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ملخص البحث :
تدریس األقران في تنمیة مفهوم إستراتیجیةاستخدامفاعلیة  إلىالبحث إلى التعرف یهدف

الــذات لــدى طلبــة قســم الجغرافیــة فــي كلیــة التربیــة األساســیة جامعــة الموصــل تكونــت عینــة البحــث 

مــن مجموعــة واحــدة شــملت جمیــع طلبــة وطالبــات الصــف الثالــث قســم الجغرافیــة فــي كلیــة التربیــة 

ــــغ عــــدد )٢٠٠٧-٢٠٠٦(الدراســــي األساســــیة للعــــام ، وقــــد ) طالبــــا وطالبــــة٢٣( أفرادهــــام وقــــد بل

، وقــد تــم عرضــها علــى مجموعــة مــن الخبــراء  )١٩٧٩ة بــاألداة التــي أعــدها بكــر (اســتعانت الباحثــ

 إعــادةالصــدق الظــاهري لــألداة ، وأمــا الثبــات فقــد حســب بطریقــة إلیجــادفــي التربیــة وعلــم الــنفس 

وقامـــت الباحثـــة بـــالتطبیق القبلـــي لمقیـــاس مفهـــوم الـــذات علـــى عینـــة  )٠.٨٠( حیـــث بلـــغاالختبـــار

، وقد استمرت تدریس األقرانإستراتیجیةاستخدامالبحث ومن ثم قامت بعدئذ  بتدریس المجموعة ب

اسـتخدام. وبتـم إجـراء التطبیـق البعـدي للمقیـاس، وبعـد االنتهـاء مـن تطبیقهـا سـابیعأالتجربة عشـرة 

إحصــــائیةة أظهــــرت النتــــائج وجــــود فــــروق ذات داللــــ(وســــیلة إحصــــائیة)t-testالتــــائياالختبــــار

یس تدر إلستراتیجیةفي التطبیق البعدي للمقیاس تعزى )(الذكور واإلناثلصالح استجابات الطلبة

، وفـــي ضـــوء ذلــك قـــدمت الباحثــة مجموعـــة مــن التوصـــیات منهـــا األقــران فـــي تنمیــة مفهـــوم الــذات

المــواد الجغرافیــة فیمــا اقترحــت الباحثــة إجــراء س األقــران فــي تــدریس تــدریإســتراتیجیةاســتخدامضــرورة 

.أخرىدراسة مماثلة للدراسة الحالیة في مراحل دراسیة

The effect of using peers teaching strategy on the
development of the self concept for geography students

at the basic education college
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Abstract:
The current research aimed to identify the effect of using peer

teaching strategy in developing the self-concept for students of
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Geography Department /College of Basic Education /University of Mosul

.The sample were (23)students at the third stage of the geography

department at the college of basic education for the academic year 2006-

2007. The researcher used the tool prepared by bakr (1979) and wich is

presented to a panel of experts specialized in Education and Psychology

The reached (0.08)WAS calculated the researcher by re-applying the test.

The researcher pre-applied the self-concept scale on the sample, then she

taught the group using the suggested peers-teaching strategy. The

experiment lasted (10) weeks. After the end of the experiment ,the

researcher applied the post_ application of the scale, and used the t.test

for two independent groups as astatistical means .The results showed

statistically significant dafferences favor in of the pupils responses

(males and females) in the post- application of the scale .thes results are

attributed to peer-teaching strategy and it effect in developing self –

concept . Given the above mentioned information, the researcher

presented a number of suggestions and recommendations One of them is

to use the peer-teaching strategy in the teaching of the geography stuff.

The researcher suggested initiating a similar study but in other academic levels.

إلیھھمیة البحث والحاجة أ
للتعلـــیم الجـــامعي دور أساســـي فـــي تقـــدم المجتمعـــات وتنمیتهـــا مـــن خـــالل إعـــداد الكـــوادر 

والطاقات البشریة والقیادات الفكریة المؤهلة وٕارساء قاعدة البحوث العلمیة ، ویقترن وجود الجامعة 

 )٢٩٢، ص١٩٩٧ي ، دائمـــا بـــالفكر والحضـــارة التـــي تـــتحكم فـــي ســـیاقات تطـــور المجتمـــع (الـــراو 

وتـــزداد اهمیـــة التـــدریس الجـــامعي فـــي تحقیـــق رســـالة التعلـــیم العلمـــي بإحـــداث التطـــور النـــوعي فـــي 

مجـــاالت المعرفـــة والتقـــدم الثقـــافي ، كمـــا تـــزداد أهمیـــة الطرائـــق التدریســـیة عنـــد ربطهـــا بالمظـــاهر 

   )٨٤، ص  ١٩٩٩صرایرة ویونس ، (الحدیثة والمستجدات المعاصرة

لى تدریس العلوم االجتماعیـة ومنهـا الجغرافیـة فـي جامعتنـا إنهـا ال تـزال ومن المالحظة ع

ـــى الحفـــظ  ـــة وعل ـــى الجوانـــب الشـــكلیة والنظری ـــب التـــي تؤكـــد عل ـــة فـــي الغال اســـیرة الطرائـــق التقلیدی

) والجغرافیـــة هـــي إحـــدى العلـــوم ٦١،ص  ١٩٧٧واالســـتظهار بـــدال مـــن التفكیـــر واألبـــداع (رزق ،
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تطـــویر فهـــم األنســـان ولمحیطـــه للعمـــل علـــى تقـــدمها نحـــو األفضـــل األجتماعیـــة التـــي تهـــدف إلـــى 

وتســاعد الدارســین علـــى حــل مشـــكالتهم البیئیــة المتنوعـــة وتنمیــة معـــرفتهم الجغرافیــة المتخصصـــة 

   )٢٦،ص ١٩٨٧(الكلزة ،

وقــــد تطــــورت أســــالیب وطرائــــق التــــدریس فــــي األونــــة األخیــــرة نتیجــــة لتطــــور المجتمعــــات 

ئج األبحاث التربویة فضال عن ازدیـاد وعـي المدرسـین وحاجـاتهم الـى المعاصرة وما أفرزته من نتا

تغییر النمط التقلیدي في عملیة التعلم ، وایجاد أنواع بدیلة تتالءم مع التطور العلمي، والتكنلوجي 

الكبیــرة، فكــان ممــا شــمله هــذا التطــور البحــث عــن طرائــق وأســالیب واســتراتیجیات تعلیمیــة جدیــدة . 

ومــن هــذه االســتراتیجیات هــي أســتراتیجیة تــدریس األقــران كونهــا تجعــل  )١ص ت ، -زیــاد ،بــال(

الطالب محورا لعملیة التعلیم والتعلم 

وترتبط هذه األستراتیجیة بالتعلم التعاوني إحدى تقنیـات التـدریس التـي جـاءت بهـا الحركـة 

ل الدراســي للطلبــة التربویــة المعاصــرة والتــي أثبتــت البحــوث والدراســات أثرهــا االیجــابي فــي التحصــی

) وٕانهـــا طریقـــه تـــؤدي إلـــى شـــعور الطلبـــة بالنجـــاح وتعـــزز النـــاحیتین ١٤٤، ص ٢٠٠١الحیلـــة ، (

G00K(ألتحصیلیة واالجتماعیة  ,1991,P30( وزیـادة الدافعیـة نحـو الـتعلم وزیـادة الثقـة بـالنفس

Adams,1990واحترام الذات ( P25( لـدى الطلبـة فـي كما أنهـا تسـتخدم لزیـادة الحـوافز واالنتبـاه

معرفــة أنفســهم واألخــرین وتزویــدهم بالوســیلة الالزمــة بــالتفكیر وحــل المشــكلة والمشــاركة واكتســاب 

وقـــــد أكـــــدت اغلـــــب الدراســـــات ان الــــــتعلم  )٧١٦، ص  ٢٠٠٠المهـــــارات (الســـــامرائي واخـــــرون ،

ء والمدرسـه التعاوني له األثر االیجابي فـي بنـاء الثقـة بـالنفس ، وفـي بنـاء اتجـاه جدیـد نحـو الـزمال

فضــــال عــــن انــــه یســــاعد علــــى تطــــویر العالقــــات االجتماعیــــة المختلفــــة بــــین مجموعــــات الطــــالب 

ــــذات حیــــث ان معظــــم اســــتخدام) ان مــــن فوائــــد ٤(فــــوده،بال_ت،ص التعلــــیم التعــــاوني  احتــــرام ال

ـــــــــه ولألخـــــــــرین (الســـــــــامرائي  ـــــــــدیره لذات ـــــــــب وتق ـــــــــرام  الطال ـــــــــاس احت ـــــــــى قی ـــــــــت عل األبحـــــــــاث عمل

)٢٠٠٠،١٨٨واخرون،

ســتراتیجیه تــدریس األقــران فیهــا یشــترك طالــب مــع طالــب أخــر فــي نشــاط معــین لیتعــرف وا

وان  )١٨٧، ص  ٢٠٠٠االثنــــین علــــى بعضــــهم الــــبعض وهــــذا یشــــعرهما باالرتیــــاح (الســــامرائي، 

أفضـــل طریقـــه لتعلـــیم شـــيء ان تدرســـه لشـــخص أخـــر ، حیـــث ان تـــدریس األقـــران یضـــع مســـؤولیة 

یر قوي له أثره بالنسبة للطالب الذین كثیرا ما یكونون متعلمین التعلیم على عاتق الطالب وهذا تغی

ســلبیین . وعنــدما یتــوافر للطــالب مــدرس خصوصــي مــن أقــرانهم ینــدمجون علــى نحــو مباشــر فــي 

تعلـــیمهم عـــن هـــؤالء الطـــالب الـــذین تعـــودوا أن یجلســـوا بمفـــردهم علـــى مقاعـــدهم منتظـــرین توجیـــه 

على االعتراف بقصور في الفهم دون االهتمـام بتقـویم المدرس . وان تعلیم األقران یشجع الطالب

الراشد ، والعمل مع طالب أخـر یـوفر للـنشء الفـرص للمناقشـة والتسـاؤل والممارسـة وتقـویم التعلـیم 

  )١محمد ،بال،ت ،ص(مع تغذیه راجعه مباشره 
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ویعــد مفهــوم الــذات متغیــرا مهمــا فــي التعلــیم ، كمــا یعــد مــن اكثــر المحــددات أهمیــة فــي 

رات التدریس لدى الفرد ویتفق علماء النفس على ان إكساب الفرد للمهـارات المختلفـة ینبغـي ان خب

یمضـي قـدما فـي تـالزم مـع مفهـوم الـذات االیجـابي لدیـه  ، وكـل منهمـا یعـد شـرطا اساسـیا للنجـاح 

في المدرسة فمفهوم الشخص لذاته یؤثر تاثیرا بالغا في توافقه الشخصي .   

  ) ١ص النقیثان،بال_ت،(

وتعد جماعة األقـران فـي الجامعـة مـن العوامـل المهمـة والمـؤثرة فـي هـذا المفهـوم حیـث ان 

تقیـــیم الفـــرد لنفســـه یكـــون علـــى أســـاس تقیـــیم األخـــرین لـــه وبحســـب إدراكـــه للكیفیـــة التـــي یقیمـــه بهـــا 

وان تحقیـــق النجـــاح یــؤدي الـــى زیـــادة تقـــدیر الفـــرد   )٢٥٣، ص  ١٩٩٧داؤود ونزیـــه ،(األخــرون 

، في حین یؤدي الفشل الى فقد الفرد الثقـة بنفسـه اوال ثـم  األخـرین وهـذا یـؤدي إلـى انخفـاض لذاته

وان النجـــاح الدراســـي یتوقـــف علـــى مـــدى درجـــه  )٢تقـــدیر الفـــرد لذاتـــه . (ســـعید ، بـــال _ت ، ص 

تحقیـق الــذات ویشــیر هامفیــك ان مفهـوم الــذات یلعــب دورا هامــا فـي حیــاة الطلبــة الرتباطهــا بــأمور 

-منها مستوى الطموح والتوافق الشخصي واالجتماعي وكذلك التقدم الجـامعي (النقیثـان ،بـالكثیرة 

  ) ٢ت، ص

وتـأتي أهمیــة أســلوب تــدریس األقــران فــي ان ألطلبـة الــذین یتعلمــون بطریقــه تعاونیــه یكــون 

لــدیهم حــب اكبــر لــزمالئهم وتقــدیر لــذواتهم ممــا یــؤدي الــى تحســین العالقــات األجتماعیــة والهویــة 

خصیة مما یجعلهم یمتلكون القدرة على االتصال وتجمعهم معـا انشـطة مشـتركة ألنهـم یعملـون الش

Mannig)(تجاه هدف جماعي  & lucking p ومن هنا نستطیع أن نوجز أهمیة البحث 132

الحالي بما یأتي : 

رافیة وبوجه انه یقدم اسلوبا جدیدا ألول مره على حد علم الباحثة لم یحظ بالتناول في علم الجغ-

خاص في ربط هذه األستراتیجیة بمتغیر مفهوم الذات والتعلیم الجامعي. 

تتنــــاول موضــــوعا حیویــــا یهــــم القــــائمین علــــى العمــــل التربــــوي فــــي مؤسســــات إعــــداد المعلمــــین -

والمدرسین بوصفها مؤسسات تهدف إلى إعداد المخرجات لمدارس التعلیم االبتدائي واألساسي.

ســـــتخدامهـــــل ال(شـــــكلة البحـــــث الحـــــالي تكمـــــن بالســـــؤال األتـــــي : وعلیـــــه فـــــان صـــــیاغة م

أسـتراتیجیة تــدریس األقـران اثــر فـي تنمیــة مفهـوم الــذات لـدى طلبــة قسـم الجغرافیــة فـي كلیــة التربیــة 

األساسیة؟)

ھدف البحث 
استراتجیه تدریس األقران في تنمیة استخدامیهدف البحث الحالي إلى التعرف إلى فاعلیه 

لدى طلبة قسم الجغرافیة في كلیة التربیة األساسیة مفهوم الذات

ومن اجل تحقیق هدف البحث تمت صیاغة الفرضیات األتیة :
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القبلـي والبعـدي االختبـارال یوجد فرق دال إحصائیا بین متوسط درجات مجموعـة البحـث فـي .١

لمقیاس مفهوم الذات 

) لمجموعــــه البحــــث فــــي ال یوجــــد فــــرق دال إحصــــائیا بــــین متوســــط درجــــات الطلبــــة (الــــذكور.٢

القبلي والبعدي لمقیاس مفهوم الذات االختبار

ال یوجـــــد فـــــرق دال احصـــــائیا بـــــین متوســـــط درجـــــات الطالبات(األناث)لمجموعـــــة البحـــــث فـــــي .٣

القبلي والبعدي لمقیاس مفهوم الذاتاالختبار

حدود البحث
یقتصر البحث الحالي على

- ٢٠٠٦التربیـــة األساســـیة للعـــام الدراســـيطلبـــة الصـــف الثالـــث فـــي قســـم الجغرافیـــه /  كلیـــة .١

٢٠٠٧  

الفصـــــــل الثالـــــــث والرابـــــــع والخـــــــامس مـــــــن مـــــــادة (جغرافیـــــــه العـــــــراق األقلیمیـــــــة للعـــــــام) للفتـــــــرة .٢

من الكورس األول ٢٠٠٧\١٢\٢٩ولغایة ٢٠٠٦\١٠\٢٦من

تحدید المصطلحات  
استراتیجیھ التدریس 

، ینهمك فیه المتعلم لتحقیق مهمة بأنها "نشاط خارجي موجه بهدف ما  )٢٠٠١عرفها الحیلة (-

  ) ٧٧، ص٢٠٠١تعلم الطالب" (الحیلة، معیاریة (هدف) . انها تتمثل في تحدید أسلوب 

) بأنهـــا" مجموعـــه األجـــرءات والوســـائل التـــي تســـتخدم مـــن قبـــل المـــدرس ٢٠٠٢عرفهـــا جامـــل (-

طـــة وبلـــوغ ها الـــى تمكـــین الطـــالب مـــن االفـــاده مـــن الخبـــرات التعلیمیـــة المخطاســـتخدامویـــؤدي 

    )١٨، ص  ٢٠٠٢جامل ،(األهداف التربویة المنشودة" 

بأنهــا" مجموعــه مــن األجــراءات التــي یخططهــا المــدرس مســبقا لتعینــه  )٢٠٠٣(عرفهـا الفــتالوي -

علــى تنفیــذ الــدرس علــى ضــوء األمكانــات المتاحــة لتحقیــق األهــداف التدریســة ، متضــمنه ابعــاد 

ومـات واالمثلـة والتـدریبات وطریقـة التقـویم ونـوع االسـئلة مختلفة من اهداف وطرائق تقـدیم المعل

   )٨٥، ص  ٢٠٠٣المستخدمة " (الفتالوي ، 

وهي مجموعه األجـراءات التـي یخططهـا ویسـتخدمها المـدرس :التعریف األجرائي لألستراتیجیة-

في مادة جغرافیة العراق لدى تدریسه طلبة الصف الثالث في قسم الجغرافیة . 

قران :تدریس األ
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Good(عرفه جود و هیردتس - lad & Hearts بانه "نظام التعلیم الذي فیه یساعد )1989

المتعلمــون احــدهم األخــر ویتعلمــون بواســطة التعلـــیم ، والقــرین هــو شــخص ینتســب الــى نفـــس 

Good(المجموعة" lad &hearts 1989,p13-14(

ـــیم بعضـــهم الـــبعض كـــأن یقـــوم بعـــض ) بأنـــه "اســـلوب یقـــوم األفـــراد بتع٢٠٠٤عرفـــة ابـــراهیم (- ل

الطالب بتعلیم من هم اقل منهم عمرا او اقل مـنهم فـي تحصـیل بعـض جوانـب المـادة الدراسـیة 

  ) ٨٦٩،ص٢٠٠٤وفهم أساسیاتها" .(ابراهیم ،

) "قیام افراد الطـالب بتـدریس بعضـهم بعضـا وقـد یكـون القـرین المعلـم بتعلـیم  ٢٠٠٥عرفة فرج ( -

" (فـــرج أو یعلــوهم عمـــرا أو مســتوى مدرســـیاللطالــب أو المجموعـــةمــن نفـــس العمــر او الفصـــل

  )٤٩، ص٢٠٠٥،

عملیــة تــدریس ثنائیـــه مشــتركة بــین طـــالبین مــن طــالب الصـــف :وتعرفــه الباحثــة اجرائیــا بأنـــه -

الثالث احدهما ذات مستوى تحصیلي عالي واألخـر ذات مسـتوى تحصـیلي واطـئ والهـدف مـن 

ع مستوى الطالب ذي التحصیل الواطئ من اجل تنمیة مفهوم هذه األستراتیجیة هو رفاستخدام

الذات لدیهم في مادة جغرافیة العراق األقلیمیة 

مفھوم الذات
فـــي قـــاموس التربیـــة بأنهـــا "ادراك الشـــخص لقدراتـــه وانجازاتـــه فـــي )Good,1973یعرفـــه كـــود (-

(Good,1973,p25)عمله والمظاهر االخرى في حیاته الیومیة 

مــــن حیــــث خصائصــــها  ه) بأنهــــا "الصــــورة التــــي یحملهــــا الفــــرد عــــن نفســــ١٩٧٩بكــــر (یعرفهــــا -

  )٣٨،ص١٩٧٩وصفاتها في مختلف جوانب الشخصیة وكما یدركها هو (بكر،

"بأنهــــــا ادراك الفــــــرد لذاتــــــه فــــــي أبعادهــــــا العقلیــــــة والجســــــمیة واالنفعالیــــــة ١٩٩٩یعرفهــــــا یحیــــــى -

  )٣٧٠، ص١٩٩٩واالجتماعیة " (یحیى ،

) "بانها الصورة التي لدى الشخص عن نفسه كما یراها هو وكما یعتقد ٢٠٠٠یفي (یعرفها الشر -

  ) ٢٣٢،ص٢٠٠٠ان األخرین یرونها "  .(الشریفي ،

خصــائص كــل طالــب مــن طــالب المرحلــة الثالثــة وصــفاته الشخصــیة :تعرفهــا الباحثــة اجرائیــا -

فعالیـة والعقلیـة والجسـمیة ،مـن االیجابیة والسلبیة كما یدركها هـو فـي الجوانـب االجتماعیـة واالن

خـــالل الدرجـــة التـــي یحصـــل علیهـــا الطالـــب وفـــق اســـتجابته علـــى فقـــرات مقیـــاس مفهـــوم الـــذات 

المستخدم في الدراسة.
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االطار النظري 
استراتیجیة تدریس األقران.والً أ

تعد استراتیجیة تدریس االقران احدى ستراتیجیات التعلم التعاوني وهي مجموعات تعلیمیـة 

عاونیة ثنائیة یقوم المدرس بتشكیلها ، محاوال قدر األمكان ان یجعلها مجموعـات غیـر متجانسـة، ت

وفــي هــذا النــوع مــن المجموعــات یعمــل الطــالب معــا مــدة تتــراوح مــابین حصــة كاملــة ، وعــدد مــن 

الحصـــص تنفـــذعلى مـــدار اســـابیع وذلـــك لتحقیـــق األهـــداف التعلیمیـــة المشـــتركة ، (زیـــاد ،بـــال_ت، 

ا یعمـل كـل طـالبین معـا ألنهـاء نشــاط تعلیمـي معـین مثـل طـالبین یعمـالن معـا ألنهــاء ) وفیهـ٤ص

) حیـث یقـوم ٥مسائل ریاضیة، ویمكن ان یكون الطالبان من نفس الصف (جـرجیس ،بـال_ت،ص

احـد الطــالب بتــدریس اقرانـه داخــل المجموعــة ، بحیـث یمكــن ان یلجــأ أي طالـب فــي أي مجموعــة 

یشرح له الجزء نفسه من الـدرس ویتعاونـان معـا علـى فهـم الـدرس الى زمیل له في مجموعة اخرى

  )  ٣٤،ص٢٠٠٦(الرحاوي ،

یكـــون التفاعـــل المعـــزز وجهـــا لوجـــه  وجهـــا لوجـــه. )وفـــي هـــذا النـــوع مـــن الـــتعلم (بـــاالقران

مصـادر الـتعلم وتتشـجیع كـل فـرد لالخـر وتقـدیم المسـاعدة والـدعم لبعضـهم استخدامواالشتراك في 

اكــد مــن هــذا التفاعــل مــن خــالل مشــاهدة التفاعــل اللفظــي الــذي یحــدث بــین افــراد الــبعض. ویــتم الت

  ). ٣المجموعة وبتبادلهم الشرح والتوضیح والتلخیص الشفوي . (المقبل ، بال_ت،ص

مجموعـــات مكونـــة مـــن ثالثـــة او اربعـــة افـــراد الن احـــد الطـــالب الثالثـــة اســـتخدامال یحبـــذ 

في تنفیذ المهمة النشغال الطالبین االخرین بالعمل على غالبا لن یجد من یتحدث معه او یشاركه 

) وكلما ازداد حجم المجموعة یزداد الضغط الذي یمكن ان یمارسه ٥المهمة . (زیاد ،بال_ت، ص

) علـــــى عكــــــس ١٤٨، ص٢٠٠١األقـــــران علـــــى اعضــــــاء المجموعـــــة غیــــــر المحفـــــزین (الحیلــــــة ،

)، ولكـن هنـاك ظـروف معینـه تحـتم ١٦٠،ص٢٠٠١المجموعة الثنائیة فانه یسهل ادارتها (الحیلـة،

على المدرس ان یشكل مجموعات ثالثیة او رباعیة وذلك عندما تتطلب المهمة كثیـرا مـن االبـداع 

المجموعـــات الثالثیـــة امـــا المجموعـــات اســـتخداماو وجهـــات نظـــر متعـــددة فـــي هـــذه الحالـــة یفضـــل 

النهـــا تقـــدم افكـــار متنوعـــة الرباعیـــة فیـــتم تشـــكیلها عنـــد الحاجـــة الـــى مجموعـــات الـــدعم والمســـاندة

ووجهـــات نظـــر ، امـــا المجموعـــات التـــي تزیـــد عـــدد طالبهـــا عـــن اربعـــة فمـــن وجهـــة نظـــر بعـــض 

) ویمكــن القــول ان تعلــیم ٥التربــویین فانهــا غالبــا مــاتؤدي الــى مشــاركة ســلبیة (زیــاد ،بــال_ت، ص

تجاهلهـا . وظهـر االقران من شانه ان یخدم في طـرح االحتیاجـات التـي یمیـل الـتعلم التقلیـدي الـى 

ان الـــتعلم لـــنفس العمـــر فـــاعال بفاعلیـــة الـــتعلم للعمـــر المختلـــف وكـــان هنـــاك دلیـــل علـــى ان تعلـــیم 

، (ابـراهیماألقران قد حسن من سلوكیات المتعلم في الصف فضـال عـن تحسـین مفهـوم الـذات لدیـه

  )٨٧٢،ص٢٠٠٤
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مزایا تدریس األقران:
میله او یستمع الیه.ان كل طالب في المجموعة اما انه یتحدث مع ز .١

یحافظ تدریس االفراد على انهماك  الطلبة في العمل..٢

انه اقل ازعاجًا واكثر انضباطیة من المجموعات التعاونیة الكبیرة ..٣

تزید التواصل البصري ، الذي بـدوره یشـجع التواصـل الصـادق ، ویسـاعد علـى ایجـاد عالقـات .٤

  )٥ -٤تتسم باالحترام بین االقران. (زیاد ،بال_ت، ص

شروط تطبیق التدریس باالقران:
القبــول مـــن جانــب القـــرین المعلــم واقرانـــه الطلبــة فكلمـــا ازداد التوافــق النفســـي وتقاربــت المیـــول .١

واالمال الشخصیة كلما كان التفاعل اكثر واالستفادة التربویة اكبر .

كفایة معرفة القرین المعلم الخاصة بموضوع التدریس المطلوب ..٢

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

معرفة القرین لكیفیة التفاعل مع الطالب وتدریسه..٤

تــوفیر وســائل تقویمیــة یســتطیع بهــا المعلــم المشــرف التعــرف علــى كفایــة التحصــیل والتغیــرات .٥

)٤٩،ص٢٠٠٥السلوكیة االخرى لدى كل من القرین و الطالب(فرج،

ستراتیجیة تدریس االقران :خطوات تنفیذ
تحدید الطلبة الذین یحتاجون الى تدریس خاص من االقران..١

تهیئة الجامعة لتدریب االقران بحیث تكون هناك قناعات تامة مـن قبـل المدرسـین بـأن تـدریس .٢

االقران لن یخل بأنشطة المدرسة .

تحدید وقت التدریس الخصوصي..٣

ریسها .تعمیم الدروس التي سیقوم االقران بتد.٤

تدریب الطالب الذین سیقومون بتدریس زمالئهم ..٥

  )١الحفاظ على اندماج المدرس القرین بالعملیة التعلمیة والتعلیمیة (بكراتز، بال_ت،ص.٦

أشكال تعلیم األقران:
الشكل التالي یوضح بعض أشكال تعلیم األقران أشكال تعلیم األقران
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  )١الشكل (

وضح أشكال تعلیم األقرانی

  )٢٤ص ، ٢٠٠٦ ،(ألرحاوي

مفھوم الذات :
علــى ان الــذات تعـد عنصــرا مهمــا فـي فهــم الشخصــیة )*(اتفـق أصــحاب النظریــات النفسـیة

ومساعدة الفرد على حل المشكالت او اعادة تكیفه مع بیئته وفي إمكانیة تنبئة بسلوكه المسـتقبلي 

العملیـــة النمائیـــة وتعقـــدها ســـواء كانـــت جســـمیة أم عقلیـــة أم فــي المواقـــف المختلفـــة ،ومـــع اســـتمرار

وجدانیــة أم انفعالیـــة أم اجتماعیــة حیـــث یبـــدأ الفــرد بتكـــوین مفهومــا حـــول ذاتـــه وتقــدیرا لهـــا (ســـعید 

  ) ١،بال_ت، ص

وان كلمة الذات لها معنیان متمیـزان، األول یـدل علـى الـذات كموضـوع، بمعنـى اتجاهـات 

نفسه وبهذا تعنى الذات فكرة الشخص عـن نفسـه ، امـا المعنـى الثـاني الشخص ومدركاته وتقییمه ل

ـــذات هنـــا مجموعـــة مـــن انشـــطة مـــن العملیـــات كالتـــذكر والتفكیـــر  فیشـــیر الـــى الـــذات كعملیـــة، فال

   )٦٠٠، ص ١٩٧١) (هول ولندزي ، ٩٩، ص٢٠٠٢واألدراك . (المرایاتي ، 

اعر عن الفرد التي تعبـر ومفهوم الذات مصطلح سیكولوجي یتضمن جمیع االفكار والمش

عن خصائص جسمیة وعقلیة وشخصـیة ، ومشـتمال كـل معتقداتـه وقیمـه وقناعتـه وخبراتـه السـابقة 

نظریة التحلیل النفسي، لفروید اذ وضعت االدراك الشعوري تحت مفهوم (االنا) وهي خبـرة الفـرد عـن ذاتـه  -١)*(

او مفهومه لنفسه وهي تمثل الواقع كما یتراءى للحواس 

النظریــة االجتماعیــة، لكــولي التــي دعــت الــى ان الــذات تنمــو فــي ســیاق العالقــات االجتماعیــة وان تــاثیر  -٢

لفـرد هنـا تعتمـد علـى اراء االخـرین بالنسـبة لـه وان مفهـوم الـذات االیجـابي او السـلبي یعتمــد مفهـوم الـذات ل

على الكیفیة التي تتم بها معاملة الجماعیة للفرد 

النظریة الظاهراتیة، لروجرز ولیفین وهي تعني بالظواهر المحیطة بالفرد وان العامل الذي یؤثر في السلوك - ٣

)٥٤-٥٣،ص  ٢٠٠٢واهر الواقعیة كما یدركها الفرد. (العكیدي ، لیس الواقع كما هو بل الظ

من حیث عمر 
القرین المعلم 
والقرین المتعلم

من حیث عدد االفران 
المشتركین في 

التعلیم

من حیث دور 
القرین المعلم 
والقرین المتعلم

من حیث 
نوع 

المشاركة

من حیث 
نوع التعلیم

نفس 
العمر

اعمار 
مختلفة

مجموعة اناثن
صغیرة

دور 
ثابت

دور 
تبادلي

تكمیليكلي

تكمیليكلي دور 
تبادلي
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وطموحاتــه المســتقبلیة ، وكلمــا مــر الفــرد بخبــرات جدیــدة یواجههــا قبــوال او رفضــا بمــا یتفــق وذاتــه 

ان وظیفـة مفهـوم ) و ٥١،ص١٩٨٥وبهذا یحافظ علیها ویجنبها مواقف الصراع (یعقوب ورمـزي ، 

الــذات هــي العمــل علــى وحــدة وتماســك الجوانــب المختلفــة للشخصــیة واكســابها طابعــا ممیــزا، كمــا 

ویقــوم مفهــوم الــذات بتنظــیم عــالم الخبــرة المحــیط بــالفرد فــي اطــار متكامــل ومــن ثــم یكــون الطاقــة 

یمـر بمراحــل الدافعـة لسـلوك الفـرد، والیصــل الفـرد الـى تكــوین صـوره واضـحة عـن ذاتــه اال بعـد ان 

ومفهــوم الــذات  )٤٦ص ، ١٩٩٢تتواكـب وتــتالزم فـي مراحــل نمــوه النفسـي واالجتمــاعي (یعقـوب ،

ینشأ في السنوات األولى مـن عمـر اإلنسـان وعبـر مراحـل النمـو المختلفـة  مـن خـالل تفاعـل الفـرد 

جیـة مع مواقف الحیاة المختلفة وعلى ضوء محددات معینة یكتشف الفرد من خاللهـا وبصـورة تدری

ـــه علـــى ضـــوء  ـــة وبلـــورة خبرت ـــه المســـتمرة فـــي التكیـــف مـــع البیئ ـــه كنتیجـــة لمحاوالت ـــه عـــن ذات فكرت

المتغیرات االجتماعیة الجدیدة لذلك فان عملیة نمو وتطور مفهوم الذات ال تتوقف عنـد حـد معـین 

وال تنتهــي فــي مرحلــة عمریــة معینــه فهــي مســتمرة مــادام الفــرد مســتمرا فــي اكتشــاف عناصــر بیئیــة 

  )٢٣،ص ٢٠٠٦نقال عن البریفكاني ،(دیدة ، ج

ویعتبر مفهوم الذات متغیرا مهما في التعلـیم ، بـل ویعتبـر مـن اكثـر المحـددات اهمیـة فـي 

خبـــرات الـــتعلم لـــدى الطفـــل ویتفـــق علمـــاء الـــنفس ان اكســـاب الفـــرد للمهـــارات المختلفـــة ینبغـــي ان 

هــا یعــد شـرطا اساســیا للنجــاح فــي یمضـي قــدما فــي تــالزم مـع مفهــوم الــذات االیجــابي لدیـه وكــل من

المدرسة واالقتدار في سنوات الرشد ، فمفهوم الشخص لذاته یؤثر تاثیرا بالغا في توافقه الشخصي 

  )٢واالجتماعي (النقیثان ،بال_ت،ص

وان تحقیــق النجــاح یــؤدي الــى زیــادة تقــدیر الفــرد لذاتــه فــي حــین یــؤدي الفشــل الــى فقــدان 

هذا یؤدي الى انخفاض تقـدیر الفـرد لذاتـه ، ان التقـدیر العـالي للـذات الفرد ثقته بنفسه وباالخرین و 

یســاعد الفــرد علــى اقتحــام المواقــف الجدیــة بشــجاعة وثقــة امــا تقــدیر الــذات المــنخفض یــؤدي الــى 

الشعور بالفشل ، فالنجاح والفشل وتقدیر الذات  لهـم عالقـة دائریـة فكـل منهمـا یـؤدي علـى االخـر 

بـال_ت سـعید ،(اخـل الصـف فـي توزیـع النجـاح  والفشـل علـى التالمیـذ. والمعلم یلعـب دور مهـم د

  ) ٣ص

ولمفهوم الذات انواع عدیدة ندرجها في األتي:

مفهوم الذات االساسي : وهوا ادراك المرء لنفسه على حقیقتها ولـیس كمـا یرغبهـا حیـث یشـمل .١

تــــه وطموحاتـــــه . هــــذا االدراك جســــمه ومظهـــــره وقدراتــــه ، ودوره فـــــي الحیــــاة ، وكـــــذلك معتقدا

 )٥١، ص ١٩٨٥یعقوب ورمزي ،(
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مفهوم الذات المؤقت : وهـو الـذي یحملـه الفـرد لفتـرة وجیـزة ویتالشـى بعـدها وقـد یكـون مرغوبـا .٢

 ١٩٨٥فیه او غیر ذلك معتمدا على الموقف الذي یجـد المـرء نفسـه ازاءه .(یعقـوب ورمـزي ، 

)٥١، ص

الفـرد وتصـوراته التـي تحـدد الصـورة التـي مفهوم الذات االجتمـاعي : وهـو عبـارة عـن مـدركات .٣

یعتقــــد ان االخــــرین فــــي المجتمــــع یتصــــورونها عنــــه والتــــي یتمثلهــــا الفــــرد مــــن خــــالل التفاعــــل 

االجتماعي مع االخرین . 

مفهوم الذات المثالي او الطموح  وهي الذات التي یطمح الفرد الوصول الیها وهذا یعتمد على .٤

) ومنــه مــا كــان ممكــن تحقیقــه ٥، ص٢٠٠٦البریفكــاني ،نــوع الخبــرات التــي یمــر بهــا الفــرد (

ومنه ما كان غیـر ذلـك معتمـدا علـى مـدى سـیطرة مفهـوم الـذات المـدرك لـدى الفـرد . (یعقـوب 

) ویتم الوصول الى الذات المثالیة عن طریق التفكیر واالدراك السلیم واتخاذ ٤٩، ص١٩٩٢،

  ) ٢٥، ص ٢٠٠٦القرارات الصائبة . (البریفكاني ،

ثا :دراسات سابقة ثال
لـــم تحصـــل الباحثـــة علـــى دراســـات تجریبیـــة مناســـبة لبحثهـــا عـــن المرحلـــة الجامعیـــة ســـوى 

هــذه االسـتراتیجیة كونهـا ســتراتیجیة اسـتخدامدراسـة واحـدة تناولــت اسـتراتیجیة تـدریس األقــران لنـدرة 

تدریس حدیثة ودراستین تناولت مفهوم الذات. 

تیجیة تدریس األقرانالمحور االول:دراسة تناولت استرا
  )٢٠٠٦دراسة الرحاوي : (.١

اســتراتیجیة تــدریس االقــران فــي التحصــیل اســتخدامهــدفت الدراســة الــى الكشــف عــن اثــر 

الدراسي المعرفي واالحتفاظ لمادة طرائـق التـدریس لـدى طلبـة كلیـة التربیـة الریاضـیة . وقـد تكونـت 

یم التجریبي ذا المجموعتین المتكـافئتین ) طالبا ، وقد استخدم الباحث التصم٤٤عینة البحث من (

، احــدهما تجریبیــة واالخــرى ضــابطة وكافــأ الباحــث بــین افــراد المجمــوعتین فــي المتغیــرات األتیــة 

)(العمــر الزمنــي باالشــهر ، الــذكاء ، التحصــیل المعرفــي للصــف الثــاني فــي مــادة طرائــق التــدریس

فقــرة مــن نــوع  ٣٠) المتكــون مــن ٢٠٠٠(التحصــیلي الــذي اعــده النعیمــي االختبــاراختــار الباحــث 

اختیـــار مـــن متعـــدد ربـــاعي البـــدائل واســـتمر تـــدریس المجمـــوعتین طیلـــة الفصـــل الدراســـي االول ، 

) ألیجاد الفروق بین المجموعتین واظهرت النتـائج وجـود t-testالتائي (االختبارواستخدم الباحث 

صــائیة بــین المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة لصــالح المجموعــة التجریبیــة . فــروق ذات داللــه اح

،ص أ،ب) ٢٠٠٦(الرحاوي،
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المحور الثاني:دراستان تناولت مفھوم الذات
  )١٩٩٩دراسة النعیمي(. ١

الفــروق  هـدفت الدراســة الــى قیــاس الشــعور لــدى طلبــة جامعــة بغــداد والمستنصــریة ومعرفــة

طلبــة الجامعــة علــى وفــق متغیــرات الشــعور بالــذات (العــالي_الواطئ) فــي االنتبــاه االنتقــائي لــدى 

طالــب وطالبــة مــوزعین علــى  )٢٠٠والجــنس والتخصــص الدراســي وقــد تكونــت عینــة البحــث مــن (

وبعــد اجــرء المعالجــات األحصــائیة أظهــرت نتــائج اربــع كلیــات فــي جــامعتي بغــداد والمستنصــریة.

الدراسة ما یلي:

عون بشعور عال بالذات.ان طلبة الجامعة یتمت. ١

ان ذوي الشعور بالذات العالي اكثر قدرة على االنتباه االنتقائي من ذوي الشعور بالذات . ٢

  الواطئ.

ان ذوي القلق االجتماعي العالي اكثر قدرة على االنتباه االنتقائي من ذوي القلق االجتماعي . ٣

  الواطئ.

واالناث ذوي على االنتباه االنتقائي بین الذكورال توجد فروق ذات داللة احصائیة في القدرة . ٤

، ص أ_ب)١٩٩٩الشعور بالذات العام والشعور بالذات الخاص.(النعیمي،

  )٢٠٠٣دراسة محمود(. ٢

هــدفت الدراســة الــى التعــرف إلــى اثــر برنــامج ارشــادي لتنمیــة الشــعور بالــذات لطلبــة كلیــة 

ـــــة البحـــــث مـــــن  ـــــد تكونـــــت عین ـــــ٢٤المعلمـــــین وق ـــــًا وطالب ة ، اســـــتخدم الباحـــــث التصـــــمیم ذو طالب

البعدي احداهما تجریبیة و االخرى ضابطة ، اعتمد الباحث االختبارالمجموعتین المتكافئتین ذي 

اســتخدامللشــعور بالــذات وتــم تكیفیــه للبیئــة العراقیــة . وب ١٩٨٧)BUSSاألداة الــذي اعــدها بــص(

التائي اظهرت نتائج الدراسة .االختبار

ذات داللة احصائیة على مقیاس الشعور بالذات بین المجموعتین بعـد تقـدیم عدم وجود فروق . ١

البرنامج االرشادي

عـدم وجــود فـروق حــول تـأثیر البرنــامج للمجموعـة التجریبیــة وفقـًا لمتغیــر الجنس(ذكور،اثــاث)، . ٢

  )٦١،ص٢٠٠٣(محمود،
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اجراءات البحث
تصمیم البحث :

القبلي والبعدي وهو من التصامیم االختبارات اتبعت الباحثة تصمیم المجموعة الواحدة ذ

المتبعة في البحوث التربویة وذلك لمالئمة هـذا التصـمیم لطبیعـة البحـث الحـالي وكمـا موضـح فـي 

  )١الجدول(

  )١الجدول (

یبین التصمیم التجریبي للبحث

االختبارالمتغیر المستقلاالختبار

البعدياستراتیجیة تدریس األقرانالقبلي

عینة البحث
عندما كان من متطلبـات البحـث الحـالي أختیـار مجموعـة واحـدة لتمثـل عینـة البحـث التـي 

تطبق علیها التجربة لذلك فقد أختارت الباحثة قصـدیآ طلبـة الصـف الثالـث فـي قسـم ألجغرافیـة فـي 

البة لیكونوا ) ط١١) طالب و(١٢)طالبا وطالبة وبواقع (٢٣كلیة التربیة أألساسیة والبالغ عددهم (

عینة هذا البحث .

اداة البحث
لغـرض تحقیـق هـدف البحـث المتعلـق بمعرفـة مفهـوم الـذات اعتمـدت الباحثـة علـى مقیـاس 

)فقــرة وقــد بلــغ عــدد الفقــرات الســالبة ٧٦) والمتكــون مــن (١٩٧٩مفهــوم الــذات المعــد مــن قبــل بكــر(

، ٨ثل التسلسـل االتـي فـي المقیـاس تم)فقرة والفقرات السالبة  في المقیاس ٧٦) فقرة من بین (٣٧(

٤١، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٣٠، ٢٩، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٢، ٢٠، ١٩، ١٦، ١٤، ١٣، ١١، ١٠ ،

٧٧، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٦٨، ٦٤، ٦٢، ٥٩، ٥٧، ٥٦، ٥٥، ٥٤، ٥٠، ٤٧، ٤٣، ٤٣، ٤٢  

)بدائل هي٥ویتكون مدرج البدائل من (

ال تنطبق ابدا على المجیب. ١

یبقلیًال ما تنطبق على المج .٢

تنطبق بشكل معتدل على المجیب .٣

تنطبق في معظم االحیان على المجیب .٤

تنطبق دائما على المجیب .٥

ــــد كانــــت اوزان البــــدائل تتــــراوح بــــین ( فقــــرة ٣٩) درجــــة للفقــــرات االیجابیــــة البالــــة ١-٥وق

وزان فقــرة ویصــحح هــذا المقیــاس وفقــا لتلــك اال ٣٧وبــالعكس فیمــا یتعلــق بــالفقرات الســالبة البالغــة 
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المعطاة لفقرات المقیاس ویعطى للمستجیب درجة كلیة على المقیـاس بأجمعـِه لیمثـل مفهـوم الـذات 

) وكلمــــا ارتفعــــت درجــــة ٧٦) واوطــــأ درجــــة وهــــي (٣٨٥لدیــــه ، وقــــد حــــددت اعلــــى درجــــة وهــــي (

المستجیب على المقیاس كان ذلك دلیال على امتالكه ذات عال والعكس صحیح 

صدق أألداة:
حثــة مــن صــدق مقیــاس مفهــوم الــذات عــن طریــق عــرض فقــرات المقیــاس علــى تحققــت البا

لغـرض ابـداء ارائهـم ومالحظـاتهم )*(لجنة من المحكمین ذوي االختصاص في التربیة وعلم الـنفس

فـــي مـــدى صـــالحیة فقـــرات المقیـــاس وبدائلـــه فـــي التعـــرف إلـــى مفهـــوم الـــذات لـــدى الطلبـــة واجـــراء 

%) ٨٠بحث واهدافه وعینته، وقد اخذت الباحثـة نسـبة االتفـاق (التعدیالت الالزمة لتالئم طبیعة ال

فأكثر معیار لقبول الفقرات ومؤشرًا داًال على صدقها وبناًء علیِه تم تعدیل بعض فقرات المقیاس .

ثبات أألداة:
السـتخراج الثبـات وقـد بلـغ االختباراعتمدت الباحثة في البحث الحالي على طریقة اعادة 

  ) ٠.٨٠رج لمقیاس مفهوم الذات (الثبات المستخ

تطبیق التجربة واجراء االختیار البعدي:
قبــل ألبــدء بتطبیــق التجربــة قامــت الباحثــة بــأجراء أختبــار قبلــي علــى مجموعــة البحــث ثــم  

أســــتراتیجیة تــــدریس أألقــــران كونهــــا مدرســــة المــــادة اســــتخدامقامــــت الباحثــــة بتــــدریس المجموعــــة ب

 ٢٦/١٠/٢٠٠٦)اسـابیع مـن الفصـل الدراسـي الثـاني للفتـرة مـن ١٠واستمرت مدة تطبیق التجربـة (

،حیــث قامــت الباحثــة باعــداد الخطــط الخاصــة بتــدریس االقــران باالعتمــاد ٢٩/١٢/٢٠٠٧ولغایــة 

" فــــي دراســــته وبعــــد االنتهــــاء مــــن التطبیــــق قامــــت الباحثــــة بــــأجراء ١علــــى رســــالة الرحــــاوي"ملحق 

جغرافیة (عینة البحث) وبعد االنهاء من التطبیق تـم البعدي لطالب الصف الثالث قسم الاالختبار

تصحیح جمیع االستمارات لمجموعة البحث 

اسماء الخبراء الذین تم عرض علیهم المقیاس )*(

أ.د.فاضل خلیل ابراهیم /طرائق تدریس /جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة 

أ.م.د عبدالرزاق یاسین / طرائق تدریس /جامعة الموصل/كلیة التربیة 

خضیر / علم النفس التربوي /جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة أ.م.د ثابت محمد 

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

أ.م.د. احالم ادیب داؤد/ طرائق تدریس /جامعة الموصل/كلیة التربیة االساسیة 
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الوسائل االحصائیة :
  ) ٣٤٦، ص١٩٩٨(عودة ، االختبارمعامل ارتباط بیرسون الیجاد ثبات . ١

لبیاتي البعدي (اروق بین درجات االختبار القبلي و التائي لعینتین مستقلتین لمعرفة الفاالختبار .٢

  )٢٦٠،ص١٩٧٧واثناسیوس ، 

:عرض النتائج ومناقشتھا
سیتم عرض نتائج البحث ومناقشتها في ضوء هدف البحث وفرضیاته وكما یاتي 

ـــى :الفرضـــیة . ١ ال یوجـــد فـــرق دال إحصـــائیا بـــین متوســـط درجـــات مجموعـــة ابحـــث فـــي "األول

القبلي والبعدي لمقیاس مفهوم الذات "االختبار

)وقــد تبــین وجــود t_testألتــائي(االختبــارفرضــیة أعــاله إســتخدمت الباحثــة وللتحقــق مــن ال

ین القبلــي والبعــدي للمجموعــة ككــل حیــث بلغــت القیمــة التائیــة االختبــار فــرق دال إحصــائیا مــا بــین 

ــــة البالغــــة (٤،٧٥٥المحســــوبة ( ــــى مــــن القیمــــة الجدولی ــــد مســــتوى داللــــة ٢،٠٨٦) وهــــي أعل ) عن

) یوضح ذلك ١ترفض الفرضیة الصفریة أألولى وألجدول () وبذل ٤٤) ودرجة حریة (٠،٠٥(

  )١الجدول(

ین القبلي االختبار التائي بین متوسط درجات مجموعة ألبحث في االختباراستخدامنتائج 

والبعدي

العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

٢٣١٩١,٧٧٠٦٤,٧٧٠يالقبل
٤,٧٥٥٢,١٦٨٠,٠٥

٢٣٢٧٢,٧٥٠٠٤٩,٣٤٧البعدي

"الیوجـد فـرق دال احصـائیا بـین متوسـط درجـات الطلبـة (الـذكور) لمجموعــة :الفرضـیة الثانیـة .٢

ین القبلي والبعدي لمقیاس مفهوم الذات "االختبار البحث في 

لعینتـین مسـتقلتین وقـد (t-_test)تـياأل االختبـاروللتحقق من الفرضیة استخدمت الباحثـة 

تبــین وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین التطبیقــین القبلــي والبعــدي للمقیــاس ولصــالح التطبیــق 

)وهــي اعلــى مــن القیمــة الجدولیــة ٣,٤٦٠البعــدي للمقیــاس حیــث بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة (

وذلك ترفض الفرضـیة الصـفریة  )٢٢) وبدرجة حریة (٠,٠٥) عند مستوى داللة (٢,٠٧٤البالغة (

یوضح ذلك )٢(ألثانیة والجدول
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  ) ٢الجدول (

ین القبلي وألبعدي للذكوراالختبار التائي بین متوسط درجات االختباراستخدامنتائج 

العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١٢١٦٩,٩١٦٧٥٤,٥٩٩٥٨القبلي
٣,٤٦٠٢,٠٧٤٠,٠٥

١٢٢٤٩,٧٥٠٠٥٨,٣٨٦٥٨البعدي

"الیوجد فرق دال احصائیا بین متوسط درجات الطالبات(أألناث) لمجموعـة الفرضیة الثالثة :. ٣

ین القبلي والبعدي لمقیاس مفهوم الذات " االختبار البحث في 

وقـد تبـین وجـود (t-test)التـائياالختبـاروللتحقـق مـن الفرضـیة اعـاله اسـتخدمت الباحثـة

البعــدي للمقیــاس حیــث االختبــارین القبلــي والبعــدي ولصــالح االختبــار فــروق دالــة احصــائیة مــابین 

) عنــد ٢,٠٨٦() وهــي اعلــى مــن القیمــة الجدولیــة البالغــة ٣,٨١٧بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة (

) ٣فرضـــیة الصـــفریة الثالثةوالجـــدول () وذلـــك تـــرفض ال٢٠() ودرجـــة حریـــة ٠,٠٥مســـتوى داللـــة (

یوضح ذلك 

  ) ٣جدول (ال

ین القبلي والبعدي لالناثاالختبار التائي بین متوسط درجات االختباراستخدامنتائج 

العدداالختبار
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الداللة الجدولیةالمحسوبة

١١٢١٤,٠٠٠١٦٥,٧٤٦٢١القبلي
٣,٨١٧٢,٠٨٦٠,٠٥

١١٢٩٦,٥٤٥٥٢٨,٦٦١٣٥البعدي

القبلـي للمقیـاس (ذكـور االختبـارالبعـدي مقارنـة باالختبارتوضح ألنتائج تفوق الطلبة في 

و اناث) الى مزایا هـذِه أألسـتراتیجیة المتمثلـة بالتعـاون مـابین األقـران ومـا وفرتـه هـذِه األسـتراتیجیة  

تفاعل مـابین كـل طالـب وزمیلـه حیـث یكـون كـل طالـب مسـؤول عـن نجـاح او من فرص ایجابیة لل

فشـــل زمیلـــه مـــن خـــالل تحقیـــق المهمـــة الموكلـــة الیـــه حیـــث یقـــوم كـــل زمیـــل بمســـاعدة زمیلـــه ذات 

المستوى األضعف وتوضیح كل مـا هـو غـامض او غیـر مفهـوم وبـذلك یسـاعد علـى تكـون مفهـوم 

ضــعیف حیـــث ان اســـتراتیجیة تــدرس االقـــران تعتمـــد الــذات االیجـــابي لــدى القـــرین ذات المســـتوى ال

على االنسجام مابین الزمالء وبذلك تنمي ثقة الطالب من خالل االستفادة من زمیله مماتؤدي الى 

تنمیة مفهوم الذات االیجابي لدیه حیث انه یتـأثر بالعالقـات التـي یقیمهـا مـع االخـرین ممـا یجعلهـا 
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لــذلك  در التــي تــؤدي الــى تكــوین فكــرة الفــرد عــن نفســهناجحــة باعتبــار أن القــرین هــو احــد المصــا

یمكـن القــول بـان العالقــة بــین االقـران ومفهــوم الــذات عالقـة متبادلــة ومســتمرة بحیـث یــؤثر احــدهما 

في األخر فإذا كان مفهوم الذات لدى الفرد ایجابي فان تحصـیله یكـون جیـدا ویـتم ذلـك مـن خـالل 

یـــتم مــن خاللهـــا بنــاء مفهـــوم ذات لــدىطالبنا وان یعمـــل اســـتراتیجیة تــدریس االقـــران التــياســتخدام

المربــون مــن معلمــین ومعلمــات علــى تــدعیم  بنــاء مفهــوم الــذات الســوي وبالتــالي یمكــن ان نجنــي 

ثمــارًا جیــدة مــن مخرجــات التربیــة والتعلیم.وقــد جــاءت نتــائج هــذه الدراســة متفقــة مــع نتــائج دراســة 

  األقران .) ولصالح استراتیجیة تدریس ٢٠٠٦الرحاوي(

االستنتاجات:
ـــى ان  ـــائج البحـــث ال ـــة فـــي ضـــوء نت ـــدریس االقـــران اســـتخدامتوصـــلت الباحث اســـتراتیجیة ت

لتدریس مادة الجغرافیة اكثر فاعلیة من الطریقة االعتیادیة ویمكن االعتماد علیها في تنمیة مفهوم 

الذات لدى طلبة قسم الجغرافیة في كلیة التربیة االساسیة

:التوصیات

اســـتراتیجیة اســـتخدامضـــرورة اهتمـــام اعضـــاء الهیئـــة التدریســـیة فـــي كلیـــات التربیـــة االساســـیة ب. ١

تدریس االقران في تدریس المواد االجتماعیة بوجه عام ومادة الجغرافیة بوجه خـاص لمـا اثبتـه 

البحث الحالي من دور ایجابي في تنمیة مفهوم الذات

ي باســتراتیجیة تــدریس االقــران وادخالهــا ضــمن ضــرورة اهتمــام مركــز طرائــق التــدریس الجــامع. ٢

ــــدریس و  ــــة بشــــكل خــــاص والمــــواد اســــتخدامدورات طرائــــق الت ــــدریس المــــواد االجتماعی ــــي ت ها ف

الدراسیة بشكل عام

ـــــا . ٣ ـــــق تـــــدریس االجتماعیـــــات فـــــي كلیـــــات التربیـــــة االساســـــیة اطـــــارا نظری تضـــــمین مـــــنهج طرائ

الستراتیجیة تدریس االقران

المقترحات:
دراسة مماثلة للبحث الحالي في مراحل دراسیة اخرىاجراء. ١

اجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي في المواد االجتماعیة االخرى. ٢

اجــــراء دراســــة تتنــــاول اســــتراتیجیة تــــدریس االقــــران مــــع متغیــــرات اخــــرى كــــالمیول واالتجاهــــات . ٣

والمهارات
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المصادر:
علم واســـالیب التعلـــیم مطبعـــة ابنـــاء وهبـــة ): اســـتراتیجیات الـــت٢٠٠٤ابـــراهیم ، مجـــدي عزیـــز (.١

حسان ، مكتبة االنجلو المصریة ، القاهرة ، مصر

اسـتراتیجة الــتعلم فـي تحصــیل اسـتخدام، اثــر  ٢٠٠٦البریفكـاني ، خولـة احمــد محمـد سـعید ، .٢

تالمیــذ الصــف الخــامس االبتــدائي فــي مــادة التربیــة االســالمیة ومفهــوم الــذات لــدیهم ، رســالة 

منشورة ، مكتبة التربیة االساسیة ، جامعة الموصل ماجستیر غیر 

االحمد، ردینة عثمان وحـذام عثمـان یوسـف ، طرائـق التـدریس مـنهج اسـلوب وسـیلة ، الطبعـة .٣

الثانیة ، دار المناهج للنشر والتوزیع االردن 

، قیـاس مفهـوم الـذات واالغتـراب لـدى طلبـة الجامعـة ، اطروحـة  ١٩٧٩بكر ، محمد الیاسین .٤

اه غیر منشورة ، كلیة التربیة ، ابن رشد ، جامعة بغداد دكتور 

ت) ، مجلة اطفال الخلیج ، محاضرة عن  ادارة الضغط النفسي -بال(بكراتز ، جوزي سالم ، .٥

ودور االقران 
.HTMHTTP://WWW.WERATHAH.COM/SPECIAL/PSYCH/CLASS

، االحصاء الوصفي واالستداللي فـي  ١٩٧٧البیاتي : عبد الجبار توفیق وزكریا اثناسیوس ، .٦

التربیة وعلم النفس ، مطبعة مؤسسة الثقافةالعمالیة ، بغداد ، العراق 

، طـرق التــدریس العامــة ومهـارات تنفیــذ وتخطــیط  ٢٠٠٢جامـل ، عبــد الـرحمن عبــد الســالم ، .٧

الثالثة ، عمان االردن عملیة التدریس ، الطبعة 

جرجیس ، اشراف انور ، هیئة كیر الدولیة : مصر : مكتب المینا.٨

HTTP://WWW MAKKAHESHRAF.GOV.SA/ST/ST41.HTM

) ، طرائــــق التــــدریس واســــتراتیجیاته ، الطبعــــة االولــــى ، دار ٢٠٠١الحیلــــة ، محمــــد محمــــود (.٩

الكتاب الجامعي ، العین ، االمارات العربیة المتحدة 

، العالقـــة بـــین مصـــادر الضـــغوط التـــي  یعـــاني منهـــا  ١٩٩٧داؤد ، نســـیمة ونزیـــه حمـــدي ، .١٠

٢، عدد  ٢٤الطلبة ومفهوم الذات لدیهم ، مجلة دراسات ، مجلد 

التكنلوجیــا التعلیمیــة " ، اســتخدام:"الســبیل الــى تطــویر التعلــیم ب ١٩٩٧الــراوي : احمــد بحــر ، .١١

  ٣٠٥_٢٩٢) ، ص١) ، العدد (١مجلة االنبار ، المجلد (

، تــــاثیر تــــدریس ســــتراتیجیة االقــــران فــــي  ٢٠٠٦الرحــــاوي ، عبــــد الســــالم عبــــدالجبار حامــــد ، .١٢

التحصــــیل الدراســــي المصــــرفي واالحتفــــاظ بمــــادة طرائــــق التــــدریس لــــدى طــــالب كلیــــة التربیــــة 

االساسیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة الموصل 

، موســـوعة علـــم الـــنفس ، ط ، المؤسســـة العربیـــة  ١٩٩٧د اهللا عبـــد الـــدایم ، رزق ، اســـعد عبـــ.١٣

للدراسات والنشر بیروت 
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Websit:http://www.moe.edu.kw/parnamingزیاد ، محسن ، انترنت ،.١٤

Website:http://www.pcc.jer.org/articles.php?id=87ت)-سعید،عبد اهللا ، (ب.١٥

ائق التـدریس العـام وتنمیـة التفكیـر الطبعـة  ،  الثانیـة ، طر ٢٠٠٠السامرائي ،هاشم واخرون ، .١٦

االردن–، دار االمل ، اربد 

،مكتبـة العیـدان  ١) معجـم مصـطلحات العلـوم التربویـة ، ط٢٠٠٠الشریفي ، شـوقي السـید ، (.١٧

للنشر ، الریاض 

، طرائــق الــتعلم الجــامعي بــین التلقــي والتطبیــق مجلــة ١٩٩٩صــرایرة ، یاســین واحمــد یــونس ، .١٨

١٠٢_٨٣،ص ١، ع ١٥حاث الیرموك ، سلسلة العلوم االنسانیة واالجتماعیة ، م اب

) الســلوك االختیــاري وعالقتــة   بــالتوافق ٢٠٠٢الغربــي ،  لمیــاء حســن عبــد القــادر احمــد ، (.١٩

، الموصـل رسـالة ماجسـتیر غیـر منشـورةالنفسي واالجتماعي ومفهوم الذات لدى طلبة جامعـة 

ل كلیة التربیة ، جامعة الموص

) ، موقـــع الضـــبط لـــدى طلبـــة جامعـــة الموصـــل ٢٠٠٢العكیـــدي ، رنـــا كمـــال حیـــاد صـــالح ، (.٢٠

وعالقته بالقیم ومفهوم الذات ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ،جامعة الموصل 

) االحصــــاء ، دار الفكــــر للنشــــر ١٩٩٨عــــودة ، احمــــد ســــلیمان وخلیــــل یوســــف الخلیلــــي ، (.٢١

والتوزیع ، عمان 

دار الشــــرق للنشــــر  ١) المــــدخل الــــى التــــدریس ، ط٢٠٠٣وي ، ســــهیلة محســــن كــــاظم (الفــــتال.٢٢

والتوزیع ، عمان 

فرح ، عبد اللطیف بن حسین ، طرق التـدریس فـي القـرن الواحـد والعشـرین ، جامعـة ام القـرى .٢٣

، المملكة العربیة السعودیة ، دار المسیرة للطباعة والنشر 

لم التعاوني واثره على التحصیل واالتجـاه نحـو الحاسـب ) ، التع٢٠٠١عودة ، الفت محمد ، (.٢٤

االلي عند طالبات كلیة التربیة بجامعة الملك سعود ، انترنت

Website:http://www.makkaheshf.gove.sa/st/st41.htm

مكتـب الطالـب  ١، المـواد االجتماعیـة بـین النظریـة والتطبیـق ، ط ١٩٨٧الكلزة ، رجب احمـد .٢٥

الجامعي 

) اثر برنامج ارشادي لتنمیة الشـعور بالـذات ادى طلبـة الكلیـة ٢٠٠٣احمد نوري ، (محمود ، .٢٦

٧٣-٦١) ص١) العدد (١، مجلة ایمان كلیة المعلمین ، المجلد (

محمد ، د.عبد القادر ، مجلة اطفال الخلیج ، دار  الكتاب الجامعي العین ، االمارات.٢٧

website:http://www.gulfkids.comar

) بین الذات وداللة ، وقائع المؤتمر العلمي لقسم الدراسـات ٢٠٠١كامل جاسم ، (المرایاتي ،.٢٨

االجتماعیة ، بغداد 
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ت ، التعلم التعاوني ، انترنت -المقبل ، عبد اهللا بن صالح ، بال.٢٩

Website.http://www.almekbel.net/cooper ativel earning.htm

ـــــد محمـــــد،(.٣٠ ـــــرا١٩٩٩النعیمي،مهن ـــــر بعـــــض المتغی ـــــة االداب_جامعـــــة )،اث ـــــى االنتباه،كلی ت عل

بغداد،رسالة دكتوراه غیر منشورة

وعالقتــه )النقیثــان ، د.ابــراهیم بــن محمــد ى، (بــال_ت) ، مفهــوم الــذات (فكــرة الفــرد عــن نفســة.٣١

Website:www.alflaha.comبمستوى التحصیل الدراسي ، انترنت

د فـــرح واخـــرون ، الهیئـــة ) ، نظریـــات الشخصـــیة ، ترجمـــة :فـــرح احمـــ١٩٧١هـــول ولنـــدزي ، (.٣٢

المصریة العامة للتالیف والنشر القاهرة 

) ، " الفـــرق بـــین مفهـــوم الـــذات بـــین مجموعـــات الطلبـــة المظطـــربین ١٩٩٩یحیـــى ، خولـــة ، (.٣٣

،  ٢،ع ٢٦انفعالیا وذوي صعوبات الـتعلم والمعـاقین عقلیـا اعاقـة بسـیطة ، مجلـة دراسـات ، م

  ٣٩٦-٣٦٩الجامعة االردنیة ، 

،مفهـــوم الـــذات فـــي مرحلـــة المراهقـــة: ابعـــاده وفـــروق الجـــنس والمســـتوى ١٩٩٢راهیم،یعقـــوب،اب.٣٤

الدراسي (دراسة میدانیة) ، مجلـة ابحـاث الیرمـوك، مجلـة العلـوم االنسـانیة واالحصـائیة،المجلد 

  ٧٦-٤٥الثامن ،العدد الرابع،ص

یــــذ ،عالقــــة مفهــــوم الــــذات للتحصــــیل الدراســــي لــــدى تالم١٩٨٥یعقــــوب ،ابراهیم،رمــــزي بلبــــل،.٣٥

المرحلـــة االعدادیـــة فـــي االردن،مجلـــة ابحـــاث الیرموك،مجلـــة العلـــوم االنســـانیة واالجتماعیـــة ،

٦٤-٤٩العدد الثاني ،ص،المجلد االول

36. Adam.d. (1990) .(coopertive lerning and educstion

media,collaborating with technology and each other " educational

technology publication,newjersey .englewood cliffs.u.s.a.

37. Cook,l.(1991) : " cooperative learning : a.successful .college teaching

strategy " innovative higher education , vol .16,no.1,p.27-38

38. Cood,cv.(1973)"dictionary of education " (3rded.) newyorkmmc graw-

hill

39. Goodlad s&hirst , b .(1989)" peer tutoring newyork : Nichols

publishing .u.s.a

40. Manning ,l,&.lucking , r . (1991) " the uhat and how cooperative

learning " the social studies ,u.s.a
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  األقرانتدریس إستراتیجیةاستخدامخطة  تدریسیة بأنموذج

األحدالیوم : اإلقلیمیةعراق جغرافیة الالمادة:

  ١٢/١١/٢٠٠٧الثالث                                                     التاریخ : الصف:

ساعة واحدة الزمن:

المیاه السطحیة الموضوع:

نهر دجلة -١

  اوال : االهداف 

ماذا تتمثل المیاه السطحیة ورسم خارطة العراق  الهدف العام : تعریف الطالب ب-١    

االهداف السلوكیة وتتضمن مایلي -٢    

ان یتتبع الطالب نهر دجلة من المنبع الى المصب على خارطة العراق -أ      

ان یعین روافد نهر دجلة على خارطة العراق-ب      

:ثانیا : الوسائل التعلیمیة

خارطة العراق،السبورة 

ثالثا : خطوات الدرس :

المقدمـــة : تبـــدأ المدرســـة بتهیئـــة اذهـــان الطلبـــة بعـــد تقســـیمهم الـــى ازواج وفـــق التحصـــیل 

المعرفي ، بمعنى ان یجلس طالب ذو تحصیل عال مع طالب ذو تحصیل منخفض الى موضوع 

الدرس وذلك بعرض الخارطة التي كان كل طالبین قد رسمها ومن ثم یطلب من كل طـالبین تتبـع 

النهر على الخارطة من منبعه الى مصبه عنـد شـط العـرب ثـم یقـوم الطـالبین بتعیـین الروافـد علـى 

ـــب ذي التحصـــیل العـــالي ان یـــدرس الطالـــب ذي  ـــب مـــن الطال ـــة ، حیـــث یطل الخارطـــة لنهـــر دجل

التحصیل المنخفض مع المحافظة على الهدوء وكل في مكانه عن طریق النقاش والحوار اما دور 

بــدور المشــرف والموجــه وتــزود الطلبــه بالتغذیــة الراجعــة عنــد الحاجــة الیــه وبعــد ان المدرســة فتقــوم

یـتمكن الطلبـة مـن اسـتیعاب الموضـوع وتمكـنهم مـن تتبـع نهـر دجلـة علـى الخارطـة ینتقـل المــدرس 

الى فقرة ثانیة من فقرات موضوع الدرس وتتكرر العملیة حتى نهایة المحاضرة 

:رابعا : التلخیص 

رسة بتلخیص الفقرات التي قدمت في المحاضرة على الخارطة تقوم المد

:خامسا : التقویم 



دالیا فاروق عبد الكریم

٤٣

من اجل التحقق من فهم الطلبة لمفردات المحاضرة ومن اجل معرفة ان الهدف من الموضوع 

قــد تحقــق تقــوم المدرســة بــاجراء تقــویم نهــائي بالمــادة عــن طریــق اختبــار تحریــري او شــفهي وذلــك 

بطرح االسئلة وهي 

ع نهر دجلة من المنبع الى المصب تتب-١

عین روافد نهر دجلة على الخارطة -٢

حیث یقوم الطلبة بتتبع نهر دجلة على خارطة العراق المرسـومة علـى السـبورة ثـم یعـین روافـد 

نهر دجلة على الخارطة 

سادسا:الواجب البیتي 

تقوم المدرسة بتكلیف الطلبه بتهیئة الموضوع الالحق وهو نهر الفرات


