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ملخص البحح:
ييدف البحث إلى قياس فاعمية التعمم التعاوني في رفع مستوى التحصيل المعرفي
واألداء المياري المرتبط بميارات تعمم تقنية الحابكات المنزلقة مقارنة بالطريقة التقميدية.
واشتممت عينة البحث عمى عدد ( )00طالبة بالفرقة األولى بقسم االقتصاد المنزلي كمية
التربية النوعية تم تقسيميم لعينة ضابطة عددىا ( )51درست المعارف والميارات المرتبطة
بوحدة تقنية الحابكات المنزلقة بالطريقة التقميدية (البيان العممي) ،مجموعو تجريبية عددىا
( )51درست بأسموب التعمم التعاوني وف ًقا لتخطيط الوحدة ،وقد قامت الباحثة بإعداد اختبار
تحصيمي معرفي يتضمن  84سؤال ( 54من أسئمة االختيار من متعدد 51 ،من أسئمة الصح
والخطأ 51 ،أكممي بكممة أو أكثر) واعداد مفتاح تصحيح االختبار لضمان موضعيتو .ثم عمل
مخطط لمدرس وفقاً ألسموب التعمم التعاوني باتباع استراتيجية التعمم التعاوني وتم عرضو عمى

السادة المحكمين إلبداء الرأي في تخطيط الدرس المقترح .وعمل مقياس تقدير عن طريق
وضع عبارات لقياس أداء الطالبات في كل ميارة وتحديد مستوى األداء .ومن أىم النتائج
التي توصل إلييا البحث فاعمية تطبيق أسموب التعمم التعاوني في تنمية معارف وميارات
إحصائيا
الطالبات في تعمم وحدة تقنية الحابكات المنزلقة حيث أسفرت عن وجود فروق دالة
ً

عند مستوى  0.01بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار المعرفي والمياري
لصالح البعدي لممجموعة التجريبية.
كممات المفتاحية :التعمم التعاوني  -الحابكات المنزلقة:
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The effectiveness of using cooperative learning in developing in
teaching knitting tools and machines on cognitive achievement and the
skills of sliding zippers technique among students of home economics at
the Faculty of Specific Education.
Abstract:
The research aims to measure the effectiveness of cooperative learning
in raising the level of cognitive achievement and skill performance related to
the skills of learning the sliding zippers technique compared to the traditional
method. The research sample included a number (30) students in the first year
in the Department of Home Economics, College of Specific Education, who
were divided into a control sample number (15) that studied knowledge and
skills related to the unit of sliding zippers technology in the traditional way
(practical statement), an experimental group number (15) studied by
cooperative learning method According to unit planning, the researcher has
prepared a cognitive achievement test that includes 48 questions (18 multiple
choice questions, 15 correct and error questions, 15 complete with one or more
words) and set up the test correction key to ensure its objectivity. Then he
made a plan for the lesson according to the method of cooperative learning by
following the strategy of cooperative learning and it was presented to the
arbitrators to express their opinion in planning the proposed lesson. And he
made an assessment scale by setting phrases to measure the students
’performance in each skill and determining the level of performance. Among
the most important results of the research was the effectiveness of applying the
cooperative learning method in developing the knowledge and skills of female
students in learning the unit of sliding zippers technology, as it resulted in a
statistically significant difference at the level of 0.05 between the control and
experimental groups in the cognitive and skill testing in favor of the post-test
group.
Key words: Cooperative learning - Sliding zippers
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املكدمة:
تكمن أىمية التعمم بأن يكون االىتمام موجياً إلى العممية التعميمية التي تعمل عمى إكساب

الطالبات المعمومات وتنمية مياراتيم وتحسين العالقات بين الطالب ليساعدىم في التعمم وبالتالي

تزداد كفاءة العممية التعميمية.

وتسيم طرق التدريس بدرجة كبيرة في تحقيق األىداف ألنيا ىي التي تحدد دور كل من

المعمم والمتعمم في العممية التعميمية وىي التي تحدد األساليب الواجب استخداميا واألنشطة الواجب

القيام بيا ومع تطور أساليب وطرق التدريس في اآلونة األخيرة نتيجة لتطور المجتمعات ،واستناداً
إلى عمم النفس التعميمي الحديث ،واألبحاث التربوية التي أخذت في الحسبان االزدياد المطرد لوعي

المدرسين ،وحاجتيم إلى تغيير النمط التقميدي في عممية التعميم وايجاد نوع أو أنواع بديمة ومن ىذه

األنواع طريقة التعمم التعاوني (كوثر كوجك.)0006،

ومع العمم أن من االستراتيجيات التي القت قبوالً است ارتيجيات التعمم النشط والتي من بينيا

استراتيجية التعمم التعاوني التي ليا أثر إيجابي وفعال في بقاء أثر التعمم لدى المتعممين مقارنة
بالطرق التقميدية فالتعمم التعاوني ىو احدى استراتيجيات التعمم التي جاءت بيا الحركة التربوية

المعاصرة بما لو من أثر إيجابي في التحصيل الدراسي لمطمبة حيث يتيح ليم فرص المشاركة
االيجابية والتعمم من بعضيم البعض في مجموعات صغيرة تتباين فييا قدراتيم عن طريق المناقشة

والحوار والتفاعل مع بعضيم ومع المعمم واكتساب خبرات التعميم بطريقة اجتماعية (تعاونية)
ويقومون معاً بأداء الميام واألنشطة التعميمية تحت توجيو المعمم فقط في الموقف التعميمي ليؤدي

في النياية إلى اكتسابيم المعارف والميارات بأنفسيم وتحقيق األىداف المرغوبة (سناء
سميمان.)0001،

وىناك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية التعمم التعاوني في مجال في تنمية

معارف وميارات الطالب في بعض مجاالت المالبس والنسيج ومن ىذه الدراسات ،دراسة ألفت محمد

فوده ( )0006والتي ىدفت إلى مقارنة أثر أسموب التعمم التعاوني باألسموب التقميدي في التحصيل
وعالقتو باالتجاه نحو ميارات استخدام الحاسب اآللي لدى الطالب وكذلك د ارسة مروج منذر

( )0006والتي ىدفت لمعرفة أثر استخدام التعمم التعاوني في تحصيل طمبة المرحمة الثانية في مادة
إدارة المنزل مقارنة بالطريقة التقميدية في التدريس.

أما دراسة شكري حامد ( )000٢فقد استيدفت دراسة أثر تطبيق أسموب التعمم التعاوني في

التحصيل واالحتفاظ بالمعمومات لدى الطالب ،فالتعمم التعاوني ىو أحد أساليب التعمم التي تتطمب من
المتعممين العمل في مجموعات صغيرة لحل مشكمة ما أو إلكمال عمل معين أو لتحقيق ىدف ما،
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حيث يشعر كل فرد من أفراد المجموعة بمسؤوليتو نحو مجموعتو فنجاحو وفشمو يمثل نجاح أو فشل
لم جموعتو ،لذا يسعى كل فرد من أفراد المجموعة لمساعدة األخرين وبذلك تشيع روح التعاون بينيم
(حسن شحاتو.)0006 ،

ىذا ما أكدتو نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة كدراسة مجدة مأمون ،نفيسة عموان

( )0056والتي ىدفت إلى قياس فاعمية التعمم التعاوني في رفع األداء المعرفي والميارى لمطالبات

في تنفيذ البطانة الخاصة بالمعطف الشتوي النسائي ،ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة
وجود فروق احصائية لصالح المجموعة التجريبية التي تعممت استراتيجية التعمم التعاوني لكالً من
التحصيل المعرفي واألداء الميارى مقارنة بالطريقة التقميدية.

ودراسة أسامة أبو ىشيمة ( )0051والتي ىدفت إلى قياس فاعمية التعمم التعاوني باستخدام

استراتيجية (التعمم التعاوني التكاممي "الجي جسيو") في رفع مستوى التحصيل المعرفي في األداء

الميارى المرتبط بميارات إنياء فتحة القميص الرجالي مقارنة وتوصمت النتائج إلى فاعمية التعمم

التعاوني في رفع التحصيل المعرفي واألداء الميارى المرتبط بميارات إنياء فتحة كم القميص
الرجالي.

أما دراسة سمية السيد ( )0050والتي ىدفت إلى قياس فاعمية التعمم التعاوني في تنمية ميارات

إعداد نماذج األكوال وقد توصمت النتائج إلى فاعمية التعمم التعاوني في تنمية ميارات األكوال كما

جاءت آراء الطالب ايجابية نحو استخدام التعمم التعاوني .بينما دراسة إيناس عبد العزيز وآخرون
( )0050ىدفت إلى قياس فاعمية التعمم التعاوني داخل المعمل المفتوح في برنامج تنفيذ العقدة
الصيني وتوصمت النتائج إلى ارتفاع مستوى التحصيل المعرفي والميارى وزمن التعمم لممجموعة
التجريبية والتي تعممت باستراتيجية التعمم التعاوني .وىدفت دراسة جييان نوار ( )0006إلى فاعمية

التعمم التعاوني والذاتي عمى مستوى التحصيل واألداء الميارى لوحدة النماذج لدى طالبات الفرقة
الرابعة والمقارنة بين الطريقتين في التدريس.

وتعتمد الدراسة الحالية عمى استخدام التعمم التكاممي التعاوني والذي يعرف باستراتيجية

الجيجسو حيث أكدت بعض البحوث اىمية تطبيق التعمم التعاوني في مجال المالبس والنسيج.

ونظ ارً ألن الحابكات المنزلقة تعتبر أحد أنواع اإلكسسوارات ووسائل الغمق اليامة لجميع أنواع

المالبس سواء حريمي أو رجالي أو حتى مالبس األطفال ،ويرتفع الطمب عمى ىذه اإلكسسوارات من

السوستة بناءاًعمى ارتفاع اإلنتاج في المالبس الجاىزة .وتستخدم السوستة بشكل يومي في معظم
المالبس باإلضافة إلى الحقائب واألحذية وغيرىا من األدوات واألمتعة التي نستخدميا باستمرار ،كما

أن ىناك أشكال وأحجام وألوان متعددة تجعميا دائماٌ مناسبة لمقطعة المضافة إلييا من حيث المظير
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والموضة في الممبس والتي تتعدد أنواعيا وأحجاميا والخامات المصنعة منيا مما يؤثر عمي جودة
الممبس الخارجي ومظيريتو.

وقد تستخدم السوست في المالبس لغرض جمالي لمديكور والزينة فيي تعمل عمى إضفاء شكل

جمالي لمممبس بجانب الغرض الوظيفي بكونيا جزء ىام لفتح وغمق القطعة الممبسية ،وليذا البد من
أن تستخدم سوست ذات جودة عالية وبمون يناسب القطعة الممبسية كما أنو في بعض األحيان قد

يكون تضاد لون السوستة مع القطعة الممبسية لو قيمة جمالية مقصودة بيدف تحسين شكميا ورفع

قيمتيا الجمالية.

وأوضحت دراسة ) John M. Cunningham& Akhil R. Nair (2016أن الحابكات

المنزلقة عبارة عن وسيمة لغمق فتحات المالبس تتكون من صفين من السنون عمى طول الحافتين

وفي وسطيا قطعة معدنية منزلقة يمكن تحريكيا في اتجاه واحد أو عكس االتجاه ،وتشير دراسة
سوسن رزق وآخرون ( )000٢أن أدوات الغمق تعتبر عامالً ىاماً وأساسياً يؤثر عمي جودة المنتج
الممبسي كما تعد محو ارً ىاماً لتحقيق رغبة المستيمك في الجانب الجمالي والوظيفي لمممبس .كما

تشير دراسة سمر مقالن ( )0050أن الحابكات تعتبر من الوسائل السريعة والسيمة في خمع وارتداء
الممبس والتي ال تتطمب مجيود أو وقت كبير ،والتي يمكن استعماليا لغمق الفتحات الموجودة في

المالبس مثل الفساتين ،أو البنطمون ،أو الجونمة ،أو تستخدم إلضافة شكل جمالي.

وتذكر دراسة ( Janis Finley )0000أن الشركات الكبرى العالمية تحرص عمى إجراء مجموعة

من االختبارات لمتأكد من مالئمة أدوات الغمق لمناحية الوظيفية لنوع وتصميم المنتج الممبسي من

حيث ثبات األلوان ،ثبات لون الطالء المستخدم في أدوات الغمق ،قوة التحمل ،الحجم ،مقاومة الحرارة
ومواد التبييض والمياه ،مقاومة الصدأ والكسر والتآكل ،باإلضافة إلى ضرورة مالئمة طريقة تركيب
أدوات الغمق مع الجانب السيكولوجي لممستيمك مما يؤثر مباشرة عمى األداء الوظيفي ليا.

وبدراسة رحاب جمعة وآخرون ( )0054لتأثير اختالف طريقة تركيب وأنواع الحابكات المنزلقة

عمى بعض خواص األداء الوظيفي لممالبس ،كانت أفضل النتائج المتحصل عمييا لصالح القماش
سنجل جرسيو مع نوع الحابكة المعدن وطريقة تركيب ضمعين والسنون ظاىرة وخيط الحياكة مزوي

وكثافة الغرزة 6سم بمعامل جودة  %500بينما كانت أقل النتائج لصالح أقمشة الشيفون ونوع
الحابكة العظم وطريقة تركيب الحابكة ضمع واحد ونوع خيط الحياكة مزوي وكثافة الغرزة 6سم

بمعامل جودة % 0٢.88وقدم البحث مجموعة من التوصيات والمقترحات تساىم في تطوير مستوي

جودة األداء الوظيفي لمحابكات المنزلقة المستخدمة في المالبس.
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أما دراسة منى عبد اليادي ( )0054أل ثر اختالف خامات السوست عمى متانة شد محبس
السوستة والتعرف عمى أنواع خامات أسنان السوست وأثرىا عمى جودة المنتج الممبسي ،توصل
البحث إلى أن أفضل متانة لقوة محبس السوستة كان لمنايمون ثم المعدن والعظم وكان البالستيك في
المرتبة األخيرة بينما جاءت أفضل نتائج الختبار قوة الشد واالستطالة لطرق تركيب وحياكة السوستة

بالمرد لممعدن والنايمون ثم السوستة البالستيك بشفتين ثم النايمون بشفة واحدة وفي المرتبة األخيرة

جاءت السوستة البالستيك بطريقة التركيب المرد.

ومن خالل العرض السابق لمدراسات نجد أنيا أكدت عمى فاعمية التعمم التعاوني في تنمية معارف

وميارات الطالب في بعض مجاالت المالبس والنسيج إال أنيا لم تتناول فاعمية استراتيجية التعمم
التعاوني في مجال تدريس تقنية الحابكات المنزلقة (السوست) كوحدة وقد وجدت الباحثة صعوبة

تنفيذ ىذه الوحدة من قبل الطالبات باإلضافة إلى الدقة في مراحل التنفيذ وقد يواجو البعض االستغناء
عن القطعة الممبسية التي تتعرض سوستتيا إلى التمف مثل كسر ألسنان السوستة أو االنحراف عن
مسارىا الصحيح أو خروج المزالق عن المجرى الخاص بو ،أو قد نضطر إلى تغيير السوستة التالفة

بالقطعة الممبسية وىذا األمر قد يكون شديد الصعوبة في بعض األحيان وتنشأ ىذه المشكالت

لمسوستة نتيجة عدم االختيار الصحيح لنوع خامة السوستة وطريقة تركيبيا في القطعة الممبسية مما
يؤثر عمى جودة المنتج الممبسي.

وبما أن الطريقة المتبعة في الفروق الفردية بين الطالبات واختالف مستوى تحصيميم وقدراتيم

في التعمم ما زالت قائمة عمى اإللقاء والتمقي ،وتعتبر تقنيات الحياكة من الميارات األساسية التي

يبنى عمييا الكثير من المقررات التالية ،ولكثرة عدد الطالبات فمن الصعب إتاحة الفرصة الستيعاب كل

طالبة وتوجيييا وارشادىا إلى معالجة األخطاء الخاصة بالتقنية حتى تصل إلى مستوى متقدم من
الميارة والتحصيل فكان البد من تطبيق استراتيجية لمتدريس مختمفة مما دعي الباحثة الستخدام

أسموب التعمم التعاوني لتنمية مياراتيم في تنفيذ ىذه التقنية وذلك لموصول ألفضل النتائج .ىذا ما

أوضحتو الدراسة االستطالعية ومن ىنا جاء موضوع الدراسة (فاعمية استخدام استراتيجية التعمم

التعاوني في تدريس أدوات وماكينات الحياكة عمى التحصيل المعرفي وتنمية ميارات تقنية الحابكات
المنزلقة لدي طالبات االقتصاد المنزلي بكميات التربية النوعية).
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تشاؤالت البحح:
تتمخص مشكمة البحث في التساؤالت التالية:
 .5ما فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في تدريس أدوات وماكينات الحياكة عمى التحصيل
المعرفي لدى طالبات كمية التربية النوعية قسم االقتصاد المنزلي لوحدة تقنية الحابكات المنزلقة؟

 .0ما فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني في رفع مستوى األداء الميارى لدي طالبات كمية
التربية النوعية قسم االقتصاد المنزلي لوحدة تقنية الحابكات المنزلقة؟

أهداف البحح:

ييدف البحث إلى:
تقصى فاعمية استخدام استراتيجية التعمم التعاوني عمى تنمية:

 .5التحصيل المعرفي لدي طالبات كمية التربية النوعية قسم االقتصاد المنزلي من خالل وحدة
تقنية الحابكات المنزلقة.

 .0الميارات العممية لدي طالبات كمية التربية النوعية قسم االقتصاد المنزلي من خالل وحدة
تقنية الحابكات المنزلقة.

أهنية البحح:
قد تسيم نتائج البحث في اآلتي:

 .5استخدام استراتيجية التعمم التعاوني قد يعطى مصدر جيد الكتساب بعض القيم االجتماعية
التي يتطمبيا المجتمع والتي قد يصعب اكتسابيا في طرق التدريس األخرى.

 .0تزويد الطالبات بالمعارف العممية والميارات الفنية التي تحقق ليم التكامل الفكري والتطبيقي
وتؤىميم لسوق العمل.

 .0حث الطالبات عمى التعاون والعمل بروح الجماعة وتقبل الرأي اآلخر.

 .8التشجيع عمى تطبيق واستخدام يقدم لممعمم أساليب حديثة وفعالة في التدريس لموصول
بالطالب ألقصى درجات التعمم بالتغمب عمى الفروق الفردية لدى الطالبات بتقديم أنشطة
تعميمية ضمن مجموعات غير متجانسة لربط الذين يعانون من صعوبات تعمم بأعضاء

المجموعة لتطور انتباىيم.
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حدود البحح:
اقتصر البحث عمي:

 .5الحدود الموضوعية :وحدة تعميمية في مقرر أدوات وماكينات الحياكة لميارة تعمم تقنية
الحابكات المنزلقة باستخدام إحدى طرق التعمم التعاوني (استراتيجية التكامل التعميمي

المجزأ).

 .0الحدود البشرية :طالبات الفرقة األولى بقسم االقتصاد المنزلي كمية التربية النوعية جامعة
دمياط في مادة أدوات وماكينات الحياكة.

 .0الحدود الزمنية :تطبيق التجربة في الفصل الدراسي األول لمعام الجامعي (– 005٢
 )0000بواقع (ساعتين نظري) (أربع ساعات تطبيقي).

 .8الحدود المكانية( :معامل قسم المالبس والنسيج  -كمية التربية النوعية جامعة دمياط).

فروض البحح:
" .5توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة (

) بين متوسطي درجات طالبات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي لصالح طالبات
المجموعة التجريبية".

" .0توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة (

) بين متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المعرفي لصالح التطبيق

البعدي".

" .0توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة (

) بين متوسطي درجات طالبات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار الميارى لصالح طالبات المجموعة

التجريبية".

" .8توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة (

) بين متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار الميارى لصالح التطبيق البعدي".

" .1يحقق استخدام التعميم التعاوني فاعمية ال تقل عن  0.6في تنمية معارف وميارات تعمم تقنية
الحابكات المنزلقة لدي طالبات االقتصاد المنزلي بكميات التربية النوعية".
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منوج البحح:
اتبع في ىذا البحث المنيج التجريبي من خالل تجريب استراتيجية التعمم المقترحة المتغير
المستقل (التعمم التعاوني) وقياس أثرىا عمى المتغير التابع (مستوي التحصيل المعرفي واألداء

الميارى) المرتبط بوحدة تقنية الحابكات المنزلقة.

 عينة البحث :اشتممت عمى عينة من طالب الفرقة األولى شعبة االقتصاد المنزلي بكمية
ائيا من قوائم الفصول إلى
التربية النوعية وعددىم ( )00طالبة وقد تم تقسيم العينة عشو ً
مجموعتين - :المجموعة التجريبية وعددىا ( )51طالبة والتي درست الميارات بأسموب

التعمم التعاوني.

 المجموعة الضابطة وعددىا ( )51طالبة والتي درست بالطريقة التقميدية بعد استبعاد أفراد
العينة االستطالعية.

أدوات البحح:
تضمنت أدوات البحث ما يمي:

 .5اختبار تحصيمي معرفي (قبمي /بعدي) لقياس تحصيل الطالب لممعارف والمفاىيم المرتبطة بميارات
وحدة تقنية الحابكات المنزلقة وقياس صدقو وثباتو.

 .0اختبار مياري (قبمي /بعدي) لقياس مدى رفع المستوى الميارى لمطالب المرتبط بميارات وحدة
تقنية الحابكات المنزلقة وقياس صدقو وثباتو.

 .0بطاقة مالحظة لتقويم األداء المياري لمطالب أثناء التعمم.

مصطلحات البحح:
الفاعلية  : EFFECTIVENESSىي القدرة عمى أداء األفعال الصحيحة او تحديد األثر
المرغوب أو المتوقع الذي يخدم غرض معين أو تعني القدرة عمي إحداث أثر حاسم في زمن التعمم

واألثر المتوقع لتحديد األىداف التي وضع من أجميا ويقاس ىذا األثر من خالل التعرف عمى الزيادة
أو النقص في متوسط درجات أفراد العينة في مواقف فعمية داخل معمل الدراسة ( فؤاد أبو حطب

وأمال صادق )0000 ،ويقصد بالفاعمية في ىذا البحث أثر التدريس باستخدام التعمم التعاوني عمي
النمو المعرفي والمياري لوحدة تقنية الحابكات المنزلقة والذي تم التعرف عميو وقياسو من خالل

درجات الطالب قبل وبعد تطبيق االستراتيجية التدريسية.
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التعله التعاوني  :COOPERATIVE LEARNINGاستراتيجية تدريس ناجحة يتم
تنفيذىا عن طريق تقسيم المتعممين إلي مجموعات من( )6:8متباينين في القدرات التحصيمية
يتعاونون معاً في أنشطة تعمم متنوعة لتحسين فيم موضوع التعمم ،وكل عضو في المجموعة ليس
مسئول عن تعممو فحسب ولكن يكون مسئول عن تعميم باقي أفراد مجموعتو ومن ثم يخمق جو من
اإلنجاز والتحصيل والمتعة أثناء العمل (محمد مصطفى الديب ، )0006 ،ويضيف (فخرى خضر،

 )0006أنو أسموب لمتعميم والتعمم يتم فيو تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة تضم كل منيا
مختمف المستويات التحصيمية ويتعاون طالب المجموعة الواحدة في ىدف أو أىداف مشتركة .ويقصد

بالتعمم التعاوني في ىذه الدراسة أسموب تدريس ناجح يتطمب من طالبات الفرقة األولى شعبة
االقتصاد المنزلي العمل في مجموعات صغيرة تختمف عن بعضيا في القدرات التحصيمية وباستخدام

أنشطة تعميمية متنوعة تنمي معارفيم وميارتيم في "تقنية الحابكات المنزلقة" بحيث يكون كل عضو
في المجموعة ليس مسئول عن تعممو فحسب ولكن يكون مسئول عن تعميم باقي أفراد مجموعتو.

استراتيجية التكامل التعميمي المج أز  :JIGSAWتعتمد ىذه اإلستراتيجية عمى تجزئ الموضوع الواحد

إلى موضوعات وميام فرعية تقدم إلى كل عضو من أعضاء المجموعة الواحدة وتكون ميمة المعمم

اإلشراف عمى المجموعات إضافة إلى تميزىا بتكامل المعمومات المجزأة من خالل أسموب جمعي يطمب

من كل متعمم تعمم جزء معين من الموضوع المراد دراستو في الموقف التعميمي ثم يعمم كل طالب ما

تعممو لزمالئو بعد ذلك وىذا يحدث االعتماد المتبادل بين التالميذ.

وعقب إنجاز كل مجموعة فرعية لميمتيا يعود كل تمميذ ممن أخذوا الميمات المتشابية عمى

مستوى الفصل إلى مجموعتو األصمية قبل إنجاز الميمة حيث يناقش زمالئو األصميين في الميمة
التي تعمميا إياىا وىو في نفس الوقت يتعمم من كل فرد في المجموعة التي أنجزىا (خالد العدواني،

.)000٢

املوارة  :KILLىي األداء السيل الدقيق القائم عمى الفيم لما يتعممو اإلنسان حركياً

وعقمياً مع توفير الوقت والجيد والتكاليف (أحمد المقاني وعمى أحمد )0000 ،أو ىو سمسمة من
الحركات التي يمكن مالحظتيا بشكل مباشر أو غير مباشر ويقوم بيا شخص معين أو عدد من

األشخاص أثناء سعييم لتحقيق اليدف أو أداء ميمة ،وتشمل الميارة عموماً خطوات محددة قابمة

لإلعادة والتكرار كمما لزم األمر لذلك برزت الحاجة إلي القيام بيذه الميارة (محمد محمود الحيمة
 )0005:٢٢،والمقصود بالميارة في ىذا البحث ىي اإلنجازات المكتسبة لطالبات الفرقة األولى
شعبة االقتصاد المنزلي نتيجة األداء الدقيق حركياً وعقمياً لوحدة تقنية الحابكات المنزلقة لتوفير
الوقت والجيد.
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احلابلات املنزلكة :ىي أداة من أدوات التثبيت ،بيا شريطين من القماش المنسوج لكالً منيما

شفة عمى شكل كردون وسمسمة من المعدن وجرار بو مقبض معدني ليقوم بغمق السمسمة إذا تحركت

في اتجاه محدد أو يتم فتحيا عند الحركة في االتجاه المعاكس (سوسن عبد المطيف وآخرون،
.)000٢

اإلطار النظري للبحح:
يعتبر التعمم التعاوني نموذج تدريس يتطمب من المتعممين العمل بعضيم مع بعض والحوار فيما
بعضا وأثناء ىذا التفاعل النشط تنمو لدييم ميارات شخصية
يتعمق بالمادة الدراسية وأن يعمم بعضيم ً

واجتماعية إيجابية ( كوثر كوجك )0006 ،فالتعمم التعاوني ليس مجرد وضع المتعممين في
مجموعات صغيرة تعمل عمى تنفيذ الميام التي يكمفيم بيا المعمم ولكن لمتعمم التعاوني مجموعة من

العناصر األساسية التي يجب توافرىا في الموقف التعميمي وىي :االعتماد المتبادل اإليجابي ،التفاعل

وجيا لوجو ،المحاسبة عمى المسؤولية الفردية واستخدام الميارات التعاونية بين المتعممين
المشجع ً
.وقد أثبتت الدراسات واألبحاث النظرية والعممية فاعمية التعمم التعاوني 0وأشارت إلى أن التعمم
التعاوني لو مزايا عدة تسيم في رفع

مستوي التحصيل األكاديمي والميارى.

طرق تلوين اجملنوعات التعاونية:
 – 5مجموعات مختمطة :عبارة عن مجموعات مختمطة القدرات ذات مدى واسع وتتضمن المجموعة
تمميذ ذو قدرة مرتفعة وآخر ذو قدرة متوسطة وتمميذ ذو قدرة منخفضة.

وأكدت دراسة مديحة محمد ( )0008إلى أنو كمما كانت المجموعات غير متجانسة كان أدائيا
أفضل في ممارسة السموك االجتماعي وتحقيق األىداف المعرفية واتقان الميارات العممية وذلك
ألن التالميذ المتفوقين في المجموعة سوف يعممون بصورة أكثر فاعمية في مساعدة زمالئيم

غير المتفوقين وبذلك يساعد عدم التجانس عمى تحقيق نتائج أفضل.

 - 0مجموعة متجانسة :يقسم فييا التالميذ إلى مجموعات متجانسة بحيث تكون ىناك مجموعات

عالية القدرات من التالميذ ومجموعات متوسطة وأخرى منخفضة القدرات ويوجد تقسيم آخر يتم

فيو التقسيم بناء عمى مستوى تحصيل التالميذ السابق ويتعاون أعضاء المجموعة الواحدة في

انجاز ميام تعميمية محددة ومن الجائز ان تتكون المجموعة مرة واحدة أو عدة مرات في العام
الدراسي أو الفصل الدراسي الواحد ومن الممكن أيضا أن يتم تغيير بعض أعضاء المجموعة بعد

االنتياء من كل وحدة تعميمية (ميرفت يحيى.)0055 ،
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 – 0التوزيع العشوائي :يتم التوزيع بناء عمى بطاقات صغيرة تحمل أرقام أو رموز عمى التالميذ
بحيث يدع المعمم التالميذ الذين يأخذوا أرقام من ( )5-1يجمسون معا كمجموعة ومن (-50
 )6مجموعة أخرى.

وأوضح محمد الزيات ( )0005أن المدة التي ينبغي أن تبقى بيا أفراد المجموعة معاً تتراوح

من أربعة إلى ثمانية أسابيع لتعطى الفرصة ألفراد المجموعة تكوين صالت وعالقات ايجابية بين

الطالب وتقبل بعضيم بعضاً كما يمكن تشكيل مجموعات طويمة األجل لمقيام بأعمال تتم من خالل

فصل أو سنة دراسية.

بالنسبة لمبحث موضوع الدراسة تم التوزيع داخل المجموعات بأسموب التوزيع المختمط كما

ذكر سامي سممان ( )0008حيث يقوم المعمم بدور الموجو من خالل:

 – 5تحديد األىداف التعميمية ذات العالقة بالمادة التعميمية تحديداً اجرائياً.

 – 0تحديد عدد األفراد لكل مجموعة وتوزيع الميام والمسؤوليات عمى أفراد المجموعة.
 - 0تنظيم الفصل الدراسي لمساعدة الطمبة عمى التعمم.
 – 8اثارة دافعية الطالبات عمى العمل في مجموعات.

 – 1مراقبة فاعمية المجموعة التعميمية والتدخل في الوقت الالزم ألداء العمل.

– 6تجييز المواد التعميمية الالزمة لمدرس وتوصيف العمل وتحديد معايير النجاح عمى المستوى
الفردي والجماعي.

 – 6تقويم أداء الطالبات وتقديم تغذية راجعة عن ىذا التقويم.

اسرتاتيجيات التعله التعاوني:
 – 1اسرتاتيجية التعله معاً:
أوضحت دراسة ميا العجمي ( )0000أنو يتم فييا تقسيم الطالبات إلى مجموعات تساعد

بعضيم البعض في كالً من الواجبات – الميام – فيم المادة العممية داخل المجموعة الواحدة وخارجيا

حيث يشارك بعضيم البعض في تبادل األفكار وذلك لتحقيق ىدف مشترك ويتم تقويم كل مجموعة

وذلك بمقارنة أداء المجموعة ككل باألداء السابق طبقاً لمتوسط األداء الفردي ألعضائيا فإذا زادت
درجة متوسط الالحق عمى السابق تفوز المجموعة وتستحق المكافأة.
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– 2اسرتاتيجية جيجشو (التعله التعاوني التلامل):
أوضح (محمد الديب )0006 ،أن ىذه االستراتيجية تقوم عمى تدعيم التعاون بين طالبات

القاعات الدراسية وتعزيز مبدأ تتالى األداء واألدوار وايجاد اعتماد إيجابي ومتبادل في المصادر
والمواد التعميمية واليدف والمكافأة وتقسيم الميام التعميمية.

وذكرت (مرفت يحيى )0055،يتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات كالً منيا يتكون من ()0-6

طالب غير متجانسين وتتحدد مسؤولية كل منيما في ايضاح أو تدريس أو شرح جزئية معينة

لمطالبات األخرين وتقوم ىذه االستراتيجية عمى أساس تحقيق التعاون بين األفراد من خالل أسموب

متشابك الترتيب من أجل تحقيق االعتماد المتبادل بين المتعممين في أثناء تفاعميم معاً في مجموعات

صغيرة وتسير ىذه االستراتيجية بتقسيم الطالبات إلى مجموعات عددىا ( )0-6ويتم تعيين قائد أو
خبير لكل مجموعة ويدرس الطالب المادة الدراسية مع التركيز عمى موضوعات منفصمة حيث يصبح

الطالب خبي ارً في ىذا الموضوع وتعقد االختبارات الفردية بحيث تغطى جميع الموضوعات ثم تتم مكافأة
الفريق الحائز عمى أعمى الدرجات.

 –3اسرتاتيجية تكشيه الطالبات وفكا ملشتويات التحصيل:
ذكرت (عفت الطنطاوي )0000 ،أنو يتم تقسيم الطالبات إلى مجموعات غير متجانسة تتكون كل

مجموعة من أربعة إلي خمس طالبات ليساعد بعضيم البعض ثم يعطى المعمم اختبار عمى المادة
العممية ال يسمح ألحد منيم أن يساعد اآلخر فيو وتبعاً لنتائج االختبار يقسم التالميذ مرة أخرى إلى

مجموعات متجانسة ويقدم اختبار أسبوعي لكل مجموعة وتحسب درجات كل عضو مع حساب الفرق

بين الدرجات السابقة والالحقة وتضاف إلى المجموعة األصمية والمجموعة الفائزة ىي التي تحصل
عمى أعمى الدرجات.

– 4اسرتاتيجية التنافص اجلناعي:
أوضحت (ميرفت يحيى )0055،اعتماد ىذه االستراتيجية عمى التنافس بين المجموعات من

خالل تقسيم التالميذ داخل الفصل إلى مجموعات تعاونية حيث يتعمم أفراد كل مجموعة الموضوع
الدراسي ثم يحدث تنافس بين مجموعة وأخرى من خالل أسئمة تقدم إلى المجموعات وتصحح إجابات

كل مجموعة وتعطى الدرجة بناء عمى اسيامات كل عضو في الجماعة حيث تعتبر الجماعة الفائزة

ىي الحاصمة عمى أعمى الدرجات.
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 – 5اسرتاتيجية البحح اجلناعي:
أكدت (أمل عمدة )0004 ،تركيز ىذه االستراتيجية عمى جمع المعمومات من مصادر متعددة

ويشترك الطالب في جمعيا ويسمى ىذا األسموب باالستقصاء التعاوني ويتميز بأنو يمكن استخدام
أنشطة متعددة في الجماعات الصغيرة وجمع معمومات عنيا ومناقشتيا ويتم اختيار موضوعات فرعية
من وحدة تدريسية وتقسم الموضوعات الفرعية إلى أعمال فردية يعمل الطالب عمى تنفيذىا
مستخدمين أسموب االستقصاء التعاوني ومناقشات الجماعة والتخطيط والمشروعات التعاونية والقيام

باألنشطة الضرورية الالزمة لجمع المعمومات من مصادر مختمفة داخل المؤسسة التعميمية إلعداد
تقارير المجموعة.

 – 6اسرتاتيجية ألعاب ومشابكات الفرق:
أوضحت محبات أبو عميرة ( )0000أنو يتم تقسيم الطالب إلى فرق دراسية ويتكون الفريق من

( )0-8أعضاء يدرسون الموضوع أو الوحدة التعميمية معاً ثم يقسمون بعد ذلك بناء عمى تحصيميم
ويحدث تسابق بين كل ثالث أو أربع طالب متجانسين تحصيمياً في الوحدة أو الموضوع الذي درسوه
ويتيح ىذا األسموب االنتقال من فريق آلخر في ضوء نتائج المسابقات.

ويرجع اختراع الحابكات المنزلقة إلى العالم  Elias Haoفي عام  5415م ،وأطمق عمييا

(أداة غمق المالبس األوتوماتيكي المستمر) لكنيا كانت عرضة لمقطع والصدأ بسيولة مع إمكانية

فتحيا في أي وقت وذات تكمفة مرتفعة جداً ( ،)BBC Arabic, 2017وفى عام 54٢5م قام العالم

 Waiker.Mrبابتكار الحابكات بيدف تسييل عممية فتح وغمق الممبس ( رحاب رجب،)0051 ،

وفى عام 54٢0م قام العالم  Etkomb Judsonأمريكي الجنسية بتسجيل براءة اختراع عن أداة
كان يستخدميا لربط حذائو سميت باسم " قفل األبذيم" والمكونة من صفين أحدىما عبارة عن سمسمة
من الخطافات واألخرى سمسمة من األعين وبالضغط عمييم فإنيم ينطبقان عمى بعض ،كما قام

بتصميم أداة عند سحبيا فإنيا تتحرك عمى الصفين وبالتالي تقربيم مع بعض وتصبح مغمقة ،وكان
من عيوب ىذه الحابكة أنيا تنقطع بسيولة ( سمر مقالن )0050 ،بينما قام العالم السويدي

 Gideon Sunbackعام 5٢56م بتطوير ىذا االختراع حيث استخدمت الحابكة في المحفظة
الموجودة بحزام لمخصر كأحد مكمالت مالبس الطيران في الواليات المتحدة األمريكية.

بينما عام 5٢06م قامت اليابان بتصنيع الحابكات باالسم المستخدم حتى اآلن وىو Check

 ( Markسوسن رزق وآخرون ،)000٢ ،وتوالى بعد ذلك إنتاج أنواع متعددة منيا مثل الحابكات
المستورة  Concelثم الحابكة ذات األجزاء المنفصمة ،تالىا إنتاج الحابكات العظم ،ثم الحابكات

البالستيك Coil Zippers ،بعدىا تم إنتاج الحابكات الحديدية التي تأخذ حرف  Yبعدىا ظيرت
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األنواع التي تستخدم أثناء الطيران أو الغوص بحيث تكون حاجزة لميواء والماء ،بعد ذلك تم إنتاج
الحابكة الزجزاجية  ،ثم الحابكة ذات النيايات المفتوحة ،وفى عام 5٢44م تم إنتاج الحابكات

البالستيكية المطاطة بينما في عام 5٢٢٢م تم إنتاج الحابكات البالستيك الشفافة ( رحاب رجب،

.)0051

وتتلون احلابلات املنزلكة من مخص أجزاء رئيشيى (شلل  )1هي:
 .5األسنان وىي الجزء الموجود عمى جانب الحابكة والتي تتداخل عند اإلغالق مع بعضيا ،ويوجد
منيا نوعان األول ذو عناصر متصمة  Continuous Elementsويمتاز ىذا النوع بقوة
التحمل والمرونة ،أما النوع الثاني فيو ذو (أسنان) عناصر منفصمة Separate Elements

والذي يمتاز بالمتانة والقوة وقمة المرونة وثقل الوزن (سوسن رزق وآخرون .)000٢،

 .0الشريط ىو الجزء المكون لجانبي الحابكة وىو الذي يتم من خاللو حياكة الحابكة مع الممبس،
ويثبت بو األسنان ،وتتكون كل حابكة من شريطان متقابالن ومتساويان ،ويصنع الشريط من
األقمشة المنسوجة باستخدام خامة القطن  500%أو القطن المخموط (رحاب رجب.)0051 ،

 .0الجرار فيو الجزء المتحرك الذي يتم من خاللو تعاشق أسنان الحابكة ومن ثم إحداث الغمق،
ويزود ىذا الجرار بجزء صغير لتسييل عممية االستخدام.

 .8الحاجز العموي يتم تركيبو عمى الجزء العموي من الشريط لضمان عدم تمف الحابكة نتيجة
لخروج

الجرار بعد إنياء عممية الغمق.

 .1الحاجز السفمي يتم تركيب ىذا الحاجز عمى الطرف السفمي من شريط الحابكة لضمان عدم
خروج الجرار من مكانو بعد االنتياء من الفتح .واختيار نوع السحاب يتوقف عمى حسب تصميم
الموديل ونوع القماش ومكان الفتحة (سوسن عبد المطيف وآخرون.)000٢ ،
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شكم ( )1أجزاء انحابكت انًنزنمت
وتقسم الحابكات المنزلقة وفقاً لنوع الخامة التي تصنع منيا األسنان إلى ثالثة أنواع ىي:

 .5حابكات معدنية حيث تكون األسنان من خامة (النحاس واأللومنيوم والنيكل) وىي تستخدم في

المالبس ذات الخامات السميكة ،وتأخذ ألوان مختمفة منيا المون الفضي والفضي المؤكسد،

والذىبي والذىبي المؤكسد ،واألسود المؤكسد.

 .0حابكات بالستيكية حيث تكون األسنان غير منفصمة ويتراوح عرضيا ما بين 5مم 50 :مم.

 .0حابكات بالستيكية عاجية (العظم) حيث تكون األسنان بيا منفصمة ،وتمتاز بشكل جذاب،
ويتراوح عرض األسنان ما بين 0مم51 :مم ،وىذا النوع مناسب لالستخدام مع أقمشة التريكو
السميكة أو متوسطة السمك (رحاب رجب.)0051 ،

بينما تقسم الحابكات المنزلقة من حيث الوظيفة إلى األنواع التالية شكل (:)0

 .5حابكات (ذات نياية مغمقة) وذلك كما في شكل ( 0-ث) وىي تستخدم في التي شرت والبنطمون
والجونمة .حابكات (ذات نياية مفتوحة منفصمة) وتستخدم في السوتيرات سواء الرجالي أو
الحريمي أو األطفال.

 .0حابكات (ذات نياية مفتوحة متصمة) وىي تستخدم في السوتيرات الحريمي والرجالي واألطفال.
 .0حابكات (ذات اتجاىين مغمقة) شكل ( 0-أ) وتستخدم في سالوبيتات األطفال.
 .8حابكات (ذات اتجاىين منفصمة) وىي تستخدم في بدل العمال.

 .1حابكات (مفتوحة من أعمي) شكل ( 0-ج) تستخدم في مالبس رجال اإلطفاء.
 .6حابكات (خمفية) تستخدم في المفروشات والحقائب.

 .6حابكات (ذات اتجاىين وجو لوجو) (0-ب ،ت) وتستخدم في الحقائب.
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شكم ( )2بعض أنىاع انحابكاث انًنزنمت
بينما تستخدم الحابكة ذات الضمع الواحد وذات الضمعين في الجونالت والبنطمونات الحريمي
وبعض مالبس األطفال ،بينما تستخدم الحابكات غير المرئية مع فساتين السيرة والجونالت
والبنطمونات الحريمي ،أما الحابكات المغطاة بمرد فستخدم بكثرة في البنطمونات الحريمي والرجالي.

بينما تستخدم الحابكات المفتوحة في السوتير ،وتستخدم الحابكات المغمقة في فتحة الرقبة في
السويت شيرت والبولو شيرت ،بينما تستخدم الحابكات المغمقة الزخرفية في الجيوب مختمفة األشكال

ذات الحابكة الزخرفية (سوسن عبد المطيف وآخرون )000٢،كما أوضحت دراسة ()0006
 Marjorie Bakerبعض طرق تركيب الحابكات المنزلقة ومنيا ذات الضمع الواحد وذات الضمعين.

طرق تركيب احلابلات:
الطرق املختلفة لرتكيب احلابلات:
يعد استخدام الحابكات من إحدى الطرق المعروفة في إغالق فتحات المالبس ،وتطورت

صناعة الحابكات المنزلقة (السوست) حتى وصمت لشكميا الحالي ،وتعددت أنواعيا وأطواليا وألوانيا
وأشكاليا.

شروط اختيار احلابلات:
 .5أن يتالءم لون الحابكة مع لون القماش المستخدم لو.

 .0أن يتالءم طول الحابكة مع طول الفتحة التي تستخدم ليا.
 .0أن يتالئم نوع الحابكة مع نوع وسمك القماش.

 .8توجد سوست تناسب كل أنواع األقمشة منو ماىو مصنوع من البالستيك ومنو المصنوع من
المعدن ومنو الخاص بالسروال ،ومنو قابل لمفصل وىو الخاص بالسترات.
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طريكة تركيب احلابلة (الشوستة) وتجبيتوا يلون على الوجى التالي:
 .5تثبيت السوستة ظاى ارً أو مخفياً حسب الطمب وحسب القماش.

 .0تستخدم السوستة المعدنية الثقيمة في األقمشة ذات الوزن الثقيل (السميك).
 .0ويكون تركيب السوستة عمى الوجو التالي:

• يكوى شريط السوستة حتى ال ينكمش بعد الغسمة األولى.

• توضع قطعة مبممة فوق السوستة المغمقة ويكون شريط السوستة من الجيتين وال تكوى أسنانو.
• من الممكن تقصير طول السوستة حسب الطول المطموب.

 .8يقص الطول الزائد لمسوستة تحت الموقع الجديد بحوالي سنتيمتر.

 .1تكوى ثنية الفتحة من الداخل قبل تدبيس السوستة ،ثم تسرج الفتحة لمنع التمدد أثناء خياطة
السوستة.

 .6تبدل رجل غرزة الماكينة بأخرى خاصة بغرزة السوستة.

 .6يفتح السوستة ويسرج عمى طرفي الفتحة ثم يخيط من أعمى الجانب الواحد نزوالً إلى األسفل ،ثم
حول الفتحة صعوداً إلى الجانب اآلخر حتى رأس السوستة.

 .4إذا كان القماش خفيفاً أو ذا وبر يخيط كل جانب من السوستة من الرأس إلى أول الفتحة.

 .٢ال يمط القماش عند تدبيس السوستة لمثوب وبدالً من ذلك يرخى الثوب قميالً حول السوستة.

 .50يقاس طول فتحة الثوب قبل استبدال السوستة بأخرى.

 .55لمطابقة النقش المقمم أو المربع أو المشجر في الثوب ،يدبس جانب السوستة في مكانو ،ثم

يغمق السوستة ،ويثبت الجانب اآلخر منو عمى الثوب بحيث يتطابق النقش مع الطرف اآلخر.

 .50تخيط السوستة ثم تحاك من أعمى إلى أسفل عمى كال الجانبين.

 .50يثبت طرفا السوستة العمويان بأن يخاط شريطا السوستة فوق األسنان باليد أو بالماكينة ،وذلك
بأن يدخل طرف شريطي السوستة في ثنية الياقة أو تحت البطانة أو تحت البييو أو تحت الشريط
(الباندة) ثم يثبت بعده قطب يدوية أو حياكات ماكينة.

إجراءات الدراسة:
 .5تم االطالع عمى المراجع المتخصصة والدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بموضوع البحث

وتحميميا واالستفادة منيا ،لموقوف عمى محتوى الوحدة موضوع الدراسة وكذلك استراتيجية التعمم
المستخدمة.
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 .0تحديد محتوى الوحدة:
تم تخطيط الدروس وفقاً ألسموب التعمم التعاوني باتباع استراتيجية التعمم التعاوني التكاممي:

أوالً :إعــــــــداد الوحدة التعميمية -:قامت الباحثة بإعداد وحدة تعميمية لتنمية معارف وميارات
الطالبات في تعمم تقنية الحابكات المنزلقة ممحق رقم (  ) 5وقد قامت الباحثة بتنظيم محتوى

الوحدة بصورة منطقية مع مراعاة الترابط بين أجزائيا ،كما قامت بضبط وتقويم الوحدة ،فقد تم
عـرض الوحدة عمى مجموعة من األساتذة المتخصصين " ممحق رقم (  " ) 6لمتأكد من سالمتيا
من الناحية العممية والفنية ،ولقد أجمع األساتذة المتخصصين عمى صالحية الوحدة لمتطبيق مع
إبداء بعض المقترحات بخصوص تقميل عدد األسئمة ومراعاة السيولة ووضوح الصياغة ،وقد تم

التعديل طبقاً لمقترحاتيم.

ثانياً :إعداد أدوات تكويه الوحدة التعلينية- :
• اختبار تحصيمي معرفي لتقويم المعمومات والمعارف المتضمنة في الوحدة التعميمية.
• اختبار تطبيقي لقياس األداء المياري الذي يتضمنو الوحدة التعميمية.
• بطاقة مالحظة لتقويم المخرجات الناتجة عن تطبيق االختبار.
 -5االختبار التحصيلي املعريف " :ممحق رقم (" )0
تم عمل اختبار معرفي لحاجة البرنامج التدريبي إلى اختبار تحصيمي لقياس مستوى تحصيل

المعمومات التي تم اكتسابيا من خالل دراسة الوحدة التعميمية وقد احتوى االختبار التحصيمي

لممعمومـــات عمى عدد ( )84ســؤال ،قسمت إلى ( )54ســـؤال اختيار من متعدد )51( ،سؤال صح
وخطأ ،و( )51سؤال أكممي بكممة واحدة أو كممتين فقط ،وتتم اإلجابة في نفس ورقة األسئمة "
نموذج األسئمة ".
 -0تصحيح االختبار التحصيلي - :ممحق رقم ()0
قامت الباحثة بتصحيح االختبار التحصيمي المعرفي طبقاً لمفتاح التصحيح ،وىو عبارة عن

نموذج لكراسة االختبار يحتوي عمى رقم اإلجابة واإلجابة الصحيحة في كل سؤال وتم توزيع الدرجات

عمى األسئمة حيث حدد لكل سؤال درجة واحدة ،أي أن مجموع درجات االختبار التحصيمي ()84
درجة.
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 -0االختبار التطبيكي املواري " :ممحق رقم ()8
تم تصميم اختبار تطبيقي " مياري" لمحكم عمى فاعمية الميارات التي تتضمنيا الوحدة التعميمية،

فاالختبارات التطبيقية تستخدم كوسائل موضوعية لتقدير الكفاءة التي تؤدي بيا ميام العممية "
الحسية ،اإلدراكية ،الحركية.
 -8بطاقة مالحظة " :ممحق رقم ()1
قامت الباحثة بتصميم بطاقة مالحظة لتقييم أداء الطالبات ،وتم عرضو عمى مجموعة من

األساتذة متخصصي المالبس والنسيج ،بيدف التحقق من صدق محتوى البطاقة وبنودىا المقترحة،

وابداء الرأي في مدى مالءمة ىذه البنود لممحتوى ،وكان ليؤالء المحكمين بعض المقترحات بتعديل

بعض العبارات ،وقد راعت الباحثة ذلك أثناء كتابة البطاقة في صورتيا النيائية ،وقد احتوت بطاقة
المالحظة عمى ميزان تقدير خماسي وقد راعت الباحثة عند تقسيم بنود البطاقة التتابع المنطقي.

التصحيح :تم التصحيح بواسطة ثالثة من المتخصصات من قسم المالبس والنسيج بالكمية ،عن

طريق وضع عالمة أمام التقدير الذي ينطبق عمى البند الموجود في البطاقة ،وتم ترجمة العالمات
التي وضعت إلى  1درجات لألداء الممتاز ،و 8درجات جيد جداً ،و 0لألداء الجيد ،و 0لألداء
المتوسط ،ودرجة واحدة لألداء الضعيف.

الدراسة االستطالعية:
أ  -تم التطبيق عمى عينة استطالعية قواميا ( )4طالبات من طالبات الفرقة األولى قسم االقتصاد
المنزلي بكمية التربية النوعية جامعية دمياط وقد تم تطبيق قبمي لالختبار المعرفي والميارى.

ب – شرح ميارة تنفيذ وحدة تقنية الحابكات المنزلقة بأسموب التعمم التعاوني.
ج – تطبيق االختبار المعرفي والميارى تطبيق بعدى.

األساليب اإلحصائية املشتخدمة:
استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية ( )SPSS 22في إجراء

التحميالت اإلحصائية واألساليب المستخدمة في الدراسة وىي:

 -5معامل ارتباط سيبرمان.
 -0معامل ألفا كرو نباخ.

 -0المتوسط واالنحراف المعياري.

 -8اختبار "ت" لمعينات المستقمة.

 -1اختبار "ت" لمعينات المرتبطة (المزدوجة).
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 -6معادلة نسبة الفعالية.

صدق وثبات أدوات البحح:
ويقصد بصدق االختبار أن تقيس أسئمة االختبار ما وضعت لقياسو ،وقامت الباحثة بالتأكد

من صدق االختبار بطريقتين:

 - 1صدق احمللنني:
عرضت الباحثة االختبار عمى مجموعة من المحكمين متخصصين في مجالي المالبس والنسيج
والدراسات التربوية وأسماء المحكمين بالممحق رقم ( ،)6وقد استجابت الباحثة آلراء المحكمين وقد تم
التعديل بناءاً عمى مقترحاتيم ،وبذلك خرج االختبار التحصيمي في صورتو النيائية  -انظر الممحق

رقم (.)0

 - 2صدق االختبار:
أوال :االتشاق الداخلي Internal Validity
يقصد بصدق االتساق الداخمي مدى اتساق كل سؤال من أسئمة االختبار مع الميارة التي ينتمي

إلييا ىذا السؤال ،وقد قامت الباحثة بحساب االتساق الداخمي لالختبار وذلك من خالل حساب
معامالت االرتباط بين درجات كل سؤال والدرجات الكمية لمميارة التي ينتمي إلييا.

ثانيا :الصدق البنائي Structure Validity
يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األىداف التي تريد

األداة الوصول إلييا ،ويبين مدي ارتباط درجات كل ميارة بالدرجات الكمية لالختبار.

ثبات االختبار التحصيلي :Reliability
يعني االستقرار في نتائج االختبار وعدم تغييرىا بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعيا عمى أفراد

العينة عدة مرات خالل فترات زمنية معينة ،وقد تم حساب معامل ثبات االختبار التحصيمي بالطرق

اآلتية:

الثبات باستخدام التجزئة النصفية :تم التأكد من ثبات االختبار التحصيمي المعرفي وجاءت

قيمة معامل الثبات  0641٢-06664وىي قيم دالة عند مستوى  0605مما يدل عمى ثبات االختبار
التحصيمي.

ثبات معامل الفا :جاءت قيمة معامل الفا  06400عند مستوى  0605وىي قيمة مرتفعة

مما يدل عمى ثبات االختبار التحصيمي القترابيا من الواحد الصحيح.
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جذول رلى ()1
َىضح ثباث االختبار انًعرفٍ
انتجزئت اننصفُت
انذالنت
يعايم االرتباط
86050 -86760

86825

يعايم انفا
لُى االرتباط انذالنت
86082

8681

ثانيا :ثبات االختبار املوارى:
تم حساب معامل االرتباط بين درجات الطالبات في االختبار الميارى التي يعطييا لجنة من

المصححين (عدد ثالث) بعد التعمم ثم أعيد االختبار عمى نفس العينة مرة أخرى بعد ( 51يوم) من

تاريخ التطبيق األول وجاء معامل االرتباط بينيم ( )06408مما يدل عمى ثبات االختبار الميارى.
جذول رلى ()2
نتىضُح ثباث االختبار انًهاري
انًجًىعت
األداء انًهاري بعذي1
األداء انًهاري بعذي2

يعايم االرتباط
8.034

لًُت االحتًال
86810

يستىي انذالنت
دال عنذ 8685

تلافؤ اجملنوعتني:
لمتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية في مستوى التحصيل المعرفي والميارى

لمطالبات قبل دراسة المحتوى موضوع التعمم تم استخدام اختبار (ت) كما يوضح الجدول التالي:
جذول ()3
انفرق بُن يتىسطٍ درجاث طالب انًجًىعتُن انضابطت وانتجرَبُت فٍ انتطبُك انمبهٍ
اختبار "ث"
االنحراف
انًجًىعاث يتىسظ
أداة انبحث
يستىي
درجاث
(ث)
انذرجاث انًعُارٌ
انبحثُت
انذالنت
انحرَت
انًحسىبت
انًجًىعت
4.40
15.06
االختبار
انتجرَبُت
8.740
54
8.32
انًعرفٍ
انًجًىعت
انتحصُهٍ
4.61
15.57
انضابطت
انًجًىعت
26517 106453
انتجرَبُت
االختبار
86054
54
8646
انًهاري
انًجًىعت
26461 106537
انضابطت

يبين نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية

والضابطة في التطبيق القبمي حيث بمغت قيمة "ت" ( )0.00ومستوى الداللة ( )0.684في التحصيل

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 606 -

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني ...

المعرفي قبل استخدام التعميم التعاوني ،بينما بمغت قيمة "ت" ( )0.86ومستوى الداللة ( )0.418في
االختبار الميارى

مما يدل عمى عدم وجود فرق دال احصائياً ،مما يدل عمى تكافؤ طالبات المجموعتين.

نتائج اختبارات الفروض االحصائية للدراسة:
نتائج الفرض األول للدراسة :ينص الفرض األول عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيا عند
مستوى داللة ( )0.01 ≤ بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في
التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي لصالح طالبات المجموعة التجريبية" ،والختبار صحة ىذا

الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة لممقارنة بين متوسطي درجات طالبات
المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار ،وجاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول

(.)8

جذول (:)4
َىضح دالنت انفروق بُن يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت وانًجًىعت انضابطت فٍ
انتطبُك انبعذٌ نالختبار انتحصُهٍ انًعرفٍ.
أداة انبحث

انًجًىعاث يتىسظ
انذرجاث
انبحثُت

االختبار
انتحصُهٍ
انًعرفٍ

انًجًىعت
انتجرَبُت
انًجًىعت
62.25
انضابطت
44.10

االنحراف
انًعُارٌ (ث)
انًحسىبت

اختبار "ث"
درجاث يستىي
انحرَت انذالنت

3.78
14.310

54

8.881

4.50

الجدول ( )8يبين نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي المعرفي حيث بمغ متوسط

درجات طالبات المجموعة التجريبية ( )88.54واالنحراف المعياري ( )0.60وبمغ متوسط درجات

طالبات المجموعة الضابطة ( )60.01واالنحراف المعياري ( ،)8.1٢كما بمغت قيمة "ت"
( )58.05٢ومستوى الداللة ( ،)0.005وتتفق ىذه النتيجة مع معظم الدراسات المرتبطة باستخدام

التعمم التعاوني في التدريس والتي تؤكد وجود فرق دال إحصائياً بين المجموعتين في االختبار
التحصيمي المعرفي لصالح طالبات المجموعة التجريبية .وقد أثبتت دراسة (جييان نوار )0006 ،إلى

فاعمية التعمم التعاوني والذاتي عمى مستوى التحصيل المعرفي لوحدة النماذج لدى طالبات الفرقة
الرابعة والمقارنة بين الطريقتين في التدريس حيث جاءت الفروق دالة إحصائياً بين المجموعتين
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
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نتائج الفرض الجاني للدراسة :ينص الفرض الثاني عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيا
عند مستوى داللة ( )0.01 ≤ بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين

القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المعرفي لصالح التطبيق البعدي".

والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لمعينات المرتبطة (المزدوجة) لممقارنة

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار ،وجاءت
النتائج كما ىو موضح بالجدول (.)1

جذول (:)5
َىضح دالنت انفروق بُن يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ انتطبُمُن انمبهٍ وانبعذٌ
نالختبار انتحصُهٍ انًعرفٍ.
اختبار "ث"
االنحراف
يتىسظ
انتطبُك
أداة انبحث
درجاث يستىي
(ث)
انًعُارٌ
انذرجاث
انذالنت
انًحسىبت انحرَت
4.40
15.06
االختبار انتحصُهٍ انتطبُك انمبهٍ
8.881
27 20.06
2.78
48.46
انتطبُك انبعذٌ
انًعرفٍ
الجدول ( )1يبين نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار التحصيمي المعرفي حيث بمغ متوسط درجات التطبيق

القبمي ( )51.٢6واالنحراف المعياري ( )8.8٢وبمغ متوسط درجات التطبيق البعدي ()80.86

واالنحراف المعياري ( ،)0.60كما بمغت قيمة "ت" ( )04.٢6ومستوى الداللة ( ،)0.005مما يدل

عمى وجود فرق دال إحصائياً بين المجموعتين في االختبار التحصيمي المعرفي لصالح التطبيق

البعدي.

نتائج الفرض الجالح للدراسة :ينص الفرض الثالث عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيا
عند مستوى داللة ( )0.01 ≤ بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في

التطبيق البعدي لالختبار الميارى لصالح طالبات المجموعة التجريبية" ،والختبار صحة ىذا الفرض
قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لمعينات المستقمة لممقارنة بين متوسطي درجات طالبات

المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار الميارى ،وجاءت النتائج كما ىو موضح
بالجدول (.)6
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جذول (:)6
َىضح دالنت انفروق بُن يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت وانًجًىعت
انضابطت فٍ انتطبُك انبعذٌ نالختبار انًهاري
اختبار "ث"
يتىسظ االنحراف
بطالت يالحظت يستىي انًجًىعاث انبحثُت
درجاث يستىي
(ث)
انذرجاث انًعُارٌ
انذالنت
انًحسىبت انحرَت
األداء انًهاري
8.10
انًجًىعت انتجرَبُت 4.54
8.881
54
10625
8.38
انًجًىعت انضابطت 3.37
جدول ( )6يوضح متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية والذي بمغ ( )8.18واالنحراف
المعياري ( ،)0.58كما بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ( )0.06واالنحراف المعياري

( ،)0.00وبمغت قيمة "ت" ( )54.01ومستوى الداللة ( ،)0.005مما يدل عمى وجود فرق دال
إحصائياً بين المجموعتين في االختبار الميارى لصالح طالبات المجموعة التجريبية.

وترى الباحثة أن ىذه النتيجة ترجع إلى أن الطالبات الالتي تعممن بطريقة التعمم التعاوني قد

استقين خبرات ميارية من أكثر من مصدر كالفيديوىات التعميمية والتي يسيل تكرارىا لتأكيد الميارة
لديين ،وكذلك من خالل تبادل الخبرات الميارية بين أعضاء الفريق التعاوني ،وأخي ارً من خالل

توجييات المعممة في الدرس؛ لذلك نجد أن مجموعة الطالبات التجريبية قد تفوقن في األداء المياري
عن مجموعة الطالبات الالتي تعممن بطريقة البيان العممي التقميدية ،وىذه النتيجة تتفق مع دراسة

كل من " أسامة أبو ىشيمة " و" ماجدة ماضي وأخرون " ،حيث أثبتت أن عينة الدراسة التي تعممت
باستخدام التعمم التعاوني قد اكتسبت الميارة أفضل من تمك التي تعممت باستخدام الطريقة التقميدية

لمتعمم.

نتائج الفرض الرابع للدراسة :ينص الفرض الرابع عمى أنو "توجد فروق دالة إحصائيا عند
مستوى داللة ( )0.01 ≤ بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي

والبعدي لالختبار الميارى لصالح التطبيق البعدي".

والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخدام اختبار "ت" لمعينات المرتبطة (المزدوجة)

لممقارنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار
الميارى ،وجاءت النتائج كما ىو موضح بالجدول (.)6
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جذول (:)7
َىضح دالنت انفروق بُن يتىسطٍ درجاث طانباث انًجًىعت انتجرَبُت فٍ انتطبُمُن انمبهٍ وانبعذٌ
نالختبار انًهاري.
اختبار "ث"
يتىسظ االنحراف
انتطبُك
درجاث يستىي
انذرجاث انًعُارٌ (ث)
بطالت يالحظت يستىي األداء
انذالنت
انًحسىبت انحرَت
انًهاري
8.00
انتطبُك انمبهٍ 2.84
8.881
27
47.07
8.58
انتطبُك انبعذٌ 4.58
الجدول ( )6يبين نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة

التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لالختبار الميارى حيث بمغ متوسط درجات التطبيق القبمي

( )0.08واالنحراف المعياري ( ،)0.44كما بمغ متوسط درجات التطبيق البعدي ( )8.10واالنحراف
المعياري ( ،)0.10وبمغت قيمة "ت" ( )86.46ومستوى الداللة ( ،)0.005مما يدل عمى وجود فرق

دال إحصائياً بين التطبيقين في االختبار الميارى لصالح التطبيق البعدي.

وترى الباحثة أن ىذه النتيجة ترجع إلى أن طريقة التعمم التعاوني قد أثرت عمى اكتساب الطالبات

لمميارات المتطمبة لتقنية الحابكات المنزلقة بطريقة كبيرة ،وىذا يتفق مع دراسة كل من " أسامة أبو

ىشيمة " و " ماجدة ماضي وأخرون " ،حيث أثبتت أن عينة الدراسة التي تعممت باستخدام التعمم
التعاوني قد اكتسبت الميارة اليدوية بشكل جيد ،وكذلك دراسة ( مجدة مأمون ،نفيسة عموان)0056،

والتي أثبتت وجود فروق دالة إحصائياً في القياس البعدي لألداء والميارى لمطالبات في تنفيذ البطانة
الخاصة بالمعطف الشتوي النسائي لصالح المجموعة التجريبية.

نتائج الفرض اخلامص للدراسة :ينص الفرض الخامس عمى أنو" :يحقق استخدام التعميم
التعاوني فاعمية ال تقل عن  0.6في تنمية معارف وميارات تعمم تقنية الحابكات المنزلقة لدي طالبات
االقتصاد المنزلي بكميات التربية النوعية".

والختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معادلة نسبة الفاعمية ،وقد حدد ماك

جوجيان النسبة ( )0.6لمحكم عمى الفاعمية ،وجاءت النتائج كما ىو موضح في جدول (:)4
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جذول (:)0
َىضح فاعهُت استخذاو انتعهُى انتعاونٍ فٍ تنًُت يعارف ويهاراث تعهى تمنُت انحابكاث انًنزنمت نذٌ
طانباث انًجًىعت انتجرَبُت.
نسبت
انذرجت
يتىسظ
نسبت انفعانُت
انتطبُك
أدواث انبحث
انتحسن
انعظًً
انذرجاث
االختبار انتحصُهٍ
انًعرفٍ
بطالت يالحظت يستىي
األداء انًهاري

انتطبُك انمبهٍ

15.06

انتطبُك انبعذٌ

48.46

انتطبُك انمبهٍ

2.81

انتطبُك انبعذٌ

4.58

45

8.04

%54.44

5

8.03

%40.04

الجدول ( )4يبين نسب الفاعمية لمتحصيل المعرفي واألداء الميارى حيث بمغت (،0.48

 )0.40عمى الترتيب وىي نسب أعمى من النسبة التي حددىا ماك جيوجيان لمحكم عمى الفاعمية،
مما يدل عمى أن التعميم التعاوني والذي استخدمتو الباحثة كان فعاالً ،وقد أدى إلى تنمية معارف

وميارات تعمم تقنية الحابكات المنزلقة لدي طالبات المجموعة التجريبية ،كما بمغت نسبة التحسن في
مستوى طالبات المجموعة التجريبية في كل من التحصيل المعرفي واألداء الميارى (،18.88%

 )% 8٢.٢8عمى الترتيب.

وترى الباحثة أن فاعمية التعمم التعاوني قد اتضحت من خالل نتائج طالبات
المجموعة التجريبية حيث أظيرت ارتفاعاً ممحوظاً في اكتساب طالبات المجموعة التجريبية
والتي تعممت بطريقة التعمم التعاوني لمجموعة المعارف والميارات المتضمنة لموحدة موضوع

الدراسة ( تقنية الحابكات المنزلقة ) أفضل من تمك التي اكتسبتيا طالبات المجموعة الضابطة
الالتي تعممن بالطريقة التقميدية " طريقة البيان العممي" ،وىذه النتيجة اتفقت مع جميع
الدراسات السابقة باإلضافة إلى دراسة " شيماء عبد الغني حميبو " والتي أثبتت فاعمية التعمم
التعاوني.

التوصيات:
 -5االىتمام بتعميم تقنيات الحياكة المختمفة لفتح فرص عمل لمشباب كمشروعات
متناىية الصغر.
 -0تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام استراتيجيات متنوعة لمتدريس.
 -0التنوع في طرق التدريس الحديثة لتحفيز وتفعيل دور الطالبات في العممية التعميمية.
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املراجع
أوالً :املراجع العربية:
 .1أحمد حسين المقاني& عمى أحمد الجمل ( ":)2003معجم المصطمحات التربوية في المناىج
وطرق التدريس" ،القاىرة ،عالم الكتب.

 .2أسامة محمد حسين أبو ىشيمة (" :)2015فاعمية التعمم التعاوني في تنمية بعض ميارات تنفيذ
القميص الرجالي" ،بحث منشور ،مجمة اإلسكندرية ،جامعة اإلسكندرية ،العدد .60
 .3ألفت محمد فودة (" :)2006التعمم التعاوني وأثره عمى التحصيل واالتجاه نحو الحاسب اآللي عند
طالبات كمية التربية بجامعة الممك سعود" ،مجمة رسالة الخميج ،العدد .86

 .4إيناس عبد العزيز& فاطمة محمد& منو عمي عباس ( ":)2013فاعمية التعمم التعاوني داخل
المعمل المفتوح في برنامج تنفيذ العقدة الصينية" ،بحث منشور ،المؤتمر الدولي لالقتصاد المنزلي
بعنوان عموم االنسان التطبيقية والتكنولوجية في األلفية الثالثة جامعو حموان.

 .5تقرير منشور في " :)2017) BBC Arabicاختراع السحاب استغرق وقتاً أكبر من الطائرة")1( ،
أبريل )www.basnews.com/index.php/ar/lifestyle/339948) ،تاريخ زيارة الموقع
2017/3/15م.
 .6جييان عبد الحميد نوار ( ":)2006فاعمية استخدام التعمم التعاوني والتعمم الذاتي عمى التحصيل
واألداء الميارى في تعمم وحدة النماذج الورقية لطالبات الفرقة الرابعة" ،مجمة كمية االقتصاد
المنزلي ،مجمد ( )16العدد (.)4

 .7حسن شحاتو (" :)2007استيراجيات التعميم والتعمم الحديثة وصناعة العقل العربي" ،الطبعة
األولى ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.
 .8خالد مطير العدواني ( ":)2009التعمم التعاوني  ،Cooperative Learningمدونة خالد مطير
العدواني،

متاحة

عمى

،https://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/505742

الرابط

تاريخ

زيارة

الموقع

2017/1/28م.
 .9رحاب جمعة ابراىيم & صافيناز سمير محمد ( " :)2018تأثير اختالف طريقة تركيب وأنواع
الحابكات المنزلقة عمى بعض خواص األداء الوظيفي لممالبس" ،بحث منشور بالمؤتمر العممي
العربي الثالث عشر_ الدولي العاشر ،بعنوان التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي في

ضوء استراتيجيات التنمية المستدامة ،كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنصورة.
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 .10ميا بنت محمد العجمي ( " :)2003أثر التعمم التعاوني عمى التحصيل الدراسي لطالبات كمية
التربية لمبنات باألحساء ،مجمة التربية العممية ،مجمد ( ،)6عدد (.)4
 .11مديحة حسن محمد ( ":)2004اتجاىات حديثة في تربويات الرياضيات ،ط ،1القاىرة ،عالم
الكتب.
 .12محبات أبو عميرة ( ":)2000تعميم الرياضيات بين النظرية والتطبيق ،ط ،1القاىرة ،مكتبة الدار
العربية لمكتاب.

 .13عفت مصطفى الطنطاوي ( ":)2002أساليب التعميم والتعمم وتطبيقاتيا في البحوث التربوية،
القاىرة ،مكتبة األنجمو المصرية.
 .14سامي سوسة سممان ( ":)2004فاعمية استخدام أسموب التعمم التعاوني في اكتساب الميارات
العامة لمتدريس الصفي لطمبة الجغرافيا كمية التربية واتجاىاتيم نحو مينة التدريس ،مجمة العموم

التربوية والنفسية ،المجمد األول ،العدد ( ،)1كمية التربية ،جامعة صنعاء.
 .15أمل بنت عبد اهلل محمد عمدة ( ":)2008فاعمية استخدام التعمم التعاوني في تدريس االقتصاد
المنزلي عمى تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى تمميذات الصف السادس االبتدائي ،رسالة
ماجستير (غير منشورة) ،جامعة أم القرى ،مكة المكرمة ،المممكة العربية السعودية.

 .16محمد حسين محمود الذيابات ( ":)2001أثر طريقة التعمم التعاوني في تنمية ميارات القراءة
االبداعية عند طمبة الصف العاشر األساسي ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،جامعة اليرموك،
أربد ،المممكة األردنية الياشمية.
 .17رحاب رجب محمود حسان (" :)2015فن تصميم األزياء :دراسات عممية ورؤى فنية مبتكرة" ،دار
العموم لمنشر والتوزيع.

 .18سمر محمود عبد الغني مقالن (" :)2012تصميم وتنفيذ مالبس جاىزة مالئمة وظيفياً وجمالياً
لذوي االحتياجات الخاصة" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية الفنون والتصميم الداخمي ،جامعة أم
القري.

 .19سميو مصطفي السيد ( ":)2013فاعمية التعمم التعاوني في تنمية ميارات إعداد نماذج األكوال"،
المجمة المصرية لالقتصاد المنزلي ،العدد ( )29كمية االقتصاد المنزلي جامعو حموان.
 .20سناء محمد سميمان (" :)2005التعمم التعاوني أسسو– استراتيجياتو-تطبيقاتو" ،الطبعة األولى،
عالم الكتب ،القاىرة.
 .21سوسن رزق ،ميا مالك ،عالء النجار (" :)2009الحابكات المنزلقة في صناعة المالبس" ،عالم
الكتب ،الطبعة األولي.
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 .22شكري حامد نزال )" :(2009أثر استخدام التعمم التعاوني في التحصيل واالحتفاظ بالمعمومات في
مساق" مجمة جامعة دمشق ،المجمد.25
 .23شيماء محمود عبد الغني حميبو ( " :)2016بحث منشور  -كمية التربية جامعة بورسعيد – العدد
.20
 .24فخري رشيد خضر ( ":)2006طرائق تدريس الدراسات االجتماعية " ،الطبعة األولى ،عمان
(ألردن) ،دار المسيرة.

 .25فؤاد أبو حطب& أمال صادق ( ":)2000عمم النفس التربوي" ،الطبعة الخامسة ،القاىرة ،مكتبة
األنجمو المصرية.
 .26كوثر حسين كوجك (" :)2006اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريس -التطبيقات في مجال
التربية األسرية" ،الطبعة الثانية ،القاىرة ،عالم الكتب.

 .27ماجدة محمد ماضي & ىبو عاصم الدسوقي& منى عمى عباس& رشا يحي زكى (":)2013
فاعمية التعمم التعاوني في تنمية ميارات إعداد نماذج المالبس الخارجية ،المؤتمر الدولي األول
لالقتصاد المنزلي بعنوان عموم اإلنسان التطبيقية والتكنولوجية في األلفية الثالثة ،جامعة حموان.
 .28مجدة مأمون رسالن سميم& نفيسة أحمد أحمد عموان ( ":)2017فاعمية التعمم التعاوني في تنمية
ميارات تنفيذ البطانة لممعطف الشتوي النسائي" ،بحث منشور بالمؤتمر العممي العربي الثاني
عشر_ الدولي التاسع ،بعنوان تطوير مخرجات التعمم العالي النوعي في مصر والعالم العربي في
ضوء التنافسية العالمية كمية االقتصاد المنزلي ،جامعة المنصورة.
 .29محمد محمود الحيمة (":)1998تكنولوجيا التعميم بين النظرية والتطبيق" ،الطبعة األولى ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.

 .30محمد مصطفى الديب ( ":)2007عمم نفس التعمم التعاوني ،الطبعة األولى ،القاىرة ،عالم الكتب.
 .31مروج ُمنذر محمد (" :)2006أثر استخدام أسموب التعمم التعاوني في تحصيل طالب المرحمة
الثانية في مادة إدارة المنزل" ،العدد  ،46مجمة التربية األساسية جامعة المستنصرية ،جميورية
العراق.

 .32منى عبد اليادي محمد شاىين ( " :)2018أثر اختالف خامات السوست وطرق تركيبيا عمى
جودة المنتج الممبسي" ،بحث منشور بالمؤتمر العممي العربي الثالث عشر_ الدولي العاشر ،بعنوان
التعميم العالي النوعي في مصر والعالم العربي في ضوء استيراجيات التنمية المستدامة ،كمية
االقتصاد المنزلي ،جامعة المنصورة.
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