
١، العدد  ١٠، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٢١  

Jigsawأثر استخدام التعلم التعاوني استراتیجیة 
في تحصیل طالب الصف األول معاھد اعداد المعلمین

في مادة الریاضیات

م. أحمـد شھـاب عزیـز
معھد اعداد المعلمین / نینوى

٢٩/٤/٢٠١٠؛ تاریخ قبول النشر :  ٢٣/٢/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
فــي  Jigsawاســتخدام الــتعلم التعــاوني اســتراتیجیة ى دراســة أثــریهــدف البحــث الحــالي الــ

ومن أجل تحقیق هدف تحصیل طالب الصف االول معاهد اعداد المعلمین في مادة الریاضیات. 

االتیة : البحث ، وضع الباحث الفرضیة

ــــة احصــــائیة( ــــین متوســــطال توجــــد فــــروق ذات دالل ــــذین یدرســــون تحصــــیلب الطــــالب ال

ــــتعلم التعــــاوني اســــتراتیجیة الریاضــــیات باســــت ــــذین Jigsawخدام ال ومتوســــط تحصــــیل الطــــالب ال

یدرسون الریاضیات بالطریقة التقلیدیة). اجریت هذه الدراسـة علـى عینـة مـن طـالب الصـف االول 

) طالــب یمثلــون طــالب شــعبتین مــن شــعب الصــف ٤٩معاهــد اعــداد المعلمــین بلــغ عــدد افرادهــا (

. اســتخدم الباحــث التصــمیم التجریبــي لمجمــوعتین متكــافئتین ٢٠٠٩/٢٠١٠االول للعــام الدراســي 

حیـــث اختـــار العینـــة بالطریقـــة العشـــوائیة وقســـمها الـــى مجمـــوعتین االولـــى التجریبیـــة التـــي تـــدرس 

والثانیـة الضـابطة التـي تـدرس بالطریقـة Jigsawالریاضیات باستخدام التعلم التعاوني اسـتراتیجیة 

مـــا فـــي متغیـــرات العمـــر الزمنـــي للطالـــب ، معـــدل درجاتـــه لجمیـــع التقلیدیـــة. ثـــم اجـــرى التكـــافؤ بینه

الدروس ودرجته في الریاضیات في الصف الثالث المتوسط ، المستوى التعلیمي لوالدیه. بعد ذلـك 

اعــد الخطــط التدریســیة لموضــوعات الفصــلین االول والثــاني مــن كتــاب الریاضــیات للصــف االول 

را تحصــــیلیا فــــي الفصــــلین االول والثــــاني مــــن كتــــاب معاهــــد اعــــداد المعلمــــین وكــــذلك اعــــد اختبــــا

الریاضــیات نفســه وحســب معامــل ثباتــه. درس المجمــوعتین لمــدة ســتة اســابیع وبعــد االنتهــاء مــن 

التدریس اجـرى االختبـار التحصـیلي لطـالب عینـة  بحثـه ، وكانـت النتـائج تشـیر الـى وجـود فـروق 

درســـون الریاضــیات باســـتخدام الـــتعلم ذات داللــة احصـــائیة بــین متوســـط تحصــیل الطـــالب الــذین ی

ومتوســـط تحصـــیل تحصـــیل الطـــالب الـــذین یدرســـون الریاضـــیات Jigsawالتعـــاوني اســـتراتیجیة 

ــــائج الدراســــة اوصــــى الباحــــث  ــــى ضــــوء نت بالطریقــــة التقلیدیــــة لصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة. وعل

ته فـي صـفوف ومراحـل باستخدام الـتعلم التعـاوني فـي التـدریس واقتـرح اجـراء دراسـات مماثلـة لدراسـ

دراسیة اخرى.



أحمد شهاب عزیز

٢٢

The Impact of using Cooperative Learning Jigsaw strategy
On the Students Achievement of First Year Teachers Training

Institute

Lecturer Ahmed Shihab Aziz
Nineveh Teachers Training Institute

Abstract:
This research drives at studying the impact of using cooperative

learning (Jigsaw strategy) on the acheivement of 1st year teachers

training institute students in mathematics. In order to realize the

objective of the research, the researcher has laid down the following

hypothysis : (There are no statistically significant differences between the

mean score of students whom learn mathematics by cooperative learning

Jigsaw strategy & the mean score of students whom learn by classical

method).

This study has been done on a sample consists of 49 teachers

training institute students , they represent two 1st year groups for the year

2009/2010.

The researcher use the experimental design for two equivalent

groups , he select the sample randomly , and he devide it to two groups

the first is the experimental group which learn mathematics by Jigsaw

strategy & the second is the control group which learn by classical

method. After that he carried out the equivalence between them by

adjusting some variables , he laid down plans for teaching ,and

achievement test. He examined the two groups when he has finished

teaching. He conclude the existence of statistically significant

differences for the experimental group. According to the study results ,

the researcher recommended to use Jigsaw strategy in teaching , and he

suggested to conduct similar researches in different classes by others.
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لیھ :إأھمیة البحث والحاجة 
تعد استراتیجیات التعلم التعاوني من االستراتیجیات التدریسیة االكثر شیوعا في الوقت 

الحاضر نظرا لما تتمتع به من خصائص جیدة اكثر من االستراتیجیات االخرى ، وتكمن أهمیة 

سیة ، وتشجع العمل مستویاتهم الدراالتعلم التعاوني في زیادتها لتحصیل الطلبة على مختلف

ذوي التحصیل الضعیف وبطیئي التعلم على التعلم والتفاعل االجتماعي بین الطلبة ، ومساعدة

اسوة بالطلبة العادیین ، وتتمتع استراتیجیات التعلم التعاوني بخاصیة الجمع بین النواحي 

ات الفاعلیة الكبیرة في االكادیمیة واالجتماعیة ، االمر الذي جعلها من االستراتیجیات التدریسیة ذ

لمیة من التخصصات التي تهتم بهذه مختلف التخصصات ، وتعد التخصصات الع

، لما لها من جوانب ایجابیة في زیادة التعلم والفهم وتحسین وتنمیة التفكیر بجمیع االستراتیجیات

الطلبة الجوانب انواعه والمیول واالتجاهات العلمیة نحو المواد العلمیة ، كما انها تهتم باكساب 

المهاریة من خالل العمل الجماعي المبني على التعاون وتعمل على تهذیب النفوس وخلق روابط 

ایجابیة بین الطلبة مبنیة على التسامح والتعاون والقضاء على النزعة االنانیة التي یمتلكها بعض 

ظاهر التماسك الطلبة ذوي التحصیل العالي. وبذلك تكون هذه االستراتیجیات مظهرا من م

االجتماعي المبني على التشاور البناء ، واشاعة روح الجماعة والتعاون االیجابي لتحقیق 

االهداف التربویة التي اكدت علیها جمیع االدبیات والدراسات الحدیثة والقدیمة وكذلك الدین 

ا نادى بها عندم ١٩٤٩االسالمي. ان فكرة استخدام التعلم التعاوني في التدریس تعود الى عام 

اسلوبا بدیال للتعلم التنافسي التقلیدي الذي یضمن الشرح والعرض من قبل ))Deutshدیوتش  

. اشارت االبحاث الى ان تقنیة التعلم )٤٣: ١٩٩٧صباریني ،  (المعلم لتالمیذ الصف جمیعا. 

بلیة التذكر تشجع على تعلم الطالب وتقدم انجازات اكادیمیة له وتزید من قا)المشترك(التعاوني 

لدیه وتعزز رضاء الطالب عن تجربتهم في التعلم وتساعد على تطویر المهارات الشفویة 

والمهارات االجتماعیة وتشجع ثقة الطالب بنفسه واحترام ذاته وتساعد على تشجیع عالقات 

. تسعى االسالیب التعلیمیة للمجموعات )٢٧:  ٢٠٠١جونسون ، (التنافس االیجابي لدى الطلبة. 

الصغیرة بشكل كبیر الى تضمین مجموعة من المبادئ النظریة منبثقة من التوجه الفلسفي او 

النفسي او االجتماعي االساسي نحو العملیة التربویة وهي لیست مجموعة من االجراءات العملیة 

ولكن البحث الجماعي یجسد مبادئ وفكرة دیوي حول التعلم المدرسي كعملیة بحثیة تتم بتعاون 

الء مع بعضهم البعض ، حیث  یقوم الطلبة معا بتخطیط ما سوف یدرسونه من المسائل الزم

. ان )٣٦:  ١٩٩٨شاران ، (التي قاموا بتحدیدها والتي تستدعي وجود االستفسار الحقیقي. 

اغلب الكتب والمصادر التي اطلع علیها الباحث تؤكد ان استخدام استراتیجیات التعلم التعاوني 

اد الدراسیة ذو فاعلیة كبیرة في تطویر طرائق تدریس هذه المواد وكذلك ذو تأثیر في تدریس المو 

ایجابي في التحصیل الذي یناله الطلبة في هذه المواد وباالخص العلمیة منها ، ونظرا ألهمیة 
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الریاضیات في كافة مجاالت الحیاة اذ انها لغة العلوم وال یمكن ألي علم من العلوم ان یتطور 

عن الریاضیات ودون استخدام مفاهیمها وقوانینها ، وبما أنها في حاجة ماسة الى معلم مستغنیا 

كفوء یستطیع ایصالها الى اذهان طلبته ویستطیع ان یدرسها بالشكل المطلوب وكذلك لمعاناة 

الطلبة من فهمها واستیعابها ولتدني العالمات التي یحصلون علیها فیها ، لذا قرر الباحث دراسة 

في تحصیل الطالب في مادة الریاضیات.Jigsawستخدام استراتیجیة اثر ا

ھدف البحث وفرضیتھ :
تحصیل ) فيJigsawیهدف البحث الحالي الى دراسة أثرالتعلم التعاوني استراتیجیة (

طالب الصف االول معاهد اعداد المعلمین في مادة الریاضیات. ومن اجل تحقیق هذا الهدف 

االتیة : وضع الباحث الفرضیة 

ال توجد فروق ذات داللة احصائیة بین متوسط تحصیل الطالب الذین یدرسون (

ومتوسط تحصیل الطالب الذین )Jigsawالریاضیات باستخدام التعلم التعاوني استراتیجیة (

)یدرسون الریاضیات بالطریقة التقلیدیة في مادة الریاضیات

حدود البحث :
یقتصر البحث الحالي على :

  .٢٠٠٩/٢٠١٠طالب الصف االول معاهد اعداد المعلمین للعام الدراسي .١

من كتاب الریاضیات للصف )المعادالت والمتراجحات(والثاني )المنطق(الفصلین االول .٢

االول معاهد اعداد المعلمین والمعلمات.

تحدید المصطلحات :
Jigsaw:Cooperativeالتعلم التعاوني استراتیجیة  .أوال Learning Jigsaw strategy

التعریف االجرائي :

حیث قسم Jigsawحل سؤال الریاضیات من قبل طالب الصف وفق استراتیجیة 

الصف الى مجموعات صغیرة كل مجموعة تتألف من خمسة اعضاء وهم قائد المجموعة والمقرر 

والمسجل ومراقب الوقت والمشجع یتعاونون فیما بینهم لغرض حل السؤال.

Achievement:تحصیلال.ثانیا

 .تعریف جود : انجاز او كفایه في االداء في مهارة او معرفة)Good , 1973 : 7(

وعیا وكمیا خالل فصل دراسي معین.(تعریف ویبستر : انجاز الطالب نWebster , 1971

: 16(
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: یتوقع النتیجة النهائیة التي تبین مستوى الطالب ودرجة تقدمه في تعلم ما تعریف الخلیلي

  )٦:  ١٩٩٧الخلیلي ، (منه تعلمه. 

: ذلك المستوى الذي وصل الیه الطالب في تحصیله للمواد الدراسیة.  (عباده تعریف عباده

 ،١٤٦:  ٢٠٠١ (  

: النجاز الذي وصل الیه طالب الصف االول معهد اعداد المعلمین في التعریف االجرائي

یحصل علیها الطالب في االختبار مادة الریاضیات  والخاص بمجموع الدرجات التي

التحصیلي.

هي الطریقة التدریسیة الشائعة لدى اغلب مدرسي المدارس الثانویة :التقلیدیةالطریقة

والمعاهد في تدریس الریاضیات وتشمل مراجعة الموضوع السابق وشرح الموضوع الجدید 

وحل المسائل واعطاء الواجب البیتي.

الخلفیة النظریة : 
علم التعاوني هو استراتیجیة تعلم ناجحة ، فیه مجامیع متكونة من فرق صغیرة من الت

الطالب ، مختلفة القابلیات یستعملون طرق مختلفة للتعلم لتطویر مدى فهمهم للموضوع. وكل 

عضو من الفریق مسؤول لیس فقط على تعلم المادة المعطاة الیه ، انما على مساعدة بقیة 

تعلم ایضا. وبهذا یتم خلق جو من االنجازات. الطالب سیؤدون الواجبات اعضاء الفریق على ال

المعطاة الیهم  الى ان یفهمها جمیع اعضاء الفریق ویكملوها بنجاح. الجهود المشتركة ستؤدي 

الى العمل على االستفادة المتبادلة ، بحیث ان كل اعضاء المجموعة سیستفیدون من جهود 

)سینفعكونجاحييسینفعننجاحك(بعضهم البعض. 

.)اما كلنا نغرق او كلنا نسبح هنا(ادراك ان كافة افراد المجموعة یشتركون بمصیر واحد

ال نستطیع القیام بالواجب من (معرفة ان أداء الفرد الشخصي سیؤثر بالتالي على اداء الفریق 

نجازاته. . أشعر بالفخر وأشارك باالحتفال عندما یعرف عضو من المجموعة من خالل ا)دونك

)هذاانجازكعلىنهنئكنحن(

هناك خمسة شروط مهمة للتعلم التعاوني ، على اساسها تكون جهود التعلم التعاوني 

مثمرة اكثر من الجهود التنافسیة واالنفرادیة ، وهذه الشروط هي :

: جهود كل عضو من اعضاء الفریق )نغرق او نسبح معا(االعتماد المتبادل االیجابي .١

من اجل انجاح المجموعة وكل عضو لدیه مشاركة ممیزة النجاح هذا الجهد مطلوبة 

المشترك بسبب مصادره ودوره والمسؤولیات الملقاة على عاتقه.
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الكل یشجع نجاح االخر) : كیف تحل المشاكل بشرح شفوي؟      (المواجهة وجها لوجه .٢

یم التي یتم تعلمها ، الربط تدریس االخرین ما تعلمته ، البحث عن التفاهم ، مناقشة المفاه

بین التعلم الحاضر والتعلم الماضي.

: المحافظة على حجم المجموعة )ال للتطفل وال للتسكع االجتماعي(مسؤولیة الفرد والجماعة .٣

الصغیر ، كلما كانت المجموعة صغیرة كلما كانت مسؤولیة الفرد اكبر، اعطاء اختبار فردي 

شفهیا بشكل عشوائي عن طریق مناداة احد الطالب لكل طالب. یختبر الباحث الطالب

لیعرض عمل مجموعته أمام الصف كله ، مالحظة كل مجموعة وتسجیل مدى تكرار 

مشاركة كل عضو في العمل الجماعي للمجموعة.

العالقات الشخصیة الداخلیة ومهارات المجامیع الصغیرة : المهارات االجتماعیة التي یجب .٤

هي القیادة ، اتخاذ القرارات ،  بناء الثقة ، التواصل ، ومهارة ادارة تعلمها من قبل الطالب

الخالفات.

تقدم المجموعة : یجب على اعضاء المجموعة ان یناقشون مدى جودة تحقیق اهدافهم عن .٥

طریق المحافظة على عالقات عمل فعالة ، وصف افعال االعضاء هل هي متعاونة أم غیر 

ل أي من التصرفات ممكن ان یستمر وأي منها یجب ان یتغیر؟متعاونة؟ اتخاذ القرارات حو 

عناصر العمل التعاوني :

. االعتماد المتبادل االیجابي :١

وهو اهم عنصر في هذه العناصر، یجب ان یشعر الطالب بانهم یحتاجون لبعضهم 

بعضا ، من اجل اكمال مهمة المجموعة ، ویمكن ان یكون مثل هذا الشعور من خالل :

وضع اهداف مشتركة.أ. 

ب. اعطاء مكافاءات مشتركة.

لكل مجموعة ورقة واحدة او كل عضو یحصل على جزء من (ج.المشاركة في المعلومات والمواد 

.)المعلومات الالزمة الداء العمل

د. تعیین االدوار

. المسؤولیة الفردیة والزمریة :٢

افها وكل عضو في المجموعة المجموعة التعاونیة یجب ان تكون مسؤولة عن تحقیق اهد

یجب ان یكون مسؤوال عن االسهام بنصیبه في العمل ، وتظهر المسؤولیة الفردیة عندما یتم تقییم 

أداء كل طالب وتعاد النتائج الى المجموعة والفرد من اجل التأكد ممن هو في حاجة الى 

ل هذه الفرص بما یأتي:مساعدة. وهناك فرص للتعلم ینفرد بها التعلم التعاوني ، ویمكن اجما
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یمكن المتعلمین من الوصول الى التعلم ذو المعنى ، فالمتعلمون یثیرون أسئلة ، ویناقشون .١

أفكارا ، ویقعون في أخطاء ، ویتعلمون فن االستماع ، ، ویحصلون على نقد بناء فضال عن 

انه یوفر فرص تلخیص ما تعلموه في صورة تقریر.

مین جمیعا ، فاالعتماد المتبادل یقتضي ان یساعد یوفر فرص لضمان نجاح المتعل.٢

المتعلمون بعضهم في تعلم المفاهیم واتقان المهارات التي تتعلمها المجموعة.

یستخدم المتعلمون التفكیر المنطقي في مناقشاتهم ، حیث ان أالقناع ال یتم اال من خالل .٣

استخدام التفكیر المنطقي.

الستماع والشرح والتفسیر والتفكیر مع االخرین ومع نفسه. یتعلم المتعلم من خالل التحدث وا.٤

)٧٩:  ١٩٩٦الخلیلي ، (

ویتم التعلم التعاوني بصورة عامة وفق مراحل خمس هي :

المرحلة االولى : التعرف

فیها یتم تفهم المشكلة او المهمة المطروحة وتحدید معطیاتها والمطلوب عمله ازاءها 

مشترك لحلها.والوقت المخصص للعمل ال

المرحلة الثانیة : بلورة معاییر العمل الجماعي

یتم في هذه المرحلة االتفاق على توزیع االدوار وكیفیة التعاون ، وتحدید المسؤولیات 

الجماعیة وكیفیة اتخاذ القرار المشترك ، وكیفیة االستجابة الراء افراد المجموعة والمهارات 

الالزمة لحل المشكلة المطروحة.

لمرحلة الثالثة : االنتاجیةا

یتم في هذه المرحلة االنخراط في العمل من قبل افراد المجموعة والتعاون في انجاز 

المطلوب بحسب االسس والمعاییر المتفق علیها.

المرحلة الرابعة : االنهاء

یــــــــــتم فــــــــــي هــــــــــذه المرحلــــــــــة كتابــــــــــة التقریــــــــــر ان كانــــــــــت المهمــــــــــة تتطلــــــــــب ذلــــــــــك ، او 

اللبابیـــدي ، (رض مــا توصـــلت الیــه المجموعـــة فــي جلســـة الحــوار العـــام. التوقــف عـــن العمــل  وعـــ

١٠٢:  ١٩٩٣(  

وهناك عدد كبیر من استراتیجیات التعلم التعاوني ، اذ ان االدبیات التي تناولت التعلم 

استراتیجیة ، والنه ال یمكن التطرق الى جمیع هذه  )٨٠(التعاوني تشیر الى وجود اكثر من 

ى الباحث ان یشیر الى اكثرها شیوعا واستخداما في التدریس وهي تلك االستراتیجیات ، یر 

االستراتیجیات التي اشار الى بعض منها كل من سالفین وشاران وهي :
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TGT(Team. مهارة العاب المجامیع : (١ Games Tournament

Slavin(وضع هذه االسترتیجیة كل من سالفین ودیفیرس  & Deveris, 1992 ،(

ه االستراتیجیة على الدورات االسبوعیة بدال من االمتحانات القصیرة ، وعدد اعضاء وتعتمد هذ

) طالب ، یتناقش الطالب هنا مع طالب مجموعات اخرى ویحرزون ٥ -٤المجموعة الصغیرة (

نقاطا تسجل لفریقهم ، والمناقشة تسجل بجداول دوریة مع تحصیل الطلبة االكادیمي، الفائز في 

ى ست نقاط لمجموعته والمتنافسون یتشابهون في مستوى التحصیل   كل دورة یحصل عل

العطاء كل الطلبة فرصة متساویة للنجاح ویكافأ )(الضعاف مع بعضهم والمتفوقون مع بعضهم

,Slavin(الفریق الفائز، ویمكن تطبیق هذا النظام على معظم المستویات والمواضیع.  1992 :

202(

الطلبة:. تقسیمات تحصیل مجامیع ٢

Student Teams Achievement Division (STAD)

تقوم هذه االستراتیجیة على اساس تقسیم الطلبة الى مجموعات صغیرة ، تتكون كل 

مجموعة من اربعة الى خمسة طالب او طالبات، ویكون هذا التقسیم عشوائیا لضمان تكافؤ 

یة تشبه الى حد ما استراتیجیة المجموعات في متغیرات التحصیل والجنس. ان هذه االستراتیج

لمدة خمسة عشر )quizzes(العاب المجامیع، فقط الفرق في ابدال االلعاب بامتحانات قصیرة 

دقیقة ال یسمح للطلبة بالتعاون خاللها ، ودرجات االختبار تترجم لتكون درجات الفریق باستخدام 

Achievement(نظام تقسیمات التحصیل  Division(طلبة تنازلیا وفق اداء حیث یرتب ال

سابق ، ویأخذ أعلى ستة من الطلبة وتبدأ المنافسة بینهم ، حیث اعلى درجة من الست درجات 

التي یحوز علیها الطالب او الطالبة من بین اعضاء الفرق تعطى ثمانیة نقاط للمجموعة الصغیرة 

التي تلیها من الست درجات ككل ، التي یعمل فیها الطالب الفائز او الطالبة الفائزة ، والدرجة 

تعطي للفریق اربعة نقاط وهكذا یتم االنتقال الى الطلبة الستة االخرین في الترتیب التنازلي الذي 

,Slavin(رتب علیه الطلبة وفق االداء السابق ، ویتم المنافسة لمهمات تعلیمیة اخرى.  1992 :

52(

STL(Student. استراتیجیة فرق التعلم : (٣ Teams Learning

Deveries(لقد طور هذه االستراتیجیة كل من دیفیرس وسالفین  & Slavin( وزمالئهم

في جامعة جونز هوبكنز ، وتشجع هذه الطریقة االعتماد المتبادل وتحسن العالقات االجتماعیة 

وسلوك االفراد. وفیها یعمل الطلبة معا كمجموعة تعاونیة على مهمات تعلیمیة ذات اهداف 

. وتعطى كل مجموعة صحیفة عمل واحدة ، ویخضع الطلبة الختبار فردي ، تترجم مشتركة

عالمات االختبار الى نقاط المجموعة ، باالضافة الى عالمة فردیة لكل طالب. (الهرمزي ، 

١٠١:  ١٩٩٨(  
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Jigsaw. االستراتیجیة التكاملیة ٤

,Aronson(وضعت هذه االستراتیجیة من قبل  Etal., سم الصف الى ،حیث یق)1978

أعضاء یتعاونون فیما بینهم وتقسم هذه  )٦ – ٥(مجموعات تعاونیة صغیرة تتألف من 

االستراتیجیة الى نوعین :

ΙJigsaw -أ

یقوم على اساس تقسیم الطالب الى مجموعة من االعضاء كل عضو في 

عة ككل ، حیث المجموعة الواحدة یتعلم جزء من مجموع المادة المراد ان یتعلمها طالب المجمو 

یكون كل عضو مسؤوال عن تعلیم المادة التي یتلقاها من المدرس لبقیة 

االعضاء ، ویخضع الطلبة الختبارات فردیة ، أما تقییم العمل التعاوني فیكون للمجموعة ككل. 

(Sharan, 1980 : 126)

Jigsaw Π - ب

,Slavin(انشات هذه االستراتیجیة من قبل  وهي تعدیل )1978

Jigsaw(لـ  I حیث یقرأ الطلبة جمیعهم المادة الدراسیة المقررة ، ولكنهم یركزون على مواضیع (

مختلفة. الطلبة من المجامیع الذین یركزون على نفس الموضوع یلقون ویتدارسون موضوعاتهم 

وبعدها یعودون لیدرسونها الى اعضاء مجامیعهم ، ویجتاز اعضاء الفریق 

)quizzes( التي ركزعلیها ، والدرجة التي یحصل علیها الطلبة تعطى للفریق. كل في المادة

)97Slavin ,1992 :(

لقد اشارت الكثیرمن البحوث والدراسات التطبیقیة الى دمج االستراتیجیتین معا بوصفهما 

، وتشیر هذه االستراتیجیة الى االهتمام المتزاید باهمیة )Jigsaw(استرتیجیة واحدة تحت عنوان 

التعاوني ، واثره في الفهم واالدراك للمعرفة ، وتوافر الشعور بالمحبة واالتجاهات االیجابیة العمل 

نحو المواد االكادیمیة وتزید هذه الطریقة االعتماد االیجابي المتبادل بین االفراد وتشجع المسؤولیة 

  ة.الفردیة ، وتوجه المهارات االجتماعیة ، والتواصل والعمل ضمن المجموعة بفاعلی

SGT(Small. استراتیجیة تعلیم المجموعات الصغیرة (٥ Group Teaching

یرى سالفین ان التعلیم في هذه الطریقة عبارة عن خطة تنظیمیة صفیة عامة حیث 

یحصل التعلم من خالل مجموعة االستكشاف التعاوني والنقاش وجمع المعلومات والبیانات من 

من مجال عام یختاره المعلم ، ثم ینظمون انفسهم في قبل الطلبة. اذ یختار موضوعات جزئیة

أعضاء لكل مجموعة وتقوم هذه المجموعات بتقاسم الموضوع فیما  )٦ – ٢(مجموعات صغیرة 

بینهم ، لیتم تعلمه من قبل اعضاء المجموعة تمهیدا للعرض الجماعي امام الصف بكامله، ویتم 

لمعلم وتعد نسبة استقاللیة الطالب في هذا النوع تقییم عرض المجموعة من قبل الطلبة االخرین وا

عالیة النه یقوم بعمل جزء خاص به من الموضوع المخصص للدراسة ، وتتضمن درجة عالیة 
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من االعتماد المتبادل ، أي تعتمد المجموعة في التعلم على ما یعود به كل طالب من 

بمهمة خاصة ضمن المجموعة موضوعات جزئیة ، لیعلمها المجموعة كاملة الن كل طالب یقوم

)Slavin, 1992 : 321(

CIRC(Cooperative. استراتیجیة (٦ Integrate Reading & Co

صمم هذا النظام لتعلم القراءة والكتابة في الصفوف االبتدائیة العلیا ، والمعلم یعمل مع 

لیم المعلم فریق واحد بینما تشترك الفرق االخرى في نشاطات معرفیة وتتبع ارشادات وتعا

,Sharanالمطلوبة.  1995 : 243((

دراسات سابقة :
:٢٠٠٠دراسة الحربي .أوال

الهدف األساسي لهذه الدراسة هو معرفة أثر توزیع الطالب في مجموعات متجانسة في 

Slavinسالفین ورفاقه (أسلوب  & Others لتعلم التعاوني على التحصیل العلمي ل )1985

لطالب الصف الخامس االبتدائي عند دراستهم لقسمة األعداد العشریة مقارنة بطریقتي التوزیع 

االعتباطي للمجموعات وأسلوب التدریس التقلیدي.

طالًبا من طالب الصف  ٢٤٢ومن أجل هذا الغرض فقد تم إجراء دراسة تجریبیة على 

، تم تدریس كل مجموعة بواحدة من الطرق زعین على ثالث مجموعاتالخامس االبتدائي مو 

.)حصص دراسیة ١٠(السابقة لمدة أسبوعین 

من  ءعلى االختبار البعدي بعد االنتها)ANOVA(وباستخدام تحلیل التباین األحادي 

، وباستخدام التجربة بینت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعات الثالث

على المتوسطات وجد أن الفروق ذات داللة إحصائیة )Student-Newman-Keuls(ختبار ا

، وأن الفروق ) لم تكن بین مجموعتي التعلم التعاوني التجانسي واالعتباطي٠.٠٥(عند مستوى 

ذات الداللة اإلحصائیة كانت بین مجموعتي التعلم التعاوني ومجموعة التدریس التقلیدي.

المعلمین حول استخدام -ة هدف آخر وهو معرفة اتجاهات الطالبولقد كان للدراس

-، فبینما یعتقد الطالباستراتیجیات التعلم التعاوني. وأظهرت نتائج الدراسة تعارًضا في االتجاه

، خاصة المعلمون فائدة أسلوب التعلم التعاوني في رفع مستویات التحصیل العلمي للطالب

المعلمین في استخدامه في حیاتهم المهنیة المستقبلیة كانت - الطالب، إال أن دوافع بطیئي التعلم

ضعیفة.

:٢٠٠٥دراسة فودة  .ثانیا
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تهدف الدراسة إلى مقارنة أثر أسلوب التعلم التعاوني باألسلوب التقلیدي في التحصیل 

  ود. الدراسي وعالقته باالتجاه نحو الحاسب اآللي عند طالبات كلیة التربیة بجامعة الملك سع

اقتصرت الدراسة على الطالبات المسجالت في شعب مقرر الحاسب اآللي التي قامت الباحثة 

الى مجموعتین تجریبیة وضابطة. وقسمتبتدریسها،

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة في كل من مستوى تحصیل الطالبات ، في 

ب ، وذلك لصالح المجموعة التجریبیة ، أما الثالثة محاور األولى من مقیاس االتجاه نحو الحاس

المحور الرابع الخوف من دراسة المقرر فلم یظهر فرق ذو داللة إحصائیة بین المجموعتین.

فوق في ارتفاع متوسط الدرجات ألغلب أفراد العینة ما بین بدایة تأظهرت الدراسة 

اسب یقلل الخوف من دراسة الفصل الدراسي ونهایته ، األمر الذي أكد على أن مجرد تعلم الح

األسلوب التعاوني كان عامالً  مساعداً  في زیادة التحصیل الدراسي وبناء اتجاه جید .الحاسب

.نحو الحاسب اآللي

:٢٠٠١دراسة ألجواري  .ثالثا
تهدف الدراسة الى التعرف على اثر استخدام استراتیجیتین من التعلم التعاوني في مادة 

صیل والثقة بالنفس لدى طلبة الصف الثاني المتوسط. ولغرض تحقیق هدف الریاضیات في التح

البحث افترض الباحث عدم وجود فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط درجات طالبات المجموعة 

) والمجموعة TGT) طالبة درست باستراتیجیة مباراة العاب الفرق (٣٥التجریبیة االولى عددها (

) طالبة درست باستراتیجیة تقسیمات تحصیل مجامیع الطلبة ٣٢التجریبیة الثانیة عددها (

)STAD) طالبة درست بالطریقة التقلیدیة في التحصیل في ٣٥) والمجموعة الضابطة عددها (

مادة الریاضیات وكذلك افترض عدم وجود فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط طالبات 

جربة طبق مقیاس الثقة بالنفس بوصفه اختبارا المجموعات الثالثة في الثقة بالنفس. وقبل بدء الت

قبلیا بعد ان تأكد من صدقه وثباته ، بعد ذلك تم تدریس الطالبات لمدة ثالثة اشهر تقریبا وفي 

نهایة التجربة اجرى الباحث االختبار التحصیلي ومقیاس الثقة بالنفس ثانیا بوصفه اختبارا 

في تفسیر نتائج البحث وقد اظهرت نتائج )Anovaبعدیا.استخدم تحلیل التباین االحادي (

الدراسة عدم وجود فرق ذو داللة احصائیة بین المجموعتین التجریبتین كال على حدى مع 

المجموعة الضابطة في التحصیل ، ووجود فرق ذو داللة احصائیة بین المجموعتین التجریبیتین 

المجموعتین التجریبیتین ، وعدم كال على حدى مع المجموعة الضابطة في الثقة بالنفس ولصالح 

وجود فرق ذو داللة احصائیة بین المجموعتین التجریبیتین في التحصیل والثقة بالنفس.
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مناقشة الدراسات السابقة :
في تحصیل Jigsawان البحث الحالي یتناول اثر استخدام التعلم التعاوني استراتیجیة 

ادة الریاضیات، لذا اطلع الباحث غلى مجموعة طالب الصف االول معاهد اعداد المعلمین في م

من الدراسات السابقة اهتمت بالتعلم التعاوني وعالقته بالتحصیل لدى الطلبة، وفیما یأتي مناقشة 

للدراسات التي تم اختیارها وعالقتها بالدراسة الحالیة :

التعاوني في ان الهدف الرئیس لهذه الدراسات وكذلك الدراسة الحالیة هومعرفة اثرالتعلم -١

تحصیل الطلبة.

 ٤٩اختلفت هذه الدراسات في عدد افراد العینة مع عدد افراد عینة البحث الحالي البالغ -٢

طالب.

اتفقت هذه الدراسات مع الدراسة الحالیة في عینة البحث، اذ انها في كل منها تتكون من -٣

مجموعتین وهما التجریبیة والضابطة كما في البحث الحالي.

ذه الدراسات في المرحلة الدراسیة التي طبقت علبها تجربة البحث مع البحث اختلفت ه-٤

الحالي.

اتفقت هذه الدراسات في الوسیلة االحصائیة التي تم اختیارها وهي االختبار التائي مع -٥

الدراسة الحالیة.

جراءات البحث :إ
تطلب اختبار فرضیة البحث االجراءات االتیة :

لتطبیق )١(عداد المعلمین في مدینة الموصل مركز محافظة نینوىاختیار معهد من معاهد ا.١

تجربة البحث فیه.

اختیار شعبتین من شعب الصف االول من المعهد نفسه عشوائیا ، لكي تدرس احداهما .٢

وتدرس االخرى الریاضیات بالطریقة Jigsawالریاضیات بطریقة التعلم التعاوني استراتیجیة 

التقلیدیة.

فق تصمیم تجریبي تتم فیه السیطرة على معظم المتغیرات الدخیلة غیر اجراء البحث و .٣

التجریبیة التي قد تهدد الصدق التجریبي للبحث.

اعداد خطط تدریسیه بالموضوعات التي تم اختیارها والتأكد من صدقها..٤

اعداد اختبار تحصیلي الختبار الطالب بعد انتهاء تجربة البحث وتجریبه على عینة .٥

متكافئة مع عینة بحثه لتحدید صعوبة فقراته قبل اجراء االختبار.استطالعیة

) یوجــد معهــدین فقــط فــي مدینــة الموصــل االول معهــد اعــداد المعلمین/نینــوى فــي الســاحل االیســر والثــاني معهــد اعــداد ١(

المعلمین/الموصل في الساحل االیمن
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عینة البحث :
اختار الباحث قصدیا معهد اعداد المعلمین/نینوى الكائن في الساحل االیسر من مدینة 

 ٢٠٠٩/٢٠١٠الموصل لتطبیق تجربة البحث فیه. عدد شعب الصف االول للسنة الدراسیة 

. وشعبة ب Jigsawتار الباحث شعبة أ لتدرس باستراتیجیة شعبتان فقط وهما أ ، ب ، فاخ

لتدرس بالطریقة التقلیدیة.

) طالب ، فاستعان الباحث بالبطاقة المدرسیة لكل ٢٨كان عدد الطالب في كل شعبة (

طالب وسجالت درجات الطالب في المعهد ، الحظ ان عدد الطالب الراسبین في العام الدراسي 

) طالب ، وبعد استبعاد الطالب الراسبین من ٤طالب وفي شعبة ب () ٣الماضي في شعبة أ (

التي تدرس الریاضیات )شعبة أ(اجراءات البحث ، بلغ عدد طالب المجموعة التجریبیة 

وهي  )شعبة ب() طالب ، وبلغ عدد طالب المجموعة الضابطة ٢٥( Jigsawباستراتیجیة 

) طالب ، وبذلك اصبح عدد طالب ٢٤تدرس الریاضیات بالطریقة التقلیدیة (المجموعة التي 

  ) طالب.٤٩عینة البحث (

التصمیم التجریبي للبحث : 
ان استخدام تصمیم تجریبي یالئم البحث التجریبي ، أمر في غایة االهمیة النه یساعد 

,Fred(تجریبي الباحث في الحصول على اجوبة السئلة بحثه ، كما یساعد على الضبط ال

1995 : ، ولذلك استخدم الباحث التصمیم التجریبي الذي تدخل بموجبه في توزیع طالب )275

 ٢٠٠٩/٢٠١٠الصف االول معهد اعداد المعلمین/نینوى على الشعب منذ بدایة السنة الدراسیة 

ة التعلم بحیث ضمن نوعا من التكافؤ بینهم. ثم اختار عشوائیا شعبة أ لتدرس الریاضیات بطریق

التعلم االنفرادي (وشعبة ب لتدرس الریاضیات بالطریقة التقلیدیة )Jigsawالتعاوني استراتیجیة (

المتغیرات االنفة الذكر ، وأجرى الباحث التكافؤ بین هاتین الشعبتین وذلك بضبط)او التنافسي

ان التصمیم التجریبي للبحث الحالي موضح في المخطط التالي :بینهما.

E ---------------- CO ---------------- AT
C --------------- CL ----------------- AT

حیث

E  ألمجموعة التجریبیةExperimental Group.

C   ألمجموعة الضابطةController Group.

CO تدریس الریاضیات بطریقة التعلم التعاوني استراتیجیة)Jigsaw(.

CL یاضیات بالطریقة التقلیدیة.تدریس الر

AT أالختبار التحصیليAchievement Test

تكافؤ المجموعتین :
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صمم الباحث استمارة تتضمن فقرات خاصة بطلب معلومات عن الطالب ، وهذه 

الفقرات هي عمر الطالب بالسنین ومعدل درجاته في الصف الثالث المتوسط ودرجته في مادة 

لثالث المتوسط والمستوى التعلیمي لوالدیه . وبعد امالء االستمارات من قبل الریاضیات للصف ا

الطالب بالمعلومات المطلوبة ، قام باالجراءات التالیة : 

واوجد المتوسط الحسابي العمارهم  ٢٠٠٩حسب الباحث اعمار الطالب لغایة عام العمر : .١

) :١والتباین والقیمة التائیة كما موضح في الجدول (

  )١لجدول (ا

المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة لمتغیر العمر

ت المحسوبةالتباینالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

٢٥١٥٫٧٠٫٨٩٣٧التجریبیة
٠٫٣٩٢٢  

٢٤١٥٫٨٠٫٦٩٣٩الضابطة

) عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعتین في متغیر ١من الجدول (یتبین 

وهي اقل من القیمة الجدولیة البالغة   )٠.٣٩٢٢(ن القیمة التائیة المطلقة المحسوبة العمر ال

. أي ان المجموعتین متكافئتان في )٤٧(وبدرجة حریة  )٠.٠٥(عند مستوى داللة  )٢.٠١٤(

متغیر العمر. 

المعدل العام للطالب في الصف الثالث المتوسط :.٢

القیمة التائیة لتحصیل الطالب في كافة المواد اوجد الباحث المتوسط الحسابي والتباین و 

  ) :٢الدراسیة للصف الثالث المتوسط كما موضح في الجدول (

  )٢الجدول (

المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة لتحصیل الطالب في كافة المواد الدراسیة

ت المحسوبةالتباینالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

٢٥٦٠٢١٫٩التجریبیة
٠٫٠٧٦٩  

٢٤٥٩٫٨٨٣٨٫٥الضابطة

) عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعتین في ٢من الجدول (یتبین 

) ٠.٠٧٦٩(تحصیل الطالب في كافة المواد الدراسیة ، الن القیمة التائیة المطلقة المحسوبة 

وبدرجة حریة  )٠.٠٥(عند مستوى داللة  )٢.٠١٤(وهي اقل من القیمة الجدولیة البالغة 

. أي ان المجموعتین متكافئتان في متغیر التحصیل في كافة المواد الدراسیة.)٤٧(

درجة الطالب في مادة الریاضیات للصف الثالث المتوسط :.٣
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أوجد الباحث المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة لتحصیل الطالب في مادة 

  ) :٣ي الجدول (الریاضیات للصف الثالث المتوسط كما موضح ف

  )٣الجدول (

المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة لتحصیل الطالب في مادة الریاضیات

ت المحسوبةالتباینالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

٢٥٦٠٫٨٨١٦٦٫٥التجریبیة
٠٫٢١١١  

٢٤٦٠٫٠٨١٨٥٫٥الضابطة

ئیة في تحصیل الطالب في ) عدم وجود فروق ذات داللة احصا٣الجدول (یتبین من 

وهي  )٠,٢١١١(مادة الریاضیات للصف الثالث المتوسط ، الن القیمة التائیة المطلقة المحسوبة 

. أي )٤٧وبدرجة حریة ( )٠.٠٥(عند مستوى داللة  )٢.٠١٤(أقل من القیمة الجدولیة البالغة 

ان المجموعتین متكافئتان في متغیر التحصیل في مادة الریاضیات.

ستوى التعلیمي للوالدین :الم.٤

صمم الباحث استمارة تتضمن فقرات خاصة بطلب معلومات عن المستوى التعلیمي 

، ولغرض امالء االستمارة من قبل الطالب ، علیه ان یؤشر بعالمة )االب و االم(لوالدي الطالب 

الباحث على الفقرة التي تنطبق علیه ، وبعد امالء االستمارات من قبل الطالب، حول )صح(

). بعد ذلك طبق االختبار التائي على ١المستویات التعلیمیة لالب واالم الى أرقام الملحق (

  ): ٤المجموعتین ، وكانت النتائج فیما یخص المستوى التعلیمي لالب كما موضحة في الجدول (

  )٤الجدول(

المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة للمستوى التعلیمي لالب

ت المحسوبةالتباینالمتوسط الحسابيالعددعةالمجمو 

٢٥٦٢٨٫٣التجریبیة
١٫٣٦٩٨  

٢٤٥٢٥٫٣الضابطة

من الجدول عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعتین في المستوى یتبین 

) وهي اقل من القیمة الجدولیة ١٫٣٦٩٨التعلیمي لالب ، الن القیمة التائیة المطلقة المحسوبة (

). أي ان المجموعتین متكافئتان ٤٧) وبدرجة حریة (٠٫٠٥) عند مستوى داللة (٢٫٠١٤لبالغة (ا

في متغیر المستوى التعلیمي لالب. 

  ) :٥وكانت النتائج فیما یخص المستوى التعلیمي لالم كما موضحة في الجدول (

  )٥الجدول (

التعلیمي لالمالمتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة المحسوبة للمستوى 
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ت المحسوبةالتباینالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

٢٥٣٢٢التجریبیة
٠٫٩٢٠٧  

٢٤٢٤٫٣الضابطة

) عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعتین في ٥من الجدول (یتبین 

من القیمة ) وهي اقل٠٫٩٢٠٧المستوى التعلیمي لالم ، الن القیمة التائیة المطلقة المحسوبة (

). أي ان المجموعتین ٤٧) وبدرجة حریة (٠٫٠٥) عند مستوى داللة (٢٫٠١٤الجدولیة البالغة (

متكافئتان في متغیر المستوى التعلیمي لالم.

الخطط التدریسیة :
اعد الباحث نوعین من الخطط التدریسیة الیومیة  للمجموعتین التجریبیة التي تدرس 

) والضابطة التي تدرس الریاضیات ٢(الملحقJigsawاستراتیجیة الریاضیات التعلم التعاوني

). وعرض نموذج من كل نوع على مجموعة من المحكمین (الحاشیة ٣بالطریقة التقلیدیة (الملحق

، وأجرى قیقها لالهداف السلوكیة المطلوبةالسفلیة) للتأكد من صدق الخطط التدریسیة ومدى تح

المقترحات التي قدموها المحكمین. وقد بلغ عدد الخطط بعض التعدیالت علیهما بناء على 

١دقیقة في تنفیذ كل خطة.  )٤٥(خطة لكل مجموعة ویستغرق المدرس  )٢٨(التدریسیة 

:Jigsawستراتیجیة  التكاملیة (لیة تنفیذ اإلآتطبیق تجربة البحث و  (
قام الباحث باالجراءات العملیة االتیة قبل البدء بالتدریس :

، ویمكن تحریك هذه المقاعد بسهولة )كل مقعد نصف رحلة(المقاعد الدراسیة المفردة هیأ .١

ووزعها بالشكل المعمول به في صفوف المدارس عموما ، أي ان وجوه الطالب نحو 

المدرس.

) طالب الى خمسة مجامیع ٢٥قسم عشوائیا طالب المجموعة التجریبیة البالغ عددهم (.٢

ن خمسة طالب ، وثبت اسماء طالب كل مجموعة في قائمة صغیرة ، كل مجموعة تتكون م

د.خوله مصطفى علي / دكتوراه /طرائق تدریس الریاضیات/مدرسه/الكلیة التربویة المفتوحة.-١

دكتوراه /طرائق تدریس الریاضیات/مدرسة/معهد اعداد المعلمات نینوى.د.رائدة نزار المختار/ -٢

د.غراء الوتار/ دكتوراه /طرائق تدریس الریاضیات/مدرسة/معهد اعداد المعلمات نینوى.-٣

د.مهنا بشیر / دكتوراه /التربیة وعلم النفس/مدرس/معهد اعداد المعلمین نینوى.-٤

س مساعد/معهد اعداد المعلمین نینوى.أ.مؤید مهیدي محمد/ماجستیر/الریاضیات/مدر -٥

أ.محمد شاكرأحمد/بكالوریوس/الریاضیات/مشرف تربوي اختصاصي/المدیریة العامة للتربیة في نینوى.-٦
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خاصة بتلك المجموعة احتفظ بها لدیه ، كي ال یغیر الطالب مجموعته أثناء فترة تطبیق 

تجربة البحث اال بایعاز من المدرس الباحث.

بّلغ الطالب بان الدرس یتكون من جزئین ، في الجزء االول من الدرس ، یشرح المدرس .٣

س في الوقت الذي یخصصه هو للجزء االول والمقاعد تكون على هیئتها موضوع الدر 

االصلیة أي الوضع االنفرادي وعن طریق حوار ینشأ بین المدرس والطالب وفي الجزء الثاني 

یتم حل التمرین باستخدام التعلم التعاوني.

ة الدرس خصص لكل مجموعة مكان في قاعة الدرس ، المجموعتان االولى والثانیة یمین قاع.٤

الواحدة بعد االخرى وبینهما مسافة قدرها متر واحد فقط والمجموعتان الرابعة والخامسة فعلى 

یسار قاعة الدرس بنفس ترتیب المجموعتین االولى والثانیة ، اما المجموعة الثالثة في وسط 

القاعة.

ة لهم بعد بّلغ طالب المجموعات بأنه یتم تحریك المقاعد من قبلهم الى االماكن المخصص.٥

انتهاء الجزء االول من الدرس مباشرة ، بشرط ان تكون مقاعد كل مجموعة متماسة بحیث ان 

كل طالب یواجه وجها لوجه زمالءه االخرین من طالب مجموعته عند جلوسه على مقعده ، 

لكي یبدأ الجزء الثاني من الدرس.

من تنظیم مقاعدهم ، اذ ان بّلغ طالب المجموعات ان یوزعون االدوار بینهم حال انتهائم .٦

هناك دور اضافي لكل عضو في المجموعة الواحدة باالضافة الى واجبه الرئیسي وهو حل 

واوضح )المدقق(التمرین، واالدوار هي قائد المجموعة والمسجل ومراقب الوقت والمقرر 

للطالب مسؤولیات وواجبات كل دور من االدوار. 

ته وهي استالم التمارین من المدرس وتسلیم حلولها الیه یجب ان یفهم قائد المجموعة واجبا.٧

بعد انتهاء المجموعة من حلها ، ویجب على المسجل ان یكتب حلول التمارین في الدفتر 

المخصص للحلول بعد تدیقها من قبل المقرر، وكذلك على مراقب الوقت ان یراقب الوقت 

بل المدرس.بحیث ینتهي حل التمرین في او قبل الوقت المحدد من ق

ینبغي اجراء تبادل في االدوار بین اعضاء المجموعة الواحدة ، فالذي كان قائدا في درس .٨

الیوم یجب ان یؤدي دورا اخرا في الدرس القادم ، وهكذا بالنسبة لالدوار الباقیة. أي یجب ان 

د أداء الیبقى العضو الواحد ثابتا في نفس الدور في كل درس ، ینبغي ان یتعلم العضو الواح

كل أالدوار.

، لى هیئتها االصلیة من قبل الطالب، یجب ارجاع المقاعد ااء الدرس وفي الفرصةعند انته.٩

اذ ان مدرسي المواد االخرى ال یدرسون موادهم بالتعلم التعاوني.

ثم بدأ الباحث بتدریس كل من المجموعتین التجریبیة بالتعلم التعاوني استراتیجیة  

)Jigsaw وانتهى  ٢/١١/٢٠٠٩في  )التعلم االنفرادي والتنافسي(بالطریقة التقلیدیة ) والضابطة
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٣٨

المعادالت و (بعد ان انهى الفصلین االول (المنطق) والثاني  ١٧/١/٢٠١٠من التدریس في 

من كتاب الریاضیات للصف االول معاهد اعداد المعلمین والمعلمات وفق الخطط )المتراجحات

ها لتدریس مواضیع هذین الفصلین. وكان الباحث قد بّلغ طالب عینة التدریسیة الیومیة التي اعد

، وبالفعل أجرى  ٢٠١٠/ ٢٠/١بموعد االختبار التحصیلي في )الشعبتان أ ، ب(البحث 

االختبار التحصیلي في نفس التاریخ المذكور.

االختبار التحصیلي :
تدریس الریاضیات بالتعلم ) لقیاس أثر٤الملحق (قام الباحث باعداد االختبار التحصیلي 

في تحصیل طالب الصف االول معهد اعداد المعلمین/نینوى في Jigsawالتعاوني استراتیجیة

من كتاب الریاضیات للصف االول )المعادالت والمتراجحات(والثاني )المنطق(الفصلین االول 

موضوعیة وكل سؤال معاهد اعداد المعلمین والمعلمات ، یتكون هذا االختبار من اربعة اسئلة

، )االختیار من متعدد(، السؤال الثاني )صح و خطأ(یتكون من خمسة فروع ، السؤال أالول 

.)المزاوجة او المقابلة(، والسؤال الرابع )اكمال الفراغات(السؤال الثالث 

وبما ان كل اختبار یجب التأكد من صدقه وثباته ، لذا قام الباحث باالجراءات االتیة:

عرض االختبار على مجموعة من المحكمین في التربیة وعلم النفس والریاضیات وطرائق .١

، لغرض التأكد من صدقهتدریسها(نفس المحكمین الذین عرضت علیهم الخطط التدریسیة)

) ، ٥٤٩: ١٩٧٩فاالختبار الصادق هو االختبار الذي یقیس ما وضع لقیاسه (السید ، 

الى ان افضل وسیلة للتاكد من صدق Ebelاذ أشار ابل واعتمد الباحث الصدق الظاهري ،

االداة هي ان یقرر عدد من المختصین مدى شمول الفقرات لجوانب الصفة المراد قیاسها 

)Ebel, 1972 : ) ، فضال عما یكشفه الصدق الظاهري من مفردات ضعیفة او غیر 555

). وبناءا على مالحظات ٨٩:  ١٩٨٠مرتبطة كثیرا بالوظیفة المراد قیاسها (الغریب ، 

المحكمین ، أجرى الباحث بعض التعدیالت على االختبار وبقیت الفقرات التي وافق علیها 

) الى ان الباحث یشعر باالرتیاح Bloom% فأكثر من المحكمین. اذ اشار بلوم (٧٥

).   ١٢٦: ١٩٨٣بلوم،(% فأكثر٧٥العتماد الفقرات اذا كانت نسبة اتفاق المحكمین

احدى شعب الصف االول وهي شعبة ب من معهد اعداد المعلمین/الموصل كعینةاختار .٢

استطالعیة ، اذ ان هذه الشعبة متكافئة مع افراد عینة البحث ، وطبق علیهم االختبار 

التحصیلي لغرض ایجاد معامل ثبات االختبار ، فاالختبار الثابت هو االختبار الذي یعطي 

مرة في ظروف متماثلة على العینة نفسها او عینة مكافئة النتائج نفسها اذا طبق اكثر من

وهو  ٠٫٧٩٩٨. ثم اوجد معامل ثبات االختبار فكان )٢٥٦، ص ١٩٨٠الغریب ، (لها  

,Fox(معامل ثبات جید  1969 : ، وبذلك اصبح االختبار في صورته النهائیة مكونا )353
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، صادقا وثابتا وجاهزا كل سؤال یتكون من خمس فقرات)فقرة ٢٠(من اربعة اسئلة 

لالختبار.

ولغرض تصحیح اجابات الطالب أعطى درجة واحدة لكل فقرة من كل سؤال. أي ان .٣

).٤درجة) (ألملحق  ٢٠االختبار أصبح من (

الوسائل االحصائیة :
استخدم الباحث االختبار التائي الختبار الفروق بین مجموعتي بحثه ألجل التكافؤ بینهما 

بار الفروق بینهما في تحصیل كل مجموعة في االختبار التحصیلي.، وكذلك الخت

حیث

tالقیمة التائیة المحسوبة :

X1 المتوسط الحسابي للمجموعة التجریبیة :

X2المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة :

n1عدد طالب المجموعة التجریبیة :

n2 عدد طالب المجموعة الضابطة:

S21 المجموعة التجریبیة: تباین

S22 تباین المجموعة الضابطة :

s²p   ٢٢١: ١٩٩١فیركسون ، (: التباین المتجمع(  
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٤٠

عرض النتائج وتفسیرھا :
حسب الباحث متوسط درجات طالب كل من المجموعتین التجریبیة والضابطة في 

  ) :٦ح في الجدول (االختبار التحصیلي ، والتباین ، والقیمة التائیة للمجموعتین كما موض

  )٦الجدول (

المتوسط الحسابي والتباین والقیمة التائیة المحسوبة لدرجات الطالب في االختبار التحصیلي

ت المحسوبةالتباینالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة

٢٥١٣١٥٫٣التجریبیة
٤٫٢٧١  

٢٤١٠١٠٫٩الضابطة

ة بین المجموعتین في االختبار من الجدول وجود فروق ذات داللة احصائییتبین 

) اكبر من القیمة الجدولیة البالغة ٤٫٢٧١التحصیلي ، الن القیمة التائیة المطلقة المحسوبة (

) ، لذلك ترفض الفرضیة الصفریة ٤٧) وبدرجة حریة (٠٫٠٥) عند مستوى داللة (٢٫٠١٤(

اوني استراتیجیة للبحث. وهذا یدل على وجود أثر لتدریس الریاضیات بطریقة التعلم التع

Jigsaw في تحصیل طالب الصف االول معهد اعداد المعلمین/نینوى في مادة الریاضیات

لصالح المجموعة التجریبیة. وقد تكون اسباب ذلك هي ان طریقة التعلم التعاوني (المشترك) تزید 

التواصل من قابلیة التذكر لدى الطالب اكثر من التعلم االنفرادي وتساعد على تطویر مهارات

الشفویة لدیه وتشجع عالقات التنافس االیجابي وكذلك العمل والتفاعل االجتماعي بین الطالب 

وانها تتمتع بخاصیة الجمع بین النواحي االكادیمیة واالجتماعیة.

االستنتاجات :
ان معظم البحوث والدراسات التي اطلع علیها الباحث القدیمة منها والحدیثة تشیر الى 

ر للتعلم التعاوني في زیادتها لتحصیل الطلبة على مختلف مستویاتهم الدراسیة في كافة وجود أث

المواد الدراسیة ، وباالخص العلمیة منها مثل الریاضیات. واتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج 

تلك البحوث والدراسات ، اذ استنتج الباحث ان هناك تأثیر ایجابي للتعلم التعاوني استراتیجیة

Jigsaw.في تحصیل طالب معاهد اعداد المعلمین في مادة الریاضیات

التوصیات :
في تدریس مادة الریاضیات في عموم Jigsawیوصي الباحث ان تطبق استراتیجیة 

مدارس العراق بجمیع مراحلها في التعلیم العام.

المقترحات :
لیم العام في المرحلتین یقترح الباحث اجراء دراسات اخرى مماثلة لدراسته في التع

المتوسطة واالعدادیة من قبل باحثین اخرین.
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المصــــادر
، جامعـةاثـر اسـتخدام الـتعلم التعـاوني علـى بعـض سـمات الشخصـیةالبزاز ، هیفاء هاشم ، .١

)رسالة ماجستیر غیر منشورة(. ١٩٩٨الموصل كلیة التربیة ، 

، ترجمة محمـد امـین المفتـي لتجمیعي والتكوینيتقییم تعلم الطالب ابلوم ، بنیامین واخرون ، .٢

.١٩٨٣واخرون ، القاهرة ، مطبعة المكتب المصري ،

، ترجمــة مــدارس الــتعلم التعــاونيجونســون ، دیفیــد ، روجــرت جونســون ، و ادیــث هولیــك ، .٣

.١٩٩٥الظهران االهلیة ، 

ي فـي مـادة الریاضـیات الجواري ، غزوان راكان ، أثر استخدام استراتیجیتین من التعلم التعـاون.٤

.٢٠٠١في التحصیل والثقة بالنفس لدى طلبة الثاني المتوسط ، 

، ائــرة التربیــة والتعلــیم ، االونــرا، دالــتعلم التعــاوني  داخــل الصــف وخارجــهخطــاب ، محمــد ، .٥

.١٩٨٩االردن ، 

اثـــر التجـــانس بـــین افـــراد المجموعـــة فـــي الـــتعلم التعـــاوني فـــي اتقـــانالحربـــي ، طـــالل ســـعد ، .٦

. ٢٠٠٠، هارات قسمة االعداد العشریة لطالب الصف الحامس االبتدائيم

، دار القلم ، االمـارات تدریس العلوم في مراحل التعلیم العامالخلیلي ، یوسف عبد اللطیف ، .٧

 ،١٩٩٦.

.١٩٩٩، تقدیم محمود السید ، دمشق ، التعلم الذاتيزیتون ، عدنان ، .٨

، القـــاهرة ، دار الفكـــر الحصـــائي وقیـــاس العقـــل البشـــريعلـــم الـــنفس االســـید ، فـــؤاد البهـــي ، .٩

.  ١٩٧٩العربي ، 

، ، ترجمــة فــائق ســعید صــالح ، العــدد الثــاني ، تــدریس المجموعــات الصــغیرةشــاران ، اس ، .١٠

. ١٩٩٨البحرین ، 

العلـوم علـى  أثر استخدام التعلم التعاوني فـي تـدریسصباریني ، محمد سعید و امل عبداهللا ، .١١

. ١٩٩٧، یذ الصف الرابع االبتدائيتحصیل تالم

ـــة .١٢ ـــاس النفســـي والتربـــويالغریـــب ، رمزی ـــو المصـــریة، ، التقـــویم والقی ـــاهرة ، مكتبـــة االنجل ، الق

١٩٨٠ .

الــتعلم التعــاوني واثــره فــي التحصــیل واالتجــاه نحــو الحاســب االلــي عنــدفــودة ، ألفــت محمــد ، .١٣

.٢٠٠٥، طالبات كلیة التربیة جامعة الملك سعود

، ترجمـة هنـاء  محسـن التحلیل االحصائي فـي التربیـة وعلـم الـنفسسون ، جورج . أي ، فیرك.١٤

  . ١٩٩١العكیلي ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، 

  .١٩٩٣، دار الفكر ، عّمان، سایكولوجیة اللعباللبابیدي ، عفاف وعبدالكریم خالیلة ، .١٥
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٤٢

دریس وحـــــدة فـــــي الحركـــــة          مطـــــر ، فاطمـــــة خلیفـــــة ، تـــــأثیر اســـــتخدام الـــــتعلم التعـــــاوني فـــــي تـــــ.١٦

الموجیــة علــى الجوانــب االنفعالیــة لطــالب برنــامج اعــداد المعلمــین ، المجلــة العربیــة للتربیــة، 

  .١٩٨٩العدد االول ، 

للصـــف ، أثـــر اســتخدام الـــتعلم التعـــاوني فـــي تغییــر مفـــاهیم الطلبـــةالهرمــزي ، جانیـــت نیســـان .١٧

ـــایولوجي (اجهـــ رســـالة (.  ١٩٩٥، جامعـــة الیرمـــوك، زة الجســـم)الســـادس االبتـــدائي للمفهـــوم الب

.)ماجستیر غیر منشورة

18. Bloom , Benjamin and others , hand book on formative & summative

education of student learning , New York , 1971.

19. Ebel , Robert L. ,essentials of education measurement , New Jersy ,

prentice – hell , inc. 1971 .

20. Fox , David J , the research process in education , New York , holt , inc.

,1969 .

21. Fred , N., Kerlinger , Foundations of behaivioral research , 1965 .

22. Sharan , s , cooperative learning in small groups : recent methods and

effects on achievement , altitudes , and ethnic relations , review of

educational research , vol.50 ,no.2,1980 .

23. Slavin , R , cooperative learning , review of education research , 1986.
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  )١الملحق (

) في المربع الذي یناسبك :)صح(عزیزي الطالب ، ضع عالمة (

معاهدثانویةابتدائیةویكتبیقرأامي
بكالوریوس

فما فوق

المستوى التعلیمي لألب

المستوى التعلیمي لالم

  ١٤  ١٢  ٦  ٣  صفرعدد سنوات الدراسة
١٦  

فما فوق

  )٢الملحق (

Jigsawأنموذج خطة تدریسیة باستخدام التعلم التعاوني استراتیجیة 

   ٨/١١/٢٠٠٩الیوم والتأریخ : االثنین 

الموضوع : حل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین.

أالهداف السلوكیة  :  .أوال

ان یعرف الطالب طرق حل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین.-١

ان یفهم خطوات طریقة الحذف لحل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین.-٢

ى في متغیرین.ان یصبح قادرا على حل معادلتین من الدرجة االول-٣

الوسائل التعلیمیة : السبورة والطباشیر االبیض والملون.ثانیا

خطوات سیر الدرس :.ثالثا

) دقائق٥المقدمة : (. أ

یذكر المدرس طرق حل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین ویوضح خطوات طریقة الحذف 

لحل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین.

) دقیقة٣٠عرض : (ال .ب

) دقائق١٠الجزء االول : (

یكتب المثال االتي على السبورة ویحله بطریقة الحذف عن طریق حوار ینشأ بینه وبین الطالب 

یوضح فیه كیفیة تطبیق خطوات طریقة الحذف :

جد مجموعة الحلول للمعادلتین االتیتین :

  ١ص=٢، س ٩ص=٢س
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٤٤

) دقیقة٢٠زء الثاني : (الج

یكتب المثال االتي على السبورة ویطلب حله من قبل مجموعات الطالب باستخدام التعلم 

فینقل قائد كل مجموعة المثال الى دفتره ویرده لطالب مجموعته فیباشر Jigsawالتعاوني استراتیجیة 

لحل الذي یقتنعون به كل منهم بحل السؤال عن طریق نقاش یجري بینهم الى ان یتوصلون الى ا

بمساعدة المقرر وبعد ذلك یسجل المسجل الحل في دفتره ویسلمه الى قائد المجموعة واالخیر بدوره یقوم 

بتسلیمه الى المدرس.وحل المثال اعاله بطریقة الحذف كما یأتي :

بجمع المعادلتین ینتج : 

 ٢في احدى المعادلتین فان ص=وبالتعویض عن س بما یساویها  ٥وهذا یؤدي الى ان س= ١٠س=٢

  أي ان :

})٥،٢({مجموعة الحلول=

) دقائق١٠التقویم : (.رابعا

یكتب المدرس التمرین االتي على السبورة ویطلب حله من قبل مجموعات الطالب :

  ١ص=٢س٣،    ٧ص=٤س٣

ن الكتاب على حل معادلتین من الدرجة ألواجب البیتي : یعطي المدرس خمسة تمارین مختلفة م.خامسا

االولى في متغیرین واجب بیتي.
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٤٥

  )٣الملحق (

أنموذج خطة تدریسیة باستخدام الطریقة التقلیدیة

  ٨/١١/٢٠٠٩الیوم والتأریخ : االثنین 

الموضوع : حل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین

االهداف السلوكیة : .اوال

عادلتین من الدرجة االولى في متغیرین.ان یعرف الطالب طرق حل م-١

ان یفهم خطوات طریقة الحذف لحل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین.-٢

ان یصبح قادرا على حل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین.-٣

الوسائل التعلیمیة : السبورة والطباشیر االبیض والملون.ثانیا

خطوات سیر الدرس :.ثالثا

) دقائق٥دمة : (ألمق .أ

یراجع المدرس الموضوع السابق حل معادلة انیة من الدرجة االولى عن طریق نقاش یجري بینه 

وبین الطالب.

) دقیقة٣٠ألعرض : ( .ب

یذكر طرق حل معادلتین من الدرجة أالولى في متغیرین  ثم یكتب المثال االتي على السبورة 

نه وبین طالبه یبین فیه كیفیة تطبیق خطوات طریقة ویحله بطریقة الحذف عن طریق حوار ینشأ بی

الحذف :

جد مجموعة الحلول للمعادلتین االتیتین :

  ١ص=٢ –، س   ٩ص=٢س+ 

  ).٢حل المثال كما في ألملحق (

:ب بشكل انفرادي تنافسي وبمساعدتهتي ویطلب حله من قبل الطالوبعد ذلك یكتب المثال اآل

  ٧ص=٣س+٤،  ٧ص=٥س+٢

) دقائق١٠م : (التقوی.رابعا

یكتب المدرس التمرین االتي على السبورة ویطلب حله من قبل الطالب :

  ١ص=٢-س٣،  ٧ص=٤س+٣

ألواجب ألبیتي : یعطي خمسة تمارین مختلفة على حل معادلتین من الدرجة االولى في متغیرین .خامسا

لحلها من قبل الطالب في دفاتر الواجب البیتي.  



أحمد شهاب عزیز

٤٦

  )٤الملحق (

تبار التحصیلياالخ

درجات) ٥أمام العبارة الخاطئة: ((×)) أمام العبارة الصحیحة، وعالمة √: أجب بعالمة (١س

أ) عبارة خاطئة.(أ  =   )١(

.صائبة] عبارة٢٧=  ٢٣[ ^] ٦=  ٢٣[  )٢(

)٢[  )  ٣  }صائبة}] عبارة٣،  ٢،  ١.

.صائبة] عبارة٩٠o[قیاس الزاویة الحادة > ]١٨٠oالمثلث =  ا[مجموع قیاسات زوای  )  ٤(

عبارة خاطئة . ] ٨=  ١٦[   ]         ١٤-=  ١١ – ٣-[   )٥(

: لكل عبارة من العبارات التالیة أربع إجابات، أجابة واحـدة صـحیحة وثـالث إجابـات خاطئـة، أختـر ٢س

  ها: ) علی√األجابة الصحیحة من بین األجابات األربع بوضع عالمة (

درجات) ٥(

نفیها: ٤-<  ٣  )  ١(

  ٣>٤-،  (د) ٤-=  ٣،   (ج) ٤-لیس أصغر من  ٣، (ب)    ٤->  ٣(أ)   

  } هي:٢-، ١١،  ٣التي  مجالها {  ١٠-مجموعة الحلول للمتباینة (المتراجحة) ص >   )٢(

  }٢-، ٣} ،   (د) {١١، ٢-، ٣} ،   (ج) {١١،  ٣} ، (ب) {١١،  ٢-(أ) {  

  } هي:٦، ٣، ٤التي مجالها { ٣٢=  س٢و للمعادلة مجموعة الحل  )٣(

} ،   (د) ٤} ،   (ج) {٥} ،   (ب) {٣(أ) {  

ب   تكافئ العبارة المركبة:ج  العبارة المركبة   )٤(

ج ،   (د)  ب     جج ،   (ج) ب ج  ،  (ب)  ب (أ)  ب   

) مجالهـــــا األعـــــداد الطبیعیـــــة ٣، ٢العبـــــارة المفتوحـــــة (المضـــــاعف المشـــــترك األصـــــغر للعـــــددین   )٥(

  :٢٠األصغر من 

  ٩(د)   ١٨(ج)     ٦(ب)     ١٢(أ)   

درجات) ٥(              : أكمل الفراغات اآلتیة: ٣س

  ط. ) = __________ حیث س، ص ٥س + ص = ٢)مجموعة الحلول للمعادلة (١(

  ___________.هي ___ ٤،  س + ص = ٢)مجموعة الحلول للنظام  س + ص = ٢(

  ط. هي _____________ حیث س  ٢٧ –س ٦+  ٢)مجموعة الحلول للمعادلة  س٣(

  هي _____________________. ٠=  ١٢ –مجموعة الحلول للمعادلة  س + س )٤(

  هي ____________________.  ٠=  ٥ –س ٤+  ٢س٣)ممیز المعادلة التربیعیة  ٥(
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٤٧

ئمتــان، القائمــة أ والقائمــة ب، إختــر مــن القائمــة ب إجابــة تناســب فرعــًا فــي القائمــة أ : أمامــك قا٤س

والجــواب یكــون لكــل فــروع القائمــة أ یوضــع خــط یــربط بــین الفــرع فــي القائمــة أ والجــواب الــذي 

درجات) ٥(          یناسبه في القائمة ب. 

القائمــة بالقائمــــــة أ

هما١٠ما وحاصل ضربه٧) عددان مجموعهما ١(

}١، ٠{هي٤+٢س٥–٤) مجموعة حلول المعادلة س٢(

]٧، ٣-[في ح هي١+ س + ٢) مجموعة حلول المعادلة س٣(

٥، ٢في ط هي٩<٥س + ٢) مجموعة الحلول للمتراجحة ٤(

}١، ١، ٢-، ٢{هي٥|٢–) مجموعة الحلول للمتراجحة |س ٥(

}٢، ١{


