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 مًلخص البحح

في تـدريس الدراسـات استخدام التعميم المتمايز تقصي فاعمية  إلى الحالي ىدف البحث 
ـــذ الصـــف الســـادس  ـــدي ت مي ـــة ل نجـــاز ل ـــة والدافعي ـــة الميـــارات االجتماعي ـــة لتنمي االجتماعي

مـــن ت ميـــذ الصـــف الســـادس  اً ( تمميـــذ 78تكونـــت عينـــة البحـــث مـــن  قـــد و  .اإلبتـــدا ي
 اً ( تمميــذ08تــم تقســيميم إلــى مجمــوعتين  مجموعــة تجريبيــة تكونــت مــن   ؛االبتــدا ي

ودرست  اً ( تمميذ08ومجموعة ضابطة وتكونت من  التعميم المتمايز   ودرست باستخدام
  بالطريقة المعتـادة  وتـم اسـتخدام مـنيج البحـث لـبو التجريبـي لتحقيـق أىـداف البحـث

عداد  المعـد وفقـًا لمتعمـيم المتمـايز  ودليـل  كتيب التمميذأدواتو التي تمثمت في: اده و مو وا 
 ومقياس الدافعية ل نجاز.المعمم  واختبار الميارات االجتماعية  

ــا ج البحــث   ــد أوضــحت نت ــد مســتوي   ودوجــوق ــين 8080فــرق دال إحصــا يًا عن ( ب
متوســطي درجــات ت ميــذ المجموعــة التجريبيــة التــي درســت الوحــدة المختــارة باســتخدام التعمــيم 

ودرجات ت ميذ المجموعة الضابطة التي درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتـادة فـي   المتمايز
كـل ميـارة مـن مياراتـو لصـالي ت ميـذ  التطبيق البعدي الختبار الميـارات االجتماعيـة ككـل وفـي

( بـين متوسـطي درجـات 8080فـرق دال إحصـا يًا عنـد مسـتوي   ووجـود  المجموعة التجريبيـة
ودرجـات   ت ميذ المجموعة التجريبيـة التـي درسـت الوحـدة المختـارة باسـتخدام التعمـيم المتمـايز

المعتـادة فـي التطبيـق البعـدي ت ميذ المجموعة الضابطة التـي درسـت الوحـدة نفسـيا بالطريقـة 
  لمقياس الدافعية ل نجاز ككل وفي كل ميارة من مياراتـو لصـالي ت ميـذ المجموعـة التجريبيـة

اسـتخدام اسـتراتيجيات وطـرق  البحث بتقديم مجموعة من التوصيات من أىمياوقد انتيى 
ىميـا اسـتراتيجيات والتـي يـيتي مـن أالتدريس الحديثـة فـي تـدريس التـاريخ بالمرحمـة اإلبتدا يـة 

لتنمية الميارات االجتماعية وميارات الدافعيـة ل نجـاز بوصـفيما مـن افىـداف التعميم المتمايز 
عقد بـرامج تدريبيـة لملعممـي الدراسـات االجتماعيـة   و الر يسة التي تسعى مادة التاريخ لتحقيقيا

ارات والكفايــات ال زمــة والتــاريخ فــي أثنــام الخدمــة بالمرحمــة اإلبتدا يــة؛ بيــدف اكســابيم الميــ
الســـتخدام اســـتراتيجية التعمـــيم المتمـــايز بنجـــاح فـــي التـــدريس  وتطـــوير قـــدرتيم عمـــى تصـــميم 

 .التدريس بيذا افسموب

 .الدافعية ل نجاز  الميارات االجتماعية  لتعميم المتمايزاالكممات المفتاحية:  
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Summary of research 

The aim of the current research is to investigate the effectiveness of the 

use of differentiated education in teaching social studies to develop social and 

motivational skills for achievement among sixth graders. The research sample 

consisted of (80) students from the sixth elementary grade students. They were 

divided into two groups, an experimental group consisting of (40) students and 

studied using differentiated education, and a control group and consisted of 

(40) students and studied in the usual way, and the semi-experimental research 

method was used to achieve the goals of the research, and to prepare its 

materials and tools that were represented in: the prepared student booklet 

According to differentiated instruction, a teacher's guide, a social skills test, 

and a measure of motivation for achievement. 

The results of the research showed that there is a statistically significant 

difference at the level (0,05) between the average scores of the experimental 

group students who studied the selected unit using differentiated education, and 

the degrees of the pupils of the control group that studied the same unit in the 

usual way in the post application of the social skills test as a whole and in each 

skill from His skills for the benefit of students of the experimental group, and 

the presence of a statistically significant difference at the level (0,05) between 

the average scores of the students of the experimental group that studied the 

selected unit using differentiated education, and the grades of the students of 

the control group that studied the same unit in the usual way in the post-

application of the motivation measure of achievement as a whole and in each 

One of his skills for the benefit of students of the experimental group, the 

research has ended with a set of recommendations, the most important of 

which is the use of modern teaching strategies and methods in teaching history 

in the primary stage, which comes from the most important differentiated 

education strategies to develop social skills and motivation skills for 

achievement as one of the main goals that history material seeks to achieve, 

Training programs for teachers of social studies and history were held in 

Athens Initial service In order to provide them with the skills and competencies 

necessary to successfully use a differentiated education strategy in teaching, 

and to develop their ability to design teaching in this manner. 

 

Key words: differentiated education, social skills, achievement 

motivation 
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 مكدمة:

لقـــد زاد االىتمـــام بالميـــارات االجتماعيـــة فـــي العصـــر الحـــديث نتيجـــة الت يـــرات االجتماعيـــة    
التي يمـر بيـا المجتمـل  لـذا تسـعي الم سسـات التربويـة إلـي مسـاعدة المتعممـين واالقتصادية السريعة 

فـرد مـل وباسـموب عممـي  حيـث تعـد مـن أىـم المتطمبـات لتكيـف الوتنميتيا بلكل واعي عمي اكتسابيا 
ـــو بطريقـــة ناجحـــةمســـاعدتو   و مت يـــرات العصـــر الـــذي يعيلـــو  المســـ وليات   وتحمـــلفـــي إدارة حيات

عمـــي المســـتويين  لـــدييم الرضـــا النفســـيالتوافـــق و االتـــزان و   وتحقيـــق التحـــديات المختمفـــة ومواجيـــة
 .اللخصي والمجتمعي

وتكتســب الميــارات االجتماعيــة أىميــة خاصــة كونيــا تســيم فــي تلــكيل وصــقل لخصــية الفــرد  
عداده لمتفاعل االجتماعي في الحيـاة اليوميـة  ومسـاعدتو فـي تحديـد طبيعـة التفـاع ت اليوميـة  مـل  وا 
ــة والتطــوير ــي التنمي ــادراً عم ــاعً  ق ــدعاً وف ــي يصــبي إنســاناً منتجــاً ومب ــو  حت ــذي يعــيش في  المحــيط ال

حداث الت يير في المجتمل   محمد طريف    (.     10  1881وا 
وتعد الميارات االجتماعية محًكا ميًما في الحكـم عمـى اإلنسـان السـوي  لـذا يفسـر اإلخفـاق الـذي      

يعانيو بعض اففـراد فـي مواقـف الحيـاة  وفـى تفـاع تيم اليوميـة مـل امخـرين المحيطـين بيـم بـامت ك 
منخفًضـا مـن الميـارات االجتماعيـة  عمـى الـرام مـن ارتفـاع قـدراتيم العقميـة  ويتمثـل ىـذا بعضيم قـدرًا 

ـــة  ـــة مـــل المحيطـــين بيـــم  والعزل اإلخفـــاق فـــي عـــدم اســـتثمار الفـــرص المتاحـــة إلقامـــة ع قـــات ودي
االجتماعية  وزيـادة الخجـل فـي مواقـف التفاعـل االجتمـاعي  ممـا يلـكل عا ًقـا عـن التعبيـر واإلفصـاح 

 (.113  1828 عاطف بدوى   اتعن الذ
بمثابــة افدوات التــي تمكــن المــتعمم مــن االتصــال  والــتعمم  وطــرح ىــي الميــارات االجتماعيــة ف      

افســ مة  وطمــب المســاعدة  وكســب افصــدقام  وتنميــة الع قــات الوديــة  وحمايــة الــنفس والقــدرة عمــى 
ــق التوافـق االجتمـاعي والنفسـي التفاعل مل أي لخص في الحياة  مما يجعل ليـا دورًا فعـاالً   فـي تحقي

ــات اجتماعيــة ناجحــة مــل امخــرين وضــبط  نجــاز الميــام المكمــف بيــا وتكــوين ع ق ــدى المــتعمم  وا  ل
     (. 262  1828االنفعاالت في المواقف االجتماعية  سميمان إبراىيم  

ــذلك  التمميــذ لمميــارات  ( بضــرورة إمــت ك1882دراســة  بمقــيس دااســتاني  أوصــت دراســة  ل
أظيـرت دراسـة  وقـد  االجتماعية؛ لكي يتوافق مل امخرين  ومل بي تو االجتماعية  ويحيا حيـاة سـوية 

  Friedman & et all, 2002 أن افطفــال الــذين لــدييم قصــور فــي ميــاراتيم االجتماعيــة )
يصبحون مرفوضين من زم  يم  ومنسـحبين مـن التواصـل مـل امخـرين  وال يتمتعـون بع قـات طيبـة 



 ......................................................... استخدام التعليم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية

- 2870 - 

( 1822 فـ  سـميمان وأمـل افحمـد  دراسـة  أكـدتل ايرىم من افلخاص امخرين  و مل أقرانيم  وم
جتماعيـة بدايـة مـن مرحمـة الروضـة  والعمـل عمـي تنلـ ة افطفـال عمي ضـرورة االىتمـام بالميـارات اال

 .عمي ممارسة ىذه الميارات في حياتيم اليومية
 محاكــاة خــ ل مــن اكتســابيا يمكــن االجتماعيــة الميــارات أن عمــى التعميمــي الواقــل وي كــد ىــذا 
 أن عمــي التربويــة والبحــوث الدراســات وت كــد الراجعــة  الت ذيــة وتقــديم عمييــا والتــدريب امخــرين ســموك
ــة ــة الميــارات اكتســاب عممي ــدأ االجتماعي ــذ يب ــام ويكتســب الصــ ر من ــذ ممارســة أثن  فنلــطتيم الت مي

 أساســياً  مطمبــاً  يعــد أقرانــو مــل المتوافقــة االجتماعيــة لمميــارات المــتعمم فــامت ك أقــرانيم  مــل المختمفــة
ــة فــي مســاعداً  ــتعمم الفــرص تيي  ــي افكــاديمي  لم  ملــك ت مــن يضــاعف امت كيــا عــدم أن حــين ف
   .     المعممين ومل افقران مل االجتماعي التفاعل فرص لقمة نتيجة لمفلل  ويقوده التعميمية  المتعمم

والتوافــق مــل  التفاعــل لمســاعدتيم عمــي االجتماعيــة فــي حيــاة المتعممــينونظــراً فىميــة ميــارات 
نلـط البـاحثين فـي لـذا  ؛في تقدم ورقي المجتمـل بفاعميةوالملاركة    داخل الم سسة التعميمية افقران

لــدي المتعممــين  االجتماعيــةميــارات التنميــة اســتيدفت  إجــرام مجموعــة مــن البحــوث والدراســات التــي 
  ومــن ىــذه البحــوث مــن خــ ل تــدريس مــادة الدراســات االجتماعيــة فــي المراحــل التعميميــة المختمفــة 

ودراسـة ميـدج    (Kira Fetisoff, et, al, 2008  كيـرا فيتيسـوف ورخـرون دراسـة والدراسـات:
  أحمـد وا ـل  ودراسـة (  Midge Mougey, Dilon  Pratt, 2009  مـوجي و ديمـون بـرات

  (Kamel Sarlac, 2011  سـارالك كامـل   ودراسـة (1828المرلـد  يوسـف ودراسـة    (1828
ــز ــاب    (Deniz, 2011  ودراســة ديني ــد العــدوان ومحمــد دراســة (  و 1826ودراســة  مــي دي  زي

 .(1828قطاوي  
فاعميــة ألــارت إلــي إنيــا يتضــي البحــوث والدراســات الســابقة  ومــن خــ ل تمــك المجموعــة مــن       

ســتراتيجيات وطــرق تــدريس متنوعــة فــي تنميــة  االجتماعيــة  وأكــدت عمــيميــارات ال اســتخدام نمــاذج وا 
 -نـوكمـا يتضـي أ  اسـتراتيجيات تدريسـية حديثـةباسـتخدام ضرورة العمل عمي تنميتيا لـدي المتعممـين 

لـدي ت ميـذ الصـف دراسة سعت إلـى تنميـة الميـارات االجتماعيـة ري ال توجد  -في حدود عمم الباحث
 التعميم المتمايز. استخداممن خ ل السادس االبتدا ي 

ذا كانـت تنميــة الميــارات االجتماعيـة تــيتي فــي مقدمــة أىـداف تــدريس الدراســات    االجتماعيــة وا 
ال يقـل أىميـة عـن اكتسـاب لـدي المتعممـين  ل نجاز دافعيةالفإن تنمية  ؛في المراحل التعميمية المختمفة

ىــذه المــادة  الرتباطيــا بمســتوي أدام المــتعمم وانتاجيتــو فــينظــراً  ؛وتنميــة الميــارات االجتماعيــة لــدييم
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إلــي حالــة داخميــة تــدفل المــتعمم ل نجــاز الدافعيــة   فالمرتبطــة بيــا المجــاالت وافنلــطة مختمــف وفــي
تـ دي  فيـي  لموصـول لتحقيـق افىـداف المنلـودةفييـا سـتمرار الاالموجيـو و االنتباه والقيام بافنلـطة 

اطـف وتوجيييـا إلـي تحقيـق اإلنجـازات واتخـاذ القـرارات دوراً ميماً في تنظيم االنفعـاالت والملـاعر والعو 
 االنتاج والتمتل بجودة حياة أفضل. وزيادةوالتفاعل مل امخرين 

ـــم المتعممـــين       ـــي تعم ـــة مـــن خـــ ل تيثيرىـــا عم ـــة التربوي ـــة مـــن الناحي ـــة الدافعي وتبـــرز أىمي
وسموكيم؛ حيث أنو ليس ىناك تعمم دون دوافل  ويري العديـد مـن العممـام والتربـويين أن أحـد افسـباب 

ــين يعــود  ــين المتعمم ــتعمم ب ــي ال ــروق ف ــة الر يســية لوجــود ف ــدييم   نايف ــة ل ــاين مســتوي الدافعي ــي تب إل
 (.17  1880  قطامي
ــث   ــتعمم  حي ــارة المــتعمم لم ــي إث ــرة ف ــة كبي ــة أىمي تحــرك وتنلــط الســموك مــن أجــل أنيــا ولمدافعي

تحقيــق الــتعمم  كمــا توجــو الــتعمم إلــي الوجيــة المحــددة  وبــذلك يكــون الســموك التعميمــي ىادفــاً ويحقــق 
ة الدافعيــة ل نجــاز فــي العمميــة التعميميــة مــن حيــث كونيــا لــرط مــن حــدوث الــتعمم  كمــا تتجمــي أىميــ

لــروط الــتعمم التــي يمكــن اســتخداميا إلنجــاز أىــداف تعميميــة بعينيــا عمــي نحــو فعــال  إذ تمثــل احــد 
العوامل المحددة لقدرة المتعمم عمـي التحصـيل واإلنجـاز  لمـا لمدافعيـة مـن دوراً إيجابيـا فـي ميـل المـتعمم 

عمم  وزيــادة الجيــد والطاقــة والمثــابرة لديــو  وزيــادة قدرتــو عمــي معالجــة المعمومــات نحــو عمميــة الــت
 .  (Haj Alizadeh, Anari, 2016, 185  وتحسين افدام والعمل بلكل نلط وفعال

البــاحثين لدراســة الدافعيــة فتحــوا المجــال أمــام أوا ــل العممــام الــذين " مــن Murrayويلعــد مــوراي "
وجـود حاجـات نفسـية والتـي ألـار فييـا إلـي   بدراستو " استكلـافات فـي اللخصـية"بعد قيامو  ل نجاز

 بعـد ذلـك المصـطمي ىـذا  وقـد تـم ت يـر ونـات اللخصـية تسـمي الحاجـة ل نجـازعـد مـن مكلدي الفرد تل 
 (. 3  1888 عبدالمطيف خميفة   الدافعية ل نجاز بداًل من الحاجة ل نجازليصبي 

وتلعــد الدافعيــة ل نجــاز مكونــاً جوىريــاال فــي ســعي االنســان تجــاه تحقيــق ذاتــو  كمــا أن ليــا      
أىميــة بال ــة فــي حيــاة المــتعمم لتحقيــق اىدافــو  وتوجيــو ســموكو ودفــل ســموكو نحــو الرابــة فــي افدام 

المواقــف الجيــد  والميــل إلــي بــذل المحــاوالت الجــادة لتحقيــق النجــاح التعميمــي  ومســاعدتو عمــي إدراك 
المختمفــة  وتلــكل الدافعيــة ل نجــاز بعــداً أساســياً وميمــاً فــي إطــار عمميــة الــتعمم  حيــث تعــد مــن أكثــر 
 المتطمبات السابقة أىمية لمتعمم  وبدونيا قد ال يحدث التعمم بالرام من توفر المتطمبات افخري لو.

التعميميــة  وتوجــو مــن انتبــاه المتعممــين وانــدماجيم فــي افنلــطة الدافعيــة ل نجــاز تزيــد كــذلك  
  كمــا   وتزيــد مــن الجيــد والطاقــة المبذولــة لتحقيــق ىــذه افىــدافنحــو تحقيــق أىــداف معينــة ســموكيم
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عـــدنان العتـــوم  ف واللـــعور بالنجـــاح  اىـــدتـــ دي إلـــي حـــدوث حالـــة مـــن االســـتمتاع عنـــد تحقيـــق اف
عـــامً  أساســـياً فـــي التفاعـــل اإليجـــابي لممتعممـــين مـــل المعرفـــة كمـــا تعـــد (  281  1887ورخـــرون  

وتطبيقاتيا في المواقف الحياتيـة  ومسـاعدتيم عمـي القيـام بالميـام وافنلـطة مـن أجـل المتعـة الكامنـة 
  أحـ م اللـربيني  ارجي  وىـذا يـ دي إلـي جـودة افدامفي عممية التعمم ذاتيا  دون االنتظار لمردود خ

1822  100.)   
حيـث تعـد   الفعـالوقد أكدت مجموعة من الدراسات عمي أىمية الدافعيـة ل نجـاز لتحقيـق الـتعمم 

تقانـو لمميـارات المختمفـة   من بين أىم افسـباب التـي تـتحكم فـي مسـتوي التحصـيل الدراسـي لممـتعمم وا 
   ودراسـة  ىبـة اه,Singh)  (2011  ودراسـة(Kolodziej, 2010)ومن ىـذه الدراسـات: دراسـة 

     .(1821 وكبلور قمبيل وعمر الخميفة   سالم
 نابعـاً مـن اللخصـية اإلنسـانية وحبيـا إلـي المعرفـة ل نجازمما سبق أن مفيوم الدافعية  يتضي

ــب الفلــل ــي الســعي ورام النجــاح وتجن ــ دي إل ــو   وحاجتيــا إلييــا؛ وىــذا ي ــة أمــور حيات ــد وتل فــي كاف ع
التــي يجــب ان تســتثمر وتســت ل لتــوجييم نحــو  المتعممــينمــن الطاقــات الكامنــة لــدي  ل نجــازالدافعيــة 

ـــي  ـــة التحصـــيل المعرف ـــي مـــن اىميـــا تنمي ـــردي  والت ـــي المســـتوي الف ـــة عم ـــق االىـــداف المطموب تحقي
لرط أساسـي مـن لـروط عمميـة الـتعمم  ومحفـز يـدفل المـتعمم  والميارات المختمفة لدييم  كما أنيا تعد
تدفل المتعمم إلـي االنتبـاه فـي المواقـف التعميميـة  والقيـام بنلـاط  لمعمل والمثابرة  فالدافعية حالة داخمية

 موجو واالستمرار فيو حتي يتحقق التعمم كيدف.
ــد نلــط و  ــة فق ــة التعميمي ــة ل نجــاز فــي العممي ــة الدافعي ــاحثين فــي إجــرام البحــوثنظــراً فىمي  الب

مـن  فـي المراحـل التعميميـة المختمفـة لـدي المتعممـين ل نجـازتنميـة الدافعيـة التي اسـتيدفت والدراسات 
ــة ــدريس المــواد الدراســية المختمف ــدالوارث     ومــن ىــذه البحــوث والدراســات: دراســة خــ ل ت إيمــان عب

  امــال محمــد  ودراســة  (1828  ســعاد رخــاودراســة  (  1820ودراســة  دعــام درويــش    (1820
1828.) 

 نمــــاذج اســـتخدام فاعميـــة إلـــي ألـــارت أنيـــايتضـــي وباســـتقرام البحـــوث والدراســـات الســـابقة 
ستراتيجيات ميـارات الدافعيـة ل نجـاز لـدي المتعممـين  كمـا ألـارت  تنميـة فـي متنوعة تدريس وطرق وا 

فـي المراحـل التعميميـة المختمفـة الدافعيـة ل نجـاز لـدي المتعممـين ميـارات ضـرورة اإلىتمـام بتنميـة إلي 
تدريســية  اســتراتيجيات اســتخدامافمــر الــذي يتطمــب ضــرورة   افىــداف التعميميــةعمــي تحقيــق لمعمــل 

تعمـل عمـي تنميـة ميـارات  عممـين فـي العمميـة التعميميـةقا مة عمـي نلـاط وفاعميـة المت متنوعة وحديثة
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 .الدافعية ل نجاز لدي المتعممين
ميــارات الدافعيــة ل نجــاز فــي تنميــة نســب اف  ىــوباســتراتيجياتو المتعــددة عـد التعمــيم المتمــايز يل و  

فـي ظـل التنـوع واالخـت ف الموجـود بـين وبخاصـة  والعديـد مـن الميـارات افخـريوالميارات االجتماعية 
يواجــو المعمــم داخــل الفصــل الدراســي اخت فــاال كبيــراً حيــث   المتعممــين والفــروق الفرديــة الواضــحة بيــنيم

 .وميوليم وخمفياتيم الثقافيةيتيم بين المتعممين من حيث أساليب تعمميم  ودافع
 ولين تمثـــل الفـــروق الفرديـــة واالخت فـــات الموجـــودة بـــين المتعممـــين تحـــدياً كبيـــراً لممســـحيـــث 

والقا مين عمـي العمميـة التعميميـة  فن مـن ميـام التربيـة تـوفير فـرص تعميميـة متكاف ـة لجميـل اففـراد؛ 
ورفــل جــودة وفاعميــة العمميــة التعميميــة     وتمبيــة إحتياجــات المتعممــين مــن أجــل نمــو لــامل ومتكامــل

المتعممـــين لمتكييـــف مـــل المت يـــرات والعمـــل عمـــي مواجيـــة اليـــدر والفاقـــد التعميمـــي  وضـــمان تيىيـــل 
أمجـد العالمية  وال يمكن تـيمين كـل ذلـك بمنـاىج دراسـية ثابتـة  واسـتراتيجيات وطـرق تـدريس معتـادة  

     (.1  1820الراعي  
لــذلك أصــبي احتــرام التنــوع والفــروق الفرديــة الموجــوده بــين المتعممــين داخــل الفصــل الواحــد مــن 
أكبر التحـديات التـي تقابـل الـنظم التعميميـة فـي القـرن الحـادي والعلـرين عمـي مسـتوي العـالم  وأسـيل 

  ختيـارطريقة لمتواصل مل جميل المتعممين بـالرام مـن اخـت ف قـدراتيم ىـي مـنحيم فرصـة التنـوع واال
(  ولمحاولــة احتــوام الفــروق الفرديــة وىــذا التنــوع الموجــود داخــل الفصــل 18  1886  إيريــك جيــنس

التعميم المتمـايز  بـ: التـدريس والتعمـيم المعاصـرة علـرف الدراسي الواحد ظير إتجـاه جديـد مـن اتجاىـات 
إمتـداد لمفمسـفات التربويـة عـد أو التدريس المتمايز  أو التدريس المتنـوع  أو التـدريس التمـايزي  وىـي تل 

(  حيـث 10  1887ثر كوجـك ورخـرون  التي تري ان المتعمم ىو محور عمميتـي التعمـيم والـتعمم   كـو 
(  vygotskyعــود التعمــيم المتمــايز إلــي البنا يــة االجتماعيــة والتــي أرســي دعا ميــا فيجوتســكس  ي

بنـام معـارفيم مـن خـ ل تفـاعميم مـل والتي نادت بتعزيز الملـاركة اإليجابيـة لممتعممـين فـي تعمميـم  و 
 البي ة التعميمية التي تلمل أقرانيم ومعممييم.

بــدأت فكــرة التعمــيم المتمــايز تيخــذ مكانتيــا حينمــا أعمنــت وثيقــة حقــوق الطفــل التــي أوصــت قــد و 
بالتعميم المتمايز لمجميـل  ثـم تـم تيكيـد ذلـك فـي المـ تمر العـالمي لمتربيـة الـذي عقـد فـي جومتيـان عـام 

م حيــــث ركـــزت توصــــياتيم عمــــي افخـــذ فــــي االعتبــــار 1888م  وتـــ ه مــــ تمر داكـــار عــــام 2338
االخت فـات بــين المتعممــين  وعمــي ضــرورة تعمــيم الطــ ب بطــرق واســتراتيجيات مختمفــة  بحيــث يــتمكن 
جميل المتعممين من الحصول عمـي تعمـيم يتناسـب مـل خصا صـيم  ويحقـق لكـل مـنيم أقصـي درجـات 
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 (.21  1887كوجك ورخرون  كوثر ي إطار إمكاناتو وقدراتو  ف اإلنجازالنجاح و 
( أن الت ميـذ يـيتون ىـذه افيـام إلـي المـدارس Lapkoff& Li, 2007يـري البكـوف  ولـي  حيث     

من خمفيات متنوعة ثقافية واجتماعية  واخت فات في توقعات امبـام؛ افمـر الـذي يتطمـب تـوفير بي ـات 
ونظــراً لوجــود قصـــور فــي تــوفير بي ـــات   تمـــك االخت فــات بــين المتعممـــينة يــتعميميــة متمــايزة لمواج

ــذ عمــي الفصــول دون مراعــاة لمتمــايز بيــنيم فــي  تعميميــة متمــايزة  فــإن معظــم المــدارس تــوزع الت مي
م مـــي وتفضـــي ت الـــتعمم  كمـــا يتبـــل المعممـــون فـــي ال الـــب طـــرق واســـتراتيجيات تدريســـية تتناســـب 

عاديين  افمر الـذي يترتـب عميـو لـعور المتعممـين المتفـوقين وذوي السـرعات وسرعة تعمم المتعممين ال
 العالية بالممل  ولعور المتعممين المتيخرين دراسيًا وذوي السرعات افقل باإلحباط.

 فــي والفعاليــة الجــودة ويحقــق واالنصــاف  العدالــة يعــزز المتباينــة الفصــول فــي المتمــايز والتعمــيم
 الدافعيـة تنميـة فـي يسـاعد أنـو كمـا  (Nikola, M., 2014, 426-431  الفصـل وادارة التـدريس
 فــي نتــا ج أفضــل وتحقيــق المتعممــين  بــين التعاونيــة والع قــات االيجابيــة التنافســية وزيــادة ل نجــاز 
 تحصـيل مسـتوى ورفـل   (Marinescu, G., et all, 2014, 529-533   الفصـل داخـل التعمم
 الدراســى؛ التحصــيل فــي وصــعوبات ملــاكل يواجيــون الــذين المتعممــين فقــط ولــيس المتعممــين  جميــل
 لجميــل مناســبة تعميميــة بي ــة وتقــديم الســابقة  وخبراتــو المــتعمم وطبيعــة خصــا ص مراعــاة خــ ل مــن

ــــين ــــدريس واســــتراتيجيات أســــاليب بإســــتخدام المتعمم ــــوع تســــمي ت ــــا ج واالنلــــطة الميــــام بتن  والنت
 (.288  1883 السميد  أبو وسييمة  عبيدات  ذوقان. التعميمية

فالتمــايز واالخــت ف ســمة مــن ســمات المتعممـــين فــي كافــة العصــور  وتعامــل المعممــون مـــل 
متعممين مختمفـين فـي البي ـة  والثقافـة واالسـتعدادات واالتجاىـات والخمفيـات المعرفيـة  وأنمـاط وجوانـب 

تدريسية تيـدف إلـي تحقيـق العدالـة واالنصـاف بـين  إستراتيجيةالتعمم  كل ذلك تطمب ضرورة استخدام 
جميــل الطــ ب  والســعي إلكســابيم نفــس القــدر مــن الــتعمم ميمــا اختمفــوا نفســياً واجتماعيــاً واقتصــادياً 

 وعمميًا وتحصيميًا وبدنياً.
 بين المتمايزة االحتياجات الستيعاب متنوعة خطط وضل المتمايز التعميم في المعممين وعمي 

 تكييفيا ومحاولة الجميل  مل واستخداميا الدرس لتدريس وحيدة خطة وضل من بدالً   المتعممين
 المتمايز فالتعميم  (Mitchell & Hobson, 2005  المتعممين بعض مل لمعمل التصمي عندما
 لكل دراسية خطة ذلك يعني وال المختمفة  المتعممين احتياجات عمي بنامً  الدروس تصميم عمي يعتمد
نما متعمم  حيث لممتعممين  التعمم وأنماط واالىتمامات االستعدادات يراعي بما الدرس خطة تنظيم وا 
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 واىتماماتو المتعمم استعدادات عمي الضوم القام في ميماً  دوراً  يمعب لممتعممين القبمي التقييم أن
 المتعممين  احتياجات لمواجية الدروس إعداد في القبمي التقييم نتا ج توظيف ويتم السابقة  وخبراتو
 أخري أحيان وفي لقدراتيم  وفقاً  الدراسة حجرة داخل التعمم مجموعات تقسيم يتم افحيان بعض وفي
 وفق يتم لممتعمم افنسب المجموعة اختيار أن عمي التيكيد مل الىتماماتيم  تبعاً  تقسيميم يتم قد
 وأنماط واالىتمامات االستعدادات: ىي أساليب لث ثة وفقاً  المجموعات تقسيم يتم حيث تعممو  نمط
 (.       Patricia, 2007  التعمم
 التـدريس  اسـتراتيجيات تنويـل عمـي قا مـة تعميميـة بي ـة تـوفير فـي المتمـايز التعمـيم أىمية ترجل ولذلك
 الميــام مــن متنوعــة مجموعــة وتقــديم الفصــل  داخــل المختمفــة االســتراتيجيات ىــذه بــين التكامــل وعمــى

ــراً  قــدراً  تتضــمن ــل النلــطة الملــاركة مــن كبي ــة المتعممــين  لجمي ــة الفــروق لمقابم  فــي والتبــاين الفردي
 النمــو وتحقيـق متنوعــة  نتاجـات تحقيــق إلـي لموصـول تقــود واالىتمامـات والميــول افكاديميـة  القـدرات
 (.Tomlinson,2005, 32   المتعممين لجميل المتكامل اللامل

 :والتــي يعــد مــن أىميــا االســتراتيجيات واالنلــطة التــي تــدعم التعمــيم المتمــايزمــن وىنــاك مجموعــة   
فجنـدات  و المحطات او افنلـطة الثابتـة  و لوحـة الخيـارات  و المجموعات المرنـة  وافنلـطة المتدرجـة   
ـــة  و  ـــتعمم  و الدراســـات المداري ـــتعمم  و مراكـــز ال البحـــث الجمـــاعي  و ضـــ ط محتـــوي المـــنيج  و عقـــود ال
دراسـة الحالـة  و تعـدد االجابـات الصـحيحة  و حقا ـب الـتعمم  و التفضـي ت افربعـة  و الدراسة المستقمة  و 
التكعيـــب(  ويتوقـــف االختيـــار مـــن بيـــنيم حســـب مجموعـــة ضـــوابط مرتبطـــة و لـــارك   –زاوج  -فكـــرو 

مناسـب بخصا ص المتعممـين واسـتعداداتيم  وافىـداف التعميميـة  وكـذلك اإلمكانـات المتاحـة  والـزمن ال
 (.67  1880  توممينسون  

وقد أوصت مجموعة من المـ تمرات بتبنـي التعمـيم المتمـايز مـن خـ ل عـرض الفـرق بينـو وبـين 
التعمـيم التقميـدي فـي المحتـوي وافسـاليب والتقـويم مـل اإللـارة إلـي الـذكامات المتعـددة التـي يتميـز بيــا 

 المتعممين ومن ىذه الم تمرات:
  . م1828والذي عقد في دولة الكويت عام  العالميم تمر التربويين  -
الم تمر التربوي السنوي الرابل والعلرين المنعقد في مممكة البحرين خ ل الفترة من  -

 .م1828مارس  18-12 
الدولي السادس( التعميم النوعي وتنمية اإلبداع  -الم تمر العممي السنوي  العربي التاسل -

 .م 1820مايو  7-8ت( في الفترة من   واستراتيجيافي مصر والعمم العربي  ر ي 
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 .م1820الم تمر السنوي السابل لممنظمة العربية لضمان الجودة في التعميم عام  -

 م.   1827الدولي الرابل لكمية التربية جامعة المنوفية عام  –الم تمر العممي الثامن  -
التي بحاجة إلي استخدام التعميم المتمايز الدراسات االجتماعية ك يرىا من المناىج الدراسية و      

مف في تمييز محتوياتيا واستراتيجيات تدريسيا وأساليب تقويميا لمتناسب مل جميل المتعممين بمخت
تلعد أكبر التحديات التي تواجو المعممين عامة  ومعممي حيث قدراتيم واىتماماتيم وأنماطيم  

الدراسات االجتماعية خاصة ىو التنوع الكبير في مستويات المتعممين داخل ارفة الصف  ومحاولة 
المعممين إحتوام ىذا التنوع لرفل مستوي جميل المتعممين في جميل الجوانب المعرفية والوجدانية 

ا صيم وقدراتيم وخبراتيم السابقة  وباستخدام اساليب تدريسية والميارية؛ من خ ل مراعاة خص
 متنوعة تندرج جميعيا في التعميم المتمايز. 

 نلط فقد التربوي المجال في التعميمية النواتج من العديد تحقيق في المتمايز التعميم فىمية ونظراً    
 في المتمايز التعميم فاعمية تقصي استيدفت التي والدراسات البحوث من مجموعة إجرام في الباحثين
 بمختمف التعميمية النواتج من العديد تحقيق في المختمفة بفروعيا االجتماعية الدراسات تدريس
 :والدراسات البحوث ىذه ومن الدراسية  المراحل

 صفام  ودراسة  (1821 عبدالباسط  حسين   ودراسة  (swift, 2009  سويفت دراسة 
 درويش  دعام   ودراسة  (1820 مجيد  زينب و االزبيدي صباح   ودراسة  (1820 عمي 

   ودراسة  (1828 اللربيني  داليا   ودراسة  (1828 عبدالحميد  لرييان   ودراسة  (1820
  .          (1827 موسي  دينا

 التعميمية  النواتج من العديد تنمية في المتمايز التعميم استخدام فاعمية سبق مما يتضي 
 في المتمايز التعميم باستخدام االىتمام ضرورة عمي السابقة والدراسات البحوث ىذه أكدت وقد

 تعتبر التي المرحمة ىذه فىمية نظراً  خاصة االبتدا ية والمرحمة عامة  المختمفة التعميمية المراحل
 المرجوة التعميمية افىداف من العديد تحقيق في يسيم الذي افمر االتالية  التعميمية لممراحل أساس
 وميارات االجتماعية الميارات تنمية أىميا من يلعد من والتي االجتماعية  الدراسات تدريس من

 -الباحث عمم حدود في – أجنبية أو عربية دراسة أي وجود عدم يتضي كما ل نجاز  الدافعية
 الميارات لتنمية االجتماعية الدراسات تدريس في المتمايز التعميم استخدام فاعمية تقصي استيدفت
 في بحثًيا قصورًا يلعد مما االبتدا ي  السادس الصف ت ميذ لدي القرار اتخاذ وميارات االجتماعية

 .المجال ىذا
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       كشللة البحح:اإلحطاع مب

 ما يمي : من خ ل نبل اإلحساس بملكمة البحث الحالي       
 بمحافظة اإلبتدا ية المرحمة مدارس ببعضعمي مجموعات التربية العممية الباحث  إلراف -

وميارات الدافعية   االجتماعية الميارات بتنمية المعممين اىتمام عدمحيث الحظ  ؛أسوان
 بين االيجابي التفاعل زيادة في الميارات ىذه أىمية من الرام عمي لت ميذل نجاز لدي ا

 أفراد جميل مل لمت ميذ االجتماعي التواصل تنمية وعمي وخارجيا  المدرسة داخل الت ميذ
 نحو المتعمم ميلافكاديمي  وزيادة  التحصيلتنمية و  تعميميةال ىدافاف إنجازعمي و   المجتمل
  . لديو والمثابرة والطاقة الجيد زيادةعمي و  التعمم  عممية

أكدت عمي تدني  الميارات امجتماعية والتينتا ج البحوث والدراسات السابقة التي تناولت  -
البحوث ومن ىذه   ليذه المياراتوضعف إمت ك المتعممين في المراحل التعميمية المختمفة 

 رانيا  ودراسة  (1820 سيد  أمل  ودراسة  (1820 محمد  الدين عز  دراسة :الدراساتو 
 ودراسة  (1828 رزق  إبراىيم  ودراسة  (1828 أبوطالب  إيمان  ودراسة  (1826 عيسي 

 التدريس طرق إلي التدني ىذا البحوث والدراسات تمك أرجعت وقد ، (1827 جميل  عبداه 
 قبل من واإلستظيار  والحفظ المعمم قبل من اإللقام عمي القا مة المدارس في المتبعة

 لدييم. االجتماعية الميارات بتنمية اإلىتمام دون المتعممين
وقد أكد   في المراحل التعميمية المختمفة المتعممينمستوي الدافعية ل نجاز لدي وتدني ضعف  -

 مجاىد  فايزة  دراسة: السابقة  نذكر منيا من البحوث والدراساتذلك نتا ج مجموعة 
 ودراسة  (1820 عبداه  تامر  ودراسة  (1820 عبدالرحمن  سمر   ودراسة  (1820

 أرجعت وقد   (1828 عبدالمجيد  ىند  ودراسة  (1826 عبدالوىاب  وأسمام فايد سامية 
 إلي تسعي لم والتي المدارس في المتبعة التدريس طرق إلي التدني ىذا الدراساتالبحوث و  تمك

 .  لدي المتعممين ل نجاز الدافعية ميارات بتنمية االىتمام
 لبعض االبتدا ي السادس الصف ت ميذ إمت ك مدي عمي لموقوف استط عية دراسة إجرام -

 من مجموعة عمي االجتماعية لمميارات اختباراً الباحث  خ ليا طبق االجتماعية الميارات
" الرب جاد عبدالحميد" مدرسة من علوا ياً  اختيارىا تم االبتدا ي السادس الصف ت ميذ

 افصل  العينة خارج من تمميذاً ( 18  عددىم وبمغ التعميمية اسوان بإدارة الملتركة االبتدا ية
 السادس الصف ت ميذ لدي االجتماعية الميارات في ممحوظ تدني النتا ج أظيرت وقد
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 عمي االستط عية الدراسة عينة الت ميذ الستجابات الم وية النسبة تراوحت حيث االبتدا ي
 ضعف يتضي النتا ج ىذه خ ل ومن  (8.18 -8.10  بين ما االجتماعية الميارات اختبار

 الت ميذ. لدي االجتماعية الميارات
 ت ميذ من مجموعة لدي ل نجاز الدافعية مستوي عمي لموقوف إستط عية دراسة إجرام -

( 18  عددىم بمغ الملتركة االبتدا ية" الرب جاد عبدالحميد" بمدرسة االبتدا ي السادس الصف
 نفس وىي ل نجاز  لمدافعية مقياسالباحث  خ ليا طبق افصل العينة خارج من تمميذاً 

 المقياس تطبيق من تبين وقد   االجتماعية الميارات اختبار عمييا طبق التي المجموعة
 درجات عمي الت ميذ من% 70 حصل حيث الت ميذ  لدي ل نجاز الدافعية مستوي انخفاض

 الدافعية ميارات ضعف يتضي النتا ج ىذه خ ل ومن  لممقياس الكمية الدرجة نصف من أقل
 .الت ميذ لدي ل نجاز

  والتي ل نجاز والدافعية االجتماعية بالميارات الخاصة السايقة والدراسات البحوث توصيات -
 قا مة حديثة تدريسية استراتيجيات باستخدام الميارات ىذه بتنمية االىتمام ضرورة أكدت عمي

  المتعمم. ونلاط فاعمية عمي
 المتمايز التعميم استخدام فاعمية إليألارت السابقة والتي  توصيات بعض البحوث والدراسات -

لتوسل في با االىتمام ضرورة عميو   لدي المتعممين التعميمية النواتج من العديد تنمية في
بصفة عامة والتاريخ خاصة في االجتماعية تدريس الدراسات  في المتمايز التعميم ستخداما

 .مراحل التعميم افساسي
 مكشللة البحح :

لدي الدافعية ل نجاز ميارات و ملكمة البحث الحالي في تدني الميارات االجتماعية  تمثمث     
خ ل دراستيم لمادة الدراسات االجتماعية؛ لذا يحاول البحث  السادس االبتدا يت ميذ الصف 

استخدام التعميم مية فاع تقصيمعالجة ىذا القصور من خ ل ليذه الملكمة و التصدي الحالي 
لدي  ل نجازالدافعية تنمية بعض الميارات االجتماعية و تدريس الدراسات االجتماعية لفي المتمايز 

 .   ت ميذ الصف السادس االبتدا ي
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 أضئلة البحح:  

 سعي البحث البحث الحالي إلي اإلجابة عن الس ال الر يس التالي:

لتنمية الميارات الدراسات االجتماعية استخدام التعميم المتمايز في تدريس " ما فاعمية 
 ؟ "لدي ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي  ل نجازاالجتماعية والدافعية 

 ويتفرع من ىذا الس ال الر يس افس مة الفرعية التالية:
 ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي ؟ دي ل تنميتيا الواجبما الميارات االجتماعية  -
 ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي ؟دي لتنميتيا  الواجب ل نجازما ميارات الدافعية  -
ما فاعمية استخدام التعميم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية الميارات  -

 ؟االجتماعية لدي ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي 
ميارات  ما فاعمية استخدام التعميم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية -

 الدافعية ل نجاز لدي ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي ؟
 أٍداف البحح:

 ىدف البحث الحالي:
 السادست ميذ الصف ال زمة والمناسبة لببعض الميارات االجتماعية قا مة  بنام -

 .االبتدا ي
ت ميذ الصف السادس ال زمة والمناسبة ل ل نجازدافعية ميارات القا مة ببعض بنام  -

 .دا ياالبت
تنمية بعض الميارات االجتماعية لدي ت ميذ الصف السادس االبتدا ي من خ ل استخدام  -

 التعميم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية.
لدي ت ميذ الصف السادس االبتدا ي من خ ل استخدام التعميم  ل نجازتنمية الدافعية  -

 المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية.
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 البحح: اضفس

 :التاليين ينضلبحث الحالي إلي إختبار صحة الفر سعي ا
( بين متوسطي درجات ت ميذ المجموعة 8080يوجد فرق دال إحصا يًا عند مستوي   -

المجموعة درجات ت ميذ و  التي درست الوحدة المختارة باستخدام التعميم المتمايز التجريبية
في التطبيق البعدي الختبار الميارات  التي درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة الضابطة

 لصالي ت ميذ المجموعة التجريبية.اتو وفي كل ميارة من ميار  ككل االجتماعية
( بين متوسطي درجات ت ميذ المجموعة 8080يوجد فرق دال إحصا يًا عند مستوي   -

ودرجات ت ميذ المجموعة  والتي درست الوحدة المختارة باستخدام التعميم المتمايز التجريبية 
في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية الضابطة التي درست الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة 

 لصالي ت ميذ المجموعة التجريبية.ككل وفي كل ميارة من مياراتو  ل نجاز
 أٍنية البحح:

 حث الحالي إلي أنو:ترجل أىمية الب
دافعية ببعض ميارات ال ببعض الميارات االجتماعية  وامخرى خاصة يقدم قا متين  إحداىما  -

قد تفيد مطوري مناىج والتي  ت ميذ الصف السادس االبتدا يل ال زمتين والمناسبتين ل نجاز
 .في المستقبل الدراسات االجتماعية

 االمر المتمايز؛التعميم  باستخدام الدراسات اإلجتماعية دروس تدريس لكيفية دليل معمم  يقدم -
 تمك  بإستخدام دروسيم تنفيذ عمي المادة ىذه معممي مساعدة في يسيم قد الذي

 .اإلستراتيجيات
مقومي منيج قد يفيد اممر الذي مدافعية ل نجاز لمميارات االجتماعية ومقياس ل يقدم اختبار -

والدافعية ل نجاز  بعض الميارات االجتماعيةيمكن استخدامو لقياس مدى نمو حيث  التاريخ
  .الت ميذ  في مراحل تعميمة مختمفةلدى 

زويد القا مين عمي برامج إعداد المعممين بخمفية نظرية عن التعميم المتمايز  افمر الذي قد ي -
 وتعمميا.  يساعدىم في تطوير طرق واستراتيجيات تعميم الدراسات االجتماعية
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 :البحح حدود

 :التالية بالحدود الحالي البحث التزم
 االبتدا ية" الرب جاد عبدالحميد" مدرسة من االبتدا ي السادس الصف ت ميذ من مجموعة -

 .م1823/1818الدراسي لمعام اسوان بمحافظة الملتركة
 ت ميذ عمى المقرر االجتماعية الدراسات كتاب " منعمي مصر الحممة الفرنسية" وحدة -

 (. م 1823/1818الدراسى لمعام االبتدا ي السادسالصف 
الحوار المتمثمة في:افكثر إرتباطًا بالوحدة المختارة و بعض استراتيجيات التعميم المتمايز  -

 المجموعات -التعمم التعاوني -"لارك  -زاوج  -" فكر -العصف الذىني -والمناقلة
أركان ومراكز  -المخططات الرسومية -لعب افدوار  -تعدد االجابات الصحيحية  -المرنة
 (  تعممت"  –أريد أن أعرف  –"أعرف  -التعمم

 . االبتدا ي السادست ميذ الصف لوالمناسبة تنمية بعض الميارات االجتماعية ال زمة  -
 ت ميذ الصف السادس االبتدا ي.لوالمناسبة  ال زمة ل نجازبعض ميارات الدافعية  تنمية -

 :وأداتُه انجحثيىاد 

 :التاليةالبحث  وأداتيمواد  قام الباحث بإعداد 
 :التعلينية  مواد البحح - أ

 مناالبتدا ي  الصف السادس ت ميذ لدي تنميتيا يمكن التيقا مة بالميارات االجتماعية  -
 .المتمايز  التعميم إلستراتيجيات وفقاً ( مصر عمي الفرنسية الحممة  وحدة تدريس خ ل

 االبتدا ي السادس الصف ت ميذ لدي تنميتيا يمكن التي ل نجاز الدافعية بميارات قا مة -
 .المتمايز  التعميم إلستراتيجيات وفقاً ( مصر عمي الفرنسية الحممة  وحدة تدريس خ ل من

لمعد وفقًا الستراتيجيات التعميم وا" الحممة الفرنسية عمي مصر" كتيب التمميذ في وحدة  -
 المتمايز.

التعميم   إستراتيجياتباستخدام " الحممة الفرنسية عمي مصر" دليل المعمم لتدريس وحدة  -
 المتمايز.

  

                                                           
()

 فٍ انفصم انثبنث يٍ انجحث انحبنٍ . "انحًهخ انفشَسُخ عهٍ يصشاَظش أسجبة إختُبس وحذح "  
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 .التكوميية  أداتا البحح  - ب
لت ميذ  ال زمة والمناسبة: في بعض الميارات االجتماعية اختبار الميارات االجتماعية -

   الصف السادس االبتدا ي.
لت ميذ ال زمة والمناسبة  الدافعية ل نجازفي بعض ميارات  : ل نجازمقياس الدافعية  -

      .الصف السادس االبتدا ي
 ميَر البحح: -
 لمبحث  ومواده  النظري اإلطار إعداد: في الوصفي المنيج عمي الحالي البحث اعتمد        
 لبو المنيج الباحث استخدم كما   والمقترحات التوصيات وتقديم وتفسيرىا النتا ج وتحميل وأداتيو 
 المختارة الوحدة تدرس تجريبية إحداىما متكاف ين مجموعتين إستخدام عمي القا م التجريبي
 بالطريقة نفسيا الوحدة الضابطة االخري المجموعة تدرس حين في التعميم المتمايز  باستخدام

البحث؛ وذلك لمتعرف المعتادة  وتطبيق القياس القبمي والبعدي عمي المجموعتين عند تنفيذ تجربة 
الميارات بعض تنمية في تدريس الدراسات االجتماعية ل استخدام التعميم المتمايزعمي فاعمية 
 .االبتدا ي الصف السادسلدي ت ميذ  ل نجازوالدافعية  االجتماعية

 صطلحات البحح:م -
 التعليه املتنايص:-1
فمسفة في التدريس قا مة عمي تيي ة " : المتمايز في البحث الحالي بينو  عرف التعميميل     

فرص تعميم وتعمم مختمفة لمت ميذ عن طريق التنويل في استراتيجيات التدريس  وافنلطة 
وبما يكفل تفاعل الت ميذ  االبتدا ي السادسالمصاحبة لذلك لتدريس الموضوعات التاريخية بالصف 

 لدييم".   نجازل  والدافعية معيا بيدف تنمية بعض الميارات االجتماعية 
" فمسفة في التدريس قا مة عمي مساعدة المعمم لتطويل خطة الدرس وفقًا لمفروق الفردية 
واالخت فات الموجودة بين الت ميذ في تفضي ت تعمميم  السمعي والبصري واالنفرادي والحركي( 

ات االجتماعية   بيدف تنمية بعض الميار االبتدا ي السادسلتدريس الموضوعات التاريخية بالصف 
 .   "لدييم ل نجازوالدافعية 

 املَازات االدتناعية:  -2
تمميذ أنماط سموكية يقوم بيا " تلعرف الميارات االجتماعية في البحث الحالي بينيا:     

قامة ع قات  الصف السادس االبتدا ي تمكنو ناجحة مل امخرين  من التفاعل االجتماعي وا 
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العممية والعممية  وتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ وتحقيق اىدافو اللخصية في حياتو 
 ." الميارات االجتماعية عمي اختبار استجابتو خ ل

 :لإلجناشالدافعية  -3
الصف السادس  تمميذاستعداد  : "افي البحث الحالي بيني ل نجازالدافعية عرف تل    

بذل و يناسب مستوي طموحو  بتفوق والسعي لتحقيق النجاح والمثابرة لتحمل المس ولية االبتدا ي
والقدرة عمي   المنلودة أىدافو تحقيقلمت مب عمي العقبات والملك ت التي قد تعوق الجيود 

 خ لوتقاس بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ التاريخ  واالستمتاع بتعمم  التخطيط لممستقبل
 .الدافعية إلنجاز"مقياس عمي  استجابتو

 :وخطواتُ البحح إدساءات

الخطوات  الباحث تبلا الحالي والتحقق من صحة فرضيو البحث اس مةل جابة عن  
 التالية:

االط ع عمي افدب التربوي والبلحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بملت يرات البحث الحالي  -1
 البحث.اإلفادة منيا في إعداد اإلطار النظري وبنام مواد و 

والمت يرات التابعة  التعميم المتمايزالمرتبط بالمت ير المستقل وىو  النظري لمبحث رإعداد اإلطا -2
 .ل نجازالدافعية و  الميارات االجتماعيةوىي 

عمي ت ميذ  تاب الدراسات االجتماعية الملقرركمن " الحممة الفرنسية عمي مصروحدة "ختيار ا -3
 .االبتدا ي السادسلصف ا

 ملحتوي الوحدة الملختارة بيدف:تحميل  -4
 السادست ميذ الصف ال زمة والمناسبة لقا مة بالميارات االجتماعية إعداد  -

والتيكد من صحتيا   وعرضيا عمي مجموعة من الملحكمين إلقرارىا  االبتدا ي
 الم وية والعممية.

السادس ت ميذ الصف ال زمة والمناسبة ل ل نجازالدافعية ميارات قا مة بإعداد  -
االبتدا ي  وعرضيا عمي مجموعة من الملحكمين إلقرارىا  والتيكد من صحتيا 

 الم وية والعممية.
  المتمايز  كتيب التمميذ(التعميم  اتوفًقا الستراتيجي إعادة صيااة موضوعات الوحدة الملختارة  -5

 ص حيتياحكمين لمتيكد من وعرضيا عمي مجموعة من المل   البحثف اىدأفي ضوم طبيعة و 



 ......................................................... استخدام التعليم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية

- 2833 - 

 .وص حيتيا لمتطبيق  وتعديمو في ضوم ررا يم  الم وية والعممية
 المتمايزالتعميم  الستراتيجياتوفقًا  لتدريس موضوعات الوحدة الملختارة  لمملعمم إعداد دليل -6

وص حيتو   لمتيكد من ص حيتو الم وية والعممية حكمينعمى مجموعة من المل و عرضو 
 .لمتطبيق  وتعديمو في ضوم ررا يم

تبعة إلعداد االختبارات  وعرضو عمي وفقًا لملروط المل االجتماعية  اختبار المياراتإعداد  -7
 .  وتعديمو في ضوم ررا يموضبطو إحصا ًيا  حكمينمجموعة من المل 

وعرضو عمي مجموعة   مقايستبعة إلعداد الا لملروط المل وفقً  ل نجازمقياس الدافعية إعداد  -8
 .من الملحكمين وضبطو إحصا ًيا وتعديمو في ضوم ررا يم

عمي عينة استط عية لمتيكد من  ل نجازومقياس الدافعية تطبيق اختبار الميارات االجتماعية  -9
 وجاىزيتيما؛ لمتطبيق عمي عينة البحث.  وثباتيما  صدقيما

 بإحدى مدارس محافظة أسوان دا ياالبت السادسالصف  ت ميذ مجموعة البحث مناختيار  -11
 وافخرى ضابطة.  وتقسيميا إلى مجموعتين إحداىما تجريبية

 مجموعتي البحث الت ميذ عمى ل نجازومقياس الدافعية تطبيق اختبار الميارات االجتماعية   -11
 .قبمًيا

في   التجريبيةلممجموعة المتمايز الستراتيجيات التعميم عدة وفقًا المل  الملختارة تدريس الوحدة  -12
 نفسيا بالطريقة الملعتادة.الوحدة المجموعة الضابطة تدريس حين 

 عمى الت ميذ مجموعتي البحث ل نجازومقياس الدافعية اختبار الميارات االجتماعية  تطبيق  -13
 .بعدًيا

 وتفسيرىا.  وتحميميا  اعالجتيا إحصا يً ومل   رصد النتا ج  -14
 .في ضوم نتا ج البحث قترحاتالمل و تقديم التوصيات   -15
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 اإلطاز اليظسي

 التعليه املتنايص وتدزيظ الدزاضات االدتناعية لتينية املَازات

 االدتناعية والدافعية لإلجناش
لما كان البحث الحالي ييدف إلي تنمية الميارات االجتماعية والدافعية ل نجاز من خ ل 

  لذا كان السادس اإلبتدا ياستخدام التعميم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية لت ميذ الصف 
وع قتيم  ازوالدافعية ل نج االجتماعيةميارات ال  و التعميم المتمايزمن الضروري إلقام الضوم عمي 

 :( بتدريس الدراسات االجتماعية  وقد لمل ذلك النقاط التالية 
 أواًل: التعليه املتنايص وتضنً ذلم اليكاط التالية:

 ماىية التعميم المتمايز  مبادئ التعميم المتمايز  ميارات التعميم المتمايز  أىمية التعميم المتمايز     
أىداف التعميم المتمايز  وأدوار الملعمم في التعميم المتمايز  اإلستراتيجيات التدريسية التي تدعم 

 التعميم المتمايز(.
ً ذلم اليكاط املَازات االدتناعيةثاىيًا:   التالية: وتضن

  ماىية الميارات االجتماعية  خصا ص الميارات االجتماعية  أىمية الميارات االجتماعية في حياة 
الت ميذ  التصنيفات المختمفة لمميارات االجتماعية  دور المعمم في تنمية الميارات االجتماعية  

 ع قة الدراسات االجتماعية بالميارات االجتماعية(.
ً ذلم اليكاط التالية: لإلجناش الدافعيةثالجًا:   وتضن

  مفيوم الدافعية ل نجاز  أنماط الدافعية ل نجاز  أبعاد الدافعية ل نجاز  افىمية التربوية لتنمية  
الدافعية ل نجاز  العوامل الم ثرة عمي الدافعية ل نجاز  خصا ص اففراد ذوي دافعية اإلنجاز 

 افعية ل نجاز(.المرتفعة  دور المعمم في تنمية الد
 إدساءات البحح:

 ل جابة عن أس مة البحث والتحقق من صحة فرضييا  اتبعت اإلجرامات التالية: 
 إعداد مواد البحح:  -أواًل

تتمثل مواد البحث الحالي في قا متي الميارات االجتماعية  وميارات الدافعية ل نجاز  وكتيب      
 التمميذ  ودليل الملعمم  وفيما يمي خطوات إعدادىا:

                                                           

 . يتم ىنا عرض النقاط التي تناوليا اإلطار النظري  واللرح بالتفصيل موجود في أصل البحث الحالي ) 
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 قائنة املَازات االدتناعية:إعداد 
قام الباحث بإعداد قا مة الميارات االجتماعية ال زمة والمناسبة لت ميذ الصف السادس      

 اإلبتدا ي  وقد اتبل الباحث في إعدادىا التالي:
والملناسبة يد الميارات االجتماعية ال زمة تحديد اليدف من القا مة: تيدف القا مة إلى تحد -أ 

لوحدة المختارة وفقلا نيا عند إعادة صيااة الت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي  ل ستفادة م
 التعميم المتمايز؛ مما يلسيم في تنميتيا لدي الت ميذ مجموعة البحث الحالي. الستراتيجيات

تحديد مصادر التقاق القا مة: تم االعتماد عمى المصادر والمراجل التالية عند التقاق  -ب 
 قا مة الميارات االجتماعية:

راسات العربية وافجنبية السابقة التي تناولت الميارات مجموعة من البحوث والد -
  .الدراسةاالجتماعية بالبحث و

االط ع عمى افدبيات التربوية العربية وافجنبية التي عالجت موضوع الميارات  -
 االجتماعية.

 ملراجعة االطار النظري الخاص بالبحث الحالي. -
 طبيعة وخصا ص ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي. -
 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية. -
 أىداف تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا بالمرحمة اإلبتدا ية. -
 أىداف تعميم التاريخ وتعممو بالصف السادس اإلبتدا ي. -
 دليل معمم الدراسات االجتماعية لمصف السادس اإلبتدا ي.  -

ة المفظية لمميارات االجتماعية  تحديد الداللة المفظية لمميارات االجتماعية: تم تحديد الدالل -ج 
والدراسات والبحوث العربية وافجنبية السابقة المتخصصة وذلك بالرجوع لألدبيات التربوية 

بالبحث والدراسة  والتي تم الرجوع إلييا واإللارة إلييا  الميارات االجتماعية التى تناولت 
 .سابقاً 

ة: تم إعداد القا مة المبد ية لمميارات التوصل إلى القا مة المبد ية لمميارات االجتماعي -د 
( ميارة اجتماعية تم التوصل إلييا من خ ل ما تم تحديده 27االجتماعية وقد تضمنت  

 في الخطوات السابقة.
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ضبط القا مة المبد ية لمميارات االجتماعية: بعد أن تم التوصل إلى الصورة افولية لقا مة  -ه 
االجتماعية تم عرضيا عمى مجموعة من السادة الملحكمين في مجال المناىج ميارات ال

حول  م؛ وذلك لمتعرف عمى أرا يم وتوجيياتي( وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 
  وقد ألاروا إلي إجرام بعض التعدي ت عمي بعض الميارات االجتماعية؛ وحذف القا مة

 رام التعدي ت التي ألار إلييا السادة الملحكمين. بعض الميارات منيا  وقد قام الباحث بإج
التوصل إلي القا مة النيا ية لمميارات االجتماعية: في ضوم تعدي ت السادة الملحكمين تم  -و 

والمناسبة لت ميذ الصف السادس  ةلمميارات االجتماعية ال زم ( التوصل لمقا مة النيا ية
حصمت عمي أعمي نسب االختيار من ميارة( وىي التي  20 اإلبتدا ي  والتي احتوت عمى 

 .السادة الملحكمين
 قائنة مَازات الدافعية لإلجناش:إعداد  

قام الباحث بإعداد قا مة ميارات الدافعية ل نجاز المناسبة وال زمة لت ميذ الصف السادس      
 اإلبتدا ي  وقد اتبل الباحث في إعدادىا التالي:

تحديد اليدف من القا مة: تيدف القا مة إلى تحديد ميارات الدافعية ل نجاز المناسبة  -أ 
لوحدة وال زمة لت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي  ل ستفادة منيا عند إعادة صيااة ا

التعميم المتمايز؛ مما يلسيم في تنميتيا لدي الت ميذ مجموعة  المختارة وفقلا الستراتيجيات
 البحث الحالي.

تحديد مصادر التقاق القا مة: تم االعتماد عمى المصادر التالية عند التقاق قا مة  -ب 
 ميارات الدافعية ل نجاز:

 ميارات الدافعيةمجموعة من البحوث والدراسات العربية وافجنبية السابقة التي تناولت  -
 .خاصة  والتاريخبالبحث والدراسة في مجال الدراسات االجتماعية عامة   ل نجاز

االط ع عمى افدبيات التربوية العربية وافجنبية السابقة التي عالجت موضوع الدافعية  -
 ل نجاز.

 ملراجعة االطار النظري الخاص بالبحث الحالي. -
 طبيعة وخصا ص ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي. -

                                                           

  )  البحث وأداتيو( قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد 2ممحق رقم. 
  مميارات االجتماعيةل القا مة النيا ية( 1  ( ممحق رقم. 
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 طبيعة مادة الدراسات االجتماعية. -
 أىداف تعميم الدراسات االجتماعية وتعمميا بالمرحمة اإلبتدا ية. -

تحديد الداللة المفظية لميارات الدافعية ل نجاز: تم تحديد الداللة المفظية لميارات الدافعية  -ج 
ة وافجنبية وذلك بالرجوع لألدبيات التربوية المتخصصة والدراسات والبحوث العربيل نجاز  

بالبحث والدراسة  والتي تم الرجوع إلييا  ميارات الدافعية ل نجازالسابقة التى تناولت 
 .واإللارة إلييا سابقا

التوصل إلى القا مة المبد ية لميارات الدافعية ل نجاز: تم إعداد القا مة المبد ية لميارات  -د 
يا من خ ل ما تم تحديده في ( ميارة تم التوصل إلي22وقد تضمنت  الدافعية ل نجاز 
 .الخطوات السابقة

ضبط القا مة المبد ية لميارات الدافعية ل نجاز: بعد أن تم التوصل إلى الصورة المبد ية  -ه 
الدافعية ل نجاز تم عرضيا عمى مجموعة من السادة الملحكمين في مجال ميارات لقا مة 

 م؛ وذلك لمتعرف عمى أرا يم وتوجيياتي( المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية 
حول القا مة   وقد ألاروا إلي تعديل بعض الميارات لتتناسب مل طبيعة ت ميذ الصف 
السادس اإلبتدا ي مجموعة البحث  كما ألاروا إلي حذف بعض الميارات التي ال تتناسب 

ار إلييا السادة مل الت ميذ مجموعة البحث  وقد قام الباحث بإجرام التعدي ت التي أل
 الملحكمين. 

التوصل إلي القا مة النيا ية لميارات الدافعية ل نجاز: في ضوم تعدي ت السادة الملحكمين  -و 
لت ميذ الصف  ةلميارات الدافعية ل نجاز المناسبة وال زم(  تم التوصل لمقا مة النيا ية 

حصمت عمي أعمي نسب  ميارات(  وىي التي 7  السادس اإلبتدا ي والتي احتوت عمى 
 .االختيار من السادة الملحكمين

  

                                                           

  )  البحث وأداتيو( قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد 2ممحق رقم. 
  ميارات الدافعية ل نجازل القا مة النيا ية( 1 ( ممحق رقم. 
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 (:إعداد ُكتيب التلنير )
من كتاب  المختارة موحدةلتطمب البحث الحالي إعداد كتيب لمتمميذ يسترلد بو فى دراستو    

اإلبتدا ي   لمعام الدراسى  السادسالدراسات االجتماعية المقرر عمى ت ميذ الصف 
م  ويحتوي الكتيب عمي صورة متكاممة لدور التمميذ اثنام تدريس دروس الوحدة 1823/1818
 اتة كتيب التمميذ وفقًا إلستراتيجيوقد تم صياا  التعميم المتمايزات بإستخدام إستراتيجي المختارة 

 :من خ ل اإلجرامات التالية التعميم المتمايز
قام الباحث بمراجعة ملحتوى كتاب الدراسات االجتماعية لمصف : اختيار وحدة الدراسة  -أ 

السادس اإلبتدا ي؛ وذلك الختيار الوحدة الملناسبة لتنمية الميارات االجتماعية  وميارات 
( من كتاب الدراسات الحممة الفرنسية عمي مصرالدافعية ل نجاز  وقد تم اختيار وحدة  
 .لسادس اإلبتدا ياالجتماعية الملقرر عمي ت ميذ الصف ا

: وقد قام الباحث بالخطوات التعميم المتمايز وحدة الملختارة وفًقا الستراتيجياتإعادة صيااة ال -ب 
 التالية:

  .تحديد افىداف العامة لموحدة الملختارة -
  ىداف السموكية لموحدة الملختارة.تحديد اف -
 تحديد استراتيجيات التدريس. -
 الوسا ل والمواد التعميمية.  تحديد -
  تحديد افنلطة التعميمية. -
  تحديد أساليب التقويم. -

التوصل لمصورة المبد ية لكلتيب التمميذ: تمييًدا لعرضو عمى مجموعة من السادة الملحكمين  -ج 
   وقد تضمن الكتيب ما يمي:الملختصين في المناىج وطرق التدريس

 مكدمةاللتيب: -1
عطام (   الحممة الفرنسية عميالمختارة  الوحدة بموضوعات التمميذ تعريف وتلمل  التمميذ وا 
 يجب التى الميمة والتوجييات التعميمات عرض وكذلك  التعميم المتمايز إستراتيجيات عن فكرة

                                                           

  ذلت مي المتمايز رة  الملصااة وفًقا الستراتيجية التعميم( كلتيب التمميذ لدراسة الوحدة الملختا0  رقم( ممحق 
 .السادس اإلبتدا يالصف 
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 إلستراتيجيت متفيم وىو دراستو التمميذ يبدأ بحيث الوحدة  دراسة أثنام مراعاتيا التمميذ عمى
 .التدريسي الموقف يتطمبو وما  التعميم المتمايز

ً كل دزع ما يلي: -2  دزوع الوحدة:حيح تضن
   والمواد التعميمية الوسا لاستراتيجيات التدريس  السموكية   الدرس  افىداف   عنوان
اإلختيارية  أساليب  التعميمية الدرس  افنلطة في السير خطواتالدرس   عناصر
  التقويم(.

السادة الملحكمينعرض كلتيب التمميذ عمى  -د 
 ) : بعد اإلنتيام من إعداد كتيب التمميذ تم عرضو
  ختصين في مجال المناىج وطرق التدريسعمي مجموعة من السادة المحكمين المل 

أرا يم وم حظاتيم حول بيدف إبدام  ومجموعة من موجيي ومعممي الدراسات االجتماعية
وضعت فى االعتبار عند والمقترحات   الم حظاتن بعض يالمحكمالسادة وقد أبدي الكتيب  

وقد تم إجرام التعدي ت وفًقا لمم حظات وامرام التي  إعداد الصورة النيا ية لكتيب التمميذ 
 أبداىا السادة الملحكمين.

: بعد إجرام التعدي ت وفق الم حظات والمقترحات ( التوصل لمصورة النيا ية لكلتيب التمميذ -ه 
السادة الملحكمين  أصبي كلتيب التمميذ في صورتو النيا ية  وجاىزًا لمتطبيق عمي  التي أبداىا

 مجموعة البحث.
 دليل امُلعله: -1
المقررة في و   "الحممة الفرنسية عمي مصر"تم إعداد دليل لممعمم لمدروس المتضمنة فى وحدة    

التعميم  اتبإستخدام استراتيجي ي  والمصواة اإلبتدا السادسكتاب الدراسات اإلجتماعية لمصف 
 السادسلدي ت ميذ الصف  الميارات االجتماعية وميارات الدافعية ل نجازلتنمية  المتمايز

اإلبتدا ي  وىذا الدليل يوضي لممعمم كيفية تدريس دروس الوحدة المختارة  ودوره ومس ولياتو أثنام 
الدليل مجموعة من العناصر التي تكاد تتفق   وقد تضمن اتمية التدريس وفق ىذه اإلستراتيجيعم

  عمييا معظم الدراسات والبحوث السابقة في مجال المناىج وطرق التدريس وىي كالتالي:
                                                           

   البحث وأداتيو( قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد 2( ممحق رقم. 
   التعميم المتمايز ستراتيجياتالملصااة وفًقا اللدراسة الوحدة الملختارة   ( كلتيب التمميذ0( ممحق رقم 

 .السادس اإلبتدا يالصف  ذلت مي
 



 ......................................................... استخدام التعليم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية

- 2786 - 

  التعميم المتمايز استراتيجياتإرلادات عامة لممعمم عند التدريس باستخدام   مقدمة الدليل  
الوسا ل   المختارةموحدة لافىداف العامة   "الحممة الفرنسية عمي مصر"المحتوي العممي لوحدة 

لدراسة الوحدة افنلطة التعميمية المقترحة   المختارة والمواد التعميمية المستخدمة في تدريس الوحدة
بعد إعادة صيااتيا باستخدام  المختارةوحدة الالخطة الزمنية لتدريس موضوعات المختارة  
خطوات التدريس باستخدام   المختارةموحدة لساليب التقويم   أالتعميم المتمايز استراتيجيات

 .(المختارةوحدة الاستراتيجيات التعميم المتمايز لتنفيذ دروس 
 ستراتيجياتوالمصااة وفقًا ال "الحممة الفرنسية عمي مصر"وقد تضمن دليل المعمم لوحدة      

 التعميم المتمايز عمي أربعة موضوعات دراسية  وقد التمل كل موضوع منيم عمي العناصر التالية:
  عناصر  الوسا ل والمواد التعميمية استراتيجيات التدريس   افىداف السموكية  عنوان الدرس  

 .  (أساليب التقويم  المقترحة التعميمية افنلطةالدرس  إجرامات تنفيذ الدرس  
في مجال عمى مجموعة من السادة الملحكمين و عرضوبعد اإلنتيام من إعداد دليل الملعمم تم      

ومجموعة من موجيي ومعممي الدراسات  المناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية  و
فة أرا يم معر  ؛ من خ لاالجتماعية لضبطو والتيكد من ص حيتو لمتطبيق عمى مجموعة البحث

وضعت فى   والمقترحات ن بعض الم حظاتيالمحكمالسادة وقد أبدي   حول الدليل وم حظاتيم
والملقترحات التي  إجرام التعدي ت وفًقا لآلرام بعدو   االعتبار عند إعداد الصورة النيا ية لدليل المعمم

عمي (  وصالحًا لمتطبيق أصبي دليل الملعمم في صورتو النيا ية  الملحكمين  أبداىا السادة
 مجموعة البحث.

 إعداد أداتي البحح: -ثاىيًا
الميارات االجتماعية  ومقياس الدافعية ل نجاز وفيما اختبار تتمثل أداتي البحث الحالي في       

                               يمي خطوات إعداد كل منيا:
 : االدتناعية املَازاتإعداد اختباز  -1

 :تبعاً لمخطوات التالية الميارات االجتماعيةتم إعداد اختبار      

                                                           

   التعميم المتمايز ستراتيجياتالملصااة وفًقا اللتدريس الوحدة الملختارة ( دليل المعمم 0( ممحق رقم 
 .السادس اإلبتدا ي الصف  ذلت مي
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الميارات االجتماعية تحديد اليدف من اختبار   تمكن قياس مدى إلي االختبار ييدف  :
لوحدة  مدراستيبعد  ات االجتماعيةمن بعض الميار ت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي 

 .(الحممة الفرنسية عمي مصر 
 تضمن االختبار أربعة علر بعد ر يس تمثلالميارات االجتماعية حديد أبعاد اختبارت :  

االجتماعية المناسبة وال زمة لت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي  وىذه الميارات  الميارات
 التعبير عن الرأي  الملاركة الوجدانية  الحوار والمناقلة الموضوعية  كسب ىى: 
دقام  تكوين ع قات إيجابية  التعايش في س م  طمب المساعدة عند الضرورة  افص

تقديم المساعدة عند الطمب  التآخي  تقديم النصيحة  اتخاذ ل نجاز  احترام قواعد العمل  
 تحمل المس ولية  التنافس الحر(.

 نوع من  الميارات االجتماعيةستخدم في إعداد اختبار ال تحديد نوع ملفردات افس مة  :
  وتتكون ىذه  Multiple Choiceاالختبارات الموضوعية وىو االختيار من متعدد 

 ل أو أكثر  أحد ىذه النوعية من افس مة من المتن الذي يلرح الملكمة  ويتبعو ث ثة بدا
البدا ل ىو اإلجابة الصحيحة  وباقي البدا ل مموىات اير صحيحة  وتلعد أنسب االختبارات 

 وأكثرىا ثباتاً. 
 :مرتبطة  عدة مواقف في صورةصيااة ملفردات االختبار  تمصيااة ملفردات االختبار  

بالميارات االجتماعية التي تم تحديدىا في قا مة الميارات االجتماعية ال زمة والمناسبة 
تعد بدا ل محتممة أربعة بدا ل  ويمي ىذه المواقف لت ميذ الصف السادس اإلبتدا ي 
-0-0-1-1-2بافرقام المسمسمة   لممواقفوقد رمز لتصرف التمميذ في ىذه المواقف   

وروعي عند إعداد   د( عمي الترتيب -ج-ب -.....الخ(  ولمبدا ل بالحروف افبجدية  أ
المناسب إختيار البديل  التمميذوعمي  الت ميذ ملناسبة لمستوى  المواقفاالختبار أن تكون 

الميارات كل منيا ميارة معينة من ( موقف يقيس 17االختبار من   وقد تكون  لو
 .( ميارة بواقل موقفين لكل ميارة20وعددىا   االجتماعية التي تم تحديدىا

  تحديد نظام تقدير الدرجات وطريقة التصحيي: تم تحديد  درجة واحدة( لكل ملفردة من
ملفردات االختبار تكون إجابة التمميذ عنيا صحيحة  و صفر( لكل ملفردة متروكة أو أجاب 

  كما تم ( درجة17ل ختبار  عنيا التمميذ إجابة خاط ة  وبذلك تكون الدرجة العظمى 
 االختبار؛ وذلك لسرعة وتسييل عممية رصد الدرجات.إعداد ملفتاح لتصحيي 
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 عرض االختبار في صورتو افولية عمى مجموعة من الملحكمين ) بعد االنتيام من إعداد :
االختبار في صورتو افولية  تم عرضة عمى مجموعة من الملحكمين المتخصصين في 

ومل حظاتيم  والتيكد من  إلبدام ررا يم الدراسات االجتماعية؛ تدريسالمناىج وطرق 
تعديل  مل  يدة لما جام باالختبارمل  ررام السادة الملحكمين كانتقد و   ص حية االختبار

 وزعت موقفاً  (17 من   وبذلك أصبي االختبار مكونًا المواقفالصيااة الم وية لبعض 
عمى  النيا يةتم تطبيق االختبار في صورتو االجتماعية افربعة علر  كما الميارات عمى 

 تمميًذا (18  تتكون من من اير عينة البحث  ملمثمة لمعينة افصل(مجموعة استط عية 
وبعد  التابعة إلدارة أسوان التعميمية  الملتركة االبتدا ية" الرب جاد عبدالحميد"  بمدرسة

 .افتية لضبط اإلحصا يجرامات ااالنتيام من التطبيق تم رصد الدرجات تمييًدا إل
تم حساب : Cronbach ( كرونباخ aاالختبار باستخدام ملعادلة ألفا  ملعامل ثبات حساب  - أ

لكل بعد من أبعاد االختبار  وفبعاد  ( كرونباخaختبار باستخدام ملعادلة ألفا  الثبات امعامل 
وقد ألارت النتا ج إلي أن قيم ملعام ت الثبات فبعاد االختبار ككل بم ت   االختبار ككل

(؛ مما يلعني أن االختبار يتمتل بملستوى مناسب من الثبات تناسب ارض البحث 8.78 
 العممي؛ مما جعل الباحث ملطم ًنا الستخدامو كيداة قياس.

حساب ملعام ت صدق اختبار الميارات االجتماعية - ب
ىو:  : المقصود بصدق االختبار 

ولقد استخدم الباحث الطرق التالية لحساب  "أن يقيس االختبار ما وضل لقياسو  
: صدق االختبارملعام ت 

 تم عرض االختبار عمى الملحتوي أو المضمون أو الملحكمين  صدق الظاىريال  :)
الدراسات  تدريس قالمناىج وطر تخصصين فيالملحكمين المل السادة مجموعة من 

 بلين ررا يمإلبدام  ومعممييا الدراسات االجتماعية   ومجموعة من ملوجيياالجتماعية
  ولكن قيس ما وضل لقياسوياالختبار  مواقفمن  موقفأن كل  وقد أكدوا  ( االختبار

ألاروا إلي إجرام بعض التعدي ت عمي الصيااة الم وية لبعض المواقف  وتم مراعاة 
 .ذلك في الصورة النيا ية ل ختبار

                                                           

   واداتيو( قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد البحث 2( ممحق رقم. 

 )  قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد البحث وأداتيو (2 ممحق رقم . 
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 ة يقصد بو صدق الدرجات التجريبية ل ختبار بالنسب اإلحصا ي( الصدق الذاتي  :
لمدرجات الحقيقية التي خمصت من أخطام القياس ولا ب الصدفة  وىذا النوع من 

تم وقد  200  2333 يوسف العنيزي   الصدق يلمثل الحد افعمى لصدق االختبار )
 لملعامل الثبات فوجد إنو يلساوى التربيعي الذي يلساوى الجذرحساب الصدق الذاتي 

 .مناسبةلير إلى أن االختبار صادق بصورة مما يل   (8.31 
 ختبار  وذلك االتساق الداخمي لتم حساب صدق  : التكويني( صدق االتساق الداخمي 

ل ختبار  كل ميارة من ميارات االختبار مل الدرجة الكمية ارتباط درجة  ملعاملبحساب 
 وأظيرت النتا ج  كذلك حساب ملعامل ارتباط درجة كل ميارة بدرجات الميارات افخرىو 

(  8.80أن جميل ملعام ت ارتباط أبعاد االختبار بالمجموع الكمي دالة عند ملستوى  
 االختبار بملستوى صدق عال مقبول تربوًيا. وىذا يلعني تمتل

  حساب ملعام ت السيولة والصعوبة لملفردات االختبار: تم حساب ملعام ت السيولة
والصعوبة باستخدام ملعادلة ملعام ت السيولة والصعوبة  وتللير ملتضمنات الجدول إلى أن 

 - 8.12ورة بين  السيولة والصعوبة لملفردات االختبار جامت محص ملعام تجميل 
 (؛ وجميعيا ملعام ت مقبولة تربوًيا؛ مما جعل الباحث ملطم ًنا الستخدامو كيداة قياس.8.83

  تم حساب معام ت التمييز لمفردات االختبار  : االختبارحساب ملعام ت التمييز لملفردات
عميا من درجات %( ال18وذلك بعد ترتيب درجات الت ميذ ترتيباال تنازلياً حيث اختيرت نسبة  

%( من العينة الكمية 18%( الدنيا من درجات الت ميذ  وكانت نسبة  18الت ميذ  و 
( ت ميذ   وبإستخدام معادلة التمييز  تم إيجاد معام ت تمييز مفردات 28لمت ميذ تمثل  

كميا  وىذا يدل عمي أن مفردات اإلختبار ( 8.08 -8.88اإلختبار والتي تراوحت بين  
.   مميزة

  م تحديد الزمن ال زم ل ختبار بعد رصد الزمن الذي است رقتو تزمن تطبيق االختبارحساب : 
من أفراد المجموعة في اإلجابة عن أس مة االختبار  وفى نياية التجربة  تمميذورخر  تمميذأول 

  باإلضافة إلى دقيقة( 08( =  1  ÷( 68+08بمغ  وقد   االختبارتم حساب متوسط زمن 
( دقا ق لتوضيي تعميمات االختبار  وبذلك 0يلمكن إضافة  الزمن ال زم إللقام التعميمات اذ 

 ( دقيقة.00يصبي الزمن الكمي ل ختبار 
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: بعد إجرام التعدي ت في ضوم الميارات االجتماعيةالتوصل إلى الصورة النيا ية الختبار   - و
الميارات االجتماعية اختبار أصبي   وصدقو االختبار ثباتررام السادة الملحكمين  وحساب 

(  وبذلك أصبي االختبار صالًحا لمتطبيق  في صورتو النيا ية ( موقفاً 17مكونًا من  

 عمي مجموعة البحث النيا ية.
 إعداد مكياع الدافعية لإلجناش: -2

 :ةيوفقا ًلمخطوات التالالدافعية ل نجاز  مقياستم إعداد          - د
 س مدي تمكن ت ميذ قيا إلى الدافعية ل نجاز مقياس ىدف  :انًمُبس تحذَذ هذف

 الدافعية ل نجاز.ميارات اإلبتدا ي  مجموعة البحث(  من بعض الصف السادس 
 الدافعية ل نجاز ميارات مقياس بنام عتمد فيتم اال  :المقياس بنام مصادر تحديد 

 : التالية المصادر عمى مادتو والتقاق
 الدافعية ل نجاز مثل ميارات بتنمية اىتمت التي وافجنبية العربية والبحوث لدراساتا -

(  ودراسة  تامر 1820سمر عبدالرحمن  (  ودراسة  1820  دراسة  فايزة مجاىد
(  ودراسة  ىند 1826(  ودراسة  سامية فايد وأسمام عبدالوىاب  1820عبداه  

 .(1828عبدالمجيد  
الدافعية ل نجاز   ميارات تناولت التي النفس وعمم تربيةال في النظرية الكتابات -

 والمرتبطة بكيفية إعداد مقياس الدافعية ل نجاز  .
 الدافعية ل نجاز. ميارات لقياس صممت التي وافجنبية العربية المقاييس بعض  -
   مقياس الدافعية  يقيسيا التي المياراتالمقياس  بيبعاد يقصد :انًمُبس أثعبدتحديد

  المثابرة  الثقة بالنفس  :وىي أساسية مياراتثماني  المقياس ىذا تضمن ولقد ل نجاز 
  الرابة في التفوق  االستق لية  تحمل المس ولية  مستوي الطموح  النظرة المستقبمية

 (. التحدي
 في البحث الحالي عمي  ميارات الدافعية ل نجازتم إعداد مقياس  : انًمُبس َىع تحذَذ

تم فييا وضل عبارات جدلية تختمف بلينيا وجيات حيث   (Likertارار طريقة ليكرت  

                                                           

   قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد البحث وأداتيو2( ممحق رقم ) . 
   الصورة النيا ية(. االجتماعيةميارات ال( اختبار 6( ممحق رقم  
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  وقد حددت اإلستجابات عمي أساس ث ث درجات  نادراً إلي  دا ماً النظر وتتدرج من 
" حتي ال تست رق اإلجابة عن المقياس وقتاً  نادراً "   "  أحياناً "   "  دا ماً متفاوتة اللدة   " 

 الت ميذ. طويً  ي دي إلي ممل 
  :من خ ل مجموعة من العبارات صيااة عبارات المقياس  تمصيااة عبارات المقياس

تدور حول أبعاد المقياس بحيث تكون العبارة في صورة جدلية تختمف حوليا وجيات 
ارات سمبية وأخري إيجابية  وقد تدرجت اإلجابة النظر  وتم تقسيم عبارات كل بعد إلي عب

نادرًا ( وقد  -أحياناً  -عن عبارات المقياس تدريجًا ث ثيًا وفقًا لطريقة ليكرت وىي  دا ماً 
تقيس كل منيا ميارة معينة من ميارات  ( عبارة08تضمن المقياس في صورتو افولية  

( عبارات لكل 0لمدافعية ل نجاز بواقل   ة  وموزعة عمي الميارات الثمانيالدافعية ل نجاز
 .ميارة

  تحديد نظام تقدير الدرجات وطريقة التصحيي: تم تحديد درجات المقياس من خ ل إعطام
العبارات الموجبة   ث ث درجات ( ل ستجابة   دا مًا (  و  درجتين( ل ستجابة   أحيانًا (  

صحيي في حالة العبارات السالبة  وبذلك  و  درجة واحدة ( ل ستجابة   نادرًا (  والعكس
 ( درجة.  218تكون الدرجة العظمي لممقياس 

 عرض المقياس في صورتو افولية عمى مجموعة من الملحكمين ) بعد االنتيام من :
إعداد المقياس في صورتو افولية  تم عرضة عمى مجموعة من الملحكمين المتخصصين 

اتيم  والتيكد من ومل حظ إلبدام ررا يم االجتماعية؛المناىج وطرق تدريس الدراسات في 
المقياس  معظم عبارات  يدة لمل  السادة الملحكمينمعظم ررام  وجامتص حية المقياس  

الصيااة الم وية  لكن ألار البعض منيم إلي إجرام تعدي ت عمي بعض العبارات  وعميو 
  وبذلك أصبي يا ية لممقياساعاة ذلك في الصورة النر وتم م  العبارات امخريلبعض 

 الميارات الثمانية لمدافعية ل نجاز.وزعت عمى  عبارة (08 المقياس مكوناً من 
 تم تطبيق المقياس في صورتو  :لمقياس ميارات الدافعية ل نجاز االستطالعُخ انتجشثخ

 تتكون من من اير عينة البحث  ملمثمة لمعينة افصل(عمى مجموعة استط عية  النيا ية
التابعة إلدارة أسوان  الملتركة االبتدا ية" الرب جاد عبدالحميد"بمدرسة  تمميًذا (18 

تم تصحيي االجابات بإعطام العبارات الموجبة   ث ث وبعد االنتيام من التطبيق التعميمية  
                                                           

   واداتيو( قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد البحث 2( ممحق رقم. 
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درجات ( ل ستجابة   دا مًا (  و  درجتين( ل ستجابة   أحيانًا (  و  درجة واحدة ( 
ة   نادرًا (  والعكس صحيي في حالة العبارات السالبة  وبذلك تكون الدرجة ل ستجاب

 ( درجة  وبعد رصد الدرجات تمت عممية الضبط اإلحصا ي امتية:218العظمي لممقياس  
ثبات مقياس الدافعية معامل تم حساب  :مقياس الدافعية ل نجازملعامل ثبات حساب  - أ

لكل بعد من أبعاد    Cronbach كرونباخ ( aل نجاز باستخدام ملعادلة ألفا  
ككل وقد ألارت النتا ج إلي أن قيم ملعام ت الثبات فبعاد  المقياس  وفبعاد المقياس
من الثبات  مرتفليتمتل بملستوى  المقياس(؛ مما يلعني أن 8.78  ككل بم ت المقياس
 . ارض البحث العممي؛ مما جعل الباحث ملطم ًنا الستخدامو كيداة قياس تناسب

المقصود بصدق المقياس ىو: "أن حساب ملعام ت صدق مقياس الدافعية ل نجاز  - ب
ولقد استخدم الباحث الطرق التالية لحساب  يقيس المقياس ما وضل لقياسو  

 صدق المقياس:ملعام ت 
 تم عرض المقياس عمى المضمون أو الملحكمينالملحتوي أو   صدق الظاىريال  :)

الدراسات  تدريس المناىج وطرق تخصصين فيالملحكمين المل السادة مجموعة من 
 عباراتمن  عبارةأن كل  وقد أكدوا  ( المقياس بلين ررا يمإلبدام االجتماعية 

   ولكن ألاروا إلي إجرام بعض التعدي ت عمي المقياس تقيس ما وضعت لقياسو
 .الصيااة الم وية لبعض العبارات  وتم مراعاة ذلك في الصورة النيا ية ل ختبار

 بحساب  وذلك حساب الصدق الذاتي لممقياستم  :  اإلحصا ي( الصدق الذاتي
الذي تم  المقياسوبما أن معامل ثبات    ككلعامل ثبات المقياس لمل  عييالجذر الترب

 ريليوىو معامل صدق مرتفل  (8.31  .( فإن صدقو الذاتي ىو78حسابو ىو  
 .ومطم نة ةيإلى أن المقياس صادق بدرجة عال

 االتساق الداخمي لممقياستم حساب صدق  : التكويني( صدق االتساق الداخمي  
ة كل ميارة من الميارات الثمانية مل الدرجة الكمية ارتباط درج وذلك بحساب ملعامل

كذلك حساب ملعامل ارتباط درجة كل ميارة بدرجات الميارات افخرى    و لممقياس
وأظيرت النتا ج أن جميل ملعام ت ارتباط أبعاد المقياس بالمجموع الكمي دالة عند 

 (  وىذا يلعني تمتل المقياس بملستوى صدق عال مقبول تربوًيا.8.0ملستوى  
                                                           

 )  قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد البحث وأداتيو. (2 ممحق رقم 
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اإلنفعالية لمعبارة مناسبة إذا كانت تعد لدة  حساب لدة اإلنفعالية لعبارات المقياس : - ج
%( من أفراد البحث  وتعد 10النسبة الم وية لمذين إستجابوا لمبديل "نادراً" أقل من  
%(  وبعد حساب النسبة 10لدة اإلنفعالية اير مقبولة إذا زادت ىذه النسبة عن  

جميل عبارات  الذين إختاروا البديل " نادراً" في كل عبارة  تبين أن لمت ميذالم وية 
 8.21حيث تراوحت قيمتيا ما بين   ؛ المقياس ذات درجة مقبولة من لدة اإلنفعالية

– 8.10. ) 
م تحديد الزمن ال زم لممقياس وذلك بإستخدام معادلة ت زمن تطبيق المقياس:حساب  - د

رصد الزمن الذي  من خ لحيث تم قياس الزمن المست رق   حساب متوسط زمن المقياس
 المقياس عباراتمن أفراد المجموعة في اإلجابة عن  تمميذورخر  تمميذول أ واست رق

  دقيقة( 00( =  1  ÷( 08+08  زمن المقياسبمغ وقد     وحساب المتوسط بينيما
( دقا ق لتوضيي تعميمات 0باإلضافة إلى الزمن ال زم إللقام التعميمات اذ يلمكن إضافة  

 ( دقيقة  وذلك 08المقياس  وبذلك يصبي الزمن الكمي لممقياس  
  بعد إجرام التعدي ت في ضوم ررام الدافعية ل نجازالتوصل إلى الصورة النيا ية لمقياس :

مقياس الدافعية ل نجاز في أصبي   وصدقو المقياس ثباتالسادة الملحكمين  وحساب 
موزعة عمي الميارات الثمانية افساسية   ( عبارة08( مكونًا من   صورتو النيا ية 

لمقياس الدافعية ل نجاز  وبذلك أصبي المقياس صالًحا لمتطبيق عمي مجموعتي البحث 
 النيا ية.

 :جتسبة البحح وىتائذَا

استخدام التعميم المتمايز في تدريس  فاعمية "  تقصي ىتجربة البحث الحالي إل تىدف -1
االجتماعية والدافعية ل نجاز لدى ت ميذ الصف  الدراسات االجتماعية لتنمية الميارات

السادس اإلبتدا ي "  وذلك بملقارنة نتا ج ت ميذ مجموعتي البحث: المجموعة التجريبية 
التعميم استراتيجيات باستخدام  الحممة الفرنسية عمي مصر"تارة "التي درست الوحدة المخ

 التطبيقين القبمي  والمجموعة الضابطة التي درست نفسيا بالطريقة المعتادة في المتمايز

                                                           

   قا مة بيسمام السادة الملحكمين لمواد البحث وأداتيو2( ممحق رقم ) . 
   الصورة النيا ية(. الدافعية ل نجاز مقياس(  8( ممحق رقم  
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ميارات الالبعدي فداتي البحث  والتي ألعدت ل رض البحث  والمتمثمة في اختبار و 
في  التعميم المتمايز  ثم بيان فاعمية استخدام الدافعية ل نجاز ومقياس  االجتماعية

المجموعة التجريبية   ت ميذ لدي الدافعية ل نجازميارات و  االجتماعيةميارات التنمية 
" الرب جاد عبدالحميد"بمدرسة  السادس اإلبتدا يوتم إختيار فصمين من فصول الصف 

( 6/2االختيار عمي فصل    حيث وقل بإدارة أسوان التعميمية الملتركة االبتدا ية
"الحممة الفرنسية عمي مصر"بإستخدام إستراتيجيات كمجموعة تجريبية تدرس وحدة 

( كمجموعة ضابطة تدرس الوحدة نفسيا بالطريقة المعتادة 6/1  وفصل  التعميم المتمايز
 . ( تمميذاً 78  وقد بمغ عدد ت ميذ مجموع البحث 

دراسات إجتماعية  لم( فترات  28( أسابيل  أي بواقل  0 است رق تنفيذ تجربة البحث  -2
( فترات لمتاريخ لتدريس ىذه 0تدرس بالتبادل بين التاريخ والج رافيا  أي بمعدل  

  الخميس يوم إلــىم 28/22/1823يوم افحد الملوافق:  منوالتي امتدت الوحدة.
 .م23/21/1823 الملوافق

تم اإلتفاق مل إدارة المدرسة عمي اختيار أحد معممي الدراسات االجتماعية تخصص  -3
 لمتدريس لكمتا المجموعتين التجريبية والضابطة.

 تيفير جتسبة البحح:

االجتماعية  ومقياس ميارات التم التطبيق القبمي إلختبار   -2 ا:البحث قبميً  أداتيتطبيق 
وذلك بيدف الوقوف عمى المستويات المبد ية لمجموعتي  ميارات الدافعية ل نجاز 

البحث  والتيكد من عدم وجود فرق دال إحصا يًا بين متوسطات درجات مجموعتي 
 اتبإستخدام إستراتيجي الحممة الفرنسية عمي مصر( البدم في تدريس وحدة البحث قبل 

  ت وتباينيا  وتم التصحيي و رصد الدرجات و حساب المتوسطاالتعميم المتمايز
وقد   (( لعينتين اير مرتبطتين مل تساوييما في العددT-Testواستخدام اختبار "ت" 

أظيرت النتا ج أن الفرق بين متوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة اير دال 
 االجتماعيةميارات الإحصا يًا  وىذا يلير إلي أن المجموعتين متكاف تان تقريبًا في 

 وميارات الدافعية ل نجاز.
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بدم تدريس وحدة  :  الحممة الفرنسية عمي مصر( لمجموعتي البحث -1
 :باستخدام التعميم المتمايز لممجموعة التجريبيةوحدة التدريس  - أ

 باستخدام التجريبية  الحممة الفرنسية عمي مصر( لممجموعة وحدة تدريس تم     
 عدة الفصمين معمم مل الباحث التقي التدريس عممية في البدم وقبل التعميم المتمايز 

  التعميم المتمايز إستراتيجيات بإستخدام التدريس كيفية عمي تدريبو بيدف مرات 
ستخدام  .المعمم ودليل التمميذ كتيب وا 

تدريس الوحدة لممجموعة الضابطة باستخدام الطريقة المعتادة     : - ب
ستخدام الطريقة المعتادة التي تم تدريس الوحدة المختارة  نفسيا لممجموعة الضابطة بإ     
بعيا المعمم مل ت ميذه في التدريس المعتاد  وقد بدأ التدريس لممجموعة الضابطة في نفس يت

 الوقت الذي بدأ فيو التدريس لممجموعة التجريبية  كما انتيي التطبيق في نفس الموعد. 
   :إختباز صحة فسوض البحح وحتـليل اليتائـر وتفطريٍـا

  :التحقق من مدى صحة الفرض افول
يوجد فرق دال إحصا يًا عند عمى أنو: "البحث  افول من فروض فرضينص ال          

( بين متوسطي درجات ت ميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 8080مستوي  
ة ككل وفي كل ميارة من مياراتو لصالي ت ميذ التطبيق البعدي الختبار الميارات االجتماعي

المتوسطات الحسابية والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب   "المجموعة التجريبية
واالنحرافات المعيارية لدرجات ت ميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي 

ككل  ثم  االجتماعيةميارات العمي حده  وفي اختبار  االجتماعيةميارات اللكل ميارة من 
 ( ذلك12ويلوضي جدول  استخدام اختبار "ت" لمعرفة اتجاه الفروق وداللتيا اإلحصا ية  

 تفصيمًيا:
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 (21جذول )

انتطجُك انجعذٌ الختجبس انًهبساد االجتًبعُخ ككم، ونكم دالنخ انفشق ثٍُ دسجبد تاليُز يجًىعتٍ انجحث فٍ 

 يهبسح يٍ يهبساته.

 ع و ٌ انًجًىعخ انًهبساد االجتًبعُخ
 لًُخ
 )د(

انذالنخ 
 اإلحصبئُخ

 انتعجُش عٍ انشأٌ
 0.44 1.75 40 انتجشَجُخ

 غُش دانخ  6.27
 0.68 0.95 انضبثطخ

 انًشبسكخ انىجذاَُخ
 0.45 1.72 40 انتجشَجُخ

9.58 
 غُش دانخ

 0.53 0.68 انضبثطخ

انحىاس وانًُبلشخ 
 انًىضىعُخ

 انتجشَجُخ
 انضبثطخ

40 1.82 
0.68 

0.38 
0.47 

11.91 
 غُش دانخ

 كست األصذلبء
 انتجشَجُخ
 انضبثطخ

40 1.80 
0.88 

0.40 
0.52 

8.92 
 غُش دانخ

 تكىٍَ عاللبد إَجبثُخ
 انتجشَجُخ
 انضبثطخ

40 1.90 
0.68 

0.30 
0.53 

12.76 
 غُش دانخ

 انتعبَش فٍ سالو
 انتجشَجُخ
 انضبثطخ

40 1.85 
0.72 

0.36 
0.51 

11.44 
 غُش دانخ

طهت انًسبعذح عُذ 
 انضشوسح

 انتجشَجُخ
 انضبثطخ

40 1.85 
0.82 

0.36 
0.71 

8.12 
 غُش دانخ

 انتجشَجُخ تمذَى انًسبعذح عُذ انطهت
 انضبثطخ

40 1.82 
0.80 

0.38 
0.61 

9.01 
 غُش دانخ

 انتجشَجُخ انتآخٍ
 انضبثطخ

40 1.88 
0.68 

0.33 
0.47 

13.07 
 غُش دانخ

 انتجشَجُخ تمذَى انُصُحخ
 انضبثطخ

40 1.80 
0.78 

0.40 
0.58 

9.20 
 غُش دانخ

 انتجشَجُخ اتخبر انمشاس
 انضبثطخ

40 1.70 
0.60 

0.46 
0.59 

9.26 
 غُش دانخ

 انتجشَجُخ احتشاو لىاعذ انعًم
 انضبثطخ

40 1.85 
0.72 

0.36 
0.64 

9.68 
 غُش دانخ

 انتجشَجُخ تحًم انًسئىنُخ
 انضبثطخ

40 1.72 
0.58 

0.45 
0.64 

9.30 
 غُش دانخ

 انتجشَجُخ انتُبفس انحش
 انضبثطخ

40 1.85 
0.60 

0.36 
0.54 

12.08 
 غُش دانخ

اختجبس انًهبساد االجتًبعُخ 
 ككم

 1.91 25.32 40 انتجشَجُخ

30.67 

 غُش دانخ

 2.48 10.15انضبثطخ 

   

 1.67( = 0.05لًُخ د انجذونُخ عُذ يستىٌ)

قيمــة "ت" المحســوبة لكــل ميــارة مــن الميــارات  أن الســابق:( 12جــدول  يتضــي مــن   
ــــــل ىــــــي:   ــــــة كك ــــــة  ولمميــــــارات االجتماعي 6.183.0722.327.31          االجتماعي

      21.8622.007.21       3.8221.883.183.163.673.18  21.87  
ـــافر ( عمـــي الترتيـــب  ممـــا يلعنـــي وجـــود  بـــين  (8.80  ىعنـــد ملســـتو ا دال إحصـــا يً  ًق 18.68
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الختبـــار المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي  ت ميـــذملتوســـطي درجـــات 
ككل  ولكل ميـارة مـن ميارتـو لصـالي ت ميـذ المجموعـة التجريبيـة وىـذا  الميارات االجتماعية

   :إلى يقود
 قبول الفسض األول مً فسوض البحح.

 ويمكن إرجاع ذلك إلي:
وســــمحت ليــــم بالبحــــث ركــــزت اســــتراتيجيات التعمــــيم المتمــــايز عمــــي نلــــاط الت ميــــذ    -

واالستكلــاف بينفســيم  والتفاعــل بعمــق مــل المحتــوى  وتبــادل مــا يعرفونــو مــن معمومــات 
ــرام  وملــاركة امخــرين فــي اســتنتاج معمومــا ــود واحت ــنيم ب ــدة  وتفســيرىا   تفيمــا بي جدي

 الميارات االجتماعية. تنمية  ىمما ساعد عموالملقارنة بينيا  
متمــايز الت ميــذ مــن إيجــاد بي ــة تعميميــة تفاعميــة  اســتطاع كنــت اســتراتيجيات التعمــيم المال   -

داخـل كتيـب التمميـذ بافنلـطة التعميميـة المقترحـة الت ميذ بموجبيا تحمل مس ولية القيام 
وفــق اإلجــرامات المنصــوص عمييــا  ممــا وفــر فرًصــا لمتنبــ  بافحــداث التاريخيــة  وتقــديم 

عمي ذلك ملدعمة بافدلة واللواىد المنطقية  ومناقلتيا  وتفسيرىا  لموصـول مـن  تتبريرا
 .خ ليا إلى أفضل االستنتاجات  مما أسيم في تنمية  الميارات االجتماعية

اســتخدام مجموعـــة متنوعـــة مـــن اســـتراتيجيات التعمــيم المتمـــايز فـــي تـــدريس موضـــوعات  -
جتماعيـة لـدي الت ميـذ نظـرا لمـا يتـوافر فـي الوحدة المختارة ساعد فـي تنميـة الميـارات اال

في الموقف التعميمي  حيـث يـتم الـتعمم والفاعمية  تمك امستراتيجيات من عنصر اإليجابية 
افمـر ؛عـن المعمومـات التاريخيـة البحث القيام بو بصورة فردية وجماعية  من خ ل العمل 

والمناقلة والمثابرة فـي أدام افنلـطة وتحمل المس ولية  التفاعللجل الت ميذ عمي  الذي
ــة  والتواصــل والتفاعــل  ــذ والميــام التعميمي ــل الت مي ــةمــل جمي ــات االيجابي   وتكــوين الع ق

 .وتقديم المساعدة ليم وطمب المساعدة منيم عند الضرورة وكسب افصدقام 
وعـة التـي استخدام اسـتراتيجيات التعمـيم المتمـايز لمجموعـة مـن افنلـطة التعميميـة المتن  -

 ت  م أنماط تعمم الت ميذ وتتمايز وفقًا الىتمامـاتيم واسـتعداداتيم  وتحفيـز الت ميـذ لمقيـام
فـي أدام ىـذه  الت ميـذبـين دعـم التفاعـل و  مجموعـاتفـي أو بيذه افنلطة بصورة فرديـة 
ــة ــي امنلــطة والميــام التعميمي ــذ عم ــرام قواعــد العمــل  الملــاركة   ممــا لــجل الت مي واحت

؛ االيجابيـة واتخـاذ القـراراتوتحمـل المسـ ولية   والتعبير عن الرريالموضوعية  والمناقلة 
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 القا مـة الخ فـات وحـل التـآخي عمي قا مة ايجابية ع قات وتكوين اإلصدقام كسب وعمي
بيـنيم  واففكـار امرام وتبـادل الـبعض  لبعضـيم النصـيحة وتقـديم السـميمة  بـالطرق بينيم

 لدي الت ميذ. العديد من الميارات االجتماعيةكل ذلك ساعد عمي تنمية 
عمـي الدقـة والوضـوح  الت ميـذفـي تلـجيل  التعمـيم المتمـايز أسـيماسـتراتيجيات  استخدام  -

  عـن افسـ مة التـي يطرحيـا الملعمـم اإلجابةوفحص المعمومات وعدم االندفاع والتسرع في 
واتخــاذ قــرار  مطروحــة  والبحــث عــن عديــد مــن البــدا لال اففكــاروالتــيني فــي الحكــم عمــي 

بحريـة امرام التعبير عن و  الزم م باحترام وود متبادل واالستماع ففكار   باختيار أفضميا
الكثيـر مـن  تنميـةسـاىم فـي ممـا  دون خوف أو تردد أثنام المناقلة مل بعضيم الـبعض 

 الميارات االجتماعية لدييم.
وتتفــق نتــا ج ىــذا البحــث مــل نتــا ج بعــض الدراســات والبحــوث الســابقة التــي اســتيدفت   -

ــدريس  ــة عامــة  وت ــدريس الدراســات االجتماعي ــة فــي مجــال ت ــة  الميــارات االجتماعي تنمي
عــز الــدين دراســة  التــاريخ خاصــة باســتخدام اســتراتيجيات ونمــاذج تدريســية حديثــة مثــل: 

(  ودراسـة   مـي 1826(  ودراسـة  رانيـا عيسـي  1820(  ودراسـة  أمـل سـيد  1820محمد  
(  ودراســة 1828(  ودراســة  إبــراىيم رزق  1828(  ودراســة  إيمــان أبوطالــب  1826ديــاب  

(. 1827 عبداه جميل  

 التحكل مً مدى صحة الفسض الجاىي:
يوجد فرق دال إحصا يًا عند عمي أنو: "البحث  الثاني من فروض فرضينص ال

( بين متوسطي درجات ت ميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في 8080مستوي  
ل نجاز ككل وفي كل ميارة من مياراتو لصالي ت ميذ التطبيق البعدي لمقياس الدافعية 

ما يمي: المتوسطات الحسابية والختبار صحة ىذا الفرض تم حساب   المجموعة التجريبية"
في التطبيق البعدي  واالنحرافات المعيارية لدرجات ت ميذ المجموعتين التجريبية والضابطة

ويلوضي ككل   الدافعية ل نجاز مقياس  وفي عمي حده الدافعية ل نجاز لكل ميارة من ميارات
 :( التالي ذلك تفصيمًيا27جدول  
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دالنخ انفشق ثٍُ دسجبد تاليُز يجًىعتٍ انجحث فٍ انتطجُك انجعذٌ نًمُبس انذافعُخ نإلَجبص ككم، 

 ونكم يهبسح يٍ يهبساته.

 ع و ٌ انًجًىعخ يهبساد انذافعُخ نإلَجبص
 لًُخ

 )د(

انذالنخ 

 اإلحصبئُخ

 انثمخ ثبنُفس
 1.30 13.45 40 انتجشَجُخ

 غُش دانخ  21.20
 1.77 6.10 انضبثطخ

 انًثبثشح
 0.81 14.18 40 انتجشَجُخ

 غُش دانخ  32.24
 1.57 5.18 انضبثطخ

 انُظشح انًستمجهُخ
 انتجشَجُخ

 انضبثطخ

40 13.68 

4.15 

1.16 

1.12 
 غُش دانخ  37.27

 يستىٌ انطًىح
 انتجشَجُخ

 انضبثطخ

40 14.25 

4.22 

0.84 

1.42 
 غُش دانخ  38.37

 تحًم انًسئىنُخ
 انتجشَجُخ

 انضبثطخ

40 13.75 

4.12 

1.13 

0.97 
 غُش دانخ  41.02

 االستمالنُخ
 انتجشَجُخ

 انضبثطخ

40 13.82 

3.82 

1.01 

0.93 
 غُش دانخ  46.05

 انشغجخ فٍ انتفىق
 انتجشَجُخ

 انضبثطخ

40 14.12 

3.92 

0.94 

1.16 
 غُش دانخ  43.15

 انتحذٌ
 انتجشَجُخ

 انضبثطخ

40 13.80 

4.32 

1.09 

1.05 
 غُش دانخ  39.63

يمُاابس انذافعُااخ نإلَجاابص 

 ككم

 3.38 111.12 40 انتجشَجُخ
 غُش دانخ  88.70

 4.17 35.85 انضبثطخ

 2.68( = 8.80قيمة ت الجدولية عند مستوي 
ــل ميــارة مــن ميــارات: الســابق( 27جــدول  يتضــي مــن    أن قيمــة "ت" المحســوبة لك

12.1811.1018.18          ىـــي: ككـــل ولميـــارات الدافعيـــة ل نجـــاز  الدافعيـــة ل نجـــاز
ــي الترتيــب  ممــا يلعنــي وجــود           ( عم 17.1802.8106.8001.2013.6177.88

( بين ملتوسـطي درجـات ت ميـذ المجمـوعتين التجريبيـة 8.80فرًقا دال إحصا ًيا عند ملستوى  
  ولكل ميـارة مـن ميارتـو الدافعية ل نجاز ككل لمقياسوالضابطة في التطبيق البعدي البعدي 

 :  وىذا يقود إلىلصالي ت ميذ المجموعة التجريبية
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 فسض الجاىي مً فسوض البحح.قبول ال 

 ويمكن إرجاع ذلك إلي:
ــيم المتمــايز فــي تــدريس موضــوعات  - اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن اســتراتيجيات التعم

نظـرا لمـا يتـوافر فـي تمـك الوحدة المختارة ساعد في تنمية الدافعية ل نجاز لدي الت ميذ 
امسـتراتيجيات مــن عنصـر اإليجابيــة فـي الموقــف التعميمـي  حيــث يـتم الــتعمم مـن خــ ل 

يذ عمـي الملـاركة والمناقلـة والمثـابرة فـي أدام افنلـطة الت مالعمل والبحث مما لجل 
 التعميمية  والتواصل والتفاعل في جميل االتجاىات.والميام 

مجموعـــة مـــن افنلـــطة التعميميـــة المتنوعـــة اســـتراتيجيات التعمـــيم المتمـــايز لاســـتخدام  -
  واســتعداداتيمنمــاط تعمــم الت ميــذ وتتمــايز وفقــًا الىتمامــاتيم أت  ــم التــي والمتدرجــة 

  مــل وتحفيــز الت ميــذ لمقيــام بيــذه افنلــطة بصــورة فرديــة أو فــي أزواج أو مجموعــات
كــل ذلــك ســاعد عمــي تنميــة  ؛أعطــام الوقــت الكــافي لمت ميــذ ل ختيــار وتنفيــذ النلــاط

   الدافعية ل نجاز لدي الت ميذ.
الت ميــذ عمــى الملناقلــة بيــنيم فيمــا توصــموا  لــجل التــدريس باســتخدام التعمــيم المتمــايز -

إليو من معمومات مرتبطة بالموضوعات وافحداث التاريخية  وتنمية ثقتيم بينفسـيم فـي 
التعبيــر عــن وجيــات نظــرىم المختمفــة فيمــا يخــص ىــذه الموضــوعات وافحــداث  وزيــادة 

التـالي تنميـة قدرتيم عمي ترتيب افولويـات فـي عـرض ىـذه المعمومـات وتقيـيم امرام  وب
 ميارات الدافعية ل نجاز لدي ى الم الت ميذ.     

ــ اســتراتيجيات التعمــيم المتمــايز  أســيمت - ب الت ميــذ لتحقيــق أعمــي مســتوي مــن ذ  فــي جال
اإلنجــاز فــي أدام الميــام وافعمــال المطموبـــة كالبحــث عــن المعمومــات وتوليــد اففكـــار 

بدام امرام و  جرام المناقلات وا  تقيم امرام المختمفة وتحديد أفضـميا؛ افمـر واكتسابيا  وا 
   الذي أسيم في تنمية ميارات الدافعية ل نجاز لدي الت ميذ.

مــن  لمت ميــذحتــوى بالحيــاة الواقعيــة فــي ربــط المل اســتراتيجيات التعمــيم المتمــايز  أســيمت -
ــوفير خــ ل ة قا مــة عمــي البحــث واالستقصــام؛ ممــا ســاىم فــي ميــام حقيقيــو  أنلــطة ت

ـــي إســـتمتا ـــب عم ـــام دراســـتيم   والت م ـــين بيـــا أثن ـــذ خـــ ل أدام الميـــام المكمف ع الت مي
ــييم   الصــعوبات والعقبــات التــي تــواجييم أثنــام ادام ىــذه الميــام وافعمــال الموكولــة إل

الكتســـاب المعمومـــات  يمدافعيـــت وتنميـــة رابـــتيم فـــي تعمـــم كـــل مـــا ىـــو جديـــد  وزيـــادة
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ذي ترتـب عميـو تنميـة ميـارات الدافعيـة ل نجـاز   افمر الاستخداميا في الحياة اليوميةو 
 لدي ى الم الت ميذ. 

وتتفـق نتـا ج ىـذا البحـث مـل نتـا ج بعـض الدراسـات والبحـوث السـابقة التـي اســتيدفت   -
تنمية ميارات الدافعية ل نجاز في مجال تـدريس الدراسـات االجتماعيـة عامـة  وتـدريس 

دراســـة  إيمـــان : تدريســـية حديثـــة مثـــلالتـــاريخ خاصـــة باســـتخدام اســـتراتيجيات ونمـــاذج 
(  1820(  ودراسـة   سـمر عبـدالرحمن  1820دراسة  فـايزة مجاىـد  (   1820عبدالوارث  

ودراسـة (  1826(  ودراسـة  سـامية فايـد وأسـمام عبـدالوىاب  1820ودراسة  تامر عبـداه  
(.    1828ودراسة  ىند عبدالمجيد  (  1828 امال محمد  

 :التعميم المتمايز في تنمية الميارات االجتماعية قياس فاعمية- 

لتنميـة  فـي تـدريس وحـدة فاعمية التعميم المتمايز  لقياس       الحممـة الفرنسـية عمـي مصـر(
وقـد جـامت النتـا ج  ( black عـدل لبميـك عادلة الكسب المل تم استخدام مل الميارات االجتماعية 
 (:11 كما يلوضحيا جدول 

  (23جذول )

 االجتًبعُخًهبساد اندالنخ انكست انًعذل نًجًىعخ انجحث انتجشَجُخ فٍ اختجبس 

 انجُبٌ                 

 انتطجُك

 عذد انتاليُز 

       ٌ 

 انًتىسظ  

 و      

 انُهبَخ انعظًً

 د        

 َسجخ انكست

 انًعذل

 دالنخ انكست

 انًعذل

 انتطجُك انمجهً
40 

6.78 
 راد دالنخ 1.53 28

 25.32 انتطجُك انجعذي

ــك" تســاوي    ( الســابق: أن1الجــدول  يتضــي مــن       ـــ "بمي ( 2.01نســبة الكســب المعــدل ل
(  وىـذا يـدل عمـي أن 2.1وىذه النسبة تقل في المدى الـذي حـدده "بميـك" كمـا أنيـا أكبـر مـن  

درجــة عاليـة مــن الفاعميـة فــي  والدراسـات االجتماعيـة ذفـي تــدريس  التعمـيم المتمــايزاسـتخدام 
 لدي ت ميذ المجموعة التجريبية. االجتماعيةميارات التنمية 

 :الدافعية ل نجازالتعميم المتمايز في تنمية  قياس فاعمية- 

لتنميـة  لقياس فاعمية التعميم المتمايز فـي تـدريس وحـدة        الحممـة الفرنسـية عمـي مصـر(
وقـد جـامت النتـا ج كمـا  ( blackعـدل لبميـك  عادلة الكسب المل تم استخدام مل  الدافعية ل نجاز
 (:11 يلوضحيا جدول 
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 (23) جذول

 انذافعُخ نإلَجبصيمُبس دالنخ انكست انًعذل نًجًىعخ انجحث انتجشَجُخ فٍ 

 انجُبٌ                 

 انتطجُك

 عذد انتاليُز 

       ٌ 

 انًتىسظ  

 و      

 انُهبَخ انعظًً

 د        

 َسجخ انكست

 انًعذل

 دالنخ انكست

 انًعذل

 انتطجُك انمجهً
40 

25.92 
 راد دالنخ 1.61 120

 111.12 انتطجُك انجعذي

ــك" تســاوي    ( الســابق: أن1الجــدول  يتضــي مــن       ـــ "بمي ( 2.62نســبة الكســب المعــدل ل
(  وىـذا يـدل عمـي أن 2.1حـدده "بميـك" كمـا أنيـا أكبـر مـن   وىذه النسبة تقل في المدى الـذي

درجــة عاليـة مــن الفاعميـة فــي  وفـي تــدريس الدراسـات االجتماعيـة ذ التعمـيم المتمــايزاسـتخدام 
 لدي ت ميذ المجموعة التجريبية. الدافعية ل نجاز مياراتتنمية 
 التعليل العاو علي ىتائر البحح:- 
 :يمي كما النتا ج ىذه أىم إيجاز يمكن السابقة النتا ج استعراض خ ل من
ــد ملســتوي  - ــة إحصــا ية عن ــروق ذات دالل ــين ملتوســطي درجــات  (8.80 وجــود ف ــذب  ت مي

 الختبــار الميــارات االجتماعيــة البعــديالتجريبيــة والضــابطة فــي التطبيــق  :المجمــوعتين
 المجموعة التجريبية. ت ميذ لصالي وفي كل ميارة من مياراتو ككل  

ــد ملســتوي  - ــة إحصــا ية عن ــروق ذات دالل ــين ملتوســطي درجــات  (8.80 وجــود ف ــذب  ت مي
ككـل   الدافعيـة ل نجـازلمقيـاس  البعـديالتجريبية والضابطة في التطبيـق  :المجموعتين

 المجموعة التجريبية.ت ميذ لصالي وفي كل ميارة من مياراتو 
  االجتماعيــةميــارات النســبة الكســب الملعــدل لــــ "بميــك" كانــت مرتفعــة بصــفة عامــة فــي  -

 .الدافعية ل نجازميارات و 
ــا الســتراتيجي - ــايز اتالوحــدة المصــواة وفًق ــيم المتم ــل مــن:  التعم ــة ك ــي تنمي ــة ف ذات فاعمي

لـــدي ت ميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة  الدافعيـــة ل نجـــازميـــارات و   االجتماعيـــةميـــارات ال
 .بتدا ياإل السادسبالصف 
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:توصيات البحح 

ات وافحـــداث التاريخيـــة  تضـــمين محتـــوى منـــاىج التـــاريخ بالمرحمـــة اإلبتدا يـــة بالموضـــوع -
يمكـــن مـــن خ ليـــا تنميـــة الميـــارات  وصـــيااتيا فـــي صـــورة مجموعـــة مـــن افنلـــطة التـــي
 االجتماعية وميارات الدافعية ل نجاز لدي الت ميذ.

 والتـي اإلبتدا ية بالمرحمة التاريخ تدريس في الحديثة التدريس وطرق استراتيجيات استخدام -
 الدافعيـة وميـارات االجتماعيـة الميارات لتنمية المتمايز التعميم استراتيجيات أىميا من ييتي
 .لتحقيقيا التاريخ مادة تسعى التي الر يسة افىداف من بوصفيما جازل ن

عمــى كيفيــة اســتخدام  طــ ب لــعبتي الدراســات االجتماعيــة والتــاريخ بكميــات التربيــة تــدريب -
الدراسـات االجتماعيـة بصـفة عامـة ىج افي تخطيط وتـدريس منـ استراتيجية التعميم المتمايز

 ريس وأثنام فترة التربية العممية.التدوالتاريخ خاصة  من خ ل ملقرر طرق 
لملعممــي الدراســـات االجتماعيــة والتـــاريخ فــي أثنـــام الخدمــة بالمرحمـــة عقــد بــرامج تدريبيـــة  -

 دام استراتيجية التعميم المتمـايزاإلبتدا ية؛ بيدف اكسابيم الميارات والكفايات ال زمة الستخ
بنجــاح فــي التــدريس  وتطــوير قــدرتيم عمــى تصــميم التــدريس بيــذا افســموب؛ ممــا يجعميــم 

 أكثر قدرة عمي تحقيق أىداف تدريس مادتيم.
التركيـــز عمـــى قيـــاس قـــدرة الملتعممـــين عمـــى الـــتمكن مـــن  الميـــارات االجتماعيـــة  وميـــارات  -

 الدافعية ل نجاز.
 :املكرتحة البحوخ -1

مزيد إجرام الحاجة إلى    تبدواعنو والنتا ج التي أسفر  البحثفي ضوم اليدف من ىذا      
التربوية في ىذا المجال؛ مما يزيده عمًقا وثرام؛ لذا يقترح الباحث  بحوثالدراسات و من ال

 :البحوث التالية
ميارات التفكير تنمية  التعميم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية عمي فاعمية -أ 

 .المرحمة اإلبتدا يةلدى ت ميذ  التيممي
لدى  التاريخي الفيمتنمية  عمي في تدريس التاريخاستراتيجية التعميم المتمايز  فاعمية -ب 

 .ت ميذ المرحمة اإلبتدا ية
تنمية ميارات  برنامج ملقترح في التاريخ قا م عمي استراتيجية التعميم المتمايز في فاعمية -ج 

 .لدى ت ميذ المرحمة الثانوية وعادات العقل ميو المنظالتفكير 
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الوعي تنمية  في برنامج ملقترح في التاريخ قا م عمي استراتيجية التعميم المتمايز  فاعمية -د 
 .لدى ت ميذ المرحمة الثانوية افثري

الدراسات االجتماعية عمي تنمية التفكير في تدريس مية استراتيجية التعميم المتمايز فاع -ه 
 .لدى ت ميذ المرحمة اإلعدادية اإليجابي
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 املسادع

 :العسبية املسادع: أواًل

نموذج تدريسي  متتيرح في  التياريئ  يايم عتي  اليتعتم  (. "فعالية7112إبراهيم عبدالفتاح إبراهيم رزق ) .1
السيييييريم لتنميييييية المميييييارات ايمتماعيييييية والتنظييييييم اليييييذات  والت  يييييي  ليييييدي ت مييييييذ ال ييييي  ا و  

 .27 -84(، أغسطس، 27المتوسط"، ممتة الممعية التربوية لتدراسات ايمتماعية، العدد )
اتيييية ليييتعتم العتيييوم والمسييييولية ايمتماعيييية مييي  (. "تعزييييز الدافعيييية الذ7111أ ييي م البييياز ال يييربين  ) .7

الممعييية  تتربييية العتمييية،الم ييرية ل ممتييةالخيي   الييتعتم الخييدم  لييدي ت ميييذ المر تيية ا عدادييية"، 
  .742-722 ص ص (، يوليو،3(، العدد)18لتتربية العتمية، الممتد) الم رية

(. "فاعتيية اسيتراتيمية الر تية المعرفيية عبير الوييد في  تيدريس 7112اما  ممعة عبيدالفتاح م ميد ) .3
الفتسييفة عتيي  تنمييية ممييارات التفتييير المسييتتبت  والدافعييية لانميياز لييدي طيي د المر تيية ال انوييية"، 

 .21-1(، مايو، ص ص 21ممتة الممعية التربوية لتدراسات ايمتماعية، العدد )
(. فعاليييية اسيييتراتيمية التعتييييم المتميييايز فييي  تيييدريس الريا ييييات عتييي  7118الراعييي  ) أمميييد م ميييد .8

اتتسياد المفيياهيم الريا يية والمييي  ن يو الريا يييات ليدي طيي د ال ي  السييابم ايساسي ، رسييالة 
 مامستير، المامعة ا س مية، غزة، فتسطي .

لتتييدريس النييامر، ترمميية طريتيية عمتييية  1111(. التييدريس الفعييا  أت يير ميي  7112إيريييج مييينس ) .2
 متتبة مرير، الرياض: متتد مرير.

 (. التعتم الفعا ، الرياض، متتبة مرير.7112إيريج مينس ) .2
(. "استخدام المدخ  ا نسيان  في  تيدريس التياريئ لتنميية  ييم 7112إيما  إسماعي  أ مد أبوطالد ) .2

اديية"، ممتية الب يث العتمي  في  اينتماء الوطن  والممارات ايمتماعيية ليدي ت مييذ المر تية ا عد
(، ص 2(، الميزء )14التربيية، مامعية عيي   يمس، تتيية البنيات ليلداد والعتيوم والتربيية، العيدد )

 .333 -311ص 
(. "ت يييور متتيييرح لتطيييوير متيييرر المارافييييا لطييي د الميييدارس 7118إيميييا  م ميييد عبيييدالوارث إميييام ) .4

  و يياس أ يرف في  تنميية الت  يي  المعرفي  ال انوية الفنية التماريية في   يوء متطتبيات سيوق العمي
(، 22والدافعيييية لانمييياز ليييدي الطييي د"، ممتييية الممعيييية التربويييية لتدراسيييات ايمتماعيييية، العيييدد )

 .312 -722فبراير، ص ص 
 متتبة العبيتا . :(. التربية الدينية وايمتماعية لألطفا ، الري7111بتتيس إسماعي  داغستان  ) .2
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(. "اسييتراتيمية متتر يية  ايميية عتيي  البنايييية ايمتماعييية فيي  7112عبييدا) )تييامر م مييد عبييدالعتيم  .11
تييدريس التيياريئ لتنمييية ممييارات التفتييير الزمنيي  والدافعييية لانميياز لييدي طيي د المر تيية ال انوييية"، 

 .771-124(، يونية، ص ص 21ممتة الممعية التربوية لتدراسات ايمتماعية، العدد )
(. فاعتييية اسييتخدام التعتيييم المتمييايز فيي  تييدريس الدراسييات 7113)  سييي  م مييد ا مييد عبدالباسييط .11

ايمتماعية عت  تنمية الت  ي  وممارات التراءة ال زمة لتدراسة ليدي ت مييذ المر تية ا عداديية، 
 .122-112(. ص ص 3(، العدد )73ممتة تتية التربية، مامعة ا ستندرية، الممتدر)

(. اسيييتخدام التعتييييم المتميييايز فييي  تنميييية التفتيييير التييي مت  7112دالييييا فيييوزي عبدالسييي م ال يييربين ) .17
والدافعييية الذاتييية لييدي طيي د ال يي  ا و  ال ييانوي متبيياين  الت  ييي  فيي  مييادة المفرافيييا، ممتيية 

 .742-787(، أغسطس، ص ص 27الممعية التربوية لتدراسات ايمتماعية، العدد )
  اسيييتراتيميات التعتيييم المتمييايز لتنميييية (. "برنييامق  ييايم عتيي7112دعيياء م مييد م مييود دروييييش ) .13

ممييارات الييتعتم الميينظم ذاتيييًا والدافعييية لانميياز لييدي الطالبييات المعتمييات  ييعبة المارافيييا"، ممتيية 
ص ص (، ينيياير، 22دراسييات عربييية فيي  التربييية وعتييم اليينفس، رابطيية التربييويي  العييرد، العييدد )

111- 123. 
خدام التعتيم المتمايز ف  تدريس عتيم ايمتمياع لتنميية (. است7114دينا  ابر عبدال تيم موس  ) .18

التفتييييير المنطتيييي  وأبعيييياد المسييييؤولية ايمتماعييييية لييييدي طيييي د المر تيييية ال انوييييية، ممتيييية الممعييييية 
(، ميايو ، ص ص 111التربوية لتدراسات ايمتماعية، تتية التربيية، مامعية عيي   يمس، العيدد )

1- 27. 
(. اسيتراتيميات التيدريس في  التير  ال يادي والع يري : 7112 ذو ا  عبيدات، سميتة أبيو السيميد) .12

 ، عما ، ا رد : دار ديبونو لتطباعة والن ر والتوزيم.7دلي  المعتم والم ر  التربوي، ط
(. "نميييييوذج  يييييايم عتييييي  النظريييييية البناييييييية لتيييييدريس الدراسيييييات 7112رانييييييا مميييييا  عتييييي  عيسييييي  ) .12

لييدي طيي د المر تيية ا عدادييية"، ممتيية الممعييية ايمتماعييية لتنمييية بعييض الممييارات ايمتماعييية 
 . 717-121(، نوفمبر، ص ص 42التربوية لتدراسات ايمتماعية، العدد )

(. "فاعتيية برنيامق تعتيمي  مسيتند إلي  7112زيد سيتيما  م ميد العيدوا ، وم ميد ابيراهيم  طياوي ) .12
مييارات ايمتماعييية لييدي أنمييوذج متييار   فيي  تييدريس مييادة التربييية الوطنييية والمدنييية فيي  ت سييي  الم

(، 1(، العييدد )22طتبيية ال يي  العا يير ا ساسيي "، ممتيية تتييية التربييية، مامعيية طنطييا، الممتييد )
 . 122 -172يناير، ص ص 

(. "اسيييتخدام التعتييييم المختيييط فييي  تيييدريس 7112سيييامية الم ميييدي فاييييد وأسيييماء طييي  عبيييدالوهاد ) .14
لانمياز ليدي ت مييذ المر تية ا عداديية"، التاريئ لتنمية بعض مميارات الب يث التياريخ  والدافعيية 

 .137 -42(، ص ص 8(، العدد )31ممتة تتية التربية، مامعة المنوفية، الممتد )
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(. "اسيييتخدام الع ييي  اليييذهن  فييي  تيييدريس العتيييوم لت سيييي  7112سيييعاد عبيييدالعزيز السييييد رخيييا ) .12
دافعيييية ا نمييياز والت  يييي  الدراسييي  وبتييياء أ ييير اليييتعتم لت مييييذ المر تييية ا عداديييية"، ممتييية تتيييية 

 .783 -712(، ص ص 7(، العدد )37التربية، مامعة المنوفية، الممتد )
(.  يييعوبات الييتعتم ايمتماعييية واينفعالييية بييي  الفميييم 7111سييتيما  عبدالوا ييد يوسيي  إبييراهيم ) .71

 ، التاهرة، إيتراج لتطباعة والن ر والتوزيم.2والمواممة، ط
(. "اسيتخدام برنييامق "تييورت" فيي  تيدريس المارافيييا لتنمييية التفتييير 7112سيمر م مييد عبييدالر م  ) .71

ت ميذ المر تة ا عدادية"، رسالة مامستير، تتية البنيات، مامعية ايبداع  والدافعية لانماز لدي 
 عي   مس.

(. فاعتييية التعتييم المتميايز في  تيدريس الدراسييات 7112 يريما  م ميد  يديق عبدال مييد نعمي  )  .77
ايمتماعييية عتيي  تنمييية بعييض ممييارات التفتييير التيي مت  لييدي ت ميييذ ال يي  الخييامس ا بتييداي ، 

 .242 -222(، يونيو، ص ص 77معة بورسعيد، العدد )ممتة تتية التربية، ما
(. أ يير اسييتراتيمية التعتيييم المتمييايز فيي  7112 ييباح  سيي  عبييد الزبيييدي و زينييد ماسييد مميييد ) .73

تعييدي  الت ييورات البديتيية لتمفيياهيم المارافييية عنييد طالبييات ال يي  ا و  المتوسييط، ممتيية الب ييوث 
 -82(، ص ص 82فسييية، مامعيية باييداد، العييدد )التربوييية والنفسييية، مرتييز الب ييوث التربوييية والن

22 . 
(. أ ر استخدام استراتيميات التعتيم المتميايز في  تيدريس التياريئ 7118 فاء م مد عت  م مد ) .78

عتيي  تنمييية ممييارات ا  ت يياد المعرفيي  لييدي طيي د ال يي  ال ييان  ال ييانوي، ممتيية دراسييات عربييية 
(، مييييايو،  ص ص 7(، المييييزء )82العييييدد ) فيييي  التربييييية وعتييييم اليييينفس، رابطيييية التربييييويي  العييييرد،

112- 122. 
 (. التعتيم والتعتم ف  عتم التاريئ، التاهرة، دار التتاد ال ديث.7111عاط  م مد بدوى ) .72
(. برنيييامق متتيييرح  يييايم عتييي  الت يييص ايلتترونيييية لتنميييية مميييارات 7113عبدالباسيييط عبدالتيييدر ) .72

 ميييذ منخف يي  الت  ييي  بالمر تيية ايبتدايييية، ايسييتماع الن ييط وأ ييرف فيي  الدافعييية لتييتعتم لييدي الت
 -11(، ص ص 81(، العدد )7دراسات عربية ف  التربية وعتم النفس، السعودية، الممتد )ممتة 
22 . 

 (. الدافعية لانماذ، التاهرة: دار غريد لتطباعة.7111عبدالتطي  م مد ختيفة ) .72
ة مطورة ف  التاريئ  ايمة عت  التربية (. "فاعتية و د7114عبدا) عبدالخالق عبدالمادي ممي  ) .74

بالتدوة ف  إتساد بعض الممارات ايمتماعية وايتماف ن و المادة ليدي طي د المر تية ال انويية"، 
 .24 -1(، يوليو، ص ص 3(، العدد )21ممتة تتية التربية، مامعة طنطا، الممتد )
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، عميا : دار 7ة والتطبييق، ط(. عتم الينفس التربيوي النظريي7114عدنا  يوس  العتوم وآخرو  ) .72
 المسيرة.

(. " فاعتية استخدام بعض ا ن طة ف  ميادة الدراسيات 7118عز الدي  عتى عبد المنعم م مد ) .31
ايمتماعييية عتييى الت  ييي  وتنمييية بعييض الممييارات ايمتماعييية لييدى ت ميييذ المر تيية ايبتدايييية"، 

 رسالة مامستير، تتية التربية ، مامعة أسوا . 
(. "فاعتييية و ييدة متتر يية لتيييدريس التيياريئ باسييتخدام خيييرايط 7118مييد ال سييين  مماهيييد )فييايزة ا  .31

العت  ف  تنمية ممارات التفتير الب ري والدافعية لانمياز ليدي ت مييذ ال ي  ا و  ا عيدادي"، 
(، 8(، المييزء )82ممتية دراسيات عربيية في  التربيية وعتييم الينفس، رابطية التربيويي  العيرد، العيدد )

 . 122 -182، ص ص فبراير
(. بعيييض المميييارات ايمتماعيييية ليييدي أطفيييا  الريييياض 7111فيييل ختيييي  سيييتيما  وأمييي  اي ميييد ) .37

( سنوات ف  2-8وع  ت  بتتييم الوالدي  )دراسة ميدانية لدي عينة م  أطفا  الرياض م  عمر )
 .22-13، ص ص 722م افظة دم ق، ممتة مامعة دم ق، الممتد )

دة م ييطف  السيييد، و يي ح الييدي  خ يير، وفرميياوي م مييد فرميياوي، تييو ر  سييي  تومييج، وماميي .33
(. تنوييييم التيييدريس فييي  7114وا ميييد عبيييدالعزيز عيييياد، وعتيييية  اميييد أ ميييد، وب يييري أنيييور فاييييد )

بيييروت: متتييد  ،الف يي : دلييي  المعتييم لت سييي  طييرق التعتيييم والييتعتم فيي  مييدارس الييوط  العربيي 
 ة.اليونستو ا  تيم  لتتربية ف  الدو  العربي

 (. الممارات ايمتماعية وايت الية، التاهرة: دار غريد لتن ر. 7113م مد  و   طري  ) .38
(. "فعالييية اسييتراتيمية تييدريس ا  ييرا  فيي  الدراسييات ايمتماعييية 7112ميي  تمييا  موسيي  دييياد ) .32

عت  الت  ي  وتنمية بعض الممارات ايمتماعية لدي ت ميذ المر تة ا عدادية"، ممتة الممعيية 
 .727-781(، يناير، ص ص 22ربوية لتدراسات ايمتماعية، العدد )الت

 (. تعتيم التفتير، عما : دار الفتر.7112نايفة  طام  ) .32
(. "ع  ية دافعيية 7117هبة ا) م مد ال س  سالم وتب ور توتو  مبيي  وعمير هيارو  الختيفية ) .32

ؤسسات التعتيم العال  ا نماز بمو م ال بط ومستوي الطموح والت  ي  الدراس  لدي ط د م
 .22-41(، ص ص 3(، المزء )8بالسودا "، الممتة العربية لتطوير التفوق، العدد )

(. "فاعتييييية برنييييامق متتييييرح  ييييايم عتيييي  النظرييييية البنايييييية 7112هنييييد ا مييييد أبوالسييييعود عبدالمميييييد ) .34
ال انويييية"،  ايمتماعييية لتنمييية مميييارات التفتييير المسييتتبت  والدافعيييية لانميياز لييدي طييي د المر تيية

ممتة الب ث العتم  ف  التربيية، تتيية البنيات ليلداد والعتيوم والتربيية، مامعية عيي   يمس، العيدد 
 .834 -812(، ص ص 8(، المزء )14)
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(. "فعالييية اسييتراتيمية الييتعتم التعيياون  فيي  تييدريس مييادة الدراسييات 7111واييي  أبييو  يياعود أ مييد ) .32
رات ايمتماعييية لييدى ت ميييذ ال يي  الرابييم ايبتييداي  ايمتماعييية والبييييية عتييى تنمييية بعييض الممييا

 ف  مدارس التربية الفترية"، رسالة مامستير، معمد الدراسات والب وث التربوية، مامعة التاهرة.
(. "ا ير اسيتخدام اليتعتم الممعي  في  تنميية الت  يي  المعرفي  7111يوس  عت  م ميد المر يد ) .81

لمر تيية المتوسييطة بالممتتيية العربييية السييعودية"، ممتيية وبعييض الممييارات ايمتماعييية لييدى ت ميييذ ا
تتييية التربييية با سييماعيتية، تتييية التربييية، مامعيية  نيياة السييويس، العييدد السييادس ع يير، ينيياير، ص 
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 : األديبية املسادع -ثاىيًا

 41. Deniz Dagseven Emecen, (2011). "Comparison Of Direct Instruction and 

Problem Solving Approach in Teaching Social Skills to Children with 

Mental Retardation", Educational Science: Theory & Practice, 

11(3),Summer, 1414- 1420, Mallepe University. 

 42. Friedman. R. M & et al, (2002). Social Skills Within a Day Treatment 

Program for Emotionally Disturbed Adolesemts . Journal of Child and 

Youth Services, Vol. (5), November., PP. 139-151. 

 43. Haj Alizadeh, K. & Anari, Z. (2016). Effectiveness of Teaching Through 

Brainstorming on the Student Critical Thinking and Motivation, 

Academic Journal of Psychological Studies, Vol. (5), Issue (2), PP, 183-

192. 

 44. kamel Sarlac, (2011). A proposal of "Applied Social Activities" Module 

for Undergraduate Program of Turkish Language and Literature 

Teachers: A qualitative Study, Educational Science: Theory & Practice, 

11(3), Summer, Marmara University, PP1520- 1529. ERIC(EJ936332) 

 45. Kira Fetissoff, Jeannie Kry, Aryn Skilling, (2008). Improving Social 

Skills In Elementary Students Through Classroom Meeting, December.  

 46. Kolodziej, S. (2010). The Role of Achievement Motivation in Education 

Aspiration and Performance, General  and Professional Education 

Journal, Vol. (1), PP. 42-48. Available at: http:// genproedu.com/ 

paper/2010-01/042-048.pdf(Retrieved on: November 2019) 

 47. Midge Ordmann Magueys, Ed. D. Joc. Dillon Denise Pratt, (2009). 

"More Tools For Teaching Social Skills In School", Grades 3-12 , Boyes 

Town Press. Available at : www.innovateonline.info/pdf/ ( Retrieved 

on:October2019). 



 ......................................................... استخدام التعليم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية

- 2718 - 

 48. Mitchell, L., & Hobson, B.(2005). One Size Does Naot Fit All: 

Differentiation in the, Elementary Grades. Paper Presented at the 

Beaverton School  District Summer Institute, Beaverton, OR. 

 49. Patricia A. Koeze (2007). Differentiated Instruction: The Effect of 

Student Achievement in an Elementary School. Eastern Michigan 

University. 56.John 

 50. Singh, K. (2011). Study of Achievement Motivation in Relation to 

Academic Achievement  of  Students, International Journal of 

Educational Planning & Administration, Vol. (1), No. (2), PP. 161- 171. 

 51. Swift. M. K.(2009). "The Effect Differentiated Instruction in Social 

Student Performance, Unpublished Master Theses", University of 

Wisconsin – Stout, United State of America.  

 52. Tomlinson, C. A.(2005). " Grading and Differentiation: Paradox or Good 

Practice?", Theory Into Practice, Vol. (44), No. (3), pp. (262-269). 

 

 


