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اهلــدف مــن هــذه الدراســة هــو معرفــة تأثــر التدريــس القائــم عــى التعلــم التعــاوين جليغســو يف تعلــم قواعــد
اللغــة العربيــة .وتتبــع الدراســة املنهــج التجريبــي ذو التصميــم شــبه التجريبــي ،يتكــون املجتمــع اإلحصائــي
هلــذه الدراســة مــن طــاب اللغــة الفارســية وآداهبــا يف جامعــة هرمــزكان يف العــام الــدرايس .1398-1397
تــم تقســيم طريقــة أخــذ العينــات بشــكل عشــوائي إىل جمموعــات جتريبيــة وضابطــة ،باســتخدام القيــاس القبيل)
قبــل إجــراء التجربــة( ،وقيــاس بعــدي )بعــد إجــراء التجربــة) للكشــف عــن أثر املتغــر املســتقل .تكونــت عينة
الدراســة مــن ( )36طلبــة ،وتكونــت املجموعــة التجريبيــة مــن ( )18طالــب باســتخدام اســراتيجية جيغســو،
وكانــت املجموعــة الضابطــة مــن ( )18طالــب باســتخدام الطريقــة التقليديــة .أظهــرت النتائــج أن طريقــة
التعلــم التعــاوين جيغســو كطريقــة تعلــم نشــطة تدعــم احلافــز الــذايت للطــاب والتعلــم العميــق واملهــارات
االجتامعيــة .وهنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف االختبــار التحصيــي ولصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي
درســت وفــق اســراتيجية جیغســو ،وقــد أوصــت الدراســة بــرورة تطبيــق اســراتيجية جیغســو يف تدريــس
مقــرر قواعــد اللغــة العربيــة.
الكلامت الدليلية :اسرتاتيجية جیغسو ،قسم اللغة الفارسية ،التحصيل الدرايس ،قواعد اللغة العربية.

* الكاتب املسؤولrahmani6038@hormozgan.ac.ir :
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التمهید
يف الســنوات األخــرة بــدأ الرتبويــون بإعــادة النظــر يف فاعليــة طرائــق التدريس واســراتيجياته
املســتخدمة ،وخاصــة يف جمــال الرتبيــة والتعليــم ،وبيئــات التع ُّلــم واملتعلمــن ،وعنــارص
العمليــة الرتبويــة ،حيــث ازديــاد عــدد املتعلمــن ،والتغــرات التــي فرضتهــا االجتاهــات
الرتبويــة احلديثــة يف عــر املعلوماتيــة مــن اهتــام باملعلــم كمحــور للعمليــة التع ُّلميــة ،إىل
االهتــام باملتعلــم باعتبــاره فــرد َا عوض ـ ًا عــن كونــه رق ـ ًا بــن جمموعــة مــن املتعلمــن .وكل
ذلــك مــن أجــل رفــع مســتوى التحصيــل العلمــي لــدى املتعلمــن ،نظــر ًا ألمهيتــه وملــا يرتتــب
عــى نتائجــه مــن قــرارات حاســمة يف حياهتــم .والتحصيــل يف إطــاره الواســع يشــمل اكتســاب
املعرفــة وعمليــات الفكــر والعواطــف املختلفــة ،بــا يف ذلــك االجتاهــات والقيــم ومهــارات
النفــس احلركيــة ،ومجيعهــا مــن عوامــل تكويــن شــخصية الفــرد كــا حيــدد التحصيــل
إىل درجــة غــر قليلــة القيمــة االجتامعيــة واالقتصاديــة للفــرد ،وحيــرص كل جمتمــع عــى
التحصيــل ويعطيــه أمهيــة بالغــة ،ويراقــب املؤسســات الرتبويــة ويدقــق عــى مــا أنتجــه مــن
نوعيــة املتخرجــن منهــا .فالتحصيــل يعكــس نتاجــات التعليــم والتعلــم التــي تســعى إليهــا
املؤسســات الرتبويــة ويــدل مســتوى املتخــرج ،عــى كفايــات تلــك املؤسســات وقدرهتــا عــى
بلــوغ أهدافهــا( احليلــة.)169 :2007،
إن املتتبــع للتدريــس يف بعــض جامعاتنــا يالحــظ أن األســلوب الســائد يف تعليــم قواعــد
اللغــة العربيــة هــو األســلوب التقليــدي القائــم عــى احلفــظ والتلقــن ،ويعتــر الطلبــة وعــا ًء
حلفــظ املعلومــات واســرجاعها ،وال شــك أن هــذا األســلوب ال يتامشــى مــع التطــورات
الرتبويــة احلديثــة ،وال يلبــي ميــول ورغبــات الطلبــة ،وال يثــر دافعيتهــم إىل التعلــم ،بــل إنــه
قــد يقلــل مــن حافزهــم للتعليــم .إذ أن القــرن احلــارض هــو قــرن املهــارات واألداءات املتميــزة،
قــرن التفكــر مقابــل احلفــظ والتلقــن.
تتمثــل األهــداف الرئيســية لتعليــم القواعــد ،الوصــول بالقــدرة اللغويــة عنــد الطالــب
إىل مســتوى التمكــن مــن االســتخدام الصحيــح للمهــارات األربعــة .بنــا ًء عــى هــذا ،قامــت
الدراســة باســتخدام اســراتيجية جیغســو يف تدريــس مــادة القواعــد هبــدف معرفــة فعاليــة
هــذه االســراتيجية وأثرهــا يف تنميــة حتصيــل لــدى الطلبــة.
وتعــد اســراتيجية جیغســو مــن إحــدى اســراتيجيات التعلــم التعــاوين التــي يشــارك
الطلبــة بفاعليــة ضمــن نوعــن مــن املجموعــات  .وتعــد مــن أكثــر اســراتيجيات التعلــم
التعــاوين انتشــارا وذات أمهيــة يف مســاعدة الطلبــة للمشــاركة يف األنشــطة الصفيــة ويســيطر
املــدرس عــى التدريــس الصفــي وخلــق منــاخ تعليمــي ويعتمــد عــى املتعلــم (مــاك:2014 ،
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إن التطــورات الــذي يواجهــه التعليــم يفــرض عــى املدرســن الســعي الدائــم واملســتمر؛
الكتســاب القــدرة عــى البحــث والتطويــر ،كــا يفــرض عليهــم ربــط املعرفــة بحيــاة الطلبــة
واحتياجــات املجتمــع وتطويرهــا .وبذلــك ،ينبغــي حتديــث معارفهــم وتقنياهتــم ،ويلزمهــم
التــوازن بــن الكفــاءة يف املــادة التــي يتخصصــون يف تدريســها والكفــاءة يف التدريــس ذاتــه.
وبذلــك تظهــر أمهيــة هــذه الدراســة يف أهنــا:
 تــأيت اســتجابة ملــا ينــادي بــه الرتبويــون بــرورة االهتــام باالســراتيجيات التعليميــة،وتغيــر دور املــدرس وتفعيــل دور الطالــب كمحــور رئيــس للعمليــة التعليميــة التعلميــة
وإثــارة دافعيتــه.
 تسهم يف تنمية روح التعاون اجلامعي بني الطلبة. قــد تفيــد املدرســن يف حتســن وتطويــر أســاليب التدريــس اجلامعــي وبخاصــة إذا أثبتــتهــذه الدراســة فاعليتهــا.
 تلقــي هــذه الدراســة الضــوء عــى اســراتيجية تكامــل املعرفــة جیغســو وهــي مــن أهــماالســراتيجيات احلديثــة للتعلــم التعــاوين والتــي ينبغــي أن تســتفاد منهــا يف علميــة تعليــم
اللغــة العربيــة.
 تكمــن أمهيــة هــذه الدراســة يف اجلانــب الــذي تتعــرض لــه ،وهــو ظاهــرة التأخــر الــدرايسيف مــادة القواعــد وحماولــة التكفــل هبــذه الظاهــرة ،مــن خــال جتديــد طــرق واســراتيجيات
تعليميــة.
من خالل ما تقدم ،يمكن طرح السؤال الرئيس التايل:
مــا فاعليــة اســتخدام اســراتيجية جیغســو يف تدريــس مقــرر قواعــد اللغــة العربيــة عــىالتحصيــل لــدى طلبــة قســم اللغــة الفارســية بجامعــة هرمــزكان؟
وينبثق من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:
الســؤال األول :هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القيــاس القبــي والقيــاس البعدي

عنــد مســتوى داللــة ( )0،05بــن متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة الســتخدام
اســراتيجية جيغســو؟
الســؤال الثــاين :هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0،05بــن
متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة ملــن يــدرس وفــق اســراتيجية جیغســو ومتوســط
درجــات املجموعــة الضابطــة ملــن يــدرس وفــق الطريقــة االعتياديــة؟
وسيتم التحقق من هدف الدراسة من خالل صحة الفرضيتني:
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 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القيــاس القبــي والقيــاس البعــدي عنــد مســتوىداللــة ( )0،05بــن متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة الســتخدام اســراتيجية جيغســو.
 ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0،05بــن متوســط درجــاتاملجموعــة التجريبيــة ملــن يــدرس وفــق اســراتيجية جیغســو ومتوســط درجــات املجموعــة
الضابطــة ملــن يــدرس وفــق الطريقــة االعتياديــة.
وهذه الدراسة تسعى لتحقيق األهداف التالية:
الكشف عن فاعلية استخدام طريقة اسرتاتيجية جیغسو يف تع ّلم قواعد اللغة العربية.الكشــف عــن مــدى قــدرة الطلبــة عــى تع ّلــم قواعــد اللغــة العربيــة باســتخدام طريقــةاســراتيجية جیغســو.
 الكشــف عــن الفــروق الدالــة إحصائيـ ًا بــن القيــاس القبــي والقيــاس البعــدي لــدى طلبــةالعينــة الضابطــة.
الكشــف عــن الفــروق الدالــة إحصائي ـ ًا بــن القيــاس القبــي والقيــاس البعــدي لــدى طلبــةالعينــة التجريبيــة اســتخدام اســراتيجية جیغســو.
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الدراسات السابقة
ســوف يتــم عــرض بعــض الدراســات التــي تناولــت اســراتيجية جیغســو يف املجــاالت
والتخصصــات املختلفــة ،وهــي كالتــايل:
دراســة غيــث واملالــك ( )2004فقــد قامــا بدراســة اســتقصت أثــر اســتخدام طريقــة
جيغســو يف حتســن مهــارات اســتيعاب القــراءة يف اللغــة اإلنجليزيــة باســتخدام املنهــج شــبه
التجريبــي .أظهــرت نتائجهــا عــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن جمموعتــي
الدراســة التجريبيــة والضابطــة عــى املتغــرات التابعــة يف مهــارات اســتيعاب القــراءة بشــكل
عــام ،ولكنهــا أظهــرت فروق ـ ًا ذات داللــة إحصائيــة ولصالــح طلبــة التع ّلــم التعــاوين القائــم
عــى اســراتيجيات جيغســو يف مهــارات االســتيعاب القرائيــة العليــا ،مقارنــة بالطريقــة
االعتياديــة.
دراســة العجاجــي ( )2006هدفــت هــذه الدراســة إىل قيــاس أثــر اســراتيجية جیغســو
يف التحصيــل الــدرايس يف اجلغرافيــا لــدى طالبــات الصــف األول املتوســط ،وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )106طالبــة اختــروا بطريقــة قصــرة ،كالســابق إىل املجموعتــن (التجريبيــة
والضابطــة) بصــورة عشــوائية ،وباســتخدام املنهــج التجريبــي .ووصلــت الدراســة إىل وجــود
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى اســتجابات طالبــات الصــف األول املتوســط
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(التجريبيــة والضابطــة) يف اختبــار التحصيــل يف مــادة اجلغرافيــا لصالــح املجموعــات
التجريبيــة ،تعــزى إىل طريقــة التدريــس بأســلوب جیغســو ،أي أن اســراتيجية جیغســو ذات
أثــر إجيــايب يف زيــادة التحصيــل الــدرايس يف مــادة اجلغرافيــا.
دراســة كيميــك ( )2008هدفــت إىل الكشــف عــن أثــر اســراتيجية جیغســو القائمــة عــى
التعلــم التعــاوين مقارنــة بالطريقــة االعتياديــة يف األداء األكاديمــي للطــاب يف تعلــم املفاهيــم
ومبــادئ طــرق التدريــس .تكونــت العينــة مــن ( )80طالبـ ًا وطالبــة مــن طــاب الســنة الثانيــة
يف كليــة الرتبيــة كاظــم كارابيكــر يف جامعــة أتاتــورك يف تركيــا ممــن يأخــذون مقــرر مبــادئ
التدريــس وطرقــه ،حيــث تــم تقســيمهم إىل جمموعتــن جتريبيــة تكونــت مــن ( )40طالبــ ًا
درســوا املقــرر باســتخدام طريقــة جیغســو ،وجمموعــة ضابطــة تكونــت مــن ( )40طالبــ ًا
درســوا املقــرر باســتخدام الطريقــة االعتياديــة .وقــد توصلــت الدراســة إىل وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،كــا أظهــر الطــاب اهتاممـ ًا بطريقــة جیغســو يف
تدريــس املقــرر أكثــر مــن الطريقــة االعتياديــة.
دراســة عزيــز ( )2010هدفــت لقيــاس أثــر اســتخدام اســراتيجية جیغســو عــى حتصيــل
طــاب الصــف األول االبتدائــي معاهــد إعــداد املعلمــن يف مــادة الرياضيــات ،ولتحقيــق
غــرض الدراســة قــام الباحــث بإعــداد اختبــار حتصيــي ،وبلغــت عينــة الدراســة ( )49طالبـ ًا،
قســمت العينــة إىل جمموعتــن ،جمموعــة جتريبيــة درســت باســتخدام اســراتيجية جیغســو
وبلــغ عددهــا ( )25طالب ـ ًا ،وجمموعــة ضابطــة درســت بالطريقــة االعتياديــة وبلــغ عددهــا
( )24طالب ـ ًا ،واتبــع الباحــث املنهــج التجريبــي يف هــذه الدراســة.
دراســة ديــب )2011( ،هدفــت الدراســة إىل إكســاب طلبــة دبلــوم التأهيــل الرتبــوي
يف كليــة الرتبيــة بجامعــه دمشــق مفهــوم واســراتيجيات تفريــد التعلــم باســتخدام طريقــة
جیغســو للتعلــم التعــاوين ولتحقيــق أهــداف البحــث صممــت الباحثــة وحــدة تعليميــة وفــق
مدخــل النظــم ،وتألفــت هــذه الوحــدة مــن أربعــة أجــزاء هــي :مفهــوم تفريــد التعلــم ،نظــام
التعلــم املوصــوف للفــرد ،نظــام التعليــم الشــخيص ونظــام التوجيــه الســمعي .طبقــت الوحــدة
التعليميــة املقرتحــة عــى عينــه قوامهــا ( )54طالبــا وطالبــة مــن خمتلــف اختصاصــات طلبــة
دبلــوم التأهيــل الرتبــوي يف كليــة الرتبيــة بجامعــه دمشــق ،توصلــت الدراســة إىل وجــود فروق
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0،05بــن متوســط درجــات الطلبــة يف االختبــار
القبــي ومتوســط درجاهتــم يف االختبــار البعــدي ،ويف ضــوء نتائــج البحــث أوصــت الباحثــة
بــرورة اتبــاع خطــوات جیغســو للتعلــم التعــاوين يف تدريــس املقــررات ملــا هلــا مــن إجيابيــات
يف عمليــة التحصيــل والتواصــل اإلجيــايب بــن الطلبــة.
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دراســة عبيــد ( )2011هدفــت الدراســة إىل الكشــف عــن أثــر اســتخدام اســراتيجية جیغســو
يف تدريــس املقايســات عــى التحصيــل والقــدرة املكانيــة وبقــاء أثــر التعلــم لــدى تالميــذ
املرحلــة الثانويــة الصناعيــة ،حيــث أجريــت الدراســة يف مدرســة أســيوط الثانويــة الصناعيــة،
واســتخدم فيهــا املنهــج التجريبــي ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة ارتفــاع حجــم األثــر
الســتخدام اســراتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس املقايســات عــى التحصيــل الــدرايس .كــا
أظهــرت النتائــج وجــود فــرق يف مقــدار النمــو يف القــدرة املكانيــة لــدى تالميــذ املجموعــة
التجريبيــة بــن املســتويات التحصيليــة الثالثــة (متفوقــن ،متوســطني ،ضعــاف) .لصالــح
التالميــذ الضعــاف ،وكذلــك أظهــرت تفــوق املجموعــة التجريبيــة عــى املجموعــة الضابطــة
يف التحصيــل الــدرايس.
دراســة الطراونــة ( )2012هدفــت إىل الكشــف عــن أثــر اســراتيجية جیغســو مقارنــة
بالطريقــة االعتياديــة عــى التحصيــل يف مــادة الرياضيــات ،واالجتــاه نحوهــا لطالبــات الصــف
الثامــن األســايس ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )44طالبــة مــن طالبــات مدرســة خولــة
بنــت األزور األساســية يف لــواء املــزار اجلنــويب ،يف شــعبتني إحدامهــا درســت بطريقــة التعلــم
التعــاوين ( )22طالبــة ،والثانيــة درســت بالطريقــة االعتياديــة ( )22طالبــة .وتــم اســتخدام
أداتــن األوىل االختبــارا لتحصيــي ،والثانيــة مقيــاس آيكــن لالجتاهــات ،وأظهــرت نتائــج
الدراســة وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة لطريقــة التدريــس يف التحصيــل ،ولصالــح طريقــة
التعلــم التعــاوين ،وأظهــرت نتائــج الدراســة كذلــك وجــود أثــر ذي داللــة إحصائيــة لطريقــة
التدريــس يف اجتاهــات الطالبــات ،ولصالــح طريقــة التعلــم التعــاوين.
دراســة مــاك ،اليتيــم ( )2015هدفــت إىل اســتقصاء أثــر اســراتيجية جیغســو يف
حتصيــل طلبــة الصــف األول الثانــوي العلمــي .تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )122طالبــة،
تــم تقســيمها إىل جمموعــة جتريبيــة تكونــت مــن ( )61طالبــة درســن باســراتيجية جیغســو،
وجمموعــة ضابطــة تكونــت مــن ( )61طالبــة درســن بالطريقــة االعتياديــة ،وتــم تطبيــق
اختبــار حتصيــي مكــون مــن ( )20فقــرة .وأظهــرت نتائــج الدراســة تفــوق أفــراد املجموعــة
التجريبيــة التــي درســت باســراتيجية جیغســو عــى أفــراد املجموعــة الضابطــة التــي درســت
بالطريقــة االعتياديــة.
دراســة فخريــة ،نــدى ( )2016هتــدف إىل معرفــة فعاليــة اســتخدام طريقــة املجموعــة
التكامليــة جیغســو يف تع ّلــم الرتكيــب اإلســنادي بمدرســة اهلدايــة الســلفية للفصــل الثــاين.
والكشــف عــن قــدرة الطلبــة باملدرســة للفصــل الثــاين عــى تع ّلــم الرتكيــب اإلســنادي
باســتخدام طريقــة جیغســو .واســتعملت الباحثــة الدراســة التجريبيــة .وأمــا أســلوب مجــع
فاعلية تدريس مادة القواعد باستخدام اسرتاتيجية جیغسو  Jigsawلدى طلبة...
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مــدرس اللغــة
البيانــات يف هــذا البحــث فهــو املالحظــة املبــارش وللمقابلــة الشــخصية مــع ّ
العربيــة وتوزيــع االختبــارات للطلبــة .وكان جمتمــع البحــث والعينــة 30طالبــا مــن الفصــل
الثــاين (أ) لتمثيــل املجموعــة الضابطــة ،والفصــل الثــاين (ب) لتمثــل املجموعــة التجريبيــة.
واســتخدمت الباحثــة يف حتليــل البحــث قاعــدة اختبــار( t (t-testملعرفــة فعاليــة اســتخدام
طريقــة جیغســو يف تع ّلــم الرتكيــب اإلســنادي .وتشــرنتائج الدراســة إىل تفــوق أفــراد
املجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســراتيجية جیغســو عــى أفــراد املجموعــة الضابطــة
التــي درســت بالطريقــة االعتياديــة.
رغــم تبايــن الدراســات الســابقة يف أهدافهــا وجماالهتــا ،إال أهنــا اتفقــت مجيعهــا عــى أن
اهلــدف الرئيــس املشــرك بينهــا هــو الكشــف عــن أثــر اســراتيجية تكامــل املعلومــات املجــزأة
جیغســو عــى التحصيــل ،وهــو نفــس اهلــدف الــذي تســعى الدراســة احلاليــة لتحقيقــه .وتتفــق
الدراســة احلاليــة مــع معظــم الدراســات الســابقة يف كوهنــا اعتمــدت املنهــج التجريبــي ذا
التصميــم شــبه التجريبــي .واقتــرت أغلــب الدراســات الســابقة عــى معرفــة أثــر متغــر
مســتقل واحــد هــو اســراتيجية جیغســو كالدراســة احلاليــة .وتشــر الدراســات الســابقة إىل
أن هــذه االســراتيجية جیغســو يمكــن تناوهلــا يف خمتلــف املراحــل الدراســية بــدء ًا مــن املرحلــة
االبتدائيــة إىل املرحلــة اجلامعيــة .وتتفــق الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة يف تأكيــد
نتائــج فعاليــة وأثــر اســراتيجية جیغســو يف التدريــس بوجــه عــام.
وباســتعراض الدراســات الســابقة ونتائجهــا وبخاصــة التــي بحثــت يف أثــر التعلــم القائــم
عــى اســراتيجية جیغســو مل يعثــر الباحــث عــى دراســة قامــت بدراســة فاعليــة اســراتيجية
جيغســو يف عمليــة تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة لطلبــة قســم اللغــة الفارســية .ومــن هنــا
جــاءت أمهيــة هــذه الدراســة حيــث تعــد  -ويف حــدود علــم الباحــث  -األوىل مــن نوعهــا
وحســب متغرياهتــا ،التــي طبقــت عــى طلبــة قســم اللغــة الفارســية .وهــو مــا يميــز الدراســة
احلاليــة وجيعلهــا صاحبــة الســبق يف هــذا املجــال.
مراجعة األدب النظري

أمهية تدريس القواعد
إن تعليــم اللغــة العربيــة هيــدف إىل متكــن الطالــب مــن مهــارات اللغــة ،عــن طريــق تزويــده
باملهــارات األساســية ومســاعدته عــى اكتســاب ممارســاهتا الصحيحــة ،والتــدرج يف تنميــة
هــذه املهــارات ،بحيــث يصــل الطالــب يف هنايــة هــذه املرحلــة إىل مســتوى لغــوي يمكنــه مــن
اســتخدام اللغــة بشــكل يســاعده عــى مواصلــة الدراســة يف املراحــل التعليميــة (الناقــة ،شــيخ
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العيــد.)4 :2009 ،

إن القواعــد النحويــة تنمــي العديــد مــن مهــارات اللغــة وتــزداد أمهيتهــا لتقاطعهــا مــع
مهــارات اللغــة األربعــة ،ولكــي يســيطر املتعلــم عــى فنــون اللغــة األربعــة مــن اســتامع،
وحتــدث ،وقــراءة ،وكتابــة ،فعليــه أن يكــون مدر ًبــا تدري ًبــا كاف ًيــا عــى تطبيــق قواعــد النحــو؛
إذ إن للقواعــد منزلــة عظيمــة مــن بــن فــروع اللغــة العربيــة« ،فمنزلتــه مــن العلــوم اللســانية
منزلــة الدســتور مــن القوانــن احلديثــة ،هــو أصلهــا الــذي يســتمد عونــه ،وتســتلهم روحــه،
وترجــع إليــه يف جليــل مســائلها وفــروع ترشيعهــا ،فلــن جتــد علـ ًـا مــن تلــك العلــوم يســتقل
بنفســه عــن النحــو ،أو يســتغني عــن معونته»(عبــاس.)60 :1966،
,مــع وجــود املحــاوالت لتيســر القواعــد ،إال أنــه مــازال الطلبــة يعانــون مــن ضعــف يف
تعلــم القواعــد ،ويرجــع ذلــك الضعــف إىل عــدة أمــور مــن بينهــا ضعــف طريقــة التدريــس
التــي تعتمــد عــى احلفــظ والتلقــن ،وكثــرة القواعــد اللغويــة.
وبالنظــر إىل طريقــة تدريــس القواعــد نــرى بــأن املدرســن هيتمــون باجلانــب النظــري الذي
هيتــم باألمثلــة وحفــظ القاعــدة وعــدم عنايتهــم بالناحيــة التطبيقيــة ،فلــذا صعوبــة القواعــد
ترتبــط إىل طــرق تدريســها.
ولتحقيــق ذلــك فقــد اجتهــت النظــم الرتبويــة املعــارصة إىل إعــادة النظــر يف العديــد مــن
املامرســات الرتبويــة منهــا ،التنويــع يف اســتخدام اســراتيجيات وطــرق التدريــس .والضعــف
يف حتصيــل القواعــد ال يمكــن عالجــه إال بتطويــر طــرق تدريــس القواعــد ،والدراســة عــن
االســراتيجيات التعليميــة التــي أث ّبــت كفاءهتــا يف حتصيــل املــواد املختلفــة أو باســراتيجيات
جديــدة يتــم اقرتاحهــا ومــن ذلــك اســتخدام اســراتيجيات جیغســو يف تنميــة مهــارة القواعــد.
أهداف اسرتاتيجية جیغسو
لســنوات عديــدة ،قــام الباحثــون واملربــون وأخصائيــو علــم النفــس االجتامعــي باألبحاث
حــول العوامــل التــي تؤثــر عــى التحصيــل الــدرايس للطــاب .ألن اإلنجــاز األكاديمــي قضية
ذات أمهيــة خاصــة جلميــع دول العــامل يف الوقــت احلــايل ،وكل عــام يتــم إنفــاق مبلــغ كبــر مــن
ميزانيــة املجتمــع عــى تعليــم األطفــال واملراهقــن ،والعديــد مــن الدراســات تــدرس العوامــل
املختلفــة التــي يمكــن أن تؤثــر عــى التحصيــل األكاديمــي.
وتعــد اســراتيجية جیغســو إحــدى اســراتيجيات التدريــس احلديثــة عــى الســاحة
الرتبويــة ،وتقــوم عــى أســاس تصميــم املواقــف التعليميــة يف صــورة املشــاركة والتفاعــل
وإثــارة الدافعيــة بــن الطلبــة ،وترتكــز اســراتيجية جیغســو عــى كوهنــا نشــاط ًا تعليمي ـ ًا قائ ـ ًا
عــى التعــاون بــن الطــاب بعضهــم البعــض ،وتقــوم هــذه الطريقــة عــى تنظيــم الطلبــة
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للعمــل يف جمموعــات .وعرفــه ( )Slavinبأنــه :طريقــة تدريــس يعمــل الطلبــة فيهــا يف
جمموعــات تتكــون مــن ( )6 – 5طــاب حيــث يعطــى لــكل طالــب جــزء مــن الــدرس ممــا
جيعــل كل طالــب خبــرا باجلــزء اخلــاص بــه بعــد تلقــي املهــام ،يعيــد الطلبــة تنظيــم أنفســهم يف
جمموعــات خــراء لدراســة املوضــوع واالســتعداد لتدريســه للطلبــة األعضــاء يف جمموعاهتــم
األصليــة بعــد ذلــك خيضــع الطــاب مجيع ـ ًا الختبــارات فرديــة يف كل املوضــوع ،ويتوقــع أن
يتعلــم مجيــع الطلبــة يف املجموعــة املوضــوع املحــدد للــدرس (.)32 ،1988
كــا ذكرنــا ،يف أســلوب اســراتيجية جیغســو ،يتــم تقســيم الطــاب إىل جمموعــات وكل
جمموعــة مســؤولة عــن موضــوع مــن الكتــاب املقــرر .بعــد ذلــك ،يقــرأ كل عضــو يف املجموعــة
جــز ًءا مــن هــذا املوضــوع ويكــون مســؤوالً عــن تدريــس هــذا اجلــزء لألعضــاء اآلخريــن يف
جمموعتهــم .وباســتخدام هــذا النمــوذج ،يكســب الطــاب مهــارات كاملــة يف بعــض األجــزاء
التــي ُيطلــب منهــم تعلمهــا.
فوائد استخدام اسرتاتيجية جیغسو
تساعد عىل إجراء تغيريات إجيابية يف أداء املتعلمني وأخالقياهتم.تعمل عىل بناء جو مفعم بالتفاهم واملحبة بني املتعلمني.تساعد املتعلمني يف خلق جو مالئم مفعم بالصفاء.تعمل عىل اإلسهام يف تطوير مهارات املتعلمني الشخصية.تساعد املتعلمني عىل االعتامد عىل قدراهتم ومهاراهتم الذاتية يف إدارة الصف.تساعد عىل رفع مستوى الدافعية لدى املتعلمني.تســاعد عــى بنــاء اجتاهــات إجيابيــة نحــو املدرســة واملعلــم واملــادة الدراســية وبقيــة املتعلمــنيف وقــت واحــد.
تعمــل عــى بنــاء عالقــات طيبــة وفاعلــة بــن خمتلــف جمموعــات املتعلمــن وبالتــايل زيــادةحتصيلهــم الــدرايس.
تنمي روح العمل والتعاون اجلامعي بني املتعلمني (العنبكي ،اخلفاجي.)606 :2016 ،خطوات اسرتاتيجية جیغسو
يتضمن التعلم القائم عىل اسرتاتيجية جيغسو اخلطوات اآلتية:
 .1مدخالت االسرتاتيجية
وتتضمن ما ييل:
 -حتديد األهداف التي يريد املعلم حتقيقها من خالل عميلة التدريس هبذه االسرتاتيجية.

104
 جتهيــز وجتميــع املــواد واألدوات الالزمــة لتعلــم موضــوع الــدرس مــن مراجــع وكتــبومقــاالت وغريهــا.
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.2تنفيذ االسرتاتيجية وتتضمن ما ييل:
أ .جتميع املعلومات
وتشمل هذه اخلطوة عىل ما ييل:
 تكوين جمموعات صغرية من اخلرباء عددهم هو نفس عدد املجموعات. توزيــع املحتــوى أو املوضوعــات عــى هيئــة أجــزاء مقســمة عــى كل فــرد يف املجموعــةالواحــدة.
 اعتبار كل فرد يف املجموعة خبريا يف اجلزء الذي يدرسه.االستعانة باملصادر واملواد واألجهزة لفهم موضوعات املحتوى.
ب .مقابلة اخلرباء :وتشمل:
 يتقابــل اخلــراء الذيــن أخــذوا نفــس اجلــزء ملناقشــة وتوضيــح العنــارص الغامضــة يفاملحتــوى.
 مقارنــة املالحظــات التــي مجعــت يف ضــوء آراء أفــراد املجموعــات التــي جــاء اخلــراء منهــامــن أجــل تنقيتهــا مــن الفهــم اخلاطــئ لزمالئهــم يف املجموعــات املختلفــة.
ج .تقارير املجموعة أو الفريق
 يقــوم املتعلــم اخلبــر بعــد مقابلــة اخلــراء املتخصصــن بنفــس اجلــزء معــه بإعــداد تقريــريتعلــق باملوضــوع الــذي خيصــه عــى اعتبــارا أنــه ملخــص يســاعده عــى الــرح والتدريــس.
 يقــوم املتعلــم اخلبــر بالرجــوع إىل جمموعتــه ليــدرس اجلــزء الــذي خيصــه مــن املحتــوىألفــراد جمموعتــه.
د .التقدير والتقويم :ويشمل
 تعديل وتصحيح مسار عمل املجموعات وإرشادها وتوجيهها وتنمية مفاهيمها. متابعة نشاط املتعلم ومدى اندماجه يف املجموعة. -زيادة فعالية عمل املتعلمني واملجموعات من خالل التعزيز والتغذية الراجعة.
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.3خمرجات االسرتاتيجية
تتضمن هذه اخلطوة ما ييل:
أ -تقييم املجموعة:
 حتديد مدى تقدم عمل املجموعات وتأديتها للمهام املكلفة هبا. التعرف عىل مستوى املشاركة والتفاعل للمتعلمني يف العمل اجلامعي. حتديد مدى تقدم املتعلم اخلبري داخل املجموعات ويف جمموعته.ب-تقييم فهم املتعلمني للمحتوى:
وتشمل هذه اخلطوة عىل ما ييل:
 تطبيق اختبار عىل املتعلمني لقياس تقدم كل متعلم يف وحدته اخلاصة به. تطبيــق اختبــار آخــر يقيــس مــا أكتســبه كل متعلــم يف املجموعــة املختلفــة مــن مضامــناملحتــوى ككل .انظــرWedman, 1996: 123( :؛ احليلــة65 :2005 ،؛ عفانــة واجليــش،
)263 :2008
الطريقة
عالــج الباحــث يف هــذا اجلانــب جمتمــع الدراســة وعينتهــا وأدواهتــا وإجــراءات تطبيقهــا
وتصميمهــا:
منهج الدراسة
تفــرض طبيعــة املوضــوع عــى الباحــث إتبــاع منهــج معــن ،وبالنســبة للدراســة احلاليــة فإهنــا
هتــدف إىل تقــي فاعليــة طريقــة جیغســو يف حتســن مســتوى التحصيــل الــدرايس ملقــرر
اللغــة العربيــة لطلبــة قســم اللغــة الفارســية ،واملنهــج املناســب للدراســة احلاليــة هــو املنهــج
التجريبــي ذو التصميــم شــبه التجريبــي حيــث أنــه منهــج متكامــل يقــوم عــى الوصــف
والتشــخيص والتجريــب والتطويــر ،وإلجــراء هــذا البحــث تــم اختيــار تصميــم املجموعتــن
املتكافئتــن حيــث يم ّكــن هــذا النــوع مــن التصاميــم الباحــث مــن احلصــول عــى معلومــات
وفــرة باســتخدام القيــاس القبــي قبــل إجــراء التجربــة ،وللتأكــد مــن تكافــؤ املجموعتــن
الضابطــة والتجريبيــة مــن حيــث املتغــر التابــع واملتغــرات الدخيلــة والقياســال بعــدي بعــد
إجــراء التجربــة للكشــف عــن أثــر املتغــر املســتقل.
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جمتمع وعينة الدراسة
تكونــت جمتمــع الدراســة مــن مجيــع طلبــة الفصــل األول بقســم اللغــة الفارســية بجامعــة
ّ
وألن جمتمــع الدراســة أقـ ّـل مــن مائــة ينبغــي عــى
هرمــزكان والبالــغ عددهــم ( )36طالب ـ ًا،
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الباحــث أن يأخــذ العينــة كلهــا .ومــن ثــم تــم
التقســيم العشــوائي لطــاب املجموعتــن:
املجموعــة التجريبيــة وتتكــون مــن ()18
طالبــا تــم تدريســهم باســتخدام الوحــدة
التعليميــة القائمــة عــى االســراتيجية،
واملجموعــة الضابطــة وتتكــون مــن ()18
طالبــا تــم تدريســهم بالطريقــة االعتياديــة،

واجلــدول التــايل يوضــح توزيــع عينــة الدراســة.

املعاجلة اإلحصائية
اســتخدم الباحــث مقارنــة األوســاط احلســابية واالنحرافــات املعياريــة ،وحتليــل التغايــر
املصاحــب ( )Kolmogorov–Smirnov testيف حتليــل نتائــج دراســته ،وذلــك باســتخدام
احلقيبــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة (.)SPSS
حتديد املشكالت
احلــدود املوضوعيــة :فاعليــة تدريــس مقــرر قواعــد اللغــة العربيــة باســتخدام اســراتيجية
جیغســو.
احلدود الزمانية :عمل الباحث الدراسة يف العام الدرايس ()1398-1397
احلــدود املكانيــة :عمــل الباحــث الدراســة لطلبــة الفصــل األول بقســم اللغــة الفارســية
بجامعــة هرمــزكان.
عرض النتائج
قبــل البــدء يف حتليــل النتائــج قــام الباحــث باختيــار نــوع البيانــات واســتخدام االختبــار
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املناســب ،واســتخدم اختيــار التوزيــع الطبيعــي (كوملوغوروف-ســمرينوف one-Sample

 Kolmogorov-Smirnov Testملعرفــة مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي أم ال.
لذلــك ،ومــن أجــل اختبــار احلالة الطبيعيــة للبيانــات وإمكانية اســتخدام االختبــارات املعيارية
مثــل اختبــار  ،))tتــم اســتخدام قيمــة  pvalueالختبــار  .K-Sكــا يتضــح مــن اجلــدول (،)1
فــإن قيمــة االحتــال ( )pأكــر مــن مســتوى الداللــة )0.695( )P>0.05( 0.05وبذلــك
فــإن توزيــع البيانــات هلــذا املجــال يعتــر توزيع ـ ًا طبيعي ـ ًا وبذلــك تــم اســتخدام االختبــارات
العلميــة مثــل  tلإلجابــة عــى فرضيــات الدراســة املتعلقــة هبــذا املجــال.
الفرضيــة الصفريــة« :التوجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط املجتمعــن أو العينــة
اإلحصائية»
الفرضيــة البدیلــة« :توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســط املجتمعــن أو العينــة
اإلحصائيــة»
جدول  :1اختبار كوملوغوروف  -سمرينوف لعينه واحدة

الف :اختبار التوزيع الطبيعي
ب :معدود من البيانات
مــن أجــل مقارنــة فعاليــة طريقــة تدريــس جیكســو بــدالً مــن الطريقــة املعتــادة ،تــم
اســتخدام اختبــار  ))tاملســتقل .وتوضــح اجلــداول( )2و( )3التاليــة خطــوات االختبــار
ومســتوی داللتــه.
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جدول :2املجموعة اإلحصائية

يوضــح اجلــدول ( )2األوصــاف اإلحصائيــة للعينــات .كــا يوضــح ،الفــرق بــن الوســيلة
واالنحــراف عــن معيــار املجموعتــن .وللتحقــق مــن أمهيــة هــذا االختــاف ،تــم إجــراء
خطــوات واختبــارات  tمســتقلة.
جدول  :3اختبار العينات املستقلة
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كــا يظهــر يف اجلــدول ( )3مســتوى داللــة إحصائيــات ليفــن أو مســاواة الفــروق (املســتوى
االحتــايل  ،sig = 0.402 )٪0.95يف هــذا النمــوذج ،يمكننــا أن نفــرض أن الفــروق
متســاوية وأن قيمــة ( )Fليســت ذات داللــة إحصائيــة .وال يوجــد اختــاف ذات داللــة يف
طريقــة نــر البيانــات ،ويتوافــق ذلــك مــع افــراض التجانــس.
وبعبــارة أخــرى ،ليــس لدينــا نفــس نقــاط الدرجــات ،وكــا هــو واضــح فهنــاك مســاواة
وجتانــس التبايــن .لذلــك ،جيــب وضــع قيمــة ( )tللصــف األول مــن جــدول اختبــار ()t
مســتقل.
وكــا يتبــن ،فــإن قيمــة احتامليــه  sigاملــزدوج يف اجلــدول أقــل مــن  0.05وتــم تأييــد
االفــراض الصفــري أو املحايــد .ويف هــذا االختبــار  ))tذات قيمــة .ومقــدار  )t) dfتســاوي
( t )34تســاوي  -4.967وقيمــة  Pvalueهــي  .0.000وأوضــح هــذا االختبــار أن العالقة
بــن تدريــس جیغســو وتعلــم اللغــة العربيــة أكثــر فاعليــة مــن الطريقــة االعتياديــة.
أيضــا ملقارنــة الزمنيــة للمجموعــة الثانيــة مــن الطــاب (تدريــس املجموعــة الثانيــة
والعالمــات التــي تــم احلصــول عليهــا يف الفــرة الزمنيــة األوىل بــدون طريقــة جیغســو،
وكذلــك الدرجــات التــي حصــل عليهــا نفــس الطــاب يف املرحلــة الثانيــة والفــرة الزمنيــة
الثانيــة مــع طريقــة جیغســو) ،تــم اســتخدام اختبــار  tاملــزدوج .توضــح اجلــداول (،)5( ،)4
( )6التاليــة املراحــل املختلفــة لالختبــار.
جدول  :4إحصائيات العينات الزوجية

يشــر اجلــدول ( )4عــى معــدل اختبــار قواعــد اللغــة العربيــة قبــل وبعــد اســتخدام طريقــة
جیغســو .قبــل اســتخدام طريقــة جیغســو قيمــة املعــدل الـــ  18طالبــا تقــدر بـــ (،)10،3889
أمــا بعــد اســتخدام طريقــة جیغســو فــإن قيمــة املعــدل (.)16،7500
جدول  :5ارتباطات العينات الزوجية
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تــدل نتائــج االختبــار (اجلــدول  )5أن العالقــة بــن املتغرييــن ( ،)0.086مــع ()sig
( )7340.وهــي أكــر مــن  )sig<0،05(0.05وهــذا يــدل عــى أن العالقــة بــن قيمــة
املعدلــن قبــل اســتخدام طريقــة جیغســو وبعــد اســتخدام طريقــة جیغســو هــي قو ّيــة وها ّمــة.
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جدول  :6اختبار العينات الزوجية

إن قيمــة ( )tاحلســايب يف مواصلــة اجلــدول ( )6هــي ( )-10،314مــع ()0،000( )sig
ألن ( 0،05<)sigفيســتنتج أن الفرضيــة الصفريــة مرفوضــة والفــروق بــن الع ّينتــن ذات
داللــة إحصائيــة .ويــدل عــى أن اســتخدام طريقــة اســراتيجية جیغســو ذات القيمــة داللــة
إحصائيــة يف تعلــم القواعــد لــدى طلبــة الفصــل األول بقســم اللغــة الفارســية بجامعــة
هرمــزكان .وبعبــارة أخــرى ،ختتلــف درجــات الطلبــة يف الفرتتــن قبــل وبعــد اســتخدام
طريقــة اســراتيجية جیغســو.
االستنتاج واملناقشة
ُعرضت نتائج الدراسة ومناقشتها وف ًقا ألسئلة الدراسة ،وذلك کاآليت:
اســتخدمت نتائــج التحليــل اإلحصائــي يف هــذه االختبــارات ،اختبــار احلالــة الطبيعيــة
وكذلــك اختبــارات ( )tاملســتقلة ملقارنــة املجموعتــن :املجموعــة األوىل مــع طريقــة التدريــس
وأيضــا  t-pairملقارنــة الدرجــات
االعتياديــة واملجموعــة الثانيــة مــع طريقــة تدريــس جیغســو ً
يف املجموعــة الثانيــة قبــل وبعــد التدريــب عــى طريقــة اســراتيجية .والنتائــج قبــل وبعــد
اســتخدام اســراتيجية جیغســو تؤكــد عــى أن طريقــة التدريــس فعالــة ،وتظهــر النتائــج أن
طريقــة التدريــس هــذه قــد أدت إىل حتســن درجــات الطــاب يف الــدورة ذات الصلــة.
الســؤال األول :مــا فاعليــة اســتخدام اســراتيجية جیغســو يف تدريــس مقــرر قواعــد اللغــة
العربيــة عــى التحصيــل لــدى طلبــة قســم اللغــة الفارســية بجامعــة هرمــزكان؟
للوصــول إىل أثــر اســتخدام اســراتيجية جیغســو يف تدريــس مقــرر قواعــد اللغــة العربيــة
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عــى التحصيــل لــدى طلبــة قســم اللغــة الفارســية بجامعــة هرمــزكان حســبت نســبة الكســب
املعــدل بحســب معادلــة  ،k.sعــى متوســطي درجــات طلبــة املجموعتــن التجريبيــة والضابطة
موضــح يف اجلــدول ()4
يف االختبــار القبــي والبعــدي بالنســبة لالختبــار التحصيــي ،كــا هــو ّ
الــذي تبـ ّـن منــه أن املجموعــة التجريبيــة قــد حصلــت عــى نســبة الكســب املعــدل()16.58
وهــي بذلــك متفوقــة عــى املجموعــة الضابطــة التــي بلغــت نســبتها( ،)14.47وهــذا يــدل
عــى وجــود أثــر الســراتيجية جيغســو يف التحصيــل الــدرايس لــدى طلبــة قســم اللغــة
الفارســية يف مــادة القواعــد التــي درســها أفــراد املجموعــة التجريبيــة وتفوقهــا عــى التعليــم
االعتيــادي الــذي ُد ّرســت هبــا أفــراد املجموعــة الضابطــة.
الســؤال الثــاين :هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن القيــاس القبــي والقيــاس
البعــدي عنــد مســتوى داللــة ( )0،05بــن متوســط درجــات املجموعــة التجريبية الســتخدام
اســراتيجية جيغســو؟
للوصــول إىل الفــرق بــن متوســطي درجــات املجموعــة التجريبية مــن الطلبــة يف التطبيقني
القبــي والبعــدي يف مــادة قواعــد اللغــة العربيــة ،تــم اســتخدم اختبــار (Paired Samples t
 ،)-testوتشــر النتيجــة إىل الفــرق بــن املتوســطني احلســابيني لدرجــات الطلبــة للمجموعــة
التجريبيــة يف التطبيقــن القبــي والبعــدي حيــث بلغــت قيمــة االحتــال ( ).،...وهــو أقــل مــن
( )0،05إذ أصبــح لصالــح التطبيــق البعــدي.
وقــد يعــود ذلــك إىل فعاليــة اســراتيجية جيغســو يف مســاعدة الطلبة عــى اســتخدام العديد
مــن النشــاطات التــي تيــر التعامــل مــع املواقــف ومتكنهــم ربــط املعلومــات ،ويســاعدهم
عــى فهــم املعلومــات واالحتفــاظ هبــا.
الســؤال الثالــث : :هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ()0،05
بــن متوســط درجــات املجموعــة التجريبيــة ملــن يــدرس وفــق اســراتيجية جیغســو ومتوســط
درجــات املجموعــة الضابطــة ملــن يــدرس وفــق الطريقــة االعتياديــة؟
للكشــف عــن داللــة الفــرق بــن متوســطي درجــات الطلبــة يف مــادة قواعــد اللغــة
العربيــة للمجموعــة الضابطــة ،ودرجــات الطلبــة للمجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي،
أجريــت املتوســطات احلســابية ،واختبــار ( (tحلســاب داللــة هــذا الفــرق ،وعنــد املقارنــة
أن قيمــة االحتــال أصغــر مــن مســتوى الداللــة( ،)0،05أي ّ
تبــن ّ
أن الفــرق الــذي ظهــر بــن
متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي دال وجوهــري
عنــد درجــات ،وهــذا الفــرق جــاء لصالــح املجموعــة التجريبيــة .وقــد يرجــع الســبب يف
هــذه النتيجــة إىل فعاليــة اســراتيجية جيغســو وهــذا يعنــي رفــض الفرضيــة الصفريــة التــي
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ـص عــى عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن متوســطي درجــات طلبــة املجموعتــن
تنـ ّ
التجريبيــة والضابطــة يف تعلــم القواعــد اللغــة العربيــة .وقــد تُعــزى هــذه النتيجــة إىل َّ
أن
اســراتيجية جیغســو ســمحت للطلبــة باملشــاركة الفاعلــة يف تنفيــذ املهــام التعليميــة ،بحيــث
أخــذ الطلبــة بزمــام املبــادرة يف تنفيــذ املهــام املطلوبــة منهــم ،وشــعور الطلبــة بمســؤولياهتم
جتــاه تنفيــذ املهــام املوكلــة إليهــم.
ُيســتنتج مــن خــال النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة أن اســراتيجية جیغســو أدت
إىل الزيــادة التحصيــل يف مــادة قواعــد اللغــة العربيــة ،الــيء الــذي يــدل عــى التأثــر الفعــال
هلــذه الطريقــة عــى حتصيــل الطلبــة.
يف ضوء نتائج الدراسة يمكن أن نأيت باالستنتاجات التالية:
 تطبيــــق اسرتاتيجية اجليغســــو نــــوع مــــن احلداثــــة فــــي تعليــم القواعد ،فقـــد لوحـظ فـيأثنـــاء التطبيـــق اإلقبال واحلمـــاس الكبيـر للتعلـم مـــن قبـل الطـلبة ،فقـد لوحـــظ هتيـؤ الطـلبة
املســـبق للتعلـــم ممـــا يسـهم فـي تسـهيل عمليـــة ختزيـن املعلومـات بالذاكـــرة واحلفاظ هبـا ملـدة
أطـول.
 اسرتاتيجية اجليغسو تزيد يف فهم قواعد اللغة العربية. هنــاك صعوبــات يف تطبيــق اســراتيجية اجليغســو وتتمثــل بالوقــت بحيــث ال يتوفــر الزمــنللتطبيــق .وأيضـ ًا عــدم توفــر الــدورات التدريبيــة التطبيقيــة مــن قبــل اجلهــات املعنية لألســاتذة
لالســتفادة منها.
التوصيات
يف ضــوء النتائــج التــي توصلــت عليهــا الدراســة يمكــن اخلــروج بالتوصيــات واملقرتحــات
التاليــة:
 بــا أن هـــذه االســراتيجية تتميــز بتقديــم مشـــاركة املتعلمـــن يف عمليتــي التعليــم والتعلــموالتعــاون مــن أجــل حتقيــق األهــداف املنشــودة ،يــويص باســـتخدام اســـراتيجية جیغســو فـــي
تـــدريس املـــهارات األربعــة يف تعليــم اللغــة العربية.
 توفري بيئة تعليمية مالئمة لتطبيق اســرتاتيجية جیغسو يف املؤسسات التعليمية. حــث أســاتذة اجلامعــات عــى وضــع خطــط وآليــة وفــق أســس علميــة الســتخداماســراتيجية جیغســو يف التدريــس بالتعليــم اجلامعــي.
 عقــد دورات تدريبيــة وورش عمــل ألعضــاء هيئــة التدريــس يف كيفيــة اســتخدام وتنفيــذاســراتيجية جیغســو عنــد تدريــس املقــررات ،وذلــك نظــر ًا ألمهيتهــا.
 إجــراء دراســات مماثلــة للدراســة احلاليــة يف مســتويات ومراحــل دراســية أخــرى ســوا ًء يففاعلية تدريس مادة القواعد باستخدام اسرتاتيجية جیغسو  Jigsawلدى طلبة...
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التعليــم اجلامعــي أو التعليــم العــام.
إجــراء دراســات وصفيــة لتحليــل حمتــوى كتــب مقــرر قواعــد اللغــة العربيــة يف ضــوءاســراتيجية جیغســو.
 إجــراء دراســة مماثلــة لبيــان فاعليــة اســراتيجية جیغســو ملعرفـــة أثرهـــا علـــى املتغيـــراتاملختلفــة.
املصادر واملراجع

احليلة ،حممد .)2005( .تصميم التعليم .ط .3عامن :دار املسرية للنرش والتوزيع والطباعة.

احليلــة ،حممــد« .)2007( .أثــر التع ُّلــم التعــاوين القائــم عــى جمموعــات اخلــراء يف التحصيــل املبــارش
واملؤجــل لطلبــة مســاق تصميــم التعليــم يف كليــات العلــوم الرتبويــة» .جملــة املنــار .املجلــد 13
العــدد .4ص.198-167

ديــب ،أوصــاف عــي« .)2011( .أثــر اســتخدام طريقــة جیغســو للتعلــم التعــاوين واســراتيجيات
تفريــد التعلــم املعــارصة لــدى طلبــة دبلــوم التأهيــل الرتبــوي لــدى كليــة الرتبيــة بجامعــة دمشــق»،
جملــة جامعــة ترشيــن للبحــوث والدراســات العلميــة – سلســلة اآلداب والعلــوم اإلنســانية .املجلد.33
العــدد .3ص .86-63
الطراونــة ،صــري حســن« .)2012( .أثــر اســتخدام طريقــة التع ّلــم التعــاوين يف التحصيــل يف مــادة
الرياضيــات واالجتــاه نحوهــا لطالبــات الصــف الثامــن األســايس» .جملــة جامعــة دمشــق .املجلــد .28
العــدد  .3ص .471-449
عباس ،حسن .)1966( .للغة والنحو بني القديم واحلديث .القاهرة-مرص :دار املعارف.

عبيــد ،حممــد« .)2011( .أثــر اســتخدام اســراتيجية التعليــم التعــاوين يف تدريــس املقايســات عــى
التحصيــل والقــدرة املكانيــة وبقــاء أثــر التعلــم لــدى تالميــذ املرحلــة الثانويــة الصناعيــة» .جملــة كليــة
الرتبيــة .جامعــة أســيوط .املجلــد  .19العــدد .2ص.167-114

العجاجــي ،عبــداهلل إبراهيــم 2006( .م)« .أثــر اســراتيجية التكامــل التعــاوين يف حتصيــل طالبــات
الصــف األول املتوســط ملقــرر اجلغرافيــة» .جامعــة امللــك ســعود ،جملــة كليــات املعلمــن .املجلــد .6
العــدد  .1ص .232-173
عزيــز ،امحــد شــهاب (« .)2010أثــر اســتخدام التعلــم التعــاوين اســراتيجية  Jigsawsيف حتصيــل
طــاب الصــف األول معاهــد إعــداد املعلمــن يف مــادة الرياضيــات» .جملــة أبحــاث كليــة الرتبيــة
األساســية ،املجلــد .10العــدد .1ص .47-21

عفانــة ،عــزو واجليــش ،يوســف .)2008( .التدريــس والتعلــم بالدمــاغ ذي اجلانبــن .ط  .1غــزة:
مكتبــة آفــاق.

114

فاعلية تدريس مادة القواعد باستخدام اسرتاتيجية جیغسو  Jigsawلدى طلبة...

العنبكــي ،وفــاء واخلفاجــي ،زينــب« .)2016( .أثــر اســراتيجية جیغســو يف حتصيــل طالبــات الصف
الرابــع العلمــي ودافعيتهــن نحــو مــادة علــم اإلحيــاء» .جملــة كليــة الرتبيــة األساســية للعلــوم الرتبويــة
واإلنســانية  /جامعــة بابــل .العــدد  .28ص .616-600

فخريــة ،نــدى ( .)2016فعاليــة اســتخدام املدخــل التعــاوين) طريقــة جیغســو (يف تع ّلــم الرتكيــب
(دراســة جتريبيــة بمدرســة اهلدايــة الســلفية املتوســطة اإلســامية باســار منجــو جاكرتــا اجلنوبيــة).
قســم تعليــم اللغــة العربيــة كليــة الرتبيــة .جامعــة رشيــف هدايــة اهلل اإلســامية احلكوميــة جاكرتــا.
للحصــول عــى الدرجــة اجلامعيــة األوىل يف قســم تعليــم اللغــة العربيــة.
مــاك ،حســن عــى واليتيــم رشيــف ســامل« .)2015( .أثــر اســراتيجيات التعليــم التعــاوين يف حتصيل
طلبــة الصــف األول الثانــوي املــادة الكيميــاء يف األردن» .جملــة اجلامعــة اإلســامية للدراســات
الرتبويــة والنفســية .املجلــد  .23العــدد .2ص .85-104
مــاك ،حســن عــي« .)2014( .اثــر اســراتيجية التعلــم التعــاوين جیغســو عــى حتصيــل طــاب
الصــف الســادس األســايس يف مــادة العلــوم يف األردن» .جملــة الرتبيــة .جامعــة عــن شــمس .العــدد
 .38ج .2ص .683-652

الناقــة ،صــاح وشــيخ العيــد ،إبراهيــم ســليامن« .)2009( .مــدى امتــاك طلبــة املرحلــة األساســية
ملهــارات االســتامع» .جملــة القــراءة واملعرفــة .جامعــة عــن الشــمس ،العــدد  .89ص .110-86

Slavin, Robert (1988): “Cooperative Learning of Student Achievement”. Educational Leadership journal of the Department of Supervision and Curriculum Development. Vol. 46. No 2. P. 31-33.

Wedman، Jufy M. et. al. (1996). “The effect of Jigsaw teams on preservice
teacher’s knowledge of reading and concerns about group learning in reading
methods course”. Reading Improvement. Vol. 33. No. 2. P. 111-123.

اثربخشی آموزش دستور زبان عربی با استفاده از استراتژی جيگساو
مطالعۀ موردی( :دانشجویان گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
هرمزگان)
عبدالرزاق رمحانی

*

استادیار مرکز مطالعات و تحقیقات هرمز ،دانشگاه هرمزگان ،بندرعباس ،ایران.

چكیده

پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر تدریــس مبتنــی بــر یادگیــری مشــارکتی از نــوع جیگســاو
در آمــوزش دســتور زبــان عربــی بــرای دانشــجویان رشــتۀ زبــان و ادبيــات فارســی انجــام گرفــت.
پژوهــش شــبه آزمایشــی از نــوع طــرح پیشــآزمون پســآزمون بــا گــروه کنتــرل اســت .جامعــۀ آمــاری
پژوهــش ،دانشــجويان رشــتۀ زبــان و ادبيــات فارســي دانشــگاه هرمــزگان در ســال تحصيلــي 98-97
اســت .بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفــی ،دو گــروه آزمایــش و کنتــرل تشــکیل شــد .نمونــۀ
مــورد مطالعــه شــامل  36دانشــجو اســت کــه هیجــده دانشــجو در گــروه آزمايــش بــا اســتفاده از
اســتراتژی جيگســاو و هیجــده دانشــجو در گــروه کنتــرل بــا اســتفاده از روش ســنتي آمــوزش دیدنــد.
نتایــج نشــان داد روش یادگیــری مشــارکتی جيگســاو بهعنــوان يــك روش یادگیــری فعــال ،از انگیــزش
درونــی ،یادگیــری عمیــق و مهارتهــای اجتماعــی دانشــجويان حمایــت میکنــد .ازنظــر آمــاری تفــاوت
معنــاداری در آزمــون پیشــرفت وجــود دارد و بــه نفــع گــروه آزمایــش اســت .ایــن تحقیــق ضــرورت
اجــرای اســتراتژی جيگســاو را در آمــوزش دســتور زبــان عربــی توصیــه میکنــد.
واژگان كلیــدی :اســتراتژی جيگســاو ،بخــش زبــان و ادبيــات فارســی ،پیشــرفت تحصیلــی ،دســتور
زبــان عربــی.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect of teaching based
on participatory learning of Jigsaw type in learning Arabic grammar
among students of Persian language and literature. This research is a
quasi-experimental type of pretest posttest design with a control group.
The statistical population of the study consisted of students of Persian
language and literature at University of Hormozgan in the academic
year of 2018-19. Using random sampling method, two experimental
and control groups were formed. The sample includes 36 students. The
experimental group consisted of 18 students using Jigsaw strategy, and
the control group including 18 students used the traditional method.
The results showed that the participatory learning of Jigsaw type as
an active learning method supports students’ intrinsic motivation, deep
learning and social skills. There is a statistically significant difference
in the progress test in favor of the experimental group using the Jigsaw
strategy. This study has highlighted the need to implement the Jigsaw
strategy in teaching Arabic grammar.
Keywords: Jigsaw Strategy, Department of Persian language, Academic
achievement, Arabic Grammar.
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