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 -ملخص البحث :

يهدف البحث الحالى إلى تصميم وإعداد برنامج تدريبى قائم على إستخدام التكنولوجيا المساعدة لذوى اإلعاقة السمعية    

" 15لمعارف والمهارات األساسية لتقنيات حياكة المالبس لدمجهم وتمكينهم إقتصادياً ، وتكونت عينة البحث من "إلكسابهم ا

" عام ، وجاءت نتائج البحث تؤكد على فاعلية البرمجيات  25:  18متدربة من ذوى اإلعاقة السمعية تتراوح أعمارهن من " 

إعداد برنامج تدريبى فى تقنيات حياكة المالبس تحقق التفاعل المستمر بين  والمنصات اإللكترونية الداعمة للغة اإلشارة فى

المدرب والمتدرب ، ويرجع ذلك نتيجة لما تتميز به هذة البرمجيات من إمكانية لتحويل النصوص المسموعة والمقروءة الى 

ديو المتضمن المعرفة و المهارة الالزمة لغة االشارة، و امكانية تحويلها الى فيديو مترجم بلغة االشارة يمكن دمجه مع الفي

لمحتوى التدريب، و اكدت نتائج البحث على ايجابية اراء المتدربات نحو فاعلية البرنامج التدريبى الكسابهن المعارف 

ا والمهارات االساسية لتقنيات حياكة المالبس، كما اوضحت نتائج البحث ايضاَ أن اإلعاقة السمعية ال تؤثر على تمتع ذويه

 بالعديد من صفات رواد األعمال مما يمكنهم من تحقيق الريادة فى مجال العمل بالمشروعات الملبسية الصغيرة.

 الكلمات المفتاحية :

   ريادة األعمال –التمكين األقتصادى  –ذوى األعاقة السمعية  –تقنيات حياكة المالبس  –برنامج تدريبى 

 

Abstract: - 

     The current research aims to design and prepare a training program based on the use of 

assistive technology for people with hearing disabilities to provide them with basic knowledge 

and skills of clothing sewing techniques to integrate and empower them economically. The 

research sample consisted of "15" trainees with hearing disabilities, their ages ranged from 

"18:25", and the results of the research confirmed the effectiveness of software and electronic 

platforms that support sign language in preparing a training program in clothing sewing 

techniques that achieves continuous interaction between the trainer and the trainee.This is due 

to the features of this software in the possibility of converting audio and read text into sign 

language and the possibility of converting it, into sign language-translated video that can be 

combined with video containing the knowledge and skill needed for training content ,The results 

of the research also confirmed the positive opinions of the trainees towards the effectiveness of 

the training program to provide them with basic knowledge and skills for clothing sewing 

techniques ,The results of the research also showed that hearing disability does not affect the 
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enjoyment of many characteristics of entrepreneurs, which enables them to achieve leadership 

in the field of small scale clothing enterprises. 
 

Key words : 

Training Program – Clothing Sewing Techniques – People with Hearing Disability – Economic 

Empowerment – Entrepreneurship    

 

 : Introductionالمقدمة 

يشهد العالم تزايداً ملحوظاً فى الوعى بقضايا ذوى اإلحتياجات الخاصة أو كما يطلق عليهم ذوى الهمم ، وذلك تحقيقاً     

 " من أجل تأهيلهم لسوق العمل واإلندماج فى المجتمع.2030ألهداف التنمية الشاملة والمستدامة "

فى السنوات الخمس الماضية فى مجال رعاية وتأهيل ذوى اإلعاقة ، وتجلى ذلك  وقد شهدت مصر طفرة غير مسبوقة   

بوضوح فى حرص الرئيس "عبدالفتاح السيسى" على ضمان حقوق هذة الفئة ، حيث أعلن سيادتة عن تخصيص عام  

ضمن لألشخاص " والذى ي2018" لسنة "10" ليكون عاماً لذوى اإلحتياجات الخاصة ، وأصدر فية القانون رقم "2018"

ذوى األعاقة حقوقهم فى التعليم والصحة والعمل دون تمييز ، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذة 

 الحقوق.

وتعد األعاقة السمعية من أكثر اإلعاقات إنتشاراً فى مصر والعالم ، حيث تبلغ وفقا لما ذكرتة منظمة الصحة العالمية   

من سكان  %5" مليون شخص على مستوى العالم ، أى مايعادل نحو 360لمى للصم وضعاف السمع نحو "واإلتحاد العا

من سكان مصر.     %4" مليون شخص أى ما يعادل 4العالم ، ويقدر عدد ذوى اإلعاقة السمعية فى مصر نحو  "

(www.unicef.org) 

قة السمعية على انها نقص أو تقييد فى إمكانية المشاركة ومحدودية القيام بأنشطة الحياة اليومية نتيجة خلل وتعرف األعا   

 أو قصور فى الجهاز السمعى مما يجعل األشخاص ذوى األعاقة السمعية  يعانون من فرص وظيفية محدودة .

 ( 95 – 2003 –) أحالم رجب عبدالغفار  

يفهم وباألخص النساء منهم قصور شديد فى الميل إلى توظيفهم من قبل أصحاب العمل ، وهذا ويجد المتتبع لحركة توظ   

قبولهم كشركاء فى الوطن  قد يكون ناتج عن التمييز الذى يعانية االشخاص من ذوى اإلعاقة كون أن لديهم إعاقة ، أو لعدم

العمل بقدرتهم على اإلنتاج واإلبداع كغيرهم ،  لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات ، ويرجع ذلك لعدم قناعة أصحاب

 مما يحول بينهم وبين التمكين والدمج للمشاركة فى المجتمع وسوق العمل.

لذلك بدأت مصر والعديد من دول العالم نحو دعم ثقافة ريادة األعمال ونشر الوعى بضرورة دمج ذوى األعاقة مهما كان    

توفر لهم المزيد من فرص العمل لتمكنهم اقتصادياً ، بما يحقق تنمية المجتمع ككل نوعها إلقامة مشروعات ريادية صغيرة 

 سواء من الجانب األجتماعى أو األقتصادى.

وأصبح اليوم رواد األعمال من ذوى األعاقة يؤدون دوراً كبيراً فى صياغة بيئة األستثمار ، فهم يقدمون من خالل    

 يدة ، مما يمنحهم فرص للعمل والقدرة على المنافسة فى األسواق المحلية والدولية.إسثماراتهم منتجات مبتكرة وخدمات جد

وتعتبر المشروعات الملبسية الصغيرة أحد القطاعات الهامة الداعمة لفكر و ثقافة ريادة األعمال ، ويرجع ذلك لدورها    

كبير لدعم ودمج الشباب ذوى األعاقة للعمل بهذة المحورى فى التشغيل واإلنتاج وإدرار الدخل ، لذلك ُتظهر الدولة إهتمام 

النوعية من المشروعات ، وكذلك حث الهيئات التعليمية والمنظمات اإلنسانية بالمجتمع المدنى لتوفير البرامج التدريبية 

https://www.unicef.org.com/
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ت ملبسية الالزمة لتنمية الكوادر البشرية من ذوى اإلعاقة ، إلكسابهم المعارف والمهارات التى تؤهلهم إلقامة مشروعا

 صغيرة .

ومما الشك فيه أن الجامعات تعد القاسم المشترك األعظم فى أى عملية للتنمية داخل المجتمع ، لذلك فهى معنية بالدرجة    

األولى بتنمية الموارد البشرية للمشاركة فى دفع عجلة اإلنتاج من خالل توفير برامج تدريبية بما يخدم إحتياجات سوق 

 العمل.

اً من تعزيز هذا الدور االيجابى والمساهمة فى تشجيع ذوى اإلعاقة للتوجة نحو الفكر الريادى ، وخاصة فى ظل وإنطالق   

إهتمام الدولة بتدريبهم وتأهيلهم وخاصة النساء منهم ، جاءت فكرة البحث الحالى فى إعداد برنامج تدريبى فى تقنيات حياكة 

خدام التكنولوجيا المساعدة لهم والمتمثلة فى برمجيات ومنصات الكترونية داعمة المالبس لذوى األعاقة السمعية قائم على إست

للغة اإلشارة مما يساهم فى توفير بيئة تدريب تفاعلية إلكسابهم مهارات حياكة المالبس بالشكل الذى يساعدهم على تحقيق 

يق الريادة فى مجال العمل بالمشروعات ذاتهم من خالل تسهيل دمجهم فى المجتمع وتوجيههم نحو ثقافة العمل الحر وتحق

 الملبسية الصغيرة.

 Statement of the Problemمشكلة البحث: 

ما إمكانية إعداد برنامج تدريبى فى تقنيات حياكة المالبس لذوى االعاقة السمعية قائم على إستخدام البرمجيات  -1

 والمنصات اإللكترونية الداعمة للغة اإلشارة؟

التدريبى فى إكساب المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية المعارف والمهارات األساسية لتقنيات  ما فاعلية البرنامج -2

 حياكة المالبس؟

 ما مدى توافر صفات رواد األعمال لدى المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية؟ -3

حقيقهم الريادة فى مجال ما آراء المتدربات من ذوى األعاقة السمعية فى محتوى البرنامج التدريبى ومدى مساهمتة فى ت -4

 العمل بالمشروعات الملبسية الصغيرة؟

 Objectiveهدف البحث : 

تصميم برنامج تدريبى فى تقنيات حياكة المالبس لذوى األعاقة السمعية قائم على إستخدام البرمجيات والمنصات  -1

 اإللكترونية الداعمة للغة اإلشارة لتمكينهم اقتصادياً ودمجهم بسوق العمل.

 مدى توافر صفات رواد األعمال لدى المتدربات من ذوى األعاقة السمعية. قياس -2

قياس فاعلية البرنامج التدريبى فى إكساب ذوى األعاقة السمعية المعارف والمهارات األساسية لتقنيات حياكة المالبس  -3

 لتحقيق الريادة فى مجال العمل بالمشروعات الملبسية الصغيرة.

 و محتوى البرنامج التدريبى.قياس إتجاة المتدربات نح -4

 Significance البحث:أهمية 

 إلقاء الضوء على األعاقة السمعية والمشكالت والمعوقات التى تواجهها. -1

يسهم البحث فى تقديم إضافة جديدة لنوعية البرامج التدريبية المقدمة لذوى األعاقة السمعية باإلستفادة من البرمجيات  -2

عمة للغة اإلشارة بما يوفر بيئة تدريب تفاعلية يسهل فيها التواصل والتفاعل بين المدرب والتطبيقات اإللكترونية الدا

 والمتدرب.

إبراز دور الجامعات فى خدمة المجتمع وتحقيق التنمية من خالل تدريب الكوادر البشرية من ذوى األعاقة السمعية  -3

 لتنمية قدراتهم األنتاجية واإلبداعية.
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 Terminologyمصطلحات البحث : 

  برنامج 

 ( 2003 –معجم الوجيز  –هو خطة مرسومة لعمل ما كبرنامج الدرس ، وجمعها برامج.    ) مجمع اللغة العربية  -

مجموعة من الخبرات التى تعالج عدة موضوعات متكاملة وشاملة من الناحية النظرية والعملية حتى تؤدى العملية  -

 ( 228 – 1997 –) كوثر كوجك                                التعليمية دورها.                          

  التدريب 

عملية منظمة مستمرة محورها الفرد وتهدف إلى إحداث تغييرات سلوكية محددة يتطلبها الفرد والعمل الذى يؤدية  -

 ( 211 – 2010 –والمنظمة التى يعمل فيها.                                            ) أمل عبدالرحمن 

                                                 جهد منظم ومستمر يهدف إلى إثراء وتنمية معارف الفرد ومهاراتة آلداء عملة بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية.                       -

 ( 206 – 2009 –) كامل على 

 البرنامح التدريبى 

المخطط لها لتزويد المتدربين بمهارات ومعارف وخبرات متجددة تستهدف إحداث مجموعة من الجهود المنظمة و  -

 تغييرات إيجابية مستمرة فى خبراتهم وإتجاهاتهم وسلوكهم من أجل تطوير كفائة ادائهم.

 ( 14 – 2007 –) حسن الطعانى 

شطة المخططة التى تستهدف ويمكن تعريف البرنامج التدريبى إجرائياً على أنه مجموعة من الخطوات المنظمة واألن -

 إكساب المتدربات من ذوى األعاقة السمعية المعارف والمهارات األساسية لحياكة المالبس.

  تقنيات 

تعرف التقنية على أنها تطبيق المهارات والمعرفة ، لتجهيز وإنتاج السلع أو تقديم الخدمات المختلفة ، حيث تشمل كافة  -

         يب التى يتم إستخدامها لتحويل الموارد إلى عناصر ومنتجات يحتاجها الناس.                                                        اآلالت واألدوات والطرق أو األسال

 ( .com3https://Mawdoo(  

 ) معجم المعانى (                     أسلوب مختص بفن أو مهنه أو حرفة .                              -

وتعرف تقنيات حياكة المالبس بأنها مجموعة من المهارات التى تمكن المتدربات من ذوى األعاقة السمعية للتعامل مع  -

 األقمشة بطريقة صحيحة مع إدخال كافة التغييرات عليها من إعداد وقص وتشطيب لتحويلها إلى منتجات ملبسية متنوعة.

 ة السمعيةاإلعاق 

هى نقص أو تقييد فى إمكانية المشاركة ومحدودية فى القيام بأنشطة الحياة اليومية نتيجة لوجود خلل أو قصور فى  -

هو وجود خلل ما فى أعضاء وأجزاء  األولالجهاز السمعى ، واإلعاقة السمعية تنشأ وتتحدد شدتها وتأثيرها نتيجة لعاملين ، 

 بيئة محيطة معطلة أو غير مساعدة. هو والثانىمن الجهاز السمعى ، 

 ( 95 – 2003 –) أحالم رجب عبدالغفار 

يعرف مصطلح اإلعاقة السمعية بأنه مصطلح عام يشمل كل درجات وأنواع فقدان السمع فهو يشمل كالً من الصم  -

 (  16 – 1999 –وضعاف السمع .                                                            ) أحمد اللقانى 

 وهم اولئك الذين حرموا من حاسة السمع أو فقد القدرة السمعية قبل تعلم الكالم . الصم. 

 ( 67 – 1996 –) عبدالمطلب القريطى 

 وهم أفراد مصابون بإضطراب سمعى بدرجة يحتاجون عندها إلى خدمات خاصة. ضعاف السمع. 

 ( 9 – 2003 –) عبدالعزيز الشخص 

https://mawdoo3.com/
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اقة السمعية إجرائياً على أنها قصور وتأخر فى النمو اللغوى لألفراد ناتج عن خلل فى حاسة السمع ويمكن تعريف اإلع -

 ، مما يعوق قدرتهم على التواصل مع األشخاص والبيئة المحيطة.

 

 : التكنولوجيا المساعدة لذوى اإلعاقة السمعية 

 البرمجيات والمنصات اإللكترونية -

o اإللكترونية التى تدعم وصول األشخاص ذوى األعاقة السمعية إلى المعلومات ،  هى مجموعة من البرامج والتطبيقات

                    وتدعم قدرتهم على التواصل الفعال بما يعزز قدرتهم على المشاركة والدمج وتمكينهم من جودة الحياة.                                 

 ( https://www.gsminsark.com(  

o  هى منصات إلكترونية تمكن األشخاص ذوى األعاقة السمعية مستخدمى لغة األشارة من التواصل مع مجتمع السامعين

، وهذة المنصات متاحة بعدة لغات ، لتسهيل عملية التواصل مع مجتمع الصم دون حاجة المتكلم إلى معرفة لغة اإلشارة ، 

فى نفس اللحظة  D3حويل الكلمات المكتوبة والمنطوقة إلى لغة اإلشارة من خالل شخصيات ثالثية األبعاد حيث يمكنها ت

 بسهولة إحترافية.

( http://www.tamkeen.gov.eg )  

 التمكين األقتصادى 

 تم تقوية الشىء وتنميته وترسيخه ليصبح ماكناً. مصطلح التمكين فى اللغة العربية هو مصدر للفعل "مكن" أى -

 ( 2003 –المعجم الوجيز  –) مجمع اللغة العربية 

" وتعنى أن يصبح Potere" فى اللغة اإلنجليزية مستمد من الكلمة الالتينية" Empowermentومصطلح التمكين " -

 " فهى نتاج التقوية والتمكين.Mentتطاعة ، أما"" يعنى إعطاء القوة والسلطة أو األسEmpowerاألنسان قادراً ، والفعل "

 ويعرف التمكين األقتصادى على أنه إكساب األفراد المعارف والقييم والمهارات التى تؤهلهم لسوق العمل. -

 ((Adams , Robert .2009. p.6  

ألبعاد تستهدف إكساب ذوى ويعرف التمكين األقتصادى لذوى األعاقة السمعية إجرائياً على أنه عملية إجتماعية متعددة ا -

األعاقة السمعية المعلومات والمهارات التى تمكنهم من تطوير قدراتهم للحاق بركب التنمية من خالل دمجهم وتأهيلهم لتحقيق 

 الريادة فى مجال العمل بالمشروعات الملبسية الصغيرة.

 

  ريادة األعمال 

 الربح.هى مصطلح يشير إلى تطوير وإدارة المشاريع بهدف تحقيق  -

 (( http://www.promediaz.com  

هى عملية منظمة تضم مجموعة من األنشطة والمهارات إلنشاء مشروع جديد قادر على إنتاج السلع  -

  )http://www.roowaad.com  )                                     والخدمات.                                              

 إنشاء عمل حر يتسم باإلبداع لخلق أفكار جديدة تساهم فى حل مشكلة ما ، أو إيجاد حلول بطريقة مميزة. -

   (http://www.lakhasty.com(  

اء مشروعات جديدة تمارس نشاطاً أقتصادياً ويمكن تعريف ريادة األعمال إجرائياً على أنها عمل منظم يهدف إلى إنش -

 إنتاجياً أو تجارياً أو خدميأ. 

وتعد المشروعات الملبسية الصغيرة أحد أهم قطاعات ريادة األعمال ، لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر وفقاً لرؤية    

 لبطالة.، ويرجع ذلك لدورها المحورى فى تنمية ودفع عجلة اإلنتاج ومكافحة ا 2030الدولة 

https://www.gsminsark.com/
http://www.tamkeen.gov.eg/
http://www.roowaad.com/
http://www.lakhasty.com/
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 Research Delimitation حدود البحث  

 " عام.25:18" متدربة من ذوى اإلعاقة السمعية تتراوح أعمارهن ما بين "15عدد " -حدود بشرية : -

القناطر الخيرية   –تم التدريب بجمعية "معاً للخير" التابعة لمديرية التضامن اإلجتماعى بالقليوبية  -حدود مكانية: -

  09/07/2019بتاريخ  2529المشهرة برقم 

( لمدة شهرين و نصف 2021- 6 – 24( إلى ) 2021- 4 - 3تم تطبيق التدريب فى الفترة من )  -حدود زمانية : -

 بواقع جلستان أسبوعياً.

 و تشمل -حدود موضوعية : -

 .دراسة أجزاء ماكينة الحياكة الصناعية 

 .دراسة األدوات الالزمة لحياكة المالبس 

 قماش بطريقة صحيحة.دراسة كيفية قص ال 

 .التعرف على زوائد الحياكة وكيفية قصها 

  منكسرة (. –منحنية  –التدريب على حياكة أنواع مختلفة من الخطوط ) مستقيمة 

  الحياكة الفرنسية (. –الحياكة اإلنجليزية  –التدريب على أنواع وصالت الحياكة األساسية ) الحياكة البسيطة 

 تركيب السحاب المسحور  –تركيب سحاب ذو غطائين  –بغطاء من إتجاة واحد  تركيب السحاب ) تركيب سحاب– 

 تركيب السحاب بمرد " سحاب البنطلون" (.

  "الجيب المخفى"الداخلى" (. –تركيب الجيوب ) الجيب الالصق "الخارجى 

  البيية (. –السجاف الكامل  –سجاف اإلبط  –تنظيف فتحات الرقبة ) سجاف الرقبة 

  ( ثنية  –ثنية الذيل بعد التنظيف باألوفر الثنياتx  .) ثنية 

 

 Hypothesisفروض البحث    

 توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية فى التطبيق القبلى  -1

 والبعدى لإلختبار التحصيلى لصالح اإلختبار البعدى.

 المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية فى التطبيق القبلى توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات  -2

 والبعدى إلختبار األداء المهارى لصالح اإلختبار البعدى.

 توافر صفات رواد األعمال لدى المتدربات من ذوى أإلعاقة السمعية . -3

عارف والمهارات األساسية إيجابية اراء المتدربات من ذوى األعاقة السمعية نحو فاعلية البرنامج التدريبى إلكسابهن الم -4

 لتقنيات حياكة المالبس.

 

 Methodologyمنهج البحث    -

 إتبع البحث المنهج الشبة تجريبى والمنهج الوصفى ، وذلك لمالئمتهم لتحقيق أهداف البحث والتحقق من فروضة.

 Sampleعينة البحث      -

 " .25:18تتراوح أعمارهن من " " متدربة من ذوى اإلعاقة السمعية15عدد "

 

 



  2022 برايرف                                                السابعالعدد  - الثانيالمجلد  - التراث والتصميممجلة 

100 

   Toolsأدوات البحث  

 برمجيات ومنصات إلكترونية داعمة للغة اإلشارة العربية ) تطبيق الترجمان (. -1

 .Cap Cut – Video Maker )برامج دمج الفيديوهات )  -2

 أختبار تحصيلى "معرفى" لقياس مدى تحصيل المعارف والمعلومات. -3

 ماكينة الحياكة الصناعية وتعلم بعض تقنيات حياكة المالبس.أختبار مهارى لقياس مستوى اآلداء المهارى إلستخدام  -4

 مقياس تقدير لتقييم اإلختبار المهارى. -5

 إستمارة إستبيان لقياس مدى توافر صفات رواد األعمال لدى المتدربات من ذوى األعاقة السمعية. -6

 مقياس إتجاة المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية نحو محتوى البرنامج التدريبى .  -7

 Conceptual Frameworkاإلطار النظرى 

 : اإلعاقة السمعية- 

يقصد بها تلك المشكالت التى تحول دون أن يقوم الجهاز السمعى لدى الفرد بوظائفة مما يقلل من قدرة الفرد على سماع 

ها ضعف سمعى األصوات المختلفة ، وتتراوح اإلعاقة السمعية فى شدتها من الدرجات البسيطة والمتوسطة التى ينتج عن

 ( 110 – 1995 –) يوسف القريونى وآخرون   .                          إلى الدرجات الشديدة جداً والتى ينتج عنها صمم

ويمكن النظر إلى هذة اإلعاقة من الناحية اإلجرائية على أنها القدرة المحدودة أو فقدان القدرة على إصدار الكالم وعلى فهم 

 ( 137 – 2008 –به اآلخرون.                                                          )رشاد عبدالعزيز الكالم الذى ينطق 

 -وإذا كانت اإلعاقة السمعية تشمل الصم وضعاف السمع فالبد من تعريف كالً منهما :

ام السماعات أو هم أشخاص اليستطيعون إستخدام حاسة السمع لفهم الكالم سواء أكان ذلك بإستخد -:الصم  -

 ( 87 – 1995 –) جمال الخطيب                        بدونها.                                                                

هم األشخاص الذين يعانون من ضعف سمعى دائم أو متقطع مما يجعلهم يواجهون صعوبة فى فهم  -: ضعاف السمع -

 ( 214 – 1995 –) يوسف القريونى وآخرون                           سة السمع .               الكالم باإلعتماد على حا

 تصنيف اإلعاقة السمعية ونسبة إنتشارها

هناك تصنيفات مختلفة لإلعاقة السمعية تختلف بإختالف األساس الذى يقوم علية التصنيف. فهناك من يصنف المعوقين    

حدثت فية اإلعاقة ، وهناك من يصنفها وفقاً لطبيعة اإلعاقة السمعية أو وفق درجات الفقدان السمعى. سمعياً وفقاً للسن الذى 

" مليون نسمة ، أى بنسبة 120وقد أوضحت منظمة الصحة العالمية أن عدد المعوقين سمعياً فى العالم يصل إلى "

طالب المدارس لديهم ضعف سمعى ما ، إال  " من%5"،أما فى الدول الغربية فقد أشارت الدراسات أن حوالى "4،2%"

أن هذا الضعف ال يصل إلى مستوى اإلعاقة. أما بالنسبة للضعف السمعى الذى يمكن إعتبارة إعاقة سمعية فتقدر نسبة 

 ".%0،75أنتشاره بحوالى "

)www.unicef.org( 

قع فى المرتبة الثانية من حيث األنتشار بعد اإلعاقة العقلية ، حيث بلغ عدد المصابين وفى مصر فإن اإلعاقة السمعية ت

" مليون 4باإلعاقات السمعية بمصر وفقاً لما ذكرتة منظمة الصحة العالمية واإلتحاد العالمى للصم وضعاف السمع نحو "

 ( 49 – 2017 –) عماد حسين المرشدى                                      " من سكان مصر .%4شخص أى ما يعادل "

 

 

 

https://www.unicef.org.com/
https://www.unicef.org.com/
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 خصائص اإلعاقة السمعية

يعد النمو اللغوى من أكثر مظاهر النمو تأثراً باإلعاقة السمعية ، وبشكل عام تتسم القدرة اللغوية   -الخصائص اللغوية : -

لكالم الغير واضح ، وعدم بمجموعة من المؤشرات كطبقة الصوت العالية ، وبطىء الكالم ، وخبرة لغوية محدودة ، وا

 القدرة على التمييز بين الحروف.

تشير الدراسات إلى أن األعاقة السمعية ال تؤثر على الذكاء ، وان مستوى ذكاء هؤالء األشخاص  -الخصائص المعرفية : -

أنهم يواجهون ضعفاً بالمفاهيم ال يختلف عن السامعين ، كما أن المعاقين سمعياً لديهم قدرة وقابلية للتعلم والتفكير المجرد ، إال 

 المتصلة باللغة.

 فى هذا المجال يعانى المعاق سمعياً من ضعف القدرة على التواصل مع اآلخرين. -الخصائص اإلجتماعية : -

 ( 98 – 1997 –) جمال الخطيب وآخرون 

 

  التكنولوجيا المساعدة لذوى اإلعاقة السمعية 

يرها كمنظومة متكاملة تستهدف تمكين ودمج األشخاص من ذوى اإلعاقة هى مجموعة من البرمجيات التى تم تطو    

السمعية وتتميز هذة البرمجيات بأنها سهلة اإلستخدام عالية الجودة باإلضافة إلى أنها تستعين بمجموعات عمل من الصم 

مثل هذة البرمجيات فى مجموعة لتقديم التطوير المالئم من خالل حلول عملية للمتطلبات الفعلية لذوى اإلعاقة السمعية. وتت

من المنصات اإللكترونية الداعمة للغة اإلشارة والتى يتم تحميلها عبر الهواتف المحمولة بشرط أن تكون من نوع الهواتف 

الذكية ، بهدف تقليل إعتماد الصم وضعاف السمع على الغير للتواصل مع المجتمع ، حيث أن هذة البرمجيات يمكنها تحويل 

صوت الى لغة اإلشارة برسوم كرتونية متحركة ثالثية األبعاد وبالتالى يسمح ألى شخص ال يتقن لغة اإلشارة أن النص وال

 –يتواصل مع ذوى اإلعاقة السمعية مما يزيد من إمكانية دمجهم بالمجتمع كأفراد فاعلين ومن هذة التطبيقات ) الترجمان 

  تواصل  (. –المترجم األشارى العربى للصم 

 ) أداة البحث إلعداد البرنامج التدريبى (       ق الترجمان تطبي -

هو تطبيق يتيح التواصل بين ذوى اإلعاقة السمعية والمجتمع من خالل ترجمة الكلمات المكتوبة والمحكية إلى لغة اإلشارة 

لتطبيق تحويل النصوص " فى نفس اللحظة بسهولة وإحترافية ، كما يتيح ا3Dالعربية من خالل شخصيات ثالثية األبعاد "

 .تويتر وغيرهم( –ماسنجر  –المترجمة بلغة اإلشارة الي فيديوهات يمكن ارسالها عبر وسائل التواصل المختلفة ) واتساب 

 مميزات إستخدام تطبيق الترجمان فى إعداد فيديوهات تعليمية لمحتوى البرنامج التدريبى لذوى اإلعاقة السمعية 

 شارةترجمة أى نص إلى لغة اإل -1

 دعم اللغة العربية -2

 ...........(واتساب  –تويتر  –إمكانية مشاركة الترجمة مع شبكات التواصل اإلجتماعى )فيسبوك  -3

 إمكانية عرض الصورة قبل المشاركة للمعاينة -4

 دعم اللمس المتعدد لتسهيل تكبير وتصغير الصورة فى المعاينة -5

 ة إلختيار مكان الحفظ بسهولةإمكانية حفظ الصورة على الجهاز مع عرض نافذة مخصص -6

 أنواع من الخطوط لإلختيار بينها 3توفير  -7

 إمكانية تغيير حجم الخط المستخدم -8

 إمكانية تغير لون الخط المستخدم -9
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 توفير عارض ألوان مميز حتى يتسنى تغيير األلوان بسهولة  -10

 التى تقوم بترجمة النصوص  3Dإمكانية إختيار تغيير الشخصية ثالثية األبعاد  -11

 ال يتطلب توفير إنترنت إلستخدامة حيث أنة يحتاج إلى اإلنترنت فقط فى تنزيلة -12

 تعديل التطبيق وتطويرة و إضافة مفردات وإشارات إلى القاموس بشكل دورى ومتواصل -13

 . 2021نوفمبر  22، وآخر تحديث له كان فى  Mind Rocket Inc شركة -والتطبيق من تصميم :

 -جاناً من خالل الرابط:ويمكن الوصول إلية م       

( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Mindrockets.turjoMan) 

 

  ريادة األعمال 

 -يشمل تعريف مصطلح ريادة األعمال شقين :

o : ترجمة مصطلح " ملويش -الشق األولEntrepreneurship  والذى يشير إلى كثير من نماذج التعريب لمصطلح "

لمبادأة ، اإلنشاء ريادة األعمال ولمصطلح رائد األعمال ، ومن الترجمات التى أقترحت لهذا المصطلح )المبادرة ، الريادة ، ا

 (.، المخاطر ، المبدع ، اإلنتاجى ، المبادىء ، المنشىء( وفى المقابل يوصف الشخص بأنة ) المبادر ، الرائد ، العمل الحر

م  2009واتفق عدد من المراكز والجمعيات والمنظمات فى العالم العربى فى المؤتمر الدولى األول لريادة األعمال عام 

" وترجمة " بمعنى "ريادة األعمال Entrepreneurshipبمدينة الرياض على ترجمة الكلمة اإلنجليزية فرنسية األصل "

"Entrepreneur .بمعنى "رائد األعمال" لتحسم الجدل حول الترجمة العربية لهذين المصطلحين " 

 ( 214 – 2008 –) بالل خلف  

o : ويشمل التعريف العربى لهذا المصطلح ، فقد وردت تعريفات عدة منها : -الشق الثانى- 

" بأنه مجموعة أنشطة تقوم  Entrepreneurshipالذى يعرف مصطلح ريادة األعمال "  Burch 1986تعريف  -

 على اإلهتمام وتوفير الفرص وتلبية الحاجات والرغبات من خالل اإلبداع وإنشاء المشروعات الصغيرة.

 فقد عرفة بأنه عملية إيجاد منظمة إقتصادية تقدم عمل مبدع من أجل تحقيق الربح.  Dolling 1995أما  -

م يعرفان ريادة األعمال بأنها إنشاء عمل حر يتسم باالبداع ويتصف  2010 وأخيراً ، فإن الشميمرى والمبيريك -

 ( 13 – 2019 –بالمخاطرة.                                                           ) أحمد الشميمرى وآخرون 

، ويقدم قيمة إقتصادية ونستخلص من هذة التعريفات أن ريادة األعمال  هى ذلك النشاط الذى ينصب على إنشاء عمل حر 

مضافة مع اإلهتمام بكفاءة الموارد البشرية لتقديم شىء جديد أو تقديم نشاط إقتصادى يتسم باإلبداع فى وجود نوع من 

 المخاطرة ولكنها المخاطرة المدروسة.                                         

 -ومن ثم فهناك ثالثة عناصر أساسية فى التعريف هى :

 
 ( عناصر ريادة األعمال 1شكل رقم ) 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Mindrockets.turjoMan
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 فوائد ريادة األعمال 

 -هناك فوائد كثيرة يمكن أن تتحقق من ريادة األعمال وإنشاء المشروعات الصغيرة منها:   

 ملكية المشروع تتيح لرائد األعمال اإلستقاللية والفرصة لتحقيق ما يطمح إليه. -اإلستقاللية : -1

الل إدراك مفهوم الريادة تحقيق أهداف متميزة عن اآلخرين من خالل تقديم أفكار حيث يمكن من خ -فرصة للتميز : -2

 متميزة لمشروعات صغيرة .

 حيث يعد من أهم الدواع إلنشاء مشروعات صغيرة. -تحقيق أرباح : -3

 لآلخرين.من أهم ما يميز ريادة األعمال أنها تقدم للرائد عمالً وتجعلة قادر على إيجاد فرص عمل  -إيجاد فرص عمل : -4

وذلك من خالل قدرة رائد األعمال على تحقيق المشاركة اإلجتماعية والمساهمة  -فرصة دعم للمساهمة فى المجتمع: -5

 ( 87 – 2016 –فى تقديم بعض الحلول للمشكالت التى يعانى منها المجتمع .   ) فايز النجار وآخرون 

 رائد األعمال 

 على إدارتة بنفسه . هو الشخص الذي يمتلك عمله ويمتلك القدرة  -

 لدية القدرة لتحويل أفكارة الجديدة إلى إبتكار مشروعات ناجحة  هو ذلك الشخص الذى -

     -ولرائد األعمال سمات تميزة عن غيره من اآلخرين تتمثل فى السمات السبع التالية :

 
 ( صفات رائد األعمال 2شكل رقم ) 

 

 معية وتأهليهم لريادة األعمالدور الدولة نحو دمج وتمكين ذوى اإلعاقة الس

شهدت مصر طفرة غير مسبوقة فى السنوات الخمس الماضية فى مجال رعاية وتأهيل ذوى اإلعاقة السمعية ، ويظهر ذلك 

متجلياً فى العديد من المبادرات التى تدعمها الدولة فى مجال التمكين األقتصادى وتعزيز فرص األشخاص ذوى اإلعاقة 

فى سوق العمل إنسجاماً مع حقوقهم المستندة إلى القوانين المحلية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان بم السمعية للمشاركة 

  يحقق اإلستقالل الذاتى لهم ويكفل مشاركتهم ومساهمتهم فى دعم األقتصاد الوطنى.

مهنى والتدريب الوظيفى " ضوابط توفير فرص اإلعداد ال2018" لسنة "10حيث تضمنت الالئحة التنفيذية للقانون رقم "

لألشخاص ذوى اإلعاقة ، وفقاً إلحتياجاتهم بإستخدام التكنولوجيا الحديثة المساعدة لهم ، وكذلك أساليب الدمج الشامل لبلوغ 
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أقصى قدر من اإلستقاللية مع ضمان الجودة والسالمة واألمان داخل مؤسسات اإلعداد المهنى وتوفير جميع سبل اإلتاحة 

 لتكنولوجية.المكانية وا

 " 2018" لسنة "10ضوابط تدريب ذوى اإلعاقة وفقاً لقانون "

 إتاحة برامج تدريبية متنوعة تتناسب مع طبيعة كل إعاقة  -1

 تسهيل مشاركة المجتمع المحلى فى تقديم خدمات التدريب واإلعداد المهنى لألشخاص ذوى اإلعاقة. -2

 تعزيز برامج إعادة التأهيل المهنى والوظيفى. -3

 يئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج إعادة التأهيل إلحتياجات ذوى اإلعاقة بصورة كافية.خلق ب -4

 بناء قدراتهم ومهاراتهم التى تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص لدمجهم بسوق العمل. -5

ى بمختلف مستوياتة التأكيد على مبادىء المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص فى الحصول على التدريب المهن -6

 ومساراتة.

وضع خطط للتدريب المهنى بما يتفق مع إحتياجات األشخاص ذوى اإلعاقة ، وتتماشى مع أهداف التنمية اإلقتصادية  -7

 واإلجتماعية.

العمل على تمكين األشخاص ذوى اإلعاقة من الحصول على فرص اإلعداد المهنى لضمان حقوقهم فى إيجاد فرصة  -8

 عمل مناسب .

كل األشخاص ذوى اإلعاقة ، دون تمييز ، بتكافؤ الفرص والمساواة فى المعاملة للحصول على التوجة المهنى تمتع  -9

 ( www.specialegypt.com) والحصول على التدريب واإلعداد المهنى الذى يتالئم معه.                         

 

 يون ريادى" بلغة اإلشارة لتمكين الشباب ذوى اإلعاقة السمعيةمبادرة "المل

 اإلشارة،" متمثلة فى حملة المليون ريادى بلغة  2030أطلقت وزارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية مبادرة مشروع " رواد 

 م . 2030وتهدف هذة المبادرة إلى تأهيل مليون رائد أعمال من ذوى اإلعاقة السمعية بحلول عام 

أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً لحقوق وقضايا ذوى  اإلقتصادية،وأكدت الدكتورة "هالة السعيد" وزيرة التخطيط والتنمية 

وجاءت حملة المليون ريادى بلغة اإلشارة  واجبات،اإلعاقة وتدعمهم وتتفاعل معهم كشركاء فى الوطن لهم حقوق وعليهم 

السمعية لمساعدتهم فى اإلندماج فى المجتمع وتأهليهم لسوق العمل بتوفير  بهدف دعم وتمكين الشباب من ذوى اإلعاقة

وبرامج تدريبية خاصة بريادة األعمال تم إتاحتها كاملة عبر اإلنترنت من خالل منصة المليون  مستوى،مدربين على أعلى 

 ريادى.

 
 ( مبادرة المليون ريادى بلغة اإلشارة 1صورة ) 

http://www.specialegypt.com/
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 ة مراحل وتنقسم المبادرة إلى ثالث

 تشمل التعرف على -المرحلة األولى:

 نماذج وأفكار لمشروعات صناعية صغيرة. -

 إختيار فكرة المشروع. -

 اإلدارة المالية. -

 بناء العالمة التجارية.  -

 مهارات القيادة الفعالة لرواد األعمال. -

 وتشمل التعرف على -المرحلة الثانية :

 قانون اإلستثمار المصرى. -

 لتأمينات اإلجتماعية والتزامات المشروعات.الضرائب المصرية وا -

 إختيار فريق العمل بالمشروع. -

 كيفية إدارة المشروع. -

 زيادة رأس المال والتمويل.  -

 إتخاذ القرارت وحل المشكالت لرواد األعمال. -

 وتشمل التعرف على  -المرحلة الثالثة :

 اإلبداع واإلبتكار لرواد األعمال. -

 ومات.كيفية تحليل البيانات والمعل -

 كيفية تطوير المنتجات. -

 التسويق وإدارة المبيعات. -

 .التخطيط اإلستراتيجى -

 تحفيز وتطوير العاملين. -

 https://Millionrowad.com ) )                           قوانين الملكية الفكرية وحفظ حقوق الشركات الناشئة -

 

          Procedure    الخطوات اإلجرائية للبحث  

 إعداد البرنامج التدريبى  -:أوالً 

برنامج تدريبى قائم على إستخدام التكنولوجيا المساعدة لذوى اإلعاقة السمعية  -تحديد موضوع البرنامج التدريبى : -1

 إلكسابهم معارف ومهارات حياكة المالبس لتمكينهم إقتصادياً وتأهيلهم لريادة األعمال.

ت التى يرجى تحقيقها من وراء البرنامج التدريبى وهذة األهداف هى نتائج هى الغايا -تحديد أهداف البرنامج التدريبى: -2

 -وتم تقسيمها وفقاً للدراسة الحالية إلى :يجرى تصميمها وإقرارها مقدماً. 

  األهداف العامة للبرنامج التدريبى 

 -تستطيع المتدربة بعد دراستها للبرنامج التدريبى أن :

 لمستخدمة فى البرنامج . تتعرف على المفاهيم والمصطلحات ا 

 حياكة المالبس . تتزود بالمعلومات األساسية فى مجال 

 ( 301تتعرف على أجزاء ماكينة الحياكة الصناعية ذات الغرزة المقفلة. ) 

 . تكتسب المهارات األساسية لتقنيات حياكة المالبس عند إعداد العينات محل البحث 
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  األهداف اإلجرائية للبرنامج التدريبى 

 هداف المعرفية األ -

 -أن: تستطيع المتدربة بعد دراستها للبرنامج التدريبى 

 ( 301تذكر أجزاء ماكينة الحياكة الصناعية ذات الغرزة المقفلة. ) 

 ( 301تشرح وظيفة كل جزء من اجزاء ماكينة الحياكة الصناعية ذات الغرزة المقفلة. ) 

 . تتبع األسس الواجب إتباعها عند تشغيل الماكينة 

 ذكر األدوات الالزمة لحياكة المالبس.ت 

  .تشرح كيفية قص القماش بطريقة صحيحة 

 .تشرح كيفية التعامل مع زوائد الحياكة 

 .تذكر أنواع وصالت الحياكة األساسية 

 .توضح الفرق بين أنواع وصالت الحياكة األساسية 

 .تذكر االنواع المختلفة للسحاب 

 .تذكر الطرق الصحيحة لتركيب السحاب 

 رف على أنواع الجيوب المختلفة.تتع 

 .تذكر الفرق بين الجيوب الداخلية والخارجية 

 .تذكر مفهوم السجاف 

 .تذكر الطريقة الصحيحة لتركيب سجاف الرقبة 

 .تذكر الطريقة الصحيحة لتركيب سجاف اإلبط 

 .تذكر الطريقة الصحيحة لتركيب السجاف الكامل 

 .تذكر الطريقة الصحيحة إلعداد البيية 

  الطريقة الصحيحة لتركيب البيية.تذكر 

 . توضح الفرق بين السجاف والبيية 

 

 األهداف المهارية  -

 -تستطيع المتدربة بعد دراستها للبرنامج التدريبى أن :

 .تعد األدوات قبل البدء فى العمل والتأكد من نظافة الماكينة 

 .تتبع الخطوات الصحيحة لطريقة الجلوس أمام ماكينة الحياكة الصناعية 

 .تلتزم بخطوات تشغيل ماكينة الحياكة الصناعية 

 .تتبع الطريقة الصحيحة لملىء البوبينة بالخيط 

 .تضع البوبينة بطريقة صحيحة 

 .تضع إبرة الماكينة فى الوضع الصحيح 

 .تجيد لضم ماكينة الحياكة الصناعية 

  منكسر (. –منحنى  –تجيد حياكة األنواع المختلفة من الخطوط ) مستقيم 

  تنفيذ عينة وصلة الحياكة البسيطة.تجيد 
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 .تجيد تنفيذ عينة وصلة الحياكة اإلنجليزية 

 .تجيد تنفيذ عينة وصلة الحياكة الفرنسية 

 .تتقن تنفيذ عينة السوستة بغطاء من إتجاة واحد 

 .تتقن تنفيذ عينة السوستة ذو غطائين 

 .تتقن تنفيذ عينة السوستة المسحورة 

  سوستة البنطلون".تتقن تنفيذ عينة السوستة بمرد" 

 وتنفيذ الجيب الخارجى. تطبق خطوات إعداد 

 .تطبق خطوات إعداد و تنفيذ الجيب المخفى 

 .تعد سجاف لفتحة الرقبة الدائرية 

 .تركب سجاف لفتحة الرقبة الدائرية 

 .تعد سجاف لفتحة اإلبط 

 .تركب سجاف لفتحة اإلبط 

 .تعد سجاف كامل لعينة فتحة رقبة دائرية مع اإلبط 

 ب سجاف كامل لعينة فتحة رقبة دائرية مع اإلبط.ترك 

 . تجيد إعداد شريط البيية 

 .تركب شريط البيية على الحردة المستديرة 

 .تنفذ عينة ثنية الذيل مع األوفر 

  تنفذ عينة ثنية الذيل  "ثنيةx ." ثنية 

 

 األهداف الوجدانية -

 -تستطيع المتدربة بعد دراستها للبرنامج التدريبى أن :

 هتماماً تجاة البرنامج .تبدى إ 

 . تحرص على حضور جلسات البرنامج 

 .تقبل تعليمات المدربة بصدر رحب 

 .تتعاون مع زميالتها أثناء التدريب 

  .تحافظ على سالمتها أثناء التدريب 

 .تحافظ على نظافة العينات أثناء التدريب 

 .تبادر بتنفيذ كافة العينات المطلوبة 

 ت المطلوبة.تراعى الدقة فى تنفيذ العينا 
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 محتوى البرنامج التدريبى -3

( جلسة  24قامت الباحثة بتنظيم محتوى البرنامج التدريبى وإعدادة بالصورة المالئمة ، وقد قسمت البرنامج التدريبى على ) 

 -موضحة كاآلتى:

 ( محتوى البرنامج التدريبى1جدول )

 

 

 م

محتوى البرنامج 

 التدريبى

 األسبوع

   (1  ) 

 وعاألسب

   (2  ) 

 األسبوع

   (3  ) 

 األسبوع

   (4  ) 

 األسبوع

   (5  ) 

 األسبوع

   (6  ) 

 12ج 11ج 10ج  9ج  8ج 7ج 6ج 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج

1 

مقابلة  -

 المتدربات

تجهيز  -

المتدربات 

وتزويدهم 

بالمعلومات 

الالزمة عن 

 البرنامج

إجراء األختبار  -

 القبلى

            

 
 

 
          

            

2 

دراسة األدوات  -

الالزمة لحياكة 

 المالبس

            

3 

دراسة أجزاء  -

ماكينة الحياكة 

 الصناعية

دراسة طريقة  -

لضم وتشغيل 

 الماكينة

            

            

4 

دراسة كيفية  -

قص القماش 

 بطريقة صحيحة

التعرف على  -

زوائد الحياكة 

 وكيفية قصها
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5 

التدريب على 

 حياكة أنواع

مختلفة من 

الخطوط) 

 –مستقيمة 

 –منحنية 

 منكسرة (

            

6 

التدريب على 

أنواع وصالت 

الحياكة األساسية 

 –) البسيطة 

 –اإلنجليزية 

 الفرنسية (

            

 

 

 

 م

محتوى البرنامج 

 التدريبى

 األسبوع

(7) 

 األسبوع

(8) 

 بوعاألس

(9) 

 األسبوع

(10) 

 األسبوع

  (11  ) 

 األسبوع

 (12 ) 

 24ج 23ج 22ج 21ج 20ج 19ج 18ج 17ج 16ج 15ج 14ج 13ج

7 

التدريب على 

تركيب 

 -السحاب: 

سحاب بغطاء  -

 من إتجاة واحد

سحاب ذو  -

 غطائين

السحاب  -

 المسحور

سحاب بمرد  -

)سحاب 

 (البنطلون

            

            

            

            

8 

التدريب على 

الجيوب: حياكة 

- 
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الجيب  -

الالصق 

 خارجى()

الجيب  -

المخفى) داخلى 

) 

9 

تنظيف فتحات 

 -الرقبة:

سجاف حردة  -

 رقبة دائرية

سجاف حردة  -

 اإلبط

 سجاف كامل -

            

            

            

10 

ابع تنظيف ت

 -فتحات الرقبة:

 إعداد البيية -

تركيب بيية  -

على عينة 

 دائرية

            

            

11 

 -الثنيات:

ثنية الذيل بعد  -

التنظيف 

 باألوفر

ثنية الذيل )  -

 ثنية ( xثنية 

            

            

12 
األختبار 

 المعرفى
            

13 
األختبار 

 المهارى
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 تصميم البرنامج التدريبى -4

د محتوى البرنامج التدريبى وتنظيمة وفقاً للمعارف والمهارات التى تتضمنها محتوى التدريب ، قامت الباحثة بعد تحدي   

( فيديو تعليمى يتضمن المعارف والمهارات األساسية لتقنيات حياكة المالبس، ثم ترجمتها بعد ذلك إلى  20بتجهيز عدد ) 

ترونية متخصصة فى لغة اإلشارة "تطبيق الترجمان" والمعدة لذوى لغة اإلشارة العربية من خالل برمجيات ومنصات إلك

" لدمج الفيديوهات  Cap Cut – Video Makerاإلعاقة السمعية ، ثم قامت الباحثة بإستخدام برامج دمج الفيديوهات "

ضوع التدريب المترجمة بلغة اإلشارة مع الفيديوهات السابق تجهيزها والمتضمنة المعارف والمهارات ذات الصلة بمو

  -"تقنيات حياكة المالبس" وقد راعت الباحثة أسس ومواصفات إنتاج الفيديو التعليمى لذوى اإلعاقة السمعية كاآلتى:

 جودة الفيديوهات ووضوحها. -1

 وضوح خطوات آداء المهارات.  -2

 مناسبة لقطات الفيديو لمحتوى التدريب. -3

 مناسبة مقدار المعلومة المقدمة فى كل شاشة. -4

 لصور.ثبات ا -5

 سرعة العرض. -6

 تزامن عرض لقطات الفيديو مع الترجمة المصاحبة لها بلغة اإلشارة. -7

 وضوح األلوان. -8

 التحكم فى التوقف أثناء عرض الفيديو.  -9

 صور لبعض شاشات الفيديوهات المعدة لمحتوى البرنامج  يليوفيما 

                    
 الحياكة الفرنسية (4)لضم وتشغيل الماكينة                   صورة  (3)اعية        صورة أجزاء ماكينة الحياكة الصن (2)صورة 

                 
 ( ثنية الذيل 7( سجاف اإلبط                       صورة )  6( حياكة الجيب المخفى                       صورة )  5صورة ) 

 

 امج داخلياً ضبط وتقويم البرن -5

( للتأكد من سالمتة من الناحية العلمية وإلبداء 1تم عرض البرنامج على مجموعة من األساتذة المتخصصين . )ملحق    

  -رأيهم فى مجموعة العناصر اآلتية :

 مدى صحة صياغة األهداف . -

 مدى إتفاق أهداف المحتوى مع البرنامج التدريبى. -

 الترتيب المنطقى لمحتوى البرنامج. -

 مدى وضوح المعلومة. -

 مدى سهولة وضوح الصياغة. -
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 صحة  األسلوب العلمى المستخدم فى إعداد البرنامج. -

ولقد أجمع األساتذة المتخصصين على صالحية البرنامج المقترح للتطبيق مع إبداء بعض المقترحات التى تم تعديلها بناءاً    

 على مقترحاتهم.

 ج التدريبى المقترح إعداد أدوات تقويم البرنام -ثانياً :

 إختبار تحصيلى معرفى لتقويم المعلومات والمعارف المتضمنة فى البرنامج التدريبى. -

 إختبار تطبيقى لقياس اآلداء المهارى الذى يتضمنة البرنامج. -

 مقياس تقدير المخرجات الناتجة عن تطبيق األختبار المهارى. -

ر المعرفى لتحديد مستوى تحصيل المتدربات للمعارف المكتسبة من تم تصميم اإلختبا  -اإلختبار التحصيلى المعرفى: -1

خالل البرنامج التدريبى ، فاإلختبار المعرفى هو اآلداة المستخدمة لقياس مستوى المعرفة والفهم لمحتوى دراسى معين. وقد 

 (. 2أحتوى اإلختبار التحصيلى على نوعان من األسئلة )ماحق 

 -ت مكان النقط ، وهو سؤال مكون من شقين كالتالى:أكمل الفراغا -السؤال األول :

o رسم تخطيطى لماكينة الخياطة الصناعية وتقوم المتدربة بتكملة أجزاء الماكينة على الرسم التخطيطى  -: الشق األول

 ( درجة بحيث يحسب لكل نقطة درجة واحدة فقط.18( نقطة ، مقابل ) 18، ويحتوى على ) 

o ( درجة ، بحيث يحسب لكل سؤال درجة  15( سؤال مقابل ) 15ات التالية، مكون من )اكمل العبار-: الشق الثانى

 واحدة فقط .

( درجة ، بحيث بحيث يحسب  15( سؤال مقابل )  15( وهو مكون من عدد )  Xضع عالمة ) / ( أو )  -السؤال الثانى:

 ( درجة. 48( سؤال مقابل )  48بار التحصيلى ) لكل سؤال درجة واحدة فقط .وبذلك يكون إجمالى عدد األسئلة باإلخت

 (  3قامت الباحثة بتصحيح اإلختبار التحصيلى المعرفى وفقاً لمفتاح تصحيح أعدتة الباحثة )ملحق  -: تصحيح اإلختبار

 اإلختبار التطبيقى المهارى -2

، فاإلختبارات  (4)ماحق رنامج التدريبىعلى فاعلية المهارت التى يتضمنها البتم تصميم إختبار تطبيقى "مهارى" للحكم    

  -التطبيقية تستخدم كوسائل موضوعية لتقدير الكفاءة التى تؤدى بها مهام العملية ، وقد أحتوى اإلختبار التطبيقى على :

 اعداد الماكينة للتشغيل. -

 منكسرة(. -منحنية -حياكة األنواع المختلفة من الخطوط)مستقيمة -

 وصلة الحياكة البسيطة.  -

 صلة الحياكة اإلنجليزية.و -

 وصلة الحياكة الفرنسية. -

 ثنية الذيل . -

 اعداد و تركيب السحاب ذو الغطاء من إتجاة واحد. -

 اعداد و تركيب السحاب ذو الغطائين.  -

 اعداد و تركيب السحاب المسحور . -

 اعداد و تركيب السحاب بمرد)البنطلون(. -

 اعداد و تركيب جيب خارجى . -

 ى.اعداد و تركيب جيب مخف -
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 اعداد و تركيب السجاف الكامل. -

 اعداد و تركيب البيية. -

 

 مقياس التقدير -3

(، وتم عرضة على مجموعة من 5قامت الباحثة بتصميم مقياس تقدير لكل جزء من أجزاء اإلختبار المهارى)ملحق    

بنودة المقترحة ، ( بهدف التحقق من صدق محتوى المقياس و1المحكمين المتخصصين فى مجال المالبس والنسيج )ملحق 

وإبداء الرأى فى مدى مالئمة بنود المقياس للمحتوى ، وكان لهؤالء المحكمين بعض المقترحات، وقد راعت الباحثة ذلك 

أثناء كتابة مقياس التقدير فى صورتة النهائية ، وقد أحتوى المقياس على ميزان تقدير خماسى وفقاً لمقياس "ليكرت"، وقد 

 يم بنود المقياس التتابع المنطقى.راعت الباحثة عند تقس

تم التصحيح بواسطة ثالثة من المتخصصين فى موضوع البرنامج التدريبى، عن طريق وضع عالمة ) / (  -: التصحيح  

أمام التقدير الذى ينطبق على البند الموجود فى المقياس ، وتم ترجمت العالمات التى وضعت إلى درجات فوضعت أربع 

وط تماماً ، وثالث درجات لآلداء مضبوط ، ودرجتان لآلداء المضبوط إلى حد ما ، ودرجة لآلداء غير درجات لآلداء مضب

 مضبوط ، وصفر لآلداء غير مضبوط على األطالق.

 مقياس صفات رواد األعمال -4

ى على ) (، وهو يحتو6هو عبارة عن إستبيان يتيح للمتدربات التعرف ما إذا كن يصلحن رائدات أعمال أم ال )ملحق    

( بجوار كل سؤال  3:  1( صفات هامة لرواد األعمال، بحيث تقوم كل متدربة بوضع تقييم من ) 10( سؤال تغطى ) 50

( غير موافق، وبذلك 1( موافق إلى حد ما، والقيمة )2( موافق، القيمة )3بحسب ما تراة يعبر عنها بحيث تكون القيمة )

 .( درجة 150تكون الدرجة النهائية لإلختبار هى ) 

 مقياس إتجاهات المتدربات -5

ويعرف اإلتجاة بأنه ميل نفسى يعبرعنه بتقييم لموضوع معين، بدرجة أو بأخرى من التفضيل أو عدم التفضيل، وقامت    

( والوقوف على آرائهم نحواإليجابيات والسلبيات 7الباحثة بإعداد مقياس إلتجاه المتدربات نحو البرنامج التدريبى )ملحق

 علقة بجوانب عملية التدريب.المت

 صدق وثبات أدوات البحث -ثالثاً :

 صدق وثبات اإلختبار التحصيلى

 يتعلق موضوع صدق اإلختبار بما يقيسة اإلختبار وإلى أى مدى ينجح قياسة . -الصدق: -

ض التأكد من ( بغر1تم عرض اإلختبار التحصيلى على لجنة تحكيم من األساتذة المتخصصين )ملحق -: الصدق المنطقى

سهولة ووضوح عبارات اإلختبار ، وإرتباط األهداف بأسئلة اإلختبار ، وقد أجمع المحكمين على صالحية اإلختبار التحصيلى 

 -للتطبيق مع إبداء بعض المقترحات وقد تم التعديل اآلتى بناءاً على مقترحاتهم:

o  .تقليل عدد األسئلة 

o .مراعاة سهولة ووضوح الصياغة 

بالثبات أن يكون اإلختبار منسقاً فيما يعطى من النتائج ، وقد تم حساب معامل ثبات اإلختبار التحصيلى  يقصد -الثبات : -

  -بالطرق اآلتية:
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تم التأكد من ثبات اإلختبار التحصيلى بإستخدام طريقة التجزئة النصفية، وكانت قيمة -الثبات بإستخدام التجزئة النصفية :

إلقترابها من الواحد    0,01لإلختبار التحصيلى ككل،وهى قيمة دالة عند مستوى ( 0,953 – 0,865) معامل الثبات

 صحيح ، ممايدل على ثبات اإلختبار المعرفى.

لإلختبار التحصيلى ككل ، وهى قيمة مرتفعة وهذا دليل على ثبات ( 0,881( أن معامل ألفا يساوى وجد -ثبات معامل ألفا :

إلقترابها من الواحد الصحيح ، والجدول التالى يوضح قيم الثبات وجميعها دال عند  0,01 اإلختبار المعرفى عند مستوى

 . 0.01مستوى 

 ( ثبات اإلختبار التحصيلى2جدول )

 

 ثبات اإلختبار التحصيلى

 معامل ألفا التجزئة النصفية

 الداللة قيمة اإلرتباط الداللة قيمة اإلرتباط

0،865 – 0،953 0،01 0،881 0،01 

 

 صدق وثبات اإلختبار المهارى

 (، وقد أقروا جميعاً صالحيتة للتطبيق.1تم عرض األختبار على مجموعة من األساتذة المتخصصين )ملحق    -الصدق : -

  -الثبات : -

يمكن الحصول على ثبات المصححين بحساب معامل اإلرتباط بين الدرجات التى يعطيها مصححان   -ثبات المصححين :

لنفس األفراد أو لنفس اإلختبارات، وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص يحصل على درجتين أو أكثرمن تصحيح إختبار أو أكثر 

واحد، وتم التصحيح بواسطة ثالثة من األساتذة المحكمين وذلك بإستخدام مقياس التقدير فى عملية التقويم وقام كل مصحح 

بين الدرجات الثالث التى وضعها المصححين ) س ، ص ، ع ( لإلختبار ، و تم حساب معامل اإلرتباط بعملية التقويم بمفردة

 المهارى البعدى بإستخدام معامل إرتباط الرتب ، والجدول التالى يوضح ذلك.

 (معامل اإلرتباط بين المصححين لإلختبار المهارى3جدول )

 بنود القياس المصححين

 0،851 س , ص

 0،937 س , ع

 0،776 ص و ع

 

إلقترابها من  0,01ن الجدول السابق إرتفاع قيم معامل اإلرتباط بين المصححين وجميع القيم دالة عند مستوى ويتضح م   

الواحد الصحيح، مما يدل على ثبات اإلختبار المهارى الذى يقيس اآلداء المهارى، كما يدل أيضاً على ثبات مقياس التقدير 

 رى.وهى اآلداة المستخدمة فى تصحيح األختبار المها
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 صدق وثبات مقياس صفات رواد األعمال

المقياس بإستخدام األتساق الداخلى وذلك لحساب معامل اإلرتباط ) معامل إرتباط  يتم حساب صدق  -المقياس:صدق  -

 -( يوضح ذلك:4بيرسون ( بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس ، والجدول رقم )

 بين درجة كل عبارة ودرجة كل صفة من صفات رائد األعمال( قيم معامالت اإلرتباط 4جدول رقم )

 البحث عن الفرصة والمبادرة

 41س 31س 21س 11س 1س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة

0،764 0،01 0،852 0،01 0،608 0،05 0،889 0،01 0،942  0،01 

 اإلقدام على المخاطرة

 42س 32س 22س 12س 2س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة

0،737 0،01 0،854 0،01 0،798 0،01 0،705 0،01 0،632  0،05 

 التطلع إلى الكفاءة والجودة

 43س 33س 23س 13س 3س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة طاإلرتبا الداللة

0،951 0،01 0،718 0،01 0،601 0،05 0،809 0،01 0،925  0،01 

 الصبر والمثابرة

 44س 34س 24س 14س 4س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة

0،835 0،01 0،756 0،01 0،854 0،01 0،727 0،01 0،827  0،01 

 اإللتزام والشعور بالمسؤلية

 45س 35س 25س 15س 5س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة

0،912 0،01 0،876 0،01 0،644 0،05 0،904 0،01  ,789 0،01 
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 البحث عن المعلومات

 46س 36س 26س 16س 6س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة

0،728 0،01 0،803 0،01 0،795 0،01 0،625 0،05  0.846 0،01 

 تحديد الهدف

 47س 37س 27س 17س 7س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة باطاإلرت الداللة اإلرتباط الداللة

0،607 0،05 0،864 0،01 0،796 0،01 0،889 0،01 0،774  0،01 

 التخطيط والمتابعة

 48س 38س 28س 18س 8س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط داللةال رتباطاإل الداللة

0،728 0،01 0،913 0،01 0،739 0،01 0،777 0،01 0،870  0،01 

 اإلقناع وفن الحوار

 49س 39س 29س 19س 9س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة باطاإلرت الداللة اإلرتباط لةالدال اإلرتباط الداللة

0،916 0،01 0،747 0،01 0،641 0،05 0،619 0،05 0،901  0،01 

 اإلستقاللية والثقة بالنفس

 50س 40س 30س 20س 10س

 اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة

0،782 0،01 0،803 0،01 0،864 0،01 0،899 0،01 0،607  0،05 
 

  

إلقترابها من الواحد الصحيح (  0,05 – 0,01) يتضح من الجدول السابق أن معامالت اإلرتباط كلها دالة عند مستوى  

 مما يدل على صدق وتجانس عبارات المقياس.

م تناقضة مع نفسه ، وإتساقة داخلياَ فيما يزودنا به من معلومات ويقصد به دقة المقياس فى القياس والمالحظة ، وعد -الثبات :

عن سلوك المتدرب، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس، ويتم حساب الثبات عن طريق معامل الفا كرونباخ والتجزئة 

 النصفية.
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 ( قيم معامل الثبات لمقياس صفات رواد األعمال5جدول رقم )

 التجزئة النصفية امعامل الف الصفات

 0،879 – 0،794 0،932 البحث عن الفرصة والمبادرة

 0،799 – 0،713 0،756 اإلقدام على المخاطرة

 0،921 – 0،843 0،881 التطلع إالى الكفاءة والجودة

 0،942 – 0،866 0،909 الصبر والمثابرة

 0،833 – 0،758 0،794 اإللتزام والشعور بالمسؤلية

 0،844 – 0،761 0،802 وماتالبحث عن المعل

 0،846 – 0،751 0،795 تحديد الهدف

 0،786 – 0،711 0،723 التخطيط والمتابعة

 0،901 – 0،824 0،875 اإلقناع وفن الحوار

 0،801 – 0،759 0،921 اإلستقاللية والثقة بالنفس

 0،844 – 0،791 0،859 ثبات المقياس ككل

 

مما يدل على  0,01التجزئة النصفية ( دالة عند مستوى  –قيم معامالت الثبات ) الفا  يتضح من الجدول السابق أن جميع

 ثبات المقياس.

 صدق وثبات مقياس إتجاه المتدربات 

الصدق بإستخدام اإلتساق الداخلى وذلك بحساب معامل اإلرتباط ) معامل إرتباط بيرسون (  يتم حساب  -صدق المقياس :

 ة الكلية للمقياس.بين درجة كل عبارة والدرج

 ( قيم معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة كل محور6جدول رقم )

 محتوى التدريب المدرب
اإلعداد الفنى 

 لمحتوى التدريب

التكنولوجيا 

 المساعدة

 "تطبيق الترجمان"

 المناخ التدريبى

 الداللة اإلرتباط لةالدال اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط الداللة اإلرتباط م

1 0،825 0،01 0،871 0،01 0،774 0،01 0،796 0،01 0،728 0،01 

2 0،914 0،01 0،835 0،01 0،652 0،05 0،823 0،01 0،619 0،05 

3 0،798 0،01 0،756 0،01 0،803 0،01 0،827 0،01 0،759 0،01 

4 0،889 0،01 0،632 0،05 0،795 0،01 0،614 0،05 0،723 0،01 

5 0،623 0،05 0،904 0،01 0،817 0،01 0،774 0،01 0،882 0،01 

6 0،845 0،01 0،772 0،01 0،641 0،05 0،871 0،01   

7 0،727 0،01 0،705 0،01 0،927 0،01 0،795 0،01   

8 0،768 0،01 0،845 0،01 0،718 0،01     

9   0،628 0،05 0،898 0،01     
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إلقترابها من الواحد الصحيح  (0,05 – 0,01)اإلرتباط كلها دالة عند مستوى  يتضح من الجدول السابق أن معامالت

 ممايدل على صدق وتجانس عبارات المقياس.

 يتم حساب الثبات عن طريق معامل الفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفية.  -المقياس: ثبات 

 الثبات لمحاور مقياس إتجاه المتدربات ( قيم معامل7جدول رقم )

 التجزئة النصفية معامل الفا محاورال

 0،844 – 0،761 0،802 المدرب -المحور األول:

 0،879 – 0،794 0،932 محتوى التدريب -المحور الثانى :

 0،799 – 0،713 0،765 اإلعداد الفنى لمحتوى التدريب -المحور الثالث :

 0،833 – 0،758 0،794 التكنولوجيا المساعدة -المحور الرابع :

 0،921 – 0،843 0،881 المناخ التدريبى -لمحور الخامس :ا

 0،844 – 0،761 0،802 ثبات اإلستبيان ككل

 

مما يدل على  0,01التجزئة النصفية ( دالة عند مستوى  –يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات ) الفا 

 ثبات المقياس.

   Resultsنتائج البحث 

فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية فى التطبيق القبلى  جدتو"  -الفرض األول :

 "والبعدى لإلختبار التحصيلى لصالح اإلختبار البعدى

 وللتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق إختبار "ت" والجدول التالى يوضح ذلك.

 ربات فى التطبيق القبلى والبعدى لإلختبار التحصيلى( داللة الفروق بين متوسطى درجات المتد8جدول رقم )

اإلختبار 

 التحصيلى

المتوسط 

 الحسابى "م"

اإلنحراف 

 المعيارى "ع"

عدد افراد 

 العينة "ن"

 درجات الحرية

 "د.ح"
 قيمة ت

مستوى الداللة 

 وإتجاهها

  1،454 3،521 القبلى

15 

 

14 

 

16،929 

0،01 

 3،214 24،145 البعدى لصالح البعدى

 

 
 ( داللة الفروق بين متوسطى درجات المتدربات فى التطبيق القبلى والبعدى لإلختبار التحصيلى3شكل )
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" لإلختبار التحصيلى ، وهى قيمة ذات 16,929( أن قيمة "ت" تساوى "3( والشكل رقم )8يتضح من الجدول رقم )   

، حيث كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى لصالح اإلختبار البعدى  0,01داللة إحصائية عند مستوى 

" ، وبذلك تتحقق صحة الفرض األول بفاعلية 3,521" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى "24,145"

ياكة البرنامج التدريبى فى إكساب المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية المعارف والمعلومات الالزمة لتعلم مهارات ح

 المالبس.

توجد روق دالة إحصائياً بين متوسط درجات المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية فى التطبيق القبلى "    -الفرض الثانى :

 " لصالح اإلختبار البعدى والبعدى إلختبار اآلداء المهارى

 للتحقق من صحة هذا الفرض تم تطبيق إختبار "ت" والجدول التالى يوضح ذلك.

 ( داللة الفروق بين متوسطى درجات المتدربات فى التطبيق القبلى والبعدى لإلختبار المهارى9ول رقم )جد

مجموع 

 المهارى

المتوسط 

 الحسابى "م"

اإلنحراف 

 المعيارى "ع"

عدد أفراد  

 العينة "ن"

درجات 

 الحرية

 "د.ح"

 قيمة ت
مستوى الداللة 

 وإتجاهها

 إعداد وتجهيز الماكينة للحياكة

 2،525 2،732 بلىالق
15 14 10،728 

0،01 

 2،784 15،407 البعدى لصالح البعدى

 حياكة الخطوط بأنواعها

 0،943 2،002 القبلى
15 14 5،953 

0،01 

 2،629 13،206 البعدى لصالح البعدى

 وصلة الحياكة البسيطة

 0،957 3،927 القبلى
15 14 10،524 

0،01 

 2،117 15،203 لبعدىا لصالح البعدى

 وصلة الحياكة اإلنجليزية

 0،997 3،232 القبلى
15 14 12،888 

0،01 

 2،429 19،007 البعدى لصالح البعدى

 وصلة الحياكة الفرنسية

 2،255 2،372 القبلى
15 14 9،467 

0،01 

 4،099 15،506  لصالح البعدى

 ثنية الذيل

 1،116 4،058 القبلى
15 14 10،528 

0،01 

 3،030 17،261 البعدى لصالح البعدى

 تركيب السحاب ذو الغطاء من إتجاه واحد

 0،997 3،232 القبلى
15 14 12،758 

0،01 

 2،429 19،007 البعدى لصالح البعدى

 تركيب السحاب ذو الغطائين

 0،631 3،611 القبلى
15 14 11،403 

0،01 

 2،918 16،452 البعدى عدىلصالح الب

 تركيب السحاب المسحور

 0،789 3،322 القبلى
15 14 12،826 

0،01 

 2،215 18،707 البعدى لصالح البعدى
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 تركيب السحاب بمرد ) البنطلون (

 1،611 4،028 القبلى
15 14 10،225 

0،01 

 3،020 17،162 البعدى لصالح البعدى

 سجاف الكاملتركيب ال

 0،613 2،952 القبلى
15 14 9،523 

0،01 

 2،874 14،704 البعدى لصالح البعدى

 تركيب البيية

 1،113 4،233 القبلى
15 14 10،945 

0،01 

 3،325 16،987 البعدى لصالح البعدى

 الخارجيتركيب الجيب 

 0،613 2،952 القبلى
15 14 9،523 

0،01 

 4،571 17،099 البعدى بعدىلصالح ال

 تركيب الجيب الداخلى ) مخفى (

 0،957 3،241 القبلى
15 14 10،609 

0،01 

 2،171 15،721 البعدى لصالح البعدى

 مجموع اإلختبار المهارى" مقياس التقدير"

 3،264 27،710 القبلى
15 14 32،635 

0،01 

 6،967 98،302 البعدى لصالح البعدى
 

 
 ( داللة الفروق بين متوسط درجات المتدربات فى التصنيف القبلى والبعدى إلختبار اآلداء المهارى "مقياس التقدير4شكل )

 

  -( أن :4( والشكل )9يتضح من الجدول رقم )

،  0,01وى وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مست "10,728 "قيمة "ت" إلعداد وتجهيز الماكينة للحياكة تساوى  -1

" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق 15,407"حيث كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى 

 ".2,732"القبلى 

، حيث كان  0,01وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  "5,953 "قيمة "ت" لعينة حياكة الخطوط تساوى  -2

" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى 13,206"بعدى متوسط درجات المتدربات فى التطبيق ال

"2,002." 
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، حيث كان  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 10,524"قيمة " ت " لعينة وصلة الحياكة البسيطة   -3

التطبيق القبلى  " بينما كان متوسط درجات المتدربات فى15,203"متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى 

"3,927 ." 

، حيث  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 12,888"قيمة " ت " لعينة وصلة الحياكة اإلنجليزية  -4

" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى 19,007"كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى 

"3,232." 

، حيث كان  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 9,467"ة الحياكة الفرنسية قيمة " ت " لعينة وصل -5

" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى 15,506"متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى 

"2,372." 

، حيث كان متوسط درجات  0,01ستوى " وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند م10,528قيمة " ت " لعينة ثنية الذيل " -6

 ".4,058"" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى 17,261"المتدربات فى التطبيق البعدى 

، حيث  0,01وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى  "12,758"قيمة " ت " السحاب ذو غطاء من إتجاه واحد   -7

" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى 19,007"لتطبيق البعدى كان متوسط درجات المتدربات فى ا

"3,232." 

، حيث كان  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 11,403"قيمة " ت " لعينة السحاب ذو الغطائين   -8

ربات فى التطبيق القبلى " بينما كان متوسط درجات المتد16,452"متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى 

"3,611." 

، حيث كان  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 12,826"قيمة " ت " لعينة السحاب المسحور   -9

" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى 18,707متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى "

"3,322." 

، حيث كان متوسط  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 10,225"ب بمرد  قيمة " ت " لعينة السحا -10

 ".4,028" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى "17,162درجات المتدربات فى التطبيق البعدى "

، حيث كان متوسط  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 9,532"قيمة " ت " لعينة السجاف الكامل    -11

 ".2,952" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى "14,704درجات المتدربات فى التطبيق البعدى "

، حيث كان متوسط درجات  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 10,945قيمة " ت " لعينة البيية "   -12

 ".4,233" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى "16,987"المتدربات فى التطبيق البعدى 

، حيث كان  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 10,255"قيمة " ت " لعينة الجيب الخارجى    -13

" بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى 17,099"متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى 

"2,102." 

، حيث  0,01" وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى 10,609"قيمة " ت " لعينة الجيب االخلى " المخفى    -14

بينما كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق القبلى " 15,721كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى "

"3,241." 

 0,01كلى لإلختبار المهارى ، وهى قيمة ذات داللة إحصائية عند " للمجموع ال 32,635" قيمة "ت" تساوى     -15

بينما كان متوسط درجات  "98,302"لصالح اإلختبار البعدى ، حيث كان متوسط درجات المتدربات فى التطبيق البعدى 
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لتدريبى فى إكساب " وبذلك تتحقق صحة الفرض الثانى بفاعلية البرنامج ا27,710"المتدربات فى اإلختبار التطبيقى القبلى 

 المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية مهارات حياكة المالبس.

 " توافر صفات رواد األعمال لدى المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية"   -الفرض الثالث :

للتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب التكرارات والنسب المئوية إلتجاهات المتدربات نحو صفات رواد األعمال ، 

                               -لجدول التالى يوضح ذلك :وا

 (التكرارات والنسب المئوية إلتجاهات المتدربات نحو صفات رواد األعمال10جدول )

 م
 الصفات

 

 غير موافق موالفق إلى حد ما موافق

 النسبة % العدد النسبة % العدد النسبة % العدد

1 
البحث عن الفرصة 

 والمبادرة
14 93،3% 1 6،7% 0 0% 

 %0 0 %20 3 %80 12 اإلقدام على المخاطرة 2

 %0 0 %0 0 %100 15 التطلع إالى الكفاءة والجودة 3

 %0 0 %0 0 %100 15 الصب والمثابرة 4

 %0 0 %0 0 %100 15 اإللتزام والشعور بالمسؤلية 5

 %0 0 %13،3 2 %86،7 13 البحث عن المعلومات 6

 %0 0 %0 5 %100 15 تحديد الهدف 7

 %0 0 %6،7 1 %93،3 14 التخطيط والمتابعة 8

 %0 0 %13،3 2 %86،7 13 اإلقناع وفن الحوار 9

 %6،7 1 %13،3 2 %80 12 اإلستقاللية والثقة بالنفس 10

 

، حيث أحتلت كالً  "%80"" إلى %100يتضح من الجدول السابق أن نسبة توافر صفات رواد األعمال تترواح مابين "   

ن صفة "التطلع إلى الكفاءة والجودة ، والصب والمثابرة ، واإللتزام والشعور بالمسؤلية ، تحديد الهدف" على نسبة م

" ، ويليها "البحث عن المعلومات %93,3"، ويليها " البحث عن الفرصة والمبادرة ، التخطيط والمتابعة" بنسبة  "100%"

،  "%80ها "اإلقدام على المخاطرة ، اإلستقاللي والثقة بالنفس" بنسبة "" ، ويلي%86,7"، اإلقناع وفن الحوار" بنسبة 

وجميعها مؤشرات تدل على توافر مقومات رواد األعمال لدى المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية ، مما يعكس قدرتهن 

 على تحقيق الريادة فى مجال العمل بالمشروعات الملبسية الصغيرة.
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ة آراء المتدربات من ذوى اإلعاقة السمعية نحو فاعلية البرنامج التدريبى إلكسابهن المعارف إيجابي"  -الفرض الرابع :

 "والمهارت األساسية لتقنيات حياكة المالبس

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب التكرارات والنسب المئوية آلراء المتدربات نحو البرنامج التدريبى والجدول التالى 

 -يوضح ذلك :

 ( التكرارات والنسب المئوية آلراء المتدربات تجاه البرنامج التدريبى11قم )جدول ر

مجاالت 

 التقييم

 البنود

 

 موافق
موالفق إلى حد 

 ما
 غير موافق

 النسبة % العدد النسبة % العدد لنسبة %ا العدد

 

 

 

 

 

 

 

 المدرب

التزام المدرب بالحضور فى  -1

 المواعيد المحددة للتدريب
15 100% 0 0% 0 0% 

عرض المدرب المادة التدريبية  -2

 وقدمها بصورة جيدة
15 100% 0 0% 0 0% 

انعكست خبرة المدرب على آدائة  -3

فى إكتساب المعارف والمهارات 

 الخاصة بموضوع التدريب

15 100% 0 0% 0 0% 

إستخدام المدرب أساليب تدريسية  -4

 متنوعة
14 93،3% 1 6،7% 0 0% 

على سيرالعملية  سيطر المدرب -5

 التدريبية
14 93،3% 1 6،7% 0 0% 

 %0 0 %6،7 1 %93،3 14 يتقبل المدرب اإلقتراحات والنقد -6

قدرة المدرب على تحفيز  -7

 المشاركين على التفاعل
13 86،7% 2 13،3% 0 0% 

أحب التواصل معه بعد اإلنتهاء  -8

 من التدريب
14 93،3% 1 6،7% 0 0% 

 

 

 

 

 

 

 

محتوى 

 لتدريبا

 %0 0 %0 0 %100 15 المادة التدريبة واضحة ومفهومة -1

موضوع التدريب مواكب  -2

 لمتطلبات السوق
15 100% 0 0% 0 0% 

غطت المادة التدريبية موضوعات  -3

 البرنامج التدريبى
14 93،3% 1 6،7% 0 0% 

محتويات التدريب منظمة  -4

 ومترابطة وغير متكررة
13 86،7% 2 13،3% 0 0% 

المهارات التدريبية تغطى  -5

إحتياجاتى الفعلية من المهارات 

 التطبيقية لحياكة المالبس

15 100% 0 0% 0 0% 
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 %0 0 %6،7 1 %93،3 14 أسلوب التدريس شيق وممتع -6

ساعدنى التدريب على التفكير فى  -7

العمل بمجال المشروعات الملبسية 

 الصغيرة

15 100% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %13،3 2 %86،7 13 التدريب مناسبزمن  -8

 %0 0 %0 0 %100 15 حقق التدريب توقعاتى منه -9

أنصح أصدقائى اإللتحاق  -10

 بالبرنامج
15 100% 0 0% 0 0% 

 

 

 

 

اإلعداد 

الفنى 

لمحتوى 

 التدريب

 %0 0 %6،7 1 %93،3 14 جودة الفيديوهات ووضوحها -1

 %0 0 %0 0 %100 15 خطوات آداء المهارة واضحة -2

مناسبة لقطات الفيديو لمحتوى  -3

 التدريب
15 100% 0 0% 0 0% 

مناسبة مقدار المعلومة المقدمة فى  -4

 كل شاشة من الفيديوهات
13 86،7% 2 13،3% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %100 15 ثبات الصور -5

 %0 0 %0 0 %100 15 سرعة العرض -6

تزامن عرض لقطات الفيديو مع  -7

 ترجمة المصاحبة لها بلغة اإلشارةال
15 100% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %100 15 وضوح األلوان -8

التحكم فى التوقف أثناء عرض  -9

 الفيديو

15 

 
100% 

0 

 
0% 

0 

 

0% 

 

 

 

إستخدام 

التكنولوجيا 

المساعدة 

"تطبيق 

 الترجمان"

 

 

 

 

سهلت على ترجمة النصوص إلى  -1

 لغة اإلشارة
15 100% 0 0% 0 0% 

سهلت على مشاركة النصوص  -2

المترجمة إلى لغة اإلشارة مع المدرب 

وزمالئى عبر شبكات التواصل 

 اإلجتماعى

15 100% 0 0% 0 0% 

 %0 0 %0 0 %100 15 جودة الصور ووضوحها -3

قللت إعتمادى وجود مترجم لغة  -4

 إشارة للتواصل مع اآلخرين
13 86،7% 2 13،3% 0 0% 

ثقتى بنفسى فى التعامل  زادت من -5

 مع اآلخرين
15 100% 0 0% 0 0% 
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زادت من قدرتى على المشاركة  -6 

 بالمجتمع
15 100% 0 0% 0 0% 

أفضل إستخدام هذة النوعية من  -7

التطبيقات فى إعداد برامج تدريبية 

 أخرى

15 100% 0 0% 0 0% 

 

 

المناخ 

 التدريبى

 

 

 

 

 

طريقة اإلعالن عن البرنامج  -1

 دريبى مناسبةالت
12 80% 3 20% 0 0% 

توافر أجهزة عرض سمعية  -2

 وبصرية مساعدة بقاعة التدريب
14 93،3% 1 6،7% 0 0% 

 %0 0 %20 3 %80 12 إتساع قاعة التدريب مناسب -3

 %0 0 %13،3 2 %68،7 13 مستوى اإلضاءة مناسب -4

 %0 0 %13،3 2 %68،7 13 التهوية ودرجة الحرارة مناسبة -5

 

بينما تراوحت نسبة المتدربات  "%100:  %80"يتضح من الجدول السابق أن المتدربات الموافقات بنسبة تتراوح مابين   

" من اللمتدربات  ، وذلك بالنسبة لمحاور التقييم الخمس %5" والغير موافقات "%13,3:  %6,7"الموافقات إلى حد ما 

المناخ التدريبى " ،  –إستخدام التكنولوجيا المساعدة  –فنى لمحتوى التدريب اإلعداد ال –المحتوى التدريبى  –"المدرب 

ومن خالل نتائج التحليل السابق لمحاور تقييم المتدربات نحو البرنامج التدريبى يثبت لنا إيجابية آرائهن نحو فاعلية البرنامج 

تفادة من البرمجيات والمنصات اإللكترونية التدريبى فى إكسابهن معارف ومهارات تقنيات حياكة المالبس فى ضؤ اإلس

الداعمة للغة اإلشارة والتى ساعدتهم على اإلندماج والمشاركة فى المجتمع دون الحاجة إلى وجود دائم لمترجم لغة اإلشارة 

 مما كان له أكثر كبير فى نجاح البرنامج التدريبى فى تحقيق أهدافه . وبذلك يتحقق الفرض الرابع.

 Conclusion ملخص النتائج

فاعلية البرمجيات والمنصات اإللكترونية الداعمة للغة اإلشارة فى إعداد برنامج تدريبى فى تقنيات حياكة المالبس لذوى  -1

اإلعاقة السمعية ، مما كان له بالغ األثر فى توفير بيئة تدريب تفاعلية لذوى اإلعاقة السمعية لدمجهم بالمجتمع وتمكينهم 

 إقتصادياً.

جابية آراء المتدربات نحو فاعلية البرنامج التدريبى فى إكسابهن المعارف والمهارات األساسية لتقنيات حياكة المالبس إي -2

. 

أن األعاقة السمعية ال تؤثر على صفات ذويها ، فمن خالل تطبيق مقياس صفات رواد األعمال على المتدربات عينة  -3

عمال لديهن مما يزيد من قدرتهن على تحقيق الريادة فى مجال العمل البحث تبين توافر الكثير من صفات رواد اال

 بالمشروعات الملبسية الصغيرة.
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  Recommendations  توصيات البحث

اإلهتمام بالدراسات البينية لمجال التكنولوجيا المساعدة لذوى اإلعاقة السمعية ومجال صناعة المالبس لدمجهم وتمكينهم  -1

 مجال العمل بالمشروعات الملبسية الصغيرة. من تحقيق الريادة فى

اإلستفادة من البرنامج التدريبى فى تصميم برامج تدريبية أخرى لذوى اإلعاقة السمعية لتفعيل دورهم ومشاركتهم  -2

 بالمجتمع.

 التأكيد على دور الجامعات والمؤسسات التعليمية فى خدمة المجتمع ورفع كفاءة العنصر البشرى. -3
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