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امللّخص
هيــدف هــذا البحــث إلــی معرفــة أثــر منهــج اجليغســو يف تنميــة مهــاريت التحــّدث والكتابــة لــدی طــالب قســم 
ــة يف  ــة العربي ــم اللغ ــالب قس ــع ط ــن مجي ــة م ــع الدراس ــّون جمتم ــن. يتك ــداد املعلم ــة إع ــة بجامع ــة العربي اللغ
ــث  ــة البح ــت عين ــام 2019ـ2018. تكون ــن ع ــاين م ــل الث ــة يف الفص ــة ارومي ــن بمدين ــداد املعلم ــه إع جامع
مــن 48 طالبــًا وّزعتهــا اجلامعــة بشــكل عشــوائي عــى جمموعتــن بالتســاوي؛ املجموعــة األولــی كمجموعــة 
جتريبيــة درســت املحادثــة واإلنشــاء وفقــًا ملنهــج اجليغســو )24 طالبــًا( والثانيــة املجموعــة الضابطــة درســتها 
ــا املنهــج املّتبــع يف هــذه الدراســة فهــو املنهــج شــبه التجريبــي. ولتحقيــق  بالطريقــة التقليديــة )24 طالبــًا(. أّم
أهــداف الدراســة صّممنــا وحــدة تعليميــة وفــق منهــج اجليغســو وطّبقناهــا علــی عينــة تتكــون مــن 24 طالبــًا. 
وجلمــع البيانــات اســتفدنا مــن اختبــار صّممــه الباحثــون بأنفســهم،  وقــد تــّم عرضــه يف صورتــه األويل علــی 
ــه  ــدی صالحيت ــه وم ــن صدق ــق م ــاص للتحق ــن ذوي االختص ــن م ــن املحكم ــاتذة اجلامعي ــن األس ــدد م ع
ــر  ــار حتليــل التغاي لقيــاس مهــارات موضــوع البحــث. وتشــري نتائــج حتليــل البيانــات باســتخدام spss واختب
ــروق  ــود ف ــی وج ــر)ANCOVA(  إل ــل التغاي ــار حتلي ــاه )MANCOVA( واختب ــدد االجّت ــب املتع املصاح
ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة الذيــن يدرســون بمنهــج اجليغســو، 
ــی أّن  ــج إل ــة. كــا أشــارت النتائ ــة التقليدي ــن يدرســون بالطريق ومتوســط درجــات املجموعــة الضابطــة الذي
متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة يف مهــاريت الكتابــة والّتحــدث بلــغ )15/012(  و )15/235( علــی 
التــوايل، يف حــن بلــغ متوســط درجــات املجموعــة الضابطــة يف هاتــن املهارتــن )13/35( و )14/164( 

علــی التــوايل.   

الكلامت الدليلية: منهج اجليغسو، التدريس التقليدي، مهارة الّتحدث، مهارة الكتابة.    
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التمهيد

إّن الكفــاءة اللغويــة يف اللغــة تشــمل أربــع مهــارات رئيســة هــي االســتاع والّتحــدث والقــراءة 
والكتابــة. ومــن يتابــع مســتوی طــالب قســم اللغــات األجنبيــة يــری أّن مشــكلتهم الرئيســة 
تتمّثــل يف الّتحــّدث والكتابــة. وتتجّلــی أمهّيــة مهــارة الّتحــّدث يف أهّنــا تعطــي القــدرة ملتعّلــم 
اللغــة أن يوصــل رســالة أو فكــرة كــا متنحــه املقــدرة علــی مناقشــة اآلخريــن يف آرائهــم 
ــة  ــع يف املرتب ــة فتق ــارة الكتاب ــا مه ــة. أّم ــة والنحوي ــاء اللغوي ــن األخط ــة م ــة خالي ــة فصيح بلغ
األخــرية مــن حيــث الرتتيــب املهــاري لتعليــم اللغــة. إن تعّلــم اللغــة األجنبيــة يتطلــب معرفــة  
املفــردات والرتاكيــب وصحــة النطــق والقــراءة. ويــكاد  يتفــق معظــم اللغويــن وعلــاء الرتبيــة 
علــی أن الطالــب يمكنــه أن يقــوم بالكتابــة إذا مــا حصــل علــی شــیء مــن القواعــد وبعــض 
أســاليب التعبــري وكميــة مــن املفــردات. وهنــاك بعــض آراء تقــول »إن مهــارة الكتابــة أصعــب 
املراحــل لتدريــس اللغــات الثانيــة إذ حيتــاج الــدارس إىل قــدر مــن احلصيلــة واملعرفــة اللغويــة 
)Linguistic knowledge(«. )ســمك، 1998م: 165(. أمــا الكتابــة مــن املنظــور الرتبــوي 
فهــي »قــدرة الطــالب عــى الكتابــة املرتمجــة ألفكارهــم بعبــارات ســليمة ختلــو مــن األغــالط، 
بقــدر مــا يتــالءم مــع قدراهتــم اللغويــة، ومــن ثــّم تدريبهــم عــى الكتابــة بأســلوب عــى قــدر 
مــن اجلــال الفنــي املناســب هلــم، وتعويدهــم عــى اختيــار األلفــاظ املالئمــة، ومجــع األفــكار، 

وتبويبهــا، وتسلســلها وربطهــا« )البحــة، 1999م: 313(.
ــل يف أمهّيتهــا؛ ألّن مــن أهــّم  ــن هلــذه الدراســة تتمّث ــن املهارت ــار هات ــی اختي والســبب ف
ــب،  ــن جان ــذا م ــة،. ه ــارة إنتاجي ــرب مه ــة وتعت ــي املحادث ــة ه ــات األجنبي ــم اللغ ــات تعلي غاي
ومــن جانــب آخــر يــرى الباحثــون أّن مهــارة املحادثــة »تشــّكل مــا يقــارب 95% مــن النشــاط 
اللغــوي املــارس )الشــنطي، 2003: 52ـ55(. ومــن هنــا يمكــن القــول بــأّن تلــك املهــارة هــي 
ــا  ــدارس عندم ــب أو ال ــة. و»الطال ــم اللغ ــبة ملتعّل ــوي بالنس ــال اللغ ــس لالتص ــكل الرئي الش
يتقــن هــذه املهــارة فإنــه يســتطيع أن حيقــق اهلــدف األســمى للغــة وهــو القــدرة عــى االتصــال 

ــه، 1991: 54(.  ــا يريد«)الغــايل، وعبدال ــن وإفهامهــم م باآلخري
اللغــة«  تعليــم  مــن  النهائيــة  »الغايــة  تعــّد  الباحثــن  بعــض  الكتابــة فطبــق رأی  أّمــا 
)العبيــدي، 2009: 42(. وهــي »التــي تــؤّدي وظيفــة خاّصــة يف حيــاة الفــرد واجلاعــة كوســيلة 
للفهــم واإلفهــام والتواصــل االجتاعــي، وهتــدف يف األســاس إلــی نقــل الِفكــر إلــی اآلخريــن 
بوضــوح وشــفافية، وبصــورة مبــارشة بــن املرســل واملتلّقــي« )البصيــص، 2011:  82(. 
واخلالصــة هــي أّن الّتحــدث هــو الشــكل األيــرس لالّتصــال بــن النـّـاس، والنّاس يســتخدمون 
الــكالم أكثــر مــن الكتابــة يف عالقــات بعضهــم مــع البعــض؛ أّمــا الكتابــة باللغــة التــي يارســها 
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املتعّلــم هــي الغايــة النهائيــة مــن تعليمهــا.  

يــكاد يّتفــق أســاتذة اللغــة العربيــة يف إيــران علــی أّن طــالب قســم اللغــة العربيــة يعانــون مــن 
الضعــف يف الّتحــّدث بالعربيــة والتواصــل مــع مــن يتحدثــون هبــذه اللغــة، كــا أهنــم يعانــون 
مــن الضعــف يف الكتابــة والتعبــري هبــذه اللغــة أيضــًا، عــى الرغــم مــن متكنهــم مــن القواعــد 
الرصفيــة والنّحويــة. والواقــع أّن العامــل الرئيــس هلــذه املشــكلة يعــود إلــی املناهــج الســائدة 
يف التعليــم اجلامعــي؛ ألهّنــا بعيــدة كّل البعــد عــن املناهــج الرتبويــة احلديثــة. ومــن الواضــح أّن 
العلــوم الرتبويــة قــد أثبتــت جــدارة بالغــة يف تعليــم اللغــات األجنبيــة. وبعــد دراســة ميدانيــة 
ــداد  ــة إع ــة بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاّلب قس ــدی ط ــة ل ــورة ملموس ــكلة بص ــذه املش ــعرنا هب ش
املعّلمــن يف مدينــة أروميــة. وعلــی هــذا األســاس، اقرتحنــا منهــج اجليغســو ـ الــذي يعــّد مــن 
ــب  ــة ولتجري ــة طالبي ــة لعّين ــّدث والكتاب ــاريت الّتح ــم مه ــة ـ يف تعلي ــة احلديث ــج الرتبوي املناه
مــدى فاعليتهــا يف تنميــة هاتــن املهارتــن ومقارنتهــا باملناهــج التقليديــة. تســعى هــذه الدراســة 

ســتحاول لإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة: 
ـ هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف تعليــم مهــاريت الّتحــّدث والكتابــة لــدى طــالب 

املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة قبــل تطبيــق الربنامــج التجريبــي وبعــده؟
ـ مــا مــدى فاعليــة منهــج اجليغســو يف تنميــة مهــارة الّتحــّدث لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة 

بجامعــة إعــداد املعّلمــن مقارنــة مــع املناهــج التقليدية؟
ـ مــا مــدى فاعليــة منهــج اجليغســو يف تنميــة مهــارة الكتابــة لــدى طــالب قســم اللغــة العربيــة 

بجامعــة إعــداد املعّلمــن مقارنــة مــع املناهــج التقليديــة؟
وتقوم الدراسة علی الفرضيات التالية:

ــة  ــة التجريبي ــالب املجموع ــات ط ــط درج ــن متوس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ـ توج
الذيــن يدرســون بمنهــج اجليغســو، ومتوســط درجــات املجموعــة الضابطــة الذيــن يدرســون 

باملنهــج التقليــدي. 
ـ منهــج اجليغســو مؤّثــر وفّعــال يف تعليــم مهــارة الّتحــّدث لــدی طــالب قســم اللغــة العربيــة 

بجامعــة إعــداد املعّلمــن. 
ــة  ــة لــدی طــالب قســم اللغــة العربي ــم مهــارة الكتاب ــال يف تعلي ــر وفّع  ـ منهــج اجليغســو مؤّث

بجامعــة إعــداد املعّلمــن.
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أجريــت دراســات حــول صعوبــات تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة، فأكــد 
قســم منهــا علــی رضورة تطويــر املناهــج الدراســية واســتخدام األســاليب احلديثــة يف تعليــم 
مهــارات اللغــة العربيــة. كــا أّن عاجلــت بعــض بحــوث تعليــم الرتمجــة والرتكيــب باســتخدام 

املناهــج احلديثــة كمنهــج اجليغســو، منهــا مــا يــي:  
دراســة عيســى متقــي زاده وزمــالؤه )2011م( يف مقالــة وضحــت أســباب ضعــف 
ــالب.  ــاتذة والط ــر األس ــة نظ ــن وجه ــة م ــارات اللغوي ــا يف امله ــة وآداهب ــة العربي ــالب اللغ ط
ــدان  ــن فق ــون م ــة اليعان ــة العربي ــالب اللغ ــتهم إىل أّن ط ــالل دراس ــن خ ــؤالء م ــل ه توص

ــة.  ــس العقيم ــاليب التدري ــن أس ــون م ــم يعان ــل ه ــة ب الرغب
بحــث ســاجد زارع وزمــالؤه )2017م( يف دراســتهم عنــوان »فاعليــة الطريقــة التعاونيــة 
يف تنميــة كفــاءة الرتمجــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة«. وقــد قارنــوا يف 
دراســتهم مــدی فاعليــة الطريقــة التعاونيــة بالطريقــة التقليديــة يف تنميــة مهــارة الرتمجــة لــدى 
التالميــذ، فكشــفت النتائــج أّن الطريقــة التعاونيــة أكثــر فاعليــة يف تنميــة تلــك الكفــاءة لــدی 

الّتالميــذ.
كشــفت نتائــج دراســة أم ســلمة )2009م( بعنــوان »تنميــة مهــارة الــكالم بالتعّلــم 
التعــاوين علــی أســلوب املســابقة بــن املجموعــات« أّن اســتخدام التعّلــم التعــاوين علــی 
أســلوب املســابقة بــن املجموعــات لــه فاعليــة يف تنميــة مهــارة الــكالم وحتســينها لطلبــة 

الصــّف الثامــن يف أندونســيا.
أظهــر ســعد القحطــاين )2010م( يف رســالته املاجســتري »فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية 
التعّلــم التعــاوين يف تنميــة مهــارات حتليــل النــّص األديب لــدی طــالب الصــف الثالــث 
ــتوی 0/001 يف  ــد مس ــة  عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف ــی أّن هن ــل إل ــط« وتوّص املتوس
ــة. ــة التجريبي ــح املجموع ــة لصال ــّص األديب جمتمع ــل الن ــدي ملهــارات حتلي ــل البع التحصي

ــو  ــة اجليغس ــتخدام طريق ــر اس ــتها »أث ــب )2011م( يف دراس ــی دي ــاف عل ــت أوص أوص
ــة  ــدی طلب ــارصة ل ــم املع ــد التعلي ــرتاتيجّيات تفري ــوم واس ــاب مفه ــاوين يف اكتس ــم التع للتعل
ــج  ــوات منه ــاع خط ــرورة اّتب ــق« ب ــة دمش ــة بجامع ــة الرتبي ــوي يف كلي ــل الرتب ــوم التأهي دبل
ــل  ــة التحصي ــات يف عملي ــا هلــا مــن إجیابّي ــس املقــررات مل ــم التعــاوين يف تدري اجليغســو للتعل

ــة.   ــن الطلب ــل اإلجیــايب ب والتواص
أظهــرت نــداء فخريــة يف دراســتها )2016( »فعاليــة اســتخدام املدخــل التعــاوين )طريقــة 
اجليغســو( يف تعّلــم الرتكيــب« أّن الســتخدام منهــج اجليغســو فاعليــة كبــرية  يف تعّلــم الرتكيــب 
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ــا   واملالحــظ أّن بعــض الدراســات الســابقة قــد أجريــت وفقــا ملنهــج اجليغســو، غــري أهّن
ــا أن نناقــش مــدی  ــة؛ فلذلــك حاولن مل تطبــق  فاعليتــه فــی تنميــة مهــارات التحــّدث والكتاب

فاعليــة هــذا املنهــج فــی حتســن املهــارات املذكــورة.

مراجعة األدب النظري
يــرى اللغويــون أّن تعليــم اللغــة يشــتمل علــی أربــع مهــارات رئيســة هــي: االســتاع، 
ــه  ــدور حول ــذي ي ــور ال ــّد املح ــة تع ــارات األربع ــذه امله ــة. ه ــراءة والكتاب ــدث، والق والّتح
تدريــس اللغــة والنشــاطات التعليميــة اللغويــة. وقــد أثبتــت الدراســات أّن مهــاريت الّتحــدث 
والكتابــة مهــا األصعــب بالنســبة ملــن يتعّلــم لغــة أجنبيــة )انظــر: مدكــور، 1991م: 112ـ105(. 
والّتحــدث هــو »القــدرة عــى التعبــري الشــفوي عــن املشــاعر اإلنســانية واملواقــف االجتاعيــة، 
والسياســية، واالقتصاديــة، والثقافيــة بطريقــة وظيفيــة أو إبداعيــة، مــع ســالمة النطــق وحســن 
اإللقــاء« )مدكــور، 2007م: 151(. وتبــدو أمهيــة املحادثــة يف أهنــا أداة االتصــال الرسيــع بــن 
النـّـاس، والنجــاح فيــه حيقــق كثــريًا مــن األهــداف الرئيســة يف خمتلــف األصعــدة. ويــرى بعــض 
ــه  ــاعره وأحاسيس ــكاره ومش ــن أف ــانه ع ــب بلس ــاح الطال ــي إفص ــدث يعن ــن أن التح الباحث
وخرباتــه ومشــاهداته  بلغــة عربيــة ســليمة )انظــر: السفاســفة، 2010م: 127(. بينــا يــری 
آخــرون بأّنــه فــن نقــل العواطــف واالعتقــادات واالجتاهات واألفــكار واألحــداث لآلخرين، 
وهــو مزيــج مــن العنــارص اآلتيــة: التفكــري بــا يتضمنــه مــن عمليــات عقليــة، واللغــة بوصفهــا 
ناقــاًل لألفــكار واملشــاعر، والصــوت حلمــل الكلــات واألفــكار )انظــر: عطيــة وآخــرون، 

 .)89 2012م: 
ــة  ــارت اللغوي ــن امله ــة ب ــة النهائي ــة والغاي ــة العربي ــرع يف اللغ ــم ف ــي أه ــة فه ــا الكتاب أّم
مجيعهــا. »فــإذا كانــت املطالعــة تــزود القــارئ باملــادة اللغويــة والقافيــة، وإذا كانــت النصــوص 
ــن  ــم ع ــان والقل ــون اللس ــيلة لص ــة وس ــد النحوي ــت القواع ــة، وإذا كان ــروة األدبي ــًا للث منبع
اخلطــأ، وإذا كان اإلمــالء لرســم الكلــات واحلــروف رســا صحيحــًا، فــإن التعبــري غايــة هــذه 

الفــروع جمتمعة«)الدليمــي وآخــرون، 2003م: 200(.
ــم اللغــة األجنبيــة  يتضــح ممّــا ســبق أن مهــاريت التحــدث والكتابــة مهّمتــان بالنســبة ملتعّل
ــن  ــن هات ــد م ــب. وكّل واح ــا للمخاط ــد إيصاهل ــرة يري ــالة أو فك ــا رس ــن خالهل ــج م إذ ينت
ــی  ــاج إل ــل حيت ــة، ب ــوم وليل ــن ي ــا ب ــدث تعّلمه ــي ال حي ــاط عق ــة ونش ــارة مركب ــن مه املهارت

ــة. ــم اللغ ــه متعّل ــي أن يملك ــا ينبغ ــة م ــد واحلكم ــة واجله املارس
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وال شــك أّن اختيــار الطرائــق العقيمــة يف التدريــس يزيــد األمــر صعوبــة؛  وكــا ســبق فــی 
ــالب  ــاهتم إىل أّن ط ــالل دراس ــن خ ــوا م ــد توّصل ــن ق ــض الباحث ــابقة أّن بع ــات الس الدراس
اللغــة العربيــة يعانــون مــن ضعــف التدريــس العقيمــة أكثــر مــن أّي يشء آخــر. )انظــر: 
ــق  ــة وف ــة العربي ــس اللغ ــرى أّن تدري ــدأ  ن ــذا املب ــن ه ــرون، 1395: 179(. فم ــي زاده وآخ متق
منهــج اجليغســو يســتطيع أن يعــّوض النقائــص املوجــودة يف املناهــج األخــری يف تعليــم اللغــة 
العربيــة بالنســبة للطــالب اإليرانيــن، ويســاعدهم يف التغّلــب علــی ضعفهــم يف مهــاريت 
التحــّدث والكتابــة. هــذا املنهــج الــذي حيــاول تنميــة املهــارات اجلاعيــة لــدی املتعلمــن هــو يف 
 Elliot( احلقيقــة تقنيــة جــاءت هبــا احلركــة الرتبويــة املعــارصة؛ وقد طّورهــا اليــوت ارونســون
Aronson( عــام 1978 للميــالد. يطلــق علــی منهــج اجليغســو ترتيــب املهــام املتقطعــة أيضــًا، 
وقــد عّرفــه جونســون بأهّنــا »اســرتاتيجية تقســيم الطلبــة إلــی جمموعــات صغــرية مكّونــة مــن 
ــة  ــودون للمجموع ــا يع ــد إنجازه ــة، وبع ــة فرعي ــة بمهّم ــف كل جمموع ــالب، تكّل )3ـ6( ط
األساســية ليتناقشــون يف النتائــج التــي توّصلــوا إليهــا يف أثنــاء الــدرس«. )جونســون وآخــرون، 
ــول  ــالب للوص ــاركة الط ــى مش ــد ع ــة تؤّك ــة تعاوني ــو طريق ــّد اجليغس 1995: 32 (. إذن يع
ــم  ــًا مــن أجــل تضخي ــون مع ــم مــن خــالل تقســيمهم إىل جمموعــات صغــرية »يعمل إىل التعّل
ــادل بينهــم« )البغــدادي، 2005: 212(.  ــم املتب ــم والتعل ــق أهدافهــم والتعلي جهودهــم وحتقي
وينتــج عــن املســاعي التعاونيــة، قيــام املتعلمــن بالعمــل بنشــاط لتحقيــق األهــداف املشــرتكة 
بحيــث يســتفيد مجيــع األعضــاء مــن جهــود بعضهــم بعضــا )نجاحــك يعــود عــّي بالفائــدة، 
ونجاحــي يعــود عليــك بفائــدة كذلــك( مدركــن أن كّل أعضــاء املجموعــة يشــرتكون يف 
ــم  ــد منه ــاز أي واح ــن أن إنج ــا( ومدرك ــرق مجيع ــا أو نغ ــو مجيع ــا أن ننج ــد )إم ــري واح مص
ــرون،  ــون وآخ ــر: جونس ــة« )انظ ــه يف املجموع ــود زمالئ ــخصية وجه ــوده الش ــن جه ــج ع نات

1ـ5(.  :1995
ــج  ــا يف منه ــزة نالحظه ــّم مي ــا؛ أه ــن غريه ــا ع ــا متيزه ــس مزاي ــة يف التدري ــكّل طريق ول
ــزة  ــًا. واملي ــم بعض ــاعدة بعضه ــل التعــاوين ومس ــى العم ــالب ع ــي تعويــد الط ــو ه اجليغس
األخــرى هــي أّن الطالــب ليــس مســؤوالً عــن تعليــم نفســه فقــط، بــل هــو يســاعد الطــالب 
ــب  ــة لتدري ــم الفرص ــر يعطيه ــذا األم ــة. وه ــرق ختصصي ــكيل فِ ــه بتش ــن يف جمموعت اآلخري
املهــارات. هــذ املنهــج يقّســم األدوار بــن الطــالب بغــّض النظــر عــن الفــروق الفرديــة 
ــة  ــو أن عملي ــة ه ــذه الطريق ــر يف ه ــت للنظ ــن. والالف ــن متعاون ــل جمتمع ــّجعهم للعم ويش
التعليــم والتعلــم جتــري يف أجــواء مرحيــة خاليــة مــن القلــق وتكــّون عالقــة وديــة بــن الطلبــة 

يف املجموعــة. 
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الطریقة

إّن املنهــج املتبــع يف هــذه الدراســة هــو املنهــج شــبه التجريبــي، وهــو األقــرب واملالئــم لبحوث 
العلــوم اإلنســانية، ومنهــج علمــي يســتطيع الباحــث بواســطته أن يعــرف أثــر املتغــري املســتقل 
)منهــج اجليغســو للتعلــم التعــاوين والتدريــس التقليــدي( عــى املتغــري التابــع )مهــاريت 

ــة(.  الّتحــدث والكتاب

جمتمع وعينة الدراسة 
يشــتمل املجتمــع األصــي للبحــث مجيــع طــالب قســم اللغــة العربيــة بجامعــه إعــداد املعّلمــن 
مدينــة أروميــة يف الفصــل الثــاين مــن العــام الــدرايس 2017-2018 يف مــاّديت املحادثــة 
واإلنشــاء. أمــا عينــة البحــث يبلــغ عددهــا 48 طالبــًا وّزعتهــا اجلامعــة بشــكل عشــوائي 
عــى جمموعتــن بالتســاوي؛ فلذلــك اخرتنــا املجموعــة األولــی كمجموعــة جتريبيــة درســت 
ــًا( وجمموعــة ضابطــة درســتها بالطريقــة  املحادثــة واإلنشــاء وفقــًا ملنهــج جيغســو )24 طالب

ــًا(. ــة )24 طالب التقليدي

أداة الدراسة
 pre ــي ــار القب ــتخدمنا االختب ــا، اس ــن فرضياهت ــق م ــة والتحّق ــئلة الدراس ــن أس ــة ع ولإلجاب
ــة  ــة التجريبي ــالب املجموع ــدى ط ــة ل ــكالم والكتاب ــر مهــاريت ال ــدى تواف ــد م test –  لتحدي
ــو يف  ــر منهــج اجليغس ــة أث ــدي post-test  ملعرف ــار البع ــا اســتخدمنا االختب ــة، ك والضابط
ــدي  ــي / البع ــن القب ــر أّن االختباري ــر بالذك ــالب. وجدي ــدی الط ــن ل ــن املهارت ــة هات تنمي
ــد  ــا بع ــا بتنقيحه ــن وقمن ــاتذة اجلامعي ــض األس ــى بع ــا ع ــابقًا وعرضنامه ــا س ــد أعددنامه ق
توصياهتــم. وللتحقــق مــن صــدق االختبــار فقــد عــرض بصورتــه األوليــة عــى جمموعــة مــن 
ذوي االختصــاص يف جمــال اللغــة العربيــة ومناهــج تدريســها يف اجلامعــات اإليرانية)جامعتــي 
ــث  ــام الباح ــات ق ــون مــن ملحوظ ــا أبــداه املحكم ــوء م ــي ســينا(. ويف ض ــان وبوع أصفه
بالتعديــالت املناســبة. ولقــد تــّم الّتأكــد مــن ثبــات األداة املســتخدمة يف الدراســة مــن خــالل 
اســتخراج معامــل كرونبــاخ آلفــا لالّتســاق الداخــي ألســئلة الدراســة ذات املقاييــس املتعــددة 

النقــاط، وقــد بلــغ 0/92 وهــی نســبة تــدّل علــی مســتوی عــاٍل مــن ثبــات أداة القيــاس.
يف هــذه الدراســة تــّم تدريــس مــاديت املحادثــة واإلنشــاء ملــدة اثنــي عــرش أســبوعًا 
ــة واملجموعــة الضابطــة. تلقــى املجموعــة الضابطــة هاتــن  ملجموعتــن، املجموعــة التجريبي
ــا املجموعــة  ــًا. أم ــل يف املحــارضة والرتمجــة غالب ــة وهــي تتمث ــة التقليدي ــن عــى الطريق املادت
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ــة  ــرب الطلب ــم أخت ــّم تعليمــه عــى منهــج اجليغســو. وبعــد انتهــاء فــرتة التعلي ــة فقــد ت التجريبي

ــاء.  ــة واإلنش ــس املحادث ــج يف تدري ــذا املنه ــة ه ــدى فاعلي ــة وم ــى النتيج ــول ع للحص
ــفهية  ــت ش ــات كان ــفهية، واإلجاب ــئلة ش ــتة أس ــب س ــئل كل طال ــة س ــار املحادث يف اختب
ــة  ــاك ثالث ــت هن ــار. وكان ــاء االختب ــد انته ــا بع ــّم حتليله ــات ليت ــّجلت اإلجاب ــد س ــًا. وق أيض
ــريي،  ــلوب التعب ــه، األس ــّا يف نفس ــري ع ــب يف التعب ــدرة الطال ــة. مق ــاء الدرج ــري إلعط معاي
واملســتوى الصــويت. والدرجــات كانــت يف ثالثــة مســتويات أيضــًا: جّيــد ومتوســط وضعيف. 
عــى ســبيل املثــال كان هنــاك معيــاران لتحليــل التعبــري عــّا يف النفــس. األول: ارتبــاط األفــكار 

ــة.  ــاين: مالحظــة الرتتيــب والتسلســل يف األفــكار الفرعي بعضهــا بالبعــض. الث
أمــا يف درس اإلنشــاء فقــد كانــت هنــاك أربعــة أســئلة لــكل طالــب. الســؤال األول كتابــة 
رســالة لصديــق خــارج البــالد والدعــوة منــه لزيــارة األمكنــة التارخييــة والســياحية يف إيــران. 
والســؤال الثــاين هــو تلخيــص نــص مقــّدم هلــم. والســؤال الثالــث كتابــة قصــة قصــرية حــول 
ــياحي.  ــي س ــكان تارخي ــف م ــع فوص ــؤال الراب ــا الس ــل. أّم ــن قب ــه م ــّم تعيين ــد ت ــوع ق موض
ــت  ــال، كان ــبيل املث ــى س ــر. ع ــن اآلخ ــف ع ــؤال خيتل ــن كل س ــة ع ــل اإلجاب ــار لتحلي واملعي
املعايــري لتحليــل الرســالة هــي مالحظــة األصــول يف كتابــة الرســائل، منهــا أن تكــون املقدمــة 

ــة، وأن تكــون النتيجــة يف مســتوى عــال.         مالئمــة مــع املوضــوع، وضــوح الغاي

إجراءات التدریس بمنهج اجليغسو
 إّن اخلطوات التي اّتبعناها يف هذه الدراسة هي:

ـ قّســمنا عينــة الدراســة علــی أربــع جمموعــات أصليــة غــري متجانســة يف التحصيــل، ثــّم وّزعنــا 
بطاقــات العمــل بينهــم مــن 6ـ1.

ـ تــّم تشــكيل الفــرق التخصصيــة بحيــث جتّمــع كّل طالــب مــن داخــل املجموعــات األصليــة 
ــزاء  ــن األج ــدد م ــی ع ــّدرس إل ــمنا ال ــّم قّس ــم. ث ــس الرق ــون نف ــن حيمل ــالب الذي ــع الط م
وفقــًا لعــدد األفــراد يف الفــرق التخصصيــة، وكّلفنــا كّل طالــب يف كّل فرقــة بجــزء مــن 
املــادة الدراســية بحيــث يكــون مســؤوالً فقــط عــن جزئــه مــن دون أن يّطلــع علــی األجــزاء 
ــزء  ــري اجل ــدرس كّل خب ــث ي ــم حي ــة هب ــم اخلاص ــرباء بمواضيعه ــم خ ــرى، واعتربناه األخ

ــن. ــه لآلخري ــاص ب اخل
ـ ويف اخلتــام يقــوم الطــالب يف جمموعــة اخلــرباء التــي ينتمــون إليهــا بمناقشــة النقــاط األساســية 
التــي ترتبــط بجزئهــم، ثــم يعــود كّل منهــم إىل جمموعــات اجليغســو األصليــة ويقــوم بــرشح 
جزئــه أمــام أفــراد جمموعتــه. ويمكــن ألفــراد جمموعــة اجليغســو اآلخريــن أن يطرحــوا أســئلة 
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توضيحيــة لفهــم املوضــوع بشــكل أفضــل. 

تــم يف هنايــة النشــاط إعطــاء اختبــار لــكل طالــب يغطــي أهــداف الــدرس مجيعهــا ليتأكــد 
الطــالب أن املوضــوع جــدي وأن دور كل فــرد يف املجموعــة مهــم ومكمــل لآلخريــن. 
ــا: ــبق رشحه ــي س ــوات الت ــكل اآليت اخلط ــأيت يف الش ــة، 6102م: 71ـ61(. ي ــر: فخري )انظ

ومــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن التعليــم بمنهــج اجليغســو يســتطيع أن حيقــق األهــداف 
ــر  ــو ال يفّك ــات اجليغس ــب يف جمموع ــات. ألّن الطال ــدارس واجلامع ــة يف امل ــة خاص التعليمي
ــود  ــيق اجله ــالل تنس ــن خ ــم م ــى التعل ــه ع ــاعدة زمالئ ــاول مس ــل حي ــط، ب ــه فق ــم نفس بتعل

ــم. ــة إليه ــام املوكل ــاز امله ــى إنج ــا ع ــاون مع والتع

حتليل البيانات
أمــا بالنســبة لتحليــل البيانــات فقمنــا بذلــك باســتخدام برنامــج SPSS واختبــار حتليــل 
 .ANCOVAواختبــار حتليــل التغايــر  )MANCOVA( التغايــر املصاحــب املتعــدد االجّتــاه
اســتفدنا مــن هــذه الدراســة أن الفــروق بــن مــؤرشات الّتحــدث والكتابــة بطريقتيــه التقليديــة 
واجليغســو، عــن حتليــل التغايــر متعــدد املتغــرّيات. وقــد قّررنــا مســتوى داللــة p>0.05 لــرّد 
 .Partial eta squared ــي ــا اجلزئ ــل إيت ــع معام ــتخدام مرب ــا باس ــة، وقمن ــة الصفري الفرضي
يكــون مقــدار مربــع إيتــا اجلزئــي )0/01( ، واألقــّل منــه داال عــى التأثــري الصغــري، و  
)0/04( داال عــى التأثــري املتوســط،  و )0/10( واألكثــر منــه داال عــى التأثــري الكبــري.  

)Huberty, 2002(
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عرض النتائج

الختبــار فرضيــات الدراســة تــّم حســاب املتوســطات احلســابية ألداء أفــراد املجموعتــن 
التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار البعــدي ملهــاريت الّتحــدث والكتابــة.

نتائج اختبار الفرضية األّوىل
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة 
الذيــن يدرســون بطريقــة اجليغســو التعاونيــة، ومتوســط درجــات املجموعــة الضابطــة الذيــن 

ــة.  ــة التقليدي ــون بالطريق يدرس
اســتفدنا مــن دراســة الفــروق بــن مــؤرشات الّتحــدث والكتابــة بطريقتــي التقليديــة 
واجليغســو، عــن حتليــل التغايــر ملتعــدد املتغــرّيات. وقــد قّررنــا مســتوى داللــة p>50.0 لــرّد 
 .Partial eta squared ــي ــا اجلزئ ــل إيت ــع معام ــتخدام مرب ــا باس ــة، وقمن ــة الصفري الفرضي
يكــون مقــدار مربــع إيتــا اجلزئــي )0/10( ، واألقــّل منــه داال عــى التأثــري الصغــري، و  
)0/40( داال عــى التأثــري املتوســط،  و )0/01( واألكثــر منــه داال عــى التأثــري الكبــري. 

)2002  ,ytrebuH(
اســتعرض قبــل تقديــم اختبــار حتليــل التغايــر متعــدد املتغــرّيات ، نتائــج اختبــار »ليفــن« 
لدراســة جتانــس التبايــن بــن مــؤرشات مهــاريت الّتحــدث والكتابــة بطريقتــي اجليغســو 

والتقليديــة يف اجلــدول )1(التــايل.
اجلدول)1( نتائج اختبار »ليفن« لدراسة جتانس التباین بني مؤرشات مهاريت الكتابة والكام بطریقتي 

اجليغسو والتقليدیة

قيمة اختبار F املؤرش
ليفني

 df1
)درجة حریة 1(

df2
 )درجة حریة 2(

قيمة 
الداللة

االختبار البعدي 
5/3091460/26للتحدث

االختبار البعدي 
2/2421460/141للكتابة

ــارة  ــار مه ــدي الختب ــق البع ــرّي التطبي ــن ملتغ ــار  F ليف ــة اختب ــدول 1 أّن قيم ــن اجل ــظ م يالح
ــة.  ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــى  ع ــدّل ع ــذا ي ــون )5/903(، وه ــكالم تك ال
وعــى هــذا، يكــون التبايــن هلــذا املتغــري مســاويًا يف املجموعتــن. ويف اجلــدول رقــم 2 جــاءت 
نتائــج اختبــار ام باكــس )m box( لدراســة تســاوي مصفوفــة التغايــر للمتغــريات التابعــة بــن 

ــن.     املجموعت
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اجلدول)2( دراسة فرضية جتانس مصفوفة التغایر

m box  املحسوبةقيمة Fمستوى الداللة
18/5855/9030/288

عنــد  إحصائيــة  داللــة  ذات  فــروق  وجــود  (عــدم   2( اجلــدول  نتائــج  مــن  يّتضــح 
 5.903=F( .وهــذا يــدّل عــى مراعــاة رشط جتانــس مصفوفــة التغايــر ،) 05/0>p(مســتوى
ــريات. ــدد املتغ ــر متع ــل التغاي ــار حتلي ــج اختب ــدول)3( نتائ ــاء يف اجل ــد ج و p<05/0(. وق
ــاريت  ــؤرشات مه ــة بم ــرّيات املتعلق ــدد املتغ ــر متع ــل التغاي ــار حتلي ــج اختب ــدول )3( نتائ اجل

ــة ــو والتقليدي ــي اجليغس ــكالم بطريقت ــة وال الكتاب

قيمة    Fاحلجماختبار
 Df1

)درجة حریة 
الفرضية(

Df2
)درجة حریة 

اخلطأ(

P
مستوى 
الداللة

مربع ایتاء 
اجلزئي

0/7572/6662430/0010/75اثر بيائي
0/2432/6662430/0010/75المدای ویكلز

3/1092/6662430/0010/75اثر هوتلينغ
أكرب جذر لـ 

3/1092/6662430/0010/75»رویز«

ــدد املتغــرّيات 2/666(  ــر متع ــل التغاي ــار F لتحلي ــج اجلــدول)3( )اختب تظهــر مــن نتائ
ــاريت  ــؤرشات مه ــة م ــتوى 0/100 يف دراس ــى مس ــة ع ــروق ذات داللــة إحصائي ــود ف وج
الّتحــدث والكتابــة بطريقتــي اجليغســو والتقليديــة. فلذلــك يمكــن القــول بــأّن هنــاك فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة يف تدريــس مهــاريت التحــّدث و الكتابــة بطريقتــي اجليغســو والتقليديــة.

ــر متعــدد املتغــرّيات لدراســة متوســطات  ــل التغاي وقــد جــاء يف اجلــدول )4( نتائــج حتلي
ــارات  ــن مه ــدي ألّي م ــار البع ــة يف االختب ــة والضابط ــة التجريبي ــالب املجموع ــات ط درج
الّتحــدث والكتابــة. كــا يظهــر مــن اجلــدول نفســه، أّن معامــل مربــع إيتــا اجلزئــي 0/57 تبــّن 
ــؤرشات  ــى م ــري ع ــر كب ــة أث ــة اجلاعي ــون للعضوي ــك يك ــة. فلذل ــرّيات التابع ــري يف املتغ التغي

ــة. ــدث والكتاب ــارات الّتح مه
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اجلدول)4(نتائج حتليل التغایر متعدد املتغّرات لفروق متوسطات درجات الطاب يف مهاريت الّتحدث 

والكتابة 

SS1 املؤرش
MSFP خطأSSMS2 خطأاملجموعة

مربع 
إیتا

االختبار 
البعدي 
34للّتحدث

8/
80

3

34
8/

80
3

62
2/

75
9

12
24

/3
34

4/
31

2

0/
00

0

0/
63

االختبار 
البعدي للكتابة

10
6/

40
7

24
69

/5
13

29
46

7/
73

9

53
/2

03

4/
24

4

0/
00

1

0/
43

يظهــر مــن اجلــدول )4 ( وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عــى مســتوى 0/100 يف 
اختبــار  F ملــؤرشات مهــارة الــكالم التــي بلغــت )4/213( و مهــارات الكتابــة التــي بلغــت 
ــالب  ــات الط ــن درج ــة ب ــروق ذات دالل ــاك ف ــج أّن هن ــذه النتائ ــن ه ــح م )4/442(. يّتض

الذيــن درســوا بالطريقــة التقليديــة والذيــن درســوا بطريقــة اجليغســو التعاونيــة.  

نتائج اختبار الفرضية الثانية
منهــج اجليغســو التعــاوين مؤّثــر وفاعــل يف تدريــس مهــارة الكتابــة عنــد طــالب قســم اللغــة 

العربيــة بجامعــة فرهنكيــان. 
اســتخدم لدراســة تأثــري منهــج اجليغســو عــى املهــارات الكتابيــة حتليــل التغايــر األحــادي 
)AVOCNA yaw-eno(. ويّتضــح مــن النتائــج احلاصلــة الختبــار »ليفــن« يف دراســة 
جتانــس التغايــر للمهــارات الكتابيــة أّنــه ليســت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن 
درجــات طــالب املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة.)p , 22.2=f> 341.0(. وقــد جــاء يف 
اجلــدول )5( نتائــج حتليــل التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــالب املجموعتــن 
ــار  ــة بدرجــات االختب ــة مقارن ــار البعــدي للمهــارات الكتابي ــة يف االختب الضابطــة والتجريبي

القبــي لطــالب املجموعــة الضابطــة.  
اجلــدول) 5( نتائــج حتليــل التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــالب املجموعتــن 

الضابطــة والتجريبيــة يف املهــارات الكتابيــة 
 SS

)التجربی(
  SS
اخلطأ

 MS

)التجريب(
  MS

القوة حجم األثرFPاخلطأ
اإلحصائية

32/26714/43332/2670/321100/6080/0000/491
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ــد  ــا ق ــة، أهن ــارات الكتابي ــار  F للمه ــج اختب ــه نتائ ــاء في ــذي ج ــدول 5 ال ــن اجل ــر م يظه
بلغــت يف االختبــار البعــدي )001/806( وبذلــك تكــون هلــا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
000.0 ، وهــذا يــدل عــى أّن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن يف 
ــّن  ــة تب ــو التعاوني ــج اجليغس ــدول )5(أّن منه ــج اجل ــن نتائ ــر م ــا يظه ــة. ك ــارات الكتابي امله
ــة أّن  ــوة اإلحصائي ــدّل الق ــك ت ــى ذل ــة ع ــة. إضاف ــارات الكتابي ــريات للمه ــن التغي 0/94 م

ــب.  ــن مناس ــم التباي حج
يظهــر مــن دراســة نتائــج املتوســطات املعدلــة أّن متوســطات املجموعــة التجريبيــة يف 
املهــارات الكتابيــة تكــون )51/210(، يف حــن أّن متوســطات املجموعــة الضابطــة يف نفــس 
املهــارات تكــون )31/53( فهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة. فعــى أســاس هــذه النتائــج 
ــة  ــارات الكتابي ــى امله ــة ع ــار اجیابي ــس كان ذا آث ــو يف التدري ــج اجليغس ــول إّن منه ــن الق يمك

لطــالب فــرع اللغــة العربيــة بجامعــة فرهنكيــان.

نتائج اختبار الفرضية الثالثة
منهــج اجليغســو التعــاوين مؤّثــر وفاعــل يف تدريــس مهــارة الّتحــّدث عنــد طــالب قســم اللغــة 

العربيــة بجامعــة فرهنكيــان. 
اســتخدم لدراســة تأثــري منهــج اجليغســو عــى مهــارة الّتحــدث، حتليــل التغايــر األحــادي 
AVOCNA yaw-eno. ويّتضــح مــن النتائــج احلاصلــة الختبــار »ليفــن« يف دراســة جتانــس 
ــات  ــن درج ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــاك ف ــت هن ــه ليس ــة أّن ــارات الكالمي ــر للمه التغاي
طــالب املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة. ) p , 023.5=f> 62.0(. وقــد جــاء يف اجلدول 
)6(نتائــج حتليــل التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــالب املجموعتــن الضابطــة 
والتجريبيــة يف االختبــار البعــدي ملهــارة الّتحــدث مقارنــة بدرجــات االختبــار القبــي لطــالب 

املجموعــة الضابطــة.  
اجلدول )6(  نتائج حتليل التغایر األحادي يف دراسة فروق درجات طاب املجموعتني الضابطة والتجریبية يف 

املهارات الكتابية

 SS

)التجربی(
  SS

اخلطأ
  MS

)التجريب(
  MS

FPاخلطا
حجم 
األثر

القوة 
اإلحصائية

13/74917/16013/7490/38136/0570/0000/591

يظهــر مــن اجلــدول 6 الــذي جــاء فيــه نتائــج اختبــار F ملهــارة الّتحــدث، أهنــا قــد بلغــت يف 
ــار البعــدي )63/750( وبذلــك تكــون هلــا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 000.0  االختب



فاعلیة استخدام منهج اجلیغسو التعاوين عىل تنمیة مهاريت الّتحّدث والكتابة ... 90
، وهــذا يــدل عــى أّن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن يف املهــارات 
ــن  ــّن 0/95 م ــاوين يب ــو التع ــج اجليغس ــدول 6 أّن منه ــج اجل ــن نتائ ــر م ــا يظه ــة. ك الكالمي
التغيــريات للمهــارات الكالميــة. إضافــة عــى ذلــك تــدّل القــوة اإلحصائيــة أّن حجــم التبايــن 

مناســب. 
يظهــر مــن دراســة نتائــج املتوســطات املعدلــة أّن متوســطات املجموعــة التجريبيــة يف 
املهــارات الكالميــة تكــون )51/532(، يف حــن أّن متوســطات املجموعــة الضابطــة يف 
نفــس املهــارات تكــون )41/461( فهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة. فعــى أســاس هــذه 
ــارات  ــى امله ــة ع ــار اجیابي ــس كان ذا آث ــو يف التدري ــج اجليغس ــول إّن منه ــن الق ــج يمك النتائ

ــة.    ــة العربي ــرع اللغ ــالب ف ــة لط الكالمي

مناقشة النتائج
ــالب يف  ــات الط ــطات درج ــروق متوس ــرّيات لف ــدد املتغ ــر متع ــل التغاي ــج حتلي ــرت نتائ أظه
مــؤرشات مهــاريت الّتحــدث والكتابــة )2/666( علی مســتوی 0/001 داللــة إحصائية. كا 
أظهــرت أّن قيمــة املتوســطات احلســابية لطــالب املجموعــة التجريبيــة أكــرب مــن املتوســطات 
ــة لصالــح املجموعــة  ــة إحصائي احلســابية للمجموعــة الضابطــة، وكانــت الفــروق ذات دالل

التجريبيــة التــي تــّم تدريســها باســتخدام منهــج اجليغســو. 
كــا الحظنــا مــن حتليــل نتائــج التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــالب 
املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف املهــارات الكتابيــة أّن قيمــة اختبــار F ليفــن ملتغــرّي 
التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارة الّتحــّدث تكــون )63/750(، وكانــت ملهــارة الكتابــة 
)001/806( وتعــّد هــذه القيمــة ذات دالّلــة إحصائيــة. كــا أظهــرت النتائــج أّن قــدرة 
ــرب  ــة أك ــدث و الكتاب ــة بالّتح ــارات املرتبط ــم امله ــی تعّل ــة عل ــة التجريبي ــالب يف املجموع الط
مــن املجموعــة الضابطــة، بنــاًء علــی درجــة املتوســطة يف املجموعــة التجريبيــة حيــث بلغــت 
)51/210(  و )51/532( علــی الرتتيــب، يف حــن بلــغ متوســط درجــات املجموعــة 
ــی  ــدّل عل ــذا ي ــب، وه ــی الرتتي ــارات )31/53( و )41/461( عل ــك امله ــة يف تل الضابط
ــو  ــج اجليغس ــًا أّن منه ــة إحصائّي ــج الداّل ــذه النتائ ــن ه ــح م ــة. ويّتض ــروق ذات دالل ــود ف وج
الــذي طّبــق علــی املجموعــة التجريبيــة كان لــه داللــة إحصائيــة مقابــل املنهــج العــادي الــذي 
طّبــق علــی املجموعــة الضابطــة، وبالتــايل أّدی إلــی زيــادة اإلنجــاز يف تنميــة املهــارات املرتبطــة 
للّتحــدث والكتابــة. وأخــريًا تتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســات  أم ســلمة )9002( و 
ســعد القحطــاين )0102( و أوصــاف علــی ديــب )1102( و نــداء فخريــة )6102( التــي 
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اثربخشی و مقايسۀ روش تدريس مبتنی بر رويكرد مشارکتی 
جيگ ساو و سنتی بر آموزش مهارت های  گفتاری و نوشتاری 

دانشجويان رشتۀ زبان عربی دانشگاه فرهنگيان 
)مطالعه موردی: پرديس شهيد رجايی اروميه(
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چكيده
ــاو و رویکــرد  ــر رویکــرد مشــارکتی جیگ س ــی ب ــس مبتن ــه مقایســۀ اثربخشــی روش تدری پژوهــش حاضــر ب
ــان  ــگاه فرهنگی ــی دانش ــان عرب ــتۀ زب ــجویان رش ــتاری دانش ــاری و نوش ــای  گفت ــوزش مهارت ه ــر آم ــنتی، ب س
ــجویان  ــۀ دانش ــش، کلی ــاری پژوه ــۀ آم ــردازد. جامع ــه( می  پ ــی ارومی ــهید رجای ــس ش ــوردی: پردی ــه م )مطالع
ــاری  ــۀ آم ــه در ســال تحصیلــی 97-96  اســت. نمون ــی ارومی ــان پردیــس شــهید رجای ــی دانشــگاه فرهنگی عرب
پژوهــش، 48 دانشــجوی آمــوزش زبــان عربــی اســت کــه بــه شــکل تصادفــی انتخــاب شــدند و در دو گــروه ،24 
نفــر گــروه آزمایــش و 24 نفــر گــروه کنتــرل، قــرار گرفتنــد. گــروه آزمایــش، دوازده جلســه بــا روش یادگیــری 
مشــارکتی جیگ ســاو آمــوزش دیدنــد؛ امــا آمــوزش گــروه کنتــرل، بــه شــیوۀ ســنتی بــود. روش پژوهــش، نیمــه 
تجربــی اســت و بــرای دســت  یابی بــه اهــداف پژوهــش، یــک واحــد یادگیــری بــر اســاس راهبــرد جیگ ســاو 
طراحــی شــد و بــر روی 24 نفــر از دانشــجویان اجــرا گردیــد. در گــردآوری داده هــا از آزمــون محقــق ســاخته 
ــان  ــوزش زب ــتادان صاحب  نظــر در حــوزۀ آم ــات اس ــی پرسشــنامه، از نظری ــرای ســنجش روای اســتفاده شــد. ب
عربــی اســتفاده شــد. تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نرم  افــزار SPSS و آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره 
)MANCOVA( و آزمــون تحلیــل کواریانــس یک ســویهANCOVA انجــام شــد. نتایــج پژوهــش نشــان داد 
کــه روش تدریــس مشــارکتی جیگ ســاو تأثیــر مهمــی در رشــد مهارت هــای گفتــاری و نوشــتاری دانشــجویان 
ــرات دانشــجویان  ــن نم ــن میانگی ــی داری بی ــاری معن ــالف آم ــن اخت ــی دارد. همچنی ــان عرب ــوزش زب ــتۀ آم رش
ــوزش  ــا دانشــجویان آم ــاس ب ــاری و نوشــتاری، در قی ــا روش جیگ ســاو در مهارت هــای گفت ــده ب ــوزش دی آم
ــن نمــرات دانشــجویان گــروه آزمایــش در دو مهــارت نوشــتاری و  ــه روش ســنتی وجــود دارد. میانگی ــده ب دی
گفتــاری بــه ترتیــب )15/012( و )15/235( و میانگیــن نمــرات گــروه کنتــرل بــه ترتیــب )13/35( و )14/164( 

حاصــل شــد.

گفتــاری،  مهارت هــای  ســنتی،  تدریــس  مشــارکتی جیگ ســاو، روش  تدریــس  کليــدی: روش  واژگان 
نوشــتاری. مهارت هــای 
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Abstract

This study intends to compare the effectiveness of  Jigsaw participatory and 
traditional approach teaching methods on the teaching of speaking and writing 
skills of Arabic language students of Farhangian University )a case study of 
Shahid  Rajaee Campus of Urmia). The statistical population in this study 
includes all Arabic language students of Farhangian University of Shahid Rajaee 
campus in Urmia in the academic year of 97-96. The statistical sample of the 
study consists of 48 Arabic language students who were randomly assigned to 
two groups )24 experimental and 24 control groups(. The experimental group 
participants received 12 sessions of Jigsaw participatory approach learning 
method, but the control group were taught using the traditional method of 
giving lectures. The research method is quasi-experimental and to achieve the 
research goals, a learning unit was developed based on the Jigsaw strategy 
and was implemented on the 24 students. A researcher-made test was used 
to collect the data. To examine the validity of the test, it was given to some 
professors specializing in the Arabic language teaching whose comments were 
applied after review. To analyze the data, MANCOVA and ANCOVA tests 
were run using SPSS software whose results showed that Jigsaw participatory 
teaching method has a statistically significant effect on the development of 
speaking and writing skills of Arabic students. Also, analysis of the data 
showed that there is a significant difference between the mean scores of 
students trained by the Jigsaw method in terms of their speaking and writing 
skills compared to those taught using the traditional method. Hence, the mean 
scores of the students in the experimental group in writing and speaking skills 
were )012/15( and )235/15(, respectively while the mean scores of the control 
group were )35/13( and )164/14(, respectively.

Keywords: Jigsaw Cooperative Strategy, Traditional Teaching, Conversation 
Skills, Writing Skills.
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