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Abstract
The present study aims at assessing the effect of the jigsaw strategy in the achievement of
the female students of the fourth year scientific branch in biology.
الملخص :هدف البحث الحالي إلى التعرف على اثر استراتيجية جيكسو  Jigsawفي:
أ .تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة علم األحياء.

ب .دافعية طالبات الصف الرابع العلمي نحو مادة علم االحياء.

استخدمت الباحثة التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي لمجموعتين متكافئتين مستقلتين تجريبية وضابطة وعلى وفق هذا

التصــميم تــم اختيــار عينــة البحــث عش ـوائياً مــن مجتمــع البحــث الــذي تمثــل (بالمــدارس اإلعداديــة والثانويــة النهاريــة الحكوميــة فــي
مركز محافظة بابل التابعة إلى المديرية العامة لتربية بابل) فكانت (اعدادية الزرقاء للبنات) ،الذي بلغ عـدد طالباتهـا فـي الصـف

ال ارب ــع العلم ــي ف ــي المدرس ــة ( )70طالب ــة موزع ــات ب ــين ش ــعبتين وت ــم اختي ــار ش ــعبة (أ) عشـ ـوائياً (بالعشـ ـوائية البس ــيطة) لتمث ــل

المجموعــة التجريبيــة والتــي تكونــت مــن ( )35طالبــة درسـ َـن علــى وفــق اســتراتيجية جيكســو ،Jigsawوالمجموعــة الضــابطة تمثلــت
درسن على وفق الطريقة اإلعتيادية ،وبعد اجـراء التكـافؤ لطالبـات المجمـوعتين
بطالبات شعبة (ب) التي تكونت من ( )35طالبة
َ
في متغيرات :العمر الزمنـي محسـوباً باألشـهر ،اختبـار الـذكاء ،التحصـيل السـابق فـي مـادة األحيـاء ،واختبـار المعلومـات السـابقة،

ومقيــاس الدافعيــة نحــو األحيــاء ،حــددت المــادة العلميــة بالفصــول األربعــة األخي ـرة (الثــامن ،التاســع ،العاشــر ،الحــادي عشــر) مــن

كتاب علم األحياء للصف الرابع العلمي (ط )2014 ،5وتمت صياغة األهـداف السـلوكية لهـذه الفصـول إذ بلـغ عـددها بصـورتها
النهائي ــة ( )159ه ــدفاً س ــلوكياً ممثل ــة لمس ــتويات بل ــوم المعرفي ــة الس ــت وك ــذلك أع ــدت الباحث ــة ( )24خط ــة تدريس ــية لك ــل م ــن
المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ،وفيمــا يتعلــق بــأداتي البحــث فقــد َع َمـ َـدت الباحثــة إلــى اعــداد أداتــي البحــث حيــث تمثلــت األولــى
باختبـار التحصــيل فــي مـادة علــم األحيــاء مكـون مــن ( )50فقـرة موضـوعية مــن نــوع االختيـار مــن متعــدد ذي أربعـة بــدائل وقــد تــم
التأكــد مــن صــدقه الظــاهري وصـدق المحتــوى ،ومعامــل الصــعوبة ،ومعامــل التمييــز ،وفعاليــة البــدائل الخاطئــة وتــم اســتخراج ثبــات
االختبــار بطريقــة التجزئــة النصــفية ،اذ بلــغ بعــد التصــحيح بمعادلــة ســبيرمان  -ب ـراون ( )0,91أمــا األداة الثانيــة فتمثلــت بمقيــاس
الدافعيــة نحــو األحيــاء الــذي تكــون بصــورته النهائيــة مــن ( )48فق ـرة وقــد تــم حســاب صــدقه الظــاهري وصــدق البنــاء ،ومعامــل
االرتباط ،والقوة التمييزية ،أما ثبات المقياس فقد أُستُخرج بطريقة التجزئة النصفية إذ بلغ بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان – بـراون

( )0,94وكــذلك علــى وفــق معادلــة الفــا كرونبــاخ اذ بلغــت قيمتــه ( .)0,94وأظهــرت النتــائج تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة
الل ـواتي درس ــن عل ــى وف ــق اس ــتراتيجية جيكســو  Jigsawعل ــى طالب ــات المجموع ــة الض ــابطة الل ـواتي درس ــن عل ــى وف ــق الطريق ــة
اإلعتياديــة فــي اختبــار التحصــيل ومقيــاس الدافعيــة نحــو األحيــاء ،وفــي ضــوء نتــائج البحــث أوصــت الباحثــة بإمكانيــة اســتخدام
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استراتيجية جيكسو في تدريس مادة األحياء للصف الرابع العلمي لمـا لـه مـن أثـر فـي رفـع مسـتوى التحصـيل وزيـادة الدافعيـة نحـو
األحياء ،وكذلك اقترحت إجراء دراسة مماثلة لبيان اثر استراتيجية جيكسو  Jigsawفي متغيرات أخرى ولمراحل دراسية أخرى.
الفصل االول (التعريف بالبحث).
مشكلة البحث

ان ثمرة التعليم الحقيقية هي النتائج المترتبة عن دراسة آي فرع من فروع المعارف ،وليس في تراكم المعارف والمعلومات

المتعلقــة بــذلك الفــرع ،ومــن هنــا انطلقــت فكـرة االنتقــال بــالتعليم فــي مراحلــه المختلفــة مــن الــنمط التقليــدي الــذي يعتمــد علــى التلقــين
والحفــظ الــى نمــط اخــر يــدعو الــى ضـرورة مــنح المــتعلم قــد ار كافيــا مــن االعتمــاد الــذاتي فــي الــتعلم ،فــالتطورات السـريعة فــي شــتى
ميــادين المعرفــة نــتج عنهــا العديــد مــن المشــاكل منهــا الت ازيــد الكبيــر فــي اعــداد الطلبــة والتصــاعد فــي المعرفــة ممــا فــرض علــى

المتخصصين في مجال التربية والتعليم في المراحل الدراسية المختلفة ،اعادة النظر في االساليب والطرائق التدريسية القائمة عـن
طريق البحث عن اساليب وطرائق فعالة.
ممــا دعــا التربيــة الن تأخــذ علــى عاتقهــا مســؤولية اعــداد المتعلمــين وتســلحهم بمــا يســاعدهم علــى مواجهــة تحــديات هــذا
العصــر ومواكبــة تطو ارتــه وهــذا ال يمكــن تحقيقــه دون احــداث تغييـ ار جوهريــا فــي ط ارئــق التــدريس التــي مــن شــأنها ان ترفــع مســتوى
تحصـيلهم الد ارســي وتزيــد مــن دافعيـتهم للمــادة  ،وبنــاء علــى مــا مـره ذكـره ارتــأت الباحثــة التأكــد مـن وجــود انخفــاض فــي التحصــيل

والدافعيــة لــدى الطالبــات قامــت الباحثــة بتوجيــه اســتبانة اســتطالعية مفتوحــة لعــدد مــن مدرســات مــاده علــم االحيــاء للصــف ال اربــع
العلمي ،تضمنت مجموعة من االسئلة بخصوص طرائق التدريس المتبعة في مادة علم االحياء ومدى ضـعف تحصـيل طالبـاتهن
وبــذلك تتمثــل مشــكله البحــث الحــالي فــي اإلجابــة عــن السـؤال التــالي( :مــا اثــر اســتراتيجية جيكســو Jigsawفــي تحصــيل طالبــات
الصف الرابع العلمي ودافعيتهن نحو مادة علم االحياء)؟
اهمية البحث:

أصــبحت التغيـرات التــي يمــر بهــا العــالم مرتبطــة بالتــدفق الس ـريع فــي المعلومــات (مــازن .)13 :2010،حيــث شــهد القــرن

الحالي تقدما علميا متسارعا في شتى المجاالت العلمية والتكنلوجية لم تشهده البشرية من قبل حيث يشهد كـل يـوم والدة كـم هائـل
مــن المعــارف والمفــاهيم والخبـرات الجديــدة ال يســتطيع العقــل البشــري اســتيعابها بســهولة وادراكهــا كمــا يجــب ،فــال يكــاد يمضــي يــوم
حتــى نســمع عــن اكتشــاف او اخت ـراع جديــدين (كوافحــة( )13 :2011،عـريفج وســليمان ،.)9 :2010،وتهــدف التربيــة الــى تنميــة
طاقــات الفــرد وتعزيزهــا وذلــك بــالتركيز علــى المهــارات الحياتيــة الضــرورية كمهــارة التواصــل والتعــاون وحــل المشــكالت واكتســاب
المواقــف واالتجاهــات كــاحترام االخ ـرين والتفاعــل بإيجابيــة معهــم كــل ذلــك يهــدف الــى تنميــة شخصــية المــتعلم مــن جميــع جوانبهــا

للتكيف مع مجتمع متطور وسريع التغير (السعدي.)245 :2010،

وتعد التربية العلمية احدى الجوانب المهمة في هذا العصر الذي امتـاز بـالتغيرات العلميـة والتكنلوجيـة فـي جميـع مجـاالت
الحيــاة فالبــد مــن االهتمــام بهــا بصــورة جديــة وعلميــة لكــي تســاير هــذا التطــور ،والن التربيــة العلميــة احــدى الوســائل المهمــة فــي
استيعاب التطورات المتسارعة التي يمر بها العالم اليوم فالعالم من حولنا يشهد كما هـائال مـن الوسـائل التقنيـة االمـر الـذي يجعـل
حياتنا تتغيـر فـي ضـوء التطـورات ولهـذا ال بـد ان تسـاير المدرسـة طريقـة التربيـة العلميـة وتهيـئ الفـرد لمواجهـة كـل جديـد بالتوجيـه

واالرشاد (سالمة ،.)11 :2002 ،اذ ان رقي الشعوب هو التعليم فكلما تحسن مستوى شعب في التعليم عدت هذه الدولة متقدمة
وان االهتمام والعناية بالتعليم تحدي يجب ان تقف جميع و ازرات ومؤسسات الدولة في العناية به (ابراهيم.)3 :2005 ،
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فهو لـم يعـد مجـرد عمليـة تقـديم المعلومـات للمتعلمـين ألجـل حفظهـا واسـتذكارها فقـط وانمـا تمكـنهم مـن عمليـة البحـث عنهـا
وتعلمها عن طريق المشاركة الحقيقية في العملية التربوية (عطية والهاشمي.)22 :2007 ،
ويعد المنهج اداة التربية والتعليم في تحقيق اهدافها ،اذ يرتكز علية بناء التربية والتعليم اذ تستمد التربية قوتها من المنهج

وتستند اليه في تحقيق اهدافها المنشودة في تنشئ ه المواطن الصالح وحسن اعداده ومسايرة التطورات العلمية الهائلة ،فالمنهج هو
مجموعة الخبرات المراد توصيلها لمجموعة متعلمين في ظل بيئة تعليمية منظمة (الزند وعبيدات..)17 :2010،
ولكــي يحقــق مــنهج العلــوم اهدافــه ال بــد مــن تـوافر ط ارئــق واســتراتيجيات ونمــاذج تدريســية مناسـبة يــتم مــن خاللهــا ايصــال
محتوى المنهج وخبراته الى المتعلم كي يحفزه للتفاعل النشط مع تلك الخبرات التي تؤدي الى تحقيق االهداف المنشودة (فرحات،

.)3 :2005

فــالتنوع فــي ط ارئــق التــدريس التــي يســتخدمها المــدرس مــع طلبتــه مــن شــأنها ان تكســر الــنمط الممــل الــذي تفرضــه طريقــة
التد ريس التقليدية التي ترتكز على دور المدرس وتغفل دور الطالب فـي حـين االتجاهـات التربويـة الحديثـة تركـز علـى ان الطالـب
هو المحور الرئيس لعملية التعلم والتعليم (الطناوي.)167 :2009،
ومن هنا ترى الباحثة ضرورة االهتمام بطرائق تدريس علم االحياء اذ ان علم االحياء له اهميـة بالغـة فـي حياتنـا كيـف ال

وهو من اقدم العلوم التي عرفها االنسان وبحث فيها وهو العلم الذي كان ومازال له صلة وثيقة بحياة االنسان اوال وبما حوله من
كائنــات حيوانيــة او نباتيــة ثانيــا .وبــالرغم مــن محــدود علمنــا فــي علــم الخلــق كــان البــد لنــا مــن البحــث عــن اســباب المعرفــة وجمــع
المعلومات وتقديمها لألجيال كجزء من حماسنا وانتمائنا الحضاري للعلم والمعرفة االمر الذي يبين روعة هذا الفرع من العلوم بما
فيهــا مــن تنــوع فــي الكائنــات وتطــور وعالقــات بيئيــة وتشــابه واخــتالف فــي الــنظم الحيويــة.و يعــد علــم االحيــاء مــن المـواد الد ارســية

المهمة لما لها مـن عالقـة وتمـاس مباشـر بحيـاة االنسـان وبيئتـه فهـي علـم يتضـمن الكثيـر مـن المفـاهيم والمبـادئ التـي تحـدد اطـر
العالقة بين االنسان وبيئته لذلك يفضل استخدام طرائق واساليب تدريسية تسـاعد الطلبـة علـى بنـاء المعرفـة بصـورة ذات معنـى ال
سيما ان طرائق واساليب تدريسها ال زالت تقليدية وغير فعالة.
وبناء على ما سـبق نجـد ان هنـاك اتفـاق بـين التربويـون بمدارسـهم المختلفـة علـى مبـدأ اسـاس تسـعى العمليـة التربويـة الـى

تحقيقه ،هو الوصول بالطالب الى حالة من التعلَم المنشود ،اذ تسخر في سبيله جميع االمكانات انطالقا من الفلسفة او االهداف
التربويـة للمنــاهج ،وا ازء هــذه التحــديات التـي ظهــرت دعــت الحاجــة الـى اســتخدام تقنيــات جديــدة فـي عمليتــي الــتعلَم والتعلــيم ،فكــان

التعلــيم التعــاوني مــن الموضــوعات التربويــة والتعليميــة المهمــة التــي حظيــت باهتمــام البــاحثين فــي مجــال التربيــة والتعلــيم ،وذلــك

ألهميته في اعداد المتعلمين للحياة ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم (زيتون.)119 :2007 ،
وتعــد اســتراتيجية جيكســو  Jigsawهــي احــدى اســتراتيجيات الــتعلم التعــاوني الــذي يشــرك الطلبــة بفاعليــة ضــمن نــوعين مــن

المجموعــات (اساســية وخب ـراء) وتعــد جيكســو مــن اكثــر اســتراتيجيات الــتعلم التعــاوني انتشــا ار وذات اهميــة فــي مســاعدة الطلبــة فــي
الم شاركة في االنشطة الصفية وسيطرة المدرس على التدريس الصفي وخلق مناخ تعليمي يعتمد على المتعلم (مالك)8 :2014 ،
اما بالنسبة للتحصيل بمفهومه الحديث فيقصد به المعلومات والمهارات المكتسبة لدى المتعلمين كنتيجة لد ارسـة موضـوع،
او وحدة دراسية محددة ،وكما ان التحصيل اهمية كبيرة في حياة الطالب الد ارسـية ،فهـو نـاتج عمـا يحـدث فـي المؤسسـة التعليميـة
من عمليات تعلم متنوعة ومتعددة لمهارات ومعارف وعلوم مختلفة تدل على نشـاطه العقلـي المعرفـي ،فالتحصـيل يعنـي ان يحقـق

الفرد لنفسه في جميع مراحل حياته المتدرجة والمتسلسلة منذ الطفولة وحتى المراحل المتقدمة من عمره اعلى مستوى من العلم او
المعرفــة ،فهــومن خاللــه يســتطيع االنتقــال مــن المرحلــة الحاض ـرة الــى المرحلــة التــي تليهــا واالســتمرار فــي الحصــول علــى العلــم
والمعرفة (الجاللي.)21 :2011 ،
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وقــد اولــى التربويــون اهميــة بالغــة لموضــوع الدافعيــة لمــا لــه مــن االثــر البــالغ علــى التعلــيم ،وعليــة تنــادي كــل المنظومــات
التربويــة العالميــة بالدافعيــة فــي مجــال التعلــيم ،فاســتثارة دافعيــة الطــالب وتوجيههــا تجعلهــم يقبلــون علــى ممارســة النشــاط المعرفــي،
الحركي ،والوجداني ،وتعد الدافعية للتعلم متغيـر فعـال فـي انجـاز االهـداف وتحقيـق الغايـات التربويـة الكبـرى للمجتمـع .كمـا تعتبـر
الدافعية للـتعلم مـن القضـايا التـي تهـم التربـويين معلمـين او مـوجهين او مخططـين ،ويرجـع االهتمـام بهـذا الجانـب مـن الخصـائص
الشخصية للطلبة كونها العامل الذي يمكن ان يستثير انتباه المتعلم وفاعليته الذهنية المتعددة لإلسهام في مواقف التعلم والخبرات
التي تواجهه ،لذلك تكاد تكون المؤشر لفاعلية المتعلم وحيويته وبالتالي تحصيله (قطامي.)60 :2003 ،
وتمثل الدافعية عـامال مهمـا يتفاعـل مـع قـدرات الطالـب لتـؤثر فـي السـلوك االدائـي الـذي يبديـه الطالـب فـي الصـف ،وهـي

تمثل القـوة التـي تحـرك وتسـتثير الطالـب لكـي يـؤدي العمـل المدرسـي ،اي قـوة الحمـاس او الرغبـة للقيـام بمهـام الـدرس ،وهـذه القـوة
تـنعكس علــى كثافــة الجهــد الـذي يبذلــه الطالــب او علــى درجــة مثابرتـه واســتم ارره فــي االداء العملــي وعلـى مــدى تقدمــه ألفضــل مــا
عنده من قدرات ومهارات في الدرس (العتوم واخرون.)2011:435،
وتعد المرحلة الثانوية من الم ارحل المهمة في حياه الطالب فهي تشكل الحلقـة الثالثـة مـن التعلـيم وهـي تكـون مرحلـة تـدرج
طبيعي للمعلومات والمفاهيم البسيطة وصوال لتعليم متخصص وهذه الطبيعـة تجعـل د ارسـة العلـوم متصـلة غيـر مفككة(السـامرائي،

.)33 :2012

وسيتناول هذ البحث مرحلة الصف الرابع االعدادي التـي هـي المرحلـة االولـى مـن م ارحـل االعداديـة كمـا انهـا تعـد مرحلـة
انتقالية في حياة الطلبة الد ارسـية ألنهـا مرحلـة انتقـال بـين المتوسـطة واالعداديـة التـي يمـر فيهـا الطلبـة بـدور المراهقـة والتـي تحـدد
بمدة ذات تغيرات بيولوجية ونفسية واجتماعية وعقلية فضال عن كونها مرحلة امتداد زمني ،اذ تعد اشـد م ارحـل الحيـاة ح ارجـة لمـا

يط أر فيها من تحوالت فسلجيه وعقلية ونفسية واجتماعية (الفخري.)252 :1982 ،

ومن خالل األهمية التي ذكرت من حيث التحصيل الدراسي والدافعية لذا ارتأت الباحثة القيام بالبحث الحالي لتعرف اثر
استراتيجية جيكسو كإحدى استراتيجيات التعلم التعاوني في التحصيل والدافعية ،وهذه االستراتيجية تتطلب تصميم مواقـف تعليميـة
بشـكل مجموعــات يشـترك الطلبــة بتمثيلهـا وتجســيدها وتكــون الحـوارات مبســطة ومركـزه ويــتم بــذلك نقـل الطالــب مـن المجــردات إلــى
المحسوسات التي قد تسهم بشكل فعـال فـي اسـتيعاب المـادة العلميـة ولزيـادة تحصـيلهم ودافعيـتهم وال توجـد د ارسـات سـابقة تناولـت

استراتيجية جيكسو في المرحلة الثانوية بالعراق.
هدفا البحث :يهدف البحث الحالي الى التعرف على اثر استراتيجية جيكسو Jigsawفي:
 .1تحصيل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة علم االحياء.

 .2دافعية طالبات الصف الرابع العلمي نحو مادة علم االحياء.
فرضيتا البحث:

يتم التحقق من هدف البحث من خالل التحقق من صحة الفرضيتين الصفريتين االتيتين:

.1ال يوجد فرق ذو داللة احصـائية عنـد مسـتوى داللـة ( )0,05بـين متوسـط درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة اللـواتي يدرسـن
عل ــى وف ــق اس ــتراتيجية جيكس ــو Jigsawومتوس ــط درج ــات طالب ــات المجموع ــة الض ــابطة اللـ ـواتي يدرس ــن عل ــى وف ــق الطريق ــة
االعتيادية في االختبار التحصيلي.

.2ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0,05بين متوسط درجات المجموعة التجريبية اللواتي يدرسـن علـى وفـق
اســتراتيجية جيكســو Jigsawومتوســط درجــات طالبـات المجموعــة الضــابطة اللـواتي يدرســن علــى وفــق الطريقــة االعتياديــة فــي
مقياس الدافعية نحو مادة علم االحياء.

603

العدد28/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

آب 2016/م

حدود البحث :اقتصر البحث الحالي على:

.1الحدود المكانية :المدارس االعدادية والثانوية النهارية للبنات في مركز محافظة بابل.
.2الحدود البشرية :طالبات الصف الرابع العلمي في المدارس االعدادية والثانوية.
. 3الحدود المعرفية :موضوعات الفصول (الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر) من كتاب علم االحياء للصف الرابع العلمي.
.4الحدود الزمنية :الفصل الثاني من العام الدراسي  2016 – 2015م.
تحديد المصطلحات:

اوال :االثر  Effectعرفه:

(.1شحاتة والنجار )2003 ،بأنـه :محصـلة تغيـر مرغـوب او غيـر مرغـوب فيـه يحـدث فـي المـتعلم نتيجـة لعمليـة الـتعلم( .شـحاتة

والنجار)22 :2003،
التعريف االجرائي :مقدار التغير الذي يتركه تدريس ماده االحياء باستراتيجية جيكسو فـي تحصـيل طالبـات الصـف ال اربـع العلمـي
ودافعيتهن نحو مادة علم االحياء.
ثانيا :االستراتيجية  Strategyعرفها:

 )Brown,1989(.1بانها :طريقة لتنظيم المعلومات من اجل تخفيض تعقيدها ()Brown,1989 79
التعريــف االجرائــي :هــي مجموعــة مــن الخطـوات واالجـراءات والوســائل المختــارة ســلفا مــن الباحثــة والتــي يخطــط الســتعمالها اثنــاء

تنفيذ التدريس لطالب المجموعة التجريبية لتحقيـق مجموعـة مـن االهـداف المرجـوة مـن تـدريس موضـوعات مـن مـادة علـم االحيـاء

للصف الرابع العلمي في العراق ط 5لسنة 2014م
ثالثا :جيكسو  Jigsawعرفه:
 )Steven & Others, 1988(.1بأنـه :طريقـة تـدريس يعمـل الطلبـة فيهـا فـي مجموعـات تتكـون مـن ( )6 – 5طـالب حيـث
يعطى لكل طالب جزء من الدرس مما يجعل كل طالب خبي ار بالجزء الخاص بـه بعـد تلقـي المهـام ،يعيـد الطلبـة تنظـيم انفسـهم
فــي مجموعــات خب ـراء لد ارســة الموضــوع واالســتعداد لتدريســه للطلبــة االعضــاء فــي مجموعــاتهم االصــلية بعــد ذلــك ثــم يخضــع
الطــالب جميعــا الختبــارات فرديــة فــي كــل الموضــوع ،ويتوقــع ان يــتعلم جميــع الطلبــة فــي المجموعــة الموضــوع المحــدد للــدرس
()Steven & Others, 1988, 32
التعريف االجرائي

استراتيجية تدريس يتم خاللها تقسيم طالبات الصف الرابع الى مجاميع غيـر متجانسـة عـدد افـراد كـل مجموعـة ( )5تسـمى

مجموعة االم ومن مجموعة االم تشكل مجموعات مختصة (مجموعـة الخبـراء) فـي جـزء محـدد مـن المـادة التعليميـة لكـل موضـوع
دراسي يتم تعلمه بشكل مركز داخل تلك المجموعات ثم يتم تعلمه داخل مجموعة االم.

رابعا :التحصيل )Achivement( :عرفه:

 )Morgan,1979( .1بأنه :معرفة مقدار ما امتلكه الطالب من ماده د ارسـية معينـة وفـق اهـداف معينـة وفـي فتـرة زمنيـة معينـة
()Morgan,1979:23

التعريف االجرائي :الناتج النهـائي لمـا تعلمتـه طالبـات الصـف ال اربـع العلمـي فـي موضـوعات علـم االحيـاء خـالل الفصـل الد ارسـي
الثاني الذي يشمل المحتوى المعرفي ألربعة فصول من الكتـاب والمقـدرة بالـدرجات التـي يحصـلون عليهـا فـي االختبـار التحصـيلي

النهائي المعد ألغراض هذه الدراسة.
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خامسا :الدافعية  Motivationعرفها كل من:

( .1السليتي :)2008 ،قوة ذاتيه في الفرد تحرك سلوكه وتوجهه لتحقيق غايه معينة (السليتي)277 :2008 ،
التعريف االجرائي :دافعية طالبات الصف الرابع العلمي نحو مادة علم االحياء والمقاسة بالدرجة التي يحصلن عليها مـن االجابـة
على مقياس الدافعية الذي اعدته الباحثة ألغراض هذا البحث.

سادسا :الصف الرابع العلمي  :For grade scienceبأنه :وهو احد صفوف المرحلة االعدادية التي هي المرحلـة التـي تمتـد

من نهاية المرحلة المت وسطة الى بداية المرحلة الجامعية ومدة الدراسة فيها ثـالث سـنوات ووظيفـة هـذه المرحلـة هـي اعـداد الطلبـة
الى مرحلة دراسية اعلى هي المرحلة الجامعية (و ازرة التربية.)80 :1995 ،
سابعا :علم االحياء  :Biologyعرفتـه (فرحـات )2005 ،بأنـه :أحـد العلـوم الحديثـة التـي نحتاجهـا فـي حياتنـا اليوميـة فهـو مـن
العلــوم المهمــة والضــرورية حيــث يعرفنــا مــا فــي اجســامنا مــن اعضــاء وخاليــا ووظــائف حيويــة وهــو كــذلك يعرفنــا بالكائنــات الحيــة

والنباتات وما يوجد حولنا في البيئة المحيطة (فرحات)5 :2005 ،
الفصل الثاني :خلفية نظرية ودراسات سابقة

اوال :التعلم التعاوني (مفهوم التعلم التعاوني)

وان التعلم التعاوني هو أنموذج تدريسي يقوم التالميذ فيه بأداء المهمات المتعلمة مع بعضهم البعض مع المشـاركة والفهـم

والحـوار والمعلومــات المتعلقــة بالمهــارات ،كمــا يســاعد بعضــهم الــبعض فــي عمليــة الــتعلم واثنــاء هــذا االداء والتفاعــل الفعــال تنمــو
لدي هم الكفايات الشخصية واالجتماعية وااليجابية ،حيث يكون التعلم التعاوني عمل منظم ودقيـق فهـو لـيس عمـال ارتجاليـا بـل انـه
يحتاج الـى التخطـيط والتنفيـذ واتخـاذ القـ اررات واالجـراءات والتقـويم لتحقيـق اهدافـه ويزيـد مـن فـرص التفاعـل بـين الطلبـة ويزيـد مـن
فرصهم في تعلم المهارات المختلفة مما يؤدي الى رفع مستوى ادائهم (الزغول والمحاميد.)245 -244 :2010،
ثانيا :استراتيجية جيكسو Jigsaw Strategy

ان الترجمة الحرفية لهذه االستراتيجية تعني طريقة مجموعات التركيب ،ولقد طورت هذه الطريقة واختبرت على يـد البـورت

ارنسون ( )Eiliot Arnsonوزمالؤه من التربويين وعلماء النفس العاملين في مـدارس اوسـتن بواليـة تكسـاس فـي الواليـات المتحـدة
االمريكية في حقبة السـبعينات مـن القـرن العشـرين ثـم تبناهـا سـالفين ( )Slavinوجماعتـه ،بهـدف تطـوير العالقـة بـين الطلبـة مـن
اصول انجليزية واسبانية وزنوج للتقليل من حده التوترات العرقية وبعد اتمام تجربـة هـذه الطريقـة ،اشـارت النتـائج الـى ان االنجليـز
تعلموا بشكل جيد في صفوف ال (جيكسو )Jigsawفي حـين كـان اداء الطلبـة مـن اصـل اسـباني وزنجـي افضـل فـي صـفوف ال

(جيكسو  ،)Jigsawولوحظ في نهاية الدراسة تكون الود والوئام بين افراد المجموعة ،وغيرهم من الطلبة فـي الصـف بدرجـة قويـة
ممــا كــان عليــه الحــال قبــل بــدء الد ارســة ،وباختصــار أدت طريقــة ال(جيكســو )Jigsawالــى اعطــاء نتــائج ايجابيــة فــي التحصــيل،
واالتجاهــات ،وقــد اطلــق علــى هــذه الطريقــة اســم ( )Jigsawألنهــا تشــبه تركيبــة لعبــة ال  ، Jigsawوتهــدف هــذه الطريقــة الــى
تشجيع االطفال على التعاون ،والعمل الجماعي ،حيث بدأ في هذه االثناء تحطيم الحواجز الشخيصة (الحيلة.)354 ،2008 ،
وتســتدعي طريقــه جيكســو ( )Jigsawعمــل الطلبــة فــي مجموعــات صــغيرة ،ومختلفــة تشــارك فــي تقــديم اج ـزاء مــن حلــول

مشكلة عامة تتمثل في االداء الناجح لمهمه ،او امتحان يقدم المعلم ،حيث يعطي اي كل عضو من الجماعة لبعض قطع اللعبة
(اي جـزء مـن المعلومـات المتعلقــة باالمتحـان) ،وال يعطـى اي عضــو مـن المجموعـة ايــة معلومـات تجعلـه يســهم فـي حـل المشــكلة
لوحدة ،وذلك من اجل الوصول لحل المشكلة مـن خـالل المشـاركة وتبـادل وجهـات النظـر ،وفـي نهايـة االمـر يخضـع الجميـع الـى
اختبــارات فرديــة تعطــي جميــع عناصــر الموضــوع( .الخفــاف .)93 ،2013 ،وهــذه االســتراتيجية تركــز علــى نشــاط الطالــب فــي
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اطارين :مجموعة االم ومجموعة التخصص (الخبراء) ،فيها ينقسم الصف الـى مجموعـات فـي كـل مجموعـة مـن ( )6-5طـالب،
ويأخذ كل طالب من المجموعة جزء من مادة عامة ،تبدا هذه الطريقة بتوزيع نفس المهام على جميـع الفـرق االم ،المهـام الخمـس
او الست ،وبعدها يتجمع الطالب في فرق التخصص يبحث المهمة التي اوكل بها كل واحـد مـنهم ،ثـم يعـود كـل طالـب مـن فرقـة

التخصــص الــى فرقــة االم التــي جــاء منهــا ،وفــي فرقــة االم يحــاول كــل طالــب تخصــص فــي مهمــة معينــة ان ينقــل ألف ـراد فرقتــه
المعلومــات التــي توصــلت اليهــا فرقــة التخصــص التــي ناقشــت المهمــة نفســها ،وهــذه المرحلــة تســمى مرحلــة تعلــيم طالــب – طــالب
بحيث يمثل الطالب الواحد دور المعلم ،ويعلـم فرقتـه عـن الموضـوع الـذى تخصـص بـه ،وهـذا يعنـى ان المهمـة التـي اوكـل بهـا لـم
تكن مقصورة على تعلمه لهـا فقـط ولنفسـه ،وانمـا يتعلمهـا كـي يعلمهـا لغيـره ،وهـذا يتطلـب بـذل جهـد اكبـر مـن اجـل اتقـان المهمـة،
والمهم ان يصـل كـل طالـب فـي فرقـة االم الـى تعلـم جميـع جوانـب المـادة التـي حـددتها المهـام التعليميـة ،وفـي داخـل الفرقـة يجـري

نقاش واسئلة للتأكد من ان كل فرد فيها اصبح ملما في جميـع المـادة ،ومـن هنـا جـاء اسـم الطريقـة ،الن المهمـة العامـة تـوزع الـى
اقسـام ،وكـل طالـب تخصـص فـي قسـم ،وعنـد العـودة للعمـل فـي فرقـة االم يحـاول اعضـاء الفرقـة تركيـب هـذه االقسـام بشـكل ينـتج
عنه الشكل العام للمادة فهـو يشـبه لعبـة التركيـب  puzzleفـي اعطـاء الصـورة للمـادة فـي نهايـة عمـل فرقـة االم ،ثـم ينتهـى العمـل
اوال بعرض نتائج العمل من قبل الفـرق المختلفـة ومناقشـته واجمالـه ،بحيـث تعـرض كـل فرقـة مهمـة واحـدة ،يشـارك اعضـاء الفـرق

االخــرى باســتكمالها عــن طريــق اضــافة مالحظــات وتعليقــات ،ومــن اجــل الوصــول الــى الصــورة الكاملــة للمــادة ،ثــم يعطــى المعلــم
اختبا ار لجميع الطلبة في المهمة المحددة ،والعالمة التي يأخذها الطالب هي عالمته الشخصية وليست عالمة المجموعة.
فوائد استخدام استراتيجية جيكسوJigsaw

.1تساعد على اجراء تغييرات ايجابية في اداء المتعلمين واخالقياتهم.
.2تعمل على بناء جو مفعم بالتفاهم والمحبة بين المتعلمين.
.3تساعد المتعلمين في خلق جو صفي مالئم.

.4تعمل على االسهام في تطوير مهارات المتعلمين الشخصية.
. 5تساعد المتعلمين على االعتماد على قدراتهم ومهاراتهم الذاتية في ادارة الصف( .زيتون)568 :2007 ،
.6تساعد على رفع مستوى الدافعية لدى المتعلمين.
.8تساعد على بناء اتجاهات ايجابية نحو المدرسة والمعلم والمادة الدراسية وبقية المتعلمين في وقت واحد.
.9تعمل على بناء عالقات طيبة وفاعلة بين مختلف مجموعات المتعلمين وبالتالي زيادة تحصيلهم الدراسي.

.10تنمي روح العمل والتعاون الجماعي بين المتعلمين( .سعادة)236 :2008 ،
ثالثا :مفهوم التحصيل الدراسي:

التحصــيل الد ارســي مــن أكثــر المفــاهيم التربويــة تعقيــدا  ،ذلــك الشــتراك العديــد مــن العوامــل والعمليــات المختلفــة فــي انجــازه

مــن ،مدرســية ،وشخصــية ،واجتماعيــة ،واقتصــادية ،كمــا انــه مــن أكثــر المجــاالت التــي تتــيح الفرصــة لكشــف قــدرات الطلبــة وتنميــة
م ـواهبهم وطموحــاتهم (حمــدان .)38 :2006،ولــذلك تهــتم المؤسســات التربويــة بالتحصــيل الد ارســي؛ ألنــه يعــد مؤش ـ ار علــى مــدى
تقــدمها نحــو تحقيــق األهــداف التربويــة ،ويعكــس نتاجــات الــتعلم التــي تســعى المؤسســات التربويــة إليهــا لتحقيــق مســتوى أعلــى مــن

التحصيل؛ الن مستواه يدل على مستوى كفايتها (الظاهر.)23 :2002 ،
رابعا :الدافعية Motivation

ينظــر الــى الدافعيــة عــادة علــى انهــا المحركــات التــي تقــف وراء ســلوك االنســان والحيـوان علــى حــد سـواء ،فهنــاك ســبب او

عــدة اســباب وراء كــل ســلوك ،وهــذه االســباب تـرتبط بحالــة الكــائن الحــي الداخليــة عنــد حــدوث الســلوك مــن جهــة ،وبمثيـرات البيئــة
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الخارجية من جهة اخرى وهذا يعني اننا ال نستطيع ان نتنبأ بما يمكن ان يقوم به الفرد في كل موقف من المواقف اذا عرفنا فقط
منبهــات البيئــة وحــدها واثرهــا ف ــي الجهــاز العصــبي ،اذ ال ب ــد ان نعــرف شــيئا عــن حالتــه الداخليــة كــأن نع ــرف حاجاتــه وميولــة
واتجاهاته وعالقتها بالمواقف ،باإلضافة الى ما لديه من رغبات وما يسعى الى تحقيقه من اهداف (ابراهيم.)900 :2004 ،
الدراسات السابقة:
.1دراسة شماسنة2001،

استخدام استراتيجية االحجية (جيكسو) فـي تـدريس وحـدة الهندسـة للصـف السـادس وهـدفت هـذه الد ارسـة الـى التعـرف علـى

اثر استخدام استراتيجية االحجية جيكسو في التدريس على:

.1ميول واتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات.

.2تعلم المفاهيم والمهارات االساسية في مادة الرياضيات.
. 3انماط التفاعل والتواصل االجتماعي بين الطلبة في غرفة الصف ،ومدى مشاركتهم في العملية التعليمية.
.4مـدى التغيـر الـذي يطـ ار علــى نظـرة المعلـم لـدوره ودور الطلبــة داخـل غرفـة الصـف مـن جـراء اسـتخدام اسـتراتيجية االحجيـة فــي
التدريس.

. 5الصعوبات التي تواجه المعلم الذي يعلم باألسلوب التقليدي عند االنتقال للتعلم باستخدام استراتيجية االحجية.
اختيرت وحدة الهندسة من منهاج الرياضيات للصف السادس االساسـي ،ليـتم تعليمهـا وفـق هـذه االسـتراتيجية ومقارنـة ذلـك
باألســلوب التقليــدي فــي تعلــيم الوحــدة ذاتهــا واســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي واجريــت الد ارســة علــى عينــه تكونــت مــن ()120
طالــب مــن طــالب الســادس االساســي فــي مدرســة ذكــور االمعــري االساســية التابعــة لوكالــة الغــوث وتــم تقســيم عينــة الد ارســة الــى

مجمــوعتين احــداهما تجريبيــة تســتخدم اســلوب االحجيــة جيكســو واالخــرى ضــابطة تســتخدم الطريقــة التقليديــة واســتخدام الباحــث
اختبار تحصيلي واستبانة لقياس ميول الطلبـة والمقـابالت مـع المعلـم والطـالب كـأدوات للد ارسـة وبينـت نتـائج الد ارسـة وجـود فـروق
دالة احصائية في التحصيل لوحدة الهندسة لمادة الرياضيات بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية.
(شماسنه :2001 ،د – ت)
.2دراسة عزيز2010 ،

أثــر اســتخدام الــتعلم التعــاوني اســتراتيجية  Jigsawsفــي تحصــيل طــالب الصــف األول معــارد اعــداد المعلمــين فــي مــادة

الرياضيات .وهدفت الدراسة الى تعرف اثر استخدام التعلم التعاوني استراتيجية (جيكسـو  )Jigsawفـي تحصـيل طالبـات الصـف
االول معاهد اعداد المعلمين في مادة الرياضيات.ومن اجل تحقيق هدف البحث ،وضع الباحث الفرضية االتية( :ال توجـد فـروق
ذات داللــة احصــائية بــين متوســط تحصــيل الطــالب الــذين يدرســون الرياضــيات بالطريقــة االعتياديــة) .اجريــت هــذه الد ارســة علــى
عينــة مــن طــالب الصــف االول معاهــد اعــداد المعلمــين بلــغ عــدد افرادهــا ( )49طالــب يمثلــون طــالب شــعبتين مــن شــعب الصــف
االول للعــام الد ارســي  2010 – 2009اســتخدم الباحــث التصــميم التجريبــي لمجمــوعتين متكــافئتين حيــث اختــار العينــة بالطريقــة
العشوائية وقسمها الى مجمـوعتين االولـى تجريبيـة التـي تـدرس الرياضـيات باسـتخدام الـتعلم التعـاوني اسـتراتيجية  Jigsawوالثانيـة
الضــابطة التــي تــدرس بالطريقــة االعتياديــة .ثــم اجــري التكــافؤ بينهمــا فــي متغي ـرات العمــر الزمنــي للطالــب ،معــدل درجاتــه لجميــع
الــدروس ودرجتــه ف ــي الرياضــيات ف ــي الصــف الثالــث المتوســط ،المســتوى التعليم ــي لوالديــه .وبعــد ذلــك اع ــد الخطــط التدريســية
لموضوعات الفصلين االول والثاني من كتاب الرياضيات للصـف االول معاهـد اعـداد المعلمـين وكـذلك اعـد اختبـا ار تحصـيليا فـي

الفصلين االول والثاني مـن كتـاب الرياضـيات نفسـه وحسـب معامـل ثباتـه .درس المجمـوعتين لمـدة سـتة اسـابيع وبعـد االنتهـاء مـن
التدريس اجري االختبار التحصيلي لطـالب عينـه بحثـه .وكانـت النتـائج تشـير الـى وجـود فـروق ذات داللـه احصـائية بـين متوسـط
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تحصــيل الطــالب الــذين يدرســون الرياضــيات باســتخدام الــتعلم التعــاوني اســتراتيجية جيكســو  Jigsawومتوســط تحصــيل الطــالب
الــذين يدرســون الرياضــيات بالطريقــة االعتياديــة لصــالح المجموعــة التجريبيــة .واقتــرح اج ـراء د ارســات مماثلــة لد ارســته فــي صــفوف
ومراحل دراسية اخرى( .عزيز.)40 -32 :2010،
 .3دراســة ديــب :2011 ،اثــر اســتخدام طريقــة جيكســو  Jigsawsللــتعلم التعــاوني واســتراتيجيات تفريــد التعلمــي المعاص ـرة لــدى
طلبة دبلوم التأهيل التربوي لدى كلية التربية بجامعة.

هـدفت الد ارســة الـى اكســاب طلبـة دبلــوم التأهيــل التربـوي فــي كليـة التربيــة بجامعــه دمشـق مفهــوم واسـتراتيجيات تفريــد الــتعلم

باســتخدام طريقــة جيكســو ( )Jigsawللــتعلم التعــاوني ولتحقيــق اهــداف البحــث صــممت الباحثــة وحــدة تعليميــة وفــق مــدخل الــنظم،
وتألفت هذه الوحدة من اربعة اجزاء هي :مفهوم تفريد التعلم ،نظام التعلم الموصوف للفرد ،نظام التعليم الشخصي ونظام التوجيـه
السـمعي .طبقـت الوحـدة التعليميـة المقترحـة علـى عينـه قوامهـا ( )54طالبـا وطالبـة مـن مختلـف اختصاصـات طلبـة دبلـوم التأهيــل

التربوي في كلية التربية بجامعه دمشق ،وثم اختبار مدى اكتساب الطلبة لكل جزء مـن االجـزاء االربعـة للوحـدة مـن خـالل اختبـار
قبلي  /بعدي تم التحقق من صدقة وثباته .توصلت الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( )0,05بين
متوســط درجــات الطلبــة فــي االختبــار القبلــي ومتوســط درجــاتهم فــي االختبــار البعــدي ،وذلــك فــي جميــع اج ـزاء الوحــدة التعليميــة
المقترحة (مفهـوم تفريـد التعلـيم ،نظـام التعلـيم الموصـوف للفـرد ،نظـام التعلـيم الشخصـي ونظـام التوجيـه السـمعي) ،وهـذا الفـرق هـو
لصالح متوسط درجاتهم في االختبار البعدي اي انه فرق ناتج عن حجم االثر الكبير والفعلي والهـام الـذي احدثتـه طريقـه جيكسـو

للــتعلم التعــاوني علــى تحصــيل الطلبــة اذ تراوحــت قــيم حجــم االثــر (آيتــا مربــع) مــن ( )0,97 – 0,95وذلــك فــي جميــع االج ـزاء
المؤلفة للوحدة التعليمية ،وفي ضوء نتائج البحث اوصت الباحثة بضرورة اتبـاع خطـوات جيكسـو ( )Jigsawللـتعلم التعـاوني فـي
تدريس المقررات لما لها من ايجابيات في عملية التحصيل والتواصل االيجابي بين الطلبة (ديب)69 – 66 :2011 ،
مؤشرات ودالالت عن الدراسات السابقة

فيما يأتي بيان ببعض المؤشرات والدالالت عن الدراسات السابقة من حيث اوجه الشبه واالختالف:
 )1اهداف الدراسات

أ.اتفقــت الد ارســات فــي تحقيــق االه ـداف واســتخدام المتغي ـرات لمعرفــة مــدى تأثيرهــا فــي المتغي ـرات التابعــة لكــل د ارســة مثــل د ارســة
شماسنة 2001،ودراسة عزيز 2010 ،ودراسة ديب 2011 ،الدراسة الحالية مع جميع الدراسات المذكورة من حيث استخدامه
استراتيجية جيكسو.
ب.المتغير التابع بالنسبة لهذا المتغير فقد تباينت الدراسات فيما بينها في عدد المتغيرات التابعـة فبعضـها اكتفـت بمتغيـر واحـد مثـل
دراسة شماسنة 2001،ودراسة عزيز 2010،ودراسة ديب 2011 ،وقد اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسة التي تناولت متغيرين.
 )2اسلوب اختيار العينة اختيرت العينة عشوائيا في كل من دراسة عزيز 2010 ،ودراسة شماسنة 2001،ودراسة ديب2011 ،
والدراسة الحالية تتفق مع الدراسات التي تناولت عينة البحث فيها بطريقة عشوائية.

 ) 3حجم العينة :تباين حجم العينة في الد ارسـات السـابقة فقـد تراوحـت احجـام عينـات الد ارسـة مـابين ( )158 – 42طالبـا وطالبـة
فقد كان حجم العينة ( )120طالب كما في دراسة شماسنة2001 ،و ( )49طالب كما في دراسة عزيز  2010و( )54طالبا
وطالبة كما في دراسة ديب  .2011اما الدراسة الحالية بلغ عدد افراد عينتها (.)70
 ) 4المرحلــة الد ارســية :تمــت الد ارســات علــى م ارحــل د ارســية مختلفــة فبعضــها اجريــت علــى طلبــة الجامعــة كمــا فــي د ارســة ديــب،

 2011وبعضها اجريت علـى معاهـد اعـداد المعلمـين كمـا فـي د ارسـة عزيـز 2010 ،وبعضـها اجريـت علـى المرحلـة االبتدائيـة

مثل دراسة شماسنة 2001 ،وقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة العبيدي التي اجريت على المرحلة االعدادية.
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 )5مــنهج البحــث :اتفقــت جميــع الد ارســات الســابقة فــي اســتخدامها للمــنهج التجريبــي ماعــدا د ارســة ديــب 2011 ،حيــث اســتخدمت
المنهج الوصفي التحليلي ،واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدامها للمنهج التجريبي.
 ) 6مكان اجراء التجربة :تباينت اماكن اجراء الدراسات فمنها ما تم اجراءه في دول عربية مثـل ود ارسـة شماسـنة 2001 ،ود ارسـة
ديب 2011 ،وعزيز 2010 ،اما البحث الحالي فيتفق مع الدراسات التي اجريت في العراق.

 ) 7ادوات البحث :تباينت الدراسات من حيث االدوات المستخدمة وعددها فمنها مـاتم اسـتخدام اداة واحـدة فـي البحـث مثـل د ارسـة
عزيز 2010 ،ودراسة ديب 2011 ،لكن هناك دراسات تناولت اكثـر مـن اداة واحـدة مثـل د ارسـة شماسـنة  2001امـا الد ارسـة
الحالية فتتفق مع الدراسات التي اخذت اكثر من اداة واحدة في الدراسة.

 ) 8اظهرت نتائج الدراسات السابقة جميعا اثر فاعلية استراتيجية جيكسو في تحقيق االهداف الموضوعة للدراسة
الفصل الثالث

أوالً :التصميم التجريبيexperimental design :

اعتمــدت الباحثــة المــنهج التجريبــي منهج ـاً للبحــث ،فهــو أحــد منــاهج البحــث الــذي يســتعمل التجربــة فــي اختبــار الفــرض

والكشف عن العالقة بين المتغيرين(التابع والمستقل) وذلك بدراسة المواقف المتقابلة ،المعالجة التجريبيـة واالعتياديـة التـي يـتم بهـا
ضبط ك ل المتغيرات ماعدا المتغير الذي تعني الباحثة بدراسة تأثيره في المتغير التابع ،لذلك البد مـن اختيـار تصـميم تجريبـي أو
مخطــط يوضــح العمــل وكيفيــة تنفيــذ التجربــة فالتجربــة تعنــي تخطــيط الظــروف والعوامــل المحيطــة بالظــاهرة التــي تدرســها بطريقــة
معينة ثم مالحظة ما يحدث( .الـداهري ،)82 :2011،ولمـا كـان هـدف البحـث التعـرف علـى أثـر التـدريس باسـتراتيجية (جيكسـو)
كمتغيــر مســتقل فــي تحصــيل الطالبــات كمتغيــر تــابع وفــي الدافعيــة كمتغيــر تــابع أخــر ،اعتمــدت الباحثــة التصــميم التجريبــي ذي

الض ــبط الجزئ ــي بمجم ــوعتين متك ــافئتين (تجريبي ــة تُ ـ ّـدرس عل ــى وف ــق اس ــتراتيجية جيكس ــو وض ــابطة تُ ـ َّـدرس عل ــى وف ــق الطريق ــة
االعتيادية) ذو االختبار البعدي لكل من االختبار التحصيلي ومقياس الدافعية ،ومخطط( )1يوضح ذلك:
مخطط ( )1التصميم التجريبي للبحث
المجموعة

التكافؤ

المتغير المستقل

التجريبية

 .1العمر الزمني محسوب باألشهر

استراتيجية جيكسوJigsaw

.2الذكاء
الضابطة

 .3مقياس الدافعية
 .4التحصيل السابق في مادة االحياء

الطريقة االعتيادية

المتغير التابع

االداة

 .1التحصيل

 .1اختبار التحصيل

 .2الدافعية

 .2مقياس الدافعية

 .5اختبار المعلومات السابقة

اتبعت الباحثة عددآ من االجراءات التي يتطلبها البحث للوصول الى اهدافه والتحقق من فرضياته وكما يلي:
 .1مجتمع البحث :Research Population :يقصد بمجتمع البحث "جميـع األفـراد أو األشـخاص الـذين يشـكلون موضـوع
مش ــكلة البح ــث ويش ــمل العناص ــر ذات العالق ــة بمش ــكلة البح ــث الت ــي تس ــعى الباحث ــة إل ــى أن تعم ــم عليه ــا النت ــائج" (عب ــاس

واخرون.)217:2009 ،يتكون مجتمـع البحـث الحـالي مـن طالبـات الصـف ال اربـع العلمـي جمـيعهن فـي المـدارس (االعداديـة
والثانويــة) النهاريــة الحكوميــة فــي مركــز محافظــة بابــل للعــام الد ارســي ( )2016-2015موزعــة علــى ( )26مدرســة بحســب
اإلحصائية التي حصلت عليها الباحثة من شعبة اإلحصاء التابعة لمديرية تربية بابل.

609

العدد28/

آب 2016/م

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

 .2عينـة البحـث :Research Sample :يعـد اختيـار الباحثـة للعينـة مـن الخطـوات والم ارحـل المهمـة للبحـث وقامـت الباحثـة
بتحديد المجتمع بحسب الموضوع أو الظاهرة أو المشكلة ،ولما كانت المجتمعات الدراسية كبيرة الحجم في الغالب لذا لجأت

الباحثة الختيار عينة من ذلك المجتمع لتمثله تمثيالً صادقاً ،وتم تحديد عينة البحث وفقاً الخطوات اآلتية

أ-عينة المدارس :بعد التعرف على المدارس التابعة لمركز محافظة بابل اختارت الباحثة عشوائياً (اعدادية الزرقاء للبنات).

ب-عينة الطالبات :بعد تحديد المدرسة ازرتها الباحثة حسب كتاب تسهيل المهمة الصادر عن المديرية العامة لتربية بابل ملحق
( )2فوجـدت شـعبتين فـي الصـف ال اربــع العلمـي (أ ،ب) واختـارت منهـا عشـوائياً * شــعبة (أ) لتمثـل المجموعـة التجريبيـة والتــي

بلغت عدد طالباتهـا( )35طالبـة ،وشـعبة (ب) لتمثـل المجموعـة الضـابطة والتـي بلغـت عـدد طالباتهـا( )37طالبـة وبـذلك يكـون
الع ــدد الكلـ ـي لعين ــة البح ــث( )72طالبــة عل ــى نح ــو اول ــي وبع ــد ان ت ــم اس ــتبعاد الطالب ــات ال ارس ــبات م ــن المجموع ــة الض ــابطة
احصـائيا ،اذ بلـغ عــددهن ( )2طالبـات مــع ضـمان بقــائهن فـي صـفهن حفاظــا علـى نظــام المدرسـة واســتمرار تدريسـهن ،ويعــود
سبب استبعادهن المتالكهن خبرات سـابقة فـي الموضـوعات التـي تـدريس فـي غضـون مـدة التجربـة التـي قـد يكـون لهـا اثـر فـي
المتغيرات التابعة وبذلك اصبح العدد النهائي لعينة البحث ( )70بواقع ( )35طالبة في المجموعة التجريبية و( )35طالبة في
المجموعة الضابطة وكما هو موضح في الجدول(:)1
جدول ( )1توزيع طالبات عينة البحث قبل االستبعاد وبعده
ت

الشعبة

عدد الطالبات

المستبعدات

العدد النهائي

1

أ

35

ال يوجد

35

2

ب

37

2

35

العدد الكلي
70

ثالثا :تكافؤ مجموعتي البحث Equivalent Of The Groups Research

قبل ان تبدأ الباحثة بتطبيق التجربة حرصت على تكافؤ مجموعتي البحـث احصـائيا فـي بعـض المتغيـرات التـي يحتمـل ان

تؤثر في سالمه التجربة ودقة نتائجها وهذه المتغيرات هي:
أ .العمر الزمني محسوبا باالشهر.
ب .اختبار الذكاء.

ت .التحصيل السابق (درجات الكورس االول) في مادة علم االحياء.
ث .اختبار المعلومات السابقة.

ج .اختبار مقياس الدافعية القبلي.
خامسا  -مستلزمات البحث :Research Requirements

لغرض تطبيق البحث هيَّأت الباحثة بعض المستلزمات منها:

أ-تحديد المادة العلمية :Determine the scientific material

تم تحديـد المـادة العلميـة التـي سـوف تُـدرس والتـي تمثلـت بالفصـول االربعـة االخيـرة مـن كتـاب علـم االحيـاء للصـف ال اربـع
العلمي (ط 2014 ،5م):

ب-صياغة األهداف السلوكية :Formulation of behavioral objectives

تشــير األغ ـراض الســلوكية إلــى " نشــاط يزاولــه كــل مــن المــدرس والدارســين وهــو ســلوك قابــل ألن يكــون موضــع مالحظ ــة

وقي ــاس وتق ــويم "(عم ــر واخ ــرون )405 :2010 ،وأن ص ــوغ األغـ ـراض السلوكيـ ـ ــة يع ــد خط ــوة ض ــرورية ف ــي اختي ــار النش ــاطات
التعليمية وتحديد أساليب التـدريس والتقـويم فـي إنجـاح العملــية التعليــمية ،وفـي ضـوء األهـداف العامـة لتـدريس العلـوم ف ــي المرحلـة
المتوسط ــة الت ــي أع ــدتها لجنــة فــي و ازرة التربيــة ،وبعــد تحليــل محتــوى المــادة الد ارســية ص ــاغت الباحثــة مجموعــة مــن األه ــداف
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السلوكية وفقاً لتصنيف بلوم في المجال المعرفي قاصـرة علـى المسـتويات الثالثـة األولى(المعرفـة ،االسـتيعاب ،التطبيـق ،التحليـل،
التركيــب ،التقــويم) ألنــه يعــد مــن أكثــر التصــنيفات شــيوعاً وتفضــيالً واســتعماالً لتناسـ ِ
ـبه للمرحلــة الد ارســية والعمريــة للطالبــات ،وذلــك
بهــدف اعتمادهــا فــي الخطــط التدريســية لمجمــوعتي البحــث ،أذ عرضــت علــى مجموعــة مــن الخب ـراء والمحكمــين مــن ذوي الخب ـرة
والتخصــص فــي مجــال القيــاس والتقــويم وط ارئــق التــدريس ،والمتخصصــين فــي مــادة االحيــاء وط ارئــق تدريســها ،وذلــك لبيــان آرائهــم

بشـأن دقـة صــوغ األهـداف السـلوكية ومــدى شـمولها لمحتــوى المـادة التعليميـة وتحديــد المسـتوى الــذي تقيسـه كـل فقـرة ، ،وبلـغ عــدد
االهداف السلوكية بصورتها االولية ( )163هدفاً سلوكياً وتم تعديل بعض األهداف في ضـوء آراء الخبـراء والمحكمـين وقـد ُعـدت

بعض األهـداف صـالحة إذا حصـلت علـى نسـبة اتفـاق ( )%80فـأكثر مـن أراء المحكمـين والمختصـين (دروزة.)1995:24 ،وتـم

حســاب قيمــة (مربــع كــآي) لكــل هــدف مــن األهــداف الســلوكية ومقارنتهــا مــع القيمــة الجدوليــة البالغــة ( )3,84بدرجــة حريــة ()68
وعند مستوى داللة (.)0,05
ت.اعداد الخطط التدريسية:

وفي ضوء محتوى الفصول المقرر إجراء التجربة عليها تـم إعـداد خطـط تدريسـية لمجمـوعتي البحـث التجريبيـة والضـابطة

تضمنت( )24خطة لكل مجموعـة وبواقـع ثـالث حصـص أسـبوعياًُ ،نفـذت بطريقـة تـتالءم مـع المتغيـر المسـتقل والمتغيـرات التابعـة
على التوالي (استراتيجية جيكسو في التحصيل والدافعية) بالنسبة إلى المجموعـة التجريبيـة وباسـتعمال الطريقـة االعتياديـة بالنسـبة
إلــى المجموعــة الضــابطة ،وقبــل بــدء التجربــة عرضــت نمــاذج مــن تلــك الخطــط علــى عــدد مــن المحكمــين والمختصــين فــي مجــال
التربية وعلم النفس وطرائق التدريس ومدرسات المادة ،للتأكـد مـن صـالحيتها ومـدى تمثيلهـا للمحتـوى التعليمـي ومالئمتهـا للمرحلـة

الد ارســية ،وقــد بلغــت قيمــة مربــع كــاي المحســوبة ( )5,83وهــي اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة ( ،)3,84وتــم إج ـراء بعــض التعــديالت
عليها في ضوء آراء المحكمين والمختصين لتصبح الخطط التدريسية بصورتها النهائية
سادسا :اعداد مستلزمات البحث:

اوال :بناء االختبار التحصيلي:

يعرف االختبار التحصيلي بأنه أداة تهدف إلى قياس مستوى الفرد الحالي وتحديد ما يمتلكه من معرفة فـي موضـوع معـين

( ) VandeBos, 2007:168إذ يـتم عـن طريقـه التعـرف علـى مسـتوى التحصـيل الد ارسـي الـذي وصـلت إليـه الطالبـات وبالتـالي
ـديهن( .مـراد وأمـين:2002 ،
مراقبة العملية التعليمية عن طريق معرفة التقدم والتأخر في
تحصيلهن وتشخيص صعوبات التعلم ل ّ
ّ
 .)44بعد التشاور مع الساده المشرفين على البحث واالطالع على بعض الدراسات السابقة التـي تناولـت التحصـيل كمتغيـر تـابع
في المرحلة االعدادية حددت الباحثة فقرات االختبار ب ـ ( )50فقـرة موضـوعية مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد ذي أربعـة بـدائل لكـل
فقرة اختبارية
ثانيا :مقياس الدافعية:

بعـد تحديــد مفهـوم المقيــاس والهـدف منــه حـددت الباحثــة (اربعـة) مجــاالت للدافعيـة وعرفتهــا ووضـعت االهميــة النسـبية لكــل

مجــال مــن المجــاالت ،وللتأكــد مــن دقــة اختيــار هــذه المجــاالت فقــد قامــت الباحثــة بعرضــها علــى مجموعــة مــن الخبـراء فــي العلــوم
التربويــة والنفســية والبــالغ عــددهم (عشــرة) خب ـراء وذلــك للتحقــق مــن صــالحية المجــاالت لقيــاس الدافعيــة ،وفــي ضــوء اراء الخب ـراء
ومالحظاتهم فقد حظيت المجاالت على موافقة الخبراء جميعا اذ اعتمدت الباحثة على موافقه ( )8خبـراء فـأكثر معيـا ار لصـالحية

المجـال لقيـاس مــا وضـع آلجلــة وهـي تـوازي نســبة ( ،)%80وان تحديـد االهميــة النسـبية لكـل مكــون مـن مكونــات المقيـاس يســاعد
الباحثة في تحديد عدد الفقرات لكل مكون بحسب وزنه في المقياس (الزوبعي واخرون.)65 :1981 ،وقد اشتمل مقياس الدافعية
على اربعة مجاالت وهي:
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 .1الرغبة في درس االحياء.
 .2قبول التحديات.
 .3حب االستطالع.

 .4السعي نحو تحصيل عالي في االحياء.
بعد تحديد مجاالت مقياس الدافعية تمت صياغة فقرات المقياس ولكل من مجاالته االربعة ،اذ تم الحصول على مجموعة
من الفقرات بلغ عددها ( )48فقـرة بضـمنها( )4فقـرات الكاشـفة ،ثـم وزعـت تلـك الفقـرات علـى مجـاالت مقيـاس الدافعيـة التـي سـبق
تحديـدها ،فتضــمن المجـال االول:الرغبــة فــي درس االحيـاء ( ،)14والمجــال الثـاني :قبــول التحــديات ( )14فقـرة ،والمجــال الثالــث:

حــب االســتطالع ( )10والمجــال ال اربــع :الســعي نحــو تحصــيل عــالي فــي االحيــاء ( ،)9فقــد حرصــت الباحثــة علــى ان تكــون هــذه
الفقرات مناسبة لطبيعة العينة وقد اعيدت صياغتها اكثر من مرة لتكون واضـحة ومفهومـة ،وامـام كـل فقـرة وضـعت الباحثـة ثـالث
بدائل لإلجابة( :تنطبق علي تماما واعطي ثالث درجات ،تنطبق علي الى حد ما واعطي درجتان ،ال تنطبق علي واعطي درجة
واحدة)
سابعا :التطبيق النهائي ألداتي البحث:

بعـ ــد االنتهـ ــاء مـ ــن مـ ــدة التجربـ ــة علـ ــى طالبـ ــات مجمـ ــوعتي البحـ ــث والبـ ــالغ عـ ــددهن ( )70طالبـ ــة والتـ ــي اسـ ــتمرت مـ ــن

( )2016/2/23ولغاية ()2016/4/25
تاسعا :الوسائل االحصائية

تم تحليل البيانات ومعالجتها احصائيا الستخراج النتائج باستخدام برنامج ))Microsoft Excel – 2010

الفصل الرابع :عرض النتائج وتفسيرها
أوالً :عرض النتائجPresentation of the results :

.1نتائج اختبار التحصيل:

لغرض التحقق من صـحة الفرضـية الصـفرية األولـى والتـي تـنص علـى مـا يـأتي " :ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد

َّ
درسن مادة األحياء وفق اسـتراتيجية جيكسـو وبـين
مستوى داللة ( )0,05بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي

َّ
درسن المادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيل ".
متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي

أ .اســتخدمت الباحثــة االختبــار التــائي ( )t-testلعينتــين مســتقلتين للتأكــد مــن داللــة الفــرق بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين
التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل والجدول ( )19يوضح ذلك:
جدول ( )19نتائج االختبار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار التحصيل
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري
4,39
6,36

المجموعة

عدد الطالبات

التجريبية

35

39,43

الضابطة

35

32,69

القيمة التائية

الحرية

المحسوبه

الجدولية

68

5,165

2,000

الدالله
داله

يتضــح مــن الجــدول أعــاله أن متوســط تحصــيل طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللـواتي درســن وفــق اســتراتيجية جيكســو بلــغ
( )39,43بانحراف معياري مقداره ( ،)4,39في حـين بلـغ متوسـط تحصـيل طالبـات المجموعـة الضـابطة اللـواتي درسـن بالطريقـة
االعتيادية ( )32,69بانحراف معياري مقـداره ( ،)6,36وبلغـت القيمـة التائيـة المحسـوبة ( ،)5,165وعنـد مقارنتهـا بالقيمـة التائيـة
الجدولية عند مسـتوى داللـة( )0,05ودرجـة حريـة ( )68والبالغـة ( ،)2,000تبـين أنهـا أكبـر مـن الجدوليـة ،وهـذا يـدل علـى وجـود
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فــرق ذي داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات طالب ـات مجمــوعتي البحــث التجريبيــة والضــابطة فــي اختبــار التحصــيل ولصــالح
المجموعة التجريبية.
ب .لبيـان مقـدار حجــم األثـر للمجمـوعتين التجريبيــة والضـابطة فـي متغيــر التحصـيل اسـتخدمت الباحثــة معادلـة مربـع (إيتــا)

في استخراج حجم األثر ( )Dللمتغير المستقل في المتغير التابع (التحصيل) ،والجدول(ُ )20يوضح ذلك:
جدول ( )20حجم األثر للمتغير المستقل في متغير التحصيل
المتغير المستقل

المتغير التابع

قيمة حجم االثر ()D

مقدار حجم االثر

استراتيجية جيكسو

اختبار التحصيل

0,77

كبير

يتضح مـن الجـدول أعـاله أن قيمـة ( )Dمقـدار حجـم األثـر بلغـت ( )0,77وهـي قيمـة مناسـبة لتفسـير حجـم األثـر وبمقـدار
كبير لمتغير التدريس استراتيجية جيكسو في اختبار التحصيل لمادة األحياء ولصالح المجموعة التجريبيـة حسـب تصـنيف كـوهين
( )Cohen, 1988والجدول ( )21يوضح ذلك:
جدول ( )21قيم حجم األثر ومقدار التأثير
قيمة ) )dحجم االثر

مقدار التأثير

0,4 -0,2

صغيرة

0,7 -0,4

متوسط

 -0,8فما فوق

كبيرة

(.)kiess, 1996: 164
 .3نتائج مقياس الدافعية:

لغرض التحقـق مـن صـحة الفرضـية الصـفرية الثانيـة والتـي تـنص علـى مـا يـأتي " :ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد

َّ
درسن مادة األحياء وفق اسـتراتيجية جيكسـو وبـين
مستوى داللة ( )0,05بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية اللواتي
َّ
درسن المادة نفسها وفق الطريقة االعتيادية في مقياس الدافعية ".
متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي

أ .اســتخدمت الباحثــة االختبــار التــائي لعينتــين مســتقلتين للتأكــد مــن داللــة الفــرق بــين متوســطي درجــات المجمــوعتين التجريبيــة
والضابطة لمقياس الدافعية ،والجدول ( )22يوضح ذلك:

جدول ()22

نتائج االختبار ( )t-Testلعينتين مستقلتين لمتوسط الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة لمقياس الدافعية البعدي
المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري
10,09
8,23

المجموعة

عدد الطالبات

التجريبية

35

99,71

الضابطة

35

83,14

القيمة التائية

الحرية

المحسوبة

الجدولية

68

7,529

2,000

الداللة
داله

يتض ــح م ــن الج ــدول أع ــاله أن قيم ــة المتوس ــط الحس ــابي لدرج ــة مقي ــاس الدافعي ــة للمجموع ــة التجريبي ــة بلغ ــت ()99,71
وب ــانحراف معي ــاري ق ــدره ( ،)10,09فـ ـي ح ــين بل ــغ المتوس ــط الحس ــابي لدرج ــة مقي ــاس الدافعي ــة للمجموع ــة الض ــابطة ()83,14
وبانحراف معياري قـدره ( ،)8,23وبلغـت القيمـة التائيـة المحسـوبة ( ،)7,529وعنـد مقارنتهـا بالقيمـة التائيـة الجدوليـة عنـد مسـتوى

داللــة ( )0,05ودرج ــة حري ــة ( )68والبالغ ــة ( ،)2,000تب ــين أنه ــا أكب ــر م ــن الجدولي ــة ،وه ــذا ي ــدل عل ــى وج ــود ف ــرق ذي دالل ــة
إحصائية بين متوسطي درجات طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في مقياس الدافعية ولصالح المجموعة التجريبية.
ب  .لبيــان مقــدار حجــم األثــر للمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة فــي مقيــاس الدافعيــة اســتخدمت الباحثــة معادلــة مربــع (إيت ـا) فــي
استخراج حجم األثر ( )Dللمتغير المستقل في المتغير التابع(مقياس الدافعية) ،والجدول (ُ )23يوضح ذلك.
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جدول ()23

حجم األثر للمتغير المستقل في متغير الدافعية نحو مادة االحياء
المتغير المستقل
استراتيجية جيكسو

المتغير التابع

مقدار حجم االثر ))D

قيمة حجم االثر

مقياس الدافعية

1,83

كبير

يتضـح مـن الجـدول أعـاله أن مقـدار قيمـة حجـم األثـر هـي ( )1,83وهـي قيمـة مناسـبة لتفسـير حجـم األثـر وبمقـدار كبيــر
لمتغير التدريس استراتيجية جيكسو في مقياس الدافعيـة ولصـالح المجموعـة التجريبيـة حسـب تصـنيف كـوهين ،))Cohen,1988
والجدول ( )20السابق الذكر وضح ذلك.
ثانياً :تفسير النتائجPresentation of the results :

يشتمل تفسير النتائج للبحث الحالي على محورين هما:

أ .تفسير النتائج الخاصة بمتغيـر التحصـيل :أظهـرت النتـائج فـي الجـدول ( )19وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـطي
درجات مجموعتي البحث (التجريبي ة والضابطة) في اختبار التحصيل ولصالح المجموعة التجريبيـة ،وهـذا يعنـي تفـوق لحسـاب
طالبـات المجموعــة التجريبيـة اللـواتي درســن وفـق اســتراتيجية جيكسـو علــى حســاب طالبـات المجموعــة الضـابطة اللـواتي درســن
وفقاً للطريقة التقليدية ،في اختبار التحصيل

وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتائج الدراسات السـابقة التـي اعتمـدت التحصـيل كمتغيـر تـابع فـي عمليـة التـدريس التـي

كان التفوق فيها لصالح المجموعـة التجريبيـة ،فـي جعـل الطالـب محـور العمليـة التعليميـة ،كد ارسـة عزيـز ( ،)2001ود ارسـة ديـب

( ،)2011ودراسة المطوق ( ،)2013ودراسة مالك ( )2014التي توصلت الى تفوق طالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن
وفق استراتيجية جيكسو في التحصيل الدراسي بالمقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس.
ب.تفسير نتيجة متغير الدافعية:

أظه ــرت النتيج ــة ف ــي الج ــدول ( )21وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية ب ــين متوس ــطي درج ــات المجم ــوعتين التجريبي ــة

والضــابطة فــي مقيــاس الدافعيــة ولصــالح المجموعــة التجريبيــة ،وهــذا يعنــي تفــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة اللـواتي درســن وفــق
استراتيجية جيكسو على طالبات المجموعة الضابطة اللواتي درسن وفقاً للطريقة التقليدية ،فـي مقيـاس الدافعيـة ،وقـد جـاءت هـذه

النتيجة متفقة مع نتائج الدراسات التي اعتمدت الدافعية كمتغير تابع في عملية التدريس التي كان التفوق فيهـا لصـالح المجموعـة
التجريبية ،فهـي متفقـة مـع نتـائج الد ارسـات السـابقة والمتمثلـة بدارسـة البـول ( ،)2011ود ارسـة صـاحب ( ،)2011ود ارسـة عمـران

()2012
ثالثاً  -االستنتاجاتConclusions :

في ضوء نتائج البحث تم التوصل إلى االستنتاجات اآلتية:

.1فاعليـة اســتعمال اسـتراتيجية جيكســو Jigsawفـي رفــع مسـتوى التحصــيل لــدى طالبـات الصــف ال اربـع العلمــي فـي مــادة األحيــاء
اللواتي درسن وفقها ،بالمقارنة مع الطريقة التقليدية.

.2فاعلية استعمال استراتيجية جيكسو Jigsawفي زيادة الدافعية اتجاه المادة الدراسية لدى طالبات الصف ال اربـع العلمـي اللـواتي
درسن وفقها بالمقارنة مع الطريقة التقليدية.
رابعاً  -التوصياتRecommendations :

في ضوء نتائج البحث واستنتاجاته توصي الباحثة بما يأتي:

.1اســتخدام اســتراتيجية جيكســو Jigsawفــي تــدريس مــادة علــم االحيــاء لم ـا تتيحــهُ هــذه االســتراتيجية مــن مشــاركة المتعلمــين فــي
عمليتي التعليم والتعلم والتعاون من اجل تحقيق االهداف المنشودة.
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.2العمــل علــى اســتخدام اســتراتيجية جيكســو Jigsawفــي تــدريس مــادة األحيــاء لمــا لهــا مــن دور بــالغ االهميــة فــي رفــع مســتوى
التحصيل وزيادة الدافعية لدى المتعلمين.
.3ض ــرورة االهتمــام بقاع ــة الد ارســة وتنظيمه ــا علــى وف ــق اســتراتيجية جيكس ــو ،Jigsawالن ذلــك اساس ــي ف ــي انج ــاح مثــل ه ــذه
االستراتيجية.

خامساً – المقترحاتSuggestions :

استكماال للبحث الحالي تقترح الباحثة ما يلي:

.1إجراء دراسة مماثلة لبيان فاعلية استراتيجية جيكسو Jigsawفـي م ارحـل د ارسـية أخـر ومعرفـة اثرهـا علـى متغيـرات اخـرى غيـر
التحصيل.
 .2إجـراء د ارسـة مقارنـة لفاعليـة اسـتراتيجية جيكسـو Jigsawمـع مـداخل تدريسـية أخـرى للتعـرف علـى أفضـليتها فـي تـدريس مــادة
علم األحياء.

 .3إجراء دراسات وصفية لتحليل محتوى الكتب الدراسية للعلوم في ضوء استراتيجية جيكسو.Jigsaw
المصادر

 .1ابراهيم ،فراس ( :)2005طرائق التدريس ووسائله وتقنياته ،ط ،1دار اسامه ،عمان.
 .2ابراهيم ،مجدي عزيز ( :)2004استراتيجيات التعليم واساليب التعلم ،ط ،1مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
 .3الجاللي ،لمعان مصطفى ( :)2011التحصيل الدراسي ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.
 .4الحيلة ،محمد محمود ( :)2008تصميم التعليم نظرية وممارسة ،ط ،4دار المسيرة ،عمان.

 .5الخفاف ،ايمان عباس ( :)2013التعلم التعاوني،ط،1و دار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان.
 .6الداهري ،صالح حسن احمد ( :)2011اساسيات علم النفس التربوي ونظريات التعلم ،ط ،1دار الحامد ،عمان.
 .7ديب ،اوصاف علي ( :)2011اثر استخدام طريقة جيكسو  Jigsawsللتعلم التعاوني واستراتيجيات تفريد التعلم المعاصرة
لدى طلبة دبلوم التأهيل التربوي لدى كلية التربية بجامعة دمشق ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية – سلسلة

اآلداب والعلوم االنسانية ،المجلد( )33العدد()3

 .8الزغول ،عماد عبد الرحيم والمحاميد ،شاكر عقلة ( :)2010سيكولوجية التدريس الصفي ،ط ،2دار المسيرة ،عمان.
 .9الزند ،وليد خضر وعبيدات ،هاني حتمل ( :)2010المناهج التعليمية تصميمها ،تنفيذها ،تقويمها ،تطويرها ،عالم الكتب
الحديث ،ط ،1اربد.
 .10الزوبعي ،عبد الجليل ،واخرون ( :)1981االختبارات والمقاييس النفسية،ط ،2دار الكتب ،جامعة الموصل ،العراق.
 .11زيتون ،عايش محمود ( :)2007النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم ،ط ،1دار الشروق ،عمان.

 .12السامرائي ،نبيهة صالح ( :)2012االستراتيجيات الحديثة في طرائق تدريس العلوم ،ط ،1دار المناهج ،عمان.
 .13سعادة ،جودت احمد ،واخرون ( :)2008التعلم التعاوني نظريات وتطبيقات ودراسات ،دار وائل ،عمان.
 .14السعدي ،ناظم تركي عطية ( :) 2010اثر استعمال انموذج التعلم البنائي في تحصيل طالب الصف الرابع العلمي في
مادة علم االحياء ،مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية ،المجلد ( )9العددان ( ،)4-3القادسية ،العراق.

 .15سالمة ،عادل ابو العز احمد ( :)2002طرائق تدريس العلوم ودورها في تنمية التفكير ،ط ،1دار الفكر ،عمان.
 .16السليتي ،فراس ( :)2008استراتيجيات التعلم والتعليم ،ط ،1دار عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ودار جدا ار للكتاب
العالمي ،اربد ،عمان.

615

العدد28/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

آب 2016/م

 .17شحاته ،حسن والنجار ،زينب ( :)2003معجم المصطلحات التربوية والنفسية ،ط ،2الدار المصرية اللبنانية.
 .18شماسنة ،رائد( :) 2001استخدام استراتيجية االحجية (جيكسو) في تدريس وحدة الهندسة للصف السادس ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة بيرزت ،فلسطين.

 .19الطناوي ،عفت مصطفى ( :)2013التدريس الفعال تخطيطه– مهاراته– استراتيجياته– تقويمه ،ط ،3دار المسيرة ،عمان.
 .20الظاهر ،زكريا محمد ( :)2002مبادئ القياس والتقويم في التربية ،ط ،1الدار العلمية الدولية ،عمان ،االرد.
 .21عباس ،محمد خليل ،واخرون ( :)2009مدخل الى مناهج البحث في التربية وعلم النفس ،ط ،2دار المسيرة ،عمان.
 .22العتوم ،عدنان واخرون ( :)2011علم النفس التربوي النظرية والتطبيق ،ط ،3دار المسيرة ،عمان.

 .23عريفج ،سامي سلطي وسليمان ،نايف احمد ( :)2010طرق تدريس الرياضيات والعلوم ،ط ،1دار صفاء ،عمان.
 .24عزيز ،احمد شهاب ( :)2010اثر استخدام التعلم التعاوني استراتيجية  Jigsawsفي تحصيل طالب الصف االول معاهد
اعداد المعلمين في مادة الرياضيات ،مجلة ابحاث كلية التربية االساسية ،المجلد( ،)10العدد( ،)1نينوى ،العراق
 .25عطية ،محسن علي والهاشمي ،عبد الرحمن عبد علي ( :)2007تحليل محتوى مناهج اللغة العربية رؤية نظرية تطبيقية
االحصائية ،ط ،1دار صفاء ،عمان.

 .26عمر ،محمود احمد ،واخرون ( :)2010القياس النفسي والتربوي ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.
 .27الفخري ،سالمة داوود ( :)1982سيكولوجية الطفولة والمراهقة ،و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي ،مطبعة جامعة بغداد.
 .28فرحات ،وفاء ( :)2005موسوعة علم االحياء ،ط ،1منشورات دار اليوسف ،بيروت.
 .29قطامي ،نايفة ( :) 2003اثر متغير الجنس ،الصف ،ودرجة داخلية الضبط الداخلي على درجة الدافعية المعرفية للتعلم،
مجلة العلوم التربوية ،كلية التربية ،العدد( ،)4جامعة قطر.

 .30كوافحة ،تيسير مفلح ( :)2011صعوبات التعلم والخطة العالجية المقترحة ،ط ،1دار المسيرة ،عمان.
 .31مازن ،حسام الدين محمد ( :)2010استراتيجيات حديثة في تعليم وتعلم الحاسب االلي  ،ط ،1دار العلم وااليمان ،عمان.
 .32مراد ،صالح احمد وامين ،علي سليمان ( :)2002االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية والتربوية ،ط ،1دار الكتاب
الحديث ،القاهرة.

 .33مالك ،حسن علي حسين ( :)2014اثر استراتيجية التعلم التعاوني (جيكسو)  Jigsawsعلى تحصيل طالب الصف
السادس االساسي في مادة العلوم في االردن ،مجلة التربية ،جامعة عين شمس ( ،)654العدد الثامن والثالثون (الجزء
الثاني) ،عمان.
 .34و ازرة التربية ،جمهورية العراق ( :)1995ورقة عمل التعليم الثانوي ،مطبعة و ازرة التربية ( ،)1بغداد.
35. Morgan, candr, king (1979): introduction to psy chology. 3rd. ed Newyork mc grow –hiIl.
36. Steven, R.J & Robert, E.S & Nancy, A.M (1988): Cooperative Learning of Student
Achievement Educational Leadership, Elementary School Jourinl Vol (96) No: Mar.
37. Brown, H.D (1989): principles of Language Learing and Teaching, New Jersey, prenitice.
HaII
38. VandenBos, Gary,R (2007): APA Dictionary of Phychology, American Psychology
Association. Washing ton Dc, USA
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