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١٤/٤/٢٠١١؛ تاریخ قبول النشر :  ١٠/١/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث : 

البحث :ملخص 
لي إلى معرفة أثر استخدام إستراتیجیة تدریس األقران في تحصـیل یهدف البحث الحا

طالبات الصف الرابع اإلعدادي في مادة التربیة اإلسالمیة .استعملت الباحثة التصمیم التجریبي 

) ٣٨ة البحث من (ذا المجموعتین المتكافئتین إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة ، وتكونت عین

طالبة في  )١٨(و  )أ(ي المجموعة التجریبیة والتي مثلت شعبة طالبة ف )٢٠(طالبة بواقع 

. أعدت الباحثة اختبارًا تحصیلیًا في مادة التربیة  )ب(المجموع الضابطة التي مثلت شعبة 

فقرة اتسم بالصدق والثبات ، عولجت البیانات إحصائیا باستعمال  )٧١(اإلسالمیة مكونًا من 

ختبار التائي لعینتین مستقلتین ، معادلتي صعوبة الفقرة وقوة اال(الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : 

Kodurالتمییز ومعادلة ( – Richardson ) . أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللة 21

إحصائیة بین مجموعتي البحث التجریبیة والضابطة في التحصیل ولصالح المجموعة التجریبیة .

وكان من ابرز جموعة من التوصیات والمقترحات،وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة م

ضرورة اهتمام مدرسي التربیة اإلسالمیة ومدرساتها باالستراتیجیات التدریسیة ومنها التوصیات :

إستراتیجیة تدریس األقران. أما المقترحات فكان من أبرزها : إجراء دراسة عن اثر استخدام 

حتفاظ لدى طالبات اإلعدادیة اإلسالمیة في مـادة إستراتیجیة تدریس األقران في التحصیل واال

التفسیر .
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Abstract:
The current research aims to know The effect of using peer toturing

strategy on the achievement of Fourth secondary class students in Islamic
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Education. The researcher used the experimental design of two equivalent

groups (i.e. experimental and control). The sample was (38)students

divided into (20)in the experimental group (class A) and (18) in the

control group(class B).

The researcher made an achievement test in Islamic Education of

(71) items characterized by validity and reliability .The following

statistical means (T . test for two independent samples , item difficulty

and distinction force formulae and, Kodur – Richardson 21 formula) were

used to analyze the data statistically . The results showed statistically

significant difference between the two groups (experimental and control)

in achievement and in favor of the experimental group Such results made

the researcher give a number of recommendation and suggestion for

example : the necessity to pay field visits to school by supervisors of

Islamic Education to motivate Islamic education teachers to use different

methods in teaching . As for the suggestion : initiate a study about the use

of this strategy in achievement and retention of Tafseer by students of

Islamic Secondary school.

مشكلة البحث:
لقد تنوعت االستراتیجیات واألسالیب والطرائق المستخدمة في عملیة التعلیم والتعلم وكان 

لزامًا على مدرس التربیة اإلسالمیة أن یجاري هذا التطور فیطلع على اإلجراءات الحدیثة من 

إال ) ٦: ٢٠٠٥الشامي ، (اجل اتباعها بشكل فاعل وواع مع المنهاج تخطیطًا وتنفیذًا وتقویماً 

أن اإلرث التقلیدي موجود عند أغلب المدرسین الذین یؤمنون بأن طرائق التدریس القدیمة تزید 

من المعرفة لدى الطلبة بدرجة اكبر وان استخدام طرائق التدریس الحدیثة واستراتیجیاتها التي 

سعادة (ة من الطلبة تركز على طرح اآلراء واألفكار والحوارات ال تشجع التفكیر إال لدى فئة قلیل

فهم یرون أن الطرائق التقلیدیة التي تعتمد على الحفظ والتلقین والتي یطلب فیها  )٧١: ٢٠٠٣، 

المدرس من المتعلمین حفظ الحقائق وتخزینها ثم سردها عند الطلب هي األفضل دائمًا.

اسیة مادة فاستخدام المدرس طریقة تدریسیة واحدة طوال العام الدراسي تجعل المادة الدر 

جامدة مما یجعل الدرس ممًال ال حیویة فیه، یقضي المدرس والمتعلمون وقتهم بدون تفاعل األمر 
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الذي یجعل من عقول المتعلمین آلة وظیفتها حفظ المادة الدراسیة وتأدیة االمتحان لیصلوا الى 

انتقال اثر التعلم المعطاة ودورها في النجاح في نهایة العام الدراسي متجاهلین قیمة المعلومات

وزیادة مستوى التحصیل لدیهم وخصوصا مادة التربیة اإلسالمیة فهي لیست كبقیة المواد الدراسیة 

.النها مرتبطة بحیاة المتعلمین وتعدهم لحیاتي الدنیا واآلخرة

فمعرفة المدرس بأهمیة استخدام طرائق أو استراتیجیات متنوعة للتدریس تعد ضرورة البد 

فاعلیة عالیة أكثر من تلك الطرائق التقلیدیة التي یكون فیها المدرس محور النشاط منها لتعطي

في العملیة التعلیمیة في حین تؤكد الطرائق واألسالیب الحدیثة على وجوب مشاركة الطلبة في 

النشاط وضرورة اهتمام المدرس باستجاباتهم وتشجیعهم بأن یكونوا ایجابیین ال سلبیین غیر 

ومما سبق یمكن تحدید مشكلة البحث الحالي من  )١٨١ـ  ١٨٠:  ١٩٨٥مرسي ، (متفاعلین 

خالل اإلجابة على السؤال األتي :

هل أن استخدام إستراتیجیة تدریس األقران لها اثر في تحصیل طالبات الصف الرابع 

اإلعدادي في مادة التربیة اإلسالمیة ؟

أھمیة البحث 
یة أهمیة بالغة سواء بوصفها مادة دراسیة أم نظامًا مما الشك فیه أن للتربیة اإلسالم

تربویًا متمیزًا ، فالتربیة اإلسالمیة ترتبط باإلسالم وبتعالیمه وتعلیمه وهذا جعلها محورًا في العملیة 

التربویة ، فمبادئ التربیة اإلسالمیة وأصولها الروحیة العقلیة والنفسیة والمعرفیة واالجتماعیة تمثل 

  ) ٦١: ٢٠٠٤(الجالد ، .بویة في العالم العربي واإلسالميالتر أساس األنظمة

فهي تحتل مكانة مهمة في العملیة التربویة من خالل ما تتضمنه من أبعاد حیة وتربویة 

وعلمیة وأخالقیة مستنبطة من القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة والتي تهدف إلى بناء شخصیة 

مجرد مقررات تعلیمیة تتصل بالدین اإلسالمي وعقائده وشرائعه متوازنة ومتكاملة .فهي لم تعد 

وأخالقه بل هي علم متكامل له أهدافه ومباحثه .

  )١٣:  ٢٠٠٣(الساموك والشمري ، 

ومن جانب أخر نجد التعلیم اإلسالمي قد اخذ دورًا كبیرًا في تربیة األبناء ، ومن أشكال 

إذ كان یلتقي في الكتاب معلم واحد وأطفال )الكتاتیب(التعلیم اإلسالمي ما كان یعرف بـ 

یتفاوتون في أعمارهم فیتعلم الصغار من الكبار والمبتدئون من المنتهین وكان شیخ الكتاب یعین 

وهو  )١٧:  ٢٠٠٦الرحاوي ، (من التالمیذ المتفوقون لینوبوا عنه في تعلیم اقرأنهم من المبتدئین

حدى استراتیجیات التدریس التي احتلت مكانة مهمة في وهي إ )تدریس األقران(ما یعرف اآلن بـ 

بنیة التعلم وفیه یعمل المتعلمون فیها سویًة في مجموعات صغیرة بهدف مهام أكادیمیة محددة 

وقد ظهرت نتیجة للتغیرات والتطورات السریعة في تكنولوجیا التعلیم في  )١٢: ٢٠٠٤سیف ،(
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عنها أسالیب لتحل بدالً لتي كانت معتمدة في التدریسحین تراجعت األسالیب والطرائق التقلیدیة ا

واستراتیجیات تركز على االهتمام بالمتعلمین وقدراتهم وحاجاتهم وبث روح التعاون والتفاعل 

  )٢٧:  ٢٠٠٦سلیم ، (االجتماعي في نفوسهم. 

یة وتعتمد هذه اإلستراتیجیة على قیام احد الطالب بالتدریس ألفراد اقرانه من الفئة العمر 

   )٧٦:  ٢٠٠٣تعلوها عمرًا او مستوًى دراسیًا(علي،نفسها ألفراد مجموعته أو من فئة

ان تدریس األقران یعد من أهم المؤسسات التي  )٢٠٠٩(ویرى كل من االطوي والزبیدي 

تتیح للمتعلمین حریة واسعة في مجال تحقیق الهویة واكتشاف الذات وغالبًا ما ینظر إلى جماعة 

ها جماعات لهو وتسلیة عند المتعلمین لكن علماء االجتماع یؤكدون على أهمیة األقران بوصف

هذه الجماعات وعلى أهمیة الدور التربوي الذي تلعبه في إعدادهم وتنشئتهم فكریًا واجتماعیًا 

االطوي (وبدأوا ینظرون الیها بوصفها منظومة تربویة تسعى الى تحقیق وظائف تربویة متنوعة 

  )٣١٦:  ٢٠٠٩والزبیدي ،

فتدریس األقران یعد من أسالیب التوجیه في التربیة إذ یستخدمه المعلمون والطلبة لتنمیة 

قدراتهم المهنیة معتمدین في ذلك على استثمار خبراتهم الذاتیة وتبادل هذه الخبرات بصورة جیدة 

رفي للطالب ، فضًال عن انه یسهم في النمو المعفیما بینهم في إطار الثقة واالحترام والمحبة

وارتفاع مستوى األداء لما له من اثر في المتعلمین سواء في البعد المعرفي أو الوجداني نحو 

فضًال عما تحققه من أهداف أخرى كالثقة بالنفس  )١٤ـ ١٣:  ٢٠٠٤المواد الدراسیة (سیف ، 

التلمیذ اتجاهات ایجابیة وغیرها نتیجة لمرونة العالقة بین التالمیذ أكثر من عالقةوتكوین

   )٢٨:  ٢٠٠٧الحارثي ، (بالمعلم 

) إلى أن إستراتیجیة تدریس األقران تتیح للتالمیذ التفاعل ٢٠٠٤وتشیر دراسة سیف (

فیما بینهم مما یؤدي إلى التعلم النشط وتشخیص األخطاء التي یقع فیها المتعلم وعالجها وهي 

یة راجعة فوریة لزمیله فضًال عن أنها بمثابة توفیر مدرس متعلم وذلك عن طریق تقدیم القرین تغذ

توفر بیئة آمنة للتجریب والمحاولة والكشف والفشل دون عقاب ودون إیذاء لآلخرین .

إلى أن إستراتیجیة تدریس األقران توفر  )٢٠٠٨(في حین توصلت دراسة عبدالكریم 

ینمي ثقة الطالب فرصًا ایجابیة نتیجة للتفاعل بین كل طالب وزمیله من خالل االنسجام والذي 

من خالل االستفادة من زمیله مما یؤدي إلى تنمیة مفهوم الذات االیجابي باعتبار أن القرین هو 

احد المصادر التي تؤدي إلى تكوین فكرة الفرد عن نفسه .

فتدریس األقران یهدف إلى العمل سویًا للوصول إلى األهداف المحددة وٕاذا ما طبق 

یمي وتقدیر الذات بصورة ة فانه یسهم في تنمیة التحصیل األكادتدریس األقران بصورة منسب

ومما سبق تتجلى أهمیة البحث الحالي في النقاط اآلتیة : )١٢:  ٢٠٠٤ایجابیة (سیف ، 



…الصف الرابع في تحصیل طالبات األقرانتدریس إستراتیجیةاثر استخدام 

١٤٨

) بوصفه احد االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة التي تهتم بالمتعلم وتؤكد أهمیة (تدریس األقران.١

على قدراته في التعلم .

) تناولت اثر استخدام إستراتیجیة تدریس اإلقران ود دراسات (في حدود اطالع الباحثةندرة وج.٢

في مجال التربیة اإلسالمیة . 

فتح األفاق إمام المدرسین والمعلمین على هذا النوع من استراتیجیات التدریس لیتم توظیفها .٣

سیة التقلیدیة .في مجال التدریس داخل المؤسسات التعلیمیة لتحل محل األسالیب التدری

ھدف البحث 
یهدف البحث الحالي إلى التعرف على : اثر استخدام إستراتیجیة تدریس اإلقران في تحصیل 

طالبات الصف الرابع اإلعدادي في مادة التربیة اإلسالمیة .

فرضیة البحث 
لغرض التحقق من هدف البحث وضعت الباحثة الفرضیة الصفریة اآلتیة :

بین متوسط تحصیل الطالبات اللواتي  )٠,٠٥ذو داللة إحصائیة عند مستوى (ال یوجد فرق ((

درسن مادة التربیة اإلسالمیة باستعمال إستراتیجیة تدریس اإلقران ومتوسط تحصیل الطالبات 

))فسها باستعمال الطریقة التقلیدیةاللواتي درسن المادة ن

یتحدد البحث الحالي بـ :حدود البحث : 

ـ  ٢٠١٠ات الصف الرابع اإلعدادي في مركز مدینـة الموصل للعـام الـدراسي (عینة من طالب.١

٢٠١١.(

األحادیث النبویة التسع األولى من كتاب التربیة اإلسالمیة المقرر من وزارة التربیة للصف .٢

 ٢٠٠٨الرابع اإلعدادي ، طبعة 
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تحدید المصطلحات 
اإلستراتیجیة : عرفها كل من : .أ

نها : سلسلة إجراءات مقننة ومخططة تعمل على تحقیق هدف عام أو بأ )٢٠٠٤(عزیز .١

مجموعة من األهداف وهي نظام له أربعة عناصر أساسیة هي األهداف والمحتوى واألنشطة 

)٨٤٨:  ٢٠٠٤عزیز ، (والتقویم 

: بأنها مجموعة من اإلجراءات اإلرشادیة التي تحدد وتوجه مسار  )٢٠٠٧(شلتوت وخفاجة .٢

وتوجهه للوصول إلى مخرجات تعلم محددة منها ما هو عقلي معرفي أو عمل المدرس 

 )١٠٥:  ٢٠٠٧شلتوت وخفاجة ، (وجداني أو نفس حركي

بأنها : الخطة واإلجراءات والتكتیكات التي یتبعها المدرس للحصول على  )٢٠٠٨(عثمان .٣

)١٣٨:  ٢٠٠٨عثمان ، (المعلومات 

اإلجراءات والوسائل التي تستخدم من قبل بأنها : مجموعة) ٢٠٠٩(االطوي والزبیدي .٤

المدرس یؤدي استخدامها إلى تمكین المتعلمین من اإلفادة من الخبرات التعلیمیة المخططة 

)٢٩٦:  ٢٠٠٩االطوي والزبیدي ، (وبلوغ األهداف التربویة المنشودة 

والتي بأنها : مجموعة تحركات المدرس التي تحدث بشكل منظم ومتسلسل  )٢٠١٠(عبداهللا .٥

)٢٣:  ٢٠١٠عبداهللا ، (تهدف إلى تحقیق األهداف التدریسیة المعدة سلفًا 

عرفه كل من :تدریس االقران : .ب

بأنه : قیام اإلفراد بتعلیم بعضهم البعض كان یقوم بعض التالمیذ بتعلیم من  )٢٠٠٤(إبراهیم .١

ة وفهم أساسیاتها هم اقل منهم عمرًا أو اقل منهم في تحصیل بعض جوانب المادة الدراسی

)٨٦٩:  ٢٠٠٤ابراهیم ، (

بأنه : عملیة تعلیمیة تبادلیة یقوم فیها الطالب بتعلیم بعضهم البعض على  )٢٠٠٤(سیف .٢

المختلفة إذ یمكن قیاسها ویقوم كل طالب بدور المعلم والمتعلم والمالحظ وذلك المهارات

تمر بالمعلم للتعرف على على وفق نظام تدویر المجموعات ویكون الطالب على اتصال مس

)١٧:  ٢٠٠٤سیف ، (إي استفسارات أو إشارات 

بأنه : إحدى استراتیجیات التعلم التعاوني یقوم احد التالمیذ بالتدریس  )٢٠٠٥(خطایبة .٣

إلقرانه داخل المجموعة اذ تقسم مهام التعلم التي تتضمن مهارات بین اإلفراد للمجموعة 

ءًا من المهام وبذلك یكون مسؤوًال عن تدریس هذا الجزء الواحدة بحیث یتعلم كل تلمیذ جز 

 )٣٧٩:  ٢٠٠٥خطایبة ، (لبقیة المجموعة 
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: هو قیام تلمیذ لدیه مهارات أفضل نسبیًا بتدریس تلمیذ أخر لدیه مهارات  )٢٠٠٧(الحارثي .٤

اقل وذلك تحت اشراف المعلم بحیث ال یكون هناك تبادل ادوار حیث یقوم تلمیذ بدور المعلم

)٧:  ٢٠٠٧الحارثي ، (وتلمیذ أخر یقوم بدور المتلقي 

: عبارة عن أسلوب یتم فیه تنظیم أفراد الفریق في أزواج كل فرد  )٢٠٠٩(االطوي والزبیدي .٥

من هذا الزوج له دور في عملیة التغذیة الراجعة ویقوم المتعلمون األكثر قدرة بمساعدة 

تعاونیة أو مجموعات صغیرة تم تنظیمها بعنایة من المتعلمین األقل قدرة للتعلم بثنائیات عمل 

)٣١٧:  ٢٠٠٩االطوي والزبیدي ، (قبل المدرس 

: هو تعلم یتمثل في طالب مدرب یقوم بتدریب طالب ذي مستوى اقل  )٢٠٠٩(المهیري .٦

)١:  ٢٠٠٩المهیري ، (أكادیمیا 

یم طالب من : هو قیام طالب من صف معین یتمتع بمهارات جیدة بتعل )٢٠١٠(عبداهللا .٧

الصف نفسه یفتقر هذه المهارات أو یقوم طالب من عمر معین بتعلیم طالب من عمر 

)١٠٢:  ٢٠١٠عبداهللا ، (اصغر 

: هي عملیة تدریسیة تتصف بالمشاركة بین طالبتین التعریف اإلجرائي لتدریس اإلقران -

طئ من إحداهما ذات تحصیل عال وهي التي تقوم بتدریس طالبة أخرى ذات تحصیل وا

اجل رفع مستوى التحصیل لدیها في مادة التربیة اإلسالمیة .

التحصیل : عرفه كل من : .ج

بأنه : درجة االكتساب التي یحققها المتعلم أو مستوى النجاح الذي یحرزه أو  )٢٠٠٠(عالم .١

یصل إلیه في مادة دراسیة أو مجال تعلیمي أو تدریسي معین .

  )٣٠٥:  ٢٠٠٠عالم ، (

بأنه: مجموعة من األسئلة وضعت لقیاس مدى تحقیق األهداف التعلیمیة  )٢٠٠٢( الزغلول.٢

)٣٥١:  ٢٠٠٢الزغلول، (المحددة مسبقًا لدى المتعلمین

بأنه المستوى الذي تعلمه الفرد للقیام باألداء على مهارة معینة وعادة ما  )٢٠٠٤النبهان (.٣

صف واألفكار التي اكتسبها خاللیرتبط التحصیل بمجمل المعلومات والمهارات والتمارین

)٤٢١: ٢٠٠٤النبهان ، (أو مرحلة دراسیة معینة

بأنه : مقدار المادة التي یتم انجازها في وحدة زمنیة معینة والتي تشیر الى  )٢٠٠٦(ملحم .٤

)٦٩:  ٢٠٠٦ملحم ، (ما تم تعلمه من قبل الفرد

أسئلة یقصد بها قیاس التعلم بأنه : أداة مقننة تتألف من فقرات أو )٢٠٠٩(عبدالحمید .٥

)١٣:  ٢٠٠٩عبدالحمید ، (السابق للفرد في مجال أو موضوع معین
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هو مقدار ما تكتسبه طالبة الصف الرابع اإلعدادي من مفاهیم التعریف اإلجرائي للتحصیل :-

وحقائق في مادة التربیة اإلسالمیة وتقاس بالدرجة التي تحصل علیها عند استجابتها على 

االختبار ألتحصیلي المعد إلغراض البحث . فقرات

خلفیة نظریة 
أھمیة تدریس اإلقران في العملیة التربویة 

إن الطلبة الذین یتعلمون بطریقة تعاونیة یكون لدیهم حب اكبر لزمالئهم وتقدیر لذواتهم مما .١

ة على یؤدي إلى تحسین العالقات االجتماعیة والهویة الشخصیة مما یجعلهم یمتلكون القدر 

(عبدالكریم ، االتصال وتجمعهم معـًا أنشطة مشتركة ألنهم یعملـون باتجـاه هـدف جمـاعي.

٢٥:  ٢٠٠٨(

یطور المهارات األكادیمیة واالجتماعیة لكل من المتعلمین والمتدربین والمدربین معًا..٢

لفقد السمع مثل ضعف الثقة بالذات .التغلب على اآلثار السلبیة.٣

درب على تحمل المسؤولیة وتطویر اتجاهات ایجابیة لدیه .یعود الطالب الم.٤

)١٠٣:  ٢٠١٠عبداهللا ، (

عناصر تدریس االقران 
تحدید األهداف من تدریس اإلقران :سواء كانت أكادیمیة أم اجتماعیة وفیما إذا كانت .١

ن المساعدة موجهة نحو المساعدین ومتلقي المساعدة الن بقیة العناصر من اختیار المساعدی

ومتلقي المساعدة كما إن طبیعة التدریب المعطى للمساعدین وطبیعة المواد المستخدمة كلها 

محكومة بنوع األهداف المتوقعة من مساعدة اإلقران .

تحدید موضوع المساعدة :كلما تنوعت األنشطة كان أفضل مع إعطاء المساعد وتلقي .٢

تم حلها في الفصل یمكن حل مسألة المساعدة مجاًال لالختیار فمثًال بدًال من حل مسألة

أخرى مشابهة لها وهذا التنوع ضروري حتى ال یقل الحافز لدى المساعد ومتلقي المساعدة .

تدریب المساعدین : نجاح مساعدة اإلقران یتوقف على قدرة المساعدین على القیام باألدوار .٣

ر والتدریب الذي یتطلبه المناطة بهم وتدریب المساعدین یتیح لهم فرصة إتقان هذه األدوا

المساعد یختلف باختالف األهداف المتوقعة في برنامج المساعدة .

  )٢٥:  ٢٠٠٦(الرحاوي ، 
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أنواع تدریس اإلقران 
أن لتدریس اإلقران إشكال متنوعة تتحدد بـ : )٢٠٠٧(ترى ألحارثي 

اته في تدریس اإلقران لجمیع الصف : ویتضمن إشراك جمیع تالمیذ الصف في الوقت ذ.١

تدریس اإلقران في جلسة یتبادل التالمیذ األدوار بینهم حیث یعلمون مرة ویتعلمون مرة و إن 

تجمیع التالمیذ للعمل معًا یمكن أن یتم إما بشكل عشوائي أو حسب المستوى األكادیمي أو 

بأي شكل یناسب المعلم والموقف التعلیمي .

ذا النوع عندما یقوم تلمیذ اكبر لدیه مهارات تدریس اإلقران بین األعمار المختلفة : وفي ه.٢

أفضل نسبیًا بتدریس تلمیذ اصغر لدیه ضعف في مهارات معینة ، إن الدور في هذا النوع 

ثابت إذ یكون التلمیذ األكبر لدیه مهارات أفضل من األصغر المتلقي .

مدرس بتدریس تلمیذ تدریس اإلقران خالل تبادل األدوار : وفي هذا النوع یقوم التلمیذ بدور ال.٣

)٣٠ـ  ٢٩:  ٢٠٠٧الحارثي ، (

شروط استخدام تدریس اإلقران 
تتطلب إستراتیجیة تدریس اإلقران توافر الشروط اآلتیة :

قبول القرین المعلم وٕاقران الطالب بعضهم البعض . فكلما كان هناك تقارب من جانب .١

ر .التوافق النفسي والمیول كان التفاعل أكثر والستفادة أكب

كفایة معرفة القرین المعلم الخاصة بموضوع التدریس المطلوب ..٢

كفایة القرین المعلم من حیث قوة الشخصیة وسالمة القیم واألخالقیات العامة ..٣

  )٢٩:  ٢٠٠٨) ؛ (عبدالكریم ، ٢٠:  ٢٠٠٦(الرحاوي ، 

معرفة كفایة المعلم لكیفیة التفاعل مع عناصر الموقف التدریسي ..٤

المادي والنفسي من قبل المعلم المشرف على التدریس باإلقران حتى یتمكن توافر المناخ.٥

للقرین المعلم القیام بمهامه ومسؤولیاته .

إعداد المعلم المشرف ألدوات التقویم المناسبة للتعرف على التغیرات السلوكیة المرغوبة لدى .٦

)١٧٦:  ٢٠٠٣(علي ، كل من القرین المعلم والطالب

رة على التعلم باستخدام تدریس األقران العوامل المؤث
جنس القرین : إذا كان األقران من الجنس نفسه فان هذا قد ییسر عملیة التعلم ..١

إذا كان األقران من المستوى االجتماعي والثقافي نفسه فإن تعلم األقران كون أفضل منه .٢

عندما تتباین هذه المستویات .
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القرین المتعلم أدى ذلك إلى تحسین التعلم بحیث ال كلما زاد عمر القرین المعلم عن عمر .٣

سنوات . ) ٣(یزید هذا الفرق عن 

كلما تكررت جلسات تعلیم األقران كلما زادت إمكانیة تحقیق أهداف التعلم ویكون التعلم أكثر .٤

فائدة عن الجلسات األقل تكرارًا في خالل فترة محددة من الزمن أما بالنسبة لطول الجلسة 

اوت على وفق طبیعة المادة الدراسیة وعمر األقران .فأنه یتف

التعلیم المزدوج أكثر فاعلیة عن التعلیم في مجموعات صغیرة في بعض المجاالت الدراسیة .٥

مثل القراءة ، إما بالنسبة لتعلیم الكتابة فقد یكون التعلیم بطریقة المجموعات الصغیرة أفضل 

  )٨٧٢:  ٢٠٠٤إبراهیم ، (من التعلیم المزدوج 

ایجابیات تدریس األقران 
إنه یوفر زمن كاف للتطبیق مما یجعل المتعلم أكثر استقاللیة ویفید في المرحلة األولى من .١

تعلم المهارات عندما یحتاج المتعلمون إلى نقاط تعلیمیة مهمة لتساعدهم على تصحیح أدائهم 

)٢٣٠:  ٢٠٠٠مسلوب ، (ویساهم في تنمیة السلوك التعاوني 

ضي على الملل ویجعل المادة التعلیمیة مثیرة للتعلم .إنه یق.٢

إنه یتسم بالجاذبیة والتشویق ..٣

)١٣:  ٢٠٠٤سیف ، (إنه یشجع على تقدیر الذات .٤

إنه یشجع االعتماد المتبادل وتحسین العالقات االجتماعیة وسلوك األفراد ویعمل فیها الطلبة .٥

یمیة ذات أهداف مشتركة .معًا بوصفهم مجموعات تعاونیة تؤدي إلى مهمات تعل

  )٢٧: ٢٠٠٦سلیم ، (

إنه اقل إزعاجا وأكثر انضباطیة من المجموعات التعاونیة الكبیرة..٦

إنه یزید التواصل البصري الذي بدوره یشجع التواصل الصادق ویساعد على إیجاد عالقات .٧

)٢٩:  ٢٠٠٨عبد الكریم ، (تتسم باالحترام بین األفراد 

لم على عاتق الطالب وهذا تغییر قوي له اثره بالنسبة لطالب إنه یضع مسؤولیة التع.٨

صعوبات التعلم الذین غالبا ما یكونون متعلمین سلبیین .

انه یشجع المتعلمین على االعتراف بقصور في الفهم دون االهتمام بتقویم الطالب المعلم .٩

   )٢:  ٢٠٠٩المهیري ، (
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دراسات سابقة
)٢٠٠٠(دراسة مسلوب .١

تأثیر استخدام أسلوب (ت الدراسة في جمهوریة مصر العربیة ، وهدفت إلى معرفة أجری

)التعلم بتوجیه األقران على الممارسة الفعلیة لدرس التربیة الریاضیة لتالمیذ المرحلة اإلعدادیة

تلمیذًا من تالمیذ الثاني اإلعدادي تم تقسیمهم إلى مجموعتین إحداهما  )٧٥(بلغت الدراسة 

تلمیذًا تم تدریسهم باستخدام اسلوب التعلم بتوجیه األقران أما  )٣٥(بلغ عدد افرادها تجریبیة 

تلمیذًا تم تدریسهم بالطریقة التقلیدیة .  )٣٥( المجموعة األخرى فكانت ضابطة بلغ عدد افرادها

محاور إیجابیة  )٣(أبعاد سلوكیة منها  )٦(استخدم الباحث مقیاس اندرسون لتحلیل السلوك یضم 

معادلة لوسائل اإلحصائیة اآلتیة : (سلبیة .تم معالجة البیانات إحصائیًا باستخدام ا )٣(و 

) توصلت النتائج إلى تفوق أفراد المجموعة التجریبیة على أفراد سبیرمان براون ، االختبار التائي

  )٢٠٠٠مسلوب ، (المجموعة الضابطة في الممارسة الفعلیة .

)٢٠٠٤دراسة سیف (.٢
فعالیة إستراتیجیة تدریس األقران في تنمیة (الدراسة في الكویت وهدفت إلى معرفة أجریت 

لدولة الكویت). تكونت مهارات الطرح واالتجاه نحو الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

تلمیذًا من تالمیذ الصف الرابع تم تقسیمهم إلى مجموعتین تجریبیة كان  )٧٠(عینة الدراسة من 

تلمیذًا درست باستعمال إستراتیجیة تدریس األقران ، أما األخرى فكانت  )٣٥(رادها عدد أف

تلمیذًا درست نفس الموضوع باستعمال الطریقة التقلیدیة  )٣٥(مجموعة ضابطة بلغ عدد أفرادها 

فقرة ، واستعانت الباحثة بمقیاس جاهز لقیاس  )١٥(. أعدت الباحثة اختبارًا تحصیلیًا مكونًا مـن 

عبارة ، ولتحلیل البیانات إحصائیا استخدمت الباحثة  )٢٠(تجاه نحو الریاضیات مكونًا من اال

(األدوات اإلحصائیة اآلتیة )االختبار التائي ، معادلة الفاكرونباخ ، ومعادلة سبیرمان براون:

وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في االختبار ألتحصیلي 

  . )٢٠٠٤سیف ، (التجاه وا

)٢٠٠٤(دراسة عطیة .٣
فعالیة إستراتیجیة تدریس (أجریت الدراسة في جمهوریة مصر العربیة وهدفت الى معرفة 

)األقران في تنمیة مهارات القراءة الهجریة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

بتدائي .تم تقسیمهم تلمیذًا وتلمیذة من الصف الرابع اال )٣٦(تكونت عینة الدراسة من 

إلى مجموعتین األولى تجریبیة والتي درست وفق إستراتیجیة تدریس األقران ، أما الثانیة فكانت 

مجموعة ضابطة درست على وفق الطریقة االعتیادیة . اعد الباحث اختبار القراءة الجهریة 
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بیانات إحصائیا وبطاقة مالحظات تم اختبار أفراد مجموعتي البحث بعدیًا ، وبعد معالجة ال

أظهرت النتائج تفوق تالمیذ المجموعة التجریبیة في مهارات القراءة الجهریة على تالمیذ 

  )٢٠٠٤عطیة ، (المجموعة الضابطة

)٢٠٠٦(دراسة الرحاوي . ٤
تأثیر استراتیجیه (أجریت الدراسة في العراق ـ جامعة الموصل ، وهدفت إلى معرفة 

دراسي المعرفي واالحتفاظ بمادة طرائق التدریس لدى طالب التربیة تدریس األقران في التحصیل ال

طالبًا من طلبة الصف الثالث في كلیة التربیة الریاضیة  )٤٤(تكونت عینة البحث من )الریاضیة

طالبًا درسوا باستخدام استراتیجیه  )٢٢(قسموا إلى مجموعتین إحداهما تجریبیة بلغ عددا فرادها 

طالبًا درسوا بالطریقة التقلیدیة  )٢٢(خرى ضابطة بلغ عدد أفرادها تدریس األقران ، واأل

 )٣٠(المتكون من  )٢٠٠٠( استخدم الباحث االختبار التحصیلي الذي أعده النعیمي)المحاضرة(

فقرة من نوع االختیار من متعدد رباعي البدائل ، وتم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام 

النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة وأظهرت  )االختبار التائي(

   )٢٠٠٦الرحاوي ، (الضابطة ولصالح المجموعة التجریبیة 

)٢٠٠٧(دراسة الحارثي . ٥
فاعلیة إستراتیجیة (أجریت الدراسة في المملكة العربیة السعودیة وهدفت إلى معرفة 

.)للتالمیذ المتخلفین عقلیًا بدرجة متوسطةتدریس األقران في إكساب بعض الكلمات الوظیفیة

إناث یعانون من تخلف عقلي متوسط  )٣(ذكور و  )٣(تالمیذ  )٦( تكونت عینة الدراسة من

سنة ، تم تقسیم أفراد العینة إلى ثالث مجموعات تضم كل  )١١ـ  ٧(تتراوح أعمارهم مابین 

تم استخدام اختبار التقصي )تلمیذ یقوم بدور المعلم وتلمیذ یقوم بدور المتلقي(مجموعة تلمیذین 

المتعدد وهو احد األسالیب المستخدمة في تصمیم الحالة الواحدة لتدریس األقران الكلمات 

الوظیفیة . أظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة وظیفیة ایجابیة بین تدریس األقران واكتساب 

یة للتالمیذ المتخلفین عقلیًا بدرجة متوسطة ، كما استطاع التالمیذ االحتفاظ الكلمات الوظیف

   )٢٠٠٧الحارثي ، (بجمیع الكلمات التي اكتسبوها .

)٢٠٠٨(دراسة عبدالكریم . ٦
أجریت الدراسة في العراق / جامعة الموصل ـ كلیة التربیة األساسیة وهدفت إلى معرفة 

دریس األقران في تنمیة مفهوم الذات لدى طلبة قسم الجغرافیة في فاعلیة استخدام إستراتیجیة ت(

طالب و  )١٢طالبًا وطالبة وبواقع ( )٢٣(. تكونت عینة الدراسة من )كلیة التربیة األساسیة
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لقیاس مفهوم الذات .  )١٩٧٩(طالبًا ، استعانت الباحثة بأداة جاهزة والمعدة من قبل بكر  )١١(

یا باستخدام الوسائل اإلحصائیة اآلتیة : _ االختبار التائي ومعادلةوتم تحلیل لبیانات إحصائ

الذكور (. أظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائیة لصالح الطلبة )ارتباط بیرسون

تعزى إلستراتیجیة تدریس األقران في تنمیة مفهوم الذات في التطبیق البعدي للمقیاس)واإلناث

  )٢٠٠٨عبد الكریم ، (

)٢٠٠٨(سة ھندي درا.٧
اثر استخدام إستراتیجیة (أجریت الدراسة في العراق ـ جامعة الموصل وهدفت إلى معرفة 

تدریس األقران في تنمیة بعض مهارات القراءة الجهریة واالحتفاظ بها لدى تالمیذ التربیة الخاصة 

عتین إحداهما تلمیذًا وتلمیذة قسموا الى مجمو  )٢٠(تكونت عینة البحث من )في مادة القراءة

تلمیذًا تم تدریسهم على وفق إستراتیجیة تدریس األقران ، واألخرى  )١١(تجریبیة بلغ عدد أفرادها 

تالمیذ وتلمیذة والذین تم تدریسهم باستخدام الطریقة االعتیادیة .  )٩(ضابطة بلغ عدد أفرادها 

كلمة لتكون كاختبار )٨١(ولقیاس المهارات اختار قطعة مالئمة من نصوص القراءة تكونت من 

االختبار التائي ، (لقیاس المهارات ، تم معالجة البیانات إحصائیا باستخدام الوسائل اإلحصائیة 

أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في )معامل ارتباط بیرسون

  ) ٢٠٠٨هندي ، (تنمیة المهارات واالحتفاظ بها 

راسات السابقة أوجھ اإلفادة من الد
.االستفادة منها في تحدید مشكلة البحث.١

.اختیار كل من منهجیة البحث والعینة وكیفیة تكافئها.٢

تمكین الباحثة من إعداد أداة البحث ..٣

المقارنة بین نتائج الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالیة وحسب متغیرات البحث..٤

الدراسات السابقة في تعمیق بعض جوانب البحث االستفادة من التوصیات التي جاءت في .٥

الحالي.

منھجیة البحث وإجراءاتھ 
اعتمدت الباحثة على منهجیة البحث التجریبي وٕاجراءاته لتحقیق هدف البحث .

التصمیم التجریبي للبحث 
یقصد بالتصمیم التجریبي هو : إثبات الفروض عن طریق التجریب .

   )٢٢٥:  ٢٠١٠عبیدات واخرون ، (
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وقد اعتمدت الباحثة على التصمیم التجریبي ذي المجموعتین المتكافئتین إحداهما 

واألخرى ضابطة التي ستدرس تجریبیة والتي سوف تدرس باستخدام استراتیجیه تدریس األقران

   )١(وكما موضح في الشكل باستخدام الطریقة االعتیادیة

   )١(الشكل 

التصمیم التجریبي للبحث 

المتغیر التابعالمتغیر المستقلالمجموعة

التحصیل في التربیة اإلسالمیةإستراتیجیة تدریس اإلقرانالتجریبیة

الطریقة االعتیادیةالضابطة

العینة : 
للبنات الواقعة في حي)األصمعي(اختارت الباحثة عینة البحث قصدیًا من إعدادیة 

لمدرسة اختارت الباحثة شعبتین لتمثل عینة البحث ، وبعد االتفاق مع إدارة ا)الكفاءات الثانیة(

طالبة ، في حین مثلت شعبة )٢٢(المجموعة التجریبیة وبلغ عدد طالباتها  )أ(فقد مثلت شعبة 

، وبعد استبعاد الطالبات الراسبات طالبة )٢١(المجموعة الضابطة والتي بلغ عدد أفرادها  )ب(

طالبة في  )١٨(طالبة و )٢٠( )أ(عددهن في شعبة وغیر المسلمات من كلتا الشعبتین أصبح 

   )١(وكما موضح في الجدول  )ب(شعبة 

  )١(الجدول 

توزیع افراد عینة البحث على الشعب والمجموعات

المجموعة
الصف 

ولشعبة

عدد الطالبات 

قبل االستبعاد

عدد الطالبات 

الراسبات

عدد الطالبات 

غیر المسلمات

عدد الطالبات 

بعد االستبعاد

٢٢١١٢٠الرابع أالتجریبیة

٢١١٢١٨الرابع بالضابطة

تكافؤ مجموعتي البحث 
)التجریبیة والضابطة(حرصت الباحثة قبل البدء بالتجربة على تكافؤ مجموعتي البحث 

حاصل الذكاء ،(في بعض المتغیرات التي قد توثر في نتائج البحث وهذه المتغیرات هي : 

المعدل العام ، ٢٠١٠ـ  ٢٠٠٩المیة للصف الثالث المتوسط للعام الدراسي درجة التربیة اإلس

، التحصیل باألشهر، التحصیل الدراسي لألبلجمیع المواد، العمر الزمني للطالبات محسوباً 

   )٢(وكما موضح في الجدول )الدراسي لالم
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  )٢(الجدول 

  )طةالتجریبیة والضاب(االختبار التائي لتكافوء مجموعتي البحث 

المتغیر
المجموعة وافراد 

العینة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى 

  الداللة

حاصل الذكاء
٣٥،٢٥٠٠١٢،٣٦٦٦٦  )٢٠(التجریبیة

٢،٠٢٤٩-،٠٩٠٥

غیر دال 

احصائیًا 

عند 

مستوى 

الداللة 

)٠,٠٥( 

ودرجة

حریة

)٣٦(  

٣٨،٧٢٢٢١١،١٥٥٦١  )١٨(ةالضابط

درجة التربیة 

االسالمیة

٨٩،٦٥٠٠٧،٤٩٢٢٨  )٢٠(التجریبیة 
١،٠٧٥٢،٠٢٤٩

٨٧،٠٠٠٠٧،٦٩٢٦٢  )١٨(الضابطة 

العمر الزمني 

باالشهر

١٧٩،٠٠٠٠٤،٥٧٧٩٨  )٢٠(التجریبیة 
٠،٠٩٩٢،٠٢٤٩

١٧٩،٥٥٥٦٤،٤٠٨٨٤  )١٨(الضابطة 

المعدل العام 

  ادلجمیع المو 

٨٥،٧٥٠٠٨،٢٩٦٣٢  )٢٠(التجریبیة 
١،٥٦٨٢،٠٢٤٩

٨١،٢٢٢٢٩،٥٠٢٦٧  )١٨(الضابطة 

تحصیل االب
١٤،٥٥٠٠٢،٠٨٩٤٥  )٢٠(التجریبیة 

١،٧٧٣٢،٠٢٤٩
١٣،١١١١٢،٨٨٧٨٨  )١٨(الضابطة 

تحصیل االم
١٢،٧٥٠٠٢،٨٠٧٤١  )٢٠(التجریبیة 

٠،٨٨٢٢،٠٢٤٩
  ١١،٩٤٤٤٢،٨١٧٤٣  )١٨(الضابطة 

یتبین من الجدول أعاله وباستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین عدم وجود فروق 

في المتغیرات جمیعها وبذلك فهي متكافئة .)التجریبیة والضابطة(بین مجموعتي البحث 

تحدید المادة الدراسیة 
وضمن حددت الباحثة المادة الدراسیة والتي تضمنت تسعة أحادیث نبویة شریفة

المسؤولیة الجماعیة ، من صفات المؤمنین ، الناجون یوم القیامة ، طرق (الموضوعات اآلتیة : 

.)النجاة ، المفلس في اآلخرة ، حق الصدیق والجار ، اكبر الكبائر ، رعایة الیتیم ، حسن الخلق

السلوكیة األھدافصیاغة 
أن یقوم به نتیجًة لألنشطة یقصد بالهدف السلوكي هو: وصف لما ینتظر من المتعلم

  )٦٩:  ٢٠٠١أبو الهیجاء ، (التعلیمیة التي یمارسها في الدرس 

لذا قامت الباحثة بتحدید األهداف السلوكیة في ضوء محتوى المادة الدراسیة واعتمدت 

معرفة ، فهم ، تطبیق ، (في صیاغتها على تصنیف بلوم في المجال المعرفي وللمستویات الستة 

وتم عرضها على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص في )تركیب ، تقویمتحلیل ، 
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لبیان رأیهم حول صالحیتها من حیث صیاغتها التربیة اإلسالمیة والعلوم التربویة والنفسیة

وفي ضوء توجیهاتهم تم تعدیل بعض الفقرات ودون حذف أي هدف لمحتوى المادة الدراسیة

سلوكي منها.

لتدریسیة عداد الخطط اإ
الخطة التدریسیة هي خطة قصیرة األمد یومیة متكررة یعول علیها المدرس لتحسین أدائه 

في درس معین لنقل المعرفة الجادة لطلبته ألحداث التفاعل مع أهداف الدرس لتعدیل السلوك 

  )٥٩:  ٢٠٠٥قبیالت ، (وتجسید األهداف إلى واقع عملي ملموس في حیاة الطالب 

جدول المواصفات والذي یتضمن الموضوعات التسع للتجربة وفي ضوء إذ تم إعداد

معرفة ، فهم ، تطبیق ، تحلیل ، (األهداف السلوكیة الست من المجال المعرفي لتصنیف بلوم 

إذ تم تحدید نسبة الموضوعات في ضوء عدد الدروس لكل موضوع وتم تحدید )تركیب ، تقویم

فقرة اختباریه واستخرجت عدد فقرات كل  )٧١بلغت (عدد فقرات االختبار التحصیلي التي 

مستوى من مجموع فقرات االختبار التحصیلي في ضوء الوزن النسبي لكل مستوى ومن 

المستویات الستة في الخریطة وحددت فقرات االختبار التحصیلي لكل موضوع في ضوء نسبة 

  ة:أهمیة الموضوعات وعدد الفقرات الكلي باستخدام المعادلة اآلتی

عدد دروس الوحدة الدراسیة أو الجزء

  ١٠٠× ــــــــــــــــــــــ  = )نسبة التركیز (نسبة األهمیة

عدد الدروس الكلیة للمادة الدراسیة

   )٨١:  ٢٠٠٢(الظاهر وآخرون ، 

اإلجرائیةة المحكمین الذین تم استشارتهم فیما یخص خطوات البحث السادأسماء:

.األساسیةأ .د فاضل خلیل ابراهیم / جامعة الموصل / كلیة التربیة .١

جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة.أ .م . د . احمد محمد نوري /.٢

أ .م . د خشمان حسن علي / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة..٣

أ .م . د ثابت محمد خضیر / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة.٤

أ .م . د قصي توفیق غزال / جامعة الموصل / كلیة التربیة ..٥

أ .م . فتحي طه مشعل / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة..٦

/ جامعة الموصل / كلیة التربیة م .د ساریة عبدالوهاب محمد امین .٧

اعیل المشهداني / جامعة الموصل / كلیة التربیة ..م . د فواز اسم.٨

.م . د كریمة عبود جبر / جامعة الموصل / كلیة التربیة االساسیة ..٩
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واصفات لالختبار التحصیلي.جدول الم )٣(ویوضح الجدول 

  )٣الجدول (

جدول المواصفات لالختبار التحصیلي لمادة التربیة االسالمیة

المحتوى
عدد 

  الدروس

نسبة التركیز

(نسبة 

)االهمیة

االغراض السلوكیة
عدد 

  الفقرات
معرفة

٣٤ %  

  فهم

٢٤ %  

تطبیق

١٨ %  

تحلیل

١١ %  

تركیب

٦ %  

تقویم

٤ %  

الموضوع االول

ؤولیة الجماعیةالمس
  ٧  ـ  ١  ١  ١  ٢  ٢  %١٠  ١

الموضوع الثاني

من صفات المؤمن
٩  ١  ١  ١  ١  ٢  ٣  %١٢  ٢  

الموضوع الثالث

الناجون یوم القیامة
٩  ١  ١  ١  ١  ٢  ٣  %١٢  ٢  

الموضوع الرابع

طرق النجاة
٩  ١  ١  ١  ١  ٢  ٣  %١٢  ٢  

الموضوع الخامس

المفلس في االخرة
٩  ١  ١  ١  ١  ٢  ٣  %١٢  ٢  

  سالموضوع الساد

حق الصدیق والجار
  ٧  ـ  ١  ١  ١  ١  ٣  %١٠  ١

الموضوع السابع

اكبر الكبائر
  ٨  ـ  ١  ١  ١  ٢  ٣  %١٢  ٢

الموضوع الثامن

رعایة الیتیم
  ٧  ـ  ١  ١  ٢  ١  ٢  %١٠  ١

الحدیث التاسع

حسن الخلق
  ٦  ـ  ١  ١  ١  ١  ٢  %١٠  ١

٢٤١٥١٠٩٩٤٧١%١٤١٠٠المجموع

صیاغة فقرات االختبار
احدى المكونات الرئیسة للعملیة التعلیمیة واالهتمام بها له أثره المباشر تشكل االختبارات 

األهداف ، المحتوى ، األسالیب ، واألنشطة) (في المكونات األخرى للعملیة التعلیمیة التعلیمة 

واالختبار .وبالتالي التأثیر على الطالب الذي یمثل محورالعملیة التعلیمیة وهدفها االساس 

  )١٩٤ـ ١٩٣: ٢٠٠٢ملحم،(.ظم لتحدید مقدار ما تعلمه الطالبإجراء منالتحصیلي هو 

لذا صاغت الباحثة فقرات االختبار التحصیلي التي تقیس المستویات الست من تصنیف 

.)الصواب والخطأ ، التكمیل ،االختیار من متعدد ، والمقابلة(بلوم من نوع 
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صدق االختبار 
 ٢٠١٠عبیدات واخرون ، (من اجل قیاسه .یقصد بالصدق : هو الذي یقیس ما وضع

) لذلك عرضت الباحثة االختبار على مجموعة من المحكمین من ذوي االختصاص في ١٥٦: 

التربیة اإلسالمیة والعلوم التربویة النفسیة لبیان رأیهم حول صالحیة فقرات االختبار وقد حصل 

صادقًا بعد أن تم تعدیل بعض فما فوق وبذلك أصبح االختبار  )% ٨٠األتفاق علیه بنسبة(

الفقرات ودون حذف أیة فقرة .

التطبیق االستطالعي لالختبار 
) طالبة من طالبـات الصف الرابـع اإلعدادي من إعدادیة ٣٠اختارت الباحثة (

لتكون عینة استطالعیة إذ تم تطبیق )للبنات الواقعة في حي (القادسیة األولى)الطالئع(

وبعد تصحیح إجابات الطالبـات تم ترتیبهـا  )٢٠١٠/  ١٢/  ٢(بتاریخ )یسالخم(االختبار یوم

إذ بلغ عدد  )% ٥٠تنازلیًا من اعلي درجة إلى ادني درجة وقسمت العینة إلى فئتین وبنسبة (

طالبة ، وتم  )١٥(طالبة وعددهن في المجموعة الدنیا  )١٥(الطالبات في المجموعة العلیا 

وة التمییزیة لكل فقرة وعلى النحو اآلتي :حساب مستوى الصعوبة والق

مستوى صعوبة الفقرة 
یقصد بمستوى الصعوبة هو نسبة الطلبة الراسبین في السؤال بالنسبة للعدد الكلي للطلبة 

وبعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار  )١١: ٢٠٠٢مراد وسلیمان ، (.

إلى أن  )١٩٩٩(إذ یشیر الظاهر وآخرون )٠،٣٢،٠،٦٩(وجدت الباحثة أنها تتراوح بین

الظاهر ( . )% ٨٠(و)% ٢٠(ن فقرات تتراوح نسبة صعوبتها بیناالختبار الجید هو الذي یتضم

  )١٢٩:  ١٩٩٩وآخرون ، 

قوة تمییز الفقرة 
مراد وسلیمان ، (.ز بین المجموعتین العلیا والدنیایقصد به معرفة قدرة السؤال على التمیی

وبعد حساب فقرات االختبار باستعمال معادلة التمییز وجدت الباحثة أنها تتراوح ) ٢١٨ : ٢٠٠٢

الى أن درجة التمییز تكون مقبولة ابتداًء  )١٩٨٥() إذ یشیر عریفج ومصلح ٠,٤٢،٠،٧٥(بیـن

:  ١٩٨٥عریفج ومصلح ، (فما فوق وٕاذا كانت دون ذلك تعد غیر ذات داللة . )٠,٢٥( مـن

١٨٧(   
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االختبارثبات 
، النبهـان(یشیر الثبـات إلـى مـدى دقـة االختبـار واسـتقراره وخلـوه مـن األخطـاء العشـوائیة .

كوردر ریتشاردسـون (.ونظرًا لتنوع طرائق حساب الثبات اختارت الباحثة طریقة  )٤٤٢:  ٢٠٠٤

ــــات ٢١ ــــغ معامــــل الثب ــــة بل ــــى العینــــة االســــتطالعیة وتطبیــــق المعادل ــــار عل ) وبعــــد تطبیــــق االختب

وهـــو معامـــل ثبـــات عـــال ، وبـــذلك أصـــبح االختبـــار جـــاهزًا للتطبیـــق بصـــورته  )٠,٨٨(لتحصـــیلي ا

النهائیة .

معیار تصحیح االختبار
لإلجابـــة الصـــحیحة )درجـــة واحـــدة(تـــم تصـــحیح فقـــرات االختبـــار التحصـــیلي إذ أعطییـــت

لإلجابة الخاطئة أو المتروكة أو التي تحتمل أكثر من إجابة .)صفر(و

لتجربة تنفیذ ا
بعـــد إن أعـــدت الباحثـــة كـــل متطلبـــات التجربـــة مـــن حیـــث التكـــافؤ بـــین مجمـــوعتي البحـــث 

وٕاعــداد الخطــط التدریســیة واالختبــار التحصــیلي تــم تنفیــذ التجربــة والتــي بــدأت مــن یــوم (االثنــین)

، وتـم تـدریس مجمـوعتي ١٤/١٢/٢٠١٠وانتهاًء بیوم (الثالثـاء) الموافـق  ٢٠١٠/ ١٠/ ٤الموافق 

من قبل مدرسة المادة حرصًا من الباحثة على إیجاد التكافؤ بین مجموعتي البحث .البحث 

التطبیق النھائي لالختبار التحصیلي 
بعـد ان )(التجریبیـة والضـابطةطبقت الباحثة االختبار التحصیلي على مجموعتي البحـث

)االثنـــین(ر یـــوم ابلغـــت الطالبـــات بموعـــد االختبـــار مـــن اجـــل التهیئـــة لـــه فقـــد تـــم تطبیـــق االختبـــا

  .٢٠١٠/ ١٢/  ٢٠الموافق 

الوسائل االحصائیة 
االختبار التائي لعینتین مستقلتین إلیجاد التكافؤ بین مجموعتي البحث واالختبار التحصیلي..١

   )٢٠٦:  ١٩٧٧البیاتي واثناسیوس ، (

  )٢٦٩:  ٢٠٠٠ملحم ، (معادلة صعوبة الفقرة .٢

  )١٠٧:  ١٩٨٩سمارة واخرون ، (معادلة قوة التمییز..٣

  )١٤٧:  ٢٠٠٢الظاهر واخرون ، ( . ٢١معادلة كوردر ریتشاردسون .٤
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نتائج البحث وتفسیرھا 
سیتم عرض نتیجة البحث ومناقشتها في ضوء هدف البحث وفرضیته التي تنص : 

بین متوسط تحصیل الطالبات  )٠,٠٥ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى (((

ربیة االسالمیة باستعمال استراتیجیة تدریس االقران ومتوسط تحصیل اللواتي درسن مادة الت

).)الطالبات اللواتي درسن المادة نفسها باستعمال الطریقة التقلیدیة

وللتحقق من الفرضیة الصفریة اعاله استخدمت الباحثة االختبار التائي وقد تبین وجود 

ابطة إذ بلغت القیمة التائیة المحسوبة فرق ذي داللة إحصائیة بین المجموعتین التجریبیة والض

وبذلك ترفض  )٠,٠٥) عند مستوى داللة(٢،٠٢٩٤() وهي اعلى من الجدولیة البالغة ٤،١٤٤(

  . )٥(الفرضیة الصفریة . وكما موضح في الجدول 

  )٤(الجدول 

نتائج االختبار التائي بین متوسط درجات مجموعتي البحث في االختبار التحصیلي

ینةالعالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة

القیمة التائیة 

الجدولیة

مستوى الداللة

٦٠،٦٥٠٠٦،٢٠٩٢٩  ٢٠  التجریبیة

٤،١٤٤٢،٠٢٩٤

دال احصائیًا عند 

)٠،٠٥(مستوى 

  ٣٦ودرجة حریة 
٥١،٩٤٤٤٦،٧٤٢٩٥  ١٨  الضابطة

لتجریبیة على طالبات المجموعة الضابطة فـي ویمكن ان یعزى تفوق طالبات المجموعة ا

االختبــار التحصــیلي إلــى اّن اســـتراتیجیة تــدریس االقــران كـــان لهــا أثــر فـــي جعــل عملیــة التـــدریس 

عملیـة تعاونیـة تفاعلیــة بـین الطالبـات أنفســهن ممـا أثّـر علــى مسـتوى التحصـیل لــدیهن نتیجـة تــأثر 

مـات واآلراء.وجـاءت هـذه النتیجـة متفقـة مـع االقران بعضهم بالبعض اآلخر من خالل تبادل لمعلو 

 )٢٠٠٦(، الرحاوي  )٢٠٠٤(،عطیة  )٢٠٠٤(، سیف  )٢٠٠٠(نتائج دراسة كل من : مسلوب 

  . )٢٠٠٨(وهندي  )٢٠٠٨(،عبدالكریم  )٢٠٠٧(، الحارثي  )٢٠٠٦(، سلیم 

االستنتاجات 
في ضوء نتیجة البحث استنتجت الباحثة مایأتي :

یحصل عن طریق تفاعل المتعلمین مع المادة الدراسیة وهذا ماتؤكد إّن التدریس الصحیح .١

علیه الفلسفة التربویة وما اعتمدته استراتیجیة تدریس األقران .

إّن االستراتیجیات التدریسیة التي تجعل من المتعلمین مشاركین داخل غرفة الصف تزید من .٢

نسبة تحصیلهم في المادة الدراسیة .

التوصیات : 
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استنتاجات البحث توصي الباحثة باآلتي :في ضوء 

ضرورة اهتمام مدرسي التربیة اإلسالمیة ومدرساتها باالستراتیجیات التدریسیة ومنها .١

إستراتیجیة تدریس األقران 

ضرورة عقد دورات ومحاضرات تثقیفیة لمدرسي التربیة اإلسالمیة ومدرساتها بالتعاون مع .٢

ها إكسابهم المهارات الالزمة لتطبیق االستراتیجیات مدیریة اإلشراف التربوي یتم من خالل

التدریسیة ومنها إستراتیجیة تدریس األقران داخل غرفة الصف .

المقترحات : 
استكماًال للبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء البحوث المستقبلیة اآلتیة :

ث المتوسط للمفاهیم أثر استخدام إستراتیجیة تدریس األقران في اكتساب تلمیذات الصف الثال.١

اإلسالمیة .

أثر استخدام إستراتیجیة تدریس األقران في التحصیل واالحتفاظ لدى طالبات اإلعدادیة .٢

اإلسالمیة في مادة التفسیر .

المصادر
، مكتبة األنجلو استراتیجیات التعلیم وأسالیب التعلم )٢٠٠٤(إبراهیم ، مجدي عزیز .١

المصریة ، القاهرة ، مصر .

، ، دار المسیرة ، عمان ٢، طعلم النفس التربوي )٢٠٠٠(ادو ، صالح محمد علي أبو ج.٢

االردن .

طرق تدریس القرانیات واالسالمیات واعدادها باالهداف  )٢٠٠١(أبو الهیجاء ، فؤاد .٣

، عمان ، االردن . ١، طالسلوكیة

ستدالل في االحصاء الوصفي واال )١٩٧٧(البیاتي ، عبدالجبار توفیق وزكریا اثناسیوس .٤

، مطبعة دار مؤسسة الثقافة ، بغداد ، العراق . ١، طالتربیة وعلم النفس 

طرائق تدریس التربیة  )٢٠٠٩(االطوي ، ولید وعداهللا علي وقصي حازم محمد الزبیدي .٥

، دار ابن االثیر ، جامعة الموصل .الریاضیة

قافة ، عمان .، دار الث ١، طعلم النفس االجتماعي )٢٠٠٤(جابر ، جودت بني .٦

، طرق التدریس العامة تخطیطها وتطبیقاتها التربویة  )٢٠٠٥(جابر ، ولید أحمد وآخرون .٧

، دار الفكر،عمان ، االردن. ٢ط

، دار المسیرة ، عمان ، االردن .تدریس التربیة االسالمیة )٢٠٠٤(الجالد ، ماجد زكي .٨
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تدریس االقران في اكساب بعض فاعلیة استراتجیة )٢٠٠٧(الحارثي ، منى فیحان الحارثي .٩

، جامعة الملك سعود ، كلیة التربیة ، الكلمات للتالمیذ المتخلفین عقلیًا بدرجة متوسطة

.)غیر منشورة(رسالة ماجستیر

، ، دار المسیرة ١، طالتصمیم التعلیمي نظریة وممارسة )١٩٩٩(الحیلة ، محمد محمود .١٠

عمان ، االردن .

، دار المسیرة ، عمان ،  ١، طتعلیم العلوم للجمیع )٢٠٠٥(خطایبة ، عبداهللا محمد .١١

االردن .

تاثیر استراتیجیة تدریس االقران  )٢٠٠٦(الرحاوي ،عبدالسالم عبدالجباروحامد الحاج سعید .١٢

في التحصیل الدراسي المعرفي واالحتفاظ بمادة طرائق التدریس لدى طالب كلیة التربیة 

)غیر منشورة(التربیة الریاضیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة الموصل ، كلیة الریاضیة 

، دار الكتاب  ١، طمبادىء علم النفس التربوي )٢٠٠٢(زغلول ، عماد عبدالرحیم .١٣

الجامعي ، االمارات العربیة المتحدة .

، مناهج البحث في التربیة )١٩٨١(الزوبعي ، عبدالجلیل ابراهیم ومحمد احمد الغنام .١٤

مطبعة جامعة بغداد .

مناهج التربیة االسالمیة )٢٠٠٣(لساموك ، سعدون محمود وهدى علي جواد الشمري ا.١٥

، دار المناهج ، عمان ، االردن . ١، طواسالیب تطویرها

، دار الشروق ، عمان ، االردن .تدریس مهارات التفكیر )٢٠٠٣(سعادة ، جودت احمد .١٦

، ، دار الفكر ، عمان ١ط ،مبادىء القیاس والتقویم في التربیة )١٩٨٩(سمارة ، عزیز .١٧

االردن .

فعالیة تدریس األقران في تنمیة مهارات الطرح واالتجاه نحو  )٢٠٠٤(سیف ، خیریة رمضان .١٨

 ٧٢، ع ١٨، مج ، المجلة التربویة الریاضیات لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة لدولة الكویت 

. )٤٠ـ  ١١(، ص 

، جمعیة المحافظة میة واسالیب التدریسالثقافة االسال )٢٠٠٥(الشامي ، محمد عمر .١٩

على القران الكریم في المساجد .

، طرق التدریس في التربیة الریاضیة )٢٠٠٧(شلتوت ، نوال إبراهیم ومیرفت علي خفاجة .٢٠

، دار الوفاء ، مصر . ١ط

، دار الثفافة مبادىء القیاس والتقویم في التربیة )١٩٩٩(الظاهر ، زكریا محمد وآخرون .٢١

مان ، االردن .، ع

، دار  ١، طمبادىء القیاس والتقویم في التربیة )٢٠٠٢(الظاهر ، زكریا محمد وآخرون .٢٢

الثفافة ، عمان ، االردن .
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، دار البدایة معجم مصطلحات التربیة وعلم النفس )٢٠٠٩(عبدالحمید ، هبة محمد .٢٣

ناشرون وموزعون ، عمان ، االردن .

" فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس االقران في تنمیة  )٢٠٠٨(عبدالكریم ، دالیا فاروق .٢٤

، مجلة ابحاث كلیة التربیة مفهوم الذات لدى طلبة قسم الجغرافیة في كلیة التربیة االساسیة" 

  . )٤٣ـ  ٢٢(، ص  ١، ع  ٧، جامعـة الموصـل ، كلیـة التربیـة االساسیـة ، مـج االساسیة

، طرق تدریس التربیة البدنیة بین النظریة والتطبیق )٢٠١٠(، عصام الدین متولي عبداهللا.٢٥

، دار الوفاء ، مصر . ٥ط

، دار ١، طالبحث العلمي مفهومه وادواته واسالیبه )٢٠١٠(عبیدات ، ذوقان واخرون .٢٦

الفكر ، عمان ، االردن .

، دار  ١، طاستراتیجیات التدریس في التربیة الریاضیة )٢٠٠٨(عثمان ، عفاف عثمان .٢٧

، مصر .الوفاء 

كلیة مجتمع عمان ١، ط في القیاس والتقویم )١٩٨٥(عریفج ، سامي وخالد حسین مصلح .٢٨

، عمان ، االردن .

فعالیة استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة مهارات القراءة الجهریة  )٢٠٠٤(عطیة ، جمال .٢٩

لجمعیة لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدریس ، ا

www،  ٩٦المصریة للمناهج وطرق التدریس ، ع  . KHyma . com

القیاس والتقویم التربوي والنفسي اساسیاته  )٢٠٠٠(عالم ، صالح الدین محمود .٣٠

، دار الفكر العربي ، القاهرة .وتطبیقاته المعاصرة 

، ة ، عمان، دار المسیر  ١، طالتربیة العملیة وتدریس العلوم )٢٠٠٣(، محمد السید علي.٣١

االردن .

، دار الشروق ، عمان  ١، طالمدخل الى التدریس )٢٠٠٣(الفتالوي ، سهیلة محسن كاظم .٣٢

، االردن .

، مكتبة جریر ، الریاض  ١،طاستراتیجیة وبرمجة ٠برمجة الذات  )٢٠٠١(الفقي ، ابراهیم .٣٣

، المملكة العربیة السعودیة .

العلوم في المرحلة االساسیة الدنیا اسالیب تدریس )٢٠٠٥(قبیالت ، راجي عیسى .٣٤

، دار الثقافة ، عمان ، االردن .ومرحلة ریاض االطفال

االختبارات والمقاییس في العلوم النفسیة  )٢٠٠٢(مراد ، صالح أحمد وامین علي سلیمان .٣٥

، دار الكتاب الحدیث ، االردن . ١، طوالتربویة خطوات اعدادها وخصائصها

، دار عالم  ١، طالمعلم والمناهج وطرق التدریس )١٩٨٥(م مرسي ، محمد عبدالمنع.٣٦

الكتب ، الریاض .



ندى لقمان محمد أمین 

١٦٧

تاثیر استخدام اسلوب التعلم بتوجیه األقران على  )٢٠٠٠(مسلوب ، محمد رمضان أحمد .٣٧

، جامعة مجلة اسیوطالممارسة الفعلیة لدرس التربیة الریاضیة لتالمیذ المرحلة االبتدائیة ، 

.)٢٤٩ـ  ٢٢٩(، ص  ١٧، ع  ١لریاضیة للبنین ، جاسیوط ،كلیة التربیة ا

، دار  ٢، طسیكولوجیة التعلم والتعلیم االسس النظریة والتطبیقیة )٢٠٠٦(ملحم ، سامي .٣٨

المسیرة ، عمان ، االردن .

، دار المسیرة ،  ١، طالقیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس )٢٠٠٠(ملحم ، سامي .٣٩

عمان ، االردن .

، دار المسیرة ،  ٢، طالقیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس )٢٠٠٢( ملحم ، سامي.٤٠

عمان ، االردن .

التدریس من قبل األقران وأثره على صعوبات التعلم ،  )٢٠٠٩(المهیري ، شیخة علي .٤١

www . maharty . com

، دار الشروق ،  ١، طاساسیات القیاس في العلوم السلوكیة )٢٠٠٤(النبهان ، موسى .٤٢

مان ، االردن .ع

أثر استخدام استراتیجیة تعلیم األقران في تنمیة بعض  )٢٠٠٨(هندي ، عمار یلدا كرومي .٤٣

، مهارات القراءة الجهریة واالحتفاظ بها لدى تالمیذ التربیة الخاصة في مادة القراءة

.)غیر منشورة(جامعة الموصل ، كلیة التربیة االساسیة ، رسالة ماجستیر


