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 المخلص
هتدف هذه املقالة اىل معرفة اسرتاتيجية تدريس األقران يف اكتساب املفردات العربية. إن تدريس األقران هو 
طريقة يعمل فيها الطالب يف جمموعات صغرية غري متجانسة من حيث القدرات واخللفية العلمية ويتفاعلون 

دريس استراتيجية تعلى مفهوم  وهذه الورقة مفهوم يف شكل استعراض األدبحنو حتقيق أهداف مشرتكة. 
وأمهية استخدام تدريس باألقران وأنواع التدريس  ومزايا تدريس باألقران وفوائد اسرتاتيجية تدريس األقراناألقران 

باألقران وشروط جناح تدريس األقران وخطوات تنفيذ تدريس األقران وأخريا عقبات تطبيق تدريس األقران 
هذه املقالة متكن أن تسهم لتمنية يف اكتساب املفردات العربية يف الطلبة واألحباث بأمل  وكيفية جتاوزها. وهكذا

 املستقبل.
 دات العربية.لمفرب، اكتساتدريس األقران، ا الكلمات المفتاحیة:

 
ABSTRACT 

The purpose of this article is to recognize strategy of Peer Tutoring in the acquisition of Arabic 
vocabulary. The strategy of Peer Tutoring is a way in which students work in small groups that 
are heterogeneous in terms of scientific abilities and background and interact towards common 
goals. This concept paper will explore the concept of Peer Tutoring strategy and the types of 
Peer Tutoring in general. In Addition, discussion on other components related to Peer 
Tutoring such as its advantages and importance in vocabulary acquisition, the conditions of 
having a successful Peer Tutoring as well as the steps to implement Peer Tutoring is presented 
accordingly. Lastly, explanation on obstacles faces in applying Peer Tutoring methods and 
ways to overcome them. Thus, this article is hoped to help improve student’s acquisition of 
Arabic vocabulary and for future research. 
 
Keywords: Peer Tutoring, Acquisition, Arabic Vocabulary. 
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 تمهید
 

(، لقد القى أسلوب تدريس األقران اهتمام بعض الرتبويني ولكن االعتماد 3112فرج، ; 3103)سلوان ، ذكر
ر من الناحية حباجة إىل دعم أكثعليه ظل مرهونا ببعض الدراسات والبحوث ومل يطبق ميدانياً إال مؤخراً، وهو 

النظرية والعملية. ولقد صنفه البعض بأنه يأيت ضمن ما يسمى بالتعليم املوازي، وعرف بأنه: قيام التالميذ 
بتعليم بعضهم بعضاً، وقد يكون القرين املعلم من نفس العمر أو الصف أو اجملموعة أو يعلوهم عمرًا أو 

 مستوًى مدرسياً.
 

األقران يشري إىل تدريس الطالب لطالب آخر فهي تعزز ما وراء املعرفة ومبعدل إن أسلوب تدريس 
أسرع مما ميكن حتقيقه عند عمل التلميذ بشكل مستقل، وأسلوب تدريس األقران عبارة عن أسلوب يتم فيه 

ميذ األكثر التنظيم أفراد الفريق يف أزواج، كل فرد من هذا الزوج له دور يف عملية التغذية الراجعة، ويقوم الت
قدرة مبساعدة التالميذ األقل قدرة للتعلم بثنائيات عمل تعاونية أو جمموعات صغرية يتم تنظيمها بعناية من 
قبل معلم حمرتف. وأمهية استخدام األقران يف تعليم زمالئهم بطريقة منتظمة، ويعد هذا األسلوب من األساليب 

( يتم بني شخصني أحدامها يأخذ Cooperativeب تفاعلي)املهمة يف التعليم فضاًل عن حداثته، وهو أسلو 
دور املعلم واآلخر يأخذ دور التلميذ، وإذا كان التلميذ نفسه هو املعلم، فعليه أن يكون قد أتقن اهلدف 
التعليمي كي يتسىن له تعليم التلميذ الذي مل يتقن اهلدف بعد. ونضيف إىل ذلك أن جوهر أسلوب تدريس 

عن هتيئة معلم لكل تلميذ ويتم هذا عن طريق التشكيالت الزوجية مث يتبادالن األدوار، أما األقران هو عبارة 
دور املعلم هنا فهو اختاذ مجيع قرارات التخطيط فضاًل عن مالحظة املتعلمني، وإنه يقوم على أساس تعليم 

قران تتناسب مع تدريس (. إن اسرتاتيجية التعلم باأل3103الطالب لقرينه الذي حيتاج إىل مساعدة )سلوان ،
دات لمفرب اكتسااهذه الدراسة لتنمية يف ستراتيجية تدريس األقران اأن استخدام مبا ومادة اللغة العربية. 

كة في رلمشاافي  لية الطلبةفعاالعربية ، وذلك ألهنا تتطلب تعاون الطلبة والعمل املشرتك فما بينهم. وزيادة 
 ههم إليه.نتبااشد رس ولدا

 
 الدراسةمشكلة 

 
كثري من العوامل اليت تعوق فعالية تدريس وتعلم اللغة، وخاصة يف اكتساب املفردات. ف اختيار أساليب 
تدريس فعالة من بني العوامل الرئيسية إضعاف يف اكتساب املفردات بني الطالب املدرسية. أيضا أن مت التعرف 
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م اللغة العربية هي ومتنوعة مثل قضية التعليم والتعل الفشل يف اختيار أساليب التدريس اليت هي مثرية لالهتمام
 (.2015قمر الشكري،  &أقل فاعلية وال تستطيع اجتذاب الطالب )فريسنيتا 

 
استخدام اسرتاتيجيات تعلم املفردات فعالة ليس فقط ملساعدة الطالب يف اكتساب مفردات جديدة 

، 2016)حممد هارون، ) &أمهية املفردات قد ذكرحممد شكري  ولكن يستطيع أن تتحسن املهارات اللغوية.هذه
 احلاجة إىل اسرتاتيجيات جديدة وطرق التدريس احلديثة اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

 
إن تدريس باألقران هي واحدة من االسرتاتيجيات املوجودة يف  (،3102رحيمة، ) &ذكر نور أنيدا 

وإن تدفع التعلم  ة أن التعلم الذايت مبثابة عملية التعلم القائم على الطالب.مفهوم التعلم الذايت. ببساطة شديد
 الذايت اىل الطالب للحصول نتيجة العالية يف األكادميية واملنهج.

 
ومما تقدم متكن مشكلة البحث احلايل يف ضعف طالب يف اكتساب العربية. فضال عن ضعف 

وء على اب العربية لطلبة. لذا جاء البحث احلايل ليسلط الضأستعمال الطرائق التدريسسية احلديثة يف اكتس
أستعمال أحدى طرائق وأساليب وإسرتاجتيات تدريسية حديثة هي إسرتاجتية تدريس األقران. حرصا ملعاجلة 

 هذه املشكلة أو التقليل من حدهتا. 
 

 هدف البحث:
 دات العربية.لمفراب كتسايرمى البحث احلايل معرفة اسرتاتيجية تدريس األقران يف ا

 
 (Peer Tutoringمفهوم تدریس األقران )

ستراتيجية التدريس باألقران من هذه الورد عدة تعريفات (، 3103ذكر )آمال بنت حممد سعيد، 
 التعريفات:

 ( بأهنا:" نظام تعليمي يقوم فيه املتعلمون بالتعاون مع بعضهم البعض، حيث 3112عرفها عثمان ،)
املعلم( بنقل املعارف واخلربات العلمية والعملية اليت يثقنها لألخرين )القرين/  يقوم أحدهم )القرين/

 شراف وتوجيه من املعلم".إهنم وذلك حتت إتقااملتعلمون( األقل كفاءة يف 
 ( بأهنا: " ا3112بينما عرفها عطية ،) تقوم على تقسيم الفصل الدراسي إىل جمموعتني من ستراتيجية

 األداء يف مهارة ما، وجمموعة منخفضة األداء يف نفس املهارة، حبيث تقوم األقران جمموعة مرتفعة
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 تقاهنم ألداء هذه املهارة بتنميتيها من خالل املعلم ألقراهنم يفإاجملموعة األوىل )القرين املعلم( بعد 
 اجملموعة الثانية ) القرين املتعلم(". 

 
توظيف فكرة "امليول التلقائية للتواصل (، يقوم هذا األسلوب على 3102رافد،  &هدى عرفها )و

والتفاهم" ألثار دافعية املتعلمني، وحترك طاقاهتم، ودفعهم حنو بذل املزيد من اجلهد، ويقصد بامليول التقاءية 
 والتفاهم جمموعة امليول املشرتكة بني معظم األفراد، واليت تتضمن أن خيرب الفرد األخرين مبا يعرفه، وأن يثين على

ازاهتم، ولكي ينجح املعلم يف استعمال التعلم باألقران ينبغي أن يتعرف إىل اهتمامات املتعلمني بعض إجن
لنتائج ار من یق كثیمكن تحقیبذلك هبا، وم ھسیأن م ھحد منوالكل وإمكانياهتم واإلسهامات اليت ميكن 

 (.3112الزبيدي،للتعلم)األطناوي و املتعلمني  دافعيةرة ستثاام في ھلتي تسالمرغوبة اة یجابیإلا
 

 انألقراتدریس  تیجیةممیزات استرا
 تدريس األقران منها: ستراتيجية الات مميز( عدة 3102رافد،  &هدىذكر )
 لثقة بالنفسالطالب متنح ا. 
 دد .تردون من  ھناقرل أسأیأن لفرصة للطالب تتيح ا 
 لطلبةان یبون لتعامتين روح ا. 
 االرتبوية .ة یلعملاتصب في صالح أن  مكنیى خرل أعماألمعلم فرصة لمتابعة تعطي ا 
 ء.إللقاة والمحاضرب اسلوألمعلم جتنب ا 
  ب.لطالوالمعلم ان یبتزيد الثقة والتعاون 
 ئة طخات جاباء إعطاإلطالب في الخجل عند ج والحرتزيل ا 
 لطلبة.ان یة بیدلفروق الفراعي اتر 

 

 فوائد استراتیجیة التدریس األقران
ستراتيجية التدريس باألقران ال (، أن اتباع ا3101ن، )بو شعبانادر خليل أ ;(3112جاء يف كل من عثمان، )

)املعلم، القرين/ املعلم، القرين من ل إن له فوائد عديدة على كـل يعود بالفائدة على القرين المتعلم فحسب ب
 توضيح لبعض هذه الفوائد :، يـا يلـو فيم، تعلم(ـالقرين/ الم

 هي:ئد : وهذه الفوا  Teacher/ Lecturerم أو احملاضر بالنسبة للمعل
 .توفر التعلم الفردي للطالب بدون فرض مطالب مستمرة على وقت المعلم 
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 اديمي ذي المجموعات ـيم األكـاق التعلـي نطـتساعد المعلم على تضمين الطالب ذوي اإلعاقات ف
 الكبيرة .

 .تحرر المعلم من الدور التسلطي و التعليمي المرتبط به 
 الب أثناء التعلمـالطـل يصبح المعلم  قادر على قضاء وقته بفاعلية أكثر حيث أصبح يشترك مع ك.  
 على تحسين العالقة بين المعلم و الطالب. ل تعم 
  / طالب.ل والمعلم في تحقيق أهداف التعلم لكاملعلم تساعد القرين 

 
 : وهذه الفوائد هي: Tuteeالمتعلم ن / بالنسبة للقري

  / م الذي يماثله ـقادرا على التعلم بصورة أكثر فاعلية من قرينه / المعلاملتعلم  غالبا ما يكون القرين
 في درجة التفكير أكثر من تعلمه من شخص يفوقه في درجة التفكير. 

  س المرحلة ـن نفـه مـرين لـعلى المساعدة األكاديمية من قل أن يحصتسمح للقرين / املتعلم
 العمرية. 

 تعلم بسرعته الخاصة.ـللل ضـا أفـه فرصـالمتعلم مما يتيح لللقرين هتمام الفردي الاتوجيه  لتعم 
  ى القرين / المتعلم. ويتناسب مع مستويتم فيها شرح وعرض المعلومات بما 
  / شأن فنتيجة ـدورا هاما في هذا الاملعلم تلعب العالقات الشخصية القوية بينه و بين القرين

سب المتعلمون ـاطف يكتـتفهم والتعـصحبة والـالتي يشيع فيها جوا من الللعالقات الشخصية 
 أكبر مما هو متوقع .ل المطلوب بشكل السرعة في أداء العم

 مستخدما املعلم رين / ـدرس القـبعض أنواع السلوكيات غير السليمة عندما يل على تعديل تعم
 مطلوب تعلمها .ستراتيجية تتناسب مع قدرات المتعلم أو مع المهارات الا

 
ستراتيجية اى فوائد من ـضا علـأيل يحصاملعلم : مما ال شك فيه أن القرين /  Tuteeاملعلم بالنسبة للقرين / 
عليها القرين / ل س الفوائد التي يحصـعلى نفل يحصاملعلم أن القرين / ل من يقوفهناك التدريس باألقران 

كما أن املتعلم م يكتسب فوائد أكثر من القرين/ ـن/ المعلخر الذي يرى أن القرياألوهنالك البعض املتعلم 
 له على الفوائد التالية:حلصون يؤدي أدريس باألقرـتراتيجية التـساملعلم التباع القرين / ا

  فإن هذا يعطيه إحساس باإلنجاز. املتعلم مه بالتدريس لقرينه / قياعند 
 تجاهه ايؤدي لتحسين دافعيته و مما أكثر ستعداد استخدام ذو المعنى لمعرفته فيستوعبها باليجد ا

 نحو المادة الدراسية المتعلمة .



العربیة داتلمفرا بكتساا في األقران سیتدر ةیجیاسترات  

141 
 

  / تها تساعد على ـى ممارسـافة إلـالجيدة للمادة التي سيقوم بتدريسها باإلضاملعلم بمراجعة القرين
 تنمية مهاراته .

 حتفاظ بها الا هـسر لـسها فتيـيكتسب خبرة معرفية عالية عند قيامه بتنظيم المادة التي سيقوم بتدري
 و تساعده على الفهم األكثر شموال و تكامال.ل لمدة أطو

  عندما يروا تقدم أقرانهم / المتعلمين. ـ حترام الذات للقرناء / المعلميناتزيد من 
 

 و القرين المتعلم: و هذه الفوائد هي:ـ من القرين / المعلمل الفوائد المشتركة لك
 الخبرة للمفاهيم المتعلمة و تعتبر فرتة فيمر بنفس املتعلم من القرين / المعلم والقرين / ل إن ك

 مرحلة مستعرضة للنمو المعرفي.
  .تساعد على تنمية الفوائد األكاديمية المختلفة 
 عية.جتماالتساعد على تنمية الفوائد ا 
   .يمكن تفريد المحتوى الدراسي لإليفاء بحاجات الطالب 
 عي .جتماالال قبومناسب لتوجيه الطالب ذوي اإلعاقات و يحقق ال 
 ة المفيدة .ـة الراجعـوري و التغذيـمن القرين / المعلم و القرين / المتعلم الثناء الفل كل يستقب 

 
امة يف العديد حدى االسرتاتيجيات التدريسية اهلإويرى الباحث أن اسرتاتيجية التدريس األقران تعترب 
قيام  ية االكتساب املفردات العربية لديهم( خاللمن اجملاالت منها )رفع مستوى التحصيل لدى الطالب، تنم

القرين/ املتعلم بتقليد القرين/ املعلم. وتكرار هذه االكتساب املفردات العربية حىت يتم التوصل ألفضل أداء هلا 
 لكل من القرين املعلم والقرين املتعلم.

 
 أهمیة استخدام تدریس باألقران

يف حياة املتعلمني واملراهقني بصورة خاصة نظرا للوقت الطويل الذي  تؤدي مجاعات الرفاق دورا مهما وأساسيا
يقضيه الرفاق مع بعضهم داخل املدرسة أو الكلية وخارجها مما يزيد التفاعل عمقا وشدة بينهم ويؤثر يف 

لتامة اسلوكهم واجتاهاهتم تأثريا كبريا فاملراهق ال يستطيع التخلي عن رفاقه أو أصدقائه الذين يضع فيهم ثقته 
 (.3113االرزي،  ;3103)سلوان ،

 ( :3103إن تدريس األقران يفيد يف حتقيق ما يلي )سلوان،
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  توجبه االهتمام الفردي للقرين بإتاحة فرص له للتعلم وفقا لقدراته وسرعته اخلاصة يف أداء املهام اليت
 يقوم هبا.

 .توفري التغذية الراجعة املستمرة لتصحيح جمهودات األقران 
 عمل األقران معا وتدريبهم على التعلم اجلمعي والتعلم التعاوين الذي أصبح من الضرورات  تعزيز

االجتماعية والتعليمية، نظرا لتأثري املعرفة املرتفعة على أقراهنم وإسهامهم يف تشكيل أفكارهم وتعزيزها 
 وتعميقها.

  كذلك يفيد أسلوب تدريس األقران بدرجة كبرية مع املتعلمني ذوي مستويات الطموح املنخفضة
الذين تقل ثقتهم بأنفسهم، ألنه ينمي لديهم القناعة بأنه إذا كان قرين كل منهم قادرا على التعلم 

ذا ه فانه من السهل عليهم ان يتعلموا هم أيضا ويثقوا أكثر يف قدرهتم على التعلم، كما يصلح
األسلوب أيضا لتحسني تعلم املضطربني انفعاليا ومساعدهتم على بناء الثقة وتنمية املهارات 

 (.3112االجتماعية لديهم. )الطناوي، 
  جتعل أنشطة التعلم مركز حول املتعلمني بدأل من تركيزها حول املعلمني، حبيث يصبح املتعلمون أكثر

 تعلم.إجيابية يف املشاركة الفعالة يف موضوع ال
 

 أنواع التدریس باألقران
 (، أن تدريس األقران يأخذ أشكاال متعددة منها:3103مال بنت حممد سعيد، )آ ; (3112ذكر عثمان، )

 تعليم األقران وفقا لعمر القرين/ املعلم، وعمر القرين/ املتعلم، وهي كاالتايل:
  تعليم األقران من نفس العمرSame- Age Tutoring of class wide tutoring 

نفس الفصل ويف ة ـة التعليميـحلاملرنفس يف من نفس العمر و/املعلم وفيه يساعد الطالب القرين 
 عملية التعلم(.يف الفصل )يف الدراسي كل الطالب اآلخرين (قرين /متعلم 

  تعليم األقران عرب األعمارCross Age Tutoring 
ادة  يكون ـوع، الطالب األصغر سناسنا واألكثر تقدما يف التعليم بر وفيه يساعد الطالب األك

 ثالث سنوات تقريبا.إىل الفرق يف السن من سنة 
 : )تعليم األقران من فرد لألخر )الثنائيOn – To – on Tutoring 
  تعليم األقران من خالل اجملموعات الصغريةSmall Group Tutoring: 

فيذ بعض األداء معا يف تنوفيه تشرتك جمموعة صغرية من الطالب مرتفعي ومتوسطي ومنخفضي 
 املهام يف جمموعات تعاونية:
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 وهي كالتايل :املتعلم والقرين /املعلم تعليم األقران وفقا لدور كل من القرين /ا
 وال الوقت ويظل القرين ـدريس طـبالتملعلم وفيه يقوم القرين /ا )ثابت(:جتاة تعليم األقران أحادي اال

 كمستمع لقرينه./املتعلم 
  رين / معلم وقرين ـ: وهو عبارة عن ثنائي من األقران )قيل()التبادجتاة ثنائي االتعليم األقران

ارة  وكال )كل حصة أو كل أسبوع ـمعلم ومتعلم وفقا لكل مهبني يتبادالن األدوار مها /متعلم(
 املعلم(.أو كل وحدة حسب ما يرى ا

 
االسرتاتيجية يف  اسب لتطبيقالباحث عند تطبيق اسرتاتيجية الدراسة باختيار املعيار والنمط املنإن 

حيث مت اختيار تدريس األقران من نفس العمر. وكان تعليمهم من خالل جمموعات  اكتساب املفردات العربية
 صغرية يتم فيها تبادل أدوار القرناء بني القرين واملتعلم/ القرين مع مراعاة شروط جناح  تدريس األقران.

 
 دريس األقران يتم تقسيمها تبعا ملعايري خمتلفة:اجلدول التايل يوضح أشكال أخرى من ت

 النمط معیار التقسیم مسلسل
 نفس العمر، أعمار خمتلفة عمر القرين/ املعلم، وعمر القرين/ املتعلم 0
 اثنان، جمموعة صغرية عدد األقران المشتركين في التعلم 3
 دور ثابت، دور تباديل ارالمسئوليات و األدو 3
 تكميليكلي،  املشرتكة 2
 فردي خصوصي، وجها لوجه، عن بعد نوع التدريس 5

 
حيث البد أن تتوافر كل ، تتداخل مع بعضها البعضمنا وال توجد أشكال تعليم األقران منفردة وإ

والشكل التايل يوضح ن كل معيار ـماملطلوب األقران ويتم اختيار النمط ادريس استراتيجية تيف التقسيم يري معا
 ذلك.

 
 منها:) 3101ن، بو شعبادر خليل أ)نا، نماطأعدة السرتاتيجية التدريس األقران الباحث أن ى وير

سمى التقسيم ـا يـأو مل أو بين الفصول : هو التدريس باألقران من العمر نفسه عبر الفصو األولالنمط 
المستوي  وا فيـبحيث يكونفصلهم األصلي، خارج ين خرمالء أبمساعدة زب حيث يقوم الطالفقي األ

 نمط كالتالي:ـذا الـمختلفة للتفاعالت الممكنة بين األقران في هل توجد أشكاوالعمري نفسه 
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  عشوائيا.توزيعا في أزواج أو في مجموعات وأقراهنم توزيع المتعلمين 
 خرألال لقرنائها من الفصاجملموعة ختيار المتعلم لقرنيه أو ا 
  وغير ذلكل التحصيـ صية ـالشخـ نسـالجل: محددة مثيري وفقا لمعاأزواج توزيع المتعلم القرين في ،

ستوي المجموعات شريطة أن يكون ـي مـواء علـرات سـحيث تتم المزاوجة علي أساس تلك لمتغي
عي ين ذوي الصعوبة في التعلم مع مرتفـة المتعلمـحيث يتم مزاوجبينها هناك فروق في المستوي 

 التحصيل وهكذا. 
المعلم القرين / ونـا يكـي وفيهـ: هو التدريس باألقران وفق السن أو ما يسمي بالتنظيم الرأس النمط الثاني

القرين/املعلم والقرين/ املتعلم بني المتعلم مختلفين في المستوي الصفي حيث يتراوح الفرق بين القرين/ "و 
 إلى سنوات عديد.سنة 

ب المعلم األكبر ـوم الطالـه يقـفي، ووفق السن في برامج غير رسميةن، ندماج األقرااهو : والنمط الثالث
جمموعة مقابلة أقل تساعد العمري، ومجموعة أعلي في ، أو المساعدة لمتعلم أصغر منه سناباألشراف سنا 

 امج الدراسة .ـاق برنـارج نطـشطة خـفي أنيف املستوى العمري 
 

 شروط نجاح  تدریس األقران
 ( ، وهي:3102رافد،  &ىدھس )یرلتدافي ده عتمااا عند ھألخذ بانبغي یوط شران باألقرتدريس لل

 لخصائص ل واویلمالطلبة في ان یكثر بأفق اتوك ناھن فكلما كاالطالب املعلم وأقرانه، ن یفق بالتوا
 لتعلم .اة یفضل في عملألى نتائج دي إؤیمما ؛ كثرأتفاعل ك ناھن ة كایلشخصا
 لمتعلم.وان( یلقر)المعلم ى المعرفة لدافر اتو 
  بالتدريس )املعلم القرين( كيفية التعامل مع املتعلم. لقائم اتمتع 
 .معرفة القرين )القائم بالتدريس( كيفية التعامل مع املتعلم وتعليمه 
 .هتيئة بيئة التعلم باألقران، وتوفري املستلزمات الالزمة للتدريس من املدرس املشرف 
 جنازه، وما حصل من تغريات سلوكية على أطراف العملية إوسائل قياس صاحلة لتقومي ما مت عداد إ

 التعليمية.
 

مراعاة شروط اسرتاتيجية تدريس األقران مما أن يتحقق املعلم من حسن اكتساب الطالب الذين إن 
ري يف تنفيذ خطواهتا السسيختار كقرين متعاونني له يف تعليم اجملموعات. ويساعد على جعلها أكثر فاعلية، و 

 بطريقة منظمة.
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 خطوات تنفیذ  تدریس األقران
ل یخلدر انعند الشروع يف استخدام تدريس األقران ينبغي مراعاة املراحل اليت متر هبا وهذه اخلطوات ذكرها 

 ( يف املراحل التالية:3101ن، )بو شعباأ
 مرحلة االعداد:

 وتتكون هذه املرحلة من خطوات هي:
  الطالب الستخدام االسرتاتيجيةهتيئة 
 .حتديد جمموعات العمل 
 .حتديد مسئوليات وأدوار أفراد كل جمموعة 
 .تدريب القرناء/ املعلم 
 .إعداد املواد التعليمية 
 .إعداد أدوات التقومي 

 
 :مرحلة التطبيق )تنفيذ الدرس(

 وتتم هذه املرحلة بعدة خطوات هي:
  القرناء/ املتعلمني(.تدرس القرين/ املعلم ألفراد اجملموعة( 
  / اخلطاء.إلجراءات تصحيح املعلم استخدام القرين 
 .تبادل األدوار 

 
 مرحلة التقييم:

 وتشتمل مرحلة التقييم على ما يلي:
  ويتم أثناء تنفيذ الطالبات للمهارات الفرعية األساسية.املرحلي التقييم: 
  للمهارات كاملة فيه تقييم نتائج الطالبات بعد تنفيذهنهنائي : ويتم تقييم 

 
)مرحلة التقييم ( يستخدم املعلم األسلوب املناسب لتقييم سلوك القرين/ مرحلة ويف هذه املرحلة 

املعلم والقرين/ املتعلم كاالختيار أو بطاقة املالحظة أو االستبيان أو غريها، وعلى املعلم الكف أن يعرف مىت 
 املعوقات اليت ميكن أن تواجهه ليتجاوزها.رز ـوأباستراتيجية تدريس األقران وكيف يستخدمها يستخدم 
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سرتاتيجية التدريس األقران هي عالقة زمالة وصحبه رفقة وليست عالقة رمسية، حيث أن مشرتكة إن إ
يف التدريس األقران تقلل من العزلة بني الطالبوتبين الثقة بينهم، ألن التفاعل مع اآلخرين يؤدي اىل تبادل 

ن االحباطات خالل املاقف احلرجة، وبالتايل يعمل على دعم القدرة على احملاولة والتجريب األفكار والتنفيس ع
 والتطوير.

 

  
 اسرتاتيجية تدريس األقران اسرتاتيجية تقليد

 
 عقبات تطبیق تدریس األقران وكیفیة تجاوزها

 
االستخدام وذلك لوجود ائعة ـشهنا غري التدريس إال أيف استراتيجية تدريس األقران أمهية على الرغم من 

 ه العقبات ما يلي: 0(، أن من ه3103سلوان، ) ;(3112، )ذكر عثمانبعض العقبات اليت تعيق وجودها، و
 .مقاومة املعلمني ومدير املدارس واألهايل 
 .حتتاج لوقت كبري نسبيا من املعلم لتطبيقها ومتابعتها 
  التعلمني.لى أقرانه / أحيانا على السيطرة ععدم قدرة القرين/ املعلم 
  معلمني تدريب الطالب ليصبحوا أقران / املعلمني يف قلة مهارة 
  تشتت االنتباه .ىل يؤدي إاملزدمحة مما الفصول يف والفوضى الضوضاء 

 
 يلي: مبا أن تتجاوز هذه العقبات يف املوقف التعليمي القائدة املعلمة وتستطيع 
  تطبيق استراتيجية تدريس األقران.يف األهداف قبل البدء اجليد وحيديد اإلعداد 
  للموقف التعليمي.ن إدار ـوحساملعلمة القضاء على الفوضى والضوضاء بقوة شخصية 
  وما تشيعة من روح التعاون واأللفة.استراتيجية تدريس األقران املعلمني واألهايل بأمهية تعريف 
  ن.فيما بينهيرة القرينة لتجنب الغاملعلمة/ مع خمتلفة التلميذات بأخذ أدوار جلميع إعطاء الفرصة 
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ال أنه إفبالرغم من أن االستخدام األويل للتدريس األقران هو مساعدة الطالب يف اآلجناز األكادميي، 
بيقها جيابيا على العديد املاالت املختلفة يف نفس الوقت، منها )حتتاج لوقت كبري نسبيا من املعلم لتطإرمبا يؤثر 

تساب املقردات االجتماعية(. ولكن من املهم أن تقوم املعلم او القرين بتحديد اهلدق ومتابعتها، حتسني االك
 ستخدام التدريس األقران بوضوح. إاألساسي من 

 
 الخاتمة

 
األقران لتقدمي العون والدعم املتبادلني. زمالة بين هؤال قة ستراتيجية التدريس باألقران تقوم على أساس عالن اإ

ن أل؛ لعمل ام في ھنفسأعلى د العتمااق على یرطلثقة بالنفس عن رع الزالطلبة  ة تشجعیجیتاستراا ھنوإ
. وتوصي الباحث ھبنفسدة لماابحث عن یي لذاو ھلطالب ن األ؛ وة ینولتعاالمجموعة إدارة اا مجاال یھف

وجيه تباالستعمال أسلوب تدريس األقران يف تعليم اللغة العربية لتمنية اكتساب املفردات العربية الطلبة. و 
اهتمام املدرسني واحملاضرين يف اجملال اللغة العربية إىل استعمال األسلوب تدريس األقران كوسيلة على اكتساب 

 املفردات العربية.
 
 درلمصاا

 
فاعلية اسرتاجتية تدريس األقران يف تنمية مهارات حفظ القراآن الكرمي وبقاء . 3103آمال بنت حممد سعيد. 

 أثرها لدى تلميذات 
. متطلب تكميلي لنيل درجة املاجستري يف مناهج الصف اخلامس االبتدائي مبدارس حتفيظ القرآن الكرمي

 جامعة أم القرى. وطرق تدريس التربية االسالمية.
 ،الرتبية واملعلم يف دولة األمارات العربية املتحدة وإشكالية الواقع ومالمح التغيري:  3113الرزي، محيد ناصر. 

 دائرة الثقافة واألعالم، 
 الشارقة، األمارات العربية املتحدة.

، دار املسرية للنشر (التدريس الفعال )ختطيطية، مهاراته، اسرتاتيجياته، تقوميه:  3112الطناوي، عفت مصطفى 
 والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

من  قيق بعض األهداف التعليمية لعدد. اثر استخدام أسلوب تدريس األقران يف حت3103سلوان خالد حممود. 
 م.3103. جملة كلية الرتبية األساسية. جامعة بابل. أيلول 03مسكات املصارعة. العدد 
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 لنشر واع یزق للتویلطرن ، اعما،  سیرلتددئ، ام مبایھئق مفاار، ط 3112ان. حمد حمدزي أورة سما
تعليم االقران يف تنمية االداءات املهارية لدى فعالية استخدام استراتيجية . 3112عبري كمال حممد. ، عثمان

كلية التربية .جامعة ، ة املاجستريـ. حبث مقدم للحصول على درجطالب شعبة املالبس اجلاهزة
 حلوان.

فعالية اسرتاتيجية تدريس األقران يف تنمية مهارت القراءة اجلهرية لدى تالميذ املرحلة االبيدائية، .  3112عطية. 
 ، القاهرة.٨٢- ٠٣، ص ٦٩.العدد  التدريس جملة دراسات يف املناهج وطرق

، دار املسرية للنشر 3، ططرق التدريس يف القرن الواحد والعشرين.  3112فرج، عبد اللطيف بن حسني .
 والتوزيع والطباعة، عمان، األردن.

. أثر لعبة اللغوية اىل الدافعية الطلبة يف التدريس 3105قمرالشكري بن مت تيه.  &فريوسنيتا بنت ابراهيم 
 TAMU 1(2), 2015 41-50, e-ISSN: 2289-960Xاملفردات اللغة العربية. 

. التدريس املفردات العربية يف املدرسيات الدينية مبساعدة احلكومة يف 3102. حممد هارون &حممد شكري 
 ISSN 1823-7126 BILالدراسات احلضارة االسالميةسالجنور. جملة الدراسات االسالمية. كلية 

9, ISU 1: 2016. 
. إسرتاجتية تدريس األقران لرتفع مهارة 3102نور أنيدا اواغ، رحيمة أغبوغ، زيت مصطفى، أزهار يعقوب. 

. 3102الكالم يف الطلبة لغري الناطقني هبا يف يو.ين.زا. جملة الندوة التعليم والتعلم اللغة العربية 
.ISBN 978-967-5478-78-9. 

اسرتاتيجية التعلم األقران يف حتصيل طلبة الصف اخلامس ثر أ. 3102هدى حممد سلمان ورافد صباح التميمي. 
 – 32 3: ) 3(3، 02 31،ا لترواة یلح ثم العلواثة یمجلة د. األعداد يف املادة قواعد اللغة العربية

323.) 
لناقد ار یلتفكرات ااھة میعلى تنمان ألقراس یرة تدیجیتاستراستخدام اثرأ. 3101ن. بو شعباأل یخلدر نا

. املاجستري. األديب( بغزةة ) یإلنسانم العلواعشر قسم دي لحاالصف ت اطالباى لدت ایاضیلرافي 
 اجلامعة االسالمية: غزة.


