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  فاعلية التعلم التعاوني في تنمية بعض مهارات تنفيذ القميص الرجالي
  أسامة محمد حسين أبو هشيمة 

   جامعة حلوان–كلية االقتصاد المنزلي -قسم المالبس والنسيج

  ١٧/٦/٢٠١٥ :                         تاريخ القبول      ٢٩/٤/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص
رفع مستوى التحصيل المعرفـي واألداء المهـاري         التعلم التعاوني باستخدام استراتيجية الجيجسو في        يهدف البحث إلى قياس فاعلية    

الفرقة الثالثة طالب وطالبه ) ٣٢(على عددواشتملت عينة البحث . المرتبط بمهارات إنهاء فتحة كم القميص الرجالي مقارنة بالطريقة التقليدية
درست المعارف والمهارات المرتبطه بموضوع الـتعلم  ) ١٦(المنزلي تم تقسيمهم لعينة ضابطه عددهابقسم المالبس والنسيج بكلية االقتصاد      

درست بأسلوب التعلم التعاوني بإستخدام إستراتيجية الجيجسو بعد تقسيمهم         ) ١٦(، مجموعه تجريبية عددها     )البيان العملي (بالطريقة التقليديه 
  . لدرسإلى أربعة مجموعات تعاونية وفقاً لتخطيط ا

ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث فاعلية تطبيق اسلوب التعلم التعاوني في تنمية مهارات الطالب إلنهاء فتحـة كـم القمـيص        
 بين المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي االختبـار المعرفـي           ٠,٠١حيث أسفرت عن وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى          . الرجالي

  .البعدي لصالح البعدي للمجموعة التجريبية/والمهاري القبلي

  . القميص الرجالى- الجيجسو- التعلم التعاونى:كلمات دليلية

  المقدمة
                                                        إن التحديات التي يواجهها العالم اليـوم والتغيـر         
                                                         السريع الذي طرأ على كافة منـاحي الحيـاة وظهـور           
                                                        مجتمع المعرفة يلقي على المؤسسات التعليمية مسؤولية       

                                             ووسائل ونظريات وأساليب التعلم الحديثة                األخذ بطرق 
                                                           لتحقيق أهدافها وتهيئة مجاالت الخبرة للدارسـين ليـتم         

   .                                               إعدادهم بدرجة عالية من الكفاءة واالرتقاء بأدائهم
                                                      ويؤكد خبراء التعليم أن التعلم بوجه عـام لـيس          
                                                           مجرد نقل المعرفة للمتعلم بل هو عملية تعنـي بنمـو           

     ً                        دانياً أي تكامل شخصيته من                  ً        ً       المتعلم عقلياً ومهارياً ووج   
                                         ً                 مختلف جوانبها وأن دور المعلم لم يعد قاصـراً علـى           
                                                            الشرح واإللقاء واتباع األساليب التقليدية في التدريس بل        
                                             أصــبحت مــسؤوليته األولــى هــي رســم مخطــط 
                                                       الستراتيجيات التدريس التي تعمل فيها طرق التـدريس        

ــددة   ــداف مح ــق أه ــة لتحقي ــائل التعليمي                                                                                                                                                                      .                                                 والوس
    )    ٢٦٥  –      ١٩٩٨  –                 محمد محمود الحيلة (
  

ومن االستراتيجيات التي القت قبوالً استراتيجيات      
التعلم النشط والتي من بينها استراتيجية التعلم التعـاوني   

اإليجابية والتعلم من   التي تتيح للطالب فرص المشاركة      
بعضهم البعض في مجموعات صـغيرة تتبـاين فيهـا          
قدراتهم عن طريق المناقشة والحـوار والتفاعـل مـع          
بعضهم ومع المعلم واكتساب خبرات التعلـيم بطريقـة         

ويقومون معاً بأداء المهام واألنشطة     ) تعاونية( اجتماعية
ـ          ي التعليمية تحت توجيه المعلم فقط  في الموقف التعليم

ليؤدي في النهاية الكتـسابهم المعـارف والمهـارات         
بأنفسهم وتحقيق األهداف المرغوبة، ومن ثم يكون للتعلم      
التعاوني أثر إيجابي وفعال في بقاء أثـر الـتعلم لـدى            

سناء محمد سليمان   . (المتعلمين مقارنة بالطرق التقليدية   
– ٢٠،٢٣ -٢٠٠٥ (  

لدراسات وهذا ما أكدته نتائج العديد من البحوث وا
والتي هدفت ) ٢٠٠٦(السابقة كدراسة ألفت محمد فوده

إلى مقارنة أثر اسلوب التعلم التعاوني باإلسلوب 
 وعالقته باالتجاه نحو مهارات التقليدي في التحصيل
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استخدام الحاسب اآللي لدى الطالب، وكذلك دراسة 
والتي هدفت لمعرفة أثر استخدام ) ٢٠٠٦(مروج منذر

في تحصيل طلبة المرحلة الثانية في مادة التعلم التعاوني 
أما . إدارة المنزل مقارنة بالطريقة التقليدية في التدريس

فقد استهدفت دراسة أثر ) ٢٠٠٩(دراسة شكري حامد
تطبيق اسلوب التعلم التعاوني في التحصيل واالحتفاظ 

  . بالمعلومات لدى الطالب
لب والتعلم التعاوني هو أحد أساليب التعلم التي تتط

من المتعلمين العمل في مجموعات صغيرة لحل مشكلة ما 
أو إلكمال عمل معين أو لتحقيق هدف ما، حيث يشعر كل 
فرد من أفراد المجموعة بمسؤوليته نحو مجموعته فنجاحه 
أو فشله يمثل نجاح أو فشل لمجموعته، لذا يسعى كل فرد 
من أفراد المجموعة لمساعدة األخرين وبذلك تشيع روح 

  )١٣٨ – ٢٠٠٧ –حسن شحاته . (اون بينهمالتع
كما يعرف التعلم التعاوني بأنه نموذج تدريس 
يتطلب من المتعلمين العمل بعضهم مع بعض والحوار 
فيما يتعلق بالمادة الدراسية وأن يعلم بعضهم بعضاً 
وأثناء هذا التفاعل النشط  تنمو لديهم مهارات شخصية 

  )٣١٥ – ٢٠٠٦ –كوثر كوجك (واجتماعية إيجابية 
فالتعلم التعاوني ليس مجرد وضع المتعلمين فـي        
مجموعات صغيرة تعمل على تنفيذ المهام التي يكلفهـم         
بها المعلم ولكن للتعلم التعاوني مجموعة من العناصـر         

: األساسية التي يجب توافرها في الموقف التعليمي وهي       
االعتماد المتبادل اإليجابي، التفاعل المشجع وجهاً لوجه،       
المحاسبة على المسؤولية الفردية واستخدام المهـارات       

  .التعاونية بين المتعلمين
وقد أثبتت الدراسات واألبحاث النظرية والعمليـة       

وأشارت إلى أن التعلم التعاوني     . فاعلية التعلم التعاوني  
  : له مزايا عدة تسهم في

  .رفع مستوي التحصيل األكاديمي والمهاري  -
  .التذكر لفترة أطول -
  .استعمال أكثر لعمليات التفكير العليا -
  .زيادة األخذ بوجهات نظر اآلخرين -
  .زيادة الدافعية الداخلية للمتعلم -

  .ةغير المتجانسزيادة العالقات اإليجابية بين الفئات  - 
  .تكوين مواقف أفضل تجاه المؤسسة التعليمية -
  .تكوين مواقف أفضل تجاه المعلمين -
  .لذاتاحترام أعلى ل -
  .مساندة اجتماعية أكبر -
  .زيادة التوافق النفسي اإليجابي -
  .زيادة السلوكيات التي تركز على العمل -
  .  اكتساب مهارات تعاونية أكثر -
  .تكوين بيئة تعليمية أفضل للمتعلم -
  )٢٥٢ – ٢٠٠٨ –ديفيد جونسون وأخرون (

وسام محمد محمود وهذا ما أكدته نتائج دراسة 
 التعلم التعاوني له دور إيجابي كبير في أن)  ٢٠٠١(

تنمية اتجاهات الطالب نحو اكتساب مهارات ومعارف 
تعاونية أكثر بينما أكدت نتائج دراسة  خديجة محمد 

فاعلية استخدام التعلم التعاوني في رفع ) ٢٠٠٤(سعيد
مستوى التحصيل األكاديمي وتنمية االتجاه نحو تعلم 

إضافة ألنه يوفر بيئة تعليمية مادة األحياء لدى الطالبات 
بينما أثبتت نتائج دراسة  كل من . أفضل لعملية التعلم

Peterson & Miller 2004 وجود فروق في التحصيل 
المعرفي ونوعية الخبرات والمهارات التي يكتسبها 
الطالب في مقرر علم النفس التربوي لصالح أسلوب 

رت نتائج كما اشا. التعلم التعاوني مما يثبت فاعليته
فاعلية التعلم التعاوني ) ٢٠٠٧(دراسة سوسن يونس

كمدخل لتنمية معارف ومهارات االبداع في مجال 
بينما أثبتت . النسيج اليدوي لدى طالب التربية الفنية

 فاعلية التعلم التعاوني Paulsen, M. (2009( دراسة
معرفياً ومهارياً في التعلم عبر موقع على شبكة 

  .اإلنترنت
 المعلم في التعلم التعاوني دور الموجه ال ويلعب

دور الملقن وعليه أن يتخذ القرار بتحديد األهداف 
كما أن عليه شرح . التعلمية وتشكيل المجموعات

المفاهيم واالستراتيجيات األساسية، ومن ثم تفقد عمل 
المجموعات التعلمية وتعليم الطالب مهارات العمل في 
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الب المجموعة باستخدام المجموعات الصغيرة وتقييم ط
  .  أسلوب تقييم محكي المرجع

وينفذ التعلم التعاوني داخل المعامل الدراسية من 
خالل تطبيق عدد من االستراتيجيات تتفق جميعها في 
ضرورة تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة من 
أربعة إلى ستة أفراد يتعاونون فيما بينهم إلنجاز مهام 

  :ستراتيجيات فيمحددة، وتتمثل تلك اال
 .استراتيجية التعلم معاً -

تكامل المعلومات المجزأة (استراتيجية الجيجسو  -
 ).١التعاوني 

 ).االستقصاء(استراتيجية البحث  -

 .استراتيجية فرق التحصيل الطالبية -

  .االستراتيجية البنوية -
 )٧٣٠،٧٣١ – ٢٠٠٤ –مجدي عزيز إبراهيم (

ستخدام استراتيجية وتقتصر الدراسة الحالية على ا
الجيجسو والتي تعرف ايضاً باسم استراتيجية التعلم 
التكاملي التعاوني أو الفرق المتشاركة أو الترتيب 

  )٣٠٩ – ٢٠٠٣ –حسن حسين زيتون . (المتشابك
وتعتبر هذه االستراتيجية شكل من أشكال التعلم 
التعاوني والذي يتعلم فيه الطالب من خالل نشاطهم 

 صغيرة بحيث يصبح كل طالب داخل ضمن مجموعات
في مهمة من " Expert"مجموعته متخصص أو خبير 

. مهمات الدرس ليقوم بتعليمها لبقية أعضاء المجموعة
وتقوم تلك االستراتيجية على تدعيم التعاون بين الطالب 
داخل القاعات الدراسية وتعزيز مبدأ تتالي األداء 

ل في المصادر واألدوار وإيجاد اعتماد إيجابي ومتباد
والمواد التعليمية والهدف والمكافأة وتقسيم المهام 

  )٦٧،٧١ – ٢٠٠٧ –محمد مصطفى الديب(. التعليمية
ويستهدف قسم المالبس والنسيج بكلية االقتصاد 
المنزلي إعداد خريجين مؤهلين أكاديمياً ومهنياً لدخول 
مجال العمل في صناعة المالبس الجاهزة وتلبية 

األمر الذي يستلزم ضرورة .  العملاحتياجات سوق
ترسيخ معايير جودة العملية التعليمية التربوية القائمة 

ليم والتعلم على التحسين المستمر في عمليتي التع

واالرتباط الوثيق بين المناهج ومحتواها ووضوح 
غاياتها وواقعيتها وتطبيق استراتيجيات التدريس الفعالة 

  . ينقدرات ومهارات المتعلملتحسين 
وقد أكدت نتائج بعض الدراسات والبحوث السابقة 
على أهمية تطبيق التعلم التعاوني في مجال المالبس 

والتي ) ٢٠٠٧(والنسيج ومنها دراسة أمل محمد عبده 
أثبتت مدى فاعلية استخدام اسلوب التعلم التعاوني في 
تعليم وحدة بمقرر مالبس الطفل ومقارنتها بالطريقة 

لتعلم والتحسن الملحوظ في مستوى األداء التقليدية في ا
، كما أثبتت نتائج دراسة .األكاديمي وتنمية روح التعاون

 )٢٠١٠(كل من إيناس عبدالعزيز، ومنى علي عباس 
فاعلية التعلم التعاوني في بناء النموذج الكالسيك 

وارتفاع مستوى التحصيل )  سنوات٦-٤(لألطفال من 
موعة التجريبية بعد التعلم المعرفي واألداء المهاري للمج

بينما اكدت نتائج دراسة كل من أمل محمد ولمياء حسن 
فاعلية برنامج مبني على استراتيجة التعلم ) ٢٠٠٨(

التعاوني إلكساب بعض مهارات تصميم وزخرفة 
الجاكيت ومهارات العمل التعاوني لطالب المالبس 

بينما أكدت نتائج دراسة إيناس عبدالعزيز . والنسيج
فاعلية استخدام التعلم التعاوني داخل ) ٢٠١٣(أخرونو

المعمل المفتوح في برنامج تنفيذ القعدة الصينية من 
حيث مستوى التحصيل المعرفي والمهاري وزمن 

كما أكدت نتائج دراسة ماجدة ماضي وأخرون . التعلم
فاعلية استخدام أسلوب التعلم التعاوني في ) ٢٠١٣(

 األساسي للبلوزة الكالسيك تنمية مهارات بناء النموذج
باستخدام الفيديو التعليمي وقياس مستوى التحصيل 

  .الطالبي معرفياً ومهارياً
ومن خالل العرض السابق للدراسات نجد انها 
أكدت على فاعلية التعلم التعاوني في تنمية معارف 
ومهارات الطالب في بعض مجاالت المالبس والنسيج 

التعلم التعاوني في مجال إال أنها لم تتناول فاعلية 
  . موضوع الدراسة الحالية–المالبس الخارجية الرجالي

  



Vol. 60, No. 2, pp. 243‐261, 2015(Arabic)                                                                        Alex. J. Agric. Res. 

 ٢٤٦

ومن خالل تدريس الباحث وإشرافه على الجانب 
خارجية (التطبيقي لمقرر تصميم النماذج وتنفيذ المالبس 

وهو أحد المقررات التخصصية المقررة على ) رجالي
ذي طالب الفرقة الثالثة بقسم المالبس والنسيج وال

يتضمن تدريس تقنيات تنفيذ القميص الرجالي والتي من 
أهمها إنهاء فتحة كم القميص الرجالي، وجد الباحث 
صعوبة تنفيذها من قبل الطالب إضافة إلى ما تتطلبه 
من دقة في مراحل تنفيذها، وأن الطريقة المتبعة في 

المسبوق ) البيان العملي(تنفيذها هي الطريقة التقليدية
و اسلوب ال يراعي الفروق الفردية بين بمحاضرة ه

الطالب واختالف مستويات تحصيلهم وقدراتهم في 
التعلم مما دعى الباحث لتطبيق اسلوب التعلم التعاوني 
لتنمية بعض مهارات تنفيذ القميص الرجالي كأسلوب 
مختلف عما هو متبع حالياً في محاولة للوصول ألفضل 

  . النتائج
لبحث من خالل ومن هنا  تتحدد مشكلة ا

  :التساؤالت التالية
ما فاعلية التعلم التعاوني في تحصيل واكتساب  .١

الطالب لمهارات إنهاء فتحة كم القميص الرجالي 
 ؟

ما فاعلية التعلم التعاوني في رفع مستوى  .٢
التحصيل المعرفي للطالب المرتبط بمهارة إنهاء 

 .فتحة كم القميص الرجالي؟

ي رفع مستوى األداء ما فاعلية التعلم التعاوني ف .٣
المهاري للطالب إلنهاء فتحة كم القميص 

  الرجالي؟
  أهداف البحث

  :يهدف البحث إلي
قياس فاعلية التعلم التعاوني في تحصيل واكتساب  .١

الطالب لمهارات إنهاء فتحة كم القميص الرجالي 
 .مقارنة بالطريقة التقليدية

قياس فاعلية التعلم التعاوني في رفع مستوى  .٢
المرتبط بمهارات ل المعرفي للطالب التحصي

إنهاء فتحة كم القميص الرجالي مقارنة بالطريقة 
  .التقليدية

قياس فاعلية التعلم التعاوني في رفع مستوى األداء  -٣
إلنهاء فتحة كم القميص الرجالي المهاري للطالب 

  .مقارنة بالطريقة التقليدية
  :           أهمية البحث

 :قد تسهم نتائج هذا البحث في

لتشجيع على تطبيق واستخدام اسـاليب حديثـة         ا .١
وفعالة في التدريس للوصول بـالطالب ألقـصى        

 .درجات التعلم

القاء الضوء على أهمية اسلوب التعلم التعاوني في         .٢
التدريس وما يحققه من تفاعـل ومـشاركة بـين          

 . المتعلمين

تنمية مهارات الطالب بقسم المالبـس والنـسيج         .٣
لكليات المنـاظرة مـن     بكلية االقتصاد المنزلي وا   

خالل تجريب وتطبيق اسلوب الـتعلم التعـاوني        
 .لتحقيق أكبر استفادة ممكنة

تزويد الطالب بقسم المالبس والنسيج بالمعـارف        .٤
العلمية والمهارات الفنية التي تحقق لهم التكامـل        

  .الفكري والتطبيقي وتؤهلهم لمواكبة سوق العمل
   :                 إقتصر البحث على :          حدود البحث

                                    وحدة تعليمية لمهارات إنهاء فتحة        :         الموضوعية        الحدود  
            ضمن مقـرر     )                   مرد الكم واإلسورة   (                   كم القميص الرجالي  

  )                  خارجيـة رجـالي    (                                  تصميم النماذج وتنفيـذ المالبـس     
                                   ً                       باستخدام أسلوب التعلم التعـاوني طبقـاً السـتراتيجية         

   .       الجيجسو
                                          طالب الفرقة الثالثة بقـسم المالبـس         :               الحدود البشرية 

                                     قتصاد المنزلي جامعة حلوان وعددهم                       والنسيج بكلية اإل  
   .              طالب وطالبة  ٣٢

                                       الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي        :                الحدود الزمانية 
   ٦  +               ساعة نظـري     ٢ (            مدة التطبيق    ).  م    ٢٠١٥  -    ٢٠١٤ (

  .   ً                  عياً ولمدة ثالثة اسابيع    اسبو  )              ساعات  تطبيقي

                                          معامل قسم المالبس والنـسيج بكليـة         :                الحدود المكانية 
   .         معة حلوان                  االقتصاد المنزلي جا
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    :             فـروض البحـث
التعلم التعاوني له فاعلية في تحصيل واكتساب  .١

 .مهارات إنهاء فتحة كم القميص الرجالي

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  .٢
طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

البعدي / االختبار التحصيلي المعرفي القبلي
 . لصالح االختبار البعدي

وق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات توجد فر .٣
طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
االختبار التحصيلي المعرفي البعدي لصالح 

 . المجموعة التجريبية

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  .٤
طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

البعدي لصالح االختبار / االختبار المهاري القبلي
 .البعدي

توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطى درجات  .٥
طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

  .لصالح المجموعة التجريبية األاداء المهارى
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات  .٦

طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
االختبار المهاري البعدي لصالح المجموعة 

 .التجريبية

   :             مصطلحات البحث
  Effectiveness         فاعلية 

                                                    هي القدرة على أداء األفعال الصحيحة أو تحديـد         
                                                        األثر المرغوب أو المتوقع لتحديد األهداف التي وضـع         
                                                     من أجلها ويقاس هذا األثر من خـالل التعـرف علـى         
                                                          الزيادة أو النقص في متوسط درجات أفراد العينة فـي          

            ً      تقاس احصائياً من    و  .                                  مواقف فعلية داخل معمل الدراسة    
ــك   ــدل لبلي ــسب المع ــسبة الك ــق ن ــالل تطبي                                   .                                                                                خ

   )   ٥٨٢  –      ٢٠٠٠  –                      فؤاد أبوحطب وأمال صادق (
                                                 ويقصد بمصطلح فاعلية في هذه الدراسـة أثـر         
                                                           التدريس باستخدام اسلوب التعلم التعاوني علـى النمـو         

     كـم                                                      المعرفي والمهاري للطالب في تنفيذ مهارات انهاء        

                                                         القميص الرجالي والذي تم التعرف عليه وقياسـه مـن          
                                                    خالل مقارنة متوسط درجـات الطـالب قبـل وبعـد           

   .       التدريس
  Cooperative Learning                التعلم التعاوني 

                                                   استراتيجية تدريس ناجحة يتم تنفيذها عن طريـق        
    ذوي   )  ٦- ٤ (                                          تقسيم المتعلمين إلى جماعات صغيرة من       

  ً                   عـاً فـي ممارسـة                                          قدرات تحصيلية متباينة يتعاونون م    
                                                        أنشطة تعلم متنوعة لتحسين فهم موضوع التعلم، وكـل         
                        ُ                            عضو في الجماعة ليس مسؤوالُ عـن تعلمـه فحـسب           
                ً                                       ولكنه يكون مسؤوالً عن تعليم باقي أفـراد مجموعتـه،        
                                                          ومن ثم يخلق جو من اإلنجاز والتحصيل والمتعة أثنـاء          

   )  ٥٥-      ٢٠٠٦  –                 محمد مصطفى الديب  (       التعلم 
                             التعاوني في الدراسة أنـه                            ويقصد بمصطلح التعلم    

                                                        اسلوب تدريس ناجح يتطلب من طالب الفرقـة الثالثـة          
                                                     بقسم المالبس والنسيج العمل في مجموعـات صـغيرة         
                                                          بمستويات مختلفة في القدرة وباستخدام انشطة تعليميـة        
                                                            متنوعة لتنمية مهارتهم في إنهاء فتحـة كـم القمـيص          
                                                         الرجالي مع تحمل كل طالب مـسؤولية تعلمـه وتعلـم           

   .                       الؤه في المجموعة الواحدة  زم
  Jigsaw                   استراتيجية الجيجسو 

                                              تعني مجموعات التركيب وهي تركز على ترتيب       
                                                   الطالب في إطارين مجموعة األم ومجموعة الخبـراء        
                                                          يتم تقسيم الطالب فيها إلى مجموعات من ثالثة إلى ستة          
                                                        طالب ويتم تعيين قائد أو خبير لكل مجموعة ثم يدرس          

                                    ة الدراسية مـع التركيـز علـى                             الطالب الخبراء الماد  
                                    ً               موضوعات منفصلة حتى يصبح الطالب خبيراً في هذا        

                    بالعودة لمجموعاتهم    )        الخبراء (                       الموضوع فيقوم الطالب    
                                                             األم لنقل ما تعلموه لباقي المجموعة بالتنـاوب لتحقيـق          
                                                    هدف المجموعة، بعدها يـؤدي الطـالب االختبـارات         

ـ            راد                                                  بطريقة فردية بحيث تغطي جميع الموضوعات الم
   )   ٧٣٠  -    ٢٠٠٤  -         مجدي عزيز   . (                      تعلمها ثم تتم المكافأة

                                                     وتتبنى الدراسة الحالية تلك االستراتيجية كمفهـوم       
   .                       إجرائي لها وتتبع خطواته
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  Skill        المهارة 
ٍ             هي القدرة على إحداث أثر مقصود علـى نحـٍو                                               
                                                         منسق والتمكن من إنجاز مهمة بكيفية محـددة وبدقـة          

                  جموعة اسـتجابات                                         متناهية وسرعة في التنفيذ، وتعني م     
                                                              الفرد األدائية المتناسقة التي تنمو بـالتعلم والممارسـة         

ــان  ــة مــن اإلتق ــى درجــة عالي                                                                                                                                                    .                                               حتــى تــصل إل
   )   ١٢١  –      ٢٠٠٣  –         حسن حسين  (

                                                      ويقصد بالمهارة في البحث الحالي المقدرة المكتسبة       
                                                 الفرقة الثالثة بقسم المالبس والنسيج على األداء             لدى طالب   

                                                             المنظم والمتكامل لتنفيذ مهارات إنهاء فتحة كم القمـيص         
                                                         الرجالي مع مراعاة الدقة والسرعة والتكيف مع الظروف        

   .        المتغيرة
   :Men's Shirt               القميص الرجالي 

ُ                                           القَِميُص  ثوب مخيط بكمين غير مفـرج يلـبس            ِ َ   
                       أو كتان أو صـوف                                       تحت الثياب ال يكون إال من قطن      

ُ                            والجمع أقمصة وقُُمص وقمصان، وأصل اللفظ        ُ               Camisia  
       .Chmeise               ، وفي الفرنسية Camicia                    وفي اللغة اإليطالية 

   )   ٤٠٤  –      ٢٠٠٢  –            رجب إبراهيم  (
يعني القميص بصفة عامة أي ملبس يرتديه 
الرجال على الجزء العلوي من الجسم، أسفل المعطف 

لية وهو رداء ذو أو الصديري وفوق المالبس الداخ
أكمام طويلة أستمر ارتداؤه عدة مئات من السنين، وقد 
تطور في القرن الرابع عشر واصبح مزود بشريط عنق 

وقد تميز القميص قديماً بكونه رداء له فتحة وأساور، 
رقبة مستديرة بدون ياقة، وكان طوله يصل إلى 
منتصف الساقين وله كمان متسعان ينسدالن إلى 

 أخذت القمصان تتطور عند األوروبيين المعصم، ثم
فأصبحت مغلقة بفتحات رقبة عادية ثم إلى قمصان 
مفتوحة من األمام وذات ياقة مقواه مع وجود أكمام 

وكان يصنع من خامات طبيعية مثل . طويلة أو قصيرة
الباتسته والشمبري وقماش أكسفورد والبيكيه والبوبلين 

عية مثل النايلون والفوال الثقيل، وصنع من خامات صنا
وكانت األقمشة . والذي ظهر مؤخراً في األربعينيات

المستخدمة في صناعته السادة والمقلمة والكاروهات 
   (Wilcox, R. – 1969 – 318) .بألوان عديدة

ويتخذ القميص الرجالي شكالً مميزاً حيث يتكون 
من ياقة وأكمام وفتحة باألمام تغلق بأزرار وعراوي، 

 تجري عليه بعض التعديالت البسيطة في ومن آن آلخر
  . شكل الياقة واإلسورة والمرد والتي تميز القميص

 Men's Shirt Sleeve                             فتحة كـم القمـيص الرجـالي    

Opening:   
                                                      تعني تلك الفتحة الموجودة بنهاية الكـم الطويـل         
                                                        للقميص الرجالي تجاه معصم اليد، إذ يتصف شكل الكم         

            ً        ل بضيق ملتفاً حول                                        بأنه متسع من أعلى ونتهي من أسف      
                           إال أن ضـرورة أرتـداؤه        .                          معصم اليد باتساع مناسب   

                                                           وخلعه تطلبت وجود فتحة بنهايته السفلية والتـي يـتم          
                                                          إنهاؤها وتشطيبها بجزئين رئيسيين هما المكونان لتلـك        

                                  واللذان أصبحا فيما بعـد مـن         )          اإلسورة –     المرد (      الفتحة
                                                     المكونات األساسية إلضافة لمـسة جماليـة للقمـيص         

                                                       رجالي حيث تتغير وتتنوع فـي تـصميمها وألوانهـا            ال
                                          ً               بقصها باتجاهات مخالفة التجاه قص الكـم أحيانـاً أو          
                                                         جعلها بألوان مغايرة للقميص فـي أحيـان أخـرى أو           
                                                    مختلفة في المظهر السطحي لقماش القمـيص بحيـث         

                               )                                          تعريف الباحث   . (                          يكون سادة أو مقلم أو كاروه
 Men's Shirt Sleeve                              مـرد كـم القمـيص الرجـالي     

Placket:   
                                                   هي مقدار زائد من القماش يستخدم إلنهاء وتدعيم        
                            ُ          ً                  فتحة الكم للقميص الرجالي، وتُعرف أحيانـاً بأسـماء         

             بكونه عبارة             وقد تميز     )              حارس الكم  –          حجاب الكم  (       ختلفة  
                                                        عن شريط من القماش المنتهي بشكل مثلـث أو مربـع           

                   سم وقد يستخدم      ١٥  –    ١٠                       يتراوح طوله ما بين       .       أحيانا
 (Kershaw, G. – 2013 -67)   .                      عروة وزرار في منتصفه

 Men's Shirt Sleeve                            إسورة كم القمـيص الرجـالي   

Cuff:   
     تعني   .                               وثاق أو قيد حول معصم اليد       :            تعرف بأنها 

                  لقميص على المعصم          نهاية كم ا
  (http://www.almaany.com/ar/dict/ar-en/cuff  
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                                          إسورة أي طرف الكم، وهي ثنية أو طية          :           سوار قميص 
   .                              في طرف كم القميص تستخدم كزركشة
(http://www.maajim.com/dictionary) 

   .                                            تعني الجزء السفلي من الكم حيث يخاط قماش الكم
(http://www.oxforddictionaries.com/defination/engli
sh) 

 من القماش يتم تركيبها فـي       اندة عن ب  عبارة   :      اإلسورة
    . نهاية الحد السفلي للكم

                                             عبارة عن جزء مبطن ملفوف حـول المعـصم         
           سم ، أما  ٨  –   ٤                                  باتساع مناسب، يتراوح طولها ما بين 

        وتتخـذ    .                 ً                           عرضها فيحدد طبقاً لمقاس دوران رسغ اليد      
                      يث تنتهـي بزوايـا                          ً              حافتها الخارجية أشكاالً مختلفة بح    

   .                                  قائمة أو مشطوفة الزاوية أو مستديرة
  (Wilcox, R. – 1969 – 101)                                 

   :          منهج البحث 
   :                            اتبع البحث الحالي منهجين هما

                                                  المنهج الوصفي لوصف وتحليل مهارات إنهاء فتحة         . ١
  .                             كم القميص الرجالي محل الدراسة

                        ئمته لتحقيـق أهـداف                                    المنهج  التجريبي وذلك لمال      . ٢
                                                    البحث والتحقق من فروضه والقائم على دراسة أثر        

                                     اسلوب التعلم التعاوني باستراتيجية     "                  المتغير المستقل   
               مـستوى األداء    "                            علـى المتغيـر التـابع         "        الجيجسو

                                                    المهاري والتحصيل المعرفي المرتبط بمهارة إنهاء       
  .                      فتحة كم القميص الرجالي

   :          عينة البحث
ث على طالب الفرقة الثالثة اشتملت عينة البح

شعبة المالبس والنسيج بكلية االقتصاد المنزلي وعددهم 
 طالب وطالبة موزعين على أربعة فصول دراسية ٣٢

بعد استبعاد أفراد العينة االستطالعية والطالب الباقون 
لإلعادة وخريجي المعاهد الفنية الصناعية الختالف 

ث، وقد تم تقسيم خبراتهم السابقة عن الطالب عينة البح
  :العينة عشوائياً من قوائم الفصول إلى مجموعتين

 طالب وطالبة ١٦المجموعة التجريبية وعددها  -
 .والتي درست المهارات بإسلوب التعلم التعاوني

 طالب وطالبة ١٦وعددها : المجموعة الضابطة -
والتي درست نفس المهارات بالطريقة التقليدية 

  ).البيان العملي(
  : البحثأدوات
استمارة تحليل مهارات إنهاء فتحة كم القمـيص         .١

 .)١(الرجالي

لقياس . )٢() بعدي –قبلي(اختبار تحصيلي معرفي     .٢
تحصيل الطالب للمعارف والمفـاهيم المرتبطـة       
بمهارات إنهاء فتحة كم القميص الرجالي وقيـاس        

 .صدقه وثباته

 لقياس مدى رفع    )٣(). بعدي –قبلي(اختبار مهاري    .٣
هاري للطالب المرتبط بمهارات إنهاء     المستوى الم 

 .فتحة كم القميص الرجالي وقياس صدقه وثباته

 لتقويم األداء المهاري للطـالب      )٤(بطاقة مالحظة  .٤
 .أثناء التعلم

 لتحكـيم العينـات الناتجـة عـن         )٥(مقياس تقدير  .٥
 .االختبار المهاري محل الدراسة

  :إجراءات الدراسة
الدراسات تم االطالع على المراجع المتخصصة و .١

والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع البحث 
 .وتحليلها واالستفادة منها

تم تحديد موضوع التعلم حيث اختار الباحث  .٢
مهارة إنهاء فتحة كم القميص الرجالي ضمن 
مقرر تصميم النماذج وتنفيذ المالبس الخارجية 
رجالي والمقرر على طالب الفرقة الثالثة قسم 

منت مهارتين رئيسيتين المالبس والنسيج، تض
 :وتفرعت كل منهما إلى مهارتين فرعيتين

  
 

                                                            

 )١( ملحق البحث رقم )١(
 )٤( ملحق البحث رقم )٢(
 )٥( ملحق البحث رقم )٣(
 )٦( ملحق البحث رقم )٤(
 )٧( ملحق البحث رقم )٥(
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 :مهارة تنفيذ مرد كم القميص الرجالي  .أ 

 .مهارة تحضير مرد كم القميص الرجالي -

 .مهارة تركيب مرد كم القميص الرجالي -

 :مهارة تنفيذ إسورة كم القميص الرجالي  .ب 

 .مهارة تحضير إسورة كم القميص الرجالي -

 .يب إسورة كم القميص الرجاليمهارة ترك -

تصميم إستمارة تحليل محتوى مهارة إنهاء فتحة  .٣
كم القميص الرجالي المتضمنة بالدرس وعرضها 
على السادة المحكمين المتخصصين أكاديمياً 

 إلبداء أرائهم حول محتواها وما )٦(وتربوياً
تضمنته من مهارات أساسية وفرعية ومدى 

مناسبتها لتحقيق صحتها من الناحية العلمية و
 .أهداف الدراسة وقابليتها للتحقيق

قام الباحث : صياغة األهداف العامة والتعليمية .٤
وهو ) ٧(بتحديد األهداف التعليمية للدرس المقترح 

ما يتوقع من الطالب أن يظهره من سلوك بعد 
انتهاء عملية التعلم باستخدام أسلوب التعلم 

هداف التعليمية التعاوني، وطبقاً لذلك تم تقسيم األ
 –معرفية(إلى أهداف عامة، وأهداف إجرائية

حيث قام الباحث بصياغة أهداف الدرس ) مهارية
بطريقة سلوكية إجرائية ووصف ما ينبغي أن 
يكون عليه الطالب بعد دراستهم وقيامهم بأداء 
المهارات المتضمنة بالدرس في شكل أهداف 
معرفية ومهارية، وتم عرضها على المتخصصين 

 .في مجال المالبس والنسيج والمجال التربوي

تخطيط الدرس وفقاً إلسلوب التعلم التعاوني باتباع  .٥
 وتم عرضه على السادة )٨(استراتيجية الجيجسو

المحكمين المتخصصين أكاديمياً وتربوياً  إلبداء 
 .الرأي في تخطيط الدرس المقترح

                                                            

 )٨(ملحق البحث رقم  )٦(
 )٢(ملحق البحث رقم  )٧(
 )٣( ملحق البحث رقم )٨(

أعد الباحث أساليب التقويم : تصميم أدوات القياس .٦
 تشمل الجوانب المعرفية والمهاريةختلفة التي الم

وإعداد األدوات لقياس المعارف والمهارات والتي 
 :اشتملت على التالي

 مر إعداد :بناء االختبار التحصيلي المعرفي  .أ 
 :االختبار التحصيلي المعرفي بالخطوات التالية

أعد الباحث االختبار : تحديد الهدف من االختبار -
بهدف قياس تحصيل الطالب التحصيلي المعرفي 

للمعلومات والمعارف المرتبطة بمهارة إنهاء فتحة 
كم القميص الرجالي قبل وبعد الدراسة وتحقيق 

 .األهداف السلوكية المعرفية المحددة مسبقاُ

قام الباحث باختيار : اختيار نوع األسئلة وصياغتها -
وصياغة أسئلة االختبار التحصيلي المعرفي بحيث 

ة ومحددة ويمكن قياسها بموضوعية تكون موجز
مراعياً صياغة مفردات األسئلة بصور متعددة 

من اسئلة الصواب )  سؤال٦(حيث تكونت من
من أسئلة االختيار من متعدد، )  سؤال٨(والخطأ، 

 . من أسئلة أكمل)  سؤال١٤(

تم وضع تعليمات : تعليمات االختبار التحصيلي -
هدف منه عامة في بداية االختبار لتوضيح ال

 .وكيفية االجابة عليه

أعد الباحث مفتاح : )١(إعداد مفتاح تصحيح االختبار -
لتصحيح االختبارالمعرفي لضمان موضوعيته 
وحدد به اإلجابات النموذجية المطلوبة لكل سؤال، 
محدداً درجة واحدة لكل سؤال عن كل إجابة 
صحيحة ليصبح إجمالي درجات االختبار 

 ). درجة٢٨(التحصيلي 

 تم بناء اختبار األداء :بناء اختبار األداء المهاري  .ب 
 :المهاري وفقاً للخطوات التالية

استخدم الباحث االختبار : تحديد الهدف من االختبار -
المهاري كأداة لتقدير وقياس فاعلية التعلم التعاوني 

                                                            

 )٤(ملحق البحث رقم  )١(
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على رفع مستوى األداء المهاري لطالب عينة 
 .قميص الرجاليالبحث في مهارة إنهاء فتحة كم ال

اشتمل االختبار المهاري : صياغة االختبار المهاري -
على سؤال واحد إلنهاء فتحة كم القميص الرجالي 
والذي يتضمن أربعة مهارات فرعية يتطلب 

 مهارة –مهارة تحضير مرد الكم(أداؤها وهي
 - مهارة تحضير إسورة الكم–تركيب مرد الكم

ل االختبار ، كما اشتم)مهارة تركيب إسورة الكم
على تعليمات عن كيفية إخراج العينة مع توضيح 

 .االدوات التي يتم استخدامها

تم تصحيح االختبار طبقاً لبطاقة المالحظة ومقياس  -
 .التقدير لتقييم األداء واالختبار المهاري

تم إعدد بطاقة : بطاقة مالحظة األداء المهاري  .ج 
 :مالحظة األداء المهاري وفقاً للتالي

هدفت إلى تقويم : يد الهدف من بطاقة المالحظةتحد -
وقياس األداء المهاري لكل طالب على حدى أثناء 
أداء المهارة والتي ال يمكن قياسها بعد االنتهاء 

 .من تنفيذ المهارة

تم تقسيم المهارة األساسية إلى : صياغة بنود البطاقة -
أربعة مهارات فرعية تتمثل كل منها في محور 

دد من البنود تصف أجزاء كل يشتمل على ع
مهارة وتحللها إلى خطوات سلوكية عملية بسيطة 
وفقاً للتسلسل المطلوب ألداء كل مهارة ليصبح 

 ). بند٤٥(إجمالي عدد بنود البطاقة

تم تحديد ميزان : تقدير درجات بطاقة المالحظة -
تقدير ثالثي يحتوي على ميزان ثالث مستويات 

تؤدى (ث درجاتلتقييم أداء الطالب وهي ثال
تؤدي بطريقة غير (ودرجتان ) بطريقة صحيحة

، حيث يقوم )ال تؤدي(، ودرجة واحدة )صحيحة
في المكان المعبر عن ) √(المالحظ بوضع عالمة 

تقدير مستوى أداء كل خطوة لتصبح الدرجة 
 ). درجة١٣٥(الكلية للبطاقة 

 :تم إعداد مقياس التقدير وفقاً للتالي: مقياس التقدير .د 

يهدف بناء مقياس : حديد الهدف من مقياس التقديرت -
التقدير إلى تقييم ناتج االختبار المهاري لكل طالب 
على حده للمهارات المتضمنة باالختبار لقياس 

 .مدى اكتسابهم للمهارات

صمم مقياس : تحديد محاور وبنود مقياس التقدير -
التقدير عن طريق وضع عبارات قياسية تمثل 

داء الطالب في كل مهارة قياسية معايير تقيس أ
كما تم تحديد ميزان التقدير في تدرج ثالثي 

ويعطى له ثالث درجات ) متقن(يحتوي األول على
ويعطى له درجتان ) متقن إلى حد ما(والثاني
ويعطى له درجة واحدة ويقوم ) غير متقن(والثالث

أمام المكان المعبر ) √(المصحح بوضع عالمة
واشتمل مقياس .  كل مهارةعن تقدير مستوى أداء

 .درجة) ٣٠(بإجمالي )  بنود١٠(التقدير على 

  :الدراسة االستطالعية
تكونت العينة : عينة الدراسة االستطالعية

طالب بالفرقة الثالثة وذلك ) ٨(االستطالعية من عدد
  :بهدف
 .التأكد من صدق وثبات أدوات البحث .١

 .تحديد الزمن الالزم لتطبيق المهارة .٢

 .ط الزمن الالزم لالختباراتحساب متوس .٣

الوقوف على أي صعوبات يمكن مواجهتها أثناء  .٤
 .مرحلة التعلم والعمل على تخطيها

  :خطوات إجراء الدراسة االستطالعية
تمثلت خطواتها في تطبيق األختبار المعرفي  -

 .والمهاري تطبيقاُ قبلياُ

تطبيق وشرح مهارة إنهاء فتحة كم القميص الرجالي  -
م التعاوني وفقاً الستراتيجية بإسلوب التعل

 .الجيجسو

تطبيق االختبار المعرفي والمهاري تطبيقاُ بعدياً على  -
 .العينة االستطالعية
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 :صدق وثبات أدوات البحث .٧

  :صدق وثبات االختبار التحصيلي: أوالً
 :  االختبار التحصيليصدق  .أ 

 تم عرض االختبار التحصيلي المعرفي :صدق المحتوى
على مجموعة من المحكمين ومفتاح التصحيح 

المتخصصين في مجال المالبس ومناهج وطرق 
التدريس إلبداء الرأي حول مدى صدق االختبار والتأكد 

وقد أقروا . من صحة محتواه وفقاً لما يهدف إلى قياسه
بصالحيته للتطبيق بعد إجراء بعض التعديالت ليصبح 

وقد اتضح أن نسبة االتفاق بين . في صورته النهائية
وهي نسبة %) ٩٩%: ٩٧(المحكمين تراوحت ما بين 

مرتفعة مما يدل على صدق االختبار وصالحيته 
 إلبداء الرأي في مدى )١(كما تم إرفاق استبيان. للتطبيق

ارتباط االختبار التحصيلي المعرفي باألهداف المعرفية 
  .المرتبطة بمهارة إنهاء فتحة كم القميص الرجالي

استخدم الباحث طريقتين :ثبات االختبار التحصيلي  .ب 
 :لقياس ثبات االختبار

وذلك بحساب معامل ارتباط الدرجات     : التجزئة النصفية 
 .الفردية بالدرجات الزوجية

 .معامل ألفا كرونباخ

  ثبات االختبار التحصيلي المعرفي: ١جدول 
 معامالت الثبات

التجزئة  ألفا كرونباخ المحاور
 النصفية

 ٠,٩٥ ٠,٩٣ المحور األول 
 ٠,٨٩ ٠,٨١ المحور الثاني 
 ٠,٨٤ ٠,٧٨ المحور الثالث
 ٠,٧٣ ٠,٧٠ المحور الرابع 

 ٠,٨٧ ٠,٨٤ المجموع الكلي للمحاور
يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ألفا 
كرونباخ والتجزئة النصفية لالختبار التحصيلي تقترب 

 ٠,٠١من الواحد الصحيح وهي قيم دالة عند مستوى 
  .ى ثبات االختبار التحصيلي المعرفيمما يدل عل

  :تحديد زمن اإلجابة على االختبار التحصيلي المعرفي 

                                                            

 )٢(ملحق البحث رقم  )١(

تم حساب الزمن الالزم لإلجابة على االختبار 
المعرفي من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقته 
عينة البحث االستطالعية في اإلجابة، حيث بلغ متوسط 

  . دقيقة٣٠اإلجابة 
  :ت االختبار المهاريصدق وثبا: ثانياً

تم عرض االختبار : صدق االختبار المهاري  .أ 
المهاري وتوزيع الدرجات على مجموعة من 
المحكمين المتخصصين في مجالي المالبس 
والنسيج والمجال التربوي بهدف التأكد من 
صالحية االختبار للتطبيق، وقد اتفقت أراء 
المحكمين على توافر عناصر استمارة تحكيم 

ك تم التحقق من وبذل. اختبار األداء المهاري
وقد أبدى . صدق محتواه وفقاً لما يهدف لقياسه

بعض المحكمين بعض المالحظات التي تم األخذ 
بها ليصبح االختبار في صورته النهائية صالح 

حيث بلغت نسبة اتفاق المحكمين على . للتطبيق
 %.٩٨بنود تحكيم االختبار المهاري 

تبار تم حساب ثبات االخ: ثبات االختبار المهاري  .ب 
المهاري باستخدام مقياس التقديرعن طريق حساب 
معامل االرتباط بين الدرجات التي وضعها ثالث 
من المحكمين المتخصصين ممن قاموا بتصحيح 

وتم حساب معامالت . عينة الكم كل محكم بمفرده
االتفاق بين الدرجات الثالث التي وضعها 

والجدول التالي يوضح ) س، ص، ع(المصححين 
 .امالت االرتباط بين المصححينقيم مع

لالختبـار   معامل االرتباط بين المـصححين    : ٢جدول  
  المهاري
 الداللة قيم االرتباط المصححين

 ٠,٠١ ٠,٨٨٢  ص–س 
 ٠,٠١ ٠,٨٩٣  ع–س 
 ٠,٠١ ٠,٩٧٣  ع–ص 

من الجدول السابق يتضح ارتفاع قيم معامالت 
االرتباط بين درجات مصححي االختبار المهاري 

رابها من الواحد الصحيح حيث تراوحت ما بين واقت
مما يدل على قوة العالقة بين ) ٠,٩٧٣، ٠,٨٨٢(
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درجات المصححين الثالث، وقد أثبتت جميع المعامالت 
 مما يؤكد ثبات ٠,٠١داللة إحصائية عند مستوى 

  .االختبار المهاري
  :تحديد زمن اإلجابة على االختبار المهاري

جابة على االختبار تم حساب الزمن الالزم لإل
المهاري من خالل حساب متوسط الزمن الذي استغرقته 
عينة البحث االستطالعية في تنفيذ العينة، حيث بلغ 

  . دقيقة٩٠متوسط اإلجابة 
  :صدق وثبات مقياس التقدير: ثالثاً

تم التأكد من صدق مقياس : صدق مقياس التقدير  .أ 
التقدير عن طريق صدق المحتوى وذلك بعرضه  

 مجموعة من المحكمين المتخصصين في على
مجالي المالبس والنسيج ومجال المناهج وطرق 
التدريس وذلك إلبداء الرأي في مدى مالئمة بنود 
المقياس لتقويم األداء المهاري للطالب والتحقق 

وقد اتفق المحكمين بنسبة . من صدق محتواه
وهي . على صدقه وصالحيته للتطبيق% ٩٨

عد إجراء بعض التعديالت في نسبة مرتفعة وذلك ب
  .البنود وإعادة صياغتها

 تم التأكد من ثبات مقياس :ثبات مقياس التقدير  .ب 
التقدير عن طريق حساب معامل االرتباط بين 

س، (الدرجات الثالث التي وضعها المصححين
طبقاً لمقياس التقدير وذلك عن طريق ) ص، ع

والجدول التالي . حساب معامل ارتباط بيرسون
 . قيم معامالت االرتباط بين المصححينيوضح

 معامل االرتباط بين المـصححين لمقيـاس        :٣جدول  
  التقدير

 الداللة قيم االرتباط المصححين
 ٠,٠١ ٠,٩٢٠  ص–س 
 ٠,٠١ ٠,٨٥٥  ع–س 
 ٠,٠١ ٠,٩٦٣  ع–ص 

من الجدول السابق يتضح ارتفاع قيم معامالت 
االرتباط بين درجات مصححي االختبار المهاري 

اقترابها من الواحد الصحيح حيث تراوحت ما و
مما يدل على قوة العالقة بين ) ٠,٩٦٣، ٠,٨٥٥(بين

درجات المصححين الثالث، وقد أثبتت جميع المعامالت 
 مما يدل على ثبات ٠,٠١داللة إحصائية عند مستوى 

مقياس التقدير المستخدم لتقويم أداء الطالب للمهارات 
  .يالمتضمنة باالختبار المهار

  :تكافؤ المجموعتين
للتحقق من تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية      
في مستوى التحصيل المعرفي والمهاري القبلي لدرجات       

 كما هو موضـح     T.Testاستخدام اختبار ت    الطالب تم   
  .)٤(بجدول

للفـرق بـين    ) ت(يتضح من الجدول أن قيمـة       
متوسطي درجـات الطـالب للمجمـوعتين الـضابطة         

ة في مجموع كل مـن االختبـار التحـصيلي          والتجريبي
              لالختبـار المعرفـي،    ٠,٦٠٠والمهاري القبلي كانـت     

ــاري، و ١,٨٧و  ــار المه ــوع ٠,٧٠٣ لالختب  لمجم
االختبارين المعرفي والمهاري وهذه القيم الثالث غيـر        
دالة إحصائياً مما يدل علـى أن طـالب المجمـوعتين           

لـسابقة للمعـارف    متساويين ومتكافئين فـي الخبـرة ا      
كمـا  . والمهارات الخاصة بموضوع الدرس قبل التعلم     

يعني أن أي فروق مستقبلية في النتائج يتم إرجاعها إلى          
  .اسلوب التعلم التعاوني المستخدم

  :خطوات إجراء الدراسة األساسية للبحث
استغرق تطبيق التجربة ثالثة أسابيع تمت علـى        

  : ثالث مراحل
 قام الباحـث    ):االسبوع األول (مرحلة ما قبل التعلم      .١

بتجهيز المعامل الدراسية لتجهيز مقرر تصميم نمـاذج        
وتنفيذ مالبس خارجية رجالي، معمل خاص للمجموعة       
التجريبية والتي تدرس المهارات بإسلوب التعلم التعاوني       
ومعمل خاص بالمجموعة الضابطة والتي تدرس نفـس        

 بإجراء التطبيق   قام الباحث . المهارات بالطريقة التقليدية  
القبلي لالختبارات المعرفية والمهارية على المجموعتين      
الضابطة والتجريبية بهدف معرفة مستوى الطالب فـي        
المعلومات والمعارف والمهارات المرتبطـة بمحتـوى       

وقد أشار االختبار القبلي إلى أن جميع الطالب        . الدرس
 .لديهم معرفة بسيطة عن المهارات المتضمنة بالدرس
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   تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة:٤جدول 
اختبار  

 التكافؤ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
)ن(العينة  المعياري درجات  

 الحرية
قيمة 

)ت(  
مستوى الداللة 
 واتجاهها

االختبار  ١٦ ١,٥٠٠ ٥,٣٧٥ قبلي ضابطة
 ٠,٥٥٤ ٠,٦٠٠ ٣٠ ١٦ ١,٤٠٨ ٥,٦٢٥ قبلي تجريبية المعرفي

 غير دال
هاريالم ١٦ ١,١٨٣ ٥,٧٥٠ قبلي ضابطة  ٠,٨٥٥ ١,٨٧ ٣٠ ١٦ ١,٢٢٣ ٥,٨١٢ قبلي تجريبية 

 غير دال
 ٠,٤٩٣ ٠,٧٠٣ ٣٠ ١٦ ١,٧١١ ١١,٤٣٧ قبلي تجريبية المجموع ١٦ ١,٦٦٨ ١١,١٢٥ قبلي ضابطة

 غير دال

 ): االسبوع الثاني(مرحلة التعلم  .٢

رات مها(تم شرح محتوى الدرس     : المجموعة التجريبية 
للمجموعة التجريبيـة   ) انهاء فتحة كم القميص الرجالي    

باستخدام اسلوب التعلم التعـاوني طبقـاً السـتراتيجية         
الجيجسو في موعد المحاضرات التطبيقية بعـد تقـسيم         
الطالب ألربع مجموعات، وتم حساب زمن التعلم لكـل         

  .طالب
مهارات (تم شرح محتوى الدرس     : المجموعة الضابطة 

للمجموعة الـضابطة   ) كم القميص الرجالي  انهاء فتحة   
 في موعد المحاضـرات     البيان العملي باستخدام اسلوب   

  .التطبيقية وتم حساب زمن التعلم لكل طالب
 تم إجـراء    ):االسبوع الثالث (مرحلة ما بعد التعلم      .٣

هذه المرحلة من التجربة بعد الـتعلم بإسـلوب الـتعلم           
يلي التعاوني حيـث تـم توزيـع االختبـارين التحـص          

والمعرفي البعدي على الطالب، وتم تصحيح االختبـار        
التحصيلي المعرفي البعدي باستخدام مفتاح التـصحيح       
الخاص به، وتم تصحيح االختبار المهاري البعدي وفقاً        

  .لبطاقة المالحظه ومقياس التقدير المعد لذلك
  :نتائج البحث وتفسيرها

  :والذي ينص علىالفرض األول 
  

                                         ي له فاعلية في تحصيل وتنمية مهارات                      التعلم التعاون  "
   "                            إنهاء فتحة كم القميص الرجالي

وللتحقق من صحة هذا الفرض مـن عدمـه تـم           
" بليـك "معالجة البيانات باستخدام معادلة الكسب المعدلة       

Black        إليجاد الفروق بين متوسطي درجات االختبـار 
القبلي والبعـدي لالختبـارات التحـصيلية والمهاريـة         

  .لتجريبيةللمجموعة ا
أن نسبة الكسب المعدل هي ) ٥(جدوليتضح من 

" بليك"وهي قيمة تقع في المدى الذي حدده ) ١,٦٤(
Black مما يدل ) ٢ – ١,٢( للداللة والتي تتراوح ما بين

على وجود فروق جوهرية لصالح االختبارات البعدية 
 ١١,٤٣٧٥حيث بلغ متوسط درجات االختبارات القبلية 

 مما ٥٣ط درجات االختبارات البعدية في حين بلغ متوس
يدل على فاعلية اسلوب التعلم التعاوني في تعلم مهارات 

  .انهاء فتحة كم القميص الرجالي
وللتأكد من فاعلية أسلوب التعلم التعاوني في تعليم 
الطالب المعارف والمهارات الخاصة بإنهاء فتحة كم 

لقياس ) ت(القميص الرجالي فقد تم تطبيق اختبار
الفروق بين المتوسطات لدرجات االختبار التحصيلي 
المعرفي والمهاري قبل وبعد التدريس ألسلوب التعلم 

  :يوضح ذلك) ٦(وجدول التعاوني 
   داللة نسب الكسب المعدل:٥جدول 

 الداللة نسبة الكسب المعدل الدرجة النهائية المتوسط الحسابي 
 ١١,٤٣٧٥ قبلي
 ٥٣ بعدي

 دال ١,٦٤ ٥٧

  البعدي/داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب بالمجموعة التجريبية في التطبيق القبلي :٦ لجدو
مجموع 

االنحراف  المتوسط الحسابي )المهاري/المعرفي(
 مستوى الداللة واتجاهها )ت(قيمة  )ن(العينة  المعياري

 ١٦ ١,٧١١ ١١,٤٣٧٥ القبلي
 ١٦ ٢,٤٥٠ ٥٣ البعدي

 لصالح البعدي  ٠,٠١   ٥١,٥٦٢
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كانت ) ت(يتضح من الجدول السابق أن قيمة
 وهي قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى ٥١,٥٦٢
 مما يشير إلى وجود فروق حقيقية بين التطبيقين ٠,٠١

أي أن اسلوب التعلم . القبلي والبعدي لصالح البعدي
وبذلك تتحقق . التعاوني نجح في تحقيق الهدف منه

  .صحة الفرض األول
                                               لنتائج السابقة إلى فاعلية استخدام اسـلوب              تشير ا 

                                                              التعلم التعاوني القائم على استراتيجية الجيجسو في زيادة        
                                                       التحصيل واكتساب المهارات الخاصة بإنهاء فتحة كـم        
                                                         القميص الرجالي ويفق ذلك مع نتائج دراسة كـل مـن           

            التي أثبتت    )     ٢٠١٠ (                                 إيناس عبدالعزيز ومنى على عباس    
                                   فـي رفـع مـستوى التحـصيل                                 فاعلية التعلم التعاوني  

                                                          المعرفي واألداء المهاري للطالب بعد التعلم، كما أثبتت        
                               فاعليـة الـتعلم التعـاوني    Pulesen M. (2009)      دراسة 

      ً        ً              ُ                               معرفياً ومهارياً في التعلم عن ُبعد عبر موقع على شبكة          
   .       االنترنت

  :والذي ينص علىالفرض الثاني 
  ب                                                  توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طال        "

                                                   المجمــوعتين الــضابطة والتجريبيــة فــي االختبــار 

                             البعـدي لـصالح االختبـار       /                         التحصيلي المعرفي القبلي  
   "      البعدي

                                                وللتحقق من صحة هـذا الفـرض تـم تطبيـق           
                                        لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات        )  ت (      اختبار

                                                        االختبار التحصيلي المعرفي القبلي والبعدي للمجموعتين      
   .                  التجريبية والضابطة

          بالنـسبة    )  ت (                أن جميع قيم    ) ٧ (      جدول      من        يتضح  
                                                          إلى كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية دالة عنـد         

    حيث   .                                   لجميع محاول االختبار التحصيلي        ٠,٠١       مستوى  
                                            عند مقارنة التطبيـق القبلـي والبعـدي          )  ت (         بلغت قيم 

                                      للمحاور األربـع علـى الترتيـب                         للمجموعة الضابطة 
      لغــت        كمــا ب  )      ٦,٤٨٧  ،       ١١,٨٢٥  ،      ٨,٨٨٣  ،       ١٠,٧٠٦ (

       مما        ٣٣,٨٨٩                                  بالنسبة للمجموع الكلي للمحاور       )  ت (    قيمة
                                                         يدل على وجود فروق حقيقية بـين التطبيـق القبلـي           

   .                                             والبعدي للمجموعة الضابطة لصالح التطبيق البعدي
                                         ً          كما تبين من الجدول وجود فروق دالة إحـصائياً         

 حيث  للمجموعة التجربيبية                                بين التطبيق القبلي والبعدي     
  ،       ١١,٦٢٦ (                      ور األربع على الترتيب       للمحا) ت(كانت قيم   
٩,١٤١  ،       ١٠,٥٣٥  ،      ٤,٢٢٧      (    

                               بعدي لالختبار التحصيلي المعرفي /                                                         الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين في التطبيق القبلي : ٧     جدول 
المتوسط  القياس المجموعة        المحاور

 الحسابي
االنحراف 
 الداللة )ت(قيمة  )ن(العينة  المعياري

 ١,٣٦٦ ٥,٠٠ بعدي ابطةالض ٠,٥٤٣ ١,١٨٧ قبلي
١٠,٧٠٦ ١٦ 

 ٠,٧٠٤ ١,٦٨٧ قبلي
               تحضير مرد الكم

 ١,٧٤٦ ٧,٣٧٥ بعدي التجريبية
١١,٦٢٦ ١٦ 

٠,٠١ 
لصالح 
 البعدي

 ٠,٨٧٣ ٢,٣١٢ بعدي الضابطة ٠,٩٢٨ ٠,٩٣٧ قبلي
٨,٨٨٣ ١٦ 

 ٠,٦٨٠ ١,٠٦٢ قبلي
               تركيب مرد الكم

 ٢,١٢٨ ٣,٤٣٧ بعدي التجريبية
٤,٢٢٧ ١٦ 

٠,٠١ 
لصالح 
 البعدي

 ١,٥٠٤ ٦,٥٦٢ بعدي الضابطة ٠,٦٠٢ ٢,٣١٢ قبلي
١١,٨٢٥ ١٦ 

 ٠,٨٣٤ ٢,١٨٧ قبلي
             تحضير اإلسورة

 ٢,٦٨٠ ١٠,٦٢٥ بعدي التجريبية
١٠,٥٣٥ ١٦ 

٠,٠١ 
لصالح 
 البعدي

 ١,٠٦٢ ٣,٠٦٢ بعدي الضابطة ٠,٧٧١ ٠,٩٣٧ قبلي
٦,٤٨٧ ١٦ 

 ٠,٧٠٤ ٠,٦٨٧ قبلي
             تركيب اإلسورة

 ١,٣١٠ ٤,١٢٥ بعدي التجريبية
٩,١٤١ ١٦ 

٠,٠١ 
لصالح 
 البعدي

 ١,١٨١ ١٦,٩٣٧ بعدي الضابطة ١,٥٠٠ ٥,٣٧٥ قبلي
٣٣,٨٨٩ ١٦ 

 ١,٤٠٨ ٥,٦٢٥ قبلي
                 مجموع االختبـار   

 ١,٧١١ ٢٥,٥٦٢ بعدي التجريبية    ككل
٣٢,٣٩٠ ١٦ 

٠,٠١ 
لصالح 
 البعدي
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                              بالنـسبة للمجمـوع الكلـي        )  ت (     يمة              كما بلغت ق  
         حقيقيـة                                مما يدل على وجود فروق             ٣٢,٣٩٠         للمحاور  

                                                          بين التطبيق القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية لصالح       
   .                            وبذلك يتحقق صحة الفرض الثاني  .               التطبيق البعدي

                                                  يتضح من النتيجة السابقة وجـود فـروق بـين          
                  البعـدي لـصالح     /                                    االختبار التحصيلي المعرفي القبلـي    

                                                        البعدي لكل من المجموعتين الضابطة والتجريبية ممـا        
                                                    يدل على تحصيل الطالب للمعـارف المتـضمنة فـي          

                                                 وتتفق هذه النتيجة مع أغلب الدراسات السابقة         .        المحاور
                                                           التي استخدمت اسلوب التعلم التعـاوني والتـي أثبتـت          
                      ً                                  وجود فروق دالة إحصائياً بين نتيجة تطبيق االختبـار         

                                    البعدي فـي تحـصيل المعـارف                     البعدي لصالح  /      القبلي
                         حيث أثبتت نتائج دراسة      .                               والمفاهيم المرتبطة بالمهارات  

                     وجـود فـروق دالـة      )     ٢٠٠٣ (                     ماجدة ماضي وأخرون    
                           بـين متوسـطي درجـات          ٠,٠١       ً              إحصائياً عند مستوى    

                               البعدي لصالح البعدي والـذي      /                         الطالب في القياس القبلي   
                                                           أكد على فاعلية التعلم التعـاوني فـي رفـع مـستوى            

                                                 صيل المعرفي للطالب المرتبطة بمهـارات بنـاء            التح
                              كما أكدت نتائج دراسة مروج       .                         النموذج األساسي للبلوزة  

                      ً                  وجود فروق دالة إحصائياً عند مـستوى         )     ٢٠٠٦ ( ُ   ُمنذر
                                                 بين متوسط درجـات الطـالب فـي االختبـار               ٠,٠١

                                          بعدي لصالح البعدي في تعلم المفـاهيم        /              التحصيلي قبلي 
   .         حاسب اآللي                             والمعارف المرتبطة باستخدام ال

 ُ                                                وُيرجع الباحث نتيجة الفرض إلى مالئمة طريقـة        
                                                          التدريس باستخدام اسلوب التعلم التعـاوني فـي فهـم          
                                                       واستيعات المعلومات والمفاهيم المتـضمنة بـالمحتوى       
                                                         النظري والمرتبطة بمهارة إنهاء فتحـة كـم القمـيص          
                                                   الرجالي بإسلوب مختلف حيث يشعر الطالب بمسؤولية       

                                      وصيلها لباقي أفراد المجموعة ممـا                         تعلمهم للمعارف وت  
                                                            يحقق المشاركة اإليجابية والتعاون المتبادل فيما بيـنهم        
                                                        الستيعاب المعلومات بشكل أعمق والذي يؤثر في بقـاء         

   .                    أثر التعلم لدى الطالب
  
  

  :والذي ينص علىالفرض الثالث 
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالب "

ريبية في االختبار المجموعتين الضابطة والتج
التحصيلي المعرفي البعدي لصالح المجموعة 

  ".التجريبية
بالنسبة إلى ) ت( أن جميع قيم)٨(جدوليتضح من 

كل من المجموعتين الضابطة والتجريبية دالة عند 
 لجميع محاور االختبار في التطبيق ٠,٠١مستوى 

حيث بلغت . البعدي لالختبار التحصيلي المعرفي
ارنة المجموعتين الضابطة والتجريبية عند مق) ت(قيم

، ٣,٦١٢( للمحاور األربع على الترتيب بالقياس البعدي
بالنسبة ) ت(كما بلغت قيمة) ٢,٤٥٥، ٥,٧٢٣،  ٢,٤٢٣

مما يدل على وجود ١٧,٨٩٥للمجموع الكلي للمحاور 
فروق حقيقية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

  . التجريبيةاالختبار البعدي لصالح المجموعة
يتضح من النتيجة السابقة تفوق نتيجة المجموعة 
التجريبية على المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
لالختبار التحصيلي المعرفي مما يشير إلى فاعلية 
اسلوب التعلم في تحصيل الطالب للمفاهيم والمعارف 
المرتبطة بمهارة إنهاء فتحة كم القميص الرجالي مقارنة 

قة التقليدية، حيث أتاح التعلم التعاوني للطالب بالطري
المجال تبادل المعارف والمعلومات والمناقشة فيما يتعلق 

وتتفق هذه . بالمادة الدراسية داخل مجموعاتهم التعاونية
التي ) ٢٠٠٧(النتيجة مع نتيجة دراسة أمل محمد عبده 

أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 
وسطات درجات عينة البحث للمجموعتين  بين مت٠,٠١

الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لصالح 
المجموعة التجريبية في تعلم المعارف المرتبطة بتعلم 
وحدة بمقرر مالبس الطفل، وأكدت كذلك نتيجة دراسة 

Peterson & Miller (2004) على وجود فروق دالة 
ات بين متوسطات درج ٠,٠١إحصائياً عند مستوى 

عينة البحث للمجموعتين الضابطة والتجريبية في 
القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية في تعلم 

  .المبادئ والمفاهيم لمقرر علم النفس التربوي
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                                                                                                         الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي التطبيـق البعـدي لالختبـار                  : ٨      جدول  

                  التحصيلي المعرفي
المتوسط  المجموعة المحاور

 الحسابي
االنحراف 
)ن(العينة  المعياري )ت(قيمة    الداللة 

 ١٦ ١,٧٤٦ ٧,٣٧٥ التجريبية تحضير مرد الكم ١٦ ١,٣٦٦ ٥,٠٠ الضابطة
  لصالح التجريبية٠,٠١ ٣,٦١٢

 ١٦ ٢,١٢٨ ٣,٤٣٧ التجريبية تركيب مرد الكم ١٦ ٠,٨٧٣ ٢,٣١٢ الضابطة
  لصالح التجريبية٠,٠١ ٢,٤٢٣

 ١٦ ٢,٦٨٠ ١٠,٦٢٥ التجريبية تحضير اإلسورة ١٦ ١,٥٠٤ ٦,٥٦٢ الضابطة
  لصالح التجريبية٠,٠١ ٥,٧٢٣

 ١٦ ١,٣١٠ ٤,١٢٥ التجريبية تركيب اإلسورة ١٦ ١,٠٦٢ ٣,٠٦٢ الضابطة
  لصالح التجريبية٠,٠١ ٢,٤٥٥

 ١٦ ١,٧١١ ٢٥,٥٦٢ التجريبية مجموع االختبار ككل ١٦ ١,١٨١ ١٦,٩٣٧ الضابطة
التجريبية لصالح ٠,٠١ ١٧,٨٩٥  

  :والذي ينص علىالفرض الرابع 
توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالب "

المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار المهاري 
  "البعدي لصالح االختبار البعدي/ القبلي

بالنسبة إلى ) ت( أن جميع قيم)٩(جدوليتضح من 
جموعتين الضابطة والتجريبية دالة عند كل من الم

حيث بلغت قيم .  في االختبار المهاري٠,٠١مستوى 
للمجموعتين عند مقارنة التطبيق القبلي والبعدي ) ت(

 بمقياس التقدير على والتجريبية الضابطة
. لصالح التطبيق البعدي) ٤٧,٤٩٧، ٧,٤٩٠(الترتيب

  .وبذلك يتحقق صحة الفرض الرابع
جة السابقة وجود فروق بين يتضح من النتي
البعدي لصالح البعدي لكل من /االختبار المهاري القبلي

المجموعتين الضابطة والتجريبية في درجات مقياس 
التقدير، مما يدل على فاعلية أسلوب التعلم التعاوني 
باتباع استراتيجية الجيجسو ودوره في رفع مستوى 

أن التسلسل األداء المهاري للطالب، ويمكن تفسير ذلك ب

المنطقي لخطوات أداء مهارة إنهاء فتحة كم القميص 
الرجالي وتدرجها بطريقة منطقية سليمة ثم تحويلها 
لمجموعة مهام محددة تم توزيعها على كل طالب داخل 
المجموعة التعاونية من خالل أدوار محددة قام بها كل 
طالب ضمن تطبيق استراتيجية الجيجسو للتعلم التعاوني 

              ً                   ُ        ً تم تعيين خبيرا  لكل مهمة والذي أعت بر مسؤوال  حيث 
عن اإللمام بكافة جوانب المهارة لنقلها لباقي أفراد 
مجموعته والذي أتاح الفرصة ألداء المهارة بشكل أكثر 

  ).البيان العملي(      ً                           إتقانا  مقارنة بالطريقة التقليدية 
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة سوسن يونس 

                              ً ارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا  والتي أش) ٢٠٠٧(
 بين متوسطات درجات الطالب في ٠,٠١عند مستوى 

المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار المهاري 
البعدي لصالح البعدي في تعلم مهارات اإلبداع /القبلي

في مجاالت النسيج اليدوي لدى طالب كلية التربية 
  .الفنية

                     بعدي لالختبار المهاري /                                     رجات طالب المجموعتين في التطبيق القبلي                    الفرق بين متوسطي د : ٩     جدول 

المتوسط  القياس المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
)ن(العينة  المعياري )ت(قيمة    الداللة 

 ٢,٨٤٠ ١١,٧٥٠ بعدي الضابطة ١,١٨٣ ٥,٧٥ قبلي
دال لصالح البعدي  ٧,٤٩٠ ١٦

٠,٠١عند   
 ١,٤٥٩ ٢٧,٤٣٧ بعدي التجريبية ١,٢٢٣ ٥,٨١٢ قبلي

دال لصالح البعدي  ٤٧,٤٩٧ ١٦
٠,٠٠١عند   
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  :والذي ينص علىالفرض الخامس 
توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطى درجات طالب         "

 المجموعتين التجريبية والضابطة في االداء المهـارى      
  "لصالح المجموعة التجريبية

بالنسبة ) ت( أن جميع قيم)١٠(جدوليتضح من 
المجموعتين الضابطة والتجريبية لألداء إلى كل من 

 لجميع محاور بطاقة ٠,٠١المهاري دالة عند مستوى 
عند مقارنة المجموعتين ) ت(حيث بلغت قيم. المالحظة

الضابطة والتجريبية للمحاور األربع على الترتيب 
كما بلغت ) ٤٣,٧٠٩، ١١,٣٤٠، ٣٣,٩٠٩، ٣٥,٤٩٣(

 مما ٣٤,٣٧١ بالنسبة للمجموع الكلي للمحاور) ت(قيمة
يدل على وجود فروق حقيقية بين المجموعتين الضابطة 

وبذلك يتحقق  .والتجريبية لصالح المجموعة التجريبية
  .صحة الفرض الخامس

يتضح من النتيجة السابقة تفوق نتيجة المجموعة 
التجريبية على المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 اسلوب التعلم في األداء المهاري مما يدل على فاعلية
التعاوني باستخدام استراتيجية الجيجسو في تعلم مهارة 
إنهاء فتحة كم القميص الرجالي مقارنة بالطريقة 

وذلك عند تقييم األداء المهاري ) البيان العملي(التقليدية
ويرجع ذلك إلى ان . للطالب باستخدام بطاقة المالحظة

 المناسبه التي اسلوب التعلم التعاوني هيئ البيئه التعليميه
اتاحت الفرصه للطالب لرفع مستوى االداء المهاري 
لديهم وتحقيق المبادرة والمشاركه االيجابيه بين الطالب 
داخل المجموعات التعاونيه تبعا الستراتيجية الجيجسو 
اضافة لتبسيط وتحليل خطوات أداء مهارة إنهاء فتحة 
ها كم القميص الرجالي والتسلسل المنطقي لها وتدرج

بطريقة منطقية سليمة ثم ترجمتها لمجموعة مهام محددة 
تم توزيعها على كل طالب داخل المجموعة التعاونية 
من خالل أدوار محددة يقوم بها كل طالب ضمن تطبيق 
االستراتيجية حيث تم تعيين خبيراً لكل مهمة والذي 
أعتُبر مسؤوالً عن اإللمام بكافة جوانب المهارة لنقلها 

راد مجموعته وتتفق هذه النتيجة مع رأي سناء لباقي أف
في أن التعلم التعاوني يعد أسلوب ) ٢٠٠٥(محمد سليمان

تعلم نشط يتيح للطالب الفرصة لتنمية المهارات بأنفسهم 
وتحقيق األهداف المهارية داخل مجموعاتهم التعاونية 

كما اتفقت نتائج هذا الفرض مع . والتفاعل فيما بينهم
والتي ) ٢٠١٣(يناس عبدالعزيز وأخروننتيجة دراسة إ

 ٠,٠١أظهرت وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى 
بين متوسطات درجات بطاقة المالحظة لألداء المهاري 
لتنفيذ العقدة الصينينة بين المجموعتين الضابطة 
والتجريبية لصالح التطبيق البعدي والتي درست بإسلوب 

  .التعلم التعاوني
 :ذي ينص علىوالالفرض السادس 

توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالب "
المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار المهاري 

  "البعدي لصالح المجموعة التجريبية
 وجود فروق ذات داللة )١١(جدوليتضح من 

إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة 
بار المهاري عند والتجريبية في التطبيق البعدي لالخت

) ت(حيث كانت قيمة )٠,٠١(مستوي داللة أقل من
) ٢٧,٤٣٧(بمتوسط درجات) ١٧,٤٧٤(المحسوبة

للمجموعة التجريبية بينما بلغ متوسط درجات طالب 
مما يدل على وجود ) ١١,٧٥٠(المجموعة الضابطة

فروق حقيقية بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في 
 . لصالح المجموعة التجريبيةاالختبار المهاري البعدي

  .وبذلك يتحقق صحة الفرض السادس
أشارت النتيجه السابقة لتفوق المجموعة التجريبيه 
على الضابطه في التطبيق البعدي لإلختبار المهاري مما 
يدل على فاعلية التعلم التعاوني في رفع مستوى االداء 

رجع المهاري مقارنة بالطريقه التقليدية البيان العملي وي
تفسير ذلك الن أسلوب التعلم التعاوني بإستخدام 
إستراتيجية الجيجسو قد اتاح الفرصه لكل طالب ان 
يتعلم مهارة انهاء فتحة كم القميص الرجالي بالتسلسل 
المنطقي لها التي نظمها الباحث ضمن االطار التطبيقي 
لتحليل المهاره من خالل االدوار التي يؤديها الطالب 

  تهم التعاونيه وتبادل المهام داخل مجموعا
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                                                                                                       الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية فـي التطبيـق البعـدي لـالداء                  :  ١٠      جدول  
          المهاري

 المجموعة المحاور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة )ت(قيمة  )ن(العينة 

 ١٦ ١,١٩٥ ٤٩,٣١٢ التجريبية تحضير مرد الكم ١٦ ٢,٥٦٨ ٢٠,٠٦٢ الضابطة
٣٥,٤٩٣ 

 لصالح ٠,٠١
 التجريبية

 ١٦ ٠,٨٩٤ ٢٠,٠٠ التجريبية تركيب مرد الكم ١٦ ١,٢٠٤ ٤,٨٧٥ الضابطة
٣٣,٩٠٩ 

 لصالح ٠,٠١
 التجريبية

 ١٦ ١,٣٨٦ ٤٠,١٨٧ التجريبية تحضير اإلسورة ١٦ ٤,٩٢٥ ٢٤,٤٣٧ الضابطة
١١,٣٤٠ 

 لصالح ٠,٠١
 التجريبية

 ١٦ ٠,٩١٠ ٢٠,١٨٧ التجريبية ورةتركيب اإلس ١٦ ١,٦٩٣ ٤,٧٥٠ الضابطة
٤٣,٧٠٩ 

 لصالح ٠,٠١
 التجريبية

 ١٦ ٢,٥٤٨ ١٢٩,٦٨٧ التجريبية مجموع االختبار ككل ١٦ ٧,٢٣٧ ٥٤,١٢٥ الضابطة
٣٤,٣٧١ 

 لصالح ٠,٠١
 التجريبية

                                   في التطبيـق البعـدي لالختبـار                                                                        الفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية           :   ١١      جدول  
        المهاري
)ن(العينة  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة )ت(قيمة    الداللة 
 ١٦ ٢,٨٤٠ ١١,٧٥٠ الضابطة
 ١٦ ١,٤٥٩ ٢٧,٤٣٧ التجريبية

لصالح التجريبية عند  ١٧,٤٧٤
٠,٠١ 

مما يجعل المهارة مثيره للتعلم مع التاكيد على احساس 
ؤليته في تعلم المهارة وتعليمها لبقية افراد كل طالب بمس

وقد اتفقت نتائج هذا الفرض مع رأي كوثر  .المجموعة
في ان التعلم التعاوني يشعر كل فرد ) ٢٠٠٦(كوجك 

داخل المجموعة بمسؤليته نحو مجموعته في التعلم مما 
 .يجعلهم اكثر ايجابيه في رفع مستوى تعلم المهارات

اسة كل من أمل محمد ولمياء واكدت على ذلك نتائج در
في ايجاد فروق دالة احصائيا عند ) ٢٠٠٨(حسن

 بين متوسطات درجات طالب المجموعة ٠,٠١مستوى 
والتجريبيه في القياس البعدي بمقياس التقدير الضابط 

في االختبار المهاري لصالح المجموعة التجريبية في 
 تعلم مهارات تصميم وتطريزالجاكيت الحريمي بإستخدام

  .إستراتيجية الجيجسو
  التوصيات

تطبيق اسلوب التعلم التعاوني في التـدريس فـي          -١
مجال دراسات المالبس والنسيج بالفرق الدراسية      

 .المختلفة

الحث على تطوير الطرق التقليديـة فـي الـتعلم           -٢
واستبدالها بطرق أكثر إيجابية لـضمان تفاعـل        

 .الطالب خالل العملية التعليمية

دريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم     تشجيع وت  -٣
علـى تـدريس الوحــدات التعليميـة باســتخدام    
استراتيجيات تدريسية متنوعة وتجريبها الختيـار      
ما يتواءم وطبيعة المقررات التخصصية لـضمان       

  . تحقيق الفعالية التدريسية
  المراجع

التعلم التعاوني وأثره علـى الحـصيل       : ألفت محمد فودة  
اسب اآللي عند طالبات كلية التربية      واالتجاه نحو الح  

 العـدد   – مجلة رسالة الخلـيج    –بجامعة الملك سعود  
٢٠٠٦ -٨٦.  

مقارنة بين اسـلوب الـتعلم التعـاوني        : أمل محمد عبده  
والتعلم التقليدي في وحدة من مقرر مالبس الطفـل         

 مجلة االقتـصاد المنزلـي جامعـة        -بحث منشور 
  م٢٠٠٧ – ٤ العدد ١٧ المجلد -الفيوم
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 فاعلية برنامج مبنى على إحدى      :لمياء حسن ،  مل محمد أ
في إكـساب   " الجيجسو"استراتيجيات التعلم التعاوني    

بعض مهارات تصميم وزخرفة الجاكت ومهـارات       
 بحـث   –العمل التعاوني لطالبات المناهج والنـسيج     

حوار (منشور بالمؤتمر الدولي األول بجامعة المنيا       
 من  –) لشعوب قنوات االتصال بين ا    –الحضارات  

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٥-٣

فاعليـة الـتعلم   : منى علـي عبـاس  ، إيناس عبدالعزيز 
-٤التعاوني في بناء النموذج الكالسيك لألطفال من        

 - ٣٠ العـدد    –  مجلة عـالم التربيـة      - سنوات ٦
  . م٢٠١٠

: فاطمة محمد ومنى علـي عبـاس      ،  إيناس عبدالعزيز 
 المفتوح  فاعلية استخدام التعلم التعاوني داخل المعمل     

 – بحـث منـشور    –في برنامج تنفيذ العقدة الصينية    
المؤتمر الدولي األول لالقتصاد المنزلـي بعنـوان        
علوم اإلنسان التطبيقية والتكنولوجية فـي األلفيـة        

  .٢٠١٣ جامعة حلوان -الثالثة
رؤيـة  : اسـتراتيجيات التـدريس   : حسن حسين زيتون  

 –ب عالم الكت  –١ ط -معاصرة لطرق التعليم والتعلم     
  م٢٠٠٣ –القاهرة 
استراجيات التعليم والتعلم الحديثة وصناعة     : حسن شحاته 

 – الدار المـصرية اللبنانيـة     –١ ط –العقل العربي   
  م٢٠٠٧ –القاهرة 

فاعلية استخدام اسـتراتيجية الـتعلم      : خديجة محمد سعيد  
التعاوني في التحصيل األكاديمي وتنمية االتجاه نحو       

 –ف األول الثـانوي     مادة العلوم لدى طالبات الـص     
 ع –مجلة الجامعة المصرية للمناهج وطرق التدريس

  .٢٠٠٤ كلية التربية جامعة عين شمس –٩٤
ديفيد جونسون وروجر جونـسون وإديـث جونـسون         

 ترجمة  وتحقيق مـدارس      -التعلم التعاوني : هوليك
الظهران األهليـة، دار الكتـاب التربـوي للنـشر          

  .٢٠٠٨ -والتوزيع
  

المعجم العربي ألسماء المالبس    : إبراهيمرجب عبدالجواد   
في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهليـة        

 -، دار األفـاق العربيـة     ١حتى العصر الحديث ط   
  .٢٠٠٢ –القاهرة 

 - استراتيجياته –التعلم التعاوني أسسه  : سناء محمد سليمان  
  .م٢٠٠٥ – القاهرة – عالم الكتب–١ ط-تطبيقاته

ام التعلم التعـاوني كمـدخل      استخد: سوسن يونس محمد  
لتنمية مهارات االبداع في مجال النسيج اليدوي لدى        

 المؤتمر العلمي األول لكليـة      -طالب التربية الفنية  
  م٢٠٠٧ – جامعة عين شمس -التربية النوعية
 أثر استخدام الـتعلم التعـاوني فـي         :شكري حامد نزال  

 مجلـة   -التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات في مساق    
  .م٢٠٠٩ - ٢٥ المجلد -دمشقجامعة 

 مكتبة  – علم النفس التربوي   :أمال صادق ،  فؤاد أبوحطب 
  .م٢٠٠٠ – القاهرة– ٥ ط–االنجلو المصرية

اتجاهات حديثة في المناهج وطرق     : كوثر حسين كوجك  
 ٢ التطبيقات في مجال التربية األسرية ط      -التدريس

  .م٢٠٠٦ – عالم الكتب– القاهرة –
عاصم الدسوقي ومنى علـي     ماجدة محمد ماضي وهبة     

 فعالية التعلم التعاوني في     :عباس ورشا يحي زكي   
تنمية مهارات إعداد نماذ ج المالبـس الخارجيـة         
المؤتمر الدولي األول لالقتصاد المنزلـي بعنـوان        
علوم اإلنسان التطبيقية والتكنولوجية فـي األلفيـة        

  .م٢٠١٣مايو  – جامعة حلوان -الثالثة
تكنولوجيا التعلـيم بـين النظريـة       : محمد محمود الحيلة  

دار المسيرة للنـشر والتوزيـع       –١ ط -والتطبيق
  .١٩٩٨ – عمان–والطباعة

 -١ ط –علم نفس التعلم التعـاوني    :محمد مصطفى الديب  
  .٢٠٠٧ –القاهرة  –عالم الكتب
استراتيجيات معاصرة في التعلم التعاوني :  ـــــــ

 .٢٠٠٦ – القاهرة – عالم الكتب –١ ط–

استراتيجيات التعلـيم وأسـاليب     " :زيز إبراهيم مجدي ع 
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    ABSTRACT 
The research aims to measure the effectiveness of cooperative learning using jigsaw strategy in raising 

the level of knowledge attainment and skill performance-related with skills of ending sleeve opening of men's 
shirt compared to the traditional way. A sample of search included (32) students in the third year of clothing 
and textiles dept., Faculty of Home Economics. they divided into number (16) student control sample which 
studied the knowledge and skills related with the topic of learning traditional way (RD), and an experimental 
sample with  number of (16) student whom studied the cooperative learning style using jigsaw strategy after 
divided them into four cooperative groups according to lesson planning. 

The most important results of the research effectiveness of applying cooperative learning in development 
of students' skills to finish the sleeve opening of men's shirt. The results showed the presence of statistically 
significant differences at the level of 0.01 between the control and experimental groups in the knowledge and 
skills pre / post-test for post-experimental group. 

Key words: Cooperative Learning, Jigsaw, Men's shirt 

 
 

 


