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  الصحة النفسیة
 :ملخص البحث 

فاعلیـة اسـتخدام اسـتراتیجیة تـدریس األقـران فـي  التعرف علـي لي إیهدف البحث الحالي 

اســات العلیــا بكلیــة التربیــة واتجاهــاتهم نحــو تنمیــة مهــارات كتابــة الخطــة البحثیــة لــدي طــالب الدر 

مهــارات كتابــة الخطــة البحثیــة بــین كمــا یهــدف الــي الكشــف عــن العالقــة .  اســتخدام اإلســتراتیجیة

طالبــا ) ٢٩(ولتحقیـق أهــداف البحـث اختیـرت عینــة قوامهـا  . نحـو اســتخدام اإلسـتراتیجیةواالتجـاه 

فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـطي  توصل البحث الـي وجـودو  .من طالب الدراسات العلیا

 مهـارات كتابـة الخطـة البحثیـةالختبـار درجات الطالب عینة البحث في التطبیقین القبلي والبعدي 

لــي وجــود اتجــاه ایجــابي لــدي الطــالب.  لصــالح التطبیــق البعــدي ٕ ، نحــو اســتخدام اإلســتراتیجیة وا

ـــة إحصـــائیة ووجـــود  مهـــارات كتابـــة الخطـــة البحثیـــة ین بـــقویـــة طردیـــة عالقـــة ارتباطیـــة ذات دالل

 .  لدي طالب كلیة التربیة غیر المتخصصین نحو استخدام اإلستراتیجیةواالتجاه 
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فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة 
الدراسات لدي طالب  كتابة الخطة البحثیةمھارات 

 واتجاھاتھم  التربیة كلیةالعلیا ب
   تراتیجیةنحو استخدام اإلس

  
 .مشكلة البحث وخطة دراستھا: أوالً 

 :مقدمة البحث 

شهدت مؤسسات التعلیم الجامعي في اآلونة األخیرة توسعا كمیا فائقا ، وقد حدث هذا       
نتیجة التطور االجتماعي و النمو االقتصادي ، وزیادة السكان ، وتصاعد درجة الوعي بأهمیة 

وكذلك االنفتاح علي مظاهر العولمة ...فرد وخاصة االجتماعیة ، التعلیم وأثره في جوانب حیاة ال
.والتقدم التكنولوجي الهائل   

ومن المالحظ أن التعلم الجامعي قد شهد تحوال في أسالیب التدریس ، وأنماط             
التعلیم، ومجاالته ، وهذا نتیجة مجموعة عدیدة من التحدیات التي واجهت التعلیم الجامعي ، 

لتي من أهمها، زیادة اإلقبال علیه ، واالنفجار المعرفي الهائل ، والسعي نحو تحقیق جودة وا
.التعلیم الجامعي   

ومن أبرز أسالیب التدریس الحدیثة استراتیجیة تدریس األقران والتي تركز علي دور            
 .المؤسسات التعلیمیة المعلم القرین  في المشاركة الفعالة في تحسین العملیة التعلیمیة داخل 

وتهدف استراتیجیة تدریس األقران إلي توعیة الطالب وخاصة طالب الدراسات العلیا بطبیعة 
تدریس األقران و المشاركة الفعالة في تنفیذه ، وتفعیل مشاركتهم في تنفیذ استراتیجیة تدریس 

نمیة مهارات الخطة البحثیة األقران لتحقیق الجودة في العملیة التعلیمیة ، وكیفیه استخدامها في ت  
وتطویر مؤسسات التعلیم الجامعي  ضرورة تفرضها طبیعة العصر ، وذلك لمواكبة          

. التطورات العالمیة و التكنولوجیة ، ومواجهة القضایا و المشكالت المختلفة   
وعلیه فقد أصبح التعلیم الجامعي مطالبا أكثر من أي وقت مضي بالعمل علي         

االستثمار البشري بأقصى طاقة ممكنة وذلك من خالل تطویر المهارات البشریة المشاركة في 
ویتطلب ذلك من طالب الدراسات العلیا اتسامه . العملیة التعلیمیة والتي من أهمها الطالب 

تباع األسلوب العلمي في كتابة  ٕ بمجموعة من الخصائص التي یتصف بها الباحث الجید، وا
ة ، وذلك بتناول المشكلة المراد دراستها باستقصاء كل ما یرتبط بها من معلومات و الخطة البحثی

حقائق و تفسیرات قائمة علي أطر و نظریات علمیة كي یتوصل إلي قرارات علمیة سلیمة بشأن 
ویبین ذلك الحاجة الماسة إلي تدریب طالب الدراسات العلیا علي . الظاهرة التي یدرسها 

.لعلمي كأسلوب تفكیر للوصول إلي نتائج یوثق في صحتها و صدقها استخدام المنهج ا  



 ٣

ولذلك كان مشروع تدریب األقران وتفعیل المشاركة الطالبیة لتنمیة مهارات كتابة           
الخطة البحثیة ، ومعرفة اتجاهات الطالب نحو استخدام استراتیجیة تدریس األقران لدي عینة من 

" .صحة نفسیة" صطالب الدراسات العلیا تخص  
وتتضمن مهارات كتابة الخطة البحثیة أن یلم طالب الدراسات العلیا بالمهارات الالزمة         

، العنوان  :للكتابة العلمیة لعناصر خطة البحث التربوي في مجال الصحة النفسیة ، وهي 
، المنهجیة، االجراءات ، ، الفروض، الحدود ،األهمیة ، األهداف،المشكلةتحدید ، المقدمة 
  . المراجع، إعداد التقریر النهائي،المصطلحات تحدید ، االدوات 

البحث الحالي یهدف إلي توعیة طالب الدراسات العلیا بطبیعة تدریب  وبهذا فإن          
األقران والمشاركة الفعالة في تنفیذه ، وتنمیة المهارات الالزمة لكتابة الخطة البحثیة ، هذا 

.قیاس مستوي رضا طالب الدراسات العلیا نحو استراتیجیة تدریس األقران باإلضافة إلي   
وذلك لمالحظة أن هناك بعض طالب الدراسات العلیا تنقصهم المهارات الالزمة التي          

تساعدهم علي مراعاة المعاییر واألسس العلمیة المختلفة إلجراء البحوث التربویة و كتابة تقریر 
فإن البحث الحالي حاول تدریب طالب الدراسات العلیا علي المهارات الالزمة  البحث وبناء علیه

.لكتابة الخطة البحثیة   
 :تحدید مشكلة البحث 

  :تتلخص مشكلة هذا البحث في 
 .كتابة الخطة البحثیةمهارات في  التربیة كلیةالدراسات العلیا بطالب ضعف مستوي  •

 :وهذا ما أكده ما یلي      
لباحثین في تقیـیم ومناقشـة الرسـائل العلمیـة فـي مجـال الصـحة النفسـیة  ومالحظـة اشتراك ا )أ(

أن بعــــض البــــاحثین ال یراعــــون الشــــروط والمعــــاییر العلمیــــة الالزمــــة لكتابــــة العنــــوان الجیــــد ، 
 هوصـیاغة المقدمــة ، وتحدیــد مشــكلة الدراســة ، ووضـع أهــداف البحــث و أهمیتــه و مصــطلحات

والنتـائج ، ومناقشـة النتـائج وتفسـیرها ، وكتابـة الملخـص  ، وكتابـة  وحدوده ، ومعالجة البیانات
  .المراجع والمالحق 

التـــدریس لهـــم فـــي مقـــرر أثنـــاء  التربیـــة كلیـــةالدراســـات العلیـــا بمالحظـــة البـــاحثین لطـــالب  )ب(
  . قاعة البحث في الدراسات العلیا

عـرض الخطـط المقدمـة فـي ء أثنـا التربیـة كلیـةلطالب الدراسات العلیـا بمالحظة الباحثین ) ج(
  . السیمینار

درجتي لـــــالخطـــــط البحثیـــــة المقدمـــــة للتســـــجیل فـــــي  العلمیـــــةوجـــــود العدیـــــد مـــــن االخطـــــاء ) د(
  .الماجستیر والدكتوراه 

 كلیــةالدراســات العلیــا ب اســتطالع آراء الســادة أعضــاء هیئــة التــدریس حـول مســتوي طــالب) ـــه(
  .كتابة الخطة البحثیةمهارات في  التربیة



 ٤

وتأكیـدهم  التربیـة كلیـةلطـالب الدراسـات العلیـا بنتائج استبیان تحدید االحتیاجات التدریبیـة ) و(
  .حاجاتهم الضروریة لتنمیة هذه المهارات 

وجـــود بعـــض أوجـــه القصـــور فـــي طـــرق التـــدریس التقلیدیـــة التـــي مازالـــت تســـتخدم فـــي تنمیـــة  •
  .التربیة  كلیةالدراسات العلیا بطالب ل كتابة الخطة البحثیةمهارات 

تعـد  كتابـة الخطـة البحثیـةمهـارات ؛ ولذلك یرى الباحثین أن الطرق التقلیدیة المستخدمة في تنمیة  
مـــــن عوامـــــل ضـــــعف مســـــتوي الطـــــالب فـــــي هـــــذه المهـــــارات  ممـــــا یســـــتدعي البحـــــث عـــــن طـــــرق 

  .واستراتیجیات تدریس حدیثة یمكن أن تنمیها 
  :    تالي لذا یحاول البحث اإلجابة عن السؤال ال          
فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة ما 

الدراسات العلیا لدي طالب  كتابة الخطة البحثیةمھارات 
 ؟واتجاھاتھم نحو استخدام اإلستراتیجیة التربیةكلیةب

  : ویتفرع من هذا السؤال األسئلة التالیة    
 كلیةالدراسات العلیا بب الالزمة لطالكتابة الخطة األساسیة في مهارات ما ال - ١

 ؟ التربیة

كتابة الخطة مهارات في تنمیة ما فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران  - ٢
 ؟ التربیة كلیةالدراسات العلیا بلدي طالب  البحثیة

االتجاه نحو استخدام  ما فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة  - ٣
 ؟ التربیة كلیةت العلیا بالدراسالدي طالب  اإلستراتیجیة

وتنمیة االتجاه  كتابة الخطة البحثیةما العالقة بین تنمیة المهارات االساسیة في  - ٤
 ؟ التربیة كلیةالدراسات العلیا بلدي طالب  نحو استخدام االستراتیجیة

 :حدود البحث 
  :اقتصر البحث الحالي على 

  .األساسیة في كتابة الخطةمهارات ال - ١
  . م٢٠١٢دارسي الثاني الفصل ال  - ٢
 ).الدبلومة المهنیة والخاصة تخصص صحة نفسیة( التربیة كلیةالدراسات العلیا بطالب  - ٤

 :أھداف البحث 
    :الكشف عن  إلىیهدف هذا البحث 

  .التربیة كلیةالدراسات العلیا بالالزمة لطالب  في كتابة الخطةاألساسیة مهارات ال - ١
لدي  كتابة الخطة البحثیةمهارات یجیة تدریس األقران في تنمیة فاعلیة استخدام استراتمدى  - ٢

  .التربیة كلیةالدراسات العلیا بطالب 
 فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیة  االتجاه نحو استخدام اإلستراتیجیةمدى  - ٣

  .التربیة كلیةالدراسات العلیا بلدي طالب 



 ٥

الساسیة في كتابة الخطة البحثیة وتنمیة االتجاه نحو استخدام العالقة بین تنمیة المهارات ا - ٤
  .التربیة كلیةالدراسات العلیا بلدي طالب  االستراتیجیة

 : أھمیة البحث 

    :ما یلي  إلىترجع أهمیة البحث 
التربیة على تنمیة المهارات االساسیة في  كلیةالدراسات العلیا بطالب من المتوقع أن تساعد  - ١

  .ة البحثیة بصورة وظیفیةكتابة الخط
قد یفید المعلمین معرفة ببعض االستراتیجیات واألسالیب التدریسیة الجدیدة التي تساعد في  - ٢

تحقیق بعض أهداف تدریس المهارات االساسیة في كتابة الخطة البحثیة وتطویر أسالیبهم 
  .التدریسیة

ا لكیفیة استخدام ا - ٣ ً ا إجرائی ً ستراتیجیة تدریس االقران في مجال تنمیة من المتوقع أن یقدم نموذج
  .كتابة الخطة البحثیةالمهارات االساسیة في 

الدراسات العلیا لدي طالب  المهارات االساسیة في كتابة الخطة البحثیةقد یسهم في تنمیة  - ٤
  . التي قد یصعب تنمیتها باستخدام االستراتیجیات التدریسیة األخرى  التربیة كلیةب

 :فروض البحث 

      :اختبار صحة الفروض التالیة  إلىهدف البحث الحالي 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة البحث في التطبیقین  .١

  .لصالح التطبیق البعدي مهارات كتابة الخطة البحثیةالقبلي والبعدي الختبار 
البحث في التطبیقین  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة .٢

القبلي والبعدي لمقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران لصالح التطبیق 
  .البعدي

توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات الطالب عینة البحث في  .٣
تدریس  ومقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة مهارات كتابة الخطة البحثیةاختبار 
 .االقران 

 
 

 : منھج البحث 

  : استخدم البحث الحالى المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التجریبي   
حیـــث یســـتخدم المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي فـــي اإلطـــار النظـــري للبحـــث وفـــي بنـــاء أدوات 
البحــث ویســتخدم المـــنهج التجریبــي فــي التطبیـــق المیــداني لتجربــة البحـــث حیــث یتضــمن التصـــمیم 

كتابــة الخطــة البحثیــة بــي للبحــث مجموعــة واحــدة وهــى التــي تــدرس المهــارات االساســیة فــي التجری
  . باستخدام استراتیجیة تدریس االقران

 : خطوات البحث وإجراءاتھ 



 ٦

ا للخطوات واإلجراءات التالیة          :سار هذا البحث وفًق
مجموعة من  وعرضها علىكتابة الخطة البحثیة األساسیة في مهارات إعداد قائمة ال - ١

  .التربیة كلیةالدراسات العلیا ب المحكمین لتحدید مناسبتها لطالب
  :اإلطالع علي الدراسات والبحوث السابقة المتعلقة بما یلي   - ٢

 كتابة الخطة البحثیةاألساسیة في مهارات األسالیب واالستراتیجیات المستخدمة لتنمیة ال.  
  استراتیجیة تدریس االقران.  

األساسیة في مهارات تدریس االقران وخصائصها وممیزاتها وخطواتها وطبیعة التحدید أسس  - ٣
  .وكیفیة تنمیتهاكتابة الخطة البحثیة 

الدراسات العلیا  لطالبكتابة الخطة البحثیة مهارات إعداد الدلیل الخاص بإجراءات تنمیة  - ٤
  .التربیة كلیةب
على مجموعة من المحكمین لتحدید وعرضه كتابة الخطة البحثیة مهارات إعداد اختبار  - ٥

  .صالحیته للتطبیق 
إعداد مقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران وعرضه على مجموعة من  - ٨

  .المحكمین لتحدید صالحیته للتطبیق 
  .والمقیاس االختبارالتأكد من صدق وثبات  - ٩
ا على عینة االختبار والمقیاس تطبیق   - ٩ ً ا قبلی   البحث ورصد النتائج ومعالجتها إحصائیا تطبیقً

باستخدام استراتیجیة تدریس االقران كتابة الخطة البحثیة رات االساسیة في اتدریس المه -١٠
  .عینة البحث  التربیة كلیةالدراسات العلیا ب لطالب

ا بعدیًا على عینة البحث ورصد النتائج ومعالجتها االختبار والمقیاس تطبیق  -١١ تطبیقً
  .ائیاإحص
  .رصد النتائج ومعالجتها إحصائیا وتفسیرها  -١٢
  .تقدیم التوصیات والمقترحات بناء على نتائج البحث  -١٣

 :تحدید مصطلحات البحث 
  Effectiveness :فاعلیة 

أحمد حسین وعلي .( هي القدرة علي التأثیر وبلوغ األهداف وتحقیق النتائج المرجوه 
بأنها مدي األثر الذي یمكن أن تحدثة المعالجة التجریبیة وتعرف أیضًا ) ٣٧، ١٩٩٩، الجمل 

  )٢٣،  ٢٠٠٣، حسن شحاتة و آخرون .( باعتبارها متغیرا مستقال ً في أحد المتغیرات التابعة 
مدي األثر الذي یمكن أن تحدثة استراتیجیة تدریس  ویقصد بها في البحث الحالي

االتجاه نحو استخدام االستراتیجیة ویقاس بالفرق و كتابة الخطة البحثیة مهارات االقران في تنمیة 
  .بین متوسطي درجات الطالب في التطبیقین القبلي و البعدي ألدوات البحث 

 Strategy: استراتیجیة 



 ٧

والتي یخطط المعلم إلتباعها ، هي مجموعة من اإلجراءات المختارة لتنفیذ الدرس 
بما یحقق ، ن مستخدما اإلمكانیات المتاحة بشكل متسلسل أو بترتیب معی، الواحدة تلو اآلخري 

) ٢٨٠،  ١٩٩٩، حسن حسین زیتون . ( أفضل مخرجات تعلیمیة ممكنة األهداف التدریسیة 
من اإلجراءات و الممارسات التي یتبعها المعلم داخل الفصل  ةوتعرف أیضًا بأنها مجموع

ن مجموعة من وتتضم، للوصول إلي مخرجات أفضل في ضوء األهداف التي تم وضعها 
أحمد حسین و .( األسالیب و األنشطة و الوسائل وأسالیب التقویم التي تساعد تحقیق أهدافها 

  )٣٤، ١٩٩٩، علي الجمل 
بأنها مجموعة من اإلجراءات والممارسات التي یتبعها المعلم  االستراتیجیة إجرائیاتعرف و 

ستخدامها قبل تنفیذ الدرس وأثنائه والمتعلم القرین داخل غرفة الدراسة والتي یخطط الالقرین 
وبعده من أجل تحقیق األهداف المرجوة بأقصى فاعلیة ممكنة مستخدما مجموعة من األسالیب 

  .واألنشطة والوسائل وأسالیب التقویم المختلفة 
 peer coaching Strategy: استراتیجیة تدریس االقران 

ون مع بعضهم البعض ، حیث ن بالتعامیمتعلللهي سلسة من اإلجراءات التي تسمح 
المتعلقة بالمهارات االساسیة  المعارف والخبرات العلمیة والعملیة بنقل )المعلم القرین( یقوم أحدهم 

في إتقانها ، وذلك  األقل كفاءة) المتعلم القرین( التي یتقنها لآلخرین كتابة الخطة البحثیة في 
 .تحت إشراف وتوجیه من المعلم 

  :  ة البحثیةكتابة الخطمھارات 
هي عبارة عن مجموعة من الخطوات یصیغها الباحث للوصول للبیانات وتحلیلها بغرض 

تحدید ، المقدمة ، العنوان : الوقوف علي طبیعة المشكلة التي بصددها وتتضمن 
تحدید ، االدوات ، المنهجیة، االجراءات ، ، الفروض، الحدود ،األهمیة ، األهداف،المشكلة

  . المراجع، اد التقریر النهائيإعد،المصطلحات 
 :االتجاة نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران

، یعرف االتجاه بأنه تكوین فرضي یشیر إلي توجه ثابت أو تنظیم مستقر إلي حد ما 
نحو أي موضوع من موضوعات التفكیر ، لمشاعر الفرد ومعارفه واستعداده للقیام بأعمال معینة 

یمكن التعبیر ، ویتمثل في درجات من القبول أو الرفض لهذا الموضوع ،  عیانیة كانت أو مجردة
ویعرف أیضًا بأنه حصیلة تأثر ) ٩١،  ١٩٩٩، زین العابدین درویش .( عنها لفظیًا أو أدائیاً 

فهو رد فعل إیجابي . اتصاله بأنماط ونماذج التفاعل المختلفةالفرد بالمثیرات العدیدة التي تنجم عن 
، فؤاد البهي السید و سعد عبد الرحمن . (موضوع مادي أو مجرد أو قضیة معینة  أو سلبي نحو

٢٥٢،  ١٩٩٩(  



 ٨

الثابت نسبیًا بالتأیید أو المعارضة بالقبول الفرد بأنه شعور  ویقصد به في البحث الحالي
الستخدام استراتیجیة تدریس االقران في عملیة التعلم وتنمیه المهارات ویستدل علي أو الرفض 

ذلك بمحصلة استجابات الطالب علي مفردات مقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس 
  .كما یعبر عنه بالدرجة الكلیة التي یحصل علیها الطالب في هذا المقیاس ، االقران 

البحث والدراسة المیدانیة إعداد أدوات : ثانیاً 
 ونتائجھا

 :إعداد أدوات البحث  )١(

فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران لما كان البحث الحالي یهدف إلى الكشف عن        
واتجاهاتهم نحو  التربیة كلیةالدراسات العلیا بلدي طالب  كتابة الخطة البحثیةمهارات في تنمیة 

  :فإن ذلك یتطلب إعداد األدوات التالیة  .استخدام اإلستراتیجیة 
  كتابة الخطة البحثیةمهارات دلیل المعلم في (*) .  
  كتابة الخطة البحثیةمهارات إعداد اختبار )*(*.  
  نحو استخدام اإلستراتیجیةاالتجاه إعداد مقیاس )*(**.  

  .بیق ولقد تم مراعاة الخطوات العلمیة في بناء االدوات والتأكد من صالحیتها للتط
  :الدراسة المیدانیة  )٢( 

 :وتتضمن الدراسة المیدانیة ما یلي  

تهدف التجربة األساسیة في الدراسة الحالیة : أھداف تجربة البحث : أوالً 
كتابة الخطة مهارات في تنمیة فاعلیة استخدام استراتیجیة تدریس األقران إلى التعرف على 

، وذلك واتجاهاتهم نحو استخدام اإلستراتیجیة  التربیة كلیةالدراسات العلیا بلدي طالب  البحثیة
 .  في التطبیقین القبلي والبعدي ألدوات البحثعن طریق المقارنة بین نتائج الطالب 

ا للخطوات اآلتیة : عینة البحث  : ثانیًا   : تم اختیار عینة البحث وفقً

  یـــة التربیـــة جامعـــة طـــالب كلتـــم تحدیـــد المجتمـــع األصـــلي الـــذي اختیـــرت منـــه العینـــة وهـــو
 . الفیوم

  الدبلومــــة المهنیــــة والخاصـــــة ( التربیــــة كلیــــةبطــــالب مرحلــــة الدراســــات العلیــــا تــــم اختیــــار
 .اللذین كانت لدیهم الرغبة في االشتراك في البرنامج التدریبي  )تخصص صحة نفسیة

 :متغیرات البحث : ثالثًا 
  :هذا البحث في التدریس باستخدام تتمثل المتغیرات المستقلة في : المتغیرات المستقلة  -أ
  .تدریس األقراناستخدام استراتیجیة  -١

                                                
  .كتابة الخطة البحثیةمهارات لم في لدلیل المعالصورة النهائیة ) ١(ملحق ) *(

  .كتابة الخطة البحثیةمهارات الصورة النهائیة الختبار ) ٢(ملحق ) *(*
 .الصورة النهائیة لمقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران ) ٣(ملحق  )**(*



 ٩

  : تتمثل المتغیرات التابعة في هذا البحث فیما یلي : المتغیرات التابعة -ب
  .كتابة الخطة البحثیةمهارات  -١
  .تدریس األقراناستراتیجیة استخدام االتجاه نحو  -٢ 
لتصـمیم شـبه التجریبـي المعـروف باسـم المجموعـة التجریبیـة تم استخدام ا :المتغیرات الوسطیة) ج(

، والتــي تتمثـــل فــي العمـــر  الواحــدة فــي هـــذا البحــث، وبالتـــالي فقــد ثبتـــت المتغیــرات الوســطیة تلقائیـــًا
الزمنــــي والمســــتوى االجتمــــاعي واالقتصــــادي، وتجـــــانس أفــــراد العینــــة، والقــــائم بالتــــدریس وطبیعـــــة 

ربـة أجریـت علـى نفـس المجموعـة، فكـان التطبیـق القبلـي ألدوات وذلك ألن التج، المتعلمة المهارات
  .ضابطًا للتطبیق البعدي لهاالبحث 

كتابة مھارات تطبیق أدوات البحث وتدریس : رابعاً 
 : لخطة البحثیةا

جراء تجربته اتبعت الباحثة الخطوات التالیة ٕ   :لتطبیق أدوات البحث وا
ومقیـــاس  كتابـــة الخطـــة البحثیـــةمهـــارات  راختبـــاتطبیـــق  تـــم: التطبیـــق القبلـــي ألدوات البحـــث) أ(

، وتـم تصـحیح االختبـار بدایة البرنامج التدریبيفي  تدریس األقراناستراتیجیة استخدام االتجاه نحو 
  .والمقیاس ورصد النتائج 

بعــــد االنتهــــاء مــــن عملیــــة التطبیــــق القبلــــي ألدوات : كتابــــة الخطــــة البحثیــــةمهــــارات تــــدریس ) ب(
اسـتغرق تـدریس  ولقـد كتابـة الخطـة البحثیـةمهـارات البرنامج المعـد فـي ي تدریس البحث، تم البدء ف
  . ساعة) ١٨( البرنامج التدریبي

كتابــة مهـارات البرنـامج المعـد فـي بعـد االنتهـاء مـن تـدریس : التطبیـق البعـدي ألدوات البحـث) ج( 
، تم تطبیق أدوات القیـاس ذاتهـا التـي سـبق تطبیقهـا علـى عینـة  الخطة البحثیة الدراسـة تطبیقـًا بعـدیًا

اســتراتیجیة اســتخدام االتجــاه نحــو ومقیــاس  كتابــة الخطــة البحثیــةمهــارات  رحیــث تــم تطبیــق اختبــا
  .وتم تصحیح االختبار والمقیاس ورصد النتائج  تدریس األقران

 :نتائج البحث )٣(

، تخدامهاالتي تم اس ةقبل البدء في عرض نتائج البحث یوضح الباحثون المعالجة اإلحصائی  
  .اإلصدار التاسع عشر) SPSS(وهي معالجة البیانات بالحزمة اإلحصائیة 

 :وقد تضمنت النتائج ما یلي  

  وتفسیرها في ضوء الدراسات السابقة كتابة الخطة البحثیةمهارات اختبار نتائج تطبیق. 

 ضـــوء  نتـــائج تطبیـــق مقیـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتخدام اســـتراتیجیة تـــدریس االقـــران وتفســـیرها فـــي
 .الدراسات السابقة

  ومقیـــاس االتجـــاه نحـــو اســـتخدام اســـتراتیجیة  كتابـــة الخطـــة البحثیـــةمهـــارات نتـــائج العالقـــة بـــین
 .وتفسیرها في ضوء الدراسات السابقة تدریس االقران 

 :بیان توضیح ذلك بالتفصیل  يوفیما یل



 ١٠

مھارات كتابة الخطة مناقشة نتائج اختبار : أوالً 
 البحثیة

فرض األول من فروض البحث والذي ینص على ما بالنسبة لل
 :یلي 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات الطـــالب عینـــة البحـــث فـــي التطبیقـــین " 
  " القبلي والبعدي الختبار مهارات كتابة الخطة البحثیة لصالح التطبیق البعدي

ســطي درجــات التطبیقــین للمقارنــة بــین متو ) ت(وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم حســاب قیمــة 
  :البحث ، ویتضح ذلك من الجدول التالي  القبلي والبعدى للطالب عینة

  )١(جدول 
وداللتها اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات التطبیقین القبلي والبعدى للطالب ) ت(قیمة 

 .  مهارات كتابة الخطة البحثیةالبحث في اختبار  عینة
 
 
  

  البیانات اإلحصائیة
  
  
  یقالتطب

  العدد
  )ن(

المتوسط 
الحسابي 

  )م(

االنحراف 
المعیاري 

  )ع(

درجة 
  الحریة

  قیمة
  الجدولیة) ت(

  قیمة
) ت(

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

حجم 
  التأثیر
(d) ٠,٠١  ٠,٠٥  

  ٥,٧٠  ١١,٤٨  ٢٩  القبلي
٥,٦٠  ٠,٠١  ١٤,٨٣  ٢,٧٦  ٢,٠٥  ٢٨  

  ٤,٢٤  ٢٤,٦٦  ٢٩  البعدي

البحث فـي التطبیـق  البعـدي الختبـار  ع متوسط درجات الطالب عینةارتفا) ١(یتضح من الجدول 
عن متوسط درجاتهم في التطبیق القبلي ، حیث بلـغ متوسـط درجـاتهم مهارات كتابة الخطة البحثیة 

) ١١,٤٨(بینمـا بلـغ متوسـط درجـاتهم فـي التطبیـق القبلـي ) ٢٤,٦٦(في التطبیـق البعـدي لالختبـار 
عنـــد مســـتوى ثقـــة ) ٢,٠٥(الجدولیـــة تســـاوي ) ت(وقیمـــة ) ١٤,٨٣(المحســـوبة ) ت(وبلغـــت قیمـــة 

وكــذلك یتضــح أن حجــم التــأثیر كبیــر حیــث أنــه  ٠,٠١عنــد مســتوى ثقــة ) ٢,٧٦(وتســاوي  ٠,٠٥
المحســوبة أكبــر مــن قیمــة ) ت(وممــا ســبق یتضــح أن قیمــة ). ٥,٦٠(وهــو یســاوي  ٠,٨أكبــر مــن 

ئیة لصــالح التطبیــق البعــدي الختبــار الجدولیــة ممــا یــدل علــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــا) ت(
  .وبذلك تم التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث . مهارات كتابة الخطة البحثیة

ویمكن تفسیر ذلك بأن البرنامج التدریبي قد ساهم فـي تنمیـة مهـارات كتابـة الخطـة البحثیـة 
ا تـم فـي الـدورات التدریبیـة كمـا یفسـر ذلـك أیضـا بمـ ،من خالل تدریبهم العملي علي هذه المهارات 

  .من مناقشات جماعیة وفردیة حول المهارات المطلوبة لكتابة الخطة البحثیة 



 ١١

وقــد یرجـــع تفســـیر ذلـــك أیضــًا إلـــى مـــا تـــم تطبیقـــه مــن أنشـــطة تدریبیـــة متعلقـــة بمهـــارات            
  كتابة الخطة البحثیة 

ات منزلیـة مرتبطـة بأعـداد خطـة بحثیـة وأخیرًا قد یفسر من خالل ما تم عمله مـن واجبـ            
مرتبطـــة بالتخصـــص ، تـــم التركیـــز فیهـــا علـــى أن یقـــوم كـــل طالـــب بكتابـــة خطـــة بحثیـــة فـــي مجـــال 

  .تخصصه في ضوء ما اكتسبه من معلومات ومهارات في الدورات التدریبیة 
بالنسبة للفرض الثاني من فروض البحث والذي ینص على 

 :ما یلي 
مقیاس االتجاه نحو استخدام  مناقشة نتائج:  ثانیاً 

 استراتیجیة تدریس االقران
من فروض البحث والذي ینص على  الثانيبالنسبة للفرض 

 :ما یلي 

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطي درجـــات الطـــالب عینـــة البحـــث فـــي التطبیقـــین " 
  " صالح التطبیق البعديالقبلي والبعدي لمقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران ل

للمقارنــة بــین متوســطي درجــات التطبیقــین ) ت(وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض تــم حســاب قیمــة 
  :البحث ، ویتضح ذلك من الجدول التالي  القبلي والبعدى للطالب عینة

  )٢(جدول 
وداللتها اإلحصائیة للفرق بین متوسطي درجات التطبیقین القبلي والبعدى للطالب ) ت(قیمة 

  .  البحث لمقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران عینة
  البیانات اإلحصائیة

  
  

  التطبیق

  العدد
  )ن(

المتوسط 
الحسابي 

  )م(

االنحراف 
المعیاري 

  )ع(

درجة 
  الحریة

  قیمة
  الجدولیة) ت(

  قیمة
) ت(

  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

حجم 
  التأثیر
(d) ٠,٠١  ٠,٠٥  

  ٦,٥٢  ٣٤,٠٣  ٢٩  القبلي
٧,٦٩  ٠,٠١  ٢٠,٣٦  ٢,٧٦  ٢,٠٥  ٢٨  

  ٢,٤٣  ٦١,١٣  ٢٩  البعدي

البحـــث فـــي مقیـــاس االتجـــاه نحـــو  ارتفـــاع متوســـط درجـــات الطـــالب عینـــة) ٢(یتضـــح مـــن الجـــدول 
اسـتخدام اســتراتیجیة تــدریس االقــران عـن متوســط درجــاتهم فــي التطبیـق القبلــي ، حیــث بلــغ متوســط 

بینمــا بلــغ متوســط درجــاتهم فــي التطبیــق القبلــي ) ٦١,١٣(لمقیــاس درجــاتهم فــي التطبیــق البعــدي ل
عنـــــد ) ٢,٠٥(الجدولیـــــة تســـــاوي ) ت(وقیمــــة ) ٢٠,٣٦(المحســـــوبة ) ت(وبلغــــت قیمـــــة ) ٣٤,٠٣(

وكـذلك یتضــح أن حجـم التــأثیر كبیــر  ٠,٠١عنــد مسـتوى ثقــة ) ٢,٧٦(وتسـاوي  ٠,٠٥مسـتوى ثقــة 
المحســوبة أكبــر ) ت(بق یتضــح أن قیمــة وممــا ســ). ٧,٦٩(وهــو یســاوي  ٠,٨حیــث أنــه أكبــر مــن 

الجدولیــة ممــا یـدل علــى وجــود فــروق ذات داللـة إحصــائیة لصــالح التطبیــق البعــدي ) ت(مـن قیمــة 



 ١٢

وبــذلك تــم التحقــق مــن صــحة الفــرض . لمقیــاس االتجــاه نحــو اســتخدام اســتراتیجیة تــدریس االقــران
  .من فروض البحث  الثاني

راتیجیة تدریس االقران كان لها االثر االیجابي ویمكن تفسیر ذلك في ضوء أن تطبیق است
لدي طالب الدراسات العلیا ، حیث أنها تعمل على تكوین أفكار ایجابیة تتسم بالواقعیة والمنطقیة 

تنمیة االتجاهات االیجابیة والموضوعیة والممارسة الفعلیة لدور المعلم القرین الذي یعمل علي 
یتیح و ، فرصة لتكوین عالقات اجتماعیة جیدة بین الطالب تیحیو ،  المواد الدراسیة المختلفة نحو

تاحة الفرصة و ،  مهارات االدارة والتنظیم تنمیةیساعد على و ، والمجموعاتلتقویم االفراد  الفرص ٕ ا
یزید من دافعیة المتعلم ویقوى مفهوم الذات وتوجیه و ، ألخرین وكذلك اإلستفادة منهما لمساعدة

تشخیص و ، تنمیة میول الطالب نحو المشاركة والتعاطف مع أقرانهمو ،الذات ویقلل من االحباط
، مهارات حل المشكالت ومهارة الحوار والمناقشة تنمیة و ، وعالج األخطاء التي یقع فیها المتعلم

 .بالنفس القرار ومهارة الثقةاتخاذ  مهاراتتنمیة و 

  . یساعد على تحقیق اإلستقاللیة وتحمل المسئولیة
مھارات كتابة اختبار بین العالقة  نتائج:  ثالثاً 

ومقیاس االتجاه نحو استخدام الخطة البحثیة 
استراتیجیة تدریس االقران وتفسیرھا في ضوء الدراسات 

 .السابقة
من فروض البحث والذي ینص على  الثالثبالنسبة للفرض 

 :ما یلي 

ینــة البحـث فــي توجـد عالقـة ارتباطیــة ذات داللـة إحصــائیة بـین متوسـطي درجــات الطـالب ع "
  " مهارات كتابة الخطة البحثیة ومقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقراناختبار 

بحساب معامل االرتباط بین درجات الطالب عینة  ونوللتحقق من صحة الفرض قام الباحث
یة تدریس ومقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجمهارات كتابة الخطة البحثیة البحث في اختبار 

بحساب معامل ارتباط الرتب  ونولقد قام الباحث. في التطبیق البعدي الختبار والمقیاس االقران
وهذا یدل على ) ٠,٩٥(لسبیرمان حیث بلغت قیمة معامل االرتباط بین االختبار والمقیاس تساوي 

تبار أنه یوجد ارتباط طردي قوي بین درجات الطالب عینة البحث في التطبیق البعدي الخ
مما یدل  ومقیاس االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقرانمهارات كتابة الخطة البحثیة 

واالتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس مهارات كتابة الخطة البحثیة على أن العالقة بین تنمیة 
؛ كلما نمي  ةمهارات كتابة الخطة البحثیعالقة إیجابیة طردیة قویة أي أنه كلما نمت  االقران

وبذلك تم التحقق من  .لدي الطالب عینة البحث االتجاه نحو استخدام استراتیجیة تدریس االقران
   .من فروض البحث  الثالثصحة الفرض 

 .توصیات البحث ومقترحاتھ ) ٤( 
 : توصیات البحث : أوال 



 ١٣

 : في ضوء النتائج السابقة یوصي البحث الحالي بما یلي
 

وبــرامج تدریبیــة دوریــة لتنمیــة مهــرات كتابــة الخطــة البحثیــة باعتبارهــا  ضــرورة تقــدیم دورات - ١
ا جوهریا في اعداد طالب الدراسات العلیا  ً   .أساس

ـــــة تطبیـــــق  - ٢ ـــــا التخصصـــــات المختلفـــــة علـــــى كیفی ـــدریب طـــــالب الدراســـــات العلی ضـــــرورة تــ
 .استراتیجیة تدریس األقران في التدریس

والمراكـز البحثیـة ) كلیـات التربیـة(ت التربویـة توثیق الصلة والتنسیق والتعاون بین المؤسسا - ٣
المختلفــــة ممــــا یــــؤدي إلــــى نقــــل الخبــــرات المتعلقــــة باســــتخدام اســــتراتیجیة تــــدریس األقــــران  

  .وغیرها من االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة 
ا   :مقترحات البحث : ثانًی

ل االحصـــائي فاعلیـــة برنـــامج مقتـــرح قـــائم علـــى تـــدریس األقـــران فـــي تنمیـــة مهـــارات التحلیـــ - ١
 .طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیةلدى وتفسیر النتائج 

 البحـث العلمـيمهـارات و أثر استخدام استراتیجیة تدریس األقران في تنمیـة القـیم األخالقیـة  - ٢
  . طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیةلدى 

طـــــالب لـــــدى  كتابــــة الخطـــــة البحثیــــة باســـــتخدام مــــداخل تدریســـــیة جدیــــدةتنمیــــة مهـــــارات  - ٣
 .الدراسات العلیا بكلیة التربیة

لـــدى ومهـــارات التحلیـــل االحصـــائي مهـــارات كتابـــة الخطـــة البحثیـــة برنـــامج مقتـــرح لتنمیـــة  - ٤
  .بالكلیات المختلقة  طالب الدراسات العلیا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

 المراجـــع
هج وطـــرق معجـــم المصـــطلحات التربویـــة المعرفـــة فـــى المنـــا: أحمـــد حســـین اللقـــانى ، علـــى الجمـــل  .١

  .م١٩٩٩عالم الكتب ، : ، القاهرة التدریس 
طرائـــق تــدریس الریاضـــیات المســتخدمة فـــي مــدارس البنـــات بالمملكــة العربیـــة :"  بــدر محمـــد بثینــة .٢

 ٢٠١٠، موقـع اطفـال الخلـیج " مواكبتها للقرن الحادي ولعشرین السعودیة ومدى
  .م

ران فـــي تنمیـــة مهـــارات القـــراءة الجهریـــة لـــدي فعالیـــة اســـتراتیجیة تـــدریس األقـــ:" جمـــال ســـلیمان عطیـــة  .٣
ـــة االبتدائیـــة ـــدریس ، " تالمیـــذ المرحل ـــة دراســـات فـــي المنـــاهج وطـــرق الت ، مجل

  .م  ٢٠٠٤أغسطس ) ٩٦(العدد . الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس 
  م٢٠٠٣عالم الكتب ، : ، القاهرة  تصمیم التدریس رؤیة منظومیة: حسن حسین زیتون  .٤
الـدار المصـریة اللبنانیـة : ، القـاهرة  معجـم المصـطلحات التربویـة والنفسـیة: حاتة ، وآخـرون حسن ش .٥

 ،٢٠٠٣.  
الـدمج الشـامل لـذوي االحتیاجـات  :عبـد العزیـز الشـخصو  العزیـز العبـد الجبـار عبـدو  زیدان السرطاوي .٦

 ،دار الكتــــــاب الجــــــامعي ، العــــــین: اإلمــــــارات ، وتطبیقاتــــــه التربویــــــة الخاصــــــة
  .م٢٠٠٠

  . ١٩٩٩، دار الفكر العربي: القاهرة ،  علم النفس االجتماعي أسسه وتطبیقاته: زین العابدین درویش  .٧
دار الفكـر : ، القـاهرة  علـم الـنفس االجتمـاعي رؤیـة معاصـرة: فؤاد البهي السید و سعد عبد الـرحمن  .٨

  . ١٩٩٩العربي ، 
 ألقـران فـي إكسـاب بعـض الكلمـات الوظیفیـةفاعلیـة إسـتراتیجیة تـدریس ا: " الحـارثي  فیحـان بنـت منـى .٩

ـا بدرجــة متوسـطة ً  الملـك جامعـة،  رســالة ماجسـتیر، " للتالمیـذ المتخلفـین عقلی
  .م ٢٠٠٧، السعودیة العربیة المملكة، سعود 

 التفكیـر الناقـد اراتھم تنمیـة علـى األقـران تـدریس إسـتراتیجیة اسـتخدام أثـر: " شـعبان  أبـو خلیـل نادر.١٠
 األدبـي  العلـوم اإلنسـانیة قسم عشر الحادي الصف طالبات لدى الریاضیات في
، غـزة فلسـطین، االسـالمیة  جامعـةال،كلیـة التربیـة ،  رسـالة ماجسـتیر، ")بغـزة  (

  .م ٢٠١٠
فـي تـدریس التربیـة الفنیـة وعالقتهـا بـبعض  إستراتیجیة تدریس األقراناستخدام : " نزار بن علي یاسین .١١

رســـــالة ، " المیـــــذ المرحلـــــة االبتدائیـــــة بمدینـــــة جـــــدةالمخرجـــــات التعلیمیـــــة لـــــدي ت
  م ٢٠١١، السعودیة العربیة المملكة، ام القري  جامعة،  ماجستیر

موقـع محاضـن ، "الـتعلم  التعلیم بمساعدة األقران وأثـره فـي عـالج صـعوبات: " ولید فتحي عبد الكریم .١٢
  .م ٢٠١٠،  تربویة



 ١٥

 


