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هیــدف هــذا البحــث إلــی معرفــة أثــر منهــج اجليغســو يف تنميــة مهــاريت التحــدّ ث والكتابــة لــدی طــاب قســم
اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد املعلمــن .یتكـ ّـون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طــاب قســم اللغــة العربيــة يف
جامعــه إعــداد املعلمــن بمدينــة اروميــة يف الفصــل الثــاين مــن عــام 2019ـ .2018تكونــت عينــة البحــث
مــن  48طالب ـ ًا وزّ عتهــا اجلامعــة بشــكل عشــوائي عــى جمموعتــن بالتســاوي؛ املجموعــة األولــی كمجموعــة
جتريبيــة درســت املحادثــة واإلنشــاء وفقـ ًا ملنهــج اجليغســو ( 24طالبـ ًا) والثانيــة املجموعــة الضابطــة درســتهام
بالطريقــة التقليديــة ( 24طالب ـ ًا) .أ ّمــا املنهــج املتّبــع يف هــذه الدراســة فهــو املنهــج شــبه التجريبــي .ولتحقيــق
صممنــا وحــدة تعليميــة وفــق منهــج اجليغســو وط ّبقناهــا علــی عينــة تتكــون مــن  24طالبـ ًا.
أهــداف الدراســة ّ
ـم عرضــه يف صورتــه األويل علــی
صممــه الباحثــون بأنفســهم ،وقــد تـ ّ
وجلمــع البيانــات اســتفدنا مــن اختبــار ّ
عــدد مــن األســاتذة اجلامعيــن املحكمــن مــن ذوي االختصــاص للتحقــق مــن صدقــه ومــدی صالحيتــه
لقيــاس مهــارات موضــوع البحــث .وتشــر نتائــج حتليــل البيانــات باســتخدام  spssواختبــار حتليــل التغايــر
املصاحــب املتعــدد ّ
االتــاه ( )MANCOVAواختبــار حتليــل التغايــر( )ANCOVAإلــی وجــود فــروق

ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة الذيــن يدرســون بمنهــج اجليغســو،
ومتوســط درجــات املجموعــة الضابطــة الذيــن يدرســون بالطريقــة التقليديــة .كــا أشــارت النتائــج إلــی ّ
أن
متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة يف مهــاريت الكتابــة والتّحــدث بلــغ ( )15/012و ( )15/235علــی
التــوايل ،يف حــن بلــغ متوســط درجــات املجموعــة الضابطــة يف هاتــن املهارتــن ( )13/35و ()14/164
علــی التــوايل.

الكلامت الدليلية :منهج اجليغسو ،التدريس التقليدي ،مهارة التّحدث ،مهارة الكتابة.
* الكاتب املسؤولj.talebi@cfu.ac.ir :

هذه املقالة مست ّلة من أطروحة دراسية برقم  50000/8420/120جلامعة إعداد املعلمني (دانشگاه فرهنگيان).
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التمهيد
ّ
إن الكفــاءة اللغويــة يف اللغــة تشــمل أربــع مهــارات رئيســة هــي االســتامع والتّحــدث والقــراءة
والكتابــة .ومــن یتابــع مســتوی طــاب قســم اللغــات األجنبيــة یــری ّ
أن مشــكلتهم الرئيســة
تتم ّثــل يف التّحــدّ ث والكتابــة .وتتج ّلــی أمه ّيــة مهــارة التّحــدّ ث يف ّأنــا تعطــي القــدرة ملتع ّلــم
اللغــة أن يوصــل رســالة أو فكــرة كــا متنحــه املقــدرة علــی مناقشــة اآلخريــن يف آرائهــم
بلغــة فصيحــة خاليــة مــن األخطــاء اللغويــة والنحويــة .أ ّمــا مهــارة الكتابــة فتقــع يف املرتبــة
األخــرة مــن حيــث الرتتيــب املهــاري لتعليــم اللغــة .إن تع ّلــم 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 التعبــر 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 knowledgeســمك1998 ،م .)165 :أمــا الكتابــة مــن املنظــور الرتبــوي
فهــي «قــدرة الطــاب عــى الكتابــة املرتمجــة ألفكارهــم بعبــارات ســليمة ختلــو مــن األغــاط،
ـم تدريبهــم عــى الكتابــة بأســلوب عــى قــدر
بقــدر مــا يتــاءم مــع قدراهتــم اللغويــة ،ومــن ثـ ّ
مــن اجلــال الفنــي املناســب هلــم ،وتعويدهــم عــى اختيــار األلفــاظ املالئمــة ،ومجــع األفــكار،
وتبويبهــا ،وتسلســلها وربطهــا» (البحــة1999 ،م.)313 :
والســبب فــی اختیــار هاتــن املهارتــن هلــذه الدراســة تتم ّثــل يف أمه ّيتهــا؛ ّ
ـم
ألن مــن أهـ ّ
غايــات تعليــم اللغــات األجنبيــة هــي املحادثــة وتعتــر مهــارة إنتاجيــة .،هــذا مــن جانــب،
ومــن جانــب آخــر يــرى الباحثــون ّ
أن مهــارة املحادثــة «تشـكّل مــا يقــارب  %95مــن النشــاط
اللغــوي املــارس (الشــنطي52 :2003 ،ـ .)55ومــن هنــا يمكــن القــول بـ ّ
ـأن تلــك املهــارة هــي
الشــكل الرئيــس لالتصــال اللغــوي بالنســبة ملتع ّلــم اللغــة .و«الطالــب أو الــدارس عندمــا
يتقــن هــذه املهــارة فإنــه يســتطيع أن حيقــق اهلــدف األســمى للغــة وهــو القــدرة عــى االتصــال
باآلخريــن وإفهامهــم مــا يريد»(الغــايل ،وعبدالــه.)54 :1991 ،
أ ّمــا الكتابــة فطبــق رأی بعــض الباحثــن تعــدّ «الغايــة النهائيــة مــن تعليــم اللغــة»
خاصــة يف حيــاة الفــرد واجلامعــة كوســيلة
(العبيــدي .)42 :2009 ،وهــي «التــي تــؤ ّدي وظيفــة ّ
للفهــم واإلفهــام والتواصــل االجتامعــي ،وهتــدف يف األســاس إلــی نقــل ِ
الفكــر إلــی اآلخريــن
بوضــوح وشــفافية ،وبصــورة مبــارشة بــن املرســل واملتل ّقــي» (البصيــص.)82 :2011 ،
واخلالصــة هــي ّ
أن التّحــدث هــو الشــكل األيــر لالتّصــال بــن النّــاس ،والنّاس يســتخدمون
الــكالم أكثــر مــن الكتابــة يف عالقــات بعضهــم مــع البعــض؛ أ ّمــا الكتابــة باللغــة التــي يامرســها
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املتع ّلــم هــي الغايــة النهائيــة مــن تعليمهــا.
یــكاد یتّفــق أســاتذة اللغــة العربيــة يف إيــران علــی ّ
أن طــاب قســم اللغــة العربيــة يعانــون مــن
الضعــف يف التّحــدّ ث بالعربيــة والتواصــل مــع مــن يتحدثــون هبــذه اللغــة ،كــا أهنــم يعانــون
مــن الضعــف يف الكتابــة والتعبــر هبــذه اللغــة أيض ـ ًا ،عــى الرغــم مــن متكنهــم مــن القواعــد
الرصفيــة والنّحويــة .والواقــع ّ
أن العامــل الرئيــس هلــذه املشــكلة يعــود إلــی املناهــج الســائدة
ألنــا بعيــدة ّ
كل البعــد عــن املناهــج الرتبويــة احلديثــة .ومــن الواضــح ّ
أن
يف التعليــم اجلامعــي؛ ّ
العلــوم الرتبويــة قــد أثبتــت جــدارة بالغــة يف تعليــم اللغــات األجنبيــة .وبعــد دراســة ميدانيــة
شــعرنا هبــذه املشــكلة بصــورة ملموســة لــدی طـ ّـاب قســم اللغــة العربيــة بجامعــة إعــداد
املع ّلمــن يف مدينــة أروميــة .وعلــی هــذا األســاس ،اقرتحنــا منهــج اجليغســو ـ الــذي يعــدّ مــن
املناهــج الرتبويــة احلديثــة ـ يف تعليــم مهــاريت التّحــدّ ث والكتابــة لع ّينــة طالبيــة ولتجريــب
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 التّحــدّ ث والكتابــة لــدى طــاب
املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة قبــل تطبيــق الربنامــج التجريبــي وبعــده؟
ـ مــا مــدى فاعليــة منهــج اجليغســو يف تنميــة مهــارة التّحــدّ ث لــدى طــاب قســم اللغــة العربيــة
بجامعــة إعــداد املع ّلمــن مقارنــة مــع املناهــج التقليدية؟
ـ مــا مــدى فاعليــة منهــج اجليغســو يف تنميــة مهــارة الكتابــة لــدى طــاب قســم اللغــة العربيــة
بجامعــة إعــداد املع ّلمــن مقارنــة مــع املناهــج التقليديــة؟
وتقوم الدراسة علی الفرضيات التالية:
ـ توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الذيــن يدرســون بمنهــج اجليغســو ،ومتوســط درجــات املجموعــة الضابطــة الذیــن يدرســون
باملنهــج التقلیــدي.
ـ منهــج اجليغســو مؤ ّثــر وف ّعــال يف تعليــم مهــارة التّحــدّ ث لــدی طــاب قســم اللغــة العربيــة
بجامعــة إعــداد املع ّلمــن.
ـ منهــج اجليغســو مؤ ّثــر وف ّعــال يف تعليــم مهــارة الكتابــة لــدی طــاب قســم اللغــة العربيــة
بجامعــة إعــداد املع ّلمــن.
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الدراسات السابقة
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 ّ
أن عاجلــت بعــض بحــوث تعليــم الرتمجــة والرتكيــب باســتخدام
املناهــج احلديثــة كمنهــج اجليغســو ،منهــا مــا يــي:
دراســة عيســى متقــيزاده وزمــاؤه (2011م) يف مقالــة وضحــت أســباب ضعــف
طــاب اللغــة العربيــة وآداهبــا يف املهــارات اللغويــة مــن وجهــة نظــر األســاتذة والطــاب.
توصــل هــؤالء مــن خــال دراســتهم إىل ّ
أن طــاب اللغــة العربيــة اليعانــون مــن فقــدان
الرغبــة بــل هــم يعانــون مــن أســاليب التدريــس العقيمــة.
بحــث ســاجد زارع وزمــاؤه (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 ّ
أن الطريقــة التعاونيــة أكثــر فاعليــة يف تنميــة تلــك الكفــاءة لــدی
التّالمیــذ.
كشــفت نتائــج دراســة أم ســلمة (2009م) بعنــوان «تنميــة مهــارة الــكالم بالتع ّلــم
التعــاوين علــی أســلوب املســابقة بــن املجموعــات» ّ
أن اســتخدام التع ّلــم التعــاوين علــی
أســلوب املســابقة بــن املجموعــات لــه فاعليــة يف تنميــة مهــارة الــكالم وحتســينها لطلبــة
الصــف الثامــن يف أندونســيا.
ّ
أظهــر ســعد القحطــاين (2010م) يف رســالته املاجســتری «فاعليــة اســتخدام اســراتيجية
النــص األديب لــدی طــاب الصــف الثالــث
التع ّلــم التعــاوين يف تنميــة مهــارات حتليــل
ّ
وتوصــل إلــی ّ
أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوی  0/001يف
املتوســط»
ّ
النــص األديب جمتمعــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة.
التحصيــل البعــدي ملهــارات حتليــل
ّ
أوصــت أوصــاف علــی ديــب (2011م) يف دراســتها «أثــر اســتخدام طريقــة اجليغســو
للتعلــم التعــاوين يف اكتســاب مفهــوم واســراتيج ّيات تفريــد التعليــم املعــارصة لــدی طلبــة
دبلــوم التأهيــل الرتبــوي يف كليــة الرتبيــة بجامعــة دمشــق» بــرورة اتّبــاع خطــوات منهــج
اجليغســو للتعلــم التعــاوين يف تدريــس املقــررات ملــا هلــا مــن إجياب ّيــات يف عمليــة التحصيــل
والتواصــل اإلجيــايب بــن الطلبــة.
أظهــرت نــداء فخريــة يف دراســتها (« )2016فعاليــة اســتخدام املدخــل التعــاوين (طريقــة
اجليغســو) يف تع ّلــم الرتكيــب» ّ
أن الســتخدام منهــج اجليغســو فاعليــة كبــرة يف تع ّلــم الرتكيــب
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اإلسنادي.
واملالحــظ ّ
أن بعــض الدراســات الســابقة قــد أجريــت وفقــا ملنهــج اجليغســو ،غــر ّأنــا
مل تطبــق فاعليتــه فــی تنميــة مهــارات التحــدّ ث والكتابــة؛ فلذلــك حاولنــا أن نناقــش مــدی
فاعليــة هــذا املنهــج فــی حتســن املهــارات املذكــورة.
مراجعة األدب النظري
يــرى اللغويــون ّ
أن تعليــم اللغــة يشــتمل علــی أربــع مهــارات رئيســة هــي :االســتامع،
والتّحــدث ،والقــراءة والكتابــة .هــذه املهــارات األربعــة تعــدّ املحــور الــذي يــدور حولــه
تدريــس اللغــة والنشــاطات التعليميــة اللغويــة .وقــد أثبتــت الدراســات ّ
أن مهــاريت التّحــدث
والكتابــة مهــا األصعــب بالنســبة ملــن يتع ّلــم لغــة أجنبيــة (انظــر :مدكــور1991 ،م112 :ـ.)105

والتّحــدث هــو «القــدرة عــى التعبــر الشــفوي عــن املشــاعر اإلنســانية واملواقــف االجتامعيــة،
والسياســية ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة بطريقــة وظيفيــة أو إبداعيــة ،مــع ســامة النطــق وحســن
اإللقــاء» (مدكــور2007 ،م .)151 :وتبــدو أمهيــة املحادثــة يف أهنــا أداة االتصــال الرسيــع بــن
النّــاس ،والنجــاح فيــه حيقــق كثــر ًا مــن األهــداف الرئيســة يف خمتلــف األصعــدة .ويــرى بعــض
الباحثــن أن التحــدث يعنــي إفصــاح الطالــب بلســانه عــن أفــكاره ومشــاعره وأحاسيســه
وخرباتــه ومشــاهداته بلغــة عربيــة ســليمة (انظــر :السفاســفة2010 ،م .)127 :بينــا يــری
آخــرون بأ ّنــه فــن نقــل العواطــف واالعتقــادات واالجتاهات واألفــكار واألحــداث لآلخرين،
وهــو مزيــج مــن العنــارص اآلتيــة :التفكــر بــا يتضمنــه مــن عمليــات عقليــة ،واللغــة بوصفهــا
ناقــ ً
ا لألفــكار واملشــاعر ،والصــوت حلمــل الكلــات واألفــكار (انظــر :عطيــة وآخــرون،
2012م.)89 :
أ ّمــا الكتابــة فهــي أهــم فــرع يف اللغــة العربيــة والغايــة النهائيــة بــن املهــارت اللغويــة
مجيعهــا« .فــإذا كانــت املطالعــة تــزود القــارئ باملــادة اللغويــة والقافيــة ،وإذا كانــت النصــوص
منبعــ ًا للثــروة األدبيــة ،وإذا كانــت القواعــد النحويــة وســيلة لصــون اللســان والقلــم عــن
اخلطــأ ،وإذا كان اإلمــاء لرســم الكلــات واحلــروف رســا صحيحـ ًا ،فــإن التعبــر غايــة هــذه
الفــروع جمتمعة»(الدليمــي وآخــرون2003 ،م.)200 :
مهمتــان بالنســبة ملتع ّلــم اللغــة األجنبيــة
يتضــح ممّــا ســبق أن مهــاريت التحــدث والكتابــة ّ
إذ ينتــج مــن خالهلــا رســالة أو فكــرة يريــد إيصاهلــا للمخاطــبّ .
وكل واحــد مــن هاتــن
املهارتــن مهــارة مركبــة ونشــاط عقــي ال حيــدث تع ّلمهــا بــن يــوم وليلــة ،بــل حيتــاج إلــی
املامرســة واجلهــد واحلكمــة مــا ينبغــي أن يملكــه متع ّلــم اللغــة.
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وال شــك ّ
أن اختيــار الطرائــق العقيمــة يف التدريــس يزيــد األمــر صعوبــة؛ وكــا ســبق فــی
توصلــوا مــن خــال دراســاهتم إىل ّ
الدراســات الســابقة ّ
أن طــاب
أن بعــض الباحثــن قــد ّ
أي يشء آخــر( .انظــر:
اللغــة العربيــة يعانــون مــن ضعــف التدريــس العقيمــة أكثــر مــن ّ
متق ـيزاده وآخــرون .)179 :1395 ،فمــن هــذا املبــدأ نــرى ّ
أن تدريــس اللغــة العربيــة وفــق
منهــج اجليغســو يســتطيع أن يعـ ّـوض النقائــص املوجــودة يف املناهــج األخــری يف تعليــم اللغــة
العربيــة بالنســبة للطــاب اإليرانيــن ،ویســاعدهم يف التغ ّلــب علــی ضعفهــم يف مهــاريت
التحــدّ ث والكتابــة .هــذا املنهــج الــذي حيــاول تنميــة املهــارات اجلامعيــة لــدی املتعلمــن هــو يف
طورهــا اليــوت ارونســون (Elliot
احلقيقــة تقنيــة جــاءت هبــا احلركــة الرتبويــة املعــارصة؛ وقد ّ
 )Aronsonعــام  1978للمیــاد .يطلــق علــی منهــج اجليغســو ترتيــب املهــام املتقطعــة أيضـ ًا،
مكونــة مــن
بأنــا «اســراتيجية تقســيم الطلبــة إلــی جمموعــات صغــرة ّ
عرفــه جونســون ّ
وقــد ّ
بمهمــة فرعيــة ،وبعــد إنجازهــا يعــودون للمجموعــة
(3ـ )6طــاب ،تك ّلــف كل جمموعــة
ّ
توصلــوا إليهــا يف أثنــاء الــدرس»( .جونســون وآخــرون،
األساســية ليتناقشــون يف النتائــج التــي ّ
 .) 32 :1995إذن يعــدّ اجليغســو طريقــة تعاونيــة تؤكّــد عــى مشــاركة الطــاب للوصــول
إىل التع ّلــم مــن خــال تقســيمهم إىل جمموعــات صغــرة «يعملــون مع ـ ًا مــن أجــل تضخيــم
جهودهــم وحتقيــق أهدافهــم والتعليــم والتعلــم املتبــادل بينهــم» (البغــدادي.)212 :2005 ،
وينتــج عــن املســاعي التعاونيــة ،قيــام املتعلمــن بالعمــل بنشــاط لتحقيــق األهــداف املشــركة
ـي بالفائــدة،
بحيــث يســتفيد مجيــع األعضــاء مــن جهــود بعضهــم بعضــا (نجاحــك يعــود عـ ّ
ونجاحــي يعــود عليــك بفائــدة كذلــك) مدركــن أن ّ
كل أعضــاء املجموعــة يشــركون يف
مصــر واحــد (إمــا أن ننجــو مجيعــا أو نغــرق مجيعــا) ومدركــن أن إنجــاز أي واحــد منهــم
ناتــج عــن جهــوده الشــخصية وجهــود زمالئــه يف املجموعــة» (انظــر :جونســون وآخــرون،
1 :1995ـ.)5
ّ
أهــم ميــزة نالحظهــا يف منهــج
ولــكل طريقــة يف التدريــس مزايــا متيزهــا عــن غريهــا؛ ّ

اجليغســو هــي تعويــد الطــاب عــى العمــل التعــاوين ومســاعدة بعضهــم بعضــ ًا .وامليــزة
األخــرى هــي ّ
أن الطالــب ليــس مســؤوالً عــن تعليــم نفســه فقــط ،بــل هــو يســاعد الطــاب
اآلخريــن يف جمموعتــه بتشــكيل فِــرق ختصصيــة .وهــذا األمــر يعطيهــم الفرصــة لتدريــب
بغــض النظــر عــن الفــروق الفرديــة
يقســم األدوار بــن الطــاب ّ
املهــارات .هــذ املنهــج ّ
ويشــجعهم للعمــل جمتمعــن متعاونــن .والالفــت للنظــر يف هــذه الطريقــة هــو أن عمليــة
ّ
التعليــم والتعلــم جتــري يف أجــواء مرحيــة خاليــة مــن القلــق وتكـ ّـون عالقــة وديــة بــن الطلبــة
يف املجموعــة.
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الطريقة
ّ
إن املنهــج املتبــع يف هــذه الدراســة هــو املنهــج شــبه التجريبــي ،وهــو األقــرب واملالئــم لبحوث
العلــوم اإلنســانية ،ومنهــج علمــي يســتطيع الباحــث بواســطته أن يعــرف أثــر املتغــر املســتقل
(منهــج اجليغســو للتعلــم التعــاوين والتدريــس التقليــدي) عــى املتغــر التابــع (مهــاريت
التّحــدث والكتابــة).
جمتمع وعينة الدراسة
يشــتمل املجتمــع األصــي للبحــث مجيــع طــاب قســم اللغــة العربيــة بجامعــه إعــداد املع ّلمــن
مدينــة أروميــة يف الفصــل الثــاين مــن العــام الــدرايس  2018-2017يف مــا ّديت املحادثــة
وزعتهــا اجلامعــة بشــكل عشــوائي
واإلنشــاء .أمــا عينــة البحــث يبلــغ عددهــا  48طالبــ ًا ّ
عــى جمموعتــن بالتســاوي؛ فلذلــك اخرتنــا املجموعــة األولــی كمجموعــة جتريبيــة درســت
املحادثــة واإلنشــاء وفق ـ ًا ملنهــج جيغســو ( 24طالب ـ ًا) وجمموعــة ضابطــة درســتهام بالطريقــة
التقليديــة ( 24طالبــ ًا).
أداة الدراسة

ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة والتح ّقــق مــن فرضياهتــا ،اســتخدمنا االختبــار القبــي pre

 – testلتحديــد مــدى توافــر مهــاريت الــكالم والكتابــة لــدى طــاب املجموعــة التجريبيــة
والضابطــة ،كــا اســتخدمنا االختبــار البعــدي  post-testملعرفــة أثــر منهــج اجليغســو يف
تنميــة هاتــن املهارتــن لــدی الطــاب .وجديــر بالذكــر ّ
أن االختباريــن القبــي  /البعــدي
قــد أعددنامهــا ســابق ًا وعرضنامهــا عــى بعــض األســاتذة اجلامعيــن وقمنــا بتنقيحهــا بعــد
توصياهتــم .وللتحقــق مــن صــدق االختبــار فقــد عــرض بصورتــه األوليــة عــى جمموعــة مــن
ذوي االختصــاص يف جمــال اللغــة العربيــة ومناهــج تدريســها يف اجلامعــات اإليرانية(جامعتــي
أصفهــان وبوعــي ســينا) .ويف ضــوء مــا أبــداه املحكمــون مــن ملحوظــات قــام الباحــث
ـم التّأكــد مــن ثبــات األداة املســتخدمة يف الدراســة مــن خــال
بالتعديــات املناســبة .ولقــد تـ ّ
اســتخراج معامــل كرونبــاخ آلفــا لالتّســاق الداخــي ألســئلة الدراســة ذات املقاييــس املتعــددة
ـدل علــی مســتوی عـ ٍ
النقــاط ،وقــد بلــغ  0/92وهــی نســبة تـ ّ
ـال مــن ثبــات أداة القيــاس.
تــم تدريــس مــاديت املحادثــة واإلنشــاء ملــدة اثنــي عــر أســبوع ًا
يف هــذه الدراســة ّ
ملجموعتــن ،املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة .تلقــى املجموعــة الضابطــة هاتــن
املادتــن عــى الطريقــة التقليديــة وهــي تتمثــل يف املحــارضة والرتمجــة غالب ـ ًا .أمــا املجموعــة
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ـم تعليمــه عــى منهــج اجليغســو .وبعــد انتهــاء فــرة التعليــم أختــر الطلبــة
التجريبيــة فقــد تـ ّ
للحصــول عــى النتيجــة ومــدى فاعليــة هــذا املنهــج يف تدريــس املحادثــة واإلنشــاء.
يف اختبــار املحادثــة ســئل كل طالــب ســتة أســئلة شــفهية ،واإلجابــات كانــت شــفهية
ـم حتليلهــا بعــد انتهــاء االختبــار .وكانــت هنــاك ثالثــة
أيض ـ ًا .وقــد سـ ّ
ـجلت اإلجابــات ليتـ ّ
عــا يف نفســه ،األســلوب التعبــري،
معايــر إلعطــاء الدرجــة .مقــدرة الطالــب يف التعبــر ّ
واملســتوى الصــويت .والدرجــات كانــت يف ثالثــة مســتويات أيضـ ًا :ج ّيــد ومتوســط وضعيف.
عــى ســبيل املثــال كان هنــاك معيــاران لتحليــل التعبــر عـ ّـا يف النفــس .األول :ارتبــاط األفــكار
بعضهــا بالبعــض .الثــاين :مالحظــة الرتتيــب والتسلســل يف األفــكار الفرعيــة.
أمــا يف درس اإلنشــاء فقــد كانــت هنــاك أربعــة أســئلة لــكل طالــب .الســؤال األول كتابــة
رســالة لصديــق خــارج البــاد والدعــوة منــه لزيــارة األمكنــة التارخييــة والســياحية يف إيــران.
والســؤال الثــاين هــو تلخيــص نــص مقــدّ م هلــم .والســؤال الثالــث كتابــة قصــة قصــرة حــول
تــم تعيينــه مــن قبــل .أ ّمــا الســؤال الرابــع فوصــف مــكان تارخيــي ســياحي.
موضــوع قــد ّ
واملعيــار لتحليــل اإلجابــة عــن كل ســؤال خيتلــف عــن اآلخــر .عــى ســبيل املثــال ،كانــت
املعايــر لتحليــل الرســالة هــي مالحظــة األصــول يف كتابــة الرســائل ،منهــا أن تكــون املقدمــة
مالئمــة مــع املوضــوع ،وضــوح الغايــة ،وأن تكــون النتيجــة يف مســتوى عــال.
فاعلية استخدام منهج اجليغسو التعاوين عىل تنمیة مهاريت التّحدّ ث والكتابة ...

إجراءات التدريس بمنهج اجليغسو
ّ
إن اخلطوات التي اتّبعناها يف هذه الدراسة هي:
وزعنــا
ـم ّ
قســمنا عينــة الدراســة علــی أربــع جمموعــات أصليــة غــر متجانســة يف التحصيــل ،ثـ ّ
ـ ّ
بطاقــات العمــل بينهــم مــن 6ـ.1
جتمــع ّ
كل طالــب مــن داخــل املجموعــات األصليــة
ـم تشــكيل الفــرق التخصصيــة بحيــث ّ
ـ تـ ّ
قســمنا الــدّ رس إلــی عــدد مــن األجــزاء
ثــم ّ
مــع الطــاب الذيــن حيملــون نفــس الرقــمّ .
كل طالــب يف ّ
وفقــ ًا لعــدد األفــراد يف الفــرق التخصصيــة ،وك ّلفنــا ّ
كل فرقــة بجــزء مــن
املــادة الدراســية بحيــث يكــون مســؤوالً فقــط عــن جزئــه مــن دون أن ي ّطلــع علــی األجــزاء
األخــرى ،واعتربناهــم خــراء بمواضيعهــم اخلاصــة هبــم حيــث يــدرس ّ
كل خبــر اجلــزء
اخلــاص بــه لآلخريــن.
ـ ويف اخلتــام يقــوم الطــاب يف جمموعــة اخلــراء التــي ينتمــون إليهــا بمناقشــة النقــاط األساســية
التــي ترتبــط بجزئهــم ،ثــم يعــود ّ
كل منهــم إىل جمموعــات اجليغســو األصليــة ويقــوم بــرح
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
الطــاب أن املوضــوع جــدي وأن دور كل فــرد يف املجموعــة مهــم ومكمــل لآلخريــن.
(انظــر :فخريــة6102 ،م71 :ـ .)61يــأيت يف الشــكل اآليت اخلطــوات التــي ســبق رشحهــا:

ومــن خــال مــا ســبق يتضــح أن التعليــم بمنهــج اجليغســو يســتطيع أن حيقــق األهــداف
التعليميــة خاصــة يف املــدارس واجلامعــاتّ .
ألن الطالــب يف جمموعــات اجليغســو ال يفكّــر
بتعلــم نفســه فقــط ،بــل حيــاول مســاعدة زمالئــه عــى التعلــم مــن خــال تنســيق اجلهــود
والتعــاون معــا عــى إنجــاز املهــام املوكلــة إليهــم.
حتليل البيانات
أمــا بالنســبة لتحليــل البيانــات فقمنــا بذلــك باســتخدام برنامــج  SPSSواختبــار حتليــل
التغايــر املصاحــب املتعــدد ّ
االتــاه ( )MANCOVAواختبــار حتليــل التغايــر.ANCOVA
اســتفدنا مــن هــذه الدراســة أن الفــروق بــن مــؤرشات التّحــدث والكتابــة بطريقتيــه التقليديــة
واجليغســو ،عــن حتليــل التغايــر متعــدد املتغـ ّـرات .وقــد ّقررنــا مســتوى داللــة  0.05<pلــر ّد
الفرضيــة الصفريــة ،وقمنــا باســتخدام مربــع معامــل إيتــا اجلزئــي .Partial eta squared
ّ
واألقــل منــه داال عــى التأثــر الصغــر ،و
يكــون مقــدار مربــع إيتــا اجلزئــي (، )0/01
( )0/04داال عــى التأثــر املتوســط ،و ( )0/10واألكثــر منــه داال عــى التأثــر الكبــر.
()Huberty, 2002
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عرض النتائج
تــم حســاب املتوســطات احلســابية ألداء أفــراد املجموعتــن
الختبــار فرضيــات الدراســة ّ
التجريبيــة والضابطــة عــى االختبــار البعــدي ملهــاريت التّحــدث والكتابــة.

األوىل
نتائج اختبار الفرضية ّ
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة
الذيــن يدرســون بطريقــة اجليغســو التعاونيــة ،ومتوســط درجــات املجموعــة الضابطــة الذيــن
يدرســون بالطريقــة التقليديــة.
اســتفدنا مــن دراســة الفــروق بــن مــؤرشات التّحــدث والكتابــة بطريقتــي التقليديــة
واجليغســو ،عــن حتليــل التغايــر ملتعــدد املتغـ ّـرات .وقــد ّقررنــا مســتوى داللــة  50.0<pلــر ّد
الفرضيــة الصفريــة ،وقمنــا باســتخدام مربــع معامــل إيتــا اجلزئــي .Partial eta squared
ّ
واألقــل منــه داال عــى التأثــر الصغــر ،و
يكــون مقــدار مربــع إيتــا اجلزئــي (، )0/10
( )0/40داال عــى التأثــر املتوســط ،و ( )0/01واألكثــر منــه داال عــى التأثــر الكبــر.
()2002 ,ytrebuH

اســتعرض قبــل تقديــم اختبــار حتليــل التغايــر متعــدد املتغـ ّـرات  ،نتائــج اختبــار «ليفــن»
لدراســة جتانــس التبايــن بــن مــؤرشات مهــاريت التّحــدث والكتابــة بطريقتــي اجليغســو
والتقليديــة يف اجلــدول ()1التــايل.
اجلدول( )1نتائج اختبار «ليفن» لدراسة جتانس التباين بني مؤرشات مهاريت الكتابة والكالم بطريقتي
اجليغسو والتقليدية

املؤرش
االختبار البعدي
للتحدث
االختبار البعدي
للكتابة

قيمة اختبار F
ليفني

df1
(درجة حرية )1

df2
(درجة حرية )2

قيمة
الداللة

5/309

1

46

0/26

2/242

1

46

0/141

يالحــظ مــن اجلــدول ّ 1
ملتغــر التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارة
أن قيمــة اختبــار  Fليفــن
ّ
الــكالم تكــون ( ،)5/903وهــذا ّ
يــدل عــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة.
وعــى هــذا ،يكــون التبايــن هلــذا املتغــر مســاوي ًا يف املجموعتــن .ويف اجلــدول رقــم  2جــاءت
نتائــج اختبــار ام باكــس ( )m boxلدراســة تســاوي مصفوفــة التغايــر للمتغــرات التابعــة بــن
املجموعتــن.
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اجلدول( )2دراسة فرضية جتانس مصفوفة التغاير

قيمة m box
18/585

 Fاملحسوبة
5/903

مستوى الداللة
0/288

Df1

P

87

يتّضــح مــن نتائــج اجلــدول () 2عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد
مســتوى( ،) 05/0>pوهــذا يـ ّ
ـدل عــى مراعــاة رشط جتانــس مصفوفــة التغايــر5.903=F( .
و  .)05/0>pوقــد جــاء يف اجلــدول( )3نتائــج اختبــار حتليــل التغايــر متعــدد املتغــرات.
املتغــرات املتعلقــة بمــؤرشات مهــاريت
اجلــدول ( )3نتائــج اختبــار حتليــل التغايــر متعــدد
ّ
الكتابــة والــكالم بطريقتــي اجليغســو والتقليديــة
اختبار

احلجم

قيمة F

اثر بيالئي
المدای ويكلز
اثر هوتلينغ
أكرب جذر لـ
«رويز»

0/757
0/243
3/109

2/666
2/666
2/666

3/109

2/666

Df2

(درجة حرية (درجة حرية
اخلطأ)
الفرضية)
43
2
43
2
43
2
2

43

مربع ايتاء
اجلزئي

مستوى
الداللة
0/001
0/001
0/001

0/75
0/75
0/75

0/001

0/75

تظهــر مــن نتائــج اجلــدول(( )3اختبــار  Fلتحليــل التغايــر متعــدد املتغـ ّـرات )2/666
وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عــى مســتوى  0/100يف دراســة مــؤرشات مهــاريت
التّحــدث والكتابــة بطريقتــي اجليغســو والتقليديــة .فلذلــك يمكــن القــول بـ ّ
ـأن هنــاك فــروق
ذات داللــة إحصائيــة يف تدريــس مهــاريت التحــدّ ث و الكتابــة بطريقتــي اجليغســو والتقليديــة.
وقــد جــاء يف اجلــدول ( )4نتائــج حتليــل التغايــر متعــدد املتغـ ّـرات لدراســة متوســطات
ألي مــن مهــارات
درجــات طــاب املجموعــة التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار البعــدي ّ
التّحــدث والكتابــة .كــا يظهــر مــن اجلــدول نفســهّ ،
أن معامــل مربــع إيتــا اجلزئــي  0/57تبـ ّـن
املتغــرات التابعــة .فلذلــك يكــون للعضويــة اجلامعيــة أثــر كبــر عــى مــؤرشات
التغيــر يف
ّ
مهــارات التّحــدث والكتابــة.
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املتغيات لفروق متوسطات درجات الطالب يف مهاريت التّحدث
اجلدول()4نتائج حتليل التغاير متعدد ّ
والكتابة
املؤرش

SS1

املجموعة

 SSخطأ

 MSخطأ

MS2

P

F

348/803

348/803

622/759

1224/334

4/312

106/407

2469/513

29467/739

53/203

0/001

4/244

0/000

0/63

االختبار
البعدي للكتابة

0/43

االختبار
البعدي
للتّحدث

مربع
إيتا

يظهــر مــن اجلــدول ( ) 4وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عــى مســتوى  0/100يف
اختبــار  Fملــؤرشات مهــارة الــكالم التــي بلغــت ( )4/213و مهــارات الكتابــة التــي بلغــت
( .)4/442يتّضــح مــن هــذه النتائــج ّ
أن هنــاك فــروق ذات داللــة بــن درجــات الطــاب
الذيــن درســوا بالطريقــة التقليديــة والذيــن درســوا بطريقــة اجليغســو التعاونيــة.
نتائج اختبار الفرضية الثانية
منهــج اجليغســو التعــاوين مؤ ّثــر وفاعــل يف تدريــس مهــارة الكتابــة عنــد طــاب قســم اللغــة
العربيــة بجامعــة فرهنكيــان.
اســتخدم لدراســة تأثــر منهــج اجليغســو عــى املهــارات الكتابيــة حتليــل التغايــر األحــادي
( .)AVOCNA yaw-enoويتّضــح مــن النتائــج احلاصلــة الختبــار «ليفــن» يف دراســة

جتانــس التغايــر للمهــارات الكتابيــة أنّــه ليســت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن
درجــات طــاب املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة .)341.0 <p , 22.2=f(.وقــد جــاء يف
اجلــدول ( )5نتائــج حتليــل التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــاب املجموعتــن
الضابطــة والتجريبيــة يف االختبــار البعــدي للمهــارات الكتابيــة مقارنــة بدرجــات االختبــار
القبــي لطــاب املجموعــة الضابطــة.
اجلــدول(  )5نتائــج حتليــل التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــاب املجموعتــن
الضابطــة والتجريبيــة يف املهــارات الكتابيــة
SS
(التجربی)

SS
اخلطأ

MS
(التجريب)

MS
اخلطأ

F

P

32/267

14/433

32/267

0/321

100/608

0/000

القوة
حجم األثر
اإلحصائية
0/49

1

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 89 1440/1397
يظهــر مــن اجلــدول  5الــذي جــاء فيــه نتائــج اختبــار  Fللمهــارات الكتابيــة ،أهنــا قــد
بلغــت يف االختبــار البعــدي ( )001/806وبذلــك تكــون هلــا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
 ، 000.0وهــذا يــدل عــى ّ
أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن يف
ّ
تبــن
املهــارات الكتابيــة .كــا يظهــر مــن نتائــج اجلــدول
()5أن منهــج اجليغســو التعاونيــة ّ
 0/94مــن التغيــرات للمهــارات الكتابيــة .إضافــة عــى ذلــك ّ
تــدل القــوة اإلحصائيــة ّ
أن
حجــم التبايــن مناســب.
يظهــر مــن دراســة نتائــج املتوســطات املعدلــة ّ
أن متوســطات املجموعــة التجريبيــة يف
املهــارات الكتابيــة تكــون ( ،)51/210يف حــن ّ
أن متوســطات املجموعــة الضابطــة يف نفــس
املهــارات تكــون ( )31/53فهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة .فعــى أســاس هــذه النتائــج
يمكــن القــول ّ
إن منهــج اجليغســو يف التدريــس كان ذا آثــار اجيابيــة عــى املهــارات الكتابيــة
لطــاب فــرع اللغــة العربيــة بجامعــة فرهنكيــان.
نتائج اختبار الفرضية الثالثة
منهــج اجليغســو التعــاوين مؤ ّثــر وفاعــل يف تدريــس مهــارة التّحــدّ ث عنــد طــاب قســم اللغــة
العربيــة بجامعــة فرهنكيــان.
اســتخدم لدراســة تأثــر منهــج اجليغســو عــى مهــارة التّحــدث ،حتليــل التغايــر األحــادي
 .AVOCNA yaw-enoويتّضــح مــن النتائــج احلاصلــة الختبــار «ليفــن» يف دراســة جتانــس

التغايــر للمهــارات الكالميــة أ ّنــه ليســت هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــات
طــاب املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة .)62.0 <p , 023.5=f ( .وقــد جــاء يف اجلدول
()6نتائــج حتليــل التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــاب املجموعتــن الضابطــة
والتجريبيــة يف االختبــار البعــدي ملهــارة التّحــدث مقارنــة بدرجــات االختبــار القبــي لطــاب
املجموعــة الضابطــة.
اجلدول ( )6نتائج حتليل التغاير األحادي يف دراسة فروق درجات طالب املجموعتني الضابطة والتجريبية يف
املهارات الكتابية
SS
(التجربی)

SS
اخلطأ

MS
(التجريب)

MS
اخلطا

13/749

17/160

13/749

0/381

F

P

القوة
حجم
األثر اإلحصائية

0/59 0/000 36/057

1

يظهــر مــن اجلــدول  6الــذي جــاء فيــه نتائــج اختبــار  Fملهــارة التّحــدث ،أهنــا قــد بلغــت يف
االختبــار البعــدي ( )63/750وبذلــك تكــون هلــا داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى 000.0

90
 ،وهــذا يــدل عــى ّ
أن هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن يف املهــارات
الكالميــة .كــا يظهــر مــن نتائــج اجلــدول ّ 6
أن منهــج اجليغســو التعــاوين یبـ ّـن  0/95مــن
التغيــرات للمهــارات الكالميــة .إضافــة عــى ذلــك تـ ّ
ـدل القــوة اإلحصائيــة ّ
أن حجــم التبايــن
مناســب.
يظهــر مــن دراســة نتائــج املتوســطات املعدلــة ّ
أن متوســطات املجموعــة التجريبيــة يف
املهــارات الكالميــة تكــون ( ،)51/532يف حــن ّ
أن متوســطات املجموعــة الضابطــة يف
نفــس املهــارات تكــون ( )41/461فهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة .فعــى أســاس هــذه
النتائــج يمكــن القــول ّ
إن منهــج اجليغســو يف التدريــس كان ذا آثــار اجيابيــة عــى املهــارات
الكالميــة لطــاب فــرع اللغــة العربيــة.
فاعلية استخدام منهج اجليغسو التعاوين عىل تنمیة مهاريت التّحدّ ث والكتابة ...

مناقشة النتائج
أظهــرت نتائــج حتليــل التغايــر متعــدد املتغـ ّـرات لفــروق متوســطات درجــات الطــاب يف
مــؤرشات مهــاريت التّحــدث والكتابــة ( )2/666علی مســتوی  0/001داللــة إحصائية .كام
أظهــرت ّ
أن قيمــة املتوســطات احلســابية لطــاب املجموعــة التجريبيــة أكــر مــن املتوســطات
احلســابية للمجموعــة الضابطــة ،وكانــت الفــروق ذات داللــة إحصائيــة لصالــح املجموعــة
ـم تدريســها باســتخدام منهــج اجليغســو.
التجريبيــة التــي تـ ّ
كــا الحظنــا مــن حتليــل نتائــج التغايــر األحــادي يف دراســة فــروق درجــات طــاب
املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف املهــارات الكتابيــة ّ
ملتغــر
أن قيمــة اختبــار  Fليفــن
ّ
التطبيــق البعــدي الختبــار مهــارة التّحــدّ ث تكــون ( ،)63/750وكانــت ملهــارة الكتابــة
( )001/806وتعــدّ هــذه القيمــة ذات دال ّلــة إحصائيــة .كــا أظهــرت النتائــج ّ
أن قــدرة
الطــاب يف املجموعــة التجريبيــة علــی تع ّلــم املهــارات املرتبطــة بالتّحــدث و الكتابــة أكــر
مــن املجموعــة الضابطــة ،بنــا ًء علــی درجــة املتوســطة يف املجموعــة التجريبيــة حيــث بلغــت
( )51/210و ( )51/532علــی الرتتيــب ،يف حــن بلــغ متوســط درجــات املجموعــة
الضابطــة يف تلــك املهــارات ( )31/53و ( )41/461علــی الرتتيــب ،وهــذا ّ
يــدل علــی
وجــود فــروق ذات داللــة .ويتّضــح مــن هــذه النتائــج الدا ّلــة إحصائ ّي ـ ًا ّ
أن منهــج اجليغســو
الــذي ط ّبــق علــی املجموعــة التجريبيــة كان لــه داللــة إحصائيــة مقابــل املنهــج العــادي الــذي
ط ّبــق علــی املجموعــة الضابطــة ،وبالتــايل أ ّدی إلــی زيــادة اإلنجــاز يف تنميــة املهــارات املرتبطــة
للتّحــدث والكتابــة .وأخــر ًا تتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســات أم ســلمة ( )9002و
ســعد القحطــاين ( )0102و أوصــاف علــی ديــب ( )1102و نــداء فخريــة ( )6102التــي

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة الثالثة ،العدد اخلامس ،خریف وشتاء 91 1440/1397
أكــدت علــی فاعليــة منهــج اجليغســو (التعــاوين) يف تنميــة مهــارات املتع ّلمــن يف الــدروس
املختلفــة.
التوصيات
نــويص يف اخلتــام مصممــي املناهــج التعليميــة مراعــاة منهــج اجليغســو يف تصميــم مناهــج
اللغــة العربيــة ،كــا نقــرح رضورة عقــد دورات تدريبيــة ألســاتذة اللغــة العربيــة يف التعـ ّـرف
خاصــة اجليغســو وتوظيفهــا لتنميــة املهــارات اللغويــة.
علــی االســراتيجيات التعاونيــة ّ
املصادر و املراجع

أ ّم ســلمة .)2009( .تنميــة مهــارة الــكالم بالتّعلــم التعــاوين علــی أســلوب املســابقة بــن املجموعــات.
رســالة ماجيســر .جامعــة مالــك إبراهيــم اإلســامية احلكوميــة .مجهورية أندونيســيا.
البحــة ،عبدالفتــاح .)1999( .أصــول تدريــس العربيــة بــن النظريــة واملارســة يف املرحلــة األساســية
العليــا .ط .1عــان .دارالفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.

البصيــص ،حاتــم حســن .)2011( .تنميــة مهــارات القــراءة والكتابــة :اســراتيج ّيات متعــددة
للتدريــس والتقويــم .منشــورات اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب .وزارة الثقافــة .دمشــق.
البغدادي ،حممدرضا .)2005( .التعلم التعاوين .دار الفكر العريب .القاهرة.

جونســون ،ديفيــد ،وجونســون ،روجــر ،وهوليــك ،إديفيــد .)1995( .التعلــم التعــاوين .ترمجــة:
مــدارس الظهــران األهليــة .ط .1اململكــة العربيــة الســعودية .الظهــران .دار الرتكــي للتوزيــع والنــر.

ديــب ،أوصــاف عــي« .)2011( .أثــر اســتخدام طريقــة جغســو للتعلــم التعــاوين يف اكتســاب مفهــوم
واســراتيجيات تفريــد التعليــم املعــارصة لــدى طلبــة دبلــوم التأهيــل الرتبــوي يف كليــة الرتبيــة بجامعــة
دمشــق» .جملــة جامعــة ترشيــن والدراســات العلميــة .سلســلة اآلداب والعلــوم اإلنســانية .املجلــد
 .33العــدد .3

زارع ،ســاجد ،نرگــس گنجــی ،و مریــم جالئــی« .)1396( .فاعليــة الطريقــة التعاونيــة يف تنميــة
كفــاءة الرتمجــة لــدی متع ّلمــي اللغــة العربيــة يف املــدارس اإليرانيــة :طــاب املرحلــة الثالثــة الثانويــة
بمحافظــة فــارس نموذجــا» .جملــة اجلمعيــة اإليرانيــة للغــة العربيــة وآداهبــا .فصليــة علميــة حمكمــة.
العــدد .45
السفاسفة ،عبدالرمحن .)2010( .طرائق تدريس اللغة العربية .عامن .مكتبة الفالح للنرش.

ســمك ،حممدصالــح .)1998( .فن التدريــس للرتبيــة اللغويــة وانطباعاهتــا املســلكية وأنامطهــا
العمليــة .القاهــرة .دار الفكــر العــريب.

الشــنطى ،حممــد .)2003( .املهــارات اللغويــة :مدخــل إىل خصائــص اللغــة العربيــة و فنوهنــا .حائــل:
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دار األندلس.

العبيــدي ،خالــد خاطــر ســعيد .)2009( .فاعليــة نشــاطات قائمــة علــی عمل ّيــات الكتابــة يف تنميــة
األول املتوســط .رســالة دكتــوراه .كليــة الرتبيــة .جامعــة
القصــة لــدی تالميــذ الصــف ّ
مهــارات كتابــة ّ
أم القــری .مكــة املكرمــة .الســعودية.

عطيــة ،مجــال  ،أبولبــن ،وجيــه ،برنامــج قائــم عــى املدخــل التفــاويض يف تنميــة مهــارات التعبــر
الشــفوي لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة باملدينــة املنــورة ،جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة بنهــا ،املجلــد
 ،23العــدد 395 ،91ـ.436

الغــايل ،نــارص عبــداهلل ،وعبداملجيــد عبدالــه .)1991( .أســس إعــداد الكتــب التعليميــة لغــر
الناطقــن بالعربيــة .الريــاض .دار الغــايل.
فخريــة ،نــداء .)2016( .فعاليــة اســتخدام املدخــل التعــاوين (طريقــة جيكســو) يف تع ّلــم الرتكيــب.
جامعــة رشيــف هدايــة اهلل اإلســامية احلكوميــة .جاكرتــا.

القحطــاين ،ســعد .)1430( .فاعليــة اســتخدام إســراتيجية التعلــم التعــاوين يف تنميــة مهــارات حتليــل
النــص األديب لــدی طــاب الصــف الثالــث املتوســط .رســالة ماجيســر .جامعــة أم القــری .قســم
ّ
املناهــج وطــرق التدريــس.

متقــي زاده ،عيســی ،دانــش حممــدی ركعتــی ،حمســن شــرازیزاده« .)1389( .حتلیــل و بررســی
عوامــل ضعــف دانشــجویان رشــته زبــان و ادبیــات عربــی در مهارتهــای زبانــی از دیــدگاه اســتادان
و دانشــجویان ایــن رشــته» .فصلنامــه پژوهشهــای زبــان و ادبیــات تطبیقــی .شــاره .1

مدكور ،علی .)1991( .تدريس فنون اللغة العربية .القاهرة ،دار الشواف.

مدكور ،عيل .)2007( ،طرق تدريس اللغة العربية .دار املسرية للنرش والتوزيع .عامن ـ األردن.
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 -1استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه فرهنگیان ،ایران.
 -2دانشیار بخش علوم تربیتی ،دانشگاه ارومیه ،ایران.

 -3استادیار بخش زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه بوعلی همدان ،ایران.

چكیده

پژوهــش حاضــر بــه مقایســۀ اثربخشــی روش تدریــس مبتنــی بــر رویکــرد مشــارکتی جیگســاو و رویکــرد
ی گفتــاری و نوشــتاری دانشــجویان رشــتۀ زبــان عربــی دانشــگاه فرهنگیــان
ســنتی ،بــر آمــوزش مهارتهــا 
(مطالعــه مــوردی :پردیــس شــهید رجایــی ارومیــه) میپــردازد .جامعــۀ آمــاری پژوهــش ،کلیــۀ دانشــجویان
عربــی دانشــگاه فرهنگیــان پردیــس شــهید رجایــی ارومیــه در ســال تحصیلــی  96-97اســت .نمونــۀ آمــاری
پژوهــش 48 ،دانشــجوی آمــوزش زبــان عربــی اســت کــه بــه شــکل تصادفــی انتخــاب شــدند و در دو گــروه 24،
نفــر گــروه آزمایــش و  24نفــر گــروه کنتــرل ،قــرار گرفتنــد .گــروه آزمایــش ،دوازده جلســه بــا روش یادگیــری
مشــارکتی جیگســاو آمــوزش دیدنــد؛ امــا آمــوزش گــروه کنتــرل ،بــه شــیوۀ ســنتی بــود .روش پژوهــش ،نیمــه
تجربــی اســت و بــرای دســتیابی بــه اهــداف پژوهــش ،یــک واحــد یادگیــری بــر اســاس راهبــرد جیگســاو
طراحــی شــد و بــر روی  24نفــر از دانشــجویان اجــرا گردیــد .در گــردآوری دادههــا از آزمــون محقــق ســاخته
اســتفاده شــد .بــرای ســنجش روایــی پرسشــنامه ،از نظریــات اســتادان صاحبنظــر در حــوزۀ آمــوزش زبــان
عربــی اســتفاده شــد .تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نرمافــزار  SPSSو آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره

( )MANCOVAو آزمــون تحلیــل کواریانــس یکســویه ANCOVAانجــام شــد .نتایــج پژوهــش نشــان داد
کــه روش تدریــس مشــارکتی جيگســاو تأثیــر مهمــی در رشــد مهارتهــای گفتــاری و نوشــتاری دانشــجویان
رشــتۀ آمــوزش زبــان عربــی دارد .همچنیــن اختــاف آمــاری معنــیداری بیــن میانگیــن نمــرات دانشــجویان
آمــوزش دیــده بــا روش جیگســاو در مهارتهــای گفتــاری و نوشــتاری ،در قیــاس بــا دانشــجویان آمــوزش
دیــده بــه روش ســنتی وجــود دارد .میانگیــن نمــرات دانشــجویان گــروه آزمایــش در دو مهــارت نوشــتاری و
گفتــاری بــه ترتیــب ( )15/012و ( )15/235و میانگیــن نمــرات گــروه کنتــرل بــه ترتیــب ( )13/35و ()14/164
حاصــل شــد.
واژگان كلیــدی :روش تدریــس مشــارکتی جیگســاو ،روش تدریــس ســنتی ،مهارتهــای گفتــاری،

مهارتهــای نوشــتاری.
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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.
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