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الملخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية نموذج مقترح قائم عمى استخدام استراتيجية
 وتنمية اإلنتاجية اإلبداعية واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى،جيجسو في التحصيل المعرفي
 وقد استخدم المنيج الوصفي من خبلل عرض،طالبات كمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشة
 وكذلك تحميل محتوى الوحدة المستيدف،وتحميل لمدراسات والبحوث المرتبطة بمجال الدراسة
تدريسيا بالنموذج المقترح الستخراج الميارات المستيدف تنميتيا؛ لموصول لبلنتاجية
 كما استخدم المنيج شبة التجريبي الختبار فاعمية النموذج المقترح،المطموبة من ا لطالبات
 وخمصت. والتعرف عمي فاعميتيا،عمى المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة
نتائج الدراسة إلى أن النموذج المقترح القائم عمى استخدام استراتيجية جيجسو ذو فاعمية في
 وتعديل اتجاىات طالبات كمية االقتصاد،تحسين التحصيل المعرفي وتنمية اإلنتاجية اإلبداعية
.المنزلي نحو العمل التعاوني

، التعمم التعاوني، التحصيل، اإلنتاجية اإلبداعية، استراتيجية جيجسو/الكممات المفتاحية
.االقتصاد المنزلي

The Effectiveness of A proposed Model Based on the Use of Jijsu Strategy in
Achieving Knowledge and Developing Creative Productivity and the
Direction Towards Cooperative Work among Students
Faculty of Home Economics, University of Bisha
Abstract/
The study aimed to identify the effectiveness of a proposed model based on
the use of Jigsaw strategy in cognitive achievement, developing innovative
production and the trend towards cooperative work among students of the
Faculty of Home Economics at Bisha University. The descriptive approach was
used through presentation and analysis of studies and research related to the
field of study, as well as content analysis The target unit is to be taught with
the proposed model to extract the skills targeted for its development to reach
the desired productivity of female students, and the semi-experimental
curriculum was used to test the effectiveness of the proposed model on the
experimental group compared to the control group, and Know the
effectiveness. The results of the study concluded that the proposed model based
on the use of Jigsaw strategy is effective in increasing achievement, Creative
Productivity, and modifying the direction of students of the College of Home
Economics towards cooperative work. .
Keywords/ Jigsaw Strategy, Creative Productivity, Achievement,
Cooperative Learning, Home Economics.
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مقدمة:
يشيد العصر الحالي تقدماً عممياً وتكنولوجياً ىائبلً في جميع المجاالت نتج عنو تزايد في

حجم المعرفة اإلنسانية بدرجو كبيرة وظيور العديد من المشكبلت والصعوبات الخاصة بعمميو
التعميم والتعمم؛ ونتيجة ليذا االنفجار المعرفي اليائل أصبحت التربية الفعالة ميتمة باكساب
الطبلب قد ارً من المعرفة الوظيفية ،والتي تُمثل أساساً لمزيد من التعميم المثمر.
واالقتصاد المنزلي كعمم نظري تطبيقي ينطوي عمى قدر كبير من العموم الطبيعية
واالجتماعية التي تيدف إلى تنمية المجتمع من خبلل النيوض بالمستوى االقتصادي
واالجتماعي والصحي والثقافي لمفرد واألسرة مطالب أكثر من أي وقت مضى بالنظر في
مناىجو وطرق تدريسو؛ حتى ال يتخمف عن ىذه التطورات .وتشترك مناىج االقتصاد المنزلي
مع باقي مناىج المواد الدراسية في تحقيق فمسفة وأىداف المجتمع حيث أصبحت مقررات
االق تصاد المنزلي تسعى إلى تحقيق أىداف عديدة تتمثل في تنميو قدرات الطالبات اإلبداعية
بجانب اكسابين المعمومات والثقافات التي تنعكس بدورىا عمى جودة اإلنتاج العممي لين؛
لذلك فالحاجة ماسة إلنتاج إبداعي في جميع مجاالت االقتصاد المنزلي التطبيقية ،ولن يتحقق
ذلك إال من خبلل اكساب الطالبات لميارات عممية ،وتفعيل وحث القدرات اإلبداعية لديين،
والذي يتم من خبلل استراتيجيات تدريس متطورة قادرة عمى استثمار وتوظيف قدرات الطالبات
لمنيوض بين ألقصى ما تؤىمين قدراتين ،تعمل عمى تطوير أفكارىن ،ومساعدتين عمى
استخدام مستويات عميا من التفكير.
ويعد التعمم التعاوني متطمباً من متطمبات التعمم المتقدمة التي تتوافق مع القرن الحادي
ُ
والعشرين؛ حيث أنو أحد أىم استراتيجيات التعمم التي جاءت بيا النظريات التربوية الحديثة
لمفكر البنائي ،كما يمثل أحد استراتيجيات التعمم النشط التي تجعل الطالب محو ارً لمعممية
التعميمية ،كما إنيا من أكثر االستراتيجيات فاعمية في تحقيق األىداف المتنوعة لمعممية

التعميمية في جميع المراحل التعميمية (الحيمة)7002 ،؛ لذلك أوصت العديد من الدراسات
بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدامو في عمميتي التعميم والتعمم ،واالىتمام بدعم
استراتيج يات التدريس الحديثة القائمة عمى العمل التعاوني ،والتعرف عمى فاعميتو

ديب

( ،)7088والعبيسي (.)7088
وقد أشار الزكي ( ) 7080إلى أن التعمم التعاوني ينمي لدى الطبلب المسؤولية الفردية
والجماعية ،ويزيد قدرتيم عمى اتخاذ القرار واكسابيم ميارات القيادة واالتصال والتواصل،
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ويزيد من تقديرىم لذاتيم ،وينمي روح التألف والتعاون بين أعضاء المجموعة ،كما ينمي
قدرتيم في التعبير عن ذاتيم ،ويعطي فرصة لممعمم لمتابعة وتعرف حاجات طبلبو .وقد أشار
"سبلفين" ) Slavin (2011إلى أن التعمم التعاوني يتيح فرص التعاون بين الطبلب ،والقيام
بدور إ يجابي والتفاعل مع ما يواجييم أثناء تعمميم من مواقف مختمفة ،تتيح ليم تبادل
الخبرات والمعمومات والحمول ،وتقويم أعماليم فيما بينيم ،وأن تبادل التعمم فيما بين
المتعممين ،وكذلك تعمم أنفسيم بأنفسيم يعطييم نوعاً من اإليجابية ويساعدىم عمى تعمم

أفضل .وأكد "تران ولويس" ) Tran & Lewis (2012إلى أن أساليب التدريس التقميدية
المستخدمة في المدارس والجامعات بجميع أنحاء العالم تعيق االتجاه نحو العمل الجماعي

التعاوني .وأرجع زيتون ( )7002فشل بعض الطبلب في أداء الميام لضعف وقصور
الميارات المرتبطة بالعمل التعاوني ،واتجاىاتيم السمبية نحوه.
ونظ ارً لتمك األىمية لمتعميم التعاوني ،فقد تطورت أنماطو وانبثق عنو عدة استراتيجيات

تتفق مع أسسو ومبادئو لكن تختمف عنو في البنية اختبلفاً بسيطاً بتغير النمط المستخدم

لتحقيق فاعمية أكثر في التعمم ،كان من ضمنيا استراتيجية جيجسو " "Jigsawالتي تعتبر

أحد االتجاىات الحديثة في مجال التدريس؛ وتعد جيجسو من أكثر أستراتيجيات التعمم
التعاوني انتشا ارً وذات أىمية في مساعدة الطمبة في المشاركة في األنشطة الصفية وسيطرة

المعمم عمى التدريس الصفي ،وخمق مناخ تعميمي يعتمد عمى المتعمم (مبلك)7082،؛ حيث
تتيح لمطبلب الفرصة لممشاركة االيجابية وتبادل المعمومات والخبرات والنقاش والحوار
والتفاعل مع بعضيم بعضاً والمشاركة في أداء الميام واألنشطة التعميمية المختمفة.

ولقد أثبتت ىذه االستراتيجية فاعميتيا في عدة متغيرات أبرزىا :تعمم الرسم )العبد،

 ،) 7001كما أنيا تتيح الفرص أمام الطبلب لئلبداع من خبلل التعبير عن األفكار وطرح
األسئمة ،وتساعدىم عمى إنتاج المعرفة أكثر من مقدرتيم عمى استرجاعيا وتذكرىا
(حجات ،)7080،وتحسن تحصيميم في الرياضيات (عزيز ،)7080،وتسيم في تنمية
اتجاىات العمل التعاوني ) ،(Maden, 2010) ,(Sahin, 2010وتحسين التحصيل
(كشاش ) 7082 ،وتكوين اتجاىات إيجابية نحو التعمم التعاوني (أبو زيد .)7082 ،كما
توصمت دراسة القانوع ( )7082إلى أن استخدام استراتيجية جيجسو يؤدي إلى تنمية عادات
العقل التي تساعد الطبلب عمى أن يؤدوا بشكل أفضل بكثير من أدائيم الفعمي ،وكل ىذه
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المؤشرات يمكن أن تنبأ بدور فعال الستراتيجية جيجسو في تحسين التحصيل ،وتنمية القدرة
عمى اإلنتاج اإلبداعي لمطبلب.

مشكلة الدراسة:
تتضمن خطة قسم االقتصاد المنزلي بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشة مقررات عممية
تساعد عمى خمق جيل واع مبتكر ،ومن المقررات العممية التي تتضمنيا ىذه الخطة مقرر
"تصميم األزياء" الذي يسيم اسياماً فعاالً في تنمية معارف وميارات الطالبات من خبلل ما

يقدمو لين من موضوعات متعددة ،تمكن الطالبات من استخدام ما يكتسبن من معمومات
وميارات في صنع إنتاج منتج مبتكر .وعمى الرغم مما تشير إليو العديد من الدراسات ألىمية
الوعي الممبسي ،وجميع المقررات المرتبطة بو ،والتي من ضمنيا تصميم األزياء؛ فقد أشارت

دراسة حممي ( )7080إلى أنو عم ى الرغم من أن تصميم المبلبس يمثل نوع من أنواع الحفاظ
عمى اليوية الوطنية إال أن ىناك العديد من المؤشرات التي تشير النخفاض ىذا الوعى بين
الطالبات ،كما توصمت دراسة عيد وحسين ( )7000النخفاض مستوى التذوق الممبسي لدى
طالبات الجامعة نتيجة قصور المعمومات العامة والخاصة بالمبلبس والثقافة الممبسية والوعي
الممبسي .وتوصمت دراسة أبو جبللو ( ) 7088إلى معاناة المجتمع في الوقت الراىن من
العولمة الممبسية ،خاصة في مبلبس طالبات الجامعات؛ حيث يركضن وراء الموضة والتقميد
األعمى الذي يتعارض مع البيئة والمجتمع والعادات والتقاليد .وىذا ينعكس عمى تصميمات
األزياء؛ لذلك فالحاجة ماسة إلنتاج مبتكر في مجال تصميم األزياء يواكب التطورات
المعاصرة ،ويتناسب مع الثقافة العربية اإلسبلمية .وفي ذلك ويشير "رينزولي ودي
ويت" ) (Renzulli & De wet, 2010لدور المعمم وأنماط التعميم في تحفيز االنتاجية
اإلبد اعية لدى المتعممين من خبلل ما يقوم بو من تشجيع وتحفيز لطبلبو ،ومراعاة حاجاتيم
وتعريضيم لتعمم ممتع ،وأن الطبلب يمكنيم أن يصموا إلنتاج إبداعي في حال توافر لدييم
معمومات وأنشطة تعمل عمى بناء مياراتيم ،وأعمال فردية وجماعية لتحقيق اإلنجاز ،كما
يشير لوجود القدرات االبداعية لدى جميع المتعممين بنسب متفاوتة ،وىي فقط بحاجة لمتنشيط
والتفعيل من خبلل التدريب والخروج عن أساليب التعمم النمطية التي تعوق االبتكار وتؤدي
لمحدودية الفكر واإلنتاج .ويصل الشخص لئلنتاج اإلبداعي عندما يتخطى المستويات الحالية
لمتفكير إلى مستويات عميا أكثر رقي.
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وأشار إبراىيم ( )7082إلى قصور في اكتساب طالبات االقتصاد المنزلي لمميارات العممية
نظ ارً لبلىتمام بالجوانب المعرفية بصورة أكثر من الجوانب العممية في إعدادىن ،باإلضافة

لعدم إقبال الطالبات عمى المادة .كما أشارت العديد من الدراسات أنو يجب عمى االقتصاد
المنزلي كعمم نظري تطبيقي أن يطور طرق تدريسو حتى يواكب التطورات ،ويكسب الطالبات

العديد من الميارات العممية بصورة أكثر من خبلل مجاالتو المختمفة (اليحيا،)7082،
(الجبالي .) 7082،وأىمية الربط بين الجانب المعرفي واألدائي لمميارات العممية بيذا العمم
بصورة أكثر عمقاً ،وضرورة استخدام التعمم التعاوني القائم عمى مجموعات الخبراء جيجسو
في التدريس لطبلب الجامعة انطبلقاً من ندرة الدراسات التي بحثت فيو بمرحمة التدريس

الجامعي (شرف ،)7087،والحيمة ( ،)7002وندرة الدراسات التي استقصت فاعمية التدريس
باستخدام استراتيجية جيجسو لمقررات التربية األسرية عامة ،ومقرر المبلبس خاصة.
باإلضافة لما توصمت إليو دراسة (أبو زيد )7082،لفاعمية تدريس مقرر مبلبس األطفال
باستخدام استراتيجية جيجسو  Jigsawفي تنمية الوعي الممبسي وميارات العناية بالممبس
واالتجاه نحو العمل التعاوني لدى الطالبات المعممات؛ مما ُيشير إلمكانية نجاحو في مقررات
أخرى لبلقتصاد المنزلي ،وىذا ما أبرز مشكمة الدراسة الحالية ،وأىمية الحاجة إلييا ،التي
يمكن أن تتبمور في األسئمة التالية:

السؤال الرئيس:
ما فاعمية نموذج مقترح قائم عمى استخدام استراتيجية جيجسو في تدريس مقرر
تصميم األزيا ء في التحصيل ،وتنمية اإلنتاجية اإلبداعية ،وتكوين اتجاه إيجابي نحو العمل
التعاوني لدى طالبات كمية االقتصاد المنزلي بجامعة بيشة؟

ويتفرع من السؤال الرئيس التساؤالت التالية:

 -8ما الميارات البلزمة لتنمية اإلنتاجية اإلبداعية لمقرر تصميم األزياء لدى الطالبات
عينة الدراسة؟
 -7ما النموذج المقترح القائم عمى استخدام استراتيجية جيجسو في تدريس مقرر
تصميم األزياء ؟
 -2ما فاعمية النموذج المقترح في تحسين تحصيل مقرر تصميم األزياء لدى الطالبات
عينة الدراسة؟
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 -2ما فاعمية النموذج المقترح في تنمية االنتاجية اإلبداعية لمقرر تصميم األ زياء لدى
الطالبات عينة الدراسة؟
 -2ما فاعمية النموذج المقترح في تكوين اتجاىات إيجابية نحو العمل التعاوني لدى
الطالبات عينة الدراسة؟

أهداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلى ما يمي:
 -8تقديم نموذج مقترح قائم عمى استخدام استراتيجية جيجسو في تدريس مقرر تصميم
األزياء.
 -7التعرف عمى فاعمية النموذج المقترح في تحسين تحصيل الطالبات عينة الدراسة.
 -2التعرف عمى فاعمية النموذج المقترح في تنمية االنتاجية اإلبداعية لدى الطالبات
عينة الدراسة.
 -2التعرف عمى فاعمية النموذج المقترح في تكوين اتجاىات إيجابية نحو العمل التعاوني
لدى الطالبات عينة الدراسة.

أهمية الدراسة:
يمكن تمخيص أىمية الدراسة فيما يمي:
 -8أنيا تقدم لعضوات ىيئة التدريس بكميات االقتصاد المنزلي نموذج تدريسي خارج إطار
النمط التقميدي يصمح لتدريس المقررات النظرية والعممية ،يواكب االتجاىات الحديثة.
 -7إلقاء الضوء لعضوات ىيئة تدريس مقرر تصميم األزياء والمقررات العممية األخرى
بكمية االقتصاد المنزلي عمى استرتيجية تسيم في تنمية اإلنتاجية اإلبداعية ليذه
المقررات.
 -2تقديم دليل إجرائي لكيفية التدريس وفقاً لنموذج قائم عمى استراتيجية جيجسو لمقرر
تصميم األزياء نظرياً وعممياً.

 -2تقدم أدوات تقويم لمعممات مقرر تصميم األزياء تتمثل في اختبار التحصيل المعرفي
لمقرر تصميم األزياء ،ومقياس السمات الفنية لتصميم األزياء ،ومقياس االنتاجية
اإلبداعية في تصميم األزياء ،ومقياس االتجاه نحو العمل التعاوني.
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فروض الدراسة:
 -8توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.02بين متوسطات
درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التحصيل المعرفي لموحدة
المختارة من مقرر تصميم األزياء في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 -7توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.02بين متوسطات
درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى مقياس االنتاجية اإلبداعية
لموحدة المختارة من مقرر تصميم األزياء في التطبيق البعدي لصالح المجموعة
التجريبية.
 -2توجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.02بين متوسطات
درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي عمى مقياس
االتجاه نحو العمل التعاوني.

حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة الحالية عمى الحدود التالية:
 -8عينة من طالبات كمية االقتصاد المنزلي بمحافظة بيشة الدارسات لمقرر تصميم األزياء
بالمستوى السادس عددىا ( )20طالبة.
 -7تصميم نموذج تدريسي مقترح قائم عمى استراتيجية جيجسو قاصر عمى وحدة أسس
وميارات تصميم األزياء (نظري -عممي) من مقرر تصميم األزياء.

منهجية الدراسة:
استخدمت الدراسة المنيج الوصفي من خبلل عرض وتحميل لمدراسات والبحوث المرتبطة
بمجال الدراسة ،وكذلك تحميل محتوى الوحدة المستيدف تدريسيا بالنموذج المقترح الستخراج
الميارات المستيدف تنميتيا واعداد قائمة بيا؛ لموصول لبلنتاجية المطموبة من الطالبات،
وكذلك المنيج شب و التجريبي الختبار فاعمية النموذج المقترح عمى المجموعة التجريبية
مقارنة بالمجموعة الضابطة.
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مصطلحات الدراسة:
تعرف مصطمحات الدراسة إجرائياً عمى النحو التالي:

 -8الفاعلية :التغير الحادث في التحصيل واالنتاجية اإلبداعية واالتجاه نحو العمل التعاوني
لدى الطالبات عينة الدراسة من خبلل التغير في المعارف والميارات واالتجاىات المرتبطة بتمك
المتغيرات نتيجة دراستين لوحدة أسس وميارات تصميم اآلزياء من خبلل نموذج مقترح قائم
عمى استخدام استراتيجية جيجسو .ويعبر عنيا في الدراسة بالفاعمية التي يمكن أن يحدثيا
المتغير المستقل (النموذج المقترح) في المتغيرات التابعة (التحصيل  -االنتاجية اإلبداعية-
اال تجاة نحو العمل التعاوني).

 -2التحصيل المعرفي:
مقدار المعمومات والحقائق التي تكتسبيا الطالبات عينة الدراسة من خبلل تعممين لوحدة
اسس وميارات تصميم األزياء.

 -3النموذج المقترح:
مخطط قائم عمى استخدام استراتيجية جيجسو يتم من خبللو توضيح مسار تعمم الطالبات
عينة الدراسة أثناء دراستين لوحدة أسس وميارات تصميم األزياء مستخدماً سبل متنوعة

تيدف إلى تحسين تحصيمين المعرفي في الوحدة المستيدفة ،والحصول عمى مخرجات
تعميمية تمثل إنتاجية مبتكرة في مجال تصميم األزياء ،وممارسات سموكية تعبر عن اتجاىات
ايجابية نحو العمل الجماعي.

 -4استراتيجية جيجسو:

أسموب من أساليب التعمم النشط يتمثل في مجموعة من الخطوات واإلجراءات والوسائل
المحددة سمفاً ،يتم من خبلليا العمل بين الطالبات بشكل تعاوني من خبلل تشكيل نوعين من
المجموعات :إحداىما تعمل من خبلليا كل طالبة كخبيرة في جزء من موضوع الدرس في
صورة ميمة يتطمب منيا اتقانيا في تمك المجموعة ،والمجموعة الثانية تقوم كل طالبة فييا
بشرح وتوضيح الميمة التي كمفت بيا واتقنتيا لزميبلتيا؛ وتمثل تمك الميمات في مجمميا
عبر جميع دروس وحدة أسس وميارات تصميم األزياء مجموعة األىداف المنوط تحقيقيا
لتحسين تحصيل الطالبات في تمك الوحدة واكسابين ميارات اإلنتاجية اإلبداعية في مجال
تصميم األزياء ،واتجاىات ايجابية نحو العمل التعاوني.
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-5االنتاجية اإلبداعية:
المنتجات التي تقدميا الطالبات من تصاميم األزياء كتطبيق عممي لما تم اكتسابو من
معارف وميارات بعد تمقييا تدريس وحدة أسس وميارات تصميم األزياء من خبلل النموذج
المقترح بالدراسة ،والتي يجب أن تتميز بمجموعة من المعايير التي يتسم بيا اإلنتاج
اإلبداعي في مجال تصميم األزياء .ويعبر عنو في الدراسة بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة
عمى مقياس اإلنتاجية اإلبداعية.

 -6االتجاه نحو العمل الجماعي التعاوني:
مجموع االستجابات التي تبدييا الطالبة بالقبول أو الرفض تجاه تعاونيا وعمميا مع
زميبلتيا أثناء تطبيق النموذج المقترح ،ويعبر عنو بمتوسط درجات الطالبات لبلستجابة عمى
مقياس اال تجاه نحو العمل التعاوني.

المبحث األول :اإلطار النظري
يتم تناول اإلطار النظري لمدراسة من خبلل محوريين رئيسيين يمثبل المتغيرات األساسية
لمدراسة عمى النحو التالي:

المحور األول :استراتيجية جيجسو كأحد أنماط التعلم التعاوني:
أوالً :ماهية التعلم التعاوني:

عرف التعميم التعاوني بأنو أسموب تعميمي يتم فيو تقسيم التبلميذ إلى مجموعات صغيرة
غير متجانسة في تحصيميا ،بحيث يتراوح عدد أعضاء المجموعة الواحدة ما بين (2:2
(متعممين يتعاونون مع بعضيم البعض ويتفاعمون فيما بينيم ،ويعتمدون عمى بعضيم
بإيجابية أثناء عممية تعمم المادة التعميمية ؛ من أجل تحقيق أىداف مشتركة ،ويكون كل
عضو في المجموعة مسئوالً عن تعممو كفرد وفي نفس الوقت مسئوالً عن تعمم زمبلئو ،وعن

نجاح المجموعة في إنجاز الميام التي كمفت بيا ،ويتم كل ذلك تحت إشراف وتوجيو المعمم،

الذي يتمثل دوره في التوجيو واإلرشاد وتخطيط المواقف التعميمية ،والتدخل حين تقتضي
الضرورة (ميمون وابراىيمي .)7081،كما أنو يحقق عدة فوائد لممتعمم؛ فيو يسيم في زيادة
تحصيل المتعمم ودوافعو تجاه التعمم ،ونمو معارفو ،كما يساعده عمى تطبيق ما تعممو بصورة
عممية ،ويحقق لو تعمم دون ممل وارىاق ذىني؛ مما ينمي اتجاىات ايجابية لديو تجاه عممية
التعمم حين يتحاور ويتناقش ويعبر بحرية عما يدور في ذىنو من مقترحات وأفكار ألقصى ما
تؤىمو قدراتو بإيجابية؛ مما يجعل بيئة التعمم يسودىا المحبة والود بين المتعممين ،حينما
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يتعممون معاً ويساند ِ
كل منيما اآلخر بغية الوصول لمنجاح لممجموعة التي تمثميم جميعاً،

وىذا بدوره ي ولد لدييم االنتماء لتمك المجموعة ويكون التنافش شريف بينيم ويدعم كل منيما
اآلخر .ويمكن التعرف عمى ماىية التعمم التعاوني من خبلل الجوانب التالية:

أ -خصائص التعلم التعاوني
يتميز التعمم التعاوني عن التعمم التقميدي بعدة خصائص تتمثل فيما يمي:
 -8تحمل المتعمم مسؤولية تعممو الذاتي وتعمم زمبلئو.
 -7المشاركة االيجابية لممتعمم الذي يمثل محور العممية التعميمية والمعمم مرشد وموجو.
 -2يحقق أدوار قيادية تبادلية بين جميع أعضاء الفريق.
 -2يستخدم أسموب حل المشكبلت والتعمم باالكتشاف.
 -2يستند عمى الحوار والمناقشة الحرة.
 -2يجمع متعممين غير متجانسين في القدرات في فريق واحد.
 -2ييتم باستغبلل قدرات المتعممين ألقصى حد.

ب -مباديء التعلم التعاوني:
يستند التعمم التعاوني عمى عدة مباديء أساسية تمثل بتكامميا معاً دعائم لعممية تعمم تفاعمي

جيد ،والتي تتمثل فيما يمي (كوجاك( ،)7002 ،مرعي والحيمة( ،)7001،الذكي: )7080،
 -8دعم تكافؤ فرص النجاح بين المتعممين.

 -7المسؤولية الفردية :بحيث يتم تقييم ككل فرد بشكل منفرد ،ثم تكون النتيجة النيائية
لممجموعة محصمة تنيجة كل فرد فييا.
 -2االعتماد اإليجابي المتبادل بين المتعممين من أفراد المجموعة.
 -2دعم ميارات العمل الجماعي التعاوني.
 -2التشجيع التفاعمي المباشر بين المتعممين من أفراد المجموعة.
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ج -أشكال التعلم التعاوني:
تتفق جميع أنماط التعمم التعاوني في عمل المتعممين في مجموعات لتحقيق أىداف
مشتركة معمومة بالنسبة ليم ،ثم تفاعل تمك المجموعة من أجل تحقيق األىداف المنشودة،
وكتابة تقرير بما تم تحقيقو ثم إنياء الميمة وتقييم المعمم الذي يتمحور دوره في العممية
التعميمية بمراحميا المتعددة في تنظيم العمل والتوجيو واالرشاد وتصحيح المسار والتقويم،
ومن أىم استراتيجيات التعمم التعاوني:
 .8فرق التعمم الطبلبية.
 .7استراتيجية التعمم معاً.
 .2استراتيجية جيجسو.
 .2المسابقات.
 .2االستقصاء الجماعي.

ثانياً :استراتيجية جيجسو: Jigsaw
تعددت مسميات استراتيجية "جيجسو" حيث ُيطمق عمييا طريقة أرنسون الدوري ،وطريقة
جيجسو ،وطريقة الصور المقطوعة ،وطريقة الفرق المتشاركة ،وطريقة الترتيب المتشابك, ،
إنموذج القطع المتكاممة ،وانموذج الميام المتقطعة ،وانموذج الترتيب بطريقة متشابكة،
وانموذج التكامل التعاوني لممعمومات المجزأة ،ويشير مصطمح "جيجسو" إلى أسموب الخبير
ضمن الفريق (القحطاني ،)7002،وقد أطمق عمى ىذه الطريقة ىذا االسم؛ ألنيا تشبو تركيبة
لعبة " "Jigsawوتيدف ىذه الطريقة إلى تشجيع المتعممين عمى التعاون ،والعمل الجماعي
من خبلل تحطيم الحواجز الشخصية (الحيمة .)7001 ،ولقد طورت ىذه الطريقة واختبرت
عمى يد اليوت إرنسون " "Eiliot Arnsonوزمبلؤه من التربويين وعمماء النفس العاممين في
مدارس "اوستن" بوالية تكساس في الواليات المتحدة االمريكية في حقبة السبعينات من القرن
العشرين ،بيدف تطوير العبلقة بين الطمبة من أصول انجميزية وأسبانية وزنوج لمتقميل من
حده التوترات العرقية ،حيث كان الطبلب يقسمون لمجموعات كل مجموعة من ()2:2
أعضاء ،ويكون عمييم أن يتكامموا في أداء ميام معينة منوطة بيم ،من خبلل المشاركة مع
بعضيم البعض وتكامل قدراتيم حيث يوزع عمى كل متعمم جزء محدد ،وبعدىا يقوم المتعممين
من مختمف المجموعات والمذين أخذو نفس الجزء بمقابمة الخبراء لمناقشة المادة التعميمية
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وابداء المبلحظات حيث تشكل مجموعات فرعية يتكون أعضاؤىا من المجموعات الرئيسية
لمناقشة الموضوع أو عنصر الموضوع األساسي ثم يعود كل متعمم إلى مجموعتو األصمية
ليعمم أفرادىا الجزء الذي تم اتقانو من خبلل ما تم تعممو من مجموعة الخبراء (عفانة والجيش
 ،)7001،وبعد إتمام تجربة ىذه الطريقة ،أعطت نتائج ايجابية في التحصيل ،واالتجاىات.
وعام 8110م طور سبلفين" "Slavinىذه االستراتيجية وأطمق عمييا "جيجسو "7حيث
يتم تقسيم المتعممين إلى مجموعات يتراوح عددىا ما بين ( )2:2توزع عمييم تكميفات في
صورة ميام خاصة لكل فرد ال تعطى لغيره من أفراد المجموعة ،ثم يتم إعادة تشكيل مجموعات
الخبراء والتي تضم الطبلب المذين لدييم نفس الميمة من جميع المجموعات في مجموعة
واحدة تسمى مجموعة الخبراء ،وبذلك يكون ىناك عدد من المجموعات الخاصة بالخبرة توازي
عدد الميام الموزعة عمى كل مجموعة ،والتي تُشكل في مجمميا موضوع الدرس ،ثم يتناقش
كل فرد مع مجموعة الخبراء ويوضح كل منيم لآلخر حتي يتم اتقان المادة ليم جميعاً ،بعدىا

يعود لمجموعتو ويوضح ليم كل ما تعمم واتقن وكل ذلك يتم تحت إشراف وتوجيو المعمم ثم

يتم تقييم كل فرد بمفردة من قبل المعمم ،ثم يتخد تقييم مجموع األفراد مقياساً لتقييم المجموعة
) .(Slavin,2011ويمكن استعراض الجوانب المرتبطة باستراتيجية جيجسو عمى النحو

التالي:

أ -تعريف استراتيجية جيجسو:
عرفيا "إبراىيم" ( )80،7002من منظور المعمومات أو الميارات أو القيم التي تكسبيا
لممتعمم بأنيا" :واحدة من استراتيجيات التعمم التي تبنى عمى مشاركة المتعمم في مواقف
تعميمية بغرض إكسابو مجموعة من المعمومات أو الميارات أو القيم ،من خبلل مشاركتو في
مجموعات صغيرة يتراوح عددىا ما بين ( )2:2طبلب ،حيث يكونون معاً المجموعات األم

)األساس( ،ثم مجموعات الخبرة ،وأخي ارً يعود كل طالب إلى المجموعات األم مرة أخرى ليعمم

زمبلءه في المجموعة ما لديو من معمومات أو ميارات أو قيم" .وعرفيا "يونس" (،7001
 ) 822من منظور كونيا نمط من أنماط التعمم التعاوني بأنيا" :إحدى استراتيجيات التعمم
التعاوني التي تقوم عمى تقسيم الطبلب إلى مجموعات يتراوح عددىا ما بين( )2:2طبلب،
المجموعة األصمية يأخذ كل منيم ميمة محددة من ميمات الدرس ،ويتجمع الطبلب أصحاب
نفس الميمة معاً في مجموعة الخبراء ،ثم الرجوع إلى مجموعتيم األصمية لعرض ما تتعمموه

ومشاركة زمبلئيم ميمات الدرس األخرى" .وعرفيا بدوي ( )281 ،7080من حيث فاعميتيا
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من خبلل إكساب الخبرة بأنيا" :إحدى طرق التعمم التعاوني التي تنتج تأثيرات عالية ،حيث
تسمح لممتعمم بأن يصبح خبي ارً في بعض سمات الموضوع ثم يعود إلى مجموعتو لممشاركة

بما تعممو ،حيث تنمو الخبرة ويتم تشاركيا بين أعضاء كل مجموعة ،بينما يشجعون بعضيم

بعضاً في عممية التعمم .كما عرفيا كشاش ( )722،7082بأنيا ":استراتيجية تعاونية قسمت
المجموعة التجريبية فييا إلى مجاميع يتراوح أعدادىا ما بين ( )2:7ويتم تجزىء المادة إلى
أجزاء وتوزع عمى المجموعات ،ثم يكمف كل عضو في الفريق بإنجاز ميمة خاصة بو ضمن
المجموعة ويعين عضو منيم ليكون مسؤالً عن مراقبة المجموعة ثم يجتمع المسؤولون عن

كل ميمة معاً لمنقاش في الميمة واتقانيا من كل عضو ليكون خبي ارً بالجزء الخاص بو
يوضحو لمجموعتو؛ مما يسيل عمييم التعمم.

ب -أهمية استخدام استراتيجية جيجسو:

تناول العديد من التربويين فوائد استراتيجية جيجسو من عدة جوانب (أبو الخير،)7002،
)زيتون( ،)7002،سعادة وآخرون )7001 ،عمى النحو التالي:
.8

تساعد عمى إجراء تغيرات ايجابية في أداء المتعممين وأخبلقياتيم.

.7

تعمل عمى بناء جو ممىء بالتفاىم والمحبة بين المتعممين.

.2

تساعد المتعممين في خمق جو صفي مبلءم.

.2

تعمل عمى االسيام في تطوير ميارات المتعممين الشخصية.

.2

تساعد المتعممين عمى االعتماد عمى قدراتيم ومياراتيم الذاتية؛ بحيث يبذل كل متعمم
أقصى ما لديو من جيد لدراسة جزء معين من المادة التعميمية.

.2

تساعد عمى رفع مستوى الدافعية لدى المتعممين.

.2

تساعد عمى بناء اتجاىات ايجابية نحو المعمم والمادة الدراسية وبقية المتعممين في
وقت واحد.

.1

تنمي روح العمل والتعاون الجماعي بين المتعممين؛ بحيث تتيح الفرصة لكل متعمم
بالمشاركة في عممية التعمم ،وممارسة السموكيات التعاونية.

.1

تحث المتعممين عمى التعميم بمثابرة واصرار.

 .80تنمي ميارات الحوار ،وتتيح لممتعممين حرية كبيرة في التعبير عما يريدون خبلل
القيام بأدوارىم خبلل المجموعة التي ينتمون ليا.
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 .88تنمي ميارات تحمل المسؤولية ،حيث تمكن كل عضو في الجماعة من تخصيص
جزء من وحدة التعميم ويعمميا لزمبلئو في نفس المجموعة.
.87

تساعد عمى تحسين فيم الطمبة ونوعية تفكيرىم Kوكذلك تساعد عمى تحسين
عبلقاتيم االجتماعية.

ج -أهداف استراتيجية جيجسو:
من خبلل قراءات الباحثة ،ووجو نظر عفانة والجيش( )727،7001يمكن استخبلص
تمك األىداف فيما يمي:
 .8تركز عمى العمل الجماعي النشط.
 .7تجعل المتعمم خبي ارً لو شخصيتو الخاصة.
 .2تنمية الميارات القيادية لدى المتعممين.
 .2تنمية ميارات الحوار لدى المتعممين.
 .2ترتيب عممية التعمم وتنوع عممياتيا من حيث السعي مع المعمومة خطوة بخطوة وصوالً
لمنتائج ثم التعميمات.

 .2تنشيط نصفي الدماغ لدى المتعممين من خبلل التفاعل في المجموعات وتحميل
المشكبلت والمناقشات والتفكير.
وترى الباحثة أن ىناك ارتباط وثيق بين تمك األىداف فتعمل معاً عمى بناء سمات متعددة

لدى المتعمم ،فعمى سبيل المثال ىدفيا في جعل المتعمم خبي ارً يعمم زمبلئو تولد لديو ميارات
قيادية وميارات الحوار وىكذا ،وأيضاً فيما يخص ترتيب عممية التعمم بصورة تدريجية وىي
تعمل في ذات الوقت عمى تنشيط نصفي الدماغ لدى المتعممين من خبلل تفاعميم يؤدي

لتعمم باق األ ثر ،وال يسبب ممل أو تعب لممتعمم أثناء تعممو.
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د -خصائص استراتيجية جيجسو:
من خبلل قراءات الباحثة ،ووجو نظر أبو الخير ( )7002يمكن تمخيص خصائص
استراتيجية جيجسو فيما يمي:
 .8تقضي عمى الممل وتجعل المادة التعميمية مثيرة لمتعمم ومشوقة.
 .7تخفف من إنطوائية بعض الطبلب وميميم لمعزلة.
 .2تعمل عمى تنمية روح المحبة والود بين الطبلب ،وتعمل عمى تبادل المعمومات فيما
بينيم.
 .2تنمي ميارة التعبير عن النفس لدى المتعممين من خبلل المناقشة والحوار.
 .2تقوي األفكار التي يقدميا أعضاء الجماعة ،وتدعميا من خبلل المناقشات والحوار
بينيم.
 .2تتمتع ىذه االستراتيجية بالمرونة في بناء إعتماد إيجابي متبادل بين الجامعات حيث
تقوم عمى نشاط المتعممين ،وقياميم بالعديد من األدوار كدور المعمم والمتعمم.
ومن خبلل ما سبق عرضو من خصائص يمكن استخبلص أن استراتيجية "جيجسو" ذات
سمات تؤدي لتعمم جيد باق األثر بصور متعددة :مباشرة من خبلل االحتكاك المباشر بين
الطبلب وتفاعبلتيم وحرصيم عمى الوصول لئلتقان؛ نظ ارً لتحمميم مسؤولية تعمم زمبلئيم.

وغير مباشرة من خبلل تركيزىا عمى معالجة بعض العوامل الكامنة التي قد تعوق التعمم:

كاالنطوائية والممل ورتابة المادة الدراسية..وغيرىا .وفي ضوء الخصائص المتميزة لتمك
االستراتيجية وما تصبو إليو من أىداف تعميمية تحقق سمات متميزة لدى المتعممين أدرك
الباحثين أىميتيا وانطمقت العديد من الدراسات لمتعرف عمى فاعميتيا ،وقد توصمت إلى أنيا
ذات فاعمية في تحقيق نتائج إيجابية لمعديد من المتغيرات المتنوعة لكافة المراحل التعميمية
من المرحمة االبتدائية وحتي الدراسات العميا ،نذكر منيا عمى سبيل المثال :تنمية التفكير
االبتكاري (محمد ،)7008 ،ميارات االبداع المغوي (أبو الخير ،)7002 ،وتكوين اتجاه
إيجابي نحو العمل الجماعي وتنمية المفاىيم (يونس ،)7001،وتنمية المفاىيم
(ديب ،)7088،وتنمية الحوار العممي (العبيسي ،)7088،وتحسين الكفاءة الذاتية والتدريب
الميني ) ،(Darnon, et al., 2012وتكوين اتجاه إيجابي نحو العمل الجماعي ،وتنمية
التفكير الناقد (المطوق ،)7082 ،وتنمية المفاىيم وميارات اتخاذ القرار (أبو خاطر،
 ،)7082وتحسين التحصيل (أبو عيدة وأيوب (Jayapraba & Kanmani, ،)7082،
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) ،2014والتفكير الجانبي (الكبيسي واألمين ،)7082 ،وتحصيل المغة (Huang, et al.,
) ،2014وزيادة الدافعية (العنبكي.)7082،

المحور الثاني :االنتاجية اإلبداعية
ترتبط االنتاجية اإلبداعية لمطبلب بتوافر عدة سمات معينة في المنتج المقدم؛ وىذا يقودنا
لمتحدث عن الميارات التي يجب أن تُنمى في المتعممين أثناء عممية التدريس كي يستطيعوا
أن يحققوا ىذا المنتج ،وكذلك كيفية تنميتيا لدييم من خبلل الوسائط واالستراتيجيات التربوية
ا لمختمفة والفنيات التي يمتمكيا ويستطيع أن يوظفيا المعمم في تقديم المادة التعميمية ،والتي
تعمل عمى تنمية ميارات التفكير العميا لديو كاإلبداع والنقد..وغيره من الميارات التي تحقق
الوصول لمستوى اإلبداع لديو .وقد أشار "رينزولي ودي ويت" Renzulli & De wet
) (2010إلى وجود القدرات اإلبداعية لدى جميع المتعممين بنسب متفاوتة ،وأنيم يمكن أن
يصموا لئلنتاج االبداعي عندما يتخطون المستويات المعرفية في التحصيل لينتجوا أفكا ارً جديدة

قد تتمثل في حمول لمشكبلت أو منتجات وخدمات لم تكن موجودة من قبل .ويمكن تناول

مفيوم االنتاجية اإلبداعية من خبلل الجوانب التالية:

أوالً :مفهوم اإلنتاجية اإلبداعية:

حدد "رينزولي" مفيوم االنتاجية اإلبداعية بمدى المشاركة في أوجو النشاط اإلنساني،
حيث تعطي قيمة كبيرة لتطوير األفكار والمواد والمنتجات األصيمة التي وضعت خصيصاً

لمتأثير عمى الجميور المستيدف ،وأنيا تعني وضع قدرات الفرد لمعمل عمى حل مشكبلت أو
مجاالت الدراسة ذات االىتمام الشخصي لدى الطالب ،والتي يمكن تصعيدىا لمستويات مبلئمة
من التحدي في النشاط االستقصائي .كما أشار فوزي ( )7082إلى أن االنتاجية اإلبداعية
تمثل جيد عممي يتجاوز اإلطار المعيود ويخمق توليفة جديدة من ميارات المتعمم ،تتسم
بأكبر قدر ممكن من الطبلقة الفكرية والمرونة التمقائية واألصالة والتداعيات البعيدة ،وذلك
كاستجابة لمشكمة أو موقف مثير لحل المشكمة والوصول إلى حمول جديدة لم تكن معروفة
سابقاً لدى المتعمم تمثل بحد ذاتيا نواتج إبداعية.
ويذكر السرور( )7082أن االنتاجية اإلبداعية التي يتدرب عمييا الطالب تسيم في
إعداده في أن يتخذ وضعاً في القيادة والريادة في الميدان العممي الذي سيمتينو بالمستقبل،
ويكون قاد ارً أيضاً عمى حل المشكبلت التي تواجيو بطرق مبدعة ،وأن يزيد في كم ونوع

اإلنتاجية في العمل بإبداعية .كما ذكر ) Davis(2011أن اإلنتاج اإلبداعي يعني اإلتيان
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بالشيء الجديد أو الحل الناجح لممشكمة بطريقة مقيدة وأصيمة أو تطوير وتركيب الجديد ذي
القيمة أو األصالة في اإلنتاج أو تسجيل أفكار الفرد لحظة والدة المفيوم أو الفاعمية والنشاط
النفسي .كما تناول تورانس ) )Torrance, 1980االنتاجية اإلبداعية في عبلقتيا باإلبداع
وذكر أنيا تمثل معيا ارً ىاماً من معايير اإلبداع ،وأنيا نتاج التقاعل بين العممية اإلبداعية التي

تؤدي لئلبداع والشخصية اإلبداعية صانعة اإلبداع والظروف والبيئة المحيطة .ويشير قطامي

( )7001أنو عمى المعمم طرح تساؤالت عديدة إلثارة تفكير المتعممين واستخدام أساليب
اإلثارة والتشويق بصورة مستمرة ،ومتابعة ومبلحظة أدائيم أثناء األنشطة التي يقومون بيا
باستمرار ،ومساعدتيم في تنظيم أفكارىم وترابطيا حتى ال توجد تشعبات غير مجدية تضيع
الوقت ،كما أن المعمم الساعي لتنمية اإلبداع يشجع المتعممين عمى أن يكونوا أكثر حساسية
لممنبيات البيئية.

ثانياً :العوامل المؤثرة في اإلنتاجية اإلبداعية:

ذكر ) ،Sternberg (1993والسرور ( )7002عدة عوامل تمعب دو ارً كبي ارً في ظيور

اإلنتاجية اإلبداعية ،التي تتمثل فيما يمي:

أ -عوامل بيئية تتمثل فيما يلي:
 -8توافر نشاطات إبداعية :كعمل فني أو أدبي أو عممي يظير من خبللو المتعمم إنتاجاتو
اإلبداعية.
 -7االىتمام بالطبلب والعناية بيم في مراحميم المبكرة يحثيم عمى القراءة واالطبلع
ومصادر التعمم المختمفة.
 -2التزام الطبلب يإنجاز الميام الموكمة إلييم ،واعطائيم الوقت المناسب.
 -2تنوع الخبرات التعميمية المقدمة لمطبلب ،وكذلك العناية بالمجاالت الفنية التي تحث
اإلبداع لدييم.
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ب-عوامل ذاتية ترتبط بالفرد تتمثل في :
معارفو وذكائو وعممياتو العقمية وأنماط تفكيره ،وشخصيتو ودافعيتو.

ثالثاً :معايير تقويم اإلنتاج اإلبداعي:

ذكر (السرور( ،)7002،عيسي )7080،أن اإلنتاج اإلبداعي يتميز بسمات خاصة تميزه
عن غيره من اإلنتاجات األخرى ،والتي تتمثل في:
 -8واقعية المنتج.
 -7أصالة المنتج من حيث كونو تجديد لما يسبق من قبل.
 -2معزي الناتج :أي يمثل قيمة لممجتمع بحيث يتناول مشكمة أو صعوبة يحاول أن يجد
ليا حبلً ،بحيث تنعكس فائدتو عمى الفرد والمجتمع.

 -2يتخذ أشكاالً عديدة ومتنوعة وفق وظيفتو وطبيعتو ومستواه في األصالة والقيمة
والفائدة من أجل المجتمع.

 -2المبلءمة لما أنتج من أجمو.
 -2إمكانية التطوير.
 -2االستمرارية :أي استمرارية المنتج في مجالو واستمرارية اآلثار المترتبة عميو والتي
تبين أىميتو ،وما يمثمو من إضافة أساسية كبرت أو صغرت ،واستمرارية الرضا
االجتماعي عنو ،وىذا ما يحدد استمراريتو وانتشاره أو اختفائو.

رابعاً :أنواع االنتاج اإلبداعي:

 -8اإلنتاج المحسوس :وىو ذلك اإلنتاج المحسوس الواقعي الذي ينفصل عن مبدعو
كاألعمال األدبية والمنحوتات والموح الفنية والتصاميم الفنية واإلنتاج العممي من
المؤلفات والمخترعات وغيرىا.
 -7اإلنتاج غير المحسوس :الذي يعبر عن مبدعو وال ينفصل عنو ،بل يمثل أدائو الفني
مثل إبداع قائد األوركست ار والممثل والعازف والجراح.
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خامساً :مقاييس اإلنتاج اإلبداعي
ىناك عدة مقاييس يمكن من خبلليا قياس اإلنتاج اإلبداعي تتمثل فيما يمي
(السرور:)7002،
 -8عدد اإلنتاجات اإلبداعية في المرحمة الثانوية في مجاالت مختمفة كالعموم والفنون...
وغيرىا.
 -7عدد اإلنتاجات اإلبداعية بعد المرحمة الثانوية مثل االختراعات والمقاالت المنشورة
وغيرىا.
 -2عدد اإلنتاجات اإلبداعية في الحياة اليومية كاإلنتاجات التي تقدم من خبلل مجموعات
عمل من خبلل المشروعات وأعمال التصميم وغيرىا.
 -2عدد اإلنتاجات اإلبداعية العميا.
 -2اإلبداع بالنسبة لمينة المستقبل والتطمعات الواقعية لممينة والتطمعات كالطموحات
المستقبمية.

سادساً :مهارات اإلنتاجية االبداعية:
من خبلل قراءات الباحثة ،ودراستي محسن ( ،)7082الرابغي (،)7082

فإن

الباحثة ترى أن ىناك عدة ميارات لمتفكير يجب تنميتيا لدى المتعممين كي يستطيعون
الوصول إلنتاجية إبداعية ،يجب تحديدىا بما يجيب عن السؤال البحثي األول ،والتي يمكن
تناوليا عمى النحو التالي:
 -8الطبلقة :وتعني القدرة عمى توليد عدد كبير من المترادفات واألفكار الغنية والمتنوعة
لمعمومات وخبرات سابقة في فترة زمنية محددة (شرط) وىي تتضمن جانباً كمياً من

اإلبداع والطبلقة خمسة أشكال :لفظية  -تداعية  -تعبيرية -فكرية -شكمية.

 -7المرونة :وىي القدرة عمى تغيير االتجاىات الفكرية وعدم اإلصرار عمى اتجاه بحد ذاتو،
وتوليد أفكار متنوعة ومختمفة لمميارة المعطاة والمرونة نوعان :المرونة التمقائية ،وىي
القدرة السريعة لمفرد عمى إنتاج اكبر عدد ممكن من االتجاىات واألفكار المرتبطة بموقف
ما .والمرونة التكيفية ،وتعني قدرة الفرد عمى تغيير الوجية الذىنية في مواجية مشكمة
ما ووضع الحمول المقترحة ليا وتغيير استجاباتو حسب المواقف والظروف التي يتعرض
ليا ،كما تعني أيضا قدرة الفرد عمى التعديل في السموك ليتفق مع الموقف .
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 -2األصالة :وتعني قدرة الفرد عمى توليد أفكار غير مألوفة والتميز في التفكير والندرة
والقدرة عمى النفاذ إلى ما وراء المباشر والمألوف من األفكار .وتعني أيضاً القدرة عمى

اإلتيان بفكرة جديدة في مكان وزمان محددين (الجدة والتفرد ).

 -2اإلفاضة أو التوسع :وتعني مقدرة الفرد عمى تقديم إضافات وتفاصيل جديدة ومتنوعة
لفكرة ما أو موقف ،وىي المبالغة في تفصيل الفكرة بتوضيح تفاصيميا بدقة لجعميا أكثر
فائدة وجمال.
 -2الحساسية لممشكبلت :وىي تعني الوعي بتحسس أو وجود مشكبلت أو حاجات أو
عناصر ضعف في البيئة أو الموقف وادراك الثغرات أو مواطن الضعف في المواقف.
 -2التواصل :القدرة عمى إنشاء شبكة عبلقات مع أشخاص ومصادر ذات العبلقة بالعمل،
وتوافر جسور تفاىم وتبلقي فكري مع اآلخرين.
 -2التركيز :تركيز التفكير في الموضوع المشكل ،واعطائو الوقت الكافي دون حدوث ممل.
ومما سبق يمكن استخبلص أن ىناك عدة عوامل متفاعمة تمعب دو ارً في ظيور االبداع

لدى المتعممين وترجمتو إلنتاجية منيا تييئة الظروف والبيئة التعميمية ،التي يمكن أن تقدم

ليم أنشطة إبداعية يظير من خبللو المتعممين إنتاجيم اإلبداعي ،أو استراتيجيات التدريس
المقدمة ليم أثناء التدريس التي يكمفيم المعمم من خبلليا بميام معينة يكونوا مسؤولين
عنيا ،ويقدم ليم خبرات متنوعة من خبلليا؛ تساعدىم في إتمام عممياتيم العقمية المسؤولة
عن ظيور االبداعية لدييم وتوجيو مسارىا بصورة صحيحة ،وتعمل أيضاً عمى تنمية الميارات

التي تمكنيم من اإل تيان بمنتج إبداعي.

المبحث الثاني :اجراءات الدراسة
يتضمن ىذا المحور وصف لمجتمع الدراسة والعينات والتصميم التجريبي وعرض
لمخطوات التي تمت من خبلليا تصميم أدوات الدراسة من حيث النموذج المقترح وأدوات
القياس ودليل المعممة ودليل الطالبة ،وأساليب التحميل اإلحصائي.

المحور األول :تصميم النموذج المقترح

يتناول ىذا المحور خطوات تصميم نموذج مقترح قائم عمى استخدام استراتيجية
" جيجيسو" ،وىو ما يجيب عمى " السؤال البحثي األول" ،والذي يمكن استعراض خطوات
تصميمو عمى النحو التالي:
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أوالً :أهداف النموذج المقترح:
ييدف ىذا النموذج لتحقيق اآلتي:
 -8تحسين التحصيل في الجانب النظري لوحدة أسس وميارات تصميم األزياء من مقرر
تصميم األزياء لدى طالبات كمية االقتصاد المنزلي بالمستوى السادس الدارسات
لممقرر.
 -7تنمية ميارات االنتاجية اإلبداعية التي تم استخبلصيا باإلطار النظري لدى الطالبات
عينة الدراسة بما يؤدي لتوافر االبداعية في إنتاجيم.
 -2تكوين اتجاه إيجابي نحو العمل الجماعي التعاوني لدى الطالبات.

ثانياً :منطلقات النموذج:

 -8التعمم التعاوني يحقق التفاعل والنشاط بين الطبلب؛ مما يحث تولد األفكار
واالبداعات وزيادة التحصيل.
 -7استراتيجية جيجسو تحقق العديد من الجوانب المرتبطة بتوليد االبداع لدى المتعممين
كتنمية اتجاىات العمل التعاوني والتفكير الناقد وميارة اتخاذ القرار وميارة الحوار
العممي ،كما تزيد مرونة التفكير الذي يعتبر أحد ميارات التفكير اإلبداعي ،وتؤدي
لزيادة جودة مخرجات العممية التعميمية ،وتنمية عادات العقل التي تتيح الفرص أمام
الطبلب لئلبداع من خبلل التعبير عن األفكار وطرح األسئمة ،وتساعدىم عمى إنتاج
المعرفة.

ثالثاً :األسس التي بني عليها النموذج المقترح:
 -8مراعاة تضمن األىداف لممجاالت (المعرفية -الميارية -الوجدانية).
 -7التدرج اليرمي التصاعدي لممستويات المعرفية.
 -2التكامل ما بين الجانبين النظري والعممي.
 -2استخدام األنشطة المتنوعة بصورة إثرائية مصاحبة لمشرح.
 -2استمرارية وتعدد وتنوع دور المعممة في جميع مراحل وخطوات تطبيق النموذج بصورة
فردية (توجييية  -متابعة  -تقويم) ،أو بصورة مشاركة مع الطالبات.
 -2تبادل أدوار القيادة بين الطالبات.
 -2المسؤولية الفردية لكل فرد من أفراد المجموعة والجماعية لممجموعة ككل.
 -1ضمان تفاعل ونشاط كل فرد من أفراد المجموعة.
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 -1حرية الحوار والمناقشة والتعبير عن األفكار بطبلقة.
 -80تحقيق التعمم الممتع أثناء التدريس.
 -88التفاعل بين جميع مكونات النموذج.

رابعا :هيكل النموذج:
تكون النموذج المقترح من عدة مكونات متداخمة ومتفاعمة تمثل منظومة وظيفية متكاممة
تستند في مضمونيا عمى تطبيق استراتيجية جيجسو مع تضمين بعض التطوير في تطبيقيا
لتتناسب مع المواد واألدوات المرتبطة بالوحدة الدراسية ،والتي تشمل جانبين متكاممين (نظري
 عممي) ،وكذلك طبيعة المخرج األساسي المستيدف ،والذي يمثل خصوصية في تحقيقو لمايمثمو من مستوى معرفي في قمة اليرم المعرفي وىو اإلنتاجية اإلبداعية؛ ليذا فقد تم التطوير
في تصميم أدوات ومواد المادة الدراسية بدليل المعممة وأوراق عمل الطالبات ،والذي تمثل في
تقارير عمل الخبراء وتقارير وأوراق عمل المجموعات  .كما تضمن النموذج المقترح تطوير
ألدوار المعممة لتتضمن أ دوار متنوعة ومتعددة ومستمرة مع جميع مراحل تطبيق النموذج،
ويمكن التعبير عن ىيكل ىذا النموذج من خبلل مخطط التدفق بالشكل ( )8التالي:

شكم ( )1يخطظ انًُٕرج انًمزشذ
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ومن خبلل شكل ( )8يتضح أن النموذج يتكون من اآلتي:
أ -مدخالت النموذج :تتمثل في مجموعة من العناصر المتفاعمة فيما بينيا ،والتي ترتبط
بالمعممة والطالبات والجوانب المرتبطة بتدريس الوحدة التدريسية ،وتتمثل ىذه العناصر
فيما يمي:
 .8المحتوى (المعرفي -المياري -الوجداني) :ويتم تحديدىا من خبلل تحميل محتوى
الوحدة التدريسية وتصنيفيا وفقاً ليذه الجوانب.

 .7األ ىداف السموكية :تحديد األىداف التي يجب تحقيقيا من خبلل عممية التدريس بيذا
النموذج بصورة إجرائية في المستويات المعرفية (تذكر -فيم -تطبيق -تحميل-
تركيب -تقويم).
 .2مواد وأدوات التعمم :تجييز وتجميع المواد واألدوات البلزمة لتعمم موضوع الدرس من
مثل المراجع والكتب والمقاالت وأشرطة الفيديو والعينات ،وكل ما من شأنو أن يساعد
الطالبات عمى التعمم ،ويرتبط بطبيعة الوحدة وأىدافيا المتنوعة.
 .2تقارير الخبراء :إعداد التقارير الخاصة بالمادة التعميمية (تقارير الخبراء) التي تُكمف
بيا كل خبيرة لتكون مرشدة لزميبلتيا تتعمميا وتعمميا لآلخريات ،متضمنة األنشطة
التي تقوم بيا الخبيرات في مجموعة الخبراء لموصول لمستوى التمكن والخبرة.
 .2مجموعات العمل :تقسيم المتعممين إلى فرق أو مجموعات غير متجانسة في القدرات
والمواىب.
 .2تقارير المجموعات :إعداد تقارير المجموعات(أوراق العمل) التي تصف ميام األفراد
داخل المجموعة األصمية وأنشطتيم.
 .2دليل المعممة :تم إعداد دليل المعممة لبلسترشاد بو في عممية التدريس بعد إعادة
صياغة محتوى الوحدة المستيدف تدريسيا وفقاً الستراتيجية جيجسو ،وفي ضوء

ىذا النموذج يقترح أن تقوم المعممة بعدة أدوار متفاعمة ومستمرة بتزامن مع مراحل

ما قبل تنفيذ النموذج إلى مرحمة التقويم عمى النحو اآلتي:
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 دور تخطيطي:
 تحميل محتوى المادة التعميمية وتصنيفيا. تحديد أىداف التعمم المنشودة. تصميم مواد وأدوات التعمم. تصميم أدوات التقويم. -تصميم دليل الخبراء وأوراق الطالبات.



دور تنظيمي:
 توزيع المتعممين عبر المجموعات في ضوء قدراتيم غير المتجانسة. -توفير المواد واألدوات البلزمة لمتعمم.

 دور توجيهي وإرشادي:
-

توضيح فكرة االستراتيجية وآلية استخداميا.

-

توزيع الميام تبعاً لقدرات كل متعمم.

-

متابعة المجموعات األساسية ومجموعات الخبراء أثناء العمل.

 دور متابعة ومراقبة:
 دور تعزيزي:

زيادة فاعمية عمل المتعممين والمجموعات من خبلل التعزيز والتغذية الراجعة.

 دور تقويمي:
 تقويم تكويني :تقييم التفاعبلت والعمل والحوار بين المتعممين أثناء العمل ،وتوجييو.تقويم نيائي :تطبيق أدوات التقويم واستخبلص النتائج.

ب -عمليات النموذج:
تتضمن النموذج ثبلث عمميات كاآلتي:
 -1عملية التمهيد :ويتم من خبلليا تقسيم الطالبات في العينة الضابطة لمجموعات غير
متجانسة في القدرات ،وتوزيع الميام عمى كل مجموعة وكل فرد في كل مجموع وتوضيح آلية
تطبيق النموذج وماىية استراتيجية جيجسو ،وتوفير مواد وأدوات التعمم.
-2عملية التنفيذ :ويتم من خبلليا قيام المعممة بتنظيم عمل الطالبات ،وقيام الطالبات بتطبيق
أنشطة مجموعة الخبراء ،ويتم من خبلل:
 توزيع الموضوعات عمى ىيئة أجزاء مقسمة عمى كل فرد في المجموعة الواحدة. إعتبار كل فرد في المجموعة خبي ارً في الجزء الذي يدرسو.- 8208 -
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 اجتماع الطال بات التي ليا نفس الميمة في مجموعة واحدة تسمى مجموعة الخبراء،واإلستعانة بتقارير الخبراء المعدة من قبل المعممة ،والمصادر والمواد واألجيزة لفيم
موضوعات المحتوى داخل مجموعة الخبراء ،حيث يجتمع الخبراء الذين أخذوا نفس
الجزء لمناقشة وتوضيح العناصر الغامضة في المحتوى باستخدام المواد واألدوات
المساعدة وتحت إشراف وتوجيو ومشاركة المعممة معين كفرد من أفراد المجموعة،
وكمتابعة ومقيمة لتفاعبلتين ومناقشتين وأدائين ،وتقديميا التشجيع لكل طالبة،
ولممجموعة باستخدام التعزيز الفوري والتغذية الراجعة.
 تقوم مجموعة الخبراء بكتابة تقرير يتضمن ممخص لممحتوى الذي تم إتقانو وفيموواستخبلص أبرز عناصره.
 تعود كل خبيرة لمجموعتيا األصمية وتبدأ من خبلل تقارير الخبراء شرح وتوضيح الجزءالخاص بيا حتى االتقان من الجميع في وجود توجيو وارشاد ومشاركة من المعممة
ومتابعة وتقييم لمتفاعل واألداء ،وتقديم التشجيع لكل طالبة ولممجموعة باستخدام
التعزيز الفوري والتغذية الراجعة.
 تقوم المجموعة ككل بتقديم تقارير المجموعة عن الميمة الخاصة بيا التي تمثلحصيمة ميام كل خبيرة فييم.
 -2عملية التقويم :وتتم ىذه العممية من خبلل مرحمتين:
أ -تقويم تكويني :ويتم من خبللو ما يمي:

-

تقييم مدى تقدم خبرات الطالبات  :من خبلل تحديد مدى تقدم كل طالبة خبيرة
داخل مجموعة الخبراء ،وفي مجموعتيا األساسية.

-

تحديد مدى تقدم عمل المجموعات وتأديتيا لمميام المكمفة بيا في االتجاه
الصحيح ،ومشاركة جميع الطبلب في العمل الجماعي.

-

التعرف عمى مستوى المشاركة ،والتفاعل بين الطالبات في العمل الجماعي.

ب -تقويم نهائي :ويتم من خبللو:
 تطبيق اختبار تحصيمي (بعدي) عمى الطالبات لقياس تقدم كل طالبة عمى حده،وكل مجموعة ،تبعاً لمدى تحقيق األىداف في جميع المستويات وجميع

الموضوعات.
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 تطبيق مقياس االتجاه نحو العمل الجماعي (بعدي) لقياس مدى تطور اتجاىاتالطالبات نحو العمل التعاوني.
 تطبيق مقياس االنتاجية االبداعية لتقييم إنتاجين في تصميم األزياء. -تعامل الدرجات عمى أنيا درجات لممجموعات.

 -3مخرجات االستراتيجية:
يتوقع أن تكون مخرجات تطبيق النموذج في الصور التالية:
 تقارير مجموعات الخبراء :والتي تعبر عن تحقيق أىداف المادة الدراسية لدىالخبراء.
 تقارير المجموعات :والتي تعبر عن قدرة الخبراء عمى توضيح ونقل الخبرةلممجموعات ،وتحقيقيم أيضاً لؤلىداف من خبلل أداء األنشطة المطموبة بأوراق

الطالبات.

 تقارير المعممة :التي تعبر عن تفاعبلت الطالبات عبر المجموعات وأدائين فياألنشطة وانتاجين ،وتطور اتجاىاتين نحو العمل التعاوني.
 درجات الطالبات عمى االختبار التحصيمي. درجات الطالبات عمى مقياس االنتاجية اإلبداعية. -درجات الطالبات عمى مقياس االتجاه نحو التعمم التعاوني.
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المحور الثاني :أدوات الدراسة:
تم إعداد أداوت الدراسة في ضوء طبيعة متغيرات الدراسة وكذلك األىداف ومستوياتيا
عمى النحو التالي:

-1اختبار تحصيلي معرفي:
قامت الباحثة بإعداد اختبار تحصيمي معرفي موضوعي متنوع األنماط (اختيار من
متعدد -مزاوجة -إكمال -صح وخطأ) ىدف إلى قياس مستوى التحصيل المعرفي لمطالبات
في الوحدة المستيدفة بالدراسة ،يغطي جميع موضوعات وحدة أسس وميارات تصميم األزياء
عمى جميع المستويات ( تذكر -فيم – تطبيق – تحميل -تركيب -تقويم) يطبق قبمي وبعدي
عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية ،وتم حساب األ وزان النسبية حسب المحتوى الذي
يمثمو كل مستوى وفقاً لجدول (.)8

خذٔل ()1
األٔصاٌ انُغجٛخ انخبص ثزٕصٚع فمشاد االخزجبس عهٗ انًغزٕٚبد انًعشفٛخ
األْذاف انغهٕكٛخ
انًسزٕٖ
عذد
رزكش فٓى رطجٛك رسهٛم رشكٛت رمٕٚى
انًفشداد
4
0
0
0
0
1
3
يبْٛخ رظًٛى
األصٚبء
6
0
0
0
2
2
2
أعظ رظًٛى
األصٚبء
4
0
0
0
1
2
1
عُبطش رظًٛى
األصٚبء
2
0
0
0
1
1
0
يٕاطفبد يظًى
األصٚبء
2
0
0
0
1
1
0
يشازم رظًٛى
األصٚبء
2
1
0
1
0
0
0
يظبدس رظًٛى
األصٚبء
20
1
1
2
5
5
6
انًدًٕع
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انُغجٙ
%20
%25
%20
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%10
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 صدق االختبار:
تم عرض االختبار عمى مجموعة من المحكمين في مجال االقتصاد المنزلي (تصميم
األزياء) مناىج وطرق التدريس االقتصاد المنزلي؛ وذلك من أجل الحكم عمى مدى شمول
األسئمة ومناسبتيا لممحتوى ومستوى الطالبات ودقة صياغتيا وشموليا مستويات معرفية
متنوعة ،وتم التعديل في ضوء آراء المحكمين ليصبح في صورتو النيائية (70مفردة) .وتم
التحقق من صدق االتساق الداخمي بتطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية مكونة من ()87
طالبة من ضمن مجتمع الدراسة ،وتم تصحيحو من خبلل إعطاء عبلمة واحدة لكل فقرة
ليكون مجموع الدرجات ( )70درجة وحساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات كل فقرة من
فقرات االختبار والمستوى الذي تنتمي إليو ،وكذلك معامل ارتباط كل مستوى من مستويات
األىداف مع الدرجة الكمية لبلختبار كما ىو موضح بجدول (:)7
خذٔل ()2
يعبيم اسرجبط دسخخ كم فمشح يٍ فمشاد االخزجبس انزسظٛه ٙيع انذسخخ انكهٛخ نًغزٕٖ انٓذف انًُزًٛخ
ئنٔ ،ّٛانذسخخ انكهٛخ نكم يغزٕٖ يع انذسخخ انكهٛخ نالخزجبس
انًغزٕٖ

سلى انغإال

رزكش

*0260.
*02011
*02.23
*02002
*02029
*02..2
*02925
*02.12

كهٙ
10
1.
كهٙ
19
كهٙ
20
كهٙ

*02656
*02000
*02502
*02922
*02.22
*02944
*02962
*02502
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رسهٛم

فٓى

*02699

16

*02.29

رشكٛت رمٕٚى

6
كهٙ
0
.
9
10
11
كهٙ

يعبيم
االسرجبط
*02624
*02560
*02656
*026.0

انًغزٕٖ

رطجٛك

1
2
3
4
5

سلى
انغإال
12
13
14
15

يعبيم
االسرجبط
*02921
*02560
*020.9
*02620

فاعلية نموذج مقترح قائم على استخدام استراتيجية جيجسو في التحصيل المعرفي ..................................

ثبات االختبار:
تم حساب الثبات عن طريقة "ألفا كرونباخ" لتحديد قيمة االتساق الداخمي وكانت النتائج
كما يوضحيا جدول (:)2
خذٔل ()3
يعبيالد أنفب كشَٔجبش ٔيعبيم انظذق انزارٔ ٙفمب ً نهًغزٕٚبد انًعشفٛخ
نفمشاد االخزجبس انزسظٛهٔ ٙاالخزجبس ككم
انظذق انزارٙ
يعبيم انفب كشَٔجبش
انًغزٕٖ
02910
02.41
رزكش
02930
02.0.
فٓى
02993
029..
رطجٛك
02.90
02.06
رسهٛم
02904
02949
رشكٛت
02.59
02039
رمٕٚى
02960
02922
كهٙ

من خبلل جدول ( )2وجد أن قيمة معامل ألفا عمى كافة المستويات تشير لثباتو ،كما
وجد أن قيمة معامل ألفا عمي مستوى االختبار ككل ( ،)0.177وىي قيمة تشير إلى ثباتو
وصبلحية استخدامة ،وقد تم حساب الصدق الذاتي لبلختبار والذي يحسب من خبلل الجزر
التربيعي لمعامل الثبات ووجد أنو مرتفع لجميع المستويات ،كما وجد أنو يساوي
( )0.120عمى مستوى االختبار ككل ،وىي نسبة صدق عالية تعطي ثقة في صدق
االختبار عند تطبيقو.

-2مقياس تقدير الخصائص السلوكية لبعد السمات الفنية:
قامت الباحثة بتطوير مقياس "رينزولي" لتقدير الخصائص السموكية لبعد السمات
الفنية ) (Renzulli, et at, 2003بما يتوافق مع طبيعة المقرر لمتحقق من تكافؤ
المجموعتين التجريبية والضابطة.

 صدق المقياس:

تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين في مجال تصميم األزياء؛ لمتحقق من
صدقو ،وتم التعديل في ضوء آراء المحكمين ليصبح في صورتو النيائية ( 87مفردة) ،وتم
التحقق من صدق االتساق الداخمي بتطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من ()87
طالبة ،وحساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة
الكمية لممقياس ،كما يوضحو جدول(:)2
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خذٔل ()4
يعبيم اسرجبط كم فمشح يٍ فمشاد يمٛبط رمذٚش انخظبئض انغهٕكٛخ
نجعذ انغًبد انفُٛخ يع انذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط
و
1
2
3
4
5
6
0
.
9
10
11
12

انًفشداد
رعذد عُبطش انزظًٛى ٔرُٕعّ2
رٕافش أفكبس فشٚذح ف ٙانزظًٛى2
رُٕع أفكبس انزظًٛى2
اعزخذاو خبيبد يزُٕعخ ف ٙانزظًٛى2
رضًٍ انزظًٛى خبيبد خذٚذح ف ٙانزظًٛى2
رٕافش انسظ انفُ ٙف ٙانزظًٛى2
ٚغزٕزٗ انزظًٛى ٔٚزٕافك يع انجٛئخ2
رٕافش سؤٚخ خذٚذح ف ٙانزظًٛى2
رٕافش يعبٛٚش خٕدح يزعذدح ف ٙانزظًٛى
رٕافش انُمذ انزار ٙنهزظًٛى2
االعزفبدح يٍ األعًبل انًًٛضح2
رطٕٚش انزظبيٛى انمذًٚخ ثفكش خذٚذ2

يعبيم
االسرجبط
*02.59
*02.06
*02.03
*02599
*02005
*02.44
*02901
*02655
*02909
*02.60
*02606
*02.11

(*) دال عند مستوى داللة ()0.02
يتضح من جدول ( )2أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لممقياس ارتباطاً دا ًال عند
مستوى داللة ( ،)0.02وىذا يدل عمى أن المقياس يمتاز باالتساق الداخمي.

 ثبات المقياس:

تم حساب الثبات من خبلل حساب معامل الفا كرونباخ ووجد أن قيمتو ( ،)0.122وىي
قيمة تشير إلى ثباتو وصبلحية استخدامة ،وقد تم حساب الصدق الذاتي لبلختبار والذي
يحسب من خبلل الجزر التربيعي لمعامل الثبات ووجد أنو يساوي ( ،)0.181وىي نسبة
صدق عالية تعطي ثقة في صدق االختبار عند تطبيقو.

-3مقياس اإلنتاجية اإلبداعية:
قامت الباحثة تعديل مقياس "رينزولي وريس" ) ( Renzulli & Reis, 1997لئل نتاجية
الطبلبية بما يتناسب مع الثقافة العربية وطبيعة المقرر.



صدق المقياس:
تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين في مجال تخصص االقتصاد المنزلي

والمناىج وطرق التدريس؛ وذلك من أجل الحكم عمى مدى مناسبة محاوره ومفرداتو لميدف
من قياسو ،وتطابقيا مع الجانب اإلبداعي ،وتم التعديل في ضوء آراء المحكمين ليصبح في
صورتو النيائية (82مفردة) .وتم التحقق من صدق االتساق الداخمي بتطبيق المقياس عمى
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عينة استطبلعية مكونة من ( )87طالبة ،وحساب معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات كل
فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس كما موضح بجدول (:)2
خذٔل ()5
يعبيم اسرجبط كم فمشح يٍ فمشاد يمٛبط االَزبخٛخ اإلثذاعٛخ يع انذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط
يعبيم االسرجبط
انًفشداد
و
*02511
رٕافش األطبنخ ف ٙانزظًٛى2
1
*02656
ٔالعٛخ انزظًٛىٔ ،يالئًزّ نهجٛئخ2
2
*0290.
انمًٛخ انًدزًعٛخ نهزظًٛى2
3
*02665
رٕلع اعزًشاسٚخ اعززخذاو انزظًٛى نفزشح طٕٚهخ2
4
*02650
انشكم اندًبن ٙنهزظًٛى2
5
*029.4
ٚعجش عٍ خجشح فُٛخ يزمذيخ ثبنزظًٛى2
6
*02.06
رٕافش فكش عبن ٙانًغزٕٖ ف ٙانزظًٛى2
0
*02.90
االْزًبو ثبنزفبطٛم2
.
*0269.
اعزغشاق ٔلذ ٔخٓذ ف ٙانزظًٛى2
9
*02622
رطجٛك يعبٛٚش خٕدح انزظًٛى ثكبفخ يشازم انزظًٛى2
10
*02945
يُطمٛخ انززبثع ٔاالَزمبل ث ٍٛانًشازم ٔانخطٕاد
11
*0260.
االثزكبس ف ٙاعزخذاو انخبيبد2
12
*02065
يُبعجخ انخبيبد نهزظًٛى2
13
*02599
يُبعجخ انزظًٛى نهفئخ انًظًى يٍ أخهٓب2
14
*029.0
رعذد ٔرُضف األفكبس ف ٙانزظًٛى2
15
*02.9.
رٕافش انذلخ ف ٙانزظًٛى2
16

(*) دال عند مستوى داللة ()0.02
يتضح من جدول ( )2أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لممقياس ارتباطاً داالً عند

مستوى داللة ( ،)0.02وىذا يدل عمى أن المقياس يمتاز باالتساق الداخمي.



ثبات المقياس:
تم حساب الثبات عن طريقة "ألفا كرونباخ" ووجد أن قيمتو ( ،)0.121وىي قيمة تشير

إلى ثباتو وصبلحية استخدامة ،وقد تم حساب الصدق الذاتي لبلختبار والذي يحسب من خبلل
الجزر التربيعي لمعامل الثبات ووجد أنو يساوي ( ،)0.122وىي نسبة صدق عالية تعطي
ثقة عند تطبيقو.

-4مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني
قامت الباحثة بتصميم مقياس ىدف إلى عمى اتجاه الطالبات نحو العمل التعاوني من
خبلل االستفادة من المقاييس في نفس المجال ،بحيث كانت العبارات في االتجاه اإليجابي
والسمبي.
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 طريقة تقدير درجات المقياس:
تم استخدام طريقة ليكرت Likert

في تقدير درجات المقياس؛ ألنو من أشير

مقاييس االتجاىات ،وتمتاز بالسيولة النسبية في التصميم التصحيح والدقة الثبات ،وأن
جميع وحداتو تقيس نفس االتجاه ،وجاءت عبارات المقياس ثبلثي متدرج ( موافقة -موافقة
بدرجة متوسطة -غير موافقة) ،وقد توزعت الدرجات عمى االختيارات الثبلثة في حالة
االستجابات الموجبة كالتالي )8-7-2( :عمى الترتيب ،واالستجابات السالبة كالتالي (-7-8
 )2عمى الترتيب.

 صدق المقياس:
تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين في مجال تخصص المناىج وطرق
التدريس؛ وذلك من أجل الحكم عمى مدى مناسبة محاوره ومفرداتو لميدف من قياسو ،وتم
التعديل في ضوء آراء المحكمين ليصبح في صورتو النيائية (77مفردة) موزعة عمى ثبلثة
محاور عمى النحو التالي :المحور األول :القناعة بأىمية العمل التعاوني ويتضمن ()2
مفردة ،والمحور الثاني :التبادل اإليجابي مع أعضاء المجموعة ،ويتضمن ( )2مفردة،
المحور الثالث :المساعدة واالنتماء لممجموعة ،ويتضمن ( )1مفردة ،وتم التحقق من صدق
االتساق الداخمي بتطبيق المقياس عمى عينة استطبلعية مكونة من ( )87طالبة ،وحساب
معامل ارتباط "بيرسون" بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والمحور الذي تنتمي إليو،
وكذلك معامل ارتباط كل محور من محاور المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس ،ويوضح
جدول( )2معامل االرتباط لكل فقرة من فقرات المقياس والمحور التي تنتمي إليو:
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خذٔل ()6
يعبيم اسرجبط دسخخ كم فمشح يٍ فمشاد يمٛبط االردبِ َسٕ انعًم انزعبَٔ ٙيع انذسخخ انكهٛخ
نهًسٕس انًُزًٛخ ئنٔ ،ّٛانذسخخ انكهٛخ نكم يسٕس يع انذسخخ انكهٛخ نهًمٛبط
انًسٕس

انفمشاد

انًسٕس األٔل :انمُبعخ ثأًْٛخ انعًم انزعبَٔٙ
انًسٕس انثبَ :ٙانزجبدل اإلٚدبث ٙيع أعضبء
انًدًٕعخ

25الزُع ثأٌ انًُبلشبد
اندًبعٛخ ال رٕضر كثٛشاً
يٍ األفكبس2
26أشعش ثبكزغبة انعذٚذ
يٍ انخجشاد يٍ خالل
انعًم انفشٚم2ٙ
20أععذ ثزمذٚى انًغبعذح
ٔاألفكبس يٍ خالل انعًم فٙ
فشٚك2
كهٙ
21اعزًع خٛذاً ٔاعزفٛذ يٍ
آساء خًٛع أعضبء
انًدًعخ انز ٙأعًم يعٓب2
22أثبدس ٔأششذ أ٘ يعهٕيخ
دساعٛخ أعشفٓب نضيٛالرٙ
ف ٙانشعجخ2
23ال ألذو آسائٔ ٙأفكبس٘
عُذ االشزشان ف ٙانًُبلشخ
يع صيٛالر2ٙ
24أززشو آساء اٜخشٔ ٍٚئٌ
كبَذ يخبنفخ نشأ2ٙٚ
25أشعش ثبنغعبدح عُذيب
أشزشن يع صيٛالر ٙفٙ
ئَدبص يًٓخ2

انًسٕس

26أرمجم أفكبس صيٛالرٔ ٙادعى
ثٓب أفكبس٘ ف ٙانعًم2
20ال ارذخم ف ٙعًم صيٛالر2ٙ

*020..

*0209.

كهٙ

*02024

*02910

21أعًم يع انًدًٕعخ فٙ
ئطبس انزكبيم ٔانذعى ٔنٛظ
انزُبفظ

*0209.

22أثبدس ثزمذٚى يغبعذر ٙنًٍ
أعًم يعٓى ف ٙيدًٕعز2ٙ

*0209.

23أنزضو ثًب رزٕطم ئنّٛ
انًدًٕعخ انز ٙأعًم يعٓب
يٍ لشاساد2
24ال أشعش ثبألنفخ ٔاالَغدبو
ردبّْ خًٛع أفشاد
يدًٕعز2ٙ

*02665

*02691

*0209.
*0209.
*02034

انًسٕس انثبنث :انًغبعذح ٔاالَزًبء نهًدًٕعخ

 21اعزًزع ثبنعًم فٙ
فشٚك عًم2
22ال اشزشن ف ٙاألَشطخ
انزعبَٔٛخ ف ٙانكهٛخ2
23الزُع أٌ األداء انُبخر
ف ٙانعًم ٚشخع ئنٗ انعًم
انزعبَٔ2ٙ
24أعزشٛش اٜخش ٍٚفٙ
كثٛش يٍ األيٕس2

يعبيم
االسرجبط
*0209.

انفمشاد

يعبيم
االسرجبط
*0269.

*02092
*02690

*0209.

25ال أرمجم اعزاس يدًٕعزٙ
عُذ رمظٛشْى2

*02011

*02.11

26أشعش ثأًْٛخ كم فشد يٍ
أفشاد انًدًٕعخ ف ٙئَدبص
انعًم،
20أرمجم َمذ أفكبس٘
ٔيمزشزبر ٙداخم انًدًٕعخ2

*0255.

*02.90

2.أشعش ثبالعزًزبع أثُبء
يُبلشخ انًٕضٕعبد يع
يدًٕعز2ٙ
كهٙ

*0290.

*02596

(*) دال عند مستوى داللة ()0.02
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يتضح من جدول ( )2أ ن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لممحور المنتمية إليو
ارتباطاً داالً عند مستوى داللة ( ،)0.02وكذلك يوجد ارتباط بين كل محور من محاور
المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس وىذا يدل عمى أن المقياس يمتاز باالتساق الداخمي.



ثبات المقياس:
تم حساب الثبات من خبلل الفا كرونباخ لتحديد قيمة االتساق الداخمي وكانت النتائج كما

يوضحيا جدول (:)2
خذٔل ()0
يعبيالد ثجبد أنفب كشَٔجبش ٔيعبيم انظذق انزار ٙنًسبٔس يمٛبط
االردبِ َسٕ انعًم انزعبَٔٔ ٙانًمٛبط ككم
انظذق انزارٙ
يعبيم انفب كشَٔجبش
انًغزٕٖ
02919
02.54
انًسٕس األٔل
02952
0290.
انًسٕس انثبَٙ
02.04
02065
انًسٕس انثبنث
02995
02991
كهٙ

من خبلل جدول ( )2وجد أن قيمة معامل ألفا عمى كافة محاور المقياس تشير لثباتو ،كما
وجد أن قيمة معامل ألفا عمي مستوى المقياس ككل ( ،)0.118وىي قيمة تشير إلى ثباتو
وصبلحية استخدامة ،وقد تم حساب الصدق الذاتي لبلختبار والذي يحسب من خبلل الجزر
التربيعي لمعامل الثبات ووجد أنو مرتفع لجميع المستويات ،كما وجد أنو يساوي
( )0.112عمى مستوى االختبار ككل ،وىي نسبة صدق عالية تعطي ثقة في صدق
االختبار عند تطبيقو.

-5دليل المعلمة
تم إعداد دليل المعممة بصورة مبدئية وتضمن ما يمي:
-

مقدمة توضح اليدف من الدليل.

-

إرشادات لكيفية التدريس باستخدام استراتيجية جيجسو.

-

محاضرة تعريفية لمطالبات توضح لين االستراتيجية والنموذج المقترح.

-

خطة تنفيذ الوحدة التدريسية المختارة باستخدام النموذج المقترح.

-

الخطوات اإلجرائية لتطبيق النموذج موضح بو دور المعممة والطالبات.

-

التوزيع الزمني لتدريس موضوعات الوحدة.

-

مصادر التعمم واألدوات والوسائل الميسرة -إجراءات تطبيق أوراق عمل الطالبات –
إجراءات تطبيق تقارير الخبراء -التقويم.
- 8288 -

فاعلية نموذج مقترح قائم على استخدام استراتيجية جيجسو في التحصيل المعرفي ..................................



تحكيم دليل المعلمة
تم التأكد من صبلحية دليل المعممة من خبلل عرضو عمى مجموعة من المحكمين في

مجال مناىج وطرق تدريس االقتصاد المنزلي ،واجراء التعديبلت في ضوء أرائيم ليكون في
صورتو النيائية.

أوراق عمل الطالبة :
تم تصميم أوراق عمل الطالبة ،وتتضمن ما يمي:

 .8تقارير الخبراء :إعداد التقارير الخاصة بالمادة التعميمية (تقارير الخبراء) التي تكمف
بيا كل خبيرة ،والتي تتضمن المادة العممية لتكون مرشداً لمطالبات الخبيرات يتعممونيا

فيما بينين ويعممونيا لآلخريات متضمنة األنشطة التي يقوم بيا الخبراء في مجموعة

الخبراء لموصول لمستوى التمكن من المادة التعميمية والميارات والخبرة (كتابة تقارير-
عمل ممخصات -تدوين أفكار -عصف ذىني -عروض توضيحية -رسومات).

 .7تقارير المجموعات :إعداد تقارير المجموعات (أوراق العمل) التي تصف ميام األفراد
داخل المجموعة األصمية وأنشطتيم إلكساب الميارات المطموبة سواء كانت ميام

الخبيرة أثناء عرض الميمة التي اتقنتيا ونقميا لمزميبلت ،أو أنشطة أفراد المجموعة
ككل مع الخبيرة ،ومع بعضين البعض ومع المعممة .والتي تتمثل في محاور مناقشات
عصف ذىني ،لعب أدوار وعروض توضيحية وبيان عممي ،وتقديم مقترحات فردية
وجماعية -رسومات -كتابة تقارير تحميمية ونقدية لمنتجاتين في ضوء معايير اإلبداع
الموضحة بمقياس االنتاجية اإلبداعية .

المحور الثالث :إجراءات تطبيق النموذج
تم تطبيق النموذج المقترح القائم عمى استراتيجية جيجسو وفقاً لمخطوات التالية:

أوالً :تحديد مجتمع الدراسة والعينة:

مجتمع الدراسة ىو طالبات المستوى السادس بكمية االقتصاد المنزلي الدارسات لمقرر
تصميم األزياء البالغ عددىن ( )20طالبة ،تم تقسيمين لمجموعتين متكافئتين في التحصيل
والخصائص السموكية لبعد السمات الفنية عمى النحو التالي )82( :طالبة كمجموعة ضابطة،
( )82طالبة كمجموعة تجريبية .وقد تم تطبيق مقياس تقدير الخصائص السموكية لبعد
السمات الفنية في التصميم لمتحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في تمك
السمات التي ت ؤثر في اإلنتاج اإلبداعي لتصميم األزياء؛ حيث تم استخدام اختبار
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 Independent T- TESTلممجموعات المستقمة ،وكانت النتائج كما يوضحيا جدول رقم
(:)1
خذٔل سلى ().
ٕٚضر َزبئح اخزجبس  Independent T- TESTنهفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙانًدًٕعز ٍٛانضبثطخ
ٔانزدشٚجٛخ عهٗ يمٛبط رمذٚش انخظبئض انغهٕكٛخ نجعذ انغًبد انفُٛخ ف ٙانزظًٛى نهمٛبط انمجهٙ
يغزٕٖ
دسخخ
لًٛخ T
االَسشاف
انًزٕعظ
انعذد
انًدًٕعخ
انذالنخ
انسشٚخ
انًعٛبس٘
02211
2.
3520.
029.0
13
15
انضبثطخ
02065
11
15
انزدشٚجٛخ

من خبلل جدول ( )1يتضح أنو ال يوجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى مقياس تقدير الخصائص السموكية لبعد السمات الفنية
لمقياس القبمي حيث أن مستوى الداللة أكبر من ( ،)0.02أي ىناك تكافؤ بين متوسطات
المجموعتين الضابطة والتجريبية في الخصائص السموكية لبعد السمات الفنية.

ثانياً :التصميم التجريبي:

تم استخدام المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتين (ضابطة  -تجريبية)؛ لقياس فاعمية
استخدام نموذج قائم عمى استراتيجية جيجسو(متغير مستقل) عمى التحصيل وتنمية اإلنتاجية
اإلبداعية واال تجاه نحو العمل التعاوني لدى عينة الدراسة (متغيرات تابعة) ،كما يوضحو
جدول (:)1
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انًدًٕعخ
انًدًٕعخ
انزدشٚجٛخ

انًدًٕعخ
انضبثطخ

خذٔل()9
ٕٚضر انزظًًٛى انزدشٚج ٙنهذساعخ
انًعبندخ
انمٛبط انمجهٙ
 اخزجبس رسظٛه ٙيعشف ٙنٕزذحأعظ ٔيٓبساد رظًٛى
انزذسٚظ
األصٚبء2
ٔانزذسٚت
ثبنًُٕرج -
 يمٛبط اإلَزبخٛخ اإلثذاعٛخ2 يمٛبط االردبِ َسٕ انعًمانًمزشذ
انزعبَٔ2ٙ
 اخزجبس رسظٛه ٙيعشف ٙنٕزذحأعظ ٔيٓبساد رظًٛى
األصٚبء2
 يمٛبط اإلَزبخٛخ اإلثذاعٛخ يمٛبط االردبِ َسٕ انعًمانزعبَٔ2ٙ

 انزذسٚظٔانزذسٚت
ثبألعبنٛت
انزمهٛذٚخ

انمٛبط انجعذ٘
اخزجبس رسظٛه ٙيعشف ٙنٕزذح
رظًٛى
ٔيٓبساد
أعظ
األصٚبء2
يمٛبط اإلَزبخٛخ اإلثذاعٛخ2
يمٛبط االردبِ َسٕ انعًم
انزعبَٔ2ٙ

 اخزجبس رسظٛه ٙيعشف ٙنٕزذحرظًٛى
ٔيٓبساد
أعظ
األصٚبء2
 يمٛبط اإلَزبخٛخ اإلثذاعٛخ2 يمٛبط االردبِ َسٕ انعًمانزعبَٔ2ٙ

ثالثاً :التطبيق القبلي ألدوات الدراسة:
 -8تم تطبيق اختبار تحصيمي معرفي لمتأكد من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في
الخمفية السابقة لموحدة موضع الدراسة؛ حيث تم استخدام اختبار T- TEST
Independentلممجموعات المستقمة ،لمعينات صغيرة الحجم وكانت النتائج كما يوضحيا
جدول (:)80
خذٔل سلى ()10
ٕٚضر َزبئح اخزجبس  Independent T- TESTنهفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙانًدًٕعز ٍٛانضبثطخ
ٔانزدشٚجٛخ عهٗ االخزجبس انزسظٛه ٙانًعشف ٙنٕزذح أعظ ٔيٓبساد رظًٛى األصٚبء ف ٙانمٛبط انمجهٙ
انمًٛخ
دسخخ
االَسشاف
انعذد
انسشٚخ االززًبن
لًٛخ T
انًزٕعظ
انًعٛبس٘
انًغزٕٖ انًدًٕعخ
ٚخ
1202
2
15
انضبثطخ
02100
55256
رزكش
2.
029.0
125
15
انزدشٚجٛخ
02.06
4
15
انضبثطخ
02061
2.
10224
فٓى
0206.
325
15
انزدشٚجٛخ
02509
3
15
انضبثطخ
2.
02101
9261رطجٛك
02911
2
15
انزدشٚجٛخ
02.00
1
15
انضبثطخ
02144
2.
رسهٛم
166266
02.54
2
15
انزدشٚجٛخ
029.0
4
15
انضبثطخ
020.2
2.
10254
رشكٛت
02065
3
15
انزدشٚجٛخ
0260.
1
15
انضبثطخ
02123
2.
92.0رمٕٚى
02.06
125
15
انزدشٚجٛخ
02065
1025
15
انضبثطخ
02066
2.
 25كهٙ
0265.
1122
15
انزدشٚجٛخ
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(*) دال عند مستوى داللة ()0.02
من خبلل جدول ( )80يتضح أنو ال يوجد فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية في تحصيل وحدة أسس وميارات تصميم األزياء عمى كافة
المستويات المعرفية ،وعمى مستوى االختبار ككل وذلك عمى مستوى القياس القبمي حيث أن
مستوى الداللة أكبر من ( ،)0.02أي أن ىناك تكافؤ بين متوسطات درجات المجموعتين
الضابطة والتجريبية في الخبرات السابقة بالوحدة المستيدفة.
 -7تم تطبيق مقياس االنتاجية اإلبداعية (بطاقة مبلحظة) عمى إنتاج الطالبات القبمي لمتأكد
من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في إنتاج تصاميم إبداعية؛ حيث تم استخدام
اختبار  Independent T- TESTلممجموعات المستقمة ،لمعينات صغيرة الحجم وكانت
النتائج كما يوضحيا جدول (:)88
خذٔل سلى ()11
ٕٚضر َزبئح اخزجبس  Independent T- TESTنهفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙانًدًٕعز ٍٛانضبثطخ
ٔانزدشٚجٛخ عهٗ يمٛبط االَزبخٛخ االثذاعٛخ ف ٙانمٛبط انمجهٙ
يغزٕٖ
دسخخ
لًٛخ T
االَسشاف
انًزٕعظ
انعذد
انًدًٕعخ
انذالنخ
انسشٚخ
انًعٛبس٘
*0200
2.
902909
02990
23
15
انضبثطخ
020.0
20
15
انزدشٚجٛخ

(*) دال عند مستوى داللة ()0.02
من خبلل جدول ( )88يتضح عدم وجود فروق إحصائية ذات داللة إحصائية بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى مقياس االنتاجية اإلبداعية لمطالبات فيما يخص
تصميم األزياء لمقياس .وذلك عمى مستوى القياس القبمي حيث أن مستوى الداللة أكبر من
( ،)0.02أي ىناك تكافؤ بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبية.
 -2تم تطبيق اختبار مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني لمتأكد من تكافؤ المجموعتين
التجريبية والضابطة في االتجاه نحو العمل التعاوني؛ حيث تم استخدام اختبار T- TEST
 Independentلممجموعات المستقمة ،لمعينات صغيرة الحجم وكانت النتائج كما يوضحيا
جدول (:)87
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خذٔل سلى ()12
ٕٚضر َزبئح اخزجبس  Independent T- TESTنهفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙانًدًٕعز ٍٛانضبثطخ
ٔانزدشٚجٛخ عهٗ يمٛبط االردبِ َسٕ انعًم انزعبَٔ ٙف ٙانمٛبط انمجهٙ
انًغزٕٖ

انًدًٕعخ

انعذد

انًزٕعظ

االَسشاف
انًعٛبس٘

انًسٕس
األٔل
انًسٕس
انثبَٙ
انًسٕس
انثبنث

انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ

15
15
15
15
16
15
15
15

9
.25
0
622
12
1021
34
32

0260.
02.34
02011
02645
02555
02643
02655
12124

كهٙ

لًٛخ T

دسخخ
انسشٚخ

يغزٕٖ
انذالنخ

1225-

2.

02123

110265

2.

02000

50-

2.

02151

16260-

2.

02231

(*) دال عند مستوى داللة ()0.02
من خبلل جدول ( )87يتضح أنو ال يوجد فروق إحصائية ذات داللة إحصائية بين
المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى جميع محاور مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني
وعمى مستوى المقياس ككل لمقياس القبمي حيث أن مستوى الداللة أكبر من ( ،)0.02أي
ىناك تكافؤ بين متوسطات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االتجاه نحو العمل التعاوني.

رابعاً :تطبيق النموذج:

تم تطبيق النموذج المقترح عمى أفراد العينة التجريبية بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة
بيشة بالمممكة العربية السعودية لمدة ( )1أيام بواقع ( )20ساعة تدريسية.
خذٔل ( )13انزٕصٚع انضيُ ٙنزذسٚظ يٕضٕعبد انًمشس
انًسزٕٖ

عذد انغبعبد

يبْٛخ رظًٛى األصٚبء
أعظ رظًٛى األصٚبء
عُبطش رظًٛى األصٚبء
يٕاطفبد يظًى األصٚبء
يشازم رظًٛى األصٚبء
يظبدس رظًٛى األصٚبء
انًدًٕع

.
10
.
4
4
6
40
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خامسا ً :القياس البعدي
تم تطبيق أدوات القياس البعدي (االختبار التحصيمي المعرفي -مقياس االنتاجية
االبداعية -مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني) ،ثم صححت األوراق ورصدت العبلمات،
وفرغت البيانات وأجريت التحميبلت اإلحصائية باستخدام برنامج  SPSSلموصول لمتنائج.

سادساً :عرض نتائج الدراسة وتفسيرها:

ويتضمن النتائج الخاصة بأسئمة الدراسة ،وتفسيرىا تبعاً لتسمسميا عمى النحو التالي:

 -1النتائج المرتبطة بالسؤال البحثي الثالث

ما فاعمية النموذج المقترح في تحسين تحصيل مقرر تصميم األزياء لدى الطالبات عينة
الدراسة؟ ولئلجابة عن ىذا السؤال والتأكد من صحة الفرض األول لمبحث ،تم استخدام
اختبار Independent T- TEST

لممجموعات المستقمة صغيرة الحجم ،وكانت

النتائج كما يوضحيا جدول (:)82
خذٔل سلى ()14
ٕٚضر َزبئح اخزجبس  Independent T- TESTنهفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙانًدًٕعز ٍٛانضبثطخ
ٔانزدشٚجٛخ عهٗ االخزجبس انزسظٛه ٙنٕزذح أعظ ٔيٓبساد رظًٛى األصٚبء ف ٙانمٛبط انجعذ٘
انًغزٕٖ
رزكش
فٓى
رطجٛك
رسهٛم
رشكٛت
رطجٛك
كهٙ

انًدًٕعخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ

انعذد
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

انًزٕعظ
422
520
6
.29
5
922
226
326
6
9
5
.2.
31
4622

االَسشاف
انًعٛبس٘
1202
02991
026.0
029.1
1223
02003
02501
02602
023.9
02.65
12065
02560
0206.
029.0

لًٛخ T

دسخخ
انسشٚخ

214229

2.

3.216

9.ِ2

13225-

2.

يغزٕٖ
انذالنخ
*02000
*02000
*02000

1.21.-

2.

*02001

24239

2.

*02000

4211-

2.

*02000

266260

2.

*02002

(*) دال عُذ يغزٕٖ دالنخ ()0205

من خبلل جدول ( )82يتضح وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين متوسطات
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى جميع المستويات المعرفية لبلختبار التحصيمي،
وعمى مستوى االختبار ككل لوحدة أسس وميارات تصميم األزياء لمقياس البعدي لصالح
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المجموعة التجريبية حيث أن مستوى الداللة أقل من ()0.02؛ مما يعني قبول الفرض األول
لمبحث.
ولمعرفة فاعمية ىذا النموذج في تحسين تحصيل طالبات المجموعة التجريبية ،تم
استخدام معادلة "بميك" ) Blacke (1996,99لقياس الفعالية ،ووجد أن قيم معامل "بميك"
لمكسب المعدل  MGلممستويات المعرفية لؤلختبار التحصيمي ،وعمى مستوى االختبار ككل
عمى النحو الموضح بجدول (:)82
خذٔل ()15
ٕٚضر لٛى فبعهٛخ انًُٕرج ف ٙرسظٛم ٔزذح أعظ ٔيٓبساد رظًٛى األصٚبء
انفبعهٛخ MG
انًغزٕٖ
1263
رزكش
1290
فٓى
1262
رطجٛك
1220
رسهٛم
1246
رشكٛت
1259
رمٕٚى
1260
كهٙ

من خبلل جدول ( ) 82يتضح أن ىناك فاعمية لمنموذج المقترح في تحسين تحصيل
طالبات المجموعة التجريبية عمى كافة المستويات المعرفية لبلختبار التحصيمي ،وعمى
مستوى االختبار ككل حيث كانت قيم معامل "بميك" لمكسب المعدل تزيد عن (( )8.7ىريدي،

 ،)7082وىو ما يجيب عن "السؤال البحثي الثالث" .وقد اتفقت تمك النتيجة من نتائج
الدراسات التي تضمنت التحصيل كمتغير تابع لممتغير المستقل وىو استراتيجية جيجسو،

والتي تم التوصل من خبلليا لتفوق طبلب المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية
جيجسو عن المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقميدية مثل :دراسة ديب (،)7088
والمطوق ( )7082ومبلك ( ،)7082والعنبكي والخفاجي (.)7082
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن النموذج المقترح عبلوة عن استناده عمى استراتيجية
جيجسو التي تمتمك مزايا وفوائد التعمم التعاوني ،والتي ثبت أنيا تعمل عمى تحسين التحصيل
من واقع الدراسات السابقة ،فإنو أستند أيضاً عمى تحقيق التعمم الممتع من خبلل بعض

األنشطة التعاونية الجاذبة التي تقوم بيا الطالبات ،وتعمل عمى التقميل من رتابة المادة

التعميمية ،وتقدميا بطريقة سمسة يسيل استيعابيا.
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 -2النتائج المرتبطة بالسؤال البحثي الرابع
ما فاعمية النموذج المقترح في تنمية االنتاجية اإلبداعية لمقرر تصميم األزياء لدى الطالبات
عينة الدراسة؟ ولئلجابة عن ىذا السؤال والتأكد من صحة الفرض الثاني لمبحث ،تم استخدام
اختبار  Independent T- TESTلممجموعات المستقمة صغيرة الحجم ،وكانت النتائج
كما يوضحيا جدول (:)82
خذٔل سلى ()16
ٕٚضر َزبئح اخزجبس  Independent T- TESTنهفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙانًدًٕعز ٍٛانضبثطخ
ٔانزدشٚجٛخ عهٗ يمٛبط االَزبخٛخ االثذاعٛخ ف ٙانمٛبط انجعذ٘
يغزٕٖ
دسخخ
لًٛخ T
االَسشاف
انًزٕعظ
انعذد
انًدًٕعخ
انذالنخ
انسشٚخ
انًعٛبس٘
*02000
2.
1423..
12.01
03
15
انضبثطخ
029.0
49
15
انزدشٚجٛخ

من خبلل جدول ( )82يتضح وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
الضابطة والتجريبية عمى مقياس االنتاجية اإلبداعية لمطالبات فيما يخص تصميم األزياء
لمقياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية حيث أن مستوى الداللة أقل من ( ،)0.02مما

يعني قبول الفرض الثاني لمبحث.

ولمعرفة فاعمية ىذا النموذج في تنمية اإلنتاجية اإلبداعية لدى طالبات المجموعة

التجريبية في تصميم األزياء ،تم استخدام معادلة "بميك" لقياس الفعالية ،ووجد أن قيمة
معامل بميك لمكسب المعدل  MGتساوي ( )8.72وىي قيمة تدل عمى فاعمية النموذج؛ مما
ُيشير إلى أن ىناك فاعمية لمنموذج المقترح في االنتاجية اإلبداعية لمطالبات في تصميم
األزياء ،وىو ما يجيب عن ""السؤال البحثي الرابع".
وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي درست تأثير استراتيجية جيجسو في دعم

الجوانب التي تؤدي لئلبداع وتدعمو لدى الطبلب مثل :دراسة محمد ( )7008التي توصمت
إلى أنيا تنمي التفكير االبتكاري ،ودراسة العبد ( )7001التي توصمت ألنيا تساعد في تعمم
الرسم والذي يرتبط بصورة أساسية باالنتاجية االبداعية لتصميم األزياء ،ودراسة أبو زيد
( )7082التي توصمت ألن ىذه االستراتيجية تعمل عمى تنمية الوعي الممبسي لدى الطالبات،
والذي يرتبط بو تصميم األزياء ارتباطاً وثيقاً بو ،فبل يمكن تحقيق إنتاجية إبداعية في مجال
تصاميم اإلبداع بدون توافر وعي ممبسي لدى الطالبة مصممة األزياء ،ودراسة المطوق

( ) 7082التي توصمت إلى أنيا تعمل عمى تنمية التفكير الناقد ،ودراسة إبراىيم ()7082
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التي توصمت إلى أن تمك االستراتيجية تعمل عمى تنمية الميارات العممية لدى طالبات
االقتصاد المنزلي؛ إذ يعتبر مقرر تصميم األزياء من المقررات التي تتضمن ميارات عممية
تتوقف عمييا االنتاجية االبداعية بشكل كبير ،ودراسة أبو خاطر ( )7082التي توصمت ألنيا
تنمي التفكير التأممي ،ودراسة حسان والكبيسي ( )7082التي توصمت إلى أن استراتيجية
جيجسو تزيد مرونة التفكير الذي يعتبر أحد خصائص التفكير اإلبداعي .ودراسة القانوع
( )7082التي توصمت إلى أنيا تؤدي أيضاً إلى تنمية عادات العقل.

كما ترى الباحثة أن طبيعة النموذج المقترح من حيث استناده عمى استراتيجية الجيجسو

ذات الفاعمية في العديد من المتغيرات المدعمة لبلبداع ،والتي تعتمد عمى التعمم التعاوني ذو
التأثير عمى تحقيق االبداع لدى المتعممين من خبلل تبادليم الخبرات وقياميم باألنشطة
العقمية المتعددة بصورة نشطة وتنافسية تحفز لدييم انطبلق القدرات العقمية واستخدام ميارات
تفكير عميا ،فإنو أيضاً يستند مجموعة من األنشطة التي تحث وتحفز عمى اإلنتاج االبداعي

وتحققو من حيث تأكيده عمى اتقان المعمومة والميارة لدى جميع الطالبات ،والتقييم الفردي ثم

الجماعي وتبادل الخبرات بين الطالبات والعصف الذىني واستخدام التعمم البصري من خبلل
العروض المرئية عروض الفيديو التى تنقل ليم خبرات متنوعة في مجال تصميم األزياء تفتح
مداركيم لمزيد من األفكار الجديدة؛ مما يؤدي لتحقيق االبداع.

النتائج المرتبطة بالسؤال البحثي الخامس
ما فاعمية النموذج المقترح في تكوين اتجاىا ت إيجابية نحو العمل التعاوني لدى الطالبات
عينة الدراسة؟ ولئلجابة عن ىذا السؤال والتأكد من صحة الفرض الثالث لمبحث ،تم استخدام
اختبار  Independent T- TESTلممجموعات المستقمة صغيرة الحجم ،وكانت النتائج
كما يوضحيا جدول (:)82
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خذٔل سلى ()10
ٕٚضر َزبئح اخزجبس  Independent T- TESTنهفشٔق ث ٍٛيزٕعط ٙانًدًٕعز ٍٛانضبثطخ
ٔانزدشٚجٛخ عهٗ يمٛبط االردبِ َسٕ انعًم انزعبَٔ ٙف ٙانمٛبط انجعذ٘
انًغزٕ
ٖ
انًسٕس
األٔل
انًسٕس
انثبَٙ
انًسٕس
انثبنث
كهٙ

انًدًٕعخ

انعذد

انًزٕعظ

االَسشاف
انًعٛبس٘

انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ
انضبثطخ
انزدشٚجٛخ

15
15
15
15
15
15
15
15

.2.
1923
11
19
1526
2223
44
63

02.11
02043
12956
02064
02504
02.45
029..
02.11

لًٛخ T

دسخخ
انسشٚخ

يغزٕٖ
انذالنخ

4.261-

2.

*02000

0202-

2.

*02000

620..-

2.

*02000

3952.3

2.

*02000

من خبلل جدول ( )82يتضح وجود فروق جوىرية ذات داللة إحصائية بين المجموعتين
الضابطة والتجريبية عمى جميع محاور مقياس االتجاه نحو العمل التعاوني ،وعمى مستوى
المقياس ككل لمقياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية حيث أن مستوى الداللة أقل من
()0.02؛ مما يعني قبول الفرض الثالث لمدراسة.
ولمعرفة فاعمية النموذج المقترح في تكوين اتجاىات إيجابية لدى طالبات المجموعة
التجريبية نحو العمل التعاوني ،تم استخدام معادلة "بميك" لقياس الفعالية ،ووجد أن قيم
معامل "بميك" لمكسب المعدل  MGلمحاور المقياس ،والمقياس ككل عمى النحو الموضح
بجدول(:)81
خذٔل ()1.
ٕٚضر لٛى فبعهٛخ انًُٕرج ف ٙرعذٚم االردبِ َسٕ انعًم انزعبَٔٙ
انفبعهٛخ MG
انًغزٕٖ
123.
انًسٕس األٔل
1200
انًسٕس انثبَٙ
1239
انًسٕس انثبنث
123.
كهٙ

من خبلل جدول ( ) 81يتضح أن ىناك فاعمية لمنموذج المقترح في تكوين اتجاىات
إيجابية لطالبات المجموعة التجريبية نحو العمل التعاوني عمى مستوى جميع محاور المقياس

ومستوى المقياس ككل ،حيث جميعيا أكبر من ( ،)8.7وىو ما يجيب عن السؤال البحثي

الخامس لمدراسة .وتتفق ىذه النتيجة مع دراستي أبو زيد ( ،)7082ويونس(،)7001
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وتفسر الباحثة ذلك بأن التطور الذي حدث لمطالبات نتيجة لمتدريس بيذا النموذج الذي
اعتمد عمى استراتيجية تدعم العمل التعاوني ،والذي أدى إلى تطوير معارفين ومياراتين أثناء
العمل الفريقي التعاوني ،وكذلك الخروج عن الجو التقميدي لمتعمم والتفاعل وحرية التعبير
وتطبيق وجيات نظرىن ومقترحاتين وتقديرىا من قبل زميبلتين والمعممة ،ويزيد عمى كل ذلك
اإلنتاج اإلبداعي الذي كان ثمرة ىذا العمل ونال التقدير المعنوي والمادي من المعممة ،ومن
خبلل تقدمين في التحصيل ،كل ذلك من شأنو تعديل اتجاىاتين نحو العمل التعاوني لما
وجدوه فيو من مزايا وفوائد عديدة انعكست عميين.

خالصة النتائج:
خمصت نتائج الدراسة إلى أن النموذج المقترح القائم عمى استخدام استراتيجية جيجسو في
تدريس مقرر تصميم األزياء ذو فاعمية عمى تحسين التحصيل المعرفي ،وتنمية اإلنتاجية
اإل بداعية ،وتعديل اتجاىات طالبات كمية االقتصاد المنزلي الدارسات ليذا المقرر نحو العمل
التعاوني.
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توصيات الدراسة:
في ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما يمي:
 استخدام نماذج تدريسية تستند عمى استراتيجية جيجسو في تدريس المقررات ذاتالصبغة العممية في كميات االقتصاد المنزلي.
 العمل عمى تضمين استراتيجية جيجسو ألنشطة جاذبة تقوم بيا الطالبات بسبلمتنوعة وليس وسيمة واحدة لتحقيق التعمم الممتع أثناء العمل التعاوني.
 تصميم نماذج التعمم القائمة عمى استخدام جيجسو بحيث تتعد وتتنوع أدوار المعممةوتستمر في جميع مراحل النموذج.

مقترحات الدراسة:
ولتحقيق تمك التوصيات فإن الباحثة توصي بما يمي:
 تدريب عضوات ىيئة التدريس عمى استخدام استراتيجية جيجسو. تضمين األدلة اإلرشادية الستراتيجيات التدريس بالجامعات إلستراتيجية جيجسو. تشجيع عضوات ىيئة التدريس عمى استخدام استراتيجيات تدريس تواكب التطوراتالحديثة كاستراتيجية جيجسو ،وابراز أدوار المعممة في تحقيقيا.
 توعية الطالبات بأىمية العمل التعاوني والفوائد التي يحققيا. إجراء مزيد من الدراسات التطبيقية التي تستخدم استراتيجة الجيجسو في مقرراتعممية أخرى بكمية االقتصاد المنزلي.
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المراجع
المراجع العربية:
إبراىيـ ،سماح حممي ( ،)4102فاعمية استخداـ استراتيجية جيجسو في تدريس االقتصاد

المنزلي لتنمية الميارات العممية لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا،

.081-022 ،)89(42

إبراىيـ ،فراس ( ،)4112طرؽ التدريس ووسائمو وتقنياتو :وسائؿ التعمـ والتعميـ ،عماف :دار

اسامة لمنشر والتوزيع.

أبو الخير ،عصاـ محمد ( ،)4112فاعمية بعض استراتيجيات التدريس في تنمية ميارات

االبداع المغوي لدى تمميذات مدارس الفصؿ الواحد ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة األزىر ،غزة.

أبو خاطر ،دعاء ( ،)4102فعالية مدونة الكترونية توظؼ استراتيجية جيجسو في تنمية

المفاىيـ الحاسوبية وميارات اتخاذ القرار لدى طالبات الصؼ الحادي عشر ،رسالة ماجستير غير

منشورة ،كمية التربية ،الجامعة االسالمية.

أبو زيد ،لمياء شعباف ( ،)4102فعالية تدريس مقرر مالبس األطفاؿ باستخداـ استراتيجية
جيجسو  Jigsawفي تنمية الوعي الممبسي وميارات العناية بالممبس واالتجاه نحو العمؿ التعاوني لدى
الطالبات المعممات ،مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر.212-422 ،)022(2 ،

أبو عيدة ،بالؿ وايوب ،محمد ( ،)4102أثر استخداـ طريقة جيجسو والخارطة المفاىيمية

والشخصيات الكرتونية في تحصيؿ طمبة مساؽ أساليب تدريس العموـ في جامعة النجاح ،مجمة

الجامعة ،جامعة النجاح.22-21 ،)0(09 ،

بدوي ،رمضاف ( ،)4101التعمـ النشط ،عماف :دار الفكر لمنشر والتوزيع.

الجبالي ،رنا فاضؿ( ،)4102االتجاىات الحديثة في طرائؽ تدريس االقتصاد المنزلي ،مجمة

البحوث التربوية والنفسية ،مركز البحوث التربوية والنفسية ،جامعة بغداد.222-208 ،)21( ،

حجات ،عبد اهلل ( ،)4101عادات العقؿ والفاعمية الذاتية ،ط ،0عماف :دار جميس الزماف

لمنشر والتوزيع.

حساف ،مرواف والكبيسي ،عبد الواحد حميد ( ،)4101فاعمية استراتيجية جيجسو 4 -في

التحصيؿ ومرونة التفكير لدى طمبة المرحمة المتوسطة في الرياضيات ،مجمة دراسات عربية في التربية

وعمـ النفس ،رابطة التربوييف العرب.222-282 ،)98( ،

حممي ،صفاء السيد ( ،)4101الشخصيات األسطورية في التراث المصري كمصدر لإللياـ

في تصميـ مالبس األطفاؿ سف ( )9-2سنوات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد المنزلي،

جامعة المنوفية.
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الحيمة ،محمد محمود ( ،)4111أثر التعمـ التعاوني القائـ عمى مجموعة الخبراء في التحصيؿ

المباشر والمؤجؿ لطمبة مساؽ التعميـ في كميات العموـ التربوية ،مجمة المنارة.089-021 ،)2(02 ،
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( ،)4119تصميـ التعميـ نظرية وممارسة ،ط  ، 2دار المسيرة ،عماف.

الرابغي ،خالد محمد محمود( ،)4102التفكير اإلبداعي والمتغيرات النفسية واالجتماعية لدى

الطمبة الموىوبيف،عماف :مركز ديبونو لتعميـ التفكير.

ديب ،أوصاؼ عمي( )4100فاعمية استخداـ طريقة جيكسو في إكساب مفاىيـ تفريد التعميـ

واستراتيجياتو المعاصرة لدى طمبة دبموـ التأىيؿ التربوي لدى كمية التربية بجامعة دمشؽ ،مجمة العموـ
االنسانية واآلداب ،جامعة دمشؽ.022-042،)2(22 ،
الكتب.

الديب ،محمد مصطفى ( ،)4119استراتيجيات معاصرة في التعمـ التعاوني ،القاىرة :عالـ
الذكي ،محمد عبد الحميد( ،)4101نبذة عف التعمـ التعاوني ،مجمة التطوير التربوي ،و ازرة

التربية والتعميـ.02-04 ،)22(9،

زيتوف ،عايش محمود ( ،)4112استراتيجيات التدريس :رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ والتعمـ،

القاىرة :عالـ الكتب.
الشروؽ.

استرتيجيات تدريس العموـ ،ط  ، 0عماف :دار
ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ( )4111النظرية البنائية و ا

شرؼ ،فاطمة رجب ( ،)4104فاعمية استراتيجية التعمـ التوليدي في تنمية الميارات العممية

والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية االقتصاد

المنزلي ،جامعة المنوفية.

السرور ،ناديا ( ،)4112مقدمة في اإلبداع ،عماف :دار ديبونو لمنشر والتوزيع.

ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ السرور ،ناديا ( ،)4102دليؿ المعمميف في رعاية الموىوبيف :الشامؿ في التدريب

والتأىيؿ الميني ،الكويت :دار المسيمة لمنشر والتوزيع.
دار وائؿ.

ودرسات ،عماف:
سعادة ،جودت أحمد ،وآخروف( ،( 4119التعمـ التعاوني نظريات وتطبيقات ا
العبد ،سعد السيد ( ،)7001إعداد معمـ الكبار في المممكة العربية السعودية وامكانية االستفادة

منو في تعمـ فف الرسـ والتصوير وفؽ استراتيجية جيجسو ،المؤتمر السنوي السابع ،إدارة تعميـ الكبار في
الوطف العربي ،القاىرة.
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العبيسي ،أحمد عبد اهلل ( ،)4100أثر تدريس العموـ باستخداـ التعمـ التعاوني "جيجسو "4في

تنمية ميارة الحوار العممي لدى طالب الصؼ السادس االبتدائي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية

التربية ،جامعة الممؾ سعود.

عزيز ،أحمد ( ،)4101أثر استخداـ استراتيجية التعميـ التعاوني( جيجسو) عمى تحصيؿ

طالب معاىد إعداد المعمميف في مادة الرياضيات ،مجمة ابحاث كمية التربية األساسية-40 ،)0(01 ،
.21

عفانة ،عزو والجيش ،يوسؼ ( ،)4119التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف ،ط،0عماف:

مكتبة آفاؽ.

العنبكي ،وفاء عبد الرازؽ والخفاجي ،زينب حسف ( ،)4102أثر استراتيجية جيجسو في

تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العممي ودافعيتيف نحو مادة عمـ األحياء ،مجمة كمية التربية األساسية

لمعموـ التربوية واإلنسانية ،جامعة بابؿ.202-211 ،)49( ،

عيد ،رشدي وحسيف ،محمد ( ،)4111دراسة إدراؾ طالبات الجامعة ألسس اختيارات

مالبسيف ،مجمة االقتصاد المنزلي ،جامعة المنوفية.49-0 ،)2(01 ،

فوزي ،ياسر ( ،)4102نموذج مقترح لتدريب الطالب المعمموف عمى استخداـ استراتيجيات ما

وراء المعرفة في صياغة األىداؼ التدريسية في ميداف التربية الفنية ،مجمة دراسات تربوية واجتماعية،

.419-012 ،)44(1

قطامي ،نايفة( ،)4112تعميـ التفكير لألطفاؿ ،عماف  :دار الفكر لمطباعة والنشر.

القانوع ،بالؿ حسف ( ،)4101أثر استخداـ استراتيجية جيجسو) (Jigsawفي تدريس العموـ

لتنمية بعض عادات العقؿ لدى طالب الصؼ التاسع بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

الجامعة اإلسالمية.

القحطاني ،سالـ عمي ( ،)4112طرؽ تدريسية حديثة مف أجؿ تعمـ أفضؿ ،الرياض  :مكتبة

الممؾ فيد الوطنية.

الكبيسي ،عبد الواحد واألميف ،عالء ( ،)4102أثر استراتيجية جيجسو في تحصيؿ طمبة

الصؼ الخامس العممي في الرياضيات وتفكيرىـ الجانبي ،مجمة الكوفة لمرياضيات والحاسوب ،كمية

الرياضيات والحاسبات ،جامعة الكوفة.4-9 ،)4(4 ،

كشاش ،أزىار( ،)4102أثر استراتيجية جيجسو والخرائط المفاىيمية في تحصيؿ طمبة كمية

التربية ابف رشد في مادة التربية العممية ،مجمة االستاذ ،كمية التربية ،جامعة بغداد.492-428 ،)2(4 ،
الكتب.

كوجاؾ ،كوثر ( ،)4112اتجاىات حديثة في المناىج وطرؽ التدريس ،ط ،2القاىرة :عالـ
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محسف ،عبد العزيز محمود( ،)4101أثر التدريس باستخداـ ميارتي الطالقة واألصالة في

تحصيؿ طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في منطقة عماف الرابعة بمادة عموـ األرض والبيئة واتجاىاتيف

نحوىا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرؽ األوسط ،عماف.

محمد ،زبيدة ( ،)4110فعالية استراتيجية التعمـ التعاوني (جيجسو) والتعمـ الفردي باستخداـ

الكمبيوتر عمى التحصيؿ في مادة العموـ وتنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي،

مجمة التربية العممية ،كمية التربية النوعية ،مصر .002-22 ،)2(2

مرعي ،توفيؽ والحيمة ،محمد ( ،)4118طرائؽ التدريس العامة ،ط ،0عماف :دار المسيرة

لمنشر والتوزيع والطباعة.

المطوؽ ،ىاني فايز ( ،)4102أثر استخداـ استراتيجية جيجسو ) (jigsawفي تنمية التفكير

الناقد واالتجاه نحو العموـ لدى طمبة الصؼ الثامف بغزة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية،

الجامعة اإلسالمية.

مالؾ ،حسف عمي حسيف ( ،)4102أثر استراتيجية التعمـ التعاوني ) جيكسو ( Jigsaws

عمى تحصيؿ طالب الصؼ السادس األساسي في مادة العموـ في األردف ،مجمة التربية ،كمية التربية،

جامعة عيف شمس .022-044 ،)29(4 ،

ميموف ،حدة وابراىيمي ،سامية ( ،)4108استراتيجية التعمـ التعاوني بيف التنظير ومعوقات

التطبيؽ ،مجمة دراسات نفسية وتربوية ،جامعة قاصدي مرباح.411-082 ،)4(04 ،

ىريدي ،مصطفى محمد ( ،)4101الفاعمية اإلحصائية مفيوماً وقياساً ،مجمة تربويات
الرياضيات ،كمية التربية ،جامعة بنيا.028-022 ،)0(41
اليحيا ،أمؿ صالح ( ،)4102واقع تدريس مادة االقتصاد المنزلي في المرحمة الثانوية في

المممكة العربية السعودية ومقترحات المعممات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة األردنية.

يونس ،ادريس سمطاف ( ،)4118فاعمية استخداـ استراتيجية جيجسو في تدريس الدراسات

االجتماعية في اكتساب المفاىيـ الجغرافية واالتجاه نحو العمؿ الجماعي لدى تالميذ الصؼ الخامس

االبتدائي ،المؤتمر العممي الحادي والعشروف :تطوير المناىج الدراسية بيف األصالة والمعاصرة ،المجمد
األوؿ ،جامعة عيف شمس ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس.
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