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 تنمیة مھارات طالبات قسم االقتصاد المنزلى من خالل تقنیات تنفیذ البلوزة الحریمى 
Developing the skills of Home Economics students through the Techniques of implementing 

the women's blouse 
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 جامعة طنطا  -كلیة التربیة النوعیة- مدرس المالبس والنسیج 
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   Introduction المقدمة
الطالبات وتنمیة مھاراتھم من أھم محاور تطویر  یعد تدریب

العملیة التعلیمیة  إذ أنھ كفیل بتزویدھم بالمھارات الالزمة لتحسین 
ً ، أداء أعمالھم ّل التعلم التشاركى نشاط مدروس یضّم عددا إذ یمث

من الخطوات المنتظمة، والتي تھدف بشكل رئیسي إلى تحقیق 
إحداث تغییر سلوكّي إیجابّي  والتى تسعى إلى، الغایات واألھداف

في جانب المھارات والقدرات المختلفة وتطویر األداء وبالتالي 
ً لدى الطالب ً إیجابیا   . إحداث تغیرا

والتعلم التشاركى یعمل على تنمیة وتطویر وتوسیع آفاق 
م والقدرة على حّل  ّ السلوكیات اإلداریّة في العمل، والتفكیر المنظ

تعامل معھا، والقدرة على التأقلم مع المشكالت المختلفة وال
وتنمیة مھارات االستماع واالبتكار واالتّصال ، التغیّرات

یتضح مما سبق أن التعلم ، والتواصل والعالقات واإلشراف
التشاركى نشاط انسانى مخطط لھ طبقا الحتیاجات الطالبات یھدف 

  . إلى إحداث تغییرات فى جوانب مختارة للنھوض بھم
راتیجیة التعلم التشاركى لتحقیق ھدف واحد، یكون لكل تستخدم است

فرد دور محدد لیعمل مع بقیة المجموعة حیث یحدث التعلم لجزء 
واحد بالممارسة الفعلیة ،أما بقیة األجزاء فیكون ناتج للتعلم من 
األقران ویجتمع أفراد المجموعة للتشاور والمناقشة حول األفكار 

لى فھو متمركز حول المتعلم ویؤكد واكتساب مھارات جدیدة وبالتا
   . على تفاعل المتعلمین مع بعضھم البعض

ویھدف البحث إلى تطویر المھارات والقدرات الفنیّة المرتبطة 
بشكل وثیق بالجانب العملي أو التطبیقي والذى البد أن یعطى لھ 
أولویة كبیرة لتأھیل الطالب لسوق العمل بجانب المحاضرات 

والكثیر من الجامعات تقوم بتخریج العدید من ، یةالنظریة والتطبیق
الطالب الذین ال یمتلكون المھارة والكفاءة المطلوبة لسوق العمل 
،ومن ھنا جاءت مشكلة البحث وھى تنمیة طالبات قسم االقتصاد 

  . المنزلى فى اكتساب مھارات تنفیذ البلوزة للمساعدة فى اتقانھا
   Statement of the problem مشكلة البحث 

ھل توجد تنمیة لمھارات الطالبات قسم االقتصاد المنزلى من  -1
  خالل تقنیات تنفیذ البلوزة الحریمى ؟ 

ما مدى فعالیة استراتیجیة التعلم التشاركى فى اكتساب  -2
المھارات األساسیة الخاصة بتنفیذ البلوزة الحریمى لطالبات قسم 

    االقتصاد المنزلى بكلیة التربیة النوعیة ؟
  Hypothesis  فروض البحث

توجد فروق ذات داللة احصائیة بین التطبیق القبلى والتطبیق  -1
البعدى الستراتیجیة التعلم التشاركى لتنمیة مھارات الطالبات بقسم 

  من خالل تقنیات تنفیذ البلوزة الحریمى.  المنزلىاالقتصاد 
اكتساب  توجد فاعلیة لتطبیق استراتیجیة التعلم التشاركى فى -2

المھارات األساسیة الخاصة بتنفیذ البلوزة الحریمى لطالبات قسم 
  . االقتصاد المنزلى

   Objectiveھدف البحث 
دراسة أثر تطبیق استراتیجیة التعلم التشاركى على مجموعة  -1

من طالب قسم االقتصاد المنزلى فى تنمیة المھارات الخاصة بتنفیذ 
  تقنیات البلوزة الحریمى  .

عالج ضعف الطالبات فى تنفیذ بعض التقنیات الخاصة بالبلوزة  -2
  . الحریمى

تأھیل الطالبات إلى سوق العمل بالتدریب على بعض التقنیات  -3 
  . الخاصة بتنفیذ البلوزة الحریمى

  Significance  أھمیة البحث
التدریب على بعض تقینات حیاكة البلوزة الحریمى لطالب قسم  -1

  . لى بھدف النھوض بالعملیة التعلیمیةاالقتصاد المنز
المساھمة فى رفع كفاءة وتأھیل طالب قسم االقتصاد المنزلى  -2

  لسوق العمل .
   Methodology منھج البحث

   . یتبع ھذا البحث المنھج الوصفى التحلیلى شبھ تجریبى التحلیلى
     Delimitations حدود البحث

حریمى المراد اكسابھا تحدید بعض تقنیات حیاكة البلوزة ال -1
 -األكوال  –األكمام  -للطالب ومنھا ( خطوط التصمیم للبلوزة  

األساور  ) ألھمیة ھذه  –البنس  –المردات  –فتحات الرقبة 
  التقنیات فى تنفیذ البلوزة الحریمى .

حدود زمانیة : تم التطبیق فى بدایة الترم الثانى للعام الجامعى  -2
2018/2019 .  

 –كلیة التربیة النوعیة  - كانیة : بقسم االقتصاد المنزلى حدود م -3
  . جامعة طنطا

حدود بشریة : مجموعة من طالبات الفرقة الثالثة بقسم   -4
  االقتصاد المنزلى .
 Terminology  مصطلحات البحث  

 Development تنمیة  -  1
)  على أنھا عملیة تحدث نتیجة 2001 - یعرفھا (محمود المساد

جموعة من العوامل والمدخالت المتعددة من أجل الوصول تفاعل م
      . إلى تحقیق تأثیرات فى حیاة اإلنسان

   Skills   مھارات  -2
) القدرة على األداء المنظم 1996-یعرفھ (عبد الرحمن عیسوى 
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المتكامل لألنشطة الحركیة أو العقلیة بدقة مع االقتصاد فى الوقت 
  . المحیطة بالعملوالجھد والتكیف مع الظروف 

  Technique  تقنیات -3
ھى الصنعة أو الطریقة التى ینفذ بھا عمل أى شئ وتشمل ترتیب 

، لمراحل بناء العمل الفنى تبعا لطبیعة ھذا العمل (نجوى شكرى
  . ) 2009-سھا أحمد 

 Blouse  البلوزة الحریمى -4
) بأنھا 2007-سحر على زغلول ، تعرفھا (كفایة سلیمان أحمد

طعة الملبسیة التى ترتدى من قبل النساء فى جمیع فصول السنة الق
،وتغطى النصف العلوى من الجسم وقد تكون بكم طویل أو نصف 
كم أو بدون أكمام ،وتتنوع خطوط تصمیمھا تبعا إلتجاھات 

  الموضة السائدة ،وترتدى مع الجونلة أو البنطلون أو مع التایور.
 اجراءات البحث : 

  Sample  عینة البحث
تكونت عینة البحث من مجموعة من طالبات قسم االقتصاد المنزلى 

 2019 /2018جامعة طنطا للعام الجامعى -بكلیة التربیة النوعیة 
   . ) طالب وطالبة30بلغ عددھم (

:  االطالع على الدراسات واألبحاث السابقة ذات الصلة أوال 
  بموضوع البحث  .

قنیات حیاكة البلوزة الحریمى :  تنمیة المھارات الخاصة بتثانیا 
لطالب الفرقة الثالثة بقسم االقتصاد المنزلى حیث تم عمل 
استطالع رأى حول التقنیات المختلفة التى تواجھ الطالبات صعوبة 

ومن ، البلوزات منفى تنفیذھا وقاموا بتنفیذ أربع مودیالت مختلفة 
بل خالل نتائج استطالع الرأى ومجموعة المودیالت المنفذة ق

تطبیق االستراتیجیة اجمع أن من أكثر النقاط التى بھا صعوبة 
تركیب األنفورم )  –عمل الكولة  –لدیھم ھى اآلتى ( عمل المرد 

وبعدھا تم تطبیق استراتیجیة التعلم التشاركى وتكلیفھم بتنفیذ 
تلى ، مودیالت )  لبلوزة حریمى 6مجموعة من المودیالت عدد (

یان لعرضھا على السادة المحكمین ذلك تصمیم استمارة استب
  الجراء التعدیل على بنودھا ولتحكیم المودیالت المنفذة.   

  وتم تنفیذ استراتیجیة التعلم التشاركى بالخطوات التالیة :  
تم طرح سؤال على الطالبات عن مدى اتقان عدة مھارات خاصة 

، وبعد اإلجابة على التساؤالت، بتنفیذ تقنیات البلوزة الحریمى
قامت مجموعة من الطالبات بتنفیذ أربع مودیالت من البلوزات 

االستراتیجیة (التعلم التشاركى ) على عینة البحث  طبقوبعد ذلك 

تلى ذلك تقسیمھم إلى مجموعات صغیرة لتنفیذ عدد من المودیالت 
  مودیالت ) . 6للبلوزة عدد (

ممیزات ولھذه االستراتیجیة العدید من الممیزات ومن أبرز ھذه ال
أنھا تساھم في بقاء الطالب في حالة تركیز وانتباه، كما أنھا تقوم 

كما أنھا تزید من ، لكي یكون فعاال في المناقشات الطالببتأھیل 
وعي الطالبات بوجود مجموعة من الفروقات في التفكیر بینھم، 
باإلضافة إلى ھذا فإنھا تعد تغذیة راجعة عن البیان العملى الذى تم 

  . تنفیذه
تستطیع الطالبة بعد تطبیق ومن أھم األھداف المراد تحقیقھا : 

  االستراتیجیة أن :
  . تتعرف على بعض خطوط تصمیم البلوزة الحریمى -1
  .  تتبع طریقة عمل الكم واألساور -2
 تنھى فتحات الرقبة للبلوزة الحریمى  . -3
 تتقن الخیاطات الداخلیة للبلوزة . -4

  Research Tool  أدوات البحث 
وكانت أداة البحث استمارة استطالع رأى لمعرفة مدى اتقان بعض 

استمارة ، المھارات الخاصة بتقنیات حیاكة المالبس الخارجیة
    . من المحكمین  الطالباتاستبیان لتقییم منتجات 

  Resultsنتائج البحث 
  الصدق والثبات ألدوات البحث 

  :أوال: الصدق التجریبي
  اط درجات المحاور بالمجموع الكلى)  أرتب1جدول  (

معامل األرتباط  مع   حورمال
 المجموع الكلى

المحور األول : مدى توافق 
 0.821 التصمیم مع الخامة واللون

المحور الثانى : تجمیع أجزاء 
 0.849 البلوزة

 0.905 المحور الثالث : التشطیب النھائى
یتضح من الجدول أن درجات األرتباط  عالیة وجمیعھا دالة عند 

بین المحاور والمجموع الكلى مما یدل على  0.01داللة   مستوى
  الصدق. 

  ثانیا : الثبات : 

  لتجزئة النصفیةاو ) معامل ألفا كرومباخ 2جدول (
 معامل االرتباط (التجزئة النصفیة) معامل كرومباخ الفا عدد البنود  البند

 0.894 0.917  15  أستمارة التقییم
)  یتضح ان معامل كرومباخ ألفا ذو قیم عالیھ 1من الجدول رقم (

  )  مما یؤكد ثبات االستمارة  .0.917(
)  یتضح ان معامل سبیرمان براون ذو قیم 2من الجدول رقم (

  ) مما یؤكد ثبات االستمارة  .0.894عالیھ (
  الستراتیجیةأوال: صور المودیالت قبل تطبیق ا

    
  ) مودیل بلوزة بمرد منفذ قبل تطبیق االستراتیجیة2شكل (  ) مودیل بلوزة بمرد منفذ قبل تطبیق االستراتیجیة 1شكل (



Rana Soliman. 379 
 

 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 

 

    
منفذ قبل  V) مودیل بلوزة بفتحة رقبة على شكل حرف 4شكل (  ) مودیل بلوزة بمرد منفذ قبل تطبیق االستراتیجیة3شكل (

  تطبیق االستراتیجیة
  ثانیا : صور المودیالت بعد تطبیق االستراتیجیة 

    
  ) مودیل بلوزة منفذ بعد  تطبیق االستراتیجیة6شكل (  ) مودیل بلوزة بمرد منفذ بعد تطبیق االستراتیجیة5شكل (

    
  اتیجیة) مودیل بلوزة  منفذ بعد  تطبیق االستر8شكل (  ) مودیل بلوزة بمرد منفذ بعد تطبیق االستراتیجیة7شكل (
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  ) مودیل بلوزة بمرد منفذ بعد  تطبیق االستراتیجیة10شكل (  ) مودیل بلوزة بمرد منفذ بعد تطبیق االستراتیجیة9شكل (

    ترتیب التصمیمات ونسب تحقیقھا للمحاور :  
  ) یوضح درجات التصمیمات و ترتیبھا ونسبة تحقیقھا للمحاور3جدول (

  
  الفرض األول :
:  توجد فروق ذات داللة احصائیة بین التطبیق  وینص على أن

لتنمیة القبلى والتطبیق البعدى الستراتیجیة التعلم التشاركى 

مھارات الطالبات بقسم االقتصاد المنزلى من خالل تقنیات تنفیذ 
 . البلوزة الحریمى

  Wilcoxon Wو خدام اختبار (ت)) الفرق بین التطبیق القبلى والبعدى الستراتیجیة التعلم التشاركى باست 4جدول ( 

االنحراف  العدد المتوسط  التطبیق
 المعیارى

معامل 
درجة  قیمة ت الخطأ

 الداللة Wilcoxon W الداللة الحریة

 0.005 2.8 0.000 9 6.46 1.16 3.68 10 21.7 قبلى
 1.5 4.76 10 40.5 بعدى

  

 
 اتیجیة التعلم التشاركى) یوضح الفرق بین التطبیق القبلى والبعدى الستر1شكل (
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بین متوسط  T - TESTیتضح من الجدول أنھ بحساب  قیمة الـ   
درجات التطبیق القبلى و متوسط درجات التطبیق البعدى فوجد أن 

وبمقارنة قیمة ت   6.46) المحسوبة  T- TESTقیمة ت ( 
بقیمتى ت الجدولتین والتى تساوى  6.46المحسوبة والتى تساوى  

عند مستوى  3.25، وتساوى   0.05توى معنویة عند مس 2.26
، فوجد أن قیمة ت  9وذلك عند درجة حریة   0.01معنویة  

وأن  0.01المحسوبة أكبر من ت الجدولیة عند مستوى معنویة 
ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین عند مستوى معنویة 

بأنحراف  21.7وبما أن متوسط التطبیق قبلى یساوى   0.01
 40.5ومتوسط درجات التطبیق بعدى یساوى  3.68ارى قدره معی

لذا فمتوسط درجات التطبیق قبلى  4.76بأنحراف معیارى قدره 
أقل من متوسط التطبیق بعدى وللتأكید تم استخدام أختبار 

Wilcoxon W   وھى  2.8االحصاء الالبارمیترى وكانت قیمتھ
وھى نفس   تعنى ان ھناك فرق جوھرى بین متوسطى المجموعتین

النتیجة السابقة ، مما یؤكد صحة الفرض وأھمیة تطبیق استراتیجیة 
التعلم التعاونى لتنمیة مھارات الطالبات بقسم االقتصاد المنزلى من 

  .  خالل تقنیات تنفیذ البلوزة الحریمى
  الفرض الثانى : 

وینص على أن : توجد فاعلیة لتطبیق استراتیجیة التعلم التعاونى 
ھارات الطالبات بقسم االقتصاد المنزلى من خالل تقنیات لتنمیة م

  تنفیذ البلوزة الحریمى .
  ) حساب الفاعلیة باستخدام ثابت بلیك  5جدول ( 

 الداللة ثابت بلیك المتوسط    

 یوجد  1.22 21.7 قبلي
       40.5 بعدي

وھى أعلى من  1.22یتضح من الجدول أن قیمة ثابت بلیك تساوى 
لى فاعلیة استراتیجیة التعلم التعاونى إلكساب مما یدل ع 1.2

  الطالبات مھارات تنفیذ البلوزة الحریمى . 
  :   Conclusionالخالصة 

من خالل معالجة الباحثة لموضوع البحث بشقیھ النظرى 
  والتجریبى أسفرت الدراسة عن النتائج التالیة : 

رات أدى تطبیق استراتیجیة التعلم التعاوني إلى تنمیة مھا -1
الطالبات بقسم االقتصاد المنزلى من خالل تقنیات تنفیذ البلوزة 

  الحریمى .
نجح البحث فى عالج بعض القصور فى بعض المھارات  -2

الخاصة بتقنیات البلوزة الحریمى لدى طالبات قسم االقتصاد 
ً من خالل جودة المودیالت المنفذة  المنزلى وظھر ذلك واضحا

  سب آراء المحكمین . بعد تطبیق االستراتیجیة ح
أنتجت الطالبات عدد من المودیالت المختلفة للبلوزة الحریمى  -3

  الذى یعتبر بمثابة تدریب لتأھیلھم لسوق العمل.
    Recommendationsالتوصیات

عمل المزید من استطالعات الرأى للطلبة لمعرفة قصور  -1
ھم الطالبات واستخدام استراتیجیة البیان العملي لرفع كفاءت

  المھاریة.
االھتمام بعمل الدورات التدریبیة الصیفیة وجعلھا الزامیة  -2

  لتخریج الطالب لتأھیلھم لسوق العمل. 
ضرورة االھتمام بتوجیھ برامج البحوث والدراسات نحو   -3

  الطالبات والطالب بجمیع مراحل التعلیم الجامعي المختلفة
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