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الملخص:
يهتم القائمون على أمر التعلم بكل ما يرتبط بالمتعلم وتنمية قدراته ومهاراته المختلفه ،واستثمار كل ما يدعم المواقف التربويه
لبناء شخصية المتعلم بصورة متكاملة ،ويعد التعلم التعاونى أحد تقنيات التدريس التى جاءت بها الحركه التربوية المعاصرة،
والتى أثبتت بعض البحوث والدراسات أثرها اإليجابى فى التحصيل الدراسى للطلبه  .ويصنف غوبتا وباسريجا (Gupta
) &Pasrija,2012نماذج التعلم التعاونى إلى أربعة هى تعلم الطلبه الجماعى و جيسكو والتعلم معا واستقصاء المجموعه.
وتم اختيار طريقة جيسكو فى هذا البحث ألنها تشجع عمل الطلبه فى مجموعات صغيرة ،وتهتم بتدريب الطلبه فى مجموعات
وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون به مجتمعين متعاونين.كما أن التعلم يحدث فى أجواء مريحه خالية من التوتر والقلق ،وترتفع
فيها دافعية الطلبه بشكل كبير .وقد اعتمد التربويون وعلماء النفس العاملون فى مدارس اوستن بواليه تكساس فى السبعينات
طريقة التعلم التعاونى (جيسكو) والحظوا أن هذه الطريقة تسهم فى تكوين الود والوئام بين أفراد المجموعة ،وغيرهم من
الطلبه فى الصف بدرجه كبيرة.
وترجع مشكلة البحث إلى ما فاعلية التعلم التعاوني (جيكسو  ) 1في تنمية معارف ومهارات الطالب لرسم باترون بعض
موديالت البنطلون الحريمى  .وما إمكانية تحقيق الطالب لبعض المهارات االجتماعية للتواصل والتفاعل مع االخر أثناء
الموقف التعليمي.
يهدف هذا البحث لتحديد أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني (جيكسو )1فى تنميه مهارات الطالب فى رسم باترون بعض
موديالت البنطلون الحريمى .
اتبع البحث الحالي المنهج التجريبي ،تم تطبيق التجربة فى الفصل الدراسي األول لعام  2020: 2019كما إستغرق تطبيق
الجانب التحصيلي والمهاري حوإلى ثالث اسابيع.
وتوصل البحث إلى وجد فرق جوهري بين درجات اإلختبارين القبلي والبعدي في كال من اإلختبار التحصيلي والمهارى وهذا
يعني تحسن مستوى األداء البعدي للطالب ويرجع ذلك إلى فعالية استراتيجية التعلم التعاوني (جيسكو )1في اكتساب المعلومات
والمفاهيم الخاصة ببعض موديالت البنطلون الحريمى نتيجة لزيادة المشاركة الفعالة من الطالب في العملية التعليمية مما
يحقق مشاركة ايجابية وتعاون متبادل بينهم وذلك يؤثر فى بقاء اّثر التعلم لدى الطالب.

الكلمات المفتاحية:
الفاعلية  -التعلم التعاوني  -طريقة جيكسو( - Jigsaw1 )1البنطلون  -المهارة
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Abstract:
Those involved in the matter of learning are concerned with everything related to the learner,
developing his various abilities and skills, and investing everything that supports educational
situations to build the learner’s personality in an integrated way. Collaborative learning is one of
the teaching techniques It was brought by the contemporary educational movement, which has
proven some positive research and studies on the positive impact of the academic achievement
of students. Gupta & Pasrija (2012) classifies cooperative learning models into four: group
student learning, gesco, learning together, and group investigation.
JESCO method was chosen in this research because it encourages students to work in small
groups, and is interested in training students in groups and assigning them to work or activity
they do in cooperating societies. Also, learning takes place in a comfortable atmosphere free
from tension and anxiety, and the motivation of students increases significantly. In the 1970s,
educationalists and psychologists working in Austin, Texas schools adopted the cooperative
learning method (Jigsaw) and noted that this method contributes to creating friendliness and
harmony among group members, and other students in the class to a large degree. .
The research problem is due to the effectiveness of cooperative learning (Jigsaw 1) in developing
students' knowledge and skills to draw a pattern of some pants. What is the possibility for
students to achieve some social skills to communicate and interact with others during the
educational situation.
This research aims to determine the effect of using cooperative learning strategy (Jigsaw 1) in
developing students' skills in drawing a pattern of some pants.
The current research followed the experimental method. The experiment was applied in the first
semester of 2019: 2020, and the achievement and skill aspect took about three weeks.
The research found that a fundamental difference was found between the scores of the pre and
post tests in both the achievement and the skill tests, and this means an improvement in the level
of post performance of the students due to the effectiveness of the cooperative learning strategy
(Jigsaw 1) in acquiring information and concepts related to some types of pants as a result of
increasing the effective participation of students in the process Educational, which achieves
positive participation and mutual cooperation between them, and this affects the survival of the
learning impact among students.
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:المقدمة ومشكلة البحث
 واستثمار كل ما يدعم المواقف التربويه،يهتم القائمون على أمر التعلم بكل ما يرتبط بالمتعلم وتنمية قدراته ومهاراته المختلفه
، ويعد التعلم التعاونى أحد تقنيات التدريس التى جاءت بها الحركه التربوية المعاصرة،لبناء شخصية المتعلم بصورة متكاملة
(Gupta  ويصنف غوبتا وباسريجا. والتى أثبتت بعض البحوث والدراسات أثرها اإليجابى فى التحصيل الدراسى للطلبه
.& نماذج التعلم التعاونى إلى أربعة هى تعلم الطلبه الجماعى و جيسكو والتعلم معا واستقصاء المجموعهPasrija,2012)
 وتهتم بتدريب الطلبه فى مجموعات،وتم اختيار طريقة جيسكو فى هذا البحث ألنها تشجع عمل الطلبه فى مجموعات صغيرة
 وترتفع،كما أن التعلم يحدث فى أجواء مريحه خالية من التوتر والقلق.وتكليفهم بعمل أو نشاط يقومون به مجتمعين متعاونين
 وقد اعتمد التربويون وعلماء النفس العاملون فى مدارس اوستن بواليه تكساس فى السبعينات.فيها دافعية الطلبه بشك ل كبير
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طريقة التعلم التعاونى (جيسكو) والحظوا أن هذه الطريقة تسهم فى تكوين الود والوئام بين أفراد المجموعة ،وغيرهم من
الطلبه فى الصف بدرجه كبيرة) 4( .
ويمكن االستفادة من التعلم التعاوني كأحد استراتيجيات التعلم النشط لتدريس رسم باترون بعض موديالت البنطلون الحريمى
باستخدام الباترون االساسي للبنطلون  ،فالباترونات هي المهارة االساسية في مجال صناعة المالبس حيث يعتمد نجاح هذه
الصناعة على الباترون السليم وتنتهي بالتصميم المختار ،وعليه فان دراسة اساسيات إعداد الباترونات يعتبر هاما وضروريا،
فعندما نحصل على باترون سليما فنيا فإننا نصل إلى منتصف عملية االنتاج وعلى ذلك فإن الباترون السليم يعتبر العامل
االول المؤثر على انتاج المالبس)15(.
ومن واقع تدريس الباحثة لطالب الفرقه الرابعه في قسم اإلقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية وجدت أن تدريس المهارات
العملية الخاصة برسم باترون بعض موديالت البنطلون الحريمى باستخدام الباترون االساسي للبنطلون تحتاج إلى طرق
تدريس أكثر فاعلية من الطرق التقليدية التي تركز بشكل أساسي على المعلم ،وان المنهج المقرر ال يتطرق إلى نوعية هذه
الباترونات ويقتصر على حاله باترون البنطلون االساسي فقط ومن ثم كانت الحاجة إلى البحث الحالي الذى يستخدم إستراتيجية
التعلم التعاوني لرسم هذه النوعية من الباترونات والتركيز اكثر على دور الطالب في محاولة لتنمية المهارات والمعارف
لطالب االقتصاد المنزلي.
ومما سبق تتلخص مشكلة البحث فى التساؤالت اآلتية:
 ما فاعلية التعلم التعاوني (جيكسو  ) 1في تنمية معارف ومهارات الطالب لرسم باترون بعض موديالت البنطلون الحريمى. ما إمكانية تحقيق الطالب لبعض المهارات االجتماعية للتواصل والتفاعل مع االخر أثناء الموقف التعليمي.هدف البحث :ويهدف إلى:
 تحديد فاعلية استخدام التعلم التعاوني (جيكسو )1فى تنميه التحصيل المعرفي للطالب. تحديد أثر استخدام إستراتيجية التعلم التعاوني (جيكسو )1فى تنميه مهارات الطالب فى رسم باترون بعض موديالتالبنطلون الحريمى .
 التعرف على رأي الطالب فى تلك االستراتيجية.أهمية البحث :وتتمثل فى تحقيق األهداف التالية:
 تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني (جيكسو )1فى تنمية معارف ومهارات رسم باترون بعض موديالت البنطلون الحريمى. اثراء المكتبات المتخصصة بدراسات علمية حول استخدام التعلم التعاوني(جيكسو )1في رسم باترون بعض موديالتالبنطلون الحريمي .
 حث الطالب على العمل الجماعي وتقبل االخر مما يزيد من ايجابيته داخل الموقف التعليمي. الخروج من طرق التعلم التقليدية واتباع طرق حديثة للوصول إلى اقصى استفادة ممكنه للمتعلم.حدود البحث:
حدود موضوعية :اربع موديالت لباترون البنطلون الحريمى .
حدود زمنية :تم تطبيق التجربة فى الفصل الدراسي األول لعام  2020: 2019كما إستغرق تطبيق الجانب التحصيلي
والمهاري حوالى ثالث اسابيع.
حدود مكانية :تم التطبيق فى كلية التربية النوعية –اتيليه المالبس بقسم االقتصاد المنزلى– جامعه اسوان
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حدود بشرية :طالب الفرقه الرابعه قسم االقتصاد المنزلى بكليه التربية النوعية  -جامعة اسوان .
المجموعة األولى :العينة اإلستطالعية وتكونت من ( )8طالب
المجموعة الثانية :العينة التجريبية وتكونت من ( )16طالب
منهج البحث :يتبع البحث الحالي المنهج التجريبي.
أدوات البحث :
 اختبار تحصيلي معرفي ( قبلي /بعدي) لقياس تحصيل الطالب المعلومات والمعارف المتضمنة لرسم باترون بعض
موديالت البنطلون الحريمى .
 اختبار تطبيقى مهاري ( قبلي /بعدي) لقياس مستوى أداء الطالب لرسم باترون بعض موديالت البنطلون الحريمى .
 مقياس تقدير األداء المهاري للطالب أثناء قيامهم بتنفيذ لرسم باترون بعض موديالت البنطلون الحريمى.
 استبيان لمعرفة رأي الطالب في إستخدام طريقة جيكسو ()1
 استمارة المهارات االجتماعيه التي يتم قياسها داخل المجموعات اثناء التعلم.
فروض البحث:
الفرض األول :توجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات اإلختبارات القبلية  /البعدية في اإلختبار التحصيلي لصالح
التطبيق البعدى.
الفرض الثاني :توجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي الدرجات القبلية  /البعدية في االختبار المهاري لصالح التطبيق البعدى.
الفرض الثالث :ال توجد فرق دال إحصائيًا بين متوسط درجات الطالب في اإلختبار التحصيلي (المعرفي) البعدي ،البعد
بعدي.
الفرض الرابع :اراء الطالب إيجابية في استخدام طريقة التعلم جيكسو(.)1
الفرض الخامس :تحقق الطالب مستوى عال من التفاعل االجتماعى داخل المجموعات أثناء التعلم باستراتيجية التعلم
التعاوني (جيسكو.)1

مصطلحات البحث:
 -1الفاعلية Effectiveness
ويقصد بها األثر المرغوب او المتوقع الذي يخدم غرض معين ،او تعني القدرة على إحداث أثر حاسم في زمن التعلم  ،أو
هي القدرة على احداث االفعال الصحيحية)2( .
 -2التعلم التعاونيCooperative Learning:
هو نوع من التعلم يتيح فرصه لمجموعة من الطالب ال تقل عن أثنين وال تزيد عن سبعة بالتعلم من بعضهم البعض داخل
مجموعات يتعلمون من خاللها بطريقة اجتماعية أهدافا ً وخبرات تعليمية تؤدى بهم فى النهاية إلى بلوغ الهدف ) 13 ( .
وتعرفه ( كريمان بدير )2008 -بأنه أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة (تضم مستويات
معرفية مختلفة) يتراوح عدد افراد كل مجموعة ما بين  6-4أفراد ويتعاون طالب المجموعة الواحدة في تحقيق هدف مشترك.
 -3طريقة جيكسو(Jigsaw1 : )1
طريقـة تـدريس يعمـل الطلبـة فيهـا فـي مجموعـات تتكـون مـن ( )5-6طالب حيـث يعطى لكل طالب جزء من الدرس مما
يجعل كل طالب خبيرا بالجزء الخاص بـه بعـد تلقـي المهـام ،يعيـد الطلبـة تنظـيم انفسـهم فـي مجموعـات خبـراء لدراسـة
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الموضـوع واالسـتعداد لتدريسـه للطلبـة االعضـاء فـي مجموعـاتهم االصـلية بعـد ذلـك ثـم يخضـع الطـالب جميعـا إلختبـارات
فرديـة فـي كـل الموضـوع ،ويتوقـع ان يـتعلم جميـع الطلبـة فـي المجموعـة الموضـوع المحـدد للـدرس)24( .
التعريف االجرائى :هى استراتيجية تعلم تشاركى يعلم الطالب فيها بعضهم بعضا ويشركوا بفاعلية ضمن نوعين من
المجموعات (أساسية وخبراء) .يقوم طلبة مجموعة ما ( المجموعة األساسية  )Home Groupبمهمة تعليمية على جزء
من المادة العلمية ثم يجتمعوا من المجموعات المختلفة أصحاب المهام التعليمية نفسها فى مجموعة الخبراء

Expert

 Groupليتناقشوا ويتواصلوا حتى يتقنوا المادة التعليمية المخصصه بهم ثم يعودوا إلى المجموعه األساسية ليعلموها لباقى
زمالئهم .
 -4البنطلون Trousers :
هو زى رجالى ونسائى وهو رداء لتغطية الجزء األسفل من الجسم ابتداء من خط الوسط إلى القدم بأطوال مختلفه تبعا
للموديل ،وهو اما قطعة منفصله او جزء من البدله وله تصميمات مختلفه)17(.
 -5المهارة Skill
هي سلسلة من الحركات التي يمكن مالحظتها بشكل مباشر او غير مباشر ،ويقوم بها شخص معين او عدد من االشخاص
اثناء سعيهم لتحقيق هدف او اداء مهمه ،وتشمل المهرة عموما على خطوات محددة قابلة لإلعادة والتكرار كلما لزم األمر
لذك او برزت الحاجة إلى القيام بهذه المهارة)4(.
ويعرفه ( مجدى عزيز  ) 2004-بأنها القدرة على القيام بعمل من األعمال بشكل يتم بالدقة والسهولة والسيطرة واالقتصاد
فيما يبذله الفرد من جهد.

االطار النظري:
أوال :التعلم التعاوني:
يعد التعلم التعاوني شكال من موديالت التفاعل االجتماعي الذي يجعل الطالب افرادا منتجين في مجموعاتهم  ،اذ ان بناء
اهداف التدريس على وفق التعلم التعاوني يجعل المواقف التدريسية المنبعثة من هذه االهداف ملبية لحاجات المتعلمين
فيتفاعلون مع المعلمين من جهة ومع زمالئهم من جهة اخرى تفاعال مستمرا مؤثرا  ،وعندما يتعاون الطالب فيما بينهم الداء
المهمات التعليمية بدال من التنافس فان هذا يقلل من الشعور بالعداء بين الطالب ويخلق اتجاهات تعاونية ايجابية لديهم)8 (.
ان طبيعة التعلم التعاوني تفترض انه لكي يحقق الطالب اعظم فوائد ممكنة في تحصيلهم الدراسي فيجب ان ال يسمح لهم ان
يكونوا فقط متلقين سلبيين  ،بل يجب حث كل طالب على المشاركة الفاعلة في التعلم ليتفاعلوا مع زمالئهم ويشرحوا لهم ما
تعلموه ويستمعوا لوجهات نظرهم  ،ويشجع بعضهم البعض.
وقد برزت استراتيجيات التعلم التعاوني على انها تزيد من فاعلية التعلم  ،وقد اجمعت الدراسات التي قامت في هذا المجال
على اهمية التعلم التعاوني ليس فقط في التحصيل وزيادة الجانب المعرفي وانما في جوانب اخرى في التعلم مثل :
 -1زيادة تحصيل الطلبة وارتفاع نسبة التحصيل في كثير من المواد الدراسية.
 -2ازدياد التفاهم بين افراد المجموعة.
-3نمو العالقات االجتماعية والشخصية بين الطالب )23(.
إستراتيجيات التعلم التعاوني)3 ( :
توجد استراتيجيات متعددة للتعلم التعاوني وهناك من يذكرها استراتيجيات والراي اآلخر يذكرها على انها موديالت او انواع
لكنها جميعا تتفق على تعاون الطالب  ،وفيما يلي بعض من هذه االساليب:
 -1دوائر التعلم (التعلم التعاوني الجمعي)
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 -2االستقصاء التعاوني
 -3تعليم او تدريس االقران
 -4التنافس الفردي
 -5التنافس الجماعي
 -6طريقة جونسون
 -7طريقة المشروع
 -8طريقة جيكسو ( (١
 -9طريقة جيكسو))٢
وقد اقتصرت الدراسة الحالية على استراتيجية جيكسو()1
التعلم التعاونى جيكسو( :) 1صمم هذا النمط " من أجل إيجاد اعتماد متبادل عال بين الطالب عن طريق تقسيم مهام التعلم
بينهم " وفيه يقسم المعلم الطالب إلى فرق اساسية غير متجانسة تتكون من  6 : 4أعضاء  ،كما يقسم الموضوع الذى ستتم
دراسته إلى أقسام فرعية بناء على عدد األعضاء فى الفريق الواحد ،يقوم كل فرد من أفراد الفريق بدراسة الجزء المحدد له،
بعدها يتلقى نظرائه فى الفريق األخر فى مجموعة الخبراء لدراسة الجزء المخصص لهم  ،ثم يعود كل طالب إلى مجموعته
لتعليمهم الجزء الذى أتقنه وليتعلم منهم ما تعلموه  ،بعد ذلك يخضع الطلبة الختبارات فردية فى الموضوع كله ،وتمنح درجة
االختبار للفرد وليس للمجموعه)20(.
ويذكر ( إبراهيم عبد الواحد ) 2013-أن الترجمة الحرفية لكلمة جيكسو أسلوب تكامل المعلومات المجزئة Integration
) of Fragmented Information Cooperative Method(IFICMوهى عبارة عن طريقة تتميز فى تركيزها
على نشاط الطالب فى إطارين هما :مجموعة األم ومجموعة الخبراء ،حيث يتم فى هذه الطريقة تقسيم الطالب إلى مجموعات
غير متجانسة يتراوح عدد أفرادها من أربعة إلى ستة أفراد تسمى المجموعات األم  Home Teamومجموعة اخرى
تسمى مجموعة الخبراء. Expert Team
وفيما يلى مخطط من اعداد الباحثه يوضح طريقه جيسكو ( :) 1
جيسكو ( " )1طريقة الخبراء"
أوال :تقسيم الطالب إلى مجموعات أساسيه ( المجموعة األم ).
ثانيا  :يتم تشكيل مجموعات فرعية ( مجموعة الخبراء ) بحيث تحتوى كل مجموعة على عضو واحد من المجموعات
األساسية ( عدد المجموعات الفرعية يساوى عدد المجموعات األساسية).
ثالثا  :يقسم الدرس إلى موضوع بنفس عدد المجموعات الفرعية.
رابعا :كل مجموعة فرعية تدرس الموضوع الخاص بها ،حتى يكون كل فرد من أفراد المجموعة خبيراً فى ذلك الموضوع.
خامسا :يعود كل فرد من أفراد المجموعة الفرعية إلى مجموعته األصلية ويقوم بتعليمهم الموضوع الذى أصبح خبيرا فيه.
سادسا  :يكون التقويم فى النهاية باختبار فردى لكل طالب فى الموضوع كله .
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المجموعة االساسية (مجموعة األم)

المجموعة الفرعية (مجموعة الخبراء)

المجموعة االساسية (مجموعة األم)

شكل (  ) 1توضيحى لطريقة جيسكو  ( 1من إعداد الباحثة )

دور المعلم في التعلم التعاوني:

شكل ( ) 2يوضح دور المعلم فى التعلم التعاونى

ويوضح الجدول التالى دور المعلم فى التعلم التعاونى)12( :
قبل التدريس
*تحديد االهداف التعليمية تحديدا
دقيقا ً
*تحديد حجم المجموعات
*تحديد الفترة الزمنية التي تعمل فيها
كل مجموعة
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اثناء التدريس
*شرح المهام المكلف بها التالميذ
*التأكيد على أهمية اإلعتماد المتبادل
والتعاون لتحقيق األهداف
*تحديد المسؤليات الفردية
*توجيه عمل المجموعات اثناء التعلم
*مراقبة سلوك التالميذ

نهاية الدرس
*فحص إنتاج المجموعات
*عمل ملف لكل تلميذ
*تقويم اداء المجموعات
*تقويم ذاتي لنفسة
*تطوير االنشطة القادمة
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*ترتيب بيئة الفصل لمالئمة التعلم

*تقديم المساعدة ألداء المهمة

التعاوني

*غلق الدرس

*إعداد المواد التعليمية

*تقدير درجات الطالب في مواقف

*تحديد ادوار المشتركين في كل

التعلم التعاونية
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مجموعة
ومما سبق يتضح أن المعلم هو المخطط والمنظم والمتابع للمجموعات أما المتعلم فأصبح مسؤوالً عن نفسه وعن اآلخرين،
بل وأصبح إيجابيا ً فى عملية التعلم ،فهو يقوم بتنظيم الخبرة وتحديدها.

فوائد استخدام استراتيجية جيكسوJigsaw
 .1تساعد على اجراء تغييرات ايجابية في اداء المتعلمين واخالقياتهم.
 .2تعمل على بناء جو مفعم بالتفاهم والمحبة بين المتعلمين)5 (.
 .3تساعد المتعلمين في خلق جو صفي مالئم.
 .4تعمل على االسهام في تطوير مهارات المتعلمين الشخصية.
 .5تساعد المتعلمين على االعتماد على قدراتهم ومهاراتهم الذاتية في ادارة الصف)10(.
 .6تساعد على رفع مستوى الدافعية لدى المتعلمين.
 .8تساعد على بناء اتجاهات ايجابية نحو المدرسة والمعلم والمادة الدراسية وبقية المتعلمين في وقت واحد.
 . 9تعمل على بناء عالقات طيبة وفاعلة بين مختلف مجموعات المتعلمين وبالتالي زيادة تحصيلهم الدراسي.
 .10تنمي روح العمل والتعاون الجماعي بين المتعلمين)11( .
وقد تم تطبيق طريقة) جيكسو ) 1فى البحث الحالي حيث تعتمد تلك الطريقة على تكوين مجموعات صغيرة غير متجانسة
تحصيليا ً بحيث يحدد لكل طالب في المجموعة جزء من المادة التعليمية ،فيقوم الطالب بدراسة الجزء المخصص له من المادة
مع طلبة المجموعات االخرى الذين لهم الجزء نفسه من المادة ثم يعود كل طالب إلى مجموعته لتعليم هذا الجزء من المادة
إلى اعضاء المجموعة حيث تكتمل المادة التعليمية بعد أن يتعلم كل طالب الجزء الخاص به يتم بعدها اختبار اعضاء المجموعة
في المادة التعليمية ككل وتشير عالمة االختبار إلى عالمات الطالب وليس إلى عالمة المجموعة كوحدة واحدة.)14( .

ثانيا :بناء موديالت البنطلونات باستخدام الباترون االساسي للبنطلون:
يعتبر البنطلون من أهم القطع الملبسية وأكثرها انتشاراً ليس للرجال فقط ولكن للسيدات واألوالد والبنات أيضا ،فهو عملى
ومريح ويصلح ألكثر من مناسبة .ولقد عرف البنطلون باسم " السروال" فى العصور اإلسالمية وكان يعد من القطع الملبسية
األساسية وللمرأة بصفة خاصة وذلك فى العهد العثمانى.
وعندما نتناول تاريخ تطور البنطلون نجد أنه قد مر بمراحل مختلفة من حيث الشكل والتصميم وذلك نتيجة لعوامل سياسية
واقتصادية وثقافية وتكنولوجية.حيث يذكر المؤرخون أن البنطلون ابتكار أوربى حيث أول ما ظهر وكان ذلك فى القرن
الخامس عشر والسادس عشر فى إيطاليا فى عصر النهضة ثم ظهر فى فرنسا وألمانيا ثم بدأ ينتشر فى باقى بلدان أوروبا.
()18

157

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

وفى ظل تنوع موديالت المالبس (الكاجوال) وأنواع األقمشة المختلفة ما زال البنطلون يحتل الصدارة فى أزياء الرجال
والشباب بكل أنحاء العالم وجميع مراحل العمر المختلفة وتتجدد موديالته من حيث الشكل واللون من كل عام إلى اآلخر
ليناسب رغبة الجنسين فى التجديد المستمر.
فالبنطلون هو ملبس خارجي يكسو الجسم من الوسط إلى القدم أو أعلى قليالً وفقا ً للموضة ويعد من األجزاء األساسية في
مالبس السيدات ويستخدم إما مع البلوزة أو الجاكيت كجزء رئيسي من البدلة .
 -1الباترون :هو مجموعة الخطوط الهندسية المستقيمة والمنحنية والمتداخلة الناتجة عن استخدام القياسات المختلفة ألبعاد
الجسم) 19( .
وايضا عبارة عن رسم تخطيطى على ورق أو قماش يحتوى على خطوط منحنية ومستقيمة تعبر عن قياسات الجسم البشرى
وهو األساس لتنفيذ أى تصميم ويتم عمله اما بالطريقة المسطحة أو بطريقة التشكيل على المانيكان أو بالطريقتين معا)22( .

مدارس الباترون:
هناك العديد من المدارس التى تناولت رسم النموذج ومن أهم تلك المدارس:
 .1مدرسة بروفيلى.
 .2مدرسة الدريش.
 .3مدرسة نتإلى براى.
 .4مدرسة ان هاجر جولى.
 .5مدرسة جاك هانفورد.
 .6مدرسة رين بيرج.
 .7مدرسة مورين جوله ورثى) 9 ( .

الطرق المتبعة إلعداد الباترون:
 .1الطريقة المسطحة.
 .2طريقة التشكيل على المانيكان.
 .3نماذج يستخدم فى إعدادها كال من الطريقة المسطحة وطريقة التشكيل على المانيكان معا.
 .4إعداد الباترون باستخدام الحاسب اإللى)6(.

158

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

موديالت البنطلونات قيد الدراسة:
-1الموديل األول :

باترون الموديل األول http://moldesedicasmoda.blogspot.com

ولتنفيذ هذه الحالة من البنطلون نتبع الخطوات التالية:
اوال  :األمام:
*يشف الباترون األساسي للبنطلون.
*يدخل من خط الركبه ( ا ،ب) مسافه  1سم من كل اتجاه ويضع ( ج ،د).
* من خط كسره البنطلون عند نقطه (ه) يتم تقسيم الخط ه،ج على 2
*يمد خط من نقطة س،ه ،ش إلى الوسط.
*يقص على الخطوط المتوازية دون فصلهم نهائيا
* البعد عن األجزاء المشرحة بمسافات متساوية 2سم او حسب الرغبه كما موضح بالصور ليصبح نموذج البنطلون في شكلة
النهائي.
ثانيا الخلف  :يتم التعديل فى الباترون كما فى األمام
 -2الموديل الثاني:

باترون الموديل الثانى
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ولتنفيذ هذه الحالة من البنطلون نتبع الخطوات التالية:
اوال  :األمام:
 يشف الباترون األساسي للبنطلون.
 يمد خط الحجر على استقامته إلى الخارج .
 نخرج من خط الجنب على استقامته 4سم ونضع نقطه(.) 2
 يوصل نقطه ( )1بنقطة ( )2بخط مستقيم ويمد على استقامته ليقطع خط الحجر فى نقطة(.)3
 عند تقاطع خط الركبه مع خط كسره البنطلون نضع نقطة ( )4بحيث يكون يمين وشمال النقطه متساوين (  4/1دوران
الركبة  1+سم) ونضع نقطتي ( .)6 ،5
 توصل نقطة ( )3بنقطة ( )6بخط مستقيم.
 يقاس من نقطة ( )1على الخط ( ) 3 ،1مسافة  15سم ونضع نقطة ( )7ونخرج منها  1سم ونضع نقطة ( )8ثم توصيل
نقاط ( ) 3، 8 ،1كما فى الشكل.
 يقاس من نقطة ( )3على الخط (  ) 6 ، 3مسافة  12سم ونضع نقطة (  ) 9ونخرج منها  3.5سم ونضع نقطة ( ) 10
ويتم توصيل نقاط (  ) 6 ، 10 ، 3كما بالشكل.
 عند خط الذيل يساوى  2/1دوران الرجل 1+سم من نقطة ()11يقاس يمين وشمال النقطة  4/1دوران الرجل 2/1+سم
ونضع نقطتين(.) 13(،)12
 من نقطة ( )5نرتفع  15سم ونضع نقطة ( )14ثم يرسم منها خط مستقيم تقطع خط الكسرة فى نقطة ( )15ثم يتم رسم
القصة كما بالرسم.
 تنصيف الخط ( )14،5فى نقطة ونخرج منها 0,3مم ويتم التوصيل بالنقطة كما بالرسم.
 تنصيف الخط ( )12،5فى نقطة ونخرج منها 0,5مم ويتم التوصيل بالنقطة كما بالرسم.
ثانيا الخلف  :يتم التعديل فى الباترون كما فى األمام.
 -3الموديل الثالث :

باترون الموديل الثالث
http://mmodelista.bloaspot.com
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ولتنفيذ هذه الحالة من البنطلون نتبع الخطوات التالية:
اوال  :األمام:
 يشف الباترون األساسي للبنطلون.
 يرسم خط مستقيم ويثبت الباترون األساسى عند نقطة ( )1ويبعد خط الحجر عند نقطة ( )2عن الخط المستقيم  2.5سم.
 من نقطه ( )1يقاس متر على الخط المستقيم ونضع نقطه ( )3ويخرج منها خط مستقيم أفقى على أن تكون زاوية قائمة.
 توصل نقطة ( )3بنقطة( )4بدوران كما موضح بالباترون.
ثانيا الخلف  :يتم التعديل فى الباترون كما فى األمام
 -4الموديل الرابع :

باترون الموديل الرابع
http://mmodelista.bloaspot.com

ولتنفيذ هذه الحالة من البنطلون نتبع الخطوات التالية:
اوال  :األمام:
 يشف الباترون األساسي للبنطلون.
 يرسم خط مستقيم ويثبت الباترون االساسى عليه عند نقطه(.)1
 تبعد نقطة (  ) 2عن الخط المستقيم  2.5سم.
 ننزل من نقطة (  80 ) 1سم ونضع نقطة ( . ) 3
 يتم توصيل نقطة (  ) 3بنقطة ( .) 4
 ننزل من نقطة (  2 ) 1سم ونضع نقطة ( .) 5
 نخرج من خط الحجر  1سم ونضع نقطة ( 1 ) 6سم وايضا نخرج من خط الجنب  1.5سم ونضع نقطة (.) 7
 عند خط الذيل يتم دخول  2.5سم من كال الجانبين ونضع نقطتى ( .) 9 ، 8
 توصيل نقاط (  ) 7 ، 6 ، 8ويمد الخط على استقامتة وتوصيل نقطتى (.) 9 ، 4
 يرسم خط مستقيم من نقطة (  ) 5وحتى يقطع الخط ( )8،6،7فى نقطة ( .) 10
 نرتفع من نقطة ( 20 )8سم ونضع نقطة ( .) 11
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 من نقطة (  ) 10نمد خط على استقامتة ويرسم نصف دوران الوسط ونضع نقطة (  ) 12ثم توصيل نقطتى ( )12 ، 11
بخط مستقيم .
ثانيا الخلف  :يتم التعديل فى الباترون كما فى األمام ماعدا الخطوة األخيرة.

اإلطار التجريبي:
 إعداد خطوات بعض موديالت البنطلون الحريمى باستخدام الباترون االساسي للبنطلون.
 إعداد الدرس بإستخدام استراتيجية التعلم التعاوني (جيكسو )1وذلك على النحو التالي:
أ -تحديد موضوع الدرس وهو (رسم نماذج بعض موديالت البنطلون الحريمى)
*تم تقسيم الدرس إلى أربعة موديالت للبنطلون الحريمى.
*تحديد  4مجموعات تعاونية مكونة من ( )4أفراد للمجموعة الواحدة تكون متباينة فى التحصيل والقدرات.
*توزع ورقة عمل على كل مجموعة أصلية تحتوي على جزء من الدرس(رسم نماذج بعض موديالت البنطلون الحريمى)
*تقسيم الطالب المحدد لهم دراسة نفس المهمة إلى مجموعات.
*تكليفهم بالتعاون والتدريب معا ً على المهمة المسندة لهم وذلك عن طريق ورقة العمل المسندة لهم التي توضح طريقه رسم
باترون حاالت البنطلون باالضاف ة إلى مجموعة من الصور التي توضح موديالت البنطلون وخطوات تنفيذها والتي تعرض
ببرنامج البوربوينت ،باالضافة إلى وسيلة تعليمية موضح بها طريقة تنفيذ موديالت البنطلون الحريمى.
*يعود كل طالب إلى مجموعته األصلية حيث يقومون بتدريس الجزء الذى تم دراسته لألعضاء اآلخرين.
*بعد اإلنتهاء من التدريس يتم تطبيق اإلختبار التحصيلي والمهاري لكل الطالب.

ب -تحديد االهداف االجرائية للدرس
*األهداف المعرفية :وهي التى تهتم بالمعلومات والحقائق ومستويات التفكير.
ُ -1تعرف مفهوم البنطلون.
 -2تذكر أهمية البنطلون.
 -3تعدد طرق بناء باترون البنطلون.
 -4تذكر مفهوم الباترون االساسي.
 -5تتعرف على باترونات حاالت البنطلون قيد الدراسة.
 -6يحدد أفضل طريقة لبناء باترون البنطلون.
 -7تعدد االدوات الالزمة لرسم باترون البنطلون.
 -8تحدد الخطوط االساسية للبنطلون.
 -9تحدد خطوط القص لباترون كل شكل من الموديالت األربعه.
 -10يحدد أفضل طريقة لبناء باترون البنطلون.
 -11يكتب البيانات كاملة على أجزاء الباترون.
* األهداف المهارية :وهى التي تهتم بالتآزر العضلي الجسمي.
 -1يشف الباترون بطريقة صحيحة.
 -2يضع الباترون على الورق المماثل للقماش.
 -3ينمي بعض مهارات إعداد باترون لبعض موديالت البنطلون الحريمى.
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*الموديل األول:
 يدخل من خط الركبه ( ا ،ب) مسافه  1سم من كل اتجاه ويضع ( ج ،د).
 تقسيم الخط ه،ج على 2
 يمد خط من نقطة س،ه ،ش إلى الوسط.
 يقص على الخطوط المتوازية دون فصلهم نهائيا
 اضافة التوسيع المطلوب أو حسب الرغبه .
 يتم تعديل باترون الخلف كما األمام.
*الموديل الثانى:
 يمد خط الحجر على استقامته إلى الخارج
 نخرج من خط الجنب على استقامته 4سم ونضع نقطه(.) 2
 يوصل نقطه ( )1بنقطة ( )2بخط مستقيم ويمد على استقامته ليقطع خط الحجر فى نقطة(.)3
 نضع نقطتى (  )6 ،5يمين وشمال نقطه  4يكون متساوين (  4/1دوران الركبة  1+سم)
 توصل نقطة ( )3بنقطة ( )6بخط مستقيم.
 يقاس من نقطة ( )1على الخط ( ) 3 ،1مسافة  15سم ونضع نقطة ( )7ونخرج منها  1سم ونضع نقطة ( )8ثم توصيل
نقاط ( ) 3، 8 ،1كما فى الشكل.
 يقاس من نقطة ( )3على الخط (  ) 6 ، 3مسافة  12سم ونضع نقطة (  ) 9ونخرج منها  3.5سم ونضع نقطة ( ) 10
ويتم توصيل نقاط (  ) 6 ، 10 ، 3كما بالشكل.
 عند خط الذيل يساوى  2/1دوران الرجل 1+سم من نقطة ()11يقاس يمين وشمال النقطة  4/1دوران الرجل 2/1+سم
ونضع نقطتين(.) 13(،)12
 من نقطة ( )5نرتفع  15سم ونضع نقطة ( )14ثم يرسم منها خط مستقيم تقطع خط الكسرة فى نقطة ( )15ثم يتم رسم
القصة كما بالرسم.
 تنصيف الخط ( )14،5فى نقطة ونخرج منها 0,3مم ويتم التوصيل بالنقطة كما بالرسم.
 تنصيف الخط ( )12،5فى نقطة ونخرج منها 0,5مم ويتم التوصيل بالنقطة كما بالرسم.
 يتم التعديل فى باترون الخلف كما فى األمام
*الموديل الثالث:
 يرسم خط مستقيم ويثبت الباترون األساسى عند نقطة ( )1ويبعد خط الحجر عند نقطة ( )2عن الخط المستقيم  2.5سم.
 يقاس متر على الخط المستقيم من نقطه ( )1ونضع نقطه ( )3ويخرج منها خط مستقيم أفقى على أن تكون زاوية قائمة.
 توصل نقطة ( )3بنقطة( )4بدوران كما موضح بالباترون.
 يتم التعديل فى باترون الخلف كما فى األمام
*الموديل الرابع:
 يرسم خط مستقيم ويثبت الباترون االساسى عليه عند نقطه(.)1
 تبعد نقطة (  ) 2عن الخط المستقيم  2.5سم.
 ننزل من نقطة (  80 ) 1سم ونضع نقطة ( . ) 3
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 يتم توصيل نقطة (  ) 3بنقطة ( .) 4
 ننزل من نقطة (  2 ) 1سم ونضع نقطة ( .) 5
 نخرج من خط الحجر  1سم ونضع نقطة ( 1 ) 6سم وايضا نخرج من خط الجنب  1.5سم ونضع نقطة (.) 7
 يتم دخول  2.5سم عند خط الذيل من كال الجانبين ونضع نقطتى ( .) 9 ، 8
 توصيل نقاط (  ) 7 ، 6 ، 8ويمد الخط على استقامتة وتوصيل نقطتى (.) 9 ، 4
 يرسم خط مستقيم من نقطة (  ) 5وحتى يقطع الخط ( )8،6،7فى نقطة ( .) 10
 نرتفع من نقطة ( 20 )8سم ونضع نقطة ( .) 11
 من نقطة (  ) 20نمد خط على استقامتة ويرسم نصف دوران الوسط ونضع نقطة (  ) 12ثم توصيل نقطتى ( )12 ، 11
بخط مستقيم .
 يتم التعديل فى باترون الخلف كما فى األمام ماعدا الخطوة األخيرة.
*األهداف الوجدانية :وهي التي تهتم بالمشاعر واألحاسيس والميول والقيم.
 -1يحرص على التعاون مع زمالئه اثناء العمل.
 -2يقدر أهمية معرفة أجزاء الباترون.
 -3يقدر أهمية تسلسل خطوات رسم باترون البنطلونن للوصول لنتيجه جيدة.
 -4يتعاون مع زمالئه في ترتيب اتيليه المالبس.
 -5يراعي الدقة عند شف باترون الكم االساسي.
 -6يلتزم بالحفاظ على نظافة اتيليه المالبس حتى نهاية الدرس.
 -7يحرص على مساعدة زمالئه في المجموعة.

أدوات القياس والتقويم:
أوالً :اإلختبار التحصيلي المعرفي :يهدف لقياس اثر استخدام التعلم التعاوني على مستوى تحصيل الطالبات في الجانب
المعرفي وقد احتوى اإلختبار على (  )36سؤال ومجموع درجات اإلختبار (  ) 46درجة.
ولقد تم في إعداد اإلختبار مراعاة أن تكون األسئلة ميسرة ومحددة تحديداً دقيقا ً حتى يمكن تصحيحها تصحيحا ً دقيقاً.
صدق وثبات اإلختبار التحصيلي:
الصدق الذاتي  :فهو تقدير لمعرفة ما إذا كان االختبار يقيس ما نريد أن نقيسه به ،والشئ غير ما نريد أن نقيسه به أم ال .و
يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات اإلختبار ويساوي ( .)0.956وهي قيمة تعبر عن صدق اإلختبار
لقربها من الواحد الصحيح.
الثبات :يعني أن االختبار يعطى نفس النتائج إذا طبق أكثر من مرة وتم حساب ثبات اإلختبار التحصيلي باستخدام معامل
ألفا وهو( )0.914وهي قيمة تعبر عن ثبات اإلختبار التحصيلي لقربها من الواحد الصحيح.
ثانياً :اإلختبار المهارى (التطبيقى) :يهدف اإلختبار المهاري إلى قياس مدى إكتساب الطالب للمهارات المتعلقة برسم بعض
موديالت البنطلون الحريمى باستخدام النموذج االساسي للبنطلون المنفذ بالباترون المسطح بأسلوب التعلم التعاونى ( جيكسو
 ،)1وقد روعى إرتباط سؤال اختبار االداء المهارى بأهداف اإلختبار وقدرته على قياس المهارات الخاصة بتنفيذ بعض
موديالت البنطلون ،وقد تطلب تصحيح اإلختبار المهارى مقياس تقدير أى ان درجات اإلختبار المهارى عبارة عن درجات
مقياس التقدير.
164

مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية  -المجلد السادس  -العدد الثامن والعشرون

يوليو 2021

صدق وثبات االختبار التطبيقي:
أ-الصدق:
صدق المحتوى :حيث تم عرضها على مجموعة من المحكمين عددهم ( )11وجاءت نسبة االتفاق بينهم ()98%مما يؤكد
صدق االختبار.
الصدق الذاتي :وذلك بحساب الجذر التربيعي لمعامل الثبات ويساوي ().950وهي قيمة مرتفعة لقربها من الواحد الصحيح
مما يؤكد صدق االختبار.
ب -الثبات:
اعادة االختبار على نفس العينة (االستطالعيه) بعد ثالثة اسابيع من تاريخ التطبيق االول وتم حساب معامل ارتباط درجاتالطالب في االختبارين حيث بلغت ( ).85وهي قيمه مرتفع مما يدل على ثبات االختبار.
 ثبات المصححين  :بحساب معامل االرتباط بين الدرجات التي يعطيها مصححان او اكثر لنفس االفراد او لنفس االختباروقد تم حساب معامالت االرتباط بين درجات لثالثة مصححين والتي وضعها المصححين تبعا لمقياس التقدير وذلك عن طريق
حساب معامل ارتباط بيرسون وقد ثبت ان جميع المعامالت ذات داللة احصائية عند مستوى  0.01مما يؤكد ثبات االختبار
المهاري.
ثالثا :مقياس التقدير :ال يوجد مقاييس تقدير ثابته ومقننه تستخدم فى تقويم اداء الطالب فى مهارة رسم بعض موديالت
البنطلون الحريمى باستخدام الباترون االساسي للبنطلون المتناوله فى البحث .لذلك قامت الباحثة ببناء مقياس تقدير لتقويم اداء
الطالب فى تنفيذ بعض موديالت البنطلون الحريمى ويستخدم مقياس التقدير للحكم على صالحيه نماذج حاالت البنطلون
المنفذة وقد راعت الباحثة في صياغة بنود المقياس تحليل كل مهارة من المهارات في خطوات متسلسلة متتالية وصياغتها في
صورة عبارات تحدد أداء كل طالب.ولقد قسمت الباحثة المقياس إلى أربعة محاور وعدد البنود التى تكون منها مقياس التقدير
( ) 37بند بواقع ثالث درجات لآلداء الجيد ودرجتان لآلداء المتوسط ودرجه لآلداء الضعيف فتكون الدرجة النهائية ()111
درجة.
صدق وثبات مقياس التقدير:
– صدق المحتوى :تم عرض مقياس التقدير الخاص بتصحيح االختبار التطبيقى على مجموعة من المحكمين مكونه من
أساتذة متخصصين بقسم المالبس والنسيج والتربوى عددهم ( )11بهدف التحقق من صدق محتوى المقياس وبنوده المقترحه،
وذلك البداء الرأى فى مدى مالئمه بنود المقياس لخطوات رسم بعض موديالت البنطلون باستخدام باترون البنطلون االساسي
للموديالت األربعة.
وقد كان لبعض المحكمين بعض المقترحات مثل حذف بعض العبارات وتصحيح بعض االخطاء اللغويه وقد قامت الباحثة
بالتعديل المطلوب وبذلك اصبح صالح لتصحيح االختبار التطبيقي وقد اتفق المحكمبن بنسبة  %97وهى نسبه مرتفعة مما
يدل على صدق مقياس التقدير.
– الثبات :يتم حساب ثبات مقياس التقدير باستخدام معامل ارتباط بيرسون هو ( )0.958وهي قيمة تعبر عن ثبات المقياس
لقربها من الواحد الصحيح.

رابعا :إستبيان رأي الطالب:
يهدف اإلستبيان إلى التعرف على رأي الطالب نحو اسلوب التعلم التعاونى باستخدام استراتيجية جيكسو( ،)1وبلغ عدد
عبارات اإلستبيان ( )20عبارة تم صياغتها فى صورة موجبة وسالبة .
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صدق وثبات اإلستبيان:
أ -الصدق الذاتي :يقاس الصدق الذاتي بحساب الجذر التربيعي لمعامل ثبات اإلستببيان ويساوي( )0.93وهي قيمة تعبر عن
صدق اإلختبار لقربها من الواحد الصحيح.
ب – ثبات اإلستبيان :تم حساب ثبات اإلستبيان باستخدام معامل ألفا وقد وجد إرتفاعا ً بقيمة ( )0.86وهي قيمة تعبر عن
ثبات اإلستبيان لقربها من الواحد الصحيح.
نتائج البحث ومناقشتها:
الفرض األول" :توجد فروق دالة إحصائ ًيا بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية في اإلختبار التحصيلي لصالح التطبيق
البعدي" .وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق إختبار ويلكوكسون للفروق بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية في اإلختبار
التحصيلي.
جدول ( )1داللة الفروق بين متوسطى الدرجات القبلية والبعدية في اإلختبار التحصيلي
حجم العينة (ن) الدرجات
16

المتوسط

االنحراف
المعياري

قبلي

9.25

87.1

بعدي

43.37

1.15

قيمة ()z

مستوى الداللة

 0.01 **3.54لصالح التطبيق البعدي

يتضح من الجدول السابق أن :قيمة ( )zفي اإلختبار التحصيلي تساوى ( ،)3.54ومن ثم فإنه يوجد فرق جوهري بين
درجات اإلختبارين القبلي والبعدي في اإلختبار التحصيلي لصالح التطبيق البعدى وهذا يعني تحسن مستوى األداء البعدي
للطالب ،وبذلك يتحقق الفرض األول .ويرجع ذلك إلى فعالية استراتيجية التعلم التعاوني (جيسكو )1في اكتساب المعلومات
والمفاهيم الخاصة ببعض موديالت البنطلون نتيجة لزيادة المشاركة الفعالة من الطالب في العملية التعليمية مما يحقق مشاركة
ايجابية وتعاون متبادل بينهم وذلك يؤثر فى بقاء اّثر التعلم لدى الطالب.

شكل ( )3يوضح داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي

الفرض الثاني" :يوجد فرق دال إحصائ ًيا بين متوسطي الدرجات القبلية  /البعدية في االختبار المهاري لصالح التطبيق
البعدي" .وللتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ويلكوكسون للفروق بين متوسطي الدرجات القبلية والبعدية في مقياس
التقدير.
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جدول ( )2داللة الفروق بين متوسطى الدرجات القبلية والبعدية في اإلختبار المهارى
حجم العينة (ن)

الدرجات

المتوسط

االنحراف
المعياري

قبلي

30.18

6.87

بعدي

106.81

1.86

16

قيمة ()z

مستوى الداللة

**3.52

 0.01لصالح مقياس التقدير
البعدي

يتضح من الجدول السابق أن :قيمة ( )zفي مقياس التقدير تساوى ( ،)3.526ومن ثم فإنه يوجد فرق جوهري بين درجات
اإلختبارين القبلي والبعدي في مقياس التقدير لصالح التطبيق البعدى وهذا يعني تحسن مستوى اآلداء البعدي للطالب ،وبذلك
يتحقق الفرض الثاني.
ويرجع ذلك إلى حسن تقسيم العمل بين طالب المجموعه وتبادل االدوار بينهم الذي ساهم في تحقيق مستوى عالي في أداء
المهارة وتحمل كل طالب مسؤليته تجاه عملية التعلم ومتابعتهم اثناء تنفيذ مهارة رسم بعض موديالت البنطلون فساعد في
زيادة االداء للمهارات الخاصة فبذلك يساعد على تحسين وتطوير اساليب التدريس في الجامعة وتحسين مستوى أداء المهارات.

شكل ( )4يوضح داللة الفروق بين التطبيق القبلي والبعدي لالختبار المهاري(مقياس التقدير)

الفرض الثالث" :ال توجد فروق دالة إحصائ ًيا بين متوسط درجات الطالب في اإلختبار التحصيلي (المعرفي) البعدي ،والبعد
بعدي" .وللتعرف على اذا كانت طريقة التعلم قد أبقت أثراً للتعلم لدى الطالب فقد قامت الباحثة بتطبيق االختبار التحصيلى
مرة أخرى على الطالب بعد مرور  14يوم من التطبيق البعدى.
جدول ( )3داللة الفروق بين متوسطى درجات الطالب في اإلختبار التحصيلي البعدي والبعد بعدي
االختبار التحصيلى المعرفى

حجم العينة

المتوسط

البعدى
البعد بعدى

16
16

43.43
40.25

االنحراف
المعياري
1.15
10.26

قيمة ( )zمستوى الداللة
1.66

0.39

يتضح من الجدول السابق أن :قيمة ( )zتساوى (  ) 1.66ومن ثم فإنه ال يوجد فرق جوهري بين درجات التطبيق البعدى
والبعد بعدى للطالب ،وبذلك تحقق الفرض الثالث.وهذا يدل على أن استراتيجية التعلم التعاوني ساعدت في توصيل المعارف
المرتبطة بمهارة رسم بعض موديالت البنطلون وايضا المعلومات والمعارف كانت مكتوبة فى مستوى الطالب مما يجعلها
سهلة الفهم وتثبيت المعارف.
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شكل ( )5يوضح داللة الفروق بين التطبيق البعدي والبعدي بعدي

الفرض الرابع " :رأي الطالب إيجابية نحو طريقة التعلم (جسكو .")1وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب داللة
النسب المئوية لمتوسطات الدرجات للطالب فى اإلستبيان ،وعليه قد صيغت النتائج فى جدول ( )4كاالتى:
جدول ( )4حساب النسب المئوية لدرجات الطالب في اإلستبانة
حجم العينة

المتوسط الحسابي

النسبة المئوية

16

54.18

%93.3

يتضح من الجدول السابق أن النسب المئوية لدرجات الطالب قد بلغت ( )93.3%وهي نسبة مرتفعة و يرجع ذلك إن
استراتيجية التعلم التعاوني (جسكو )1تتيح للطالب المشاركه الفعالة مما يجعلهم اكثر ايجابية نحو التعلم ومما سبق يتضح أن
آراء الطالب إيجابية نحو استراتيجية التعلم التعاونى وبذلك يكون الفرض الرابع قد تحقق .
الفرض الخامس" :يحقق الطالب مستوى عال من التفاعل االجتماعى داخل المجموعات أثناء التعلم باسترتيجيه التعلم
التعاوني (جسكو.")1
جدول ( )5نسب تحقق المهارات االجتماعية
المجوعه

المجوعه

المجوعه المجوعه

م

المهارات االجتماعية

1

يساعد باقي افراد المجموعة في تعلم المهارات

%96

2

يمارس دوره داخل المجموعة بشكل جيد

%98

%97

3

ينصت لما يقوله االخرون

%95

%96

%97

4

يتبادل الرأى مع أفراد المجموعة

%94

%97

%97

%96

5

االلتزام باهداف المجموعة

%96

%98

%96

%95

6

يؤدى العمل المطلوب منه بدقة

%95

%97

%98

%94

7

يتبادل األدوات والخامات مع أفراد مجموعته

%98

%97

%97

%98

8

يتعامل مع باقي افراد المجموعه بمستوى صوت مناسب

%96

%93

%97

%98

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

%98

%97

%97

%98

%96
%97

يتضح من الجدول السابق أن ارتفاع مستوى تحقق المهارات اإلجتماعية للتعامل داخل المجموعات حيث تتراوح ما بين
 ،%98 :%93ويتضح من ذلك تحقق الفرض الخامس .
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وقد أثبتت النتائج فعالية التعلم التعاوني في تنمية معارف ومهارات رسم باترون بعض موديالت البنطلون ،ألن االستراتيجية
تجعل الطالب محور العملية التعليمية ،وتوفر له البيئة التعليمية المناسبة لمعرفة الطالب بمضمون االداء الخاص بالمهارة التي
تساعد على تكوين صورة واضحه للمهارة مما يساعد الطالب على االستيعاب الواضح لالداء السليم للمهارة .

توصيات البحث:

 استخدام استراتيجية التعلم التعاوني (جيكسو )1في تعلم مهارات أخرى في مجال المالبس والنسيج. تطبيق حاالت البنطلون المختلفة في مناهج المالبس والنسيج. تطبيق استراتيجية التعلم التعاوني (جيسكو )1لطالب الدراسات العليا حتى يتكون لديهم الخبرة لتلك االستراتيجية. -تدريب القائمين بالتدريس في قسم االقتصاد المنزلي على استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في التدريس.
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