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الملخص

تدريس األقران في مادة العلوم على التحصيل الدراسّي واالحتفاظ  استراتيجيةهدفت الدراسة للتعرُّف إلى أثر استخدام 
( طالبة من طالبات الصف الثاني المتوسط بمحافظة خميس مشيط السعودية؛ 111بالتعّلم لدى عينة مكّونة من )

( طالبة درست وحدة "النباتات وموارد البيئة" 56ّونة من )وقّسمت العينة إلى مجموعتين، األولى: تجريبّية مك
( طالبة درست بالطريقة االعتيادّية، ولتنفيذ 55تدريس األقران، واألخرى: ضابطة مكّونة من ) استراتيجيةباستخدام 

بار تحصيلّي الدراسة تّم إعداد دليل للمعلمة، وكتّيب أنشطة للطالبات، وتّم التحقق من صدقهما، كما تّم إعداد اخت
والتحقق من صدقه وثباته، ثم طّبق على المجموعتين قبل دراسة الوحدة للتحقق من تكافئهما، وبعد االنتهاء من 
التدريس، طّبق مرتين بفارق زمنّي مدته ثالثة أسابيع، وأظهرت النتائج وجود أثر داّل إحصائّيا عند مستوى الداللة 

قران مقارنة بالطريقة االعتيادّية على كّل من التحصيل الدراسّي واالحتفاظ تدريس األ استراتيجية( الستخدام 0.05)
 بالتعّلم.

 : تدريس األقران، تدريس العلوم، االحتفاظ بالتعّلمالكّلمات المفتاحية
Abstract 

This study aimed at identifying the effects of peer-teaching strategy on science 

academic achievement and learning retention. The sample of the study consisted of 

(111) second-grade intermediate female students in KhamisMushait governorate, Saudi 

Arabia.Therefore, the sample was divided into two groups: the first group was the 

experimental group with (56) students who had been taught peer-teaching strategy, and 

the other group was the control group with (55) students who had been taught the 

conventional method. A teacher's guide and a student handbook activity were developed 

and validated. In addition, an achievement test was developed, validated and checkedfor 

the reliability. After that, the test was administrated to the two participating groups 

before teaching the unit. Upon completion of teaching the unit, the same test was 

administrated twice with 3-weeks between them. The results showed statistically effect 

at the level of (0.05) for the use of peer-teaching strategy compared to the conventional 

method on both academic achievement and learning retention. 

Keywords: peer-teaching, teaching science, learning retention. 
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 :خلفية الدراسة

أتباعيه عيعاراته ، فقد استخدم أرسطو األقران ليساعدوه في تعلييم موغلة في القدمة تدريس األقران جذور تاريخيّ ل
ًا فيييي تيييدريب كيييان األسييياتذة يسيييتخدمون التالمييييذ األ بييير سييينّ قليييت هيييذه الممارسييية إليييى الروميييان حيييي  وتوجيهاتيييه، وانت

 اسيتخدام تيدريس األقيران تيمّ ًا على مهارات القراءة والكتابة، وفي عصر النهضة وعهيد اصصيال  التالميذ األصغر سنّ 
مين خيالل وتوجييه سيلوكيات التالمييذ  الدراسييّ ق واسع في مجاالت التوجييه تحت إعراف األساتذة المعلمين على نطا

 (. 2008 ،االستعانة بأندادهم )عاذلي

، بييل إنهييا تتخلييل نسيييج الحييياة جديييداً  اً مكتشييفأو مسييتحدثًا  أمييراً  ليسييت ةتدريسيييّ  إسييتراتيجّيةاألقييران كميين  تعّلمواليي
فاألطفيال فيي الملعيب  ؛ةالتعليمّييو  العمريية عليى اخيتالف ميراحلهماليومية من خالل الممارسات التي يقيوم بهيا األفيراد 

بعيض األداءات واألعميال،  اآلخيرين تعلييملهم مين بعضالييقومون بتعليم بعضهم بعضًا األلعاب المختلفة، وقد يتطيو  
 (.1999في المساجد ودور العبادة عمومًا )بخيت وطعيمه،  أيًضا منهم عمرًا، ويحدث ذلك أو التدريس لمن هم أقلّ 

واليييذش نشيييأ عييين الضيييغو   ،المعلميييينأعيييداد  نقص فييييالييي إليييى فيييي بداياتيييه ر تيييدريس األقيييراناانتشييي وقيييد يعيييود
أن قييييام التالمييييذ بتيييدريس  تبييّينوميييع التجرييييب  هّنيييإإال ،بمعارضييية المدرسييينفيييي بداياتيييه  قوبييل ميييع أنيييهو  ؛االقتصييادية
 .(Elhy& Stephen, 1980)تربوية المنافع العديد من الله زمالئهم 

 ،يسييتخدم علييى نطيياق واسييعوأصييب   ،انتشيير تعليييم األقييران فييي العديييد ميين الييدول الماضيييالقييرن سييتينيات وفييي 
 ،كبييرةأعيداد التيي يتواجيد فيهيا الطلبية ب الصيفوف أقيرانهم ال سييما فييمسياعدة لتالمييذ لبا أصب  المعلميون يسيتعينون و 

دة مسيبقًا للمسياعدة فيي ّعية الم  التعليمّييذليك ظهيرت العدييد مين البيرامج  ونتيجية ،خاصة مع انتشار مفهوم تفريد التعلييم
دون تيدريب )بخييت لى القيام بهيذه المهمية ألبنيائهم وأيضًا في مساعدة أولياء األمور ع ،تدريب األقران على التدريس

 (.1999 ،وطعيمة

 تدريس األقران ( أولى الجامعات األمريكية التي استخدمت(Stanford University جامعة ستانفوردوتعتبر 
الكفايات ا تساب في إمكانية ثلت تمّ  ،وكان وراء هذا األسلوب فلسفة الستخدامه، المعلمينإعداد في  أسلوب 
الكاملة من طاقة المدرب االستفادة ئ منها، باصضافة إلى طاتصحي  الخواألنما  السلوكية بكفاءة كبيرة، و  التدريسّية
إذ إن تصغير الموقف التدريسي يساعد المدرب على التركيز الشديد واستغالل اصمكانات والطاقات كافة  والمتدرب،
 .(2006 ،)أبو الليل وعامر لى التجديد واالبتكار بصفة دائمةمنها ع كلّ وتشجيع 

 ،peer teachingتدريس األقران ومنها: تعليم األقران  إستراتيجّيةسمى بها تتعدد المصطلحات التي ت  و 
 ،child-teach-childطفل يعلم طفاًل و  ،peer learningاألقران  تعّلمو  ،partner learningالتشاركي  تعّلمالو 
حول نفس المعنى تقريبًا هذه المسميات  جميع تدورو  ،learning through teachingمن خالل التدريس  تعّلمال

 (.2010 ،حامد)أبو 

أو مجموعات صغيرة  أزواج كلّ على عمعًا،  تعّلمال التالميذ مهام  إلى تنفيذ تدريس األقران  إستراتيجّية وتستند
(Lerner, 2002 ،)ثم يقوم الطالب التعليميّ بقيام المعلم بالشر  المختصر للموقف  ستراتيجّيةويبدأ تنفيذ اص ،
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 ،األقل كفاءة تعّلميقوم القرين المعلم المتقن بالتدريس للقرين الم (، بحي 2004)السيف، بتدريس بعضهم بعضا
)عبد  المهارة تلكاألقل منه كفاءة في إتقان  تعّلملقرين الماالقرين المعلم والمتقن للمهارة بتدريس  فيها يقومحي  

 وقد ،لمجموعةالقرين المعلم من نفس العمر أو الفصل أو اوقد يكون (، Abdel hack, 2002، 2007الحافظ، 
وتوجيه من  مسبق، بتخطيط جميع اصجراءات تمّ تو ، (1999 ،)بخيت وطعمة، الدراسيّ ى و مستفي اليعلوهم عمرًا أو 

 .(2003)الجمل واللقاني، تدريب مسبق للطالب و  المعلم،

 مالمهانجاز صمجموعات صغيرة غير متجانسة ون في تدريس األقران ضمن أزواج أو تعّلميعمل المعادة ما و 
إلى  الطلبةتقسيم ، ويتطلب ذلك ابعض مبعضه الطلبة يتي  تدريب كلّ والتي يحددها مدرس المادة بش، لة إليهمو الموك

االتقان بتدريب ( بعد مينالمعل نااألقر المجموعة األولى ) يقوم طلبةو  ،منخفضة األداءو  األداء،مرتفعة  :مجموعتين
منهم  كلّ ويفترض أن يقوم الطالب في تدريس األقران بتعليم  ،ين(تعّلمالم انية )األقرانفي المجموعة الث أقرانهم

نفس العمر أو أ بر سًنا )عاذلي، ر خبرة، وقد يكون بيكون الطالب القائم بدور المعلم أ ثيفترض أن اآلخر، و 
 .إتقان المهارة تمّ ثم يتبادل األقران األدوار حتى ي(، 2008

( 2008عطيه ) فقد ذكر ،التعاونيّ  تعّلمباألقران وال تعّلميرى وجود تشابه بين ال همبعض وتجدر اصعارة إلى أنّ 
في حين يرى  يبدوان اسمين لطريقة واحدة، أنَّهمااألقران حتى  تعّلمو  التعاونيّ  تعّلمأن هناك تشابهًا كبيرًا بين ال

فيها التعاون بين التالميذ وبعضهم  تمّ تي يهناك العديد من طرق التدريس ال نّ إكما  ،طريقتان مختلفتان أنَّهما آخرون 
ومنها  ،(2008أو بين التالميذ والمعلم تقع خارج نطاق تدريس األقران كما أعار إلى ذلك عاذلي ) ،البعض

والذش أ د في ذلك أن تدريس األقران ليست طريقة منفصلة  ،وتدريب األقران ،التعاونيّ والتعليم  ،التدريس التبادلي
وهو لصال  طرق التدريس وللعملية  ،وهذا التكامل هام للغاية ا،ل بعضها بعًض امًا فطرق التدريس يكمّ تمّ عن غيرها 
 ة والتربوية ومخرجاتها بالدرجة األولى.التعليميّ 

ضرورة أن : أهمها من ،في عدد من األمور التعاونيّ  تعّلمالو األقران  تدريس ييز بينتمّ يمكن الوفي هذا السياق 
كمدربين  أن يعملوا في تدريس األقران بتعليم التالميذ كيف يقومون بأداء األنشطة المطلوبة، ومن ثمّ يقوم المعلم 
مون بتدريب التالميذ كيف يعلّ  المعلم أن يقومذلك، مع التأ يد على  فيه فال يشتر  التعاونيّ  تعّلمالا أمّ  ،ومتدربين
 (.2010، )أبو عيشة أقرانهم

 ادتمّ االع نّ إإال  ،أ بر كلّ بش ام التربويينتمّ على اهفي اآلونة األخيرة تدريس األقران  إستراتيجّيةقد حازت لو 
وهي  ،إال مؤخراً  فمكثّ  كلّ بش ق ميدانياً ولم تطبّ  ،الدراسات واألبحاث بنتائجمرهونًا  ظل عليها والتوسع في استخدامها

ضمن األنشطة  بعضهم فيه فهاصنّ ي وفي الوقت الذش ،تجريبّيةالة و النظريّ  دعم من الناحيتينالمزيد من ال بحاجة إلى
 ،أنها تأتي ضمن ما يسمى بالتعليم الموازش )بن فرجآخرون يرون  فإنّ  ،ةالمتفاعلة لطرق التدريس المعاصر 

2009.) 

تقديم المساعدة والعون بين األقران من خالل  أهمها ،عدًدا من األغراضتدريس األقران  إستراتيجّيةوتحقق 
ع بحثها م فقد يكون لدى أحدهم في أثناء الدرس تساؤالت يودّ  ،مما يعمل على إثراء الفهم لديهم ،الحوار والمناقشة

فتعاون األقران ألهداف مشتركة يساعد  المعلومات الالزمة لمساعدة نفسه، كلّ جمع  همعلمه ولكن ال يستطيع بمفرد
 (.2002 ،ة)حماد تحصيليّ رفع مستواهم العلى 
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لدى لما لها من أثر  لديهم وذلك أن تسهم في النمو المعرفي للطالب وارتفا  مستوى األداء لها  ما يمكن
تحققه من أهداف  عمافضاًل  ،(2004 ،ة )السيفالدراسيّ سواء في البعد المعرفي أو الوجداني نحو المواد  ين  تعّلمالم
ة نتيجة مرونة العالقة بين التالميذ أ ثر من عالقة التلميذ بالمعلم يجابيّ إى كالثقة بالنفس وتكوين اتجاهات أخر 

 (.2007 ،)الحارثي
تنمية تدريس األقران أن تستخدم فيها، ومنها:  ستراتيجّيةالمجاالت التي يمكن ص عدد( 2018ويذكر عاذلي )
تنمية مفهوم بدا  خاصة في مجال دراسة العلوم، و وتنمية القدرة على اصت، كاّل حل المشو  ،القدرة على التجريب
داخل المدرسة ونقص معدالت الغياب، واالنضبا  والتحكم في السلوك داخل الفصل و  ،اعيةتمّ الذات والعالقات االج

وصعوبات  تعّلمال الذين يعانون بطء   ،: ذوش االنحرافات السلوكية والوجدانيةالخاّصةتعليم ذوش االحتياجات وفي 
وصقل مهارات التواصل لديهم وتنمية الثقة بالنفس للكبار، تعليم القراءة والكتابة ، و واصعاقة الذهنية وغيرهم، تعّلمال

 .تعّلموتقدير الذات والدافعية لل

من مراعاة مجموعة من  ه ال بدّ فإنّ  تدريس األقران األهداف المرجوة من استخدامها إستراتيجّيةلكي تحقق و 
يحضر معلم الصف ، وأن ستراتيجّيةتهيئة الطالب والمدرسة لتطبيق هذه اص :ومن أهمها ،لشرو  الالزمة لتطبيقهاا

وس مع ما يالئم تصميم الدر ، و التي يحتاجها القرين المعلم للقيام بواجبه كما يتوقع منه تعّلمبيئة ومواد ووسائل ال
 ،لمادة العلمية ومهارتهااللتأ د من إتقانهم  ،دورية مع األقران المعلمين معلم الصف لقاءات يعقد  ، و ستراتيجّيةهذه اص

ين على تعّلمعلمين والم  ر لألقران الم  تمّ التشجيع المسين، مع ضرورة تعّلمعلى تدريسها ألقرانهم الم ومدى قدرتهم
 (.2008 ،؛ عاذلي2004 ،؛ السيف2002،؛ حمادة2012 ،؛ األحمرش 2010 ،)أبو ععبان االندماج في البرنامج

فالمعلم هنا هو منظم  ،عن الدور الذش يقوم به في التعليم التقليدش ستراتيجّيةيختلف دور المعلم في هذه اصو 
ين من خالل تعّلمًا لدى المًا إيجابيّ باألقران يوفر وسطًا تعليميّ  تعّلمال كما أنّ  ،وقت الحاجة تعّلمومرعد ومعين للم

وبالتالي يتركز دور المعلم األساسي في  ،(2004، ز المهام المحددة والمطلوبة منهم )السيفمشاركتهم معًا في إنجا
 كمنسق وميسر ومرعدًا بداًل من دوره كمان  للمعرفة. ستراتيجّيةهذه اص

 ،تقلل من العزلة بين الطالبفهي  ،تدريس األقران ستراتيجّيةصمزايا اليشير األدب التربوش إلى عدد من و 
يؤدش إلى تبادل األفكار والتنفيس عن اصحباطات خالل  من عأنه أن التفاعل مع اآلخرين ألنّ  ؛وتبني الثقة بينهم

الثقة يمكن له أن يعزز تجريب والتطوير، كما وبالتالي يعمل على دعم القدرة على المحاولة وال ،حرجةم  المواقف ال
ما  يكون القرين في وضع دفا  عن نفسه، وأنّ تغذية راجعة فّعالة دون أن  مبين األقران، فهو يقدّ واالحترام المتبادل 

ًا؛ فقد يطلب الطالب من قرينه مالحظة مدى فعاليته ًا وسريّ يدور من حوار ونقاش بين الطالب األقران يبقى خاّص 
ل مباعر من قبل ، وذلك دون تدخوتقديم االقتراحات للتطوير دون معرفة باقي زمالئه عن نقا  ضعفه أو سلبياته

بًا يساعد زميله على تحديد عالقة تبادلية؛ فمرة يكون القرين مدرّ  أن تكون لعالقة بين األقران ل المعلم، وال بدّ 
)حمادة،  بًا يحتاج إلى قرينه كمدرب لهتدرّ ومرة يكون م   ،ويشاهد أداءه ويقدم له التغذية الراجعة ،الصعوبات لديه

2002) 

 ،التي تسعى إلى تحقيقها تعّلمالتدريس المستخدمة، وبغض النظر عن أهداف عملية ال ةإستراتيجيّ ومهما كانت 
برمتها، فهو أساس  تعّلمم عملية البموجبه الحكم على مدى تقدّ  تمّ الذش ي المنطلقالتحصيل المعرفي يبقى هو  فإنّ 
األخرى، ويرتبط مفهوم  تعّلمجوانب ال ن أساسي في جميعه مكوّ د في اتخاذ العديد من القرارات التربوية، كما أنّ تمّ مع

عادة بمقدار المعرفة أو المهارة التي يحصلها الفرد نتيجة التدريس والمرور بخبرات سابقة، كما  الدراسيّ التحصيل 
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تدريسه للطالب من موضوعات تتعلق بمادة دراسية معينة بذاتها، وبالتالي  تمّ أنه يمكن من خالله الحكم على ما 
في  هحرزه أو يصل إلير عن درجة اال تساب التي يحققها الفرد أو مستوى النجا  الذش ي  يعبّ  الدراسيّ  التحصيل فإنّ 

 (.2019مادة دراسية أو مجال تعليمي أو تدريبي معين )القحطاني والقسيم، 

 نتائج األبحاث تشير   بنى وفق أطر تنافسية أو فردية أو تعاونية، فإنّ أن ت   لها يمكن تعّلموإذا كانت مواقف ال
أن  من عأنها ،يمكن له أن يوفر فرًصا التعاونيّ النمط  عند مقارنة هذه األنما  من التفاعل بين الطالب إلى أنّ 

 تعّلمأنما  ال إحدى تدريس األقران تعدّ  إستراتيجّية (، وبما أنّ 2004)محمود،  الدراسيّ ترفع من مستوى التحصيل 
ن من المحتوى، والتشاور مع كّ تمّ ثنائيات أو مجموعات، بهدف ال كلّ ب فيها على عالطال تعّلمالتي ي التعاونيّ 

ذلك غالبًا ما يؤدش إلى مزيد من ا تساب المعارف والخبرات ورفع مستوى  إنّ الزمالء في المجموعات األخرى، ف
 (.2003لدى الطالب )السباعي،  الدراسيّ التحصيل 

من خالل عملهم ويتحقق هذا  ،الطلبةمستوى تحصيل عزز يتدريس األقران  ويشير األدب التربوش إلى أنّ 
ذلك من خالل تأثير ذوش  تمّ ة، ويالتعليميّ اعية و تمّ الذش أصب  من الضروريات االج ،معًا، وتدربهم على التعاون 

مرتين" فأفضل  تعّلميعني أن ت تعّلملتلك المقولة "أن  اً ويأتي هذا الرأش امتداد المعرفة والمقدرة العالية على أقرانهم
عيئًا أن تدرسه لشخص آخر، والعمل مع تلميذ آخر يوفر فرصًا للمناقشة والتساؤل والممارسة وتقويم  تعّلمطريقة لت

المنصورش ؛ 2011الحيالي وهندش، ؛ 2011؛ الحبار،1999)بخيت وطعمة،  مع تغذية راجعة مباعرة تعّلمال
 .( Eryilmaz, 2004؛2013 والعوضي،

وهذا  ،إيجابيًا فيشارك ويناقش ويحلل ويصل إلى قناعة بالمعلومة تعّلمالميكون تدريس األقران أن  ويفترض في
مميييا يمكييين أن ييييؤدى إليييى  ،ويقتيييرب مييين عميييره العقليييي ،زمنييييّ قيييرين ليييه فيييي نفيييس عميييره ال حصييييلة تفاعليييه ميييعاألمييير 

أن ميين ( 2011) لحيييالي وهنييدشاإليييه  مييا أعييار هييذا  ويوّضيي (،2008، ووظيفتييه وانتقالييه )يعقييوب تعّلماالحتفيياظ بييال
فييي تعزيييز  والمسيياعدة زن فييي الييذا رة،تييدريس األقييران لهييا دور فييي جلييب انتبيياه التالميييذ وتفعيييل آلييية الخيي إسييتراتيجّية
بييالعلوم ين بالمعرفيية والمعلومييات المتضييمنة تعّلميياحتفيياظ الم لييذا فييإنّ  ،االعتيادّيييةالنمييو قياسييًا بييالطرق و  تعّلمعملييية اليي

 المستخدمة في تدريس العلوم.     ستراتيجّيةأطول فترة ممكنة يدعم أهمية اص

االحتفاظ بما تأ يد من  من معارف ومهارات بل ال بدّ  تعّلموينبغي أن ال يقف األمر عند حدود ما يكتسبه الم
، حي  تتخلل هذه تعّلممرحلة ال ها العملية الثانية منمن معرفة ومهارة، ويطلق البعض عليها بأنّ  تعّلميكتسبه الم

على هذه العملية بعملية التخزين،  همبعضق المرحلة الفترة بين عمليتي اال تساب )االستقبال( واالسترجا ، ويعلّ 
 (.2006ا تسابه )العطفي،  تمّ وتتضمن هذه العملية حفظ ما 

والقدرة  ،هاتعّلمة معينة على زمنيّ بعد فترة  تعّلمالمالمفاهيم العلمية في ذهن  إلى بقاء تعّلمبالاالحتفاظ  ويشير
 كلّ االحتفاظ بش يالحظال (، و 2006هذه الخبرات )الشمرش،  تعّلماستعادتها بعد مرور فترة من الزمن على  على

 تمّ على استدعاء األمور التي  القدرةه، ويظهر من خالل تعّلمالحظ أثره في الفعل أو األمر الذش ي وإنمامباعر، 
 (.2006)العطفي،  إليها التعّرفسابقًا في مواقف معينة و  هاتعّلم

والتي يمكن استرجاعها (، 2003ة )الخوالدة، تعّلمالمالخبرة  منه األثر المتبقي بأنّ  تعّلماالحتفاظ بالويوصف 
عليها  ويقاس بالدرجة التي يحصلّ  ه،تعّلم تمّ مما يناتج ما يتبقى في الذا رة وهو ، أما في صورة تعرف أو استدعاء

مقدار ما يبقى من المعلومات (، أو 2003)اللقاني والجمل،  في المادة عند تطبيق االختبار عليه مرة أخرى  تعّلمالم
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 تحصيليّ قياسه عن طريق االختبار ال تمّ وي ،عن ثالثة أسابيع ال تقلّ  ةزمنيّ يلة المدى بعد انقضاء فترة في الذا رة طو 
ه في تعّلم تمّ يشير إلى استبقاء ما  تعّلماالحتفاظ بال نّ إ :يمكن القول (، وبالمحصلة2006)محمود وبخيت،  المؤجل

                بحي  يمكن االستفادة من هذه الخبرات بصورة أفضل وتوظيفها في سياقات حياتية جديدة.                                                ،الذا رة لمدة أطول
تستخدم وتجرى الدراسات  زالتها ال نّ إفي مبادئها ومنطلقاتها إال  ستراتيجّيةهذا وعلى الرغم من قدم هذه اص

 ،والتربية الفنية ،والتربية اصسالمية ،الرياضياتنحو ة الدراسيّ المواد حولها وعلى نطاق واسع في تدريس عدد من 
، وفيما يأتي في تدريس العلوم، ال سيما في المرحلة المتوسطة أقل عيوًعا هامع أنّ واللغة اصنجليزية،  ،واللغة العربية

 استعراض نتائج عدد من هذه الدراسات.
العلييوم  تعّلييمفاعلييية تييدريس األقييران بمسيياعدة الكمبيييوتر فييي إلييى تعييرُّف لل الدراسيية وهييدفت(: 2010أبييو حامييد )

اعي ببنييي سييويف، تّميية وبعييض مهييارات التفاعييل االجلعلمّيييلييدى تالميييذ المرحليية االبتدائييية وا تسييابهم بعييض المفيياهيم ا
( تلميذًا وتلميذة من تالميذ الصف السادس االبتدائي مقسمة الى مجميوعتين؛ إحيداهما 80وطبقت على عينة قوامها )

( تلمييذًا وتلمييذة درسيوا وحيدة "الصيوت والضيوء" باسيتخدام أسيلوب التعلييم بياألقران بمسياعدة 40يبلغ عيددها ) تجريبّية
( تلميذًا وتلميذة درسيوا الوحيدة ذاتهيا بالطريقية التقليديية، ولتحقييق أهيداف 40الكمبيوتر؛ واألخرى ضابطة بلغ عددها )

المفيياهيم العلمييية، وبطاقيية مالحظيية لييبعض مهييارات التفاعييل هييذه الدراسيية طبييق الباحيي  أدوات الدراسيية وهييي اختبييار 
بييين متوسييطي درجييات تالميييذ المجموعيية  إحصييائّيةاعي، وقييد أظهييرت نتييائج الدراسيية وجييود فييروق ذات دالليية تّميياالج
 .تجريبّيةالوتالميذ المجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم العلمية لصال  المجموعة  تجريبّيةال

تعلييم األقيران بمسياعدة  إسيتراتيجّيةعليى فعاليية اسيتخدام  التعيّرفهيدفت إليى : (Tsuei, 2012)دراسية تسيوش 
( تلمييييذًا ميين المرحلييية االبتدائييية بإحيييدى 88الرياضييييات، وتكونييت عينييية الدراسيية ميين ) تعّلييمالكمبيييوتر فييي تحصييييل و 

مت إلى مجموعتين و مدارس مدينة تايبيه بتايوان،   تمّ ، حي  ( تلميذاً 44ومجموعة ضابطة )، ( تلميذاً 44) تجريبّيةق سّ 
التيييدريس للمجموعييية الضيييابطة بالطريقييية  تيييمّ األقيييران، فيييي حيييين  إسيييتراتيجّيةباسيييتخدام  تجريبّييييةالالتيييدريس للمجموعييية 

في اختبار تحصييل الرياضييات، مقارنية بالمجموعية  تجريبّيةالن أداء المجموعة المعتادة، وأظهرت نتائج الدراسة تحسّ 
 الضابطة.

تدريس  إستراتيجّيةاعلية برنامج تعليمي مستند إلى لف التعّرف(: هدفت إلى 2012اسة الخوالدة وعبد العزيز )در 
نيت عينية وقيد تكوّ  ،ليدى الطلبية الموهيوبين تعّلماألقران في تنمية مهارات التفكير اصبداعي وتحسين مستوى الدافعية للي

وضيابطة  ،تجريبّيية :سيموا عشيوائيًا إليى مجميوعتيناختيارهم بالطريقة القصدية وق   تمّ  ،( طالبًا وطالبة60الدراسة من )
 تيمّ مين السيلط والزرقياء، وقيد  كلّ ز التابعة لوزارة التربية والتعليم في يّ تمّ من مدرستي الملك عبد هللا الثاني لل .بالتساوش 

( طالبييًا 30ومجموعيية ضييابطة وعييددها ) ،( طالبييًا وطالبيية30وعييددها ) تجريبّيييةمجموعيية  :تييوزيعهم علييى مجمييوعتين
تنفيييذ  تييمّ وطالبيية، وطبييق الباحثييان اختبييار تييورانس للتفكييير اصبييداعي صييورة األلفيياظ )أ( ومقييياس الدافعييية ل نجيياز، و 

تشيير إليى  إحصيائّيا ةداّليتدريس األقران وتوصلت الدراسة إلى وجود فيروق  إستراتيجّيةالمستند إلى  التعليميّ البرنامج 
تشير إلى  إحصائّيا ةدالّ ظهر النتائج فروقًا في تنمية مهارات التفكير اصبداعي، بالمقابل لم ت   التعليميّ البرنامج  فاعلية

 في تحسين الدافعية. التعليميّ فاعلية البرنامج 

هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام برنامج تدريسي مصمم وفق ف (Meyers, 2012):أما دراسة ميرز 
قائم  ،تطبيق نموذج قام الباح  بتصميمه تمّ ت، حي  كاّل المش تدريس األقران في تنمية القدرة على حلّ  إستراتيجّية

( 120نت من )ت، وذلك على عينة الدراسة التي تكوّ كاّل المش على تدريس األقران، واختبار لقياس القدرة على حلّ 
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 تجريبّية :حي  قام الباح  بتقسيمهم إلى مجموعتينتلميذًا من مرحلة التعليم المتوسط بوالية ميشيغان األمريكية، 
ة، إضافة إلى كلّ المش األقران في تنمية قدرات مهارات التالميذ في حلّ  تعّلموضابطة، وأثبتت نتائج الدراسة فاعلية 

 .ة كالتعاون والتفاعلتنمية المهارات االيجابيّ 

باألقران في تصيحي  المفياهيم الرياضيية  تعّلمال إستراتيجّيةهدفت إلى تعرُّف أثر و: (2013القرة غولي ) دراسة
 ،( طالبية60قضياء المقداديية، وتكونيت العينية مين ) الخطأ لدى طالبات الصف الثياني المتوسيط فيي محافظية دييالى 

رسييت مجموعيية، د   كييلّ ( طالبيية ل30بواقييع ) ،( متسيياويتينتجريبّييية)ضييابطة و  :تييوزيعهّن عشييوائيًا علييى مجمييوعتين تييمّ 
 ،االعتيادّييةبياألقران، والمجموعية الضيابطة درسيت باسيتخدام الطريقية  تعّلمال إستراتيجّيةباستخدام  تجريبّيةالالمجموعة 

 إحصيائّيا دالّ تطبيق اختبار تشخيصي موضوعي لقيياس المفياهيم الرياضيية، وأظهيرت نتيائج الدراسية وجيود فيرق  تمّ و 
 إسييتراتيجّيةضييابطة تشييير إلييى أثيير وطالبييات مجموعيية  يبّيييةتجر المجموعيية بييين متوسييطي درجييات مجموعيية طالبييات 

 باألقران في تصحي  المفاهيم الخطأ لدى الطالبات.   تعّلمال

تيدريس األقيران  إسيتراتيجّيةفاعلية اسيتخدام لف تعرّ إلى الهدفت و (: 2012دراسة أبو النور وعبد الفتا  وأحمد )
ييية التربييية بجامعيية الفيييوم واتجاهيياتهم نحييو كلّ الدراسييات العليييا ب ة لييدى طييالبفييي تنمييية مهييارات كتابيية الخطيية البحثّييي

وتكونييت عينيية الدراسيية ميين  ،ة، وكييذلك الكشييف عيين العالقيية بييين مهييارات كتابيية الخطيية البحثّيييسييتراتيجّيةاسييتخدام اص
تجيياه قبليييًا ومقييياس اال ،تطبيييق اختيييار مهييارات كتابيية الخطيية البحثييية تييمّ ( طالبييًا ميين طييالب الدارسييات العليييا، و 29)

بيين متوسيطي درجيات الطيالب فيي التطبيقيين  إحصيائّيةوتوصلت نتائج الدراسية إليى وجيود فيروق ذات داللية  ،وبعدياً 
ليدى الطيالب  يجابيّ إلتطبيق البعدش، وإلى وجود اتجاه ة لصال  اوالبعدش الختبار مهارات كتابة الخطة البحثيّ  الق ْبلي

ة بيييين مهيييارات كتابييية الخطييية طرديييية قوّيييي إحصيييائّية، ووجيييود عالقييية ارتباطيييية ذات داللييية سيييتراتيجّيةنحيييو اسيييتخدام اص
 ية التربية.كلّ لدى طالب  ستراتيجّيةالبحثية واالتجاه نحو استخدام اص

 ت بيياألقران فيييكاّل حييل المشيي إسييتراتيجّية: وهييدفت إلييى استقصيياء أثيير (2014) سييعيدش والبلوعييي دراسيية أمبييو
 الثيياني الصييف طالبييات مين طالبيية (155) ميين مكّونيةعينيية وتعيديل التصييورات البديليية لد  ا تسياب المفيياهيم الوراثييية
 إسيتراتيجّية تدريسيهن باسيتخدام تيمّ  طالبية (80) عيددها تجريبّيية: مجميوعتين إليى قسيمت العينية عشر بسلطنة عميان،

 وفيق تيدريسلل دلييل إعيداد تيمّ و السيائدة،  بالطريقية تدريسيهن تيمّ  طالبية( (75عددها  وضابطة باألقران، تكاّل المش حل
 لصيال  اإحصيائيً  دالّ  أثير وجيود النتيائج أظهيرت، و الوراثيية المفياهيم فيي واختبيار ،بياألقران تكاّل المشي حل إستراتيجّية

 .الضابطة المجموعةب مقارنة البديلة التصورات، وتعديل الوراثية المفاهيم ا تساب في تجريبّيةال لمجموعةا

التسياؤل اليذاتي فيي تنميية مهيارات  إسيتراتيجّيةأثير توظييف  إليى التعيّرف(: وهدفت إلى 2015دراسة الدحدو  )
تعليم األقران لدى طالبات الصف الحادش عشر بغزة؛ ولتحقيق الغرض من  إستراتيجّيةبالمسألة الفيزيائية مقارنة  حلّ 

( طالبيية. 26( طالبية، بينمييا تكونييت الثانيية ميين )31األولييى ميين )تكونيت  :الدراسية طبقييت عليى مجمييوعتين تجييريبيتين
 إحصائًيا بين االستراتيجيتين. ةدالّ وأظهرت النتائج عدم وجود فروق 

 إسيتراتيجّيةبين الطالب األقران ك (: وهدفت إلى تحديد مدى فاعلية التفكير بصوت عال  2016دراسة بلجون )
( مفحوصيًا ميين طييالب المرحليية الثانوييية ٩١) عييددهاالكيمييياء لييدى عينيية  تعّليمفييي تحسييين  المعرفيييمييا وراء  -للتفكيير

مين ذوش التحصييل المينخفض(.  ٤٦من ذوش التحصيل المرتفيع(، ) ٤٥تقسيمهم إلى ) تمّ بالمملكة العربية السعودية، 
ائج الدراسية إليى وأعيارت نتي ضيابطة.و  تجريبّييةتقسييمهم إليى مجميوعتين:  تيمّ حيي  التجريبي عبه المنهج  وقد استخدم
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تحقييق أحيييد أهيييداف تيييدريس العليييوم بتنمييية مهيييارات التفكيييير ميييا وراء المعرفيييية لييدى تالمييييذ المرحلييية الثانويييية فيييي ميييادة 
 الكيمياء.

تفكيييير األقيييران  إسيييتراتيجّية: وهيييدفت للكشيييف عييين فعاليييية تيييدريس العليييوم باسيييتخدام (2017) مجييييددالّ عبدراسييية 
أظهيرت حيي  تنميية التفكيير المنظيومي ليدى تالمييذ الصيف الرابيع االبتيدائي، ت فيي كاّل المشي بصوت مسمو  في حلّ 

 .االعتيادّيةفي تنمية مهارات التفكير المنظومي مقارنة بالطريقة  ستراتيجّيةاصهذه استخدام فعالية النتائج 

 تعّلمتدريس قائمة على تحليل المهمة و  إستراتيجّية(: وهدفت إلى الكشف عن أثر استخدام 2018سالم ) دراسة
مييادة أصييول الطهييو لييدى الطالبييات ذوات صييعوبات بنمييية التحصيييل المعرفييي وبعييض المهييارات العملييية فييي تاألقييران 

 وبقياسيين قبليي وبعيدش، تجريبّييةضيابطة و  :المينهج عيبه التجريبيي بمجميوعتين فيها ، واستخدمالثانوية بالمرحلة تعّلمال
 سيييتراتيجّيةوأظهيييرت النتيييائج فاعليييية اسيييتخدام اص وبطاقييية مالحظييية لقيييياس المهيييارة، معرفيييي وطبيييق اختبيييار تحصييييل

 مقارنة بالطريقة المعتادة. في التحصيل وتنمية المهارات العملية تجريبّيةال

 ،وأهيدافها ،اوصيياغة أسيئلته الحاليية الدراسيةة كلّ تحدييد مشيمين مراجعية الدراسيات السيابقة فيي  ت اصفادةتمّ قد و 
 المناسيبة حصيائّيةاألسياليب اصواختييار التصيميم التجريبيي و  ،الدراسية وات وميوادوأد ،إعداد اصطار النظيرش ا، و وأهميته
 ، وفي تفسير نتائجها.بياناتجمعه من  تمّ ما  لمعالجة

  : الدراسةة كلّ مش

ي المملكة العربية السعودية إال الجهود المبذولة لتطوير مناهج العلوم وطرائق تدريسها ف كلّ على الرغم من 
أظهرت  ، حي تراجعيبل  ،يراو  مكانه زاليال بمادة العلوم لدى طلبة المرحلة المتوسطة  الدراسيّ التحصيل  نّ إ

 Trends in International Mathematics and Science studyنتائج الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات
(TIMSS)   مستوى األداء العام لطلبة الصف الثاني المتوسط )الثامن( انحدر من بأنّ  2015والتي أجريت عام 

 وقد، 2011( عام 436( مقابل )396) وصل إلىو (، 400منخفض إلى ما دون المنخفض أش أقل من ) مستوى 
بين  من ، ومن الخامسة إلى الثامنةدولة 39من أصل عالميًا  35إلى  31يب المملكة من المرتبة انخفاض ترت تبعه
نفت دول  10 ضمن الدول األ ثر انخفاضًا عالميًا في معدالت اصنجاز للعلوم ما بين  السعوديةعربية، كما ص 

 .(Martin, Mullis, Foy & Hooper, 2016) 2015و 2011دورتي 
لدى معلمي  النمط السائد من التدريس ال سيما أنّ ، تعّلمفي عملية ال اً حاسم اً التدريسي عنصر يعتبر السياق و 

)القسيم، قيد  تعّلمعلى نشا  الم هادتمّ م أ ثر من اعالمعلّ ما يقوم به على  دتمّ المعهو النمط  العلوم في المملكة
 تعّلمالقائمة على إيجابية ونشا  الم تعّلمأساليب ال أنّ  إلى اً عموميشير ألدب التربوش ابالرغم من أن  النشر(،
يصل  ، إذعدد أفراد المجموعة ما قلّ كلّ يزداد  ينتعّلمالتفاعل بين الم ، وبما أنّ تعّلمفاعلية في عملية ال  ثرهياأل

 تدريس األقران. إستراتيجّية تقوم عليهما  وهو التفاعل إلى أقصاه في الثنائيات،
ويتفاوض بعمق مع  ويشارك ويناقش اإيجابيّ يكون  أن فيه في تدريس األقران يفترض تعّلمالم هذا ولما كان
فهم إلى  ذلك ه من المرج  أن يؤدشفإنّ ، ويقترب من عمره العقلي، زمنيّ عمر الال له نفس ،تعّلمعريك له في عملية ال

 .استرجاعه لها وسهولة ،تعّلمفي البنية المعرفية لدى الم هاإلى رسوخ يقود بدوره وهو ما ،لمعلومةل أعمق
 تعّلم معظمهافي تدريس األقران تتناول  إستراتيجّية حولالتي أجريت  الدراسات معظم ومن الجدير بالذكر أنّ 

ستند إليه تدريس األقران المبدأ الذش ي   نّ إ، إال تعّلمما تركز على الطلبة ذوش صعوبات ال اً ياضيات، وكثير القراءة والر 
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العلوم ولدى الطلبة  تعّلميمكن االستناد إليه في  تعّلمذوش صعوبات ال الطلبة اللغة والرياضيات، ولدى تعّلمفي 
وفي محاولة لتوظيف تدريس األقران في ، ولذلك العلوم تعّلمفي  لدى الطلبة اً عام هناك ضعفاً  العاديين، ال سيما وأنّ 

 .العلوم تعّلم
 أسئلة الدراسة: 
التي تتبلور ، و جاءت هذه الدراسة تعّلملى التحصيل واالحتفاظ بالع ستراتيجّيةأثر استخدام هذه اص للتحقق من

 :السؤالين اآلتيينفي  أسئلتها
تدريس األقران في مادة العلوم على التحصيل لدى طالبات الصف الثاني  إستراتيجّيةما أثر استخدام  .1

 المتوسط؟
لدى طالبات الصف الثاني  تعّلمتدريس األقران في مادة العلوم على االحتفاظ بال إستراتيجّيةما أثر استخدام  .2

 المتوسط؟
 :الدراسةأهمية 

 هذه الدراسة أن تسهم في:نتائج ل الممكنمن 

 األقران. ، ومنها تدريسالعلوم تعّلماعي في تمّ االج تعّلملة نحو استراتيجيات اامات البحثيّ تمّ توجيه االه -1
في تعليم  ينتعّلمالمعراك إ التركيز على المناهج ومشرفي العلوم نحو ام المعلمين ومطورش تمّ يه اهتوج -2

، ومنها ينتعّلمالم النشط وتعزيز التعاون بين تعّلماستراتيجيات من عأنها أن تحقق مبدأ ال زمالئهم، واستخدام
 تدريس األقران.

المناهج ومشرفي ومشرفات العلوم بنموذج إجرائي لتدريس العلوم باستخدام  تزويد مخططي ومطورشّ  -3
ئة" "النباتات وموارد البي المقررة وحدةالالمعد لتدريس  المعلمة دليلحي  يمكن ل، تدريس األقران إستراتيجّية

 لطالبات الصف الثاني المتوسط، أن يكون مفيًدا في ذلك.

 :الدراسةحدود 

 :للدراسة على ةيّ موضوعالحدود التقتصر  .1
 األقران.بتدريس وهي ال :المستخدمة ستراتيجّيةاص . أ
العلوم للصف   تاب فيالمتضمنة  "النباتات وموارد البيئة"دراسية واحدة  وحدةوهي  ة:التعليميّ المادة  . ب

 .ه1433الثاني، طبعة  الدراسيّ الثاني المتوسط، الفصل 
 تعّلم، واالحتفاظ بالمستويات بلوم المعرفية الستة المعرفي وفقالمجال وتشمل  :المستهدفة تعّلمالجوانب  . ت

 بالمعرفي وفق نفس المستويات.
يدرسن في المدرسة  طالبة ،(111من طالبات الصف الثاني المتوسط عددها )عينة وتتمثل في : بشرّيةحدود  .2

 المتوسطة التاسعة بمحافظة خميس مشيط، السعودية.
 هي.1436-هي 1435 الدراسيّ لعام الثاني من ا الدراسيّ : طبقت الدراسة خالل الفصل زمانّيةحدود  . ث

 :الدراسةمصطلحات 

 Peers Teaching Strategy)تدريس األقران ) إستراتيجّية
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التي يحملها المعلم في جعبته، والتي من المفترض  التدريسّيةها ذخيرة من الممارسات بأنّ  ستراتيجّيةتوصف اص
 ،تعّلممن عملية ال كلّ نة لستند إلى رؤية معيّ ي ،ة بناء على تخطيط مسبقأن تسير وفقها إجراءات الحصة الصفيّ 

 ةالتدريسيّ منتظم ومتسلسل لتحقيق األهداف  كلّ إجراءاتها بش تمّ ي، وتوالموقف الصفّ ، ةالتعليميّ والمادة ، تعّلموالم
 (.2019المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة ضمن اصمكانات المتاحة )القحطاني والقسيم، 

من قبل المعلم في  التعليميّ على الشر  المختصر للموقف  قائمةة تدريسيّ  إستراتيجّيةوأما تدريس األقران فهو 
آخر منخفض التحصيل، وبعد مرتفع، و فريق من ذوش التحصيل ال :م الطلبة إلى فريقينيقست يليهة، الغرفة الصفيّ 

 تعّلمم بتدريس القرين الميقوم القرين المعلّ ف، اً بعضبتدريس بعضهم  ون يقوملطلبة على تنفيذ المهام المطلوبة اتدريب 
 ( 2007، عبد الحافظ، 2004 ،السيف). ثنائيات كلّ وذلك في ع

 المعدّ في الدليل  بما ورد وتتحدد إجرائًياق الوصف السابق، في هذه الدراسة وفتدريس األقران  إستراتيجّيةوتنفذ 
لوحدة المقررة طالبات الصف الثاني المتوسط لتدريس  وفقه خالل ستراتيجّيةاصتنفيذ  تمّ والذش  لهذا الغرض،

 "النباتات وموارد البيئة".

 (Academic Achievement) الدراسيّ التحصيل 

من معلومات ومعارف ومهارات وقيم، نتيجة  تعّلميكتسبه المه مجمو  ما بأنّ  اً عموم الدراسيّ ف التحصيل يعرّ 
يقتصر على الجانب المعرفي  ،للتحصيل يتناوله التربويون  اً خاص هناك مفهوماً  نّ إنة، إال ة معيّ لمروره بخبرة تعليميّ 

باستخدام هذه نظريات(، وما يرتبط و تعميمات، و مفاهيم، و من معارف )حقائق،  تعّلم، أش ما يكتسبه المتعّلممن ال
 .(2019)القحطاني والقسيم،  اً هرمي اً بلوم في ستة مستويات مرتبة ترتيبفها ة، والتي صنّ المعرفة من أنشطة عقليّ 

 تعّلمالمتوسط من ال الثانيفي هذه الدراسة بجملة ما تكتسبه طالبات الصف إجرائيًا  الدراسيّ ويتحدد التحصيل 
 الستةالمستويات "النباتات وموارد البيئة" وفق لوحدة  مات( في ضوء دراستهنَّ المعرفي )الحقائق، والمفاهيم، والتعمي

ر عبّ ي  والذش  تحصيليّ (، ويقاس باالختبار الالتقويمو التركيب، و التحليل، و ، التطبيقو الفهم، و تصنيف بلوم )التذكر، ل
 الحصول عليها في االختبار. تمّ يعنه بالدرجة التي 

 :Learning Retention)) تعّلماالحتفاظ بال

 مستوىً ر عن فترة من الزمن، ويعبّ  مرور بعد تعّلمالم إلى حصيلة ما يتبقى في ذا رةاالحتفاظ  يشير مفهوم
في الذا رة طويلة ه تعّلم تمّ قدرة على استبقاء ما الممارسة، ويرتبط ذلك بالثابت من األداء دون الحاجة إلى إعادة 

الخبرة  ة أسابيع من االنتهاء منعدّ  بعد مرور هالتحقق من تمّ ، وعادة ما ينةمعيّ  تعليميةمرور بخبرة الاألمد بعد 
، محمود وبخيت، 2003، اللقاني والجمل، 2010)أمين، المؤجل  تحصيليّ االختبار البقياسه  تمّ وي ة،التعليميّ 
2006.) 

معرفي )حقائق ومفاهيم وتعميمات(  تعّلممن ذا رة الحصيلة ما يتبقى في  هبأنّ  جرائيًا في هذه الدراسةإف ويعرّ 
تدريس  إستراتيجّيةاالنتهاء من دراستها وفق  علىبعد مرور ثالثة أسابيع  تضمنتها وحدة "النباتات وموارد البيئة"

 المؤجل. تحصيليّ في االختبار الطالبات الصف الثاني المتوسط  تحصل عليهابالدرجة التي  ويتحدد مقدارهاألقران، 
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 :دراسةمنهجية ال

قياسات متكررة  ة(، بثالثتجريبّية)ضابطة، و  :لمجموعتين عبه التجريبيّ  التصميماستخدم في هذه الدراسة 
( قبل دراسة الوحدة للتحقق من الدراسيّ )اختبار التحصيل  الق ْبليتطبيق القياس  تمّ  وقد)قبلي، وبعدش، ومؤجل(، 
تدرس األقران،  إستراتيجّية: باستخدام تجريبّيةال) :المقررة للمجموعتينبعد تدريس الوحدة و التكافؤ بين المجموعتين، 
في  إحصائّيا دالّ ق للكشف عن وجود فر  تحصيليّ االختبار الإعادة تطبيق  تمّ (، االعتيادّيةوالضابطة: بالطريقة 

ا بعد مرور ثالثة أسابيع على التطبيق ، وأعيد تطبيقه أيضستراتيجّيةعزى الستخدام اصالتحصيل بين المجموعتين ي  
 .تعّلمفي االحتفاظ بال تجريبّيةالاألول للكشف عن أثر المعالجة 

 :أفراد الدراسة

ة ة بطريقة قصديّ التعليميّ اختيار المدرسة المتوسطة التاسعة بمحافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير  تمّ 
؛ وقد بلغ المتواجدة فيها الشعب األربع للصف الثاني المتوسط جميع لت العينة علىتمّ لتطبيق الدراسة فيها، واع

 وتضمّ  ،تجريبّيةاألولى  ،مجموعة كلّ في  ععبتينإلى مجموعتين بواقع  ، قسمت( طالبة111مجمو  الطالبات )
 (55) هماوعدد طالبات ج(، )ب :الشعبتين وتضمّ  ،( طالبة، واألخرى ضابطة56) هماد( وعدد طالبات ،)أ :الشعبتين
 .طالبة

 :الدراسة موادّ 

 إستراتيجّيةوفق النباتات وموارد البيئة" المقررة " وحدةالتدريس ل بالمعلمة خاّص  دليلتنفيذ الدراسة إعداد تطلب 
يأتي تفصيل صجراءات وفيما  بالطالبات، الخاّصةلت على أوراق العمل تمّ اع ،لكراسة نشا  ، إضافةتدريس األقران
 إعدادهما.

: إعداد   :اآلتيةإعداد دليل المعلمة وفقًا للخطوات  تمّ ، دليل المعلمةأوالا

 الثانية فية الدراسيّ وهي الوحدة  ،اختيار وحدة "النباتات وموارد البيئة" من مقرر العلوم للصف الثاني المتوسط .1
 .تعّلمال مادةتكون ل، ييه1436 يييه1435الثاني للعام  الدراسيّ الفصل 

 الحقائق، والمفاهيم، والتعميمات، وصياغة األهداف من المعرفيّ  مضمونهاتحليل محتوى الوحدة المقررة وفق  .2
 ة.ة وفق مستويات بلوم المعرفيّ السلوكيّ 

 حكمين.وذلك بعرضه على عدد من الم   الصدق الظاهرش للتحليل التحقق من .3
حساب معامل االتفاق وفق  تمّ قام بهما محلالن، و  التحقق من ثبات التحليل بحساب معامل االتفاق بين تحليلين   .4

( لجميع فئات التحليل )الحقائق، 0.96من قيم معامل االتفاق لم تقل عن ) أشّ  بأنّ  تبّينمعادلة هولستي، و 
 والمفاهيم، والتعميمات(، وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة.

 المحددة. تراتيجّيةسة المناسبة لتدريس الوحدة وفق اصالتعليميّ اختيار المصادر  .5
عرضه في صورته األولية على مجموعة من  تمّ و تدريس األقران،  إستراتيجّيةصياغة دليل الوحدة وفق  .6

، اً وعلمي اً ة، صحة الدليل لغويبخصوص: وضو  الدليل وعموليته للمادة العلميّ المحكمين؛ صبداء مالحظاتهم 
ة المستخدمة، وفي التعليميّ ، صياغة األهداف، مالئمة الوسائل واألنشطة ستراتيجّيةمالءمة الدليل لخطوات اص

 إجراء التعديالت الالزمة، ليصب  في صورته النهائية. تمّ ضوء آراء المحكمين ومقترحاتهم؛ 
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عرضها في  تمّ و  ،درس من دروس الوحدة كلّ إعداد كراسة لألنشطة المصاحبة ل تمّ ، نشطةكراسة األ ثانياا: 
 تعّلمومدى مناسبة أنشطة ال ،المحكمين؛ صبداء مالحظاتهم حول وضو  اصرعادات عدد منصورتها األولية على 

هائية القابلة لتكون كراسة األنشطة في صورتها الن ،ثم أجريت التعديالت في ضوء مالحظاتهم ،ستراتيجّيةل 
 للتطبيق.

 :اةالدراسةأد
في وحدة "النباتات وموارد البيئة" من مقرر العلوم  تحصيليّ اختبار إعداد  تمّ لتحقيق الغرض من الدراسة 

ت صياغة مفردات االختبار من نو  االختيار من تمّ ة الستة، و سط، وفق مستويات بلوم المعرفيّ للصف الثاني المتو 
 متعدد، رباعي البدائل.

ل إعداد جدو  تمّ من المحتوى ومستويات األهداف على نحو متوازن؛  كلّ ثيل فقرات االختبار لتمّ ولضمان 
ة النسبية لألهداف والموضوعات الواردة في الوحدة المقررة، وقد تضمَّن لألهميّ  اً وفق تحصيليّ مواصفات لالختبار ال

 ثالثين سؤااًل موزعة على موضوعات المحتوى، وفق مستويات بلوم المعرفية.و  اً خمس االختبار

وللتحقق من صدق الموائمة لالختبار وتحديد مدى ارتبا  الفقرات بمستوياتها، ومدى مناسبة العبارات لمستوى 
حكمين، وذلك صبداء آرائهم، وفي عرضه على مجموعة من الم   تمّ الطالبات، ومدى صحة الصياغة ومناسبتها؛ 

منها، وانتهت الصيغة النهائية لالختبار  حذف وإعادة صياغة بعض الفقرات، وتعديل البدائل لبعض تمّ ضوء ذلك 
 .(3 تقويمو ، 2تركيب و ، 5تحليل و ، 4تطبيق و ، 7فهم و ، 9تذكر )على النحو اآلتي:  عدد الفقرات توز و بثالثين فقرة، 

ن، وذلك على امدته أسبوع زمنيّ دة تطبيقه بفارق تطبيقه وإعا تمّ قق من الصدق الظاهرش لالختبار؛ حبعد التو 
الوحدة المقررة في  دراسة سبق لهنّ  ةنفس المدرسة كعينة استطالعيّ  منواحدة من ععب الصف الثال  المتوسط 

حساب معامالت  تمّ ، وفي ضوء النتائج وللتحقق من صدق البناء ( طالبة30وبلغ عددها طالباتها ) العام الذش قبله،
ييز تمّ أما بخصوص معامالت ال ،(0.89–0.27راوحت قيمتها بين )، والتي تتحصيليّ الصعوبة لفقرات االختبار ال

فقرة، وتراوحت ما بين  كلّ ي إليه تمّ حساب قيم معامالت االرتبا  المصح  للفقرات مع المستوى الذش تن تمّ فقد 
 (.0.95–0.30) كلّ (، ومع االختبار ك0.99–0.51)

مع  تحصيليّ حساب معامالت ارتبا  بيرسون بين مستويات االختبار ال تمّ وللتحقق من صدق البناء الداخلي 
–0.54وتراوحت ) كلّ مستوى من المستويات مع االختبار ك كلّ (، وكذلك ل0.57–0.31بعضها، وتراوحت قيمها )

0.68.) 
ا ( للمستويات مKR-20ريتشاردسون ) -ودريوبالنسبة للثبات، تراوحت قيم االتساق الداخلي وفق معادلة ك

–0.72ا ثبات اصعادة فقد تراوحت قيمته للمستويات )(، أمّ 0.91فقد بلغت ) كلّ (، وللمقياس ك0.82–0.71بين )
مناسبة ألغراض  اً وتعتبر القيم السابقة جميعها قيم، كلّ ( على مستوى المقياس ك0.83(، بينما بلغت )0.81

 النهائية.، والذش أصب  في صورته تحصيليّ التطبيق النهائي لالختبار ال
 :الدراسةتنفيذ 

الحصول  تمّ ؛ للتطبيق النهائي تحصيليّ الدليل وكراسة النشا  واالختبار ال من  لّ  بعد التحقق من صالحية
 على خطاب تسهيل مهمة من الجهات المعنية وسارت اصجراءات على النحو اآلتي:

 الدراسة. ا  بمديرة المدرسة ومعلمة العلوم؛ صعطائهما فكرة عن طبيعةتمّ االج .1
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 . منهما كلّ ل( بواقع ععبتين تجريبّيةالضابطة، و ال) :المجموعتين على ةالتوزيع العشوائي للشعب األربع .2
من  تبّين حي ، التكافؤلتحقق من ذلك لو ، الدراسة قبل البدء بإجراءات تنفيذ تحصيليّ تطبيق االختبار ال تمّ  .3

وعلى  ،كلّ ك تحصيليّ على االختبار ال إحصائّيا ةدالّ نتائج اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين عدم وجود فروق 
 .الق ْبليفي التطبيق  تجريبّيةالالضابطة و  :جميع مستوياته بين المجموعتين

( حصة على مدى أربعة 16والتي استغرقت )"النباتات وموارد البيئة" تنفيذ إجراءات تدريس الوحدة المقررة  .4
 تجريبّيةالتدريس المجموعة  تمّ بينما  االعتيادّيةفيها تدريس المجموعة الضابطة وفق الطريقة  تمّ أسابيع، و 
 تا الشعبتين في المجموعة الواحدة.كلّ قت نفس اصجراءات على ، وقد طبّ تدريس األقران إستراتيجّيةباستخدام 

أسلوب اصلقاء وسرد المعلومات من تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة المعتادة، والقائمة على  تمّ  .5
 قبل المعلمة، مع استخدام جهاز عرض البيانات، وبعض الصور والنماذج، حيثما لزم األمر.

والضابطة،  تجريبّيةال :على طالبات المجموعتين تحصيليّ االختبار التطبيق  تمّ بعد االنتهاء من تدريس الوحدة  .6
 .(SPSS) حصائّية، باستخدام برنامج الحزم اصإحصائّيار ورصد النتائج ومعالجتها وتصحي  االختبا

 إعادة تطبيق االختبار مرة أخرى بعد مرور ثالثة أسابيع على التطبيق البعدش. تمّ  .7

 :حصايّيةاإلسالي  األ

بوساطة برنامج ، بيانات جمعه من تمّ ما  لتحليل ومعالجة حصائّيةعدد من الطرق واألساليب اص استخدام تمّ 
(SPSS ،) على النحو اآلتي:و 

 معادلة هولستي لحساب معامل االتفاق للتحقق من ثبات تحليل المحتوى.   -1
 (.KR-20) ريتشاردسون  - يودر ثبات االتساق الداخلي لالختبار بمعادلة  -2
 .ةبين التطبيقين على العينة االستطالعيّ  معامل ارتبا  بيرسون ثبات اصعادة ب  -3
 .ختبارااللفقرات  ييزتمّ حساب معامالت الصعوبة، وال -4
والبعدش  الق ْبلي تحصيليّ االختبار ال ة ألداء الطالبات علىة، واالنحرافات المعياريّ الحسابيّ  المتوسطاتحساب  -5

لفروق بين متوسطات درجات المجموعتين ل إحصائّيا داللة للتحقق من وجود واختبار )ت(والمؤجل، 
 .والبعدش والمؤجل الق ْبلي ات الثالثة:التطبيقوالضابطة في  تجريبّيةال

 ( مربع إيتا حساب -6
 ر التابع. ر المستقل على المتغيّ لمتغيّ لر األث( لحساب حجم 2

  :ومناقشتها الدراسةنتايج 

تدريس األقران في مادة  إستراتيجّيةما أثر استخدام األول والذش نّصه: " الدراسة سؤال ل جابة عن :أوالا 
ة، واالنحرافات حساب المتوسطات الحسابيّ  تمّ ؟"؛ العلوم على التحصيل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 اً ، وفق( والمستويات الستة التابعة لهكلّ )  تحصيليّ ألداء طالبات الصف الثاني المتوسط على االختبار ال المعيارية
 تمّ كما  ،حصائّيةتها اصقيم )ت( ودالال تبعه حساب ،(االعتيادّيةو التدريس المستخدمة )تدريس األقران،  ستراتيجّيةص

 (.1في جدول ) نمبيّ  ما هو  ، وذلكاألثرحجم  للكشف عن (²η) مربع إيتا حساب قيمة
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 تحصيليّ البعدي لالختبار اللدرجات الطالبات في التطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (1جدول )
 .(²ηومربع إيتا )وقيم )ت( ، ومستوياته

مستويات 
 التحصيل

 تجريبّيةالالمجموعة 
 56ن=

 المجموعة الضابطة
 55ن=

 مربع إيتا درجة الحرية قيمة )ت(
(²η) وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0,16 109 *4,50 2,87 5,49 1,95 7,42 التذكر
 0,21 109 *5,38 2,29 4,14 1,41 6,09 الفهم
 0,27 109 *6,32 1,45 2,32 0,71 3,69 التطبيق
 0,24 109 *5,82 1,83 2,78 1,09 4,45 التحليل
 0,25 109 *5,99 0,81 1,10 0,42 1,83 التركيب
 0,21 109 *5,31 1,03 1,92 0,57 2,76 التقويم
      0,25 109 *5,99 9,19 17,78 5,23 26,26 يكلّ ال

 0,05عند مستوى  ةدالّ * 
( بين متوسطات درجات 0,05) الداللة عند مستوى  إحصائّيا ةدالّ وجود فروق ( 1جدول )من نتائج  تض ي

مستويات بلوم جميع عند  تحصيليّ في التطبيق البعدش لالختبار ال ،والضابطة تجريبّيةال :طالبات المجموعتين
 .تجريبّيةاللصال  المجموعة و  ،كلّ االختبار ك وعلى مستوى المعرفية الستة 

لدى  الدراسيّ  تدريس األقران على التحصيل إستراتيجّية ستخدامال ثراألحجم  أنّ أيضًا ( 1جدول ) يتض  منو 
 كلّ ك تحصيليّ ( في االختبار ال²η)مربع إيتا قيم  لم تقل أش من هإنّ  حي ؛ اً تفعر مكان  تجريبّيةالطالبات المجموعة 

( 0,15)يزيد عن ثر الذش األ حجم نّ فإ Cohen كوهينووفق تصنيف  ،(0,15) عنمستوياته من  وال على أشّ 
 الدراسيّ في التحصيل  ستراتيجّية، وهو ما يشير بدوره إلى فعالية هذه اص(1999 ،)أبو حطب وصادق مرتفًعا يعدّ 

 بمادة العلوم مقارنة بالطريقة المعتادة.

؛ 2012)أبو النور وعبد الفتا  وأحمد، من الدراسات اآلتية:  كلّ مع نتائج  على نحو ما وتتفق هذه النتيجة
؛ الدحدو ، 2012؛ الخوالدة وعبد العزيز، 2016؛ بلجون، 2014سعيدش والبلوعي،  أمبو؛ 2010أبو حامد، 

والتي ( Meyers, 2012; Tsuei, 2012؛ 2013؛ القرة غولي، 2017مجيد، دالّ ؛ عب2018؛ سالم، 2015
ة الدراسيّ ، في تدريس العلوم والمواد تعّلمعدد من جوانب ال تدريس األقران في ستراتيجّيةص أثر وجود أعارت إلى
 األخرى.

ة؛ تعمل على إحداث تفاعليّ ة بيئة تعليميّ وفَّرت تدريس األقران  إستراتيجّية وربما تعزى هذه النتيجة إلى أنّ 
ات تعّلمة وتبادل الحوار والنقاش بين القرينات المالتفاعليّ ة و لدى الطالبات من خالل مشاركتهنَّ اصيجابيّ  تعّلمال

 .الدراسيّ  في ارتفا  تحصيلهنّ  ما ساهموهو  المعلمات،والقرينات 

 اآلخرين،للتجريب والمحاولة واالستكشاف دون عقاب أو إيذاء  ةبيئة آمن أوجدتمن عأنها أن  نّ إ ما 
ة عند القرينات والبعد عن الخجل والخوف أثناء تطبيق وبالتالي ساهمت في تنمية التفاعل ودعم االستقالليّ 

 .ستراتيجّيةاص
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ة والمواد ات النظريّ فيها األفكار والمعلوم تتكاملة نَّ تدريس األقران يعمل على بناء مواقف تدريسيّ إضافة إلى أ
 .تعّلمأفضل الشرو  لل يتي أن فة في الخبرة المكثّ  واالندماجالعمل  ومن عأن ة،التعليميّ 

بحي  تراجع القرينة  ات،تعّلمالمتدريس األقران تقوم القرينة المعلمة بالشر  والتفسير لقرينات  إستراتيجّيةفي و 
ًا من ات عرحًا تفصيليّ تعّلموفي المقابل تتلقى القرينات الم ات،تعّلمالمكن من تدريس قريناتها تمّ المعلمة معلوماتها لت

 التعليميّ لديهّن االندماج في الموقف سهم وهو ما قد ي   والمشاركة،والتعاطف  من الودّ  ي جوّ وذلك ف ،مةالقرينة المعلّ 
 .تعّلمأ بر وزيادة فرص ال كلّ بش

من خالل  ،تعّلماللدى القرينات في مجموعات  تعّلمة للازدياد الدافعيّ عالوة على ما سبق فإنها تسهم في 
 .ابعضبعضهن لتشجيع القرينات 

تدريس األقران في مادة  إستراتيجّيةما أثر استخدام ل جابة عن سؤال الدراسة الثاني والذش نّصه: " :ثانياا
  ."لدى طالبات الصف الثاني المتوسط؟ تعّلمالعلوم على االحتفاظ بال

ة ألداء طالبات الصف الثاني المتوسط على التطبيق ة، واالنحرافات المعياريّ حساب المتوسطات الحسابيّ  تمّ 
التدريس المستخدمة )تدريس  ستراتيجّيةص اً المستويات الستة التابعة له، وفق( و كلّ )  تحصيليّ المؤجل لالختبار ال

( للكشف عن ²ηحساب قيمة مربع إيتا ) تمّ ، كما حصائّية(، تبعه حساب قيم )ت( ودالالتها اصاالعتيادّيةو األقران، 
 (.2ن في جدول )حجم األثر، وذلك كما هو مبيّ 

المؤجل لالختبار  ة لدرجات الطالبات في التطبيق البعديّ ة واالنحرافات المعياريّ المتوسطات الحسابيّ  (:2جدول )
 (.²ηومستوياته، وقيم )ت( ومربع إيتا ) تحصيليّ ال

مستويات 
 التحصيل

   تجريبّيةالالمجموعة 
 56ن=

المجموعة الضابطة             
 55ن=

 (²η) ةدرجة الحريّ  قيمة )ت(
وسط متال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0,24 109 *5,86 2,87 4,94 1,96 7,67 التذكر
 0,26 109 *6,24 2,49 3,78 1,41 6,17 الفهم
 0,34 109 *7,52 1,53 2,09 0,66 3,76 التطبيق
 0,31 109 *7,07 1,83 2,52 1,03 4,51 التحليل
 0,32 109 *7,09 0,82 1,00 0,42 1,87 التركيب
 0,27 109 *6,28 1,12 1,70 0,62 2,78 التقويم
 0,34 109 *7,49 9,26 16,05 5,38 26,80 يكلّ ال
           0,05عند مستوى  ةدالّ * 

( بين متوسطات 0,05عند مستوى الداللة ) إحصائّيا ةدالّ وجود فروق ( 2يتض  من نتائج الجدول رقم )
المؤجل عند مستويات  تحصيليّ لالختبار ال والضابطة في التطبيق البعدشّ  تجريبّيةالدرجات طالبات المجموعتين 

 .تجريبّيةاللصال  المجموعة ، و كلّ كوعلى مستوى بلوم المعرفية الستة 
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تدريس األقران على التحصيل لدى طالبات  إستراتيجّيةحجم األثر باستخدام  ( أنّ 2 ما يتض  من الجدول )
المؤجل وجميعها أ بر من  تحصيليّ ( في االختبار ال²η)مربع إيتا قيم  نّ إحي  كان مرتفعًا؛  تجريبّيةالالمجموعة 

األثر حجم  أنّ من ( 1999) حطب وصادق ين أبنقال  ع Cohenسبقت اصعارة إلى ما ذكره كوهين وقد (؛ 0,15)
مقارنة  تعّلمفي االحتفاظ بال ستراتيجّيةمرتفعًا؛ وهو ما يشير بدوره إلى فعالية هذه اص ( يعدّ 0,15)يزيد عن الذش 

 بالطريقة المعتادة.

وتتفق هذه النتيجة أيًضا وربما على نحو ما مع نتائج ما سبق من دراسات: )أبو النور وعبد الفتا  وأحمد، 
؛ 2012؛ الخوالدة وعبد العزيز، 2016؛ بلجون، 2014أمبوسعيدش والبلوعي، ؛ 2010أبو حامد، ؛ 2012

( Meyers, 2012; Tsuei, 2012؛ 2013؛ القرة غولي، 2017مجيد، دالّ ؛ عب2018؛ سالم، 2015الدحدو ، 
، في تدريس العلوم والمواد تعّلمتدريس األقران في عدد من جوانب ال ستراتيجّيةوالتي أعارت إلى وجود أثر ص

 ة األخرى.الدراسيّ 

خ ين وتهيئة المناتعّلممن القرين المعلم واألقران الم كلّ تحديد األدوار والمهام ل عزى هذه النتيجة إلى أنّ وت  
وإعطاء التغذية  ،تعّلمالصجراء األنشطة المرتبطة بمحتوى  كاف   وإتاحة وقت ،للتعاون بين المجموعاتالمناسب 
 لدى الطالبات. تعّلمكبير في االحتفاظ بال كلّ ساهم بش ة،الفوريّ الراجعة 

مما ساعد في  الذا رة،ب انتباه الطالبات وتفعيل آلية الخزن في ذتدريس األقران دور كبير في ج ستراتيجّيةوص
وبالتالي تساعد على االحتفاظ بالمعلومات والخبرات في الذا رة  ،االعتيادّيةوالنمو قياسًا بالطريقة  تعّلمتعزيز عملية ال

 واسترجاعها بعد فترة من الزمن.

مما  ،ةالمصحوب بالتغذية الراجعة الفوريّ  الخاصبالتدريس  ةتدريس األقران بكونها عبيه إستراتيجّيةيز تمّ ت ما 
ة في تدريس الذش يسود البيئة الصفيّ  التفاعليّ  الجوّ  نّ إكما  ،التقليدشّ يزا أفضل من التدريس تمّ ًا متعّلميوفر للطالب 

 يساعد على ا تساب المعلومات وتثبيتها واالحتفاظ بها لفترة طويلة. األقران

على يد طالب أ ثر منه كفاءة،  تعّلمفيها قيام طالب أقل خبرة بال تمّ تدريس األقران ي إستراتيجّية ألنّ  اً ونظر 
ما يؤدش الى تثبيت المعلومات بصورة أطول نسبيا  اً هذا غالب ة التي يدرسانها، فإنّ الدراسيّ وذلك في نفس المقررات 

تدريس األقران  استخدام (، كما أنّ Mills, Dalleywater&Tischler, 2014خرى )بالطرق التقليدية األ تعّلممن ال
 ،ما ينعكس على مستوى تعليمهم وهذا، التعاون بين الطالبويحقق ، و التدريسّيةة تا  الطالب بالعمليّ تميزيد من اس

 (.Tessier, 2007وه )تعّلموبالتالي االحتفاظ بما 

درس بطريقة مجموعة التلميذ الذش ي ذلك أنّ  ؛تعّلمعلى االحتفاظ بال تعّلمويمكن لتدريس األقران أن يساعد الم
وهذا األمر ناتج من قرين له في نفس  ،ًا ويشارك ويناقش ويحلل ويصل إلى قناعة بالمعلومةيجابيّ إاألقران يكون 

ال يحتفظ  الذ ؛ال في هذه العملية، ويقترب من عمره العقلي، فتأثير جماعة الرفاق يكون له األثر الفعّ زمنيّ عمره ال
ًا، األمر الذش يؤدش إلى رسوخ المعلومة وعدم نسيانها، وبالتالي يمكن استرجاعها عند ا جيدهبالمعلومة إال بعد فهم

المطلوب الذش يؤدش إلى التفوق في الحياة، وهذا عكس التالميذ الذين يدرسون  تعّلموهذا هو أسلوب ال ،الطلب
 (.2008أو تحليل لها )يعقوب،  إذ يكون دورهم سلبيًا حي  يلجؤون إلى حفظ المعلومات دون فهم ،ةبالطرق التقليديّ 
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 :الدراسةتوصيات 

 :الباح  يتقّدم بالتوصيات اآلتية فإنّ  نتائج،من  الدراسةإليه  توصلتفي ضوء ما 

على استخدامها  المرعحين وتدريب األقران،تدريس  ستراتيجّيةي العلوم، صمعلمتضمين برامج إعداد  -1
 ستخدامها.ع على ااألنشطة التي تشجّ  أدلة معلمي العلوم لبعضتضمين ، و وتطبيقها

تدريس األقران في تدريس العلوم للمراحل  إستراتيجّيةاستخدام أثناء الخدمة على العلوم  تدريب معلمي -2
 ة المختلفة. التعليميّ 

والتفكير  العلمي،رات تابعة أخرى كالتفكير تدريس األقران في تدريس العلوم على متغيّ  إستراتيجّيةدراسة أثر  -3
 ة. الدراسيّ في مختلف المراحل  العلوم،وأنوا  التفكير األخرى واالتجاهات والميول نحو مادة  الناقد،

 العلوم،في تدريس  مع استراتيجيات أخرى  تدريس األقران إستراتيجّيةدمج بناء استراتيجيات قائمة على  -4
 رات تابعة أخرى.أثرها على متغيّ  تقصيو 

ن في تنمية مفهوم الذات وبعض المتغيرات الشخصية األخرى لدى دراسة لمدى فعالية تدريس األقرا -5
 الطالبات. 

 الخاّصةلطالبات الفئات  تعّلمتدريس األقران في التحصيل واالحتفاظ بال إستراتيجّيةدراسة فعالية استخدام  -6
. تعّلم الموهوبات، وبطيئات ال  والمتأخرين دراسيًا وغيرهنَّ

 

 :قايمة المراجع

 :العربيةأوالا: المراجع 

في تنمية  باألقران تعّلمال إستراتيجّيةفـعالية تـدريس اللغة العربية باستخدام (. 2012سعدى علي ) ،األحمرش 
 ،ية التربية لّ  ،منشورة ماجستير غير. رسالة مهارات اإلنتاج اللغوي لدى طالبات الصف األول متوسط

 أبها. خالد،جامعة الملك 

 اكتساب في ت األقرانكاّل المش حل إستراتيجّية استخدام أثر (.2014والبلوعي، سليمان )، دّلّا عب أمبوسعيدش،
المجلة . عمان بسلطنة عشر الثاني الصف طالبات لدى البديلة التصورات الوراثية وتعديل المفاهيم

 .133- 144(، 2)10األردنية في العلوم التربوية، 

تدريس األقران في تنمية مهارات تخطيط وتنفيذ وتقويم دروس  إستراتيجّيةفعالية (. 2010مجدش محمد ) ،أمين
جامعة  .ية التربية النوعيةكلّ ها لدى الطالب المعلمين بتعّلمة وفي انتـقال وبقاء أثر مادة التربية الفنيّ 

الثاني( االتجاهات الحديثة في تطوير األداء المؤسسي  الدولي-الخامسر السنوي )العربي تمّ المؤ  ،القاهرة
 .   486 -452 ،(1)األكاديمي في مؤسسات التعليم. 

وتنمية  تدريس األقران في تطوير المهارات الحسابية إستراتيجّيةأثر استخدام (. 2009البجحان، عيسى جواد )
 .في المرحلة المتوسطة بمحافظة اإلحساء االتجاه نحو مادة الرياضيات لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية

 الرياض. سعود،ية التربية، جامعة الملك كلّ رسالة ماجستير غير منشورة، 
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 يتدريس األقران وعالقتها بالتحصيل التجريب إستراتيجّية(. 1999عفاف أحمد ) وطعيمه،خديجة أحمد؛  بخيت،
تربوية دراسات  .والمكتبات تربية حلوانة التعليميّ في مقرر طرق التدريس العامة لشعبة الوسايل 

 .315-289 ،(4)5ية التربية، جامعة حلوان،  لّ  اعية،تمّ واج

 تعّلمفاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة )التفاعل اللفظي بين األقران( في (. 2016بلجون، كوثر جميل )
، جامعة عين عمس التربوية مجلة. الكيمياء لدى طالب المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية

40(1 ،)3-33. 

 عمان: دار الميسرة.   .طرق التدريس في القرن الواحد والعشرين(. 2009عبد الطيف ) فرج،بن 

فاعلية تعليم األقران بمساعدة الكمبيوتر في تدريس العلوم لتالميذ المرحلة (. 2010رحمن )دالّ أبو حامد، محمد عب
. رسالة ماجستير غير اعيتمّ المفاهيم العلمية وبعض مهارات الـتفاعل االجاالبتدايية واكتسابهم بعض 

 ية التربية، جامعة المنيا، مصر.كلّ منشورة، 

 الوظيفية للتالميذمات كلّ تدريس األقران في إكساب بعض ال إستراتيجّيةفاعلية (. 2007الحارثي، منى فيحان )
 ية التربية، جامعة الملك سعود.كلّ . رسالة ماجستير، المتخلفين عقلياا بدرجة متوسطة

عدادي اإل تدريس األقران في تحصيل طالبات الصف الرابع إستراتيجّيةاستخدام  أثر(. 2011الحبار، ندى لقمان )
 144 ،(10)3 ،العراق ،ية التربية األساسية بجامعة الموصلكلّ مجلة أبحاث  في مادة التربية االسالمية.

– 167. 

والتربوية  مناهج البحث وطرق التحليل االحصايي في العلوم النفسية(. 1991أبو حطب، فؤاد؛ صادق، آمال )
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. اعية.تمّ واالج

تدريس األقران في تنمية مهارات تخطيط وتنفيذ وتقويم دروس  إستراتيجّيةفعالية (. 2002حمادة، محمد محمود )
مجلـة  ،جامعة حلوان .ية التربيةكلّ ها لدى الطالب المعلمين بتعّلممادة الرياضيات وفي انتقال وبقاء أثر 

 .217-173،(1)٨٣،التـدريس الجمعية المصرية للمناهج وطـرق  ،في المناهج وطرق التدريس دراسات

تعليم األقران في تنمية بعض مهارات  إستراتيجّيةاستخدام  أثر(. 2011هندش، عمار يلدا ) محمد؛الحيالي، أحمد 
ية التربية كلّ مجلة أبحاث  .في مادة القراءة الخاّصةالقراءة الجهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ التربية 

 .36 – 1(، 11)2 ،العراق الموصل،بجامعة 

في تدريس  تعّلمة في التحصيل واالحتفاظ بالكلّ المش استخدام أسلوب حلّ  أثر(. 2003الخوالدة، ناصر أحمد )
 .87-74(،30)1،مجلة دراسات العلوم التربوية. وحدة الفقه في مادة التربية اإلسالمية

تدريس  إستراتيجّيةة برنامج تعليمي مستند إلى فاعليّ (. 2012عبد العزيز، إبراهيم علي ) إبراهيم؛الخوالدة، مالك 
مجلة  .لدى الطلبة الموهوبين تعّلمتحسين مستوى الدافعية للتنمية مهارات التفكير اإلبداعي و  األقران في

 .366-339،(2)151 ،التربية بجامعة األزهر
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التساؤل الذاتي في تنمية مهارات حل المسألة الفيزيايية  إستراتيجّيةأثر توظيف (. 2015الدحدو ، أماني ياسين )
. رسالة مجستير غير منشورة، األقران لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة تعّلم إستراتيجّيةمقارنة ب

 جامعة األزهر غزة.

األقران لتنمية التحصيل  تعّلماستراتيجيات تدريس قايمة على تحليل المهمة و  .(2018) ، هيام مصطفىسالم
بالمدارس  تعّلمالمعرفي وبعض المهارات العملية في مادة أصول الطهو لدى الطالبات ذوات صعوبات ال

 .54-16، 232دراسات في المناهج وطرق التدريس، . الثانوية الفنية

الرياضيات لدى فئات الطالب  تعّلمفي  التعاونيّ  تعّلمفعالية استخدام مدخل ال(. 2003محمد محمد ) السباعي،
 .303-25، (32)1، ية التربية بجامعة طنطاكلّ مجلة ة المختلفة بالصف الخامس االبتدايي. تحصيليّ ال

تدريس األقران في تنمية مهارات الطرح واالتجاهنحو  إستراتيجّيةفعالية (. 2004السيف، خيرية رمضان )
جامعة  ،العلميّ مجلس النشر  ة،التربويّ المجلة . لة الكويتالرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدايية لـدو 

 .40-11 ،(18)35،الكويت

 .55-1،(24)1ية التربية، جامعة أسيوط كلّ العلمية،  المجلة. تدريس األقران(. 2008عاذلي، عبد الكريم محمد )

الناقد في  تـدريس األقران على تنمية مهارات التفكير إستراتيجّيةأثر استـخدام (. 2010أبو ععبان، نادر خليل )
. رسالة ماجستير غير الرياضيات لدى طالبات الصف الحادي عشر قسم العلوم اإلنسانية )األدبي( بغزة

 ية التربية، الجامعة اصسالمية بغزة، فلسطين.كلّ منشورة، 

ايط المفاهيم في تحصيل طالبالصف الثاني أثر استخدام المنظمات المتقدمة وخر (. 2006الشمرش، مفر  مطني )
 اليمن. صنعاء،ية اآلداب، جامعة كلّ رسالة ماجستير،  .الثانوي لبعض المفاهيم الفيزيايية واالحتفاظ بها

تدريس األقران عل تنمية بعض مهارات التجويد وبقاء أثر  إستراتيجّيةفاعلية (. 2007 )دّلّا فؤاد عب الحافظ،عبد 
الجمعية المصرية للقراءة  والمعرفة،مجلة القراءة  لدى الطالب المعلمين شعبة اللغة العربية. تعّلمال

 .102-74 (،68) والمعرفة،مصر،

تفكير األقران بصوت مسموع  إستراتيجّيةفعالية تدريس العلوم باستخدام (. 2017مجيد، أسماء محمد حسن )دالّ عب
مجلة الجمعية . في تنمية التفكير المنظومي لدى تالميذ المرحلة االبتدايية TAPPSت كاّل في حل المش

 .34-1(، 3)20المصرية للتربية العلمية، 

        تدريس األقران في تدريس التربية الفنية وعالقتها إستراتيجّيةاستخدام (. 2011عبد المجيد، نزار علي )
ية كلّ رسالة ماجستير غير منشورة،  .االبتدايية بمدينة جدةة لدى تالميذ المرحلة التعليميّ ببعض المخرجات 
 مكة المكرمة. القرى،التربية، جامعة أم 

في تدريس  تعّلمأثر استخدام طريقة االستقصاءات في التحصيل واالحتفاظ بال(. 2006العطفي، أنيس محمد )
 عدن،ية التربية، جامعة كلّ رسالة ماجستير غير منشورة،  .المنطق الرياضي لدى طلبة الصف األول الثانوي 

 اليمن. 
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إيجاد  بالبحث على اكتساب مهارات تعّلمباألقران وال تعّلمأثر استراتيجيتي ال(. 2010أبو عيشة، سرين فايق )
رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة اصسالمية بغزة،  النهاية واالحتفاظ بها لدى طالبات الثانوية بغزة.

 فلسطين.

باألقران في تصحيح الفهم الخاطئ للمفاهيم الرياضية  تعّلمال إستراتيجّية أثر(. 2013القرة غولي، بشار أحمد )
 العراق. الة ماجستير منشورة، جامعة تكريت،رس .لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

التساؤل  إستراتيجّيةفاعلية تدريس العلوم باستخدام (. 2019القحطاني، هدى علي والقسيم، محمد محمود )
مجلة . وتنمية مهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف األول المتوسط الدراسيّ الذاتي في التحصيل 

 (.3)12جامعة السلطان قابوس، الدراسات النفسية والتربوية، 

التساهلية لدى معلمي ومعلمات العلوم فيالمرحلة  التدريسّيةتقييم الممارسات القسيم، محمد محمود )قيد النشر(. 
مجلة جامعة اصمام . شرفات بالمملكة العربية السعوديةالمتوسطة وفق تقديرات المشرفين التربويين والم

 محمد بن سعود التربوية.

 المناهج وطرق معجم المصطلحات التربوية المعرفة في (. 2003مد )علي أح والجمل،أحمد حسين؛  اللقاني،
 القاهرة: دار عالم الكتب. التدريس.

(. فعالية استخدام تدريس األقران في تنمية بعض 2006أبو الليل، أحمد مهدش؛ وعامر، عبد الناصر السيد )
ية التربية كلّ مجلة ة بمنطقة قناة السويس. لدى معلمي الرياضيات بمعاهد التربية الفكريّ  التدريسّيةالكفايات 

 .288-255، 6باإلسماعيلية، مصر،

ليو(على تنمية و أثر استخدام التقويم األصيل )البورتف(. 2006مؤنس محمود ) ،أعرف راعد؛ وبخيت محمود،
 وبقاء أثربعض مهارات التواصل الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدايية 

 عمس،جامعة عين  التدريس،الجمعية المصرية للمناهج وطرق  عشر،ر العلمي الثامن تمّ المؤ . همتعّلم
(1)، 139-179. 

فاعلية استخدام (. 2012فتا ، آمال جمعه، وأحمد، محمد ععبان )دالّ أبو النور، محمد عبد التواب، وعب
بكّلية  تدريس األقران في تنمية مهارات الكتابة الخطة البحثية لدى طالب الدراسات العليا إستراتيجّية

ية كلّ ر العلمي الحادي عشر لتمّ ورقة مقدمة في المؤ . ستراتيجّيةالتربية واتجاهاتهم نحو استخدام اإل
 .667-613مصر،  ة،التعليميّ التربية بجامعة الفيوم: أزمة القيم في المؤسسات 

تدريس األقران في تنمية التحصيل  إستراتيجّيةفاعلية (. 2013نبيل علي ) والعوضي،مشعل بدر؛  المنصورش،
جامعة عين  التربية،ية كلّ مجلة . واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالب المرحلة الثانوية بدولة الكويت

 .408-378،(3)37عمس، 

 مجلة .بطريقة المجموعات )األقران( ومدى االحتفاظ بالمعلومة تعّلمال(. 2008يعقوب، عبد المجيد المهدش )
      .32-13 ،4السودان  اصسالمية،ية التربية بجامعة أم درمان  لّ  التربوية،العلوم 

             

20



 2021(7(اجمللد )1حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد)علميّة  ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

 :ثانياا: المراجع األجنبية   
Abdel Hack, I. (2002). A peer tutoring program for developing the speaking skills 

among prospective teachers of English. Reading and Knowledge Journal, 15(7), 

1-26. 

Elhy, stewart& Stephen, Larsen (1980). Peer Tutoring for individualized   Instruction. 

Boston: Allyn and Bacon, Inc. 

Eryilmaz, H. (2004).The effect of peer instruction on high schoolstudents’ 

achievementand attitudes toward physics.PhD, Department of Secondary 

Science and Mathematics Education, The Middle East technical university.       

Lerner, J. (2002).learning disabilities: Theories, Diagnosis, and Teaching 

strategies.(U.S.A: Houghton Mifflin Co 8
th

ed). 

Liu, C.C & Tsai, C (2008).  An analysis of peer interaction patterns as discoursed by 

online small group problem solving activity.Eomputers&education, 50(3), 627-

639.            

Martin, M., Mullis, I., Foy, P., & Hooper, M. (2016). TIMSS 2015 international results 

in science.International Evaluation Association (IEA), International Study Center 

Lynch School of Education, Boston College. 

Meyers, E (2012). The nature and impact of information problem solving in 

middleSchool classroom. Dissertation Abstracts   International, 72(11A). 

Mills, J.; Dalleywater, W.;Tischler, V (2014). An assessment of student Satisfaction 

with peerteaching of clinical communication skills. BMC Medical Education, 

14, 1-5. 

Tessier, J (2007). Small-Group Peer Teaching in an Introductory Biology Classroom. 

Journal of College Science Teaching, 36(4), 64-69. 

Tsuei, M. (2012). Using synchronous peer tutoring system to promote elementary 

students’ learning in   mathematics. Computers & Education, 58(4), 1171-1182. 

 

 

21


