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 بعض مھارات تقنیات الجیوب باستخدام استرتیجیة التعلم التعاوني تنمیة 
Pocket technique skills development using cooperative learning strategy 

  
  د . نھلة عبد الغنى العجمى  

 جامعة دمیاط، استاذ النسیج والمالبس المساعد كلیة التربیة النوعیة
  

  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
تھدف ھذه الدراسة إلى  قیاس فعالیة التعلم التعاوني لرفع مستوى التحصیل المعرفي وأداء المھارات،  

لبعض مھارات تقنیات الجیوب مقارنة بالطریقة التقلیدیة. وتطبیق الدراسة على طالبات الفرقة األولى 
) درست 14تضمنت مجموعة ضابطة عددھا ( من قسم االقتصاد المنزلي بكلیة التربیة النوعیة و

المعارف والمھارات المرتبطة بوحدة تقنیات الجیوب بالطریقة التقلیدیة، ومجموعة لتجریبیة عددھا 
) درست بأسلوب التعلم التعاوني وفقا لتخطیط الوحدة. أظھرت نتائج الدراسة فعالیة تطبیق طریقة 14(

الطالب في تعلم وحدة الجیب، حیث كانت ھناك فروق ذات  التعلم التعاوني في تنمیة معارف ومھارات
بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في اإلدراك والمعرفة. واختبار  0.05داللة إحصائیة عند مستوى 

  المھارات لصالح المجموعة التجریبیة.

  استراتیجیة التعلم  
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   Introduction:مقدمة
والمعارف المتزایدة التى  المتالحقة بالتغیرات الحالى العصر یتمیز

 على القائمین یتطلب من لذىا األمر ، الحیاة مجاالت شتملت كافة
 إمداد من خالل التغیرات ھذه مواكبة ضرورة التعلیمیة العملیة
التطورات  ومسایرة والتقدم النمو لھم تحقق التى باألسالیب األفراد

)، من خالل 2018محمد وأخرون، توقف (أسماء دون الحاصلة
ا فى فھم المتعلم للعملومھ واالستفاده منھا وربطھا بحیاتھ وتوظیفھ

حل المشكالت المختلفة العداد فرد متعلم للحاضر والمستقبل، وقد 
أثبتت العدید من البحوث العلمیة أھمیة مشاركة المتعلم في العملیة 
التعلیمیة لكى تحقق العملیھ التعلیمیھ غایاتھا، ویعد التعلم التعاوني 
من االستراتیجیات التي تھتم بتحسین قدرة المتعلم علي التحصیل 

كتساب المھارات، حیث ان المتعلم یكتسب المعرفة والمھارات وا
)، ونستطیع  -2004عباس في مواقف تعلیمة حقیقیة واقعیة. (حسن

من خالل مھارات التعلم التعاونى اعادة صیاغة العدید من مواقف 
التعلم فى علم االقتصاد المنزلي حیث انھ من العلوم التى تركز 

 حسن محمد و لمیاء لیدویة، (أملعلى تنمیة مھارات األعمال ا
) ، ولذا فھى تحتاج إلى االلمام بمتطلبات االداء نظریا 2009

وعملیا، وتقاس المھارة بكم االنتاج وكیفیتھ فھى ال تقتصر على 
اتقان النشاط الحركى فقط، بل على سرعة القیام بالعمل یظھر ھذا 

عدد  فى انخفاض الوقت المستخدم، كذلك االنخفاض المتدرج فى
 عبد االخطاء واالستغناء عن الحركات الزائدة باستمرار (زینب

) ، وقد اجریت العدید من الدراسات التى توضح 2018الھادي 
السالم،  عبد اھمیھ تعلم مھارات تقنیات الحیاكة، فاظھرت (إنجي

 مالبس المناسبة عند تنفیذ حیاكة تقنیات ) أن عدم اختیار2018
المتوسطة المنفذة باقمشة  الطفولة ةمرحل في األطفال مناسبات

 مناسبات لمالبس الجمالیة الجوانب تحقیق الستان تؤثر على
النحاس،  األطفال بالتالى جودة الملبس، وأكد ذلك دراسة (رشا

 األقمشة بین حیاكة تقنیات ) حیث أنھا توصلت إلى أفضل2015
 اتلماكین المختلفة الضبط لعوامل طبقا الساتان المثقبة وأقمشة

 النھائى المنتج وجودة كفاءة لرفع مما أدى الحیاكة المستخدمة
) على أھمیھ االختیار 2019احمد،  ، واكدت (رشا السھرة لمالبس

 على المزدوجة للحافظ الجید لتقنیات الحیاكة خاصة مع االقمشة
ھناك بعض  حیث للمنتج السلیمة والكفاءة والمظھریة الجودة معدل

النحاس،  الحیاكة، و توصلت (رشا خواصتقنیات الحیاكة تؤثر 
 وخامات الخامات المنسوجة بین حیاكة تقنیات أفضل ) الى2014
 مما وھو ماكینة المختلفة لكل الضبط لعوامل طبقا اللحمة تریكو
 المستھلك إحتیاجات النھائى وتوفیر المنتج وجودة كفاءة لرفع یؤدى

سالم  عال وشادیةعبدال اإلستخدام، بینما اوضحت (رانیا ناحیة من
 ببعض المرتبطة والمھارات المعارف األطفال ) أن اكساب2017

 لدى الفراغ استغالل وقت في الیدویة تساھم تقنیات الخیاطة
 كما ھادفة، الغیر االعالم وسائل ًعن بعیدا ھادف بأسلوب األطفال

 منذ األطفال عند المالبس مكانة صناعة ترسیخ في أیضا یسھم
الاله،   عبد ومبدع، أما (عال منتج جیل نشئی قد مما الصغر

لمساعدة  البصریة المعینات بعض ) فاستخدمت2018واخرون 
 الحیاكة ضعاف البصر فى  التغلب على صعوبھ استخدام ماكینة

الجاھزة،  المالبس بصناعة الخاصة الیدویة التقنیات بعض وتعلم
 فئةھذه ال  بھدف بدمج متناھي الصغر أو صغیر مشروع إلقامة

 مشكلة الجاھزة تقلیص المالبس وتصنیع إلنتاج التطبیقي المجال
ھذه الفئھ، بینما استخدمت (أمال العدینى و  منھا تعاني التي البطالة

 للبنات التقنیة الكلیة الكساب طالبات المدمج ) التعلم2019اخرون، 
المالبس،  حیاكة األساسیة لتقنیات والمھارات بجده المعارف
فى تنمیة   المدمج ) التعلم2019علوان، ام (نفیسةوكذلك استخد

 أثر وبقاء الحیاكة التحصیل المعرفى واالاداء المھارى لوصالت
المنزلى،  االقتصاد والنسیج بكلیة المالبس لدى طالبات التعلم

 تقنیة ) من2018یوسف وأخرون،  واستفادت كل من (جیھان
حیث  مالبس منتنفیذ ال تقنیات واالنترنت فى تعلیم المعلومات

تعلیمیة  لقناة العلمي المحتوى عرض المھاریة عن طریقة الجوانب
) 2019العنكبوتیة، أما (ثناء السرحان  الشبكة على تخصصیة

 تعلیمیة بیئة والتكنولوجي فى توفیر فوظفت التطور المعرفي
 الخاصة األساسیة المعارف والمھارات تفاعلیة إلكساب وتدریبیة

واالنترنت عن  المعلومات تقنیة خالل توظیف الحیاكة من بمبادئ
 للتدریب المتعددة الوسائط باستخدام تدریبي موقع طریق إعداد
الحیاكة. وحیث أن االتجاھات الحدیث في تدریس  على مبادئ

المالبس تعتمد علي التعلیم القائم علي الفھم والبعد عن أسلوب 
وقف التعلیمي لذا التلقین ومحاولة اشراك الطالبات وتعاونھم في الم

 أشكال من اختیارات الباحثة إستراتیجیة التعلم التعاوني ألنھ شكل
 حیث ، التعلیمیة العملیة محور الطالب فیھ یكون التعلم الصفي

 موكلة مھمات النجاز غیر متجانسة مجموعات ضمن الطلبة یعمل
 وضع مجرد لیس التعاوني مشتركة، فالتعلم أھداف وتحقیق إلیھم

 التي المھام تنفیذ على تعمل صغیرة في مجموعات ینالمتعلم
العناصر  من مجموعة التعاوني للتعلم ولكن المعلم یكلفھم بھا

 االعتماد :وھي التعلیمي الموقف في توافرھا یجب التي األساسیة
 على لوجھ، المحاسبة وجًھا المشجع التفاعل اإلیجابي، المتبادل

المتعلمین  بین ت التعاونیةالمھارا واستخدام الفردیة المسؤولیة
 ثبت التي الفوائد من عدد ). وھناك2017واخرون، خویلد (أسماء
  التعاوني لتعلیم الطالب منھا   التعلم استخدام عند تحققھا تجریبًیا

 وتحسن تحصیل معدالت ارتفاع التذكرو على القدرة زیادة - ١
 التعلم نحو الطالب اتجاھات
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 الذاتي الحافز وزیادة التفكیر قدرات وتحسن بالذات ثقة زیادة -  ٢
  التعلم نحو

 بین السلوكیة المشكالت وانخفاض اإلیجابیة العالقات نمو - ٣
  )2008غیرھم. (امل بنت عمدة  مع التعاون مھارات الطالب ونمو

(عفت  التعاوني منھا للتعلم وھناك العدید من المزایا
 ار) ، (أنو٢٠٠٣) (حسن زیتون واخرون، 2002الطناوى،
  )   2014المصري،

وكذلك  لدیھم والجماعیة والمسؤولیة الفردیة المسؤولیة تنمیة - 
 الذاتي. التعلم أسلوب تنمیة

 اتخاذ المقدرة على بالذات وزیادة والشعور بالنفس الثقة تنمیة - 
 في حل المشكالت واالسھام القرار

 المعلم إعطاء التعلمیة و التعلیمیة العملیة محور الطالب جعل - 
 حاجاتھم. والتعرف على لمتابعھمفرصة 

 الصداقة روابط تقویة و والنشاط الحیویة وخلق الروتین كسر - 
   الطالب بین الشخصیة العالقات وتطور

 وتبادل الطالب بین الجماعي والعمل التعاون روح تنمیة - 
 وجھات وتقبل اآلخرین مھم آراء واحترا بینھم األفكار
  .نظرھم

اآلخرین  مع والتواصل الواالتص القیادة مھارات إكساب - 
 تغذیة على والحصول والتحدث االستماع مھارتي وتنمیة
  .راجعة

 ضمن مناسبة تعلیمیة أنشطة بتقدیم حاجات الطالب تلبیة - 
من  یعانون والذین التعلم بطیئي یربط مجموعات، كما

 ویطور انتباھھم.  المجموعة بأعضاء التعلم صعوبات
 استراتیجیة استخدام ول أھمیةح الدراسات من العدید إجریت وقد

  ومنھا  المالبس والنسیج مجال في التعاوني التعلم التعلم
 طالب ) التى أظھرت أن اتجاھات2008باشا،  دراسة (سمیحة

 استراتیجیة التعلم استخدام كانت ایجابیة نحو الجاھزة المالبس
البترونات بالنسبة  تكنولوجیا مقرر في تحصیلھم و التعاوني

لبیب  التجریبیة، وكذلك أكدت دارسة (دالیا للمجموعة
 استحداث في الجماعي على فاعلیة العمل )2011وأخرون،
 والربط العقد من مبتكرة خلفیات عمل لألزیاء ثم جدیدة تصمیمات

 من لمجموعة لونیة لعمل تداخالت الباتیك وكذلك الصباغة ثم
 الرسم ثم مبتكرة خلفیات وخلق للخامة جدید شكل إلعطاء األصباغ

 ابتكار بغرض متناسقة مجموعة لعمل ومكمالتھ الزي بالید على
 فني كعمل فنیة أو كلوحة الزي مع یتعامل جدید ملبسي منتج

 الخامة مع تتكامل تصمیمیة بوحدة ومكمالتھ الزي یربط متكامل
ودراسة (رشا مصطفى  .للزي واللون التصمیمیة والخطوط
التعاونى فى تنمیة مھارات  )  أظھرت فاعلیة التعلم2013وأخرون 

إعداد نماذج المالبس الخارجیة بین الطریقة التقلیدیة والفیدیو 
التعلیمة لكل من التحصیل المعرفى واالداء المھارى وكذلك زمن 

 ) مدى فاعلیة2013السید، التطبیق، وأیضا أثبتت دراسة (سمیة
 من بعض األكوال نماذج مھارات إعداد تنمیة في التعاونى التعلم
 التجریبیة المجموعة لصالح والمھارى التحصیل المعرفى حیث
إیجابیة  التعاونى، باالضافة الى تكوین أراء بالتعلم درست التى

 نتائج دراسة( أوضحت كما .التعاونى التعلم استخدام نحو للطالبات
 تنمیة في التعاوني التعلم ) فاعلیة٢٠١٣وأخرون  ماضي ماجدة

الكالسیك  للبلوزة األساسي موذجالن بناء معارف ومھارات
وأكدت ودراسة (اسامة أبو ھشیمة  التعلیمي، الفیدیو باستخدام

) والتى أثبتت فاعلیة التعلم التعاونى في رفع مستوى 2015
التحصیل المعرفى و األداء المھارى الخاص بمھارات إنھاء فتحة 

ء القمیص الرجالى مقارنة بالطریقة التقلیدیة" أما دراسة (شیما
) أظھرت فاعلیة استخدام التعلم التعاوني في تدریس 2016حلیبھ

التریكو الیدوي لطالبات المرحلة الثانویة فى االددء المھارى 
والتحصیل المعرفى مقارنة بطریقة التدریس التقلیدیة. باالضافة 

) أكدت على فاعلیة 2019الي دراسة (رضوي رجب وأخرون،
و مھارات  تعلم الالسیھ الروماني التعلم التعاوني في تنمیة معارف 

لدي طالبات االقتصاد المنزلي بكلیات التربیة النوعیة، وكذلك 
) فاعلیة التعلم التعاونى في رفع األداء 2019دراسة(أمل الفیومى،

المعرفى والمھارى للطالبات المرتبط بمھارة إعادة تدویر المالبس 
م تطبیقھا على الجینز الغیر مستعملة. من خالل وحدة تعلیمیة ت

طالبات اإلقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة جامعة دمیاط 
باستخدام التكامل التعاونى للمعلومات المجزأة جیجسو . وبالنظر 

 في التعاوني التعلم الى الدراسات السابقة یتضج لنا مدى فاعلیة
 المالبس مجاالت بعض في الطالب معارف ومھارات تنمیة

تنمیة مھارات  في التعاوني التعلم فاعلیة تتناول لم اأنھ والنسیج إال
ومعارف تقنیات الحیاكة، وحیث أن اتقان المعارف والمھارات 

المھارات االساسیة الواجب  الخاصة بتقنیات الحیاکة تعد من أھم
 توافرھا لدى طالبات في كلیات وأقسام االقتصاد المنزلى، ومقرر

لمقررات تنفیذ  التأسیسي رأدوات وماكینات الحیاكة یعد المقر
 بالكلیات التربیة النوعیة والذي المالبس بقسم االقتصاد المنزلى

تنفیذ المالبس التى تلیھ.  مقررات ومھارات یبنى علیھ معارف
ونظرا النخفاض مستوى الطالبات القادمین الى الكلیة وكثرة 
عددھم، اصبح من الصعب اتاحة الفرصة للتوجیة الفردى بشكل 

داخل قاعات المعمل المخصص لتدریس الجانب العملى  مستمر
وكذلك وجود فروق فردیة بین الطالبات والتى تتضح من طالبة 
الخرى فى القدرة على االستیعاب من أول مرة، لذلك یجب على 
القائم على التدریس اعادة الشرح ألكثر من مرة حتى تصل 

دى دون الخلط المعلومة بالطریقة الصحیحة لتنفیذ كل تقنیة على ح
بین التقنیات وتصل كل الطالبات الى مستوى متقدم من التنفیذ ھذه 
التقنیات، خاصة أن ھذه التقنیات تعتبر االساس الذى تقوم علیھ 
باقى المواد العملیة، وھذا ما بصعب القیام بھ لكل طالبة على 
حدى، وھذا یؤدى أیضا إلى صعوبة شرح جمیع التقنیات العملیة 

نفیذھا خالل الفترة الزمنیة المحددة ( الفصل الدراسى) المطلوب ت
لذا كان البد من تطبیق استرتیجیة مختلفة فى التدریس تعالج 
نواحى القصور فیما یتعلق ببتعلم  تلك المھارات خاصة ومن ھنا 

تنمیة بعض مھارات تقنیات الجیوب جاء موضوع الدراسة (
  باستخدام استرتیجیة التعلم التعاوني)  

  :Statement of the problemكلة البحث  مش
  تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت التالي

لمھارات  واكتساب الطالب تحصیل في التعاوني التعلم فاعلیة ما
 بعض تقنیات الجیوب ؟

 المعرفي مستوى التحصیل رفع في التعاوني التعلم فاعلیة ما
 للطالب بعض تقنیات الجیوب ؟ واألداء المھارى

 : Objectivesالبحث   فاھدا
  یھدف البحث الى

لبعض تقنیات  األداء المھارى المعرفیو تنمیة التحصیل .1
قسم االقتصاد  - الجیوب لدي طالبات كلیة التربیة النوعیة 

 المنزلي 
 مستوى التحصیل رفع في التعاوني التعلم فاعلیة قیاس .2

بمھارات لبعض  المرتبط للطالبات األداء المھارى المعرفي و
 یات لجیوب تقن

  : Significanceأھمیة البحث 
  قد تسھم نتائج البحث في اآلتي :

استخدمت استراتیجیات حدیثة في التدریس والبعد عن  .1
 الطرق التقلیدیة.

استخدام استراتیجیة التعلم التعاوني یعد مصدر جید الكتساب  .2
بعض القیم االجتماعیة التى یتطلبھا المجتمع والتى قد 

 طرق التدریس االخرى. یصعب اكتسابھا في
تزوید الطالبات بالمعارف والمھارات العلمیة والتقنیة التى  .3

  تحقق لھم التكامل الفكرى والتطبیقي وتؤھلھم لسوق العمل.
حث الطالبات على التعاون والعمل بروح الجماعة وتقبل  .4

 الرأى االخر.
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 أنشطة بتقدیم التغلب على الفروق الفردیة لدى الطالبات .5
 بطیئي مجموعات غیر متجانسة لربط ضمن اسبةمن تعلیمیة

 المجموعة بأعضاء التعلم من صعوبات یعانون التعلم والذین
 لتطور انتباھھم. 

 في حدیثة وفعالة اسالیب واستخدام تطبیق على التشجیع .6
 .التعلم ألقصى درجات بالطالب للوصول التدریس
  :  Delimitations حدود البحث

  اقتصر البحث علي 
وحدة تعلیمیة لتعلم مھارات بعض تقنیات  الموضوعیة :الحدود 

  الجیوب باستخدام احدي طرائق التعلم التعاوني 
طالبات الفرقة االولى بقسم االقتصاد المنزلى  الحدود البشریة:

  كلیة التربیة النوعیة جامعة دمیاط في مادة تقنیات الحیاكة
الول للعام الحدود الزمنیة: تطبیق التجربة في الفصل الدراسى ا

) بواقع (ساعتین نظري) (ساعتین 2020 – 2019الجامعى (
 تطبیقي) 

كلیة التربیة   - الحدود المكانیة : (معامل قسم المالبس والنسیج  
  النوعیة جامعة دمیاط )

  :  Hypothesis البحث فروض
)   ≥0.05"توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ( .1

مجموعتین التجریبیة بین متوسطي درجات طالبات ال
والضابطة في التطبیق البعدى لالختبار التحصیلى المعرفى 

 لصالح طالبات المجموعة التجریبیة".
)   ≥0.05"توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ( .2

بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة في 
التطبیقین القبلى والبعدى لالختبار التحصیلى المعرفى 

 الح التطبیق البعدى".لص
)   ≥0.05"توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ( .3

بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین التجریبیة 
والضابطة في التطبیق البعدى لالختبار المھارى لصالح 

 طالبات المجموعة التجریبیة".
)   ≥0.05"توجد فروق دالة إحصائیا عند مستوى داللة ( .4

درجات طالبات المجموعة التجریبیة في  بین متوسطي
التطبیقین القبلى والبعدى لالختبار المھارى لصالح التطبیق 

 البعدى".
" استخدام التعلیم التعاونى یحقق فاعلیة فى تنمیة معارف  .5

ومھارات تعلم تقنیات الجیوب لدي طالبات االقتصاد المنزلي 
 بكلیات التربیة النوعیة".

  :Methodology منھج البحث 
اتبع في ھذا البحث المنھج التجریبي وذلك لتحقیق أھداف الدراسة 
والتحقق من فروضھ والقائم علي دراسة أثر المتغیر المستقل 
(التعلم التعاوني) علي المتغیر التابع مستوي االداء المھارى و 

  التحصیل المعرفي المرتبط بتعلم تقنیات الجیوب
 الفرقة طالب ى عینة منعل البحث عینة اشتملت عینة البحث :
وعددھم  التربیة النوعیة  االقتصاد المنزلي بكلیة االولى شعبة

 إلى الفصول قوائم من عشوائیًا تقسیم العینة تم وقد طالبة )28(
 طالبة والتي )14( وعددھا التجریبیة المجموعة -: مجموعتین

التعاوني و المجموعة الضابطة  التعلم بأسلوب المھارات درست
 استبعاد طالبة  والتي درست بالطریقة التقلیدیة  بعد )14( ھاوعدد
   .االستطالعیة العینة أفراد

  أدوات البحث : تضمنت أدوات البحث ما یلى  
 الطالب بعدي)  لقیاس تحصیل  –(قبلي معرفي تحصیلي اختبار

تعلم تقنیات الجیوب وقیاس  المرتبطة بمھارات والمفاھیم للمعارف
 .وثباتھ صدقھ

 المھارى رفع المستوى مدى لقیاس بعدي)  – قبلي (مھاري باراخت
 .وثباتھ صدقھ تقنیات الجیوب وقیاس بمھارات المرتبط للطالب

 .التعلم للطالب أثناء المھاري األداء لتقویم مالحظة بطاقة
  :  Terminology البحث مصطلحات

 إحداث على القدرة ھى :  : EFFECTIVENESSالفاعلیة  
 جیدة بطریقة معین بعمل محددأو القیام زمن فى حاسم أثر
) ویقصد بالفاعلیة 2019المتوقعة،(رضوى، إلى النتائج والوصول

في ھذه الدراسة أثر التدریس باستخدام التعلم التعاوني علي النمو 
المعرفي والمھاري لوحدة تقنیات الجیوب والذي تم التعرف علیھ 

  طبیق االستراتیجیة. وقیاسھ من خالل درجات الطالب قبل وبعد ت
: ھو COOPERATIVE LEARNINGالتعلم التعاونى  

 المجموعات الصغیرة، استخدام فیھا یتم ناجحة تدریس إستراتیجیة
 القدرات في مختلفة مستویات ذوي تالمیذ مجموعة كل وتضم

 المراد الموضوع فھم لتحسین تعلم متنوعة أنشطة یمارسون
 ما أن یتعلم على فقط ئوالً مس لیس الفریق في فرد كل دراستھ،

 على المجموعة في زمالئھ یساعد أن علیھ بل یتعلمھ أن یجب
ً  یخلق وبالتالي التعلم  أثناء والمتعة والتحصیل من اإلنجاز جوا

 للطالب )، كما یسمح2005التعلم(محمد البغدادى واخرون، 
ً وبفاعلیة بالعمل  كل لرفع مستوى البعض بعضھم ومساعدة سویا

 الطالب أداء ویقوم المشترك، التعلیمي الھدف وتحقیق منھم فرد
ً  بمحكات بمقارنتھ  في المجموعة أفراد تقدم مدى لقیاس معدة مسبقا

 بالتعلم ) یقصد2006حكیم، إلیھم. (رفیف الموكلة المھمات أداء
 التعلم أسلوب إجراءات الحالیة ھو تطبیق الدراسة في التعاوني
 االولى شعبة یوب لطالبات الفرقةاتقنیات الج تدریس في التعاوني

 تقسیم فیھا یتم التربیة النوعیة، والتي االقتصاد المنزلي بكلیة
 متجانسة غیر صغیرة إلى مجموعات عشوائیة بطریقة الطالبات

ً  تعمل  الصغیرة المجموعة تعكف حیث مناسبة، تعلیمیة بیئة في معا
 تنجح أن إلى بھا كلفت التي المھام الفنیة إنجاز على المشتركة

جھود  على معتمدات المھام، تلك وإتمام فھم في العضوات جمیع
إشرافى  تحت المرجوة األھداف وتحقیق التعلم في البعض بعضھن

  التعلم أثناء والمتعة واإلبداع إلى اإلنجاز یؤدي مما وتوجیھى
:  JIGSAWاالقران)  استراتیجیة التكامل التعلیمي المجزأ(تعلم

والجیدة وتعتمد على تجزئ  الفعالة التقنیات من التقنیة ھذه تعد
الموضوع الواحد الى موضوعات ومھام فرعیة تقدم الى كل عضو 
من أعضاء المجموعة الواحدة وتكون مھمة المعلم اإلشراف على 
المجموعات اضافة الى تمیزھا بتكامل المعلومات المجزأة من 

ن خالل اسلوب جمعى یطلب من كل متعلم تعلم جزء معین م
الموضوع المراد دراستھ فى الموقف التعلیمى، ویكون لكل 

 المھمة التعلیمیة مجموعة قائد من بینھم یكون مسؤل عن تقدیم
 تعلمھا المراد المھارة الكتساب مجموعتھ أفراد إلى بھا المكلف

واتقانھا، یعلم كل طالب ما تعلمھ لزمالئھ بعد ذلك وھذا یحدث 
 أفراد من فرد كل لدى یخلق كما یذ، االعتماد المتبادل بین التالم

 المقرر لھ التعلیمي الواجب بالمسؤولیة واتقان الشعور المجموعة
الواحدة، وعقب  أفراد المجموعة بین التنافس من النمط ھذا خلو

انجاز كل مجموعة فرعیة لمھمتھا یعود كل تلمیذ ممن أخذوا 
لیة قبل المھمات المتشابھة على مستوى الفصل الى مجموعتھ األص

انجاز المھمة حیث یناقش زمالئھ األصلیین فى المھمة التى تعلمھا 
إیاھا وھو فى نفس الوقت یتعلم من كل فرد فى المجموعة التى 

) وتتبع 2004حسین، السالم ) (عبد2004انجزھا (مجدي عزیز،
  الدراسة الحالیة خطوات ھذه االستراتیجیة.

مكن مالحظتھا ھو سلسلة من الحركات ی :  KILLلمھارة ا 
بشكل مباشر أو غیر مباشرو یقوم بھا شخص معین أو عدد من 
االشخاص أثناء أداء مھمة أو تحقیق الھدف، وتشمل المھارة 
عموما خطوات محددة قابلة لالعادة والتكرار كلما لزم األمر لذلك 

)، 2013أو برزت الحاجة الي القیام بھذه المھارة (حسان االمام ،
أنھا األداء السھل الدقیق القائم على الفھم لما یتعلمھ ویمكن تعریفھا ب

اإلنسان حركیا وعقلیا مع توفیر الوقت والجھد والتكالیف ( احمد 
) والمقصود بالمھارة في ھذه الدراسة 2003اللقانى وعلى أحمد 

ھي اإلنجازات المكتسبة  لطالبات الفرقة االولى شعبة االقتصاد 
حركیا وعقلیا لوحدة تقنیات الجیوب   المنزلي نتیجة االداء الدقیق

  لتوفیر الوقت والجھد. 
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: یطلق لفظ المھارة على األداء الجید لعمل ما، والذي  المھارة
یكتسب نتیجة التدریب علیھ والقدرة على القیام بالعمل بدرجة عالیة 
من االتقان فى أقل وقت بأقل جھد وتكلفة ممكنة.(نھلة 

  )2015العجمى،
 أو بعلم ویختص فنى أو تقنى تعنى كلمة :  Techniquesتقنیة

 مراحل وتشمل العمل بھا ینفذ التى الطریقة ویقصد بھا صناعة
 عبد والمراحل( شریف األدوات على تشتمل العمل كما ھذا تنفیذ

  )2003الجواد، 
تعرف بأنھا تجویف صغیر من القماش یتم   :  Pocketالجیوب

وتعد الجیوب من المالمح حیاكتھ علي قطعة المالبس أو بداخلھا 
الھامة في تصمیم األزیاء وعلي المصمم أن یضع في اعتباره شكل 
وحجم وموضع الجیب وعالقتھ باألجزاء األخرى في التصمیم. 

 )2016(عبیر راغب االتربى،
 Theoretical Frameworkاألطار النظرى 

   التعلم التعاونى
من الطالب یعرف التعلم التعاونى بأنھ نموذج تدریس یتطلب 

العمل مع بعضھم البعض والحوار فیما یتعلق بالمادة الدراسیة، 
وأن یعلم بعضھم بعضا، وأثناء ھذا التفاعل تنمو لدیھم مھارات 
شخصیة اجتماعیة أیجابیة، فھو یتیح للطالب فرصة المشاركة 
والتعلم واكتساب الخبرات بطریقة اجتماعیة فیقومون معا بأداء 

تعلیمیة تحت توجیھ ومساعدة المعلم وتؤدى بھم المھام واالنشطة ال
فى النھایة الكتساب المعارف والمھارات واالتجاھات بانفسھم 

  ) 2007وتحقیق االھداف المرغوبة. (أمل الفیومى 
  أھمیة التعلم التعاونى 

التعلم التعاونى یساھم فى معالجة مشكلة زیادة عدد الطالب داخل 
متعلم فرصة اكبر فى التعلم فھو القاعات الدراسیة ألنھ یوفر لل

یساعد فى تطویر قدرة المتعلم على التحصیل فى المادة العلمیة، 
وتكوین اتجاھات ایجابیة نحو المادة التى یدرسھا، وتنمیة القدرة 
على التفكیر الناقد، كم یعمل على تنمیة قدرة المتعلم على العمل 

  )2013 التعاونى فى مختلف مناحى الحیاة. (ایمان الخفاف
  العناصر االساسیة للتعلم التعاونى 

ً  التعّلم یكون    :العناصر عدد من توفر فیھ  یجب تعاونیا
یعتبر ھذا العنصر من أھم عناصر  - االعتماد المتبادل االیجابي:

التعلم التعاوني فمن المفترض أن یشعر كل طالب في المجموعة 
لھ یعتمد على أنھ بحاجة إلى بقیة زمالئھ، ویدرك أن نجاحھ أو فش

الجھد المبذول من كل فرد في المجموعة وال یتم تقیم العمل الى 
 مجموعتھم في جھودھم ینسقوا أن كعمل جماعى، لذا وجب علیھم

 )2006(محمد الدیب  عھدت إلیھم التي المھمة یكملوا حتى
 یتم للمجموعة النھائي العمل تقدیر أن بمعنى - الفردیة : المحاسبة

ِّف لما المجموعة في فرد كل أداء وإتقان ودةج مدى على بناءً   بھ كل
  عمل من

ھو تقدیم كل فرد في المجموعة  - التفاعل المعزز وجھا لوجھ :
المساعدة والتفاعل االیجابي وجھا لوجھ مع زمیل آخر في نفس 
المجموعة، ویتم التأكد من ھذا التفاعل من خالل التفاعل الذي 

 بعًضا، ولتحقیق بعضھم مع یحدث بین أفراد المجموعة ونجاحھم
  - بالتالیة: األعضاء یقوم التفاعل ھذا
 . المجموعة الجتماع وقت جدولة .١
 . للھدف للوصول اإلیجابي المتبادل االعتماد على التركیز .٢
 )2016األعضاء. (شیماء حلبیة  بین المعزز التفاعل تشجیع .٣

 مھًما نصًراع االجتماعیة المھارات وتمثل - المھارات اإلجتماعیة:
 لھذه األعضاء فاستخدم التعاوني، التعلم عناصر نجاح من

 في االجتماعیة جودة، وتتمثل المھارات أكثر التعلم كان المھارات،
 غموض، یحلوا ودون بدقة بعًضا ویتواصلوا ببعضھم أن یثقوا
 بعضھم ویدعموا  بناءة إیجابیة بطریقة بینھم تقع التي الخالفات

 المحكات مستوى دون المجموعة أداء كان ستخدمت لم وإذا. بعًضا
  والمعاییر.

تخصص المجموعة أوقات محددة  - معالجة عمل المجموعة :
لمناقشة وتحلیل مدى تحقق أھدافھم ومدى محافظتھم على العالقات 

  )2005الفاعلة بینھم ألداء مھماتھم (سناء سلیمان 
  - التقویم الجماعى:

في  إسھامھم في األعضاء فعالیة وتحسین منھ توضیح الغرض
 قرارات اتخاذ المجموعة، وبالتالي أھداف لتحقیق التعاونیة الجھود

تغییره، والمعالجة  ینبغي ینبغي استمراره، وأخر سلوك أي حول
 راجعة واالرتقاء تغذیة على الحصول لألعضاء تضمن الجمعیة
 اإلیجابي  وتكوین عالقات السلوك لدىھم و تعزیز التفكیر بمستوى

) (محمد الدیب 2008(إنتصار السعدنى  جیدة بیناالعضاء. ملع
2006(.   

  Pocketsالجیوب 
تعتبر الجیوب من التصمیمات المضافة للزى والتى تجعلة أكثر 
أناقة، فالجیوب من الكمالیات التي تضاف لتحسین وتجمیل مظھر 

)، وھى 2008الزى إلى جانب المنفعة الوظیفیة لھا(ایناس أحمد، 
ة جذب في التصمیم ألن ھناك بعض االزیاء تكون أیضا نقط

تصمیمتھا ضعیفة وھذه االضافات تعطیا تاثیرات زخرفیة 
)، تعد الجیوب من المالمح الممیزة 2002جمیلة(علیھ عابدین ،

الھامة ألنھا ملتصقة بالزى لذا یجب االھتمام بتنفیذھا وتحدید شكل 
ألن اضافتھا  وحجم وموضع الجیب وفقا إلى باقى اجزاء التصمیم

للزى تجعلھا بارزة و جذابة للعین ویكون التركیز علیھا، لذا یجب 
االھتمام بالجانبین الجمالى والوظیفى معأ فیجب عند وضع الجیوب 
فى مواضع وأشكال مختلفة مراعھ طبیعة العمل، ففى مالبس 
العمل مثال یجب أن ینظر إلى النشاط التي سیرتدي فیھا الزي قبل 

لتصمیم ویتم تحدید مواقع الجیوب. (نجاة باوزیر، البدء في ا
) وتصنف األشكال األساسیة للجیوب الي (الجیوب 1998

الجیوب  - الجیوب العروة أو الشق  - الجیوب المسحورة  - الخارجیة
  )1992قصیر، مفیدة ( )الجانبیة

 اجراءات الدراسة:
 والدراسات والبحوث المتخصصة المراجع على االطالع تم 

منھا،  واالستفادة البحث وتحلیلھا بموضوع الصلة ذات السابقة
موضوع الدراسة وكذلك استراتیجیة  للوقوف على محتوى الوحدة

 0التعلم المستخدمة
 تحدید محتوى الوحدة  

تخطیط الدروس وفقا ألسلوب التعلم التعاونى باتباع استراتیجیة  
  التعلم التعاونى التكاملى

تم إعداد وحدة تعلیمیة لتنمیة  - :أوالً: إعــــــــداد الوحدة التعلیمیة
تقنیات الجیوب، ووضع معارف ومھارات الطالبات في بعض 

محتوى الوحدة بصورة منطقیة مع مراعاة الترابط بین أجزائھا، 
) وتم ضبط وتقویم الوحدة،  من قبل مجموعة من 1ملحق رقم (

األساتذة المتخصصین للتأكد من سالمتھا من الناحیة العلمیة والفنیة 
)، ولقد أجمع األساتذة المتخصصین على صالحیة 6ملحق رقم (

للتطبیق مع إبداء بعض المقترحات بخصوص صیاغة الوحدة 
ً لذلك.    وتسلسل موضوعات الوحدة، وقد تم التعدیل طبقا

  - ثانیاً: إعداد أدوات تقویم الوحدة التعلیمیة :
  بطاقة مالحظة لتقویم المخرجات الناتجة عن تطبیق االختبار

 )2ملحق رقم (
األداء  تم تصمیم بطاقة مالحظة بمیزان تقدیر خماسي، لتقییم

یمكن قیاسھا بعد  ال والتى المھارة أداء المھارى للطالبات أثناء
ٌ  من االنتھاء المھارة،  وقسمت بنود البطاقة وفق التتابع  تنفیذ

المنطقي لتعلم المھارة، وعرضت البطاقة على مجموعة من 
األساتذة متخصصي المالبس والنسیج، بھدف وإبداء الرأي في 

للمحتوى والتحقق من صدق محتوى  مدى مالئتھا ھذه البنود
البطاقة وبنودھا المقترحة،  وكان لھؤالء المحكمین بعض 

  المقترحات بتعدیل بعض العبارات.
تم التصحیح بواسطة ثالثة من المتخصصات من قسم  - :التصحیح

المالبس والنسیج بالكلیة، عن طریق وضع عالمة أمام التقدیر 
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لبطاقة، وتم ترجمة العالمات الذي ینطبق على البند الموجود في ا
درجات) لألداء  4درجات) لألداء الممتاز، ( 5التي وضعت إلى (

درجات) لألداء الجید، و(درجتان) لألداء المتوسط،  3الجید جدا، (
  (ودرجة واحدة) لألداء الضعیف.

  اختبار تحصیلي معرفي لتقویم المعارف المتضمنة في الوحدة
 )3التعلیمیة: ملحق رقم (

صمیم اختبار معرفي للبرنامج التدریبي لقیاس مستوى تحصیل تم ت
وقد  المعلومات التي تم اكتسابھا من خالل دراسة الوحدة التعلیمیة

ـــات على عدد (  ) ســؤال،  45احتوى االختبار التحصیلي للمعلوم
) ســـؤال اختیار من العمد (ب) ما یناسب  13قسمت  إلى ( 

صح ) سؤال 15و(ر من متعدد، ) سؤال اختیا17العمود(أ)، (
  وتتم اإلجابة في نفس ورقة األسئلة .  وخطأ

  )4ملحق رقم ( - تصحیح االختبار التحصیلي :
ً لمفتاح  قامت الباحثتان بتصحیح االختبار التحصیلي المعرفي طبقا
التصحیح، وھو عبارة عن نموذج لكراسة االختبار یحتوي على رقم 

ؤال وتم توزیع الدرجات على السؤال واإلجابة الصحیحة لكل س
األسئلة حیث حدد لكل سؤال درجة واحدة ، أي أن مجموع درجات 

  0) درجة 45التحصیلي ( االختبار
  اختبار تطبیقي لقیاس األداء المھاري الذي یتضمنھ الوحدة

   )5التعلیمیة ملحق رقم (
تم تصمیم اختبار تطبیقي " مھاري " للحكم على فاعلیة المھارات 

تضمنھا الوحدة التعلیمیة، فاالختبارات التطبیقیة تستخدم التي ی
كوسائل موضوعیة لتقدیر الكفاءة التي تؤدي بھا مھام العملیة " 
الحسیة، اإلدراكیة، الحركیة"، وقد احتوى االختبار التطبیقي 

  - على:
 - تنفیذ احد الجیوب مع اتباع الخطوات الصحیحة لتفیذ الجیب (رسم

  تركیب ) –قص 
  اإلستطالعیة : الدراسة

) طالبات من 7تم التطبیق على عینة إستطالعیة قوامھا ( - أ 
طالبات الفرقة االولى بقسم االقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة 

  جامعىة دمیاط وقد تم تطبیق قبلى لإلختبار المعرفى والمھارى. 
   بھدف :

  التاكد من صدق وثبات أدوات البحث - 
  بیق المھارة تحدید الزمن الالزم لتط - 
  حساب متوسط زمن االحتبارات  - 
التعرف على الصعوبات التى یمكن مواجھتھا أثناء مرحلة  - 

 تطبیق الدراسة
  خطوات اجراء الدراسة اإلستطالعیة

بأسلوب التعلم  وحدة تقنیات الجیوبشرح مھارة تنفیذ  - 
 التعاونى.

  تطبیق اإلختبار المعرفى والمھارى تطبیق بعدى.  - 
 ئیة المستخدمة:األسالیب اإلحصا

استخدمت الباحثتان في ھذه الدراسة الحزم اإلحصائیة للعلوم 
) في إجراء التحلیالت اإلحصائیة SPSS 22االجتماعیة (

  واألسالیب المستخدمة في الدراسة وھي:

    .سبیرمان ارتباط معامل - 1
 ألفا كرونباخ.     معامل - 2
 المتوسط واالنحراف المعیارى. - 3
 ستقلة.اختبار "ت" للعینات الم - 4
 اختبار "ت" للعینات المرتبطة (المزدوجة). - 5
 .معادلة نسبة الفعالیة - 6

  صدق وثبات أدوات البحث :
ویقصد بصدق االختبار أن تقیس أسئلة االختبار ما وضعت لقیاسھ، 

  وقام الباحث بالتأكد من صدق االختبار بطریقتین:
  صدق المحكمین: - 1

ألفت من عرض الباحث االختبار على مجموعة من المحكمین ت
) متخصصین في مجالي المالبس والنسیج والدراسات 10(

)، وقد استجاب 6التربویة  وأسماء المحكمین بالملحق رقم (
الباحثتان آلراء المحكمین وقام بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل 
في ضوء المقترحات المقدمة، وبذلك خرج االختبار التحصیلي في 

  ).3قم (انظر الملحق ر - صورتھ النھائیة 
  صدق االختبار:  - 2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 
یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل سؤال من أسئلة 

ینتمي إلیھا ھذا السؤال، وقد قام الباحث  المھارة التىاالختبار مع 
وذلك من خالل حساب معامالت  لالختباربحساب االتساق الداخلي 

كل سؤال والدرجات الكلیة للمھارة التى ات درجاالرتباط بین 
  ینتمى إلیھا.

 Structure Validityثانیا: الصدق البنائي 
یعتبر الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األداة الذي یقیس مدى 
تحقق األھداف التي ترید األداة الوصول إلیھا، ویبین مدي ارتباط 

  درجات كل مھارة بالدرجات الكلیة لالختبار.
  :Reliabilityت االختبارثبا- 3

یقصد بثبات االختبار أن یعطي ھذا االختبار نفس النتیجة لو تم 
إعادة توزیع االختبار أكثر من مرة تحت نفس الظروف والشروط، 
أو بعبارة أخرى أن ثبات االختبار یعني االستقرار في نتائج 
االختبار وعدم تغییرھا بشكل كبیر فیما لو تم إعادة توزیعھا على 

  أفراد العینة عدة مرات خالل فترات زمنیة معینة.
  بطاقة مالحظة مستوى األداء المھارى

  نتائج الصدق الداخلى (صدق المالحظین). - 
وقد تم التحقق من صدق المصححین عن طریق معامل ألفا 
كرونباخ لحساب الصدق الداخلى للمالحظین الثالث فى المھارات 

) معامل االرتباط 1وبطاقة المالحظة ككل، ویوضح جدول (
الداخلى بین المالحظین الثالثة من خالل مالحظة اداء مھارات 
الطالبات وفقا بنود بطاقة المالحظة حیث تراوحت قیم معامل 

) لبطاقة 0.901) و(0.98 – 0.90االرتباط الداخلى ما بین (
ً عند مستوى معنویة  المالحظة ككل وجمیعھا دالة إحصائیا

)0.001.(  
  

  یوضح الصدق الداخلى للمالحظین الثالث فى المھارات وبطاقة المالحظة ككل. ):1جدول (

 مستوى الداللة االرتباط الداخلى المھارات

 0.001 0.975 خطوات اعداد وتجھیز الجیوب
 0.001 0.919 خطوات اخذ العالمات
 0.001 0.957 خطوات اعداد القماش للقص
 0.001 0.975 خطوات القص

 0.001 0.961 ئط التقویة والحشواتخطوات وضع شرا
 0.001 0.971 خطوات عملیة الحیاكة
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 0.001 0.952 خطوات تنفیذ الجیب الخارجى
 0.001 0.910 خطوات تنفیذ الجیب المسحور
 0.001 0.902 خطوات تنفیذ الجیب العروة
 0.001 0.941 خطوات تنفیذ الجیب الجانبى
 0.001 0.901 بطاقة المالحظة ككل

  تحقق من تكافؤ مجموعتى البحثال
للمقارنة بین متوسطى درجات طالبات اختبار "ت"  وقد تم تطبیق

المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة فى االختبار المعرفى 
قبل استخدام التعلم التعاوني، للتحقق من تكافؤ طالبات مجموعتى 

) نتائج اختبار 1) وشكل (2الدراسة، یوضح كل من جدول رقم(

فروق بین متوسط درجات طالبات وجود "ت" التى تظھر عدم 
المجموعتین الضابطة والتجریبیة فى التطبیق القبلى لالختبار 

) عند مستوى داللة 0.34المعرفى حیث بلغت قیمة "ت" (
)0.758.(  

  ة  والتجریبیة مجموعتین الضابط): یوضح متوسطى درجات االختبار المعرفى فى التطبیق القبلى للطالبات لل2جدول (

المجموعات  أداة البحث
 البحثیة

متوسط 
 الدرجات

االنحراف 
 المعیارى

 اختبار "ت"
(ت) 

 المحسوبة
درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

 االختبار المعرفى

المجموعة 
 4.59 14.86 الضابطة

المجموعة  0.758 54 0.34
 4.47 14.47 التجریبیة

ً، مما یدل على تكافؤ مما یدل على عدم وجود فرق دا ل احصائیا
طالبات المجموعتین فى التحصیل المعرفى قبل استخدام التعلیم 

  التعاونى ویؤكد على ذلك ارتفاع قیم االنحراف المعیارى .

  
  مجموعتین التجریبیة والضابطة): یوضح متوسط درجات االختبار المعرفى القبلى للطالبات لل1شكل (

للمقارنة بین متوسط مستوى األداء ختبار "ت" ا كما تم تطبیق
الضابطة للمجموعتین المھارى القبلى للطالبات وفق بنود بطاقة 

والتجریبیة قبل استخدام التعلم التعاوني، للتحقق من تكافؤ طالبات 

) 3مجموعتى الدراسة، وجاءت النتائج كما ھو موضح بالجدول (
  ) 3،2واالشكال (

  بطاقة مالحظة للمجموعتین الضابطة والتجریبیة وفق بنود  القبلىفى التطبیق  مستوى األداء المھارى): یوضح متوسط 3جدول (

متوسط  المجموعات البحثیة المھارات الرئیسیة
 الدرجات

االنحراف 
 المعیارى

 اختبار "ت"
(ت) 

 المحسوبة
درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

خطوات اعداد وتجھیز الجیوب
 0.79 1.89 بطةالمجموعة الضا

 0.76 1.86المجموعة التجریبیة 0.85 54 0.17

 0.79 2.04المجموعة التجریبیة 0.26 54 1.13 0.90 2.29 المجموعة الضابطةخطوات اخذ العالمات

 0.71 2.18المجموعة التجریبیة 0.62 54 0.51 0.86 2.34 المجموعة الضابطةخطوات اعداد القماش للقص

 0.80 2.44المجموعة التجریبیة 0.37 54 0.89 1.00 2.25 المجموعة الضابطةطوات القصخ
خطوات وضع شرائط التقویة 
والحشوات

 0.48 54 0.69 0.82 1.68 المجموعة الضابطة
 0.72 1.82المجموعة التجریبیة
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 0.90 1.82لمجموعة التجریبیةا 0.67 54 0.44 0.90 1.93 المجموعة الضابطةخطوات عملیة الحیاكة

 0.88 1.54المجموعة التجریبیة 0.28 54 1.06 0.88 1.79 المجموعة الضابطةخطوات تنفیذ الجیب الخارجى

 0.79 1.61المجموعة التجریبیة 0.42 54 0.80 0.88 1.79 المجموعة الضابطة خطوات تنفیذ الجیب المسحور

 وةخطوات تنفیذ الجیب العر
 0.94 2.10 المجموعة الضابطة

 0.92 2.05المجموعة التجریبیة 0.88 54 0.14

 0.86 2.07المجموعة التجریبیة 0.89 54 0.15 0.92 2.05 المجموعة الضابطة خطوات تنفیذ الجیب الجانبى
بطاقة مالحظة مستوى األداء 

 المھارى
 0.35 54 0.96 0.33 2.01 المجموعة الضابطة

 0.32 1.92لمجموعة التجریبیةا
) نتائج اختبار "ت" عدم وجود 3،2) والشكال (3یوضح جدول (

فروق بین متوسطى درجات طالبات المجموعتین الضابطة 
حیث تراوحت قیم  لبطاقة المالحظةوالتجریبیة فى التطبیق القبلى 

) لبطاقة 0.96) للمھارات و(1.13 – 0.14"ت" ما بین (

ً، مما یدل على تكافؤ  المالحظة ككل وجمیعھا غیر دال احصائیا
طالبات المجموعتین فى مستوى األداء المھارى قبل استخدام 

  التعلیم التعاونى.

  
مجموعتین الضابطة ): یوضح متوسط درجات االداء المھارى فى التطبیق القبلى لكل محور من محاور بطاقة المالحظة لل2شكل (

  .والتجریبیة

  
مجموعتین الضابطة ضح متوسط درجات االداء المھارى فى التطبیق القبلى لبنود بطاقة المالحظة ككل لل): یو3شكل (

  .والتجریبیة
  نتائج اختبارات الفروض االحصائیة للدراسة

وجد فروق دالة ینص على نتائج الفرض األول للدراسة: الذى 
بین متوسطي درجات )   ≥0.05عند مستوى داللة (إحصائیا 

ت المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق البعدى طالبا
وتم  لصالح طالبات المجموعة التجریبیة"،لالختبار المعرفى 

اختبار صحة ھذا الفرض باستخدام اختبار "ت" للعینات المستقلة 
للمقارنة بین متوسطى درجات طالبات المجموعة التجریبیة 

ت النتائج كما ھو والضابطة فى التطبیق البعدى لالختبار، وجاء
  )4) والشكل رقم (4موضح بالجدول (

  ): یوضح متوسط فروق درجات طالبات في التطبیق البعدى لالختبار المعرفى للمجموعتین الضابطة والتجریبیة 4جدول (

متوسط  المجموعات البحثیة أداة البحث
 الدرجات

االنحراف 
 المعیارى

 اختبار "ت"

مستوى  ةدرجات الحری (ت) المحسوبة
 الداللة

االختبار 
 المعرفى

 2.65 42.64 المجموعة التجریبیة
10.85 54 0.001 

 3.69 30.52 المجموعة الضابطة
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) نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بین متوسط 4یوضح جدول (
التجریبیة في التطبیق و درجات طالبات المجموعتین الضابطة

توسط درجات طالبات حیث بلغ مالبعدي لالختبار المعرفى 
) وبلغ 3.59) واالنحراف المعیارى (30.52المجموعة الضابطة (

) واالنحراف 42.64متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة (

ومستوى  )10.85) ، كما بلغت قیمة "ت" (2.65المعیارى (
ً بین 0.001الداللة ( ), مما یدل على وجود فرق دال إحصائیا

ار التحصیلى المعرفى لصالح طالبات المجموعتین فى االختب
  تحقق الفرض األول للبحث.مما یوضح المجموعة التجریبیة. 

  
  ): یوضح متوسط فروق درجات طالبات في التطبیق البعدى لالختبار المعرفى للمجموعتین الضابطة والتجریبیة 4شكل (

من تحصیل المجموعة التجریبیة  مدى استفادةیتضح مما سبق و
یسھم في تعزیز النمو بطریقة التعلم التعاوني حیث أنھ  المعارف

المعرفي لدى الطالب، وذلك من خالل إعطاء الطالب فرصة 
ھم وتحفزھم على ذلك،  ّ االستكشاف والبحث العمیق بوجود بیئة تحث
م الطالب في ظل التعلم التعاوني كیفیة تحقیق فھم أكبر  حیث یتعلّ

المصري و أمل  ن أنواردراسة كل م ھذا یتفق معوللمواضیع، 
حیث توصلت دراساتھم  وأخرون، خویلد أسماء محمد الفیومي و

المعرفي قد ارتفع  التحصیل مستوى إلى أن طریقة التعلم التعاوني
باستخدام طریقة التعلم التعاوني أكثر منھ لدي الطالبات الالتي 

 تعلمن بالطریقة التقلیدیة للتعلم.

وجد فروق دالة ینص على الذى نتائج الفرض الثانى للدراسة: 
بین متوسطي درجات )   ≥0.05عند مستوى داللة (إحصائیا 

طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلى والبعدى 
وتم اختبار لصالح التطبیق البعدى" لالختبار التحصیلى المعرفى 

صحة ھذا الفرض باستخدام اختبار "ت" للمقارنة بین متوسط 
ت المجموعة التجریبیة فى االختبار المعرفى القبلى درجات طالبا

والبعدى القبلى والبعدى لالختبار، وجاءت النتائج كما ھو موضح 
  )5) وشكل (5بالجدول (

  ): یوضح الفروق بین متوسط درجات االختبار المعرفى القبلى والبعدى.طالبات المجموعة التجریبیة 5جدول (

متوسط  التطبیق أداة البحث
 اتالدرج

االنحراف 
 المعیارى

 اختبار "ت"

 مستوى الداللة درجات الحریة (ت) المحسوبة

 االختبار المعرفى
 5.49 13.74 التطبیق القبلى

27.99 26 0.001 
 2.25 41.78 التطبیق البعدى

) نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بین متوسطى 5یوضح الجدول (
یة في التطبیقین القبلى والبعدي درجات طالبات المجموعة التجریب

حیث بلغ متوسط درجات التطبیق لالختبار التحصیلى المعرفى 
) وبلغ متوسط 5.49) واالنحراف المعیارى (13.74القبلى (

)، 2.25) واالنحراف المعیارى (41.78درجات التطبیق البعدى (
), مما یدل 0.001ومستوى الداللة ( )27.99كما بلغت قیمة "ت" (

ً بین التطبیقین التطبیقین القبلى على و جود فرق دال إحصائیا
  والبعدي لالختبار التحصیلى المعرفى لصالح التطبیق البعدى .

  
  ): یوضح الفروق بین متوسط درجات االختبار المعرفى القبلى والبعدى.طالبات المجموعة التجریبیة 6شكل (

فرض الثانى ) یتبین تحقق ال6، 5) والشكل (5من نتائج الجدول (
للبحث، ترجع ھذه النتیجة إلى أن طریقة التعلم التعاوني قد أثرت 
ً حیث أن التعلم التعاونى  على تحصیل الطالبات المعرفي إیجابا
یساھم فى رفع التحصیل التعلیمي ألنھ یعتمد على استعمال أكثر 
لعملیات التفكیر العقلي وزیادة الدافعیة الداخلیة مع زیادة 

لتي تركز على العمل وھذه النتیجة تتفق مع دراسة كل السلوكیات ا
الحكیم و أمل  عبد محمد وعطیات ھشیمة و أسماء أبو من أسامة

، والتي توصلت إلى أن طریقة التعلم قد رفعت مستوى الفیومى
  التحصیل المعرفي لدي عینات الدراسة.

ینص على وجد فروق دالة نتائج الفرض الثالث للدراسة: الذى 
) بین متوسطي درجات   ≥0.05ا عند مستوى داللة (إحصائی

طالبات المجموعتین التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدى 
، وتم لالختبار المھارى لصالح طالبات المجموعة التجریبیة

اختبار صحة ھذا الفرض باستخدام اختبار "ت" للعینات المستقلة 
ضابطة للمقارنة بین متوسط درجات طالبات المجموعة ال

والتجریبیة فى التطبیق البعدى لالختبار المھارى، وجاءت النتائج 
  )8، 7)و شكل (6كما ھو موضح بالجدول (
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  ): یوضح داللة الفروق بین متوسط درجات التطبیق البعدى لالختبار المھارى لطالبات المجموعة الضابطة والتجریبیة 6جدول (

ط متوس المجموعات البحثیة المھارت الرئیسیة
 الدرجات

االنحراف 
 المعیارى

 اختبار "ت"
(ت) 

 المحسوبة
درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

خطوات اعداد وتجھیز 
الجیوب

 1.10 3.22 المجموعة الضابطة
5.16 54 0.001 

 0.50 4.56 المجموعة التجریبیة

خطوات اخذ العالمات
 1.08 3.49 المجموعة الضابطة

2.76 54 0.008 
 0.45 4.79 ة التجریبیةالمجموع

خطوات اعداد القماش للقص
 0.85 3.44 المجموعة الضابطة

6.76 54 0.001 
 0.50 4.73 المجموعة التجریبیة

خطوات القص
 1.27 3.42 المجموعة الضابطة

5.81 54 0.001 
 0.49 4.76 المجموعة التجریبیة

خطوات وضع شرائط 
التقویة والحشوات

 1.07 3.06 لضابطةالمجموعة ا
6.92 54 0.001 

 0.47 4.81 المجموعة التجریبیة

خطوات عملیة الحیاكة
 1.01 3.31 المجموعة الضابطة

6.15 54 0.001 
 0.50 4.77 المجموعة التجریبیة

خطوات تنفیذ الجیب 
الخارجى

 1.19 3.16 المجموعة الضابطة
4.11 54 0.001 

 0.49 4.76 المجموعة التجریبیة

خطوات تنفیذ الجیب 
 المسحور

 0.98 3.18 المجموعة الضابطة
4.83 54 0.001 

 0.51 4.66 المجموعة التجریبیة

 خطوات تنفیذ الجیب العروة
 0.92 3.23 المجموعة الضابطة

6.61 54 0.001 
 0.92 4.73 المجموعة التجریبیة

خطوات تنفیذ الجیب 
 الجانبى

 0.93 3.14 المجموعة الضابطة
3.44 54 0.001 

 0.51 4.70 المجموعة التجریبیة

بطاقة مالحظة مستوى 
 األداء المھارى

 0.33 3.23 المجموعة الضابطة
18.15 54 0.001 

 0.11 4.54 المجموعة التجریبیة

) نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بین متوسط 6یوضح جدول (
والتجریبیة في التطبیق درجات طالبات المجموعتین الضابطة 

حیث تراوحت متوسطات الدرجات البعدي لالختبار المھارى 
 -  4.56للمجموعة التجریبیة فى المھارات الرئیسیة ما بین (

 – 0.45) وتراوحت قیم االنحراف المعیارى ما بین (4.79
)، كما تراوحت متوسطات درجات للمجموعة الضابطة فى 0.51

) وتراوحت قیم 3.49 – 3.06(المھارات الرئیسیة ما بین 
)، وتراوحت قیم "ت" 1.27 – 0.85االنحراف المعیارى ما بین (

وتراوح مستوى الداللة  )6.92 – 2.76للمھارات الرئیسیة ما بین (

ً بین 0.001 – 0.008( ), مما یدل على وجود فرق دال إحصائیا
المجموعتین فى المھارات الرئیسیة لصالح طالبات المجموعة 

یبیة، أما االختبار المھارى ككل بلغ متوسط درجات طالبات التجر
)، كما 0.11) واالنحراف المعیارى (4.54المجموعة التجریبیة (

) 3.23بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة (
) 18.15)، وبلغت قیمة "ت" (0.33واالنحراف المعیارى (

ً  )، مما یدل على وجود فرق دال0.001ومستوى الداللة ( إحصائیا
بین المجموعتین فى االختبار المھارى لصالح طالبات المجموعة 

  التجریبیة، 

  
  ): یوضح متوسط درجات التطبیق البعدى لالداء المھارى لطالبات المجموعتین الضابطة والتجریبیة 7شكل (
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  جموعتین الضابطة والتجریبیة یوضح متوسط الدرجات الكلیة للتطبیق البعدى لالداء المھارى لطالبات الم): 8شكل (

ومن النتائج السابقة یتبین تحقق الفرض الثالث للبحث و ترجع ھذه 
النتیجة إلى أن التعلم التعاوني یطّور من مھارات المشاركة 
والتفاعل والتبادل بین الطالب ویمكن من خاللھ إعادة صیاغة 

 العدید
قدارتھم  من مواقف التعلم بشكل تعاوني مما یساعد علي تحسین

علي استخدام التعاون في مختلف المواقف التعلیمة وبالتالى تحسین 
قدرة المتعلم فى التحصیل واكتساب المھارات، وكذلك تبادل 
الخبرات المھاریة بین أعضاء الفریق التعاوني وتوجیھات القائمین 
على التدریس، لذا نجد أن مجموعة الطالبات التجریبیة قد تفوقن 

مھاري عن مجموعة الطالبات الالتي تعلمن بطریقة في األداء ال
 "البیان العملي التقلیدیة، وھذه النتیجة تتفق مع دراسة كل من 

وأخرون ورضوى رجب و عزة  ماضي ماجدة أسامة أبو ھشیمة و

سرحان، حیث أثبتت أن عینة الدراسة التي تعلمت باستخدام التعلم 
التي تعلمت باستخدام التعاوني قد إكتسبت المھارة أفضل من تلك 

    الطریقة التقلیدیة للتعلم.
دالة ینص على وجد فروق نتائج الفرض الرابع للدراسة الذى 

بین متوسطي درجات )   ≥0.05عند مستوى داللة (إحصائیا 
طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلى والبعدى 

ار صحة ھذا وتم اختبلصالح التطبیق البعدى". لالختبار المھارى 
الفرض باستخدام اختبار "ت" للعینات المرتبطة (المزدوجة) 
للمقارنة بین متوسطى درجات طالبات المجموعة التجریبیة فى 
التطبیقین القبلى والبعدى لالختبار المھارى، وجاءت النتائج كما 

  )10، 9) واالشكال (7ھو موضح بالجدول (

  درجات االختبار المھارى القبلى والبعدى لطالبات المجموعة التجریبیة  ): یوضح داللة الفروق بین متوسط7جدول (

متوسط  التطبیق المھارات الرئیسیة
 الدرجات

االنحراف 
 المعیارى

 اختبار "ت"
(ت) 

 المحسوبة
درجات 
 الحریة

مستوى 
 الداللة

خطوات اعداد وتجھیز الجیوب
 0.76 1.86 التطبیق القبلى

16.42 27 0.001 
 0.51 4.54 ق البعدىالتطبی

خطوات اخذ العالمات
 0.90 2.29 التطبیق القبلى

11.66 27 0.001 
 0.50 4.39 التطبیق البعدى

خطوات اعداد القماش للقص
 0.71 2.29 التطبیق القبلى

17.43 27 0.001 
 0.50 4.43 التطبیق البعدى

خطوات القص
 0.80 2.25 التطبیق القبلى

15.85 27 0.001 
 0.51 4.54 التطبیق البعدى

خطوات وضع شرائط التقویة 
والحشوات

 0.72 1.68 التطبیق القبلى
21.63 27 0.001 

 0.50 4.61 التطبیق البعدى

خطوات عملیة الحیاكة
 0.90 1.93 التطبیق القبلى

16.93 27 0.001 
 0.50 4.57 التطبیق البعدى

خطوات تنفیذ الجیب الخارجى
 0.88 1.79 لتطبیق القبلىا

16.28 27 0.001 
 0.49 4.36 التطبیق البعدى

 خطوات تنفیذ الجیب المسحور
 0.88 1.79 التطبیق القبلى

21.17 27 0.001 
 0.51 4.46 التطبیق البعدى

 خطوات تنفیذ الجیب العروة
 0.92 2.11 التطبیق القبلى

17.55 27 0.001 
 0.46 4.71 التطبیق البعدى

 خطوات تنفیذ الجیب الجانبى
 0.86 2.07 التطبیق القبلى

20.27 27 0.001 
 0.51 4.50 التطبیق البعدى

بطاقة مالحظة مستوى األداء 
 المھارى

 0.33 2.01 التطبیق القبلى
47.87 27 0.001 

 0.14 4.50 التطبیق البعدى
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بین متوسط  ) یبین نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق7الجدول (
درجات طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلى والبعدي 

حیث تراوح متوسط درجات التطبیق القبلى فى لالختبار المھارى 
) وتراوحت قیم االنحراف 2.29-  1.68المھارات الرئیسیة ما بین (

)، كما تراوح متوسط درجات 0.92  – 0.71المعیارى ما بین (
) 4.76  – 4.36فى المھارات الرئیسیة ما بین (التطبیق البعدى 

)، 0.51 – 0.46وتراوحت قیم االنحراف المعیارى ما بین (
 )21.63 – 11.66وتراوحت قیم "ت" للمھارات الرئیسیة ما بین (

) لجمیع المھارات، مما یدل على وجود 0.001بلغ مستوى الداللة (
ً بین التطبیقین فى المھارات ال رئیسیة لصالح فرق دال إحصائیا

التطبیق البعدى، أما االختبار المھارى ككل بلغ متوسط درجات 
)، كما بلغ 0.33) واالنحراف المعیارى (2.01التطبیق القبلى (

) واالنحراف المعیارى 4.50متوسط درجات التطبیق البعدى (
)، 0.001) ومستوى الداللة (47.87)، وبلغت قیمة "ت" (0.14(

ً بین التطبیقین فى االختبار مما یدل على وجود فرق  دال إحصائیا
  المھارى لصالح التطبیق البعدى.  

  
  ): یوضح داللة الفروق بین متوسط درجات االختبار المھارى القبلى والبعدى لطالبات المجموعة التجریبیة9شكل (

  
والبعدى لطالبات المجموعة التجریبیة ): یوضح داللة الفروق بین متوسط الدرجات الكلیة لالختبار المھارى القبلى 10شكل (

  
مما سبق یتبین تحقق الفرض الرابع للبحث، وترجع ھذه النتیجة 
إلى أن طریقة التعلم التعاوني تخلق نوع من المشاركة اإلیجابیة 
بین الطالب بحیث یشعر جمیع أعضاء المجموعة باالرتباط حیال 

م في نجاح أو فشل شركائھم، وتشجعھم على مراقبة زمالئھ
ً،  كما انھ یخلق نوع من  ً تعلیمیا المجموعة ومساعدتھم لیحققوا تقدما
التفاعل المعزز حیث أن كل فرد في المجموعة یقوم بتشجیع 
وتسھیل جھود زمالئھ لیكملوا المھمة ویحققوا ھدف المجموعة، 
ً تبادل المصادر والمعلومات فیما بینھم بأقصى  ویشمل ذلك أیضا

حیث أن إحساس الفرد . تغذیة راجعة فیما بینھمكفاءة ممكنة وتقدیم 
ً لتعزیز الموقف التعلیمي لكي یكون  ً مھما بالمسؤولیة یعتبر عنصرا

ً، وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كل من  ً تعاونیا أسامة أبو  "تعلیما
 باشا سمیحةو   السید سمیةوأخرون و ماضي ماجدة ھشیمة  و

ت باستخدام التعلم التعاوني حیث أثبتت أن عینة الدراسة التي تعلم
  0قد إكتسبت المھارة الیدویة بشكل جید

ینص على أن استخدام الذى  :نتائج الفرض الخامس للدراسة
التعلیم التعاونى یحقق فاعلیة فى تنمیة معارف ومھارات تعلم 
تقنیات الجیوب لدي طالبات االقتصاد المنزلي بكلیات التربیة 

  النوعیة 
الفرض باستخدام معادلة نسبة الفاعلیة، وقد  وتم اختبار صحة ھذا

) للحكم على الفاعلیة، وجاءت 0.6حدد ماك جوجیان النسبة (
  ) 12، 11) والشكل (8النتائج كما ھو موضح فى جدول (

  .): یوضح فاعلیة استخدام التعلیم التعاونى فى تنمیة معارف ومھارات تعلم تقنیات الجیوب للمجموعة التجریبیة8جدول (

متوسط  التطبیق دوات البحثأ
 نسبة التحسن نسبة الفعالیة الدرجة العظمى الدرجات

 االختبار المعرفى
 13.74 التطبیق القبلى

45 0.86 55.94% 
 41.78 التطبیق البعدى

بطاقة مالحظة مستوى 
 األداء المھارى

 2.01 التطبیق القبلى
5 0.83 49.96% 

 4.50 التطبیق البعدى
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) نسب الفاعلیة للتحصیل المعرفى واألداء 8دول (ویوضح ج
) على الترتیب وھى نسب 0.83،  0.86المھارى حیث بلغت (

أعلى من النسبة التى حددھا ماك جیوجیان للحكم على الفاعلیة، 
والذى استخدمتھ الباحثة كان التعلیم التعاونى مما یدل على أن 

ً، وقد أدى إلى تنمیة المعارف والمھارات لدي طالبات  فعاال
المجموعة التجریبیة، كما بلغت نسبة التحسن فى مستوى طالبات 
المجموعة التجریبیة فى كل من التحصیل المعرفى واألداء 

  %) على الترتیب. 49.96% ، 55.94المھارى (

  
  ة.): یوضح فاعلیة التعلیم التعاونى فى تنمیة التحصیل المعرفى لدى طالبات المجموعة التجریبی11شكل (

  
  ): یوضح فاعلیة التعلیم التعاونى فى تنمیة األداء المھارى لدى طالبات المجموعة التجریبیة.12شكل (

حیث  ومن النتائج السابقة یتبین تحقق الفرض الخامس للدراسة.
ً في إكتساب طالبات المجموعة  ً ملحوظا أظھرت النتائج إرتفاعا

وني للمعارف التجریبیة والتي تعلمت بطریقة التعلم التعا
والمھارات المتضمنة للوحدة موضوع الدراسة ( تقنیات الجیوب ) 
أفضل من تلك التي إكتسبتھا طالبات المجموعة الضابطة الالتي 
تعلمن بالطریقة التقلیدیة وترجع ھذه النتیجة إلى أن طریقة التعلم 
التعاوني،  ما یؤكد على أن التعلم لیس عملیة شخصیة ولكنھ عملیة 

عیة تتم بتعاون أفراد المجموعةإلكساب الطالب المعلومات اجتما
وفھم مشترك بینھم، ویؤدى ذلك لزیادة المساعدة والتماسك بین 

یحقق التعلم التعاوني الطالب معا ً لتحقیق الھدف المطلوب، حیث 
فوائد جمة من خالل حصول المتعلمون على تعزیزات كافیة خالل 

لتأثیر إیجابیا بین أفراد المجموعة ومحاولة كل طالب اعملیة التعلم 
الواحدة بالتماسك واالتصال الجید أثناء التعلم وزیادة الشعور 
باالنتماء للمجموعة وتنمیة روح التعاون التفاعل اإلیجابي بین 
أعضاء المجموعة الواحدة، وتبادل األراء واألفكار وتشجیع الجمیع 

فیھا للمعلومات  على المشاركة واستخدام والتأكد من فھم كل فرد
والمھارات الخاصة بموضوع الوحدة، أدى إلى زیادة الثقة أفراد 

أظھر للمتعلمین قدرتھم مما  واالعتماد على الذات المجموعة النفس
وساعدھم  على التعلم من ،  على التعلم من دون مساعدة خارجیة

كل ذلك أدى إلى تحقیق  خاللھ مھارات التفكیر العلیا واإلبداع،
  المجموعة التجریبیة مستوى عال االداء أثناء التعلم التعاون.طالب 
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