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 -:ملدص الدزاض٘ 

تدريس محتكم مقرر ) العمـك المتكاممة (  فاعمية تحديدالدراسة الحالية الى  ىدفت
لممفاىيـ  الفيزياء بكمية التربية  شعبةكتساب تحصيؿ طالب المستقبمية.باستخداـ التدريس 

 .العممية بالمقرر .كايضا  عمى تنمية ميارات التفكير الناقد  

جية كقد  تـ اعداد كتيب دليؿ الطالب المعمـ  لدراسة محتكم المقرر  كفقان  الستراتي
  التدريس المتمايز ممحؽ ، مرشد القائـ بالتدريس في محتكم المقرر كفقان لمتدريس المتمايز

د .ككانت مف أىـ  ادكات لقياس اثرىا عمى التحصيؿ كميارات التفكير الناقكما أعدت الباحثة 
كجكد فركؽ ذات داللة احصائية بيف متكسطي درجات  المجمكعة التجريبية نتائج الدراسة 

لالختبار التحصيمي  كاختبار التفكير الناقد   لضابطة في درجات التطبيؽ البعدم مجمكعة اكال
استراتيجية أىمية استخداـ النتائج إلى  تمؾكقد تـ تفسير  ،لصالح المجمكعة التجريبية

كدراسة مكضكعات  ،الفرصة لمتنكع في المكاقؼ التدريبيةثرىا في اتاحة تدريس المتمايز كأال
 ،كسائؿ مختمفة  مما سيؿ عمى الطالب فيميا كتفسيرىا لجميع مستكياتيـ المقرر بطرؽ ك

ككذلؾ قدمت عدة مقترحات  ،مف التكصيات المنبثقة مف الدراسة.كاستعرضت الباحثة عددا 
 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 
عمى  ءحيث يقع العب ،المتالحقة كالمستجداتعالمنا اليـك  العديد مف التغيرات  جوايك 

تحديات القرف الحالي  لمكاجيةحيكم في تعميـ كتكجيو التالميذ يقـك بدكر  ألنومعمـ العمكـ 
غيرات كذلؾ ليصبحكا قادريف عمى مكاجية الت ،تربية عممية صحيحة النشءكتربية ىذا 

ـ الطالب كيؼ يعداد معمـ كمربي قادر عمى تعمإكىذا يتطمب  ،كالمستجدات ككؿ ما ىك جديد
لتكيؼ مع جية ىذه التحديات المستقبمية كااي مك فكىذا بدكره لو أىمية خاصة  ،يتعمـ كيفكر

 قؼـ ميارات جديدة كذلؾ الستخداميا في مكايا يستدعي تعم، كىذكؿ التغيرات كالمستجدات
 .ةجديد

يحفظكف المناىج  ال كيؼكركف  فـ أبنائنا كيؼ ييكلذا كاف مف الضركرم أف نيتـ بتعم
عتبر تحديا يكاجو مستقبؿ ي، كىذا يا في الحياةقبيطبيا كتاك استيعا أيالدراسية دكف فيم

 مافقط المعرفة بؿ  ال يمتمؾداد المكاطف الذم إعأصبحت مسئكلة بدكرىا عف  التربية التي 
 . (3002،89،خركفآك  ليـ عبيدك المعرفة)  فكؽ

الفردية بينيـ كأف نبحث  ؽركفكمراعاة ال المتعمميفعداد إ إلىالتربية بدكرىا  ؼديكت
 ؼمختمفي التعميمية لممتعمميف  ؼة المكاقيئتساعد عمى تيمتنكعة تدريسية عف استراتيجيات 

إلي تنكيع االستراتيجيات  ادعك تتجاىات جديدة في الفكر التربكم، ، لذا ظيرت ااتالمستكي
 لطبيعة المتعمميف . االمستخدمة في التدريس كفقن 

ناؿ  الذم قد  Instruction Differentiate  كلذلؾ ظير مفيـك التدريس المتمايز 
ي ف الراغبيفشاد لممعمميف كاإلر ، حيث اىتـ بقسـ التكجيو التعميميةقدران مف اىتماـ األنظمة 

المتعمميف في أساليب التعمـ  ؼكذلؾ استجابة الختال ،ةمنظمة كقكيتدريسية كضع خطط 
  (11,2005كاالستعداد ) كاركؿ تكلينسكف

( أف الفكرة األساسية مف التمايز في التدريس ىي قبكؿ piggottK2002,56) كيرم
جب أف تتكقع يذلؾ ل، المعرفية كمستكيات التحصيؿلخمية ي افكف فحقيقة أف التالميذ مختم

ي مياـ فع ي، حيث يحتاجكف إلي تنك في معدؿ تقدميـ في الدراسة أيضا أنيـ مختمفكف يـف
 .إمكانياتيـما في  التعمـ لكي يحققكا أفضؿ
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تدريس يدعـ العديد مف لمكاحدة، كلكنو مدخؿ ستراتيجية اكالتدريس المتمايز ليس 
( Responsive Insivcionتجاكبي )  سأخر ىك تدري، كبمعنى المتنكعةاالستراتيجيات 

عمى نفس يتيح لكؿ التالميذ الحصكؿ  يثلتمبية احتياجات التالميذ الفردية، بح مصمـ
كفقان لحاجاتيـ  مداخؿ كمياـ كمخرجات تعمـ مصممة  اعطاؤىـ، كلكف عف طريؽ المنيج

 ((Wats-Taff et .al2012,303التعميمية 
 Valiande, et) التعميـكما يعتبر التدريس المتمايز ىك الطريؽ لتحقيؽ العدالة في 

.al,201)،  كذلؾ ألف الطالب يختمفكف في مستكل فيميـ كقدراتيـ، كيتفاكتكف في درجة
احتياجاتيـ التعميمية، فقيمة المساكاة ىنا تعني أنيـ جميعان متشابيكف . لذلؾ، فإف الفركؽ 

الطالب تحتـ عمى المعمـ أف يمتمؾ الميارة في استخداـ قيمة العدالة مع الطالب الفردية بيف 
 يراعي االختالفات القائمة بينيـ. أثناء الدرس بحيث

 الستيعاب( الصؼ المتمايز بأنو يقدـ طرؽ مختمفة  Tomlinsom 2001صؼ )يك 
ف كذلؾ أل  ،أفضؿتعمـ كؿ تمميذ بشكؿ نكاتج التعمـ بحيث ي كتطكير ،المحتكم كالمفاىيـ

ة القدرات فالتدريس المتمايز يتمركز حكؿ التمميذ كيبني أساسان عمى تقييـ التالميذ كمعر 
 .التعمـ أكثر مف كميتوكعية ، كما ييتـ بنت كالميكؿ كاالىتمامات لكؿ متعمـكالحاجا

كا ـ أف يتعممأف كؿ المتعمميف مف حقي ة النظر التي ترلكيعكس مدخؿ التدريس المتمايز كجي
 Goodnough ,2010المدارس أك الفصكؿ في   إلى أقصى ما تسمح بو  امكانياتيـ

,243)). 
عاؿ الذم ينطكم عمى تقديـ أك فمسفة التدريس الف طارإىك كالتدريس المتمايز 

حتى  ، كتطكير التدريس كالتقييـفة لمطالب المتفكقيف في نفس الصؼبكسائؿ مختم المحتكل
، بغض النظر عف االختالفات بينيـ في القدرة لجميع الطالب أف يتعممكا عمى نحك فعاؿ تنسىي

 .(3092 كيكبيديااالعاقة ) كالمغة كالجنس كالدافع ك افة كالكضع االجتماعي كاالقتصادمكالثق
( عمى أف Decaudido, Bergman.2006.3 ()Tomlinson,2005,263كيككد )
اعتقاد  ىتؤكد عم التي عمى النظرية البنائية المتمايز عبارة عف فمسفة تدريس قائمة التدريس

ي االستعداد فاالختالفات بيف المتعمميف  الستيعابتدريسيـ  يطكعكاأف المعمميف  يجب أف 
 .التعمـ  كتفضيالتكالميكؿ 
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 ةطريقة مكجي بأنو( التدريس المتمايز Tomlin son and imbau,2010,19)  كيعرؼ
الذم يحتكم عمى أربعة  يصفالكىي متضمنة في النظاـ كالتعمـ،  التعميـفي تقديـ أساليب 

لمنيج ، أساليب التدريس بيئة التعمـ ، ا) ىي ك عناصر أساسية متداخمة مع بعضيا 
ركزا  يث . حالتعمـبيا التي يحدث  كالفيزيقيةيئة التعمـ البيئة العقمية  بيقصد ب ، حيث(،التقييـ

كاالحتراـ كالتشجيع أثنا عمميات  باألمافالعقمية كالتي تشمؿ شعكر الطالب عمى أىمية البنية 
 .المشاركةك التعمـ 

، لذلؾ يشار ليا مدخؿ التدريس المتمايز كرا كبيرا في نجاحدليا   البنيةكما أف 
 Gregoy )( كيكضح كؿ مفNatural Leaning  sytemsبأنظمة التعمـ الطبيعية ) 

and Hammerman 2008جاد بيئة لمتدريس إي( أنيا الطبيعية  )أنظمة التعمـ ( معنى
تماعي ، كالتحدم ،كالتكاصؿ االج سي النف األماف المتمايز يتكفر بيا احتياجات المتعمـ مثؿ 
 Tomlinson) هما ذكر كىذا يتفؽ مع  ،الناقد العقمي كالنشاط الجسمي كالتفكير التأممي

2010) . 
تدريس المتمايز عمى عممية دخؿ الم ثر استخداـأكقد تناكلت عدد مف الدراسات 

ف ىناؾ الكثير مف نتائج الدراسات التي بينت أف أ (Subban,2006)  ، حيث يكضح التعمـ
 (Koeze,2007) كما تشير نتائج دراسة   ،المتمايز ىناؾ ايجابية الستخداـ مدخؿ التدريس

العكامؿ مثؿ ككاف ذلؾ بسبب عدد مف  ةفي الصفكؼ المتمايز الطالب إلى  زيادة  تحصيؿ 
(أف Valiand et.al , 2011، كما أكد )االختيارحرية  أك الميكؿ أك ،مراعاة  نمط التعمـ

   .التدريس المتمايز يحسف كيزيد مف تعمـ كتحصيؿ التالميذ
العمكـ  ( أف التقدـ السريع في تقنية المعمكمات كتسارع  Cash ,2011يكضح )ك 

ستراتيجية ااستخداـ مف كالتطكير في سكؽ العمؿ يجعؿ يف، خالؿ القرف الحادم كالعشر 
مران جكىريان كذلؾ لمساعدتيـ عمى أك تدريس الطالب ميارات التفكير  التدريس المتمايز

 في حياتيـ أك عمميـ أك مجتمعيـ . اء سك ، كغداالنجاح اليـك 
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أف التركيز عمى تدريس كافة أنكاع ميارات التفكير أصبح اليكـ ضركريا، حيث  كما
نادكا بضركرة تكجيو تدريس العمكـ بما  قد( أف التربكييف 99.3003العز أبك أشار ) عادؿ 

 ال يمكفصائص نمكىـ، حيث خلمستكاىـ ك  توالجكانب لممتعمميف كمناسب متكاممةخبرات يكفر 
الـ يكف  لممتعمـ أف يبدع ما التي تمكنو مف  مف الميارات كاالتجاىات الفكر لديو متفتحن

أنو ب( Myers , Jones , 1993,29)دراسةكالعمؿ المستمر كما أكضحت  التفكير السميـ
 إلى يؤدم بيـ ذلؾعمى المشاركة في األنشطة المناسبة لقدراتيـ  الطالب عند تشجيع

عمؿ عمى المساعدة في تيا ، فأنبمحتكم المقررضيحات الخاصة المناقشة كطرح األسئمة كالتك 
، بجانب االحتفاظ بالمعمكمات الخاصة بالمادة األكؿتنمية قدرات التفكير لدييـ في المقاـ 

 .الدراسية 
كذلؾ   اأصبح اليكـ ضركري التفكيرأنكاع ميارات  كافةكما أف التركيز عمى تدريس 

 .الناقد  التفكيرلتنمية ميارات 
( أنو حينما يأخذ المعمـ في االعتبار أف كؿ تمميذ  kinsberg ,2012.8كيرم ) 

قا ليا كف سوتدرييصمـ ك  ،بواستعداد خاص  فصؿ كمعو ميكؿ كأسمكب تعمـ كمستكللم يأتي
 اندماجوكزيادة  هكتفكير  توكبيرة لتحسيف عقميإمكانية ف ىناؾ إف ،عف طريؽ التدريس المتمايز

 . في العممية التعميمية
في  يمي التحصالطالب في التدريس الحظت تدني مستكم  ثة عمؿ الباح ضكءكفي  

أعضاء  ؼمختمكشككل  ،التخرج يحديثالطالب ككذلؾ  بعض المقرراتفي  ة السنكات األخير 
كاديمية كالتربكية ككذلؾ عدـ قدرتيـ عمى األ  المقرراتفي فيزياء الىيئة التدريس لشعبة 

عدة  إلى بالباحثة بالحضكر أدلالذم  األمر، في المحاضراتثناء مناقشتيـ أالتفكير الناقد 
  -:ف أكثر ىذه األسباب ملتحديد األسباب كمحاكلة عالجيا ككاف  الطمبة لقاءات مع 

  ىيئة التدريس في أعضاء طريقة التدريس التي يتبعيا معظـ  مف   لطالبا تذمر
دكف مراعاة لقدراتيـ  باألنشطةلمعمكمات كالمطالبة االتركيز عمى عرض 

 . كاستعداداتيـ
 كىي :بيذه الشعبة الطمبة ستطالعية التي طبقت عمى عينة مف النتائج الدراسة ا 
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التي تدرس ليـ نتيجة  المقرراتحكؿ عدـ االستفادة مف الكثير مف  لطالباأراء  فاكتت .9
 .لعدـ استخداـ التقنية الحديثة في التدريس 

باستخداـ طريقة  يكتفكفىيئة التدريس  أعضاء الف معظـفي المحاضرة سمبية الطالب  .3
ركؽ فدكف استخداـ استراتيجيات متنكعة تراعي ال التقميديةطريقة المحاضرة  ىيكاحدة ك 

 .ذلؾ يكضح التالي(  9كجدكؿ )   الفردية بينيـ،

 ( 1 خذٔل )

 َتبئح انتدزبت االطتطالعٛت  

 انًئٕٚت انُظبت حٕل عشٔفٓى عٍ انًحبضزةراء انطالة آ و

 %02 عذو اطتخذاو انتمُٛت 1

 %65 اطتخذاو انطزٚمت انتمهٛذٚت 0

 %02 انتكهٛف ببألَشطت دٌٔ يزاعبة انفزٔق انفزدٚت 3
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 ضمعي)Goodnough, 2010) كدت الكثير مف الدراسات منيا )أ  كقد 
 ، (3094،حاتـ محمد ( (3093مركة الباز  (،  ( Wasts ,2013، ) (3090,الحميمي

أىمية استخداـ استراتيجية (konstantionu ,et .al , 2013() 3095الفت عيد ، (
كمف ىذه االستراتيجيات  ،كالفركؽ الفردية بيف المتعمميف االختالؼ لمراعاةالتدريس المتمايز 

شطة متدرجة الصعكبة ، لكحة الخيارات ، االسئمة متعددة نأالمحطات ، مراكز التعمـ ، 
كقد أكضحت دراسة  .،عقكد التعمـ ، األجندات الشخصية االجابات

(IraIZawatiandNurAsial,2013 أنو بكاسطة تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت )
يتحمؿ مسئكلية  فالممتعمـ  حستسم ، كمنياكالتعميـ لمتعمـالحديثة ستظير أدكات جديدة 

ما التعمـ شراكة ممتعو بيف المعمـ كالمتعمـ كبناء عمى تجعؿ  بنفسو، كىذه التكنكلكجيا  تعممو
المتمايز في تنمية  سعمى فاعمية التدري تؤكدمف نتائج الدراسات السابقة التي  كانطالقا سبؽ

ترل  .دراسية متنكعة كميارات العقؿ كالتفكير لدم المتعمميف في مراحؿالمعرفي التحصيؿ 
ـ مص تعفر ـ قدي التعمـ الجامعي كالذم يفالباحثة أف تفعيؿ استخدـ التدريس المتمايز 

المتعمميف أصبح مطمبا ممحان مف أجؿ مساعدتيـ عمى  ؼع كاختالتتكافؽ مع تنك  ةمتنكع
 .بعض المقرراتتدريس  مف المرجكةالتعمـ  ؼأىدا ؽتحقي

 -: ّحتدٓدٍا ػهل٘ البشحم

 تتمثؿتدريس الجامعي يالحظ أنو يعاني مف عدة صعكبات لمعمي فكاقع المإف المتأمؿ ل
أسمكب التدريس المتركز عمى المعمـ مازاؿ أف  إضافة إلي  الطالبي تدني مستكم  تحصيؿ ف

اىتماـ المعمـ بمعرفة الفركؽ الفردية  ، في حيفكالجامعات  ىك السائد في كثير مف المدارس 
ي المشكالت فعمى التعمـ الناقد  ـكتدريبيـ العمـك كتطبيقو في تعمبيف تالميذه لمساعدتيـ 

في التدريب  لطالبخركجيا مع اأثناء   الباحثة، كىذا ما الحظتو جداقميؿ كالقضايا العممية 
حكؿ كاقع   العمميةفي األقساـ  مف الطالب لؾ مف كاقع استطالع رأم عينةككذ الميداني
 تيكال مف خالؿ استبانة تـ تطبيقيا عمييـ  معةالجاي ف ـيلعضاء ىيئة التدريس أتدريس 

بيف المتعمميف  المكجكدكال تراعي التنكع  تقميدية المطبقةأف طرؽ التدريس يا كانت نتائج
ىذه  قكمكف بتطبيؽلمتدريب الميداني كي الطالب الذيف يخرجكفكىذا ال يتناسب مع عدد 

 الطرؽ عمى التالميذ في المدارس.
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ي اختيار فج الطالب ئنتا بيف مقارنةقامت بعمؿ نتائج الدراسة التي  وكدتأما كىذا  
(TIMSعمى المستكل ) تتخطى  بية لـ تصؿ أكالعر الدكؿ كجد أف جميع  ثالعالمي حي

العاـ مف التعميـ بما  ؼالنظر في اليدبإعادة  ينادكف الباحثيف مما جعؿ، يالمتكسط العالم
تعزيز قدرات الفرد )دراسة تحميمية أىمية عمى  كالتأكيد السريعةيتناسب مع التغيرات 

كقت الراىف ،كما نسعى كيعـ ىذا المطمب تكجيات تطكير التعميـ المصرم في ال (3099،
، كالتطكرات كالتحكالت 3020ة مصر كننشده مف اصالح  التعميـ في ضكء رؤيإليو حاليا 

ككذلؾ  ،كتجكيد مخرجاتياية مف خالؿ تحسيف مدخالت المنظكمة التعميمقيا الحالية التي تحق
يات التربية كتفعؿ عبر اعداد المعمـ في كمار الفكرم المرجعي لتطكير برامج تأكيد كثيقة االط

جديا مما يستدعي التفكير ( .3098المختمفة لتنفيذه )المجمس األعمى لمجامعات السياقات 
 المكجكد بيفبعيف االعتبار التنكع  آخذيف  ،جديدةة فمختمتدريسية في استخداـ مداخؿ 

كاألداء  ، بحيث تساعدىـ عمى زيادة التحصيؿ الذيف ىـ محكر العممية التعميميةالمتعمميف 
 . الناقد في مقرراتيـ الدراسية التفكير، ككذلؾ تنمية أكجو التدريسي
 ك، فيالبنائية النظرية( أف التدريس المتمايز قائـ عمى Ferrier,2007,30كيرم ) 
كعمى المعمميف عمؿ تنكيع  ،كؿ المتعمميف  داخؿ الفصؿ الكاحدلتمبية احتياجات  كسيمة

 يعممكا ، ككيؼ ُيقّكمكف . كيؼ كماذاكاختالؼ في 
لعدة  حدثالتدريس  فيجديد  لنمكذجة ( أف الحاجSubban,2006) يؤكد   كذلؾ 

ـ، الذكاءات نظريات أنماط التعم، أبحاث الدماغ، نتائج بيف التالميذ االختالؼعكامؿ منيا : 
 فاعميةالطريقة ، كما أف بنفس  فال يتعممكأثبتت أف التالميذ  األبحاث كأف نتائج ،المتعددة
يساعد  كلعؿ ما .منيـ تراعي االختالفات بينيـ ةال إذا كانت المياـ المطمكبإتحدث  التعمـ ال

كالتركيز عمى  ،كتدريس مقرراتيـعادة النظر في تخطيط إعمى رفع مستكم تحصيؿ الطالب 
. تمؾ الحاجة التي برزت نتيجة التطكر الكمي كير العميا كمنيا التفكير الناقدتنمية ميارات التف

األنظمة  ، كضركرة مكاكبةالمعاصرةفي متطمبات الحياة  ةكالكثير  لمتسارعةارات ياليائؿ كالتغ
 المتمايزبناء برامج تقـك عمى التدريس  إلىاتجاىاتيا كالمتمثمة في الحاجة  ؼالتربكية بمختم

لتطكير ميارات التفكير كالتدريس عمييا كىذا ما أجمعت عميو الكثير مف الدراسات مثؿ دراسة  
Eillott.ertal2001)3008ي ،بيت( ) الع3002، الصاكم( ، ) 3003 مي ،( ) الشا )  ،

 ،ي) الشمب،( 3092 ،البعمي(، ) 3092يسى،( ) الع3092،مي ي) العص( ،3093يمي )الجب
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قد كأىمية تدريب معممي العمـك عمى األساليب ا( بأىمية ميارات التفكير الن3095
، كذلؾ لدم الطالب ود كتنمية مياراتقعمى ضركرة تدريس التفكير الناك كاالستراتيجيات 

الباحثة  تعراض كباس ،مشكالت الحياة ةعمى مكاجي كالقدرةتطمبات التغير السريع ملمكاجية 
 ( التي تؤكدTomlinson  2008دراسة )مثؿ  المتمايزدراسات السابقة في مجاؿ التدريس لم

كمساعدتيـ عمى تككيف  قاف التالميذ لممحتكلإتأف التدريس المتمايز يعمؿ عمى  عمى
 .صيتيـ كمتعمميفخش

حصائية إ( الى كجكد فركؽ ذات داللة Iuste ,2009كما أشارت نتائج دراسة )  
درسكف بأسمكب التدريس المتمايز مقارنة بالذيف يدرسكف ياللح الطالب الذيف في التحصيؿ 
 فاعمية إلى( كالتي تشير Chamberlin ,power 2010دراسة )   .الجمعيبالتدريس 
 .التدريس المتمايز في تعزيز كفيـ طالب الجامعة لمرياضيات  استراتيجيات

دراسة أثر تنكيع استراتيجيات إلى ( التي كانت تيدؼ 3008دراسة ) عزة جاد ،
التعمـ عمى  أنماط ؼكاختال  الست "قبعات التفكير  "شارؾ( مقابؿ  –زاكج  –التدريس ) فكر 

 إلعدادم. الثاني ا ؼلدم طالبات الص لتعمـ تنمية بعض عادات ا
فاعمية التدريس المتمايز في تنمية إلى شارات ا( كالتي  3095دراسة ) الفت عيد  ، 

لدل الطالبات  البيئةعمى ، كاالتجاه نحك الحفاظ لمناخيةاالتغيرات قضية لعممية بالمعرفة ا
 . المعممات بكمية التربية 

تنكيع  فاعمية إلى شارت نتائجيا أ( كالتي 3090مصطفي ،  سمكل  ) دراسة
تمميذات الفصؿ  تجاه نحك التعمـ لدلاال ك  لإلنجازع فاستراتيجيات التدريس في تنمية الدا

 األشغاؿ . ي مادةفالكاحد متعدد المستكيات 
ي فمدخؿ التدريس المتمايز  فاعمية إلى شارت أكالتي  ( .3094دراسة )حاتـ حمد ،

لمممكة العربية لدم تالميذ المرحمة االبتدائية با العمميةتدريس العمـك عمى تنمية المفاىيـ 
  السعكدية.

ستراتيجية التدريس المتمايز ا فاعميةشارت إلى أي ( كالت 3095دراسة  ) مي عمر ،
 .م طالبات الصؼ السادس االبتدائيكالتفكير التأممي في مادة العمـك لد التحصيؿفي تنمية 
تجريب فاعمية مدخؿ التدريس  إلىكلـ تتطرؽ أم مف ىذه الدراسات العربية  

المعمـ عداد إليا أىمية في المتمايز في التعميـ الجامعي عمى المقررات التربكية كالتي  
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 ا سبؽ مف نتائج الدراسات السابقةكبناء عمى م .العمـك المتكاممة ( الجامعي مثؿ مقرر)
ب ستراتيجية التدريس المتمايز لمطالامية عاى فمع ؼالتعر  إلى  تسعي الدراسة الحالية جاىدة

كتفكيرىـ  ( العمـك المتكاممة )  مقرر  في عقميتيـ كأدائيـيـ كفبكمية التربية  المعمميف
 .الناقد

 -:حتدٓد مػهل٘ البشح 

 -التالي : ي السؤاؿ الرئيسيفمشكمة البحث  تحددت 
في  )العمكـ المتكاممة (التدريس المتمايز في تدريس مقرر  استراتيجية عميةاما ف

 ؟فيزياءال شعبة فيالطالب المعمميف المعرفي كالتفكير الناقد لدم  التحصيؿتنمية 
 -التالية: ألسئمةعف ااإلجابة  ذلؾ تطمبكقد  

 في مقرر فيزياءال شعبةبكمية التربية  طالبلدل  ما المفاىيـ التي ينبغي إكسابيا 9:س
 لتنمية  التفكير الناقد  لدييف؟ ()العمـك المتكاممة

 ؟  التدريس المتمايز ستراتيجيةكفقا ال(   العمكـ المتكاممةالمقترح لمقرر) لتصكر ا ما : 3س
 لدل فيستراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ المعر استخداـ ا ثر: ما أ 2س

 ؟فيزياءالشعبة بالطالب المعمميف 
لدم الطالب تنمية التفكير الناقد  المتمايز فياستراتيجية التدريس استخداـ ما أثر :   3س

 ؟ فيزياءالشعبة بالمعمميف 
في االختبار التحصيمي كدرجة الطالب بيف درجة الطالب  ىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية:   4س

 ستراتيجية التدريس المتمايز؟ار التفكير الناقد بعد  استخداـ افي اختب
 -شح :بٍداف الأ

   -: إلى  الحالي البحث ؼىد 
 يالتدريس المتمايز ف باستخداـ ( العمـك المتكاممة)  تدريس محتكم مقرر فاعميةتحديد  .9

 . العممية بالمقرر لممفاىيـالبحث  مجمكعةطالب  تحصيؿ
المتمايز  التدريسباستخداـ  (العمـك المتكاممة) تدريس محتكم مقرر   فاعمية تحديد .3

 .مجمكعة البحث طالبد لدم قعمى تنمية التفكير النا
 ( . العمـك المتكاممة ) رر قمجمكعة البحث في مطالب  د لدلقعداد اختبار لمتفكير الناإ .2
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 -البشح :سّض ف

بيف متكسطي درجات  (0.05 داللة حصائية ) عند  مستكلإرؽ ذك داللة فال يكجد  -9
  التحصيمي  .كالضابطة في االختبار  التجريبية  راد المجمكعتيففأ
بيف متكسطي درجات  (0.05داللة  ) عند  مستكل حصائية إرؽ ذك داللة فكجد ي ال -3

 . ار التفكير الناقدفي اختب ضابطةكال  التجريبيةراد المجمكعتيف أف
تبار في اخدرجات الطالب  ك في االختبار  التحصيمي درجات الطالبال يكجد ارتباط بيف  -2

 . ستراتيجية التدريس المتمايزالتفكير الناقد بعد استخدـ ا
  -أٍنٔ٘ البشح :

  -: ىذا البحث فيأىمية تمثمت         
، التدريس المتمايز استراتيجيةتتناكؿ  التي باألبحاثالعربية  إثراء المكتبة في اإلسياـ  -9

 . كخاصة في مجاؿ العمكـ 
ى استخداـ عميبيـ ة تدر بضركر معممي العمـك  إعداد تكجيو القائميف عمى برامج -3

 .في تحقيؽ أىداؼ التربية العممية كأىميتو ، التدريس المتمايز استراتيجية
 .(العمـك المتكاممة) عمى أىمية تنمية التفكير الناقد مف خالؿ مقرر التأكيد االسياـ في  -2
تكم تعميـ عمى أىمية ىذا النكع مف االستراتيجيات في رفع مس ديالتأكفي  االسياـ   -3

 .طالب المرحمة الجامعية
 تنادم بضركرة تطكير عناصر التدريس التييعد استجابة لالتجاىات الحديثة انو   -4

 .يف المتعمميف بالتنكع المكجكد  ةلتمبي
في  والتدريس المتمايز ككيفية استخدام استراتيجيةاالىتماـ ب إلىتكجيو نظر الباحثيف  -5

 . دقالنا التفكيرتنمية 
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 -:سدّد البشح 

  -اقتصر البحث الحالي عمى الحدكد التالية :        
 الفيزياءشعبة  الرابعةالفرقة طالب المقرر عمى (  ) العمـك المتكاممة مقرر محتكل -9

إلى  باإلضافةبكاقع ساعتيف أسبكعيا  سبكع(  أ93)  لمدة بجامعة سكىاجبكمية التربية 
، كقد اختير ىذا المقرر خارج أكقات الدراسة األثريةاألنشطة الكقت الحر لممارسة 

 التالية :  لألسباب
 .لمتربية العممية   اليامة اتمتطمبأحد ال يعد ( متكاممة ال عمـكال مقرر ) -أ 
تخطيط الدركس العممي في  تطبيؽملقاعدة أساسية  تعد مناىج ىذا المحتكل -ب 

 .بالطريقة المتكاممة
تطبيؽ   التي يتـ مف خالليا باألنشطة تضميف ىذا المحتكل إمكانية -ج 

 .كاستعداداتيـ كفقا لقدراتيـ  لطالبالتدريس المتمايز بيف ااستراتيجية 
( عمى المستكيات  العمكـ المتكاممة قياس التحصيؿ المعرفي لمفردات مقرر )  -3

 (.التطبيؽ –الفيـ  –المعرفية ) التذكر 
ة معفيزياء كمية التربية جاال شعبةبالفرقة الرابعة  الطالب المعمميفمجمكعة مف  -2

 سكىاج.
 .مجمكعة البحث قياس التفكير الناقد لدل  -3

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

 -:عٔي٘ البشح 

حيث  الفيزياء شعبةة الفرقة الرابعطالب  ( طالب مف 50ت عينة الدراسة مف )تمثم
 ( كمجمكعة تجريبية3طالب ( كمجمكعة ) 20)ضابطة  ةكمجمكع( 9تـ اختيار مجمكعة )

  .فيزياءال شعبة طالبكذلؾ بشكؿ عشكائي مف بيف  ( طالب20)
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 -: البشحأدّات 

 - :لتعميمية الالزمة لمدراسة كتشمؿ المكاد ا .1
( كفقان لمتدريس العمـك المتكاممة مقرر ) لدراسة محتكل الطالب المعمـ دليؿ  -

 .(3) ممحؽالمتمايز 
 .=( 4) ممحؽالمقرر كفقان لمتدريس المتمايز  بالتدريس في محتكل مرشد لمقائـ -
  -في : ؿمثتالقياس كت أدكات .2

 .(6) ممحؽعداد الباحثة ( إمف  التحصيؿ المعرفي )ار اختب -
 .(90ممحؽ )مقنف عمى البيئة المصرية ( 3004) فياختبار التفكير الناقد الشر  -

  -ميَر البشح :

 استراتيجيةلقياس فاعمية  ىالتجريبي ألنو يسعلي المنيج شبو اتبع البحث الحا
الطالب  لاالتجاه الناقد لد ( عمى التحصيؿ المعرفي كالتدريس المتمايز ) متغير مستقؿ

 .بكمية التربية  المعمميف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنيج التجريبي لمبحث(  3شكؿ ) 

 انتطبٛك انبعذ٘

 االختببر انتحصٛهٙ -1

 اختببر انتفكٛز انُبلذ -0

 انًدًٕعت انضببطت / تذرٚض ببنطزٚمت انتمهٛذٚت 

انًدًٕعت انتدزٚبٛت / تذرص ببطتزاتٛدٛت انتذرٚض 

 انًتًبٚش 

 انتطبٛك انمبهٙ 

 االختببر انتحصٛهٙ -1

  اختببر انتفكٛز انُبلذ -0
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 -:مصطلشات البشح 

 : Different Instruction  التدزٓظ املتنآص
كىي  ،في تقديـ أساليب التعميـ كالتعمـ قة مكجيةيعرؼ التدريس المتمايز بأنو طري

 حتكم عمى أربعة عناصر أساسية متداخمة مع بعضيا ىييالذم في النظاـ الصفي  متضمنة 
 (Tomlinson, 2010,19)         ) بيئة التعمـ ، المنيج ، أساليب التدريس كالتقييـ (

لكي تتكفر  ؼة الصفتنظيـ ما يجرم في غر  ك عدادإكيعرفو تكممينسكف بأنو " عممية 
، حيث عني األفكار كالتعبير عما تعممكه، كتككيف ملممعمكمة لممتعمميف خيارات متعددة لمكصكؿ

فكار كتطكير لألكمعالجة كتككيف فعمي  متمايز سبؿ مختمفة إلتقاف المحتكليكفر التدريس ال
 ((Tomliusan,2001,1 فاعميةتمكف كؿ متعمـ مف التعمـ بعمميات 

الدراسات ذات  إلىكالرجكع  قراءات عف التدريس المتمايزف مضكء ما تـ كفي 
مقرر  عادة تنظيـ محتكلإتـ بعد تستراتيجية التدريس المتمايز الذم اىنا  بوصد قالصمة كي

 ىـمع استعدادا ـ بما يتكاءالطالب المعمميف  عدادإلداخؿ قاعات الدراسة  (العمكـ المتكاممة)
 التقكيـ . بساليأنشطة ك األ ساليب ك األالسابقة مف خالؿ تنكيع ىذه  ـتياكمعمكم ـكقدراتي

 Instruction Differentiated  : Approach مدخل التدزٓظ املتنآص
أك  ت في أحد عناصر التدريس )المحتكلىك مدخؿ تدريس يقكـ عمى إجراء تعديال

 بركفايؿكؿ متعمـ مف حيث ميكلو كاستعداداتو أك لأك المنتج ( كفقّا لمصادر التنكع  اإلجراءات
 .التعمـ 

 التعسٓف .ّفٔنا ٓلٕ بٔاٌ باملصطلشات اليت ّزدت يف  

 Content : احملتْٖ
 قكاعد كما يرجى ك لممتعمـ مف معمكمات كمفاىيـ كميارات ما يقدـ كؿ بو  يقصد

 كاتجاىات كميكؿ. قيـ مف اكتسابو
 Process : اإلدساٛات

تكصيؿ المعمكمة الجديدة الخطكات التي سيقـك مف خالليا المعمـ ب بيايقصد 
 .لمتالميذ
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  Product :امليتر
 بالخبرةبعد مركرىـ ئو داأك  وتيقصد بو كؿ ما يككف التالميذ قادريف عمى معرف

 .التعميمية أك المكقؼ التعميمي
 Readiness : االضتعداد

 .مياراتو الخمفية المعرفية لمتمميذ كمستكل وبكيقصد 
  Learning  profile : التعله بسّفآل

نماط أك   كب التعمـمبأس تتأثرفي التعمـ لدم التمميذ كالتي  تؤثر ص التي ئالخصا
  .المتعمـ كالجنس كالثقافة لدل،Multiple intelligencesالذكاءات المتعددة

  Interest :املْٔل
 .تعمميا   إلىالمكضكعات التي ربما يميؿ التمميذ  كيقصد بيا

عناصر  ألحد تمايزجراء عممية إبأنو التدريس المتمايز إجرائيا  ؿكتعرؼ الباحثة مدخ
،  Tiered Activitesنشطة المتدرجة األ باستخداـ كذلؾ  اإلجراءاتمحكر كىك  ،التدريس

ـ يحيث تـ تصميـ أساليب التعم .الطالب المعمـخصائص  ضكءجابات في اإلسئمة متعددة األ
 عمؿ ذلؾ عمى تنمية التحصيؿ المعرفي ( بحيث أف ي العمـك المتكاممة  )مقرر  لمحتكل
 .ـكالتفكير الناقد لي كاألداء 

 : Achievement التشصٔل 
ضيع ىك الدرجة التي تقيس استيعاب الطالب بعد مركرىـ بخبرات معينة في مكا

 ( . 9888)المقاني، الجمؿ  معان محدكدة في اختبارات تحصيمية 
 ةفي االختبارات المعد حصؿ عمييا الطالبيكتعرؼ الباحثة التحصيؿ إجرائيا بأنو الدرجة التي 

 . (العمـك المتكاممة عمى المقرر المختار كىك )
 Critical Thinking :  التفهري الياقد
عممية تقكيمية لممكاقؼ " ( بأنو 3009 ،الحميد كأحالـ الباز  جابر عبد)يعرفو 

مؿ عمى استنتاجات كاستدالالت تتـ عند المفاضمة تتش ك  ةكااتتـ في ضكء مح التي المختمفة
 ."بيف البدائؿ المتاحة في ذلؾ المكقؼ
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في مقياس  مجمكعة البحث طالبحصؿ عمييا يائيا بأنو الدرجات التي جر كيعرؼ إ
اختبارات فرعية تتضمف خمس ميارات  لمتفكير الناقد كالمتضمف خمسيبيف  سكف كجالطاك 

كتقكيـ المناقشات ،االستنباط  التفسير  -) معرفة االفتراضات  مف ميارات التفكير الناقد كىي
 . االستنتاج(ك 

 -:خطْات البشح 

سارت خطكات البحث كفؽ الخطكات  اؤالت البحث كالتأكد مف صحة فركضولإلجابة عف تس
 -التالية :

ستفادة مف مجاؿ البحث لالفي األجنبية دراسات البحكث العربية ك حية لجراء دراسة مسإ -9
 .نتائجيا في مراحؿ البحث المختمفة

 -عداد المكاد التعميمية الالزمة لمبحث كىي:إ  -3
 .(المعد كفقا لمتدريس المتمايز العمكـ المتكاممة مقرر ) لدراسة محتكل دليؿ الطالبة كالمعمـ -
 .المقرر كفقا لمتدريس المتمايز في محتكل لمقائـ بالتدريسمرشد  -
 -:دكات القياس في البحث كتشمؿ أإعداد  -2
ستراتيجية التعميـ الالمعد تدريسو كفقان  المقرر التحصيمي المعرفي لمحتكل  ختباراال -

 .المتمايز
ناقد لممرحمة اختبار كاليفكرنيا لميارات التفكير الناقد كالذم صمـ لقياس مستكم التفكير ال -

 الثانكية كما بعدىا.
 فيزياء ال شعبةكمية التربية الفرقة الرابعة  طالبار عينة البحث مف ياخت -3
 قبميا.تطبيؽ أدكات البحث عمى مجمكعة البحث الضابطة كالتجريبية تطبيقا  -4
 ،مجمكعة البحث التجريبيةلالتدريس المتمايز  استراتيجيةتدريس المقرر المختار ب -5

 .كتدريس نفس المقرر لممجمكعة الضابطة كذلؾ بالطريقة التقميدية
االنتياء مف تدريس بعد بعديا  المجمكعتيف تطبيقا طالبتطبيؽ أدكات البحث عمى  -6

 .المقرر
 .النتائج إلىحصائيا لمتكصؿ إمعالجة البيانات  -7
 .مناقشة النتائج كتفسيرىا -8
 . نتائج البحثالتكصيات كالمقترحات في ضكء ما أسفرت  عنو تقديـ   -90
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 -: اليظسٖ للبشح اإلطاز

 :التدزٓظ املتنآص 

، فيك ف المتنكعيف دراسيالتخطيط المنيج كالتدريس لممتعممي يمدخؿ منظكم ىك 
في الفصؿ الدراسي لتحديد ىدفيف ىما احتراـ حاجات كؿ متعمـ ،كتقييـ قدرة  طريقة لمتفكير

 . (Tomlinsom &Eidsan  2003.3,) كؿ تمميذ عمى التعمـ
 ،كمراعاتيا لممتعمميفلمتعرؼ عمى االحتياجات التعميمية المختمفة كىك مدخؿ 

يتطمب مشاركة الدارسيف أنفسيـ  ، كتنكيع التدريسأيضا يـميميـ كأنماط تعمم التعرؼ عمىك 
في عمميات اختبار المكاد التعميمية كالتخطيط ليا كاتخاذ القرارات بشأف تنفيذىا كتنظيميا 

 .  ) 3090،383)حمدم الصباع 
لمعمميف مف اف ىك مدخؿ يمكّ  ( أف التدريس المتمايزCordy, 2005,13كيرم )

 . احتياجات كؿ تمميذستراتيجيا لمقابمة ا التخطيط
المحتكم أك )كىك " مدخؿ تدريس يقـك عمى إجراء تعديالت في أحد عناصر التدريس 

أك المنتج ( كفقَا لمصادر التنكع داخؿ كؿ متعمـ في الفصؿ الدراسي مف حيث اإلجراءات 
 . (3094،238)حاتـ محمد ، "ميكلو

أف التدريس  (Coojnough, 2010  (  )Moorehansem,2012كيرم )
 تية :اآلالمتمايز يتـ عف طريؽ التغيير فيأخذ العناصر 

كؿ يأك م(Readiness)لمنتج بناء عمى استعداد اأك اإلجراءات أك  ،)المحتكم
(Interests أك  )بركفايؿ   ( التعمـLearning Profileالتمميذ ). يك مدخؿ تدريسي ف

االحتياجات المتنكعة لممتعمميف كمدم استعدادىـ لمتعمـ كتحديد  عمى تعرؼاليقـك عمى 
اىتماماتيـ المختمفة ثـ االستجابة ليذه االختالفات في االحتياجات كاالستعدادات كاالىتمامات 

كمف خالؿ ،  (943، 3092العاؿ ،بد ع إيمافمف خالؿ عناصر عممية التدريس ) 
 .يفات السابقة يمكف تحديد خصائص مدخؿ التدريس المتمايزالتعر 
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 -آص :مدخل التدزٓظ املتنخصاٜص 

ايكفر لممتعمميف العدي -9 يركنو مناسبا  ماالختيار  د مف مصادر التعمـ مما يتيح  ليـ فرصن
 .لتطبيؽ احتياجاتيـ

( المنتجاإلجراءات أك  كأ أف يعدؿ في عناصر المنيج )المحتكلالمعمـ مف يتطمب  -3
 .لمتكافؽ مع خصائص المتعمميف

التعمـ  بركفايؿيتطمب مف المعمـ تصميـ خطط تدريسية كفؽ استعدادات أك ميكؿ أك  -2
 .الخاص بكؿ متعمـ

إلى أف ( Tonlinson et.al . Tomlinson 2001كما يشير كؿ مف ) 
  -منيا :ص التدريس المتمايز ئخصا
 -نشطة في التدريس المتمايز محكريف :األ  -9

 .يعتمد نجاحو عمى العمؿ كفريؽ كال يقتصر نجاحو عمى المعمـ كحده المحكر األكؿ  -
عمى استعدادات كميكؿ تبنى نشطة األ  أفمتمركز حكؿ التمميذ أم المحكر الثاني  -

 . كقدرات كأساليب التعمـ لمتالميذ
الفركؽ الفردية التي  نشطة في التدريس المتمايز لجميع الطالب بحسباأل تصميـ  -3

 .يفبالمكىك بذكم االحتياجات أك  اخاصن بينيـ، كليس 
 -التدزٓظ املتنآص : مبادئ

)ككثر  ككجؾ  كأخركف  اآلتية  عمى المبادئ يعتمد ىذا النكع مف التدريس 
3007،26.32 ) :-  

 .كالمتعمـ ىك مف أىـ محاكر العممية التعميمية ،لعممية التعميـ يسرالمعمـ ىك منسؽ كم -9
كيراعي الفركؽ بيف المتعمميف  ،كاضحة عف الميـ في المادة الدراسية المعمـ لديو فكرة -3

 .كيقدرىا كيبني عمييا
  .معا بشكؿ مرف كيعمالفالتعمـ  عممية المتعمـ كالمعمـ متعاكناف في -2
حتياجات ا الشامؿ كالمستمر كسيمة الكتشاؼمتالزماف كالتقييـ شيئاف التقكيـ كالتعميـ  -3

 . الطالب
المتبادؿ باالحتراـ  تتميزالمشاركة االيجابية كالفعالة بيف جميع المتعمميف في العمؿ  -4

 .(96-99 ،3004،بينيـ ) كاركؿ تكمميسكف 
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 -: مربزات تطبٔل التدزٓظ املتنآص 

 تطبيؽ التدريس المتمايز في التعمـ منيا إلى ىناؾ العديد مف المبررات التي دعت
Tomlinson,2001,11) ) : 

 .طالب كفؽ االختالؼ كالتبايف بينيـمساعدة المعمـ في النظر لم -9
كاديمي بيف المتعمميف األ التنكيع في مجاالت اكتساب الخبرات التعميمية لتقميؿ التبايف  -3

. 
كالمشكالت المدرسية التي تؤثر االمكانات حجاـ الفصكؿ كقمة أحؿ مشكالت زيادة  -2

 . سمبيا عمى نكاتج تعمميـ
عمى اختالؼ مستكياتيـ لتحقيؽ أقصى درجات التفكؽ في مساعدة كؿ المتعمميف  -3

 .(3007,27خركف أ ؾ ك) ككثر ككج .ضكء قدراتيـ
 -:  يف التدزٓظ املتنآص نيّاملتعلن املعله دّز 

 دّز املعله : 

 .المناسبةألدكات تالميذه كيعد لذلؾ ا ماط تعمـأنيراعي قدرات كميكؿ ك  -
  .كالعممية كالنكاتج المحتكلاألفكار األساسية كيعدؿ يركز عمي  -
 .يتعرؼ عمى احتياجاتو حتى الخاصة بكؿ تمميذ ييتـ بتقييـ االنجازات  -
 .(3007,34اخركف  ؾ ككؿ يـك في الدراسة ) ككثر ككجأشرح فمسفة التدريس مف ي -

 دّز املتعله :

 -:( أف دكر المتعمـ يتمخص في التالي 3007,35اخركف  ؾ كككثر ككجكترم ) 
نشطة التي أل يستخمص أىداؼ التعمـ كما يدكر في الفصؿ كيتقبؿ فكرة اختالؼ المياـ كا -

 .يقدميا المعمـ
  .ساليبوأيتعكد عمى كثرة كتنكع عمميات التنظيـ ك   -
عماؿ كيقبؿ التحدم أمقدرتو عمى تحقيؽ ما يطمب منو مف بك بنفسو  يعرؼ المتعمـ الثقة -

  .الجيد لالرتقاء كيبذؿ
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 -:(12، 2002تْملٔػٌْ  ناّل) ننا ٓسٚ
 .في عممية صناعة القرارات  أف المتعمـ يقدـ معمكمات تشخيصية تساعد -
 أـ الميمات صعبة إف كانت معرفةلممعمميف بينكا يستخدـ المتعممكف الكقت بفاعمية كي -

 .مساعدةال إلى كمتى  يحتاجكف ،سيمة
 -:خصاٜص التالمٔر اليت متهً علٙ أضاضَا إدساٛ التنآص يف التدزٓظ 

 Readiness :  االضتعداد -9
، كىك يتأثر لمرتبطة بمكضكع التعمـا لى معرفة التمميذ كفيمو كمياراتوكىك يشير إ

نحك المدرسة  وكاتجاىات ،بكفاءة التمميذ المعرفية كتعممو السابؽ كخبراتو الميدانية
(44,2005, Corley) . جراء التمايز في ضكء استعداد التالميذإكاليدؼ مف . 
  Interests :املْٔل -3

كالتي تجعميـ  ،االستطالع كالشغؼ لدم المتعمميف مف المكضكعات التي تثير حبكتنشأ 
 (.Corley ,44,2005)المكضكعات  يبذلكف الكقت كالجيد لمتعمـ عف تمؾ

تصاؿ بالمعمكمات ال كاليدؼ مف تمايز التدريس كفؽ ميكؿ المتعمميف ىك مساعدتيـ عمى ا
الجديدة كفيميا كتمكنيـ مف الميارات عف طريؽ ربطيـ بأشياء مثيرة كجذابة 

(Tomilnson ,Eidson 2003,3 .) 
  -يمكف التعرؼ عمى ميكؿ المتعمميف كذلؾ عف طريؽ :ك 
، كما يمكف لممعمـ أف يساؿ المتعمميف عف ميكليـ المفضمة تطبيؽ استطالع لمميكؿ - أ

 The Acess)ىذه الميكؿ في دركسيـ ) في مكضكعات معينة، ثـ يحاكؿ دمج 
Center, 2002, 5 

تفضيالت المتعمميف مالحظة ك ، كاألعماؿ السابقة لكؿ متعمـنجاز مراجعة ممؼ اال  - ب
 .(Decandido,2006,6)ختيار لالفرصة  تعطىعندما 
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 : Leaning profileالتعمـ  بركفايؿ -2
المتعمـ يشير إلى الكيفية التي يتعمـ بيا المتعمـ بصكرة أفضؿ  بركفايؿ

(44,2005,Corley). 
عمـ التعمـ إلى مساعدة المتعمميف عمى الت بركفايؿلكييدؼ إجراء التمايز كفقا 

الشكؿ ، كتتنكع الطرؽ التي يتعممكف مف خالليا بالطريقة األفضؿ بالنسبة ليـ
 (Tomlinson Dson 2003,4).الفعاؿ
 بركفايؿ( أف ىناؾ أربعة عكامؿ تؤثر في Tomlinson ,Imbeau ,2010,11كيرل )
 -التعمـ :

 :  Learning  styleالتعله أضلْب -أ 
ؿ لمتعمـ لدل المتعمميف ) التعمـ الفردم أك المجمكعات المفضكيقصد بو السياؽ 

 ( ...ضكء خافت حجرة حجرة مضيئة أك أك ، مكاف ىادئالصغيرة
 :Intelligence preferences  امناط الرناٛ -ب 

) الرياضي : كيقصد بيا أنماط الذكاءات المتعددة كفقا لنظرية جاردنز كالتي تشمؿ 
 المكسيقي ....( –الجسدم  –المكاني الحركي  –المغكم  –المنطقي 

 ) ذككر ك إناث (Gender :الجنس  -ج 
  Cultureالجكاف٘ -د 

  :-التعله لدٖ التالمٔر ّذلو عً طسٓل بسّفآلّميهً التعسف علٙ 

 تطبيؽ أحد مقاييس الذكاء المتعددة. -
 .أفضؿ بشكؿ مالحظة الطريقة التي يتعمـ بيا التالميذ -
عطي ف يتعمـ بيا ؟ ثـ يأتكجيو سؤاؿ مباشر لمتالميذ مثؿ : ما الطريقة التي يحب  -

 -لتالميذ إجابات يختار منيا مثؿ:ا
 مف خالؿ مجمكعة (. –مع زمالئي  – بمفردم عمؿ )أ أف أحب 
 ( أصمـ خطكاتي بنفسي  أحب أف– )اتبع خطكات كصفية كمحدكدة. 
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  -عياصس التدزٓظ اليت ميهً إدساٛ عنلٔ٘ التنآص  بَا : 

 : Content ٚاحملتْ -9
 كيقصد بو المعارؼ كالمفاىيـ كالميارات التي نريد أف يتعمميا المتعمـ

(,Imbau,2010.15 ( Tomlin son . 
بو  تسمحتي في المدة الكالمحتكم الفعاؿ ىك الذم يتكافؽ مع تطكر نمك الفرد 

بعاد األساسية األيجب أف نركز عمى  راء عممية تمايز المحتكلمرحمة نمكه، كعند إج
المتعمميف يميمكف إلى نسياف المعمكمات  .كالتي تحقؽ نتائج التعمـ المرجكة لممحتكل
يف يساعد عمى تقميؿ الكقت إف اختيار نكع المعمكمات المقدمة لممتعممفية لذا التفصيم
 .( Pham,2012,16)كالجيد 

  -ميَا : ،بعدٗ طسم التنآص للنشتّْٚميهً إدساٛ عنلٔ٘ 

 : اختٔاز احملتْٚ  -
ـ المعمكمات الشارحة يبعد تحديد األفكار الرئيسية في مكضكع التعمـ يمكف لممعمـ تقد

 .أكثر مف طريقة ب كعرض المحتكل األفكار الرئيسيةلتؾ 
 : ٚالْقت الالشو لتعله احملتْ -

يسمح لمتالميذ بالتعمـ بسرعات تتناسب مع قدرات المتعمميف ) ككثر ككجمو كاخركف 
3007,934). 

 ثساؤِ : إأّ  ضبط احملتْٚ -
عمى أال تمس الفكرة أك  لفيو يتـ اختصار بعض المعمكمات المكجكدة بالمحتك 

بعض  يبدم  ، كتستخدـ ذلؾ كقتمااألفكار األساسية المطمكب تعمميا في ىذا المكضكع 
كقتيـ في دراسة يضيع  ينبغي أال  لذا ،محؿ الدراسةممكضكع ا لمبكرن  االمتعمميف استعدادن 
التأكد ختصر الجيد في فنحف نحاكؿ أف ن كليذا، ؿ يتقنكنيافعىـ بالمعمكمات كميارات 

تمكنيـ مف اكتشاؼ تفاصيؿ   إثرائية، ثـ نعطييـ أنشطة مف إتقانيـ أساسيات المكضكع
 .(Wormeli ,2007,90أكثر عمقا كاتساعا حكؿ ذلؾ المكضكع )
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 تكٔٔه احملتْٖ بأغهال خمتلف٘ : -
كيات قرائية مختمفة أك بطرؽ مسجمة، اك يمكف تقديـ المكاد المقررة في صكرة مست

ة ، كما يمكف تقديـ عطاء حقائب تعميميإقدـ األفكار في صكرة مسمكعة كمرئيو أك ت
فكار التي قد يجد فييا بعض التالميذ األأك متماثمة القدرات إلعادة تدريس  مجمكعات صغيرة

 Initialئيالتدريس المبد فبعد، التفكير لدم التالميذ المتقدميف صعكبة أك عمؿ إثراء لميارات
 Instruction   يقـك التالميذ باستخداـ ،ساسية في المكضكع الدراسي األلتقديـ المعمكمات

 (  Moor & Hansen , 2012,42ضافي المرتبط بالمكضكعات التي يختاركنيا )اإلالبحث 
 Process : دساٛاتاإل -3

نشطة التي تساعد األ خر آ، بمعني تـ تعمـ المحتكم بياييقصد بيا الطريقة التي 
  Corley,2005,14) ( ميايتعم يتـ  عمى الفيـ كاكتساب المفاىيـ كالميارات التيالتالميذ 

( بالخطكات التي يقـك مف خالليا المعمـ  574، 3090ا يعرفيا )أحمد عبد الكىابكم
ضاح اإليجراءات كاألساليب ككسائؿ اإل خر آأك بمعني ، بتكصيؿ المعمكمة الجديد لمتالميذ

 .نشطة المختمفةاأل ك 
  -طسٓل : دساٛات عًاإلالتنآص يف  ٛدساإّميهً 

 : Activities Tiered  ىػط٘ املتدزد٘األ -
ػكلكنيا تتدرج في مستكيات الدعـ  نشطة تدكر حكؿ نفس المفاىيـ كالمياراتأكىي 

( كيستخدـ (Decandido& Bergman,2006,7المقدمة لمتالميذ أك التعقيد أك التحدم  
كيدرسكف نفس المفاىيـ ة يمستكياتيـ المعرفية أك الميار  ؼ حينما يككف ىناؾ تالميذ تختم

كيتعممكف أداء ميارات معينو، لذلؾ يقـك المعمـ بتصميـ أنشطة متدرجة كمختمفة المستكيات، 
 نشطة كفؽ سرعتو.األ كؿ تمميذ مف النشاط المالئـ لمستكاه كيتدرج في يبدأ بحيث 

كالتعمـ الجماعي لمفصؿ كمو الفردية كالمجمكعات الصغير ،األنشطة خميط مف  -
كما ينبغي أف تعطى الفرصة  ،إلكماؿ األنشطةطكؿ الكقت المتاح لمتالميذ  ؼ في ،كاالختال
 (Moor &Hansen,2012,42تعمميـ الخاصة ) مصادر الختيارلمتالميذ 
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 : Product ه(ٔامليتر )خمسدات التعل -2
دائو بعد مركرىـ معرفتو كأكف التالميذ قادريف عمى المنتج التعميمي ىك كؿ ما يك

تي يثبت قة ال، كتمايز المنتج التعميمي يقصد بو الطريرة التعميمية أك المكقؼ التعميميبالخب
 .( Pham,2012- 16التعميمية ) المادة أنو استكعب المعرفة الجديدة اك بيا المتعمـ 

 -جراء التمايز في المنتج عف طريؽ :إكيمكف 
شكاؿ متعددة مف التقييـ مثؿ  ) كتابة تقارير ، أك اجتياز اختبارات أك أاستخداـ  -
ف يجرم بصكرة مستمرة أيمكف  قييـ ف التأجراء مقابمو ، كما إعرض بيانات أك  كأ قاء كممةإل
كيرتبط بو تغذيو راجعة فكرية لمتالميذ )أحمد  بعد ( عممية التدريس -ء  اثنا -ؿ قب)

 .) 575،  2010 عبدالكىاب
لتقييـ جيكد   Rubricsس التقدير المتدرجة يكفي ىذه الحالة يستخدـ المعمـ مقاي

تعممكه مف   بيا عما يار الطريقة التي يريدكف التعبيرالتالميذ مع تشجيع التالميذ عمى اخت
 (Moor & Hansen ,2012-42الدراسة )

  -دُ التدزٓظ املتنآص:اعكبات ّسلْل تْ

ىناؾ مجمكعة مف التحديات ربما تكاجو مدخؿ التدريس أف  (Corly ,2005,15 (يذكر 
 التالي :تتمثؿ في  ،المتمايز

األمر ، مدخؿ التدريس المتمايز ىك الكقت الكقت : يعتبر التحدم األكبر في استخداـ -أ 
حتياجات  كميكؿ، كمستكم استعدادات اؿ مف حيث تقييـ يكقت طك  إلى يحتاج 

 تصميـ األنشطة، كتنظيـ األسئمة ك ئيسيةر ككذلؾ لتحديد المفاىيـ ال ،المتعمميف
  .المناسبة لكؿ متعمـ

 .ميسر لمتعمـ إلى كالتحكؿ في دكر المعمـ مف مكزع لممعرفة :  إدارة الفصؿ -ب 
جديدة التي قد تككف  المعمميف لمتدريب عمى استخداـ االستراتيجيات المناسبة، ةحاج -ج 

 ييـ .عم
تـ مف ي( أف السبيؿ الكحيد لمعالجة كؿ ىذه العقبات Corley ,2005-15كيرم )

مؾ الميارات،  ثـ  عمى تطبيؽ ت بقكة  خالؿ التطكير الميني الفعاؿ لممعمميف الذم يشجعيـ
 .لتمايز كمدخؿ لمتدريساجميع مراحؿ عممية التحرؾ نحك  تقديـ التدريب ليـ في
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التعرؼ عمى مستكم كعي المعمميف  إلى  (Logan ,2011كقد سعت دراسة )
تكصؿ ك ، المتمايز كتطبيقيـ لو في فصكليـ بالمدارس المتكسطة بكالية جكرجيا بالتدريس

، كما لكحظ ـ بتناكؿ مكضكع التدريس المتمايزالجامعي نادران ما تيتاإلعداد  أف برامج إلى 
كما لـ تتح ليـ إال  ز عدـ التشجيع مف قبؿ المشرفيف التربكييف ليـ عمى التدريس المتماي

خر مف اآلالدراسة أف الجانب ت المياـ داخؿ الفصؿ، كاعتبر  تنكيع  يفية لرؤية كة فرص نادر 
تمؾ المشكمة يقع عمى عاتؽ المدارس العامة التي ينبغي أف تتحمؿ مسئكلية تدريب المعمميف 

طائيـ الكقت عكا  ، عدىـ عمى تنفيذ التدريس المتمايزمدادىـ بمصادر التعمـ التي تساا  ك 
 . لمناقشة تمؾ العممية
فنيات التدريس المتمايز في محتكم مقرر  ( بدمجChamberlin, 2011كقد قاـ )

الرياضيات لمتالميذ كذلؾ لمتغمب عمى الصعكبات المحتممة التي تكاجو المعمميف في استخداـ 
 Holmesكقد تكصمت دراسة ) ة االحتياجات المتنكعة لممتعمميف.التدريس المتمايز في تمبي

تكيؼ الكيفية  في ( أف تدريب المعمميف عمى التدريس المتمايز بغرض مساعدتيـ 2008,
  -: التالي الدراسي ليستفيد كؿ متعمـ كفقنا لقدراتو، كقد اتضح  يجمنعمى ال

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

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

 . المتمايز كاستراتيجيات تعميمية
 -:اتٔذٔات التدزٓظ املتنآص رتاض

التدريسية  التكامؿ بيف االستراتيجياتتزداد أىمية التدريس المتمايز ككنو يقـك عمى 
 ، كيتكقؼات التعميمية المتنكعة لممتعمميفاالستراتيجيات تمبية لالحتياجالمختمفة كتعد تمؾ 

االستراتيجيات المناسبة مجمكعة ضكابط مرتبطة بخصائص المتعمميف كاستعدادىـ  اختيار
ما يتضمنو  إلى سب باإلضافة مكانيات المتاحة كالزمف المنااإلكاألىداؼ التعميمية ككذلؾ 

                ،(,300467كف )كاركؿ تكممينس المعمـ مف ميارات عند تطبيؽ االستراتيجيات المختمفة
 .143,2008-119) خركفآك  ؾجككثر كك  )
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 :-مً أمجل٘ ٍرِ االضرتاتٔذٔات ّ

 :Tiered  Activities  ىػط٘ املتدزد٘األ -
يتأكد أف الطالب ذك االحتياجات التعميمية المتباينة تستخدـ عندما يريد المعمـ أف  

. حيث يتـ تقديـ ألساسية كيستخدمكف نفس الميارات األساسية يعممكف عمى نفس األفكار ا
 .في الصعكبة  نفس النشاط لجميع الطالب لكف مع تعدد منافذ كصكؿ ذات درجات متفاكتة

 : Activities Anchor  ىػط٘ الجابت٘األ -
تكل المنيج كلكؿ ميا المعمـ في ضكء أىداؼ كمحمنشطة التي يصاأل كىي نكع مف  

احتياجات التالميذ  في تصميميا أف تتنكع في مستكاىا لتناسب نشاط أىداؼ محددة، كيراعى
، أم ليست نشاطا يتـ في بضع دقائؽ لكنو يتشكؿ نشطة بأنيا مستمرةاأل  المختمفة كتتصؼ

 ،مع زمالئوأك شطة بمفرده األنميذ العمؿ في كاحد مف ىذه في حصص متتالية، كيمكف لمتم
، بينما يعمؿ باقي الطالب مع نشطةاأل كفيما يكمؼ المعمـ عددا مف الطالب بعمؿ بعض 

 .المعمـ مباشرة 
 : Orbital  Studies الدزاضات املدازٓ٘ -

ك تدكر حكؿ احد  أسابيع ة ستإلى بحاث مستقمة تستغرؽ عمكما مف ثالثة أكىي  
ختاره الطالب كيعممكف بتكجيو كتدريب مف المعمـ الكتساب مزيد مكضكعات المنيج، الذم ي

 .باحثيف مستقميف  إلى مكضكع كمساعدتيـ في التحكؿ ف العمف الخبرة 
 : Grouping  Flexible اجملنْعات املسى٘ -

المعمـ أك الطالب يمايزىا كفييا كؿ طالب في الفصؿ عضك في مجمكعات مختمفة 
قد تككف المجمكعات ف، التعميميتبعا لممكقؼ  اؿ المجمكعات متغيرن يتشكيككف  ، حيث أنفسيـ

،أك  قد يككف أفراد المجمكعة مختمفيف في أساليب جانسة االستعدادات أك االىتماماتمت
ب ، أك قد يتيح المعمـ أحيانا الفرصة لمطالأك المعمكمات عف المكضكع المطركحالتعمـ 

 بيا .تشكيؿ المجمكعات التي يرغبكف العمؿ ل
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 The Origin Of  Web Quest : االضتكصاٛ الػبهٕ -
 Mach ,andتـك مارش )ك  ىي طريقة تدريس جديدة تعكد فكرتيا الى بيرني دكج

Dodge 1995ى تنمية إل لتساؤؿ كالدراسة كاالكتشاؼ كتيدؼ( تعتمد عمى االستقصاء كا
المتعمـ كتعتمد جزئيا  التقكيـ ( لدل –التركيب  –لتحميؿ ا –المختمفة )الفيـ القدرات الذىنية 

قراص المدمجة األأك كميا عمى المصادر االلكتركنية المكجكدة عمى الكيب كالمجالت كالكتب ك 
 Halat( Dodge ,somthoughts abutwebquest ,1997). أك أم مصادر أخرل

,E, 2008)) 
يمكف  وسات السابقة في مجاؿ التدريس المتمايز كجدت أنكباستعراض الباحثة لمدرا 
 -منيا : السابقة ذلؾ العديد مف الدراساتكأكد ، التعمـ المستيدفة العديد مف مخرجاتتحقيؽ 

شارت نتائجيا إلي فاعمية استراتيجيات التدريس أ( كالتي  Ferrier,2007نتيجة دراسة ) -
كضحت أالصؼ الثالث االبتدائي في العمـك ك  كاديمي لطالباأل المتمايز في تنمية التحصيؿ 

 .بضركرة تدريب المعمميف في كؿ المستكيات عمى التدريس المتمايز لخدمة تالميذىـ
ارتفاع شعكر طالب كمعممي  إلى (  Simpkins, et.al,2009تكصمت نتائج دراسة ) -

لعمكـ المجمكعة التجريبية بالرضا عف مدخؿ التدريس المتمايز المستخدـ في تدريس ا
 .نشطة المدرجةاأل لطالب الصؼ الخامس عف طريؽ 

استراتيجيات  فاعمية إلى( Chamberlin & power 2010كتشير نتائج دراسة )  -
 .عزيز فيـ طالب الجامعة لمرياضياتالتدريس المتمايز في ت

( كالتي ىدفت إلي تدريب المعمميف قبؿ الخدمة عمى Good nough ,2010دراسة ) -
تطكير أدائيـ التدريس بيدؼ في كمدخؿ لمتنكيع   لوالتدريس المتمايز كتنمية فيميـ 

، طالب كالمقابالت، ككافة سجالت الالبيانات عمى المالحظة الصفية ، كاعتمد جمع الميني
 .التدريسعممية  ايز في التحديات التي تكاجو التدريس المتم كقد أكضح المعممكف

 Bبكجماف   عداد نمكذجإ( التي اىتمت بBogan et .al ,2012دراسة ) -
DIM(Bogman Diffrerentiated Instruction  Model لمتكامؿ بيف منيج )
 عف رشاداتإكقدمت  ,االجتماعية كالقراءة في ضكء التدريس المتمايز كالدراسات العمكـ

ـك كمراعاة التبايف بيف كيفية استخداـ ىذا النمكذج في التدريس لتحقيؽ ىدؼ تكامؿ العم
 .التالميذ
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( التي أكدت أف التدريس المتمايز أصبح ضركرة ممحة بالفصكؿ Huogn,2012دراسة ) -
نما ا  ، ك كخمفياتيـ السابقةب تعمـ الطالب ليس فقط لمراعاة أسالي ،الدراسية بالتعميـ العالي

راتيجيات لتحقيؽ التدريس كقد اقترحت الدراسة عدة است .استعدادىـ لمتعمـ اةلمراعأيضا 
كاالستقاللية  ، تعزيز التعاكف، المنتجالعممي عمؿ تعديالت عمى المحتكم:  ؿالمتمايز مث

 في التعمـ .  
جرائي مف خالؿ إبعمؿ بحث ( Konstantinou,  et. al ,2013كما اىتمت دراسة ) -

فريؽ مف معممي الرياضيات كخبير بتطكير المنيج كذلؾ  لتدريس التفاضؿ كالتكامؿ 
م جامعات قبرص في بيئة تعمـ قائمة عمى بكمية اليندسة بأحد األكلى لطالب السنة 

شارت النتائج أف التدريس المتمايز لو أثر ايجابي عمى مشاركة أ، ك التدريس المتمايز
 .كتحسيف فيميـ لمناىج  التفاضؿ الصعبة الطالب كدافعيـ 

قياس فاعمية التدريس المتمايز عمى األداء إلى ( Tulbure ,2013كىدفت دراسة )  -
، حيث بركمانيااألكاديمي لدم الطالب المعمميف بالمستكم الثاني في كمية العمـك التربكية 

ير في النتائج كبالطالب كفؽ أساليب تعمميـ كأشارت النتائج لحدكث تحسف  تمييز تـ 
 .األكاديمية لمطالب

التدريسي لمعممي التربية تقكيـ األداء ( كالتي ىدفت إلي 3092 ،مسفر المالكي)دراسة  -
، كقد أشارت النتائج إلي أف بتدائية في ضكء التعميـ المتمايزالمرحمة اال في سالمية اإل

، كأكصت بضركرة متكسطة ستراتيجية التعمـ المتمايز ادرجة تمكف المعمميف مف ميارات 
 ستراتيجية.اىذه  تدريب المعمميف عمى

 التي المتمايز ( كالتي ىدفت إلي عرض مداخؿ التدريسWatts ,et.al 2013دراسة ) -
، كقد اجات المختمفة لمطالب داخؿ الصفكؼف مقابمة االىتمامات كاالحتيتمكف المعمميف م

في احتراـ التنكيع بيف الطالب كقد  ناقشت الدراسة الدكر الذم يمعبو التدريس المتمايز
 .بالخصائص العامة لمتمايز الفعاؿ صت نتائجيامخ

التعرؼ عمى أثر استخداـ التعمـ المتمايز  إلى( كالتي ىدفت 3093مركره الباز ،)دراسة  -
 ،مرحمة االبتدائية في مادة العمـكتالميذ ال عادات العقؿ لدلالتحصيؿ كبعض في تنمية 

 ،ستراتيجية التعمـ المتمايز في تحصيؿ التالميذااستخداـ  فاعميةشارت النتائج إلى أكقد 
 في التدريس .ستراتيجية التعمـ المتمايز اكأكصت بضركرة تدريب المعمميف عمى استخداـ 
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الخاص عف  طار النظرماإلكيتضح مف العرض السابؽ كمف خالؿ ما قدمت الباحثة في 
احتياجات إلى ىناؾ اتجاه قكم يؤكد عمى أىمية النظر  أف ، مدخؿ التدريس المتمايز

 –استعداد  –لكؿ متعمـ خصائص )ميكؿ أف ، كما تعمـ كذلؾ كأساس لتصميـ التدريسالم
خؿ مدلذلؾ ظير  ك ،صؿ الكاحدتعمـ (  تميزه عف غيره مف التالميذ داخؿ الفال بركفايؿ

 .التدريس المتمايز
حيث ينظر عمى مدخؿ التدريس المتمايز عمى أنو بني عمى فمسفة التدريس كليس  
، كمف خالؿ عرض استراتيجيات متنكعة لمتدريس المتمايز استراتيجية تدريسية معينةعمى 

التدريس الناجح  إلى  نجد أف ىناؾ خطكط عريضة لمتمايز الجيد كالذم يمكف أف يؤدم
ىتمت بقياس فاعمية االدراسات السابقة التي أف حظ كما لك  ،ألنكاع متعددة مف الطالب

 ،كالميني لمتدريسالميارم  كاألداءالتدريس المتمايز عمى بعض المتغيرات منيا التحصيؿ 
ىمية أجمعت عمى أ، كقد كطالب الجامعة ةتالميذ المرحمة  االبتدائي منياكمع فئات متنكعة 

 .حيث أنيا اىتمت بالمتعمميفتعميـ، تحسيف مستكم ال ىذا النكع مف التدريس في
ىتمت الدراسة الحالية بقياس أثر مدخؿ التدريس المتمايز عمى طالب الجامعة اكقد  

ة مف فئات مختمفة كمتباينة في االستعداد حيث لـ تتطرؽ الدراسات العربية إلى دراسة فاعمي
طالبات كمية التربية مف خالؿ دراسة  لدلبتكارم الاالتحصيؿ كالتفكير  ىعمالتدريس المتمايز 

لمعمـ  مف متطمبات التربية العممية اىامن  امتطمبن  يعد حيث  العمـك المتكاممة  ( )مقرر 
 .الفيزياء

كىذا مطمب مف ناحية دمج العديد مف االستراتيجيات التدريسية الجديدة في شكؿ  
ؾ الف الدراسات السابقة أكدت كذل ،ليناسب احتياجات الطالبات المتنكعة معنى ذم مبتكر أك

كلكف مع  ،ركز حكؿ العناصر األساسية لممنيجىك الذم يتم اأف الفصؿ الدراسي المتمايز جيدن 
 المتعمميف المتنكعة.ناسب حاجات لتتعديؿ ىذه العناصر 

كقد استخدمت الباحثة طريقة االستقصاء الشبكي التي تعكس فكرة التدريس المعاصر 
مف خالؿ استثارة  بينيـ  الترابط ؽحقتكالتعمـ ليفي التعميـ الذم يعتمد عمى دمج التكنكلكجيا 

 مف المعرفة . االستزادةكرغبتو في  دافعيتو
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 -:  التفهري الياقد

رتباطو بسمككيات عديدة ، نظرا ال شكاؿ التفكير تعقيدناأيعد التفكير الناقد مف أكثر  
مف حيث  يالتأممكالتفكير  الرتباط الكصفي بالتفكير المجرد،كاكالمنطؽ، كحؿ المشكالت، 

مثؿ ل اىتماما كاضحا يكلكفأف عمماء النفس كالتربية العديد مف الخصائص كما  و فيتشابي
، انعكاسات في عممية التعمـ كالقدرة عمى حؿ المشكالتالنكع مف التفكير، نظرا لما بو مف ىذا 

في مجاالت التعميـ  اكاضحن األخيرة االىتماـ بيذا النكع مف التفكير في السنكات  كقد بدا
ـك كالجراح كبشاره ت)الع التعميـ الجامعيمرحمة  حتى المختمفة مف مرحمة ما قبؿ المدرسة 

 .(329-35، 3006 نكفؿمحمد عمى ك ) صالح  ، (69ص-3006،
 استداللي تقييمي يتضمف مجمكعة مف  مميالتفكير الناقد ىك تفكير تأك 

كاالستنتاج بيدؼ   ،كالتقييـ ،كالتحميؿ ،ستراتيجيات كالعمميات المعرفية المتداخمة كالتفسيراال
عند  إليياالتي تـ االستناد كاالدعاءات  ،كالمفاىيـ ،كالبراىيف ،كاألدلة ،كالمعتقدات ،األداء

كجيات نظر بعيف االعتبار  األخذقرار مع  صنع  حؿ مشكمة ما أك صدار حكـ ما أكإ
التفكير الناقد ىك ذلؾ التفكير  أف( 95-3099،90ماف عبد الفتاح إيكما أكردت ) ،اآلخريف

أحكاـ منطقية مف خالؿ معايير كقكاعد  إلىالظكاىر كالكصكؿ الذم يعمؿ عمى تقيـ مصداقية 
برازتيذيب الذات ك  محاكالن ، محددة  درجة مف الحساسية نحك المكقؼ كالسياؽ الذم يرد مف ا 
طا حسف عكقد أشار ) ،الفردأماـ ما أك فحص كتقييـ الحمكؿ المطركحة حؿ مشكمة أجؿ 

أنو يمكف أكضحت ( أف الكثير مف الدراسات العربية كاألجنبية  3099،كصابر أبك ميدم 
انية  تدريب الطالب عمى خالؿ تدريس المكاد الدراسية المختمفة كامكالتفكير الناقد مف تنمية 

 .د مف تدريب الطالب عمى المياراتكلكف ليس بتكفير المعرفة بؿ  البالتفكير الناقد، 
 -:  أىمية تعمـ التفكير الناقد

عمى أف أىمية  (73-79، 3093،لعفكفا (( ،3006,اتفؽ كؿ مف )الشقيرات
 -يمي : يمافف التفكير الناقد تكم

أفضؿ  إتقاف نشاط عقمي يؤدم إلي إلى ة خاممة ييحكؿ عممية اكتساب المعرفة مف عمم -
 .، كفيـ أعمؽ لولممحتكل المعرفي

كاسع مف  في مدل ةع المطركحيكمقبكلة لممكاضصحيحة يكسب الطمبة تعميالت  -
 .مشكالت الحياة
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 .ما يطرححكؿ اآلخريف يساعد عمى قبكؿ النقد كاالستفادة مف ممحكظات  -
أف تعميـ التفكير  ( 79, 3006(، )ابراىيـ 83-3006,78كيرل )العتـك  كاخريف   

 :-ائد التاليةالناقد يمكف أف يحقؽ الفك 
كالتاريخ  ،كالفف ،كالمنطؽ  كاألدب ،مكادفي دراسة الكثير مف المنيجية يكسب الطمبة  -

 . الفرد تقييميا كدراستيا مكضكعيابحيث يستطيع 
 .كسائؿ االتصاؿ االستفادة القصكل مف التكنكلكجيا الحديثة كاألدكات كيسيؿ تحصيؿ  -
ألف ىذا ؛ مف فرص الجريمة را  لمتقميؿ مف الجنكح األخالقي، كالتقميؿيعد مدخال مبك -

 كاألمف كالمسؤكلية كغيرىا مف المفاىيـ .عد الفرد معرفيا إلدراؾ العدالة التفكير ي
 د الدراسية .المكاتحسيف تحصيؿ الطمبة في مختمؼ  -
في الكثير مف  كيساعده عمى البحث الجادف قدرة الفرد عمى التعمـ الذاتي، تحسف م -

 .األمكر
كميارة  ،كميارة حؿ المشكالت ،يشجع عمى ممارسة ميارات كثيرة مف ميارات التفكير -

 التفكير المتشعب ،كالتفكير اإلبداعي .
 -:خصاٜص التفهري الياقد 

 -:(   53، 3007يتميز التفكير الناقد بالخصائص التالية كما أكردىا )المزاـ 
 .نتاجا فقطالتفكير الناقد عممية كليس  -
 .خارجيا يتغير التعبير عنو بتغير السياؽ الذم يظير فيو داخميا  أك -
 باألحداث السمبية كاإليجابية .تأثر ي -
 .يعد نشاطا انفعاليا كعقالنيا معا -

 -: معآري التفهري الياقد

كالتي تأخذ  ،يا لدل الباحثيف في مجاؿ التفكيركىي تمؾ المكاصفات العامة المتفؽ عمي
كقد لخصيا كؿ مف )العياصرة  ،أساسا في الحكـ عمى نكعية التفكير الذم يمارسو الفرد

 -( في النقاط التالية : 3099,353سميماف  ((، 3005،933معمار ( ، )930، 3099،
ؿ الرئيسي لباقي المعايير كىك مف أىـ معايير التفكير الناقد باعتباره المدخ :الكضكح  -9

كلف تستطيع معرفة مقاصد  ،تستطيع فيميا فإذا لـ تكف العبارة كاضحة فمف .األخرل
 الحكـ عميو .بمقدكرنا ، كعميو فمف يككف المتكمـ
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 .العبارة كاضحة كلكنيا غير صحيحة فقد تككف ،أف تككف العبارة صحيحة الصحة : -3
كالتعبير عنو بال  ،استيفاء المكضكع حقو مف المعالجةالدقة في التفكير تعني  الدقة : -2

 .أك نقصافزيادة 
 بمكضكع النقاش. كيقصد بو مدل العالقة بيف السؤاؿ أك المداخمة :الربط  -3
لممكضكع  أك المشكمة في كثير مف كيقصد بو أف ال تككف المعالجة الفكرية   : العمؽ -4

 العمؽ المطمكب الذم يتناسب مع تعقيدات المشكمة .األحكاؿ مفتقرة إلى 
 كيعني األخذ بجميع جكانب المكضكع . التساع :ا -5
الذم استند المعيار  وألن ،اكيعني أف يككف االستدالؿ عمى حؿ المشكمة منطقين  المنطؽ : -6

فكار كتسمسميا كترابطيا ىك تنظيـ األكالتفكير المنطقي  ،التفكيرإليو الحكـ عمى نكعية 
 . عقكلةتؤدم إلى معنى  كاضح أك نتيجة مترتبة عمى حجج  مبطريقة 

 -: مهْىات  التفهري الياقد 

 -ىي : أف التفكير الناقد ثالثة مككنات ( 960، 3005يرل  )محمكد ،
 :املعسف٘  -9

مارسة كمف ثـ معرفة مصادر مميدانا  لميعد المجاؿ المعرفي  بالنسبة لممفكر الناقد 
كليس بديال عف  ،فالتفكير الناقد ال يحدث في الفراغ ،المعمكمات المنتمية ليذا  المجاؿ

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

 : املَازات -3
كالتحميؿ  ،كالمقارنة ،، كميارات التفسيرارات الذىنية ) ميارات المالحظةكىي المي

 عد  المفكر  عمى صياغة المعمكمات كتنظيميا كتقكيميا .لخ ( كؿ ذلؾ يسا،...ا
 : االجتاٍات ّالكٔه -2

 ،ـ التي تتضمف حب استطالع المعرفةكىي المككف الذم يركز عمى االتجاىات كالقي
ؼ كأحكاما شخصية تساعد عمى كعكاطكيتضمف التفكير الناقد مشاعر  ،كالدقة ،كالمثابرة
 .النقؿ
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إذا  ،( أف لمتفكير الناقد خمس مككنات أخرل42-3006،43بينما ترل )العظمة ،
 -إف لكؿ منيا عالقتو الكثيقة ببقية المككنات كىي :أحدىا ال تتـ العممية، إذ فقد 

ضركرية لكي يحدث الشعكر كىي  ه،كىي ما يعرفو الفرد كيعتقد القاعدة المعرفية : -9
 .بالتناقض

 بالتناقض. تستثير اإلحساسىي المثيرات التي ك  األحداث الخارجية :  -3
 ،تمدىا الفرد مف القاعدة المعرفيةالنظرية الشخصية : كىي الصيغة الشخصية التي أس -2

 .بحيث تككف طابعا مميزا لو
عميو بقية خطكات  عامال دافعا تترتبيمثؿ ر بالتناقض : مجرد الشعكر بذلؾ الشعك  -3

 .التفكير الناقد
حيث يسعى الفرد  ،الناقد ب المككنة لمتفكيركىي مرحمة تضـ كافة الجكان حؿ التناقض : -4

 لحؿ التناقض كفقا لخطكات محددة .
 -:مَازات التفهري الياقد  

تعرؼ ميارات التفكير الناقد بأنيا مجمكعة مف الميارات الفكرية التي يقكـ المفكر 
 عمية التكصؿ منيا إلىثقو عندما يكاجو مجمكعة مف المعمكمات التي يجب بتطبيقيا بكعي ك 

ؿ تفسيرا صيغة أك حؿ نيائي الستنباط الخالصة أك المناقشة مع طرؼ ثالث يرغب في أف يقب
 .ال تحكمو تفسيرات مسبقة

 -ٍّٕ :ازات التفهري الياقد ( م2010ٍَٔا املصزّع ، )أّزدت

 .الص المغزل كتكضيح المعنىالميارات الفرعية مثؿ التصنيؼ كاستخكتشمؿ  :التفسير  -9
 الميارات الفرعية  مثؿ فحص األفكار  كتحديد كتحميؿ الحجج . كيشمؿ  :التحميؿ -3
 الميارات الفرعية مثؿ تقييـ االدعاءات كتقييـ الحجج .كيشمؿ  :التقييـ  -2
كيشمؿ الميارات الفرعية مثؿ فحص الدليؿ ك فحص البدائؿ كاستخالص االستنتاج :  -3

 االستنتاجات.
صياغة النتائج كتبرير االجراءات كعرض لفرعية مثؿ الميارات اتحميمي: كيشمؿ الشرح ال -4

 .الحجج
 تنظيـ الذات : كتشمؿ الميارات الفرعية مثؿ اختيار الذات كتصحيح الذات . -5
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( نقال عف )صالح محمد عمي  3099يماف عبد الفتاح  ،بينما تكضحيا ) ا
 -( أف ىذه الميارات ىي :3006كمحمد بكر نكفؿ 

  Interpretation Skills :  مَازٗ التفطري -
برات كثيرة مف التجارب الداللة المستندة إلى خالمعنى أك  كأتعني التعبير عف الفيـ ك 

 كالمعايير.كالمكاقؼ كالمعطيات كالقكانيف كاإلجراءات 
  Analysis :  ميارة التحميؿ -

سئمة  أك الصي  المقصكدة  مف العبارات كاألة االستدالليكيقصد بيا  تحديد العالقات 
 .معمكمات التعبير عف اعتقاد أك حكـ  عمى تجارب أك أيضا كيقصد بيا  ،األخرل  لمتعبير

 :  Evaluation  Skill مَازٗ التكٔٔه -
دراؾ الشخصالعباقياس مصداقية يا بكيقصد  كبالتالي  ،رات بحيث  تصؼ فيـ  كا 

 ستداللية المقصكدة مف بيف العبارات أك األسئمة .قات االياس القكة المنطقية لمعالق
   Inference  Skill :  االضتيتازمَازٗ  -

داللية المنطقية لمعالقات االستالالزمة الستخالص النتائج  عناصرال تشير إلى تحديد 
كما يقصد بيا القدرة عمى خمؽ أك تككيف جداكؿ مف خالؿ  ،المقصكدة مف بيف العبارات

 خطكات منطقية .
   Explanation :مَازٗ الػسح -

في كمف ثـ تبرير ذلؾ التفكير  ،نتائج  تفكيره المنطقيعمى إعالف كىي قدرة الفرد 
الفرد لمتفكير المنطقي كما يتضمف عرض  ،ضكء االختيارات المتعمقة  باألدلة كأساليب المنطؽ

 عمى شكؿ صحيح .
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 -:تصئف مَازات التفهري الياقد 

كمف  ،ف القكائـالتربكم فيما يتعمؽ  بميارات التفكير الناقد العديد متضمف األدب 
( كالتي  80، 3090)اإلماـ كاسماعيؿ ، ( (Beyer ,1985أكائؿ مف قدـ قكائـ التفكير الناقد
 -اشتممت عمى الميارات التالية .:

 معرفة القضايا الرئيسية  كتحديدىا . -
 ،لو ةالمؤديكالكشؼ عف التحيز كالدكافع  ،تنظيـ األدلة كالتعرؼ عمى الصكر النمطية -

أك  ،كاف الكاضح  منيا أك غير الكاضح سكاءالتمييز بيف  البيانات  افة  إلىإلضبا
 لممعمكمات كاختبارىا لمعرفة مدل ترابطيا . التعرؼ عمى مدل مناسبتو

 . الكصكؿ إلى استنتاجات مبررة -
 -دساٛات  البشح :إ

 -:التالية تـ اتباع الخطكات مف صحة فركضو ؤالت البحث كالتحقؽعف تسا لإلجابة
 -ما ٓلٕ :علٙ الطؤال البشجٕ األّل ّالرٖ ٓيص عً : اإلداب٘ اأًّل

 في مقرر  فيزياءكمية التربية شعبة ال طالبالتي ينبغي إكسابيا  لدل ما المفاىيـ "
 "؟ التفكير الناقد  لدييـلتنمية  متكاممةالعمـك ال

 -قامت الباحثة بالخطكات التالية :
لمفصؿ الدراسي  فيزياءال شعبة طالب( المقرر عمى  متكاممةالعمـك ال اختيار مقرر ) -9

 .ـ3098/3030عاـ األكؿ ل
عرؼ عمى أىـ المكضكعات الرئيسية كالفرعية لمتتحميؿ المحتكل العممي لممقرر،  -3

كقد تـ استخداـ بعد ثالث أسابيع.  خالؿ إعادتومف  ،لولممقرر، كالمفاىيـ المتضمنة 
كما تـ التأكد  ،%(84كانت )التي التحميميف ك بيف االتفاؽ معادلة ككبر لتحديد نسبة 

، ككانت نسبة نة بأحد الزميالت لتحميؿ الكحدةمف صدؽ التحميؿ مف خالؿ االستعا
 . % ( كىي نسبة يمكف الكثكؽ بيا83يف )االتفاؽ بيف التحميم

 كطرؽ التدريسـ المناىج  عرض قائمة المكضكعات عمى  السادة المحكميف بقس -2
 لطالب مجمكعة البحث.إلقرار صالحيتيا كمناسبتيا 

 المحكميف.تحميؿ القائمة  في ضكء أراء السادة   -3
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كالتي ، بناء عمى أراء السادة المحكميفتعديؿ القائمة كالتكصؿ لمصكرة النيائية  -4
مجمكعة طالب إكسابيا لدل بالمقرر كالتي ينبغي  المرتبطة المفاىيـ أىـ تضمنت 

 .عمى السؤاؿ البحثي األكؿإلجابة ا كبذلؾ تمت، لبحثا
ًٔ  -ما ٓلٕ : ا: اإلداب٘ عً الطؤال البشجٕ الجاىٕ ّالرٖ ٓيص علٙثاى

 "التدريس المتمايز؟ ستراتيجية( كفقا ال متكاممةالعمـك ال)  لتصكر المقترح لمقررا ما"
 -قامت الباحثة بالخطكات التالية :

 : المتمايز ليؿ الطالب المعمـ كفقا لمتدريس إعداد د -9
 -التالية :كقد اتبع في إعداد ىذا الدليؿ الخطكات 

، كل في ضكء التحميؿ السابؽ لممقررقامت الباحثة بصياغة األىداؼ اإلجرائية  لممحت -
 ثالث مستكيات ( كىـ : ثـ القياـ بأنشطة تعميمية  لممحتكل في صكرة متدرجة )

جمسات ذكم مستكل االستعداد األقؿ كذلؾ عف طريؽ الطالب يناسب  (  Aالمستكل) -أ 
 كالقياـ بتنفيذ بعض األنشطة العممية .، لطالبمع ا

طالع ذكم مستكل االستعداد المتكسط مف خالؿ اال الطالبناسب ي(  B)المستكل -ب 
كتطبيؽ  ،عمييا المحتكل المعد التي مدمجةال ، كفحص األسطكانةعمى المحتكل

 .بعض األنشطة العممية 
كىي في صكرة  ،ذكم مستكل االستعداد األعمى الطالباسب ين (  C)المستكل -ج 

 .العركض التقدمية بشبكة االنترنتكبعض  عمى مقاالت كلقطات فيديك االطالع
تخصصيف في المناىج مف  السادة المحكميف مف المنشطة عمى مجمكعة األ عرض  -

قرار مناسبتيا كطرؽ التدريس  مف أىـ مالحظاتيـ ككاف  ،مجمكعة البحث طالبلكا 
كقد راعت الباحثة ذلؾ في  ،ذه األنشطة لتناسب كؿ المستكياتضركرة التنكع في ى

عمى استخداـ معظـ  الطالبتصميميا ما بيف أنشطة تقميدية كأنشطة تقنية لتدريب 
مف الكرقة كالقمـ  ، بدايةالتعميمية في عممية التعمـ بطريقة تمقائية األدكات كالكسائؿ

كذلؾ لعرض المكاقع االلكتركنية ،ككذلؾ الياتؼ المحمكؿ، المدمجة ،  ،االسطكانات
ستخداميا مع ال، لتدريبيـ مجمكعاتالمكضكعات بطريقة شيقة كممتعة فرادل أك 

 أثناء التربية العممية. التالميذ
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  -األنشطة التالية  :بتصميـ طبقا لذلؾ  كقد اىتمت الباحثة
 :اليػاط األضاضٕ  -

إلى تعميـ المفاىيـ األساسية المتضمنة بالمكضكعات الخاصة بالمقرر ىك نشاط ييدؼ 
الناقد، كقد راعت الباحثة أف يككف ىناؾ عرض بكربكينت يكضح  كمحاكلة تنمية التفكير

 -المفاىيـ قدر المستطاع، كيختمؼ مستكل النشاط في اآلتي:
 .كالتي تكجد بجكار النشاط مباشرة ،إجابة األسئمةالطالب  يختار (  A)المستكل  -أ 
، ثـ مكضكع مع بعضيا في نياية المحتكلإجابات األنشطة لم( تككف   B)المستكل  -ب 

 .مف إجابتيـ يتأكد الطالب
 .ومف ذىنبة االجا الطالبستدعي ي (  C)المستكل  -ج 

 :اليػاط اإلضايف  -
كذلؾ لبعض المفاىيـ  B ،Cييفثرائية لبعض المكضكعات لممستك اإل  كىك بعض األنشطة

كمكاقع  ،خالؿ مصادر متنكعة مف كتب عممية مف بدراستيايقـك الطالب كالمكضكعات التي  
كتنمية ميارات رر ، حيث تيدؼ إلى تعميؽ المفاىيـ المرتبطة بمكضكعات المقالكتركنية

 التفكير الناقد.
 : التدريس المتمايز  اتيجيةستر مقائـ بالتدريس كفقا اللمرشد إعداد  -3

إعداد دليؿ لالسترشاد بو في عممية التدريس المتمايز لتنمية ميارات التفكير تـ 
ؼ األىدا ،، كقد اشتمؿ الدليؿ عمى : فمسفة الدليؿ، تكجييات عامو لمقائـ بالتدريسالناقد
 .ممخص عف التدريس المتميز  ،الجدكؿ الزمني لتدريس مكضكعات المقرر ،العامة
 :مقائـ بالتدريس كالمرشد ل الطالب المعمـضبط دليؿ  -2

 ،عمى مجمكعة مف السادة المتخصصيفعرضيا لمتأكد مف صالحية إعداد األدلة تـ 
كفي  ،ألىداؼ المرجكة منيمافييما مف حيث مدل مناسبتيا لتحقيؽ ا كطمب منيـ إبداء رأييـ

مف حيث ة عند بناء الصكرة النيائية لألدلبيا أخذت  التي ضكء أراء المحكميف تمت التعديالت
ثراء األدلة بالالمصادر كتعدد أساليب التقكيـ تنكع   ،صكر كاإلرشادات لكيفية االستخداـكا 

 .كبذلؾ أصبح الدليميف صالحيف لمتطبيؽ
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 -:التشصٔلٕ ثالًجا: إعداد االختباز  

 -ما ٓلٕ :علٙ الجالح ّالرٖ ٓيص داب٘ عً الطؤال البشجٕ لإل 

 لطالبا لدل فيتنمية التحصيؿ المعر  التدريس المتمايز فيما أثر استخداـ استراتيجية  " 
 " ؟فيزياءال بشعبة المعمميف

 -التالية :خطكات البإجراء تحصيمي ال ختبارالبإعداد اكلذا قامت الباحثة  
 : حتدٓد اهلدف مً االختباز -1
)العمكـ اىيـ كالمعمكمات المتضمنة لمقررلممفالتحصيؿ المعرفي ؼ االختبار إلى قياس ىد

 لمطالب المعمميف  مجمكعة البحث.(  المتكاممة
  : حتدٓد املطتْٓات املعسفٔ٘ لالختباز  -3

في المستكيات المعرفية  لمطالب المعمميفاالختبار عمى التحصيؿ المعرفي  اقتصر
 .لمستكل القدرات العقمية  لمبحث  كفقا .التطبيؽ ( -يـ الف -)التذكر
 :ددّل مْاصفات االختباز إعداد  -2
 -الفيـ  -بار في ضكء أىداؼ تدريس المقرر ) التذكراالختتـ إعداد جدكؿ مكاصفات  

كتـ صياغة مفردات االختبار  ،ككذلؾ الكزف النسبي لمكضكعات محتكل المقرر ،( التطبيؽ
(    33عدد مفردات االختبار في صكرتو المبدئية  )  كبم    ،مف متعدد بنمط االختيار

 .مفردة
 لالختباز  :لضبط العلنٕ ا -3

ة مف خالؿ  عرضو عمى مجمكعة مف تـ ضبط االختبار في صكرتو المبدئي
إجراء قد تـ ك  ،( 99) ممحؽ  ـ طرؽ تدريس العمك ك  في مجاؿ المناىج المتخصصيف 
ثـ تـ إعداد كرقو  ،( مفرده 23فأصبح االختبار مككنا مف )  ،مالحظات عميوالتعديالت كال

 عية لالختبار عمىجراء التجربة االستطال،ثـ قامت الباحثة بإ(  6 ممحؽ  )لإلجابة منفصمة 
مف خالليا تكصمت ـ ،  2020/2019فيزياء لمعاـ الجامعيالتخصص في ( طالب   30)

االختبار كمعامؿ ثبات ، ( دقيقة 30 لإلجابة عف أسئمة االختبار ىك)إلى أف الزمف المالئـ 
 .كىك معامؿ ثبات مناسب 0.82بطريقة التجزئة النصفية 
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 :الصْزٗ اليَأٜ٘ لالختباز   -4
سؤاؿ مف نكع (  23) مف  تككنت الصكرة  النيائية  لالختبار التحصيمي المعرفي 

كصفر  ،عطاء درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحةإكقد تـ  ،ختيار مف متعدد ذم األربعة بدائؿاال
( درجة، كالدرجة الصغرل ىي  23) كبذلؾ تككف الدرجة النيائية لالختبار لكؿ إجابة خاطئة، 

 .(6ممحؽ ) لتطبيؽا جاىزةأصبحت الصكرة النيائية لالختبار  كبذلؾ ،صفر
تيا المختمفة  التالي يكضح تكزيع أسئمة االختبار بمستكيا (  3)  جدكؿك 

 لمكضكعات المقرر.
 ( 0خذٔل  رلى  ) 

 انتحصٛهٙ عهٗ يٕضٕعبث انًمزرتببر االخخذٔل يٕاصفبث 

ٔحذاث  

 انًمزر

انعذد  ارلبو انعببراث

 انكهٙ

انٕسٌ انُظبٙ 

 نهًٕضٕع

 122 30 تطبٛكان فٓىان تذكزان انفصم و

 17.86 5 6,5 4,3 1,0 انفصم االٔل 1

 15.62 6 11,10 9 7, 8 انفصم انثبَٙ 0

 17.86 5 18,15 16,12 13,10 انفصم انثبنث 3

 15.62 6 00 21,20 19,17 انفصم انزابع 2

انمصم  6

 انخبيض

03 ,02 05,06 08 6 15.62 

انفصم  5

 انظبدص

07 ,09 31,32 30 6 15.62 

 122 30 9 11 10 انعذد انكهٙ نألطئهت

انٕسٌ انُظبٙ 

 نألْذاف

38.6 25.31 28.12 122 

 :-اختباز مَازات التفهري الياقد  زابًعا:

 -ما ٓلٕ : علٙلإلداب٘ عً الطؤال البشجٕ السابع ّالرٖ ٓيص 

الطالب  تنمية التفكير الناقد لدلفي  ستراتيجية التدريس المتمايز" ما أثر استخداـ ا  
 ؟" فيزياءال بشعبةالمعمميف 

أف التفكير الناقد مف األىداؼ قامت الباحثة بإعداد اختبار ميارات التفكير الناقد، حيث 
اختبار لقياس ميارات باستخداـ الباحثة  لذا قامت ،التي يسعي إلييا  البحث  يةالرئيس

 -التفكير الناقد كفقا لمعايير حددتيا الباحثة كىي :
 .المصريةلمبيئة  أف يككف مالئما -9
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 .جامعيةالالمرحمة  لطالبأف يككف مناسب  -3
معرفة : ) ميارات التفكير الناقد المحددة مف قبؿ الباحثة  كىي  يقيسأف  -2

 االستنتاج  ( . -االستنباط  - تقكيـ الحجج –التفسير  -االفتراضات 
ء ذلؾ قد قامت الباحثة باستعراض عدد مف  مقاييس التفكير الناقد، كاختارت كفي ضك 

اف عمى غرار اختبار كالذم ك ،(3004الشرفي  )عداده بإالذم قاـ  د مقياس التفكير الناق
تقكيـ  -التفسير  -معرفة االفتراضات :)، كقد تضمف خمسة محاكر كىي كاطسكف جميسر

مت الباحثة بإعادة االختبار لقياس الثبات كقد قا ،االستنتاج  ( -االستنباط  - الحجج
قد ركعي فيو أف تككف عباراتو عامة ك غير مرتبطة ك لممرحمة الجامعية،  طالبلكمالءمتو 

 .بمقرر دراسي
 :االختباز   ات فكس

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

 : صدم ّثبات االختباز 

(  33بمغت  ) كقد االختبار عمى عينة استطالعية غير عينة البحث جرل تطبيؽ 
ثـ أعيد التطبيؽ مرة أخرل عمى المجمكعة نفسيا بعد مركر  ،الفيزياء شعبة طالبطالب مف 

بيف معامؿ الثبات بحساب معامؿ االرتباط  كقد تـ حساب ،(أسابيع  2مدة زمنية بمغت) 
ثبات  معامؿ  ( كىك 0.82) كبم  معامؿ الثبات لالختبار   ،درجات التطبيؽ األكؿ كالثاني

  ( 0.7 – 0.9الفرعية ما بيف ) ت ثبات االختبارتراكحت معامال ، في حيفمرتفع كمناسب
 -التالي  : (  2)  جدكؿكما ىي مكضحة في 

 (  3خذٔل  )   

 يعبيم ثببث اختببر انتفكٛز انُبلذ

 االرتببط يعبيم انًٓبرة

 .810 يعزفت االفتزاضبث

 .820 انتفظٛز

 .790 تمٕٚى انحدح

 .780 االطتُببط

 .700 االطتُتبج

 .730 االختببر ككم
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، كىي قيمة مرتفعة ( .720بمغت قيمة معامؿ االتساؽ الداخمي لالختبار ) حيث 
(  ،كما   .830 - .560الفرعية )ؽ الداخمي لالختبار كقد تراكح معامؿ االتسا ،كمناسبة

 التالي ، ( 3يكضح في جدكؿ ) 

 ( 2 ) رلى   خذٔل 

 انُبلذ نتفكٛز ا يعبيم االتظبق انذاخهٙ الختببر

 َببخٔيعبيم أنفب كز انًٓبرة

 .580 يعزفت االفتزاضبث

 .900 انتفظٛز

 .770 تمٕٚى انحدح

 .860 االطتُببط

 .910 االطتُتبج

 .730 االختببر ككم

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

 (  6)   رلى  خذٔل

 يٕاصفبث اختببر انتفكٛز انُبلذ

انُظبت  انًتعهمت ببنًٓبرة انًفزداث انًٓبرة

 انًئٕٚت

 %05.5 ,3,2,6,7,8,7,9,12,11,101,2 االطتُتبج

 %17.77 13,12,16,15,18,17,19,02 يعزفت االفتزاضبث

 %02 21,22,23,24,25,26,27,28,29 االطتُببط

 %15.55 30,31,32,33,34,35,36 انتفظٛز

 %02 37,39,22,21,20,32,22,26,38 تمٕٚى انحدح

 %122 45 – 1 االختببر ككم
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 ( التالي النسب المئكية لميارات اختبار التفكير الناقد. 2شكؿ )  يكضحكما 

 

 -فٔر جتسب٘ البشح  :دساٛات تيإ

 : حتدٓد جمنْع٘ البشح  -
في ثالث مجمكعات فردية ، ثـ اختيارىا في ضكء درجة استعداد  تمثمت عينة  البحث

العمكـ لدراسة مكضكعات مقرر ) ،بكمية التربية يزياءفالالرابعة شعبة بالفرقة  الطالب المعمميف
لطالب كقد بم  عدد ا ،المقرر ( مف خالؿ طرؽ كأنشطة تتطمب تنفيذىا لدراسة ىذا المتكاممة

، كما طالب(  34متكسطي االستعداد )  لطالبعدد ا ك ،طالب ( 94 مرتفعي االستعداد )
 .معمـ ( طالب 20 د )االستعدا يمنخفضالطالب يتضح عدد 
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 ( 3) شكل 

 اختبار التفكير الناقد ملواصفات النسب املئوية

 النسب املئوية
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 :ألدّات البشح التطبٔل الكبلٕ  -
تـ  تطبيؽ أدكات البحث عمى كؿ مف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية بيدؼ التأكد 

( لداللة  ت ، حيث قامت الباحثة باستخداـ اختبار )قبؿ بدأ التجربة  مف تكافؤ المجمكعتيف
كذلؾ لمتعرؼ عمى الفرؽ بيف متكسطي درجات  ،الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف

بطة في التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي كالتفكير الناقد، كقد المجمكعتيف التجريبية كالضا
 -تـ ذلؾ كما يمي :

األسبكع طالب مجمكعة البحث في كذلؾ عمى  ،التحصيميختبار لالالقبمي   التطبيؽ -9
ـ بمجمكعات متنكعة  3030/ 3098لمعاـ  ألكؿمف الفصؿ الدراسي ا الثاني

 كذلؾ بيدؼ التأكد مف تكافؤىا. ،االستعداد
ميارات التفكير الناقد في األسبكع الثاني مف الفصؿ األكؿ الختبار التطبيؽ القبمي  -3

كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى الخمفية  ،المجمكعتيف التجريبية كالضابطة طالب عمى
ل رصد النتائج كفؽ كجر  ،المجمكعتيف البدل طلمعرفية لميارات التفكير الناقد لا

 .مفتاح اإلجابة
بكتابة البيانات الشخصية كقراءة التعميمات كالػتأكيد عمى الكقت الطالب التأكيد عمى  -2

 .لتفكير الناقدالمحدد لالختبار التحصيمي كا
ر ختبالالالتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ القبمي  -3

لبحث الفرؽ ت (  )اختبار كاستخدمت الباحثة  ،التحصيمي كاختبار التفكير الناقد
ؽ بيف طي درجات المجمكعتيف في التطبيؽ القبمي ألدكات البحث كالفركبيف متكس

 متكسطي درجات المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم ألدكات البحث كما يمي :
ٍْ املعسيف ننا  لالختباز التشصٔلٕلتطبٔل الكبلٕ يف ااجملنْعتني التذسٓبٔ٘ ّالضابط٘  تهافؤ أّال:

 -التالٕ : ( 6ددّل )  مْضح يف

 (5خذٔل رلى )

انضببطت عت نذالنت انفزٔق بٍٛ يتٕططٙ درخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕ(  ث اختببر )

 فٙ انتطبٛك انمبهٙ نالختببر انتحصٛهٙ

انًتٕطظ  انعذد انًدًٕعبث

 انحظببٙ

 االَحزاف

 انًعٛبر٘

 لًٛت

 )ث(

درخت 

 انحزٚت

يظتٕٖ 

 انذالنت

 *انذالنت

 غٛز دانت 0.452 58 0.757 3.60 11.73 32 انتدزٚبٛت

 2.68 11.40 32 انضببطت

 (  α  .052≤*دال عُذ يظتٕٖ )
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أف قيمة ) ت ( غير دالة، مما يشير إلى عدـ  السابؽ ( 5جدكؿ ) يتضح  مف 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في 
درجات التطبيؽ القبمي لالختبار التحصيمي، مما يدؿ عمى تكافؤ  المجمكعتيف، كما يبينيا 

 (. 3الشكؿ ) 
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 الانحراف املعياري  املتوسط الخسابي عدد الطالب

 ( 2) انشكم 

دالنت انفزٔق بٍٛ يتٕططٙ درخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث 

 انًدًٕعت انضببطت فٙ انتطبٛك انمبهٙ نالختببر انتحصٛهٙ

 الضابطة التجريبية
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 ،الياقد نهل هريملكٔاع التف ّالضابط٘ يف التطبٔل الكبلٕتهافؤ اجملنْعتني التذسٓبٔ٘  ثاىٔا:

 -( التالٕ : 7، ننا ٍْ مْضح يف ددّل ) ّمَازاتُ نل علٙ سدٚ

(8خذٔل رلى )  

ًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعتنذالنت انفزٔق بٍٛ يتٕططٙ درخبث انًد(  ث اختببر ) انضببطت  

الختببر انتفكٛز انُبلذفٙ انتطبٛك انمبهٙ  . 

 (  α ≥  .052*دال عُذ يظتٕٖ )

يٓبراث 

انتفكٛز 

 انُبلذ

انًتٕطظ  انًدًٕعت

 انحظببٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

لًٛت  

 ث((

درخت 

 انحزٚت

يظتٕٖ 

 انذالنت

 *انذالنت

 انتدزٚبٛت االطتُتبج

 

6.55 1.05 1.862 67 0.083 

 

 

 غٛز دانت

 انضببطت

 

5.23 1.31 

يعزفت 

 االفتزاضبث

 انتدزٚبٛت

 

8.42 1.89 1.378 67 0.173  

 غٛز دانت

 انضببطت

 

8.03 1.66 

 انتدزٚبٛت االطتُببط

 

 غٛز دانت 0.155 67 1.523 1.76 9.10

 انضببطت

 

7.38 1.77 

 انتدزٚبٛت انتفظٛز

 

 غٛز دانت 0.390 67 0.865 1.49 5.29

 انضببطت

 

5.95 1.48 

تمٕٚى 

 انحدح

 انتدزٚبٛت

 

 غٛز دانت 184. 67 1.341 1.56 4.87

 انضببطت

 

5.28 1.21 

االختببر  

 ككم

 انتدزٚبٛت

 

 غٛز دانت 0.088 67 1.735 3.56 34.75

 انضببطت

 

34.06 4.15 
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عدـ كجكد فركؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي  السابؽ ( 6) يتضح مف جدكؿ 
درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في اختبار ميارات التفكير الناقد  كالتفكير الناقد 

 . (  5كما ىك مكضح في الشكؿ )مما يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف ، ككؿ، 

 

 الضابطة  ة كتحققت مف تكافؤ مجمكعتي البحث ) التجريبي قد ذلؾ تككف الباحثةكب
تنفيذ استراتيجية التدريس المتمايز ختبار التحصيمي ك التفكير الناقد قبؿ البدء في ( في اال

 عمى المجمكعة التجريبية .
 : التطبٔل  البعدٖ ألدّات البشح -

المجمكعتيف عمى كاختبار التفكير الناقد جرل  التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي المعرفي 
  3098/3030في االسبكع الثالث مف بداية الفصؿ الدراسي األكؿ الضابطة  التجريبية ك

 .ة المعدة مسبقا الستخراج النتائجكفؽ مفتاح االجابـ، كجرل تصحيح االختبار 
 :األضالٔب االسصأٜ٘ يف معاجل٘ البٔاىات  -

كالتحقؽ بة عف أسئمة الدراسة لتحميؿ البيانات التي تـ تجميعيا في ىذا البحث كاالجا
خراج بعض األساليب اإلحصائية مف برنامج الحـز إلحصائية لمعمكـ ، فقد تـ استمف الفركؽ
 -( كما يمي : SPSS) االجتماعية 
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 (   6) انشكم  

نهًدًٕعتٍٛ انتدزٚبٛت ٔ انضببطت فٙ انتطبٛك انمبهٙ  انًتٕطظ انحظببٙ

   الختببر انتفكٛز انُبلذ

 الضابطة التجريبية
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 .صفية لحساب ثبات أدكات البحثنالتجزئة ال -9
 .معامؿ ألفا كركنباخ لقياس ثبات األدكات -3
 .المتكسطات الحسابية -2
 .االنحرافات المعيارية -3
التجريبية متكسطي درجات المجمكعتيف ؽ بيف لداللة الفرك (  T. Test)اختبار -4

 .كالضابطة
األثر  ( إلى أف حجـ  (  Pagano ,2008، حيث أشارلقياس حجـ األثر إيتامربع  -5

 ،( 0.06ف  ) يكك اكسطا عندمتم يككف ك  ( 0.01و ) يككف ضعيفا عندما تبم  قيمت
 ( .0.24عندما تبم  قيمتو ) كبيرنا األثرما يككف حجـ نبي

 -:ىتاٜر البشح ّمياقػتَا 

 :لدراسة ا حصائي لنتائجلمتحميؿ اإل عرض فيما يميك 
فرؽ ذك داللة ال يكجد " :ما يمي  عمى ينص لمتحقؽ مف صحة الفرض األكؿ كالذم 

" ة كالضابطة في االختبار التحصيمياحصائية بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف التجريبي
داـ اختبار ) ت ( لداللة الفركؽ بيف باستخىذا الفرض قامت الباحثة ختبار صحة كال

، كذلؾ لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف المجمكعتيف المستقمتيف
يف النتائج التي يب(  7جدكؿ ) ك  ،التجريبية كالضابطة في القياس البعدم لالختبار التحصيمي

 -:تـ التكصؿ إلييا 
 (7خذٔل رلى )

انضببطت فٙ ًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت نذالنت انفزٔق بٍٛ يتٕططٙ درخبث انًد اختببر )ث(

 انتطبٛك انبعذ٘ نالختببر انتحصٛهٙ

انًتٕطظ  انعذد انًدًٕعبث

 انحظببٙ

االَحزاف 

 انًعٛبر٘

 لًٛت

 )ث(

درخت 

 انحزٚت

يظتٕٖ 

 انذالنت *

حدى االثز 

 ٔيظتٕاِ

 0.40 50.000 58 6.127 3.79 21.80 32 انتدزٚبٛت

 3.72 15.20 32 انضببطت كبٛز خذا

 (  α  .052≤دال عُذ يظتٕٖ )*

أف قيمة )ت( دالة مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات  السابؽ ( 7)  كيتضح  مف جدكؿ
داللة إحصائية بيف متكسطي درجات  المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات 
التطبيؽ البعدم  لالختبار التحصيمي لصالح المجمكعة التجريبية، حيث أف متكسط درجات 

( كىك أكبر مف متكسط درجات المجمكعة الضابطة  21.80 المجمكعة التجريبية يساكم  )
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كىي  ( ( 6.127 كقد كجد أف قيمة ) ت ( المحسكبة تساكم  (، 15.20كالتي تساكم ) 
(،   0.05 ( عند مستكل داللة ) 3.039كالتي تساكم )  الجدكلية) ت  (أكبر مف قيمة

حجـ األثر باستخداـ  كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ تـ حساب حجـ التأثير، كبذلؾ  يتضح
(. كىذا يدؿ 0.14(كىك أكبر مف القيمة المعيارية كالتي تساكم ) 0.4مربع إيتا كقد بم    ) 

عمى كجكد حجـ تأثير كبير الستراتيجية التدريس المتمايز عمى تحصيؿ الطالب مجمكعة 
 .البحث لمقرر العمـك المتكاممة 

ظ ارتفاع متكسطات درجات حيث يالح ،التالي ( 5كما ىك مكضح في الشكؿ ) 
المجمكعة التجريبية عف المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم في االختبار التحصيمي 

 المعرفي.

 

الفرض الصفرم كالذم ينص عمى أنو: " ال يكجد فرؽ ذك داللة كبذلؾ يرفض 
جات أفراد المجمكعتيف التجريبية ( بيف متكسطي در 0.05 عند  مستكم داللة  إحصائية )

ئمة البحث ذلؾ تمت االجابة عمى السؤاؿ الثالث مف أسكب كالضابطة في االختبار التحصيمي  "
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املتوسط  عدد الطالب

 الخسابي

الانحراف 

 املعياري 

 حجم الاثر

 ( 6) انشكم 

دالنت انفزٔق بٍٛ يتٕططٙ درخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت 

 انضببطت فٙ انتطبٛك انبعذ٘ نالختببر انتحصٛهٙ

 الضابطة التجريبية
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الطالب  في لدلستراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ المعر "ما أثر استخداـ ا كىك: 
 "؟  فيزياءال بشعبة المعمميف

ال يكجد فرؽ ذك داللة  " :أنو الثاني كالذم ينص عمىكالختبار صحة الفرض 
بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف التجريبية  ) 0.05داللة  إحصائية ) عند  مستكل

المعيارم ـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ "، كقد تكالضابطة في اختبار التفكير الناقد
  إيتامربع  ي القياس البعدم كحساب قيمةكالضابطة ففراد المجمكعتيف التجريبية لدرجات أ
  :-   يكضح تمؾ النتائجالتالي  (  9كجدكؿ )

 (9خذٔل رلى )

 انضببطت نذالنت انفزٔق بٍٛ يتٕططٙ درخبث انًدًٕعت انتدزٚبٛت ٔدرخبث انًدًٕعت(  ث اختببر )

 الختببر انتفكٛز انُبلذفٙ انتطبٛك انبعذ٘ 

 (  α ≥  .052*دال عُذ يظتٕٖ )

يٓبراث 

انتفكٛز 

 انُبلذ

انًتٕطظ  انًدًٕعت

 انحظببٙ

 االَحزاف

 انًعٛبر٘

لًٛت  

 )ث(

درخت 

 انحزٚت

يظتٕٖ 

 انذالنت

حدى 

االثز 

 ٔيظتٕاِ

 0.09 50.01 67 2.510 1.65 7.122 انتدزٚبٛت االطتُتبج

  1,41 7.10 انضببطت يتٕطظ

يعزفت 

 االفتزاضبث

 0.31 50.00 67 5.273 1.45 10.36 انتدزٚبٛت

 1.67 8.13 انضببطت كبٛز خذا

 0.16 50.02 67 3.192 1.80 9.50 انتدزٚبٛت االطتُببط

 1.41 8.14 انضببطت كبٛز

 0.16 50.001 67 3.204 1.85 6.20 انتدزٚبٛت انتفظٛز

 كبٛز
 1.10 4.92 انضببطت

تمٕٚى 

 انحدح

 0.08 50.018 67 3.437 1.23 7.76 انتدزٚبٛت

 1.71 6.83 انضببطت يتٕطظ

االختببر  

 ككم

 0.39 50.000 67 5.911 4.11 21.75 انتدزٚبٛت

 كبٛز خذا
 4.10 36.12 انضببطت
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 -:ما يمي  ( السابؽ 8جدكؿ ) يتضح مف 

 ،( 7.9 ساكم  )في ميارة االستنتاج ي متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية -9
كعند  (، 7.1متكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم  ) كىك أكبر  مف

(،  2.510) ) ت ( المحسكبة  تساكم أف قيمة الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد 
ذات داللة إحصائية عند كجكد فركؽ الجدكلية، كىذا يدؿ عمى  ) ت (كىي  أكبر مف 

ة المجمكعتيف التجريبي( بيف متكسطي درجات طالب   α  ≥ .050داللة )  مستكل 
 لصالح المجمكعة التجريبية .كالضابطة  في التطبيؽ البعدم لميارة االستنتاج 

مف خالؿ  إيتامربع ، تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ
تجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات طالب المجمكعة التجريبية النا) ت ( قيمة 

(  0.09تساكم ) إيتاف قيمة مربع يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإا ككم ،كالضابطة
ية ستراتيجكىذا يدؿ عمى حجـ تأثير متكسط لال ،كىي أقؿ مف القيمة المعيارية

 . المستخدمة
 )يساكم في ميارة معرفة االفتراضات ب مجمكعة البحث التجريبية متكسط درجات طال -3

) ب المجمكعة الضابطة الذم يساكم مف متكسط درجات طال( كىك أكبر  10.36
 ) المحسكبة  تساكم ) ت (أف قيمة  كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد (،  8.13

كجكد فركؽ ذات داللة ) ت ( الجدكلية، كىذا يدؿ عمى (  كىي  أكبر مف   5.273
المجمكعتيف  ( بيف متكسطي درجات طالب α ≥  .050حصائية عند مستكل  داللة )إ

لصالح المجمكعة  التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لميارة معرفة االفتراضات
 التجريبية .

مف خالؿ  إيتا تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع، كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ
 طالب المجمكعة التجريبيةتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات النا ) ت (قيمة 

(  0.30 تساكم ) إيتاف قيمة مربع ا يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإككم ،كالضابطة
ة يلالستراتيجكبير جدا  لمعيارية، كىذا يدؿ عمى حجـ تأثيركىي أقؿ مف القيمة ا

    .المستخدمة
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(، 9.50 يساكم  )في ميارة االستنباط متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية  -2
 (،  7.26 مكعة الضابطة الذم يساكم  )درجات طالب المجمف متكسط كىك أكبر 

 (3.192 ) المحسكبة  تساكم  ()تأف قيمة كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد 
حصائية عند ) ت ( الجدكلية، كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة إكىي  أكبر مف 

ريبية التج بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف( α ≥  .050مستكل  داللة )  
 .لصالح المجمكعة التجريبية االستنباطميارة كالضابطة في التطبيؽ البعدم ل

مف خالؿ  إيتا تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع، كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ
الب المجمكعة التجريبية طتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات النا ) ت (قيمة 

تساكم   إيتاف قيمة مربع الجدكؿ السابؽ فإ نتائجككما يتضح مف  ،كالضابطة
ية لالستراتيج كبيركىي أقؿ مف القيمة المعيارية كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير (0.16)

 .المستخدمة
مف متكسط كىك أكبر ( 6.20 )ب مجمكعة البحث التجريبية يساكم متكسط درجات طال -3

(، كعند الكشؼ عف داللة ىذا   4.92)درجات طالب المجمكعة الضابطة الذم يساكم 
 ) ت (كىي  أكبر مف (  3.204المحسكبة  تساكم ) ) ت (الفرؽ  كجد  أف قيمة 
        كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة  الجدكلية، كىذا يدؿ عمى

(α ≥  .050 ) في المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  بيف متكسطي درجات طالب
 لصالح المجمكعة التجريبية .  التفسيرلميارة بعدم التطبيؽ ال

مف خالؿ  إيتاـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع ت كلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ،
الب المجمكعة التجريبية ط تجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجاتالنا ) ت (قيمة 

 (0.16تساكم  ) إيتاف قيمة مربع ا يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإككم ،كالضابطة
 .ية المستخدمةلالستراتيج كبيركىي أقؿ مف القيمة المعيارية كىذا يدؿ عمى حجـ تأثير 

                 يساكم في ميارة تقكيـ الحجج متكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية  -4
 ب المجمكعة الضابطة الذم يساكمدرجات طال ( كىك أكبر مف متكسط 7.76 )
المحسكبة  تساكم  ) ت (أف قيمة رؽ كجد كعند الكشؼ عف داللة ىذا الف(،  6.83)
كجكد فركؽ ذات داللة الجدكلية ، كىذا يدؿ عمى  ) ت (أكبر مف  (كىي  3.437)

يف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف ( ب α ≥ .050 )  احصائية عند مستكل  داللة
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لصالح المجمكعة تقكيـ الحجج لميارة ة كالضابطة  في التطبيؽ البعدم التجريبي
 التجريبية .

مف خالؿ  إيتا تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربعكلمتأكد مف مصداقية ىذه الفركؽ، 
 ،الب المجمكعة التجريبية كالضابطةطتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات النا ) ت (قيمة 
كىي أقؿ مف (0.08 )  تساكم إيتاا يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع ككم

 .ية المستخدمةكىذا يدؿ عمى حجـ تأثير متكسط لالستراتيج ،القيمة المعيارية
 ساكم  )في ميارات االختبار ككؿ تمتكسط درجات طالب مجمكعة البحث التجريبية  -5

 )ب المجمكعة الضابطة الذم يساكم مف متكسط درجات طال(، كىك أكبر  39.75
كبة تساكم ) المحس ) ت (أف قيمة كعند الكشؼ عف داللة ىذا الفرؽ كجد  (، 24.93
) ت ( الجدكلية، كىذا يدؿ عمى كجكد فركؽ ذات داللة أكبر مف (كىي 5.911 

بيف متكسطي درجات طالب المجمكعتيف (  α ≥ .050 إحصائية عند مستكل داللة )
لصالح المجمكعة ميارات االختبار ككؿ ة كالضابطة  في التطبيؽ البعدم لالتجريبي
 .التجريبية

مف خالؿ  إيتا تـ حساب حجـ التأثير باستخداـ مربع، كد مف مصداقية ىذه الفركؽكلمتأ
الب المجمكعة التجريبية طتجة عف الفركؽ بيف متكسطي درجات النا) ت ( قيمة 

  0.39)  تساكم  إيتاا يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ فإف قيمة مربع ككم ،كالضابطة
كذلؾ  ،ير كبير جدا لالختبار ككؿكىذا يدؿ عمى حجـ تأث ،كىي أقؿ مف القيمة المعيارية(

 .الستراتيجية التدريس المتمايز
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( التالي يكضح ارتفاع متكسطات درجات المجمكعة التجريبية عف المجمكعة  6كشكؿ ) 
 التفكير الناقد  ككؿ، ككؿ مياراتو عمى حدل. التطبيؽ البعدم عمى اختبار الضابطة في

 

:" ال يكجد فرؽ ذك أنوكالذم ينص عمى  كبناء عمى ما سبؽ تـ رفض الفرض الثاني
بيف متكسطي درجات أفراد المجمكعتيف  (0.05داللة ) عند  مستكل  داللة إحصائية 

كبذلؾ تمت االجابة ، البديؿكقبكؿ الفرض  التجريبية  كالضابطة في اختبار التفكير الناقد ."
كالذم ينص عمى:  " ما أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز عف السؤاؿ الرابع لمبحث 

  في تنمية التفكير الناقد لدم الطالب المعمميف بشعبة الفيزياء ؟".
في  الثالث عمى أنو " ال يكجد ارتباط بيف درجات الطالبينص الفرض اإلحصائي ك 
تبار التفكير الناقد بعد استخدـ استراتيجية التحصيمي ك درجات الطالب في اخاالختبار 

كلمتأكد  مف صحة  ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ معامؿ ارتباط  " .التدريس المتمايز
 ،البعدم حصيمي كبيف درجات التفكير الناقدالتقياس العالقة بيف درجات االختبار بيرسكف   ل

                                                       النتائج التي تـ التكصؿ إلييا : يبيف ( 90)  رقـ كالجدكؿ التالي
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 ( 8) انشكم 

نهًدًٕعتٍٛ انتدزٚبٛت ٔ انضببطت فٙ انتطبٛك  انًتٕطظ انحظببٙ

   انبعذ٘ الختببر انتفكٛز انُبلذ

 الضابطة التجريبية
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 ( 12 خذٔل رلى  )

 ببر انتحصٛهٙ ٔ اختببر انتفكٛز انُبلذلت بٍٛ درخبث انتطبٛك انبعذ٘ نالختٚبٍٛ انعال

 ٔصف انعاللت يظتٕٖ انذالنت يعبيم االرتببط انًتغٛزاث

االختببر انتحصٛهٙ  

نهتطبٛك  انُبلذ انتفكٛزٔ

 انبعذ٘

 شبّ يُعذيت غٛز دانت 0.0959

مما يشير إلى عدـ  ،أف العالقة تكاد تككف منعدمة ( 90 جدكؿ رقـ )اليتضح مف 
التحصيمي البعدم كبيف الطالب مجمكعة البحث في االختبار كجكد عالقة بيف درجات 
تمت  بيذا قدك  تمؾ النتيجة غير دالة إحصائينا ككذلؾ ،كير الناقددرجاتيـ في اختبار التف

السؤاؿ الخامس مف أسئمة البحث ك الذم ينص عمى : "ىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية  االجابة عف
بيف درجة الطالب في االختبار التحصيمي كدرجة الطالب في اختبار التفكير الناقد بعد  

 لمبحث.الثالث اإلحصائي يقبؿ الفرض  كبذلؾاستخداـ استراتيجية التدريس المتمايز ؟ "
 -:اليتاٜر ّمياقػتَا تفطري 

٘ التشصٔل لدٚ طالب : تفطري اليتاٜر اخلاص٘ بأثس اضرتاتٔذٔ٘ التدزٓظ املتنآص يف تينٔأّال

 -:جمنْع٘ البشح
الختبار التجريبية في التطبيؽ البعدم لارتفاع متكسط درجات المجمكعة قد يرجع 

اء أكانت أساسية أك إثرائية مكتكبة أك مسمكعة أك أنشطة متنكعة سك التحصيمي إلى تقديـ 
نكع  االستراتيجيات التدريسية ما بيف تكتمكجكدة عمى أسطكانة مدمجة أك مكقع الكتركني، 

تنكع استعداد  الطالب المعمميف، كقد  ، كذلؾ لمراعاةية كجماعية كمجمكعات تعمـ تعاكنيفرد
مما سيؿ عمييـ استيعاب  المفاىيـ الخاصة لمقرر، ا مع محتكل أدل ذلؾ إلى تفاعميـ

العمكـ المتكاممة (. كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج  في المحتكم الخاص بمقرر ) كالمتضمنة
كمنيا  ،التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ استراتيجية  فاعميةالدراسات التي أكضحت 

 ,Ferrier ,2007 )  ، )Luster ,2008 ) )                 ،Shaffer دراسة  
 ( .  3095ألفت ،) ،)   (2011

ي المتكسط القبمي ك البعدم لالختبار التحصيمالتالي مقارنة بيف  ( 7شكؿ ) كيكضح 
لطالب المجمكعة التجريبية، حيث يالحظ ارتفاع متكسطات درجات المجمكعة التجريبية في 

 التحصيمي المعرفي.التطبيؽ البعدم عف التطبيؽ القبمي في االختبار  
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ًٔ مَازات التفهري الياقد ٔذٔ٘ التدزٓظ املتنآص يف تينٔ٘ اضرتات ساليتاٜر اخلاص٘ بأث تفطري: اثاى

 -لدٚ طالب جمنْع٘ البشح :

مف  العرض السابؽ أثبتت النتائج الخاصة باختبار التفكير الناقد عمى كال 
حصائية لصالح إذات داللة  ةفردي أف ىناؾ فركقاالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعديا 

، متمايز في تنمية ميارة االستنتاجفاعمية استراتيجية التدريس البينت ك ،المجمكعة التجريبية 
كتتفؽ نتائج  .كالتفكير الناقد ككؿ  ،تقكيـ الحجج، التفسير ،االستنباط معرفة االفتراضات،

(،  3008، معكض ) (، 3002، عبد الكريـ )كؿ مف : الية مع نتائج دراسة الدراسة الح
 ، (3099 ،حساـ الديف)، (   (Klostermam&Sadler,2009 ،(ق9320، الشيرم )
 ( .3092، منى مصطفى ،)(  3094 ،الياـ عمي) ، ( 3093،مي السبيؿ )

يا كؿ دراسة تتناكلي لبرامج كطرائؽ التدريس التي االيجاب حيث اتفقت جميعيا عمى األثر
 .ميارات  التفكير الناقدفي تنمية عمى حدة 

كفاعميتيا في تنمية ميارات التفكير كتعزز الباحثة استراتيجية التدريس المتمايز 
الفرصة لمتنكع في تيا تاحإلى إ(   العمـك المتكاممة الناقد لدل طالب مجمكعة البحث بمقرر )

لجميع  يرىاا سيؿ عمى الطالب فيميا كتفسمم ،المكاقؼ التدريبية كدراسة مكضكعات المقرر
 مستكياتيـ .
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التالي مقارنة بيف المتكسط القبمي ك البعدم الختبار التفكير  ( 8شكؿ ) كيكضح 
في متكسطات درجات المجمكعة  حيث يالحظ ارتفاع  لناقد لطالب المجمكعة التجريبية،ا

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

 

االختباز  يف طالب جمنْع٘ البشحتفطري اليتاٜر اخلاص٘ بْدْد عالق٘ بني دزدات  ثالجا : 

 : التشصٔلٕ ّبني دزداتَه يف اختباز التفهري الياقد البعدٖ

بيف درجات طالب مجمكعة البحث في عدـ كجكد عالقة أظيرت النتائج الخاصة  
في اختبار التفكير الناقد البعدم، كقد يعزل ذلؾ االختبار التحصيمي البعدم كبيف درجاتيـ 

 مدة تطبيؽ الدراسة .لقصر 
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 -:تْصٔات البشح 

 -تكصي الباحثة بما يمي : ،عنو البحث مف نتائجفي ضكء ما أسفر 
الخدمة أك  قبؿاـ التدريس المتمايز في التدريس عمى استخد الفيزياء عمميمتدريب  -9

 . اثنائيا
 .ساليب التفكير الناقد في التدريساستخداـ أ عمى المعمميفتدريب  -3
التدريس  استراتيجيةيتضمف ، بحيث بكميات التربيةالعمكـ المتكاممة تطكير مقرر  -2

 .المتمايز
التدريس  استراتيجيةتطكير دليؿ المعمـ بحيث يتضمف ارشادات حكؿ كيفية تنفيذ  -3

 المتمايز .
تنكيع أنشطة عممية متنكعة كمتدرجة في مستكل السيكلة كالصعكبة بحيث يتـ  -4

 .ألنشطة حسب قدراتيـ كاستعداداتيـاتكجيو 
لذيف ع  محتكل المادة العممية مف خالؿ إضافة أنشطة إثرائية لممتفكقيف أك ايتنك  -5

 يعانكف مف صعكبة في التعمـ .
 -:حبْخ مكرتس٘ 

 -كالبحكث اآلتية :اجراء المزيد مف الدراسات اقترحت الباحثة 
 تنمية ميارات التفكير الناقد لدل التدريس المتمايز في استراتيجيةفاعمية استخداـ  -9

 .معممي العمـك
 .في ضكء متطمبات التدريس المتمايزبرامج التربية المينية لمعممي العمـك تقكيـ  -3
المرحمة  باختالؼالتدريس المتمايز في مراحؿ تعميمية أخرل  استراتيجيةفاعمية  -2

 .التعميمية المطبؽ عمييا
التدريس المتمايز تبعا لسنكات   استراتيجيةراتيجيات تطبيؽ دراسة مقارنة بيف است -3

 الخبرة لممعمميف .
 .راسية أخرلمقررات دالتدريس المتمايز في  استراتيجيةفاعمية استخداـ  -4
راتيـ عمى االستجابة لألسس التي ت الخبرة لدل المعمميف في قدأثر استخداـ سنكا -5

 .التدريس المتمايز استراتيجيةتقـك عمييا 
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 مسادع البشح 

 -املسادع العسبٔ٘ : أّال :
لية استخداـ استراتيجية التعمـ القائـ عمى النمكذج في اعف" ( : 2113ابراىيـ عبدالعزيز البعمي )  -1

التحصيؿ الدراسي في مادة العمـك لدل تالميذ الصؼ الثالث المتكسط تنمية التفكير الناقد ك 
 .346- 315(, 112)  26الككيت,   ,المجمة التربكية ".بالمممكة العربية السعكدية

(  : "أثر برنامج مقترح قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة في 2118إبراىيـ محمد المزاـ )  -2
الناقد لدم طالب الصؼ الثاني المتكسط " رسالو ماجستير , تحصيؿ مادة العمـك كميارات التفكير 

 قسـ المناىج كطرؽ التدريس , كمية التربية , جامعة الممؾ سعكد , الرياض .
( : "تييئة البيئة التعميمية الستخداـ تنكيع مصادر التعميـ كأحد   2111أحمد عبد الكىاب ) -3

) مستقبؿ إصالح التعميـ العربي لمجتمع  امسالمؤتمر الدكلي الخاستراتيجيات التدريس الفعاؿ ",
 .696-673ص ص :‘ 1مصر ,مج   –المعرفة تجارب كمعايير كرؤم( 

(: "أثر استخداـ طريقة القبعات الست في تنمية ميارات التفكير الناقد  2112الجبيمي ) أحمد يحي -4
 21مصر , – مجمة العمـك التربكيةلدم تالميذ الصؼ السادس في مادة الرياضيات"  , 

(1,)111-131. 
(: " أثر برنامج تعميمي مقترح عمى بعض مككنات التفكير الناقد لدل  2113إسماعيؿ الصاكم )  -5

عينة مف تالميذ المدرسة االبتدائية ذكم صعكبات الفيـ القرائي", رسالة دكتكراه قسـ عمـ النفس 
 التعميمي, كمية التربية, جامعة األزىر.

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

-1,القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية .ص ص3,العدد  19مج   مجمة التربية العممية ,
75 . 

فاعمية خرائط الصراع المعرفي في تعديؿ التصكرات البديمة "(: 2111ماف عبدالفتاح كامؿ )إي -7
رسالة ماجستير غير , “لبعض المفاىيـ العممية كتنمية التفكر الناقد لدم طالب المرحمة اإلعدادية 

 , جامعة المنيا  . منشكرة , كمية التربية
استخداـ التدريس المتمايز في تنمية بعض ميارات  فاعمية( :"2113ايماف محمد عبد العاؿ ) -8

مجمة القراءة الحياة األسرية )الصحية كالتعامؿ مع الضغكط الحياتية (لدل طالب الجامعة ".
 .133-117,ص ص 141.ع  كالمعرفة
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( : التفكير المقدم مشركع تنمية أساليب 2111جابر عبدالحميد جابر , احالـ الباز حسف ) -9
القاىرة , ,في التعميـ قبؿ الجامعة , المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك  التفكير لدم طمبة

 المركز القكمي لالمتحانات كالتقكيـ التربكم .
" فاعمية مدخؿ التدريس المتمايز في تدريس العمـك عمى تنمية :( 2115حاتـ محمد مرسي محمد)  -11

لمرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية " المفاىيـ العممية كاالتجاه نحك العمـك لدم تالميذ ا
 . 256-219( , 1)18,  مجمة التربية العممية

(: "فاعمية برنامج مقترح في ضكء القضايا العممية 2111حساـ الديف مازف, ليمى عبداهلل )  -11
العمـ لتنمية المفاىيـ المتعمقة بيذه القضايا ك االتجاه نحك دراستيا كاخالقيات   SSIاالجتماعية 

 .158-111(,  14)  2, مجمة التربية العمميةلمعممي العمـك أثناء الخدمة", 
المؤتمر السنكم (:"تنكيع التدريس في فصكؿ محك األمية , 2111حمدم عبد العزيز الصباغ ) -12

-( المستقبمية الكاقع كالرؤل–الثامف )المنظمات غير الحككمية كتعميـ الكبار في الكطف العربي 
 421-391مصر ,ص ص 

ميارات التفكير الناقد في محتكم كتاب العمـك المطكر لمصؼ "( : 2113)حميد ىالؿ العصيمي  -13
 - النفس  مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ.  "االكؿ المتكسط كمدم امتالؾ التالميذ ليا

 151-125( , 36) 1السعكدية ,
( :" اثر استخداـ بعض أجزا برنامج الككرت في تنمية ميارات التفكير 2117, ) لعتيبيا خالد -14

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

 , TIMSS, PRIRISمف مكسكعتي  عربية كاخرم عالمية مشتقاه نة بيف دكؿدراسة تحميمية مقار  -15
2011 

. عماف ديبكنك لمنشر  تنمية التفكير مف خالؿ برنامج الككرت(  :2117)  العظمة رند تيسير -16
 كالتكزيع .

برنامج مقترح في تعميـ بعض مكضكعات اليندسة  فاعمية( :"2113سعد خميفة عبد الكريـ ) -17
الكراثية كاالستنساخ المثيرة لمجدؿ في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد كبعض القيـ المرتبطة 

الجمعية المصرية بأخالقيات عمـ األحياء لدل الطمبة اليكاة بالمرحمة الثانكية بسمطنة عماف "
نحك تربية عممية أفضؿ فندؽ المرجاف ,فايد االسماعمية ,المؤتمر العممي السابع  لمتربية العممية

 .171-115يكليك ,ص 27-31,
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 Differentiated(: "استخداـ تنكيع استراتيجيات  التدريس  2111سمكل عثماف مصطفى ) -18
Instructional Strategies    في مجاؿ األشعة الفنية لتنمية الدافع  لإلنجاز كاالتجاه نحك التعمـ

مجمة دراسات لصغيرة  لدل تمميذات  مدرسة  الفصؿ الكاحد متعدد المستكيات " ,كالمشركعات ا
 . 253-198, ص ص  158,مصر ,ع في المناىج كطرؽ التدريس 

. القاىرة : عالـ  التفكير أساسياتو كأنكاعو كتعميمو كتنمية مياراتو( : 2111سناء محمد  سميماف ) -19
 الكتاب .

دار  –عماف تعميـ التفكير النظرية كالتطبيؽ ( : 2117صالح محمد عمي محمد بكر نكفؿ ) -21
 المسيرة .

 , عماف : مركز ديبكنك لتعميـ التفكير . عمـ التفكيرـ( : 2116صالح  صالح معمار )  -21
 األردف , دار الفكر .,  طرائؽ تدريس العمـك كدكرىا في تنمية التفكير( : 2112بك العز )عادؿ أ -22
عمية  استخداـ قبعات التفكير الست في تدريس العمـك في (  : "فا2111إبراىيـ ) عاصـ محمد -23

تنمية التحصيؿ المعرفي كالرعي الصحي كميارات اتخاذ اقرار لدم تالميذ الصؼ الخامس 
 .385-311( ,28, مصر )المجمة التربكية االبتدائي" .

فكير نماذج تنمية ميارات التـ(  :2117, عبد الناصر كبشارة , مكفؽ .) ك العتـك عدناف كالحراج -24
 . . عماف : دار المسيرةنظرية كتطبيقات عممية 

( :"ميارات التفكير الناقد المتضمف في منياج 2111عطا حسف دركيش كصابر أبك ميدم ) -25
, غزة   مجمة جامعة األزىرالفيزياء الفمسطيني لممرحمة الثانكية كمدل اكتساب  الطمبة ليا , 

 . 488العدد ,ص  13,سمسمة العمـك اإلنسانية  ػالمجمد 
, الصؼ المتمايز االستجابة الحتياجات جميع طمبة الصؼ ( : 2115كاركؿ آف تكممينسكف )  -26

ترجمة مدارس الظيراف األىمية الظيراف , دار الكتاب التربكية لمنشر كالتكزيع , المممكة العربية 
 السعكدية.

ة السيد فرماكم , عمية أحمد , صالح خضر , أحمد عياد كبشرم ككثر ككجؾ , ماجد -27
.تنكيع التدريس في الفصؿ دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ كالتعمـ في مدارس (  2118فايد)

 , مكتب اليكنسكك اإلقميمي لمتربية في الدكؿ العربية , بيركت الكطف العربي
: سيناريكىات تربكية  بداع كتنمية الذكاءالتفكير لتطكير اإل( : 2117إبراىيـ ) مجدم عزيز  -28

 مقترحة . القاىرة : عالـ الكتاب.
الفكرم المرجعي لتطكير برامج اعداد المعمـ كثيقة االطار (:  2119لمجامعات )المجمس األعمى  -29

 .لجنة قطاع الدراسات التربكية ,جميكرية مصر العربية . في كميات التربية في مصر



 .............................................. المعرفي والتفكير الناقداستراتيجية التدريس المتمايز لتنمية التحصيل  

- 392 - 

.  :. التفكير اإلبداعي كالناقد رؤية معاصرة( 2111الرؤكؼ اسماعيؿ  )محمد االماـ  ك عبد  -31
 عماف : مؤسسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع .

( : التفكير الناقد لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم في مدينة  2115محمد راشد الشرقي )  -31
-91(,  2) 6 , مجمة العمـك التربكية ك النفسية في البحريفالرياض كعالقتو ببعض المتغيرات

115. 
ق( : تقكيـ محتكل كتب األحياء بالمرحمة الثانكية في ضكء 1431محمد صالح الشيرم )  -32

, قسـ المناىج كطرؽ التدريس, رسالة دكتكراه غير منشكرةمستجدات عمـ األحياء ك أخالقياتيا, 
 كمية التربية, جامعة أـ القرل

رؤم تربكية معاصرة في تعميـ التفكير :تفكير بال حدكد (  2116ح الديف عرفو .)محمكد  صال -33
 . القاىرة . عالـ الكتب. كتعممو

.  ستراتيجيات التدريس كالتقكيـ : مقاالت في تطكير التعميـ( : ا2119محمكد طافش الشقيرات  ) -34
 عماف : دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع .

نمية التحصيؿ كبعض (: " أثر استخداـ التدريس المتمايز  في ت2114مركة محمد محمد الباز . ) -35
مجمة  التربية  عادات العقؿ لدم تالميذ المرحمة االبتدائية متبايني التحصيؿ م مادة العمـك " 

 ( الشير : نكفمبر.1, المجمد ) السابع عشر( العدد: السادس ) العممية
حمة ة في المر (  :" تقكيـ األداء التدريسي لمعممي التربية االسالمي2113مسفر عيضو المالكي  ) -36

, العدد الثالث عشر ,  مجمة كمية التربية بكرسعيدستراتيجية التعميـ المتمايز " االبتدائية في ضكء ا
 . 185-155الجزء األكؿ , 

ستراتيجية التعميـ المتمايز عمى التحصيؿ (  :"أثر استخداـ ا2112الحميسي  )معيض حسف  -37
, رسالة ماجستير منشكرة  "بع االبتدائيالدراسي في مقرر المغة االنجميزية لدم تالميذ الصؼ الرا

 . /htt :// uqu .edu . saكميو التربية , جامعة أـ القرم , 
( :"  برنامج تدريبي قائـ عمى بعض استراتيجيات التعمـ النشط  2113مصطفى كماؿ ) منى -38

التخرج  كفاعميتو عمى التحصيؿ كاألداء لتمؾ االستراتيجيات كالتفكير الناقد لمعممي العمـك حديثي
-,القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية .ص ص 4,العدد  16مج   مجمة التربية العممية",

135-174. 
( :"أثر دمج بعض ميارات التفكير الناقد في كحدة "الحياة كالبيئة "عمى 2112مي عمر السبيؿ ) -39

,ـ  عة الممؾ سعكدمجمة جامالتحصيؿ كتنمية التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ األكؿ متكسط ,
 .1159-1123( ,ص 3,العمـك التربكية كالدراسات االسالمية )24
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(:"اثر استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ 2116) ------------------ -41
  مجمة التربية العممية كالتفكير التأممي في مادة العمـك لدل طالبات الصؼ السادس االبتدائي ",

 .136-115,القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية .ص ص 1,العدد  19مج 
. عماف :  التفكير : أنماطو كنظرياتو كأساليب تعميمو كتعممو( : 2112ناديو حسيف العفكف )   -41

 دار صفاء .
( :" فاعميو استخداـ طريقو " دكرة التعمـ " في تحصيؿ الرياضيات 2119)  نكاؿ سعد العتيبي -42

مية ميارات التفكير الناقد لدم طالبات الصؼ الثاني المتكسط بمدينة مكة المكرمة . رسالو كتن
 ماجستير . قسـ المناىج كطرؽ التدريس , كمية التربية , جامعة أـ القرم , مكة المكرمة.

(:"فاعمية برنامج كفؽ فبعات التفكير الست في تنمية المفاىيـ البيك 2115الياـ عمي أحمد شمبي ) -43
مجمة التربية  خالقية كميارات التفكير الناقد لدل طالبات الصؼ  الثالث ثانكم بمدينة  الرياض "ا

 . 182-113,القاىرة ,الجمعية المصرية لمتربية العممية . ص ص 4,العدد  14مج   العممية
( : " فاعمية نمكذج باير في تدريس مقرر األحياء المطكر عمى 2113) ىىنادم عبداهلل  العيس -44

رسالة نمية التفكير الناقد كالمككف المعرفي لدم طالبات المرحمة الثانكية بمدينة مكة المكرمة : ت
 . 115-84( , 43,) التربية كعمـ النفس

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