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Jig saw

 دادإـع
 املساعد  أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم

 عمادة السنة التحضريية  -قسم تطوير الذات 
 جامعة الدمام 

 

Jig saw
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Robin Fogarty 2014

(Robin Fogarty,2014, 102)

 Millis & Cottell, (2010)   
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Veen man, Simon & Others 

2009Fried Stphen2008

(Veenman, Simon&others,2009 ) 

Johnson

Social Negotiation (Webb, N.M. , (2009 )

Student Team Learning

Learning Together

Complex Instruction Approach
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Kagon , S (2010)

Vygotsky

Jig Saw

Jig saw
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 Jig saw

Jig saw

  

 

 

 Jig sw
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 Strategy: االسرتاتيجية

 Cognitive Achievement: يل املعرفىالتحص

 :  اهـــــــــــــاالجت -
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استخدام تدريس األقراناالجتاه حنو  -

 Peer Tutoring Strategyإسرتاتيجية تدريس األقران 

Johnson, D.W. & 

Johnson, R., 1989, p: 109)  

 :  Jigsaw اسرتاتيجية اجملموعات املركبة

Johnson, D.W., & Johnson, R. T.1981

.Johnson, D.W. & Johnson, R., 1989, p: 109)  (

Jig saw
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 Jig saw 

 

 

 

Jig saw

 

Jig saw

 

 (Johnson, D.W. & Johnson, R., 1989)  

 STADstudent Team 

Achievement Division

 Team Game Tournaments (TGT)

 Team Assisted Individualism (TAT)

 Learning Together Model (LTM )

 Group Investigation Model (GIM )

 Jig Saw
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 :  أهداف تدريس األقران
 (Aronson, E., Blaney& others, 2011)

 Self esteem

 

 

 

 

 -: أهمية تدريس األقران
(Aronson, E., Blaney& others, 2011)
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Wheatly

(Coelho, E. , 2012, p:90)    

 

 Glasrphia

knower

 

 :  Jig saw Technique طريقة اجملموعات املركبة
تعريفها -

(Skon, I., & others , 2010) 

Jigsaw

based on the assumption

Snapp 1978 ),Aronson, 

Blaney , Sikes, Stephan Slavin 1986

Jigsaw

(Skon, I., & others , 2010) 
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Jigsaw

Coelho,2012Jigsaw

Millis& Cottell,2010,

Jigsaw

Jigsaw

(Millis & Cottell, (2010 ) 

( Rolheiser and Stevahn 2006) 

JigsawWittrok

Jigsaw

(Rolheiser & Stevahn , 2006)     

Jigsaw

Jigsaw
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Jigsaw

Jigsaw

Jigsaw

 (2003) Berg   “ jigsaw

 Berg , Ellen ,(2003)      

jigsaw

jigsaw

(Aronson, E., Blaney& others, 2011)
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 -: jigsaw اجملموعات املركبة اسرتاتيجية فوائد عملية لتطبيق
(Webb, 

N.M., 2009 ) 

 

 

 

  

 -:  jigsaw اجملموعات املركبة اسرتاتيجيةخطوات 
Coelho, EJig saw

(Coelho, E. , 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 :  التدريسفى   Jigsaw فعالية اسرتاتيجية اجملموعات املركبةدراسات تناولت 
 : Gallo, P., & Lee, C. (2013)ولى " ، دراسة "جالو -1

Jigsaw
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Jigsaw

 

 

(Gallo, P., & Lee, C. ,2013) 
 Palmer ,Jesse ,Johnson  S.T 2013)) دراسة جيسى بالمر وجونسون -2

 Jigsaw

 Jigsaw

(Palmer ,Jesse ,Johnson  S.T,2013)

(.Qin, Z., John. T 2012)وجون ")، دراسة " كين -3

Jigsaw

(Qin, Z., John. T. , 2012)  

Van Sickle, R. L. (2012  " ) دراسة "فان سيكل -4

 Jigsaw
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Jigsaw

(Van Sickle, R. L. , 2012)

 :" ( Berg Ellen ) 2012 (دراسة " إلين بيرج " -5
Jigsaw

Jigsaw

(Berg Ellen ,  2012) 

 De-paz, Theodora ( 2011 :)دراسة ثيودورا دى باز -6

Jigsaw

 Jigsaw

(De-paz, Theodora ,  2011)

 : Dori, Jean(2010) دراسة جان دورى -7

Jigsaw
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 Jigsaw

JigsawJigsaw

(Dori, Jean , 2010) 

Jigsaw

 أوجه االتفاق:
 

Jigsaw 

 :  أوجه االختالف
 Jigsaw

Jigsaw

 Jigsaw

 أوجه االتفاق:
 Jigsaw

 

 :  أوجه االختالف
 

Jigsaw

Jigsaw
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Jig saw

Jig saw

 كتاب الطالب: -أ

Jig saw

 أهمية الوحدة: -1

 أهداف تدريس الوحدة: -2

 بناء الوحدة: -3
Jig 

saw

 الوحدة: صياغة -4
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 :للوحدةالتجربة االستطالعية  -5

 

 اغة النهائية للوحدة:الصي -6

 إعداد دليل املعلم. -ب

 

 

––
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 :  إعداد االختبار التحصيلى -جـ

–––

–

–
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 ( 1 م )ـــــــــدول رقـــــــــج
 جدول املواصفات لوحدة مهارات التعلم مبقرر مهارات التعلم والبحث 

ميةاملعطيات التعلي م  
 املوضوعات

 مستوى مستوى التذكر
 الفهم

مستوى 
 التطبيق

العدد االمجاىل لفقرات 
 االختبار

 9 1 2 6 اسرتاتيجيات التدريس  .1
 9 3 1 5 اخلرائط الذهنية  .2
 12 2 1 9 مهارة القراءة والتدوين  .3
 4 3 - 1 مهارة التلخيص  .4

  34 9 4 21 العدد االمجاىل لفقرات االختبار 

 تحديد الهدف من االختبار. -

––
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بناء االختبار - 

 تحكيم االختبار: -

 

 

 

 

 –

 : التجربة االستطالعية لالختبار - 
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ثبات االختبار - 

صدق االختبار - 

 :  استخدام اسرتاتيجية تدريس األقران فى التدريسقياس االجتاه حنو إعداد م -د 
 : الهدف من المقياس - 1

 : صياغة بنود المقياس - 2

 :  تعليمات املقياس - 3

 Likert
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عرض املقياس على احملكمني - 4

 :  طريقة تصحيح املقياس - 5

 :  التجربة االستطالعية للمقياس -6
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ثبات المقياس -أ

140

 :والتوصيات والبحوث املقرتحة نتائج البحث وتفسريها
 :  نتائج البحث وتفسريها: أواًل

 

فيما يتعلق بالفرض األول -1

 ( 2 دول )ــــــــــــــج
 ـ الضابطة( فى التطبيق البعدى لالختبار التحصيلى جملموعتني )التجريبيةداللة الفرق بني متوسطى درجات طالب ا

 الدرجة عدد الطالب اجملموعة
 الكلية

املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 املعيارى

 مستوى الداللة قيـمـة "ت"

  التجريبية
 الضابطة

07 
07 

34 
34 

29 
23 

2.8 
دالة إحصائياً عند  17.05 3.9

 7.71مستوى 
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 Jig saw
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(Berg EllenDe-paz,Theodora

(Gallo & LeeQin& John  ( Van Sickle )"

) Dori, Jean(

Palmer , Jesse 

 & Johnson)

 : ما يتعلق بالفرض الثانىـ في 2

 (3دول )ــــــــــج
جملموعتني )التجريبية ـ الضابطة( فى التطبيق البعدى ملقياس االجتاه حنو داللة الفرق بني متوسطى درجات طالب ا

 استخدام تدريس األقران فى التدريس.

 الدرجة عدد الطالب اجملموعة
املتوسط 
 احلسابى

االحنراف 
 مستوى الداللة قيـمـة "ت" املعيارى

 التجريبية
 الضابطة

07 
07 

257 
257 

245 
185 

24.0 
24.0 

 
13.3 

اً عند دال إحصائي
 7.71مستوى 
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ToppBoone & Gable

 : ـ فيما يتعلق بالفرض الثالث 3

                                           
 تم حساب معامل االرتباط بطريقة الدرجات الخام باستخدام الكمبيوتر.  ( 1)
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Qin& John,Roger 

,Barbara, & Hansell, Mike ,Mc Carthy, Patrick, 

Anderson ,Lion ,

Jigsaw
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