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ملدص الدزاض٘ - :
ىدفت الدراسة الحالية الى تحديد فاعمية تدريس محتكم مقرر ( العمكـ المتكاممة )
باستخداـ التدريس المستقبمية.كتساب تحصيؿ طالب شعبة الفيزياء بكمية التربية لممفاىيـ
العممية بالمقرر .كايضا عمى تنمية ميارات التفكير الناقد .
كقد تـ اعداد كتيب دليؿ الطالب المعمـ لدراسة محتكم المقرر كفقان الستراتيجية

التدريس المتمايز ممحؽ  ،مرشد القائـ بالتدريس في محتكم المقرر كفقان لمتدريس المتمايز
كما أعدت الباحثة ادكات لقياس اثرىا عمى التحصيؿ كميارات التفكير الناقد .ككانت مف أىـ

نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية
كالمجمكعة الضابطة في درجات التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي كاختبار التفكير الناقد
لصالح المجمكعة التجريبية ،كقد تـ تفسير تمؾ النتائج إلى أىمية استخداـ استراتيجية
التدريس المتمايز كأثرىا في اتاحة الفرصة لمتنكع في المكاقؼ التدريبية ،كدراسة مكضكعات
المقرر بطرؽ ك كسائؿ مختمفة مما سيؿ عمى الطالب فيميا كتفسيرىا لجميع مستكياتيـ،
.كاستعرضت الباحثة عددا مف التكصيات المنبثقة مف الدراسة ،ككذلؾ قدمت عدة مقترحات
ببعض التكجييات المستقبمية .
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Differentiated Teaching Strategy For Developing Cognitive
Achievement And Critical Thinking Among Students Of Physics
Teachers At The College of Education
Dr. Manal Ali Hassan

Abstract
The current study aimed to determine the effectiveness of teaching
the content of the course (Integrated Sciences) using differentiated
teaching in acquiring the achievement of students of the Department of
Physics at the College of Education for scientific concepts in the course.
Also on developing critical thinking skills.
A handbook for the student’s teacher’s guide to study the content of
the course has been prepared in accordance with the differentiated
teaching strategy attached, the instructor’s guide in the content of the
course according to differentiated teaching. The experimental group and
the control group in the post-application scores for the achievement test
and the critical thinking test for the benefit of the experimental group.
This was explained by the results to the importance of using a
differentiated teaching strategy and its effect in providing the opportunity
for diversity in The positions of training and study to be subjects in
different ways and means of making it easier for students to understand
and interpret all levels .And provided a number of recommendations
emanating from the study, and also made several proposals in some future
directions .
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مكدم٘ - :
يكاجو عالمنا اليكـ العديد مف التغيرات كالمستجدات المتالحقة ،حيث يقع العبء عمى
معمـ العمكـ ألنو يقكـ بدكر حيكم في تعميـ كتكجيو التالميذ لمكاجية تحديات القرف الحالي
كتربية ىذا النشء تربية عممية صحيحة ،كذلؾ ليصبحكا قادريف عمى مكاجية التغيرات
كالمستجدات ككؿ ما ىك جديد ،كىذا يتطمب إعداد معمـ كمربي قادر عمى تعميـ الطالب كيؼ
يتعمـ كيفكر ،كىذا بدكره لو أىمية خاصة في مكاجية ىذه التحديات المستقبمية كالتكيؼ مع
كؿ التغيرات كالمستجدات ،كىذا يستدعي تعمي ـ ميارات جديدة كذلؾ الستخداميا في مكاقؼ
جديدة.
كلذا كاف مف الضركرم أف نيتـ بتعميـ أبنائنا كيؼ يفكركف ال كيؼ يحفظكف المناىج
الدراسية دكف فيميا أك استيعابيا كتطبيقيا في الحياة ،كىذا يعتبر تحديا يكاجو مستقبؿ
التربية التي أصبحت مسئكلة بدكرىا عف إعداد المكاطف الذم ال يمتمؾ فقط المعرفة بؿ ما
فكؽ المعرفة( كليـ عبيد كآخركف. )89،3002،
كتيدؼ التربية بدكرىا إلى إعداد المتعمميف كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ كأف نبحث
عف استراتيجيات تدريسية متنكعة تساعد عمى تييئة المكاقؼ التعميمية لممتعمميف في مختمؼ
المستكيات ،لذا ظيرت اتجاىات جديدة في الفكر التربكم ،تدعكا إلي تنكيع االستراتيجيات
المستخدمة في التدريس كفقنا لطبيعة المتعمميف .
كلذلؾ ظير مفيكـ التدريس المتمايز

 Differentiate Instructionالذم قد ناؿ

قد ارن مف اىتماـ األنظمة التعميمية ،حيث اىتـ بقسـ التكجيو كاإلرشاد لممعمميف الراغبيف في

كضع خطط تدريسية منظمة كقكية ،كذلؾ استجابة الختالؼ المتعمميف في أساليب التعمـ
كاالستعداد ( كاركؿ تكلينسكف)11,2005
كيرم ( )piggottK2002,56أف الفكرة األساسية مف التمايز في التدريس ىي قبكؿ
حقيقة أف التالميذ مختمفكف في الخمية المعرفية كمستكيات التحصيؿ ،لذلؾ يجب أف تتكقع

فيـ أنيـ مختمفكف أيضا في معدؿ تقدميـ في الدراسة ،حيث يحتاجكف إلي تنكيع في مياـ
التعمـ لكي يحققكا أفضؿ ما في إمكانياتيـ.
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كالتدريس المتمايز ليس استراتيجية كاحدة ،كلكنو مدخؿ لمتدريس يدعـ العديد مف
االستراتيجيات المتنكعة ،كبمعنى أخر ىك تدريس تجاكبي ( )Responsive Insivcion
مصمـ لتمبية احتياجات التالميذ الفردية ،بحيث يتيح لكؿ التالميذ الحصكؿ عمى نفس
المنيج ،كلكف عف طريؽ اعطاؤىـ مداخؿ كمياـ كمخرجات تعمـ مصممة كفقان لحاجاتيـ
التعميمية ))Wats-Taff et .al2012,303

كما يعتبر التدريس المتمايز ىك الطريؽ لتحقيؽ العدالة في التعميـ ( Valiande, et
 ،).al,201كذلؾ ألف الطالب يختمفكف في مستكل فيميـ كقدراتيـ ،كيتفاكتكف في درجة
احتياجاتيـ التعميمية ،فقيمة المساكاة ىنا تعني أنيـ جميعان متشابيكف  .لذلؾ ،فإف الفركؽ

الفردية بيف الطالب تحتـ عمى المعمـ أف يمتمؾ الميارة في استخداـ قيمة العدالة مع الطالب
أثناء الدرس بحيث يراعي االختالفات القائمة بينيـ.
كيصؼ ( ) Tomlinsom 2001الصؼ المتمايز بأنو يقدـ طرؽ مختمفة الستيعاب
المحتكم كالمفاىيـ ،كتطكير نكاتج التعمـ بحيث يتعمـ كؿ تمميذ بشكؿ أفضؿ ،كذلؾ أل ف
التدريس المتمايز يتمركز حكؿ التمميذ كيبني أساسان عمى تقييـ التالميذ كمعرفة القدرات
كالحاجات كالميكؿ كاالىتمامات لكؿ متعمـ ،كما ييتـ بنكعية التعمـ أكثر مف كميتو.

كيعكس مدخؿ التدريس المتمايز كجية النظر التي ترل أف كؿ المتعمميف مف حقيـ أف يتعممكا
إلى أقصى ما تسمح بو امكانياتيـ في المدارس أك الفصكؿ Goodnough ,2010
).),243
كالتدريس المتمايز ىك إطار أك فمسفة التدريس الفعاؿ الذم ينطكم عمى تقديـ
المحتكل بكسائؿ مختمفة لمطالب المتفكقيف في نفس الصؼ ،كتطكير التدريس كالتقييـ حتى
يتنسى لجميع الطالب أف يتعممكا عمى نحك فعاؿ ،بغض النظر عف االختالفات بينيـ في القدرة
كالثقافة كالكضع االجتماعي كاالقتصادم كالمغة كالجنس كالدافع ك االعاقة (كيكبيديا .)3092
كيككد ( )Tomlinson,2005,263 ()Decaudido, Bergman.2006.3عمى أف
التدريس المتمايز عبارة عف فمسفة تدريس قائمة عمى النظرية البنائية التي تؤكد عمى اعتقاد
أف المعمميف يجب أف يطكعكا تدريسيـ الستيعاب االختالفات بيف المتعمميف في االستعداد
كالميكؿ كتفضيالت التعمـ .
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كيعرؼ (  )Tomlin son and imbau,2010,19التدريس المتمايز بأنو طريقة مكجية
في تقديـ أساليب التعميـ كالتعمـ ،كىي متضمنة في النظاـ الصفي الذم يحتكم عمى أربعة
عناصر أساسية متداخمة مع بعضيا ك ىي ( بيئة التعمـ  ،المنيج  ،أساليب التدريس
،التقييـ) ،حيث يقصد ببيئة التعمـ البيئة العقمية كالفيزيقية التي يحدث بيا التعمـ .حيث رك از
عمى أىمية البنية العقمية كالتي تشمؿ شعكر الطالب باألماف كاالحتراـ كالتشجيع أثنا عمميات
التعمـ كالمشاركة.
كما أف البنية ليا دك ار كبي ار في نجاح مدخؿ التدريس المتمايز ،لذلؾ يشار ليا
بأنظمة التعمـ الطبيعية (  )Natural Leaning sytemsكيكضح كؿ مف( Gregoy
 )and Hammerman 2008معنى (أنظمة التعمـ الطبيعية ) أنيا إيجاد بيئة لمتدريس
المتمايز يتكفر بيا احتياجات المتعمـ مثؿ األماف النفسي ،كالتكاصؿ االجتماعي  ،كالتحدم
العقمي كالنشاط الجسمي كالتفكير التأممي الناقد ،كىذا يتفؽ مع ما ذكره ( Tomlinson
. )2010
كقد تناكلت عدد مف الدراسات أثر استخداـ مدخؿ التدريس المتمايز عمى عممية
التعمـ ،حيث يكضح ) (Subban,2006أف ىناؾ الكثير مف نتائج الدراسات التي بينت أف
ىناؾ ايجابية الستخداـ مدخؿ التدريس المتمايز ،كما تشير نتائج دراسة )(Koeze,2007
إلى زيادة تحصيؿ الطالب في الصفكؼ المتمايزة ككاف ذلؾ بسبب عدد مف العكامؿ مثؿ
مراعاة نمط التعمـ ،أك الميكؿ أك حرية االختيار ،كما أكد ()Valiand et.al , 2011أف
التدريس المتمايز يحسف كيزيد مف تعمـ كتحصيؿ التالميذ.
كيكضح (  )Cash ,2011أف التقدـ السريع في تقنية المعمكمات كتسارع العمكـ
خالؿ القرف الحادم كالعشريف ،كالتطكير في سكؽ العمؿ يجعؿ مف استخداـ استراتيجية
التدريس المتمايز ك تدريس الطالب ميارات التفكير أم ارن جكىريان كذلؾ لمساعدتيـ عمى
النجاح اليكـ كغدا ،سكاء في حياتيـ أك عمميـ أك مجتمعيـ .
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كما أف التركيز عمى تدريس كافة أنكاع ميارات التفكير أصبح اليكـ ضركريا ،حيث
أشار ( عادؿ أبك العز  )99.3003أف التربكييف قد نادكا بضركرة تكجيو تدريس العمكـ بما
يكفر خبرات متكاممة الجكانب لممتعمميف كمناسبتو لمستكاىـ كخصائص نمكىـ ،حيث ال يمكف
متفتحا مف الميارات كاالتجاىات التي تمكنو مف
لممتعمـ أف يبدع ما لـ يكف الفكر لديو
ن
التفكير السميـ كالعمؿ المستمر كما أكضحت دراسة( ), Myers , Jones 1993,29بأنو
عند تشجيع الطالب عمى المشاركة في األنشطة المناسبة لقدراتيـ يؤدم بيـ ذلؾ إلى
المناقشة كطرح األسئمة كالتكضيحات الخاصة بمحتكم المقرر ،فأنيا تعمؿ عمى المساعدة في
تنمية قدرات التفكير لدييـ في المقاـ األكؿ ،بجانب االحتفاظ بالمعمكمات الخاصة بالمادة
الدراسية .
كما أف التركيز عمى تدريس كافة أنكاع ميارات التفكير أصبح اليكـ ضركريا كذلؾ
لتنمية ميارات التفكير الناقد .
كيرم (  ) kinsberg ,2012.8أنو حينما يأخذ المعمـ في االعتبار أف كؿ تمميذ
يأتي لمفصؿ كمعو ميكؿ كأسمكب تعمـ كمستكل استعداد خاص بو ،كيصمـ تدريسو كفقا ليا
عف طريؽ التدريس المتمايز ،فإف ىناؾ إمكانية كبيرة لتحسيف عقميتو كتفكيره كزيادة اندماجو
في العممية التعميمية .
كفي ضكء عمؿ الباحثة في التدريس الحظت تدني مستكم الطالب التحصيمي في
السنكات األخيرة في بعض المقررات ككذلؾ الطالب حديثي التخرج ،كشككل مختمؼ أعضاء
ىيئة التدريس لشعبة الفيزياء في المقررات األ كاديمية كالتربكية ككذلؾ عدـ قدرتيـ عمى
التفكير الناقد أثناء مناقشتيـ في المحاضرات ،األمر الذم أدل بالباحثة بالحضكر إلى عدة
لقاءات مع الطمبة لتحديد األسباب كمحاكلة عالجيا ككاف مف أكثر ىذه األسباب -:
 تذمر الطالب مف طريقة التدريس التي يتبعيا معظـ أعضاء ىيئة التدريس في
التركيز عمى عرض المعمكمات كالمطالبة باألنشطة دكف مراعاة لقدراتيـ
كاستعداداتيـ .
 نتائج الدراسة االستطالعية التي طبقت عمى عينة مف الطمبة بيذه الشعبة كىي :
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 .9تفاكت أراء الطالب حكؿ عدـ االستفادة مف الكثير مف المقررات التي تدرس ليـ نتيجة
لعدـ استخداـ التقنية الحديثة في التدريس .
 .3سمبية الطالب في المحاضرة الف معظـ أعضاء ىيئة التدريس يكتفكف باستخداـ طريقة
كاحدة كىي طريقة المحاضرة التقميدية دكف استخداـ استراتيجيات متنكعة تراعي الفركؽ
الفردية بينيـ ،كجدكؿ (  ) 9التالي يكضح ذلؾ.

و
1
0
3

خذٔل ( ) 1
َتبئح انتدزبت االطتطالعٛت
آراء انطالة حٕل عشٔفٓى عٍ انًحبضزة
عذو اطتخذاو انتمُٛت
اطتخذاو انطزٚمت انتمهٛذٚت
انتكهٛف ببألَشطت دٌٔ يزاعبة انفزٔق انفزدٚت

انُظبت انًئٕٚت
%02
%65
%02

شكل ( ) 1
آراء الطالب حول عزوفهم عن المحاضرة
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

عدم استخدام التقنية استخدام الطريقة التكليف باألنشطة
دون مراعاة الفروق
التقليدية
الفردية
1

2
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كقد

أكدت الكثير مف الدراسات منيا (( (Goodnough, 2010معيض

الحميمي)Wasts ,2013 ( ،)3090,

 )،مركة الباز  ))3093حاتـ محمد ، )3094،

)الفت عيد )konstantionu ,et .al , 2013() 3095 ،أىمية استخداـ استراتيجية
التدريس المتمايز لمراعاة االختالؼ كالفركؽ الفردية بيف المتعمميف ،كمف ىذه االستراتيجيات
المحطات  ،مراكز التعمـ  ،أن شطة متدرجة الصعكبة  ،لكحة الخيارات  ،االسئمة متعددة
االجابات

،عقكد

التعمـ

،

األجندات

الشخصية.

كقد

أكضحت

دراسة

( )IraIZawatiandNurAsial,2013أنو بكاسطة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت
الحديثة ستظير أدكات جديدة لمتعمـ كالتعميـ ،كمنيا ستسمح لممتعمـ اف يتحمؿ مسئكلية
تعممو بنفسو ،كىذه التكنكلكجيا تجعؿ التعمـ شراكة ممتعو بيف المعمـ كالمتعمـ كبناء عمى ما
سبؽ كانطالقا مف نتائج الدراسات السابقة التي تؤكد عمى فاعمية التدريس المتمايز في تنمية
التحصيؿ المعرفي كميارات العقؿ كالتفكير لدم المتعمميف في مراحؿ دراسية متنكعة .ترل
الباحثة أف تفعيؿ استخدـ التدريس المتمايز في التعمـ الجامعي كالذم يقدـ فرص تعمـ
متنكعة تتكافؽ مع تنكع كاختالؼ المتعمميف أصبح مطمبا ممحان مف أجؿ مساعدتيـ عمى
تحقيؽ أىداؼ التعمـ المرجكة مف تدريس بعض المقررات.

مػهل٘ البشح ّحتدٓدٍا - :
إف المتأمؿ لمكاقع الفعمي لمتدريس الجامعي يالحظ أنو يعاني مف عدة صعكبات تتمثؿ
في تدني مستكم تحصيؿ الطالب إضافة إلي أف أسمكب التدريس المتركز عمى المعمـ مازاؿ
ىك السائد في كثير مف المدارس كالجامعات  ،في حيف اىتماـ المعمـ بمعرفة الفركؽ الفردية
بيف تالميذه لمساعدتيـ في تعمـ العمكـ كتطبيقو كتدريبيـ عمى التعمـ الناقد في المشكالت
كالقضايا العممية قميؿ جدا ،كىذا ما الحظتو الباحثة أثناء خركجيا مع الطالب في التدريب
الميداني ككذلؾ مف كاقع استطالع رأم عينة مف الطالب في األقساـ العممية حكؿ كاقع
تدريس أعضاء ىيئة التدريس ليـ في الجامعة مف خالؿ استبانة تـ تطبيقيا عمييـ كالتي
كانت نتائجيا أف طرؽ التدريس المطبقة تقميدية كال تراعي التنكع المكجكد بيف المتعمميف
كىذا ال يتناسب مع عدد الطالب الذيف يخرجكف لمتدريب الميداني كيقكمكف بتطبيؽ ىذه
الطرؽ عمى التالميذ في المدارس.
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كىذا ما أكدتو نتائج الدراسة التي قامت بعمؿ مقارنة بيف نتائج الطالب في اختيار
( )TIMSعمى المستكل العالمي حيث كجد أف جميع الدكؿ العربية لـ تصؿ أك تتخطى
المتكسط العالمي ،مما جعؿ الباحثيف ينادكف بإعادة النظر في اليدؼ العاـ مف التعميـ بما
يتناسب مع التغيرات السريعة كالتأكيد عمى أىمية تعزيز قدرات الفرد (دراسة تحميمية
 )3099،كيعـ ىذا المطمب تكجيات تطكير التعميـ المصرم في الكقت الراىف ،كما نسعى
إليو حاليا كننشده مف اصالح التعميـ في ضكء رؤية مصر  ،3020كالتطكرات كالتحكالت
الحالية التي تحققيا مف خالؿ تحسيف مدخالت المنظكمة التعميمية كتجكيد مخرجاتيا ،ككذلؾ
تأكيد كثيقة االطار الفكرم المرجعي لتطكير برامج اعداد المعمـ في كميات التربية كتفعؿ عبر
السياقات المختمفة لتنفيذه (المجمس األعمى لمجامعات . )3098مما يستدعي التفكير جديا
في استخداـ مداخؿ تدريسية مختمفة جديدة ،آخذيف بعيف االعتبار التنكع المكجكد بيف
المتعمميف الذيف ىـ محكر العممية التعميمية ،بحيث تساعدىـ عمى زيادة التحصيؿ كاألداء
التدريسي ،ككذلؾ تنمية أكجو التفكير الناقد في مقرراتيـ الدراسية .
كيرم ( )Ferrier,2007,30أف التدريس المتمايز قائـ عمى النظرية البنائية ،فيك
كسيمة لتمبية احتياجات كؿ المتعمميف داخؿ الفصؿ الكاحد ،كعمى المعمميف عمؿ تنكيع
قكمكف .
كاختالؼ في كيؼ كماذا يعممكا  ،ككيؼ ُي ّ
كذلؾ يؤكد (  )Subban,2006أف الحاجة لنمكذج جديد في التدريس حدث لعدة
عكامؿ منيا  :االختالؼ بيف التالميذ ،نتائج أبحاث الدماغ ،نظريات أنماط التعمـ ،الذكاءات
المتعددة ،كأف نتائج األبحاث أثبتت أف التالميذ ال يتعممكف بنفس الطريقة  ،كما أف فاعمية
التعمـ ال تحدث إال إذا كانت المياـ المطمكبة منيـ تراعي االختالفات بينيـ .كلعؿ ما يساعد
عمى رفع مستكم تحصيؿ الطالب إعادة النظر في تخطيط كتدريس مقرراتيـ ،كالتركيز عمى
تنمية ميارات التفكير العميا كمنيا التفكير الناقد  .تمؾ الحاجة التي برزت نتيجة التطكر الكمي
اليائؿ كالتغيرات المتسارعة كالكثيرة في متطمبات الحياة المعاصرة ،كضركرة مكاكبة األنظمة
التربكية بمختمؼ اتجاىاتيا كالمتمثمة في الحاجة إلى بناء برامج تقكـ عمى التدريس المتمايز
لتطكير ميارات التفكير كالتدريس عمييا كىذا ما أجمعت عميو الكثير مف الدراسات مثؿ دراسة
) ( )Eillott.ertal2001الشامي  ( ، )3003 ،الصاكم ( )3002 ،العتيبي ، )3008،
(الجبيمي  (، )3093العصيمي  ( )3092،العيسى( ،) 3092،البعمي (، )3092 ،الشمبي،
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 )3095بأىمية ميارات التفكير الناقد كأىمية تدريب معممي العمكـ عمى األساليب
كاالستراتيجيات كعمى ضركرة تدريس التفكير الناقد كتنمية مياراتو لدم الطالب ،كذلؾ
لمكاجية متطمبات التغير السريع كالقدرة عمى مكاجية مشكالت الحياة ،كباستعراض الباحثة
لمدراسات السابقة في مجاؿ التدريس المتمايز مثؿ دراسة ( )Tomlinson 2008التي تؤكد
عمى أف التدريس المتمايز يعمؿ عمى إتقاف التالميذ لممحتكل كمساعدتيـ عمى تككيف
شخصيتيـ كمتعمميف.
كما أشارت نتائج دراسة (  )Iuste ,2009الى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
في التحصيؿ اللح الطالب الذيف يدرسكف بأسمكب التدريس المتمايز مقارنة بالذيف يدرسكف
بالتدريس الجمعي .دراسة (  )Chamberlin ,power 2010كالتي تشير إلى فاعمية
استراتيجيات التدريس المتمايز في تعزيز كفيـ طالب الجامعة لمرياضيات .
دراسة ( عزة جاد  )3008،التي كانت تيدؼ إلى دراسة أثر تنكيع استراتيجيات
التدريس ( فكر – زاكج – شارؾ) مقابؿ " قبعات التفكير الست " كاختالؼ أنماط التعمـ عمى
تنمية بعض عادات التعمـ لدم طالبات الصؼ الثاني اإلعدادم.
دراسة ( الفت عيد  ) 3095 ،كالتي اشارات إلى فاعمية التدريس المتمايز في تنمية
المعرفة العممية بقضية التغيرات المناخية ،كاالتجاه نحك الحفاظ عمى البيئة لدل الطالبات
المعممات بكمية التربية .
( دراسة سمكل

مصطفي  )3090 ،كالتي أشارت نتائجيا إلى

فاعمية تنكيع

استراتيجيات التدريس في تنمية الدافع لإلنجاز كاال تجاه نحك التعمـ لدل تمميذات الفصؿ
الكاحد متعدد المستكيات في مادة األشغاؿ .
دراسة (حاتـ حمد  . )3094،كالتي أشارت إلى فاعمية مدخؿ التدريس المتمايز في
تدريس العمكـ عمى تنمية المفاىيـ العممية لدم تالميذ المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية
السعكدية.
دراسة ( مي عمر  ) 3095،كالتي أشارت إلى فاعمية استراتيجية التدريس المتمايز
في تنمية التحصيؿ كالتفكير التأممي في مادة العمكـ لدم طالبات الصؼ السادس االبتدائي.
كلـ تتطرؽ أم مف ىذه الدراسات العربية إلى تجريب فاعمية مدخؿ التدريس
المتمايز في التعميـ الجامعي عمى المقررات التربكية كالتي ليا أىمية في إعداد المعمـ
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الجامعي مثؿ مقرر( العمكـ المتكاممة ) .كبناء عمى ما سبؽ مف نتائج الدراسات السابقة
تسعي الدراسة الحالية جاىدة إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية التدريس المتمايز لمطالب
المعمميف بكمية التربية كفيـ عقميتيـ كأدائيـ في مقرر ( العمكـ المتكاممة ) كتفكيرىـ
الناقد.

حتدٓد مػهل٘ البشح - :
تحددت مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيسي التالي -:
ما فاعمية استراتيجية التدريس المتمايز في تدريس مقرر (العمكـ المتكاممة ) في
تنمية التحصيؿ المعرفي كالتفكير الناقد لدم الطالب المعمميف في شعبة الفيزياء؟
كقد تطمب ذلؾ اإلجابة عف األسئمة التالية-:
س 9:ما المفاىيـ التي ينبغي إكسابيا لدل طالب كمية التربية بشعبة الفيزياء في مقرر
(العمكـ المتكاممة) لتنمية التفكير الناقد لدييف؟
س : 3ما التصكر المقترح لمقرر( العمكـ المتكاممة ) كفقا الستراتيجية التدريس المتمايز ؟
س : 2ما أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ المعرفي لدل
الطالب المعمميف بشعبة الفيزياء؟
س : 3ما أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التفكير الناقد لدم الطالب
المعمميف بشعبة الفيزياء؟
س : 4ىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية بيف درجة الطالب في االختبار التحصيمي كدرجة الطالب
في اختبار التفكير الناقد بعد استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز؟

أٍداف البشح - :
ىدؼ البحث الحالي إلى -:
 .9تحديد فاعمية تدريس محتكم مقرر ( العمكـ المتكاممة ) باستخداـ التدريس المتمايز في
تحصيؿ طالب مجمكعة البحث لممفاىيـ العممية بالمقرر .
 .3تحديد فاعمية تدريس محتكم مقرر ( العمكـ المتكاممة) باستخداـ التدريس المتمايز
عمى تنمية التفكير الناقد لدم طالب مجمكعة البحث.
 .2إعداد اختبار لمتفكير الناقد لدل طالب مجمكعة البحث في مقرر ( العمكـ المتكاممة ) .
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فسّض البشح - :
 -9ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية ( عند مستكل داللة  )0.05بيف متكسطي درجات
أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي .
 -3ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية ( عند مستكل داللة  )0.05بيف متكسطي درجات
أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير الناقد .
 -2ال يكجد ارتباط بيف درجات الطالب في االختبار التحصيمي ك درجات الطالب في اختبار
التفكير الناقد بعد استخدـ استراتيجية التدريس المتمايز .

أٍنٔ٘ البشح - :
تمثمت أىمية ىذا البحث في -:
 -9اإلسياـ في إثراء المكتبة العربية باألبحاث التي تتناكؿ استراتيجية التدريس المتمايز،
كخاصة في مجاؿ العمكـ .
 -3تكجيو القائميف عمى برامج إعداد معممي العمكـ بضركرة تدريبيـ عمى استخداـ
استراتيجية التدريس المتمايز ،كأىميتو في تحقيؽ أىداؼ التربية العممية.
 -2االسياـ في التأكيد عمى أىمية تنمية التفكير الناقد مف خالؿ مقرر( العمكـ المتكاممة).
 -3االسياـ في التأكيد عمى أىمية ىذا النكع مف االستراتيجيات في رفع مستكم تعميـ
طالب المرحمة الجامعية.
 -4انو يعد استجابة لالتجاىات الحديثة التي تنادم بضركرة تطكير عناصر التدريس
لتمبية التنكع المكجكد بيف المتعمميف .
 -5تكجيو نظر الباحثيف إلى االىتماـ باستراتيجية التدريس المتمايز ككيفية استخدامو في
تنمية التفكير الناقد .
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سدّد البشح - :
اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية -:
 -9محتكل مقرر ( العمكـ المتكاممة ) المقرر عمى طالب الفرقة الرابعة شعبة الفيزياء
بكمية التربية بجامعة سكىاج لمدة ( )93أسبكع بكاقع ساعتيف أسبكعيا باإلضافة إلى
الكقت الحر لممارسة األنشطة األثرية خارج أكقات الدراسة ،كقد اختير ىذا المقرر
لألسباب التالية :
أ -مقرر ( العمكـ المتكاممة ) يعد أحد المتطمبات اليامة لمتربية العممية .
ب -تعد مناىج ىذا المحتكل قاعدة أساسية لمتطبيؽ العممي في تخطيط الدركس
بالطريقة المتكاممة.
ج -إمكانية تضميف ىذا المحتكل باألنشطة التي يتـ مف خالليا

تطبيؽ

استراتيجية التدريس المتمايز بيف الطالب كفقا لقدراتيـ كاستعداداتيـ .
 -3قياس التحصيؿ المعرفي لمفردات مقرر ( العمكـ المتكاممة

) عمى المستكيات

المعرفية ( التذكر – الفيـ – التطبيؽ).
 -2مجمكعة مف الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة الفيزياء كمية التربية جامعة
سكىاج.
-3
-

قياس التفكير الناقد لدل مجمكعة البحث.

الحدكد الزمانية  :تـ تطبيؽ الدراسة الحالية في الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الجامعي
 3030/3098لمدة ( )93أسبكع.

عٔي٘ البشح - :
تمثمت عينة الدراسة مف ( )50طالب مف طالب الفرقة الرابعة شعبة الفيزياء حيث
تـ اختيار مجمكعة ( )9كمجمكعة ضابطة ( 20طالب ) كمجمكعة ( )3كمجمكعة تجريبية
( )20طالب كذلؾ بشكؿ عشكائي مف بيف طالب شعبة الفيزياء.
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أدّات البشح - :
.1

المكاد التعميمية الالزمة لمدراسة كتشمؿ - :
-

دليؿ الطالب المعمـ
المتمايز ممحؽ (.)3

-

.2

لدراسة محتكل مقرر ( العمكـ المتكاممة) كفقان لمتدريس

مرشد لمقائـ بالتدريس في محتكل المقرر كفقان لمتدريس المتمايز ممحؽ (.= )4
أدكات القياس كتتمثؿ في -:

 اختبار التحصيؿ المعرفي ( مف إعداد الباحثة ) ممحؽ (.)6 -اختبار التفكير الناقد الشرفي ( )3004مقنف عمى البيئة المصرية ممحؽ (.)90

ميَر البشح - :
اتبع البحث الحالي المنيج شبو التجريبي ألنو يسعى لقياس فاعمية استراتيجية
التدريس المتمايز ( متغير مستقؿ) عمى التحصيؿ المعرفي ك االتجاه الناقد لدل الطالب
المعمميف بكمية التربية .
انًدًٕعت انضببطت  /تذرٚض ببنطزٚمت انتمهٛذٚت

انتطبٛك انبعذ٘
 -1االختببر انتحصٛهٙ
 -0اختببر انتفكٛز انُبلذ

انتطبٛك انمبهٙ
 -1االختببر انتحصٛهٙ
 -0اختببر انتفكٛز انُبلذ

انًدًٕعت انتدزٚبٛت  /تذرص ببطتزاتٛدٛت انتذرٚض
انًتًبٚش

شكؿ (  ) 3المنيج التجريبي لمبحث
- 254 -

استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد ..............................................

مصطلشات البشح - :
التدزٓظ املتنآص : Different Instruction
يعرؼ التدريس المتمايز بأنو طريقة مكجية في تقديـ أساليب التعميـ كالتعمـ ،كىي
متضمنة في النظاـ الصفي الذم ي حتكم عمى أربعة عناصر أساسية متداخمة مع بعضيا ىي
( بيئة التعمـ  ،المنيج  ،أساليب التدريس كالتقييـ )

()Tomlinson, 2010,19

كيعرفو تكممينسكف بأنو " عممية إعداد ك تنظيـ ما يجرم في غرفة الصؼ لكي تتكفر
لممتعمميف خيارات متعددة لمكصكؿ لممعمكمة ،كتككيف معني األفكار كالتعبير عما تعممكه ،حيث
يكفر التدريس المتمايز سبؿ مختمفة إلتقاف المحتكل كمعالجة كتككيف فعمي لألفكار كتطكير
عمميات تمكف كؿ متعمـ مف التعمـ بفاعمية ))Tomliusan,2001,1
كفي ضكء ما تـ مف قراءات عف التدريس المتمايز كالرجكع إلى الدراسات ذات
الصمة كيقصد بو ىنا استراتيجية التدريس المتمايز الذم تتـ بعد إعادة تنظيـ محتكل مقرر
(العمكـ المتكاممة) داخؿ قاعات الدراسة إلعداد الطالب المعمميف بما يتكاءـ مع استعداداىـ
كقدراتيـ كمعمكماتيـ السابقة مف خالؿ تنكيع ىذه األساليب كاأل نشطة كأساليب التقكيـ .
مدخل التدزٓظ املتنآص : Approach Differentiated Instruction
ىك مدخؿ تدريس يقكـ عمى إجراء تعديالت في أحد عناصر التدريس (المحتكل أك
اإلجراءات أك المنتج ) كفقاّ لمصادر التنكع لكؿ متعمـ مف حيث ميكلو كاستعداداتو أك بركفايؿ

التعمـ .

ّفٔنا ٓلٕ بٔاٌ باملصطلشات اليت ّزدت يف التعسٓف .
احملتْٖ : Content
يقصد بو كؿ ما يقدـ لممتعمـ مف معمكمات كمفاىيـ كميارات ك قكاعد كما يرجى
اكتسابو مف قيـ كاتجاىات كميكؿ.
اإلدساٛات : Process
يقصد بيا الخطكات التي سيقكـ مف خالليا المعمـ بتكصيؿ المعمكمة الجديدة
لمتالميذ.
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امليتر : Product
يقصد بو كؿ ما يككف التالميذ قادريف عمى معرفتو كأدائو بعد مركرىـ بالخبرة
التعميمية أك المكقؼ التعميمي.
االضتعداد : Readiness
كيقصد بو الخمفية المعرفية لمتمميذ كمستكل مياراتو.
بسّفآل التعله : Learning profile
الخصائص التي تؤثر في التعمـ لدم التمميذ كالتي تتأثر بأسمكب التعمـ كأنماط
الذكاءات المتعددة،Multiple intelligencesكالجنس كالثقافة لدل المتعمـ.
املْٔل : Interest
كيقصد بيا المكضكعات التي ربما يميؿ التمميذ إلى تعمميا .
كتعرؼ الباحثة مدخؿ التدريس المتمايز إجرائيا بأنو إجراء عممية تمايز ألحد عناصر
التدريس ،كىك محكر اإلجراءات كذلؾ باستخداـ األ نشطة المتدرجة ، Tiered Activites
األسئمة متعددة اإلجابات في ضكء خصائص الطالب المعمـ .حيث تـ تصميـ أساليب التعميـ
لمحتكل مقرر ( العمكـ المتكاممة

) بحيث أف يعمؿ ذلؾ عمى تنمية التحصيؿ المعرفي

كاألداء كالتفكير الناقد ليـ.
التشصٔل : Achievement
ىك الدرجة التي تقيس استيعاب الطالب بعد مركرىـ بخبرات معينة في مكاضيع
محدكدة في اختبارات تحصيمية معان (المقاني ،الجمؿ. ) 9888

كتعرؼ الباحثة التحصيؿ إجرائيا بأنو الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في االختبارات المعدة

عمى المقرر المختار كىك (العمكـ المتكاممة ) .
التفهري الياقد : Critical Thinking
يعرفو (جابر عبد الحميد كأحالـ الباز  )3009 ،بأنو "عممية تقكيمية لممكاقؼ
المختمفة التي تتـ في ضكء محاكاة ك تشتمؿ عمى استنتاجات كاستدالالت تتـ عند المفاضمة
بيف البدائؿ المتاحة في ذلؾ المكقؼ".
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كيعرؼ إجرائيا بأنو الدرجات التي يحصؿ عمييا طالب مجمكعة البحث في مقياس
كاطسكف كجاليبيف لمتفكير الناقد كالمتضمف خمس اختبارات فرعية تتضمف خمس ميارات
مف ميارات التفكير الناقد كىي ( معرفة االفتراضات  -التفسير كتقكيـ المناقشات ،االستنباط
كاالستنتاج) .

خطْات البشح - :
لإلجابة عف تساؤالت البحث كالتأكد مف صحة فركضو سارت خطكات البحث كفؽ الخطكات
التالية -:
 -9إجراء دراسة مسحية لدراسات البحكث العربية كاألجنبية في مجاؿ البحث لالستفادة مف
نتائجيا في مراحؿ البحث المختمفة.
 -3إعداد المكاد التعميمية الالزمة لمبحث كىي-:
 دليؿ الطالبة كالمعمـ لدراسة محتكل مقرر ( العمكـ المتكاممة )المعد كفقا لمتدريس المتمايز. مرشد لمقائـ بالتدريس في محتكل المقرر كفقا لمتدريس المتمايز. -2إعداد أدكات القياس في البحث كتشمؿ -:
 االختبارالمتمايز.

التحصيمي المعرفي لمحتكل المقرر المعد تدريسو كفقان الستراتيجية التعميـ

 اختبار كاليفكرنيا لميارات التفكير الناقد كالذم صمـ لقياس مستكم التفكير الناقد لممرحمةالثانكية كما بعدىا.
 -3اختيار عينة البحث مف طالب كمية التربية الفرقة الرابعة شعبة الفيزياء
 -4تطبيؽ أدكات البحث عمى مجمكعة البحث الضابطة كالتجريبية تطبيقا قبميا.
 -5تدريس المقرر المختار باستراتيجية التدريس المتمايز لمجمكعة البحث التجريبية،
كتدريس نفس المقرر لممجمكعة الضابطة كذلؾ بالطريقة التقميدية.
 -6تطبيؽ أدكات البحث عمى طالب المجمكعتيف تطبيقا بعديا بعد االنتياء مف تدريس
المقرر.
 -7معالجة البيانات إحصائيا لمتكصؿ إلى النتائج.
 -8مناقشة النتائج كتفسيرىا.
 -90تقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء ما أسفرت عنو نتائج البحث .
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اإلطاز اليظسٖ للبشح - :
التدزٓظ املتنآص :
ىك مدخؿ منظكمي لتخطيط المنيج كالتدريس لممتعمميف المتنكعيف دراسيا ،فيك
طريقة لمتفكير في الفصؿ الدراسي لتحديد ىدفيف ىما احتراـ حاجات كؿ متعمـ ،كتقييـ قدرة
كؿ تمميذ عمى التعمـ ( . )Tomlinsom &Eidsan ,2003.3
كىك مدخؿ لمتعرؼ عمى االحتياجات التعميمية المختمفة لممتعمميف كمراعاتيا،
كالتعرؼ عمى ميميـ كأنماط تعمميـ أيضا ،كتنكيع التدريس يتطمب مشاركة الدارسيف أنفسيـ
في عمميات اختبار المكاد التعميمية كالتخطيط ليا كاتخاذ الق اررات بشأف تنفيذىا كتنظيميا
(حمدم الصباع . ( 3090،383
كيرم ( )Cordy, 2005,13أف التدريس المتمايز ىك مدخؿ يم ّكف المعمميف مف

التخطيط استراتيجيا لمقابمة احتياجات كؿ تمميذ .

كىك " مدخؿ تدريس يقكـ عمى إجراء تعديالت في أحد عناصر التدريس (المحتكم أك
اإلجراءات أك المنتج ) كفقاَ لمصادر التنكع داخؿ كؿ متعمـ في الفصؿ الدراسي مف حيث
ميكلو" (حاتـ محمد . )3094،238،

كيرم ( )Coojnough, 2010

(  )Moorehansem,2012أف التدريس

المتمايز يتـ عف طريؽ التغيير فيأخذ العناصر اآلتية :
(المحتكم ،أك اإلجراءات أك المنتج بناء عمى استعداد )(Readinessأك ميكؿ
( )Interestsأك بركفايؿ التعمـ (  )Learning Profileالتمميذ .فيك مدخؿ تدريسي
يقكـ عمى التعرؼ عمى االحتياجات المتنكعة لممتعمميف كمدم استعدادىـ لمتعمـ كتحديد
اىتماماتيـ المختمفة ثـ االستجابة ليذه االختالفات في االحتياجات كاالستعدادات كاالىتمامات
مف خالؿ عناصر عممية التدريس ( إيماف عبد العاؿ  ، )943 ،3092،كمف خالؿ
التعريفات السابقة يمكف تحديد خصائص مدخؿ التدريس المتمايز.
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خصاٜص مدخل التدزٓظ املتنآص - :
فرصا الختيار ما يركنو مناسبا
 -9يكفر لممتعمميف العديد مف مصادر التعمـ مما يتيح ليـ ن
لتطبيؽ احتياجاتيـ.
 -3يتطمب مف المعمـ أف يعدؿ في عناصر المنيج (المحتكل أك اإلجراءات أك المنتج)
لمتكافؽ مع خصائص المتعمميف.
 -2يتطمب مف المعمـ تصميـ خطط تدريسية كفؽ استعدادات أك ميكؿ أك بركفايؿ التعمـ
الخاص بكؿ متعمـ.
كما يشير كؿ مف (  )Tonlinson et.al . Tomlinson 2001إلى أف
خصائص التدريس المتمايز منيا -:
 -9األ نشطة في التدريس المتمايز محكريف -:
-

المحكر األكؿ يعتمد نجاحو عمى العمؿ كفريؽ كال يقتصر نجاحو عمى المعمـ كحده .

-

المحكر الثاني متمركز حكؿ التمميذ أم أف األ نشطة تبنى عمى استعدادات كميكؿ
كقدرات كأساليب التعمـ لمتالميذ .

 -3تصميـ األ نشطة في التدريس المتمايز لجميع الطالب بحسب الفركؽ الفردية التي
خاصا بذكم االحتياجات أك المكىكبيف.
بينيـ ،كليس
ن

مبادئ التدزٓظ املتنآص - :

يعتمد ىذا النكع مف التدريس عمى المبادئ اآلتية (ككثر

ككجؾ

كأخركف

-: ) 3007،26.32
 -9المعمـ ىك منسؽ كميسر لعممية التعميـ ،كالمتعمـ ىك مف أىـ محاكر العممية التعميمية.
 -3المعمـ لديو فكرة كاضحة عف الميـ في المادة الدراسية ،كيراعي الفركؽ بيف المتعمميف
كيقدرىا كيبني عمييا.
 -2المتعمـ كالمعمـ متعاكناف في عممية التعمـ كيعمالف معا بشكؿ مرف.
 -3التقكيـ كالتعميـ شيئاف متالزماف كالتقييـ الشامؿ كالمستمر كسيمة الكتشاؼ احتياجات
الطالب .
 -4المشاركة االيجابية كالفعالة بيف جميع المتعمميف في العمؿ تتميز باالحتراـ المتبادؿ
بينيـ ( كاركؿ تكمميسكف .)96-99 ،3004،
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مربزات تطبٔل التدزٓظ املتنآص - :
ىناؾ العديد مف المبررات التي دعت إلى تطبيؽ التدريس المتمايز في التعمـ منيا
): )Tomlinson,2001,11
 -9مساعدة المعمـ في النظر لمطالب كفؽ االختالؼ كالتبايف بينيـ.
 -3التنكيع في مجاالت اكتساب الخبرات التعميمية لتقميؿ التبايف األ كاديمي بيف المتعمميف
.
 -2حؿ مشكالت زيادة أحجاـ الفصكؿ كقمة االمكانات كالمشكالت المدرسية التي تؤثر
سمبيا عمى نكاتج تعمميـ .
 -3مساعدة كؿ المتعمميف عمى اختالؼ مستكياتيـ لتحقيؽ أقصى درجات التفكؽ في
ضكء قدراتيـ ( .ككثر ككجؾ ك أخركف .)27,3007

دّز املعله ّاملتعلنني يف التدزٓظ املتنآص - :
دّز املعله :
 يراعي قدرات كميكؿ كأنماط تعمـ تالميذه كيعد لذلؾ األدكات المناسبة. يركز عمي األفكار األساسية كيعدؿ المحتكل كالعممية كالنكاتج. ييتـ بتقييـ االنجازات الخاصة بكؿ تمميذ حتى يتعرؼ عمى احتياجاتو. -يشرح فمسفة التدريس مف أكؿ يكـ في الدراسة ( ككثر ككجؾ ك اخركف .)34,3007

دّز املتعله :
كترم ( ككثر ككجؾ ك اخركف  )35,3007أف دكر المتعمـ يتمخص في التالي -:
 يستخمص أىداؼ التعمـ كما يدكر في الفصؿ كيتقبؿ فكرة اختالؼ المياـ كاأل نشطة التييقدميا المعمـ.
 يتعكد عمى كثرة كتنكع عمميات التنظيـ كأساليبو. يعرؼ المتعمـ الثقة بنفسو كبمقدرتو عمى تحقيؽ ما يطمب منو مف أعماؿ كيقبؿ التحدمكيبذؿ الجيد لالرتقاء.
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ننا ٓس( ٚناّل تْملٔػٌْ - :)12، 2002
 أف المتعمـ يقدـ معمكمات تشخيصية تساعد في عممية صناعة الق اررات . يستخدـ المتعممكف الكقت بفاعمية كيبينكا لممعمميف معرفة إف كانت الميمات صعبة أـسيمة ،كمتى يحتاجكف إلى المساعدة.

خصاٜص التالمٔر اليت متهً عل ٙأضاضَا إدسا ٛالتنآص يف التدزٓظ - :
 -9االضتعداد : Readiness
كىك يشير إلى معرفة التمميذ كفيمو كمياراتو المرتبطة بمكضكع التعمـ ،كىك يتأثر
بكفاءة التمميذ المعرفية كتعممو السابؽ كخبراتو الميدانية ،كاتجاىاتو نحك المدرسة
( .)44,2005, Corleyكاليدؼ مف إجراء التمايز في ضكء استعداد التالميذ .
 -3املْٔل : Interests
كتنشأ مف المكضكعات التي تثير حب االستطالع كالشغؼ لدم المتعمميف ،كالتي تجعميـ
يبذلكف الكقت كالجيد لمتعمـ عف تمؾ المكضكعات

(.)44,2005, Corley

كاليدؼ مف تمايز التدريس كفؽ ميكؿ المتعمميف ىك مساعدتيـ عمى اال تصاؿ بالمعمكمات
الجديدة كفيميا كتمكنيـ مف الميارات عف طريؽ ربطيـ بأشياء مثيرة كجذابة
(.) Tomilnson ,Eidson 2003,3
كيمكف التعرؼ عمى ميكؿ المتعمميف كذلؾ عف طريؽ -:
أ -تطبيؽ استطالع لمميكؿ ،كما يمكف لممعمـ أف يساؿ المتعمميف عف ميكليـ المفضمة
في مكضكعات معينة ،ثـ يحاكؿ دمج ىذه الميكؿ في دركسيـ ( (The Acess
Center, 2002, 5
ب -مراجعة ممؼ اال نجاز كاألعماؿ السابقة لكؿ متعمـ ،ك مالحظة تفضيالت المتعمميف
عندما تعطى فرصة لالختيار ).(Decandido,2006,6

- 263 -

استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد ..............................................

 -2بركفايؿ التعمـ : Leaning profile
بركفايؿ المتعمـ يشير إلى الكيفية التي يتعمـ بيا المتعمـ بصكرة أفضؿ
(.)44,2005,Corley
كييدؼ إجراء التمايز كفقا لبركفايؿ التعمـ إلى مساعدة المتعمميف عمى التعمـ
بالطريقة األفضؿ بالنسبة ليـ ،كتتنكع الطرؽ التي يتعممكف مف خالليا الشكؿ
الفعاؿ).(Tomlinson Dson 2003,4
كيرل ( )Tomlinson ,Imbeau ,2010,11أف ىناؾ أربعة عكامؿ تؤثر في بركفايؿ
التعمـ -:
أ -أضلْب التعله : Learning style
كيقصد بو السياؽ المفض ؿ لمتعمـ لدل المتعمميف ( التعمـ الفردم أك المجمكعات
الصغيرة ،مكاف ىادئ أك حجرة مضيئة أك حجرة ضكء خافت) ...
ب -امناط الرنا: Intelligence preferences ٛ
كيقصد بيا أنماط الذكاءات المتعددة كفقا لنظرية جاردنز كالتي تشمؿ  ( :الرياضي
المنطقي – المغكم – المكاني الحركي – الجسدم – المكسيقي )....
ج -الجنس  (: Genderذككر ك إناث )

د -الجكاف٘ Culture
ّميهً التعسف عل ٙبسّفآل التعله لدٖ التالمٔر ّذلو عً طسٓل -:
-

تطبيؽ أحد مقاييس الذكاء المتعددة.

-

مالحظة الطريقة التي يتعمـ بيا التالميذ بشكؿ أفضؿ.

-

تكجيو سؤاؿ مباشر لمتالميذ مثؿ  :ما الطريقة التي يحب أف يتعمـ بيا ؟ ثـ يعطي
التالميذ إجابات يختار منيا مثؿ-:

 أحب أف أعمؿ ( بمفردم – مع زمالئي – مف خالؿ مجمكعة ).
 أحب أف ( أصمـ خطكاتي بنفسي – اتبع خطكات كصفية كمحدكدة).
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عياصس التدزٓظ اليت ميهً إدسا ٛعنلٔ٘ التنآص بَا - :
 -9احملتْ: Content ٚ
كيقصد بو المعارؼ كالمفاىيـ كالميارات التي نريد أف يتعمميا المتعمـ
(.( Tomlin son ,Imbau,2010.15
كالمحتكم الفعاؿ ىك الذم يتكافؽ مع تطكر نمك الفرد في المدة التي تسمح بو
مرحمة نمكه ،كعند إجراء عممية تمايز المحتكل يجب أف نركز عمى األبعاد األساسية
لممحتكل كالتي تحقؽ نتائج التعمـ المرجكة .المتعمميف يميمكف إلى نسياف المعمكمات
التفصيمية لذا فإف اختيار نكع المعمكمات المقدمة لممتعمميف يساعد عمى تقميؿ الكقت
كالجيد (. )Pham,2012,16

ّميهً إدسا ٛعنلٔ٘ التنآص للنشتْ ٚبعدٗ طسم ،ميَا - :
-

اختٔاز احملتْ: ٚ
بعد تحديد األفكار الرئيسية في مكضكع التعمـ يمكف لممعمـ تقديـ المعمكمات الشارحة

لتؾ األفكار الرئيسية كعرض المحتكل بأكثر مف طريقة .
-

الْقت الالشو لتعله احملتْ: ٚ
يسمح لمتالميذ بالتعمـ بسرعات تتناسب مع قدرات المتعمميف ( ككثر ككجمو كاخركف

.)934,3007
-

ضبط احملتْ ٚأّ إثساؤِ :
فيو يتـ اختصار بعض المعمكمات المكجكدة بالمحتكل عمى أال تمس الفكرة أك

األفكار األساسية المطمكب تعمميا في ىذا المكضكع  ،كتستخدـ ذلؾ كقتما يبدم بعض
مبكر لممكضكع محؿ الدراسة ،لذا ينبغي أال يضيع كقتيـ في دراسة
استعدادا نا
المتعمميف
ن
معمكمات كميارات ىـ بالفعؿ يتقنكنيا ،كليذا فنحف نحاكؿ أف نختصر الجيد في التأكد
مف إتقانيـ أساسيات المكضكع ،ثـ نعطييـ أنشطة إثرائية تمكنيـ مف اكتشاؼ تفاصيؿ
أكثر عمقا كاتساعا حكؿ ذلؾ المكضكع (.)Wormeli ,2007,90
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-

تكٔٔه احملتْٖ بأغهال خمتلف٘ :
يمكف تقديـ المكاد المقررة في صكرة مست كيات قرائية مختمفة أك بطرؽ مسجمة ،اك

تقدـ األفكار في صكرة مسمكعة كمرئيو أك إعطاء حقائب تعميمية  ،كما يمكف تقديـ
مجمكعات صغيرة أك متماثمة القدرات إلعادة تدريس األفكار التي قد يجد فييا بعض التالميذ
صعكبة أك عمؿ إثراء لميارات التفكير لدم التالميذ المتقدميف ،فبعد التدريس المبدئي Initial
 Instructionلتقديـ المعمكمات األساسية في المكضكع الدراسي ،يقكـ التالميذ باستخداـ
البحث اإلضافي المرتبط بالمكضكعات التي يختاركنيا ( )Moor & Hansen , 2012,42
 -3اإلدساٛات : Process
يقصد بيا الطريقة التي يتـ تعمـ المحتكم بيا ،بمعني آخر األ نشطة التي تساعد
التالميذ عمى الفيـ كاكتساب المفاىيـ كالميارات التي يتـ تعميميا ) (Corley,2005,14
كما يعرفيا (أحمد عبد الكىاب ) 574 ،3090بالخطكات التي يقكـ مف خالليا المعمـ
بتكصيؿ المعمكمة الجديد لمتالميذ ،أك بمعني آخر اإلجراءات كاألساليب ككسائؿ اإليضاح
كاأل نشطة المختمفة.

ّميهً إدسا ٛالتنآص يف اإلدساٛات عً طسٓل - :
األىػط٘ املتدزد٘ : Tiered Activities

-

كىي أنشطة تدكر حكؿ نفس المفاىيـ كالميارات ػكلكنيا تتدرج في مستكيات الدعـ
المقدمة لمتالميذ أك التعقيد أك التحدم ) )Decandido& Bergman,2006,7كيستخدـ
حينما يككف ىناؾ تالميذ تختمؼ مستكياتيـ المعرفية أك الميارية كيدرسكف نفس المفاىيـ
كيتعممكف أداء ميارات معينو ،لذلؾ يقكـ المعمـ بتصميـ أنشطة متدرجة كمختمفة المستكيات،
بحيث يبدأ كؿ تمميذ مف النشاط المالئـ لمستكاه كيتدرج في األ نشطة كفؽ سرعتو.
-

خميط مف األنشطة الفردية كالمجمكعات الصغير ،كالتعمـ الجماعي لمفصؿ كمو

،كاالختالؼ في طكؿ الكقت المتاح لمتالميذ إلكماؿ األنشطة ،كما ينبغي أف تعطى الفرصة
لمتالميذ الختيار مصادر تعمميـ الخاصة ()Moor &Hansen,2012,42
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امليتر (خمسدات التعلٔه) : Product

-2

المنتج التعميمي ىك كؿ ما يككف التالميذ قادريف عمى معرفتو كأدائو بعد مركرىـ
بالخبرة التعميمية أك المكقؼ التعميمي ،كتمايز المنتج التعميمي يقصد بو الطريقة التي يثبت
بيا المتعمـ أنو استكعب المعرفة الجديدة اك المادة التعميمية (. )Pham,2012- 16
كيمكف إجراء التمايز في المنتج عف طريؽ -:
استخداـ أ شكاؿ متعددة مف التقييـ مثؿ ( كتابة تقارير  ،أك اجتياز اختبارات أك

-

إلقاء كممة أك عرض بيانات أك إجراء مقابمو  ،كما أف التقييـ يمكف أف يجرم بصكرة مستمرة
(قبؿ  -اثناء

 -بعد ) عممية التدريس كيرتبط بو تغذيو راجعة فكرية لمتالميذ (أحمد

عبدالكىاب .( 575 ، 2010
كفي ىذه الحالة يستخدـ المعمـ مقاييس التقدير المتدرجة  Rubricsلتقييـ جيكد
التالميذ مع تشجيع التالميذ عمى اختيار الطريقة التي يريدكف التعبير بيا عما تعممكه مف
الدراسة ()Moor & Hansen ,2012-42

عكبات ّسلْل تْادُ التدزٓظ املتنآص- :
يذكر )  )Corly ,2005,15أف ىناؾ مجمكعة مف التحديات ربما تكاجو مدخؿ التدريس
المتمايز ،تتمثؿ في التالي :
أ-

الكقت  :يعتبر التحدم األكبر في استخداـ مدخؿ التدريس المتمايز ىك الكقت ،األمر
يحتاج إلى كقت طكيؿ مف حيث تقييـ احتياجات كميكؿ ،كمستكم استعدادات
المتعمميف ،ككذلؾ لتحديد المفاىيـ الرئيسية ،كتنظيـ األسئمة كتصميـ األنشطة
المناسبة لكؿ متعمـ.

ب -إدارة الفصؿ  :كالتحكؿ في دكر المعمـ مف مكزع لممعرفة إلى ميسر لمتعمـ .
ج -حاجة المعمميف لمتدريب عمى استخداـ االستراتيجيات المناسبة ،التي قد تككف جديدة
عمييـ .
كيرم ( )Corley ,2005-15أف السبيؿ الكحيد لمعالجة كؿ ىذه العقبات يتـ مف
خالؿ التطكير الميني الفعاؿ لممعمميف الذم يشجعيـ بقكة عمى تطبيؽ تمؾ الميارات ،ثـ
تقديـ التدريب ليـ في جميع مراحؿ عممية التحرؾ نحك التمايز كمدخؿ لمتدريس.
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كقد سعت دراسة ( )Logan ,2011إلى

التعرؼ عمى مستكم كعي المعمميف

بالمدارس المتكسطة بكالية جكرجيا بالتدريس المتمايز كتطبيقيـ لو في فصكليـ ،كتكصؿ
إلى أف برامج اإلعداد الجامعي ناد ارن ما تيتـ بتناكؿ مكضكع التدريس المتمايز ،كما لكحظ
عدـ التشجيع مف قبؿ المشرفيف التربكييف ليـ عمى التدريس المتمايز كما لـ تتح ليـ إال

فرص نادرة لرؤية كيفية تنكيع المياـ داخؿ الفصؿ ،كاعتبرت الدراسة أف الجانب اآلخر مف
تمؾ المشكمة يقع عمى عاتؽ المدارس العامة التي ينبغي أف تتحمؿ مسئكلية تدريب المعمميف
كامدادىـ بمصادر التعمـ التي تساعدىـ عمى تنفيذ التدريس المتمايز ،كاعطائيـ الكقت
لمناقشة تمؾ العممية .
كقد قاـ ( )Chamberlin, 2011بدمج فنيات التدريس المتمايز في محتكم مقرر
الرياضيات لمتالميذ كذلؾ لمتغمب عمى الصعكبات المحتممة التي تكاجو المعمميف في استخداـ
التدريس المتمايز في تمبية االحتياجات المتنكعة لممتعمميف .كقد تكصمت دراسة ( Holmes
 ),2008أف تدريب المعمميف عمى التدريس المتمايز بغرض مساعدتيـ في كيفية التكيؼ
عمى المنيج الدراسي ليستفيد كؿ متعمـ كفقنا لقدراتو ،كقد اتضح التالي -:
-

التدريس المتمايز كفرصو لمتنمية يمكف أف يتحقؽ عف طريؽ التميز في االستراتيجيات

التدريسية
-

المعممكف قد يستخدمكف استراتيجيات التدريس المتمايز بدكف معرفتيا.
المعممكف يعتقدكف أف تدريبيـ كتعمـ طالبيـ قد تحسف بعد استخداميـ التدريس
المتمايز كاستراتيجيات تعميمية .

اضرتاتٔذٔات التدزٓظ املتنآص - :
تزداد أىمية التدريس المتمايز ككنو يقكـ عمى التكامؿ بيف االستراتيجيات التدريسية
المختمفة كتعد تمؾ االستراتيجيات تمبية لالحتياجات التعميمية المتنكعة لممتعمميف ،كيتكقؼ
اختيار االستراتيجيات المناسبة مجمكعة ضكابط مرتبطة بخصائص المتعمميف كاستعدادىـ
كاألىداؼ التعميمية ككذلؾ اإلمكانيات المتاحة كالزمف المناسب باإلضافة إلى ما يتضمنو
المعمـ مف ميارات عند تطبيؽ االستراتيجيات المختمفة (كاركؿ تكممينسكف ،)67,3004
( ككثر ككجؾ كآخركف. (119-143,2008

- 266 -

استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد ..............................................

ّمً أمجل٘ ٍرِ االضرتاتٔذٔات -:
 األىػط٘ املتدزد٘ : Tiered Activitiesتستخدـ عندما يريد المعمـ أف يتأكد أف الطالب ذك االحتياجات التعميمية المتباينة
يعممكف عمى نفس األفكار ا ألساسية كيستخدمكف نفس الميارات األساسية  .حيث يتـ تقديـ
نفس النشاط لجميع الطالب لكف مع تعدد منافذ كصكؿ ذات درجات متفاكتة في الصعكبة .
 األىػط٘ الجابت٘ : Anchor Activitiesكىي نكع مف األ نشطة التي يصمميا المعمـ في ضكء أىداؼ كمحتكل المنيج كلكؿ
نشاط أىداؼ محددة ،كيراعى في تصميميا أف تتنكع في مستكاىا لتناسب احتياجات التالميذ
المختمفة كتتصؼ األ نشطة بأنيا مستمرة  ،أم ليست نشاطا يتـ في بضع دقائؽ لكنو يتشكؿ
في حصص متتالية ،كيمكف لمتمميذ العمؿ في كاحد مف ىذه األنشطة بمفرده أك مع زمالئو،
كفيما يكمؼ المعمـ عددا مف الطالب بعمؿ بعض األ نشطة ،بينما يعمؿ باقي الطالب مع
المعمـ مباشرة .
 الدزاضات املدازٓ٘ : Orbital Studiesكىي أبحاث مستقمة تستغرؽ عمكما مف ثالثة إلى ستة أسابيع ك تدكر حكؿ احد
مكضكعات المنيج ،الذم يختاره الطالب كيعممكف بتكجيو كتدريب مف المعمـ الكتساب مزيد
مف الخبرة عف المكضكع كمساعدتيـ في التحكؿ إلى باحثيف مستقميف .
 اجملنْعات املسى٘ : Flexible Groupingكفييا كؿ طالب في الفصؿ عضك في مجمكعات مختمفة يمايزىا المعمـ أك الطالب
متغير تبعا لممكقؼ التعميمي ،فقد تككف المجمكعات
نا
أنفسيـ ،حيث يككف تشكيؿ المجمكعات
متجانسة االستعدادات أك االىتمامات،أك قد يككف أفراد المجمكعة مختمفيف في أساليب
التعمـ أك المعمكمات عف المكضكع المطركح ،أك قد يتيح المعمـ أحيانا الفرصة لمطالب
لتشكيؿ المجمكعات التي يرغبكف العمؿ بيا .
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 االضتكصا ٛالػبهٕ : The Origin Of Web Questىي طريقة تدريس جديدة تعكد فكرتيا الى بيرني دكج ك تكـ مارش ( Mach ,and
 )Dodge 1995تعتمد عمى االستقصاء كالتساؤؿ كالدراسة كاالكتشاؼ كتيدؼ إلى تنمية
القدرات الذىنية المختمفة (الفيـ – التحميؿ – التركيب – التقكيـ ) لدل المتعمـ كتعتمد جزئيا
أك كميا عمى المصادر االلكتركنية المكجكدة عمى الكيب كالمجالت كالكتب كاألقراص المدمجة
أك أم مصادر أخرل Halat )Dodge ,somthoughts abutwebquest ,1997(.
)),E, 2008
كباستعراض الباحثة لمد ارسات السابقة في مجاؿ التدريس المتمايز كجدت أنو يمكف
تحقيؽ العديد مف مخرجات التعمـ المستيدفة ،كأكد ذلؾ العديد مف الدراسات السابقة منيا -:
 نتيجة دراسة (  )Ferrier,2007كالتي أ شارت نتائجيا إلي فاعمية استراتيجيات التدريسالمتمايز في تنمية التحصيؿ األ كاديمي لطالب الصؼ الثالث االبتدائي في العمكـ كأكضحت
بضركرة تدريب المعمميف في كؿ المستكيات عمى التدريس المتمايز لخدمة تالميذىـ.
 تكصمت نتائج دراسة ( )Simpkins, et.al,2009إلى ارتفاع شعكر طالب كمعمميالمجمكعة التجريبية بالرضا عف مدخؿ التدريس المتمايز المستخدـ في تدريس العمكـ
لطالب الصؼ الخامس عف طريؽ األ نشطة المدرجة.
 كتشير نتائج دراسة (  )Chamberlin & power 2010إلى فاعمية استراتيجياتالتدريس المتمايز في تعزيز فيـ طالب الجامعة لمرياضيات.
 دراسة ( )Good nough ,2010كالتي ىدفت إلي تدريب المعمميف قبؿ الخدمة عمىالتدريس المتمايز كتنمية فيميـ لو كمدخؿ لمتنكيع في التدريس بيدؼ تطكير أدائيـ
الميني ،كاعتمد جمع البيانات عمى المالحظة الصفية ،ككافة سجالت الطالب كالمقابالت،
كقد أكضح المعممكف التحديات التي تكاجو التدريس المتمايز في عممية التدريس.
 دراسة ( )Bogan et .al ,2012التي اىتمت بإعداد نمكذجModel(DIM

بكجماف

B

 )Bogman Diffrerentiated Instructionلمتكامؿ بيف منيج

العمكـ كالدراسات االجتماعية كالقراءة في ضكء التدريس المتمايز ,كقدمت إرشادات عف
كيفية استخداـ ىذا النمكذج في التدريس لتحقيؽ ىدؼ تكامؿ العمكـ كمراعاة التبايف بيف
التالميذ.
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 دراسة ( )Huogn,2012التي أكدت أف التدريس المتمايز أصبح ضركرة ممحة بالفصكؿالدراسية بالتعميـ العالي ،ليس فقط لمراعاة أساليب تعمـ الطالب كخمفياتيـ السابقة ،كانما
أيضا لمراعاة استعدادىـ لمتعمـ .كقد اقترحت الدراسة عدة استراتيجيات لتحقيؽ التدريس
المتمايز مثؿ  :عمؿ تعديالت عمى المحتكم العممي ،المنتج ،تعزيز التعاكف كاالستقاللية
في التعمـ .
 كما اىتمت دراسة ( )Konstantinou, et. al ,2013بعمؿ بحث إجرائي مف خالؿفريؽ مف معممي الرياضيات كخبير بتطكير المنيج كذلؾ

لتدريس التفاضؿ كالتكامؿ

لطالب السنة األكلى بكمية اليندسة بأحدم جامعات قبرص في بيئة تعمـ قائمة عمى
التدريس المتمايز ،كأ شارت النتائج أف التدريس المتمايز لو أثر ايجابي عمى مشاركة
الطالب كدافعيـ كتحسيف فيميـ لمناىج التفاضؿ الصعبة .
 كىدفت دراسة (  )Tulbure ,2013إلى قياس فاعمية التدريس المتمايز عمى األداءاألكاديمي لدم الطالب المعمميف بالمستكم الثاني في كمية العمكـ التربكية بركمانيا ،حيث
تـ تمييز الطالب كفؽ أساليب تعمميـ كأشارت النتائج لحدكث تحسف كبير في النتائج
األكاديمية لمطالب.
 دراسة (مسفر المالكي )3092 ،كالتي ىدفت إلي تقكيـ األداء التدريسي لمعممي التربيةاإلسالمية في المرحمة االبتدائية في ضكء التعميـ المتمايز ،كقد أشارت النتائج إلي أف
درجة تمكف المعمميف مف ميارات استراتيجية التعمـ المتمايز متكسطة ،كأكصت بضركرة
تدريب المعمميف عمى ىذه استراتيجية.
 دراسة ( )Watts ,et.al 2013كالتي ىدفت إلي عرض مداخؿ التدريس المتمايز التيتمكف المعمميف مف مقابمة االىتمامات كاالحتياجات المختمفة لمطالب داخؿ الصفكؼ ،كقد
ناقشت الدراسة الدكر الذم يمعبو التدريس المتمايز في احتراـ التنكيع بيف الطالب كقد
خمصت نتائجيا بالخصائص العامة لمتمايز الفعاؿ.
 دراسة (مركره الباز  )3093،كالتي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ التعمـ المتمايزفي تنمية التحصيؿ كبعض عادات العقؿ لدل تالميذ المرحمة االبتدائية في مادة العمكـ،
كقد أشارت النتائج إلى فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ المتمايز في تحصيؿ التالميذ،
كأكصت بضركرة تدريب المعمميف عمى استخداـ استراتيجية التعمـ المتمايز في التدريس .
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كيتضح مف العرض السابؽ كمف خالؿ ما قدمت الباحثة في اإلطار النظرم الخاص عف
مدخؿ التدريس المتمايز ،أف ىناؾ اتجاه قكم يؤكد عمى أىمية النظر إلى احتياجات
المتعمـ كذلؾ كأساس لتصميـ التدريس ،كما أف لكؿ متعمـ خصائص (ميكؿ – استعداد –
بركفايؿ التعمـ ) تميزه عف غيره مف التالميذ داخؿ الفصؿ الكاحد ،ك لذلؾ ظير مدخؿ
التدريس المتمايز.
حيث ينظر عمى مدخؿ التدريس المتمايز عمى أنو بني عمى فمسفة التدريس كليس
عمى استراتيجية تدريسية معينة ،كمف خالؿ عرض استراتيجيات متنكعة لمتدريس المتمايز
نجد أف ىناؾ خطكط عريضة لمتمايز الجيد كالذم يمكف أف يؤدم إلى التدريس الناجح
ألنكاع متعددة مف الطالب ،كما لكحظ أف الدراسات السابقة التي اىتمت بقياس فاعمية
التدريس المتمايز عمى بعض المتغيرات منيا التحصيؿ كاألداء الميارم كالميني لمتدريس،
كمع فئات متنكعة منيا تالميذ المرحمة االبتدائية كطالب الجامعة ،كقد أجمعت عمى أىمية
ىذا النكع مف التدريس في تحسيف مستكم التعميـ ،حيث أنيا اىتمت بالمتعمميف.
كقد ا ىتمت الدراسة الحالية بقياس أثر مدخؿ التدريس المتمايز عمى طالب الجامعة
مف فئات مختمفة كمتباينة في االستعداد حيث لـ تتطرؽ الدراسات العربية إلى دراسة فاعمية
التدريس المتمايز عمى التحصيؿ كالتفكير االبتكارم لدل طالبات كمية التربية مف خالؿ دراسة
مقرر ( العمكـ المتكاممة
الفيزياء.

ىاما مف متطمبات التربية العممية لمعمـ
) حيث يعد
ن
متطمبا ن

كىذا مطمب مف ناحية دمج العديد مف االستراتيجيات التدريسية الجديدة في شكؿ
مبتكر أك ذم معنى ليناسب احتياجات الطالبات المتنكعة ،كذلؾ الف الدراسات السابقة أكدت
جيدا ىك الذم يتمركز حكؿ العناصر األساسية لممنيج ،كلكف مع
أف الفصؿ الدراسي المتمايز ن
تعديؿ ىذه العناصر لتناسب حاجات المتعمميف المتنكعة.
كقد استخدمت الباحثة طريقة االستقصاء الشبكي التي تعكس فكرة التدريس المعاصر
الذم يعتمد عمى دمج التكنكلكجيا في التعميـ كالتعمـ ليتحقؽ الترابط بينيـ مف خالؿ استثارة
دافعيتو كرغبتو في االستزادة مف المعرفة .
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التفهري الياقد - :
تعقيدا ،نظ ار ال رتباطو بسمككيات عديدة
يعد التفكير الناقد مف أكثر أشكاؿ التفكير
ن
كالمنطؽ ،كحؿ المشكالت ،كاالرتباط الكصفي بالتفكير المجرد ،كالتفكير التأممي مف حيث
تشابيو في العديد مف الخصائص كما أف عمماء النفس كالتربية يكلكف اىتماما كاضحا لمثؿ
ىذا النكع مف التفكير ،نظ ار لما بو مف انعكاسات في عممية التعمـ كالقدرة عمى حؿ المشكالت،
اضحا في مجاالت التعميـ
كقد بدا االىتماـ بيذا النكع مف التفكير في السنكات األخيرة ك ن
المختمفة مف مرحمة ما قبؿ المدرسة حتى مرحمة التعميـ الجامعي (العتكـ كالجراح كبشاره
-3006،ص ( ، )69صالح محمد عمى كنكفؿ .)329-35 ،3006
كالتفكير الناقد ىك تفكير تأممي استداللي تقييمي يتضمف مجمكعة مف
االستراتيجيات كالعمميات المعرفية المتداخمة كالتفسير ،كالتحميؿ ،كالتقييـ ،كاالستنتاج بيدؼ
األداء ،كالمعتقدات ،كاألدلة ،كالبراىيف ،كالمفاىيـ ،كاالدعاءات التي تـ االستناد إلييا عند
إصدار حكـ ما أك حؿ مشكمة ما أك صنع

قرار مع األخذ بعيف االعتبار كجيات نظر

اآلخريف ،كما أكردت (إيماف عبد الفتاح  )95-90،3099أف التفكير الناقد ىك ذلؾ التفكير
الذم يعمؿ عمى تقيـ مصداقية الظكاىر كالكصكؿ إلى أحكاـ منطقية مف خالؿ معايير كقكاعد
محددة ،محاكنال تيذيب الذات كابراز درجة مف الحساسية نحك المكقؼ كالسياؽ الذم يرد مف

أجؿ حؿ مشكمة ما أك فحص كتقييـ الحمكؿ المطركحة أماـ الفرد ،كقد أشار (عطا حسف
كصابر أبك ميدم  ) 3099،أف الكثير مف الدراسات العربية كاألجنبية أكضحت أنو يمكف
تنمية التفكير الناقد مف خالؿ تدريس المكاد الدراسية المختمفة كامكانية تدريب الطالب عمى
التفكير الناقد ،كلكف ليس بتكفير المعرفة بؿ البد مف تدريب الطالب عمى الميارات.
أىمية تعمـ التفكير الناقد -:
اتفؽ كؿ مف (الشقيرات )، )3006,العفكف )73-79 ،3093،عمى أف أىمية
التفكير الناقد تكمف فيما يمي -:
-

يحكؿ عممية اكتساب المعرفة مف عممية خاممة إلى نشاط عقمي يؤدم إلي إتقاف أفضؿ
لممحتكل المعرفي ،كفيـ أعمؽ لو.

-

يكسب الطمبة تعميالت صحيحة كمقبكلة لممكاضيع المطركحة في مدل كاسع مف
مشكالت الحياة.
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-

يساعد عمى قبكؿ النقد كاالستفادة مف ممحكظات اآلخريف حكؿ ما يطرح.
كيرل (العتكـ كاخريف ( ،)83-78,3006ابراىيـ  ) 79, 3006أف تعميـ التفكير

الناقد يمكف أف يحقؽ الفكائد التالية-:
-

يكسب الطمبة منيجية في دراسة الكثير مف المكاد ،كالمنطؽ كاألدب ،كالفف ،كالتاريخ
بحيث يستطيع الفرد تقييميا كدراستيا مكضكعيا.

-

يسيؿ تحصيؿ االستفادة القصكل مف التكنكلكجيا الحديثة كاألدكات ك كسائؿ االتصاؿ.

-

يعد مدخال مبك ار لمتقميؿ مف الجنكح األخالقي ،كالتقميؿ مف فرص الجريمة؛ ألف ىذا
التفكير يعد الفرد معرفيا إلدراؾ العدالة كاألمف كالمسؤكلية كغيرىا مف المفاىيـ .

-

تحسيف تحصيؿ الطمبة في مختمؼ المكاد الدراسية .

-

تحسف مف قدرة الفرد عمى التعمـ الذاتي ،كيساعده عمى البحث الجاد في الكثير مف
األمكر.

-

يشجع عمى ممارسة ميارات كثيرة مف ميارات التفكير ،كميارة حؿ المشكالت ،كميارة
التفكير المتشعب ،كالتفكير اإلبداعي .

خصاٜص التفهري الياقد - :
يتميز التفكير الناقد بالخصائص التالية كما أكردىا (المزاـ -: ) 53 ،3007
-

التفكير الناقد عممية كليس نتاجا فقط.

-

يتغير التعبير عنو بتغير السياؽ الذم يظير فيو داخميا أك خارجيا.

-

يتأثر باألحداث السمبية كاإليجابية .

-

يعد نشاطا انفعاليا كعقالنيا معا.

معآري التفهري الياقد - :
كىي تمؾ المكاصفات العامة المتفؽ عمييا لدل الباحثيف في مجاؿ التفكير ،كالتي تأخذ
أساسا في الحكـ عمى نكعية التفكير الذم يمارسو الفرد ،كقد لخصيا كؿ مف (العياصرة
( ، )930، 3099،معمار  )،) 3005،933سميماف  ) 353,3099في النقاط التالية -:
 -9الكضكح  :كىك مف أىـ معايير التفكير الناقد باعتباره المدخؿ الرئيسي لباقي المعايير
األخرل .فإذا لـ تكف العبارة كاضحة فمف تستطيع فيميا ،كلف تستطيع معرفة مقاصد
المتكمـ ،كعميو فمف يككف بمقدكرنا الحكـ عميو .
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 -3الصحة  :أف تككف العبارة صحيحة ،فقد تككف العبارة كاضحة كلكنيا غير صحيحة.
 -2الدقة  :الدقة في التفكير تعني استيفاء المكضكع حقو مف المعالجة ،كالتعبير عنو بال
زيادة أك نقصاف.
 -3الربط  :كيقصد بو مدل العالقة بيف السؤاؿ أك المداخمة بمكضكع النقاش.
 -4العمؽ  :كيقصد بو أف ال تككف المعالجة الفكرية لممكضكع أك المشكمة في كثير مف
األحكاؿ مفتقرة إلى العمؽ المطمكب الذم يتناسب مع تعقيدات المشكمة .
 -5االتساع  :كيعني األخذ بجميع جكانب المكضكع .
منطقيا ،ألنو المعيار الذم استند
 -6المنطؽ  :كيعني أف يككف االستدالؿ عمى حؿ المشكمة
ن
إليو الحكـ عمى نكعية التفكير ،كالتفكير المنطقي ىك تنظيـ األفكار كتسمسميا كترابطيا
بطريقة تؤدم إلى معنى كاضح أك نتيجة مترتبة عمى حجج معقكلة .

مهْىات التفهري الياقد - :
يرل (محمكد  ) 960، 3005،أف التفكير الناقد ثالثة مككنات ىي -:

 -9املعسف٘ :
المجاؿ المعرفي بالنسبة لممفكر الناقد يعد ميدانا لمممارسة كمف ثـ معرفة مصادر
المعمكمات المنتمية ليذا

المجاؿ ،فالتفكير الناقد ال يحدث في الفراغ ،كليس بديال عف

المحتكل المعرفي ،كيتطمب اإللماـ بقكاعد تطبيؽ ميارات التفكير الناقد مف خالؿ التحديد
الكاضح لألىداؼ كاألدلة المعرفية عمى األداء كالمعايير المحددة كالكاضحة لمتفكير .

 -3املَازات :
كىي الميارات الذىنية ( ميارات المالحظة ،كميارات التفسير ،كالمقارنة ،كالتحميؿ
...،الخ ) كؿ ذلؾ يساعد المفكر عمى صياغة المعمكمات كتنظيميا كتقكيميا .

 -2االجتاٍات ّالكٔه :
كىي المككف الذم يركز عمى االتجاىات كالقيـ التي تتضمف حب استطالع المعرفة،
كالمثابرة ،كالدقة ،كيتضمف التفكير الناقد مشاعر كعكاطؼ كأحكاما شخصية تساعد عمى
النقؿ.
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بينما ترل (العظمة  )42-3006،43،أف لمتفكير الناقد خمس مككنات أخرل ،إذا
فقد أحدىا ال تتـ العممية ،إذ إف لكؿ منيا عالقتو الكثيقة ببقية المككنات كىي -:
 -9القاعدة المعرفية  :كىي ما يعرفو الفرد كيعتقده ،كىي ضركرية لكي يحدث الشعكر
بالتناقض.
 -3األحداث الخارجية  :كىي المثيرات التي تستثير اإلحساس بالتناقض.
 -2النظرية الشخصية  :كىي الصيغة الشخصية التي أستمدىا الفرد مف القاعدة المعرفية،
بحيث تككف طابعا ممي از لو.
 -3الشعكر بالتناقض  :مجرد الشعكر بذلؾ يمثؿ عامال دافعا تترتب عميو بقية خطكات
التفكير الناقد.
 -4حؿ التناقض  :كىي مرحمة تضـ كافة الجكانب المككنة لمتفكير الناقد ،حيث يسعى الفرد
لحؿ التناقض كفقا لخطكات محددة .

مَازات التفهري الياقد - :
تعرؼ ميارات التفكير الناقد بأنيا مجمكعة مف الميارات الفكرية التي يقكـ المفكر
بتطبيقيا بكعي كثقو عندما يكاجو مجمكعة مف المعمكمات التي يجب عمية التكصؿ منيا إلى
صيغة أك حؿ نيائي الستنباط الخالصة أك المناقشة مع طرؼ ثالث يرغب في أف يقبؿ تفسي ار
ال تحكمو تفسيرات مسبقة.

أّزدت( ٍٔا املصزّع  )2010،مَازات التفهري الياقد ٍّٕ - :
 -9التفسير  :كتشمؿ الميارات الفرعية مثؿ التصنيؼ كاستخالص المغزل كتكضيح المعنى.
 -3التحميؿ :كيشمؿ الميارات الفرعية مثؿ فحص األفكار كتحديد كتحميؿ الحجج .
 -2التقييـ  :كيشمؿ الميارات الفرعية مثؿ تقييـ االدعاءات كتقييـ الحجج .
 -3االستنتاج  :كيشمؿ الميارات الفرعية مثؿ فحص الدليؿ ك فحص البدائؿ كاستخالص
االستنتاجات.
 -4الشرح التحميمي :كيشمؿ الميارات الفرعية مثؿ صياغة النتائج كتبرير االجراءات كعرض
الحجج.
 -5تنظيـ الذات  :كتشمؿ الميارات الفرعية مثؿ اختيار الذات كتصحيح الذات .
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بينما تكضحيا ( ايماف عبد الفتاح  ) 3099،نقال عف (صالح محمد عمي
كمحمد بكر نكفؿ  )3006أف ىذه الميارات ىي -:
-

مَازٗ التفطري : Interpretation Skills
كتعني التعبير عف الفيـ أك المعنى أك الداللة المستندة إلى خبرات كثيرة مف التجارب

كالمكاقؼ كالمعطيات كالقكانيف كاإلجراءات كالمعايير.
-

ميارة التحميؿ : Analysis
كيقصد بيا تحديد العالقات االستداللية المقصكدة مف العبارات كاألسئمة أك الصي

األخرل لمتعبير ،كيقصد بيا أيضا التعبير عف اعتقاد أك حكـ عمى تجارب أك معمكمات .
-

مَازٗ التكٔٔه : Evaluation Skill
كيقصد بيا قياس مصداقية العبارات بحيث تصؼ فيـ كادراؾ الشخص ،كبالتالي

قياس القكة المنطقية لمعالقات االستداللية المقصكدة مف بيف العبارات أك األسئمة .
-

مَازٗ االضتيتاز : Inference Skill
تشير إلى تحديد العناصر الالزمة الستخالص النتائج المنطقية لمعالقات االستداللية

المقصكدة مف بيف العبارات ،كما يقصد بيا القدرة عمى خمؽ أك تككيف جداكؿ مف خالؿ
خطكات منطقية .
-

مَازٗ الػسح : Explanation
كىي قدرة الفرد عمى إعالف نتائج تفكيره المنطقي ،كمف ثـ تبرير ذلؾ التفكير في

ضكء االختيارات المتعمقة باألدلة كأساليب المنطؽ ،كما يتضمف عرض الفرد لمتفكير المنطقي
عمى شكؿ صحيح .
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تصئف مَازات التفهري الياقد - :
تضمف األدب التربكم فيما يتعمؽ بميارات التفكير الناقد العديد مف القكائـ ،كمف
أكائؿ مف قدـ قكائـ التفكير الناقد )( ،)Beyer ,1985اإلماـ كاسماعيؿ  ) 80، 3090كالتي
اشتممت عمى الميارات التالية -:.
-

معرفة القضايا الرئيسية كتحديدىا .

-

تنظيـ األدلة كالتعرؼ عمى الصكر النمطية ،كالكشؼ عف التحيز كالدكافع المؤدية لو،
باإلضافة إلى التمييز بيف البيانات سكاء كاف الكاضح منيا أك غير الكاضح ،أك
التعرؼ عمى مدل مناسبتو لممعمكمات كاختبارىا لمعرفة مدل ترابطيا .

-

الكصكؿ إلى استنتاجات مبررة .

إدساٛات البشح - :
لإلجابة عف تساؤالت البحث كالتحقؽ مف صحة فركضو تـ اتباع الخطكات التالية-:

أّلًا :اإلداب٘ عً الطؤال البشجٕ األّل ّالرٖ ٓيص عل ٙما ٓلٕ - :
"ما المفاىيـ التي ينبغي إكسابيا لدل طالب كمية التربية شعبة الفيزياء في مقرر
العمكـ المتكاممة لتنمية التفكير الناقد لدييـ ؟"
قامت الباحثة بالخطكات التالية -:
 -9اختيار مقرر ( العمكـ المتكاممة ) المقرر عمى طالب شعبة الفيزياء لمفصؿ الدراسي
األكؿ لعاـ 3030/3098ـ.
 -3تحميؿ المحتكل العممي لممقرر ،لمتعرؼ عمى أىـ المكضكعات الرئيسية كالفرعية
لممقرر ،كالمفاىيـ المتضمنة لو ،مف خالؿ إعادتو بعد ثالث أسابيع .كقد تـ استخداـ
معادلة ككبر لتحديد نسبة االتفاؽ بيف التحميميف كالتي كانت ( ،)%84كما تـ التأكد
مف صدؽ التحميؿ مف خالؿ االستعانة بأحد الزميالت لتحميؿ الكحدة ،ككانت نسبة
االتفاؽ بيف التحميميف ( ) %83كىي نسبة يمكف الكثكؽ بيا .
 -2عرض قائمة المكضكعات عمى السادة المحكميف بقسـ المناىج كطرؽ التدريس
إلقرار صالحيتيا كمناسبتيا لطالب مجمكعة البحث.
 -3تحميؿ القائمة في ضكء أراء السادة المحكميف.
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 -4تعديؿ القائمة كالتكصؿ لمصكرة النيائية بناء عمى أراء السادة المحكميف ،كالتي
تضمنت أىـ المفاىيـ المرتبطة بالمقرر كالتي ينبغي إكسابيا لدل طالب مجمكعة
البحث ،كبذلؾ تمت اإلجابة عمى السؤاؿ البحثي األكؿ.

ثاىًٔا :اإلداب٘ عً الطؤال البشجٕ الجاىٕ ّالرٖ ٓيص عل ٙما ٓلٕ - :
"ما التصكر المقترح لمقرر ( العمكـ المتكاممة ) كفقا الستراتيجية التدريس المتمايز؟"
قامت الباحثة بالخطكات التالية -:
 -9إعداد دليؿ الطالب المعمـ كفقا لمتدريس المتمايز :
كقد اتبع في إعداد ىذا الدليؿ الخطكات التالية -:
-

قامت الباحثة بصياغة األىداؼ اإلجرائية لممحتكل في ضكء التحميؿ السابؽ لممقرر،
ثـ القياـ بأنشطة تعميمية لممحتكل في صكرة متدرجة ( ثالث مستكيات ) كىـ :

أ -المستكل(  ) Aيناسب الطالب ذكم مستكل االستعداد األقؿ كذلؾ عف طريؽ جمسات
مع الطالب ،كالقياـ بتنفيذ بعض األنشطة العممية .
ب -المستكل( ) Bيناسب الطالب ذكم مستكل االستعداد المتكسط مف خالؿ االطالع
عمى المحتكل ،كفحص األسطكانة المدمجة التي عمييا المحتكل المعد ،كتطبيؽ
بعض األنشطة العممية .
ج -المستكل(  ) Cيناسب الطالب ذكم مستكل االستعداد األعمى ،كىي في صكرة
االطالع عمى مقاالت كلقطات فيديك كبعض العركض التقدمية بشبكة االنترنت.
-

عرض األ نشطة عمى مجمكعة مف السادة المحكميف مف المتخصصيف في المناىج
كطرؽ التدريس كاقرار مناسبتيا لطالب مجمكعة البحث ،ككاف مف أىـ مالحظاتيـ
ضركرة التنكع في ىذه األنشطة لتناسب كؿ المستكيات ،كقد راعت الباحثة ذلؾ في
تصميميا ما بيف أنشطة تقميدية كأنشطة تقنية لتدريب الطالب عمى استخداـ معظـ
األدكات كالكسائؿ التعميمية في عممية التعمـ بطريقة تمقائية ،بداية مف الكرقة كالقمـ
،االسطكانات المدمجة  ،المكاقع االلكتركنية ،ككذلؾ الياتؼ المحمكؿ ،كذلؾ لعرض
المكضكعات بطريقة شيقة كممتعة فرادل أك مجمكعات ،لتدريبيـ الستخداميا مع
التالميذ أثناء التربية العممية.
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كقد اىتمت الباحثة طبقا لذلؾ بتصميـ األنشطة التالية -:

-

اليػاط األضاضٕ :

ىك نشاط ييدؼ إلى تعميـ المفاىيـ األساسية المتضمنة بالمكضكعات الخاصة بالمقرر
كمحاكلة تنمية التفكير الناقد ،كقد راعت الباحثة أف يككف ىناؾ عرض بكربكينت يكضح
المفاىيـ قدر المستطاع ،كيختمؼ مستكل النشاط في اآلتي-:
أ -المستكل (  ) Aيختار الطالب إجابة األسئمة ،كالتي تكجد بجكار النشاط مباشرة.
ب -المستكل (  ) Bتككف إجابات األنشطة لممكضكع مع بعضيا في نياية المحتكل ،ثـ
يتأكد الطالب مف إجابتيـ.
ج -المستكل (  ) Cيستدعي الطالب االجابة مف ذىنو.
-

اليػاط اإلضايف :
كىك بعض األنشطة اإل ثرائية لبعض المكضكعات لممستكييف  C،Bكذلؾ لبعض المفاىيـ

كالمكضكعات التي يقكـ الطالب بدراستيا مف خالؿ مصادر متنكعة مف كتب عممية ،كمكاقع
الكتركنية  ،حيث تيدؼ إلى تعميؽ المفاىيـ المرتبطة بمكضكعات المقرر كتنمية ميارات
التفكير الناقد.
 -3إعداد مرشد لمقائـ بالتدريس كفقا الستراتيجية التدريس المتمايز :
تـ إعداد دليؿ لالسترشاد بو في عممية التدريس المتمايز لتنمية ميارات التفكير
الناقد  ،كقد اشتمؿ الدليؿ عمى  :فمسفة الدليؿ ،تكجييات عامو لمقائـ بالتدريس ،األىداؼ
العامة ،الجدكؿ الزمني لتدريس مكضكعات المقرر ،ممخص عف التدريس المتميز .
 -2ضبط دليؿ الطالب المعمـ كالمرشد لمقائـ بالتدريس :
لمتأكد مف صالحية إعداد األدلة تـ عرضيا عمى مجمكعة مف السادة المتخصصيف،
كطمب منيـ إبداء رأييـ فييما مف حيث مدل مناسبتيا لتحقيؽ األىداؼ المرجكة منيما ،كفي
ضكء أراء المحكميف تمت التعديالت التي أخذت بيا عند بناء الصكرة النيائية لألدلة مف حيث
تنكع المصادر كتعدد أساليب التقكيـ كاثراء األدلة بالصكر كاإلرشادات لكيفية االستخداـ،
كبذلؾ أصبح الدليميف صالحيف لمتطبيؽ.
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ثالجًا :إعداد االختباز التشصٔلٕ - :
لإلداب٘ عً الطؤال البشجٕ الجالح ّالرٖ ٓيص عل ٙما ٓلٕ - :
" ما أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ المعرفي لدل الطالب
المعمميف بشعبة الفيزياء؟"
كلذا قامت الباحثة بإعداد االختبار التحصيمي بإجراء الخطكات التالية -:

 - 1حتدٓد اهلدف مً االختباز :
ىدؼ االختبار إلى قياس التحصيؿ المعرفي لممفاىيـ كالمعمكمات المتضمنة لمقرر(العمكـ
المتكاممة ) لمطالب المعمميف مجمكعة البحث.

 -3حتدٓد املطتْٓات املعسفٔ٘ لالختباز :
اقتصر االختبار عمى التحصيؿ المعرفي لمطالب المعمميف في المستكيات المعرفية
(التذكر -الفيـ  -التطبيؽ ) .كفقا لمستكل القدرات العقمية لمبحث.

 -2إعداد ددّل مْاصفات االختباز :
تـ إعداد جدكؿ مكاصفات االختبار في ضكء أىداؼ تدريس المقرر ( التذكر -الفيـ -
التطبيؽ ) ،ككذلؾ الكزف النسبي لمكضكعات محتكل المقرر ،كتـ صياغة مفردات االختبار
بنمط االختيار مف متعدد ،كبم

عدد مفردات االختبار في صكرتو المبدئية ( ) 33

مفردة.

 -3الضبط العلنٕ لالختباز :
تـ ضبط االختبار في صكرتو المبدئية مف خالؿ

عرضو عمى مجمكعة مف

المتخصصيف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس العمكـ ممحؽ (  ،) 99ك قد تـ إجراء
التعديالت كالمالحظات عميو ،فأصبح االختبار مككنا مف (  ) 23مفرده ،ثـ تـ إعداد كرقو
منفصمة لإلجابة ممحؽ ( ،) 6ثـ قامت الباحثة بإجراء التجربة االستطالعية لالختبار عمى
( ) 30طالب في تخصص الفيزياء لمعاـ الجامعي 2020/2019ـ  ،تكصمت مف خالليا
إلى أف الزمف المالئـ لإلجابة عف أسئمة االختبار ىك(  ) 30دقيقة ،كمعامؿ ثبات االختبار
بطريقة التجزئة النصفية  0.82كىك معامؿ ثبات مناسب.
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 -4الصْزٗ اليَا ٜ٘ٔلالختباز :
تككنت الصكرة النيائية لالختبار التحصيمي المعرفي مف (  ) 23سؤاؿ مف نكع
االختيار مف متعدد ذم األربعة بدائؿ ،كقد تـ إعطاء درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة ،كصفر
لكؿ إجابة خاطئة ،كبذلؾ تككف الدرجة النيائية لالختبار (  ) 23درجة ،كالدرجة الصغرل ىي
صفر ،كبذلؾ أصبحت الصكرة النيائية لالختبار جاىزة التطبيؽ ممحؽ (.)6
كجدكؿ ( 3

) التالي يكضح تكزيع أسئمة االختبار بمستكياتيا المختمفة

لمكضكعات المقرر.
ٔحذاث
انًمزر
انفصم
و
انفصم االٔل
1
انفصم انثبَٙ
0
انفصم انثبنث
3
انفصم انزابع
2
انمصم
6
انخبيض
انفصم
5
انظبدص
انعذد انكه ٙنألطئهت
انٕسٌ انُظبٙ
نألْذاف

خذٔل رلى ( ) 0
خذٔل يٕاصفبث االختببر انتحصٛه ٙعهٗ يٕضٕعبث انًمزر
انٕسٌ انُظبٙ
انعذد
ارلبو انعببراث
نهًٕضٕع
انكهٙ
122
30
انتطبٛك
انفٓى
انتذكز
17.86
5
5,6
4,3
0,1
15.62
6
11,10
9
7, 8
17.86
5
18,15 16,12
13,10
15.62
6
00
21,20
19,17
15.62
6
08
05,06
02, 03
09, 07

31,32

30

6

15.62

10
38.6

11
25.31

9
28.12

30
122

122

زابعًا :اختباز مَازات التفهري الياقد -:
لإلداب٘ عً الطؤال البشجٕ السابع ّالرٖ ٓيص عل ٙما ٓلٕ - :
" ما أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التفكير الناقد لدل الطالب
المعمميف بشعبة الفيزياء ؟"
قامت الباحثة بإعداد اختبار ميارات التفكير الناقد ،حيث أف التفكير الناقد مف األىداؼ
الرئيسية

التي يسعي إلييا البحث ،لذا قامت الباحثة باستخداـ اختبار لقياس ميارات

التفكير الناقد كفقا لمعايير حددتيا الباحثة كىي -:
 -9أف يككف مالئما لمبيئة المصرية.
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 -3أف يككف مناسب لطالب المرحمة الجامعية.
 -2أف يقيس ميارات التفكير الناقد المحددة مف قبؿ الباحثة

كىي  ( :معرفة

االفتراضات  -التفسير – تقكيـ الحجج  -االستنباط  -االستنتاج ) .
كفي ضكء ذلؾ قد قامت الباحثة باستعراض عدد مف مقاييس التفكير الناقد ،كاختارت
مقياس التفكير الناقد الذم قاـ بإعداده الشرفي ( ،)3004كالذم كاف عمى غرار اختبار
كاطسكف جميسر ،كقد تضمف خمسة محاكر كىي (:معرفة االفتراضات  -التفسير  -تقكيـ
الحجج  -االستنباط  -االستنتاج

) ،كقد قا مت الباحثة بإعادة االختبار لقياس الثبات

كمالءمتو لطالب لممرحمة الجامعية ،كقد ركعي فيو أف تككف عباراتو عامة ك غير مرتبطة
بمقرر دراسي.

فكسات االختباز :
يتككف االختبار مف (  ) 34فقرة مف نكع االختيار مف متعدد  ،كلكؿ سؤاؿ ( ) 3
بدائؿ ،كلكؿ إجابة صحيحة درجة كاحدة ،كاإلجابة الخاطئة ليس ليا درجات.

صدم ّثبات االختباز :
جرل تطبيؽ االختبار عمى عينة استطالعية غير عينة البحث كقد بمغت ( ) 33
طالب مف طالب شعبة الفيزياء ،ثـ أعيد التطبيؽ مرة أخرل عمى المجمكعة نفسيا بعد مركر
مدة زمنية بمغت( ) 2أسابيع ،كقد تـ حساب معامؿ الثبات بحساب معامؿ االرتباط بيف
درجات التطبيؽ األكؿ كالثاني ،كبم معامؿ الثبات لالختبار (  ) 0.82كىك معامؿ ثبات
مرتفع كمناسب ،في حيف تراكحت معامالت ثبات االختبار الفرعية ما بيف () 0.9 – 0.7
كما ىي مكضحة في جدكؿ (  ) 2التالي -:
خذٔل ( ) 3
يعبيم ثببث اختببر انتفكٛز انُبلذ
يعبيم االرتببط
انًٓبرة
0.81
يعزفت االفتزاضبث
0.82
انتفظٛز
0.79
تمٕٚى انحدح
0.78
االطتُببط
0.70
االطتُتبج
0.73
االختببر ككم
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حيث بمغت قيمة معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار (  ،) 0.72كىي قيمة مرتفعة
كمناسبة ،كقد تراكح معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار الفرعية (، ) 0.83 - 0.56كما
يكضح في جدكؿ (  ) 3التالي ،
خذٔل رلى ( ) 2
يعبيم االتظبق انذاخه ٙالختببر انتفكٛز انُبلذ
يعبيم أنفب كزَٔببخ
انًٓبرة
0.58
يعزفت االفتزاضبث
0.90
انتفظٛز
0.77
تمٕٚى انحدح
0.86
االطتُببط
0.91
االطتُتبج
0.73
االختببر ككم

كمكاصفات اختبار التفكير الناقد يكضحيا جدكؿ (  ) 4التالي-:

انًٓبرة

خذٔل رلى ( ) 6
يٕاصفبث اختببر انتفكٛز انُبلذ
انًفزداث انًتعهمت ببنًٓبرة

االطتُتبج
يعزفت االفتزاضبث
االطتُببط

1,2,3,2,6,7,8,7,9,12,11,10
13,12,16,15,18,17,19,02
21,22,23,24,25,26,27,28,29

انُظبت
انًئٕٚت
%05.5
%17.77
%02

انتفظٛز
تمٕٚى انحدح
االختببر ككم

30,31,32,33,34,35,36
38,37,39,22,21,20,32,22,26
1 – 45

%15.55
%02
%122
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كما يكضح شكؿ (  ) 2التالي النسب المئكية لميارات اختبار التفكير الناقد.

شكل ( ) 3
النسب املئوية ملواصفات اختبار التفكير الناقد

30
25
20
15
10
5
0

النسب املئوية

إدساٛات تيفٔر جتسب٘ البشح - :
 حتدٓد جمنْع٘ البشح :تمثمت عينة البحث في ثالث مجمكعات فردية  ،ثـ اختيارىا في ضكء درجة استعداد
الطالب المعمميف بالفرقة الرابعة شعبة الفيزياء بكمية التربية ،لدراسة مكضكعات مقرر (العمكـ
المتكاممة ) مف خالؿ طرؽ كأنشطة تتطمب تنفيذىا لدراسة ىذا المقرر ،كقد بم عدد الطالب
مرتفعي االستعداد (  ) 94طالب ،ك عدد الطالب متكسطي االستعداد (  ) 34طالب ،كما
يتضح عدد الطالب منخفضي االستعداد (  ) 20طالب معمـ.
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 التطبٔل الكبلٕ ألدّات البشح :تـ تطبيؽ أدكات البحث عمى كؿ مف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية بيدؼ التأكد
مف تكافؤ المجمكعتيف قبؿ بدأ التجربة ،حيث قامت الباحثة باستخداـ اختبار ( ت ) لداللة
الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف ،كذلؾ لمتعرؼ عمى الفرؽ بيف متكسطي درجات
المجمكعتيف التجريبية كالضا بطة في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي كالتفكير الناقد ،كقد
تـ ذلؾ كما يمي -:
 -9التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي ،كذلؾ عمى طالب مجمكعة البحث في األسبكع
الثاني مف الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ  3030/ 3098ـ بمجمكعات متنكعة
االستعداد ،كذلؾ بيدؼ التأكد مف تكافؤىا.
 -3التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير الناقد في األسبكع الثاني مف الفصؿ األكؿ
عمى طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى الخمفية
المعرفية لميارات التفكير الناقد لدل طالب المجمكعتيف ،كجرل رصد النتائج كفؽ
مفتاح اإلجابة.
 -2التأكيد عمى الطالب بكتابة البيانات الشخصية كقراءة التعميمات كالػتأكيد عمى الكقت
المحدد لالختبار التحصيمي كالتفكير الناقد.
 -3التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي لالختبار
التحصيمي كاختبار التفكير الناقد ،كاستخدمت الباحثة اختبار ( ت ) لبحث الفرؽ
بيف متكسطي درجات المجمكعتيف في التطبيؽ القبمي ألدكات البحث كالفركؽ بيف
متكسطي درجات المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم ألدكات البحث كما يمي :

أّال :تهافؤ اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط٘ يف التطبٔل الكبلٕ لالختباز التشصٔلٕ املعسيف ننا ٍْ
مْضح يف ددّل (  ) 6التالٕ - :
خذٔل رلى ()5
اختببر ( ث ) نذالنت انفزٔق ب ٍٛيتٕطط ٙدرخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت انضببطت
ف ٙانتطبٛك انمبه ٙنالختببر انتحصٛهٙ
انذالنت*
يظتٕٖ
درخت
لًٛت
االَحزاف
انًتٕطظ
انعذد
انًدًٕعبث
انذالنت
انحزٚت
(ث)
انًعٛبر٘
انحظببٙ
غٛز دانت
0.452
58
0.757
3.60
11.73
32
انتدزٚبٛت
2.68
11.40
32
انضببطت
*دال عُذ يظتٕٖ () 2.05 ≥α
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يتضح مف جدكؿ (  ) 5السابؽ أف قيمة ( ت ) غير دالة ،مما يشير إلى عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في
درجات التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي ،مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف ،كما يبينيا
الشكؿ ( .) 3
انشكم ( ) 2
دالنت انفزٔق ب ٍٛيتٕطط ٙدرخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث
انًدًٕعت انضببطت ف ٙانتطبٛك انمبه ٙنالختببر انتحصٛهٙ
30
25
20
15
10
5
0

الانحراف املعياري

املتوسط الخسابي
التجريبية
الضابطة
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ثاىٔا :تهافؤ اجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط٘ يف التطبٔل الكبلٕ ملكٔاع التفهري الياقد نهل،
ّمَازاتُ نل عل ٙسد ،ٚننا ٍْ مْضح يف ددّل (  ) 7التالٕ - :
خذٔل رلى ()8
انضببطت اختببر ( ث ) نذالنت انفزٔق ب ٍٛيتٕطط ٙدرخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت
.ف ٙانتطبٛك انمبه ٙالختببر انتفكٛز انُبلذ
*دال عُذ يظتٕٖ () 2.05 ≥ α
يٓبراث
انتفكٛز
انُبلذ
االطتُتبج

يعزفت
االفتزاضبث
االطتُببط

انتفظٛز

تمٕٚى
انحدح

االختببر
ككم

انًدًٕعت

انًتٕطظ
انحظببٙ

االَحزاف
انًعٛبر٘

لًٛت
)ث)

درخت
انحزٚت

يظتٕٖ
انذالنت

انذالنت*

انتدزٚبٛت

6.55

1.05

1.862

67

0.083

غٛز دانت

انضببطت

5.23

1.31

انتدزٚبٛت

8.42

1.89

انضببطت

8.03

1.66

انتدزٚبٛت

9.10

1.76

انضببطت

7.38

1.77

انتدزٚبٛت

5.29

1.49

انضببطت

5.95

1.48

انتدزٚبٛت

4.87

1.56

انضببطت

5.28

1.21

انتدزٚبٛت

34.75

3.56

انضببطت

34.06

4.15

1.378

67

0.173
غٛز دانت

1.523

0.865

1.341

1.735
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يتضح مف جدكؿ (  ) 6السابؽ عدـ كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي
درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات التفكير الناقد كالتفكير الناقد
ككؿ ،مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف  ،كما ىك مكضح في الشكؿ ( .) 5
انشكم ( ) 6
انًتٕطظ انحظبب ٙنهًدًٕعت ٍٛانتدزٚبٛت ٔ انضببطت ف ٙانتطبٛك انمبهٙ
الختببر انتفكٛز انُبلذ

الضابطة

10
8
6
4
2
0

التجريبية

كبذلؾ تككف الباحثة قد تحققت مف تكافؤ مجمكعتي البحث ( التجريبية ك الضابطة
) في االختبار التحصيمي ك التفكير الناقد قبؿ البدء في تنفيذ استراتيجية التدريس المتمايز
عمى المجمكعة التجريبية .

 التطبٔل البعدٖ ألدّات البشح :جرل التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي المعرفي كاختبار التفكير الناقد عمى المجمكعتيف
التجريبية ك الضابطة في االسبكع الثالث مف بداية الفصؿ الدراسي األكؿ 3030/3098
ـ ،كجرل تصحيح االختبار كفؽ مفتاح االجابة المعدة مسبقا الستخراج النتائج.

 األضالٔب االسصا ٜ٘ٔيف معاجل٘ البٔاىات :لتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا في ىذا البحث كاالجابة عف أسئمة الدراسة كالتحقؽ
مف الفركؽ ،فقد تـ است خراج بعض األساليب اإلحصائية مف برنامج الحزـ إلحصائية لمعمكـ
االجتماعية (  ) SPSSكما يمي -:
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 -9التجزئة النصفية لحساب ثبات أدكات البحث.
 -3معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات األدكات.
 -2المتكسطات الحسابية.
 -3االنحرافات المعيارية.
 -4اختبار(  ) T. Testلداللة الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة.
 -5مربع إيتا لقياس حجـ األثر ،حيث أشار )  ) Pagano ,2008إلى أف حجـ األثر
يككف ضعيفا عندما تبم قيمتو (  ) 0.01كيككف متكسطا عندما يككف ( ،) 0.06
كبير عندما تبم قيمتو (. )0.24
بينما يككف حجـ األثر نا

ىتاٜر البشح ّمياقػتَا - :

كفيما يمي عرض لمتحميؿ اإلحصائي لنتائج الدراسة :
لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ كالذم ينص عمى ما يمي" :ال يكجد فرؽ ذك داللة
احصائية بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار التحصيمي"
كالختبار صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ اختبار ( ت ) لداللة الفركؽ بيف
المجمكعتيف المستقمتيف  ،كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي ،كجدكؿ (  ) 7يبيف النتائج التي
تـ التكصؿ إلييا -:
خذٔل رلى ()7
اختببر (ث) نذالنت انفزٔق ب ٍٛيتٕطط ٙدرخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت انضببطت فٙ
انتطبٛك انبعذ٘ نالختببر انتحصٛهٙ
حدى االثز
يظتٕٖ
درخت
لًٛت
االَحزاف
انًتٕطظ
انعذد
انًدًٕعبث
ٔيظتٕاِ
انحزٚت انذالنت *
(ث)
انًعٛبر٘
انحظببٙ
0.40
50.000
58
6.127
3.79
21.80
32
انتدزٚبٛت
كبٛز خذا
3.72
15.20
32
انضببطت
*دال عُذ يظتٕٖ () 2.05 ≥α

كيتضح مف جدكؿ (  ) 7السابؽ أف قيمة (ت) دالة مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات
التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية ،حيث أف متكسط درجات
المجمكعة التجريبية يساكم (  ) 21.80كىك أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة
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كالتي تساكم (  ،) 15.20كقد كجد أف قيمة ( ت ) المحسكبة تساكم )  ) 6.127كىي
أكبر مف قيمة) ت ( الجدكلية كالتي تساكم (  ) 3.039عند مستكل داللة ( ،) 0.05
كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ تـ حساب حجـ التأثير ،كبذلؾ يتضح حجـ األثر باستخداـ
مربع إيتا كقد بم

( ) 0.4كىك أكبر مف القيمة المعيارية كالتي تساكم ( .)0.14كىذا يدؿ

عمى كجكد حجـ تأثير كبير الستراتيجية التدريس المتمايز عمى تحصيؿ الطالب مجمكعة
البحث لمقرر العمكـ المتكاممة .
كما ىك مكضح في الشكؿ (  ) 5التالي ،حيث يالحظ ارتفاع متكسطات درجات
المجمكعة التجريبية عف المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم في االختبار التحصيمي
المعرفي.
انشكم ( ) 6
دالنت انفزٔق ب ٍٛيتٕطط ٙدرخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت
انضببطت ف ٙانتطبٛك انبعذ٘ نالختببر انتحصٛهٙ

30
25
20
15
10
5
0
حجم الاثر

الانحراف
املعياري
الضابطة

املتوسط
الخسابي
التجريبية

عدد الطالب

كبذلؾ يرفض الفرض الصفرم كالذم ينص عمى أنو " :ال يكجد فرؽ ذك داللة
إحصائية ( عند مستكم داللة  ) 0.05بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في االختبار التحصيمي " كبذلؾ تمت االجابة عمى السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث
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كىك" :ما أثر استخداـ ا ستراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ المعرفي لدل الطالب
المعمميف بشعبة الفيزياء ؟ "
كالختبار صحة الفرض الثاني كالذم ينص عمى أنو " :ال يكجد فرؽ ذك داللة
إحصائية ( عند مستكل داللة ( 0.05بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في اختبار التفكير الناقد" ،كقد تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم
لدرجات أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في القياس البعدم كحساب قيمة مربع إيتا
كجدكؿ (  ) 9التالي يكضح تمؾ النتائج -:
خذٔل رلى ()9
اختببر ( ث ) نذالنت انفزٔق ب ٍٛيتٕطط ٙدرخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت انضببطت
ف ٙانتطبٛك انبعذ٘ الختببر انتفكٛز انُبلذ
*دال عُذ يظتٕٖ () 2.05 ≥ α
يٓبراث
انتفكٛز
انُبلذ
االطتُتبج
يعزفت
االفتزاضبث
االطتُببط
انتفظٛز
تمٕٚى
انحدح
االختببر
ككم

انًدًٕعت

انًتٕطظ
انحظببٙ

االَحزاف
انًعٛبر٘

لًٛت
(ث)

درخت
انحزٚت

يظتٕٖ
انذالنت

انتدزٚبٛت
انضببطت
انتدزٚبٛت
انضببطت
انتدزٚبٛت
انضببطت
انتدزٚبٛت

7.122
7.10
10.36
8.13
9.50
8.14
6.20

1.65
1,41
1.45
1.67
1.80
1.41
1.85

2.510

67

50.01

5.273

67

50.00

3.192

67

50.02

3.204

67

50.001

انضببطت
انتدزٚبٛت
انضببطت
انتدزٚبٛت

4.92
7.76
6.83
21.75

1.10
1.23
1.71
4.11

انضببطت

36.12

4.10
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3.437

67

50.018

5.911

67

50.000

حدى
االثز
ٔيظتٕاِ
0.09
يتٕطظ
0.31
كبٛز خذا
0.16
كبٛز
0.16
كبٛز
0.08
يتٕطظ
0.39
كبٛز خذا
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يتضح مف جدكؿ (  ) 8السابؽ ما يمي -:
-9

متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية في ميارة االستنتاج يساكم ( ،) 7.9
كىك أكبر مف متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،) 7.1كعند
الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد أف قيمة ( ت ) المحسكبة تساكم ( ،) 2.510
كىي أكبر مف ( ت ) الجدكلية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة

في التطبيؽ البعدم لميارة االستنتاج لصالح المجمكعة التجريبية .

كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ ،تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا مف خالؿ
قيمة ( ت ) النا تجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية
كالضابطة ،ككما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع إيتا تساكم () 0.09
كىي أقؿ مف القيمة المعيارية ،كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير متكسط لالستراتيجية
المستخدمة.
-3

متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية في ميارة معرفة االفتراضات يساكم (
 )10.36كىك أكبر مف متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم (
 ،) 8.13كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد أف قيمة ( ت ) المحسكبة تساكم (
 ) 5.273كىي أكبر مف ( ت ) الجدكلية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لميارة معرفة االفتراضات لصالح المجمكعة
.

التجريبية

كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ ،تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا مف خالؿ
قيمة ( ت ) الناتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية
كالضابطة ،ككما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع إيتا تساكم ( ) 0.30
كىي أقؿ مف القيمة المعيارية ،كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير كبير جدا لالستراتيجية
المستخدمة.
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-2

متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية في ميارة االستنباط يساكم ( ،)9.50
كىك أكبر مف متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم ( ،) 7.26
كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد أف قيمة (ت) المحسكبة تساكم ( ) 3.192
كىي أكبر مف ( ت ) الجدكلية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند
مستكل داللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية
كالضابطة في التطبيؽ البعدم لميارة االستنباط لصالح المجمكعة التجريبية.
كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ ،تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا مف خالؿ
قيمة ( ت ) الناتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية
كالضابطة ،ككما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع إيتا تساكم
( )0.16كىي أقؿ مف القيمة المعيارية كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير كبير لالستراتيجية
المستخدمة.

-3

متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية يساكم ( ) 6.20كىك أكبر مف متكسط
درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم (  ،) 4.92كعند الكشؼ عف داللة ىذا
الفرؽ كجد أف قيمة ( ت ) المحسكبة تساكم ( ) 3.204كىي أكبر مف ( ت )
الجدكلية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
( ) 0.05 ≥ αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
التطبيؽ

البعدم

لميارة

التفسير

لصالح

المجمكعة

التجريبية

.

كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ ،تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا مف خالؿ
قيمة ( ت ) الناتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية
كالضابطة ،ككما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع إيتا تساكم ()0.16
كىي أقؿ مف القيمة المعيارية كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير كبير لالستراتيجية المستخدمة.
-4

متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية في ميارة تقكيـ الحجج يساكم
(  ) 7.76كىك أكبر مف متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم
(  ،)6.83كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد أف قيمة ( ت ) المحسكبة تساكم
( ) 3.437كىي أكبر مف ( ت ) الجدكلية  ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة
احصائية عند مستكل داللة (  ) 0.05 ≥ αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف
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التجريبية كالضابطة

في التطبيؽ البعدم لميارة تقكيـ الحجج لصالح المجمكعة

التجريبية .
كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ ،تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا مف خالؿ
قيمة ( ت ) الناتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية كالضابطة،
ككما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع إيتا تساكم ( ) 0.08كىي أقؿ مف
القيمة المعيارية ،كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير متكسط لالستراتيجية المستخدمة.
-5

متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية في ميارات االختبار ككؿ تساكم (
 ،) 39.75كىك أكبر مف متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم (
 ،) 24.93كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد أف قيمة ( ت ) المحسكبة تساكم (
) 5.911كىي أكبر مف ( ت ) الجدكلية ،كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستكل داللة ( ) 0.05 ≥ αبيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف
التجريبية كالضابطة

في التطبيؽ البعدم لميارات االختبار ككؿ لصالح المجمكعة

التجريبية.
كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ ،تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع إيتا مف خالؿ
قيمة ( ت ) الناتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية
كالضابطة ،ككما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع إيتا تساكم ( 0.39
)كىي أقؿ مف القيمة المعيارية ،كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير كبير جدا لالختبار ككؿ ،كذلؾ
الستراتيجية التدريس المتمايز.
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كشكؿ (  ) 6التالي يكضح ارتفاع متكسطات درجات المجمكعة التجريبية عف المجمكعة
الضابطة في التطبيؽ البعدم عمى اختبار التفكير الناقد ككؿ ،ككؿ مياراتو عمى حدل.
انشكم ( ) 8
انًتٕطظ انحظبب ٙنهًدًٕعت ٍٛانتدزٚبٛت ٔ انضببطت ف ٙانتطبٛك
انبعذ٘ الختببر انتفكٛز انُبلذ

الضابطة

12
10
8
6
4
2
0

التجريبية

كبناء عمى ما سبؽ تـ رفض الفرض الثاني كالذم ينص عمى أنو ":ال يكجد فرؽ ذك
داللة إحصائية

( عند

مستكل داللة  )0.05بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف

التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير الناقد  ".كقبكؿ الفرض البديؿ ،كبذلؾ تمت االجابة
عف السؤاؿ الرابع لمبحث كالذم ينص عمى " :ما أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز
في تنمية التفكير الناقد لدم الطالب المعمميف بشعبة الفيزياء ؟".
كينص الفرض اإلحصائي الثالث عمى أنو " ال يكجد ارتباط بيف درجات الطالب في
االختبار التحصيمي ك درجات الطالب في اختبار التفكير الناقد بعد استخدـ استراتيجية
التدريس المتمايز ".كلمتأكد مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ معامؿ ارتباط
بيرسكف

لقياس العالقة بيف درجات االختبار التحصيمي كبيف درجات التفكير الناقد البعدم،

كالجدكؿ التالي رقـ (  ) 90يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا :
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خذٔل رلى ( ) 12
ٚب ٍٛانعاللت ب ٍٛدرخبث انتطبٛك انبعذ٘ نالختببر انتحصٛه ٔ ٙاختببر انتفكٛز انُبلذ
ٔصف انعاللت
يظتٕٖ انذالنت
يعبيم االرتببط
انًتغٛزاث
شبّ يُعذيت
غٛز دانت
0.0959
االختببر انتحصٛهٙ
ٔانتفكٛز انُبلذ نهتطبٛك
انبعذ٘

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  ) 90أف العالقة تكاد تككف منعدمة ،مما يشير إلى عدـ
كجكد عالقة بيف درجات الطالب مجمكعة البحث في االختبار التحصيمي البعدم كبيف
إحصائيا كبيذا قد تمت
درجاتيـ في اختبار التفكير الناقد ،ككذلؾ تمؾ النتيجة غير دالة
ن
االجابة عف السؤاؿ الخامس مف أسئمة البحث ك الذم ينص عمى " :ىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية
بيف درجة الطالب في االختبار التحصيمي كدرجة الطالب في اختبار التفكير الناقد بعد
استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز ؟ "كبذلؾ يقبؿ الفرض اإلحصائي الثالث لمبحث.

تفطري اليتاٜر ّمياقػتَا - :
أّال :تفطري اليتاٜر اخلاص٘ بأثس اضرتاتٔذٔ٘ التدزٓظ املتنآص يف تينٔ٘ التشصٔل لد ٚطالب
جمنْع٘ البشح- :
قد يرجع ارتفاع متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم لالختبار
التحصيمي إلى تقديـ أنشطة متنكعة سكاء أكانت أساسية أك إثرائية مكتكبة أك مسمكعة أك
مكجكدة عمى أسطكانة مدمجة أك مكقع الكتركني ،كتتنكع االستراتيجيات التدريسية ما بيف
فردية كجماعية كمجمكعات تعمـ تعاكني ،كذلؾ لمراعاة تنكع استعداد الطالب المعمميف ،كقد
أدل ذلؾ إلى تفاعميـ مع محتكل المقرر ،مما سيؿ عمييـ استيعاب المفاىيـ الخاصة
كالمتضمنة في المحتكم الخاص بمقرر ( العمكـ المتكاممة ) .كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج
الدراسات التي أكضحت فاعمية استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ ،كمنيا
دراسة ) ،) Luster ,2008 ) ، ) Ferrier ,2007

Shaffer,

)( ،( 2011ألفت . ) 3095،
كيكضح شكؿ (  ) 7التالي مقارنة بيف المتكسط القبمي ك البعدم لالختبار التحصيمي
لطالب المجمكعة التجريبية ،حيث يالحظ ارتفاع متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في
التطبيؽ البعدم عف التطبيؽ القبمي في االختبار التحصيمي المعرفي.
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25
20
15
10
5

0
املتوسط البعدي للطالب

املتوسط القبلي للطالب

ثاىًٔا :تفطري اليتاٜر اخلاص٘ بأثس اضرتاتٔذٔ٘ التدزٓظ املتنآص يف تينٔ٘ مَازات التفهري الياقد
لد ٚطالب جمنْع٘ البشح - :
مف

العرض السابؽ أثبتت النتائج الخاصة باختبار التفكير الناقد عمى كال

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعديا أف ىناؾ فركقا فردية ذات داللة إحصائية لصالح
المجمكعة التجريبية ،كبينت فاعمية استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية ميارة االستنتاج،
معرفة االفتراضات ،االستنباط ،التفسير ،تقكيـ الحجج ،كالتفكير الناقد ككؿ .كتتفؽ نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج دراسة كؿ مف ( :عبد الكريـ ( ،) 3002 ،معكض ،) 3008 ،
(الشيرم 9320 ،ق)( ، ) Klostermam&Sadler,2009) ،حساـ الديف، )3099 ،
(مي السبيؿ ( ، ) 3093،الياـ عمي(، ) 3094 ،منى مصطفى . )3092 ،
حيث اتفقت جميعيا عمى األثر االيجابي لبرامج كطرائؽ التدريس التي تناكلتيا كؿ دراسة
عمى حدة في تنمية ميارات التفكير الناقد.
كتعزز الباحثة استراتيجية التدريس المتمايز كفاعميتيا في تنمية ميارات التفكير
الناقد لدل طالب مجمكعة البحث بمقرر ( العمكـ المتكاممة ) إلى إتاحتيا الفرصة لمتنكع في
المكاقؼ التدريبية كدراسة مكضكعات المقرر ،مما سيؿ عمى الطالب فيميا كتفسيرىا لجميع
مستكياتيـ .
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كيكضح شكؿ (  ) 8التالي مقارنة بيف المتكسط القبمي ك البعدم الختبار التفكير
الناقد لطالب المجمكعة التجريبية ،حيث يالحظ ارتفاع

في متكسطات درجات المجمكعة

التجريبية في التطبيؽ البعدم عف التطبيؽ القبمي عمى اختبار التفكير الناقد ككؿ ،ككؿ
مياراتو عمى حدل.

12
10
8
6
4
2
0

املتوسط البعدي للطالب

املتوسط القبلي للطالب

ثالجا  :تفطري اليتاٜر اخلاص٘ بْدْد عالق٘ بني دزدات طالب جمنْع٘ البشح يف االختباز
التشصٔلٕ ّبني دزداتَه يف اختباز التفهري الياقد البعدٖ:
أظيرت النتائج الخاصة عدـ كجكد عالقة بيف درجات طالب مجمكعة البحث في
االختبار التحصيمي البعدم كبيف درجاتيـ في اختبار التفكير الناقد البعدم ،كقد يعزل ذلؾ
لقصر مدة تطبيؽ الدراسة .
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تْصٔات البشح - :
في ضكء ما أسفر عنو البحث مف نتائج ،تكصي الباحثة بما يمي -:
 -9تدريب معممي الفيزياء عمى استخداـ التدريس المتمايز في التدريس قبؿ الخدمة أك
اثنائيا .
 -3تدريب المعمميف عمى استخداـ أساليب التفكير الناقد في التدريس.
 -2تطكير مقرر العمكـ المتكاممة بكميات التربية ،بحيث يتضمف استراتيجية التدريس
المتمايز.
 -3تطكير دليؿ المعمـ بحيث يتضمف ارشادات حكؿ كيفية تنفيذ استراتيجية التدريس
المتمايز .
 -4تنكيع أنشطة عممية متنكعة كمتدرجة في مستكل السيكلة كالصعكبة بحيث يتـ
تكجيو األنشطة حسب قدراتيـ كاستعداداتيـ.
 -5تنكي ع محتكل المادة العممية مف خالؿ إضافة أنشطة إثرائية لممتفكقيف أك الذيف
يعانكف مف صعكبة في التعمـ .

حبْخ مكرتس٘ - :
اقترحت الباحثة اجراء المزيد مف الدراسات كالبحكث اآلتية -:
 -9فاعمية استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل
معممي العمكـ.
 -3تقكيـ برامج التربية المينية لمعممي العمكـ في ضكء متطمبات التدريس المتمايز.
 -2فاعمية استراتيجية التدريس المتمايز في مراحؿ تعميمية أخرل باختالؼ المرحمة
التعميمية المطبؽ عمييا.
 -3دراسة مقارنة بيف استراتيجيات تطبيؽ استراتيجية التدريس المتمايز تبعا لسنكات
الخبرة لممعمميف .
 -4فاعمية استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في مقررات دراسية أخرل.
 -5أثر استخداـ سنكات الخبرة لدل المعمميف في قدراتيـ عمى االستجابة لألسس التي
تقكـ عمييا استراتيجية التدريس المتمايز.
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مسادع البشح
أّال  :املسادع العسبٔ٘ - :
 -1ابراىيـ عبدالعزيز البعمي ( " : ) 2113فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ القائـ عمى النمكذج في
تنمية التفكير الناقد ك التحصيؿ الدراسي في مادة العمكـ لدل تالميذ الصؼ الثالث المتكسط
بالمممكة العربية السعكدية ".المجمة التربكية ,الككيت.346- 315 ,)112 ( 26 ,
 -2إبراىيـ محمد المزاـ ( " : )2118أثر برنامج مقترح قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة في
تحصيؿ مادة العمكـ كميارات التفكير الناقد لدم طالب الصؼ الثاني المتكسط " رسالو ماجستير ,
قسـ المناىج كطرؽ التدريس  ,كمية التربية  ,جامعة الممؾ سعكد  ,الرياض .
 -3أحمد عبد الكىاب (" : ) 2111تييئة البيئة التعميمية الستخداـ تنكيع مصادر التعميـ كأحد
استراتيجيات التدريس الفعاؿ ",المؤتمر الدكلي الخامس ( مستقبؿ إصالح التعميـ العربي لمجتمع
المعرفة تجارب كمعايير كرؤم) – مصر ,مج  ‘1ص ص .696-673:

 -4أحمد يحي الجبيمي (" :) 2112أثر استخداـ طريقة القبعات الست في تنمية ميارات التفكير الناقد
لدم تالميذ الصؼ السادس في مادة الرياضيات"

 ,مجمة العمكـ التربكية – مصر 21,

(.131-111,)1
 -5إسماعيؿ الصاكم (  " :) 2113أثر برنامج تعميمي مقترح عمى بعض مككنات التفكير الناقد لدل
عينة مف تالميذ المدرسة االبتدائية ذكم صعكبات الفيـ القرائي" ,رسالة دكتكراه قسـ عمـ النفس

التعميمي ,كمية التربية ,جامعة األزىر.
 -6ألفت عيد شقير (" : ) 2116فاعمية التدريس المتمايز في تنمية المعرفة العممية بقضية التغيرات
المناخية كالسمكؾ المسئكؿ كاالتجاه نحك الحفاظ عمى البيئة لدل الطالبات المعممات بكمية التربية "

 ,مجمة التربية العممية مج , 19العدد ,3القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية .ص ص-1
. 75
 -7إيماف عبدالفتاح كامؿ (" :)2111فاعمية خرائط الصراع المعرفي في تعديؿ التصكرات البديمة
لبعض المفاىيـ العممية كتنمية التفكر الناقد لدم طالب المرحمة اإلعدادية “ ,رسالة ماجستير غير
منشكرة  ,كمية التربية  ,جامعة المنيا .

 -8ايماف محمد عبد العاؿ (": )2113فاعمية استخداـ التدريس المتمايز في تنمية بعض ميارات
الحياة األسرية (الصحية كالتعامؿ مع الضغكط الحياتية )لدل طالب الجامعة ".مجمة القراءة
كالمعرفة .ع ,141ص ص .133-117
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 -9جابر عبدالحميد جابر  ,احالـ الباز حسف ( : )2111التفكير المقدم مشركع تنمية أساليب
التفكير لدم طمبة في التعميـ قبؿ الجامعة  ,المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ,القاىرة ,
المركز القكمي لالمتحانات كالتقكيـ التربكم .
 -11حاتـ محمد مرسي محمد(  ": )2115فاعمية مدخؿ التدريس المتمايز في تدريس العمكـ عمى تنمية
المفاىيـ العممية كاالتجاه نحك العمكـ لدم تالميذ المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية "

مجمة التربية العممية . 256-219 , )1(18 ,
 -11حساـ الديف مازف ,ليمى عبداهلل ( " :)2111فاعمية برنامج مقترح في ضكء القضايا العممية
االجتماعية  SSIلتنمية المفاىيـ المتعمقة بيذه القضايا ك االتجاه نحك دراستيا كاخالقيات العمـ
لمعممي العمكـ أثناء الخدمة" ,مجمة التربية العممية.158-111 ,) 14 ( 2 ,

 -12حمدم عبد العزيز الصباغ (":) 2111تنكيع التدريس في فصكؿ محك األمية ,المؤتمر السنكم
الثامف (المنظمات غير الحككمية كتعميـ الكبار في الكطف العربي –الكاقع كالرؤل المستقبمية )-
مصر ,ص ص 421-391
 -13حميد ىالؿ العصيمي (" : )2113ميارات التفكير الناقد في محتكم كتاب العمكـ المطكر لمصؼ

االكؿ المتكسط كمدم امتالؾ التالميذ ليا"  .مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس -

السعكدية 151-125 , )36( 1,
 -14خالد العتيبي  ": )2117( ,اثر استخداـ بعض أج از برنامج الككرت في تنمية ميارات التفكير
الناقد كتحسيف مستكم التحصيؿ الدراسي لدم عينة مف طالب المرحمة الثانكية بمدينة الرياض .

رسالة دكتكراه  .قسـ عمـ النفس  ,كمية التربية  ,جامعة أـ القرم  ,مكة المكرمة .

 -15دراسة تحميمية مقارنة بيف دكؿ عربية كاخرم عالمية مشتقاه مف مكسكعتي TIMSS, PRIRIS ,
2011
 -16رند تيسير العظمة (: )2117تنمية التفكير مف خالؿ برنامج الككرت  .عماف ديبكنك لمنشر
كالتكزيع .

 -17سعد خميفة عبد الكريـ (": )2113فاعمية برنامج مقترح في تعميـ بعض مكضكعات اليندسة
الكراثية كاالستنساخ المثيرة لمجدؿ في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد كبعض القيـ المرتبطة
بأخالقيات عمـ األحياء لدل الطمبة اليكاة بالمرحمة الثانكية بسمطنة عماف "الجمعية المصرية
لمتربية العممية ,المؤتمر العممي السابع نحك تربية عممية أفضؿ فندؽ المرجاف ,فايد االسماعمية

 31-27,يكليك ,ص.171-115

- 399 -

استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد ..............................................
 -18سمكل عثماف مصطفى (" :) 2111استخداـ تنكيع استراتيجيات التدريس Differentiated
 Instructional Strategiesفي مجاؿ األشعة الفنية لتنمية الدافع لإلنجاز كاالتجاه نحك التعمـ
كالمشركعات ا لصغيرة لدل تمميذات مدرسة الفصؿ الكاحد متعدد المستكيات " ,مجمة دراسات
في المناىج كطرؽ التدريس ,مصر ,ع  ,158ص ص . 253-198

 -19سناء محمد سميماف ( : )2111التفكير أساسياتو كأنكاعو كتعميمو كتنمية مياراتو  .القاىرة  :عالـ
الكتاب .
 -21صالح محمد عمي محمد بكر نكفؿ ( : )2117تعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽ عماف – دار
المسيرة .

 -21صالح صالح معمار ( 2116ـ)  :عمـ التفكير  ,عماف  :مركز ديبكنك لتعميـ التفكير .
 -22عادؿ أبك العز ( : )2112طرائؽ تدريس العمكـ كدكرىا في تنمية التفكير  ,األردف  ,دار الفكر .
 -23عاصـ محمد إبراىيـ (" : )2111فاعمية استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمكـ في
تنمية التحصيؿ المعرفي كالرعي الصحي كميارات اتخاذ اقرار لدم تالميذ الصؼ الخامس
االبتدائي"  .المجمة التربكية ,مصر (.385-311, )28

 -24عدناف كالحراج ك العتكـ  ,عبد الناصر كبشارة  ,مكفؽ 2117(.ـ) :تنمية ميارات التفكير نماذج
نظرية كتطبيقات عممية  .عماف  :دار المسيرة .
 -25عطا حسف دركيش كصابر أبك ميدم (": )2111ميارات التفكير الناقد المتضمف في منياج
الفيزياء الفمسطيني لممرحمة الثانكية كمدل اكتساب الطمبة ليا  ,مجمة جامعة األزىر  ,غزة

,سمسمة العمكـ اإلنسانية ػالمجمد  13العدد ,ص . 488

 -26كاركؿ آف تكممينسكف (  : )2115الصؼ المتمايز االستجابة الحتياجات جميع طمبة الصؼ ,
ترجمة مدارس الظيراف األىمية الظيراف  ,دار الكتاب التربكية لمنشر كالتكزيع  ,المممكة العربية
السعكدية.
 -27ككثر ككجؾ  ,ماجدة السيد فرماكم  ,عمية أحمد  ,صالح خضر  ,أحمد عياد كبشرم

فايد(. )2118تنكيع التدريس في الفصؿ دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ كالتعمـ في مدارس
الكطف العربي  ,مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ العربية  ,بيركت

 -28مجدم عزيز إبراىيـ ( : )2117التفكير لتطكير اإلبداع كتنمية الذكاء  :سيناريكىات تربكية
مقترحة  .القاىرة  :عالـ الكتاب.

 -29المجمس األعمى لمجامعات ( :) 2119كثيقة االطار الفكرم المرجعي لتطكير برامج اعداد المعمـ
في كميات التربية في مصر .لجنة قطاع الدراسات التربكية ,جميكرية مصر العربية .
- 393 -

استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد ..............................................
 -31محمد االماـ ك عبد الرؤكؼ اسماعيؿ ( .: )2111التفكير اإلبداعي كالناقد رؤية معاصرة .
عماف  :مؤسسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع .
 -31محمد راشد الشرقي (  : ) 2115التفكير الناقد لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم في مدينة
الرياض كعالقتو ببعض المتغيرات ,مجمة العمكـ التربكية ك النفسية في البحريف -91 ,) 2( 6

.115

 -32محمد صالح الشيرم ( 1431ق)  :تقكيـ محتكل كتب األحياء بالمرحمة الثانكية في ضكء
مستجدات عمـ األحياء ك أخالقياتيا ,رسالة دكتكراه غير منشكرة ,قسـ المناىج كطرؽ التدريس,
كمية التربية ,جامعة أـ القرل

 -33محمكد صالح الديف عرفو : )2116(.تفكير بال حدكد رؤم تربكية معاصرة في تعميـ التفكير
كتعممو  .القاىرة  .عالـ الكتب.
 -34محمكد طافش الشقيرات ( : )2119استراتيجيات التدريس كالتقكيـ  :مقاالت في تطكير التعميـ .
عماف  :دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع .
 -35مركة محمد محمد الباز  " :)2114( .أثر استخداـ التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ كبعض
عادات العقؿ لدم تالميذ المرحمة االبتدائية متبايني التحصيؿ م مادة العمكـ " مجمة التربية

العممية  ,المجمد ( السابع عشر) العدد :السادس ( )1الشير  :نكفمبر.
 -36مسفر عيضو المالكي ( ": )2113تقكيـ األداء التدريسي لمعممي التربية االسالمية في المرحمة
االبتدائية في ضكء استراتيجية التعميـ المتمايز " مجمة كمية التربية بكرسعيد  ,العدد الثالث عشر ,

الجزء األكؿ . 185-155 ,

 -37معيض حسف الحميسي (": )2112أثر استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز عمى التحصيؿ
الدراسي في مقرر المغة االنجميزية لدم تالميذ الصؼ ال اربع االبتدائي"  ,رسالة ماجستير منشكرة
كميو التربية  ,جامعة أـ القرم . htt :// uqu .edu . sa/ ,
 -38منى مصطفى كماؿ ( ": ) 2113برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات التعمـ النشط
كفاعميتو عمى التحصيؿ كاألداء لتمؾ االستراتيجيات كالتفكير الناقد لمعممي العمكـ حديثي التخرج

",مجمة التربية العممية مج , 16العدد ,4القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية .ص ص -
.174-135
 -39مي عمر السبيؿ (": )2112أثر دمج بعض ميارات التفكير الناقد في كحدة "الحياة كالبيئة "عمى
التحصيؿ كتنمية التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ األكؿ متكسط ,مجمة جامعة الممؾ سعكد ,ـ

,24العمكـ التربكية كالدراسات االسالمية (, )3ص .1159-1123
- 392 -

استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد ..............................................
":)2116( ------------------ -41اثر استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ
كالتفكير التأممي في مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ السادس االبتدائي " ,مجمة التربية العممية
مج , 19العدد ,1القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية .ص ص .136-115
 -41ناديو حسيف العفكف ( : )2112التفكير  :أنماطو كنظرياتو كأساليب تعميمو كتعممو  .عماف :
دار صفاء .

 -42نكاؿ سعد العتيبي (  ": )2119فاعميو استخداـ طريقو " دكرة التعمـ " في تحصيؿ الرياضيات
كتن مية ميارات التفكير الناقد لدم طالبات الصؼ الثاني المتكسط بمدينة مكة المكرمة  .رسالو
ماجستير  .قسـ المناىج كطرؽ التدريس  ,كمية التربية  ,جامعة أـ القرم  ,مكة المكرمة.

 -43الياـ عمي أحمد شمبي (":)2115فاعمية برنامج كفؽ فبعات التفكير الست في تنمية المفاىيـ البيك
ا خالقية كميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ الثالث ثانكم بمدينة الرياض " مجمة التربية
العممية مج , 14العدد ,4القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية  .ص ص . 182-113
 -44ىنادم عبداهلل العيسى ( " : )2113فاعمية نمكذج باير في تدريس مقرر األحياء المطكر عمى
ت نمية التفكير الناقد كالمككف المعرفي لدم طالبات المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة  :رسالة
التربية كعمـ النفس . 115-84 , )43(,

 -45كليد رفيؽ العياصرة 2111(.ـ) :التفكير الناقد كاستراتيجيات تعميمو  .عماف دار أسامو لمنشر .
 -46كيكبيديا (http://en.wikipedia.org/wiki/Differentiated Instruction :)2113

ثاىٔا  :املسادع األديبٔ٘ - :
1.- Bogan, Barry L , Mc Kenzie, Ethel King, BabCwini , Bongani D.
(2012). " Integrating Reading , Science, and Social Studies: Using the
Bogan Differentiated Instruction Model," US- China Education
Review , A. 12, 1053-1060.
2--Cash, R, (2011). Advancing differentiation,
thinking and
learning for the 21st century. Free spirit publishing Inc.
3-Chamberlin , Michelle and Powers, Robert. (2010). " The Promise
of differentiated instruction for enhancing the mathematical
understandings of college students ". Teaching Mathematics and its
Applications, sep., vol.29, Issue 3 , 113- 139.
4-Chamberlin , Michelle T . (2011). " The Potential of Prospective
Teacher Experiencing Differentiated instruction a Mathematics
course , International Journal of Mathematical Education , oct.,
vol.6, Issue 3 , 134- 156.
- 393 -

.............................................. استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد

5-Corley ,Mary Ann(2005):” Differentiation Instruction to the Needs of
All Learners “Focus on Basics,Mar ,vol,7Issu C,pp.13-16.
6-DeCandido,
Helen and Bergman ,
Abby.
(2006).
"Differentiation guide with special emphasis on grade 3, 4 and 5"
. Putnam/Northern Westchester BOCES, Retrieved ( 4/2/2014) from
(http: // www.pnwboces.org/ science21 /pdf/differentiation _ gud
ie.pdf).
7-Ellion.B Otk, K,Mcarthur,j, Clark.B.(2001).The effect of an
interdisciplinary algabra Science course on students proplem solving
skills critical thinking skills and attitudes towards mathematics
International Journal of Mathematics in science Technology ,32(6),811816.
8-Ferrier, A. M. (2007) ."The effects of differentiated instruction
on Academic Achievement in a Second –Grade Science Classroom".
Doctoral
Dissertation,
Walden
University,
ProQuest
Dissertations and Theses ( NO., 304766924).
9-Goodnough, Karen . (2010) " Investigating Pre- service science
teachers, developing Professional Knowledge through
the lens
of differentiated instruction ". Research in Science Education,
Mar., Vol.40, Issue 2, 239- 265.
10- Gregory,
G,
and
Hammer man
E.
(2008).
Differentiated instructional strategies for science grades K- 8.
Corwin Press, Inc.
11-Halat, E. (2008). A Good Teaching Technique: web quests. A Journal
of Educational Strategies, Issues and Ideas, V.81, N.3,P.109111.Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/65815/.
12-Holmes,L Lisa Fields(2008):Teachers Perception of a Differentiated
Instruction Professional Development Program” Doctoral
The
University of Alabama , ProQuest
Dissertations and Theses
(No,304679993).
http://scholarworks.montana.edu/xmlui/handle/1/1641.
13-Ira Irzawati & Nur Asiah. (2013). Using Web quest in Learning
Grammer : Students , Perceptions in Higher Education. Retrieved
1125, 2014, From Advances in Language and Literary Studies
V. 4, N. 1. http://dx.doi.org/10.7575/aiac.alls.v.4n.1p.13
14-Kinsberg ,Batya Rena, (2012):”The Effect of Differentiating
Instruction in a Mixed-Ability Middle School Science Class “,Master
- 394 -

.............................................. استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد

Dissertation degree Montana State University , Retrieved (2-1-2014)
from
15-Klosterman, M, L,& Sadler ,T.D(2009)Multi –level Assessment of
Scientific Content Knowledge Gains Associated with Socioscientific
Issues-based Instruction International Journal of Science Education
,32(8),1017-1043.
16- Koeze, Patricia, A. (2007). Differentiated instruction: The effect
on student
achievement in an elementary school.
Doctor
dissertation. Eastern Michigan University.
17-Konstantinou.
Katzi Panagiota ; Tsolaki ,
Eleni; MeletiouMavrotheris, Maria;
Koutselini ,
Mary
(2013):
"
Differentiation of Teaching and Learning Mathematics: An Action
Research study in Tertiary Education " , International Journal of
Mathematical Education in science and Technology, vol. 44,
No.3, pp. 332-349.
18-Luster,Ramona, Janet,(2008)”A quantitative study investigating the
effects of whole –class and differentiated instruction on student
achievement “.Doctoral Dissertation, Walden University, Proquest
Dissertation and Theses (NO,304381234).
19-Moore,
Kenneth D,& Hansen
,Jacqueline(2012):Effective
Strategies for Teaching in K-8 Classroom London ;SAGE Publication
Ltd.
20-Myers,C.7&Jones,T,(1995):Promoting active Leaning Strategies for
the college classroom ,san Francisco ,Jossey –bass inc.
20-Pham, H. L. (2012). " Differentiated instruction and the need to
integrate teaching and practice ". Journal of College Teaching and
Learning Vol. 9, NO. 1, 13-20. Retrieved
(5/2/2014)from
http:// Journals. Culteonline.com /index.php/TLC/article/view/6710 .
21-Piggott ,Andy (2002);putting
Differentiation Into Practice in
Secondary Science Lesson , School Science Review , Ju , Vol
.83,No,305,pp,
22-Shaffer,Donna.(2011).”The effects of differentiated instruction on
grade 7 math and science scores ”Doctoral Dissertation, Walden
University, Proquest Dissertation and Theses (NO,884225980).
23-Simpkins , P. M. et.
al. (2009)"Differentiated curriculum
enhancements
in
inclusive
fifth-grade
science
classes".
Remedial and Special Education, Sep./Oct.,
- 395 -

.............................................. استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل المعرفي والتفكير الناقد

24-Subban, P . (2006). Differentiated instruction : A research basis.
International education Journal, 7 (7), 935- 947
25-Tomlinson, Carol. Ann and Imbeau, Marcia.
B. (2010).
Leading
and
managing
a
differentiated classroom.
Alexandria. Virginia : ASCD.
26-Tomlinson, C, A. (2001). How to Differentiate Instruction in
mixed ability classroom. (2 nd
ed). Association for supervision
and curriculum development. Alexandria, Virginia, USA.
27-Tomlinson, C, A. and Imbeau, M, B. (2010). Leading and
Managing : A Differentiated
Classroom
Association for
supervision and curriculum development. Alexandria, Virginia,
USA.
28- Valiande, A, Kyriakides,
L,
Koutselini, M. (2011).
Investigating the impact of differentiated instruction in mixed
ability classrooms : it,s impact on the quality and equity
dimensions of education effectiveness International congress for
school effectiveness and improvement 2011.
29-Wormeli, Rick. (2006). Fair isn,t always equal : assessing and
grading in the
differentiated
classroom. Portland.
Maine
: Stenhouse Publishers.

- 396 -

