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ملخص البحث
يدف البحث اىل معرفة أثر طريقة اجليجسو Gigsawيف اكتساب املافايي البالغية عند طالب الصف الرابع االعدادي
وقد أظهرت نتائج البحث ارتافاع اكتساب املافايي البالغية عند طالب الصف الرابع االعدادي
ومن توصيات البحث ضرورة عناية مدرسي اللغة العربية مبادة البالغة باستعمال طريقة اجليجسو  ،Gigsawيف تدريسه ملا
هلا من دور يف حتقيق االيداف الرتبوية وتافعيلها مبا خيدم العملية التعليمية
الكلمات املافتايية :امنوذج اجليجسو  ، Gigsawاملافايي البالغية ،طالب االعدادي ،تدريس ،العملية التعليمية
(الافصل األول)
أوالً :مشكلة البحث
بات من األمور اليت يعاني منها جمتمعنا العراقي بني التعل النظري والتعل التطبيقي ،فما يتعلمه الطالب من طريق إعداده يف
املريلة اإلعدادية ال يتافق مع اجلانب العملي يف املريلة االكادميية ،ويرجع سبب ذلك اىل ان يناك خلل يف إعداده ،يف إمكانيات
الواقع يف املدارس يف أثناء تنافيذ ما أعد من أجله ،وطرائق التدريس واساليبه اليت تعود عليها الطالب من مريلة تعليمة
االولي اىل مريلة اجلامعة ،وما هلذا التعود من أثر يف عدم احلماسة الستعمال أو اتباع طرائق وأساليب تدريسية جديدة ترفع
من املستوى التعليمي للطالب ،وينا جيب اإلشارة اىل أن اإلعداد الضعيف للطالب يف املريلة اإلعدادية يسبب خلال مستقبليا يف
العملية التعليمية و إعداد جيل خاطئ بكامله ،ويقول اإلمام حممد بن جعافر الصادق (عليهما السالم) " :العامل على غري بصرية
كالسائر على غري الطريق ال تقيده سرعة السري إال بعدا " ( احلمداني 2 ،2013 ،وقد اشارت الدراسات اليت اجريت يف جمال
اللغة العربية ،اىل ضعف املافايي عند الطلبة يف املريلة االعدادية وال سيما املافايي البالغية  ،وشددت على ضرورة استعمال
طائق واساليب متنوعة حمافزة للطلبة من اجل اكتساب تلك املافايي ملا فيها من أثر يف منوي املعريف واملافاييمي والتحصيلي (
زاير ،واخرون ،2011 ،ص)27
وميكن أن حندد مشكلة البحث يذا بــــــــ 1:ضعف اقبال طالب املريلة االعدادية على اللغة العربية بنحو عام وخوفه من مادة
البالغة بنحو خاص
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 2قلة استعمال الطرائق التدريسية احلديثة اليت من شأنها ان تكسب الطلبة املافايي الصحيحة مبا يف ذلك مافايي مادة
البالغة
ثانيا  :ايمية البحث واحلاجة اليه
إن من أبرز مسات يذا العصر ،يو التغيري املستمر والتطور السريع يف جماالت احلياة؛ نتيجة للتقدم العلميّ والتقينّ والتافجر
السكانيّ ،ممّا أدى اىل عناية الدول بتنمية القوى البشرية بوصافها القاعدة األساس لالقتصاد واألداة الرئيسة لتحقيق التنمية
الشاملة (احلمداني،2003،ص , )1ومن ث زادت العناية بإعداد يذه القوى وتدريبها تدريبًا مستمراً لرفع كافايتها يف حتقيق
التغريات االجتماعية والرتبوية املنشودة لذا جيب علينا العناية بثالوث للعملية التعليمية ويو( :املدرس ،الطالب ،املنهج) الذي
ميكن االستغناء عنه يف أي نظام تربوي ( زاير )9 – 7 ، 2012 ،وهلذا تعد املريلة اإلعدادية مبثابة معامل تزود سوق العمل
باخلربة الافنية واجليل املاير لكليات الرتبية واملعايد الرتبوية ،إذ تتضمن يذه الكليات واملعايد ضمن براجمها منايج لإلعداد
العلمي والرتبوي تتمثل يف املنايج وطرائق التدريس وأسس الرتبية وتارخيها وعل النافس الرتبوي واالختبارات واملقاييس
وغرييا من املقررات الدراسية ،اليت تساعد يف صقل موايب املدرسني وإكسابه املهارات والكافايات اليت تؤيله لزجه يف
سايات العمل املتمثلة يف املدارس االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية،وال بد من مواكبة طرائق التدريس املتطورة واالساليب
التعليمية اليت متكنه من استعمال لغته االم بأجود استعمال وتأكيداً أليمية التعلُّ التعاوني القائ على جمموعات الـ
 Gigaswوانطالقاً من ندرة الدراسات اليت حبثت فيه ال سيما يف املريلة االعدادية ،ويرصاً على أن يكون الطالب اخلريج من
املريلة االعدادية أمنوذجاً مشرفا ،يتسلح بأيدث أساليب التدريس واسرتاتيجياته وأفضلها ،اليت تنادي بها البحوث الرتبوية
املعاصرة ،وملسايرة يذه الدعوات ،فقد عكف يذه البحث على االفادة من طرائق التدريس وأساليبه احلديثة املبنية على أساس
التعاون يف التعلُّ من طريق استقصائها ألثر التعلُّ التعاوني القائ على Gigaswيف اكتساب مادة البالغة
ثالثاً :يدف البحث:يهدف البحث احلالي تعرف أثر طريقة الـ جيجسو ( )Gigaswيف اكتساب املافايي البالغية عند طالب
املريلة اإلعدادية الصف الرابع
رابعاً :فرضية البحث:ال توجد فروق ذات داللة إيصائية عند مستوى ( )05٫0بني متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبة اليت
تدرس على وفق طريقة الـ جيجسو ( )Gigaswو متوسط درجات الطالب الذين يدرسون على وفق الطريقة االعتيادية يف
اكتساب املافايي البالغية
رابعاً :يدود البحث:اقتصرت يدود البحث احلالي على:
 1عينة من طالب الصف الرابع االعدادي يف مدرسة العراق النايض يف املديرية العامة للرتبية يف مدينة بغداد الرصافة3/
 2الافصل الدراسي األول للعام الدراسي  2017/ 2016م
 3املوضوعات الستة االوىل من مادة البالغة
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خامساً :حتديد املصطلحات :أوالً
امنوذج الـجيجسو Gigsawعرفه كل من:
( 1وصافي )1998 ،بانه( :خطوات منظمة يت فيها تقسي الطالب اىل ثنائيات صغرية وتوجيه االسئلة لكل الثنائيات لتقوم
حبلها معا وبـإشراف املدرس وتوجيهه) (وصافي ،1998 ،ص)22
 2سلافني (( 1995) ،Slavinعمل الطالب يف ثنائيات بعد هل قدرات ومستويات خمتلافة ،ويقوم املعل بتقدي الدرس أو
املوضوع املراد م ناقشته للطلبة ومن ث يبدأ الطلبة بالعمل واملشاركة يف ثنائياته مع التأكد من انه قد تعلموا الدرس أو
املوضوع املطلوب ،وبعد ذلك يناقش كل ثنائي واجبها املناط بها ،ث يقوم املعل باختبار الطلبة (اختبارات قصرية) ويستغرق
تطبيق يذه الطريقة من  5 – 3يصص تقريباً)
 3التعريف اإلجرائي ألمنوذج الـجيجسو : Gigsawيو اجراءات عمل يقس فيه الطالب اىل ثنائيات بعديا يت التعاون فيما
بينه حلل اسئلة معينة خاصة باملوضوع ،لغرض الوصول اىل احلل الصحيح ،ويكون دور املدرس االشراف والتوجيه وتقدي
التغذية الراجعة
ثانيًا" االكتساب:االكتساب لغة :جاء يف القاموس احمليط ":كَسَبَ :أصاب ،واكَتسبَ :تصرف واجتهد "
(الافريوز ابادي ،1978 ،ج ،1ص)124
االكتساب اصطاليا:عرفه كل من  )Reigeluth, 1997( 1 :بأنه ":عملية تت بوساطتها مجع األمثلة الدالة على املافهوم
أو تصنيافه بطريقة متكنه من التوصل إىل املافهوم املنشود " ( 2 , )Reigeluth, 1997, p:3- 18قطامي ()1998
بأنه " :كمية املثريات اليت ميكن للمتعل أن يكتسبها من طريق ماليظاتها مرة وايدة ويستعيديا بالصورة نافسها اليت اكتسب
بها"(قطامي)107 ،1998 ،
ثالثًا :املافايي :عرفها اخلليلي ( :)1995بأنها "تصور عقلي للخصائص املشرتكة من األشياء واأليداث اليت متيزيا عن غرييا
ويعطي يذا التصور امساً أو مصطلحاً" (اخلليلي)23 ،1995 ،
التعريف اإلجرائي الكتساب املافايي :يو الدرجة اليت حيصل عليها طالب الصف الرابع االعدادي يف مدرسة العراق النايض عند
إجابته على فقرات اختبار االكتساب املعد للبحث احلالي ،وما يتضمنه من مصطلحات حمددة تدل على معان معينة ملوضوعات
مادة البالغة املقرر تدريسه للصف الرابع االعدادي يف مدرسة العراق النايض
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(الافصل الثاني)
اوال  /اإلطار النظري
اجراءات التدريس على وفق طريقة ( )Jigsawالتعاونية:
 1حتديد املهام (األسئلة) اليت تشتمل على جوانب موضوع الدرس كافة
 2تشكيل جمموعة غري متجانسة وأعداد مهمات (أسئلة) رئيسة وجزئية هلا
 3تكليف طالب مبهمة تعليمية جزئية حمددة
 4التعاون الثنائي يكون بتوجيه املدرس وارشاده
 5كل طالب يعلّ زميله املهمة اليت تعلمها
 6بعد االنتهاء من اجناز املهام (يل االسئلة) املوكلة إليه تقوّم من الثنائي ث يت االتصال باملدرس للحصول على التغذية
الراجعة لتوجيه املسار حنو حتقيق االيداف التعليمية (وصافي  ،1998،ص ,)43فالتعل التعاوني مثلما يقول ( Amalya ,
 )1994بانه " :طريقة تتضمن جمموعة أساليب لتسهيل احلوار واستعمال املهارات التعاونية ،فضلًا عن توفري بيئة لتشجع
الطالب على استعمال يذه املهارة " ()Amalya , 1994 , p. 285
املافايي يف العملية التعليمية :أكدت كثري من املؤمترات اليت عقدت داخل البلد وخارجه ضرورة التجديد يف العملية التعليمية
واعتماد الطرائق احلديثة يف التدريس ،ووجهت وزارة الرتبية اهليئات التدريسية مجيعها اىل ضرورة متابعة االجتايات
احلديثة ونوايي التجديد يف طرائق التدريس (وزارة الرتبية ،1987 ،ص ,)8ويعد تعل املافايي على املستوى التعليمي من
التحديات الكبرية اليت تواجه املدرسني يف جمال التعلي  ،إذ يقتضي ذلك تغيرياً يف غايات الرتبية من جمرد إيصال املعلومات
واحلقائق إىل مساعدته يف تكوين عادات عقلية متكنه من مواجهة احلياة (محيدة وآخرون ،2000 ،ص )53فإدراك املافهوم
جيعل الطالب قادرًا على إدراك األشياء واملواقف والعمليات؛ ألن املافايي أساس التافكري كله ،وأساس فعالية الذكاء يف معظمها
(سبرتز ،1990 ،ص)57
ثانيا /دراسات سابقة
 1البيوسو" ) :(Alebiosu, 2001أجرى دراسة يدفت تعرف أثر التعل التعاوني القائ على جمموعات اخلرباء
) (Jigsaw2يف حتصيل طلبة املدارس الثانوية يف مادة الكيمياء التطبيقية يف نيجرييا أظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة
إيصائية يف التحصيل الدراسي ،ولصاحل الطلبة الذين تعلموا الكيمياء التطبيقية تعاونياً ومبجموعات اخلرباء (Jigsaw,
)2
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 2دراسة "غيث" ) (Gaith, 2003يدفت تعرف أثر التعل التعاوني القائ على جمموعات اخلرباء ) (Jigsaw, 2يف
القراءة والتحصيل واالجتايات حنو القراءة لدى طلبة الصف الثامن يف مادة اللغة اإلجنليزية أظهرت نتائجها اآلثار
اإلجيابية للتعلُّ التعاوني القائ على جمموعات اخلرباء ) (Jigsaw, 2يف القراءة والتحصيل مقارنة بالطريقة التقليدية،
وأظهرت النتائج كذلك اجتايات إجيابية حنو القراءة ،وقد كانت الافروق دالة إيصائياً أيضاً للطلبة ذوي التحصيل املرتافع
واملنخافض مقارنة بالطلبة ذوي التحصيل املتوسط ،ومل تكشف الدراسة عن فروق يف التحصيل بني الذكور واإلناث
 3دراسة "القلقيلي" ( : )2004يدفت تعرف أثر طرائق التدريس (احملاضرة والتعل التعاوني واالستقصاء) يف حتصيل طلبة
املريلة األساسية العليا املباشر واملؤجل واجتاياته حنو التعلي يف مادة الرتبية اإلسالمية أظهرت النتائج تافوق الطلبة الذين
تعلموا تعاونياً ومبجموعة اخلرباء ( ،)Jigsaw, 2على الطلبة الذين تعلموا باالستقصاء وبأسلوب احملاضرة سواءً أكان
التحصيل مباشراً أم مؤجالً وكانت اجتايات طلبة جمموعات اخلرباء ( )Jigsaw, 2إجيابية حنو مادة الرتبية اإلسالمية
وأظهرت الدراسة تافوق اإلناث على الذكور يف التحصيل املباشر واملؤجل
(الافصل الثالث)
منهجية البحث:يعد اختيار منهجية البحث اليت تتالءم مع مشكلة البحث ،يي أوىل اخلطوات اليت على البايث أن خيطويا يف
حبثه ،للوصول به إىل حتقيق أيدافه اليت يصبوا إليها ،وإن ما يالئ مشكلة البحث يذا يو املنهج التجريي ،ويو أكثر منايج
البحث العلمي دقة وكافاية للحصول على نتائج يوثق بها (عبد احلافيظ ومصطافى )125 :2000،
إجراءات البحث
أوال :التصمي التجريي :التصمي التجريي خمطط او برنامج عمل لكيافية تنافيذ التجربة (عبد الرمحن وزنكنة2007،
 ،)487،ويض موجزا ملا سيؤديه البايث من كتابة الافرضيات واستعماالتها التجريبية (العملية) إىل التحليل النهائي لألرقام
واحلقائق ،ويساعد البايث يف احلصول على إجابات ألسئلة الدراسة ،والسيطرة على اجلوانب التجريبية ومتغرياتها الدخيلة
وتباين اخلطأ ملشكلة الدراسة (عبد الرمحن والصايف  )122 :2005،وملا كان البحث يذا يرمي التثبت من أثر امنوذج
اجلجسو  Gigsawيف اكتساب املافايي يف مادة البالغة عند طالب الصف الرابع االعدادي مدرسة العراق النايض ،اختار
البايثان التصمي التجريي ذي اجملموعتني التجريبية والضابطة ذات االختبار البعدي ،وشكل ( )1يوضح ذلك
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شكل ( )1يوضح التصمي التجريي
االداة

اجملموعة

املتغري املستقل

التجريبية

امنوذج

الضابطة

Gigsaw
الطريقة التقليدية

اجليجسو االختبار

املتغري التابع
اكتساب املافايي

البعــدي

ثانياً :جمتمع الدراسة :يتمثل جمتمع البحث احلالي بطالب الصف الرابع االعدادي يف مدرسة العراق النايض التابع للمديرية
العامة لرتبية بغداد الرصافة , 3/ثالثاً :عينة الدراسة :لغرض تطبيق جتربة الدراسة احلالية ،اختار البايثان قصدياً طالب
الصف الرابع من اعدادية العراق النايض /التابعة ملديرية الرتبية يف مدينة بغداد الرصافة ،3/لتكون ميدانا لتطبيق
التجربة؛ وذلـك للمسوغات اآلتية :إبداء مدرس املادة الرغبة يف تطبيق التجربة ,و يوجد يف املدرسة شعبتان للصف الرابع
االعدادي ,وبطريقة السحب العشوائي اختريت شعبة (أ) لتمثل اجملموعة الضابطة وشعبة (ب) لتمثل اجملموعة التجريبية
إذ بلغ عدد طالب الشعبتني ( )60طالبًا بواقع ( )30طالـبًا يف اجملموعة التجريبية و( )30طالبـة يف اجملموعة الضابطة,
استبعد البايثان الطالب الراسبني من عينة حبثهما العتقاديما بامتالكه خربات سابقة عن موضوعات البالغة اليت ستدرس يف
أثناء مدة التجربة؛ وذلك ألنه درسوا يذه املادة يف العام املاضي ،ممّا قد يؤثر يف سالمة التجربة ودقة نتائجها ،واستبعدوا
إيصائيا فقط من نتائج االختبار مع إبقائه يف الصف يافاظا على النظام الرتبوي ,رابعا :تكافؤ جمموعيت البحث:يرص
البايثان قبل الشروع بتطبيق التجربة إجراء التكافؤ بني أفراد اجملموعتني يف بعض املتغريات اليت تؤثر يف نتائج البحث ،ويي:
(العمر الزمين حمسوبا بالشهور ,التحصيل الدراسي لإلباء ,التحصيل الدراسي لألمهات) وقد يصل البايثان على املعلومات
اخلاصة بالعمر الزمين والتحصيل الدراسي لألبوين من الطالب مباشرة ،ومن طريق استمارة خاصة أعدايا ووزعايا بني الطالب،
تض الكشف عن يذه املعلومات وفيما يأتي توضيح للتكافؤ اإليصائي يف املتغريات السابقة بني جمموعيت البحث:
 1العمر الزمين حمسوبا بالشهور :يُسب أعمار الطالب عينة البحث بالشهور من يوم والدته  ،ولغاية 2016/10/1م ،فبلغ
متوسط أعماري يف اجملموعة الضابطة ( ) 202،3667شهراً ،ومتوسط أعماري يف اجملموعة التجريبية ( ) 198،4000
شهراً وبلغ االحنراف املعياري ألعمار الطالب يف اجملموعة الضابطة ( )12،5327واالحنراف املعياري يف اجملموعة التجريبية
( )7،4676وملعرفة داللة الافرق بني أعمار جمموعيت البحث (الضابطة والتجريبية) استعمل البايثان االختبار الثانيT-
) )testلعينتني مستقلتني ،فاتضح ان الافرق مل يكن ذا داللة إيصائية عند مستوى ( ،) 0،05إذ كانت القيمة التائية احملسوبة
البالغة ( ) 1،489اقل من القيمة التائية اجلدولة البالغة ( )2وبدرجة يرية ( )58ويذا يدل على إن جمموعيت البحث
الضابطة والتجريبية متكافئتان يف العمر الزمين
 2التحصيل الدراسي لألباء:بعد مجع البيانات عن التحصيل الدراسي لآلباء يف جمموعيت الدراسة (الضابطة والتجريبية)
كانت مستويات التحصيل يي( :يقرأ ويكتب ،ابتدائية ،متوسطة ،إعدادية ،معهد،
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كلية فما فوق)  ,وملعرفة تكافؤ جمموعيت البحث الضابطة والتجريبية يف التحصيل الدراسي لآلباء استعمل البايثان معادلة
مربع كاي (كا )2وبعد يساب قيمة كاي ( كا )2اتضح أن الافرق مل يكن ذا داللة إيصائية عند مستوى داللة ( ،)0،05إذ بلغت
قيمة كاي ( كا )2احملسوبة ( )0،65اقل من قيمة كاي (كا )2اجلدولية عند مستوى داللة ( )0،05وبدرجة يرية ( )2والبالغة
( )5.99ويذا يدل على ان جمموعيت البحث (الضابطة والتجريبية ) متكافئتان يف التحصيل الدراسي لإلباء
 3التحصيل الدراسي لألمهات :بعد مجع البيانات عن حتصيل األمهات جملموعيت البحث الضابطة والتجريبية كانت مستويات
التحصيل يي (تقرا وتكتب ،ابتدائية ،متوسطة ،إعدادية ،معهد ،كلية فما فوق) وكانت األعداد لكل مستوى من يذه املستويات
على وفق ما موضح يف جدول ( )5وملعرفة تكافؤ جمموعيت الدراسة (الضابطة والتجريبية) يف التحصيل الدراسي لألمهات اختار
البايثان معادلة مربع كاي ( كا , )2وبعد يساب قيمة كاي ( كا )2اتضح أن الافرق مل يكن ذا داللة إيصائية عن مستوى داللة
( )0,05إذ كانت قيمة كاي ( كا )2احملسوبة البالغة (  )0,28اقل من قيمة كاي (كا )2اجلدولية البالغة (  ) 5,99وبدرجة
يرية ( )2ويذا يدل على أن جمموعيت البحث (الضابطة و التجريبية) متكافئتان يف التحصيل الدراسي لألمهات،
* دجمت اخلاليا (يقرأ ويكتب) و(ابتدائية) و (دبلوم ،بكالوريوس فما فوق) مع بعضها بوصف التكرار املتوقع فيهما اقل من ()5
خامسا ـ ضبط املتغريات الدخيلة :يعد ضبط املتغريات وايد من اإلجراءات املهمة يف البحث التجريي ،وذلك لتوفري درجة مقبولة
من الصدق الداخلي للتصمي التجريي ،مبعنى أن يتمكن البايثان من عزو معظ التباين يف املتغري التابع إىل املتغري املستقل يف
الدراسة وليس إىل متغريات أخرى ،وبالنتيجة تقليل تباين اخلطأ (عودة وملكاوي )122 :1992،وملا كان يصر العوامل املؤثرة
يف أية ظايرة من الظواير صعوبة يصريا ،فإننا نقدر وجود متغريات متعددة تؤثر يف الظايرة يف أثناء إجراء التجربة ،وقد
تكون يذه سبب التغريات يف املتغري التابع ،وليس املتغري التجريي املستقل ،أو قد تعمل إىل جانبه ،وللحك على قيمة املتغري
التجريي بصورة نقية ودقيقة ،فان البايث حيتاج إىل ضبط املتغريات يف إثناء إجراء التجربة (ملح )360: 2000 ،
وفيما يأتي املتغريات الدخيلة ،وكيافية ضبطها والتحك فيها:
أ ـ اختيار أفراد العينة :ياول البايثان احلد من املتغريات الدخيلة باختيار اجملموعة الضابطة والتجريبية عشوائيا ،ومن طريق
املعاجلة اإليصائية بني أفراد اجملموعتني يف متغريات (العمر الزمين) ،والتحصيل الدراسي لألبوين؛ وذلك للتثبت من تكافؤ
اجملموعتني وضمان السالمة الداخلية للتجربة ،وتوصل البايثان إىل أن اجملموعتني متكافئتان يف يذه املتغريات0
ب ـ النضج :قد حتدث تغريات بيولوجية أو نافسية أو عقلية على الافرد نافسه الذي خيضع للتجربة يف أثناء مدة التجربة ،إذ
تؤثر اجيابيًا أو سلبيًا يف نتائج الدراسة ،ممّا ال يافسح اجملال لعزو نتائج الدراسة إىل التجربة فقط حنو التعب والنمو (ملح
0) 362 :2000،
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وخلضوع جمموعيت الدراسة لظروف متشابهة ،وبيئة متقاربة ،ومدة زمنية وايدة ،فل يكن هلذا العامل أي تأثري ،ولو فرضنا ان
هلذا العامل تأثري فمن البديهي أن يكون تأثريه يف كال اجملموعتني (الضابطة والتجريبية) وبصورة متساوية ,ج ـ املتغريات
املصايبة :ويقصد فيها ما حيتمل يدوثه من يوادث يف أثناء مدة التجربة وتكون ذات أثر يف املتغري التابع (عودة وملكاوي
 ، )126 :1992،ومل تتعرض التجربة إىل أي يادث يؤثر يف سرييا ويكون ذات تأثري يف املتغري التابع إىل جانب املتغري
املستقل ،إذ أن غالبية األيداث اليت يدثت عامة وتأثرييا يف اجملموعتني بالقدر نافسه ،وساعد على ذلك اإلعداد املسبق جلدول
احلصص اليومية0
د ـ االندثار التجريي :ويو األثر املتولد من انقطاع أو ترك عدد من طلبة جمموعيت الدراسة يف أثناء التجربة مما يؤدي إىل
التأثري يف متوسط حتصيل اجملموعة (عودة وملكاوي  ،)127 :1992،ومل تتعرض التجربة إىل مثل يذا العامل إما فيما خيص
غياب الطالبات عن الدوام ،فقد كان متقاربا يف اجملموعتني ومل خيرج عن احلالة االعتيادية ,ـ أثر اإلجراءات التجريبية :من
خصائص التجربة احلقيقية الضبط والتحك ويعين فيها تثبيت عدد من اخلصائص املتعلقة باملوقف البحثي ،اليت قد تظهر يف
أثناء دراسة العالقة بني املتغري التجريي واملتغري التابع (ملح )360 :2000،
وإن ضبط اثر يذه اإلجراءات له أيمية كبرية يف البحوث التجريبية وقلة العناية فيها قد يؤثر يف نتائج التجربة (عبد
احلافيظ ومصطافى  )110 :2000لذا يرص البايثان على ضبط عدد من املتغريات لضمان سري التجربة وسالمتها ،ودقة
نتائجها ،ومتثل ذلك على النحو اآلتي:
1ـ عدم إطالع الطالب بأنه خيضعون للدراسة والتجربة :وذلك يرصا على النتائج ،ولضمان عدم تغريين إلجاباتهن وتافاعلهن
ومت تعريف الطالبات بالطريقة اجلديدة يف التدريس كأمنوذج تدريسي جديد
2ـ تافاعل الظروف التجريبية مع التجربة :قد تؤثر اإلجراءات التجريبية اليت يؤديها البايثان يف مشاعر جمموعيت البحث
واجتاياته وإجاباته بنحو جيعل املوقف شبه مصطنع ،والسيما إذا ما ياول البايثان زيادة مستوى الضبط التجريي يرصا
على زيادة الصدق الداخلي للبحث على يساب الصدق اخلارجي ،وعندئذ يزداد أثر يذا التافاعل وضويا ،السيما إذا شعر أفراد
جمموعيت الدراسة أنه مراقبون يف أثناء التجربة ،فيندفعون حنو املشاركة يف موقف يشعرون بأنه جدير بالنسبة إليه  ،أو
غري مألوف لديه (ملح  )364 :2000،لذا أجريت التجربة يف ظروف جتريبية متشابهة ،والسيما فيما يتعلق بالعوامل
الافيزيقية للتجربة مثل (اإلضاءة ،والصوت ،واحلرارة ،والتهوية ،والبناية ،واملقاعد الدراسية ونوعيتها ،وغري ذلك من طريق
احملافظة على ثبات يذه العوامل طوال مدة التجربة لكال اجملموعتني وبالتساوي ،من طريق إجراء التجربة يف بناية وايدة ،ويف
قاعتني دراسيتني متشابهتني ،ومتجاورتني ومتساويتني يف النوايي كلها
 3ـ املدرس :يعد املدرس أيد املتغريات اليت قد تؤثر إىل يد ما يف نتائج التجربة ،لذا درس مدرس املادة اجملموعتني (الضابطة
والتجريبية) وذلك جتنبا الختالف شخصية املدرس ودرجته العلمية وخربته ،ولتافادي أثر التباين بني املدرسني ،وكي ال حيصل
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حتيز جملموعة على يساب جمموعة أخرى ،أو ظهور حتمس لطالب جمموعة أكثر من األخرى ،وأثر ذلك يف نتائج التجربة،
ويكذا أمكن السيطرة على تأثري يذا العامل -4 ,توزيع احلصص سيطر البايثان على أثر يذا العامل بتوزيعٍ احلصص بنحو
متساوٍ بني جمموعيت البحث ،فقد كانت تدرس (يصة ) أسبوعيا لكل جمموعة حبسب توزيع اإلدارة للمواد الدراسية  ،فكان
نصيب مادة البالغة للصف الرابع يصة وايدة مبدة زمنية  4ساعات يف االسبوع الوايد
 5مدة التجربة:كانت مدة التجربة وايدة لطالب جمموعيت البحث (الضابطة والتجريبية) وقد استغرقت ستة اسابيع للعام
الدراسي ()2016 -2015
 6حتديد املادة العلمية :يقصد باحملتوى نوعية املعارف واخلربات اليت تقدم للطالب بقصد مساعدته على حتقيق النمو
الشامل ،مبعنى يو كل ما يضعه خمططو املنايج من خربات معرفية ،أو انافعالية ،أو يركية بهدف حتقيق النمو الشامل واملتكامل
للطالب طبقا لأليداف الرتبوية املنشودة (اجلمل ,)35 :1983 ،ويذا العنصر من بناء املنهج يتطلب تافكريا ،وجهدا ،ووقتا،
وعنايةً كبريةً ال تقل عن أي عنصر آخر من عناصر املنهج األخرى الن اختيار احملتوى يو الذي حيدد نوع املعارف واألفكار واملبادئ
واالجتايات واملمارسات اليت تستعمل يف موضوع معني (السعدون  ) 46، 1990،وكانت املوضوعات الدراسية احملددة للتجربة
مويدة جملموعيت البحث وعدديا مثانية موضوعات يي (املشايدة وانواعها ،التطبيق العملي ،الكافايات التدريسية ،الوسائل
التعليمية ،التخطيط الرتبوي ،املشرف العلمي واملشرف الرتبوي ،الدروس التطبيقية)
 -7حتديد األيداف السلوكية
مت حتديد األيداف السلوكية لكل مافردة من مافردات احملتوى التعليمي ملادة البالغة يف صورة نتائج تعليمية حمددة ،وواضحة،
وميكن قياسها ،وقد تثبت من صاليية األيداف السلوكية عن طريق عرضها على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف طرائق
تدريس اللغة العربية ،والعلوم الرتبوية والنافسية ،وقد اتافقت وجه نظر اخلرباء واحملكمني على صالييتها ،عدا عدد من
امللحوظات يف صياغة عدد من األيداف السلوكية وقد عدهلا البايثان ,وركز البايثان على حتديد األيداف السلوكية أليميتها
الكبرية ،إذ تعد صياغة األيداف السلوكية خطوة مهمة يف إعداد أي خطة او برنامج تدريسي؛ ألنها توضح ما ينبغي على املتعل
عمله عند االنتهاء من دراسة احملتوى التعليمي ( مرعي واحليلة  ,) 224 : 2000 ,وصاغ البايثان األيداف السلوكية ووزعايا
على موضوعات احملتوى التعليمي ،اذ بلغ عدد األيداف السلوكية ( )45يدفا سلوكيا ،وزعت على املستويات الثالثة اجملال املعريف
لتصنيف بلوم ( )Bloomلأليداف السلوكية ،بواقع (  ) 8أيداف للمعرفة )15( ،يدفا للافه ( )22يدفا للتطبيق ،وزعت
على املوضوعات الرئيسة ملافردات احملتوى التعليمي  -8إعداد اخلطط التدريسيةيعدّ التخطيط على اختالف مستوياته خطوة
رئيسة ومهمة لنجاح أي عمل ويشكل إيدى الكافايات الالزمة والضرورية يف أداء املدرس (الشامي  )30 :2005،وملا كان
ختطيط الدرس اليومي من واجبات التدريس املهمة ،أعد البايثان اخلطط التدريسية اليومية ،لكل موضوع من املوضوعات مادة
البالغة املتمثلة باحملتوى التعليمي ،على وفق امنوذج اجلجسو  Gigsawفيما خيص اجملموعة التجريبية ،وعلى وفق الطريقة
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االعتيادية فيما خيص اجملموعة الضابطة وقد عرض البايثان يذه اخلطط على جمموعة من اخلرباء واملتخصصني يف اللغة
العربية وطرائق التدريس والعلوم الرتبوية والنافسية ،الستطالع آرائه وماليظاته  ،لتحسني صياغة تلك اخلطط وجعلها سليمة
لضمان جناح التجربة ،ويف ضوء ملحوظات اخلرباء وتوجيهاته أجر البايثان عددا من التعديالت الالزمة عليها وأصبحت جايزة
للتنافيذ
 -9بناء أداة البحث :أ -اختبار اكتساب املافايي يف مادة البالغة (املشايدة وانواعها ،التطبيق العملي ،الكافايات التدريسية،
الوسائل التعليمية ،التخطيط الرتبوي ،املشرف العلمي واملشرف الرتبوي ،الدروس التطبيقية ,االختبار طريقة منظمة لتحديد
مستوى حتصيل املتعل ملعلومات ومهارات يف مادة دراسية كان قد تعلمها مسبقا ،وذلك من إجابات املتعل لعينة من األسئلة أو
الافقرات اليت متثل احملتوى الدراسي (اخلوالدة وحييى )367 :2001 ،وتعد االختبارات بأنواعها املختلافة من أكثر أساليب
التقوي وأدواته أيمية وشيوعا يف تقوي نتاجات التعل املعريف سوى يف التعلي املدرسي أو يف التعلي اجلامعي ،وذلك لسهولة
إعداديا وتطبيقها (زيتون )500 :2001 ،واشتمل االختبار يف البحث يذا على موضوعات مادة البالغة للمحتوى التعليمي
ومستوى األيداف السلوكية لتحديد الافقرات االختبارية ،وقد اتبع البايثان يف إعداد االختبار اخلطوات اآلتية  ,ب -بناء
االختبار :ملا كانت البحث يذا يتطلب إعداد اختبار لقياس اكتساب املافايي الرتبية العملية عند الطالب عينة الدراسة ملعرفة
اثر امنوذج  Gigsawولعدم وجود اختبار جايز يف مادة الرتبية العملية مناسب للبحث يذا ،أعد البايثان اختبارا اعتمدا على
احملتوى التعليمي للمادة الدراسية متسما بالصدق والثبات واملوضوعية ،ومر يذا االختبار يف مريلة بنائه خبطوات أبرزيا:
ج -حتديد اهلدف من االختبار :وتعد يذه اخلطوة من اخلطوات املهمة اليت ينبغي على مصم االختبار التافكري فيها (النبهان،
 ،)72 ، 2004فعند تصمي أي اختبار ينبغي على مصممه النظر مسبقا إىل اهلدف الذي يسعى إليه من بناء اختباره ،ومن ث
صياغته ،وتصمي أسئلة االختبار لتتالءم واهلدف الذي صم له ( ملح ) 201 :2000 ,
د  -حتديد نوع فقرات االختبار:أعد البايثان فقرات االختبار ملادة البالغة من نوع االختبارات املوضوعية فهي األكثر شيوعا يف
الوقت احلاضر ،واألكثر استعماال من الرتبويني ،وما ميتاز يذا النوع من االختبارات قل ما جند مثلها يف أنواع أخرى من
االختبارات ،فهي موضوعية يف التصحيح وال تتأثر باخلصائص الذاتية للمصحح وتتس بالصدق والثبات والشمول ،إذ بنيت على
أسس علمية ،ومتكن واضعها من تغطية أجزاء املادة الدراسية (خلف اهلل)33 -32 :2002 ,
و -صياغة فقرات االختبار :اعتمد البايثان على االختبارات املوضوعية ملا هلا من القدرة على أن تغطي مافردات املادة املراد
تدريسها ،وأنها متتاز بالدقة واالقتصاد يف الوقت واجلهد وتقلل من االختالفات املمكنة بني أيكام املقومني؛ ألنها ال تتأثر
بالعوامل الذاتية ملن يستعملها ،فضال عن أنها تسه يف ثبات االختبار ودقة النتائج ( النبهان  ،) 58 ، 2004 ،فبلغ عدد
فقرات االختبار الكلي (  ) 30فقرة
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ر -صدق االختبار  :ميثل صدق االختبار إيدى الوسائل املهمة يف احلك على صالييته ،ويو املعيار األول حلسن بناء أداة التقوي
إضافة إىل املوضوعية والثبات (الشبلي ،)156 :2000 ،ويقصد باالختبار الصادق ((يو االختبار الذي يقيس ما اعد
لقياسه)) (النبهان  )272 :2004،وللتثبت من صدق االختبار ومن قدرته على حتقيق األيداف اليت وضع هلا عمد البايثان
إىل استعمال:
 - 1الصدق الظايري :ويو اإلشارة إىل مدى قياس االختبار ملا وضع له ظايريا ،ويت التوصل إليه من طريق توافق تقديرات
اخلرباء واحملكمني على درجة قياس االختبار للسمة ،والصدق الظايري يقصد فيه املظهر العام لالختبار من ييث املافردات وكيافية
صياغتها ،ومدى وضويها ،وكذلك يتناول تعليمات االختبار ودقتها ودرجة وضويها وموضوعيتها ومدى مناسبة االختبار للغرض
الذي وضع له ( العزاوي  ) 94 , 2007 ,وقد عرض البايثان فقرات االختبار على جمموعة من اخلرباء واحملكمني املتخصصني
يف طرائق تدريس اللغة العربية والعلوم الرتبوية والنافسية ،يهدف معرفة آرائه يف صاليية فقرات االختبار وسالمة صياغتها
واملستويات اليت تقيسها باأليداف السلوكية ومدى مالئمتها ملستويات الطالب (عينة الدراسة) ،واعتمد البايثان نسبة ()% 80
من اتافاق اآلراء بني احملكمني بشأن صاليية الافقرة يدا أدنى لقبول الافقرة ضمن االختبار ،ويف ضوء ذلك عُدلت عدداً من فقرات
االختبار اليت مل حتصل على نسبة اتافاق ( )%80من اآلراء ،وبذلك أصبح عدد فقرات االختبار ( )30فقرة ،وبذلك متكن
البايثان من التثبت من الصدق الظايري لافقرات االختبار وصالييتها
 -2صياغة االختبار وحتديد تعليماته :بعد التثبت من صاليية فقرات االختبار وصدقها ،يدد البايثان التعليمات الالزمة
باالختبار ،وكيافية اإلجابة عن فقراته ليتسنى تقدميه للعينة االستطالعية فضمت تعليمات االختبار معلومات عامة عنه،
اهلدف منه ،وعدد فقراته ،وتوزيع الدرجات لكل فقرة يف كل سؤال فخصص درجة وايدة لكل فقرة ،لتصبح الدرجة العليا
لالختبار ( )30درجة ،والدرجة الدنيا (صافر) وبذلك أصبح االختبار جايزا لتطبيقه على عينة استطالعية ليتسنى للبايثني
حتليل فقراته إيصائيا والتثبت من ثباته ومدى صاليية فقراته من ييث درجة صعوبة كل فقرة ودرجة متييزيا
 -3التطبيق األولي لالختبار :للتثبت من وضوح فقرات االختبار وصالييته ،والوقت املستغرق يف اإلجابة عنه ،وحتليل فقراته
إيصائيا والتثبت من ثباته ،طبق البايثان االختبار على عينة استطالعية من جمتمع البحث نافسه ،وهلا مواصافات عينة البحث
نافسها ،وتألافت من طالب الصف الرابع يف اعدادية املصطافى ،وبعد تطبيق االختبار وتصحيح اإلجابات أخذ البايثان جمموعتني
من درجات الطالب بنسبة ( )%27للمجموعة العليا ،ونسبة ( )%27للمجموعة الدنيا ،وبهذا بلغ عدد الطالب يف العينة
االستطالعية للمجموعتني ( )108طالبًا ،بواقع ( )54طالبًا يف اجملموعة العليا  ،و( )54طالبًا يف اجملموعة الدنيا0
3ـ أ ـ حتديد الزمن املناسب لالختبار :توصل البايثان إىل متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار من طريق اختبار متوسط زمن
طالب اجملموعتني ،وذلك بتسجيل الوقت على ورقة إجابة كل طالب عند انتهائه من اإلجابة ،واستعمل البايثان املعادلة آالتية
يف استخراج زمن اإلجابة:
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زمن الطالب األول  +زمن الطالب الثاني  +زمن الطالب الثالث +
متوسط زمن اإلجابة = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العدد الكلي
فكان متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار ( )3،24دقيقة0
 3ب ـ التحليل اإليصائي لافقرات االختبار
تعد عملية حتليل فقرات االختبار على درجة عالية من األيمية ملا تؤديه من فوائد تساعد على اخلروج بأدوات قياس فاعلة
تعمل على قياس السمات قياسا دقيقا ،وتعمل على تطوير فقرات االختبار إىل احلد الذي جيعلها تسه إسهاما ذا داللة ملا
يقيسه ذلك االختبار

( النبهان  )188 :2004 ،وعادة حتلل الافقرات االختبارية على النحو االتي:

 1ترتيب أوراق اإلجابة تصاعديا أو تنازليا حبسب الدرجة الكلية لالختبار
 2تؤخذ فئتني من األوراق :أ -إذا كان عدد الطالب اقل من ( )100فانه ميكن قسمته على فئتني يي أعلى من ( )%50يي الافئة
العليا واقل من ( ) %50ويي الافئة الدنيا
ب -إذا كان عدد الطالب أكثر من ( )100فانه ميكن قسمته على فئتني يي أعلى من ( ) %27يي الافئة العليا واقل من() %27
ويي الافئة الدنيا0
 3تقدير درجة الصعوبة والسهولة لالختبار0
 4تقدير الدرجة التميزية لالختبار ،مبعنى اختبار قدرة الافقرة على التميز بني الطالب القوي والطالب الضعيف (الزاوي
)78 :2007،
وبعد تصحيح إجابات الطالب ،رتب البايثان درجاته تنازليا من أعلى درجة إىل أدنى درجة ،ومن ث قسمت أوراق اإلجابة
على فئتني (جمموعتني) واختارا نسبة ( )%27من اجملموعة العليا ،و( )%27من اجملموعة الدنيا ،إذ بلغ عدد الطالب يف
اجملموعة العليا ( )54طالبًا ،وبلغ عدد الطالب يف اجملموعة الدنيا ( )54طالبًا ،يسب مستوى الصعوبة ،وقوة التمييز ،وعلى
النحو االتي:
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أ -مستوى صعوبة الافقرات  :بعد إن يسب البايثان معامل صعوبة كل فقرة من فقرات اختبار اكتساب املافايي يف مادة البالغة
وجدايا ترتاوح بني ( )0،30و( ،)0،77ويرى أيبل إن الافقرات االختيارية تعد مقبولة إذا كان معدل صعوبتها بني ()0،20
و( )Bloom.1971.p:66() 80،0ويذا يعين أن فقرات االختبار مجيعها تعد مقبولة
ب -قوة متييز الافقرات  :بعد إن يسب البايثان القوة التميزية لكل فقرة من فقرات اختبار اكتساب املافايي يف مادة البالغة
وجدايا ترتاوح بني ( )0،32و ( )0،64واألدبيات تشري إىل أن الافقرة اليت يقل معامل قوتها التميزية عن ( )%20يستحسن
يذفها أو تعديلها (امطانيوس)100 :1997 ،
لذا أبقى البايثان على الافقرات مجيعها دون يذف أو تعديل
فعالية البدائل اخلاطئة  :عندما يكون االختبار من نوع االختيار من متعدد يافرتض أن تكون البدائل اخلاطئة جذابة للتثبت من
أنها تؤدي الدور املوكل إليها يف تشتيت انتباه الطالب الذين ال يعرفون اإلجابة الصحيحة ،وعدم االتكال على الصدفة (
امطانيوس,)101 :1997 ،والبديل اجليد يو الذي جيذب عدداً من طالب اجملموعة الدنيا اكرب من طالب اجملموعة العليا،
وبعكسه يعد غري فاعل وينبغي يذفه ويكون البديل أكثر فاعلية كلما ازدادت قيمته يف السالب ( عودة ) 125 :1997 ،
وبعد أن أجريت العمليات اإليصائية الالزمة لذلك ظهر أن البدائل اخلاطئة لافقرات السؤال من اختبار االكتساب النهائي قد
جذبت إليها عدد من طالب اجملموعة الدنيا أكرب من طالب اجملموعة العليا ،لذا تقرر اإلبقاء عليها مجيعاً دون يذف أو تعديل
 طريقة االتساق الداخلي :وتعد يذه الطريقة من أدق الوسائل حلساب صدق الافقرات يف قياس املافهوم فهي تقدم اختباراًمتجانسا ،إذ إن كل فقرة تقيس البعد السلوكي الذي يقيسه االختبار ككل ،وأنها تربز الرتابط املوجود بني فقرات االختبار (عبد
املنع )1993،171,
وللتحقق من صدق فقرات اختبار البحث ،اعتمد البايثان على الدرجة الكلية لالختبار بوصافه حمكاً داخلياً ميكن من طريقه
استخراج معامالت صدق فقرات االختبار؛ وذلك يف يالة عدم توافر حمك خارجي (ملح  ,) 2002،268,واستعملت لذلك
معامل االرتباط الثنائي (بوينت بايسرييل ) بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية لإلجابة ،وبعد استحصال النتائج وموازنة
معامالت االرتباط اجلدولية عند مستوى داللة ( )0,05وبدرجة يرية ( )198والبالغة ( )0,139تبني ان مجيع الافقرات دالة
إيصائيا وجدول ( )12يوضح ذلك :
ثبات االختبار :ويقصد به دقة فقراته ،واتساقها فيما بينها يف قياسي اخلصيصة املراد قياسها (,)eble.1977.40g
ويسب البايثان ثبات فقرات اختبار االكتساب بطريقة التجزئة النصافية ،إذ أنها من الطرائق اجليدة يف يساب فقرات االختبار
لكون الظروف وايدة يف إجراء نصافي االختبار ،ومن مزايايا االقتصاد يف الوقت ،إذ يطبق االختبار مرة وايدة ،ويذه الطريقة
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جتنب تزويد الطالب باخلربة مثلما يو احلال يف طريقة إعادة االختبار(الظاير  ,)145 :1999 ,وقد اعتمد البايثان
درجات ( )100طالبًا من عينة التحليل اإليصائي ،وبعد إن قس البايثان االختبار على قسمني ،فقرات فردية ،وفقرات
زوجية ،استعملت معادلة ارتباط بريسون ( )Pearsonفبلغ معامل الثبات ( )0.6014ث صححت مبعادلة سبريمان ـ براون
( )Sberman-Brawnتبلغ ( )0.7501ويو معامل ثبات عال وجيد ومقبول بالنسبة إىل االختبارات غري املقننة ،إذ أن
معامل الثبات يعد جيداً إذا بلغ ( )%68فأكثر ))William.1966 :22
تطبيق التجربة  :باشر البايثان بتطبيق التجربة على أفراد جمموعيت البحث يف يوم االربعاء املوافق 2016/ 10 / 10
وخصصت احلصة األوىل من التجربة إلجراء عمليات التكافؤ وتعريف طالب اجملموعتني بنمط التدريس املتبع وإجراءاته ،إذ وضح
هل قبل البدء بالتدريس الافعلي أسلوب تقدي موضوعات البالغة لكل جمموعة من جمموعيت البحث ،وتدريبه على نظام
االمنوذج ث بدآ بالتدريس الافعلي يف احلصة الثانية واستمر تدريس اجملموعتني ملدة ست موضوعات من (الافصل الدراسي
األول) ،إذ انتهت التجربة يوم اخلميس 2016/12 /1م  ,درس مدرس املادة نافسها جمموعيت البحث على وفق اخلطط
التدريسية اليت أعدت مسبقاً ،وطبق البايثان االختبار البعدي (اختبار اكتساب املافايي يف مادة البالغة) على طالب جمموعيت
البحث يف يوم اخلميس املوافق (  ) 2017/1/17يف وقت وايد ويو الساعة التاسعة صبايا ،بعد أن أخربوي مبوعد االختبار
قبل أسبوع من إجرائه لغرض االستعداد لالختبار وقد ساعد البايثان ايد املدرسني يف اإلشراف على سري االختبار ,صحح
البايثان إجابات الطالب يف اختبار االكتساب على وفق األمنوذج الذي وضع للتصحيح
الوسائل اإليصائية :استعمل البايثان يف إجراءات حبثهما يذا ،وحتليل نتائجه الوسائل اإليصائية اآلتية:
1ـ االختبار التائي لعينتني مستقلتني:
1ـ التكافؤ بني جمموعيت التجريبية والضابطة يف العمر الزمين
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2ـ الافرق بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي لالكتساب
س_ 1

س2

ت = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ع أ( 2ن + )1_1ع( 22ن)1_2

1

1

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ( ـ ـ ـ  +ـ ـ ــ)
ن 1 + 1ن2 - 2

ن1

ن2

إذ إن :س = 1الوسط احلسابي للمجموعة التجريبية
ن =1عدد أفراد اجملموعة التجريبية
ع = 21االحنراف املعياري للمجموعة التجريبية
س =2الوسط احلسابي للمجموعة الضابطة
ن =2عدد أفراد اجملموعة الضابطة
ع =22االحنراف املعياري للمجموعة الضابطة

( عطية ) 704 : 2001 ،

2ـ مربع ( كا) chisquare-xc ( ) 2
استعمل البايثان مربع كآي يف تكافؤ اجملموعتني (الضابطة والتجريبية) يف التحصيل الدراسي لآلباء واألمهات:
( ل _ ق) 2
كا = 2ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ق
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إذ متثل  :ل  :التكرار املاليظ ق  :التكرار املتوقع ( عطية ) 284 ، 2001 :
 -3معامل الصعوبة
استعمل البايثان يف يساب صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار املوضوعية:
صع  +صد

ص = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك
إذ متثل  :ص  :معامل صعوبة الافقرة
صع  :جمموع اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة العليا 0
صد  :جمموع اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا 0
ك  :عدد األفراد يف اجملموعتني العليا والدنيا ( ملح ) 234 ، 2000 :
4ـ معامل متيز الافقرة
استعمل البايثان يف يساب قوة متيز كل فقرة من فقرات االختبارات املوضوعية:
صع _ صد

ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2/1ك
إذ متثل :ت :قوة متيز الافقرة
ص ع  :جمموعة اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة العليا
ص د  :جمموعة اإلجابات الصحيحة يف اجملموعة الدنيا
 2/1ك  :نصف جمموع عدد األفراد يف كل من اجملموعتني العليا والدنيا
( ملح ) 236 ، 2000 ،
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 -5معادلة فعالية البدائل اخلاطئة إلجياد فعالية البدائل اخلاطئة
ن ع م ــ ن د م
ف م = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( × 2/1ع  +د )
اذ متثل  :ف م  :فعالية البدائل
ن ع م  :عدد الذين اختاروا البديل من اجملموعة العليا0
ن د م  :عدد الذين اختاروا البديل من اجملموعة الدنيا
ع  :عدد األفراد اجملموعة العليا
د  :عدد األفراد اجملموعة الدنيا
6ـ معامل ارتباط بريسون pearson
استعمل البايثان الستخراج ثبات التصحيح بالنسبة لافقرات االختبار
ن مج س ص _ مج س × مج ص
ر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[ ( ن مج س( _ 2مج س) [ ]2ن مج ص( – 2مج ص])2
إذ متثل  :ر = معامل ارتباط بريسون
ن= عدد الطلبة
س= قي املتغري األول
ص= قي املتغري الثاني
مج= متثل عملية اجلمع
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7ـ معادلة سبريمان ـ براون ( التصحيحية ) :لتصحيح معامل ثبات املستخرج بطريقة التجزئة النصافية استعمل البايثان معامل
ارتباط سبريمان
2ر
ر ث ث = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 +1ر
إذ متثل
ر ث ث  :الثبات الكلي لالختبار
ر  :معامل الثبات النصافي لالختبار (اإلمام)154 :1990 ،
 8معامل ارتباط يوينت بايسريل ( معامل االرتباط الثنائي )
استعمل البايثان ( معامل االرتباط الثنائي ) الستخراج عالقة الافقرة بالدرجة الكلية

سَ 1ــ سَ0

ــــــــــــــــــــــــ ×

ب× ك

ع
إذ متثل :
س َ : 1متوسط احلسابي لدرجات الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على السؤال
سَ : 0متوسط احلسابي لدرجات الطلبة الذين أجابوا إجابة خاطئة على السؤال
ع  :االحنراف املعياري
ب  :نسبة الذين أجابوا إجابة صحيحة على السؤال
ك  :نسبة الذين أجابوا إجابة خاطئة على السؤال
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( الافصل الرابع ) :يض يذا الافصل عرضا شامال لنتائج البحث اليت توصل اليها على اساس فرضيات البحث يذا ،والتافسري
العلمي هلذه النتائج ،واالستنتاجات اليت أمكن للبايثني استنتاجها ،وعدد من التوصيات ،واملقرتيات ،وعلى النحو اآلتي:
أوال :عرض النتائج:

اختبار الافرضية البديلة األوىل اليت تنص على أنه:

 -1يوجد فرق دال إيصائياً عند مستوى ( )0.05بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية اليت تدرس بأمنوذج جيجسو
 Gigsawواجملموعة اليت تدرس بالطريقة التقليدية يف اكتساب املافايي يف مادة البالغة ,للتثبيت من يذه الافرضية
البديلة ،وتعرف الافرق بني درجات اختبار اكتساب مافايي البالغية جملموعيت البحث (التجريبية والضابطة) استعمل البايثان
االختبار التائي ( )T–testلعينتني مستقلتني
أظهرت النتائج وجود فرق دال إيصائياً إذ بلغت القيمة التائية احملسوبة ( )19.078فهي أعلى من القيمة التائية اجلدولية
عند مستوى داللة ( )0.05وبدرجة يرية ( )58والبالغة ( )2وباملقارنة بني املتوسطات جند أن طالب اجملموعة التجريبية قد
يصلوا على وسط يسابي بلغ مبقدار ( )28ويو أعلى من الوسط احلسابي لطالب اجملموعة الضابطة والبالغ ( )17.200مما
يشري إىل أن طالب اجملموعة التجريبية أفضل يف اكتساب املافايي البالغية من طالب اجملموعة الضابطة ،وميكن تافسري ذلك إىل
أن أمنوذج  Gigsawأفضل يف اكتساب املافايي البالغية من الطريقة االعتيادية؛ لذلك فإن هلا أثر فاعل يف اكتساب املافايي
البالغية أفضل من الطريقة االعتيادية املتبعة يف تدريس مادة البالغة
تافسري النتائج :يف ضوء النتائج اليت عرضت ،ظهر تافوق طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا مادة البالغة على وفق امنوذج
 Gigsawجيجسو على طالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا مادة البالغة على وفق الطريقة االعتيادية ويرى البايثان إن
سبب ذلك قد يعود إىل:
 إن امنوذج جيجسو  Gigsawأكثر فاعلية من الطريقة االعتيادية يف اكتساب املافايي البالغية ،ألنه يقود الطالب
إىل جمموعة من اخلطوات الدقيقة احملددة اليت بها يتافاعلوا مع بعضه  ،ما ينتج حتقيق مستويات معرفية عالية
 ان امنوذج جيجسو  Gigsawيساعد على الرتكيز ويزيد من نشاط الطالب ودافعيته حنو اكتساب املافايي البالغية
 ساعد يذا االمنوذج على حتويل املافايي اجملردة إىل حمسوسة ما أدى إىل سهولة استيعابها عند الطالب
 ياجة الطالب إىل اخلروج من النطاق التقليدي للدرس وفسح اجملال أمامه إلظهار طاقاته احليوية وإبداعاته
وموايبه
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 إن امنوذج اجليجسو يستثري خمتلف احلواس اليت ميتلكها الطالب ،اليت بوساطتها يتعرفوا احلياة والوجود ،إذ انه
كلما زاد عدد احلواس اليت ميكن استعماهلا يف تلقي فكرة معينة أدى ذلك إىل دعمها وتقويتها وتثبيتها يف ذين املتلقي
(عبد الرزاق )55 :1980,
االستنتاجات من خالل نتائج البحث يذا ميكن استنتاج اآلتي:
 وجود أثر إجيابي للتدريس بامنوذج اجليجسو  Gigsawيف الطالب يف مادة البالغة0
 فاعلية امنوذج جيجسو  Gigsawيف اكتساب املافايي البالغية0
 ينمي يذا االمنوذج الثقة بالنافس عند الطالب ويافسح اجملال إمامه للتعبري عن آرائه وتعويدي اجلرأة يف الطرح
واحلوار ،والنقد البناء ،والبحث عن احللول
 تشوق الطالب إىل الدرس وجتديد النشاط داخل الصف0
التوصيات  :يف ضوء النتائج اليت توصل إليها البايثان يف يذا البحث فأنهما يوصيان مبا يأتي:
 العناية بالنماذج التعليمية ،بوصافها تتضافر مع بقية طرائق التدريس واسرتاتيجياته لتحقيق األيداف الرتبوية
املنشودة 0
 ضرورة تشجيع املدرسني على استعمال النماذج التعليمية احلديثة بشكل فاعل يف التدريس ،والسيما أمنوذج جيجسو
 Gigsawيف تدريس مادة البالغة
 تعريف طالب املدارس االعدادية بالنماذج التعليمة ومنها امنوذج جيسجسو Gigsawوتدريبه عليها ،من طريق
املنايج الدراسية املقررة ،والسيما مادة البالغة ،ومنايج اللغة العربية وطرائق تدريسها
املقرتيات  :يف ضوء نتائج البحث واستكماال للبحث يذا يقرتح البايثان ما يأتي:
 اجراء دراسة مماثلة للبحث يذا على طلبة الصف الثالث متوسط 0
 اجراء دراسة تتناول اثر امنوذج جيجسو  Gigsawيف اجتايات الطالب وميوهل حنو مادة البالغة
 اجراء دراسات أخرى تتناول عالقة أمنوذج جيجسو  Gigsawمبتغريات اخرى كالتافكري االبداعي
 اجراء دراسة مماثلة للبحث يذا يف مواد دراسية اخرى يف املدارس الثانوية
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املصادر
 ابن منظور ،أبو الافضل مجال الدين حممد بن مكرم املصري لسان العرب ،حتقيق عبداهلل الكبري ،دار احلديث ،القايرة ،
2003

- األغربي ،بدر سعيد علي ،العوملة والتحديات الرتبوية يف الوطن العربي ،جملة الافكر الرتبوي ،العدد ( ،)4السنة السابعة
(متوز)2000 ،

 امطانيوس ،ميخائيل :القياس والتقوي يف الرتبية احلديثة ،منشورات جامعة دمشق 1997 ،م
 بين ارشيد ،علي يسني ،أثر تدريس اهلندسة باستخدام اسرتاتيجية االستقصاء التعاوني يف حتصيل طلبة الصف السابع
ومستويات تافكريي  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة اهلامشية ،الزرقاء2002 ،

 جامل ،عبد الرمحان ،عبد السالم :طرق التدريس العامة ومهارات تنافيذ عملية التدريس ،ط ،2جامعة صنعاء  2000م
 احليلة ،حممد حممود ،تصمي التعلي ط ،3دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان2005 ،

 احليلة ،حممد حممود ،مهارات التدريس الصافي ،ط ،1دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ،2002 ،ص-190
193
 اخلور ،عبد اجلليل مجعة ،أثر استخدام التعل التعاوني يف التحصيل املعريف لتالميذ الصف اخلامس يف مادة العلوم ،جملة
العلوم الرتبوية والنافسية ،جملد ( ،)4العدد األول ،جامعة البحرين2003 ،

 زاير ،سعد علي ،واخرون املوسوعة الشاملة اسرتاتيجيات وطرائق ومناذج واساليب وبرامج ،ج 1دار املرتضى للطباعة
والنشر ،بغداد2013 ،
 زاير ،سعد علي ،واميان امساعيل عايز ،منايج اللغة العربية وطرائق تدريسها ،مؤسسة مصر مرتضى العراقي بغداد،
2011

 الظاير ،زكريا حممد :مبادئ القياس والتقوي يف الرتبية ،مكتبة النظر ،دار الثقافة والتوزيع ،عمان  1999 ،م
 العازمي ،عائش ساير ،أثر طريقة التعل التعاوني يف االستيعاب القرائي لدى طالب الصف السادس االبتدائي يف اململكة
العربية السعودية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،اجلامعة األردنية ،عمان2002 ،
 عبد اجلبار ،حممد عبد الوياب :أثر اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف اكتساب املافايي البالغية والتذوق األدبي ومعاجلة
املعلومات عند طلبة أقسام اللغة العربية يف كليات الرتبية ،أطروية دكتوراه ،كلية الرتبية ،ابن رشد ،جامعة بغداد 2011
م
 عبد احلافيظ ،أخالص حممد ومصطافى ،يسني :طرق البحث العلمي والتحليل اإليصائي يف جماالت الرتبوية والنافسية
والرياضية ،مركز الكتاب للنشر ،القايرة 2000 ،م

 عبد املنع  ،عبد اهلل :التوافق املهين للتعل جملس التقوي والقياس النافسي والرتبوي ،عدد 1993 ،2م

 العزاوي ،ريي يونس :القياس والتقوي يف العملية التدريسية ،دار دجلة للنشر والتوزيع ،عمان  2007م
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 عودة ،امحد سليمان وفتحي يسن ملكاوي :أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والعلوم اإلنسانية ،ط ،2مكتبة املنار للنشر
والتوزيع ،جامعة الريموك ،األردن 1992 ،م
 القصريين ،بسما ارشيد ،أثر استخدام كل من التعل التعاوني والتعلي الشخصي يف حتصيل طلبة الصف العاشر للمافايي

التارخيية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة الريموك ،اربد ،األردن1998 ،
 القلقيلي ،عودة سليمان ،أثر استخدام طرائق التدريس (احملاضرة ،التعل التعاوني ،االستقصاء) يف حتصيل طلبة املريلة
األساسية العليا واجتاياته حنو التعلي يف مادة الرتبية اإلسالمية ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة عمان العربية
للدراسات
 مرعي ،أمحد توفيق ،وحممد حممود احليلة :املنايج الرتبوية احلديثة( ،منايجها ،وعناصريا ،وأسسها ،وعملياتها) ،دار
املسرية للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن2000 ،م

 ملح  ،سامي :منايج البحث يف الرتبية وعل النافس ،عمان ،دار املسرية للنشر والتوزيع  2000م

 النبهان ،موسى  :أساسيات القياس يف العلوم السلوكية ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن  2004 ,م
 اهلرش ،عايد ومقدادي ،حممد :دراسة مقارنة بني أسلوبي التعل التعاوني والتعل الافردي يف اكتساب الطالب ملهارات

برنامج حمرر النصوص ومقدرته على االيتافاظ بها ،اجمللة الرتبوية ،2000 ،)15( 57 ،ص114-71
 وجيه ،وصافي :أثر منوذجني من مناذج التعل التعاوني على حتصيل طلبة الصف التاسع يف الرياضيات يف حمافظة طولكرم

واجتاياته حنويا ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس1998 ،
املصادر األجنبية:
 Alebiosu, Kehinde. Teaching Practical Chemistry to Nigerian Senior Secondary School
Students Through the Use of Cooperative Learning. Instructional Models. 21 (3):
139-142, 2001.
 Cooper, J., et. al., Classroom Teaching Skills. (Sixth Edition) Houghton Mifflin. USA,
p271, 1999.
 Ghaith, Ghazi. Relationship between reading attitudes, achievement and learners
perceptions of their Jigsaw 2 cooperative learning experience. Reading Psychology.
24 (2): 1-6, 2003.
 Ghaith. Ghazi and El-Malak, Mirno. Effect of Jigsaw 2 on literal and higher order EFL
reading comprehension. Educational Research and Evaluation. 10 (2): 105-116,
2004.
 Mattingly, R. and Vansickle, R. Cooperative learning and achievement in social studies:
Jigsaw 2. Social Education. 55 (6): 116-132, 1991.
 Wedman, Jufy M. , et. al. The effect of Jigsaw teams on preservice teacher’s knowledge
of reading and concerns about group learning in reading methods course. Reading
Improvement. Vol. 33. No. 2. Pill 23, 1996.
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