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ملخص البحث:

ىجؼ البحث التعخؼ إلى مقارنة استخاتيجيتي الرف السعكػس وجيكدػا  jigsawالتكاممية في أداء شمبة قدع الفيدياء لتصبيقات

مادة الكياس والتقػيع  ،وتكػنت عيشتو مغ( )22شالباً وشالبة تع اختيارىع باألسمػب الصبقي العذػائي مغ شمبة الرف الخابع في قدع
الفيدياء بػ كمية التخبية لمعمػـ الرخفة  /جامعة السػصل لمدشة الجراسية ( )8213-8212مػزعيغ عمى مجسػعتيغ متكافئتيغ في العجد

وبعس الستغيخات االولى تجخيبية( )1وبػاقع( )02شالباً وشالبة درسػا باستخاتيجية الرف السعكػس ،في حيغ تكػنت السجسػعة التجخيبية

( )8مغ ( )02شالبا وشالبة درسػا باستخاتيجية جيكدػا  jigsawالتكاممية ،ولتحقيق أغخاض البحث فقج اعج الباحث الخصط التجريدية فزال
عغ السدائل االحرائية التصبيكية ،إذ تع صياغة خسذ فقخات مقالية محجدة اإلجابة عغ مشصػؽ رياضي ذات صمة بعسمية قياسية  ،وقج تع
التحقق مغ الرجؽ والثبات والخرائز الدايكػمتخية لألداة  ،وبعج ذلظ نفحت التجخبة عمى عيشة البحث مع شمبة قدع الفيدياء ،بعجىا تع

تحميل البيانات إحرائيا إذ دلت الشتائج إلى:

 .1وجػد فخؽ ذي داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )2.20بيغ الستػسط الحدابي الستحقق لإلداء والستػسط الشطخي بذكل عاـ ولرالح
الستحققة.

 .8وجػد فخؽ ذي داللو إحرائية بيغ متػسصي االداء الستحقق والشطخي ولرالح الستحققة.

 .3ال يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية عشج مدتػى داللو ( )20،2بيغ متػسصي اداء افخاد مجسػعتي البحث التجخيبية لمتصبيقات االحرائية.
وفي ضػء الشتائج خخج الباحث بعجة استشتاجات مشيا إمكانية تصبيق استخاتيجيتي الرف السعكػس وجيكدػا  jigsawالتكاممية في مادة
الكياس والتقػيع لصمبة الرف الخابع/قدع الفيدياء.

كسا أوصى باعتساد ذات االستخاتيجيات في مقخر الكياس والتقػيع ألىسيتيا.
واستكساال لمبحث الحالي اقتخح الباحث أيزا إجخاء دراسات مدتقبمية عجيجة .
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Comparison between the Strategy of Opposite class and the Strategy of Jigsaw
Integrative,in the Performance by the Students of physics Department, for the
Applications of Measurement and Evaluation
Lect. Dr. Mohib Aldeen Mahmood Alhayawy
University of Mosul / College of Education for Girls
Abstract:

The aim of research is to compare the strategy of opposite class and the strategy
of Jigsaw integrative in the performance of students of physics department for the
applications of measurement and evaluation. The sample consisted of (80) students
selected in random style from the fourth class students in the physics department at the
College of Education for Pure Sciences / Mosul University for the academic year. (20182019)distributed in two equal groups in the first one , experimental group(1) consisted
(40) students studied the strategy of the opposite class, while the experimental group (2)
of (40) students studied according to the strategy of Jigsaw integrative.
To achieve the research aim , the researcher prepared teaching plans and applied
statistical issues through analysis and characteristics of the target group and
Fundamentals of strategies and teaching skills . The researcher formulated five specific
article paragraphs answering a mathematical operative related to a standard process
reached through a set of mathematical steps. The researcher has verified the validity ,
reliability and psychometric properties of the tool, and then carried out his experiment on
the research sample with himself and the students of physics department and then the
data were analyzed statistically and the results indicated than :
1-There is a statistically significant difference between the arithmetic average of
performance and the theoretical average (15) and for the benefit achieved.
2-There is a statistically significant difference between the average performance achieved
and theoretical and for the benefit achieved.
3-There is no statistically significant difference at the level of significance (05.0) between
the average performance of the two experimental research groups for statistical
applications.
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In the light of the results, the researcher concluded:
The possibility of applying the opposite class strategy and Jigsaw integrative
strategy in the measurement and evaluation for the fourth class students / physics
department.
It also recommended the adoption of the same strategies in the decision of
measurement and evaluation for its importance.
As a complement to the current research, the researcher also suggested conducting
several future studies.
مقدمت :

إف العرخ الحالي الحي نعيذو اليػـ والتصػر الحي نذيجه لو انعكاس عمى دور التعميع والصمبة وكحلظ أولياء

األمػر يفخض عميشا وعمى الكػادر التجريدية الدعي الجائع والسدتسخ مغ اجل البحث والسػاكبة والتصػيخ.
كسا يفخض أيزاً ربط البشاء السعخفي بحياة الصمبة واحتياجات مجتسعاتيع وعمييع تحجيث السعخفة لجييع كسا
ويشبغي مخاعاة الجقة و التػازف بيغ الكفاءة في السػاد فزالً عغ تجريديا.
إف التخبية التي تتصمع إلييا الشطع التخبػية الحالية ىي التخبية اإلبجاعية ولتحقيق ذلظ البج مغ إعجاد وتجريب
جيل مغ السجرسيغ التقشييغ االكفاء.
فالحيغ يسارسػف دو اًر تخبػياً حجيثاً يكػف فييا دور السجرس مػجياً ومخشجاً لمسادة التعميسية و لمبيئة الججيجة و
بحلظ تربح لغة العسمية التخبػية ىي الحػار والسخونة)Ghaith :16 ،8223( .
لحا بجأ البحث لجعل الصالب ىػ محػر العسمية التعميسية /التعمسية  ،وعميو يقع العبء األكبخ في إحجاث التعمع  ،إذ

البج مغ استخاتيجيات تجريدية تجعل مغ الستعمع عشر اًخ فاعالً لتحقيق اليجؼ.
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إف التعمع التعاوني بأشكالو السختمفة و الستصػرة والتي تعشي تختيب الصمبة بسجاميع تعاونية ثع تكميفيع بشذاط يقػمػف
بو عمى شكل كخوبات صغيخة في جػ خالي مغ التػتخ أو الخػؼ والقمق  ،تختفع الجافعية لجييع إلى أقرى حج(.بشي

ارشيج)83 :8223 ،
وتػاجو مديخة التعميع في أغمب الجوؿ تصػ ار متدارعا في التقجـ السعخفي والتقشي  ،والتي تداعج عمى تحقيق تعمع فعاؿ
 ،وذلظ مغ خالؿ الشطخيات الحجيثة التي تجمج بعزاً مغ الصخائق التقميجية مع الحجيثة  ،وتشتيي بتقجيع مخخجات
عالية السدتػى و األداء إذ ساعج ذلظ التقجـ التقشي في السجاؿ التعميسي إلى ضيػر استخاتيجيات تجريدية حجيثة و
متقجمة  ،والتي تدتجعي ضخورة تحديغ وتصػيخ أداء كل مغ السجرس والستمقي في السػقف التعميسي  ،بسا يمبي
التغييخات التخبػية الحجيثة  (.عبد المنعم )6: 2115 ،
كسا واضيخت استخاتيجية الرف السقمػب أو ما تدسى بػ ػ ػ (الرف السعكػس ،التعمع السقمػب  ،التعمع السعكػس)
لمحاجة إلى معخفة بعس السذكالت لمصمبة ذوي الحاكخة القريخة السجى  ،و الحيغ ال يدتفيجوف مغ التعمع بالذكل
السصمػب  ،إذ اف ىشاؾ كثي اًخ مغ السعمػمات تأتي لمصالب بدخعة كبيخة ويتع نديانيا ايزاً بدخعة فكاف التداؤؿ عغ
أىسية تصبيق استخاتيجية تداعج الصالب عمى التعخض لمتعمع عجة مخات وكيف يسكغ تحديشيا، 8218 :88( .
)Gerstein
لقج ضيخت الرفػؼ السقمػبة في الدشػات األخيخة عمى مدتػى التعميع في الجوؿ الستقجمة وال سيسا مع انتذار التقشية
بذكل كبيخ.
وذكخ ( Sams & Bergmannنقالً مغ  )Tucker ، 8218لقج فك اخ في كيفية إعادة دروس مادة الكيسياء لمصالب
الغائبيغ  ،فانصمقا بفكخة عخض مػاد تباع عمى الذبكة العشكبػتية بسبمغ رمدي ،إذ لػحظ حتى الصالب الحاضخيغ لجأوا
لذخاء تمظ السػاد ) Tucker ، 8218: 11(.
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وتعج نطخية فيجػتدكي ( )The Zone of Proximal Developmentمغ أىع األسذ الشطخية لمتعمع السقمػب ،
وتخكد ىحه الشطخية عمى أىسية الخبخات الدابقة لمستعمع حػؿ مػضػع الجرس في تذكيل التعمع الججيج ذي السعشى ،
ذاتيا ألي خبخة ججيجة  ،ووضع األساس ليا في بشيتو
حيث تؤكج الشطخية عمى أف الستعمع قادر عمى التعمع السدتقل ً
السخكدية الخاصة  ،إال إنو يبقى بحاجة لمتػجيو  ،والتغحية الخاجعة  ،ومذاركة السجرس واألقخاف لتػضيف ما تعمسو في

غخفة الرف  ،وتعجيل مداره  ،وإعادة تختيب معخفتو لمػصػؿ إلى اإلتقاف (الخويذ )30 :8212،
ويعج التعمع التعاوني احجى تقشيات التجريذ التي جاءت بيا الحخكة التخبػية السعاصخة ،والتي اثبتت بعس البحػث
والجراسات أثخىا االيجابي في التحريل الجراسي لمصمبة  ،وتع اختيار استخاتيجية جيكدػا ( )jigsawالتكاملية لمتعمع
التعاوني في ىحا البحث ألنيا تذجع عسل الصمبة في كخوبات صغيخة  ،وتيتع بتختيبيع كسجاميع وتكميفيع بشذاط  ،او
تسخيغ يقػمػف بو بذكل متعاوف .
وقج اعتسج التخبػيػف وعمساء الشفذ العامميغ في مجارس أوستغ بػالية تكداس في سبعيشيات القخف الفائت شخيقة التعمع
أف ىحه الصخيقة تديع في تكػيغ وخمق الػد بيغ أفخاد السجسػعة وغيخىع بجرجة
التعاوني جيكدػا ( ، ) jigsawوالحطػا ّ
مقبػلة  ( .الحيلة ) 341 ، 1999 ،

مشكلت البحثProblem of the Research :
وانصالقاً مغ رؤية مدتقبمية في تصػيخ شخائق التجريذ لسادة الكياس والتقػيع لصمبة قدع الفيدياء مغ خالؿ تبشي افكار
الشطخية البشائية في التعمع ووضائف التعمع االلكتخوني وتصبيقاتو فزالً عغ التعمع االجتساعي مغ خالؿ استخاتيجيات
التعمع التعاوني  ،وفي ىحا االتجاه تشاولت العجيج مغ الجراسات االجشبية والعخبية والسحمية ومشيا الرف السعكػس
واستخاتيجية جيكدػا  ))jigsawالتكاممية نط اخ لسا ليسا مغ حجاثة وتأثيخ في الستغيخات السعخفية والسيارية والػججانية.
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ومغ جية اخخى شخز الباحث مغ خالؿ تجريدو لسادة الكياس والتقػيع لصمبة الرف الخابع/قدع الفيدياء في كمية
التخبية لمعمػـ الرخفة أف الصمبة واجيتيع صعػبة في اداء وتصبيق السعادالت

االحرائية في ىحه السادة عمى الخغع مغ مػضػعيتيا واىسيتيا ليع مدتكبالً ،وىحا مسا ولج احداساً وتحجياً في التغمب
عمى ىحه الرعػبة التي تػاجو الصمبة في حل السدائل االحرائية وتصبيقاتيا ،وذلظ مغ خالؿ اعتساد استخاتيجيتي

الرف السعكػس التي تجعل الصمبة عمى اتراؿ مع السجرس داخل الرف والستابعة خارجو ،وجيكدػا ))jigsaw

التكاممية التي تشسي في نفػس الصمبة مبجا التعاوف وأداء السيسات االحرائية التي يتع تكميفيع بيا مغ قبل مجرس
السادة ،وبحلظ يسكغ تحجيج مذكمة البحث بالدؤاؿ االتي:
ما فاعلية استراتيجيتي الرف السعكهس وجيكدها  jigsawالتكاملية في أداء طلبة قدم الفيزياء لتطبيقات مادة
القياس والتقهيم؟
أهميت البحثImportance of The Research :
أفخز االدب التخبػي العجيج مغ جػانب ايجابية في تصبيق استخاتيجية الرف السعكػس ولسختمف السدتػيات
العمسية ومشيا إذ وال يكتفي بالصالب مذاىجة الفيجيػ فقط ويتحقق السصمػب  ،بل يجب أف يصمب مغ كل شالب كتابة
سؤاؿ وإحزاره لإلجابة عميو ،ومع الػقت يتعػد الصمبة عمى ىحه االستخاتيجية لتداعجىع في محاولة الحرػؿ عمى
أسئمة عسيقة عغ السحتػى(. ) Tucker ، 8218 :80
واستخاتيجية الرف السقمػب مغ االستخاتيجيات التي تحقق نسط التعمع الحجيث  ،واستخجاـ التقشية الستقجمة ،بجوف
أف يكػف ىشاؾ مخكدية بسكاف ووقت التعمع ،فالرف السقمػب عبارة عغ استخاتيجية في تعديد استخجاـ التقشيات
الستقجمة خارج الػقت الجراسي ألجل تحقيق قجر مسكغ لمسذاركة  ،ولديادة كفاءة البشاء السعخفي لجييعet al& , (.
)Mazur , Broun 2015 , Jacobser
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ويدعى الرف السعكػس إلى تغيخ الجور السعتاد بيغ البيت والسجرسة  ،وذلظ مغ خالؿ عكذ دورىسا التقميجي
وتعسل ىحه االستخاتيجية عمى تػضيف التقشية مغ خالؿ مرادر التعمع اإللكتخوني الستاح (اإلنتخنت) ليصمع الصمبة
عمى دروسيع خارج الرف الجراسي كسا ويعسل السجرس في الحخص عمى تػفيخ السحتػى بذكل محاضخات مدجمة
أو مقصع فيجيػ أو مغ خالؿ مػقع شبكة التػاصل االجتساعي( .متػلي.)11 :8210،
إذ إف استخاتيجية الرف السعكػس ىي أحج وسائل التعمع الفعاؿ والتي يتذارؾ فييا السجرس مع الصالب و يكػف
التعمع متسخك اًد حػؿ الصالب و يعسل السجرس فييا مػجياً ومخشجاً ،كسا وتستاز بأنيا تجسع بيغ التعمع الحاتي(الفخدي)
والتعمع الجساعي و أنيا تجسع بيغ استخاتيجية التعمع وجيا لػجيو و التعمع السدشج القائع عمى الػيب ( .عمي 8210 ،
)81:
وبالخغع مغ مسيدات استخاتيجية التعمع التعاوني إال أف الخبخاء التخبػيػف والعامميغ في مجارس أوستغ ابتكخوا (
شخيقة مدتحجثة ) أشمقػا عمييا جيكدػا ( )Jigsawألنيا تذبو تساما لعبة ( )Jigsawبقرج تصػيخ وتخميع العالقات
مابيغ الصمبة مغ أصل بخيصاني وإسباني والدنػج لمتقميل مغ التػتخ العخقي الدائج( .القريخيغ )32 :1332 ،
إذ أشارت اف ىحه الصخيقة كػنت الػد والػئاـ لمصمبة فزالً انيع تعمسػا بذكل جيج في صفػؼ جيكدػا()Jigsaw
كسا ولػحظ ذلظ في نياية الجراسة بجرجة أكبخ مسا كاف عميو الحاؿ قبل البجء  ،وتتعجى أىسيتيا مغ خالؿ مالحطة
السخخجات كػ(التحريل واالتجاىات نحػ التعمع  ،والتفكيخ الشاقج) وبالخغع مغ قيسة ىحه السخخجات  ،إذ ال فائجة مشيا
إف لع يتسكغ الصمبة مغ تصبيقيا بالسذاركة مع اآلخخيغ ،فزالً عغ أداء السيارات الفشية االخخى كػ( القخاءة  ،والكتابة
 ،والتحجث  ،واإلصغاء  ،وحل السذكالت) ،والصمبة الستعاونػف ليع األكفأ واألقجر عمى اكتداب االستخاتيجية
جيكدػا( )Jigsawونقل أثخىا وتصبيقيا في الحياة العمسية والسيشية إذ سيكػنػا أنسػذجاً لمحيغ سيعمسػنيع الحقاً03(.
)Ghaith ، 8223:
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وقج أشار اسالفيغ "السذار إليو في القمقيمي ( )8220إلى أىسية التعمع التعاوني وآثاره اإليجابية في رفع تحريل
الصمبة بذكل عاـ  ،ورفع مدتػى السذاركة والتعاوف بيغ الصمبة  ،وإثارة حساس الصمبة ودافعيتيع نحػ السذاركة ،
وتحدغ في عالقات الصمبة مع بعزيع بعزاً  ،إضافة إلى زيادة قجراتيع في االعتساد عمى الشفذ وتشسية شخرياتيع
 ،ومداعجتيع في اتخاذ ق اخراتيع السصمػبة في حياتيع  ،وتقميل الحداسية بيغ الصمبة  ،وأف كل ذلظ يؤدي لمػصػؿ إلى
فيع مجسػعة الصمبة ،كاممة السفاليع واستيعابيا  ،وبالتالي زيادة التحريل أف التعمع التعاوني يديج مغ تقجيخ الحات
عشج الصمبة ويشسي العاشفة بيغ أعزاء السجسػعة الػاحجة والسجسػعات األخخى  ،ويشسي اتجاىات الصمبة اإليجابية
نحػ أنفديع ونحػ السادة التعميسية التي تعمسػىا تعاونياً( .القمقيمي)12 :8220،
هدف البحثAim of The Research :
ييجؼ البحث الحالي التعخؼ عمى فاعمية استخجاـ استخاتيجيتي الرف السعكػس وجيكدػا (  ) Jigsawالتكاممية في

أداء شمبة قدع الفيدياء لتصبيقات مادة الكياس والتقػيع.

حدود البحث limitation of The Research :
يتحجد البحث الحالي ب ػ ػ :
شمبة الرف الخابع/قدع الفيدياء في كمية التخبية لمعمػـ الرخفة بجامعة السػصل لمعاـ الجراسي () 8213 – 8212
فرضياث البحث :Research Hypotheses of The :
لتحقيق أىجاؼ البحث تع صياغة الفخضيات اآلتية-:
 -1الفرضية الرفرية األولى والتي نرها ( :ال يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية عشج مدتػى ( )2.20بيغ متػسط
اداء افخاد السجسػعة التجخيبية االولى لمتصبيقات االحرائية التي درست باستخاتيجية الرف السعكػس والستػسط
الشطخي لالداء)
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 -2الفرضية الرفرية الثانية والتي نرها( :ال يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية عشج مدتػى داللة ( )2،20بيغ متػسط
اداء افخاد السجسػعة التجخيبية الثانية لمتصبيقات االحرائية التي درست السادة باستخاتيجية جيكدػا ( ) Jigsaw
التكاممية والستػسط الشطخي لالداء).
 -3الفرضية الرفرية الثالثة والتي نرها( :ال يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية عشج مدتػى داللو ( )20،2بيغ متػسصي
اداء افخاد مجسػعتي البحث التجخيبية لمتصبيقات االحرائية) .
حتديد املصطلحاث:
الرف السعكهس(السقلهب) :
عخفيا كل مغ:
الرويس( )6102لتعريف شبكة التعلم السقلهب بأنها " :استخاتيجية تعميسية لشقل مجاؿ التجريذ مغ حيد التعمع
الجساعي إلى التعمع الفخدي أوال ،ثع تحػيل البيئة الرفية إلى بيئة تفاعمية بعج ذلظ  ،إلجخاء تصبيقات السفاليع
الججيجة تحت إشخاؼ السجرس وتػجيياتو مع إشخاؾ الستعمسيغ بذكل إبجاعي " (الخويذ)32 :8212،
علي ( )6102بأنها " :شكل مغ أشكاؿ التعميع السجمج  ،يتكامل فيو التعمع الرفي التقميجي مع التعمع اإللكتخوني ،
بصخيقة تدسح بإعجاد السحاضخة عبخ الػيب ليصمع عمييا الصالب في مشازليع قبل حزػر السحاضخة  ،ويخرز
وقت السحاضخة لحل األسئمة  ،ومشاقذة التكميفات والسذاريع السختبصة بالسقخر"( .عمي)2 :8210،
الذهراني (  )6102بأنها  " :استخاتيجية تعتسج عمى تغييخ شبيعة التجريذ  ،وجعل الصالب يذاىج الجروس خارج
الفرل الجراسي عبخ مػقع " يػتيػب " في أي وقت وأي مكاف  ،وجعل الفرل الجراسي لمشقاش والحػار  ،وحل
الػاجبات" (الذيخاني)18 :8210،
-9-
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خليفة (  )6102بأنها  " :نسػذج تخبػي يخمي إلى استخجاـ التقشيات الحجيثة وشبكة اإلنتخنت  ،بصخيقة تدسح لمسعمع
بإعجاد الجروس عغ شخيق مقاشع الفيجيػ  ،أو ممفات صػتية  ،أو غيخىا مغ الػسائط ؛ ليصمع عمييا الصالب في
مشازليع  ،أو في أي مكاف آخخ ؛ باستعساؿ حػاسيبيع  ،أو ىػاتفيع الحكية  ،أو أجيدتيع المػحية قبل حزػر الجرس ،
في حيغ يخرز وقت السحاضخة السشاقذات  ،والسذاريع  ،والتجريبات " ( .خميفة)033 :8213،
التعريف التجريبي  :مجسػعة مغ اإلجخاءات واألنذصة السخصصة التي يقػـ بيا مجرس الفيدياء مع شمبة الرف الخابع
/قدع الفيدياء عشج تجريديع مادة الكياس والتقػيع بجءا بدجيع في مػقف تعميسي يتصمب مشيع حل مذكمة احرائية
وتحجيج متصمباتيا وصػال إلى الشتائج مغ خالؿ حل التساريغ .
جيكسوا(  ) Jigsawالتكاملية:
استخاتيجية جيكدػا (  :) Jigsawىػ تذكيل مجاميع تتكػف مغ (  ) 2 - 0أفخاد  ،إذ ُيعصى كل شالب لجى

السجسػعة مادة تعميسية ال تعصي لػ غيخه في نفذ السجسػعة  ،مسا تجعل الصالب خبي اًخ بالسيسة الخاص بيا في تمظ
السادة  ،وبعجىا يعيج الصمبة تختيب أدوارىع في مجاميع واالستعجاد لغخض تجريذ السػضػع ألقخانيع.
خلفية الدراسة :
لقج أسذ مجمذ إدارة شبكة التعمع السقمػب(  ) FLN : Flipped Learning Networkأربعة ركائد أساسية
لتصبيقيا ،مأخػذة مغ مرصمح ( ( .) FLIPالخويذ ) 22 :6102 ،
ايجابيات تطبيق استراتيجية الرفهف السقلهبة :
بعج إجخاء سمدمة مغ التجارب والجراسات التي استخجمت استخاتيجية الرف السقمػب أضيخت إيجابيات وأثبتت مجى
أىسيتيا في مجاؿ التعميع  ،إذ يسكغ أف تطيخ تقجميا في ىحا السجاؿ و بعس مغ ىحه اإليجابيات يسكغ بالخجػع إلى
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دراسات عجة مشيا ( خميفة  ( ، ) 8213 ،الذيخاني  ( ، ) 8210 ،متػلي Mazur et al ، 8210 ( ، ) 8210 ،
)  :والرفػؼ السعكػسة(السقمػبة) تستاز بػ ػ ػ ػ :
 أنيا وفخت الجيج والػقت بالشدبة لمعسمية التعميسية ككل.
 إذ أتاحت فخصة أكبخ لمصمبة في السذاركة أثشاء الجرس .
 ولجت الحساس لجييع والذعػر بالستعة في التعمع.
 تسكشت مغ تقجيع الجعع لمصمبة قميمي اإلنجاز والستأخخيغ عمى حج سػاء.
 شجعت وعدزت التفكيخ الشاقج والتعمع الحاتي وميارات التػاصل بيغ الصمبة إذ شبقت مفيػـ التعمع الستسخكد عمى
الصالب باستخجاـ التقشية بذكل كبيخ.
 خففت مغ التمقيغ واالستخجاـ األمثل لمػقت أثشاء الجرس.
 مخاعاة الفخوؽ الفخدية لجى الصمبة مغ خالؿ استخجاع السعمػمات و السالحطات وتجويشيا.


يبشي عالقات أقػى بيغ الصالب والسجرس .

 يتحػؿ الصالب إلى باحث عغ مرادر معمػماتو.
 مداعجة الصمبة عمى سج الفجػة السعخفية التي قج تدببيا التغيب عغ الحرز.
 يدتصيع الصالب التعمع بالدخعة التي تشاسبو والسكاف والدماف السالئع(.الذيخاني)21 :8210،
صفات الستعلم(الطالب):
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 – 1االىتساـ بسدتػيات التعمع والتفكيخ العميا( :خارج الرف) يتع اكتداب مدتػيات التعمع الجنيا مثل (الفيع والتحكخ)
 ،وفي (داخل الرف) يتع اكتداب لسيارات التفكيخ العميا مثل( التقػيع والتصبيق).
 - 8تعتسج عمى التساريغ واألنذصة داخل الرف وعجـ نقل السياـ و الػاجبات إلى البيت  ،كحلظ التقميل مغ الػاجب
البيتي إذ أف الصمبة لجييع وقت لسسارسة اليػايات واأللعاب . .
 - 3اختفاء عشرخ السمل مع ارتفاع عشرخ التذػيق واالثارة واالستستاع بالتعمع .
 – 0ضيػر واضح لسدتػى التحريل الجراسي لمصمبة.
صفات السدرس:
 – 1ىػ السخشج والسػجو والسداعج والسحفد لمصمبة .
 – 8ازدياد في التػاصل والتفاعل ما بيغ السجرس والصالب .
 – 3يعج الحل األمثل لشقز العجد لجى السجرسيغ.
 – 0االستخجاـ األمثل لمػقت أثشاء الجرس.

( القمقيمي )12 :8220 ،

استراتيجية جيكدها(  ) Jigsawالتكاملية للتعلم التعاوني  :تقػـ ىحه الصخيقة عمى تشطيع وتختيب الصمبة لمعسل في
مجاميع (كخوبات) صغيخة تتكػف مغ (  ) 2 - 0أفخاد  ،ويعصى لكل شالب ميسات ال تعصي لغيخه في نفذ
السجسػعة مسا يجعمو خبي اًخ بالسػضػع الخاص بو  ،وبعجىا يدتعجوف لتجريذ السػضػع بعج إتقانو لجى األعزاء في
مجسػعتيع  ،إذ يتع اختبار أدائيع وإعصائيع الجرجات .
تحديد مراحل استراتيجية جيكدها( )Jigsawالتكاملية:
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لقج حجد الباحث مخاحل االستخاتيجية وفق الخصػات التالية:
 -1اختيار فرل تعميسي مغ السقخر وتقديسو إلى مػاضيع عجة .
 -8تذكيل مجاميع تعاونية مكػنة مغ ( )2 - 0أفخاد متبايشة في التحريل .
 -3تػزيع ندخة ورقية لكل مجسػعة تتزسغ قائسة بالسػاضيع .
 -0تحجيج جدء مغ السادة لكل شالب واعتباره خبيخ في مػضػعو الخاص بو .
 -0يشاقر الصمبة السػضػع ويقجمػف ( خصة عسل) لكل مجسػعة الخبخاء .
 -2يقػـ كل شالب بتجريذ السعمػمات الخاصة بسػضػعو لألعزاء اآلخخيغ.
 -1بعجىا يخزع الصالب لالختبار إذ يغصي معطع أجداء السادة .
 -2تعامل الشتائج عمى أنيا درجات لمسجسػعة وبعجىا يعمغ عشيا.
 -3تكخر الخصػات الثسانية لبكية السػاضيع الالحقة ضسغ السادة ( .القمقيمي)18 :8220،
دراساث سابقت:
اشمع الباحث عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة والتي تشاولت استخاتيجيتي التجريذ وقج ارتأى عخض بعس مشيا:
دراسات سابقة حهل استراتيجية الرف السقلهب:
دراسة أبه جلية (  ) 6102ىجؼ ىحه الجراسة إلى التحقق مغ فاعمية استخاتيجية الرفػؼ السقمػبة باستخجاـ مػقع
ديبػنػ في تشسية التفكيخ اإلبجاعي  ،لجى شالبات الثانػية في السسمكة(الخياض) مدتخجمة السشيج شبو التجخيبي ،
لعيشة مكػنة مغ (  ) 08شالبة وزعت بالتداوي الى مجسػعتيغ متكافئتيغ ومتداويتي العجد االولى تجخيبية درست
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السادة عمى وفق استخاتيجية الرف السعكػس والثانية ضابصة درست بالصخيقة االعتيادية وبعج تشفيح التجخبة وتصبيق
االداة بعجياً ،تػصمت الجراسة إلى  :وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح السجسػعة التجخيبية في ميارات التفكيخ
اإلبجاعي  ،وقج أ وصت الجراسة :بالتػسع في استخجاـ الرفػؼ السقمػبة  ،ووضع بخامج القائسيغ عمى التجريذ
باستخجاـ مػقع ديبػنػ ،وتعميسيع بكيفية التخصيط لجروسيع وتشفيحىا باستخجاـ ىحه الصخيقة .
أما دراسة السعدي (  )0222فيجفت إلى معخفة فاعمية استخجاـ التعمع السجمج بالفرػؿ السقمػبة في تشسية ميارات
التفكيخ الخياضي لصالب الرف الخامذ االبتجائي " ،مدتخجما السشيج شبو التجخيبي  ،وقج شسمت عيشة الجراسة (
 ) 00شالباً وزعت الى مجسػعتيغ االولى تجخيبية درست السادة بالرف السعكػس والثانية ضابصة درست بالصخيقة
االعتيادية وبعج تشفيح الجراسة وتصبيق االداة بعجياً  ،اختبار ميارات التفكيخ الخياضي إذ تػصمت الجراسة إلى  :وجػد
فخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح مجسػعة الفرػؿ السقمػبة في متػسصات درجات اختبار ميارات التفكيخ الخياضي
ككل  ،وفي ميارات االستشتاج والتعسيع  ،وفي مفخدات ميارات االستقخاء  ،والتعبيخ بالخمػز  ،وإدراؾ العالقات  ،وقج
أوصت الجراسة عمى  :العسل عمى إدخاؿ أساليب التعمع السجمج والفرػؿ السقمػبة في التعميع االبتجائي  ،وتجريب
السجرسيغ عمى التعامل مع أساليب التعمع السجمج.
دراسة علي( )6102ىجفت دراسة أخخى إلى تصػيخ نسػذج تحفيدي لمسقخر السقمػب  ،بحيث تتكامل عسميات
الترسيع التعميسي مع عسميات الترسيع التحفيدي  ،مغ خالؿ تقجيع مجسػعة مغ االستخاتيجيات التعميسية السحفدة ،
التي تتػافق مع احتياجات وخرائز الستعمسيغ  ،مدتخجما السشيج شبيو التجخيبي  ،وقج شسمت عيشة الجراسة ( ) 32
شالبا مغ شالب الجبمػـ العالي لمتخبية الخاصة بجامعة السمظ عبج العديد وزعػا الى مجسػعتيغ (تجخيبية وضابصة)،
وبعج تشفيح التجخبة وتصبيق االداة باستخجاـ االختبار التحريمي  ،تػصمت الشتائج إلى :وجػد فخوؽ ذات داللة
إحرائية لرالح السجسػعة ذات الترسيع التحفيدي بالسقخر السقمػب  ،وكانت أىع التػصيات  :تبشي أسمػب الترسيع

- 14 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
التحفيدي الستخاتيجية التعمع السقمػب في تجريذ السقخرات الجامعية  ،وتػضيف الفيجيػ التذاركي في دعع الصالب في
السقخرات الجراسية .
وفي دراسة الحدين (  )6102بعشػاف  " :فاعمية نسػذج التعمع السقمػب في التحريل واألداء السيارات التعمع
اإللكتخوني لجى شالب البكالػريػس بكمية التخبية " ؛ مدتخجما السشيج شبو التجخيبي  ،بعيشة شسمت (  ) 110فخدا
بيغ مجسػعتيغ (تجخيبية وضابصة) ،مدتخجما االختبار التحريمي  ،تػصمت الشتائج إلى  :وجػد فخوؽ ذات داللة
إحرائية لرالح السجسػعة التجخيبية  .وأوصت الجراسة بتعديد تجخبة التعميع السقمػب لجى السجرسيغ  :بعقج الجورات
التجريبية ؛ لتشسية السيارات الالزمة لتصبيق االستخاتيجية  ،والعسل عمى إنذاء وحجة متخررة لسداعجة السجرسيغ
لتمبية احتياجاتيع في إعجاد السػاد التجريدية اإللكتخونية .
وفي دراسة للزين ( )6102ىجفت التعخؼ عمى الشسػذج الترسيسي السدتخجـ في تصبيق استخاتيجية التعمع السقمػب ،
وأثخ استخجاـ ىحه االستخاتيجية في التحريل األكاديسي لصالبات كمية التخبية بجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ ،
مدتخجمة السشيج شبو التجخيبي  ،وقج شسمت العيشة(  ) 11شالبة وزعغ الى مجسػعتيغ (االولى تجخيبية والثانية
ضابصة)  ،إذ كاف االختبار التحريمي ىػ األداة السدتفادة ليحه الجراسة  ،وأشارت الشتائج إلى :وجػد فخوؽ ذات داللة
إحرائية لرالح السجسػعة التجخيبية  ،وأوصت الجراسة بتذجيع السجرسات عمى استخجاـ استخاتيجية الرف السقمػب
 ،والتذجيع عمى عقج دورات وورش خاصة بتعمع شخيقة استخجاـ الرف السقمػب لمسداعجة في التجريذ .
وأجخى الذهراني ( )6102دراسة ىجؼ التعخؼ عمى" أثخ استخجاـ استخاتيجية الرف السقمػب باستخجاـ اليػتيػب"
عمى التحريل الجراسي في مقخر الحاسب وتقشية السعمػمات و التحريل الكمي لجى شالب الرف األوؿ الثانػي في
مجيشة أبيا ،إذ اعتسج البحث في إجخاءاتو عمى السشيج شبو التجخيبي  ،بػاقع (  ) 22شالبا كعيشة لمجراسة وزعػا الى
ودلت الشتائج عمى :وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية لرالح شالب
مجسػعتيغ (االولى تجخيبية والثانية ضابصة)ّ ،
السجسػعة التجخيبية  ،عشج السدتػيات التحكخ  ،والفيع  ،والتصبيق  ،والتحميل) ،وأوصت الجراسة باإلفادة مغ مػاقع
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اليػتيػب التعميسي  ،واالىتساـ بتأىيل مجرسي مادة الحاسػب الستخجاـ استخاتيجية الفرػؿ السقمػبة  ،وتييئة
الستصمبات والسدتمدمات لتصبيق ىحه االستخاتيجية .
وتتفق أغمب الجراسات عمى إيجابية استخاتيجية الرف السقمػب عمى التحريل بالحات  ،كسا أف أكثخ الجراسات
الدابقة استخجمت السشيج شبو التجخيبي  ،وىحا ما سػؼ تتبشاه ىحه الجراسة .
دراسات سابقة الستراتيجية (جيكدها التكاملية)
دراسة لطيف وأخرون( :)6102ىجفت الجراسة الى تعخؼ اسمػبي التعمع التعاوني ونطخية جيكدػا وامكانية تأثيخىسا
في التعمع لجى شالب السخحمة االولى في كمية التخبية البجنية والعمػـ الخياضية بجامعة ديالى ،تكػنت عيشة البحث مغ
( )32شالب وبػاقع ( )10شالب لكل مجسػعة وبعج تشفيح التجخبة واجخاء االختبارات البعجية تػصمت الجراسة الى
الشتائج التالية :اف مجسػعة اسمػب نطخية جيكدػا حققت نتائج ايجابية افزل مغ مجسػعة اسمػب التعمع التعاوني.
دراسة ديب(:)6100ىجفت الجراسة الى اكداب شمبة دبمػـ التاىيل التخبػي في كمية التخبية بجامعة دمذق لسفيػـ
تفخيج التعميع باستخجاـ شخيقة جيكدػا لمتعمع التعاوني  ،تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )00شالبا وشالبة قدست الى
مجسػعتيغ احجىسا تجخيبية واالخخى ضابصة ،وبعج تشفيح التجخبة واجخاء االختبار البعجي تػصمت الجراسة الى الشتائج
التالية :وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية بيغ متػسط درجات الصمبة في االختبار القبمي ومتػسط درجاتيع في االختبار
البعجي ولرالح شخيقة جيكدػا لمتعمع التعاوني عمى تحريميع الجراسي.
دراسة الحيلة( :)6112ىجفت الجراسة الى استقراء "اثخ التعمع التعاوني عمى مجسػعة الخبخاء ( )Jigsawوجشذ
الصمبة في التحريل السباشخ والسؤجل لصمبة كميات العمػـ التخبػية في مداؽ ترسيع التعميع مقارنة بالتعمع التعاوني
العادي"  ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ( )28شالب وشالبة وقدسػا الى مجسػعتيغ احجاىسا تجخيبية درست بالتعمع
التعاوني القائع عمى مجسػعة الخبخاء ( ،)Jigsawومجسػعة ضابصة درست بالتعمع التعاوني العادي ،وبعج تشفيح
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التجخبة واجخاء اختبار التحريل.أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة احرائية في التحريل السباشخ والسؤجل بيغ
السجسػعتيغ ولرالح شمبة السجسػعة التجخيبية الحيغ درسػا بسجسػعة الخبخاء ( )Jigsawولرالح االناث.

اجراءاث البحث:

لمتحقق مغ أى ػػجاؼ البحػػث وصحة فخضياتػ ػػو  ،تست اإلج ػ ػ ػخاءات التي ق ػػاـ بيا الباحث شػاؿ مجة بحػثو مغ اختياره

لمترسيع التجخيبي وتحجيجه لسجتسع البحث واختياره لعيشة البحث وتكافئيا في عجد مغ الستغيخات  ،وإع ػ ػػجاد الخصط

الجراسية و أداة البحث  ،وفػي الشياية تشفيػػحه لمتجخبة واختيػاره لمػسائل اإلحرائية السشاسبة ،لحا اعتسج الباحث السشيج

التجخيبي كػنو االقخب الى تحقيق ىجؼ البحث واختبار فخضياتو وكسا مػضح عمى الشحػ االتي:

ً

أوال  :التصميم التجريبيExperimental Design:

تع االعتساد عمى الترسيع التجخيبي ذي السجسػعتيغ التجخيبيتيغ اذ تزبط إحجاىسا االخخى ذات االختبار البعجي.

إذ يتزسغ ىحا الترسيع مجسػعتاف متكافئتاف تجخيبيتاف االولى تجرس السادة عمى وفق (استخاتيجية الرف

السعكػس) ،والثانية تجرس عمى وفق (استخاتيجية جيكدػا (  ) Jigsawالتكاممية).وكسػا في السخصط أالتي:
السجسهعة التجريبية

الستغير السدتقل

االولى

استراتيجية الصف المعكوس

الثانية

الستغير التابع
أداء تطبيقات مادة القياس والتقهيم

استراتيجية جيكدها
( )Jigsawالتكاملية

مخصط ( )1الترسيع التجخيبي لمبحث

- 17 -

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية  ،اجمللد  ،71العدد ( ،)7لسنة 0207
College of Basic Education Researchers Journal
)ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021
ً
ثانيا  :حتديد جمتمع البحث: Population of the Research:

تػ ػ ػ ّػع تحػ ػػجيج مجتسػع البحػ ػػث في ال ػػجراسة الحالية بصمبة الرف ال اخبػػع في قدع الفيدياء  /كمية التخبية لمعمػـ
الرخفة في جامعة السػصل ()8213-8212والبالغ عجدىع ( ) 21شالباً و شالبة مػزعيغ عمى كخوبيغ

دراسييغ( )AB,CDوكل كخوب يحتػي عمى شعبتيغ لمشذاط العمسي.
ً
ثالثا :اختيار عينت البحث Sample of the Research:

بعج تحجيج مجتسع البحث اختار الباحث مشو عيشة تكػنت مغ ( )22شالب وشالبة مػزعيغ بالتداوي عمى

مجسػعتي البحث وذلظ بعج استبعاد( )1مغ الصمبة السعيجيغ

وباألسمػب العذػائي البديط تع تػزيعيسا الى تجخيبية اولى تجرس عمى وفق استخاتيجية الرف السعكػس

،وتجخيبية ثانية تجرس عمى وفق استخاتيجية جيكدػا(  ) Jigsawالتكاممية بعػ ػػج أف تّع استبع ػ ػػاد الصمبة الخاسبيغ وغيخ
السشتطسيغ فػ ػ ػػي دوامػ ػػيع والحي ػ ػػغ لع يباشخوا في الػػجواـ مع بجأ تشفيح التجخبة كسا في الججوؿ اآلتي:
الججوؿ ( )8عيشة البحث قبل االستبعاد وبعجه وتػزيعيع عمى مجسػعتي البحث
الذعبة

السجسػعة
التجخيبية

()AB

االولى

()CD

الثانية

السجسػع الكمي

عجد الصالب

االستراتيجية

بعج االستبعاد

الشيائي

الرف السعكػس 03

3

02

00

0

02

21

1

22

جيكسوا
(Jigsaw
التكاملية

قبل االستبعاد

)
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رابعا :تكافؤ جمموعتي البحثEquivalent of the group research :

مغ شخوط نجػ ػػاح البحػػث التجخيبي أف يك ػ ػػػف أفػ ػ ػخاد مجسػعتػي عيشة البحػػث متكافئػػة ؛ لمتسكغ مغ بيػ ػػاف

تأثػ ػي ػػخ العامػ ػ ػػل التجخيبػ ػػي  ،ومػػع العمع أف التػزيػ ػ ػ ػػع العذػائي لسجسػعات البحث يعصي قج اًر مشاسباً مغ التكافػؤ ،

فزل إجخاء التكافؤ بيغ مجس ػ ػػػعتي البحػ ػػث مغ حي ػ ػػث عػ ػػجد مػ ػػغ الستغيخات السزبػشة التي يسكغ أف
لكػغ الباحػ ػػث
ّ
تكػػػف ذات أثخ عمى نتائج البحث ،حي ػػث تع تثبيت نتائػ ػػج البيانات الخاصة بتكافؤ السجسػعتيغ في السمحق رقع(:)1
 -0درجة مادة طرائق التدريس للرف الثالث:
تع الحرػؿ عمى درجات مادة شخائق التجريذ لمرف الثالث لصػػمبة عيشػػة البحػث لمرف الخابع لمعػاـ الجراسي
( )8213 8212-ل ػػكل فػػخد مغ أفػ ػخاد عيشة البحػث مغ سجالت الجرجات الخاصة بإدارة القدع  ،ثػػع استخػػخج الػسط

الحدابي واالنحػ ػ ػ ػخاؼ السعي ػ ػ ػػاري لسجسػعتي البح ػ ػ ػػث لتمظ ال ػ ػ ػػجرجات  ،وشبػ ػ ػػق عميػػيا االختبػار التائ ػ ػػي()t-test
لعيشتيػ ػ ػ ػػغ مدتقمتي ػ ػ ػػغ ،بعجىا أدرجت البيانات والشتائج في الججوؿ (.)3

 -3شبق الباحث اختبار رافغ لمسرفػفات الستتابعة وىػ مكػف مغ ( )22فقخة صػرية ذات ست بجائل صػرية عمى

أفخاد عيشة البحث ثع استخخج مشيا الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لحاصل الحكاء  ،ثع شبق عمييا االختبار

التائي( )t- testلعيشتيغ مدتقمتيغ وأدرجت البيانات والشتائج في الججوؿ (.)3
الجدول ()2الستهسطات الحدابية واالنحرافات السعيارية والقيم التائية السحدهبة لستغيرات التكافؤ لسجسهعتي
البحث التجريبية والزابطة

الستغيخات

السجسػعة

العجد

الستػسط

االنحخاؼ

الحدابي

السعياري

درجة شخائق االولى

02

5059222

9295069

الثانية

02

5256219

00515919

التجريذ

التجخيبية
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حاصل الحكاء

االولى

02

9952522

2599992

الثانية

02

9952292

2552225

2.821

1.33

غيخ دالة

.يتزح مغ الجػجوؿ( )3أعػػاله القي ػ ػ ػػع التائيػ ػػة السحدػبة (2.821( ،1.212عمى التػالي عشج الستغيخات(درجة شخائق
التجريذ ،وحاصل الحكاء) وىي أق ػ ػػل مغ الكيسة التائية الجػػجولية (( 1.33عشج مدتػى داللة ()2.20ودرجة ح ػخية

( ، )12وى ػػحا يعشي أنػ ػػو ال يػج ػػج فػ ػ ػ ػػخؽ ذو داللػ ػ ػػة إحرائية بيغ متػسصي ى ػ ػ ػػحه الستغي ػ ػخات عػ ػ ػػغ السجسػعتيغ
التجخيبية والزابصة  ،وبحلظ ُع ػ ّػجت متكافئة فييع.
أداة البحث : Tool of the Research

مغ اجل قياس الستغيخ التابع الستسثل بأداء عيشة البحث في تصبيقات السعادالت الخياضية واالحرائية في مادة
الكياس والتقػيع تصمب ذلظ أداة خاصة ليحا الستغيخ وبعج اشالع الباحث عمى االدبيات والجراسات الدابقة في ىحا
السجاؿ ارتأ في بشاء اختبار مقالي محجد اإلجابة يقػـ عمى القػانيغ والتصبيقات الخياضية لسادة الكياس والتقػيع
السخررة لمصمبة غيخ االختراص في الكياس والتقػيع .
ومغ ىحا السشصمق صاغ الباحث خسذ فقخات مقالية محجدة اإلجابة عغ مشصػؽ رياضي ذات صمة بعسمية قياسية يتع
التػصل الييا مغ خالؿ مجسػعة مغ الخصػات الخياضية انطخ ممحق ()1
ومغ اجل التحقق مغ صجؽ األداة السشصقي (السحتػى) عخض الباحث فقخات االختبار ومفخدات السادة السقخرة (ممدمة
مغ اعجاد الباحث) عمى لجشة محكسة مغ ذوي الخبخة واالختراص في مجاؿ العمػـ التخبػية والشفدية وشخائق تجريذ
العمػـ والخياضيات (ممحق  )8لبياف رأييع فييا في ضػء األغخاض الدمػكية الخاصة بكل فقخة  ،وقج اتخح الباحث
ندبة اتفاؽ ( %)22فأكثخ معيا اًر لقبػؿ الفقخة مغ عجميا وقج حرمت جسيع الفقخات عمى ىحه الشدبة فأكثخ وبحلظ
تحقق الباحث مغ صجؽ األداة .
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ومغ اجل التحقق مغ الخرائز الدايكػمتخية لالختبار شبق عمى عيشة استصالعية مكػنة مغ ( )02شالب وشالبة
تع اختيارىع مغ قدع عمػـ الحياة يػـ االربعاء بتاريخ ( )8212/0/80كػنيع يجرسػف السادة نفديا بعج ذلظ تع تحميل
البيانات احرائياً وشبقت معادلة التسييد لمفقخات السقالية وكحا الحاؿ نفدو تع تصبيق معادلة الديػلة لمفقخات السقالية
وكانت الشدبة مقبػلة وتتخاوح ما بيغ(  ) 2.22 – 2.30والشدب (.)2.20 – 2.82
ومغ متصمبات صالحية االختبار أف يترف بالثبػ ػػات  ،ويتع ذلظ عغ شخيق إعصاء السكياس الشتائج نفديا عشج تك ػخار

تصبيػػقو عمى األف ػخاد أنفديع مختيػغ أو ثالثاً بطػخوؼ مساثمة (عػدة 312( 1332: ،

اما الثبات فقج استخخجو الباحث باالعتساد عمى الصخيقة البيانية وذلظ مغ خالؿ تصبيق االختبار عمى العيشة
االستصالعية و تصبيق معادلة (الفا -كخونباخ) إذ بمغت ندبة الثبات ( )2.23وىي ندبة عالية ومقبػلة وبحلظ اصبح

االختبار جاى اد لمتصبيق عمى عيشة البحث األساسية وىي مقبػلة أيزا الف وقعت ما بيغ (.)2.22 – 2.82

سادساً  :تشفيح تجخبة البحث وبعج اف اختار الباحث العيشة واجخى عمييا عسمية التكافؤ فزال عغ اعجاد األداة والتحقق
مغ خرائريا حاوؿ قجر اإلمكاف التحقق مغ الدالمتيغ الجاخمية والخارجية لمبحث وذلظ مغ خالؿ التػزيع العذػائي
ألفخاد العيشة واجخاء التكافؤ الشدبي فزال عغ اعتساد أداة واحجة في مجة واحجة مع الحخص عمى تصبيق التجخبة مغ
قبل الباحث نفدو كػنو مجرس لدشػات عجيجة مسا يخفي صفتو البحثية لحى شبق الباحث التجخبة مع السجسػعتيغ يػـ
االحج بتاريخ ()8213/0/10عمى وفق الخصػات األتية :
السجسهعة التجريبية األولى

 -:درست ىحه السجسػعة مادة الكياس والتقػيع مغ قبل الباحث نفدو عمى وفق

استخاتيجية الرف السعكػس في ضػء الخصػات االتية :
استراتيجية الرف السعكهس:
-1تجدئة السادة عمى شكل اىجاؼ سمػكية بريغة اسئمة يكمف الصمبة لمبحث عشيا خارج الرف.
-8بعج العػدة الى الجرس تجخي عسمية استجػاب سخعة لمسحتػى.
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-3تجخي عسمية التصبيق العسمي لمسياـ السصمػبة تعاونيا بيغ افخاد السجسػعات ويقجـ االيجاز الكمي عغ شخيق مسثل
السجسػعة.

-0تكخر العسمية مع مػضػعات اخخى.

السجسهعة التجريبية الثانية  :درست ىحه السجسػعة مادة الكياس والتقػيع مغ قبل الباحث نفدو عمى وفق استخاتيجية
جيكدػا التكاممية في ضػء الخصػات االتية :
استراتيجية جيكدها(  ) Jigsawالتكاملية :

-1تقديع أفخاد السجسػعة التجخيبية الثانية الى مجسػعات تعاونية بػاقع ( )2شالب كل مجسػعة مع تحجيج قائج لكل
مجسػعة قابل لمتغييخ مع استس اخرية بكية الجروس.

-8تػزيع السيسة التعميسية الػاجب انجازىا الى مياـ فخعية بعجد افخاد السجسػعة التعاونية الى خسدة مياـ فخعية
وتحجيج رقع لكل فخد في السجسػعة.

-3تػجيو أفخاد السجسػعة االولى لمسثػؿ اماـ خبيخ السيارة(مجرس السادة) /الباحث وتجريبيع عمى الجدء االوؿ مغ
السيارة وتكخر العسمية مع بكية التختيبات ولسيارات فخعية اخخى.

-0بعج استكساؿ افخاد السجسػعات التعاونية التجريب عمى السيارات الفخعية يقػـ كل فخد في السجسػعة بتجريب افخاد
مجسػعتو عمييا إلنجاز الجدء السصمػب مشو.

 -0يعصي التجريدي مجة مشاسبة ألفخاد السجسػعات التعاونية إلنجاز السيسة االساسية ثع يصمب مغ مسثل كل مجسػعة
التعبيخ عغ انجاز مجسػعتو لفطا او مكتػبا.

-2يصمع التجريدي عمى اداء السجسػعات التعاونية ثع يقػـ باستخالص الحمػؿ الرحيحة مغ افخاد السجسػعات
ودرجيا عمى الدبػرة كي تربح محظ لألداء.

-1بعج ذلظ يعصي التجريدي الفخصة ألفخاد السجسػعات التعاونية مغ خالؿ مسثمييع لمسشاقذة وابجاء الخاي.
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ً
سابعا  :تطبيق أداة البحث  :بعج استكساؿ الباحث تشفيح تجخبتو مع افخاد مجسػعتي البحث يػـ الثالثاء بتاريخ(
 ) 8213/0/81شبق الباحث اداتو يػـ الخسيذ بتاريخ(  ) 8213/0/32بعج اعالـ الصمبة بسػعج االمتحاف لغخض
التييؤ (امتحاف فرمي ) لشياية الفرل والعاـ الجراسي.
ً
ثامنا  :تصحيح أداة البحث :مغ اجل تكسيع نتائج البحث واعصائيا الرفة الخقسية الستجاباتيع وضع الباحث
السعيار االتي لالختبار 5
جدول (  ) 2بين درجات أسئلة االختبار
السؤال

محتوى السؤال

اإلجابة
والتقويم

الخاطئة رتبة األداء
الصغرى

الكبرى

األول

ججوؿ السػاصفات صفخ

1

12

الثاني

معادلة التسييد

صفخ

1

0

الثالث

فاعمية البجائل

صفخ

1

0

الرابع

الديػلة والرعػبة صفخ

1

0

صفخ

1

0

صفخ

0

32

الخامس

الثبات

الكلي

ً
تاسعا  :الوسائل اإلحصائيت  :اعتسج الباحث الػسائل اإلحرائية االتية -:
 -1معادلة الفا كخونباخ لحداب ثبات األداة.
 -8االختبار التائي لعيشتيغ مدتقمتيغ متداويتي العجد لمتكافؤ واختبار الفخضيات.
 -3معادلة التسييد لمفقخات السقالية.
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 -0معادلة الديػلة لمفقخات السقالية.
 -0حداب حجع األثخ

وىػ ندبة التبايغ الكمي في الستغيخ التابع الحي يسكغ أف يخجع الى الستغيخ السدتقل،

وىػ يعبخ عغ مجى الثقة بشتائج الفخوؽ والعالقات ،وىػ مغ تصبيقات بخنامج( ،)SPSSويتع حدابو بعج حداب
قيسة : t

=
وبعج ذلظ يتع تحػيل ( ) إلى قيسة (( dلمتعبيخ عغ حجع التأثيخ في التجخبة:
√
√

=d

( صالح مخاد .)803 -8222:801 ،

ويتحجد حجع األثخ ؛ فإما يكػف كبي اًخ أو صغي اًخ أو متػسصاً كاآلتي:
جدول رقم ( )2يهضح حجم وقيسة االثر
قيمة d=0.2

صغير

قيمة d=0.5

متوسط

قيمة d=0.8

كبير

عرض النتائج البحث :

أوال -:الشتائج الستعلقة بالفرضية الرفرية األولى والتي نرها:

( ال يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية عشج مدتػى ( )2.20بيغ متػسط اداء افخاد السجسػعة التجخيبية االولى

لمتصبيقات االحرائية التي درست باستخاتيجية الرف السعكػس والستػسط الشطخي لالداء)
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لغخض التحقق مغ ىحه الفخضية استخخج الباحث الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري إلداء افخاد ىحه السجسػعة
في تصبيقات السعادالت االحرائية ثع شبق االختبار التائي( )t-testلعيشة واحجة مقارنة بالستػسط الشطخي( )10وكسا

مػضح في ججوؿ(.)2
جدول( )2نتيجة االختبار التائي والستهسط الحدابي واالنحراف السعياري بين متهسطي االداء الستحقق والشظري
للتطبيقات االحرائية لدى افراد السجسهعة التجريبية االولى(الرف السعكهس)
الستهسط الحدابي
السجسهعة

العدد

التجريبية االولى

21

الستحقق
6152

الشظري
02

االنحراف

السعياري

القيسة التائية

()2.20
السحدهبة

25626

مدتهى

015229

داللة

الجدولية
0599

دال إحرائيا

يتزح مغ الججوؿ اف الكيسة التائية السحدػبة بمغت ( )022،12وىي اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية والبالغة

( )1،33عشج مدتػى داللو ( )2،20ودرجة حخية ( ،)33وىحا يعشي انو يػجج فخؽ داؿ إحرائيا بيغ الستػسط
الحدابي الستحقق لإلداء والستػسط الشطخي ( )10ولرالح الستحققة ،وبحلظ تخفس الفخضية الرفخية والقبػؿ بالبجيمة.

ولكذف حجع االثخ لمستغيخ السدتقل (السدتػي االوؿ) في الستغيخ التابع لمتحريل في اداء تصبيقات القػانيغ
االحرائية في مادة الكياس والتقػيع ،شبق الباحث معادلتي( ) و( )dالستخخاج مؤشخي حجع االثخ وكانا كبيخاف

وكسا مػضح في ججوؿ (.)1
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جدول ( )5يبين قيستي( ) و ( )dل مؤشري حجم االثر الستراتيجية الرف السعكهس في الستغير التابع االداء
للتطبيقات5

السؤشخ
D

الكيسة

صغيخ

متػسط

كبيخ

التاثيخ

2.101

2.21

2.22

2.10

3.328

2.8

2.0

2.2

كبيخ ججاً
كبيخ ججاً

إذ يعدي الباحث الشتيجة الى فاعمية االستخاتيجية (الرف السعكػس) في اداء شمبة السجسػعة التجخيبية االولى

لتصبيقات السعادالت االحرائية التي درست باستخاتيجية (الرف السعكػس)كػنيا تخكد عمى مدتػيات التعمع العميا

داخل الرف ،وتتيح لمصمبة التعمع متى مايخغبػف  ،فزال عغ مخاعاة الفخوؽ الفخدية بيشيع ،إذ تدسح لمصمبة بالسذاركة
في العسمية التعميسية ليربح مجرسا مذاركا وباحثا عغ مرادر معمػماتو ،كسا تخكد عمى التساريغ و االنذصة في

قاعة الجرس وعجـ نقميا الى البيت ويكػف دور الصمبة التييئ لمجرس الججيج واعجاد مجسػعة مغ االسئمة والشذاشات
في الجرس الالحق .كسا انيا تعصي الفخصة لمصمبة الى اداء الػاجبات البيتية لمسػضػعات التعميسية االخخى ،وىحا مسا
يخفف عشيع العبئ السعخفي.

ثانيا -:الشتائج الستعلقة بالفرضية الرفرية الثانية والتي نرها:

(ال يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية عشج مدتػى داللة ( )2،20بيغ متػسط اداء افخاد السجسػعة التجخيبية الثانية

لمتصبيقات االحرائية التي درست السادة باستخاتيجية جيكدػا التكاممية والستػسط الشطخي لالداء).

ولغخض التحقق مغ ىحه الفخضية استخخج الباحث الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري بشفذ االجخاءات

الدابقة لمفخضية الرفخية االولى وادرجت البيانات والشتيجة في ججوؿ (.)2
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جدول( )9نتيجة االختبار التائي والستهسط الحدابي واالنحراف السعياري بين متهسطي االداء الستحقق والشظري
للتطبيقات االحرائية الداء افراد السجسهعة التجريبية الثانية جيكدها(  ) Jigsawالتكاملية5
الستهسط الحدابي
السجسهعة

العدد
الستحقق

التجريبية االولى 21

61512

الشظري
02

االنحراف

السعياري

القيسة التائية

()2.20
السحدهبة

65922

مدتهى

005666

داللة

الجدولية
0599

دال إحرائيا

يتزح مغ الججوؿ اف الكيسة التائية السحدػبة بمغت ( )11.888وىي اكبخ مغ الكيسة التائية الججولية والبالغة ()1،33

عشج مدتػى داللة ( )2،20ودرجة حخية ( ،)33وىحا يعشي انو يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية بيغ متػسصي االداء الستحقق
والشطخي( )10ولرالح الستحقق ،وبحلظ تخفس ىحه الفخضية وتقبل بجيمتيا.
ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى فاعمية استخاتيجية جيكدػا(  ) Jigsawالتكاممية القائسة عمى مبجا التعاوف السسشيج

بيغ افخاد السجسػعة التجخيبية الثانية وذلظ مغ خالؿ تجريب كل فخد في السجسػعات التعاونية عمى ميارة مغ ميارات حل

السعادالت االحرائية في مادة الكياس والتقػيع ومغ انتقاؿ ىحه السعخفة السكتدبة الى زمالئيع الصمبة وبالعكذ لمسيارات
االخخى .وفي ىحه الخصػات الستدمدمة ولجت أجػاء تعاونية بيغ افخاد ىحه السجسػعة لمتحخي والبحث عغ السديج مغ

السعخفة في حل السعادالت االحرائية الستزسشة في مادة الكياس والتقػيع.
كسا استخخج الباحث مؤشخي حجع االثخ ( ) و ( )dلمسدتػي الستغيخ السدتقل الثاني جيكدػا (  ) Jigsawالتكاممية
وبمغت عمى التػالي( )3.022(،)2.123وىسا مؤشخاف عمى حجع تاثيخ كبيخ ججا لالستخاتيجية في الستغيخ التابع اداء

التصبيقات االحرائية.

ثالثا -:الشتائج الستعلقة بالفرضية الرفرية الثالثة والتي نرها:
(ال يػجج فخؽ ذو داللو إحرائية عشج مدتػى داللو ( )20،2بيغ متػسصي اداء افخاد مجسػعتي البحث التجخيبية
لمتصبيقات االحرائية) .
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ولمتحقق مغ صحة الفخضية تع استخخاج الستػسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لالداء ،بعجىا شبق االختبار التائي( t-

 )testلعيشتيغ مدتقمتيغ وادرجت الشتيجة في ججوؿ (.)3

جدول( )9نتائج االختبار التائي والستهسط الحدابي واالنحراف السعيار بين متهسطي اداء افراد مجسهعتي البحث
التجريبية للتطبيقات االحرائية .

السجسهعة

العدد

التجريبية االولى

21

61521

التجريبية الثانية

21

61512

الداللة

الستهسط

االنحراف

القيسة التائية

الحدابي

السعياري

السحدهبة

الجدولية

25626

15202

0599

65922

دالة
دالة

يتبيغ مغ الججوؿ أف الكيسة التائية السحدػبة بمغت( )2،010وىي اقل مغ الكيسة التائية الججولية( )1،33عشج مدتػى
داللو ( )2،20ودرجة حخية ( .)12وبيحا تقبل الفخضية الرفخية الثالثة وتخفس بجيمتيا.
ويعدو الباحث ىحه الشتيجة إلى تقارب تأثيخ االستخاتيجيتيغ في مدتػى اداء الصمبة لمتصبيقات االحرائية ،إذ يخى

الباحث اف ىاتيغ االستخاتيجيتيغ قج غيختا مغ شبيعة االنذصة الرفية لجى شمبة الرف الخابع في قدع الفيدياء مغ الكياـ
بالسياـ الفخدية والجساعية فزال عغ تشػع االداء الرفي والبيتي لكال االستخاتيجيتيغ.
إذ تػكج اغمب التػجيات الحجيثة لمتعميع عمى اعصاء الحخية لمستعمع في اختيار السياـ التجريدية ومذاركتو في وضع
االىجاؼ.
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االستنتاجاث :في ضػء نتائج البحث خخج الباحث باالستشتاجات اآلتية-:
-1امكانية تصبيق استخاتيجيتي الرف السعكػس وجيكدػا(  ) Jigsawالتكاممية في مادة الكياس والتقػيع لصمبة الرف
الخابع/قدع الفيدياء .
-8شمبة الرف الخابع/قدع الفيدياء لجييع قجر مشاسب مغ االداء لمتصبيقات االحرائية .
-3فاعمية استخاتيجيتي الرف السعكػس وجيكدػا(  ) Jigsawالتكاممية في تحديغ تحريل شمبة الرف الخابع في
التصبيقات االحرائية لسادة الكياس والتقػيع.

التوصياث :في ضػء نتائج البحث يػصي الباحث بػ :
 -1تجريب تجريدي وتجريديات مادة الكياس والتقػيع أثشاء الخجمة مغ قبل مخكد التعميع السدتسخ عمى استخاتيجيتي الرف
السعكػس وجيكدػا(  ) Jigsawالتكاممية.

 -8تػجيو مجرسي ومجرسات مادة الكياس والتقػيع لتصبيق استخاتيجيتي الرف السعكػس وجيكدػا(  ) Jigsawالتكاممية
في تجريذ التصبيقات االحرائية لسادة الكياس والتقػيع.
 -3تػجيو مجرسي ومجرسات مادة الكياس والتقػيع لالىتساـ بالجػانب السيارية لمصمبة وخاصة التصبيقات العمسية.
املقرتحاث :استكساال لمبحث الحالي يقتخح الباحث إجخاء البحػث اآلتية:
 -1فاعمية استخاتيجيتي الرف السعكػس و حل السذكالت في تشسية ميارات العمع لجى شمبة الرف الخابع العمسي .
 -8مقارنة استخاتيجيتي جيكدػا(  ) Jigsawوالسشاقذة الجساعية في استيعاب شمبة الرف الخابع /قدع الفيدياء لمسفاليع
اإلحرائية وتشسية دافعيتيع نحػ تعمسيا.
 -3أثخ بخنامج تجريبي محػسب لتسكيغ شمبة الرف الخابع /قدع الفيدياء عمى تصبيق السعادالت االحرائية لسادة
الكياس والتقػيع.
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املصــادر:

 -1أبػ حصب  ،فؤاد وآماؿ حساد " :)8212(،مشاهج البحث وطرق التحليل اإلحرائية " ،الصبعة األولى ،مكتبة
األنجمػ السرخية  ،مرخ ،القاىخة.
 -8ابػ جمبة ،مشيخة شبيب(":)8210فاعمية استخاتيجية الرفػؼ السقمػبة باستخجاـ مػقع ديبػنػ في تشسية التفكيخ
االبجاعي واالتجاىات نحػ مادة االحياء لجى شالبات السخحمة الثانػية في مجيشة الخياض" ،رسالة ماجدتيخ غيخ
مشذػرة ،جامعة االماـ دمحم بغ سعػد االسالمية.
 -3بشي ارشيج،عمي حديغ(":)8223اثخ تجريذ اليشجسة باستخجاـ استخاتيجية االستقراء التعاوني في تحريل شمبة
الرف الدابع ومدتػيات تفكيخىع" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،الجامعة الياشسية ،الدرقاء.
 -0الحديغ  ،ىاروف عبج الخحسغ (" :)8210فاعمية نسػذج التعمع السقمػب في التحريل واالداء لسيارات التعمع
االلكتخوني لجى شالب البكالػريػس بكمية التخبية"  ،السؤتسخ الجولي االوؿ لمتخبية افاؽ مدتقبمية .
 -0الحيمة ،دمحم محسػد( :)8218مهارات التدريس الرفي،ط،1دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ،عساف.
 -2الحيمة ،دمحم محسػد ( :)8220ترسيم التعليم ،ط،3دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة ،عساف.
 -1الحيمة ،دمحم محسػد(:)1333الترسيم التعليسي نظرية ومسارسة،ط،1دار السديخة ،عساف.
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 -2خميفة ،زيشب دمحم(:)8213الرفػؼ السقمػبة مجخل لخمق بيئة تعميسية شاممة ،مجمة دراسات التعميع العالي،
العجد(.)82ص()028-033
 -3ديب ،اوصاؼ عمي(":)8211اثخ استخجاـ شخيقة ()jigsawلمتعمع التعاوني في اكتداب مفيػـ واستخاتيجيات
تفخيج التعميع السعاصخة لجى شمبة دبمػـ التأىيل التخبػي في كمية التخبية بجامعة دمذق" ،مجمة جامعة تذخيغ لمبحػث
والجراسات العمسية ،العجد(.)33ص()20 -23
 -12الخويذ ،عديدة (:)8212التعلم السقلهب في التعليم الجامعي ،مجمة جسعية افاؽ الدعػدية لمعمػـ التخبػية
والشفدية العجد(.)03ص()32-32
-11

الذيخاني ،احسج سمصاف" :اثخ استخاتيجية تجريدية مقتخحة باستخجاـ اليػتيػب عمى التحريل الجراسي في

مقخر الحاسػب االلي لجى شالب الرف االوؿ الثانػي" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الخياض ،جامعة السمظ
سعػد/كمية التخبية.
 -18العازمي ،عائر سايخ(":)8228أثخ شخيقة التعمع التعاوني في االستيعاب القخائي لجى شالب الرف الدادس
االبتجائي في السسمكة العخبية الدعػدية" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،الجامعة االردنية ،عساف.
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عبج السشعع ،رانيا عبج هللا (" : )8210فاعمية استخجاـ استخاتيجية الخخائط العقمية االلكتخونية في اكداب

مفاليع تكشػلػجيا التعميع لجى الصالبات السعمسات في كمية التخبية جامعة االقرى بغدى"  ،مجمة العمػـ التخبػية
العجد( )81ص ()102-181
 -10عمي ،اكخـ فتحي (:)8210تصػيخ نسػذج لمترسيع التحفيدي لمسقخر السقمػب واثخه في نػاتج التعمع ومدتػى
تجييد السعمػمات وتقبل مدتحجثات التكشػلػجيا الدائجة لحوي االحتياجات الخاصة/http://eli.elc.edu.sa/2015 ،
 -10عػدة ،أحسج سميساف  " :1332((،القياس والتقهيم في العسلية التدريدية "  5دار األمل  ،األردف  ،عساف.
 -12القريخيغ ،بدسا أرشيج(":)1332اثخ استخجاـ كل مغ التعمع التعاوني والتعمع الذخري في تحريل شمبة
الرف العاشخ لمسفاليع" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة اليخمػؾ ،اربج ،االردف.
 -11القميقمي ،عػدة سميساف(":)8220اثخ استخجاـ شخائق التجريذ(السحاضخة ،التعمع التعاوني ،االستقراء) في
تحريل شمبة السخحمة االساسية العميا واتجاىاتيع نحػ التعميع في مادة التخبية االسالمية"  ،اشخوحة دكتػراه غيخ
مشذػرة ،جامعة عساف العخبية لمجراسات العميا ،عساف.
 -12لصيف ،نبخاس عمي ،واخخوف(": )8210تأثيخ استخجاـ التعمع التعاوني ونطخية جيكدػا(  ) Jigsawفي تعمع
رفعة الشتخ بخفع االثقاؿ لجى شالب السخحمة االولى في كمية التخبية البجنية والعمػـ الخياضية" ،مجمة عمػـ الخياضة،
العجد(.)82ص()188 -118
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 -13متػلي ،عالء الجيغ سعج (":)8210تػضيف استخاتيجية الرفػؼ السقمػبة في عسميتي التعميع والتعمع" جامعة
عيغ شسذ ،القاىخة .
 -82السعجي  ،عبج العديد سعيج (" : )8210فاعمية استخجاـ التعمع السجمج بالفرػؿ السقمػبة في تشسية ميارات
التفكيخ الخياضي لصالب الرف الخامذ" ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة  ،الخياض  ،جامعة االماـ دمحم بغ سعػد
االسالمية  ،كمية العمػـ االجتساعية .
-21Ghaith. Ghazi and El-Malak , Mirno( 2003)" Effect of Jigsaw on literal and higher
order EFL reading comprehension Educational Research and Evaluation".N(10),P(105)116
-22Wedman,Jufy M.,et.al.(1996)"The effect of Jigsaw teams on preserve teacher
Knowledge or reading and concerns about group learning in reading methods
course".Vol.33.No.2.Pill23
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السلحق ( )0درجات الطلبة في مادة القياس والتقهيم
تسلسل
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