي تحد مف ىذا التمكيف

 م2232لتنمية المستدامة ورؤية مصر ا
، تعكس الخطة ـ0.56، ىي أجندة وطنية ُأطمقت في فبراير ـ.0.0رؤية مصر 

االستراتيجية طويمة المدى لمدولة لتحقيؽ مبادئ وأىداؼ التنمية المستدامة في كؿ 
عمى  ـ.0.0المجاالت، وتوطينيا بأجيزة الدولة المصرية المختمفة. تستند رؤية مصر 

"التنمية المستدامة الشاممة" و"التنمية اإلقميمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر  مبادئ
األبعاد الثالثة لمتنمية المستدامة: البعد االقتصادي، والبعد االجتماعي، والبعد  ـ.0.0
 البيئي.

عمى االرتقاء بجودة حياة المواطف المصري وتحسيف  .0.0تركز رؤية مصر و  
نواحي الحياة وذلؾ مف خالؿ التأكيد عمى ترسيخ مبادئ مستوى معيشتو في مختمؼ 
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العدالة واالندماج االجتماعي ومشاركة كافة المواطنيف في الحياة السياسية واالجتماعية. 
يأتي ذلؾ جنًبا إلى جنب مع تحقيؽ نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستداـ وتعزيز 

ؿ الحث عمى زيادة المعرفة االستثمار في البشر وبناء قدراتيـ اإلبداعية مف خال
 واالبتكار والبحث العممي في كافة المجاالت. 

أىـ المبادرات التى أطمقتيا الدولة قبؿ اندالع أزمة فيروس كورونا وبعدىا لتحقيؽ مف و 
فيما  أىداؼ التنمية المستدامة والتى ساىمت في الصمود لمواجية تداعيات األزمة

ما  اثراء الحياة الثقافية -الصحي والنفسي  الجانب  -يخص تحسيف مستوي المعيشة 
 يمي: 

مبادرة "حياة كريمة" لتحسيف مستوى المعيشة وتوفير فرص عمؿ بالمشروعات  -
 الصغيرة والمتوسطة فى المناطؽ األكثر احتياًجا.

رشاد المواطنيف. -  إطالؽ تطبيؽ "صحة مصر" عمى الموبايؿ لتوعية وا 
 النفسي.إتاحة خطيف ساخنيف لمدعـ  -
إطالؽ مبادرة "خميؾ مستعد" ألطباء االمتياز وطالب كميات الطب لدعـ القطاع  -

الصحى، ومبادرة "سالمة مصر" مف خالؿ رواد األعماؿ لتوفير استشارات طبية 
 مجانية حوؿ الفيروس عبر تطبيؽ إلكترونى.

ديـ ألواف اإلبداع مبادرة "خميؾ فى البيت..الثقافة بيف إيديؾ" كأحد الحموؿ البديمة لتق -
 الفنى لمجميور مف خالؿ الوسائؿ التكنولوجية الحديثة.

مبادرة إتاحة الزيارات االفتراضية والجوالت اإلرشادية لبعض المتاحؼ والمواقع  -
األثرية المصرية عبر صفحة وزارة السياحة واآلثار الرسمية عمى االنترنت ومواقع 

 (ـ0.59، محمود محمد ) .التواصؿ االجتماعى
 -التنمية المستدامة وعالقتيا بالصحة النفسية:

يتسـ القرف الحادي والعشريف بالتعقيد والتسارع والتغيير والعولمة، وبالتالي فإف سوؽ 
العمؿ تتسـ بانعداـ األمف، وعدـ االستقرار االقتصادي، واالضطراب المستمر. وفي ىذا 

األفراد والمؤسسات لمخطر بشكؿ خاص. السيناريو، يتعرض االستقرار النفسي ورفاىية 
وبالتالي، تنشأ الفرص مف أجؿ مجاؿ جديد في البحث والتدخؿ، أي عمـ النفس 

 .لالستدامة مف حيث التنمية المستدامة لمرفاىية في المؤسسات
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ىي ىدؼ رئيسي لمتنمية المستدامة ومطمب أساسي لمصحة  wellbeing» الرفاىية
لعالمية الصحة الجيدة بأنيا حالة مف الرفاه البدني الجيدة، وتعرؼ منظمة الصحة ا

والعقمي والروحي واالجتماعي، وليس مجرد غياب المرض والعجز. ولذلؾ فإف الرفاه 
دارة الموارد البشرية  .جزء أساسي مف الحياة التنظيمية وا 

ي االستقرار النفسي لمفرد في المؤسسات يؤدى إلى زيادة اإلنتاج وارتفاع األداء المؤسس
 . وزيادة القدرة اإلبداعية والكفاءة

لذلؾ مع عمـ النفس اإليجابي ىو الدراسة العممية لنقاط القوة التي تمكف األفراد 
والمجتمعات مف االزدىار. ويستند ىذا المجاؿ إلى االعتقاد بأف الناس يريدوف أف 

بيـ مف يعيشوا حياة مجدية ومفيدة، لزراعة ما ىو أفضؿ داخؿ أنفسيـ، وتعزيز تجار 
الحب والعمؿ والمعب، وفي القرف الواحد والعشريف اىتـ العالـ الغربي بعمـ النفس 

 .اإليجابي
ىو الدراسة العممية لنقاط القوة التي  positive Psychology عمـ النفس اإليجابي

تمكف األفراد والمجتمعات مف االزدىار. ويستند ىذا المجاؿ إلى االعتقاد بأف الناس 
يعيشوا حياة مجدية ومفيدة، لزراعة ما ىو أفضؿ داخؿ أنفسيـ، وتعزيز يريدوف أف 

 .تجاربيـ مف الحب والعمؿ والمعب

جزء آخر يتدخؿ فيو عمـ النفس في التنمية المستدامة وىو عمـ النفس االجتماعي الذي 
يستيدؼ تغيير سموؾ األفراد وتوصيؿ أىداؼ التنمية المستدامة وتحفيز السموكيات التي 

 .إلى المحافظة عمى البيئة ومكافحة التموث والمحافظة عمى الخضرة ونشر السالـ تدعو

تيدؼ التنمية المستدامة إلى تحسيف نوعية الحياة مف خالؿ ضماف تمبية  حيث
االحتياجات البشرية والحفاظ عمى البيئة. ويشارؾ األفراد والمجتمع في تحقيؽ أىداؼ 

ىي مجموعة مف اإلجراءات  .ؾ المستداـاالستدامة عف طريؽ المشاركة في السمو 
المتعمدة والفعالة التي تؤدي إلى الحفاظ عمى الموارد الطبيعية واالجتماعية؛ فإنو يشمؿ 
السموكيات اإليكولوجية، االقتصاد، اإليثار والعادلة. وتسمح ىذه السموكيات بالحفاظ 

نوعية الحياة.  عمى البيئة الطبيعية وحماية سالمة المجتمع؛ وىو أوؿ مساىمة في
وباإلضافة إلى ذلؾ كثيرا ما يؤدي إلى نتائج نفسية إيجابية )االرتياح، والكفاءة الذاتية، 

متعة( لألفراد الذيف ينخرطوف في ىذه الممارسات. الوالرفاه النفسي، والسعادة، وحتى 
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وتمثؿ ىذه العواقب العوامؿ الذاتية لنوعية الحياة التي ينبغي أف تضاؼ إلى قائمة 
 .التداعيات اإليجابية لمسموؾ المستداـ

 االطار التطبيقي
اىتـ العديد مف الباحثيف بالبرامج التدريبية .حيث تركز البرامج التدريبية عمي تنمية 
قدرات االفراد واضافة الجديد الي معارفيـ وخبراتيـ .كما تساعد بدرجة كبيرة عمي 

جديدة لمتنمية المينية .وذلؾ بصفة عامة التفاعؿ والنشاط اثناء التدريب . وفتح افاؽ 
لالفراد االسوياء وبصفة خاصة لممرضي النفسييف و يمكنيـ ايضا  اقتصاديا مما يساىـ 

 ـ.0.0لرؤية مصر  مستدامة في تحقيؽ اىداؼ التنمية ال
 -اعداد البرنامج التدريبي المقترح:

  -يمي :يحتاج اعداد البرنامج التدريبي الي عناصر محددة و تشمؿ ما 
: ) برنامج تدريبي لالستفادة مف فف الطباعة اليدوية عنوان البرنامج التدريبي -5

 لتاىيؿ المرضي النفسييف(

: ييدؼ البرنامج الستخداـ فف الطباعة اليدوية كاحد مجاالت اىداف البرنامج -0
المالبس والنسيج لتدريب المرضي النفسييف داخؿ مستشفي الصحة النفسية 

حافظة اسيوط عمي بعض تقنيات الطباعة اليدوية عمي وعالج االدماف بم
تدريبيـ عمي ابسط اساليب التسويؽ لتمؾ المنتجات  -المالبس والمفروشات  

وذلؾ لممساىمة مف تمكينيـ اقتصاديا اثناء تمقي العالج داخؿ المستشفي 
 ـ.0.0رؤية مصر لولممساىمة ايضا في تحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة  

: اناث وذكور مقيميف في دربين او المشتركين في البرنامجتحديد المت -0
 (.  51بمحافظة اسيوط وعددىـ )قي الصحة النفسية وعالج االدماف مستش

:  خمسة اسابيع  وىي مدة كافية لتدريبيـ تحديد الزمن الذي يستغرقة البرنامج -2
 عمي ابسط تقنيات الطباعة اليدوية.

 : عميياتحديد الموضوعات التي يتم التدريب  -1

 ميارة التصميـ  واختيار االلواف -

 تقنيات الطباعة اليدوية   -

 تنفيذ تقنيات الطباعة اليدوية  -



 

1007 

2022 ينايرـ  والثالثون الثامنـ العدد  الثامنالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 تشطيب العينات واعدادىا  -

 كيفية عرض المنتجات لمتسويؽ -

 تـ استخداـ اسموب التعميـ التعاوني  تحديد اساليب التدريب : -6

: تـ استخداـ الواف الطباعة البجمنت  تحديد االدوات والمعدات الالزمة لمتدريب -2
 (المختمفة والمفرغة بعض التصميمات –شرائح االستنسؿ  -المدقات–

 : المقترح لمبرنامج النظري اإلطار
 ليما بخاصة والرسـو الفني فالتعبير النفسي، العالج طرؽ أىـ مف واحداً  بالفف العالج يعد

 لدي واالجتماعي الشخصى والتوافؽ االنفعالي التوازف استعادة يتـ حيث عالجي تأثير

 لألفكار االنفعالي بالتنفيس يقـو الفرد أف أساس عمي بالفف التحميمي العالج ويقـو .الفرد

 ٠ . الفني التعبير عممية في اإلسقاط ميكانيـز طريؽ عف الداخمية والمشاعر

 االنفعالي، التنفيس :مثؿ مختمفة وفنيات طرؽ عمي يستند المقترح  بالفف العالج وبرنامج

 اإلرشاد نظريات إلي تنتمي والتي  الموجب، التعزيز االستبصار، ،"الحر" الطميؽ التداعي

 وجميع الجماعي، اإلرشاد السموكي، واإلرشاد النفسي، التحميؿ نظرية مثؿ النفسي والعالج

 .الدراسة لديعينة بالوحدة الشعور تخفيؼ إلي تيدؼ الفنيات ىذه
 :البرنامج أىداف

 عينة لدي النفسية بالوحدة الشعور مف التخفيؼ إلي "الطباعة"بالفف العالج برنامج ييدؼ

مف بعض المرضي النفسييف داخؿ مستشفي الصحة النفسية وعالج االدماف بمحافظة 
 اسيوط

 :التالية األىداؼ تحقيؽ خالؿ مف وذلؾ

 :المعرفية األىداف -١

 .عينة البحث لدى  السالبة األفكار تعديؿ و  بالنفس والثقة اإليجابي ، الذات مفيـو تنمية -

 :السموكية األىداف -٢

 .عينة البحث لدى اآلخريف مع والتواصؿ    االجتماعي التفاعؿ تنمية -

 . والتقدير التشجيع طريؽ عف اإليجابية السموكيات تعزيز -
 تنمية التذوؽ الفني والجمالي لدي عينة البحث -
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 :االنفعالية األىداف -٣
النفسيةمف خالؿ الفف "  ومشكالتيـ وأفكارىـ مشاعرىـ عف التعبير، العينة أفراد يقـو أف -

 "اليدوية الطباعة
 :البرنامج محتوي بناء مصادر

 . الدراسة موضوع في السابقة والدراسات النظري اإلطار -١

والسادة المتحصصيف في مجاؿ  البرنامج في النفسية الصحة مجاؿ في األساتذة آراء -٢
 .المالبس والنسيج

 :البرنامج في المستخدمة األدوات

 –تيشرتات  -الواف الطباعة البجمنت  -استنسؿ   –عينات مف االقمشو البيضاء 
 .ماليات االسرة الخاصة بالمرضي 

 :البرنامج تحكيم
مجاؿ التاىيؿ وعمـ   في األساتذة مف خمسة عمى المقترح لبرنامج األولية الصورة عرض تـ

 اإلجراءات وصحة العينة، ألفراد البرنامج مالءمة مف لمتحقؽ النفسية، والصحة النفس

 إعداد وتـ المطموبة، التعديالت أجريت المحكميف لتعميمات ووفقاً  لمبرنامج، التطبيقية

 .لمبرنامج النيائية الصورة
 :البرنامج تطبيق في المستخدم األسموب

 .معاً  العينة أفراد تفاعؿ ذلؾ يتيح حيث جمعي، بشكؿ البرنامج تطبيؽ يتـ

 :البرنامج جمسات تنفيذ
 األسبوع، جمسة في بواقع أسابيع مدار خمسة  عمى ت البرنامج المقترحجمسا تنفيذ تـ

 التاىيؿ  قسـ حجرات إحدى في الجمسات وعقدت ثالث ساعات حوالي الجمسة وتستغرؽ
 .النفسية وعالج االدماف بمحافظة اسيوطبمستشفي الصحة  النفسية
 .:البرنامج محتوى

 -ساعات لمجمسة  كاالتي : 0( جمسات بواقع 1تـ تحديد عدد مف الجمسات وعددىـ ) 
 الجانب المعرفي عف ميارات وتقنيات الطباعة اليدوية )جمسة ( -

 الميارة االولي وىي ميارة التصميـ  واختيار االلواف ) جمسة ( -

 التانيو وىي تنفيذ تقنيات الطباعة اليدوية )خمس جمسات (الميارة  -
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الميارة الثالثة وىي التشطيب لمعينات واعدادىا وكيفية عرضيا  -
 ) جمستاف( لمتسويؽ 

 -بعض الصور اثناء البرنامج  التدريبي المقترح:
 -اوال: اثناء التدريب:

المرضي النفسييف في  مع مرضي لمحفظ عمي ميثاؽ التعامؿال وجوهو  وتـ اخفاء معالـ
 مستشفيات ال
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 -ثانيا: اثناء تجييز المعرض النيائي لممنتجات وتسويقيا:
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 صدق وثبات أدوات البحث : 
البحث وذلؾ تـ إجراء المعامالت اإلحصائية المناسبة لحساب صدؽ وثبات أدوات 

لمدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة البحث لمتطبيؽ البعدي لمتأكد مف صحة أدوات 
 البحث .

 (: 1اوال : صدق وثبات االختبار التحصيمي المعرفي القبمي/ البعدي  )ممحق رقم 
 الصدق  الظاىري :  -1

لى أي حد ينجح في قياسو  ) مراد .يتعمؽ موضوع صدؽ االختبار بما يقيسو االختبار وا 
 ـ(0.55صالح ،

 الصدق المنطقي : 
  تـ عرض االختبار التحصيمي عمى لجنة تحكيـ مف األساتذة المتخصصيف

بغرض التأكد مف مدى سيولة ووضوح عبارات االختبار ، وارتباط األىداؼ 
أجمع المحكميف عمى صالحية االختبار التحصيمي بأسئمة االختبار ، وقد 

  ءًا عمى مقترحاتيـ لمتطبيؽ مع إبداء بعض المقترحات ، وقد تـ تعديؿ اآلتي بنا
  . تقميؿ عدد األسئمة 
 مراعاة سيولة ووضوح الصياغة . 

وقد توحدت نسبة االتفاق بين االساتذة المحكمين حول بنود االختبار الي نسبة 
(9445. ) % 
 :  الثبـات -2 

يقصد بالثبات أف يكوف االختبار منسقًا فيما يعطي مف النتائج ، وقد تـ حساب معامؿ 
 ثبات االختبار التحصيمي بالطرؽ اآلتية : 

 الثبات باستخدام معامل التجزئة النصفية :  -أ
تـ التأكد مف ثبات االختبار التحصيمي المعرفي باستخداـ طريقة التجزئة النصفية ، 

  تنفيذ( ، ل 0880. – 0815.) تعميـ تقنيات الطباعة وكانت قيمة معامؿ االرتباط ل
(، وىي قيـ دالة  0899. –  0959.) ما بيف نماذج مف القطع الممبسية والمفروشات

القترابيا مف الواحد الصحيح ، مما يدؿ عمى ثبات االختبار  0.5.عند مستوى 
 التحصيمي المعرفي .
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 ا : ثبات معامل ألف -ب
نماذج مف   تنفيذل (0819. )،الطباعة لتعمـ تقنيات  (0902.)وجد أف معامؿ ألفا = 

، وىي قيـ مرتفعة وىذا دليؿ عمى ثبات االختبار  القطع الممبسية والمفروشات
 القترابيا مف الواحد الصحيح . 0.5.التحصيمي عند مستوى 

 ( يوضح ثبات االختبار المعرفي 1جدول ) 
 ثبات االختبار

 المعرفي
 معامؿ ألفا التجزئة النصفية

 الداللة قيـ االرتباط الداللة قيـ االرتباط
تعمـ بعض التقنيات 

 الطباعية 
 24851 – 24882  2421 24924 2421 

تنفيذ نماذج مف القطع 
 والمفروشات الممبسية

24919– 24899  2421 24859 2421 

 
 الميارى القبمي / البعدي :ثانيا : صدق وثبات االختبار التطبيقي 

 تـ تحديد صدؽ االختبار عف طريؽ : 
 الصدق  الظاىري )صدق المحكمين ( :  -1

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف األساتذة المتخصصيف الستطالع آرائيـ في بنود 
% ( و قد اخذ االختبار 9102االختبار و قد وافؽ المحكميف عمي االختبار بنسبة ) 

 ية في التطبيؽ .صورتو النيائ
 صدق المحك : -2

استخدمت الباحثة اعادة نفس االختبار الميارى كمحؾ وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف 
و بيف درجات المقترح  درجات افراد عينة البحث في التعمـ اثناء البرنامج التدريبي 

داؿ  ( وىو 0899.االختبار الميارى عند اعادتو ، وقد بمغت قيمو معامؿ االرتباط )
 احصائيا مما يؤكد عمي صدؽ االختبار الميارى .
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 الثبات :  -3
 ثبات المصححين :  - أ

يمكف الحصوؿ عمى معامؿ ثبات المصححيف بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات 
التي يعطييا مصححاف أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس االختبارات ، وبعبارة أخرى فإف 

) صالح الديف .كؿ مفحوص يحصؿ عمى درجتيف أو أكثر مف تصحيح اختبار واحد 
 ـ(0.51محمود ، 

طة ثالثة مف األساتذة المحكميف وذلؾ باستخداـ مقياس وتـ التصحيح  االختبار بواس
 التقدير في عممية التقويـ وقاـ كؿ مصحح بعممية التقويـ بمفرده . 

وقد تـ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجات الثالث التي وضعيا المصححيف )س ، 
حدة  ص ، ع( لالختبار التطبيقي البعدي باستخداـ معامؿ ارتباط الرتب لكؿ عينة عمى

 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
 ( يوضح معامؿ االرتباط بيف المصححيف لالختبار الميارى  0جدوؿ )

 

 المصححيف
تعمـ بعض التقنيات 

 الطباعية
تنفيذ نماذج مف 
 القطع الممبسية 

 المقياس ككؿ

 0950. 0892. 0900. س ، ص
 0891. 0812. 0880. س ، ع
 0955. 0900. 0861. ص ، ع

يتضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع قيـ معامالت االرتباط بيف المصححيف ، وجميع القيـ 
القترابيا مف الواحد الصحيح ، مما يدؿ عمى ثبات االختبار  0.5.دالة عند مستوى 

التطبيقي الذي يقيس األداء الميارى ، كما يدؿ أيضًا عمى ثبات مقياس التقدير وىي 
 . أداة تصحيح االختبار الميارى

 زمن أداء االختبار التطبيقي الميارى :  - ب
تـ حساب الزمف الذى استغرقتو "عينة البحث" في أداء ىذا االختبار في التطبيؽ 
البعدي حيث كاف متوسط زمف األداء لتعمـ بعض التقنيات الطباعية ) خمسة ساعات ( 
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وسط زمف ومتوسط زمف األداء لتنفيذ القطع الممبسية )خمسة ساعات ( وبذلؾ أصبح مت
 ساعات  .5أداء االختبار كمو 

 (:3ثالثا :صدق وثبات بطاقة المالحظة )ممحق رقم 
 صدق بطاقة المالحظة : -1

تـ عرض بطاقة المالحظة عمي المتخصصيف بيدؼ التحقؽ مف الصدؽ محتوي 
البطاقة و بنودىا ، وكانت ىناؾ بعض المقترحات الخاصة بصياغة بعض العبارات 

تيا و اصبحت في صورتيا % ( وتـ  اعادة صياغ98اؽ )حيث كانت نسبة االتف
 النيائية 

 ثبات بطاقة المالحظة : -2

تـ حساب ثبات بطاقة المالحظة عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف الثالثة )س ، 
يرسوف و الجدوؿ االتي ص،ع( القائميف بأعماؿ المالحظة باستخداـ معامؿ ارتباط ب

 يوضح ذلؾ .
 حساب معامل االرتباط بين القائمين بأعمال المالحظة( يوضح 3جدول رقم )

   المحاور

 المصححات
     قيم معامل االرتباط

المحور  المحور الثاني المحور االول المجموع    
 الثالث

 24899 24877 24927 24879 س ،ص

 24876 24891 2424874 24876 س ،ع

 24965 24974 24895 24877 ص ،ع

ويشير الجدول الي ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين الثالث القائمين بالمالحظة و  
لقربيا من الواحد الصحيح ، مما يشير الي ان بطاقة المالحظة  2421مستوي الداللة 

 الخاصة باألداء الميارى اثناء البرنامج تتمتع بدرجة عالية من الثبات .
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 ( :4االختبار الميارى ) ممحق رقم  رابعا : صدق و ثبات مقياس تقدير

 تم التأكد من صدق مقياس التقدير بطريقتين و ىما :
 الصدق المنطقي ) الصدق الظاىري( : -1

عف طريؽ عرض مقياس التقدير عمي مجموعة مف االساتذة المحكميف المتخصصيف 
بيدؼ التحقؽ مف صدؽ محتوي المقياس و بنوده المقترحة لتقييـ بعض التقنيات 
الطباعية ، و مدي مالئمة محاور البطاقة لمحتوي الميارات ، و بحساب نسبة اتفاؽ 

%( مما يدؿ عمي صدؽ مقياس التقدير في 96االساتذة المتخصصيف بمغت النسبة )
 تقييـ ما وضع مف اجمو .

 صدق المحك :  -2

تـ حساب صدؽ المحؾ لمقياس التقدير عف طريؽ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف      
درجات االفراد عينة البحث  في االداء الميارى اثناء اعادة االختبار الميارى لموضوع ل

افراد عينة البحث اثناء التعمـ بالبرنامج و كانت و بيف درجات  المقترح البرنامج التدريبي
 .( وىي قيمة دالة احصائيا لقربيا مف الواحد الصحيح  0821.قيمة معامؿ االرتباط )

 التقدير :ثبات مقياس  -3
تـ حساب ثبات مقياس التقدير عف طريؽ معامؿ ارتباط بيرسوف بيف الدرجات التي 
وضعيا المصححيف الثالثة )س، ص، ع ( لكؿ محور مف محاور مقياس التقدير و قد 

 جاءت النتائج كما يمي في الجدوؿ االتي  
 ( يوضح حساب معامل ارتباط لممحاور الثالثة4جدول رقم )
 المحور الثالث المحور الثاني المحور االوؿ المصححات

 0860. 09.5. 0812. ص -س
 0811. 0812. 0866. ع -س
 0892. 0825. 0820. ع -ص
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ويشير الجدول الي ارتفاع قيم معامالت االرتباط بين المصححات لممحاور الثالثة 
لقربيا من الواحد الصحيح ، مما يدل عمي 2421لمقياس التقدير و مستوي الداللة 

 الثبات العالي لمقياس التقدير 
  و قد تم التأكد من فعالية البرنامج من خالل تطبيق التجربة عمي االفراد

( لنسبة  Blackعينة البحث  و ذلك باستخدام معادلة بميك ) مباشرة و ىم
 الكسب المعدلة من خالل المعادلة االتية :

 

 ص -ص     +  س -س  نسبة الكسب المعدلة=      
 ص              د -د                              

 
 حيث ص= متوسط درجات االفراد عينة البحث في التطبيق القبمي 

 س= متوسط درجات االفراد عينة البحث في التطبيق البعدي     
 د= النياية العظمي لمبرنامج      

 خامسا: قياس فاعمية البرنامج التدريبي المقترح: 
لمتأكد مف أف البرنامج التدريبي المقترح لو فاعمية في تنمية معارؼ وميارات بعض 

تـ تطبيؽ اختبار )ت( لمفروؽ بيف  التقنيات الطباعية لدي االفراد "عينة البحث" 
المتوسطات لدرجات االختبار التحصيمي المعرفي قبؿ وبعد الدراسة لمبرنامج التدريبي 

وذلؾ ألفراد " عينة  )الممبسية والمفروشات( لكؿ مف التقنيات الطباعية و النماذج المنفذة
 ( .1( كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ )51البحث " و كاف عددىـ )
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( داللة الفروق بين متوسطي درجات االفراد "عينة البحث" في  5جدول )     
 االختبار التحصيمي 

 المعرفي قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده

 االختبار
المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد 
أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د .ح"

 قيمة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 االختبار المعرفي
 0255. 00952 القبمػػي

51 52 520812 
.0.5 

لصالح 
 50012 020168 البعػػدي البعدي

 
 

 
في االختبار التحصيمي  فراد عينة البحثالفروؽ بيف متوسطي درجات ا( يوضح  5شكؿ بياني رقـ ) 

 المعرفي قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي وبعده

( لالختبار  520812( أف قيمة "ت" تساوي)  5(  والشكؿ ) 1يتضح مف الجدوؿ)    
لصالح االختبار البعدي ،  0.5.المعرفي ، وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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( ، بينما  020168حيث كاف متوسط درجات افراد عينة البحث في التطبيؽ البعدي )
   ( 00952في التطبيؽ القبمي ) كاف متوسط درجات االفراد عينة البحث

( يوضح نسبة الكسب المعدل لالختبار الميارى قبل تطبيق البرنامج  6وجدول ) 
 وبعده  "معادلة بميك"

 

 
( يوضح نسبة الكسب المعدؿ لالختبار الميارى قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده  0شكؿ بياني رقـ ) 

 "معادلة بميؾ"
( لالختبار 5080يتضح مف الجدوؿ والشكؿ السابقيف أف نسبة الكسب المعدؿ )    

الميارى ، وىي قيمة دالة إحصائيا حيث تقع في المدي الذي حدده "بميؾ" والذي يتراوح 
 ( 0  – 500بيف ) 
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المتوسط  نوع االختبار              
 الحسابي

الدرجة 
 النيائية

نسبة 
الكسب 
 المعدؿ

 الداللة

 االختبار الميارى
 صفر القبمي

 0.5.داؿ 5080 61
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( داللة الفروق بين متوسطي درجات االفراد في المعارف والميارات  7جدول )  
فن تقنيات بالبرنامج التدريبي في التطبيق القبمي والبعدي و الخاصة بالمتضمنة 

 الطباعة

 الفاعمية
المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد 
أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د. ح"

 قيمة ت
مستوى 
الداللة 
 واتجاىيا

 0215. 00281 القبمػػي
51 52 010882 

.0.5 
لصالح 
 60125 9.0555 البعػػدي البعدي

 

 
فراد عينة البحث في المعارؼ والميارات يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات ا(  0شكؿ بياني رقـ ) 

 المتضمنة بالبرنامج التدريبي في التطبيؽ القبمي والبعدي
( وىي  010882( ، أف قيمة "ت" تساوي )0( والشكؿ )   2يتضح مف الجدوؿ )     

( ، حيث كاف متوسط درجات االفراد  0.5.داللة إحصائية عند مستوى )قيمة ذات 
(، بينما كاف متوسط درجاتيـ في التطبيؽ  9.0555عينة البحث في التطبيؽ البعدي  )

( ، مما يشير إلى وجود فروؽ حقيقية بيف التطبيقيف لصالح التطبيؽ  00281القبمي )
مـ بالفعؿ لألسس التي تتضمنيا منو وي رنامج التدريبي حقؽ اليدؼالبعدي ، أي أف الب

 وذلؾ بالنسبة لممعارؼ والميارات .
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مجال التأىيل والصحة  لمسادة المتخصصين فياستبيان صدق وثبات سادسا :
البرنامج  التدريبي المقترح  في المساىمة في الخطة لقياس مدي مالئمة  النفسية

 العالجية والتأىيل   
  تـ عرض االستبياف عمى مجموعة مف األساتذة المحكميف  المنطقيالصدق:

، الدقة االستبيافبيدؼ التحقؽ مف البنود اآلتية )مدى سالمة ووضوح تعميمات 
لقياس  االستبياف، قدرة االستبيافلبنود  المنطقيصياغة العبارات، التسمسؿ  في

 ما صمـ مف أجمة(.

تحكيـ  استمارةلمتطبيؽ*) االستبيافوقد أجمع األساتذة المحكميف عمى صالحية 
 المنطقي( ، مع إبداء بعض المقترحات فى صياغة بعض العبارات والتسمسؿ االستبياف

 ليا  وقد تـ التعديؿ بناء عمى مقترحاتيـ. 
 :الداخمي عف طريؽ  االتساؽتـ حساب الصدؽ  صدق االتساق الداخمي

رجة الكمية لالستبياف ، بيف درجة كؿ عبارة والد االرتباطحساب قيـ معامالت 
 (.8ويوضح ذلؾ جدوؿ رقـ )

 
 قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لالستبيان ( 8جدوؿ ) 

رقم 
 العبارة

 الداللة االرتباط

1 24878 2421 
2 24918 2421 
3 24922 2421 
4 24911 2421 
5 24869 2421 
6 24918 2421 
7 24896 2421 
8 24977 2421 
9 24974 2421 

12 24854 2421 
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( 2421كميا دالة عند مستوى ) االرتباطأف قيـ معامالت السابؽ يتضح مف الجدوؿ 
 القترابيا مف الواحد الصحيح مما يدؿ عمى صدؽ وتجانس عبارات االستبياف.

خ كرونباتـ حساب  ثبات االستبياف عف طريؽ معامؿ الفا ثبات االستبيان :  -3
( وىى قيـ مرتفعة 0915. -905..، والتجزئة النصفية ) 091.بمغت قيمتو وقد 

 مف الواحد الصحيح ما يدؿ عمى ثبات المقياس. القترابيا

 -:تائج والمناقشةنال

 فروض البحث :
 : وقد تـ استخداـ الطرؽ االحصائية المالئمة لتحميؿ النتائج و تفسيرىا 

( لنسبة الكسب المعدلة لمتحقؽ مف  Blackاستخداـ معادلة بميؾ ) -
 فعالية البرنامج التدريبي .

 ( لمفروؽ بيف المتوسطات .T. testاختبار ) -

 معادلة ) ايتا( لمعرفة حجـ التأثير  -

 الفرض االول :
( بين متوسطي درجات االفراد عينة  2421توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوي )

فن تقنيات ات المتضمنة بالبرنامج التدريبي والخاصة بالبحث في المعارف والميار 
 والبعدي لصالح التطبيق البعدي  الطباعة في التطبيق القبمي

 ولمتحقؽ مف ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار "ت" والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ :
( داللة الفروق بين متوسطي درجات االفراد عينة البحث في المعارف والميارات 7جدول )

 المتضمنة بالبرنامج التدريبي في التطبيق القبمي والبعدي

 مجمػػوع
) المعرفي 
 ،الميارى( 

المتوسط 
 الحسابي

 "ـ"

االنحراؼ 
 المعياري

 "ع"

عػدد 
أفراد 
 العينػة
 "ف"

درجػات 
 الحريػة
 "د. ح"

مستوى الداللة  قيمػة ت
 واتجاىيا

 0622. 5016 القبمػػي
51 52 09066 .0.5 

 80201 95000 البعػػدي لصالح البعدي
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فراد عينة البحث في المعارؼ والميارات يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات ا( 2شكؿ بياني رقـ )

 المتضمنة بالبرنامج التدريبي في التطبيؽ القبمي والبعدي
 
 

( ، أف قيمة "ت" تساوي  2( والشكؿ البياني رقـ )   2يتضح مف الجدوؿ )      
، حيث كاف متوسط  0.5.قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى (  وىي  09066)

( ، بينما كاف متوسط درجاتيـ في 95000االفراد عينة البحث في التطبيؽ البعدي )
( ، مما يشير إلى وجود فروؽ حقيقية بيف التطبيقيف لصالح  5016التطبيؽ القبمي )

بة البحثية اثبت فاعميتو في التطبيؽ البعدي ، أي أف البرنامج التدريبي في ىذه التجر 
  اليدوية  فف الطباعةتقنيات تحقيؽ اليدؼ منو في تعمـ المعارؼ والميارات المرتبطة ب

 : ولمعرفة حجـ التأثير تـ تطبيؽ معادلة ايتا 

  t  = )2.005= قيمة )ت، 

  df  = 51= درجات الحرية 
n2=  

t2 24942 
 t2 + df 

  وبحساب حجـ التأثير وجد إفn2 =  .09.0 
        2 √ n0 

d =                           = 51000 
  √ 1-n2 

 ويتحدد حجـ التأثير ما إذا كاف كبيرًا أو متوسطًا أو صغيرًا كاآلتي :
 حجـ تأثير صغير = 00.
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 حجـ تأثير متوسط = 01.

 حجـ تأثير كبير              = 08.
 الفرض الثاني: 

( بين متوسط درجات الطالبات  2421توجد فروض ذات داللة احصائية عند مستوي )
 في االختبار التحصيمي المعرفي قبل و بعد البرنامج التدريبي لصالح االختبار البعدي 

ب المعدؿ كما في الجدوؿ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ "معادلة بميؾ" لمكس
 التالي: 
( يوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات االفراد "عينة البحث" في  8جدول )

 االختبار التحصيمي المعرفي قبل تطبيق البرنامج وبعده

 
( يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات االفراد عينة البحث في االختبار  1بياني رقـ )  شكؿ

 التحصيمي المعرفي قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده
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 البعــدي القبلــي

5.231 

28.554 

 القبلــي

 البعــدي

المتوسط  االختبار 
 الحسابي

الدرجة 
 النيائية

نسبة 
الكسب 
 المعدؿ

 الداللة

 االختبار المعرفي
 10005 القبمي

01 5085 
 0.5.داؿ 

 080112 البعدي لصالح البعدي
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( أف نسبة الكسب المعدؿ 1( والشكؿ البياني رقـ )8يتضح مف الجدوؿ  رقـ )    
الذي حدده  ( لالختبار المعرفي ، وىي قيمة دالة إحصائيا حيث تقع في المدي 5085)

( ، وىي قيمة ذات داللة إحصائية عند  0-500( والذي يتراوح بيف )  Black"بميؾ" )
 لصالح االختبار البعدي ، حيث كاف متوسط درجات االفراد عينة البحث  0.5.مستوى 

 
 في التطبيؽ البعدي

 ( . 10005يـ في التطبيؽ القبمي )( ، بينما كاف متوسط درجات 080112)
 : الفرض الثالث

( بين متوسط درجات االفراد "  2421توجد فروض ذات داللة احصائية عند مستوي )
عينة البحث" في االختبار الميارى قبل و بعد البرنامج التدريبي لصالح االختبار 

 البعدي .
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ "معادلة بميؾ" لمكسب المعدؿ والجدوؿ التالي 

 يوضح ذلؾ : 
( نسبة الكسب المعدل لالختبار الميارى قبل تطبيق البرنامج وبعده 9 جدول ) 

 )معادلة بميك(

 

المتوسط  االختبار 
 الحسابي

الدرجة 
 النيائية

نسبة 
الكسب 
 المعدؿ

 الداللة

 االختبار الميارى
 صفر القبمي

 0.5.داؿ  50928 61
 650012 البعدي لصالح البعدي
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 يوضح نسبة الكسب المعدؿ لالختبار الميارى قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده(  6شكؿ بياني رقـ ) 
 )معادلة بميك(

( أف نسبة الكسب المعدؿ 6( والشكؿ البياني رقـ )9يتضح مف الجدوؿ  رقـ )    
( لالختبار الميارى ، وىي قيمة دالة إحصائيا حيث تقع في المدي الذي  50928)

( ، مما يدؿ عمي فاعمية البرنامج  0-500( والذي يتراوح بيف )  Blackحدده "بميؾ" )
 التدريبي لالختبار الميارى  . 

 الفرض الرابع : 
( بين افراد عينة البحث في  2421توجد فروق ذات داللة احصائية  عند مستوي )

 القطع المنفذة بفن الطباعة.
الفروق بين متوسطات باستخدام و لمتحقق من صحة ىذا الفرض امكن حساب 

( الفراد عينة البحث عمي االختبار المياري البعدي  كما يوضحيا  T.testاختبار )
 (: 12الجدول االتي رقم )

 
 

 القبمي        
 

 البعدي      
 

 قيمة )ت(
مستوي 
 الداللة 

اتجاه 
 الفروق

قيمة 
حجم 
 االثر

مستوي 
حجم 
 االثر

 2421 42426 ع م ع م
 

 2498 12426 البعدي

18448 2477 44422 2428 
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( عمي مقياس  2.006( اف قيمة )ت( بمغت ) .5و يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ) 
تقدير االختبار الميارى في تنمية بعض ميارات فف الطباعة و ىي قيمة دالة احصائيا 

مما يدؿ عمي وجود فروؽ ذات داللة احصائيا بيف ألفراد  0.5.عند مستوي الداللة 
 عند تنفيذ القطع الممبسية  . "عينة البحث في المجموعة التجريبية 

 
( يوضح الفروؽ بيف افراد المجموعة التجريبية في اكتساب  بعض 2الشكؿ البياني رقـ )

 ميارات فف لطباعة لمقياس تقدير االختبار الميارى القبمي بعدي .
( الي وجود فروق بين افراد 7وتشير النتيجة السابقة  في الشكل البياني رقم ) 

ريبية في درجات مقياس التقدير لالختبار الميارى اثناء تعمم البرنامج المجموعة التج
و يمكن ارجاع ذلك الي ان البرنامج التدريبي يتضمن اساليب تعزيز مناسبة كما انو 
يتضمن تنظيم لخطوات العمل و ترتيبيا دون اغفال بعضيا ادي الي النتيجة 

 االيجابية في المنتج الممبسي النيائي المنفذ 
يوجد فروق ذات داللة احصائية بين افراد  والذي ينص عمي " : الفرض الخامس

عينة البحث من حيث تحسن الحالة النفسية  بشكل ايجابي واستجابتيم لمعالج 
  "النفسي بعد تطبيق البرنامج المقترح .

الستجابات لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب التكرارات والنسب المئوية و 
مف خالؿ السادة القائميف بالتأىيؿ و العالج لمعالج النفسي واالدوية المرضي النفسييف 

النفسي  داخؿ المستشفى كال حسب عدد المرضي المسؤوليف عف رعايتيـ و تأىيميـ 
 .التاليوجاءت النتائج كما يوضحو الجدوؿ 
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 ـ     

 
 العبارة

 التقديرات
 ال الي حد ما نعم
 % ك % ك % ك

 اثناء العينة افراد تفاعؿ  -5
  العالج تمقي

8 89% 1 11% - - 

افراد عينة  تفاعؿ  -0
 اداء البحث اثناء

  اليومية االنشطة

7 78% 1 1141% 1 1141% 

 لمجمسات انتظاره  -0
  الترفييية التدريبية

9 122% - - - - 

 المزاجية الحالة تحسف  -2
 في تواجده اثناء

  المستشفي

9 122% - - - - 

 ايجابي بشكؿ تفاعمو  -1
 تواجده اثناء زمالئو مع

  في المستشفي

7 78% 1 1141% 1 1141% 

 االنفعالية الحالة تحسف  -6
 لبرنامج تمقي بعد

   المقترح التدريبي

7 78% 2 2242% - - 

 االخريف مع التكيؼ  -2
  ايجابي بشكؿ

8 89% 1 11% - - 

 نحو ايجابي اتجاه لديو  -8
 الجمالي و الفني التذوؽ

7 78% 1 1141% 1 1141% 

 الحماس عنصر توافر  -9
 صغير بمشروع لمقياـ

8 89% 1 11% - - 
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 و اقتصاديا لتمكينو
 بعد دخمة تحسيف
 التدريبي البرنامج
  المقترح

 نحو ايجابي اتجاه لدية  -.5
 جدوي دراسة

  الصغيرة المشروعات

8 89% 1 11% - - 

بالتأىيؿ و العالج النفسي  داخؿ المستشفى مما سبؽ يتضح اف أراء السادة القائميف 
إيجابية بمستوى  كال حسب عدد المرضي المسؤوليف عف رعايتيـ و تأىيميـ جاءت

 . الخامسوبذلك تتحقق صحة الفرض  البرنامج التدريبي المقترح نحو  داللة إحصائي
 -النتائج وتفسيرىا :ممخص 
مف  خالؿ مساىمة  البرنامج التدريبي المقترح   فاعمية عف الحالية الدراسة نتائج أوضحت

مجاؿ المالبس والنسيج  في خطة تاىيؿ  المرضي النفسييف  وتدريبيـ عمي بعض 
 أفراد أف إلى ذلؾ ويرجع البرنامج التدريبي المقترح  تطبيؽ بعدتقنيات الطباعة اليدوية 

ت فراغيـ داخؿ وشغؿ اوقا وصراعاتيـ مشاعرىـ عف بيا عبروا وسيمة وجدوا العينة
 المستشفي بعمؿ مفيد نافع 

 التواصؿ ميارات تنمية في بيف المتدربيف ) المرضي( وساعد االجتماعي التفاعؿ أتاح فقد

 أىمية ومعرفة فعمي، بشكؿ الجماعية لممشاركة الفرصة لمجميع أتاح أيضاً  بينيـ، فيما

 تمكينيـ اقتصاديا مف خالؿ التدريب عمي كيفية تسويؽ منتجاتيـ . .الجماعي العمؿ
خطة العالج التاىيمي  والتمكيف االقتصادي  قد يسيـ مجاؿ المالبس والنسيج في وبذلؾ

 (.  ـ.0.0لممرضي النفسييف و في تحقيؽ اىداؼ التنمية المستدامة )مصر 
 وجاءت اىـ النتائج كاالتي :

 االفراد درجات متوسطي بيف(  0.5.) مستوي عند إحصائياً  دالة فروؽ توجد -5
 بفف والخاصة التدريبي بالبرنامج المتضمنة والميارات المعارؼ في البحث عينة

 . البعدي التطبيؽ لصالح والبعدي القبمي التطبيؽ في الطباعة
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افراد  درجات متوسط بيف(  0.5.) مستوي عند احصائية داللة ذات فروؽ توجد -0
 لصالح التدريبي البرنامج بعد و قبؿ المعرفي التحصيمي االختبار فيعينة البحث 

 . البعدي االختبار

 فرادا درجات متوسط بيف(  0.5.) مستوي عند احصائية داللة ذات فروؽ توجد -0
 االختبار لصالح التدريبي البرنامج بعد و قبؿ الميارى االختبار في البحث عينة

 . البعدي

 في البحث عينة افراد بيف(  0.5.) مستوي عند  احصائية داللة ذات فروؽ توجد -2
 .الطباعة بفف المنفذة القطع

يوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف افراد عينة البحث مف حيث تحسف الحالة  -1
بعد تطبيؽ البرنامج  واالدوية النفسية  بشكؿ ايجابي واستجابتيـ لمعالج النفسي

 المقترح .
 التوصيات: 

في مجاؿ المالبس  متخصصوف بيا وتدريبية يقـو إرشادية عمؿ برامج ضرورة  -5
والنسيج لمتعامؿ مع الفئات المختمفة التي تحتاج لرعاية خاصة مثؿ المرضي 

 النفسيف .

 في مجاالت اخري مف مجاالت المالبس والنسيج  استخداـ فاعمية دراسة  -0

 مف خالؿ التدريب .لدي المرضي  النفسية الوحدة مشاعر مف التخفيؼ

 الوحدة مف التخفيؼ الجماعي في والعالج بالفف العالج استخداـ فاعمية دراسة -0

 لممرض داخؿ مستشفيات الصحة النفسية . النفسية
 -المراجع :

ـ( " القياس والتقويـ التربوي والنفسي ، اساسياتة 0.51صالح الديف محمود )  -5
 القاىرة– 6ط –مكتبة دار الفكر العري  -وتوجيياتة وتطبيقاتة المعاصرة "

مكتبة االمـ  -ـ( " انباء المتعة لدرأ المخاطر "0.52تقرير التنمية البشرية ) -0
 (ـ2/2/0.52) المتحدة االنمائي

ـ( " جودة الحياة الوظيفية وعالقتيا 0.52جيياف عمي السيد سويد ) -0
بالمسئولية المينية وتحقيؽ التنمية المستدامة لدي عماؿ الشركة القابضة 
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مجمة  –والنسيج والمالبس بشبيف الكوـ بمحافظة المنوفية " لمقطف والغوؿ 
 0الجزء  – 10العدد  -االرشاد النفسي 

ـ( . "برنامج تدريبي لتنمية ميارة تصميـ .0.0رضوي مصطفي محمد رجب ) -2
 -وتنفيذ  الستائر لتمكيف المرآة المعيمة اقتصاديا ودمجيا في سوؽ العمؿ "

– .5مجمد  -جامعة حمواف –نوف التطبيقية كمية الف –مجمة التصميـ الدولية 
 0العدد

ـ( " برنامج تدريبي 0.51كريمة محمد حبيب اهلل )  شادية صالح حسف و -1
 –مقترح لتنمية ميارات متدربات الوحدة االنتاجية في قسـ المالبس والنسيج " 

 جامعة المنصورة  -كمية التربية النوعية–مجمة بحوث التربية النوعية 

–مجمة الديرة –ـ( " التنمية المستدامة " 1..0الرؤؼ المبناني )شريؼ عبد  -6
 05عدد  -الرياض 

ـ( " التنمية المستدامة ومتطمبات تحقيقيا ، 0.55عبد الرحمف محمد الحسف )  -2
 -–استراتيجية الحكومة في القضاء عمي البطالة وتحقيؽ التنمية المستدامة " 

بكمية العموـ االقتصادية والتجارية  الدوليالممتقي  - السوداف –جامعة المسيمة 
 ـ(0.55نوفمبر 56-51وعمـو التسيير )

ـ( " ضماغف جودة التعميـ .0.5عبد الرؤؼ محمد ، اشرؼ عبد المطمب ) -8
مجمة مستقبؿ التنمية  –العالي مدخؿ لمتنمية المستدامة في المجتمع المصري" 

 65العدد  – 52مجمد  –مصر  –العربية 

 –ـ( " الفف لذوي االحتياجات الخاصة " 2..0ف ) عفاؼ فراج  ، نيي حس -9
 القاىرة  –مكتبة االنجمو المصرية 

ـ(. " فاعمية برنامج تدريبي النتاج 0.52عماد الديف سيد جوىر ) -.5
كمية الفنوف التطبيقية  – مجمة التصميـ الدولية –المالبس الخارجية الرجالي " 

 0العدد – 2مجمد - جامعة حمواف –

 –" –ـ( " مفيوـ العالج بالفف التشكيمي 5..0مي ) عوض مبارؾ اليا -55
 السعودية –جامعة الممؾ سعود  –كمية التربية –مركز البحوث التربوية 
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ـ( " فاعمية االنشطة الفنية في 5..0فالنتينا وديع سالمة الصايغ )  -50
تخفيض حدة السموؾ العدواني لدي االطفاؿ الصـ في مرحمة الطفولة المتاخرة 

  جامعة حمواف-كمية التريبة الفنية  –وراة غير منشورة رسالة دكت -"

ـ( " دور المؤسسة في تحقيؽ االمف 0.50ماىر عبد العاؿ الضبع  ) -50
المجمة  –االجتماعي واالقتصادي لممرآة  الفقيرة المعيمة " " دراسة مسحية " 

 0العدد  – 1مجمد  –االردنية لمعمـو االجتماعية 

التميفزيونية الستراتيجية التنمية المستدامة محمود محمد زكي ) التغطية  -52
ـ وعالقاتيا بتصورات المصرييف لممستقبؿ ( رسالة .0.0رؤية مصر 

 ـ0.59-كمية االعالـ جامعة القاىرة -ماحستير

ـ( " االساليب االحصائية في العموـ 0.55مراد صالح احمد )  -51
 القاىرة  – 0ط –مكتبة االنجمو المصرية  -النفسية والتربوية واالجتماعية " 

ـ( " فاعمية برنامج قائـ عمي االنشطة الفنية 0.50نمر صبح القيؽ )  -56
رسالة دكتوراة  .-في خفض السموؾ العدواني لدي االطفاؿ المعاقيف حركيا " 

 غزة –جامعة االقصي  –

ـ( " التمكيف االقتصادي لممرآة العربية واقع 2..0ىالة ايوب )  -52
 يوليو"  55-بالتعاوف مع  وزارة العمؿ   منظمة العمؿ العربية-وطموح "  

ـ(." نشر ثقافة  لغة االشارة مف خالؿ .0.0ياسميف احمد الكحكي ) -58
مجمة  –ـ " .0.0المالبس والنسيج وفقا لمبعد االجتماعي لرؤية مصر 

 جامعة المنيا –كمية التربية النوعية  –البحوث في مجاالت التربية النوعية 
  08العدد  – 6مجمد 
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