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 الملخص:

اسي ل مقرر درسه فلكتختلف إستراتيجيات التدريس التي يتم إختيارها بإختالف المرحلة التعليمية والمقرر الذى يتم تدري 

 تطلب أن يختار المعلم أحد اإلستراتيجيات التي تتناسب معه.طبيعته الخاصة التي ت

التسميع ى الحفظ وتمد علوتتنوع إستراتيجيات التدريس الحديثة تبعا لتغير النظرة إلى طبيعة عملية التعليم فبعد أن كانت تع

منة طلبة الكاات الظهار قدرإتسعت لتشمل المستويات اإلدراكية والمعرفية مما يتطلب إيجابية المتعلم في التعليم بهدف إ

 واإلرتقاء بها.

 لى إكتسابساعد عتولم تعد األساليب التقليدية في التدريس تالئم الحياة المعاصرة، ولذلك ظهرت نظريات تربوية عديدة 

 العديد من المهارات العقلية واإلجتماعية والحركية.

اعلية مشاركة بفم، والرصة للمتعلمين لتحصيل المعرفة بأنفسهوتتمثل مهمة المعلم الحديث وفقا للطرق الحالية في إتاحة الف

 ات.د على الذإلعتمافي كافة أنشطة التعليم واإلقبال على ذلك برغبة ونشاط وحتى يعتادوا اإلستقالل في الفكر والعمل وا

م ستخدانتيجة إلفالغرض األساسي من هذه الورقة  البحثية إلقاء الضوء على مدى التقدم الحادث لمستوى الطالب 

 " للفرقة األولى تصميم الكتاب   إستراتيجية التدريس لألقران التي يتم إستخدامها في مقرر"

ك ية والسلوالشخص ولقد أثرت هذه الطريقة بإيجابية وفاعلية على مستوى الطالب فى المقرر ذاته باإلضافة إلى تغيير فى

مما   ئقشكل اللى النقاش والنقد بشكل صحيح والتعبير عن الرأى بأيضا، حيث يصبح الطالب لديهم القدرة بشكل أفضل ع

 يساعد فى بناء شخصية الطالب وهذا يعد من األهداف األساسية ألى كلية

ورأى  ألقراناوأخيرا تعرض هذه الورقة البحثية التقدم الحادث في مستوى الطالب نتيجة إستخدام إستراتيجية تدريس 

يمكن  ستخدمة ومدى مالءمتها لطبيعة المقرر، وما إذا كان هناك طرق اخرى أفضلالطالب في اإلستراتيجية الم

 إستخدامها.

 ب"،تتلخص مشكلة البحث في إختيار أنسب الطرق واإلستراتيجيات التي تتناسب مع تدريس مقرر "تصميم الكتا

 الكلمات الدالة :

 صميم الكتاب ت -ستراتيجية التدريس لألقران إ -إستراتيجيات التدريس  

mailto:menna.abohashema@edu.helwan.edu.eg
mailto:HANAN_MOHAMED@a-arts.helwan.edu.eg
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Abstract 

There are different types of teaching strategies to choose from due to the different education 

stages as well as the taught curricula. Each curriculum has its own nature that requires its 

teacher to choose the right strategy that matches it. 

Modern teaching strategies vary according to the visionary changes of the educational 

process, while it used to depend on memorizing and recitation teaching strategies now are 

broadened to cover the Perceptual and cognitive levels, this requires a positive learner in the 

system to show the students’ hidden capabilities as well as developing them. 

Conventional teaching strategies are no longer suitable for modern-day living style, that is 

why many newer educational theories have arisen to help acquiring a lot of mental, social and 

motor skills.  

Nowadays, the task of the modern teacher is to give their students the chance to acquire the 

knowledge by themselves, to let them actively join all educational activities and to initiate the 

passion for them to do this, to enable them to get used to independence in thinking, working 

and self-reliance 

The main purpose of this research is to highlight the progress of students’ levels due to using 

the Peer Educational Strategy, which is used now in teaching “Book Design” for the 1st year 

students.  

This strategy is not only positively affecting the students’ level in this specific curriculum, but 

it also made changes in their personality and behaviour. Students have developed better ways 

in discussions and critics, they became able to express their opinions properly. All this helps 

in shaping the student’s personality, which is one of the major objectives for any university. 

Finally, this research shows the existent development in students’ level under the Peer 

Educational Strategy as well as their opinions in it, its suitability with the nature of the 

curriculum and whether if there are better strategies that can be used. 

Key Words 

Educational Strategies – Peer Educational Strategy – Book Design 

 مقدمة:

نصر من ي أهم عهختيارها اوالتي يقوم المعلم بفى العملية التعليمية تعتبر طريقة أو إستراتيجية التدريس المستخدمة 

تختلف الطالب و لم إلىعناصر العملية التعليمية حيث إنها الوسيلة أو األداة التي بموجبها يتم إنتقال المعلومات من المع

 الطريقة أو اإلستراتيجية بإختالف المقرر الذي يتم تدريسية. 

لى لتي دعت إتمرات اوعقدت ألجل ذلك العديد من المؤ ستراتيجيات التدريس،إهتمام بالمناهج وزداد اإلإوفي القرن الحالي 

ة اهج بجامعل للمنستراتيجياته وأساليبه، ومن هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي األوإهتمام بالمناهج وطرق التدريس وإلا

ي تنمية ساهم فم( والذي أوصى بضرورة تطوير طرائق التدريس الفاعلة التي ت٢٠١٥البحر األحمر المنعقد في السودان )

اء هيئة ة ألعضستعدادات الطالب الخريجين وأفراد المجتمع، وأوصى المؤتمر أيضا بتطوير المهارات التدريسيإقدرات و

 .التدريس

ستراتيجية تعليم األقران من الطرق القائمة على تعاون المتعلمين وتفاعلهم مع بعضهم البعض، فهو أسلوب تعليمي إوتعد 

ريس لبعضهم البعض بحيث يقوم القرين المعلم والمتقن للمهارة بالتدريس للقرين المتعلم، واألقل يقوم فيه المتعلمون بالتد

 .(:Abdul hack 2002كفاءة في إتقان نفس المهارة. )
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دي ستراتيجية األقران، وأوصت دراسة الغاماوجود أثر للتدريس ب TELLA Adedeji) 2013وقد أثبتت دراسة )

ا لتعلم، كمتدريس وايجابي وتأثير فعال في عملية الإستراتيجية تدريس األقران لما لها من أثر إ( بضرورة استخدام ٢٠١٢)

 .ستراتيجية تعليم األقران بأنواعهاإستخدام إم( بالتأكيد على ٢٠١١أوصت دراسة الحيالي)

يم موجه التعل وتعرف إستراتيجية تدريس األقران بأنها نظام للتدريس فيه المتعلمون بعضهم البعض يبنى على أساس أن

التعلم  في عملية ل كاملومتمركز حول المتعلم مع األخذ في اإلعتبار بيئة التعلم الفعالة التي تركز على إندماج الطالب بشك

 ( 2013التعاوني )سهير محمود، 

اد ن يقوم األفر( بأن تدريس األقران إحدى إستراتيجيات التعلم التعاوني، وهى أ2004فها مجدي عزيز إبراهيم )كما عر

مادة انب البتعليم بعضهم البعض كأن يقوم التالميذ بتعليم من هم أقل منهم عمرا، أو أقل منهم في تحصيل بعض جو

 (.869الدراسية وفهم أساسياتها )

( 2006(، دراسة السياسي )2004(، دراسة )سيف، 2004(، ودراسة )عطية، 2003نسي، وأكدت دراسة كال من )م

 لناقد فكير ا، وتنمية مهارات التبضرورة إتباع إستراتيجية التدريس باألقران في تعلم المواد الدراسية المختلفة

 مشكلة البحث

ث ب"، بحيمع تدريس مقرر "تصميم الكتاتتلخص مشكلة البحث في إختيار أنسب الطرق واإلستراتيجيات التي تتناسب 

جهم، بعد تخروأثناء دراسة المقرر وفي باقي حياتهم ها يكتسب الطالب من خاللها بعض المهارات المهمة التي يحتاجو

لهم  ي تسببإلى السنة النهائية أو بعد التخرج وتكون لديهم نقص في بعض المهارات الت لواحيث أن بعض الطالب يص

اك أيضا هنوالشعور بالحرج من الوقوف أمام مجموعة لشرح موضوع ما أو إجراء مقابلة شخصية للعمل، المشكالت مثل 

 غير قادرين على نقد األعمال الفنية بشكل صحيح لعدم التدريب على ذلك.  نوابعض الطالب يكو

 أهمية البحث:

 يمكن تحديد أهمية البحث فيما يلى:   

 رجهم.العملية والشخصية التي تفيدهم خالل الدراسة في الكلية وأيضا بعد تخكساب الطالب بعض المهارات إ -1

 ستراتيجية التدريس لألقران في مقرر تصميم الكتاب.  إستخدام إتحديد مدى مناسبة  -2

 هدف البحث:

أثيرها ومدى ت ستراتيجية التدريس لألقران في مقرر تصميم الكتابإالتعرف على مدى مناسبة ومالئمة  يهدف البحث إلى

 على طالب الفرقة األولى من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

 تساؤالت البحث:

 ستراتيجية التدريس لألقران فى تدريس مقرر تصميم الكتاب.إستخدام ما مدى إستفادة الطالب عند إ -1

س مقرر في تدري لألقرانستراتيجية التدريس إستخدام إستبانة أراء الطالب عن إما الفرق بين المستويات الثالثة في  -2

  (2020 /2019،     2019/  2018،     2018/  2017طالب الفرقة األولى لألعوام الدراسية  ) تصميم الكتاب

 مصطلحات البحث:

 ستراتيجية التدريس لألقران: إ -

بالتعاون مع بعضهم ( إستراتيجية التدريس لألقران بأنها نظام تعليمي يقوم فيه المتعلمون 15: 2007عرف )عثمان، 

البعض، حيث يقوم أحدهم )المعلم( بنقل المعارف والخبرات والعملية التي يتقنها لألخرين )المتعلمون( األقل كفاءة في 

 إتقانها، وذلك تحت إشراف وتوجيه من المعلم.
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 منهج البحث:

 ه الطريقةتخدام هذلمقارن، حيث تم إسالمنهج الوصفي بإستخدام األسلوب التحليلي واألسلوب السببي االباحثتان إستخدمت 

مما  لطلبة أقلعدد ا لمدة ثالث سنوات متتالية مع طلبة الفرقة األولى منذ بدء استخدام نظام الساعات المعتمدة حيث أصبح

لية ت متتاسمح بوجود وقت لمناقشة الفكرة الخاصة بكل طالب، كما سمح بعمل مقارنات بين أراء الفرق لثالث سنوا

2017  /2018 ،2018  /2019 ،2019/ 2020. 

 مجتمع هذه الدراسة البحثية :

،     2018/  2017مجتمع هذه الدراسة هم طالب الفرقة األولى قسم الطباعة والنشر والتغليف لألعوام الدراسية 

هذه  دمت.تم عمل إستمارة إستبيان لتقييم هذه الطريقة من المجموعات التى إستخ2020 /2019،     2019/  2018

 مشروع لهذه المجموعات وتحليلها .الطريقة ، مع عرض نماذج من نفس ال

 عينة البحث:

 قة األولىب الفرستبانة على طالإلختيار عينة البحث من طالب كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان حيث تم تطبيق اإتم 

/  2018) (، المجموعة الثانية2018/  2017في مقرر "تصميم كتاب" لمدة ثالث سنوات متتالية المجموعة األولى )

حيث  ( طالب وطالبة15وتم توحيد حجم العينة في كل مجموعة الى )(، 2020 /2019(، المجموعة الثالثة )2019

عدد ث أصبح النة بحيستباإلستبانة أو لم يجيبوا على اإلالطالب والطالبات الذين لم يستكملوا إجابة ا الباحثتانستبعدت إ

 ( طالب وطالبة.45موعات الثالثة )في المج الكلى للعينة

 نتائج البحث:

قران فى تدريس لألستراتيجية الإاستخدام ما مدى استفادة الطالب عند ولإلجابة على التساؤل األول والذي ينص على "  -1

 "تدريس مقرر تصميم الكتاب.

ستبانة إعلى  2020/ 2019للعام الدراسى قياس كال من النسب والتكرارات واالوزان النسبية للفرقة األولى  (1جدول )

 أراء الطالب عن 

 ستراتيجية التدريس لألقران فى تدريس مقرر تصميم الكتابإستخدام إ

 البند
 نعم أحيانا   ال

 المتوسط
الوزن 

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي

1 3 20.0 6 40.0 6 40.0 2.2000 73.33 

2 1 6.7 10 66.7 4 26.7 2.2000 73.33 

3 0 0 12 80.0 3 20.0 2.2000 73.33 

4 5 33.3 3 20.0 7 46.7 2.1333 71.11 

5 2 13.3 5 33.3 8 53.3 2.4000 80.00 

6 0 0 8 53.3 7 46.7 2.4667 82.22 

7 0 0 13 86.7 2 13.3 2.1333 71.11 

8 3 20.0 7 46.7 5 33.3 2.1333 71.11 

9 4 26.7 6 40.0 5 33.3 2.0667 68.89 

10 1 6.7 7 46.7 7 46.7 2.5333 84.44 

11 2 13.3 9 60.0 4 26.7 2.1333 71.11 

12 1 6.7 3 20.0 11 73.3 2.6667 88.89 
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 ( ما يلى:1يتضح من جدول )

أقل وزن و( هل درست بهذه الطريقة من قبل( )12( فى إستبانة  الفرقة األولى لعبارة )88.89جاء أعلى وزن نسبى)

 (هل كنت تفضل استخدام طرق اخرى فى تدريس المقرر( )9( لعبارة )68.89نسبى )

ستبانة إعلى   2019 /2018للعام الدراسى  ألولى(قياس كال من النسب والتكرارات واالوزان النسبية للفرقة ا2جدول )

 أراء الطالب عن 

 ستراتيجية التدريس لألقران فى تدريس مقرر تصميم الكتابإستخدام إ

 البند
 ال أحيانا   نعم

 المتوسط
الوزن 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي

1 3 20.0 6 40.0 6 40.0 2.2000 73.33 

2 2 13.3 6 40.0 7 46.7 2.3333 77.78 

3 2 13.3 6 40.0 7 46.7 2.3333 77.78 

4 5 33.3 7 46.7 3 20.0 1.8667 62.22 

5 4 26.7 5 33.3 6 40.0 2.1333 71.11 

6 0 0 7 46.7 8 53.3 2.5333 84.44 

7 0 0 13 86.7 2 13.3 2.1333 71.11 

8 1 6.7 5 33.3 9 60.0 2.5333 84.44 

9 2 13.3 4 26.7 9 60.0 2.4667 82.22 

10 26.7 5 33.3 6 40.0 26.7 2.6667 88.89 

11 3 20.0 9 60.0 3 20.0 2.0000 66.67 

12 7 46.7 3 20.0 5 33.3 1.8667 62.22 

 ( ما يلى:2يتضح من جدول )

ئك فى مقرر هل شعرت باختالف فى مستوى زمال()6( فى إستبانة الفرقة الثانية لعبارة )84.44جاء أعلى وزن نسبى )

ستمر إ هل()4،12( لعبارة )62.22( وأقل وزن نسبى )ستخدام هذه الطريقة.إتصميم الكتاب فى نهاية الترم بسبب 

 من قبل( هل درست بهذه الطريقة( و ) بالحرج من عرض الشغل )التصميمات الخاصة بك( أمام باقى الزمالءالشعور 

ستبانة إعلى 2018 /2017األولى للعام الدراسى  قياس كال من النسب والتكرارات واألوزان النسبية للفرقة (3جدول )

 أراء الطالب عن 

 تدريس مقرر تصميم الكتابستراتيجية التدريس لألقران فى إستخدام إ

 البند
 ال أحيانا   نعم

 المتوسط
الوزن 
 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبي

1 3 20.0 6 40.0 6 40.0 2.2000 73.33 

2 1 6.7 5 33.3 9 60.0 2.5333 84.44 

3 0 0 5 33.3 10 66.7 2.6667 88.89 

4 5 33.3 2 13.3 8 53.3 2.2000 73.33 

5 4 26.7 5 33.3 6 40.0 2.1333 71.11 

6 0 0 3 20.0 12 80.0 2.8000 93.33 

7 0 0 13 86.7 2 13.3 2.1333 71.11 

8 1 6.7 4 26.7 10 66.7 2.6000 86.67 

9 2 13.3 4 26.7 9 60.0 2.4667 82.22 

10 1 6.7 5 33.3 9 60.0 2.6667 88.89 
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11 2 13.3 3 20.0 10 66.7 2.5333 84.44 

12 1 6.7 3 20.0 11 73.3 2.6667 88.89 

 ( ما يلى:3يتضح من جدول )

ى زمالئك في هل شعرت بإختالف في مستو( )6( في إستبانة الفرقة الثالثة للعبارة رقم )93.33جاء أعلى وزن نسبى )

هل () 7و5م )( للعبارة رق71.11وأقل وزن نسبى )ستخدام هذه الطريقة.( إمقرر تصميم الكتاب في نهاية الترم بسبب 

ف ت بإختالستخدام هذه الطريقة( )هل شعرإشعرت باختالف في مستواك في مقرر تصميم الكتاب في نهاية الترم بسبب 

 ستخدام هذه الطريقة(إجراء المقابالت الشخصية بسبب إفي شخصيتك بشكل عام وأنه يمكنك 

 -نتائج االستيبيان:

على  2020/ 2019جاءت نتيجة قياس كال من النسب والتكرارات واألوزان النسبية للفرقة األولى للعام الدراسى  -1

وزن  اء أعلىجكالتالى  ستراتيجية التدريس لألقران فى تدريس مقرر تصميم الكتابإستخدام إستبانة أراء الطالب عن إ

( 68.89ى )( وأقل وزن نسبهل درست بهذه الطريقة من قبل)( 12( فى إستبانة  الفرقة األولى لعبارة )88.89نسبى)

 (  لطريقةستخدام هذه اإهل شعرت بإختالف فى مستواك فى مقرر تصميم الكتاب فى نهاية الترم بسبب ( )5لعبارة )

 2019/ 2018ى جاءت نتيجة قياس كال من النسب والتكرارات واألوزان النسبية للفرقة للفرقة األولى للعام الدراس -2

على أجاء الى كالت ستراتيجية التدريس لألقران فى تدريس مقرر تصميم الكتابإستخدام إستبانة أراء الطالب عن إعلى 

ر تصميم هل شعرت بإختالف فى مستوى زمالئك فى مقر()6( فى إستبانة الفرقة الثانية لعبارة )84.44وزن نسبى )

الشعور  ستمرإهل ()4،12( لعبارة )62.22وأقل وزن نسبى )( ستخدام هذه الطريقة.إالكتاب فى نهاية الترم بسبب 

  (هل درست بهذه الطريقة من قبل( و ) بالحرج من عرض الشغل )التصميمات الخاصة بك( أمام باقى الزمالء

على  2018/ 2017جاءت نتيجة قياس كال من النسب والتكرارات واألوزان النسبية للفرقة األولى للعام الدراسى  -3

وزن  اء أعلىجكالتالى  ستراتيجية التدريس لألقران فى تدريس مقرر تصميم الكتابإستخدام إراء الطالب عن ستبانة أإ

قرر تصميم هل شعرت بإختالف في مستوى زمالئك في م( )6( في إستبانة الفرقة الثالثة للعبارة رقم )93.33نسبى )

عرت بإختالف شهل () 7و5( للعبارة رقم )71.11نسبى ) وأقل وزنستخدام هذه الطريقة.( إالكتاب في نهاية الترم بسبب 

خصيتك شفي مستواك في مقرر تصميم الكتاب في نهاية الترم بسبب إستخدام هذه الطريقة( )هل شعرت بإختالف في 

 بشكل عام وأنه يمكنك إجراء المقابالت الشخصية بسبب إستخدام هذه الطريقة(

 تحليل نتائج اإلستبيان  كالتالى  

 إستخدام هذه اإلستراتيجية في تدريس المقررات العملية مع المجموعات قليلة العدد.  -1

ل مع لتعاماإستخدام إستراتيجية التدريس لألقران تساعد على الوصول بمستوى الطلبة إلى خريج يكون قادرا على  -2

 الغير وإجراء المقابالت الشخصية للعمل.

راتيجية م إستواه فى مقرر تصميم الكتاب فى نهاية الترم بسبب إستخدانسبة كبيرة من الطالب شعر بإختالف فى مست -3

 التدريس لألقران.

م ستخداإنسبة كبيرة من الطالب شعر بإختالف فى مستوى زمالئه فى مقرر تصميم الكتاب فى نهاية الترم بسبب  -4

 إستراتيجية التدريس لألقران.

دة القدرة وزيا ر شخصية الطالب حيث تزيد من الثقة فى النفسإستخدام إستراتيجية التدريس لألقران تساعد على تطوي -5

 على التفاعل مع باقى الزمالء.
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  -التوصيات توصى الباحثتان بالتالى:

 إستخدام هذه االستراتيجية في تدريس المقررات العملية مع المجموعات قليلة العدد.

ع الغير متعامل إستخدام إستراتيجية التدريس لألقران تساعد على الوصول بمستوى الطلبة الى خريج يكون قادر على ال 

 واجراء المقابالت الشخصية للعمل.

 مالحق البحث

 ستبياناستمارة اال ( 1ملحق رقم ) 

 تصميم الكتابستراتيجية التدريس لألقران فى تدريس مقرر إستخدام إستبانة أراء الطالب عن إ

 ب  ميم الكتاس مقرر تصستراتيجية التدريس لألقران فى تدريإستخدام إستفادة و مالئمة إللي : تحديد مدى اإستبانة إلتهدف ا

                                       ختيارى( :                                                           الفرقة:         إسم )اإل

 العبارات م
 صغيرة متوسطة كبيرة

 احيانا ال نعم

    ستخدام هذه الطريقة فى تدريس المقرر.إهل توافق على  1

2 
خدم ن يستستخدام هذه الطريقة خوفا أإهل كنت تشعر بالقلق فى بداية الدراسة من 

 أحد زمالئك فكرتك فى عمل التصميم الخاص به )تقليد الفكرة(.
   

    مالءهل كنت تشعر بالحرج فى بداية الدراسة أن يتم عرض شغلك أمام باقى الز 3

4 
قى ستمر الشعور بالحرج من عرض الشغل )التصميمات الخاصة بك( أمام باإهل 

 الزمالء 
   

5 
ب ختالف فى مستواك فى مقرر تصميم الكتاب فى نهاية الترم بسببإهل شعرت 

 ستخدام هذه الطريقةإ
   

6 
رم ختالف فى مستوى زمالئك فى مقرر تصميم الكتاب فى نهاية التبإهل شعرت 

 الطريقة. ستخدام هذهإبسبب 
   

7 
جراء المقابالت إإختالف فى شخصيتك بشكل عام وأنه يمكنك بهل شعرت 

 ستخدام هذه الطريقةإالشخصية بسبب 
   

8 
هل كنت تفضل أن يتم التعامل معك بشكل منفرد دون عرض الشغل ومناقشته 

 أمام باقى الزمالء
   

    ستخدام طرق أخرى فى تدريس المقررإهل كنت تفضل  9

    هل تزيد الطريقة من الثقة بالنفس 10

    هل تشعرك بقدرتك علي التفاعل مع زمالئك 11

    هل درست بهذه الطريقة من قبل 12
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 ( 2ملحق رقم ) 

 نماذج من شغل طلبة الفرقة األولى لنفس المشروع 

 زميلهستخدام أي طالب ألفكار إختالف والتنوع في األفكار وعدم تقليد أو لتوضيح اإل
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