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  :Keywordsكلمات دالة     :Abstractملخص البحث 
قسم ذج الجونلة لطالب الفرقة الثانیة وتحددت مشكلة البحث الحالى فى تدنى األداء األكادیمى المرتبط بإعداد نم

استخدام  التعرف على فاعلیة إلىھدف البحث  ، والمالبس والنسیج ، باإلضافة إلى انخفاض دافعیتھم لإلنجاز
ً لتدریسمن خالل   ة األداء األكادیمىتنمیلالجونلة   نموذج التعلم التشاركى فى تدریس الجونلة   نموذج اعداد دلیل
زیادة دافعیة اإلنجاز و ، الجونلة عداد نموذجإلالرتقاء بالمستوى األكادیمى لمحاولة كباستخدام التعلم التشاركى 

تصمیم المعالجات القائم على اتبع البحث المنھج شبھ التجریبى ، و .لمالبس والنسیجالفرقة الثانیة قسم ا لطالب 
، وتكونت  .المجموعة التجریبیة ، والمجموعة الضابطة  ،التجریبیة القبلیة والبعدیة من خالل مجموعتى البحث 

للمجموعة الضابطة ، و التى ) ٢٠(طالب وطالبة تم تقسیمھم إلى مجموعتین بواقع )   ٤٠( عینة البحث من 
، . استخدام التعلم التشاركىللمجموعة التجریبیة درست ب)  ٢٠( و, ) البیان العملى ( درست بالطریقة المعتادة  

 بإعداد نموذج على اختبار األداء األكادیمى یقیس مستوى المعلومات والمعارف المرتبطةالبحث واشتملت أدوات 
نجاز مقیاس دافعیة االج الجونلة ، باإلضافة إلى وذاعداد نمالطالب  فى  أداءبطاقة مالحظة لتقویم ، الجونلة 

 وأوضحت نتائج  ،  ) تحمل المسئولیة  - التوجھ المستقبلى  –االتقان  –المثابرة  –الطموح ( ویشمل األبعاد التالیة 
ً بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي ما یلى  البحث وجود فرق دال إحصائیا

 لتطبیق البعديالبعدي الختبار األداء األكادیمى لصالح االتطبیق و
الضابطة في التطبیق المجموعة التجریبیة و ةوجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطى درجات طالب المجموع - 

 .  البعدى الختبار األداء األكادیمى لصالح المجموعة التجریبیة 
ً بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلي و -   التطبیقوجود فرق دال إحصائیا

 الطالب  لصالح التطبیق البعدي أداءالبعدي لبطاقة مالحظة تقویم 
الضابطة في التطبیق المجموعة التجریبیة و ةوجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطى درجات طالب المجموع - 

 .   الطالب  لصالح المجموعة التجریبیة  أداءالبعدى لبطاقة مالحظة تقویم 
التطبیق درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیق القبلى و وجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطى - 

 .  البعدى لمقیاس دافعیة اإلنجاز لصالح التطبیق البعدى 
الضابطة في التطبیق المجموعة  التجریبیة و ةوجود فرق دال إحصائیًا بین متوسطى درجات طالب المجموع - 

 .  یة البعدى لمقیاس دافعیة اإلنجاز لصالح المجموعة التجریب
 قسملدى طالب الفرقة الثانیة وجود عالقة ارتباطیة طردیة بین تنمیة األداء األكادیمى وزیادة دافعیة اإلنجاز  - 

 .المالبس والنسیج 
ا على  ً تدریس  التعلم التشاركى فى باستخدام االھتمام زیادة :  أھمھا التوصیات من عدد تم وضع نتائج البحث وبناء

 دافعیة زیادة و األداء األكادیمى تنمیة فى الفعالة االستراتیجیات إحدى باعتبارھا نسیجمقررات قسم المالبس وال
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  :Introductionمة مقد
إن تطویر التعلیم وتحسینھ والسیما التعلیم الجامعى ھو البدایة 
الحقیقیة ألى إصالح یستھدف إقامة مجتمع عصرى  متطور قادر 

وتستمد المرحلة الجامعیة ، على الوفاء باحتیاجات ومتطلبات األفراد
وبیوت الخبرة ، أھمیتھا من كون الجامعات ھى معقل الفكر اإلنسانى

، فى شتى صنوف اآلداب والعلوم والفنون ودائرة التطور واإلبداع
وقاطرة التنمیة ومنارة التقدم فى إطار التطور العلمى والتكنولوجى 

وصاحبة المسئولیة فى تنمیة أھم ثروة ، وآلیة بناء تنموى لإلنسان
  . یملكھا المجتمع وھى الثروة البشریة

على رضا المستفیدین من ) الجامعیة ( وتعمل المؤسسة التعلیمیة 
خالل تقدیم خدمات تعلیمیة متنوعة تلبى احتیاجاتھم ورغباتھم 

وذلك ، وتؤھلھم التأھیل المناسب للصمود أمام تحدیات سوق العمل
عن طریق  تقدیم التعلیم  والتدریب المناسب لمساعدتھم على التقدم 

  .فى تخصصاتھم واالرتقاء بأداءاتھم األكادیمیة 
كادیمى ھو مقدار ما یكتسبھ الفرد من الحقائق والمفاھیم واألداء األ

وھو المدى الذي ، والمھارات المتضمنة فى المقررات الدراسیة

عزة . (یحقق عنده المتعلم أو المعلم أو المؤسسة أھدافھم التعلیمیة 
  ) ٢٤، ٢٠١٢سمر عبد الفتاح الشین ،، دمحم عبد السمیع

ھو االرتقاء بمستوى األداء والھدف األساسى ألى مؤسسة تعلیمیة 
وال یتأتى ذلك إال ، األكادیمى باستخدام جمیع الوسائل المتاحة

 ,Hardre , P)(حیث یؤكد ، بوجود دافعیة لإلنجاز لدى المتعلمین
ا أساسیًا فى عملیة التعلم  156, 2008 ً أن الدافعیة لإلنجاز شرط

ة حیث توفر الرغبة فى البحث وخوض المخاطر والمعرف، الجید
 , Glynn)ویشیر  ، والمثابرة فى المھام وزیادة الوضوح والفاعلیة

S , 2007 ,1088)  بأن ھناك عالقة طردیة وثیقة بین األداء
 ، األكادیمى المرتفع وبین مستوى دافعیة اإلنجاز لدى المتعلمین

فكلما كانت الدافعیة لدیھم كبیرة كانت نسبة التحصیل عالیة والعكس 
المتعلمین الذین یحصلون على درجات  فقد وجد أن، صحیح

  .منخفضة یتسمون باالستسالم واالحباط والالدافعیة 
استعداد المتعلم لتحمل المسئولیة  وتعرف دافعیة اإلنجاز على أنھا

والتغلب ، والرغبة المستمرة فى النجاح وإنجاز األعمال الصعبة
من  على العقبات بكفاءة وبأقل قدر ممكن من الجھد وأفضل مستوى
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أھمیة ، الشعور بالمقدرة، االستقالل، ویظھر فى المثابرة، األداء
  ) ٤٠٧، ٢٠٠٢، محرز عبده الغنام. ( والتخطیط للمستقبل ، الزمن

وأكد العدید من الباحثین على ضرورة استخدام استراتیجیات لزیادة 
وتوفیر فرص أكبر لنقل الخبرات التعلیمیة فى مواقف ، الدافعیة

المتعلمین ألخذ مواقف ملكیة التعلم وتدعیم المعرفة جدیدة وتشجیع 
كما أن كفاءة التدریس تظھر ، المقصودة وزیادة مھام التعلم الھادف

عند استغالل دوافع المتعلم أثناء ممارستھ لألنشطة لزیادة رغبتھ فى 
وھذا ما أكدتھ بعض الدراسات التى أثبتت فعالیة بعض ، النجاح

نادیة سمعان (منھا دراسة ، عیة اإلنجازطرق التدریس فى تنمیة داف
 –زواج  –فكر " استراتیجیة  والتى استخدمت)  ٢٠٠٥لطف هللا ،

فى التحصیل والتفكیر االبتكارى ودافعیة االنجاز لدى " شارك 
حنان ( دراسة ، بصریًا تالمیذ الصف الرابع اإلبتدائى المعاقین

حطات والتى استخدمت استراتیجیة الم)  ٢٠١٣، مصطفى زكى
التفكیر ، فى تنمیة التحصیل المعرفى ،عملیات العلم العلمیة

، االبداعى والدافعیة نحو التعلم لدى تالمیذ الصف الرابع االبتدائى 
والتى استخدمت )  ٢٠١٦نھلة عبدالمعطى جاد الحق ،( ودراسة 

التعلم القائم على االستبطان لتنمیة التفكیر التولیدى ودافعیة االنجاز 
  .میذ المرحلة االعدادیة لدى تال

والتعلم التشاركى مدخل أو استراتیجیة للتعلیم یعمل فیھا المتعلمون 
ًا فى انجاز المھمة أو  فى مجموعات صغیرة أو كبیرة ویشاركون مع
تحقیق أھداف تعلیمیة مشتركة حیث یتم اكتساب المعرفة والمھارات 

 عطیة دمحم. ( أو االتجاھات من خالل العمل الجماعى المشترك 
  ) . ٢٠٠٣، خمیس

وھوأحد استراتیجیات التدریس التى تتمركز حول المعلم والمتعلم 
فى ، حیث أن المعلم ھو الذى یوجھ عملیة التعلم، على حد سواء

حین یمارس المتعلمون عملیة التعلم بأنفسھم من خالل المشاركة 
ً فى مجموعات صغیرة  ، دمحم سید فرغلى. ( الفعالة  بالعمل معا

٣٩، ٢٠١١ (  
فالتعلم التشاركى یتیح  الفرصة للمتعلمین لتحمل مسئولیة تعلمھم 

باالضافة ، وانجاز المشروعات والمھام التشاركیة التى یكلفون بھا
 - :إلى تحقیق بعض نواتج التعلم المنشود مثل 

تنمیة تحصیل المتعلمیین وانجازھم األكادیمى وھذا ما اوضحتھ  - 
ً من   , Tsai ,C)دراسة ، ) ٢٠٠٧، لبیب دعاء دمحم( دراسة كال

2010 ) . 
( تنمیة التفكیر الجمعى ودافعیة االنجاز وھذا ما أثبتتھ دراسة  - 

 ) ٢٠١١, دمحم سید فرغلى 
مروة سلیمان (تنمیة االنتاج االبداعى وھو ما اوضحتھ دراسة  - 

 ) . ٢٠١٥، أحمد
وھو ما كشفت عنھ ، تنمیة التفكیر الناقد ومھارات االتصال - 

  ) . ٢٠١٦أمل عبد العاطى محمود ،(  دراسةنتائج 
ویھدف البرنامج الدراسي لقسم المالبس والنسیج بكلیة االقتصاد 

األلیاف ( المنزلى إلى إعداد خریج مؤھل علمیا وفنیا في مجاالت  
النسجیة وتصنیعھا والتركیب النسجى والبنائى والتجھیزات لألقمشة 

تصنیع وإنتاج المالبس ، تصمیم األزیاء ومكمالتھا ، والصباغة
تصمیم نماذج ، تصمیم وتطریز المالبس والمفروشات ، الجاھزة

  ) باترونات المالبس
إلى ) خارجیة نساء ( ویھدف مقرر تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس 

إكساب الطالب معارف ومھارات تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس 
رق تدریس حدیثة وبالتالى یحتاج إلى ط، الخارجیة الخاصة بالنساء

تساعد الطالب على اكتساب المعلومات والمھارات وتتیح لھم 
الفرصة لتحمل مسئولیة تعلمھم وزیادة دافعیة انجاز المشروعات 

  .والمھام التى یكلفون بھا 

  : Statement of the Problemمشكلة البحث
  : نبع االحساس بالمشكلة  من خالل مایلى 

تساب الطالب للمعلومات مالجظة الباحثتان انخفاض اك - 
تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس ( والمھارات المرتبطة بمقرر 

وذلك من خالل نتائج اإلمتحانات لھذا " ) نساء" خارجیة  
 . المقرر 

شكوى القائمین بتدریس ھذا المقرر فى الجانب العملى التطبیقى  - 
خاصة أثناء إنجازھم للمشروع النھائى دون فھم لمتطلبات 

 .ذج المطلوب عملھ النمو
منافسة الطالب لبعضھم فى االھتمام بالنواحى المادیة  - 

واستعراض قدراتھم المادیة فى انتاج وسائط تعلیمیة متعددة 
دون التقید بالخطوات المنظومیة للتصمیم مما یستوجب 
ضرورة االستفادة من ھذه الطاقات التنافسیة وتوجیھھا نحو 

 .ات فى نمط تعلم جدید األھداف التعلیمیة لھذه المشروع
 ,Hardre , P)(ما أثبتتھ العدید من الدراسات  مثل دراسة   - 

2008 ,156 ،(Glynn , S , 2007 ,1088)  أن الدافعیة
ا أساسیًا فى عملیة التعلم الجید ً وأن ھناك عالقة  ، لإلنجاز شرط

طردیة وثیقة بین األداء األكادیمى المرتفع وبین مستوى دافعیة 
 .المتعلمین  اإلنجاز لدى

، دعاء دمحم لبیب(  ما توصلت إلیھ بعض الدراسات ومنھا دراسة -
, دمحم سید فرغلى ( ، ) Tsai , C 2010(دراسة ، ) ٢٠٠٧
أمل عبد العاطى (  ، ) ٢٠١٥، مروة سلیمان أحمد(، )٢٠١١

إلى فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة العدید  ) ٢٠١٦محمود ،
ت ھذه الدراسات بإستخدام التعلم وأوص، من األھداف التعلیمیة
 .التشاركى فى التعلم  

على الرغم من اثبات فاعلیة التعلم التشاركى فى العدید من  -
التخصصات إال أنھ فى حدود علم الباحثتان ال توجد أبحاث 
استخدمت التعلم التشاركى فى تدریس مقررات المالبس 

 .والنسیج 
فاعلیة التعلم التشاركى  لذلك فان البحث الحالى یسعى للتعرف على

فى تنمیة األداء األكادیمى لنموذج الجونلة   ودافعیة اإلنجاز لدى 
 . طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج

فى ضوء ما سبق تحددت مشكلة البحث الحالى فى تدنى األداء 
األكادیمى المرتبط بإعداد نموذج الجونلة  بمقرر تصمیم النماذج 

لطالب الفرقة الثانیة قسم المالبس ) خارجیة نساء ( س وتنفیذ المالب
  . باإلضافة إلى انخفاض دافعیتھم لإلنجاز ، والنسیج

فى ضوء مشكلة البحث حاول البحث الحالى االجابة عن السؤال 
  - :الرئسى التالى 

ما فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة األداء األكادیمى لنموذج الجونلة 
 ؟دى طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج ودافعیة اإلنجاز ل

 - :وتفرع من ھذا التساؤل الرئیسى التساؤالت الفرعیة التالیة  
ما فعالیة التعلم التشاركى فى تنمیة األداء األكادیمى لنموذج  - 

 الجونلة لدى طالب قسم المالبس والنسیج ؟
طالب ما فعالیة التعلم التشاركى فى تنمیة دافعیة اإلنجاز لدى  - 

 الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج ؟
ما العالقة بین تنمیة األداء األكادیمى ودافعیة اإلنجاز لدى  - 

 طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج ؟

  :Hypothesisفروض البحث 
  :أمكن التعبیر عن التساؤالت السابقة بالفروض التالیة      
رجات طالب یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسطى د .١

المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدى الختبار 
 .  األداء األكادیمى لصالح المجموعة التجریبیة 

یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسطي درجات طالب  .٢
المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار 

 .األداء األكادیمى لصالح التطبیق البعدي 
ً بین متوسطى درجات طالب یوجد  .٣ فرق دال إحصائیا
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المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدى لبطاقة 
 .   مالحظة األداء األكادیمى لصالح المجموعة التجریبیة 

ً بین متوسطي درجات طالب   .٤ یوجد فرق دال إحصائیا
المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لبطاقة 

 .داء األكادیمى لصالح التطبیق البعدي مالحظة األ
ً بین متوسطى درجات طالب  .٥ یوجد فرق دال إحصائیا

المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدى لمقیاس 
 .  دافعیة اإلنجاز لصالح المجموعة التجریبیة 

ً بین متوسطى درجات طالب  .٦ یوجد فرق دال إحصائیا
القبلى والبعدى لمقیاس  المجموعة التجریبیة في التطبیقین

 .  دافعیة اإلنجاز لصالح التطبیق البعدى 
توجد عالقة ارتباطیة طردیة بین تنمیة األداء األكادیمى  .٧

وزیادة دافعیة اإلنجاز لدى طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس 
 .والنسیج 

  :Objectivesاھداف البحث 
 :ھدف البحث الحالى إلى 

" ى تدریس نموذج الجونلة  بمقرر استخدام التعلم التشاركى ف - 
لطالب ) " خارجیة نساء (تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس 

 . الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج 
الكشف عن فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة األداء األكادیمى  - 

 . رقة الثانیة قسم المالبس والنسیجلنموذج الجونلة لدى طالب الف
التعلم التشاركى فى تنمیة دافعیة االنجاز لدى الكشف عن فاعلیة  - 

 .طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج 
الكشف عن العالقة بین تنمیة األداء األكادیمى وزیادة دافعیة   - 

 .اإلنجاز لدى طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج 

 :Significanceأھمیة البحث 
  - :مكن اسھامھ فى استمد البحث الحالى أھمیتھ مما ی

ً لتدریس نموذج الجونلة  بمقرر  - ١ تصمیم النماذج " اعداد دلیال
 .باستخدام التعلم التشاركى )"  خارجیة نساء(وتنفیذ المالبس 

محاولة االرتقاء بالمستوى األكادیمى المرتبط بنموذج الجونلة  - ٢
 )"  . خارجیة نساء(تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس "بمقرر 

ة دافعیة اإلنجاز لطالب  الفرقة الثانیة قسم محاولة زیاد - ٣
المالبس والنسیج وتقدیم مقیاس دافعیة اإلنجاز مما قد یفید فى 

 .تطبیقھ على طالب قسم المالبس والنسیج 
  حدود البحث 

  - :اقتصر البحث على الحدود التالیة 
طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج بكلیة : حدود بشریة 

وتم تقسیمھم بطریقة عشوائیة إلى ، جامعة حلوان، لمنزلىاالقتصاد ا
  .مجموعة ضابطة ومجموعة تجریبیة 

 : حدود موضوعیة  
تصمیم النماذج ( الموضوعات المرتبطة بالجونلة من مقرر   - 

لطالب الفرقة الثانیة قسم " ) نساء" وتنفیذ المالبس خارجیة  
 .المالبس والنسیج 

األداء ( تبط بالجونلة ویشمل تنمیة األداء األكادیمى المر - 
األكادیمى المرتبط بالمعارف والمعلومات إلعداد نموذج 

األداء األكادیمى المرتبط بمھارات إعداد نموذج  - الجونلة  
 ) . الجونلة 

 –الطموح ( تنمیة الدافعیة لإلنجاز فى خمسة أبعاد وھى   - 
 ) .تحمل المسئولیة  - التوجھ المستقبلى  –االتقان  –المثابرة 

- ٢٠١٤الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى : حدود زمانیة 
  .م  ٢٠١٥

كلیة االقتصاد ، قاعات تدریس المالبس والنسیج: حدود مكانیة 
        .جامعة حلوان ، المنزلى

  -:أدوات البحث 

  - :التالیة الیحث أدواتعانة بمواد المعالجة التعلیمیة وتم االست
 - :ي اآلتي و تتمثل ف:  مواد تجریبیة - ١
إعداد الدلیل لتدریس الموضوعات المرتبطة بالجونلة من   - 

" ) نساء" النماذج وتنفیذ المالبس خارجیة   تصمیم( مقرر 
ً إلستراتیجیة  لطالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج تبعا

 . التعلم التشاركى 
  - :و تتمثل في اآلتي :  أدوات قیاس - ٢
قیس مستوى المعلومات والمعارف اختبار األداء األكادیمى ی -

تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس ( المرتبطة بالجونلة من مقرر 
 " ) .نساء" خارجیة  

األداء األكادیمى لتقویم انتاج الطالب فى  مالحظةبطاقة  -
أخذ القیاسات الالزمة للجونلة تقسیم القیاسات ( مھارات 

رسم  –ة رسم النموذج األساسى للجونل –الالزمة للجونلة 
رسم  - نموذج جونلة بكالونیھ فى خط نصف االمام وجیب مخفى

رسم نموذج جونلة  - نموذج جونلة بمرد فى خط  نصف األمام 
 )بقصات فى األمام والخلف

 –الطموح ( مقیاس دافعیة االنجاز ویشمل األبعاد التالیة  -
 ) .تحمل المسئولیة   - التوجھ المستقبلى  –اإلتقان  –المثابرة 

 :Methodologyالبحث  منھج
القائم على تصمیم المعالجات اتبع البحث الحالى المنھج التجریبى 

المجموعة والبعدیة من خالل مجموعتى البحث  ، التجریبیة القبلیة
  .والمجموعة الضابطة ، التجریبیة

  مصطلحات البحث 
   Collaborative Learningالتعلم التشاركى 

قائم على مجموعات صغیرة علم  مدخل للتعلیم والت"ویعرف بأنھ 
ً أثناء التعلم والتدریب من  مستقلة ومتجانسة ویتشارك أفرادھا معا

فعن طریق التفاعل والحوار ‘ أجل تحقیق أھدافھم المشتركة 
والمناقشة الفعالة  والتعاون بین أعضاء كل مجموعة یتم بناء 

ً وانجاز المھام واألنشطة المطلوبة    " .المعرفة تشاركیا
  Academic Performance داء األكادیمى األ

مقدار ما یكتسبھ الطالب من الحقائق والمفاھیم " یعرف بأنھ 
ویقاس بالدرجة التى ، والمھارات المتضمنة فى المقررات الدراسیة

یحصل علیھا الطالب فى اختبار األداء األكادیمى باالضافة إلى 
  " .  بطاقة مالحظة  األداء األكادیمى لتقویم انتاجھ 

 Achievement Motivation دافعیة اإلنجاز   
وبذل ، استعداد الطالب  ومیلھ إلى رفع مستوى تعلمھ" تعرف بأنھا

الجھد وقضاء الكثیر من الوقت المثمر فى عملیة التعلم ؛ لتحقیق 
النجاح وتجنب الفشل فى تعلم األعمال التى ترتبط بأدائھ األكادیمى 

وتتضمن ، ضل مستوى من الجودةبأقل قدر ممكن من الجھد وأف
  - التوجھ المستقبلى  –االتقان  –المثابرة  –الطموح ( األبعاد التالیة 

  ) ".تحمل المسئولیة 
 : Theoretical Background اإلطار النظرى
 Collaborative Learningالتعلم التشاركى 

  مفھوم التعلم التشاركى 
لم القائم على مجموعات التعلم التشاركى أحد أھم أنماط التع یعتبر

صغیرة تعتمد بدورھا على أكثر من طالب فى أداء المھام 
ً أثناء التعلم والتدریب من أجل ، واألنشطة المختلفة ویشاركون معا

  . تحقیق أھدافھم المشتركة 
فقد عرف التعلم  ( Ling,T & Others ,2006 , 362)أما 

صغیرة  التشاركى بأنھ مجموعات عمل تشاركیة تتسم بكونھا
 ً الحجم ومستقلة ومتجانسة فى نفس الوقت تتضمن مستوى مرتفعا
من التفاعل والحوار والمناقشة الفعالة بین أعضاء كل منھا أثناء 
التفكیر أو انجاز بعض المھام أو اإلجابة عن بعض التساؤالت 
، الغامضة وإعادة النظر فى أحد المشكالت ذات البنیة المعقدة

المناقشة إلى تمكین كل عضو من معایشة ویھدف ذلك التفاعل و
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ً من ، أفكار اآلخر واالستماع النشط لھ من ناحیة وأن یكون مسموعا
وذلك بھدف بناء ، قبل اآلخرین فى نفس الوقت من ناحیة أخرى

ً بین المتعلمین    .المعرفة تشاركیا
  )  ٢٠٠٣، دمحم مصطفى الدیب( مبادئ التعلم التشاركى 

 .التمركز حول المتعلم  - ١
 . االعتماد المتبادل بین المتعلمین  - ٢
 . المسئولیة الفردیة  - ٣
 . التكامل االیجابى  - ٤
  . الثواب الجماعى  - ٥

  )  ٣٢، ٣١، ٢٠٠٧، دعاء دمحم لبیب(مراحل التعلم التشاركى 
توجد مراحل محددة یتم من خاللھا تنفیذ التعلم التشاركى تمثل ھذه 

  - :المراحل فیما یلى 
 :  المرحلة التمھیدیة )١

، أولى مراحل تنفیذ الدرس وفق التعلم التشاركى وھى
وتتضمن قیام المعلم بتعریف المتعلمین بمفھوم التعلم 

وتوضیح شروطھ ، وبیان مكاسبھ فى عملیة التعلم، التشاركى
بجانب تحدید حجم ، ومبادئھ التربویة التى یستند إلیھا

وتقسیم الطالب إلى مجموعات مختلفة ، مجموعات العمل
 .   علیھا وتوزیعھم 

 : مرحلة التھیئة الحافزة )٢
وفیھا یركز ، تبدأ ھذه المرحلة عند بدایة شرح كل درس

، المعلم على جذب انتباه المتعلمین إلى موضوع الدرس
وقد یحدث ذلك التحفیز من خالل طرح ، وإثارة دافعیتھم

أو عرض صور ومقاطع فیدیو ذات ، سؤال مفتوح أو غامض
 . طریقة أخرى یلجأ إلیھا المعلم صلة بقضیة الدرس أو بأیة 

 : مرحلة توضیح المھمة التشاركیة  )٣
یقوم المعلم فى ھذه المرحلة بإرشاد المتعلمین إلى مھام 

وتوجیھم إلى ، بجانب تھیئتھم، الدرس التشاركیة المختلفة
مع ، وشرحھا لھم، بعد توضیحھا، البدء فى تنفیذھا تباعاً 

 .توجیھھم لمصادر التعلم المختلفة 
 :  مرحلة عمل المجموعات والتفقد والتدخل )٤

تبدأ ھذه المرحلة بدایة العمل التشاركى الفعلى للمتعلمین من 
وذلك ، خالل مجموعات الدراسة المختلفة المشاركة

عبرغرف الحوار الخاصة بكل مجموعة من أجل إنجاز 
فى حین یتفقد المعلم عمل . المھام التشاركیة المطلوبة 

ویالحظ األداء ، كل فرد على حدةوأداء ، المجموعات
ویتدخل الرشاد أو ، التشاركى ألعضاء كل مجموعة معاً 

 ً  .  توجیھ أى متعلم متى كان ذلك ضروریا
 : مرحلة المناقشة  )٥

ً لعرض ما توصل الیھ  وھى مرحلة یجتمع فیھا المتعلمین معا
أعضاء كل مجموعة من نتائج وأفكار حول القضیة التى تمت 

وتبدأ ، مھمة التشاركیة التى انتھوا من انجازھامناقشتھا فى ال
ھنا مرحلة جدیدة من المناقشة الجماعیة بین أفراد 
المجموعات ككل تستھدف تبادل الخبرات بین جمیع أفراد 

ویتم فى نھایة ھذه المرحلة إعداد ، المجموعات المشاركة
ورقة عمل تحتوى على أھم األفكار والبدائل المرتبطة 

تشتق ھذه الورقة من . تم بحثھا فى المھمة بالقضیة التى 
أعمال أفراد جمیع المجموعات وبعدھا یوجھھم المعلم من 

 .   وھكذا ...... جدید إلى البدء فى تنفیذ المھمة التالیة 

 : مرحلة نھایة الدرس والتقویم  )٦
تبدأ ھذه المرحلة فى نھایة كل درس بعد قیام أفراد 

ویقوم ، لتشاركیة للدرسالمجموعات بتنفیذ جمیع المھام ا
المعلم فى ھذه المرحلة بمساعدة المتعلمین بتخلیص الدرس 
وأھم النقاط واألفكار األساسیة التى توصلت إلیھا المجموعات 
فیما یتعلق بالقضیة األساسیة للدرس بجانب تقویمھم من أجل 

  . تقویم مدى تحقق األھداف المنشودة للدرس 
  التشاركى بین التعلم التعاونى والتعلم 

رغم تناول بعض باحثى وعلماء التربیة للتعلم التعاونى 
Cooperative Learning ، والتعلم التشاركىCollaborative 

Learning حیث تأسست ، على أن كل منھما مرادف لألخر
الفرضیة األساسیة التى یقوم علیھا التعلم التشاركى والتعلم التعاونى 

 Johnson&Smit( ة البنائیة لـ على حد سواء على نظریة المعرف
حیث نجد أن الطالب یكتشفون المعرفة بأنفسھم ویحولونھا إلى ) 

ومن ثم إعادة بناؤھا وتوسیع خبراتھم وبناء ، مفاھیم مترابطة
كما نجد أن التعلم یتضمن المشاركة النشطة من الطالب ، تعلیمھم

، للتدریس بعكس القبول السلبى للمعلومات كما فى الطریقة التقلیدیة
ویتم التعلم من خالل المشاركة والحوار بین الطالب بعضھم 
، البعض وبین الطالب والمعلم وذلك فى سیاق اجتماعى تفاعلى

فنجد أن الطالب یتعلمون كیف یفھمون وجھات النظر المختلفة من 
وكل ذلك یساعد ، والحوار مع المعلمین، خالل الحوار مع أقرانھم
وتعلم أسس المشاركات االجتماعیة ، رداتالطالب على تعلم المف

مروة . ( التى تحكم عمل الطالب داخل المجموعات المختلفة 
  ) ٢٦، ٢٠١٥، سلیمان أحمد

أوجھ تشابھ كثیرة بین كال  ( Kirshner, P, 2001, 3 )فقد حدد 
    - :النمطین من التعلم تتمثل أھمھا فیما یلى 

التى تؤكد على استناد كل منھما على فلسفة التعلم النشط  - 
وتعتبره ، ضرورة إعداد بیئات تعلم تركز على المتعلم

ً من المعلم ، المحور الرئیسى لعملیة التعلم  .بدال
التأكید على أدوار المعلم الحدیثة المتمثلة فى تیسیر  وتوجیھ  - 

وتوفیر فرص عدیدة لھم للتفاعل ، وإرشاد عملیة تعلم الطالب
ً من تلقین ، والعمل الجماعى  . المعلومات بدال

النظر إلى عملیة التعلیم والتعلم باعتبارھا خبرات مكتسبة  - 
تتاح للمتعلمین من خالل مواقف تعلم سیاقیة ترتبط بالحیاة 

ولیس محتوى من المعلومات المعرفیة یتم ، الواقعیة للطالب
نقلھا للطالب دون أن تكون ذات معنى واعتبار عملیة التعلم 

ولیست عملیة ، عات صغیرةعملیة جماعیة تتم فى مجمو
 . فردیة 

التأكید على تحمل الطالب مسئولیة تعلمھم والتحكم فى مساره  - 
. 

استناد تعلم الطالب على مبدأ االعتماد المتبادل اإلیجابى فیما  - 
 .بینھم 

التركیز على اكتساب الطالب مجموعة من المھارات  - 
 . اإلجتماعیة ومھارات العمل فى فریق 

 ت بعض الدراسات والبحوث مثلمن ناحیة أخرى أول
 (Rose, M, 2002 )  (Curtis,D ,Lawson, M, 2001)   

(Graham, C & Misanchuck,M, 2004)  (Terna, M, 
ً لتحدید أھم الفروق بین ھاتین النمطین من  (2005 ً ملحوظا اھتماما

    : یمكن ایجازھا فى الجدول التالى، التعلم
 

  تعاونى والتعلم التشاركىمقارنة بین التعلم ال ) ١(جدول 
  Cooperative Learning  التعلم التعاونى  Collaborative Learning    التعلم التشاركى  أوجھ المقارنة
ً حول المتعلم  -   محور التعلم   .أكثر تمركز حول المعلم  -   .أكثر تمركزا

  .المعلم أفراد المجموعة التعلیمیة  یختار - یختار المتعلمون بعضھم البعض بحریة وبشكل  -   اختیار المجموعات 
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  .تطوعى 
مھمة تعلیمیة واحدة وتقسم على مجموعة من  -   المحتوى 

مع ضرورة ، األفراد یؤدى كل فرد جزءا منھا
فالمھمة ، تبادل األدوار مع أفراد المجموعة الواحدة

نفسھا یقوم بھا كل فرد فى المجموعة حتى یتحقق 
 . التعلم 

  .  ة لكل فردیتم تناول كل الخبرات التعلیمی - 

مھمة تعلیمیة واحدة وتقسم على مجموعة من  - 
األفراد بحیث تقسم المھمة إلى مجموعة من 

ویعتمد ، األجزاء ینجز كل فرد جزء أو أكثر منھا
 .األفراد اآلخرین فى إتمام بقیة األجزاء 

  .یتم تناول جزء من الخبرات التعلیمیة لكل فرد  - 

ین أفراد المجموعة بمعنى أن یتم تبادل األدوار ب -   تبادل األدوار 
ومن ثم ، یتحول القائد إلى فرد عادى والعكس
  .  یمارس كل فرد أداء كل جزء فى المھمة 

ال یتم تبادل األدوار بین أفراد المجموعة الواحدة  - 
وال یقوم بدور ، بمعنى أن یلتزم كل بدوره فقط

وإنما ، زمیلھ وال یمارس ما یقوم بھ اآلخرین
  .قاموا بأدائھ من أجزاء المھمة مایناقش اآلخرین 

من خالل الممارسة الفعلیة لجزء واحد فقط من  -   . من خالل الممارسة الفعلیة لجمیع أجزاء المھمة -   حدوث التعلم 
   وتعلم بقیة األجزاء من األقران، أجزاء المھمة

الفئة العمریة 
  المناسبة 

  . یة المبكرة یناسب المراحل الصف -   . یناسب المراحل الدراسیة المتقدمة  - 

الطالب ینظمون ویتفاوضون بأنفسھم فى أنشطتھم  -   تنظیم األنشطة 
  وفى الجھد المبذول لتحقیق الھدف 

األنشطة منظمة من قبل المعلم ولكل طالب دور  - 
  . محدد یقوم بھ 

ال یقوم بدور كل متعلم بالمجموعة لھ دور محدد و -   . یقوم بكل مھام التعلم مثل المعلم على حد سواء  -   دور المتعلم 
  . المعلم 

  .  وإدارة مجموعات التعلم ، توزیع األعمال -   . وفض النزاعات إن وجدت ، التوجیھ واالرشاد -   دور المعلم 
كما ، على العمل النھائى ویكون التقویم جماعى -   تقویم المتعلمین 

  . توجد فرص التقویم الذاتى 
، یخصص المعلم جزء من الدرجة للعمل الفردى - 

  . ل الجماعى وجزء للعم
  

  Achievement Motivationدافعیة االنجاز 
فالدافعیة مصطلح نفسى معقد یحاول أن یوضح السلوك والجھد 

كما أنھ العامل الفعال الذى یقود ، المبذول إلداء األنشطة المختلفة
وترتبط الدافعیة ، سلوك المتعلم ویحدد اتجاه وقوة السلوك

 )األداء ، التعلم، المثابرة، بخصائص مختلفة مثل حب االستطالع
Sevinc et al , 218)   

دافع یتسم بالطموح والمتعة فى المنافسة : وتعرف على أنھا 
والتحكم فى األفكار مع حسن ، تفضیل المخاطرة، واالستقالل

  ) ٢٧، ٢٠٠٣، عبیر صابر دمحم. ( تناولھا وتنظیمھا 
ذل المزید من الرغبة التى توجھ نشاط المتعلم لب: وتعرف على أنھا 

، الجھد والمثابرة والتركیز واالنتباه فى تعلم العلوم واالستمتاع بھ
، والتغلب على الصعوبات التى یمكن أن تواجھھھ أثناء عملیة التعلم
.( لكى یصل إلى أفضل نتیجة دون النظر إلى اإلثابة أو المكافأة 

  )  ٢٩، ٢٠٠٩، مجدى رجب إسماعیل
، ع المتعلم بتعلم المواد الدراسیةاستمتا: كما تعرف على أنھا 

وشعوره ، ورغبتھ فى األداء الجید من أجل تحقیق النجاح المدرسى
بإرتیاح عندما تتفق مذكراتھ مع أھدافھ والتحمس لبذل أقصى 

والشعور بأھمیة ، جھوده ؛ لتحقیق أفضل مستوى ألدائھ التحصیلى
، ٢٠١١، دالیا خیرى عبد الھادى. ( الزمن والتخطیط للمستقبل 

٥٤  (  
استعداد المتعلم لتحمل المسئولیة وبذل قصارى : وتعرف على أنھا 

جھده إلنجاز االعمال الصعبة والتغلب على العقبات التى توجھھ 
  )  ١٦٠، ٢٠١٤ھنادى العیسى ،.( بكفاءة من أجل تحقیق أھدافھ 

: على أنھا )  ١٣٨، ٢٠١٥، مندور عبد السالم فتح هللا( ویعرفھا 
دائمة والمستمرة لدى المتعلم فى البحث عن الجدید من الرغبة ال

، المعرفة المرتبطة بموضوعات الدرس من مصادر متنوعة
وتحمل التحدیات والصعوبات لتعلم شىء غیر واضح ؛ لكشف 

  . الغموض عن المفاھیم العلمیة الجدیدة 
 أھمیة تنمیة دافعیة اإلنجاز 

  - :تتمثل أھمیة تنمیة الدافعیة فیما یلى 
ساعد على فھم سلوك المتعلم والمجھود الذى یجربھ فى ت - ١

إنھا عامل مھم فى اكتساب ، األنشطة العلمیة المختلفة

  (Cavas,P,2011,31). المھارات والسلوكیات 
تھتم بإھتمامات المتعلم وتدعمھا ؛ لزیادة دافعیتھ تجاه  - ٢

مما ، المھمة ومساعدتھ على التحكم فى عملیات تعلمھ
 ,Duff,A ). سلوب العمیق فى التعلم یجعلھ یتبنى األ

2004, 37)  
تجعل المتعلم یؤدى المھمة التعلیمیة بكفاءة من أجل المھمة  - ٣

فتعتبر عامل أساسى فى ، ذاتھا والشعور ببھجة األداء
 ) ٢٦٥، ٢٠١١أحالم الباز الشربینى ،. ( نجاحھ بالمدرسة 

ً فى عملیة التغیر المفاھیم - ٤ ً فى التعلم متمثال ، ىتلعب دورا
وتزید من القدرة على ، واكتساب مھارات عملیات العلم

  (Koksal,S, 2012, 30 ). الفھم العلمیق 
، تزید من أنتباه المتعلم واندماجھ فى األنشطة التعلیمیة - ٥

وتعمل على رفع مستواه وإنتاجھ فى مختلف المجاالت 
أسامة جبریل عبد . ( واألنشطة الدراسیة التى یقوم بھا 

 )  ١٧، ٢٠١٢، اللطیف
  :ما یلى )  ١٩، ٢٠١٦، نھلة عبدالمعطى جاد الحق( وتضیف

ألن الدافع للتعلم ، تجعل المتعلم مركز العملیة التعلیمیة •
 .یكون من داخلھ 

تنمى حب االستطالع لدى المتعلم واالعتماد على المصادر  •
المختلفة من أجل المزید من التعلم من خالل األنشطة التى 

 .یقوم بھا 
وتدفعھ لتحمل المسئولیة ، ك المتعلم نحو الھدفتوجھ سلو •

 . والرغبة المستمرة فى النجاح 
 . تنمى لدى المتعلم االستقالل والثقة بالنفس  •
 . تنمى األھداف االجتماعیة لدى المتعلم  •

  العوامل التى تؤثر على دافعیة اإلنجاز 
أجریت العدید من البحوث لمعرفة العوامل التى تؤثر على دافعیة 

وتوصلت إلى أن ، نجاز لدى المتعلمین عند تعلیمھم والتدریس لھماإل
  : من ھذه العوامل ما یلى 

التنشئة االجتماعیة حیث أنھا تعتمد على عوامل التربیة والتنمیة  - 
الموضوعیة فى حیاة المتعلم فال تنتمى إلى الجوانب الموروثة 

، حیاة على رمضان، لیلى عبد هللا حسام الدین.(فى الشخصیة 
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١٣١، ٢٠٠٧  ( 
فدافعیة ، التنشئة االجتماعیة والمناخ األسرى وجماعة الرفاق - 

اإلنجاز تؤدى إلى زیادة التحصیل والكفاءة الذاتیة وتنمیة 
األھداف االجتماعیة لدى المتعلمین الذین یتمتعون بمناخ أسرى 

 ,Nelson,R & Debacker).( یشجع على المشاركة 
2007, 170  

ً فى إحداث عملیة التعلم بیئة الفصل الدراس -  ً كبیرا ى تلعب دورا
فكلما كانت بیئة الفصل مثیرة تزید من دافعیة ، والتأثیر فیھا

، ٢٠٠٥، كمال عبد الحمید زیتون. ( المتعلمین للعمل واإلنجاز 
٤٥٣  ( 

، القلق من العوامل التى تؤثر بشكل سلبى على دافعیة اإلنجاز - 
نجاز األعمال التى یكلفون فالقلق یقلل من دافعیة المتعلمین إل

 Gungor ). بھا فتؤثر على تحصیلھم واتجاھاتھم نحو المادة
,A & Fakiogly,T, 2007, 1036)  

فالعوامل التى تؤثر على دافعیة االنجاز وتؤدى إلى تنمیتھا لدى 
المتعلمین عوامل مكتسبة ترجع إلى التنشئة االجتماعیة ولیست 

أھم ھذه العوامل بیئة الصف  فنستطیع التحكم فیھا ومن، مورثة
فكلما كانت ثریة باألنشطة تشجع المتعلمین على العمل والمشاركة 

 .  أدت إلى زیادة دافعیتھم لالنجاز 
  :دافعیة اإلنجاز وعالقتھا بأھداف التدریس 

تعد الدافعیة فى حد ذاتھا أمر فى غایة األھمیة بالنسبة لسلوك 
وھى الباعث علیھ وحولھا ، فھى المحرك للسلوك، اإلنسان وتفسیره

دمحم . (تتمحور مسببات السلوك بتشابكاتھ وتفرعاتھ المختلفة 
  ) ٣، ٢٠٠٤، الفرماوى

ولقد توصلت العدید من الدراسات فى مجال التربیة العالقة 
إذ تعتبر ، الموجودة بین نجاح الطالب فى الدراسة وعامل الدافعیة

افعیة من أھم شروط فالد، كمحفز یدفع الطالب للعمل والمثابرة
حیث أن الدافعیة حالة داخلة فى المتعلم تدفعھ إلى االنتباه إلى ، التعلم

الموقف التعلیمى والقیام بنشاط موجھ واالستمرار فیھ حتى یتحقق 
یمتاز األفراد ذو الدافعیة العالیة لإلنجاز بقدرتھم على ، التعلم كھدف

اتھم للمشكالت وضع تصورات مستقبلیة معقولة ومنطقیة فى تصور
والتى تمتاز بأنھا متوسطة الصعوبة ویمكن ، التى یواجھونھا

  )٢٣٨، ٢٠١٢، ھالة سعید العمودى.( تحقیقھا 
  العالقة بین التعلم التشاركى ودافعیة اإلنجاز 

حیث أن تعاون المتعلمین ، التعلم التشاركى یرتبط وبدافعیة اإلنجاز
ً بھدف تحقیق أھداف تعلیمیة محددة كك تابة ورقة بحثیة على معا

سبیل المثال أو البحث عن مفھوم بعینھ یدفعھم إلى محاولة أن یؤدى 
كل متعلم منھم أفضل أداء لھ یستطیع أن یبذلھ حتى ینفذ مھمتھ على 

وھو ما یكسب المتعلمین الدافع القوى نحو اتمام ، أكمل وجھ ممكن
لمسئولیة مھامھم وما یدعم ذلك استنادالتعلم التشاركى على مبدأ ا

الذى یشجع المتعلمین على تحمل مسئولیة أعمالھم ومھامھم التى 
یقومون بھا ومبدأ تحمل المسئولیة یعد من ناحیة آخرى أحد أھم 

  . أبعاد دافعیة اإلنجاز 
ً ) ٢٠٠٨، نبیل جاد عزمى(كما یذكر   أن المتعلم یكون أكثر حرصا

تى یقوم على بذل قصارى جھده فى انجاز المھام والمشروعات ال
ومن ھنا ، بھا حتى تخرج فى أفضل صورة یمكن أن تكون علیھا

 . یتضح أن ھناك عالقة بین التعلم التشاركى والدافعیة لالنجاز 
  

  العالقة بین الدافعیة لالنجاز واألداء األكادیمى
تقف دافعیة اإلنجاز العالیة وراء عمق عملیات التفكیر والمعالجة 

ن كل طاقاتھم للتفكیر واإلنجاز إذا كانوا و األفراد یبذلو، المعرفیة
ً وفى ھذه الحالة فإن أغلب األفراد یعدون أن  مدفوعین داخلیا

ً لھم  ً شخصیا وأن حلھا یوصلھم إلى حالة من . المشكلة تحدیا
ً ، ویلبى حاجات داخلیة لدیھم، التوازن المعرفى وبالتالى یؤدى حتما

فى األصل مستوى  إلى تحسین ورفع تحصیلھم األكادیمى الذى ھو

أو براعة فى العمل المدرسى أو براعة فى األداء ، محدد من اإلنجاز
كما أن القوة الدافعة ، فى مھارة ما أو فى مجموعة من المعارف

لإلنجاز تساھم فى المحافظة على مستویات أداء مرتفعة للمتعلمین 
ویتضح ذلك من خالل العالقة الموجبة بین ، دون مراقبة خارجیة

عیة اإلنجاز والمثابرة فى العمل واألداء الجید بغض النظر عن داف
وھذا اإلنجاز وسیلة جیدة للتنبؤ بالسلوك ، القدرات العقلیة للمتعلمین

عاطف حسن . ( األكادیمى المرتبط بالنجاح أو الفشل فى المستقبل 
  ) ٣، ٢٠٠٧شواشرة ،

 -:إجراءات الدراسة 
 : جراءات التالیة لإلجابة عن أسئلة البحث تم اتباع  اإل

  اختیار المحتوى العلمي: أوالً 
تصمیم ( تم اختیار الموضوعات  المرتبطة  بالجونلة  من  مقرر 

لطالب الفرقة الثانیة " ) نساء" النماذج وتنفیذ المالبس خارجیة  
 .قسم المالبس والنسیج 

ا إعادة صیاغة الموضوعات المرتبطة بالجونلة مقرر : ثانیً
لطالب ") نساء" ج وتنفیذ المالبس خارجیة  تصمیم النماذ(

  الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج 
ًا إلستراتیجیة التعلم التشاركى  تم إعادة صیاغة موضوعات  وفق

  : وذلك بإتباع الخطوات التالیة 
  -:تحدید األھداف التعلیمیة لموضوعات المقرر المختارة  -١

وضوعات المرتبطة الم تم تحدید األھداف العامة من دراسة
    - :بالجونلة والتى تھدف إلى مساعدة الطالب على ما یلي

 .االلمام بالمعارف والمعلومات المرتبطة بالجونلة  §
 .إكتساب مھارات اعداد  نماذج الجونلة  المختلفة  §
زیادة دافعیة اإلنجاز لدى الطالب عن طریق العمل  §

 .التشاركى 
( عات الجونلة فى مقرر األھداف اإلجرائیة المرتبطة بموضو -٢

لطالب الفرقة " ) نساء" تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس خارجیة  
 . الثانیة قسم المالبس والنسیج

  : تم تقسیم األھداف اإلجرائیة إلى ثالثة أنواع ھي 
روعي عند صیاغة األھداف  : األھداف المعرفیة  §

 المعرفیة أن تھدف إلى إكساب الطالب المعارف والمعلومات
تصمیم النماذج وتنفیذ ( المرتبطة بالجونلة   من مقرر 

ً " ) نساء" المالبس خارجیة   وتم صیاغة ھذه األھداف وفقا
 –التطبیق التحلیل  –الفھم  –التذكر ( للمستویات المعرفیة 

  .  )التقییم  - التركیب
تم تحدید األھداف المھاریة المرتبطة  :األھداف المھاریة §

الالزمة أخذ القیاسات (  من حیثة باعداد نموذج الجونل
رسم النموذج  –للجونلة تقسیم القیاسات الالزمة للجونلة 

رسم نموذج جونلة بكالونیھ فى خط نصف  –األساسى للجونلة 
رسم نموذج جونلة بمرد فى خط األمام  - األمام وجیب مخفى 

والتى یرجى  )رسم نموذج جونلة بقصات فى األمام والخلف  - 
 . االنتھاء من دروس  المقرر تحقیقھا بعد

تم تحدید األھداف الوجدانیة التى  :األھداف الوجدانیة  §
وتنمي لدى ، یرجى تحقیقھا بعد االنتھاء من دروس  المقرر

 . الطالب دافعیتھم  لإلنجاز 
ساعدت إستراتیجیة التعلم التشاركى  على  :طرق التدریس  -٣

  –المناقشة استخدام عدة أسالیب لتدریس الموضوعات مثل 
 . التعلم الذاتى  وغیرھا   - العصف الذھني  - األسئلة
 إعداد دلیل التدریس: ثانیا 

تم إعداد دلیل التدریس لالسترشاد بھ في عملیة تدریس موضوعات 
" تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس خارجیة  ( فى مقرر ) الجونلة( 

ة إعداد دلیل بإستراتیجیة التعلم التشاركى ولقد مرت عملی" ) نساء
  : المعلمة بعدة خطوات ھي

تحدد فیھا الفكرة الرئیسیة التي یستند إلیھا  :فلسفة الدلیل  - ١
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ومبادھا وكیفیة ، الدلیل، وھي إستراتیجیة التعلیم التشاركى
  . بناؤھا، و دور المعلم أثناء تطبیقھا فى الغرفة الصفیة 

 تحدد تدریس  :الخطة الزمنیة لتدریس موضوعات المقرر  - ٢
تصمیم النماذج وتنفیذ ( فى مقرر ) الجونلة( موضوعات 

الفصل الدراسى الثانى للعام " ) نساء" المالبس خارجیة  
  ٢٠١٥، ٢٠١٤الجامعى 

خطوات السیر في الدرس اشتملت خطوات السیر فى كل   - ٣
 :التعلم التشاركى وھى درس تبعاً لخطوات 

 المرحلة التمھیدیة   - أ 
 مرحلة التھیئة الحافزة   - ب 
 : ة توضیح المھمة التشاركیة مرحل  - ج 
 : مرحلة عمل المجموعات والتفقد والتدخل   - د 
 مرحلة المناقشة  - ه 
 :مرحلة نھایة الدرس والتقویم   - و 
یعد االنتھاء من إعداد دلیل التدریس تم عرضھ :  الدلیل صدق - ٤

على عدد من السادة المحكمین لضبطھ وتم إجراء التعدیالت 
 ) .١(ملحق في ضوء مقترحاتھم 

  إعداد اختبار األداء األكادیمى : ثالثاً 
المعلومات یھدف ھذا  االختبار إلى قیاس   :الھدف من االختبار - أ

تصمیم النماذج وتنفیذ ( والمعارف المرتبطة بالجونلة  بمقرر 
ً التعرف على فاعلیة ، " )نساء" المالبس خارجیة   ویستھدف أیضا

  . التعلم التشاركى لتنمیة األداء األكادیمى 
ثم اختیار مفردات االختبار من نوع األسئلة اء االختبار بن - ب

 –الموضوعیة حیث اشتملت على األسئلة االختیار من متعدد 
    .  )التكملة  –الصواب والخطأ 

   :صدق االختبار  -جـ
یتعلق موضوع صدق االختبار بما یقیسھ االختبار وإلى أي حد 

  .ینجح في قیاسھ 
ق من خالل عرض االختبار تحقق ذلك الصد :الصدق المنطقي

على مجموعة من السادة المحكمین المتخصصین في التربیة وعلم 

النفس وفى مجال المالبس والنسیج لألخذ بآرائھم حول مدى مناسبة 
مفردات االختبار لمستوى الطالب، وكذلك تحدید مدى دقة الصیاغة 

  . اللغویة لمفردات االختبار  
  : الختبارالتجربة االستطالعیة ل 

َّ إجراء التجربة االستطالعیة لالختبار على عینة من طالب قسم  تم
المالبس والنسیج الفرقة الثانیة   وذلك في نھایة الفصل الدراسي 

  : وذلك بھدف ما یلى ) طالب ١٠(قوامھا ) ٢٠١٥ - ٢٠١٤(األول 
 .مدى تفھم الطالب لمفردات االختبار  -
 .وضوح تعلیمات االختبار  -
 .اسب لالختبار تحدید الزمن المن -
 .حساب معامل الثبات لالختبار  -

عیة لالختبار ثم التأكد مما ومن خالل إجراء التجربة االستطال
  - :یلى
م الطالب لمفردات االختبار ؛ حیث قام الطالب باإلجابة عن  - ْ فَھ

 . أسئلة االختبار 
وضوح تعلیمات االختبار ؛ حیث قلة استفسارات الطالب عن  -

 .االختبار 
  ن االختبارتحدید زم

َّ تقدیر الزمن الالزم لتطبیق االختبار عن طریق حساب المتوسط  تم
لمجموع الزمن الذى استغرقھ أول طالب لالنتھاء من اإلجابة على 

وآخر طالب انتھى من اإلجابة ؛ لیصبح الزمن ساعة   ، االختبار
  .وتم االلتزام بھذا الزمن  فى التطبیق القبلى والبعدى لالختبار  

  الثبـات  -   
ً فیما یعطي من النتائج وقد تم ، یقصد بالثبات أن یكون التطبیق منسقا

   :عن طریق  حساب معامل ثبات اختبار األداء األكادیمى
  : الثبات باستخدام التجزئة النصفیة  - أ

  : ثبات معامل ألفا  - ب
والجدول التالى یوضح معامالت الثبات التى حصل علیھا اختبار 

 یمىاألداء األكاد

  

  ثبات اختبار التفكیر التحلیلي  )٢(جدول 
  التجزئة النصفیة  معامل ألفا  ثبات اختبار األداء األكادیمى

٠٫٨٩٤ – ٠٫٨٣٦  ٠٫٨٦٥  
 

بالتأكد من صدق وثبات اختبار األداء  :الصورة النھائیة لالختبار
تم التوصل إلى الصورة النھائیة لالختبار مكون من ، األكادیمى

، مفردة) ٢٠(،حیث شملت أسئلة االختیار من متعدد مفردة ) ٥٠(
مقررات ) ١٠(أسئلة التكملة ، مفردة) ٢٠(أسئلة الصواب والخطأ 

) ١٠٠(لیصبح الدرجة الكلیة لالختبار ، وذلك بعد إجراء التعدیالت
   ) .٢(ملحق درجة بواقع درجتان لكل مفردة صحیحة 

   اعداد بطاقة مالحظة األداء األكادیمى : رابعاَ 
  الھدف من اعداد بطاقة مالحظة األداء األكادیمى   

یھدف إلى قیاس مستوى أداء الطالب للمھارات الخاصة نموذج 
" تصمیم النماذج وتنفیذ المالبس خارجیة  ( بالجونلة فى مقرر 

  . " ) نساء
  تحدید بنود بطاقة مالحظة األداء األكادیمى  
  : التالیة شملت بطاقة المالحظة بنود تقییم الجوانب  

 .أخذ القیاسات الالزمة للجونلة  - 
 .تقسیم القیاسات الالزمة للجونلة  - 
 رسم النموذج االساسى للجونلة  - 
رسم نموذج جونلة بكالونیھ فى خط نصف االمام وجیب   - 

 .مخفى 
 .رسم نموذج جونلة بمرد فى خط نصف األمام   - 
 .  رسم نموذج جونلة بقصات فى األمام والخلف   - 

 الحظة األداء األكادیمى  بناء بطاقة م

تم صیاغة مفردات بطاقة المالحظة فى صورة مؤشرات ومھارات 
إجرائیة بسیطة توضح خطوات اإلنتاج بطریقة صحیحة حیث 
تختلف الخطوات االجرائیة من منتج آلخر وتكون الدرجة المقابلة 

درجة ) ٢(، درجات فى حالة مضبوطة تماماً ) ٣(ألداء المھارات 
، درجة اذا كانت غیر مضبوطة) ١(، بوطة إلى حد ماإذا كانت مض

  .فى حالة ال یؤدى ) صفر(و 
 صدق بطاقة مالحظة األداء األكادیمى  

تم عرض بطاقة مالحظة األداء األكادیمى  : الصدق المنطقى 
على مجموعة من المحكمین فى مجال المالبس والنسیج 
ة والتربوى بھدف التحقق من صدق محتوى بطاقة المالحظ

مما یؤكد على صدق بطاقة % ٩٧كانت نسبة االتفاق 
ً بصالحیتھا للتطبیق بعد إجراء بعض  المالحظة وأقروا جمیعا

 .وبذلك أصبحت بطاقة المالحظة صالحة للتطبیق ، التعدیالت
 :الثبات 

یمكن الحصول على معامل ثبات : ثبات المصححین 
المصححین بحساب معامل االرتباط بین الدرجات التى 

، عطیھا مصححان أو أكثر لنفس األفراد أو لنفس االختباراتی
وبعبارة أخرى فإن كل مفحوص یحصل على درجتین أو 

  .أكثر من تصحیح اختبار واحد 
وتم االتقییم بواسطة ثالثة من األساتذة القائمین بتدریس 
المقرر وذلك باستخدام بطاقة مالحظة األداء األكادیمى  وقام 
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  .قویم بمفرده كل مصحح بعملیة الت
وقد تم حساب معامل االرتباط بین الدرجات الثالث التى 

لبطاقة مالحظة األداء ) ج ، ب، أ( وضعھا المصححین 

األكادیمى  باستخدام معامل ارتباط الرتب لكل عینة على حدة 
 .والجدول التالى یوضح ذلك 

  
    األكادیمىمعامل االرتباط بین المصححین لبطاقة مالحظة األداء  ) ٣(جدول 

بنود 
  التقییم

  
  المصححین

أخذ 
القیاسات 
الالزمة 
  للجونلة

تقسیم 
  القیاسات
الالزمة 
  للجونلة

النموذج 
االساسى 
  للجونلة

نموذج جونلة 
بكالونیھ فى 
خط نصف 

االمام وجیب 
  مخفى

نموذج جونلة 
بمرد فى خط 
  نصف األمام

نموذج 
جونلة 

بقصات فى 
األمام 
  والخلف

معامل 
االرتباط 
  الكلى
  

 ٠٬٨٥ ٠٬٨١٤ ٠٬٨٧٤  ٠٬٩١٢  ٠٬٧٨٢  ٠٬٨٣٥  ٠٬٩١  أ،ب
 ٠٬٨٤ ٠٬٧٦٩ ٠٬٩  ٠٬٨٣٢  ٠٬٧٨٨  ٠٬٨٦٣  ٠٬٨٩  ب،ج
 ٠٬٨٣ ٠٬٨٦٥ ٠٬٧٦٩  ٠٬٨٢٢  ٠٬٧٥٨  ٠٬٩٢٥  ٠٬٩  أ،ج

 
یتضح من الجدول السابق ارتفاع قیم معامالت االرتباط بین 

القترابھا من  ٠٬٠١وجمیع القیم دالة عند مستوى ، المصححین
مما یدل على ثبات بطاقة مالحظة األداء ، حیحالواحد الص

  . األكادیمى التى تقیس األداء المھارى 
  الصورة النھائیة لبطاقة مالحظة األداء األكادیمى  

بلغ عدد مفردات بطاقة مالحظة األداء األكادیمى فى صورتھ  
وبذلك تكون الدرجة الكلیة لبطاقة المالحظة ، مفردة)  ٣٥( النھائیة 

  ) .٣(ملحق رجة  د) ١٠٥( 
  : إعداد مقیاس الدافعیة لالنجاز: خامساً 

یھدف ھذا المقیاس إلى قیاس دافعیة االنجاز  :الھدف من المقیاس
( لدى طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج فى األبعاد التالیة  

تحمل   - وجھ المستقبلى الت –االتقان  –المثابرة  –الطموح 

  . ) المسئولیة
  : دول مواصفات المقیاسإعداد ج

تم تحدید أبعاد دافعیة االنجاز من خالل االطالع على الدراسات 
 الطموح ( والبحوث السابقة  وتم اختیار األبعاد  الخمس 

)  تحمل المسئولیة - االتقان  - التوجیھ المستقبلى  - المثابرة  - 
مفردة لكل بعد من أبعاد المقیاس ) ٨(وتم تخصیص عدد 
تم صیاغة كل مفردة فى صورة عبارة الخمسة على أن ی

ویطلب من الطالب أن یستجیب لھا باختیار استجابة واحدة 
، محاید، موافق(فقط من بین ثالث استجابات متاحة لھ وھى 

ویصبح بذلك العدد االجمالى لمفردات المقیاس ) غیر موافق
مفردة  والجدول التالى یوضح مواصفات  مقیاس دافعیة ) ٤٠(

 لالنجاز   
 

  مواصفات  مقیاس دافعیة اإلنجاز   )  ٤(جدول 
  توزیع المفردات على كل بعد  عدد المفردات بالمقیاس  أبعاد دافعیة اإلنجاز  

  ١،٦،١١،١٦،٢١،٢٦،٣١،٣٦   ٨  الطموح  .١
  ٢،٧،١٢،١٧،٢٢،٢٧،٣٢،٣٧  ٨  المثابرة  .٢
  ٣،٨،١٣،١٨،٢٣،٢٨،٣٣،٣٨  ٨  التوجیھ المستقبلى  .٣
  ٤،٩،١٤،١٩،٢٤،٢٩،٣٤،٣٩  ٨  االتقان  .٤
  ٥،١٠،١٥،٢٥،٣٠،٣٥،٤٠  ٨  تحمل المسئولیة  .٥

    ٤٠  المجموع
 

  :صدق المقیاس 
  . یقصد بصدق المقیاس مدى صالحیتھ لقیاس ما وضع من أجلھ

تحقق ذلك الصدق من خالل عرض مقیاس  :صدق المحتوى  - ١
دافعیة اإلنجاز على مجموعة من السادة المحكمین المتخصصین في 

ألخذ بآرائھم حول مدى مناسبة العبارة لمستوى التربیة وعلم النفس ل
وكذلك تحدید مدى دقة الصیاغة اللغویة لعبارات ، الطالب 
ولقد تم اإلبقاء على العبارات التي حصلت على نسبة ، المقیاس

وتم تعدیل صیاغة بعض العبارات، كما %) ٩٠(اتفاق تزید عن 
ا  حذفت بعض العبارات التي حصلت على نسبة اتفاق منخفضة ً بناء

  . على آراء المحكمین وذلك لعدم مناسبتھا لمقیاس دافعیة اإلنجاز 
یقصد : )االتساق الداخلي للمقیاس ( الصدق اإلحصائي  -٢

. باالتساق الداخلي مدى ارتباط عبارات المقیاس ببعضھا البعض 
وقد تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي، وذلك بحساب 

والدرجة  بین الدرجة) ارتباط بیرسون معامل(معامل االرتباط 

  .للمقیاس الكلیة 
  :التجربة االستطالعیة للمقیاس 

تم إجراء التجربة االستطالعیة للمقیاس على عینة من طالب  
غیر عینة الدراسة التجریبیة و ( الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج 

) ٢٠١٥ - ٢٠١٤(وذلك في نھایة الفصل الدراسي األول ) الضابطة 
   : وذلك بھدف ما یلى ) طالب ١٠(قوامھا 

دقة المقیاس في  reabilityیقصد بالثبات  :حساب ثبات المقیاس
واتساقھ  واطراده فیما ، وعدم تناقضھ مع نفسھ، القیاس والمالحظة

وھو النسبة بین تباین ، یزودنا بھ من معلومات عن سلوك المفحوص
وقد ، اء الفعلي للمفحوصالدرجة على المقیاس التي تشیر إلى األد

 Alphaمعامل ألفاكرونباخ : تم حساب الثبات عن طریق
Cronbach ، طریقة التجزئة النصفیةsplit- half ، والجدول

  .التالي یوضح معامالت الثبات التي تم الحصول علیھا

 
  لمقیاس دافعیة اإلنجازقیم معامل الثبات  ) ٥( جدول 

 مستوى الداللة التجزئة النصفیة الفا معامل مقیاس دافعیة االنجاز ثبات
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٠٫٠١ ٠٫٩٣٢ – ٠٫٨٥٠ ٠٫٨٩١ 
 

معامل : یتضح من الجدول السابق أن جمیع قیم معامالت الثبات 
مما یدل على ثبات )  ٠٫٠١(التجزئة النصفیة دالة عند مستوى ، الفا

  .المقیاس 
تم تقدیر الزمن الالزم لتطبیق المقیاس عن  :زمن تطبیق المقیاس

یق حساب متوسط الزمن الذي استغرقتھ أسرع طالب وأبطأ طر
وقد تم تحدید الزمن المناسب لإلجابة . طالب لإلجابة على المقیاس 

  . دقیقة)  ٣٠(عن المقیاس ووجد أنھ یساوي 
أكدت التجربة االستطالعیة وضوح  :مدى وضوح المقیاس

  تعلیمات المقیاس ووضوح العبارات، وعدم وجود استفسارات 
  :  المقیاس فى صورتھ التھائیة وصف

) ٨(مفردة بما یعادل ) ٤٠(یتضمن المقیاس فى صورتھ النھائیة 
تعرض مفردات المقیاس على . مفردة لكل بعد من أبعاد المقیاس 

ویطلب منھ أن یختار االستجابة التى یرى ، الطالب بدون ترتیب
ین أنھا تعبر عن إتجاھھ نحو كل مفردة من مفردات المقیاس من ب

ملحق ) غیر موافق ، محاید، موافق(ثالث استجابات معطاه وھى 
  )٤( رقم 

  
ا    إجراءات تجربة البحث: سادسً

تم تطبیق أدوات البحث على : التطبیق القبلي ألدوات البحث) ١(
و الضابطة في بدایة الفصل ، كل من المجموعتین التجریبیة

رجة الكلیة وذلك بھدف تحدید الد، )٢٠١٥–٢٠١٤(الدراسي الثاني 
كما التزمت الباحثتان بزمن تطبیق أدوات البحث . القبلیة لكل طالب

ورصد الدرجات التي تساعد في العملیات . وتم تصحیح األدوات
  . اإلحصائیة الخاصة بنتائج البحث لبیان مدى تكافؤ المجموعتین 

للتحقق من تكافؤ  : حساب تكافؤ مجموعتي البحث) ٢(
األداء األكادیمى وبطاقة مالحظة األداء المجموعتین فى اختبار 

والجدول " ت"األكادیمى  ومقیاس دافعیة االنجاز تم تطبیق اختبار 
 : التالي یوضح ذلك 

 
  الطالب بالمجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیةداللة الفروق بین متوسطي درجات  )  ٦ (جدول 

  القبليالتطبیق  فينجاز دافعیة لأل، األداء األكادیمى وبطاقة مالحظةالختبار 
المتوسط  اختبار التكافؤ

  الحسابي
 "م"

االنحراف 
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عـدد أفراد 
  العینـة
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درجـات 
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مستوى الداللة  قیمـة ت
 واتجاھھا

 األداء األكادیمى اختبار 
   ٢٠ ٢٬٩٢٠ ١٤٬٢ ضابطة قبلــي

٣٩ 
٠٬٣٦١ ٠٬٤٨٧  

 ٢٠ ٢٬٤٧٦ ١٥٬٢٥ تجریبیة قبلــي غیر دال
 بطاقة مالحظة األداء األكادیمى

  ٠٬٢٨٣ ٠٬٥٧١ ٣٩ ٢٠ ٣٬٠١١ ١٢٬٣٥ ضابطة قبلــي
 ٢٠ ٣٬٥٦٤ ١١٬٤ تجریبیة قبلــي غیر دال

 مقیاس دافعیة األنجاز 
 ٠٫٣٤٢ ٠٬٤٠٩ ٣٩  ٢٠  ٢٬٥٦  ٤٦٬٩٥  ضابطة

 غیر دال
 ٣٩  ٢٠  ٢٬٩٨٣  ٤٨٬١٥  تجریبیة
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و بطاقة مالحظة  األداء األكادیمىالختبار  الطالب بالمجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیةالفروق بین متوسطي درجات  ) ١(كل ش

  القبليالتطبیق  فيومقیاس دافعیة  اإلنجاز   األداء األكادیمى 
  :والشكل السابقین ما یلى  یتضح من الجدول

، اإحصائی الةغیر دوھي قیمة " ٠٬٤٨٧"تساوي " ت"قیمة   -١
في طالب المجموعة الضابطة حیث كان متوسط درجات 

بینما كان ، "١٤٬٢"القبلي الختبار األداء األكادیمى التطبیق 

في التطبیق طالب المجموعة التجریبیة متوسط درجات 
 ." ١٥٬٢٥"الختبار األداء األكادیمى  القبلي

، اإحصائی غیر دالةوھي قیمة " ٠٬٥٧١"تساوي " ت"قیمة  -٢
 فيطالب المجموعة الضابطة یث كان متوسط درجات ح
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، "١٢٬٣٥"األداء األكادیمى طاقة مالحظة لبالقبلي التطبیق 
في طالب المجموعة التجریبیة بینما كان متوسط درجات 

، "١١٬٤"األداء األكادیمى طاقة مالحظة لب التطبیق القبلي
بین المجموعتین الضابطة وجود فروق عدم مما یشیر إلى 

 .مما یدل علي تكافؤ المجموعتین ، جریبیةوالت
، اإحصائی غیر دالةوھي قیمة " ٠٬٤٠٩"تساوي " ت"قیمة  -٣

 فيطالب المجموعة الضابطة حیث كان متوسط درجات 
بینما كان ، "٤٦٬٩٥"القبلي لمقیاس دافعیة األنجاز التطبیق 

في التطبیق طالب المجموعة التجریبیة متوسط درجات 
عدم مما یشیر إلى " ٤٨٬١٥"ة األنجاز لمقیاس دافعیالقبلي 

مما یدل ، بین المجموعتین الضابطة والتجریبیةوجود فروق 
 .علي تكافؤ المجموعتین 

بعد االنتھاء من إجراء التطبیق القبلي  :تطبیق تجربة البحث  
تم التدریس للمجموعة التجریبیة باستراتیجیة ، ألدوات البحث

تجربة البحث في العام الدراسي وقد تم تطبیق . التعلم التشاركى 
ً لدلیل التدریس الذى ,  ٢٠١٤/٢٠١٥ الفصل الدراسى الثانى وفقا

  .تم اعداده وفى ضوء مخرجات التعلم المرجوة من تطبیق البحث 
بعد االنتھاء من تدریس :  البحثالتطبیق البعدى ألدوات  

ً لدلیل التدریس  الموضوعات المرتبطة باعداد نموذج الجونلة وفقا
قامت الباحثتان بتطبیق , الذى تم إعداده وفى ضوء التعلم التشاركى 

ً على الطالب  وذلك ) مجموعتي البحث ( أدوات البحث بعدیا
لمقارنة مستوى أداء الطالب على أدوات البحث قبل و بعد 

 . تم رصد الدرجات بھدف معالجتھا إحصائیا، التدریس
  : عرض خطة استخالص نتائج البحث 

قامت الباحثتان بتصحیح  :األدوات وتفریغ البیانات تصحیح) أ
تم , األوراق الخاصة بأدوات البحث قبل وبعد إجراء التطبیق

رصد الدرجات بھدف إجراء المعالجة اإلحصائیة الالزمة 
  .    لتحقق من صحة الفروض 

بعد االنتھاء من رصد الدرجات الخاصة : تسجیل البیانات ) ب
تم تسجیل البیانات الخاصة ، عدیًابأدوات البحث قبلیًا وب

باألدوات في صورة جدولیة وبطریقة مالئمة إلجراء المعالجة 
 .اإلحصائیة

استعانت الباحثتان باألسالیب : المعالجة اإلحصائیة) جـ
والتحقق من صحة , اإلحصائیة المناسبة لمعالجة نتائج البحث 

  .   الفروض
  :عرض نتائج البحث، ومناقشتھا، وتفسیرھا

یما یلى عرض ألھم النتائج التى تم التوصل إلیھا و للتحقق من ف
 .صحة فروض البجث 

  النتائج الخاصة بتنمیة األداء األكادیمى : أوالً 
  النتائج الخاصة باختبار األداء األكادیمى  ) أ(

  اختبار صحة الفـرض األول
یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسطى درجات طالب المجموعتین 

ابطة في التطبیق البعدى الختبار األداء األكادیمى التجریبیة والض
  .  لصالح المجموعة التجریبیة 

والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    
  : التالي یوضح ذلك 

  
داء األكادیمى وطالب المجموعة التجریبیة في اختبار األ داللة الفروق بین متوسطي درجات طالب المجموعة الضابطة )  ٧( جدول 

  البعدى
اختبار األداء 
 األكادیمى

المتوسط 
 "م" الحسابي

االنحراف 
 "ع" المعیاري

عـدد أفراد 
 "ن" العینـة

 درجـات الحریـة
 "ح.د"

مستوى الداللة  قیمة ت
 واتجاھھا

٨٬١٣ ٣٩ ٢٠ ٥٬٤٠٣ ٧٤٬١٥ بعدي ضابطة
٩ 

٠٬٠١  
 ٢٠ ٥٬٩٤١ ٩٢٬٦ بعدي تجریبیة التجریبیةلصالح 

 
  - :من الجدول السابق أن  یتضح

وھي ، الختبار األداء األكادیمى" ٨٬١٣٩"تساوي " ت"قیمة  - 
لصالح المجموعة  ٠٬٠١قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 

حیث كان متوسط درجات طالب المجموعة ، التجریبیة
بینما كان متوسط ، "٩٢٬٦"التجریبیة في التطبیق البعدي 

ي التطبیق البعدي درجات طالب المجموعة الضابطة ف
  .وبذلك یتحقق الفرض األول ، "٧٤٬١٥"

  اختبار صحة الفـرض الثانى
یوجد فرق دال إحصائیًا بین متوسطي  "  ینص الفرض الثانى على

درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي 
  .الختبار األداء األكادیمى لصالح التطبیق البعدي 

والجدول " ت"ذا الفرض تم تطبیق اختبار وللتحقق من صحة ھ
  :  التالي یوضح ذلك 

  
 

  في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار األداء األكادیمى داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب بالمجموعة التجریبیة ) ٨(جدول 
المجموعة 
 التجریبیة

المتوسط 
  الحسابي

 "م"

االنحراف 
  المعیاري

 "ع"

عـدد أفراد 
  نـةالعی
 "ن"

درجـات 
  الحریـة

 "ح.د"

مستوى الداللة  قیمة ت
 واتجاھھا

 اختبار األداء األكادیمى
  ٠٬٠١ ١٨٬٩١٢ ١٩ ٢٠ ٢٬٩٨٣ ١٥٬٢٥ القبلى

 ٥٬٦٧٨ ٩٢٬٦ البعدي  البعدىلصالح 
 

  :السابق أن یتضح من الجدول 
وھي ، الختبار األداء األكادیمى" ١٨٬٩١٢"تساوي " ت"قیمة  - 

لصالح االختبار  ٠٬٠١ة إحصائیة عند مستوى قیمة ذات دالل
في التطبیق البعدي  الطالبحیث كان متوسط درجات ، البعدى

في التطبیق القبلي  الطالببینما كان متوسط درجات ، "٩٢٬٦"

 . الفرض الثانى وبذلك یتحقق ، "١٥٬٢٥"
وبحساب حجم التأثیر , تأثیر تم تطبیق معادلة ایتا الولمعرفة حجم   

ألنھ أعلى .  وھذا یعنى أن حجم التأثیر كبیر) ٠٬٩٤  ( n2وجد إن 
مما یدل علي فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة الجانب  ٠٬٨من  

المعرفى المرتبط باألداء األكادیمى لنموذج الجونلة لطالب الفرقة 
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  .الثانیة بقسم المالبس والنسیج 
  النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء األكادیمى   ) ب(
  : بار صحة الفـرض الثالثاخت

یوجد فرق دال إحصائیًا بین "  ینص الفرض الثالث على انھ
متوسطى درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في 

التطبیق البعدى لبطاقة مالحظة األداء األكادیمى لصالح المجموعة 
  "التجریبیة 

 والجدول" ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    
  : التالي یوضح ذلك 

 
لبطاقة مالحظة األداء وطالب المجموعة التجریبیة في  المجموعة الضابطةطالب داللة الفروق بین متوسطي درجات   ) ٩  (جدول 

  األكادیمى  البعدي
بطاقة مالحظة 
 األداء األكادیمى

المتوسط 
  الحسابي

 "م"

االنحراف 
  المعیاري

 "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

 "ن"

درجـات 
  الحریـة

 "ح.د"

مستوى الداللة  قیمة ت
 واتجاھھا

       
  ٠٬٠١ ١٥٬٧٠٦ ٣٩ ٢٠ ٣٬٤٣١ ٦٧٬٨ بعدي ضابطة

 ٢٠ ٤٬٩٧٢ ٩٤٬٣٥ بعدي تجریبیة التجریبیةلصالح 
     

  - :یتضح من الجدول السابق أن 
األداء بطاقة مالحظة ل" ١٥٬٧٠٦"تساوي " ت"قیمة  - 

ة إحصائیة عند مستوى وھي قیمة ذات دالل، البعدي األكادیمى
حیث كان متوسط درجات ، التجریبیة لصالح المجموعة ٠٬٠١

، "٩٤٬٣٥"في التطبیق البعدي  طالب المجموعة التجریبیة
في  طالب المجموعة الضابطةبینما كان متوسط درجات 

مما یدل على وجود فروق ذات داللة ، "٦٧٬٨" البعديالتطبیق 
عتین التجریبیة و احصائیة بین متوسطات درجات المجمو

الضابطة لصالح المجموعة التجریبیة وبذلك یتحقق الفرض 

   .الثالث 
  : اختبار صحة الفـرض الرابع 

ً بین " ینص الفرض الرابع  على انھ  یوجد فرق دال إحصائیا
متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي 

 "لصالح التطبیق البعدي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء األكادیمى 
.  

والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    
  : التالي یوضح ذلك 

التطبیق القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة األداء في  الطالب بالمجموعة التجریبیة داللة الفروق بین متوسطي درجات  ) ١٠ (جدول 
  األكادیمى

المجموعة 
 التجریبیة

المتوسط 
  لحسابيا

 "م"

االنحراف 
  المعیاري

 "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

 "ن"

درجـات 
  الحریـة

 "ح.د"

مستوى الداللة  قیمة ت
 واتجاھھا

 األداء األكادیمىبطاقة مالحظة 
 ٢٠ ٣٬٦١٤ ١٢٬٣٥ القبلى

 
٠٬٠١ ١٩٬٣٣٦ ١٩  

 ٤٬٧١٥ ٩٢٬٦٥ البعدي البعديلصالح 
 

  - :یتضح من الجدول السابق أن 
األداء لبطاقة مالحظة " ١٩٬٣٣٦"ساوي ت" ت"قیمة   - 

 ٠٬٠١وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى ، األكادیمى
في  الطالبحیث كان متوسط درجات ، لصالح التطبیق البعدى

 الطالببینما كان متوسط درجات ، "٩٤٬٣٥"التطبیق البعدي 
 " .  ١٢٬٣٥"في التطبیق القبلي 

وبحساب حجم التأثیر , ادلة ایتا تأثیر تم تطبیق معالولمعرفة حجم   
ألنھ أعلى .  وھذا یعنى أن حجم التأثیر كبیر) ٠٬٩٥  ( n2وجد إن 

مما یدل علي فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة الجانب  ٠٬٨من  
المھارى لألداء األكادیمى لنموذج الجونلة لدى طالب الفرقة الثانیة 

 .قسم المالبس والنسیج 
   -:وتفسیرھا  األداء األكادیمىصة بتنمیة مناقشة النتائج الخا

 النتائج الخاصة باختبار األداء األكادیمى  ) أ(
اثبتت النتائج الخاصة باختبار األداء األكادیمى على كل من 

وعلى المجموعة التجریبیة ، المجموعتین التجریبیة والضابطة بعدیاً 
 قبل استخدام التعلم التشاركى وبعد استخدامھ أن ھناك فروق ذات

داللة احصائیة لصالح التطبیق البعدى للمجموعة التجریبیة 
  .یوضحان ذلك ) ٣(و ) ٢(والشكلین 

تحسن فى درجات طالب الفرقة  )٣(و ) ٢(یالحظ من الشكلین 
الثانیة قسم المالبس والنسیج بالمجموعة التجریبیة عن المجموعة 
ً الضابطة فى التطبیق البعدى الختبار األداء األكادیمى، وأیض ا

تحسن كبیر فى درجات طالب المجموعة التجریبیة فى التطبیق 
  - :البعدى عن التطبیق القبلى، ویمكن تفسیر ذلك نتیجة لما یاتى 

الطالب داخل المجموعات التشاركیة بالمناقشات قیام  - 
واإلجابات عن التساؤالت واألنشطة المطلوبة منھم ساعدھم 

ل المجموعة على االستفادة من قدرات بعضھم البعض داخ
الواحدة مما أدى إلى زیادة تحصیلھم للمعلومات والمفاھیم 

 . األكادیمیة 
العمل داخل المجموعات التشاركیة ساھم فى توفیر البیئة  - 

الطالب محور العملیة التعلیمیة ،وبالتالى  التعلیمیة التى تجعل
ً فى التوصل إلى المعلومات والمفاھیم  ً ایجابیا أصبح لھ دورا

 .یة األكادیم
التعلم التشاركى ساھم فى اعطاء الفرصة للمناقشات الجماعیة  - 

أفراد المجموعات ككل مما ساعد على تبادل الخبرات بین بین 
جمیع أفراد المجموعات المشاركة األمر الذى ساھم فى زیادة 

 .تحصیل الطالب للمعلومات والمفاھیم األكادیمیة 
التعلم  التشاركى استخدام أسالیب التقویم كمرحلة من مراحل  - 

والتى تساعد الطالب على التلخیص وعرض أھم األفكار التى 
إلیھا كل مجموعة من المجموعات ساعد على زیادة  توصلت

  .تحصیل المعلومات والمعارف األكادیمیة 
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  )٣(  شكل                                                             )                   ٢( شكل 

  الطالب بالمجموعةداللة الفروق بین متوسطي درجات طالب المجموعة                          داللة الفروق بین متوسطي درجات 
  التطبیق القبلي والبعديفي  التجریبیة             الضابطة وطالب المجموعة التجریبیة في اختبار                            

  األداء األكادیمىالختبار                                                                       األداء األكادیمى البعدى
 النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء األكادیمى  ) ب(

األكادیمى على كل اثبتت النتائج الخاصة ببطاقة مالحظة األداء 
وعلى المجموعة ، من المجموعتین التجریبیة والضابطة بعدیاً 

التجریبیة قبل استخدام التعلم التشاركى وبعد استخدامھ أن ھناك 
فروق ذات داللة احصائیة لصالح التطبیق البعدى للمجموعة 

   - :التجریبیة والشكلین التالیین یوضحان ذلك 

                          
  ) ٥ ( شكل)                                                                                     ٤ ( شكل

ي درجات الطالب بالمجموعة الضابطة و داللة الفروق بین متوسطي درجات الطالب بالمجموعة                               داللة الفروق بین متوسط
  لبطاقة طالب المجموعة التجریبیة  في                                  التجریبیة في التطبیق القبلي والبعدي

  بطاقة مالحظة األداء األكادیمى البعدى                                                       مالحظة األداء األكادیمى
  

یالحظ من الشكلین السابقین تحسن فى درجات طالب الفرقة الثانیة 
قسم المالبس والنسیج بالمجموعة التجریبیة عن المجموعة الضابطة 
، فى التطبیق البعدى الختبار لبطاقة مالحظة األداء األكادیمى

ً تحسن كبیر فى درجات طالب المجموعة التجریبیة فى  وأیضا
ویمكن تفسیر ذلك نتیجة لما ، القبلى التطبیق البعدى عن التطبیق

  - :یاتى 
التعلم التشاركى ساھم فى خلق جو من المتعة مما ساعد  - 

القیام باألداءات والمھارات العملیة المطلوبة منھم الطالب على 
 .بسرعة واتقان 

العمل داخل المجموعات التشاركیة بخبرات مختلفة للطالب  - 
ارات زمالئھ مما ساھم فى اكتساب كل فرد فى المجموعة مھ

 .ساعد على تحسن أداءات كل فرد 
التعلم التشاركى ساھم فى خلق روح التنافس بین المجموعات   -

مما یزید من محاولة كل مجموعة ببذل قصارى جھدھا التقان 
واألداءات المطلوبة منھا وبالتالى یساعد فى تحسن  المھام

 .األداءات األكادیمیة للطالب 

القول بأن التعلم التشاركى لھ فاعلیة فى  وفى ضوء ما سبق یمكن
تنمیة األداء األكادیمى لنموذج الجونلة لطالب الفرقة الثانیة قسم 

ً من، المالبس والنسیج دعاء (  وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كال
كما تتفق مع نتائج ، ) Tsai ,C , 2010(، ) ٢٠٠٧، دمحم لبیب

لتشاركى فى تنمیة العدید الدراسات التى أكدت على فعالیة التعلم ا
( ، ) ٢٠١١، دمحم سید فرغلى(  من مخرجات التعلم مثل دراسة 

 ٢٠١٦، أمل عبد العاطى محمود(  ، ) ٢٠١٥، مروة سلیمان أحمد
. (  

  النتائج الخاصة بتنمیة دافعیة االنجاز : ثانیاً 
  : اختبار صحة الفـرض الخامس 

حصائیًا بین یوجد فرق دال إ" ینص الفرض الخامس على انھ 
متوسطى درجات طالب المجموعتین التجریبیة والضابطة في 
التطبیق البعدى لمقیاس دافعیة اإلنجاز لصالح المجموعة التجریبیة 

 "  
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار 

  : التالي یوضح ذلك 
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  مقیاس دافعیة االنجاز البعدي وطالب المجموعة التجریبیة في  وعة الضابطةالمجمطالب داللة الفروق بین متوسطي درجات  )   ١١ (جدول 

مقیاس دافعیة 
 االنجاز

المتوسط 
  الحسابي

 "م"

االنحراف 
  المعیاري

 "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

 "ن"

درجـات 
  الحریـة

 "ح.د"

مستوى الداللة  قیمة ت
 واتجاھھا

       
  ٠٬٠١ ١٣٬٩٩٤ ٣٩ ٢٠ ٣٬٧٣٨ ٩١٬٣٥ بعدي ضابطة

 ٢٠ ٥٬٣٧٢ ١١٢٬٦ بعدي تجریبیة التجریبیةلصالح 
 

  - :یتضح من الجدول السابق أن 
، البعديلمقیاس دافعیة االنجاز " ١٣٬٩٩٤"تساوي " ت"قیمة  - 

لصالح  ٠٬٠١وھي قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
طالب حیث كان متوسط درجات ، المجموعة التجریبیة
بینما كان ، "١١٢٬٦"البعدي في التطبیق  المجموعة التجریبیة

 البعديفي التطبیق  طالب المجموعة الضابطةمتوسط درجات 
مما یدل على وجود فروق ذات داللة احصائیة بین ، "٩١٬٣٥"

متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة و الضابطة لصالح 

   .الخامس المجموعة التجریبیة وبذلك یتحقق الفرض 
  : اختبار صحة الفـرض السادس 

یوجد فرق دال إحصائیًا بین " ینص الفرض السادس  على انھ 
متوسطى درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلى 

  . ".  والبعدى لمقیاس دافعیة اإلنجاز لصالح التطبیق البعدى 
والجدول " ت"وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم تطبیق اختبار    

  : التالي یوضح ذلك 

  الطالب بالمجموعة التجریبیةداللة الفروق بین متوسطي درجات   )١٢ (جدول 
  التطبیق القبلي والبعدي لمقیاس دافعیة االنجازفي 

المجموعة 
 التجریبیة

المتوسط 
  الحسابي

 "م"

االنحراف 
  المعیاري

 "ع"

عـدد أفراد 
  العینـة

 "ن"

درجـات 
  الحریـة

 "ح.د"

مستوى الداللة  قیمة ت
 واتجاھھا

 االنجازمقیاس دافعیة 
 ٢٠ ٢٬٧٩٢ ٤٨٬٢ القبلى

 
٠٬٠١ ٢٢٬٨٦٣ ١٩  

 ٤٬٩٨٥ ١١٢٬٦ البعدي البعديلصالح 
  

  - :یتضح من الجدول السابق أن 
وھي ، لمقیاس دافعیة االنجاز" ٢٢٬٨٦٣"تساوي " ت"قیمة  - 

لصالح التطبیق  ٠٬٠١قیمة ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
لتطبیق البعدي في ا الطالبحیث كان متوسط درجات ، البعدى

في التطبیق  الطالببینما كان متوسط درجات ، "١١٢٬٦"
 " . ٤٨٬٢"القبلي 

وبحساب حجم التأثیر , تأثیر تم تطبیق معادلة ایتا الولمعرفة حجم   
وھذا یعنى أن حجم التأثیر كبیرألنھ أعلى من  ) ٠٬٩٣  ( n2وجد إن 

فعیة االنجاز دامما یدل علي فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة  ٠٬٨

  . لدى طالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج 
  مناقشة النتائج الخاصة بتنمیة دافعیة االنجاز وتفسیرھا 

اثبتت النتائج الخاصة بتنمیة دافعیة األنجاز على كل من 
وعلى المجموعة التجریبیة ، المجموعتین التجریبیة والضابطة بعدیاً 

ً ذات  قبل استخدام التعلم التشاركى وبعد استخدامھ أن ھناك فروقا
داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة والتطبیق البعدى 

  - :للمجموعة التجریبیة والشكلین التالیین یوضحان ذلك 

  

    
  المجموعةطالب داللة الفروق بین متوسطي درجات  )  ٦( شكل

مقیاس دافعیة االنجاز في   وطالب المجموعة التجریبیة لضابطة ا
 البعدي

 الطالب داللة الفروق بین متوسطي درجات  )  ٧ ( شكل
والبعدي لمقیاس دافعیة  التطبیق القبليفي بالمجموعة التجریبیة 

 االنجاز
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یالحظ من الشكلین السابقین تحسن فى درجات طالب المجموعة 
التجریبیة عن المجموعة الضابطة فى التطبیق البعدى لمقیاس 
ً تحسن كبیر فى درجات طالب المجموعة  دافعیة اإلنجاز وأیضا
التجریبیة فى التطبیق البعدى عن التطبیق القبلى ویمكن تفسیر ذلك 

  - :لما یاتى 
قیام الطالب داخل المجموعات التشاركیة بالمناقشات  - 

المستویات المختلفة من تحصیل واألداءات واالستفادة من 
وقدرات بعضھم البعض داخل المجموعة الواحدة أدى ذلك إلى 
تنمیة مفھوم الذات لدیھم وارتفاع مستوى الطموح والمثابرة 

 . وبالتالى زیادة دافعیة األنجاز 
الروح التنافسیة بین المجموعات التشاركیة ساعدت على  - 

ات واألداءات المطلوبة االھتمام بمستوى اتقان األنشطة والمھار
 .منھم وبالتالى ساھمت فى زیادة دافعیة االنجاز 

ارتباط األنشطة والمناقشات باألداء األكادیمى للطالب  - 
ساعدعلى زیادة التوجھ المستقبلى مما أدى إلى زیادة دافعیة 

 . االنجاز 
وفى ضوء ما سبق یمكن القول بأن التعلم التشاركى لھ فاعلیة فى 

، ة االنجاز لطالب الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیجتنمیة دافعی

ً من  Nelson, R. & Deوتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة كال
Backer, 2007)  ( ، )والتى اثبتت ، ) ٢٠١١، دمحم سید فرغلى

  .فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة دافعیة االنجاز 
راسات التى سعت الى كما تتفق ھذه النتیجة مع نتائج العدید من الد

تنمیة دافعیة االنجاز باستخدام طرق واستراتیجیات مختلفة مثل 
، نادیة سمعان لطف هللا( ، ) ٢٠٠٢محرز عبده الغنام ،( دراسة 
نھلة عبدالمعطى ( ، )٢٠١١، دالیا خیرى عبدالھادى( ، ) ٢٠٠٥

  ) . ٢٠١٦، جاد الحق
دیمى ودافعیة النتائج الخاصة بالعالقة بین تنمیة األداء األكا

  االنجاز 
  اختبار صحة الفرض السابع 

توجد عالقة ارتباطیة " ینص الفرض السابع للبحث على انھ 
لدى طالب طردیة بین تنمیة األداء األكادیمى وزیادة دافعیة اإلنجاز 

  "الفرقة الثانیة قسم المالبس والنسیج 
 وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بین جوانب

والجدول التالى یوضح قیم ، األداء األكادیمى ومقیاس دافعیة األنجاز
  معامالت االرتباط 

  معامالت االرتباط بین جوانب األداء األكادیمى ومقیاس دافعیة األنجاز ) ١٣(جدول 
  مقیاس دافعیة األنجاز  جوانب األداء األكادیمى

  الداللة اإلحصائیة  معامل االرتباط
  ٠٬٠١دالة عند مستوى   ٠٬٦٠٨  ألكادیمىاختبار األداء ا

  ٠٬٠١دالة عند مستوى   ٠٬٧٩٢  بطاقة مالحظة األداء األكادیمى
 

یتضح من الجدول السابق وجود عالقة ارتباطیة طردیة موجبة  
بین جوانب األداء األكادیمى ومقیاس دافعیة اإلنجاز عند مستوى 

د مستوى األداء فكلما زادت دافعیة األنجاز كلما زا، )٠٬٠١(داللة 
  . األكادیمى لدى الطالب وبذلك یتحقق صحة الفرض السابع 

مناقشة النتائج الخاصة بالعالقة بین تنمیة األداء األكادیمى 
  ودافعیة االنجاز وتفسیرھا 

اثبتت النتائج وجود عالقة ارتباطیھ طردیة موجبة و دالة إحصائیا 
كادیمى ومقیاس بین جوانب األداء األ) ٠٫٠١(عند مستوى داللة 

دافعیة اإلنجاز عند تدریس نموذج الجونلة باستخدام التعلم التشاركى 
  ویمكن تفسیر ھذه النتیجة بأن. 

التعلم التشاركى ساعد الطالب على تنمیة األداء األكادیمى لنموذج 
الجونلة من خالل االیجابیة والمشاركة فى الموقف التعلیمى وتبادل 

مما ساھم فى زیادة دافعیة االنجاز  ،الخبرات مع بعضھم البعض
     .لدیھم  

في ضوء ما سبق یمكن القول بأن ھناك عالقة ارتباطیة طردیة  
بعد  جوانب األداء األكادیمى ومقیاس دافعیة االنجاز موجبة بین

تدریس نموذج الجونلة  باستخدام التعلم التشاركى، وتتفق ھذه 
ً من  ، Glynn , S,2007)( النتیجة مع دراسة كال

)(Hardre,P,2008 
  التوصیات 

فى ضوء ما أسفرت  عنھ نتائج البحث الحالى یمكن تقدیم 
  :التوصیات اآلتیة 

عقد دورات تدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  - ١
على إستخدام التعلم التشاركى فى تدریس المقررات الدراسیة 

 .وخاصة التى تشمل جوانب تطبیقیة  
الدور النشط والفعال للطالب بتوفیر أسالیب التأكید على  - ٢

التدریس التى تساعد على التفاعل بین الطالب وتزید من 
 .دافعیتھم للتعلم 

التنوع فى إستراتیجیات وطرق التدریس التى تؤكد على العمل  - ٣
الجماعى واتاحة الفرصة للمشاركة االیجابیة وبث روح 

 .التعاون بین الطالب  
یة االنجاز باستخدام أسالیب تساعد على االھتمام بتنمیة دافع - ٤

ووضعھا فى األولویات عند صیاغة أھداف المقررات ، ذلك
 .الدراسیة 

  المقترحات
ًا لنتائج البحث الحالى یمكن اقتراح إجراء البحوث التالیة    :وفق

دراسة فاعلیة التعلم التشاركى فى تنمیة التفكیر الجماعى  .١
 .المالبس والنسیج ومھارات التفكیر العلیا لطالب قسم 

دراسة فاعلیة استخدام التعلم التشاركى االلكترونى فى تنمیة  .٢
 . األداء األكادیمى لتصنیع المالبس  

دراسة فاعلیة برنامج تشاركى مقترح لتنمیة دافعیة االنجاز  .٣
واالتجاه نحو العمل التطوعى وتحقیق متعة التعلم لطالب كلیة 

  . االقتصاد المنزلى 

  References جعالمرا
ً المراجع  العربیة   أوال

تعزیز الدافعیة الذاتیة لتعلم ) :  "٢٠١١(أحالم الباز الشربینى  .١
العلوم والمسئولیة االجتماعیة من خالل التعلم الخدمى لدى 

الجمعیة ، مجلة التربیة العلمیة، " تالمیذ المرحلة اإلعدادیة 
 ).  ٣( ، العدد)١٤(المجلد، المصریة للتربیة العلمیة

استراتیجیة ) : " ٢٠١٢(امة جبریل أحمد عبد اللطیف أس .٢
إثرائیة مقترحة قائمة على البنائیة االجتماعیة من خالل 
مواقع التواصل االجتماعى لتنمیة الدافعیة لالنجاز واالتجاه 

مجلة ، " نحو مادة العلوم لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
) ١٥(المجلد ، میةالجمعیة المصریة للتربیة العل، التربیة العلمیة

 ) .  ٤(العدد ، 
أثر استخدام استراتیجیة التعلم ) : ٢٠١٦(أمل عبد العاطى  .٣

التشاركى فى تدریس االقتصاد المنزلى لتنمیة مھارات 
، لتلمیذات الصف األول األعدادى، االتصال والتفكیر الناقد

 . جامعة حلوان، كلیة االقتصاد المنزلى، رسالة ماجستیر
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دافعیة اإلنسان بین النظریات ) :" ٢٠٠٤( حمدى الفرماوى .٤
 . القاھرة : دار الفكر العربى ، " المبكرة واالتجاھات المعاصرة

أثر استخدام ) : "٢٠١٣( حنان مصطفى أحمد ذكى  .٥
استراتیجیة المحطات العلمیة فى تدریس العلوم على 
التحصیل المعرفى وتنمیة عملیات العلم والتفكیر االبداعى 

مجلة ، "و تعلم لدى تالمیذ الصف الرابع اإلبتدائىوالدافعیة نح
 ١٦(المجلد  ، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، التربیة العلمیة

 ) .   ٦(، العدد )
أثر برنامج تدریبى قرائى " ) :٢٠١١(دالیا خیرى عبد الھادى  .٦

فى مھارات االستذكار ودافعیة االنجاز األكادیمى وما وراء 
،مجلة  "تالمیذ الصف السادس اإلبتدائىالفھم القرائى لدى 

 ).  ٧١(العدد ، )٢(المجلد ، دراسات تربویة ونفسیة
استراتیجیة الكترونیة للتعلم ) : ٢٠٠٧(دعاء دمحم لبیب  .٧

التشاركى فى مقرر مشكالت تشغیل الحاسوب على التحصیل 
المعرفى والمھارى واالتجاھات نحوھا لطالب الدبلوم العام فى 

معھد ، رسالة دكتوراه، كمبیوتر تعلیمىالتربیة شعبة 
 . جامعة القاھرة ، الدراسات التربویة

فاعلیة برنامج فى اإلرشاد ) : "٢٠٠٧(عاطف حسن شواشرة  .٨
التربوى فى استثارة دافعیة اإلنجاز لدى طالب یعانى من تدنى 

،مجلة كلیة  )"دراسة الحالة ( الدافعیة فى التحصیل الدراسى 
 . فرع االردن ، الجامعة العربیة المفتوحة، الدراسات التربویة

برنامج لتنمیة االنجاز " ) :٢٠٠٣(عبیر صابر دمحم صابر  .٩
معھد ، رسالة ماجستیر ،"لدى أطفال ما قبل المدرسة

 . جامعة عین شمس ، الدراسات العلیا للطفولة
) : ٢٠١٢(سمر عبد الفتاح ألشین ، عزة دمحم عبد السمیع .١٠

ة التفكیر المنتج واألداء نموذج أوریجامى  فى تنمی"
األكادیمى فى الریاضیات لدى تالمیذ ذوى اإلعاقة السمعیة فى 

، دراسات فى المناھج وطرق التدریس، "المرحلة األعدادیة
) ١٨٣(العدد ، الجمعیة المصریة للمناھج وطرق التدریس 

 .یونیو 
التدریس نماذجھ ) :"٢٠٠٥(كمال عبد الحمید زیتون  .١١

 . عالم الكتب ، قاھرةال، ٢ط، "ومھاراتھ
) : ٢٠٠٧(حیاة على دمحم رمضان ، لیلى عبد هللا حسام الدین .١٢

فاعلیة المھم الكتابیة المصحوبة بالتقویم الجماعى فى تنمیة "
التفكیر التولیدى ودافعیة اإلنجاز وتحصیل الفیزیاء لدى 

الجمعیة ، مجلة التربیة العلمیة، "طالب الصف األول الثانوى
 ) .   ٢(العدد ، ) ١٠(المجلد ، یة العلمیة المصریة للترب

فاعلیة أسالیب التعلم " ) :٢٠٠٩(مجدى رجب اسماعیل    .١٣
االلكترونى فى تحصیل تالمیذ الصف السادس االبتدائى 

الجمعیة ، مجلة التربیة العلمیة  ،"ودافعیتھم نحو تعلم العلوم
 ) .١(، العدد ) ١٢(المجلد ، المصریة للتربیة العلمیة

فعالیة تدریس الكیمیاء " ) :٢٠٠٢(عبده الغنام محرز  .١٤
بمساعدة الحاسوب فى تحصیل وتنمیة االتجاه نحو التعلم 

، "الذاتى والدافع لإلنجاز لدى طالب الصف األول الثانوى
المؤتمر العلمى السادس للجمعیة المصریة للتربیة العلمیة 

أبو سلطان  –بالما  –المنعقد فى فندق ، وثقافة المجتمع
 .  المجلد الثانى  ، یولیو ٣١- ٢٨فى الفترة من ، سماعیلیةاإل

فاعلیة مقرر الكترونى فى علم ) : "٢٠١١(دمحم سید فرغلى  .١٥
االجتماع قائم على التعلم التشاركى فى تنمیة القدرة على 

والدافعیة لالنجاز لدى طالب المرحلى ، التفكیر الجمعى
 .امعة عین شمس ج، كلیة التربیة، ، رسالة ماجستیر" الثانویة

، " منتجات تكنولوجیا التعلم) : "٢٠٠٣(دمحم عطیة خمیس  .١٦
 . القاھرة ، مكتبة االنجلو المصریة

 دراسات فى أسالیب التعلم) : "٢٠٠٣(دمحم مصطفى الدیب  .١٧
 .القاھرة ، ، عالم الكتب" التعاونى

نموذج تصمیم تعلیمى مقترح ) : "٢٠١٥(مروة سلیمان أحمد  .١٨

ئم على توظیف أدوات الجیل التانى من للتعلم التشاركى قا
الویب لتنمیة االنتاج االبداعى فى تكنولوجیا التعلیم لدى لدى 

كلیة ، رسالة دكتوراه، "الطالب المعلمین بكلیة التربیة
 . جامعة عین شمس ، التربیة

فاعلیة ثالثة مستویات " ):٢٠١٥(مندور عبد السالم فتح هللا  .١٩
فى تصویب  (K.W.L)الستراتیجیة الجدول الذاتى 

التصورات البدیلة للمفاھیم العلمیة وتنمیة الدافع المعرفى 
لدى طلب الصف الثانى المتوسط ذوى السعات العقلیة 

الجمعیة المصریة للتربیة ، مجلة التربیة العلمیة، "المختلفة
 ) .   ٢(، العدد ) ١٨(المجلد ، العلمیة

ستراتیجیة أثر استخدام ا): "٢٠٠٥(نادیة سمعان لطف هللا  .٢٠
شارك فى التحصیل والتفكیر االبتكارى  –زواج  –فكر 

ودافعیة االنجاز لدى تالمیذ الصف الرابع اإلبتدائى المعاقین 
الجمعیة المصریة للتربیة ، مجلة التربیة العلمیة، "بصریاً 
   ) . ٣(، العدد ) ٨(المجلد ، العلمیة

، "ترونىتكنولوجیا التعلم االلك) : " ٢٠٠٨(نبیل جاد عزمى   .٢١
 .القاھرة ، دار الفكر العربى

تدریس العلوم ) : " ٢٠١٦(نھلة عبدالمعطى جاد الحق  .٢٢
باستخدام التعلم القائم على االستبطان لتنمیة التفكیر التولیدى 

مجلة التربیة ، "ودافعیة االنجاز لدى تالمیذ المرحلة االعدادیة
، ) ١٩(المجلد ، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، العلمیة
 .شھر یولیو )  ٤(العدد 

فعالیة نموذج وتیلى فى ) : "٢٠١٢(ھالة سعید العمودى  .٢٣
تنمیة التحصیل ومھارات تولید المعلومات فى الكیمیاء 

مجلة ، "والدافع لالنجاز لدى طالبات الصف الثالث الثانوى
) ١٥(المجلد ، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، التربیة العلمیة

 .  ایر ین) ١(العدد 
فاعلیة طریقة ): "٢٠١٤(ھنادى بنت عبد هللا سعود العیسى  .٢٤

التدریس بحلقة الحوار السقراطى فى تنمیة الدافع لالنجاز 
والتحصیل الدراسى وبقاء أثر التعلم لدى طالبات جامعة أم 

 ) . ٣(، العدد ) ١٧(المجلد ، مجلة التربیة العلمیة، "القرى
ا    المراجع األجنبیة:ثانیً
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