
(9201) 
 

 
 Volume 18- Issue 1- March 2021 0208اذار  – 8العدد  -81المجمد 

 أثر استراتيجية جيجسو في التفكير الحاذق لدى طالب الصف الثاني المتوسط
 م.م. هالة اديب داود 

 كمية التربية-جامعة الحمدانية 
Hala.iwas@uohamdaniya.edu.iq 

 :الممخص
استراتيجية جيجسو في التفكير دراسة أثر إلى ىدف ىذا البحث       

. حيث قامت في مادة العموم الحاذق لدى طالب الصف الثاني المتوسط
الباحثة بصياغة فرضية الدراسة عمى النحو اآلتي: "ال يوجد فروق ذو 

بين متوسط درجات المجموعة ( >,0,داللة إحصائية عند مستوى )
جيجسو في التفكير التجريبية لمطمبة الدارسين مادة العموم وفق استراتيجية )

( ومتوسط درجات المجموعة الضابطة لمطمبة الدارسين لممادة ذاتيا الحاذق
 وفق الطريقة التقميدية في تحصيميم العممي".

ًبا بمجموعتين: طال @>البحث في مدرسة تغمب في نينوى وشِمل  تّم اجراء
 ,:طالًبا، والثانية  @9األولى ضابطة، والثّانية تجريبية. فكانت األولى 

طالًبا ذكور، وذلك لمعرفة األثر الستراتيجية جيجسو عمى تفكير الّطالب 
تُأكد من الّصدق ال. و البعدي-القبمي بإجراء االختبارالحاذق، قامت الباحثة 

(. =?وكانت بمعامل ثبات )لألداة بعرضيا عمى محكمين متخصصين، 
وكما أظيرت النتائج (، 8?أّما معامل الثّبات لمّتفكير الحاذق فإّنو بمغ )

 استراتيجية جيجسو في التفكير الحاذقتفوق طريقة التدريس القائمة عمى 
تفوقت عمى الطريقة التقميدية في التدريس وذلك في االختبار التحصيمي 

وقد قدم الباحث عددًا من  ط،الثاني المتوس لمادة العموم لمصف
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
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Abstract: 

      The aim of this research is to study the effect of 

Jigsaw strategy on the skillful thinking of second-grade 

intermediate students in science. Where the researcher 

formulated the hypothesis of the study as follows: 

“There are no statistically significant differences at the 

level of (0.05) between the average scores of the 

experimental group of students studying the science 

subject according to the strategy (Jigsaw in smart 

thinking) and the average scores of the control group of 

students studying the same subject according to The 

traditional method for their educational attainment”. 

The research was conducted at a school in Taglob in 

Ninawah, and included 59 students in two groups: the 

first was a control group, and the second was an 

experimental one. The first was 29 students, and the 

second 30 male students, in order to find out the effect of 

the Jigsaw strategy on the students' smart thinking, the 

researcher conducted the pre-post test. The validity of 

the tool was confirmed by presenting it to specialized 

arbitrators, and it was with a reliability factor (86). As 

for the coefficient of stability for subtle thinking, it 

reached (81), and as the results showed the superiority of 

the teaching method based on the Jigsaw strategy in 

skillful thinking surpassed the traditional method of 

teaching in the achievement test for the science subject 

of the second intermediate grade, and the researcher 

presented a number of conclusions, recommendations 

and proposals 
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 ـــةالمقدم
ُتعتبر التربية بشكل عام ىي عممية يتم من خالليا الربط بين كل فرد مع بيئتو والتي 
تساعد عمى النمو في المسار الصحيح. بمعنى أن يكون الفرد في مجتمع ذو أىداف محددة 
ولُو معالم واضحة. إضافة الى ذلك، إن من أىم الخطوات في تطوير ميارات الفرد ىو 

يمية )التدريسية(. وذلك يعود الى أن التطوير في نوعية العممية االىتمام بالعممية التعم
التدريسية، تتم من خالل المعمم ذو الكفاءة العالية والفعالة داخل الغرفة الصفية. حيث أن 
التدريس الفعال ُيعتبر من الفنون االجتماعية التي تحسن من العالقة الوطيدة بين الفرد وبيئتو. 

لعممية التدريسية عمى أن اليدف من توظيفيا ىو خدمة الطالب ورفع والمدرس الناجح يأخذ ا
مستوياتيم العممية والتربوية، وذلك من خالل اشراكيم في األنشطة التي تنبي تفاعل فعال بين 

 الُمدرس والطالب وبين الطمبة نفسيم.  
 ة البحثــــــمشكم

التعميمية، وذلك لقمة في الوقت الحالي ُتعاني معظم المدراس من انجماد العممية 
استخدام األنشطة الفعالة ودمجيا في العممية التعميمية. وذلك يعود الى أن الكثير من المدارس 
ال تواكب التقدم والتطور الحاصمين في العممية التعميمية. أي أن ىناك فجوة تؤثر عمى العممية 

لم يتم ادخال وسائل التعميمية بين المدارس. لذا يكون تدريس مادة العموم مماًل ما 
واستراتيجيات تدعمو وتمحي الممل منو. وُيعد سببًا ميمًا في تطوير التحصيل العممي، من 
حيث تعاون الطمبة ومساىمتيم في نجاح العممية التعميمية بشكل كبير. ويجعل تحقيق 

لمبحث في  الباحثينلذلك يمجأ األىداف الَمرجوة من المعمم والطالب ُتحقق بشكل أسيل. 
عمى  ةتنمية ميارات الطمبة. وبعد إطالع الباحثفي الطرق التي تجعل التعمم أكثر فاعمية 

خذ بعين االعتبار استراتيجيات وطرق التدريِس لعديد من الدراسات الموصية بشدة أن يتم األا
، عمى تنميِة تفكيِر الطمبِة وتشجعيم عمى حب التعمم واالستطالع. وفي ضوء ذلك مةالقائ
بعمميِة البحِث، وفي أثناِء ذلك ظيرت لديو فكرة لم يسبق ألحد حسب عممُو أن  ةالباحث تقام

كتب بيا وىي )أثر استراتيجية جيجسو في التفكير الحاذق في مادة العموم لدى طالب الصف 
الثاني المتوسط(. وذلك لكونيا تسعى إلى زيادة الفاعمية في العممية عند اتباعيا وممارستيا 

 كل دقيق وناجح.يش
 ة البحثــــــــــــــــــــأهمي  
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عمم ىو حامل لمسؤولّية تدريس ومساعدة طالبو عمى تعمميم والّتعاون واإلنجاز المُ 
وكثرة الممييات التي تميي  التكنولوجياواحترام زمالئيم وتطوير تفكيرىم ومياراتيم. وفي مجال 

م ايجاد طرق تعمل عمى جذب انتباىيم الطالب وتشغميم عن دراستيم فإّنو أصبح من المي
وتجديد طاقتيم. لذا، فإّن تحسين مستواىم الّدراسي وبناء شخصيتيم وزيادة الّتعاون بينيم ميّم 

 (.  ولتحسّين التفكير لمطالب؛ اختُيرت استراتيجية جيجسو لدراسة أثرىا. ;9,8)حسونة،
 أهداف البحث

 :يما يمييدف ىذا البحث إلى 
لتحسين استيعابيم وتفكيرىم  االستراتيجيةلفت انتباه المعّممين والّطالب لفضل  .8
 الحاذق.

 و عمى درجة التفكير الحاذق. سجيدراسة أثر استراتيجية ج .9
 ةـــة الدراســأسئم
 أثر في تحصيل طمبة الصف جيجسو في التفكير الحاذقىل الستراتيجية  -

 في مادة العموم؟ لمتوسطا الثاني
( بيَن متوسط >,0,ىل ىناك فروق ذات داللية إحصائيٍة عند المستوى ) -

الدرجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في االختبار 
 ؟الثاني المتوسطالتحصيمي لمادة العموم لطالب الصف 

 فرضيات الدراسة
 كاآلتي:لقد انبثق عن ىذا البحث فرضية صفرية واحده وىي  
( بين متوسط درجات >,0,ال يوجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

( جيجسو في التفكير الحاذقطمبة المجموعة التجريبية الدارسين لمادة العموم وفق استراتيجية )
ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة الدارسين لمادة العموم وفق الطريقة التقميدية عمى 

 العممي.  تحصيميم
 ةالدراســـحدود 

 تقتصر ىذه الدراسة في إجراءاتيا ونتائجيا عمى المحددات اآلتيَة: 
 الثاني المتوسط )بنين(.طالب الصِف  الحدوَد البشريَة: -
 .@9,8 – ?9,8الفصل الدراسي األول لسنة  الحدود الزمانية: -
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 العامِة في محافظِة نينوى. التابعَة لمديريِة التربيةِ  تغمبمدرسة  الحدود المكانية: -
 اتـــتحديد المصطمح

ىي عبارة عن طريقة اليدف يتم من خالليا منيا تعزيز أساليب التدريس:  -
المنياج الدراسي بأسموب مبمور ومتقن وىادف ذو معنى. ويضيف قيمة الى مخرجات العممية 

 (.>9,8التعميمية )محاسنة، 
تسببو طريقة تدريس معينة، ويكون ىو عبارة عن كمية التغير الذي األثر:  -

في نتائج التطور المعرفي لمطمبة. ويتم قياسو بزيادة تحصيميم الدراسي او نقصانو )القرشي، 
9,,;.) 

طالب، فيي  =إلى  ;تطّبق كمجموعات تتكّون من  استراتيجية جيجسو: -
وتتكّون ُىنا  (.9,88مبنّية عمى التكامل تعاوني بينيم الختالف قدراتيم ودرجاتيم )محسن، 

طالًبا توّزعوا لمجموعات خمس، بعدد ستة طالب لممجموعة ولدييم قدرات تحصيمية  ,:من 
 مختمفة. 
دراك المشكالتيحل بعض  الت فكير الحاذق: - حول  ثما يحد، ويساعد بفيم وا 

(.  وفي ىذا الموضع ىو التّفكير الحاذق لعّينة :,,9األشخاص بسرعة ودّقة وتركيز )زيتون،
 سة.الّدرا

ىم طالب السنة الثانية من المرحمة المتوّسطة  طالب الثاني المتوسط:  -
(. 9,88( عاًما )المولو ومعروف، :8-89والبالغ أعمارىم في أغمب الحاالت بين سن ال )

 وُىنا ىم طالب ىذه المرحمة من مدرسة تغمب لمبنين. 
 اإلطار الن ظري والد راسات الس ابقة

 اإلطار الن ظري
الفصل معموماٍت وتعريفات وشرح مفيد الستراتيجية جيجسو وتأثيرىا بالتّفكير  يقّدم ىذا

 الحاذق. كما يحتوي تعقيبات حول ما يتّم الحديث عنو من دراسات. 
 جيجسو ةاستراتيجي

تعاون بين الّطالب، ويتّم بتوزيعيم لمجموعات ليست متكافئة. وتيدف إلى تحسين 
الّتعميم وتطويره وتشكيل نشاط طالبي وتعميم تعاوني بين الّطالب وتقوية العالقات بين 

لغاء الحواجز والفوارق بينيم )جونسون وجونسون،  (. وقد ذكر الحيمة ?@@8الّطالب وا 
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نا ىو تقديم الموضوع وتقسيم الطالب إلى في الغالب إلى ( بأّن دور المعمم ىّ @@@8)
وتتّم مجموعات مكّونة من عدد قميل وغير متكافئ معرفيًّا. وُتطرح األسئمة عمى الّطالب 

رشادىم والّنظر إلى األمور الطارئة والعمل عمى حّميا معيم. ويتّم تقديم  مراقبتيم وتوجيييم وا 
( بأّن @@@8يم. وذكر جابر )ئداأم لّتحسين من تحصيميم و القصيرة لمّطالب وتقيمي االختبارات

والتّفاعل فيما بين أفرادىا واإلجابات وتقديميا. كما يقوم أفراد  االندماجكل مجموعٍة تقوم عمى 
المجموعة بتبادل األدوار وتقسيميا بينيم. واقترح البروفيسور أرسنو الّتعميم الّتعاوني بعام 

نياء لتعزيز الّطالب وتعاو  8<@8 بينيم ومن أجل تقوية شخصيتيم وتعاونيم،  االفتراقنيم وا 
 (. ;9,8غير متساوي )عبد الرحمن، ءكل مّنيا ذكا فيوقائمة بمجموعات 
 التفكيــــــر

يعبر عن التفكير بالعمميات الذىنية التي يقوم بيا عقل االنسان والتي تجعمو يقوم 
لفرد من التعامل بفاعمية أكبر لتحقيق بنمذجة العالم ويحاكيو من خالل عقمو. وتمكن ا

األىداف المطموبة، والخطط والرغبات. وىناك العديد من أنواع التفكير ومن ىذه األنواع 
التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، التفكير الحاذق، التفكير المتقارب، والتفكير المتباعد، 

ق الى التفكير الحاذق ودوره في والتفكير العممي وغيرىم الكثير. وفي ىذه الدراسة سنتطر 
 تطوير العممية التعميمية.
 التفكير الحاذق

م أفكار الّطالب وتصرفاتيم بشكل منّظم وتكتيكي من خاللو، وباستخدام طرق يتنظ
وأساليب متنّوعة. واالختيار في االختبارات وتنظيم أوقاتيم ومعموماتيم وطرق تفكيرىم وتفاعميم 

ويمعب  (.<@@8،معبد المنعمع زمالئيم ومحيطيم داخل الغرفة الّصفية وخارجيا )حسانين؛ 
ا في نجاح األفراد وتحسين وتطوير مستواىم الّتعميمي كما أّنو يعطي األفراد التفكير الحاذق دورً 

شعوًرا بالّتحكم في تفكيرىم. ويؤثر عمى ثقة الّطالب واألشخاص بأنفسيم ويؤثر عمى مستوى 
داء لدييم ألّنو ينّظم المعرفة، كما أّنو يقوم عمى اإلدراك ويحتاج من األفراد نشاًطا عقمًيا األ

وىو استجابًة ّسموكّيًة لألفراد الّذين يمتمكون خبرة وميارة والتّفكير بعمق  (. @@@8الزيود،كبيًرا )
أعمق وأدق. ويتميز أصحابو باألفكار العميقة والمرونة وحب  وما ىأو  اإلدراكلما ىو وراء 

االستطالع والوضوح وحمول لممعضالت وعدم اإلقرار فيما يتّم االستماع إليو أو تصديقو 
يزون بالّتحصيل الّدراسي الجّيد والِشخصية القوية والّتعاون مع زمالئيم. وأّنو نزعة توجد ويتم
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. ويقوم الفرد مختمفةفي المواقف والمواضيع وعند تقديم اجابات  وتميزىم بذكائيملدى األفراد 
ما ألّنو يحتوي إعادة الصياغة والتذكر )الصفار،  بتوظيفو لمخروج من مشكمة ما أو مسألة

9,,?    .)   
واإلصغاء  والتبادل باألفكارويتكون أيًضا من العزم والمثابرة والتصميم والّتساؤالت 

والتفكير المرن والعمل بدقة والّتعاون واالبتكار وحب االستطالع والعمل باستخدام الحواس 
دراك  (.?,,9)الصفار، ومن نتاجاتو أّنو يجعل األفراد يفكرون بعناية وبدقة لحل المشكالت وا 

طرق ووسائل مالئمة والّتصرف بطريقٍة رصينة وواقعّية وجّدية. كما أّن الّتالميذ يفيمون 
من معمومات وأفكار يحتاجون لفيميا  تحتويودروسيم ومناقشتيا والتّفكير بما 

 (.9,89)الحجازي،
 ةـــالس ابقالد راسات 

يتحّدث ىذا الجزء عن دراسات سابقة تمت وتحّدثت عن تفكير الّطالب الحاذق، 
. كما يحتوي ىذا الجزء عمى مؤشراِتيا ، مرتبة من األحدث الى األقدمواستراتيجية جيجسو

 ودالالتيا.
 أواًل: دراسات حول تفكير الطالب الحاذق

لمعرفة توّفر التفكير بشكل حاذق  ىدفت (0282سموم ومحمد ) دراسة .8
ألطفال المدارس األىمية والعامة بالرياض. واسُتخدام المنياج الوصفي وبتصميم مقياس لتفكير 

معّممة عشوائيًّا. وتوّصمت الباحثتين إلى أّن األطفال جميعيم  ,,8األطفال الحاذق، واختيرت 
   يمتمكون تفكيًرا حاذق في المدارس األىمية أو العامة. 

ىدفت الدراسة الى التعرف الى أثر توظيف قصص ( 0282دراسة )رجب،  .9
الخيال العممي في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي في مبحث العموم والحياة لدى طالبات 
الصف الخامس األساسي في محافظة غزة. حيث إلثبات فرضية الدراسة قامت الباحثة 

ار ميارات التفكير اإلبداعي ودليل المعمم القائم باستخدام أداة الدراسة وىي عبارة عن اختب
 ,<عمى قصص الخيال العممي في مادة العموم. واستخدمت الباحثة عينة دراسة تكونت من 

طالبة من طالبات الصف الخامس في مدرسة بدر األساسية، وقامت بتقسيم العينة الى 
ريقة االعتيادية، طالبة ودرسن ضمن الط >:مجموعتين األولى )ضابطة( وتكونت من 
طالبة ودرسن بإستخدام قصص الخيال.  >:والمجموعة الثانية )تجريبية( وتكونت من 
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وأظيرت النتائج أن استخدام قصص الخيال في العممية التعميمية ينمي كل من التفكير 
 العممي، التفكير الحاذق والتفكير اإلبداعي. 

تعرف عمى التفكير ىدفت الدراسة الى ال( 0282دراسة )عموان وجبور،  .:
الحاذق لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. وقد قامت الباحثة بإعداد مقياس لغرض التحقق من 

طالب وطالبة من المرحمة  ,,>أىداف الدراسة. وقد استخدمت الباحثة عينة تكونت من 
اإلعدادية لمفرعين العممي واألدبي. وبعد المعالجة اإلحصائية أظيرت النتائج أن اإلناث 

تمتعون بالتفكير الحاذق أكثر من الذكور. ويتمتع طمبة الفرع العممي بالتفكير الحاذق أكثر ي
 من طمبة الفرع األدبي. 

التالميذ  المعرفي، وتفكيرِرست عالقة التّفضيل دَ  (0221دراسة )الصفار،  .;
 طالب وطالبو. وظير أنّ  >,;وُطّبق عمى  االرتباطيالحاذق. لذا، وظِّف المنياج الوصفي 

 اجتماعيالتّفكير ليس مرتبط بجنس األفراد ذكور أو إناثًا وال بتخصصيم سواًء كان إنساني أو 
  وأّن أفراد عّينة الّدراسة يمتمكون تفكيًرا حاذًقا.

 ثانًيا: دراسات حول استراتيجية جيجسو  
ىدفت الى التعرف الى أثر تدريس مادة الفيزياء  (0281دراسة )السالمات،  .8

م استراتيجية جيجسو في تنمية الحس العممي والكفاءة الذاتية لطالب الصف وذلك بإستخدا
 ?>األول ثانوي. حيث أن الباحث اتبع المنيج شبو التجريبي واستخدم عينة دراسة تكونت من 

طالبًا من طالب الصف األول الثانوي، وقد قام بتوزيعيا بشكل عشوائي عمى مجموعتين. 
رسوا وفق الطريقة التقميدية أما المجموعة الثانية )التجريبية( المجموعة األولى )الضابطة( د

درسوا وفق االستراتيجية. وبعد اجراء التحميل اإلحصائي أكدت النتائج أن الطالب الذين درسوا 
وفق االستراتيجية قد تم تنمية الحس العممي والكفاءة الذاتية ليم. وبيذا يكون استخدام 

 دة الفيزياء لدى طمبة الصف األول ثانوي. استراتيجية جيجسو فعال في ما
األثر الستخدام فرضّية جيجسو لتنمية عادات العقل  (0282قانوع ) ةسادر  .9

طالًبا.   9=بعدد في غّزة لتالميذ الّصف التّاِسع، واستخدم المنياج التجريبي، ومجموعتين، 
وكان دليل المعمم أداة لتطبيق الّدراسة، باإلضافة الختبار، وظير أن ىناك تأثير 
 لالستراتيجية، وأوصى بدمج العادات العقمية في المنيج الّدراسي وذلك العتبارىا ىدف تربوي. 
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أثر االستراتيجّية عمى طالبات الّصف التاسع في  (0282القيسي  ) ةسادر  .:
طالبو، في مدرسة الزىراء في  9=ستخدمت منيجية شبو تجريبّية، وبعدد مادة الفيزياء. وا

 داء الّطالبات وتحصيمين تحّسن بشكل ظاىر.أمحافظة األنبار. واستخدام االختبار وظير أّن 
ىدفت الى دراسة أثر استخدام استراتيجية جيجسو ( 0283دراسة )المطوق،  .;

لدى طمبة الصف الثامن في مدينة غزة. حيث قام  في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو العموم
الباحث باتباع المنيج شبو التجريبي، واستخدم عينة دراسة تكونت من جميع طمبة الصف 

م، 9,89 –م 9,88الثامن في المدارس الحكومية في مدينة غزة، ولك من العام الدراسي 
ة الدراسة بإستخدام اختبار طالب وطالبة. وقام الباحث باختبار فرضي ?>8وبمغ عدد الطمبة 

(، واستخدم مقياس االتجاه نحو العموم وكانت قيمة ثباتو 8?.,التفكير الناقد والذي بمغ ثباتو )
(. وقد أظيرت النتائج أن الطمبة الذين درسوا ضمن استراتيجية جيجسو كان أدائيم ?<?.,)

 أفضل من الطمبة الذين درسوا ضمن الطريقة التقميدية. 
 ؤشرات ودالالت الد راسات الس ابقةمثالثَا: 

ضّمت الّدراسات بالتّفكير الحاذق وأظيرت دوره في درجات الّتالميذ وأّنو يمكن تطويره 
باستخدام طرق يمكن لممعّممين اتباعيا بالّنظر إلى الطالب الّذين يدّرسونيم وأّن ذلك يساعدىم 

تفادة منيا في معرفة كيفية تطبيق لتحسين ذاتيم وتعّمميم من أقرانيم والمشاركة. وتّم االس
توجد دراسات بعنوان ىذه الّدراسة في العراق. لذا، فإّنيا تعتبر  وال االستراتيجية ودراسة أثرىا.

األولى في عوانيا في دراسة تأثير استراتيجية جيجسو في التفكير الحاذق لمّطالب البنين في 
بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ىو إضافة الى ذلك فإن الفرق مدرسة تغمب في نينوى. 

استخدام متغيرين وىما التفكير الحاذق واستراتيجية جيجسو وتطبيقيم عمى نفس عينة الدراسة 
وذلك لبيان كفاءتيم معًا في دعم وتطوير العممية التعميمية بالتحديد لدى طمبة الصف الثاني 

 المتوسط.
جراءاته   منهج البحث وا 

جراءات التي اتّبعت لتحديد مجتمع البحث، وعينة البحث، ومدة يناقش الفصل اإل
 البحث وأداة البحث وصدق األداة، وثبات أداة البحث، واإلحصائيات المستخدمة.

 منهج الدراسة
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تحقيق لكل تتمكن من  قامت الباحثة بإتباع المنيج شبو التجريبي في الدراسة الحالية
أسموب التجربة العممية )االختبار التحصيمي( التي تظير  تىدف الدارسة حيث أن اعتمد

 العالقة لمتغيرات الدراسة.
 التصميم التجريبي

حتى يتم تحقيق اىداف الدراسة واختبار الفرضيات والقيام باإلجابة عمييا والوصول 
 (:8إلى النتائج لذا قامت الباحثة باعتماد تصميمًا تجريبيًا لمدراسة كما ىو مبين بالجدول )

 
 

 ريبي لمدراسةج( التصميم الت8جدول رقم )
 البعدي المتغير التابع المتغير المستقل القبمي المجموعة
 ختباراال التجريبية

 تحصيمي
استراتيجية جيجسو والتفكير 

 الحاذق
االختبار 
 التحصيمي

 ختباراال
 تحصيمي

 االعتيادية الضابطة
 

 الدراسةمجتمع 
في العراق، نينوى،  الثاني المتوسطمن طمبة الصف  الحاليةيتكون مجتمع الدراسة  

 مدرسة تغمب لمبنين. 
 الدراسةعينة 

قسمت  ثاني متوسط، بحيث الصف من طالب (ب )أ،ىي شعبتين عينة البحث: 
 : 9كمل في جدول 

 : عينة الدراسة0جدول 
 عدد الطالب المجموعة
 @9 )شعبة أ( التجريبية
 ,: )شعبة ب( الضابطة
 @> المجموع
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 الدراسةأدوات 
بمقايّيس، واختبارات من دراسات سابقة )المولو  والبعديّ -القبميّ اسُتخِدم االختبار 

(. وّأِعّد االختبار ?9,8، نعبد الرحم؛ <9,8؛ ابراىيم، ;9,8؛ حسونة، 9,88ومعروف، 
الخيارات، ويختار الّطالب واحدًا من أربع إجابات تدل عمى اجابتو  ةمتعددمن األسئمة 

عميو، وعمى  االستراتيجيةالصحيحة. وتّم إعداده عمى ثالثة أبعاد، ىي: التّفكير الحاذق وأثر 
 م.يزيادة استيعاب الّطالب، وعمى تحسّين التّفاعل والّتعاون بين

 
 

 مدة البحث
 @8/89/9,8إلى  @9,8/,8/8ترة الواقعة من ّطّبقت الّدراسة لمدة شيرين في الف

 .,9,9-@9,8في الفصل الدراسي االول لعام  وذلك
 متغيرات البحث

 :يما يمتحتوي ىذه الّدراسة عمى 
 أثر استراتيجية جيجسو في التّفكير الحاذق. المتغير المستقل: 

 التفكير الحاذق.  المتغير التابع:
 مادة البحث

. <9,8لمعام  االولى،منياج العموم لمّصف الثّاني المتوِسط الجزء االول، الطبعة 
 الفصمين: الثالث والّرابع. ،9. باإلضافة إلى الوحدة 8الوحدةمن  9و 8تحديّدا الفصمين 

 أداة البحث
تخصص المناىج، وفي طرق تدريس  عمى خبراء فيّعرضت األداة  صدق األداة:

 لمتأكيد صدق وتناسب االختبار.
أّنجز بطريقتين: األولى: إعادة االختبار وذلك بتطبيق األداة عمى  االختبار:ثبات 

أسبوعين قدِّم االختبار نفسو  وبانتياء( طالًبا خارج العينة؛ ولكن من المدرسة نفسيا، @9)
 .الّداخميّ  االتساقمعامل ثبات لنفس الّطالب. والثانية فتّم حسابيا ب

 العمميةتحكيم المادة 
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فقاموا بإعطاء اآلراء  والمناىج،أجرى ذلك محكمين مختّصين بأساليب الّتدريس، 
بسالمة الّمغة واألىداف واألساليب والوسائل واالختبار واالستبانة، ووضوح المعنى وسيولة 

 التطبيق.
 ةالمستخدم ةاألساليب اإلحصائي

 استخدمت األساليب االحصائية اآلتية: أسئمة الدراسة، لإلجابة عن
 ، والتباين.المعياري االنحراف ،الوسط الحسابي -
( لبيان داللة الفروق بين المتوسطات >,.,اختبار )ت( عند مستوى داللة ) -

 والمجدولة لمعرفة حجم األثر.  القيم المحسوبةالحسابية، ومقارنة 
 

 التجربةإجراءات تطبيق 
 الدراسة من خالل المرور بعدة إجراءات التي يجب اتباعيا وىي: تنشأ 
 مراجعة الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة. -
 .االطالع عمى مادة العموم لمصف الثاني المتوسط، المعتمد تدريسو -
 جيجسو والتفكير الحاذق. التعميمية المراد تدريسيا وفق استراتيجية فصولتحديد ال -
 تحديد مكان التطبيق )المدرسة(، والمادة التعميمية. -
 (. تغمبتحديد عينة الدراسة الرئيسة من مدرسة ) -
 تقسيم الطمبة إلى مجموعتين )ضابطة، وتجريبية(. -
 اجراء اختبار تحصيمي لمطمبة. -
 إجراء التحميالت اإلحصائية لمحصول عمى النتائج.  -
 وتقديم التوصيات الالزمة.عرض النتائج وتحميميا ومناقشتيا،  -

 عرض النتائج ومناقشتها
جيجسو بالتّفكير  الستراتيجيةيوجد أثر : النتائج المتعمقة بالهدف األول -

الحاذق لدى طالب الصف الثاني المتوسط بنين من مدرسة تغمب. وعند مستوى داللة 
 .:كما في جدول  النتائج وكانت ( ظيرت>,.,)

 استراتيجية جيجسو في التفكير الحاذق( احصائيات تأثير 3جدول )
 القيمة التائيةاالنحراف  التباينالوسط  المجموعة
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 الجدولية المحســـوبة  المعياري الحسابي
 @?0? =0@8 >0; ;0@8 الضابطة

 
90,: 

 @=0: <0: ;0>9 التجريبية
 
العالقة بين استراتيجية جيجسو، وتفكير : الن تائج المتعم قة بالهدف الث اني -

الّتالميذ الحاذق طردية لدى طالب الصف الثاني المتوسط لمبنين، فكمما ازداد مفعوليا عمى 
 النتائج أظيرت. ومن خالل ةاالستراتيجيالّتالميذ يزداد التفكير، وبذلك يتأثرون بشكل أكبر في 

أثر كبيًرا ليا في الّطالب وأّنيا ميّمة وذات أثر فّعال. لذا، فإّنو من الّضروري تذكير وتوجيو 
 الّطالب والمعّممين ألىميتيا لتحسين التّفكير، واالستيعاب، والّتعاون لدييم.

 االستنتاجات والت وصيات واالقتراحات
 االستنتاجات

حول  يما يمالباحثة تتقدم  ومن خالل الّنتائج الذي ظيرت بيذا البحث، فإنّ 
 استراتيجّية جيجسو:

 ليا أثر ايجابًيا كبيًرا بتفكير الّطالب الحاذق. .8
 تعّدل وتحّسن استيعاب الّطالب. .9
 بين الّطالب. والميارةُتشارك الخبرة العممّية  .:
 تنسج تعاون وتفاعل بين الّطالب. .;
 تزيد الّتحصيل الّدراسي لمّطالب. .>
 مستوى المتفوقين بتفاعميم مع األقل منيم بالّتحصيل الّدراسي. لم تؤثر .=
 يرغب الّطالب بتطبيقيا في دراسة مواد أخرى. .<
 تسّيل الميام عمى المعّمم في وقت تقديم الّدرس.  .?

 تقديمو من نتائج.  قما سببناًء عمى  يما يمتوصي الباحثة 
 الحاذق.استخدام استراتيجية جيجسو لزيادة التفكير  .8
 تطبيق تمارين باستراتيجية جيجسو لتطوير وتحسين التّفكير الحاذق. .9
 جيجسو لتحسّين التّفكير الحاذق في المراحل الّدراسية. ةاستراتيجيتطبيق  .:
 تفعيل الّتعاون بين الّطالب. .;
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 مناقشة استراتيجّيات قد يتم تطبيقيا لتحسين التّفكير لدى الّطالب.  .>
 اتـــــــــــــــاالقتراح

 وعمى ضوء ما سبق من نتائج وتوصيات، فإّن الباحثة تقترح االقتراحات التّالية:
 .مدرسية متعّددةتطبيق استراتيجية جيجسو في تدريس مواد  .8
 تطبيق اإلستراتيجية عمى ّطالبات ألّن طّبقت ّىنا عمى طالب ذكور فقط. .9

 قائمة المراجع
جغرافية مقترحة في األمن المائي العربي لتنمية (. وحدة <9,8إبراىيم، جمال. ) .8

المفاىيم المائية والوعي باألمن المائي والحل اإلبداعي لممشكالت لدي طالب التعميم الفني. 
 .9?:-@::(، 9) ?8مجمة العموم التربوية والنفسية: جامعة البحرين، 

ربية وعمم النفس، (. استراتيجية التدريس والتعمم: سمسمة المراجع في الت@@@8جابر، ) .9
 الكتاب العاشر، القاىرة، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع. 

(. التعمم الجماعي والفردي التعاون ?@@8ديفيد؛ جنسون، روبرت. ) جونسون، .:
 والتنافس والفردية. ترجمة محمد رفعت بيبات. مصر، القاىرة، دار الكتاب. 

. عربي-انكميزي –س عربي (. معجم مصطمحات عمم النف9,89مدحت. ) الحجازي، .;
 بيروت، دار الكتب العممية.

(. األسس العممية لمكرة الطائرة <@@8المنعم، حمد. ) حسانين، محمد صبحي؛ عبد .>
 القياس. مصر، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر.  وطرق

(.إثراء وحدة في الجغرافيا بأىداف التربية المائية وأثرىا في ;9,8حسونة، تياني. ) .=
المائي لدى طالبات الصف التاسع األساسي. رسالة ماجستير منشورة.  ي تنمية الوع
من  ,9,9مايو  9بتاريخ  االسترجاعغّزة.  تم  اإلسالمية،  الجامعة

 http://hdl.handle.net/020222090022/91290 
التعميمي نظرية وممارسة. عمان، دار المسيرة  (. التصميم@@@8الحيمة ، محمد . ) .<

 والتوزيع.  لمنشر 
(. أثر توظيف قصص الخيال العممي في تنمية ميارات التفكير @9,8رجب، أفنان. ) .?

اإلبداعي في مبحث العموم والحياة لدى طالبات الصف الخامس األساسي بمحافظة غزة. 

http://hdl.handle.net/20.500.12358/19572
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المناىج وطرق التدريس، الجامعة اإلسالمية، )رسالة ماجستير منشورة(، كمية التربية، قسم 
 غزة.
 (. عمم النفس العام. األردن، عمان، دار المسيرة.;,,9الريماوي، محمد، وآخرون. ) .@

 (. التعمم والتعميم الصفي . األردن : دار الفكر لمنشر.@@@8الزيود، نادر. )
اتيجية جيجسو (. أثر تدريس الفيزياء بإستخدام استر ?9,8السالمات، "محمد خير". ) .,8

في تنمية الحس العممي والكفاءة الذاتية الُمدركة لدى طالب الصف األول الثانوي. مجمة 
الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية، قسم المناىج وطرق التدريس، جامعة الطائف، 

 السعودية.
(. التفكير الحاذق لمطفل من وجية نظر معممات @9,8منى؛ محمد، سوزان. ) سموم، .88
. تم ?;-8;،99الحكومي واألىمية. العراقية المجالت األكاديمية العممية ،  اض الري

من  ,9,9مايو  ;8اريخ تب االسترجاع 
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=992099 

اذق وعالقتو بالتفضيل المعرفي والقدرة عمى حل (. التفكير الح?,,9الصفار، رفاه. ) .89
 المشكالت لدى طمبة الجامعة. أطروحة دكتوراة، كمية التربية، جامعة بغداد.

(. فعالية برنامج قائم عمى استراتيجية المفاىيم الكرتونية ?9,8عبدالرحمن، نجالء ) .:8
الطفولة والتربية،  في تنمية الوعي المائي لدى طفل الروضة. جامعة أسيوط مجمة دراسات في

(> ،)8-=?. 
(. التفكير الحاذق لدى طمبة المرحمة اإلعدادية. =9,8عموان، سالي؛ جبور، ىديل. ) .;8

 مجمة كمية التربية لمبنات، قسم العموم التربوية والنفسية، جامعة بغداد، العراق.
( في تدريس Jigsaw(. أثر استخدام استراتيجية جيجسو )<9,8قانوع، بالل. ) .>8
م لتنمية بعض عادات العقل لدى طالب الصف التاسع بغزة. الجامعة اإلسالمية بغزة. العمو 

من  ,9,9مايو  88رسالة ماجستير منشورة. تم االسترجاع بتاريخ 
10275.pdf-https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book 

(. أثر استخدام طريقة التعميم المبرمج عمى  ;,,9قرشي، اعتماد محمد. )ال .=8
التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات لدى تمميذات الصف االول بمكة المكرمة. )رسالة 

 ماجستير غير منشورة،( كمية التربية، جامعة ام القرى، مكة المكرمة.

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=178311
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-10275.pdf
https://www.mobt3ath.com/uplode/book/book-10275.pdf
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( في تحصيل Jigsaw) (. أثر استخدام إستراتيجية جيجسو>9,8القيسي، سميرة. ) .<8
مادة الفيزياء وعمميات العمم لطالبات الصف األول المتوسط. مجمة كمية التربية األساسية، 

من  ,9,9مايو  89. تم االسترجاع بتاريخ =<8->;8(، 99)98
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=920091 

(. أثر استخدام التعمم المبرمج عمى تحصيل طمبة الصف >9,8محاسنة، عمر. ) .?8
الخامس األساسي في منياج التربية المينية. مجمة دراسات العموم التربوية، كمية التربية، 

 جامعة البمقاء، األردن.
اذق وفًقا لتفضيل الّسيادة المخّية الّنصفية (. التفكير الح9,88محسن، بسمة. ) .@8

الميارات الدفاعية لالعبي الدوري الممتاز لكرة الطائرة. تم االسترجاع  وعالقتو بدّقة أداء 
 aIdhttps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&=00923من  ,9,9/>/; بتاريخ 

في تنمية  (Gigsaw)(. أثر استخدام استراتيجية جيجسو :9,8المطوق، ىاني. ) .,9
التفكير الناقد واالتجاه نحو مادة العموم لدى طمبة الصف الثامن بغزة. )رسالة ماجستير 

 منشورة(، كمية التربية، قسم المناىج وطرق التدريس، الجامعة اإلسالمية، غزة. 
ستراتيجية التكامل التعاوني لممعمومات المجزأة )الجيجسو (. ا@9,8نوري، سعيد. ) .98
(Jigsaw.  ResearchGate من موقع. ,9,9مايو  >. تم استرجاعو بتاريخ  

https://www.researchgate.net/publication/332879375_astratyjyt_altka
ml_altawny_llmlwmat_almjzat_aljyjswj_igsaw 

 المالحق
االختبار القبمي والبعدي لقياس أثر استراتيجية جيجسو عمى التّفكير الحاذق لدى طالب 

 الّصف الثاني المتوسط 
 اختر االجابة الصحيحة مما يمي:

 ............. ىي األساس لتكوين المركبات الكيميائية.  .8
 أ. اآليونات                                ب. العناصر
 ج. النيرتونات                             د. البروتونات 

.ىو "ذرة أو مجموعة ذرات فقدت أو اكتسبت الكتروًنا أو أكثر فتحمل شحنات كيربائية 9
 موجبة في حالة الفقدات أو أيونات سالبة في حالة الفقدان". 

https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=102214
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=33706
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 أ.اإللكترون                                       ب. األيون
 الكربون                                       د. البروتين ج. 
 . ........... ىي جسيمات متناىية جًدا في الّصغر وتحمل شحنة سالبة. :

 أ. اإللكترون                                       ب. األيون 
 ج. العنصر                                       د. البروتون

..........ىي جسيمات متناىية في الّصغر تستقر ضمن الّنواة، وىي متعادلة . .....;
 الّشحنة. 

 أ. اإللكترونات                                     ب. النيترونات 
 ج. البروتونات                                      د. الكربونات

د من األلكترونات تتحّرك في أغمفة تبعد . تتكون ال ............ من نواة في مركزىا، وعد>
 مسافة كبيرة جدًّا نسبيًّا عن الّنواة. 

 أ. الكربونات                                    ب. الّذرة
 ج. البروتونات                                 د. العنصر

 
 العناصر الّنبيمة تكون...... .=
 ة باإللكترونات.ذراتيا ذات أغمفة خارجية ممموء . أ
 ذراتيا ذات أغمفة داخمية ممموءة باإللكترونات. . ب

 ج. ال شيء مما ذكر 
 د. جميع ما ذكر 

.   اإللكترونات التي تكتسبيا الّذرة أو تفقدىا أو تساىم بيا أثناء دخوليا في تفاعل كيميائي <
 تسّمى ب .............

 ب. البروتونات        أ. الكترونات التكافؤ                        
 ج. العنصر                                        د. الذرة

 . ................... ىي قوة جذب كيربائية تربط بين أيونين محتمفين في الّشحنة. ?
 أ. اإللكترونات                                   ب. الّرابطة األيونية 

 د. الذرة                        ج. األيون                
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 . الصيغة الكيميائية لمركب ىيدروكسيد الصوديوم ىي:@
 Nazoب.                                        NaOHأ. 
 Naoeد.                                      NaWoج. 
. المركبات ................ تتكّون عندما تتشارك مجموعة من الّذرات في الكترونات ,8

 التكافؤ بحيث يكون الغالف الخارجي لكمييما ممتمّئا. 
 أ. اإللكترونية                                        ب.  التساىمية   

 د.   الذرية ج. األيونية                                          
 . من خواص المركبات الّتساىمية ما يمي:88

 أ. توصيل الكيرباء.                             ب. قابمية الذوبان ضعيفة
 ج. درجات غميان وانصيار مختمفة               د. جميع ما ذكر

.  الرابطة ........................ ىي قوة ترابط بين جزيئ يحتوي عمى ذرة ىيدروجين 89
 وبين زوج من األلكترونات غير مرتبط بجزيئ آخر أو في نفس الجزيئ. 
 أ. األلكترونية                                      ب. الييدروجينية 

 د. النووية           ج. األيونية                              
13.  Na CI الصيغة التالية صحيحة ألّن؟ 

 أ. الصيغة خاطئة
 ب. مجموع أعددد األكسدة يساوي صفر. 

 . -:8ج. مجموع اإللكترونات يساوي 
 د. جميع ما ذكر.

 . قانون حفظ الكتمة ينّص عمى:;8
متفاعمة = كتل المواد أ.   كتل المواد المتفاعمة + كتل المواد جميعيا    ب. كتل المواد ال

 الناتجة
 ج. كتل المواد الناتجة = كتل المواد المنسحبة     د. الشيء مما ذكر

. ........................ىو تغّير كيميائي يتضّمن كسر روابط موجودة بين جزئّيات >8
 المواد المتفاعمة وتكوين روابط جديدة بين جزئيات المواد الّناتجة. 

 ب. التفاعل الكيميائي                            أ. النواة       
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 ج. البروتونات                             د. الذرة
. ........................ ىو تفاعل مادة مع كمّية وافية من األوكسجين محّررة كمية =8

 كبيرة من الطاقة عمى شكل ضوء أو حرارة. 
 ب. تفاعل اإلحتراق           أ. البروتينات                     

 ج.  الذرة                                   د. الكربون
 
 

 . تنتج طاقة ....................عند تفاعل باعث لمحرارة يحدث عند احتراق الخشب.<8
 أ. ضوئية                                   ب. خشبية 

 ج. ضوئية وحرارية                          د. الشيء مما ذكر 
.  مخاليط تتجّمع مكّوناتيا وتتكّتل وال يمكن رؤية مكوناتيا بالعين المجّردة مثل الخرسانة ?8

 والصمصة والحميب.
 أ.  المخاليط الغير متجانسة                 ب. المخاليط المتجانسة 

 د. المركبات                    ج. األيونات             
 يمي: . من أنواع المخاليط المتجانسة ما@8

 أ. المعمقات                                   ب. المستحمبات 
 ج. الغرويات                                 د. جميع ما ذكر

 . العممية التي تتم لتكوين المحمول تسّمى:,9
 ب. األيون                         أ. عممية الّذوبان    

 ج.النواة                                      د. الذرة
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