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 2أثر استخدام اسرتاتيجية التعلم النشط جيقسو
على التحصيل الدراسي يف مادة احلاسب وتقنية 

 املعلومات لدى طالب الصف الثاني املتوسط

 

 ** أحمد بن زيد بن عبد العزيز آل مسعد       * أحمد بن عبد الخالق بن صالح خلف

 

  

شط )جيقسوامللخص
َّ
علِم الن  إلى الكشف عن أثِر استخداِم استراتيجيِة التَّ

ُ
 البحث

َ
ِ في مادة الحاسب وتقنية  2_ هدف

حصيل الدراس ي  ( على التَّ

 املنهج شبه التجريبي؛ لقياس أثر املتغير املستقل: التدريس باستخدام استرا
ُ

 تيجية املعلومات لدى طالب الصف الثاني املتوسط، وانتهَج البحث

َِق قب 2جيقسو
ب 
ُ
َد من صدقه وثباته، وط ِ

 
ؤك ا وتُ  البحث التي كانت اختباًرا تحصيليًّ

ُ
ْت أداة ِ

عد 
ُ

ِنِة على املتغير التابع: التحصيل الدراس ي، وأ
ا على عي  ليًّ

مجموعتين متساويتين:   ( طالًبا؛ مقسمين إلى50البحث من طالب الصف الثاني املتوسط بمتوسطة اإلمام السوس ي في مدينة الرياض التي بلغت )

َِق  2مجموعٍة تجريبيٍة درسْت باستخدام استراتيجية جيقسو
ب 
ُ
، ومجموعٍة ضابطٍة درسْت بالطريقِة االعتياديِة، وبعد التأكد من تكافؤ املجموعتين ط

لت البياناُت باستخدام األساليب اإلحصائية املناسبة، ِ
 
ا للمجموعتين، وُحل حصيليُّ بعديًّ فأظهرِت النتائُج وجوَد فروٍق ذاِت داللٍة إحصائية  االختباُر التَّ

( بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية، وطالب املجموعة الضابطة في مجمل االختبار التحصيلي البعدي، وعند جميع α = 0.05عند مستوى )

 من التوصيات، من أهمها: أ
ٌ

مْت مجموعة ِ
د 
ُ
يمكن أن تسهم في زيادة  2ن استخدام استراتيجية جيقسو مستويات بلوم لصالح املجموعة التجريبية، وق

حصيل الدراس ي.   التَّ

 : تعليم الحاسب، هرم بلوم، استراتيجيات التدريس. الكلمات املفتاحية
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 في  الدراس ي التحصيل على  2جيقسو النشط التعلم استراتيجية استخدام أثر 

 املتوسط  الثاني الصف طالب لدى املعلومات وتقنية الحاسب مادة
 . املقدمة 1

ُيعَرف هذا العصر بعصر السرعة، فهو يتميز بالتغيرات السريعة       

، وكمياٌت  واملتالحقة في كافة املجاالت، ويتبع هذه السرعة انفجاٌر معرفيٌّ

 من املعلومات ساهمت الثورة التقنية فيه بشكل ملحوظ، والحاسب 
ٌ
ضخمة

ية بالغة وتأثير على اآللي هو األداة الرئيسة في قيادة هذه الثورة؛ ملا له من أهم

أسلوب الحياة وكيفية التعامل معها، و يرى املتتبع لهذه التغيرات وتطورها 

تأصَل جذور الحاسب اآللي في مختلف املجاالت العلمية والعملية من خالل 

الحصول على املعارف وتنمية القدرات وزيادة اإلنتاجية عن طريق توظيف 

 تقنياته وتطبيقاته املتعددة.

للحاسب اآللي تأثيًرا في مجال التعليم، فقد قامت وزارة التعليم باعتماده  إن     

كمادة تعليمية من أجل تحقيق هدف أساس ي يتمحور حول استخدام 

املتعلمين للحاسب اآللي بشكل يتناسب مع واقع التطوير الذي تسعى إليه، 

 في ذلك الجوانب املعرفية، واملهارية، والوجدانية، كما أس
ً
هم بظهور مراعية

م 
ُّ
عل م باإلنترنت، والتَّ

ُّ
عل م املدار بالحاسب، والتَّ

ُّ
عل أنماط تعليمية حديثة؛ كالتَّ

ل تحدًيا كبيًرا 2[. وذكر بدوي ]1اإللكتروني وغيرها ] ِ
 
ر ُيمث وُّ

َ
ط [ أنَّ هذا التَّ

يواجه القائمين على التعليم؛ حيث يرون أن األسلوب املالئم ملواجهته يكون 

يب وطرق تعليمية تتميز بالحداثة وتواكب متطلبات العصر باستخدام أسال

وطبيعة املتعلمين وتحقق الجودة املطلوبة في العملية التعليمية، وأن على 

 للتفكير، وأن يطوروا 
ً
ا جديدة

ً
الجيل الجديد من املتعلمين أن يتقنوا طرق

ِمْن  فهَمُهْم لتعقيداِت الحياة الحديثة، ويتفاعلوا معها بطريقٍة ُتمكُنهم

رٍق تتيُح 
ُ
املشاركة اإليجابية كأفراٍد مسؤولين في املجتمع، وأْن يتمَّ تعليَمُهْم بط

ِهْم وهوياِتهم الشخصية في بيئٍة خاليٍة نسبًيا من املخاطر. كما  ِ
لهم تطويَر نمو 

 قرني ]
ُ
 يكون 3دعْت زبيدة

ُ
 من التعليم بحيث

ً
م بدال

ُّ
عل [ إلى التركيز على التَّ

ُم هو ِ
 
تعل

ُ
شجع على  امل

ُ
محوَر العملية التعليمية، وأْن ُتصمَم املناهُج بطريقٍة ت

ِم نشطة متعددة ومتنوعة تحث املتعلمين على 
ُّ
استخدام استراتيجياِت تعل

الة، وتنمية قدراتهم وشخصياتهم، والقدرة على  املشاركة اإليجابية والفعَّ

ة وتحليلها التعبير عن آرائهم حول الظواهر العلمية والقضايا املجتمعي

م النشطة وحرَصه على 
ُّ
عل ِم الستراتيجيات التَّ ِ

 
عل
ُ
ومناقشتها. كما أنَّ إتقاَن امل

فاعِل مع الطالب أثناء أدائها له دوٌر كبيٌر في نجاحها  مها والتدرِب عليها والتَّ ِ
 
تعل

 [. 4وتحقيق األهداف املنشودة ِمْنها ]

ُوِجَد أنَّ تغييَر املنهِج  وباستقراء واقع تدريس الحاسب والوقوف عليه     

ْت إلى    بين رؤية املنهج وبين واقع امليدان التربوي؛ أدَّ
ً
وتطويَره قد أحدث فجوة

صعوبة تطبيق طرق التدريس املالئمة ملناهج الحاسب، حيث إن أهم 

التحديات التي تواجه املعلمين هو اختيار الطريقة املالئمة لتقديم املحتوى 

[، ولتقليص تلك 5َن شخصيٍة ُمتكاملٍة للطالب ]الدراس ي بما يضمن تكوي

الفجوة َعَمَد عدٌد من الباحثين في مادة الحاسب إلى عمِل دراساٍت حوَل 

م النشط املختلفة على عدة مراحل دراسية، 
ُّ
عل توظيف استراتيجيات التَّ

ومعرفة أثرها على تحصيل الطالب، وتنميِة قدراتهم، ففي دراسة آل مسعد 

ستخدمْت 6]
ُ
 استراتيجية تدريس األقران )املزاملة( وأثرها على التحصيل في [ ا

مقرر الحاسب واستخداماته في التدريس لدى طالب كلية التربية بجامعة 

م 11امللك سعود، وفي دراسة الحسن ]
ُّ
عل ستخدمْت استراتيجية التَّ

ُ
[ ا

نت التعاوني وأثرها في دافعية الطالب واكتسابهم مهارات الحاسب اآللي، وكا

على مستوى طالب املرحلة الجامعية، وفي املرحلة الثانوية استخدم الدوسري 

[ استراتيجية الصف املقلوب وأثره على التحصيل الدراس ي 4وآل مسعد ] 

لتعلم البرمجة لدى طالب الصف األول ثانوي في مقرر الحاسب، وفي املرحلة 

نية لتنمية [ الخرائط الذهنية االلكترو 7املتوسطة استخدم الزهراني ]

 املفاهيم العلمية لدى طالب الحاسب.

شير إلى االهتمام املتزايد باستخدام استراتيجيات      
ُ
إنَّ ما سبَق ِمْن دراساٍت ت

ظري، والعملي؛  م النشط وأهميتها في عملية تعليم الحاسب بجانبيه: النَّ
ُّ
عل التَّ

ِم من خالل تفعي ِ
 
م لدى املتعل

ُّ
عل لها ودعمها للتعلم كونها ترسخ عملية التَّ

الذاتي في الحصول على املعلومات واكتساب املهارات وتكوين االتجاهات 

 [. 8والقدرة على حل املشكالت ]

علِم النشط العديَد ِمن االستراتيجيات التي ُتؤدي إلى اختصار الوقت  إنَّ للتَّ

 والجهد لتحقيق األهداف املنشودة، والحصول على نتائج إيجابية، وِمْن أجل 

ذلك هناك بعُض الشروط املهمة؛ كأْن تكوَن ذاِت صلة بالتدريس بشكل عام، 

 مع النظريات الحديثة في التعليم، 
ً
وبالحاسب اآللي بشكل خاص، ومتوافقة

 باألهداف التربوية والسلوكية املرغوبة، وأن تتميز باملرونة الكافية، 
ً
ومرتبطة

 عند استخدامها، كما ترا
َ
احة َر الرَّ ِ

 
عي الفروق الفردية للطالب، وأن ُتوف

 [،  9,10وتضمن مشاركتهم اإليجابية والفعالة ]

م النشط في   
ُّ
عل  التي يقوم عليها التَّ

ُ
ة  هي األرضيَّ

َ
ويرى الباحثان بأنَّ التقنية

حالة الرغبة بمواكبة التطور، وذلك من خالل استخدام االستراتيجيات 

م املختلفة والقائمة على الت
ُّ
عل قنية وخصوًصا في مادة الحاسب ومصادر التَّ

 اآللي؛ حيث يصعب شرح التقنية من دون استخدامها. 

م  2وتمثُل استراتيجية جيقسو
ُّ
عل أحد االستراتيجيات النشطة القائمة على التَّ

م النشط، وتمتاز بسهولة التطبيق، 12, 11التعاوني ]
ُّ
عل [، التي تلبي شروط التَّ

ها تعتمد على التعاون واملشاركة وتناسب طالب املرحلة املتوسطة؛ كون 

ي الجوانب املعرفية، وتساهم في بناء الشخصية ] ِ
ُز 13اإليجابية، وُتنم  ِ

عز 
ُ
[، وت

علم الذاتي ]   مسمياٍت؛ منها: التكامل 14التَّ
ُ
[، ولهذه االستراتيجية عدة

م 
ُّ
عل التعاوني للمعلومات املجزأة، واستراتيجية األحجية، واستراتيجية التَّ

 للعبة 15ي القائم على مجموعة الخبراء ]التعاون
ً
يْت بهذا االسم نسبة ِ

[، وُسم 

( التي تتجمع أجزاؤها لتكتمل الصورة التي تشبه Jigsawالصور املركبة )

اعتماد الطالب على بعضهم، وذلك عن طريق تقسيم املهام التعليمية بينهم، 

[. وقد نشأت فكرة استراتيجية جيقسو 16وتحديد تفاعل الزمالء في الفريق ] 

( وطالبه في Aronsonفي بداية السبعينات من القرن املاض ي لدى أرنسون )

ئ جامعة تكس ِ
اس وجامعة كاليفورنيا، عندما كان يحاول تأسيَس طريقٍة ُتهد 

ْت إلعاقة عملية  حدة التنافس والعنصرية املتأججة بين الطالب التي أدَّ

ا من األعراق واألجناس، 
ً
التعليم في مدارس أوستن؛ حيث كانت تضم خليط

ا ٍ هادٍف وفعَّ
عاوني 

َ
ٍ ت
ٍل ونشٍط قام ولالنتقال من جو التنافس املشحون إلى َجو 

أرنسون بتقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة متباينة في أفرادها سواء في 

العرق أو الجنس أو القدرات، وقد أدى ذلك لقيام الطالب بمهامهم بعيًدا عن 
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( ليطورها Slavin[، ثم جاء بعد ذلك سالفين )17الحساسية الشخصية ]

 فيها ، ووجُه االختالِف بين ا2ويطلق عليها اسم جيقسو
َ
لطريقتين أنَّ الثانية

 تقويِم املجموعِة بتقويِم األفراد ]
ُ
 إلى بعض البحوث 18ربط

ُ
[. وتجدُر اإلشارة

والدراسات التطبيقية التي دمجت االستراتيجيتين مًعا بوصفهما استراتيجية 

 [.jigsaw"11 [واحدة تحت مسمى جيقسو" 

من خالل عدة  2و[ طريقة تنفيذ استراتيجية جيقس19وقد وضح غونزاليس ]

 خطوات إجرائية هي: 

 ( طالب لكل مجموعة.6-4تقسيم الطالب إلى مجموعات من )  -1

( أجزاء، بحيث يكون عدد األجزاء 6-4تقسيم محتوى املادة العلمية إلى ) -2

 من 
ً
مساوًيا لعدد أفراد املجموعة، وقد يكون الجزء هذا موضوًعا أو فقرة

ا، أو مورًدا موجوًدا على اإلنترنت، ونحو الكتاب املدرس ي، أو منشوًرا علميً 

 ذلك.

َم؛  -3 ِ
س 
ُ
إعطاء كل فرد في املجموعة جزء خاص به من املحتوى الذي ق

ِ ُمشاركٍة أو تفاعٍل مع أفراد 
ي 
َ
لقراءته ودراسته بشكل مستقل، وِمْن دون أ

م بتعلي -الحًقا  -مجموعته أو املجموعات األخرى، وُيتوقُع أْن يقوم هذا الفرُد 

 بقية أفراد املجموعة هذا الجزء.

انتقال الطالب من املجموعة األساسية إلى مجموعة الخبراء )األشخاص  -4

 األفكاِر، 
ُ
الذين يتشاركون نفس الجزء من املحتوى(، وفيها تتُم مقارنة

ِة، والعمُل مًعا إلعداِد  وتصحيُح املفاهيِم الخاطئِة، وتعزيُز املفاهيِم الهامَّ

 جزء الخاص بهم.تقريٍر عن ال

لُّ فرٍد بنقل ما تعلمه لبقية  -5
ُ
عودة الطالب ملجموعاتهم األساسية؛ ليقوَم ك

أعضاء مجموعته، وفي أثناء ذلك يقوم أفراد املجموعة باالستماع إليه، 

وتدويِن املالحظاِت بعنايٍة وتقديم األسئلة له، ثم تتابُع األدواُر بينهم، وبذلك 

َم تقريًرا من خالل يكون الجميُع قد استعرَض  دَّ
َ
، َوق

ً
 كاملة

َ
طلوبة

َ
 امل

َ
املادة

ن املالحظاِت، وسأل األسئلة.  البحث واملناقشة، وشارك بفعالية، َوَدوَّ

ُم بتقديِم اختباٍر شامٍل لكامِل املادِة العلميِة  -6 ِ
 
عل
ُ
التقويم الفردي: يقوم امل

أكِد من فهم جميع   الطالب ملا تعلموه.)األجزاء التي تم تقسيمها(؛ وذلك ِللتَّ

التقويم الجماعي: يتم من خالل حساب املتوسط الحسابي ملجموع درجات  -7

 أفراد املجموعة التي تحصلوا عليها من خالل التقويم الفردي.

تكرار الخطوات السابقة لدروٍس أو ُمحتوياٍت أخرى في نفس الوحدة املراد  -8

يتم التقويم الفردي  تعلمها من خالل هذه االستراتيجية، وفي كل مرة

غيراِت والتحسن في مستوى األفراد، واإلعالن عن  والجماعي؛ لقياس التَّ

 موقف املجموعات، واملجموعة األعلى بينهم.

[ بدمج 20وملواكبة تطورات العصر الحديث قام كورداكي وسيمبوس ] 

استراتيجية جيقسو مع الحاسب من خالل تطبيق االستراتيجية عبر فصول 

ال لطالب مقرر علوم الحاسب افتراضي م الفعَّ
ُّ
عل ِدَمْيِن نظاَم إدارة التَّ

ْ
ة ُمْسَتخ

 بأحد املدارس الثانوية. 

م االلكتروني قدم كويو       
ُّ
عل وفي تطبيق آخر الستراتيجية جيقسو في التَّ

 عمٍل في مؤتمر )21وبيقز ]
َ
 innovations in teaching learning (ITL[ ورقة

 من التحديات التي قد تواجه  يشرح آلية تطبيقهم
ً
َم مجموعة لها، كما قدَّ

م اإللكتروني، ومنها: التنظيم املسبق للمجموعات، 
ُّ
عل التطبيق في بيئة التَّ

وإعداد األنشطة التعاونية املناسبة عبر االنترنت، ووضوح التعليمات 

 وخطوات التنفيذ، واإلطار الزمني للتطبيق، وتوفر أدوات االتصال املتزامنة

 وغير املتزامنة لدعم تعاون الطالب.

وقد أظهرِت العديُد من الدراسات األثَر اإليجابيَّ الستخدام استراتيجية      

التي هدفْت  [22على التحصيل الدراس ي؛ كدراسة تكدال وسونميز ] 2جيقسو

على تحصيل طلبة الصف  للكشف عن تأثير استخدام استراتيجية جيقسو

نة مكونة من  ِ
السادس في تدريس مهارات الحاسب وبقاء أثر تعلمهم، على عي 

( طالًبا في الصف السادس بمدرسة أدانا الحكومية في تركيا، والتي أشارت 55)

نتائُجها إلى أنَّ الطالَب الذين تعلموا بواسطة جيقسو لديهم درجاُت تحصيٍل 

الذين تعلموا بالطريقة التقليدية، كما لم يتم  أعلى بكثيٍر من الطالب في

م. 
ُّ
عل  العثور على فروقات في درجات اختبار بقاء أثر التَّ

لٌّ من لياو، وغريسولد، وبورتر ]
ُ
[ ملعرفة 23وفي دراسٍة مسحيٍة قام بها ك

تصورات طالب ومعلم مقرر علوم الحاسب في جامعة كاليفورنيا في سان 

حول تعلمهم باستخدام استراتيجية جيقسو،  دييغو بالواليات املتحدة

واستخدَما املنهج الوصفي، وقد ُجمعت البياناُت ِمْن خالِل استبانة إلكترونية 

مكونٍة ِمْن مجموعٍة من أسئلِة االختيار ِمْن ُمتعدد، ومقاييس التقييم على 

نٍة مكونٍة من ) ِ
املسح ( طالًبا من املستوى الثالث والرابع. وأشارْت نتائج 41عي 

إلى أنَّ استخدام استراتيجية جيقسو يتطلب جهًدا إضافًيا إلعداِد األنشطِة 

ُه ُيؤدي إلى زيادِة مشاركة الطالب، كما أنَّ ) %( 72وتنسيقها في الصف؛ لكنَّ

لْت العملية التعليمية.  من املشاركين رأوا بأن استراتيجية جيقسو سهَّ

كشف عن أثر استخدام استراتيجية [ إلى ال24وهدفْت دراسة زهية زيتون ]     

جيقسو في تنمية ثالٍث من مهارات التفكير اإلبداعي؛ هي: املرونة، واألصالة، 

 
ُ
والطالقة لدى طالبات كلية التربية بجامعة األمير سطام بن عبد العزيز حيث

قْت مقياَس )تورانس( للتفكير  ، كما طبَّ  املنهَج التجريبيَّ
ُ
استخدمت الباحثة

نٍة ُمكونٍة من )اإلبداعي ع ِ
، وقد أظهرت نتائج الدراسة فاعلية 74لى عي 

ً
( طالبة

استخدام استراتيجية جيقسو وأثرها اإليجابي في تنمية التفكير اإلبداعي 

 ومهاراته.

[ التي هدفت إلى معرفة فاعلية استراتيجية 18ودراسة حسان والكبيس ي ]

املتوسطة في  في التحصيل ومرونة التفكير لدى طالب املرحلة 2جيقسو

الرياضيات في املدارس النهارية التابعة ملديرية تربية في محافظة األنبار 

 الدراسة من )
ُ
نة ِ

 موزعين، وكان من نتائجها: 48العراقية، وتكونت عي 
ً
( طالبا

ٍة عند مستوى ) ِ
( في متوسط اختبار α=  0.05وجوُد فروٍق ذاُت داللٍة إحصائي 

مْت باستخدام التحصيل، ومرونة التفكير بين  ِ
 
ُعل

ُ
املجموعتين التجريبية التي ت

 ، والضابطة )التقليدية( لصالح املجموعة لتجريبية. 2استراتيجية جيقسو

ت أثَر استخدام استراتيجيات 25وفي دراسة اليتيم ومالك ]      [ التي تقصَّ

م التعاوني: استراتيجية عمل الطالب في فرق متباينة التحصيل
ُّ
عل ( STAD) التَّ

Student Teams-Achievement Divisions  ستاد"، واستراتيجية التكامل"

التعاوني "جيقسو"، واالستراتيجية التكاملية "ستاد وجيقسو" على مستويات 

تحصيل طالبات الصف األول ثانوي العلمي في مادة الكيمياء بمحافظة أربد 

؛ لقياس مستويات التحصيل122في األردن، على عينة من )
ً
املتدني،  ( طالبة

واملتوسط، واملرتفع حسب تصنيف بلوم، وقد أظهرت النتائُج األثَر الكبيَر 

للطريقة التقليدية في املستوى املتدني، في حين ارتفع األثُر في استراتيجية 

"ستاد" ليشمل املستويين: املتدني واملتوسط، وكذلك ارتفَع األثُر في 

ويات الثالث من التحصيل، استراتيجيتي جيقسو والتكاملية ليشمل املست

الِث إلى ارتفاعها في 
َّ
وأشارْت قيُم متوسطاِت أداء الطالبات في املستويات الث

التكاملية عنها في جيقسو، كما أظهرت نتائُج التعليم باستخدام 

االستراتيجيات األربع في كل مستوى أن هناك أثًرا مرتفًعا لجميع 
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نت املتوسطاُت أعلى في التكاملية االستراتيجيات في املستوى املتدني، وكا

وجيقسو، ثم ستاد، ثم الطريقة التقليدية، أما في املستويين املتوسط واألعلى 

م التعاوني وبفارٍق ذي داللة 
ُّ
عل فقد أصبَح األثُر أكثَر لصالح استراتيجيات التَّ

ُه بقي متساوًيا في االستراتيجية  ٍة عن الطريقة التقليدية؛ إال أنَّ ِ
إحصائي 

 لتكاملية وجيقسو.ا

 هدفْت للكشف عن أثر استخدام 12كما أجرى قامبري ويوسف ]     
ً
[ دراسة

املعتمدة على الحاسب على تحصيل الطالب في مادة  2استراتيجية جيقسو

 على طالٍب من الصف الثاني 
ُ
قِت هذه الدراسة ِ

ب 
ُ
م، وط

ُّ
عل الفيزياء وبقاء أثر التَّ

 ثانوي، تم اختيارهم من أربع مدار 
ُ
نة ِ

س ثانوية مختلفة بمينا بنيجيريا، على عي 

( طالًبا، وأشارت النتائُج إلى أنَّ طالَب املجموعة التجريبية 80ُمكونٍة من )

( كان أداؤهم أفضل، كما أبقت االستراتيجية على مفاهيم الفيزياء 2)جيقسو

لفترة أطول من طالب املجموعة الضابطة، كما أظهرت النتائُج أثًرا كبيًرا 

باستخدام الحاسب على أداء الطالب، وأوص ى  2ستراتيجية جيقسوال 

ِ الفيزياء في استخدام هذه االستراتيجية؛ لتعزيز 
الباحثان على تشجيع ُمعلمي 

 أداء الطالب. 

[ إلى قياس فعالية استخدام استراتيجية 26وهدفْت دراسة نيفين البركاتي ]     

ات الصف الخامس جيقسو في تدريس الرياضيات على تحصيل طالب

نٍة مكونٍة من ) ِ
قْت على عي  ِ

ب 
ُ
 من 60االبتدائي في مكة املكرمة، وط

ً
( طالبة

( في مكة املكرمة، وقد أظهرت نتائج 82الصف الخامس في االبتدائية )

الدراسة وجود أثر إيجابي الستخدام استراتيجية جيقسو في تحصيل طالبات 

 م، ما عدا: التحليل والتقويم.املجموعة التجريبية عند جميع مستويات بلو 

[ التي هدفت 27وعلى نقيض ما سبق من نتائج جاءت دراسة هاينز وبيرجر ]

م التعاوني جيقسو على التحصيل والدافعية لطالب 
ُّ
عل للكشف عن أثر التَّ

الصف الثاني عشر نحو مادة الفيزياء، التي طبقت في أحد املدارس الثانوية 

 من )بأملانيا، وكانت عينُتها مك
ً
( طالًبا، لتشير نتائُجها إلى أنه ال وجود 137ونة

فروق بين متوسط درجات الطالب الذين تعلموا باستخدام جيقسو 

)تجريبية( والطالب الذين تعلموا بالطريقة التقليدية )ضابطة( في التحصيل 

الدراس ي، بينما ظهرت فروق في مقياس الدافعية نحو املادة لصالح املجموعة 

 .التجريبية

م التعاوني 28وكذلك دراسة شعبان ]      
ُّ
عل [ التي هدفْت للكشف عن أثر التَّ

على االستيعاب القرائي، واكتساب املفردات، والدافعية  2باستخدام جيقسو

بقت في مدرسٍة ابتدائيٍة خاصٍة في بيروت، على 
ُ
نحو اللغة اإلنجليزية، التي ط

، ولم توضح الن44عينة من )
ً
ا في االستيعاب القرائي، ( طالًبا وطالبة

ً
تائج فروق

ا في الدافعية نحو قراءة اللغة 
ً
واكتساب املفردات، بينما أظهرْت فروق

 . 2اإلنجليزية لصالح املجموعة التي درست باستخدام جيقسو

واتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة من حيث منهجية البحث املتبعة، 

ِ حيث اتخذْت أغلُب الدراساِت السابقِة 
جريبيَّ أو شبَه التجريبي   املنهَج التَّ

منهًجا رئيًسا لها، الذي يقوم على تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين: األولى: 

تجريبية، واألخرى: ضابطة؛ الكتشاف أثر االستراتيجية أو فاعليتها، باستثناء 

.23دراسة لياو وآخرون ]  [ التي اعتمدْت املنهَج الوصفيَّ

ٍر تابع،  كما اتفق       ِ
حصيَل كُمتغي   مع الدراسات التي تناولْت التَّ

ُ
البحث

مَّ في البحث الحالي ]
َ
[، 25, 26بعضها اعتمده كمتغير تابع وحيد مثلما ت

راٍت أخرى، وهي  ٍر تابع باإلضافة إلى ُمتغيَّ حصيَل كُمتغيَّ وبعضها اعتمدْت التَّ

ى التحصيل، وتختلف تتشابه مع البحث الحالي في قياس أثر االستراتيجية عل

، كذلك اختلف [29, 27, 12, 18التابعة األخرى ]في قياس األثر على املتغيرات 

[، ودراسة 24[، ودراسة زيتون ]23البحث الحالي مع دراسة لياو وآخرون ]

راٍت ُمختلفة، تباينت بين اتجاهات، وتنمية 28شعبان ] [، التي اعتمدت ُمتغيَّ

 مهارات، واكتساب مفاهيم.

َق في       ِ
ب 
ُ
وتباينت الدراسات السابقة في اختيار مراحلها التعليمية، فمنها ما ط

ق 23[، ولياو وآخرون ]24املرحلة الجامعية؛ كدراستي زيتون ] ِ
ب 
ُ
[، ومنها ما ط

 حسان والكبيس ي ]27, 12, 25في املرحلة الثانوية ]
ُ
[  18[، وجاءْت دراسة

 التطبيق ف
ُ
 للبحِث الحالي ِمْن حيث

ً
 مشابهة

ُ
قْت بقية ِ

ب 
ُ
ي املرحلة املتوسطة، وط

 [.29, 28, 26الدراسات في املرحلة االبتدائية ]

[، من حيث تطبيقها 26[، والبركاتي ] 24وتشابه البحث مع دراستي زيتون ]     

عْت أدواُت الدراساِت السابقة بين  في اململكة العربية السعودية، وقد تنوَّ

عية، ومقاييس لالتجاه، واختبارات اختباراٍت تحصيليٍة، ومقاييس للداف

للتفكير اإلبداعي، ومرونة التفكير، ومهارات التواصل الرياض ي، واالستيعابي 

ْستخدمْت االستبانات. وتشابه البحث الحالي  
ُ
القرائي وإكساب املفردات، كما ا

مع الدراسات السابقة التي اعتمدت االختبار كأداٍة لقياس التحصيل؛ علًما 

ِدَمت في الدراسات السابقة، بأن االختبار 
ْ
ات التحصيلية هي أكثُر أداٍة اْسُتخ

 كما لم تتفق الدراساُت في أحجام العينة.

كذلك تنوعت التخصصات التعليمية في الدراسات السابقة؛ فمنها ما هو 

 بالحاسب اآللي بشكل مباشر ]
ٌ
[، ومنها َمْن استخدم الحاسب 22, 23مرتبط

 في 12ساعدٍة ]اآللي وتطبيقاته كوسيلٍة م
ُ
عت الدراساُت الباقية [، في حين تنوَّ

مجاالٍت قريبٍة من تخصص الحاسب اآللي؛ كالعلوم بفروعها، والرياضيات، 

 [.24[، وأخرى في التقويم التربوي ] 28ودراسة وحيدة في اللغة اإلنجليزية ]

، 2ويمكن مالحظة اهتمام الباحثين باستخدام استراتيجية جيقسو      

 التركيز على املتعلمين النسجام
ُ
ها مع متطلبات العصر الحديث، من حيث

ا، ومحاولة معرفة أثرها عليهم في مختلف املراحل الدراسية من 
ً
ذكوًرا وإناث

زْت عليها هذه الدراسات بشكٍل أكبر عن 
َّ
عدة جوانب، ومن الجوانب التي رك

حصيل الدراس ي، وهذا يعكس أهميُتُه بالنسبة ل لباحثين من غيره جانُب التَّ

مختلف الدول والثقافات، وكذلك بالنسبة للتوجهات الحديثة لوزارة 

التعليم، كما اهتم بعٌض منهم بتجربة استخدامها مع استراتيجيات أخرى، 

بقْت في املرحلة  –أيًضا  -واملقارنة بينها. ومما يالحظ 
ُ
 الدراسات التي ط

ُ
قلة

 -على حد علمهما-باحثان املتوسطة بعكس املراحل األخرى، كما لم يجد ال

 تناولْت موضوَع استخدام استراتيجية جيقسو
ً
ِ  2دراسة

في مادة الحاسب بأي 

 
ٌ
مرحلٍة دراسيٍة في اململكة العربية السعودية، وعلى النطاق العربي دراسة

بقْت مع الحاسب، وكانْت في املرحلة الثانوية، وهي دراسة دعاء أبو 
ُ
 ط

ٌ
واحدة

ف على فعالية مدونٍة إلكترونية توظف استراتيجية [، وكانت للتعر 30خاطر ]

جيقسو في تنمية املفاهيم الحاسوبية ومهارات اتخاذ القرار لدى طالبات 

الصف الحادي عشر بغزة، وعليه تتضح أهمية البحث الحالي في قياس أثر 

في التحصيل الدراس ي في مادة الحاسب  2استخدام استراتيجية جيقسو

طالب الصف الثاني متوسط، واستكشاف واقع   وتقنية املعلومات لدى

 عن أهمية تطبيق هذه 
ً

مستوياته، ونتائج ذلك على املعلم واملتعلم، فضال

م الحديث واملتمركز حول املتعلم. 
ُّ
عل  االستراتيجية في دعم عملية التَّ

 دراسة مشكلة ال .2

ا من العناية بطرق التدريس التي جاءْت ضمن أحد أهداف    
ً
انطالق

ْت على "تحسين املناهج  عليم العام التي نصَّ االستراتيجية الوطنية لتطوير التَّ
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م الطالب" ]
ُّ
[، 31وطرق التدريس وعمليات التقويم بما ينعكس إيجاًبا على تعل

م والتع
ُّ
ٍ من 32ليم ]وأهميِة إملام املعلمين باستراتيجياِت التعل

ل 
ُ
[، وتأكيِد ك

ُه في ظل املطالب امللقاة على عواتق 6[ وآل مسعد ] 33الحسن ]  [ على أنَّ

املعلمين، والتنوع في احتياجات الطالب، ينبغي تبني االستراتيجيات التعليمية 

م النشط ونشرها، وما الحظه النفيعي ] 
ُّ
عل عزز التَّ

ُ
[ 35[، والصاعدي ] 34التي ت

م النشط ال يرقى للمستوى من أن تطبيق امل
ُّ
عل علمين الستراتيجيات التَّ

 إلى ما أشارْت به هياء الرشيدي ]
ً
[ إلى وجود ضعف واضح 5املطلوب، إضافة

 لعدة 
ً
في تطبيق معلمي ومعلمات الحاسب اآللي لالستراتيجيات الحديثة نتيجة

ى عوامٍل؛ منها: عدم الفهم الواضح لدمج التقنية في التعليم، والتعود عل

استخدام استراتيجيات تقليدية، والشعور بالقلق عند محاولة التجديد، مع 

عدم انكار جهود بعض املعلمين واملعلمات في استخدام االستراتيجيات 

الحديثة؛ إال أنَّ ذلك ال يعكس واقع طرق التدريس. وعلى الرغم من أنَّ كثيًرا 

م النشط من الدراسات أثبتت األثر اإليجابي الستخدام استراتيج
ُّ
عل يات التَّ

[إال أنَّ هناك ضعًفا في مفاهيم علوم 4, 33, 6على التحصيل الدراس ي ]

الحاسب لدى طالب الصف الثاني متوسط تحديًدا، باإلضافة إلى ضعٍف عاٍم 

 ضعفهم في 
َ
بالنسبة ملستوى طالب املرحلة املتوسطة في مادة الحاسب نتيجة

[ إلى وجود 30 دعاء أبو خاطر ][، وقد أملحْت 7تحليل املحتوى وتنظيمه ]

فجوٍة كبيرٍة بين ما يتعلمه الطالب في مادة الحاسب وبين واقع حياتهم اليومي 

 لضعف ملحوظ في توظيف الطالب ملا يتعلمونه في مواجهِة ُمشكالٍت 
ً
نتيجة

 على قلة الدراسات التي 
ً
 بحاجٍة إلى لقرار مناسب، عالوة

َ
حياتية أو مواقف

في مادة الحاسب وخصوًصا في  2ستراتيجيات جيقسوتناولت استخدام ا

اململكة العربية السعودية، فتزايَد الشعور باملشكلة والحاجة لبحثها، وتتحدُد 

م النشط 
ُّ
عل  البحث في التعرف على أثر استخدام استراتيجية التَّ

ُ
مشكلة

على التحصيل الدراس ي في مادة الحاسب وتقنية املعلومات لدى  2جيقسو

 ف الثاني املتوسط. طالب الص

 الدراسة أسئلة أ. 

 عن السؤالين التاليين: 
ُ
 أجاب البحث

هل توجد فروق بين متوسطي درجات التحصيل الدراس ي للمجموعة  -1

التجريبية التي درسْت: وحدة شبكات الحاسب واإلنترنت باستخدام 

، واملجموعة الضابطة التي درست بالطريقة املعتادة 2استراتيجية جيقسو

مستويات بلوم: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقويم،  عند

 (؟ α = 0.05واالبتكار عند مستوى الداللة )

هل توجد فروق بين متوسطي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة  -2

ٍ عند مستوى الداللة )
ل 
ُ
ك
َ
 (؟ α = 0.05الضابطة في التحصيل ك

 دراسة أهداف الب. 

م النشط 
ُّ
عل  للكشف عن أثر استخدام استراتيجية التَّ

ُ
 هذا البحث

َ
هدف

على التحصيل الدراس ي في وحدة شبكات الحاسب واإلنترنت من  2جيقسو

مادة الحاسب وتقنية املعلومات لدى طالب الصف الثاني املتوسط عند 

ر، مستويات بلوم: التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتقويم، واالبتكا

حصيل الدراس ي.   وفي مجمل التَّ

 دراسة أهمية الج. 

م النشط من االتجاهات 
ُّ
عل تنبع األهمية النظرية للبحث الحالي من كون التَّ

التربوية الحديثة التي تجعل من املتعلم محوًرا للعملية التعليمية، وألن 

 الحاسب اآللي أصبح ركيزة أساسية في مختلف مجاالت الحياة؛ وبالتالي فإنَّ 

ُه  ُز من أهمية البحث، كما أنَّ ِ
تقديَم استراتيجيات مناسبة لتعليمه أمٌر ُيعز 

م؛ 
ُّ
عل ُم إثراًء للفكر الذي يسود األوساط العلمية حول تحسين نمط التَّ ِ

ُيقد 

 وذلك بإضافة معرفة جديدة. 

 معلمي  الحاسب من خالل      
ُ
ومن الناحية التطبيقية يمكن استفادة

م النشط جيقسو
ُّ
عل في وحدة شبكات الحاسب  2املمارسة الستراتيجية التَّ

واإلنترنت، واملشرفين من خالل توجيه املعلمين ملمارستها وتدريبهم عليها، 

م الحديثة في تخصص املناهج، واالستناد 
ُّ
عل والباحِثين في استراتيجيات التَّ

 على هذا البحث ونتائجه في بحوثهم.

 لدراسة حدود اد. 

نٍة من طالب الصف الثاني املتوسط بمتوسطة اإلمام  ِ
اقتصر البحث على عي 

يِن يعمل 
َ
السوس ي لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض؛ ألنَّ أحد الباحث

معلًما بها، ولتوفِر اإلمكانات املناسبة من معمل وعدد أجهزة متوافق مع عدد 

جري التطبيُق في الطالب، وخدمة االتصال باإلنترنت داخل املعمل، وق 
ُ
د أ

ه، مقتصًرا على الوحدة األولى من 1440 -1439الفصل الدراس ي األول لعام 

كتاب الصف الثاني املتوسط التي بعنوان: شبكات الحاسب واإلنترنت؛ 

ٍ مناسب في الجزء النظري والعملي؛ لتطبيق استراتيجية 
م 
َ
الحتوائها على ك

.، وإمكانية قياس مستويات بلوم امل 2جيقسو
ً
 عرفية كافة

 دراسةمصطلحات اله. 

م النشط )
ُّ
عل (: هي كل املمارسات Active Learning Strategyاستراتيجية التَّ

التي يقوم بها املعلم أو الطالب داخل الصف وخارجه؛ بهدف جعل الطالب 

 الطالُب في أنشطة ثرية 
ُ
 ينخرط

ُ
ا في املهام التعليمية حيث

ً
 وانهماك

ً
أكثر فعالية

ويبذلون فيها جهًدا ذهنًيا وتجبرهم على التفكير فيما يعملون أو  ذات معنى،

 [. 36يتعلمون ]

 إجرائًيا بأنها: كل املمارسات التي يقوم بها املعلم واملتعلم داخل      
ُ
رف عَّ

ُ
وت

الصف وخارجه، التي تحقق أهداف وحدة شبكات الحاسب واإلنترنت من 

اس نتائجها بواسطة االختبار ، ويتم قي 2خالل استخدام استراتيجية جيقسو

عد.
ُ
 التحصيلي امل

م Jigsaw2 Strategy) 2استراتيجية جيقسو
ُّ
عل (: هي أحد استراتيجيات التَّ

م فيها الطالب إلى مجموعات غير متجانسة، مكونة من ) ( 4-6التعاوني ُيقس 

ُز على  ِ
 
طالب، وكل املجموعات لها نفس املوضوع، وكل طالب في املجموعة ُيرك

عين من املوضوع، ويشارك الطالب مجموعة أخرى من الطالب الذين جزء م

يشاركونه نفس الجزء الذي ركز عليه "مجموعة الخبراء"، ثم يعود ملجموعته 

 األصلية ليشاركهم ما تعلمه، ثم يقدم املعلم تقويًما فردًيا  

 [. 16وجماعًيا ]

عرَّف إجرائًيا بأنها: تشكيل مجموعات تعاونية نشط      
ُ
ة تضم كل مجموعة وت

( طالب، حيث يوكل لكل طالب جزء من وحدة شبكات الحاسب 4-6)

يُّ طالٍب آخَر 
َ
 -في نفس املجموعة  -واإلنترنت؛ ليركز عليه ويفهمه، وال ُيعطى أ

هذا الجزء، مما يجعل الطالب خبيًرا في الجزء الخاص به، ثم يعاد تنظيم 

ن لهم نفس الجزء من كل املجموعات بحيث تضم كل مجموعة الخبراء الذي

مجموعة، ثم يتشاركون ما تعلموه مع بعضهم البعض، ويستعدون لتعليم 

بقية أفراد املجموعات األصلية لهم، وبعد ذلك يعاد تنظيم املجموعات إلى ما 

لُّ طالٍب بنقل الِخْبَرِة التي تعلمها ملجموعته؛ 
ُ
كانت عليه في البداية، ثم يقوم ك

ُم جميُع أفر  ِ
 
، وفي النهاية يتم التقويم حيث ُيل

ً
اد املجموعة باملوضوع كامال

بشكل فردي وجماعي من قبل املعلم، وتطبق هذه الخطوات مع طالب 
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املجموعة التجريبية من الصف الثاني املتوسط في مادة الحاسب وتقنية 

 املعلومات. 

غلول واملحاميد Academic achievementالتحصيل الدراس ي ) فه الزَّ (: عرَّ

 ما يتعلمه الطالب بعد مروره بالخبرة التعليمية؛ ملعرفة 37]
ُ
[ بأنه محصلة

مدى نجاح االستراتيجية التي يضعها املدرس لتحقيق أهدافه وما يصل إليه 

 من معرفة. 

 إجرائًيا بأنه: ما يتحصل عليه الطالُب من معلومات، ويقاس من خالل 
ُ
وُيعرَّف

التحصيلي البعدي في وحدة شبكات الحاسب درجات الطالب في االختبار 

 واإلنترنت.

 . إجراءات الدراسة 3

 لدراسة منهج اأ. 

ِ الذي يقوم على أساس العالقة السببية 
جريبي  اْعُتِمَد املنهُج الكميُّ ِشْبُه التَّ

، 2بين متغيرين؛ أحدهما: مستقل، وهو املتمثل في استراتيجية جيقسو

لتحصيل الدراس ي وفق مستويات تصنيف بلوم واآلخر: تابع، وهو املتمثل في ا

ل )التذكر عدَّ
ُ
االبتكار(؛ الذي يعتمد  -التقويم  -التحليل -التطبيق –الفهم  -امل

 
ُ
على القياس القبلي والبعدي ملجموعتي البحث التجريبية والضابطة؛ حيث

 باستخدام استراتيجية جيقسو
ُ
ة  التجريبيَّ

ُ
، وُدرسِت 2ُدرسْت املجموعة

 
ُ
 بالطريقِة املعتادِة التي يكون فيها املعلم هو محور العملية  املجموعة

ُ
الضابطة

التعليمية فيلقن الطالب، ويستخدم معهم أسلوب التوضيح العملي حيث 

 الطالُب بعد ذلك املهاَم املطلوبة 
ُ
ذ ِ
يعرض املحتوى على أجهزة العرض، وُيَنف 

 لطبيعِة البحث بشكٍل ُمستقل. وُيعدُّ هذا املنهُج أكثُر األساليِب من
ً
اسبة

 وأهدافه.

نته الدراسةمجتمع ب.  ِّ
 اوعي 

وَن ُمجتمُع البحث من جميع طالب الصف الثاني املتوسط في مدرسة 
َّ
تك

اإلمام السوس ي التابعة ملكتب التعليم بشمال الرياض للعام الدراس ي 

( فصوٍل 7( طالًبا، ُموزعيَن على )198هـ، ويبلُغ عدُدهم ) 1440/ 1439

 البحث من )دراسية، 
ُ
نة ِ

ونْت عي 
َّ
( طالًبا من طالب الصف الثاني 50وتك

ٍة من فصلين دراسيين من فصول املدرسة،  ختيروا بطريقٍة قصديَّ
ُ
املتوسط ا

ُل املجموعة التجريبية، ويضم )2-7هما: الفصل ) ِ
 
( طالًبا، 25( الذي ُيَمث

ُل املجموعة الضابطة، ويضم )2-5والفصل )
 
 ا. ( طالبً 25( الذي ُيمث

 دراسةمتغيرات الج. 

تغيرات املستقلة في طريقة التدريس، وهي: التدريس باستخدام 
ُ
ْت امل

َّ
تمثل

 للمجموعة التجريبية، والتدريس باستخدام الطريقة  2استراتيجية جيقسو

 االعتيادية للمجموعة الضابطة.

ابُع في التحصيل الدراس ي املرتبط بالجانب امل ُر التَّ تغيَّ
ُ
َل امل

َّ
مث

َ
عرفي والعملي وت

لوحدة شبكات الحاسب واإلنترنت في مادة الحاسب وتقنية املعلومات، مقاًسا 

ل   عدَّ
ُ
ٍ يقيس املستويات املعرفية لتصنيف بلوم امل

باستخداِم اختباٍر تحصيلي 

(Revised bloom's taxonomyالتحليل -التطبيق -الفهم -(: )التذكر- 

 االبتكار(. -التقويم

، وهي ُمتغيراٌت مستقلة ال تدخل ضمن املعالجة وأخيًرا: 
ُ
راُت الضابطة تغيَّ

ُ
امل

 من 
ُ
ها تكوُن جزًءا من التصميم التجريبي للبحث، والهدف التجريبية؛ ولكنَّ

يِن 
َ
ضبِطها هو تقليُل الخطِأ الناتِج عن تأثيرها، وِمْن أجِل ذلك قام أحُد الباحث

جربِة ِمْن خالل بتدريِس مجموعتي البحث، كما قام بزيادِة زم ِن تنفيِذ التَّ

إجراِء االختباِر على املجموعتين بعد أسبوٍع من نهايِة تدريس الوحدة 

دة؛ لتقليل أثر االختبار القبلي. حدَّ
ُ
 الدراسية امل

 املعالجة التجريبية

 )أشارك العالم شبكات 
ُ
ِتْيَرْت وحدة

ْ
خ
ُ
من أجل البدء في تنفيذ التجربة ا

تاب الحاسب وتقنية املعلومات للصف الثاني الحاسب واإلنترنت( من ك

 موضوعات؛ هي: شبكات الحاسب، واإلنترنت، 
َ
املتوسط، وقد شِملت أربعة

عرف على عنوان ) (، IPوأمن املعلومات، ومشاركة املجلدات والطابعات والتَّ

ِ موضوٍع ُيعطى في الحصة الدراسية إلى خمسِة أجزاٍء؛ ألنَّ 
ل 
ُ
مَّ ُوز َِع محتوى ك

ُ
ث

وزيُع عد ، وروِعَي التَّ
ً
جربِة كان خمسة َد أفراد املجموعة الواحدة في هذه التَّ

قويِم الفردي للمجموعة  ْت اختباراُت التَّ ِعدَّ
ُ
الزمنيُّ ملوضوعاِت الوحدة، كما أ

ُم في نهاية كل حصة دراسية؛ لربط التقويم الفردي  التجريبية؛ إذ كانْت ُتقدَّ

 تمَّ احتساُب درجِة املجموعة للمجموعة التجريبية بالتقويم الج
ُ
ماعي؛ حيث

 من خالِل متوسِط درجاِت أفرادها.

 دراسة أداة الد. 

ٍ لقياس 
ان بإعداِد اختباٍر تحصيلي 

َ
من أجِل إعداد أداة البحث قاَم الباحث

درجة تحصيل طالب الصف الثاني املتوسط في وحدِة )أشارك العالم شبكات 

ٍ، متبعيَن اإلجراءات الحاسب واإلنترنت(؛ الستخدامه كاخت
ٍ َوَبْعِدي 

ْبلي 
َ
باٍر ق

 التالية:

 االختباُر لقياس  -1
َ
تحديد الهدف العام من االختبار التحصيلي؛ حيث هدف

درجة تحصيل طالب الصف الثاني املتوسط في وحدة أشارك العالم شبكات 

الحاسب واإلنترنت في مادة الحاسب وتقنية املعلومات، عند مستويات هرم 

ل اآلتية: )التذكر عدَّ
ُ
 االبتكار(. -التقويم -التحليل -التطبيق -الفهم -بلوم امل

ظري والعملي للوحدة الدراسية،  -2 ة في الجزأين: النَّ ِ
تحديُد األهداف السلوكي 

ِ درٍس 
ل 
ُ
 موضوعاِت ك

ُ
مَّ القياُم بتوزيِع األهداِف على املوضوعات، ثم تصنيف

ُ
ث

 
ُ
ل، وبعد ذلَك وضُع جدوِل مواصفاٍت لبناء بحسب مستوياِت هرم )بلوم( امل عدَّ

 االختبار.

ستخدُم في  -3
ُ
وَن االختباُر التحصيليُّ امل

َّ
صياغة فقرات االختبار وتنظيمها: تك

البحث من جزأين، هما: جزٌء نظري ِصْيغْت فقراُتُه بطريقة أسئلة االختيار 

ْت فقر 
َ
اُتُه في صورة املتعدد، وأسئلة مفتوحة اإلجابة، وجزٌء عملي ِصْيغ

 الطالب على تطبيق ما ُدِرس.
َ
درة

ُ
ٍة تقيُس ق ِ

 خطوات إجرائي 

إعداد تعليمات لالختبار التحصيلي، ونموذِج إجابٍة للجزء النظري في هذا  -4

 عن 
ً
 الطالِب في الجزء العملي عبارة

ُ
حصيلي، بينما تكوُن إجابة االختبار التَّ

ِ خطوات يقوم بتنفيذها على جهاز الحاسب، ثم 
ل 
ُ
ُم باملرور على ك ِ

 
عل
ُ
يقوُم امل

 
ٌ
لَّ سؤاٍل في الجزء العملي عبارة

ُ
 إنَّ ك

ُ
طالٍب إلعطائه الدرجة املستحقة؛ حيث

 يحصل على درجة، وإذا لم 
َ
 املطلوبة

َ
ة همَّ

ُ
ذ الطالُب امل ة، فإذا نفَّ ِ

عن ُمهم 

 ينفذها يحصل على درجة صفر.

 ألهداف التي تقيسها.توزيع الدرجات وربط جميع فقرات االختبار با -5

ل مع فقرات  -6 عدَّ
ُ
توزيع األهداف على املوضوعات ومستويات هرم بلوم امل

 االختبار التي تقيسها.

ل. -7 عدَّ
ُ
 توزيع فقرات االختبار على كل مستوى من مستويات هرم بلوم امل

 ضبط أداة البحث

ُه، وحساب معامل الصعوبة      
َ
ِ وثبات

ويتضمُن صدَق االختبار التحصيلي 

ِ ُعِرَض على 
حصيلي  حقِق من صدق االختبار التَّ والتمييز لفقرات االختبار، وللتَّ

لب ِمْنُهم 
ُ
مين التربويين واملختصين في تدريس الحاسب اآللي، وط ِ

 
حك

ُ
عدٍد من امل
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أي حوَل مدى وضوِح فقراِتِه  أكُد من إبداُء الرَّ ومدى مناسبتها لألهداف، والتَّ

سالمة الصياغة اللغوية، ووضوُح الفقرات وشموليُتها مع وضع التعديالت 

ْجِرَيت 
ُ
واالقتراحات التي يمكُن من خاللها تطويُر االختبار، وبناًء عليها أ

 بعِضها، 
ُ
َر نمط ِ

ي 
ُ
َحْت لغوًيا، وغ ِ

التعديالُت الالزمة لبعِض الفقرات، وُصح 

ْت تسُع فقرات، وبذلك أصبح عدُدها الكليُّ )وُحِذ 
َ
 من ) 29ف

ً
(، وبعد 38( بدال

التحقق من صدق املحكمين وإجراء التعديالت على االختبار التحصيلي، تم 

ونٍة من ) 
َّ
نٍة استطالعيٍة ُمك ِ

ا على عي  نِة 26تطبيقه ميدانيًّ ِ
( طالًبا ال ينتمون لعي 

ملعرفة الصدق الداخلي البحث، ثم حساب معامل االرتباط بيرسون؛ 

لالختبار، حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية 

للمستوى الذي تنتمي إليه الفقرة، باإلضافة لحساب معامل االرتباط بين 

املستوى والدرجة الكلية لالختبار، وتراوحت معامالُت االرتباِط ملستوى 

(، 0.638، 0.459ستوى الفهم ما بين )(، ومل0.726، 0.523التذكر ما بين )

، 0.515(، وملستوى التحليل ما بين )0.624، 0.498وملستوى التطبيق ما بين )

(، وملستوى االبتكار ما بين 0.620، 0.483(، وملستوى التقويم ما بين )0.624

(، كما تراوحْت معامالُت االرتباِط بين مستوياِت االختباِر 0.572، 0.478)

ة ما بين )والدرجِة ال ِ
لي 
ُ
دة 0.735، 0.608ك ِ

(، وجميُعها معامالُت ارتباٍط جي 

 على ارتفاِع معامالِت االتساق الداخلي، كما يشير إلى  38]
ً
[، وهذا ُيعطي داللة

 [.39مؤشراِت صدٍق مرتفعٍة ُيمكُن الوثوُق بها في تطبيق االختبار التحصيلي ]

ْس      
ُ
ِ ا

 ولقياس مدى ثبات االختبار التحصيلي 
ُ
ة ِ
ْصفي  ِ

 الن 
ُ
جزئة ِدَمْت التَّ

ْ
ُتخ

(Spilt Half( ما بين ِ
حصيلي  ، 0.783(، وقد تراوحت معامالُت ثباِت االختبار التَّ

ة )ألفا( )0.818 ِ
لي 
ُ
 معامل الثباِت الك

ُ
 0.826(، كما بلغْت قيمة

ُ
(؛ وهي درجة

؛ إ ِ
حصيلي  عدُّ ثباٍت ُمرتفعٍة ُيمكُن الوثوُق بها في تطبيِق االختبار التَّ

ُ
ذ ت

 حينما يبلُغ معامُل ثباِتها )
ً
دة [. كما 40( فما فوق ]0.67االختباراُت جيَّ

ِدَمْت معادلة كيودر 
ْ
ْسُتخ

ُ
(، وكانت Kuder-Richardson 21ريتشاردسون ) –ا

( وهي درجة ثبات مرتفعة يمكن 0.812قيمة معامل الثبات الكلية )ألفا( )

 [. 38الوثوق بها في تطبيق االختبار التحصيلي ]

وأظهرِت النتائُج أن معامالت سهولة فقرات االختبار تراوحْت ما بين       

 ألغراض 76.9، 26.9)
ً
(، وهذا يدلُّ على أنَّ فقرات االختبار تعد ُمناسبة

[. كما جاءْت معامالُت التمييز لعبارات االختبار في نطاِق تمييٍز 41البحث ]

 تقبُل فقرة االختبار إذا لم ي
ُ
د؛ حيث ِ

[،  42( ]0.30قل معامُل تمييِزها عن )جي 

مييز لفقرات االختبار ما بين ) (. كتابة 0.81، 0.39وقد تراوحْت معامالُت التَّ

ا.  املراجع رقميًّ

وَن االختباُر التحصيليُّ في صورته النهائية من )
َّ
 29وتك

ً
مة  وُمقسَّ

ً
 ُمرتبة

ً
( فقرة

ا بالجزء النظري واحتوى  ، 24على )  على سؤالين: األول كان خاصًّ
ً
( فقرة

ا بالجزء العملي واحتوى على ) عِت الدرجاُت 5والثاني كان خاصًّ ( فقرات، وتوزَّ

مَّ 65بواقع درجة لكل فقرة، وكان زمُن اإلجابِة على االختبار )
َ
، ومن ث

ً
( دقيقة

حقِق من أسئلة البحث الحالي.  أصبح االختباُر صالًحا للتَّ

جري التطبيُق الَقْبليُّ ألداِة ا
ُ
لبحث )االختبار التحصيلي( على طالب أ

املجموعتين: التجريبية والضابطة قبل تدريسهم وحدة أشارك العالم شبكات 

-1439الحاسب واإلنترنت، خالل الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

أكِد من تكافؤ 1440 ه، وحرًصا على سالمة النتائج وخلوها من األخطاء تمَّ التَّ

جربة بواسطِة اختبار )ت( لعينتين مستقلتين املجموعتين قبل ت طبيق التَّ

(Independent Sample T-Test للكشِف عن الفروق بين املجموعتين )

ٍة  ِ
ُه ال توجُد فروٌق ذاُت داللٍة إحصائي  نِت النتائُج أنَّ  بيَّ

ُ
باالختبار القبلي؛ حيث

ي: )التذكر، بين املجموعتين؛ سواء فيما يتعلق بمستويات االختبار املتمثلة ف

الفهم، التطبيق، التحليل، التقويم، االبتكار(، أو الدرجة الكلية لالختبار؛ 

اللِة للمستويات على التوالي ) ِ
 مستوى الد 

ُ
 جاءْت قيمة

ُ
،  0.054،  0.636حيث

ة لالختبار )0.216،  0.496،  0.884،  0.691 ِ
لي 
ُ
(، 0.306(، وللدرجة الك

ا، وتعكُس تلك 0.05وجميُعها ِقَيٌم أكبُر ِمْن ) ها غيُر دالٍة إحصائيًّ (؛ أي: إنَّ

 تقارَب مستوياِت الطالب باملجموعة التجريبية والضابطة باالختبار 
ُ
النتيجة

حصيِل  القبلي، وبالتالي يمكُن َعدُّ املجموعتين متكافئتين ومتجانستين في التَّ

ُح ذلك الجدول ) ِ
ِ قبل إجراء البحث، وُيوض 

 (.1الدراس ي 

 1 جدول 

 ( للتعرف على مدى تكافؤ املجموعتين التجريبية والضابطة باالختبار القبلي Independent Sample T-Testنتائج اختبار )ت( لعينتين مستقلتين )

 االنحراف املتوسط الحسابي  العدد  املجموعة  املستوى 

 املعياري  

 الداللة مستوى  قيمة ت

 0.636 0.476 1.27 5.88 25 ضابطة التذكر

 1.10 5.72 25 تجريبية

 0.054 1.976 1.15 2.60 25 ضابطة الفهم

 1.14 1.96 25 تجريبية

 0.691 0.400 - 0.33 0.12 25 ضابطة التطبيق

 0.37 0.16 25 تجريبية

 0.884 0.147 0.77 1.48 25 ضابطة التحليل

 1.12 1.44 25 تجريبية

 0.496 0.685 0.62 0.84 25 ضابطة التقويم

 0.61 0.72 25 تجريبية

 0.216 1.253 - 0.46 0.28 25 ضابطة االبتكار

 0.65 0.48 25 تجريبية

 0.306 1.035 2.69 11.08 25 ضابطة الدرجة الكلية لالختبار

 2.50 10.32 25 تجريبية
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 التأثير يمكنها التي  - التجريبية غير - العوامل من مجموعٍة  ضبِط  أجل ومن     

لتزمَ  فقد التجربة؛ نتائج على
ُ
  املجموعتين، لكلتا واحٍد  بمحتًوى  ا

ُ
 واالختالف

يِن  أحُد  وقيام التدريس، أسلوب في املجموعتين  بين 
َ
 بتدريِس  الباحث

  املجموعتين؛
ُ
ِدَمت حيث

ْ
ْسُتخ

ُ
 املجموعة  مع 2جيقسو استراتيجية ا

ِدمَ  التجريبية،
ُ
  الضابطة املجموعة مع واُسْتخ

ُ
، الطريقة

ُ
 استغرَق  كما املعتادة

 
ُ
 حصٍة  بواقع األول  الدراس ي  الفصل خالل أسابيع ستة البحِث  تنفيذ

نِة  أفراد مع اجتماعٌ  وُعقد. أسبوعًيا ِ
ِ  في العي 

ل 
ُ
َح  ُمستقل، بشكل فصٍل  ك ِ

 وُوض 

  لهم
ُ
  البحث، طبيعة

ُ
شجيع أهميته، ومدى منه، والهدف

َّ
 املمارسة على والت

  كما اإليجابية،
َ
ِف

جريبية املجموعِة  أفرادُ  ُعر   ، 2جيقسو باستراتيجية التَّ

م أدوار وتوضيح تطبيقها، كيفية على وتدريبهم وأهميتها، ِ
 
عل
ُ
م امل ِ

 
تعل

ُ
. فيها وامل

جري 
ُ
 التجريبية  املجموعتين  طالب على البحث ألداة الَبْعديُّ  التطبيُق  وأ

  الدراسية؛ الوحدة موضوعاِت  تدريسهم  من االنتهاء بعد والضابطة
ُ
 حيث

 ودرست  ،2جيقسو استراتيجية باستخدام التجريبية املجموعة درسْت 

  وُصححِت  املعتادة، الطريقة باستخدام الضابطة املجموعة
ُ
 دِت وُرص األداة

ا ومعالجتها وتفريغها، البيانات لجمع تمهيًدا الدرجاُت   باستخدام  إحصائيًّ

 Statistical Package for (SPSS) االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزم  برنامج

Social Sciences النتائج الستخراج. 

 نتائجال. 4

ِ  بين  فروٌق  توجد هل : "كالتالي األول  السؤاِل  نصُّ  جاء  التحصيل  ُمتوسطي 

 واإلنترنت  الحاسب شبكات وحدة ستدرس التي  التجريبية للمجموعة الدراس ي 

 بالطريقة  ستدرس التي  الضابطة واملجموعة 2جيقسو استراتيجية باستخدام

 والتحليل،  والتطبيق، والفهم، التذكر،: بلوم مستويات عند املعتادة

 "؟(α = 0.05) الداللة مستوى  عند واالبتكار والتقويم،

ٍة  داللٍة  ذاُت  فروٌق  هناك كانت ما إذا على وللتعرف      ِ
 متوسطي بين  إحصائي 

 شبكات  العالم أشارك وحدة درسْت  التي  التجريبية املجموعة درجات مجموع

 الضابطة  واملجموعة 2جيقسو استراتيجية باستخدام واإلنترنت الحاسب

ْسُتِخَدمَ  فقد بلوم؛ مستويات عند املعتادة بالطريقة درسْت  التي 
ُ
( ت) اختبار ا

 من  يتضح كما وذلك ؛(Independent Sample T-Test) مستقلتين  لعينتين 

(. 2) الجدول  خالل

 2 جدول 

 باالختبار  والضابطة التجريبية للمجموعة الدراس ي التحصيل متوسطي بين الفروق على  للتعرف( Independent Sample T-Test) مستقلتين لعينتين( ت) اختبار  نتائج

 بلوم مستويات عند البعدي

 حجم التأثير كوهين  مربع إيتا مستوى الداللة  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املجموعة  املستويات

 كبير 1.5 0.44 0.001 6.185- 1.61 2.80 25 بعدي ضابطة  التذكر

 1.03 5.16 25 تجريبية بعدي

 متوسط  0.72 0.21 0.018 2.449- 1.16 2.76 25 بعدي ضابطة  الفهم

 1.26 3.60 25 بعدي تجريبية

 متوسط  0.71 0.35 0.001 4.058- 1.78 3.20 25 بعدي ضابطة  التطبيق

 0.86 4.46 25 بعدي تجريبية

 كبير 1.08 0.24 0.001 3.895- 1.19 2.48 25 بعدي ضابطة  التحليل

 1.13 3.76 25 بعدي تجريبية

 كبير 1.7 0.41 0.001 5.784- 0.93 1.24 25 بعدي ضابطة  التقويم

 1.03 2.84 25 بعدي تجريبية

 كبير 1.3 0.30 0.001 4.496- 0.96 0.60 25 بعدي ضابطة  االبتكار

 1.05 1.88 25 بعدي تجريبية

ا هناك أنَّ ( 2) الجدول  من يتضح       
ً
ٍة  داللٍة  ذاِت  فروق ِ

 مستوى  عند إحصائي 

 للمجموعتين  البعدي االختبار في الطالب درجات متوسط بين ( 0.05)

 الصف  طالب لدى املعلومات وتقنية الحاسب مادة في والضابطة التجريبية

 التطبيق، الفهم، التذكر،: )بلوم مستويات جميع عند املتوسط الثاني

 درست  التي  التجريبية املجموعة لصالح( االبتكار التقويم، التحليل،

 للمستويات ( ت)اختبار قيم جاءت فقد ،2جيقسو استراتيجية باستخدام

 دالة، ِقَيمٌ  وجميُعها ،(4.496 ،5.784 ،3.895 ،4.058 ،2.449 ،6.185) توالًيا

  وتجدُر 
ُ
  أنَّ  إلى اإلشارة

َ
  القيمة

َ
 في  اإلحصائية للنتائج التربوية األهمية على الدالة

 ،(إيتا) مربِع  قيمُ  بلغْت  كما[. 1(] 0.14) مقداُرها والتربوية النفسية البحوث

 ،(0.72 ،0.21) الفهم وملستوى  ،(1.5 ،0.44) التذكر ملستوى  وكوهين 

 وملستوى  ،(1.08 ،0.24) التحليل وملستوى  ،(0.71 ،0.35) التطبيق وملستوى 

شير القيِم  هذه وجميُع  ،(1.3 ،0.30) االبتكار وملستوى  ،(1.7 ،0.41) التقويم
ُ
 ت

علِم  استراتيجية استخدام في إيجابي أثرٍ  وجوِد  إلى  على  2جيقسو  النشط التَّ

حصيِل   الصف طالب لدى املعلومات وتقنية الحاسب مادة في الدراس ي ِ  التَّ

 صغيًرا  املحسوب األثرِ  حجمُ  وُيعدُّ  بلوم، مستويات جميع عند املتوسط الثاني

ا ،(0.2) يساوي  كان  إذا
ً
 يساوي  أو أكبر كان  إذا وكبيًرا ،(0.5) كان  إذا ومتوسط

ا كان  األثرِ  حجمَ  فإنَّ  َوعليِه  ،[29( ]0.8)
ً
 الفهم : مستويي عند متوسط

ركيز طبيعِة  إلى ذلك يعود وقد والتطبيق،
َّ
 في  الطالب تحصيل قياس على الت

 يكون  بينما ،(التطبيق الفهم، التذكر،: )الدنيا املستويات عند الحاسب منهج

  العليا، املعرفية املستويات على 2جيقسو استراتيجية في التركيز
ً
 ال وعادة

  تتطلب
ُ
 إطار  خارج الفكري  الجهد من مزيٍد  بذلَ  املستويين  هذين في األسئلة

 بقية في كبيًرا األثرِ  حجمُ  كان بينما الطالب، كتاب في املوجود املحتوى 

 .املستويات

  أظهروا التجريبية املجموعة طالَب  أنَّ  يتضح سبق ومما      
ً
ذكر، على قدرة  التَّ

مة للمادةِ  وفهٍم  قدَّ
ُ
 وربطها،  املعلومات، وتحليِل  تعلموه، ما وتطبيِق  لهم، امل

 تجاربهم خالل من املبررات وتقديم األحكاِم  إصدارِ  في ومهارةٍ  منها، واالستنتاج

  وقد  الضابطة، املجموعة في أقرانهم من أكبرٍ  بشكٍل  واالبتكارِ  وخبراتهم،

   في[ 26] البركاتي نيفين  دراسة نتائج مع النتائُج  هذه اتفقْت 
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 التحليل  مستوى  في معها واختلفْت  والتطبيق والفهم التذكر مستويات

 إلتقان  الخامس الصف طالبات وصول  عدِم  إلى السبب يعود وقد والتقويم،

 في [ 25] ومالك اليتيم نتائج مع اتفقْت  كما والتقويم، التحليل مهارات

ِ  في واختلفْت  والتقويم، والتحليل التطبيق مستويات  والفهم،  التذكر ُمستويي 

 .العليا املعرفية املستويات على االستراتيجية تركيز إلى ذلك يعود وقد

 درجات  متوسطي بين  فروٌق  توجد هل: "كالتالي الثاني السؤال  نصُّ  جاء كما

 مستوى  عند ككل التحصيل على الضابطة واملجموعة التجريبية املجموعة

 "؟(α = 0.05) الداللة

عرِف      ٍة  داللٍة  ذاُت  فروٌق  هناك كانت ما إذا على وللتَّ ِ
 متوسطي  بين إحصائي 

حصيِل  الكلية الدرجة  وحدة  ستدرس التي  التجريبية للمجموعة الدراس ي ِ  للتَّ

 واملجموعة  2جيقسو استراتيجية باستخدام واإلنترنت الحاسب شبكات

ْسُتِخَدم بلوم؛ مستويات عند املعتادة بالطريقة ستدرس التي الضابطة
ُ
 ا

 وذلك  ؛(Independent Sample T-Test) مستقلتين لعينتين ( ت) اختباُر 

 (.3) الجدول  خالل ِمن يتضُح 

 3 جدول 

  على البعدي االختبار  في  والضابطة التجريبية املجموعتين درجات متوسطي بين الفروق على  للتعرف( Independent Sample T-Test) مستقلتين لعينتين( ت) اختبار  نتائج

 ككل  التحصيل

 حجم التأثير كوهين  مربع إيتا مستوى الداللة  قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العدد  املجموعة 

 كبير 2.27 0.83 0.001 7.404- 4.69 13.08 25 بعدي ضابطة 

 4.03 22.24 25 بعدي تجريبية

  أنَّ ( 3) الجدول  من يتضح  
َ
  وهي( 7.404)  بلغْت ( ت) اختبار قيمة

ٌ
، قيمة

ٌ
 دالة

ا ا هناك أنَّ  يعني  ممَّ
ً
ٍة  داللٍة  ذاِت  فروق ِ

 بين( 0.05) مستوى  عند إحصائي 

: باملجموعتين  البعدي  لالختبار الكلية الدرجة في الطالب درجات متوسط

 الصف طالب لدى  املعلومات وتقنية الحاسب مادة في والضابطة التجريبية

 بمتوسط التجريبية املجموعة في الطالب لصالح وذلك املتوسط؛ الثاني

  أنَّ  كما الضابطة، املجموعة في للطالب( 13.08) مقابل( 22.24) درجات
َ
 قيمة

 ( 0.83)  بلغت( إيتا) مربِع 
َ
 وجوِد  إلى يشيُر  وهذا ،(2.27) تساوي ( كوهين ) وقيمة

 مجمل  لىع 2جيقسو النشط التعلم استراتيجية استخدام في كبيرٍ  أثرٍ 

حصيِل   الصف طالب لدى املعلومات وتقنية الحاسب مادة في الدراس ي ِ  التَّ

  هذه واتفقْت  املتوسط، الثاني
ُ
 والكبيس ي  حسان  دراساِت  نتائج مع النتيجة

 ودراسة ،[30] خاطر أبو دعاء ودراسة ،[25] ومالك اليتيم ودراسة ،[18]

 ويوسف جامبري  ودراسة ،[22] وسونميز تكدال ودراسة ،[26] البركاتي نيفين 

ْت  التي  ؛[12]
َّ
ِم  استراتيجية الستخدام كبير أثرٍ  وجوِد  إلى توصل

َّ
 النشط التعل

حصيل على 2جيقسو   الدراساُت  هذه تناولْت  وقد الدراس ي، التَّ
َ
ة  ِعدَّ

بقْت  تخصصات،
ُ
 في الجنسين، ِكال وعلى الجغرافية، املناطق مختلف في وط

  اختلفْت  حين 
ُ
 ودراسة ،[27] وبيرجر هاينز دراسة نتيجتي  مع البحث نتيجة

 في إحصائيٍة  داللٍة  ذاِت  فروٍق  وجوِد  عدِم  إلى توصلتا اللتين [ 28] شعبان 

حصيِل   التي  التجريبية املجموعتين  طالب درجات متوسطات بين  الدراس ي  التَّ

 عدم بسبب ذلك ولعل والضابطة، جيقسو استراتيجية باستخدام َدَرَسْت 

 املهارات لبعض وافتقارهم التعاوني، التعلم عن  للطالب سابقة خبرة وجود

ِم  الالزمة والتعاونية االجتماعية
ُّ
عل ال التعاوني للتَّ  .الفعَّ

عزى 
ُ
  فيها روعي التي ( 2جيقسو) استراتيجية مناسبة إلى البحث نتائج وت

ُ
  وفرة

ا للطالب املحفزة البيئة ا معرفيًّ  الطالب حاجات ومراعاة ،[26] واجتماعيًّ

  ، [18] والتواصل بالتعبير لهم الفرصة إتاحة خالل من بأنفسهم ثقتهم وزيادة

 ، [30] االستراتيجية تنفيذ إجراءات على للطالب املسبق التدريب وكذلك

 وأوراق اآللي، الحاسب كأجهزة املساندة؛ التعليمية الوسائل لوفرة باإلضافة

 من التقنية واستخدام العمل، مللفات الكترونية ونسخ املهام، وأوراق العمل،

 واستعراض املعلومات، عن والتقص ي  اإلنترنت عبر البحث في التوسع خالل

 والطالب املعلم ِقَبِل  من الجادُّ  وااللتزامُ  ،[30,9] املناسبة التعليمية املوارد

 التعلم  أسلوب وتعزيز النشط، التعلم مبادئ على واالعتماد ،[13] بأدوارهم

 [. 14]  الذاتي

 . التوصيات5

َل  التي  النتائج ضوء في      ِ
ان  يوص ي  إليها ُتوص 

َ
 استراتيجية باستخدام الباحث

 لدى الدراس ي  التحصيل مستوى  زيادةِ  في تساهم أن  يمكنها حيث ؛2جيقسو

 برامج في التعليمية االستراتيجيات ضمن تضمينها يمكن كذلك الطالب،

 عليها املتوسطة املرحلة في الحاسب معلمي  وتدريب الحاسب، معلم إعداد

ا الحديثة التعليمية االستراتيجيات كأحد  الحاسب، تعليم في  نسبيًّ

 كالتحليل العليا، باملهارات تهتم التي  الدروس في استخدامها واستحساُن 

 . الحاسب مقرر  في واالبتكار والتقويم

ان  ويقترُح      
َ
 مختلفة، مراحل في الحالي للبحث مشابهٍة  بحوٍث  إجراءَ  الباحث

 يقترحان  كما اآللي، الحاسب تعلم نحو الدافعية: مثل أخرى، متغيرات وتناول 

 واملشرفين واملعلمات املعلمين  نظر وجهة من 2جيقسو استراتيجية تقويمَ 

 بشكل التقنية مع االستراتيجية هذه دمج على املعلمين  وتحفيز واملشرفات،

 التعلم حركة لدعم افتراضية فصول  في تطبيقها خالل من وذلك كامل؛

 .السعودية العربية اململكة في اإللكتروني

 املراجع 

 العربية املراجع. ا
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 استراتيجية تطبيق فاعلية(. 2017. )أحمد مسعد، وآل فؤاد، الدوسري،[ 4]
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EFFECT OF USING ACTIVE LEARNING 

STRATEGY JIGSAW 2 ON ACHIEVEMENT IN THE 

COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION 

TECHNOLOGY COURSE IN THE SECOND LEVEL 

OF MIDDLE SCHOOL 
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ABSTRACT_ The aim of the research was to discover the effect of using the active learning strategy jigsaw 2 on 

academic achievement in computer and information technology course in 2nd Level at the Middle school. The 

study took the semi-experimental approach to measure the effect of the independent variable: Teaching using the 

jigsaw 2 strategy on the dependent variable: Academic achievement. The research tool, which was achievement 

after confirmation of validity and reliability, It was applied to the 2nd Level at the Middle school of Imam al-

Sousi in Riyadh city with the total number of 50 students divided into two equal groups: An experimental group 

taught by the jigsaw2 strategy, and the other group taught by the typical way. After confirming the equivalence 

between the two groups, the test had been applied. By using the appropriate statistical methods, the results 

showed that there were significant differences at the level of (α=0.05) between the mean scores of the two 

groups in the overall post-achievement test at all the levels of bloom’s taxonomy for the benefit of the 

experimental group. Some recommendation was provided. The most important of these are: using the jigsaw2 

strategy to improve the level of academic achievement . 

KEYWORDS: Computer Education, bloom's taxonomy, Teaching strategies. 
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