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به احلمد رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء وإمام املرسلني سيدان حممد وعلي آله وصح

 أمجعني ومن تبعهم إبحساٍن واهتدي هبديهم واقتفي أثرهم إيل يوم الدين وارَض اللهم عّنا معهم
 .اللهم آمني،أمجعني

لهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا ال ،اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم احلكيم
 -:مث أما بعد ،وزدان علماً 

ہ ہ ﴿ :وامتثااًل لقول هللا تعاىل ،أبن أعانين على إجناز هذا البحث َعليّ الذي أمت نعمته هلل احلمد 

 [19]النمل:  ﴾ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

وقد قال سيد املرسلني  وأرشدين إلعداد هذا البحثأتوجه ابلشكر إىل هللا تعاىل الذى هداين 
 (٤٨11:ود)رواه أبو داو  (ال يشكر هللا من ال يشكر الناس)يف حديثه 

لقبوله خطة  ،عميد كلية الرتبية ،لذا أتوجه خبالص الشكر والتقدير إيل د/ شهري عبدالرمحن
املشرفة على هذا  ،ل حممود عليكما أتقدم خبالص الشكر والعرفان والتقدير العظيم إيل د/ أم  ،البحث

د/ إميان قطب، على كما أتوجه خبالص الشكر والتقدير إيل   البحث واليت مل تدخر جهداً  ملساعديت
 ،رقية انجي إمساعيل.ات واالرشادات، كما أتوجه خبالص الشكر واالمتنان ايل دمساعدهتا ابلتوجيه
 .علي التوجيه والدعم

 الشكر واالمتنان لوالدي ملا قدمه ىل من مساعدة ودعاءوأخرياً أتوجه خبالص 

 الباحث

  ريـحيـمال بـمد جـأح
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 اإلهداء
 ،مسه بكل افتخارإإىل من أمحل  ،إىل من علمين العطاء بدون انتظار،ربة والوقاإىل من كلله هللا ابهلي

ماتك جنوم وستبقى كل،أرجو من هللا أن ميد يف عمرك لرتى مثاراً قد حان قطافها بعد طول انتظار
 ليل هنار)والدي احلبيب(أهتدي هبا 

إىل كل من يف  واألملصب ال ينبوعإىل  ودريب إىل طريقي ،إىل أديب وحلمي ،إىل حكميت وعلمي 
 )أمي الغالية (.......الوجود بعد هللا ورسوله

 )وأخيت اينخو إ (نصريستمد عزيت و أوهبم  أميإىل من شاركين حضن  يّل من روحيإإىل من هم اقرب 

 (وغربيت )زوجيت ين مهوميتوشارك ،ين يف دراسيتتإىل من آنس

 (إيل قرة عيين وفلذة كبدي )ابنيت وابين

 قليب )أصدقائي(هم وأصواهتم تسكن صور  إيل الذين

 إىل من يستفيدون من حبثي ويتطلعون إيل األفضل ميّن )طاليب(

 )أساتذيت( دريب يضيء ظلمة ونوراً حبثي، يف  الذين كانوا عوان يلإىل 

 )جامعة املدينة العاملية( الفيتّ  الصرح العلميّ  اإىل هذ
 جيعله خالصاً لوجهه. أن أهدي إليكم مجيعاً مثرة حبثي وأسأل هللا تعايل
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 ملخص
 أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس املتمايز يف تدريس األحياء علي التفكري اإلبداعيبحث هو عنوان ال

إىل التعرف على أثر  بحثهدف ال، وقد طالب الصف الثاين الثانوي ابململكة العربية السعوديةلدى 
 (املرونة -الطالقة  -مهارات التفكري االبداعي )األصالة  ةتنمي التدريس املتمايز يف اسرتاتيجيةاستخدام 

إىل جمموعتني جتريبية حيث مت تقسيم العينة  ،املنهج شبه التجرييب بحثال واستخدم ،مبحافظة األحساء
ن جمتمع تكوّ  وقد ،مت تدريسهما ابستخدام إسرتاتيجية التدريس املتمايز وضابطة ابلطريقة االعتيادية

( طالبـاً ابلطريقة العشوائية من مدرسة أكادميية الكفاح الثانوية ٦2)( طالباً تـم اختيـار ٧1٥الدراسة من )
 أيضًا من ( طالبًا واجملموعة الضابطة31ة التجريبية من )تكونت اجملموعـو األهلية مبحافظة األحساء، 

متوسط درجات وجود فرق دال إحصائًيا بني  :تتلخص أهم نتائج الدراسة فيما يليو  .( طالباً 31)
لتجريبية اليت درسـت الوحدة التعليمية " اجلهاز العصيب" من مقرر األحياء للصـف طالب اجملموعة ا

م إسرتاتيجية التدريس املتمايز ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة اليت الثـاين الثـانوي ابسـتخدا
برز ومن أ.صاحل اجملموعة التجريبيةدرست ابلطريقة االعتيادية يف التطبيق البعدي ملقياس تورانس ل

التدريس املتمايز يف تدريس األحياء  اسرتاتيجيةاستخدام  اليت أسفر عنها هذا البحث هوالتوصيات 
نظرًا ملا وجده الباحث من دافعية  ؛عامـة لتنميـة التفكري اإلبداعي لطالب املرحلة الثانويةات العلـوم ومقرر 

ضرورة استخدام وكذلك  يس مل يعتد عليه الطالب من قبلتعة ابلتدر للتعلم وم لٍ عاليـة واستعداد عا
الـتعلم ونظرايت الذكاءات املتعددة املعلمني إلسرتاتيجيات التدريس القائمة على التمايز مثـل أمنـاط 

والتعلم التعاوين لتحقيق التعلم املتمايز الذي تبني أثره ابلدراسة من خالل تطبيق هذه اإلسرتاتيجيات 
   .دريسابلت
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Abstract 
 

The Effect of Using Differentiated Instruction Strategy in the Biological Science teaching on 

creative thinking for the second graders secondary، The study aimed to identify the impact of the 

use of differentiated teaching strategy in creative thinking skills (Originality - Fluency - 

Flexibility، study followed the quasi-experimental approach , where the sample was divided into 

two experimental groups were taught using differentiated teaching strategy and the other officer 

in the normal way.The study population consisted of (715) students Thy were selected (62) 

randomly، They were students from School of Kifah Academy, the experimental group consisted 

of(31 students) and the control group (31 students).The most important results of the study 

summarized as follows: − show a statistically significant difference between the average scores 

students of the experimental group that studied the educational unit " Nervous System " of the 

decision of neighborhoods for the second grade secondary using a strategy of teaching differential 

and average grades students of the control group who studied by normal way in Torrance scale, 

for the experimental group Most of the recommendations include: − use differentiated teaching 

strategy in teaching biology and general science to improve the creative thinking skills 

(Originality - Fluency - Flexibility) , they give students motivation, and high willingness to learn 

and get fun in teaching which students did not get it before in normal way. − the need for teachers 

to use teaching strategies based on differentiation , such as learning styles and multiple 

intelligences theories and cooperative learning to active learning , which turned out to study 

impact through the application of these teaching strategies.  
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 مقدمة البحث :الفصل األول
 :خلفية البحث

مـن حكمته عز وجل أن  يُعد عن بعض، وهذا وميز العقول بعضها هللا تبارك وتعاىل خلق البشر ألواان،
الـذي  ملسو هيلع هللا ىلصمعلم البشرية رسول هللا حممـد وكذلك  ،جعل االختالف والتمايز بني البشر آية من آايته

 .ن خناطب كل طالب علم على قدر عقلهنريد تعليه أبحثنـا عـلى تنوع أساليب العرض والشرح ملن 
بة يف الوصول واالختالف، سوف جيد صعو لتعدد، وال شكك أّن املعلم الذي يتجاهل التنوع، وا

ول من أن يسعى إىل استيعاهبا، وتقبلها، ومتييز ما يقدم إىل تلك العق لعقول كل املتعلمني، وإمنا البد
األمم اليت تقبلت حالة االختالف، والتنوع، استطاعت أن تؤسس أوطاان ، فعلم بتنوع الطرق واألساليب

 ستقبلها بشكل أفضل مما كانت عليه من قبل.رها، وموشعواب قادرة على صناعة حاض
أو متمايزين سواء يف امليول أفراد  وجود إىل احلاجة امللحةوإذا أتملنا واقع احلياة اليومية لوجدان 

فلن تكتمل احلياة إال ابكتمال مجيع أدوارها وهذا يتطلب قدرات وميول  ،بشىت أنواعها تالقدرا
ازها ورغم هذه االختالفات فإن واقع الفصول الدراسية هو نفسه يتم إجنواجتاهات وأمناط خمتلفة حىت 

تعرضهم لنفس الطريقة التعليمية من رغم ابلواقع اختالف التمايز بني الطالب يف الصف الواحد 
 التفكري ىف دراسة التمايز ىف التعليمابت واألنشطة واملدى الزمين ألدائها وإجنازها ومن هذا املنطلق 

 .ضرورايً 
ن التدريس الذي خيطط بعيدًا عن قدرات وميول إ( "92 :2009 ت )الشافعيوقد ذكر 

استعدادات ورغبات وحاجـات املتعلمـني الفعلية ال ميكن أن حيقق أهدافه مهما كان من و اجتاهات و 
إتقـان، وعـلى العكـس فمعرفـة املعلـم بقدرات املتعلمني وخصائصهم العقلية ومسـتوايت منـوهم و جودة 

م وخلفيـاهتم العلميـة واالقتصادية واالجتماعية، وكذلك معرفة اجتاهاهتم وميوهلم وقـيمهم، جتعلـه حتصـيلهو 
أكثـر فعاليـة يف تواصله وتفاعله معهم، كما تساعد املتعلمني على تكوين اجتاهات اجيابية حنـو املـادة 

 الدراسـية وحنو املعلم"
 :ُتصّنف حتت أشكال التدريس املتمايز ومنها ة اليتاحلديث من االسرتاتيجيات وهناك العديد

 ،سرتاتيجيات التعّلم النشطاالتدريس وفق نظرية الذكاءات املتعددة والتدريس وفق أمناط املتعلمني و 
ميكن مراعاة التمايز  هذه االسرتاتيجيات ومن خالل ،والتدريس وفق التعلم التعاوينوأساليب التعّلم 
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 .األهداف املخطط هلا سواء أهداف خاصه ابلتحصيل أو ابلتفكري  وحتقيقاملتعلمنيختالف بني واإل
حركـة العقـل،  ومن مفاهيم التفكري أنهفال يوجد إنسان ال يفكر،  ،والتفكري غريزة إنسانية فطرية

 ،ىـا اهلـو وقـد تفقـد هـذه احلركـة وجهتهـا، فيسـيطر عليه ،وميكـن أن تضطرب إىل حركـة عشـوائية ال غائيـة
خاصة  ،يصـل إىل الغايـة املنشـودة بشكل منتظم حيتأو تسـتقيم علـى طريـق ومنهجيـة صـحيحة فيسـري 
 .قد ُكّرم االنسان ألجلهوأن العقل خاصية اختص هللا عز وجل اإلنسان و 

ي التفكري اجملرد والتفكري املوضوع منها التفكري املادي امللموس و ويوجد أمناط عديده للتفكري
 الذايت التفكري الناقد وكذلك التفكري اإلبداعى الذى سيقوم الباحث بقياس أثر التعليم والتفكري العلمي

 .املتمايز عليه إذا طُبق على عينة من الطالب
التفكري اإلبداعي: هـو العمليـة الذهنيـة الـيت نسـتخدمها للوصـول إىل األفكـار والـرؤى اجلديـدة، و "

ويقـرتب هـذا ، سابقا أهنا غري مرتابطةار أو األشياء اليت يعتقد ني األفكالدمج ب أو الـيت تؤدي إىل
فعنـدما تظهـر  ،التعريـف مـن تعريـف اإلبـداع، إال أنـه يفـرتق عنـه بـأن اإلبـداع هـو مثـرة التفكري اإلبـداعي

 التفكري اإلبداعي ما يسمى لفكرة هيفكـرة إبداعيـة جديـدة، فـإن العمليـة الذهنيـة الـيت أوصـلتنا إىل هذه ا
 .(2009) زانياحل "

ويُعد علم األحياء من العلوم القدمية اليت اهتم هبا االنسان منذ وجوده علي ظهر الكوكب وذلك 
 ،الحتياجه ايل ذلك العلم يف تفسري سلوك الكائنات من حوله كنبات وحيوان وغريهم من الكائنات

ان والنبات قبل استخدام مصطلح مة يف دراسة احليو املصطلحات املستخدكان هناك العديد من و 
يرجع إىل وصف جوانب الطبيعة، ومع ذلك اسُتخِدم للمجاالت غري  فتاريخ الطبيعة :""بيولوجي

املعادن؛ منذ العصور الوسطى يف خالل عصر النهضة، وكان اإلطار املوحد للتاريخ  البيولوجية كما مشلت
 يذال علم الالهوت الطبيعي أو والفلسفة الطبيعية ،الكينونة العظمىالطبيعة أو سلسلة الطبيعي يف علم 

للحياة النباتية واحليوانية، الذي يبحث يف مسائل مثل سبب وجود  وامليتافيزيقي املفاهيميساألسايعد 
 الكائنات احلية وتصرفها هبذه الطريقة ومع ذلك تعرف هذه املواضيع بعلم األرض

"علم الصيدلة )النباتية(" الذي و"علم وظائف األعضاء" و ،وعلم الفلك ياءكيموال والفيزايء "اجليولوجيا"
"علم احليوان" او "علم االرض )اجليولوجيا(: يف حال و"علم النبات" و ،ُيستخدم يف جمال الطب والدواء

قبل  القرن الثامن والتاسع عشر "فلسفة الطبيعة" يفودراسة احلفرايت؛ استُبِدل بـ"علم اتريخ الطبيعة" 
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ومع ذلك انضمت اليهم العديد من التخصصات الفرعية لعلم  لوجي بشكل واسعأن يتم استخدام البيو 
 .والبيولوجيا اجلزيئية كعلم الفطرايت األحياء،

الزمن  من األحياء بدراسة اتريخ علم األحياء يقومأنه "( 19٨0العيدروس ) ذكرت وقد
 ."كمجال واحد متماسك ظهر يف القرن التاسع عشر علم األحياء مع أن مفهوم ،املعاصر إىل القدمي

 من انتقالية مرحلة ألهنا فردال منو مراحل من خاصة جداً  مرحلة املراهقة وتعتب املرحلة الثانوية أو
 يف هذه املرحلة تقتصر أو ومتتد إطار اجلماعة، يف تنشأ مرنة مرحلة وهي الرشد، مرحلة إىل الطفولة
 أزمات من كأزمة  املرحلة هذه تعتب وهلذا احلضرية، ومستوايهتا اجلماعة هذه ملطالب وفقا الزمين مداها
 على قادراً  انضجا فردا يصبح لكي عوائقها بكل املرحلة هذه يواجه أن فردال من يتطلب حيث النمو،
 للشخصية، تنظيم إعادة فرتة املراهقة فرتة تعتبكما   ،فيه يعيش الذي للمجتمع اً اير ومس املسؤولية حتمل
 العمرية املراحل عن تتميز بذلك فهي والسمات، وامليول االجتاهات يف السريعة التغريات بسبب وذلك

 .اعيواالنفعايل واالجتم العقلي والنمو الفيسيولوجي، النمو واملظاهر التغريات هذه وأهم األخرى،
 :شكلة البحثاإلحساس مب

من خالل خبة الباحث يف جمال تدريس العلوم عامًة وعلم األحياء خاصًة مدة تزيد علي الثمانية أعوام 
فلقد شَعر الباحث مبشكلة  ،العلمية اليت ُتدرَّسمت التعامل خالهلا مع خمتلف املراحل واألعمار واملناهج 

د يف التدريس الذي تسري به احلصة وذلك الختالف ميوهلم ضعف استجابة بعض الطالب للنظام املوحّ 
كذلك وجد الباحث تدين درجات بعض الطالب عند تطبيق نظام التقييم املوحد عليهم   ،وقدراهتم

منفرد مراعيًا قدرات الطالب وميوله كانت النتائج أفضل وعندما مت إعادة التقييم لكل منهم بشكل 
لدي الطالب أثناء احلصص  اإلبداعي ث شعر بتدين مستوي التفكريأيضاً من خالل خبة الباح،بكثري

واملواقف اليت حتتاج إيل إبداع سواء يف األنشطة الصفية أو الالصفية وهذا كان الدافع الذي دفع الباحث 
 .ة للتأكد من وجود مشكلة البحثلعمل دراسة استطالعي

من الدراسات قد حتدثت عن متايز ولقد وجد الباحث خالل هذه الدراسة االستطالعية العديد 
 :والذى أوصى فيها مبا يلى" (201٤) املهداويدراسة  اتالتعليم ومن هذه الدراس

التدريس املتمايز يف تدريس األحياء ومقررات العلوم عامة لتنمية مستوى  اسرتاتيجيةاستخدام  -
للتعلم  دافعية عالية واستعداد عايلن م املهداوينظراً ملا وجده  ،التحصيل املعريف لطالب املرحلة الثانوية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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 ومتعة يف التدريس مل يعتد عليها الطالب من قبل.
العلوم بصفة عامة واألحياء بصفة خاصة يف  العمل على تطوير مهارات املعلمني ملقررات -

 .التدريس املتمايز اسرتاتيجياتاستخدام وتفعيل 
ايز ابحملتوى وإجراءات التدريس والتقومي من تدريب املعلمني على اجلوانب العملية لتحقيق التم -

التدريس املتمايز اليت تبني  اسرتاتيجياتالتطبيقات العملية والبعد عن العمل على توظيف استخدام  خالل
ن املناهج املطورة تناسب أثرها ابلدراسة يف تدريس موضوعات املنهج، حيث تبني من خالل حتليل احملتوى أ

 ماعية ومكانية.التدريس الحتوائه على أنشطة رايضية ولفظية واجت تطبيق مثل هذا النوع من
والتجهيزات  العمل على توفري البيئة احملفزة لإلبداع والتعلم من خـالل تـوفري كافـة املسـتلزمات -

ايز واكتسـاب املعلم لتلك املهارات ال يكفي الصفية، فتطوير املناهج وصالحيتها لتطبيق التـدريس املتمـ
 ، بل جيب تطوير البنية التحتية للمدارس والعمل على هتيئة البيئة املدرسيةاالسرتاتيجيةلتطبيق هذه فقط 

احلديثة ولكن ما تزال  االسرتاتيجياتواملادية للمرحلة اليت مت هبـا ابلفعـل تطـوير املناهج وتطوير توظيف 
 ."االسرتاتيجياتة لتطبيق مثل هذا النوع من البيئة غري صاحل

( فقط من حتدثت عن أثر استخدام اسرتاتيجيات التعليم 201٤ن دراسة املهداوي )كتومل 
 مبا يلى: االذى أوصى فيه"( 2012احلليسى )أيضاً دراسة  جد الباحثو  املتمايز بل
 التعليم املتمايز يف التدريس. املعلمني اسرتاتيجيةضرورة استخدام  -

ريفهم مبزااي اخلدمة على التعليم املتمايز، وذلـك لتعـ تدريب املعلمني واملشرفني الرتبويني أثناء -
 .التعليمية احلديثة االسرتاتيجيةوفوائد هذه 

املتمايـز يف  التعلـيم اسرتاتيجيةتدريب الطالب املعلمني يف كليات الرتبية على استخدام  -
 تفعيل استخدامها يف فرتة الرتبية العملية.و تدريس ال

 ." مبا يتفق مع متطلبات التعليم املتمايزليف املناهج الدراسية إعادة النظر يف عملية أت -

 كالتايل:" ،بصياغة جمموعة من املقرتحات للدراسات املستقبلية ليسيولقد قام احل
الثالثـة مسـتوايت العليـا مـن تصـنيف بلـوم التحليل القيام بدراسة مماثلة للدراسة احلالية عـلى  -

 والرتكيب والتقومي.
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بدراسة مماثلة للدراسة احلالية على املقررات األخرى مثل الرايضيات والعلـوم يف خمتلف  يامالق -
 ."الدراسيةاملراحل 

يُراد منه  ظل متغريات العصر ومتطلبات املرحلة خماضاً تطويرايً  يعيش يفومبا أّن امليدان الرتبوي 
ماً، والتلقي تعلّ تدريسًا  والتلقني ،حمتوىً  مدةجلااالنتقال ابلعملية الرتبوية والتعليمية من روتني املادة ا

اء، ومشاركةٍ  مرنٍ ثري وٕابداعيٍ مثمرٍ وبنَّ  ر تقومياً، ٕاىل جمالٍ  ٔاوسع ؤارحب مبحتوىً والرتكيز على التذكُ 
ٕاىل تقومٍي شامٍل ملختلف  هو حمور التعّلم وقطب رحاه، مث االنتقالأن املتعلم فاعلةٍ  من املتعلم؛ ٕاذ 

ومن هنا فقد نشأ ٕاحساس الباحث مبشكلة  ،(وجدانيًا ومعرفيًا ومهارايً )الطالب لسلوك لدىب اوانج
 :يلي من خالل ما املتعلقة ابلتفكري اإلبداعي الدراسة

 ال تشجع على تنميته، ويرى السعيدلتنمية اإلبداع إال أن البيئة املدرسية  ماسةيف حاجة  أننا -1
مدارسنا الذي يقضي فيه الطالب معظم وقته يف التعلم داخل ة املدرسية يف ٔان واقع البيئ"( 1٥٥ : 2009)

مصاحبة جتعل عملية  أنشطةحجرة الدراسة من بداية اليوم الدراسي حىت هنايته وهو جيلس على مقعده دون 
ة من األعداد الكبري  املتميزة، هذا خبالف وإنتاجاتهالتعلم ذات نواتج غري مرغوبة بعيدة عن تنمية اإلبداع 

بضرورة ( 2003) تعلم وتنمية اإلبداعالتعليم و لاملؤمتر العلمي الثالث ل أوصىاخل الفصول، لذلك الطالب د
وضع خطة لتطوير بيئة التعلم الذي يسمح ابحتضان اإلبداع وتنميته ورعايته، وما تزال تلك البيئة بعيدة 

 ."اتطويرهو ها بل اليت تعرتض تغيري  عن حتقيق ذلك يف ظل املعوقات
القيام و أ  ليس جمرد فهم مادة معينة والقدرة على اسرتجاعها كفءاهلدف من التعليم ال أنّ " -2

ببعض اإلجراءات املتضمنة فيها، ولكنه يتضمن توسيع اخلبة وامتدادها ومتحيصها، وهذا األمر ال يتم 
تستثري التفكري املطلوب للتزود  واستخدامًا للعمليات العقلية اليتودافعيًة،  تلقائياً، ولكنه يتطلب تفكرياً 

يف واقع خمرجات  ذي يتأمل، كما ٔان ال(233 : 2000الطناوي، ) ."ملعلومات وحسن استخدامهااب
ٔان ينجح يف حياته العملية، فالعديد و بعضهم ٔان يُواصل تعليمه، أ  الذين يعجز مؤسساتنا الرتبوية من الطالب

دون ٔان يكون لديهم مهارات  وال تتجاوز قدرهتم حفظ املعلومات تعلمني يصل ٕاىل املرحلة اجلامعيةمن امل
يعتقد ٔان الغرض من التعليم هو عملية احلفظ ليس ٕاال، وال يستطيعون  نممنهم نه َّ أذْ  إ ةالتفكري األساسي

 .ركاتقييم األف انهيك عن عدم قدرهتم عليالتفكري و التصرف يف املواقف أ 
العربية  ٔان طالب اململكة (TIMSS  200٧) والعلوم ايضياتٔاظهر التقرير الدويل للر  -3
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دولة  ٤٨من بني  ٤٦قد كان ترتيب السعودية لمركزاً متأخراً بني الدول املشاركة؛ ف احتلوا السعودية قد
جعفري، ) كما أشارت دراسة  (٤00)حيث األداء العاملي املنخفض يعادل  (329)مبتوسط متدين 

تقف وراء تلك النتائج؛ ومن ذلك دراسة حنان راسات لألسباب اليت ، وقد تعرضت بعض الد(2010
ٔان الطالب يف املدارس املرتفعة التحصيل يف اختبارات التوجهات  "اليت نتج عنها (2010)الغامدي 

كثر اجتهادًا من ٔاقراهنم يف مدارس الدول منخفضة أ TIMSS 200٧ والعلومالدولية للرايضيات 
تدين قدرات التفكري اإلبداعي ى املتغريات تفسرياً للتباين يف حتصيل الطالب هو التحصيل، ؤان من ٔاقو 

مستوى للطلبة على  التفكري اإلبداعئامهية وقوة أتثري  (200٧)، كما ٔاثبتت نتائج دراسة ٔابو عيش "
 .تٔادائهم يف الرايضيات والعلوم يف هذه االختبارا

معلمني ملواد العلوم  10راسة االستطالعية علي ومن هذا املنطلق شرع الباحث يف إجراء الد
طالب وهم طالب الصف الثاين الثانوي أبكادميية  120ابإلضافة ايل  (املختلفة )فيزايء وأحياء وكيمياء

 :ء أمور هؤالء الطالب مجيعاً وأسفرت الدراسة االستطالعية عن هذه النتائجالكفاح ابإلضافة ايل أوليا
 لدى الطالب جيب أن تراعى أثناء التدريس. ود فروق فرديهاملعلمني بوج ٪ من90أقر 

 العمليةالطالب أكدوا أن غياب تنوع االسرتاتيجيات املستخدمة يضفى الراتبه على  ٪ من9٥
 برمتها. التعليمية

يتطلعون لتنفيذ اسرتاتيجيات جديده هدفها تنمية التفكري  خصوصاً  مى األحياءمن معل100٪
 وليس فقط التحصيل.

إدماجهم ىف العمليه التعليميه كأعضاء عندما يتم الطالب يشعرون بسعادة وارتياح  من 100٪
 فاعلني وليسوا جمرد مستمعني.

متمثاًل يف مهارات  لدى أبنائهم اإلبداعي ىف التفكري رصدوا أتخراً  قدمن أولياء األمور  ٨0٪
 .(املرونة -الطالقة  -األصالة )

تعليم املتمايز على مستوى اسه الراهنه من أثر اسرتاتيجية اللذا قرر الباحث التحقق أثناء الدر 
هو من األهداف الىت مل يتعرض هلا التفكري اإلبداعى لدى الطالب حيث أن هدف التفكري اإلبداعى 

 ياس أثر التعليم املتمايز عليه.الباحثون من قبل بق
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 مشكلة البحث:
وجود ضعف يف التفكري اإلبداعي  :يةه العبارة التقرير مما سبق تكمن إشكالية البحث يف هذ

 لدى طالب املرحلة الثانوية. متمثالً ىف غياب األصالة واملرونة والطالقة
 :أسئلة البحث

 :اآليت الرئيس السؤالويكون التصدي للمشكلة من خالل اإلجابة عن 
اعي لدى التفكري اإلبدمهارات أثر إسرتاتيجية التعليم املتمايز لتدريس األحياء على تنمية ما 

 ؟املرحلة الثانويةطالب 

 :التالية الفرعيةاالسئلة  السؤال ذاهيتفرع عن 

التفكري  الضابطة يفما الفروق اجلوهرية بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة * 
 ؟لدى طالب املرحلة الثانوية ()األصالة اإلبداعي
التفكري  جريبية واجملموعة الضابطة يفما الفروق اجلوهرية بني متوسط درجات اجملموعة الت *
 ؟لدى طالب املرحلة الثانوية ()الطالقة اإلبداعي

التفكري  التجريبية واجملموعة الضابطة يفما الفروق اجلوهرية بني متوسط درجات اجملموعة * 
 ؟لدى طالب املرحلة الثانوية ()املرونة اإلبداعي

تمايز لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدي * ما هي أسس وإجراءات اسرتاتيجية التعليم امل
 ب املرحلة الثانوية ؟طال

 :أهداف البحث
 األهداف التالية:يسعى الباحث من خالل هذا البحث إىل حتقيق 

معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز يف تدريس األحياء علي القدرة الكلية للتفكري  -1
 االبداعي.

 م املتمايز يف تدريس األحياء علي قدرة األصالة.م اسرتاتيجية التعليمعرفة أثر استخدا -2

 دريس األحياء علي قدرة الطالقة.معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز يف ت -3
 معرفة أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز يف تدريس األحياء علي قدرة املرونة. -٤
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لتنمية مهارات التفكري  يف تدريس األحياء ليم املتمايزسرتاتيجية التعأسس وإجراءات امعرفة  -٥
 .اإلبداعي لدي طالب املرحلة الثانوية

 .ات وتوصيات تؤدي ايل وجود أحباث أخري يف جمال التفكري اإلبداعيالوصول ملقرتح -٦
 :أمهية البحث

ة خاصة على املستويني يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه السابق ذكرها جيد الباحث أن هلذا أمهي
 النظري والتطبيقي.

 :على املستوى النظريفهو 
املتمايز كونه اجتاه تربوي حديث تدور يلقى الضوء على موضوع هام يف التعليم وهو التعليم 

حوله الكثري من الدراسات فيأيت هذا البحث كلبنة يف بناء البحث العلمي حول اسرتاتيجية التعليم 
  إكساب الطالب لقدرات التفكري اإلبداعى.املتمايز وأمهيتها يف

 :وعلى املستوى التطبيقي
لتفكري االبداعي لدي طالب املرحلة يقدم هذا البحث حلواًل لإلرتقاء مبستوي مهارات ا -

 الثانوية متمثلًة يف األصالة والطالقة واملرونة.
 ها واملعلمني إىل:هم هذا البحث يف توجيه اهتمام القائمني على بناء املناهج وتطوير سي -
 .إعادة صياغة مواضيع منهج األحياء لتتناسب مع مهارات التفكري اإلبداعى -1
عليم على زايدة اإلبداع لدى الطالب األمر الذي ينعكس ابإلجياب على معرفة أثر متايز الت -2

 .اجتاه املتعلمني حنو مادة األحياء
ة األحياء من خالل إكساهبم املهارات يستفيد من نتائج هذه الدراسة معلمو ومشرفو ماد -3
الواجبات واملهام املوكلة إليهم النظرية الجراءات تطبيق إسرتاتيجية التدريس املتمايز من خالل واملعارف 

وابلتايل االستفادة من اإلجراءات املنهجية يف تطبيق  ،يف العمل على تطوير طرق تدريس مقرر األحياء
 .شاهبة للوحدة التعليمية ابلدراسة احلالية وتطبيق هذه اإلسرتاتيجيةاإلسرتاتيجية لوحدات تعليمية م

 والقائمني على تطوير املناهج وطرق التدريس تعطي الدراسة مؤشرًا عمليًا للمسؤولني -٤
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واملشرفني بوزارة الرتبية والتعليم والقائمني على برانمج خادم احلرمني الشريفني لتطوير التعليم العام على 
العملية الستخدام إسرتاتيجية التدريس املتمايز يف تنمية اإلبداع، مبا ميكن أن يفيد اجلهات الفائدة 

 القة يف التعليم يف ختطيط سياستها وتصميم براجمها واختاذ قرارات هبذا.املسؤولة ذات الع
 .تشكل الدراسة احلالية نواة ألحباث أخرى يف جمال العلوم يف مراحل تعليمية أخري -٥

 :ثت البحمصطلحا
 Effectاألثر  -1

ر: إبقاء والتأث   ،ما بقي من رسم الشيء -ابلتحريك  -األثر" (1990) ابن منظور قال :لغوايا 
 ."ر يف الشيء ترك فيه أثراً وأثَّ  ،األثر يف الشيء
ْد لَُه أثـَرًاو  العالمة :األَثـَرُ و  ،آاثر   :اجلمع اِقـْتَـَفى و َعاَلَمُتُه أي  :َمازَاَل أثـَُر اجلُرِْح اَبِقياً و  َخَبًا :ملَْ جنَِ

َبُع أثـََرُه َوَيْسَعى إِلَْيِه بـَْعَد فـََواِت اأَلَوانِ  :َيطُلُب أَثرًا بـَْعَد َعنْيٍ و  أَثـََر أَْقَداِمهِ  ًئا يـَرَاُه مُثَّ يـَتـْ الَ و  َأْي َمْن َيرْتُُك َشيـْ
أَجاَب و  بـَْعَدهُ  :َجاءَ يف أثَرِهو  ُرُك َما ُهَو َمْوُجود  أَماَم َعْيينالَ أْلَتِمُس َشْيئاً َغائِباً َوأَتْـ  أي:َأْطُلُب أَثـَرًا بـَْعَد َعنْيٍ 

 .ِاْضَمَحلَّ  ،زَال :ُكل  َما بـََناُه َصاَر أَثَراً بـَْعَد َعنْيٍ و  يفِ احلَالِ  :ُسَؤالِِه َعَلى األثَرِ  َعن

 وأثور ،آاثر :اخلب املروّي والسنَّة الباقية واجلمع :األَثـَرُ 
ي  ي  : رَائع  أَثـَر  َفينِّ  َعَمل  َفينِّ

 سراين قانون جديد على املدَّة اليت سبقت صدوره (القانون) :األَثَر الرَّجعيّ 

 ملعان السيف :األَثـَرُ وأيضاً  يف عقبه األَثـَرُ  :وجاَء يف أثره ما خلَّفه السابقون :األَثـَرُ 

 .األُْثر ماء الوجه ورونقهو  بقيته :الشيء أثرُ و 
الدراسـة عـلى حتقيـق أبنه قدرة العامل موضوع  "( األثر 30: 2009هيم )عرف إبرا :اصطالحاا 

لكن إذا انتفت هذه النتيجة ومل تتحقق، فـإن العامـل قـد يكـون مـن األسـباب املباشرة  ،نتيجة إجيابية
 ."حلدوث تداعيات سلبية

 إحداث تغـري يف التفكريالتعليم املتمايز على  اسرتاتيجيةأبنه قدرة  األثر إجرائياا ويعرف الباحث 
 .يتم قياسها ابستخدام اختبار تورنس للتفكري اإلبداعىس واليت الثانوي ثايناللدى طالب الصف  اإلبداعي
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 Strategy االسرتاتيجية

كلمة اجنليزية األصل أي انه ال يوجد هلا مرادف لغـوي يف "سرتاتيجية اكلمة لغةا:
وهذه الكلمـة مشـتقة بـدورها مـن كلمة  ،االجنليزية Strategyومصدر هذه اللفظة كلمة .اللغـةالعربية

وهذه الكلمـة اإلغريقيـة هذه مكونة بدورها  Generalshipوتعين اجلنرالية  Strategiaإغريقية قدمية هي 
املعىن األصلي للفظة اإلسرتاتيجية  وتعين يقود، ومـن ثـم فـإنStratosوتعين جيش  Againمن لفظتني مها 

" اجليوش أو إىل أسلوب القائد العسكري فـن قيـادةيشري يف جمملـه إىل  -ا اللغوي شتقاقهوطبقا ال -
 (.1990ابن منظور )
 اصطالحاا:

إن اإلسرتاتيجية يف التدريس تعين خط السري املوصل إلـى اهلدف، " :(3٨: 2009)ذكر عطية 
فيها كل  فيدخلاف املنهج، وتشمل مجيع اخلطوات األساسية اليت يصفها املدرس من اجل حتقيق أهد

املدرس  كل ما يفعلهفعل، أو إجراء له غاية، أو غرض، لذلك فان اإلسرتاتيجية مبعناها العام متثل  
 ."لتحقيق أهداف املنهج

خطة عمل عامة توضع لتحقيق  أن اإلسرتاجتية التعليمية"هـي (1٧: 2009) وذكرت الشافعي
يف صورة خطوات إجرائية يوضع لكل  فيها، وتسـمىوب أهداف معينة، ومتنع حتقيق خمرجات غري مرغ

كل خطوة من اخلطوات إىل تكنيكات أي  خطوة بدائل تسمح ابملرونة عند تنفيذ اإلسرتاتيجية وتتحول
 إىل أساليب جزئية تفصيلية تتم يف تتابع مقصود يف سبيل حتديد األهداف احملددة "

 من األفعال نعكس تلك القرارات يف أمناطوت يتخذها املعلم وإجراءات أي أهنا جمموعة قرارات
 .يؤديها املعلم والتالميذ يف املواقف التعليمية اليت

املنظمة  موعـة مـن اخلطـوات واإلجـراءاتأبهنا جم إجرائياا ويعرف الباحث اسرتاتيجية التدريس 
 تشمل طرق تدريس، وأساليب، ومداخل، وأنشطة، وأسـاليب تقـومي.

 erentiated InstructioniffD التعليم املتمايز -2
 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ﴿من علم، وعلمه الشيء تعليما فتعلم ومنه قوله تعاىل:  :لغةلتعليم ا

 .[113 :النساء] ﴾ېئ ىئ ىئ ىئ ی ﴿ :، وقوله تعاىل[31 :البقرة]
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من صفات هللا عز وجل الَعِليم علي أهنا من "(10٨ :٤)ابن منظور، جوذُكر املصدر علم يف 
، ﴾جح مح﴿ :، وقال﴾ڄ ڄ ڄ﴿ :وقال ﴾ۆ ۆ ۈ﴿ : عز وجل؛ قال هللاوالَعالَّمُ والعاملُ 

مل يـََزل عاِلماً وال  ،ومبَا يكوُن وَلمَّا يُكْن بْعُد قـَْبل أن يكون ،فهو هللُا العاملُ مبا كان وما يكوُن قـَْبَل َكْونِه
أحاَط  ،انه وتعاىلوال خيفى عليه خافية  يف األرض وال يف السماء سبح ،يَزاُل عاملًا مبا كان وما يكون

 ".ِعْلُمه جبميع األشياء ابِطِنها وظاهرِها دقيِقها وجليِلها على أمّت اإلْمكان
 .من أبنية املبالغة :َفِعيل   ،وَعليم  

چ  ﴿ :قال يوسف للَمِلك ،كما  ،لإلنسان الذي َعلَّمه هللاُ ِعْلماً من الُعلوم َعِليموجيوز أن يقال 

 .﴾چ چ
 ،فَأخب عز وجل أن ِمْن عباِده َمْن خيشاه :﴾ۉ ۉۅ ۅ ۋ ۋ ﴿ :وقال هللا عز وجل

كان عليماً أبَْمِر َربِِّه وأَنه واحد ليس كمثله شيء   :عليه السالم ،وكذلك صفة يوسف ،وأهنَم هم الُعلَماء
 .فكان عليماً مبا َعلَّمه هللاُ  ،إىل ما َعلَّمه هللا من أْتويل اأَلحاديث الذي كان يـَْقِضي به على الغيب

 صطالحا:او 
نشاط يهدف إىل حتقيق التعلم وميارس ابلطريقة اليت يتم فيها احرتام  ( بقوله199٥عرفه غامن )

 و العقلي للطالب وقدرته على احلكم املستقل وهو يهدف إىل املعرفة والفهم.النم
 :التعليم إجرائياا كما يراه الباحث

 .وهو املعلمأال لعملية التعليمية رس لمما بواسطةمهارة بشكل خمطط له للمعرفة أو للاكتساب  هو
ُز التمييز بني "( 1990) يف ابن منظور لغة ملتمايزامعىن  َيـْ

اأَلشياء تقول ِمْزُت بعضه من امل
بعض فَأان أَِميزُه َمْيزاً وقد أَماَز بعَضه من بعض وِمْزُت الشيَء أَِميزُه َمْيزاً عزلته وفـََرْزتُه وكذلك َميـَّْزتُه متييزاً 

 فهو ُمتمايِز ،متايـُزًا ،متايَز يتمايزو  اَز ابن سيده ماَز الشيَء َمْيزًا وِميَزًة وَميـََّزُه فصل بعضه من بعضفامنْ 
ُهمْ  ،تـََفرَّدَ  ،ِاْختَـَلفَ  :مَتايـََز يف َعَمِلِه َعلى اآلَخرينَ و  خَتاَصَمتْ  ،تـََفرََّقتْ  :مَتايـََزِت اجلَماَعةُ و   انَفَسُهمْ  ،َومَتَيـََّز َعنـْ
 ."ومتمايز اسم فاعل من متايُز ،اختلفا على وجه التغاير :متايز الشَّيئانو  حتزَّبُوا :القومُ يـََز مَتَاو 

  



 

13 

 [.1٧9:آل عمران] ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴿ :ويف التنزيل العزيز
 واصطالحا التعليم املتمايز:

الطالب، وليس فقط الذين يواجهون مشاكل يف  كلهو تعليم يهدف اىل رفع مستوى  
كذلك نه سياسة مدرسيه أتخذ ابعتبارها خصائص الفرد وخباته السابقة و أايضا  ويعرف ،التحصيل

 ،لتقدمي بيئة تعليمية مناسبة جلميع الطالب هتدف اىل زايدة إمكاانت وقدرات الطالبنه طريقة يعرف أ
جتاهات الطالب حنو  ااً أيضإن النقطة األساسية يف هذه السياسة هي توقعات املعلمني من الطالب و 

 .كاانهتم وقدراهتمإم
أبنه نظام تعليمي يرمي إىل حتقيق خمرجات تعليمية واحدة  :التعليم املتمايز) 2009) عرف عطية

عمليات وأدوات خمتلفة وبذلك يلتقي مع إسرتاجتية التدريس ابلذكاءات املتعددة اليت تعد و إبجراءات 
 .شكالً من أشكاهلا أو إسرتاجتية من االسرتاجتيات اليت يتم هبا

"اختالف وتنوع خلفيات املتعلمني  هالتعليم املتمايز أبن( 2٥ : 200٨) وعرفت كوجك وآخرون
املعلوماتية، ومدى استعدادهم للتعلم، وما املواد اليت يفضلون تعلمها، وما طرق التدريس اليت يتعلمون 

اهتم مث يعمل من خالهلا بشكل أفضل، وكذلك تعرف ميوهلم واهتماماهتم وأمناط تعلمهم وأنواع ذكاء
 تغريات من خالل تقدمي حمتوى".املعلم واملعلمة على االستجابة هلذه امل

 عدة تعريفات وصفت التعليم املتمايز أبنه Campbell,2008)" ) ويذكر كامبل
 .*سلسلة من اإلجراءات لتدريس الطالب الذين ختتلف قدراهتم يف الفصل الواحد

 ة إسرتاتيجية االحتياجات لكل طالب.*وانه املدخل الذي صمم لكي يليب بطريق
 

طريقة تعليم تتمركز حول الطالب وتستند على ممارسات واضحة لتحسني حتصيل * وانه أيضا 
 الطالب.

* وانه طريقة خمتلفـة للتفكيـر والتخطـيط ختاطـب االحتياجـات جملموعـة واسـعة مـن طـالب 
 ." الفصـول الدراسـية
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 أبنه: يز إجرائياالتعليم املتماويعرف الباحث 
تليب قدراهتم و  ناسب مجيع الطالبتختلق بيئة تعليمية  رةومتطو  تعليمية حديثة اسرتاتيجية

يتبعها الباحث يف شرح  وهلا أشكااًل وأساليب تعليمية خمتلفة ،واحتياجاهتم واهتماماهتم بشىت الطرق
اط ت املتعددة والتدريس وفق أمنالتدريس وفق نظرية الذكاءا ومن هذه األساليب (اجلهاز العصيب)وحدة 

 املتعلمني والتعلم التعاوىن.
 التفكري اإلبداعى -4

 .(30٧ص ،10)ابن منظور، ج "إعمال اخلاطر يف شي": التفكري لغة
" كــل نشـاط عقلـي هـادف مــرن، يتصـرف بشـكل مـنظم،  عنـد الرتبـويني: التفكـري اصطالحاا 

هبـــا واحلكم عليهــا، ابستخدام منهج معني  تنبــؤــري الظـــواهر املختلفــة والحماولـة حلــل املشــكالت، وتفسيف 
 .يتناوهلا ابملالحظة الدقيقة، والتحليل، وقد خيضـعها للتجريـب يف حماولـة للوصول إىل قوانني ونظرايت"

 .(200٨:1)بكار
 املشكالت. هو عملية عقلية منظمة تسهم ىف حل :كما يراه الباحث  التفكري إجرائياا 

 .(1990 ،)ابن منظور"أبدعت الشيء: اخرتعته على غري مثال  ":اإلبداع لغة
 (.2012،ن)السويدان وآخري "املنشئ أو احملدث الذي مل يسبقه إليه أحد  ":واملبدع

 :صطالحاا اإلبداع اتعريف 

يـدة التفكري الذي يتصف إبنتاج األفكار واحللول اجلديدة العد" (1: 200٦ (يعرفه راين -
 "املتنوعة االصيله 

 :التفكري اإلبداعيو
العمليـة الذهنيـة الـيت نسـتخدمها للوصـول إىل األفكـار والـرؤى اجلديـدة، أو الـيت تؤدي إىل  هـو

 (2002 ،حليزان)ا الدمج بني األفكار أو األشياء اليت يعتقد سابقا أهنا غري مرتابطة
 أنه: إجرائيا ويعرفه الباحث
وذلك بدمج األفكار واملهارات  صحيح، العكسو  مألوفةملشكالت  مألوفةل غري هو إجياد حلو 
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 .مرتابطة وقياس ذلك بواسطة مقياس تورانس املصوركان يعتقد أهنا غري   واليتالسابق تعلمها 
البحث ويف الفصل القادم يستعرض وفيما سبق قد ألقي الباحث الضوء علي عناصر هذا 

حدث م بتجميعه وتدقيقه والتحقق من مصادره سواء كان هذا األدب يتالباحث األدب النظري الذي قا
وكذلك يستعرض الباحث يف الفصل القادم  ،عن اسرتاتيجية التعليم املتمايز أو التفكري اإلبداعي

كذا يقوم الباحث ابستعراض أوجه التشابه واالختالف   ،الدراسات السابقة اليت تتعلق مبتغريّي البحث
 .مدي االستفادة من كل دراسة سابقةاألحباث السابقة و بني هذا البحث و 
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 لفصل الثاينا
 أدبيات البحث والدراسات السابقة

 
 :احملتوايت

 .مقدمة -

 اإلطار النظري. -

 مفهوم التعليم املتمايز. :املبحث األول -

 أمهية التعليم املتمايز واسرتاتيجياته.املبحث الثاين:  -

 املبحث الثالث: التفكري اإلبداعي. -

 حث الرابع: قدرات التفكري اإلبداعي.بامل -

 املبحث اخلامس: مادة األحياء وخصائص املرحلة الثانوية. -

 الدراسات السابقة. -

 الدراسات املتعلقة ابلتعليم املتمايز. -

 الدراسات املتعلقة ابلتفكري اإلبداعي. -

 عليق الباحث وأوجه الشبه واالختالف واالستفادة من الدراسات السابقة.ت -
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 ينالثا الفصل
 والدراسات السابقةأدبيات البحث 

 مقدمة:
يف هذا الفصل يستعرض الباحث األدب النظري الذي قام بتجميعه والتحقق من مصادره سواء كان 

من مصطلحاٍت وتعريفاٍت ونظرايت،  ري اإلبداعيهذا األدب يتعلق ابسرتاتيجية التعليم املتمايز أو التفك
صل العديد من الدراسات السابقة اليت تتعلق مبتغريّي البحث وكذلك يستعرض الباحث يف هذا الف

كذا يقوم الباحث ابستعراض أوجه التشابه واالختالف بني هذا البحث واألحباث   ،ع واملستقلالتاب
 ،السابقة من حيث املنهج واألدوات املستخدمة والعينة واجملتمع وكذلك النتائج والتوصيات لكل دراسة

 .اسة سابقةي االستفادة من كل در مث يستخلص الباحث مد
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 متهيد:
إال أهنم تفرقوا هللا قد خلق البشر من حيث إنسانيتهم خلقًا واحدًا يتشاهبون ىف أجسادهم وهيئاهتم 

 .كونهاالختالف هو سنة اهلل يف  فعوامل خمتلفة  واختلفوا أمماً وشعوابً وقبائل حبكم
ں ڻ ﴿: كثري من املواضع منها قوله تعاىلوقد أشار القرآن الكرمي إىل ذلك االختالف يف  

 [.22 :الروم] ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڻ
على كثرتكم وتباينكم  ﴾ۀ ۀ ہ ﴿ يف ذكر السعدى ىف تفسريه هلذه اآليه"وقد 

مع أن األصل واحد وخمارج احلروف واحدة، ومع ذلك ال جتد صوتني متفقني من كل وجه وال لونني 
وهذا دال على كمال قدرته، .د من الفرق بني ذلك ما به حيصل التمييزمتشاهبني من كل وجه إال وجت

 ."ونفوذ مشيئته
ظهر  وكان للسنة املطهرة نصيب كبري من االهتمام بذلك التمايز واالختالف بني البشر حيث

األشعري رضي اهلل  منها حديث أيب موسى ملسو هيلع هللا ىلصمع النيب  جلية ذلك يف أحاديث كثرية ومواقف حية
فجاء بنو آدم على  ،قبضها من مجيع األرض ة" إن اهلل خلق آدم من قبض :قال ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  عنه أن رسول

واألسود وبني ذلك والسهل واحلزن واخلبيث والطيب " رواه  جاء منهم األمحر واألبيض ،قدر األرض
 (200٥ ،النعماين)أبو داود 

التفكري  لتعلـيم املتمايـز عـلىهدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثـر اسـتخدام إسـرتاتيجية اوقد 
ويعتب اإلطار النظري يف هذا الفصل مبثابة اإلبداعى لدى طالب املرحلة الثانوية مبحافظة األحساء 

حبيث يتم إثراء هذا املوضوع ابلرجوع إىل ما كتب يف األحباث  اخللفية النظرية الفكرية ملوضوع الدراسة؛
 .ة بهاملتعلق والدراسات واملراجع الرتبويـة

 :طار النظري يف الدراسة احلالية إىل أربعة مباحث؛ على النحو التايلوقد مت تقسيم اإل

 .مفهوم التعليم املتمايز •

 .أمهيته واسرتاتيجياته •

 .مفهوم التفكري اإلبداعي •

 أمهية التفكري اإلبداعي وكيفية تنميته داخل الصف. •
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 مفهوم التعليم املتمايز :املبحث األول
خمرجات  تيجيةن ز أبنه " نظام تعليمي يرمي إىل حتقيقلتعليم املتمايا (32٤ :2009) عرف عطية

التدريس ابلذكاءات اسرتاتيجية تعليمية واحدة إبجراءات وعمليات وأدوات خمتلفة وبذلك يلتقي مع 
 لىت يتم هبا "شكال أو إسرتاتيجية من االسرتاتيجيات ااألاملتعددة اليت تعد شكالً من 

انه  منها جمموعة من التعـاريف ملفهـوم التعلـيم املتمايـز" (200٨:2٥)رون ذكرت كوجك وآخو 
ومسـتواهم اللغـوي،  يعين تعرف احتياجات املتعلمني املختلفة ومعلوماهتم السابقة واسـتعدادهم للـتعلم

 تدريس هوتنويع الأن  إذ .التدريس وميـوهلم وأنـماط تعلمهـم املفضـلة، ثـم االسـتجابة لـذلك يف عمليـة
 ."دراسي واحد تعليم وتعلم تالميذ بينهم اختالفات كثـرية يف فصـلعملية 

 هو تعليم يهـدف إىل رفـع"أبن التعليم املتمايز  (11٧: 200٧)أبو السميد و وذكر عبيدات 
مدرسية أتخذ  إنـه سياسـة.مستوى مجيع الطلبة، ولـيس الطلبـة الـذين يواجهـون مشـكالت يف التحصـيل

إن النقطة األساسية .الطالب خصائص الفرد وخباته السابقة، وهدفها زيـادة إمكانـات وقـدراتبارها ابعت
إهنا سياسة .قدراهتمو إمكاانهتم و الطلبة  يف هذه السياسة هي: توقعات املعلمـني مـن الطلبـة، واجتاهـات

 ."لتقدمي بيئة تعليمية مناسبة جلميع الطلبة 
أتخذ واملـتعلم  مركزها هويكون أبنه إسرتاتيجية تعليمية حديثة تمايز ويعرف الباحث التعليم امل

اإلسرتاتيجية على  وتعمـل هـذه ،الفصـل الواحـد طالبواالختالف املوجـود بـني  باينبعني االعتبار الت
، وليس من طالبمن حيث الوضع الذي يكون عليه ال حيث يبـدأ املعلـم طالبتلبية امليول املختلفة لل

التعليم املتمايز أشكال وأساليب تعليمية خمتلفة مثل التدريس وفق  وميكـن أن أيخـذ ،ل املـنهجمة دليمقد
وميكن للمعلـم الـذي يعمـل  ،التعلم التعاوينو التدريس وفق أمناط املتعلمني و نظرية الـذكاءات املتعـددة 

 .جناتوالالتعليم املتمايز أن ميايز بني األهداف واحملتوى  وفـق مبـادئ
مسميات هذا النوع من التعليم فنجد الرتبويني يطلقون عليه عدة  وتنوعت ولقد تعددت

التعليم املتنوع كما و  (م200٧ ) التعليم املتمايز كما ذكر كل من عبيدات وأبو السميد مسميات مثل
ا كم  ايناملتب والتعليم (م2009)والتدريس املتمايز كما ذكر عطية  ،(م200٨) كوجك وآخرون  ذكرت

االختالفات املتعددة  ولكنها مجيعها تشري إىل مفهوم واحد وهو مراعاة (م2001) ذكر اللقاين واجلمل
 .املستوايت لدى املتعلمني
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كذلك   أن اللفظ رمبا يكون جديد ولكن املفهوم ليس Campbell ,2008:1) كامبل)وأضاف 
القدرات  عة مـنموعـة واسـاستيعاب جمفمنذ املدرسة ذات الفصل الواحد عمل املعلمون على 

 .واالحتياجات املختلفة للطالب يف نفس الوقت
 تفريد التعليم ومفهـوم Differentiated Instruction) وجيب أن نفرق بني مفهوم التعليم املتمايـز

((Individualized Instruction يركز تنويع التدريس ال  أن" (39: 200٨كوجك وآخرون ) فقد ذكرت
 قدرات وميول وخلفيات التالميذ، ـه برانجمـه اخلـاص، ولكنـه يـتم تعـرفذ منفردًا ويضع لعلى كل تلمي

التالميذ يف جمموعات صغرية أو يطلب من كل  وابستخدام إسرتاتيجية اجملموعـات املرنـة، يـوزع املعلـم
ال العـام ال تكون اثبتة طو ىن أن اجملموعات بني التالميذ مبع تلميذ العمل مع زميل له وفقـا حملـور التشـابه

 أما تفريد التعليم فيتطلب التزام كل تلميـذ ابلبنـامج الـذي تـم ،ختتلف من موضوع إىل آخر ولكنهـا
 "ختطيطه خصيصاً له طوال العام

 ،خيتلفون فيما بينهم أما األساس الفلسفي هلذه اإلسرتاتيجية فتنظر إىل الطالب على أهنم أفـراد
إمنا تكون و ظهورها يف احلصة  ليس عند ،ية ما يستدعي االستجابة هلاات هلا من األمهأن هذه االختالفو 

 .يف األساس عند التخطيط للـدرس
  وجرجــوري نســون وشــامبانلكتوم  املتمــايز كفلســفة وإن املؤيـدين للتـدريس

TOMLINSON.2000:3) (GREGORY & CHAPMAN, 2007:58) ":يؤمنون أبن 
 وأن الطالب من ذوي العمر نفسه خيتلفون من ،اً كبصمة اإلصبعماغًا فريدلكل طالب د -

 ،وميوهلم ،م اهتماماهتمو ومستوى حتصيلهم الدراسي، وسرعته  ،حيث استعدادهم للتعلم وخباهتم السابقة
 .ونوع ذكاءهم إخل فهم يتعلمون بطرق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة ،ومنط تعلمهم وكيفيته

 والفروق بني الطالب تؤثر ،جلميعهم جوانب حتتاج إىل تقويةو واطن قوة جلميع الطالب م -
 .ومقدار الدعم الذي حيتاجونه هلذا التعلم ،والسرعة اليت يتطلبها تعلمهم ،على ما حيتاجون تعلمه

 فضل حيث يدفعون بعض الشيء إىل ما بعد ما ميكن أن يقومواالطالب يتعلمون بطريقة أ -
 .به أبنفسهم

 ،احلياتية بطريقة أفضل حيث يتمكنون من ربط املنهج ابهتماماهتم وخباهتم يتعلمونالطالب  -
 .خباهتم السابقة عند االبتداء مبوضوع جديدو ألهنم يستدعون معلوماهتم 
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 أن الوظيفة األساسية للمدرسةو  ،فوقت التعلم ال يفوت أبدا ،مجيع الطالب ميكنهم التعلم -
 .الطالبة فيها ألقصى حدودهاو الب هي العمل على زايدة قدرة كل ط

 ". االجتاهات تؤثر يف التعلمو األحاسيس و االنفعاالت و املشاعر  -
مع طبيعة كل  تتالءمالرتبية السليمة ينبغي أن أن  ( 200٨ ،آخرونو كوجك )ولقد ذكرت 

بعيدة حيث مدارس الفصل الواحد واليت أنشئت يف املناطق الريفية وال كـما أن.وكـل مرحلـة عمريـة ،فرد
يضم تالميذ من خمتلف املراحل العمرية قد جعل املعلم أو املعلمة يقوم بتنويع  كان الفصـل الـدراسي

 تلكومن الدراسات اليت عززت مفهوم التعليم املتمايـز .التالميذ املختلفة احتياجات التدريس لتلبيـة
أن حيـدد Gardnerـتطاع جـاردنر اليت أجريت على املخ ومعرفة كيفية عمل املخ، حيث اس الدراسـات

إن نظرية .الذكاءات املختلفة لإلنسان واليت توجد لدى مجيع األفراد ولكـن بـدرجات متفاوتـة من جمموعـة
املوضوع ذاته  الذكاءات املتعددة تتماشى متاماً مـع مفهـوم التعلـيم املتمايـز حيـث حيـاول املعلـم أن يقـدم

للتالميذ  األسـاليب مـع الـذكاءات املختلفـة لكـي تتناسـب هـذه لتالميذه أبكثر مـن أسـلوب
 (,1983Gardener, Hجاردنر)

 بني األفراد ميكن أن يرد إىل مصادر متعددة مثل وفروق وجود اختالفات أصلاحلقيقة أن و 
علمون هبا، تي القدرات واملواهب، واألساليب اليتو البيئة املنزلية، و اخلصائص وامليول، و املعرفة السابقة، 

ع بعض الرتبويني تنوي مفهوم جديد أال وهو التدريس املتمايز والذي يسميه لنا ومن هذا املنطلق ظهر
يد كارول ياالهتمام والتطوير عل التدريس املتباين، وانل هذا النوع من التعليم قدر كبري من أو التدريس

للرتبية جبامعة Curry ركة يف كليةة املشاالرتبوي أستاذة القيادة Carol Ann Tomlinsonآن توملينسون 
 . م2001فرجينيا عام 

هو عملية رج " التعليم املتمايز يف ابسـط مسـتوايته أبنـه (Tomlinson 2001 1:توملينسون)عرفت و 
للوصول للمعلومة، وتكوين  وإعادة تنظيم ما جيري يف غرفة الصف لكي تتوفر للمتعلمني خيارات متعددة

املتمايز سبل خمتلفة لتمكن من احملتوى، ومعاجلة  تعلـيملتعبري عما تعلموه، ومبعىن آخـر يـوفر المعىن لألفكار ول
 ."متكن كل متعلم من التعلم بفعالية كـوين معنـى لألفكـار وتطـوير منتجـاتوت

 ،االهتمام ،االستعداد ،الناتج ،العملية ،احملتوىTOMLINSON)  2001 ،نو توملينس) وتعرف
 :لم كما يليوأوجه التع
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ستحقق  واملواد والتقنية اليت من خالهلا ،هو ما يريد املعلم تعليمه لطالبهCONTENT  :احملتوى -
 .ذلك

 هي األنشطة املصممة لتأكيد استخدام مهارات أساسية من اجل فهمPROCESS : العملية -
 .معلومات ضروريةو أفكار 

 .مهتعلم الطالب وتكون امتداد لتعل هو الوسيلة اليت يتضح من خالهلاPRODUCT  :الناتج -
حمددة  هو ما يشري إىل مستوى الطالب ابلنسبة ملعرفة وأ مهارةREADINESS : االستعداد -

 .قبل الشروع يف تقدمي تلك املعرفة أو املهارة له
 .يثري فضولهو  ،ينجذب إليهو هو ما يستهوي الطالب : INTERSEST  االهتمام -
 .التعلمهو ما يتصل بكيفية التعلم مثل منط :  LEARNING PROFILE  أوجه التعلم -
ن هنالك جمموعة من الفروق بني التعليم املتمايز والتعليم العادي ( أ2012 ،احلليسي) ويرى"

من  ذلك أن التعليم العادي يهدف إىل احلصول على خمرجات تعليمية واحـدة مـن خـالل جمموعـة ومـن
أيضًا إىل  يسـعى هـوتعليم املتمايز الذي يع املتعلمني خبالف الاإلجراءات املوحدة مع مجو األنشطة 

واليت ختتلف وتتنوع  خمرجات تعلم واحدة ولكن من خالل جمموعة مـن األنشـطة واإلجـراءات املتنوعـة
القدرات،  ،الثقافة ،السابقة طبقاً ملا بني الطلبة من متايز واختالف سواء كان ذلك يف املعرفة، اخلبات

 ."اهب أو امليولب التعلم، املو أسلو 
التعليم  ويرى الباحث أن هنالك مفاهيم خاطئة عن التعليم املتمايـز فـبعض املعلمـني يـرى أن

مع طبيعة كل  املتمايز هو عملية تبسيط للمعلومة بينما هو عملية تدريج وتنويع يف املهـام بـما يتناسـب
 متعلم.

 املتمايز: األساس النظرى للتعليم
وميكن القول  ،األساس النظـري ملعظـم االسـرتاتيجيات التدريسـية احلديثـة هى النظرية البنائية بتعت

أن هنالك  (Drapeau 2004:67,)وقـد ذكـرت " .أن التعليم املتمايز يرتكز بشكل كبري عـلى هـذه النظريـة
مايز وهي األحباث اليت لتعليم املتالضوء على ا تسـليط التـي تسـاعد يفو أربعة أنواع خمتلفة مـن األحبـاث 

حول أتثري التحـدي عـلى  Eric Jensenهبا اريك جنسن  الذكاء، واألحبـاث التـي قـامو تناولت الدماغ 
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وأحبـاث هـوارد  ،عـن الـذكاء النـاجح Robert Sternbergروبـرت سـرتنبج  واألحبـاث التـي قـام هبـا ،الـدماغ
 ."كاءات املتعددهالذ عن Howard Gardner  جـاردنر

 بـأن التعلـيم املتمايـز يسـتند (Tomlinson 2001 ،توملينسـون) ولقد أشارت

خلصت إىل  والتـيبشكل كبري إىل دراسات الذكاء اليت أجراها جمموعة مـن علـماء الرتبيـة وعلـم الـنفس 
ونتعلم، ونبدع بطرق  نا نفكـر،جمموعة من النتائج املهمة ومنها أن الذكاء متعدد األوجه وليس شيئاً، وأن

وأما النتيجة األخرى .ذكاءاتنا اخلاصة وبـني ،وأن تنميـة اسـتعداداتنا تتـأثر بـالتوافق بـني مـا نتعلمـه.خمتلفة
 .الثبات واالستقرار ولـيس يف وضـع ،املهمة عن الـذكاء فهـي انـه مـرنو 

أحباث الدماغ حيـث  عن تنامي جمالوميكن القول أن واحدة من أهم النتائج عن الذكاء تنجم 
تضمر و  ،عندما تستخدم بشكل نشط تنمـو (النيورونـات)أوضـحت هـذه األحبـاث أن اخلاليـا العصـبية 

 ،يغري فسيولوجية الدماغوالغري تقليدي النشط  ، كـما أن الـتعلمابلشكل األمثلعندما ال يـتم اسـتخدامها 
 الدماغ أن الدماغ يتوق إىل املعىن. ل إليهـا يف جمـال أحبـاثومن النتائج املهمة اليت تـم التوصـ

نفسه املعىن من بهو  نتجيست ن الدماغ يتعلم على أفضل حنو عنـدماإف مت ذكرهوإضافة إىل ما 
 سـطحي ماغ كثريا لألشياء اليت حتمل معينالد وال يسـتجيب ،فـرض عليـه فرضـاً املعلومات وليس عنـدما تُ 

وابلتـايل يتعـني عـلى املعلمـني أن  ،دماغ كل متعلم فريد بذاتـه نّ أ وقعالدماغ تت ن أحباثأ واقعوال ،فقـط
 ومـن النتـائج املهمـة ألحبـاث الـدماغ ،عديدة للطالب املتخلفني لفهم املعلومات واألفكار يتيحـوا فرصـاً 

 ،املعتدل نـوع مـن التحـديوعلم النفس، أن األفراد يتعلمون على النحو األمثل عنـدما يتعرضـون إىل 
للتعلم واليت ظهرت  النظريـة البنائيـة االجتماعيـة ،يبنـى عليهـا التعلـيم املتمايـزومن النظرايت املهمة اليت 

 فلقد ذكر حسني (م1٨9٦ - 193٤) Vygotskyعن طريق عامل الـنفس الـروسي ليـف فيجـو تسـكي 
العقل ينمو مع مواجهة األفراد خلبات جديدة  أن ـديعتقVygotskyابن فيجـو تسـكي  " (2009:91)

تفرضها هذه اخلبات ويف حماولة لتحقيق الفهم يربط األفراد  رية ومع كفـاحهم حلـل التعارضـات التـيوحم
 "ويبنون أو يشكلون معىن جديداً  املعرفة اجلديدة ابملعرفـة السـابقة

أية حال يف بعض  اجيـه عـلىـدات بيعن معتقختتلف تسكي معتقدات فيجو يري الباحث أن و 
 املهمة فبينما ركز بياجيه على مراحل النمو العقلي اليت مير هبـا األفراد بغض النظر عن السياق وانباجل

 .االجتماعي من التعلم للجانـب أعظمتسكي أمهيـة أعطى فيجو فقد االجتماعي أو الثقايف 
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النمو  جسكي قـد عرفـت منطقـةية فيتو ابن نظر  Drapeau ,2004:12))"  ولقد ذكرت درابيو
يقوموا به مبساعدة  ك أبهنا االختالف بني ما ميكـن أن يقـوم بـه الطـالب مبفـردهم ومـا ميكـن أنالوشي

فيها عملية التعلم وهذه  وان منطقة النمو الوشيك هي املنطقة التـي حيصـل ،من هم اكب سنا منهم
 ".قدرهتم على التعلم مـن م أن جيـد الطـالب لكـي يزيـداملنطقة هي اليت حيتاج فيهـا املعلـ

لذا يري الباحث ضرورة أن يعي املعلم مفهوم منطقة النمو الوشيك لكي يسهل عليه الوصول 
ابملتعلمني عب هذه املنطقة إيل هدفه وهو أن يقوموا ابملهارات أبنفسهم وهي اليت كانوا يقومون هبا من 

 .سناً قبل مبساعدة االأكب منهم 
 التعليم املتمايز تلك األحباث اليت قام هبـا ماسـلوتعزز مفهوم و  من األحباث اليت تدعمكذلك 

كلما  الطالب يتعلمـون نّ أرم االحتياجات والذي يقرتح هبر ما يسمى يطو استطاع تحيث  (19٦2)
 املتعلقـة مبحفـزات وهي( 19٥9 ،هتـزبريز)وتعتب األحباث التـي قـام هبـا ،اجاهتم األساسيةتيحابيت لُ 

 ودوافع خارجيـة ،تبعث على السروروهي اليت الدافعية حيث عمل على تقسيم الدوافع إىل دوافع داخلية 
 .من األحباث اليت متثل أساسًا للتعليم املتمايز وهى،رمبا تسبب عدم الرضا للفرد

الفكرة  تبيّن  و أول من( فه191٦ ،جون ديوي)ميكن القول أن التعليم املتمايز ينبع من عملبذلك و 
ورغباهتم  حلاجات الطالب القائلة أن الطريقة التـي يتبعهـا املعلـم يف التـدريس جيـب أن تكـون منحـازة

 .وميوهلم
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 واسرتاتيجياته أمهية التعليم املتمايز :املبحث الثاىن
يع وتنفى مبدأ عل الطالب مركزها وتقر مبدأ التعليم للجمجتالتعليم  طرقمن  طريقةنشأ تما حين

، منطقـي، يسـمعي، بصر )ـتعلم مثـل لل كل الطالب وتراعى األمناط املختلفهاس الواحد يصلح ليأن املق
 .وزايده امن األمهية ما هل احسى( فريى الباحث أنه هل ،اجتماعـي

 تلفـةقوم على التكامل بـني االسـرتاتيجيات املخالتعليم املتمايز أنه ي وضرورة ومما يزيد من أمهية
أمهية هذا  وتـبز ،سرتاجتية أثناء استخدام هذا النـوع مـن التعلـيماللتعليم من خالل استخدام أكثر من 

يتفاعلوا بطريقة  النوع من التعليم من خالل حتقيقه لشروط التعلم الفعال، وانـه يسـمح للتالميـذ أن
التعليم املتمايز يساعد التالميذ على تنمية  وميكن القـول بـان ،يل إىل منتجات متنوعةتقود ابلتا همتمايز 

 .االبتكار ويكشف عن ما لدى املتعلمني من إبداعات
 :املتمايزعليم لتالرئيسية لبادئ امل

 جمموعة من األسس واملبادئ اليت يقـوم عليهـا (3٦ :م200٨: )وضعت كوجك وآخرون"
 :املتمايز وهيالتدريس 

 ن حق كل طفل احلصول علىواثئق حقوق اإلنسان موأمهها ما تنص عليه  األسس القانونية:
ذكوراً أو  تعليم عايل اجلودة ومبا يتماشى مع قدراته وخصائصه، دون التمييز بني األطفال حسب النوع

 .االختالفات غريها من املستوى االقتصادي أو االجتماعي أو القدرات الذهنية والبدنية، أو ،إاناثً 

القابلية  على عدد من األسس النفسية، ومنها أن لدى كل تلميذملتمايز لتدريس اُبىن  :األسس النفسية
وأن درجات  وأن الطرق اليت يتعلم هبا التالميذ ختتلف من تلميذ إىل آخر، ،والقدرة على عملية التعلم

إىل معىن املعلومات اليت  املخ البشري يسعى للفهم والوصولمتنوعة لدى األفراد، وان و الذكاء متفاوتة 
 املعتدل، وان اإلنسان يسعى دائماً  تحديالدث بصورة أفضل يف حالة تقبلها، وان عملية التعلم حتيس

 .لتحقيق النجاح والتميز
 منها أن دور املعلم هو ،: هنالك جمموعة من األسس الرتبوية للتعليم املتمايزألسس الرتبويةا

هلدف  العملية التعليمية، وان التعلم هو املنسق وامليسر لعملية التعلم، وان املتعلم ميثل أهم مح راو
 ."خمتلفة األساسي للتدريس ومساعدة املتعلم على الفهم وتكوين املعىن وتوظيفها يف مواقف
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مبراعاة س فيه ابسرتاتيجيات التعليم املتمايز سيتميز أى صف دراسى يُدرّ الباحث أن  لذا يرى
ابلتأكيد عند مراعاة و ،الفصول التقليدية كثرياً من  بشكل أفضل القانونية والنفسية والرتبوية هذه األسس

 .هذه األسس يكون املعَطي عملية تعليمية تتميز بنواتج مقبولة يف التحصيل والتفكري
 عليم املتمايز:اإلفرتاضات الىت يقوم عليها الت

 (2009 ،عطيـة)ذكـر  وقد "هنالك جمموعة من االفرتاضات اليت يقـوم عليهـا التعلـيم املتمايـز
 :جمموعة من هذه االفرتاضات كالتايل

املنزلية  املعرفـة السـابقة، اخلصـائص وامليـول، البيئـة أن الطلبة خيتلفون عن بعضهم البعض يف -1
األساليب التـي يتعلمـون هبـا،  أولوايت الـتعلم ومـا يتوقعـون منـه، القـدرات واملواهـباليت ينحدرون منها، 
 ."لتفاعـل مـع التعلـيمودرجـة االسـتجابة وا

 وأضـافت ويري الباحث أن لكل طالب خلفية ثقافية ومعرفية قد تكون خمتلفة متاماً عن أقرانه،
العقلية، أمناط  ومنهـا: القـدرات"فات بـني الطلبـة جمموعة من االختال (Heacox, 2002:24) هياكوكس

التعلم، جنس املتعلم، التأثريات  عدادات، سرعـةالتعلم، العوامل االقتصادية االجتماعية واألسرية، االسـت
 ".الثقافية، وكيف يقدر الطالب التعلم وكيف يثقون فيه

طريقة  ابسـتخدام بمـن الـتعلم جلميـع الطال رجوعدم قدرة املدرسني على حتقيق املستوى امل -2
 .واحدة دريست

 .املتعلمنيعدم وجود طريقة تدريس تناسب مجيع  -3
 يوفر بيئة تعليمية مناسبة جلميع الطالب ألنه يقوم عـلى أسـاس تنويـعاملتمايز  أن التعليم -٤

املطلوبة ابلطريقة  غ األهـدافالطرائق واإلجراءات واألنشطة األمـر الـذي ميكـن كـل طالـب مـن بلـو 
 .يالئمةالنشاط الذي و األدوات و 

ومة الرتبوية بدايًة من التدريب لذا يري الباحث ضرورة إدماج هذا النوع من التعليم يف املنظ
وقد ذكر احلليسي  ،للتطبيق داخل املدارس واملعاهد واجلامعات داخل كليات الرتبية وصوالً 

 :اعتماد التعليم املتمايز يتطلب أن سبق من افرتاضاتما ( "بناءاً علي ٧3:2011)
ها كثريًا إلكساب دمج هذه االسرتاتيجية ضمن مناهج كليات الرتبية وإلقاء الضوء علي :أوال
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 اتيجية اذا اخنرطوا يف العمل كمعلمني.معلمي املستقبل قناعة تؤهلهم للعمل هبذه االسرت 
 .مية وفق مقتضيات أهداف التعليم املتمايزتقدمي الدروس التعليو ينبغي تصميم : اثنياا 
 تعلم بكفـاءةحماولة اختيار أساليب التدريس اليت تنال رضا كل طالب ممـا حيقـق لـه الـ :اثلثاا 

 ."وفاعلية
 مربرات استخدام التدريس املتمايز:

النوع جمموعة من املبرات اليت دعت إىل استخدام هذا  (٥3 :م200٨) وآخرون كوجك  أوردت
البشري  ، وحقوق اإلنسان، وتطور وظهور نظرايت املخطالبطبيعة ال "التعليم، ومن هذه املبرات من

 ."ومشكالت التعليم وأحباث الدافعية لدى املتعلم، ،داف العملية التعليميةوأمناط التعلم، ابإلضافة إىل أه
ابلتعليم العام حيث أن هنالك  املناهجمبرات أخرى منها ما يتعلق يف "( ٦3 :2011احلليسي )وأضاف 

املنهج ليناسب االحتياجات املختلفة  منهجًا واحدًا يطبق على مجيع الطالب مما يتطلب تكييف هذا
ومبدأ الرتبية حق للجميع وأن تنمية اجملتمع واجب  رديةمني، ومن املبرات أيضا مراعاة الفروق الفللمتعل

الطلبة  والعدالة بني ،على العمل على حتقيق تكافؤ الفرص ملتمايزكذلك يساعد التعليم او على اجلميع، 
 ." واختصار الوقت واجلهدالنمو املتوازن للفئة العمرية للطالب،  ويعمل التعليم املتمايز على حتقيق

ويري الباحث أن مراعاة الفروق الفردية هو حق أصيل للطالب البد أن حيصل عليه وبدونه 
 كلها مقصرة يف حق هذا الطالب.تكون املنظومة  

 ابلتطور أن هذه املبرات والدواعي للتدريس املتمايز هتتم" (201٤:٧٤املهداوي ) وأضاف
وخاصة الذين  جات لدى املتعلمنيوكذلك تنوع الثقافات واالحتيااحلديث للمناهج وخاصة العلوم 

 ." يواجهون صعوابت يف التعلم
 ىف مبرات استخدام التدريس املتمايز ما يلى: "(Tomlinson 2001,توميلنسـون ) ـا ذكرتـهومم

 .مساعدة املعلم يف النظر للفصل الدراسي من عدة اجتاهات -أ
 .ني الفائقني عقلياً تفهم حاجات ومطالب املتعلم -ب
 .مطالب املتعلمني الذين يواجهون صعوابت يف التعلمو تفهم حاجات  -ج
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 ."التمايز يف اخلبات التعليمية ملقابلة التباين األكادميي  -د
ظهر بسبب  أن سـبب تطبيـق التعلـيم املتمايـز قـد (Bundoc 200٧ ،ابندوك) لقد ذكرو 

على التحصيل الدراسي  ة أحجام الفصول ممـا قـد يـؤثر سـلباً االختالف والتباين بني الطالب وزايد
الصفوف الدراسية أصبحت أكثر تغرياً  نأبـ (Tomlinson 2003 ،توملينسـون) وقد بينـت ،للطالب

 .جديدة تساعدهم يف االستجابة حلاجات الطالب واختالفاً، مما اجب املربيني لكي يفكروا يف طـرق
الستخدام التدريس املتمايز منها وضع  رات عديدة ودواعى كثريةويرى الباحث أنه يوجد مب 

وكذلك إضفاء قدر من ،حبيث ينزل كل طالب منزلته ألمثل دون زايدة أو نقصانا وضعهكل طالب ىف 
فيشعر  االهتمام بكل طالب وشعوره أبن له طريقة واسرتاتيجية يتفرد هبا عن زميله ملا له من حاجة اليها

تمع واجب اجمل أيضا مراعات الفروق الفردية ومبـدأ الرتبيـة حـق للجميـع وأن تنميـة براتومن امل ،أبمهيته
 ،والعدالة بني الطلبة كذلك يساعد التعليم املتمايز على العمل على حتقيق تكافؤ الفرص  ،على اجلميع

يم املتمايز على ل التعلكما يعم  ،ويعمل التعليم املتمايز على حتقيق النمو املتوازن للفئة العمرية للطالب
فإننا إذا نظران  كـذلك  ،التعليم التقليدي ومثرته أكثر نضجًا مناختصار الوقت واجلهد وتكون نتائجه 

طريقة تناسب كل  ال توجدله طابع خـاص وطريقـة مميـزة بـالتعلم، وانـه  طالبجند أن كل  طالبإىل ال
 ب.الطال
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 عناصر التدريس املتمايز
التدريس  جملاالت اليت حيدث فيها التمايز عند تطبيق إسرتاتيجيةمن العناصر واهنالك العديد 

 1 لبشك "(1٨ : م200٥توملينسون ) املتمايز خلصتها

 

 
 "()منوذج توملنسون للتدريس املتمايز 1شكل

 أساسيه للتعليم املتمايز من خالل منوذج توملينسون: حماور ةويستنتج الباحث مخس
 عاتقه إدارة املوقفقع على يالذي القائد واملدير لكل العملية التعليمية و ميثل  : الذىأوالا املعلم

" إىل اجملاالت اليت يستطيع (1٨م: 200٥توملينسون )وقد أشارتاالسرتاتيجية  التعليمي بشكل خيدم
عبها حتقيق  واآلليات أو املواد اليت يتم ،لطالبه أن يتعلموه أن ميايز فيها املعلم وهي احملتوى وهو ما يريد

األنشطة املصممة للتأكد من أن الطالب يستخدمون املهارات األساسية  وهي تصفذلك، والعمليات 
 واملعلومات األساسية، والنواتج وهي الوسائل اليت يعرض من خالهلا الطالب ما تعلموه لفهم األفكار
 ."ويتوسعون فيه
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من طرق متايز و  ،لطالبا ستوايتايز احملتوى هو التعرف على ميف مت "(201٤نصر، )وترى 
 ،برامج حاسوبية ،صوتيات ،أشكال رسومية ،احملتوى تقدميه أبشكال ومستوايت متنوعة مثل قصاصات

 .إىل أنشطة وفق مستوايت بلوم ميكن للمعلم أن يوزع احملتوىو  ،فالشات
لفة يساعد مبستوايت خمت األنشطة واالسرتاتيجياتيعين تنويع واألنشطة فوأما متايز الطريقة 

االسرتاتيجيات سوف يقدم املعلومات واألفكار  تنويع ،طالب على التعلم للوصول إىل أعلى املستوايتال
 .خبيارات خمتلفة للطالب

الدرس ليوضح إتقانه  ى أنه يعين ماذا سيقدم الطالب يف هنايةفرت  تجوأما متايز املخرجات أو النوا
ويكون  ،ليوضح إتقانه لفكرة الدرس نه املعلم إكمال نشاطوبناء على مهارات الطالب يطلب م ،توىللمح

 ."الطالبت املخرجات التمايز يف صعوبتها بناء على مستواي ويراعى يف ،للطالب حرية اختيار كيفية التقدمي
كل من احملتوى واألنشطة خلدمة التمايز   ويطوّع يسخر الذيويرى الباحث أن املعلم هو 

 نتائج متمايزه تليق بكل طالب عنده من حيث قدراته وإمكانياته. علىصل حواالختالف بني طالبه لي
ميوهلم وهنـا و استعداداهتم واهتماماهتم  الطـالب وفـق أن منايز بني كذلك  وميكن: الطالب :اثنياا 

 أن ) 33: 2009)بكل من االستعداد واالهتمام وامليول فلقـد ذكـر عطيـه  أن نفهـم املقصـود البد
جتعـل الفـرد  ،طبيعية متيز بني التكوين النفسي لفرد معني وتكوين نفسي لفرد آخر هـو قـدرة االسـتعداد"

قدرة معينه أو اكتساب  التماثل يف تربية القدرات على إنتاج أحسن مبعىن متكنه من تنمية قـادرا عنـد
 .ما أو تعلم شي بسهولة ويسر مهـارة

واستخدامها يف املواقف اجلديدة أو  قهـا مبهـارةفهي اسـتدعاء معلومـات معينـه لتطبي القدرةو 
 "مهارة زائد معلومات املشكالت اليت تواجه الفرد ويعب بلوم عـن القـدرة أبهنـا

 أو إثـارة ،أي جمال يثـري انتبـاه"أن امليل يعين  (10٦3 :2009إبراهيم ) وأما امليول فلقد ذكر
حاجاته  فالفرد يكون قواي عندما يـرتبط إبشـباع ،الدوافعو الشخص، وامليل ينبع من إشباع احلاجات 

 ".األساسية
يواجههم  إىل أن هنالك مخسة أنـواع مـن املتعلمـني" (, Drapeau 21 :2004) ولقد أشارت درابيو

املتعلم املتعثر و  ،املبدع واملـتعلم ،واملـتعلم املـتقن ،املعلمون يف الفصول الدراسية وهم املتعلم األكـادميي
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 "، واملـتعلم غـري املرئـي(واجهه صعوابت يف التعلمي يالذ)
يكون ملمًا بكل هذه ال/زنواع من الطالب اخلمسة ليقرر أن و  البد املعلم ويرى الباحث أن

 .االسرتاتيجيات سوف يستخدم للتدريس لكل جمموعة منهمأي من 
 التعلم التعاوينمثـل م املتمايز عليالتاليت يتم من خالهلا  :واإلدارية االسـرتاجتيات التعليميـة :اثلثاا 

 .والدروس املدرجة وغريها من االسرتاتيجيات األخرى وجتزئـة العمـل والـذكاءات املتعـددة
كوجك )يف بيئة التعلم وقد ذكرت  التمايز والتنويـع من الضروري أيضاً  :بيئة التعلم :رابعاا 

يتواجد فيه التالميذ مع معلمهم خيططون  الـذيأبن بيئـة الـتعلم هـي املكـان ) "110 : 200٨ ،آخرونو 
، أو يكون حجرة الدراسـة، أو املعمـل، أو املكتبـة هذا املكان قـد ،تربوايً و وينفذون معا برانجما تعليميًا 

 ".امللعب، أو املسرح املدرسي، أو قاعة احملاضرات أو غري ذلك حجـرة النشـاط، أو الورشـة املدرسـية، أو

واختلفت بيئات التعلم من حصة ألخرى ومن درس آلخر كلما  نه كلما تنوعتويرى الباحث أ
 أدى ذلك اىل زايدة التشويق ودافعية املتعلم الكتساب املهارات.

حيث يشمل استخدام  احلديثة استخدام التكنولوجيا المث: ألدوات التعليميةا :خامساا 
رى أن التكنولوجيا ي فاجلميع لوجيا الرقميةكنو التو الصوتية و التعليم الوسائط البصرية،  التكنولوجيا يف

الرقمية أصبحت من مسات العصر وأن الطالب مجيعهم بال استثناء ميتلكون إصدارًا أو أكثر من 
 .ت هذه التقنيات فلذا يرى الباحث ضرورة إدماجها يف التعليم بشكل كبريإصدارا

 :املتمايز التعليم تطبيق خالهلا من ميكن اليت اإلجراءات

 عطية) ذكر وقد ،املتمايز التعليم تطبيق أثناء إتباعها جيب اليت اإلجراءات من جمموعة هنالك
 :كالتايل  وهي املتمايز التعليم تطبيق خالهلا من ميكن اليت اخلطوات" (23٨: 200٨

 تستهدف تقومي عملية إجراء هو املتمايز التعليم خطوات من خطوة أول إن القبلي: التقومي -1
 أسلوب حتديد ،الشخصية امليول واخلصائص حتديد ،واملواهب القدرات حتديد ،السابقة ارفعامل حتديد
 .الثقافية اخللفيات وحتديد املالئم التعلم

 جمموعة كل  أعضاء بني ما وفق القبلي التقومي نتائج ضوء يف جمموعات الطلبة: يف تصنيف -2
 مشرتكة. قواسم من
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 .التعلم أهداف حتديد -3
 التعليم. وأدوات التعلم ومصادر التعليمية واألنشطة املواد اختيار - ٤
 .اجملموعات جلميع تستجيب بطريقة التعليمية البيئة تنظيم - ٥
 .اجملموعات أو للطلبة املالئمة التدريس اسرتاتيجيات اختيار -٦
 .جمموعة كل  هبا تكلف اليت األنشطة حتديد -٧
 ."التعلم خمرجات لقياس التنفيذ بعد وميالتق عملية التقومي البعدي: وهو إجراء -٨

ابلرتتيب ألنه هو املسري واملشرف ويري الباحث ضرورة إملام املعلم واستيعابه جيداً هلذه اخلطوات 
وأي اختالف يف ترتيب هذه اخلطوات قد يؤدي ايل تشتت انتباه  ،علي العملية التعليمية ابلكامل

 .الطالب وعدم حتقق اهلدف

 :التدريس يفجماالت التمايز 

البعض أن متايز التدريس يكون فقط يف الطريقة املستخدمة من ِقَبل املعلم أثناء احلصه  عتقدي
فقط ولكن احلقيقه أن التمايز يبدأ منذ التخطيط للحصه ويشمل األهداف واملخرجات إيل جانب 

 ،االت التمايزعند احلديث عن جم (2009 عطية،) بني كما  الطرق املتبعه يف سري الدرس وذلك يتضح
 من جمال أي يف يتم أن ميكن التمايز أنكر ذ  "(113 : م200٧ السميد، وأبو )عبيداتذلك وك

 :يلي كما  التعليم جماالت
 معرفية أبهداف يكتفي حبيث للطالب، متمايزة أهدافاً  املعلم يضع أن ميكن :األهداف جمال -

 مستوايهتم حسب الفردية للفروق عاةمرا هذا ويف آخرين لدى حتليلية وأبهداف الطالب، بعض لدى
 .العقلية

 إذ املتمايز التعليم نظام جوهر يعد التدريس أساليب بني التمايز استخدام :األساليب جمال -
 يف يتعلم من وهناك ذاتياً  يتعلم من فهناك خمتلفة وأنشطة مبهمات الطالب يكلف أن للمعلم ميكن

 يتعلم من وهناك العملي واألداء ابملمارسة يتعلم من وهناك املشكالت حبل يتعلم من وهناك مشروعات
 .واحلوار ابملناقشة
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 من يطلب حني يف الطالب بعض حيققها حمدودة مبخرجات يكتفي كأن  :املخرجات جمال -
 .عمقاً  أكثر أخرى خمرجات آخرين

 يتفاعلون وال إليها ينجذبون ال املتعلمني ولكن عديدة التعلم مصادر :التعلم مصادر جمال -
 إغناء طريق عن التدريس عناصر من العنصر هذا يف التمايز استخدام ميكن لذلك ،واحدة بدرجة هامع

 ".للمتعلمني اجلذب من مستوى أفضل توفر بطريقة وتنظيمها متنوعة تعلم مبصادر التعلم بيئة

 ،مجيعها حتقيقها ميكن املتمايز التدريس من السابقة اجملاالت أن "(201٤ ،ويرى )املهداوي
 تقدمي املتمايز التدريس من اهلدف ألن الغرض حيقق ال فقط األهداف يف ابلتمايز االكتفاء كنلو 

 جماالت واستغالل وإمكاانهتم الطالب استغالل مت إذا التعليم هذا حتقيق وميكن الطالب لكل تعليم

 ".ضعفهم جماالت لتدعيم قوهتم

ا الطالب ضع املناهج اليت سوف تدرسهالتعليم البد أن يبدأ من و ويري الباحث أن التمايز يف 
مث متايز األهداف املرجوه من التدريس مث متايز طرق التدريس املستخدمه داخل الصف وكل هذا سيؤدي 

 .حتماً ايل متايز املخرجات

 :املتمايز التعليم يف التعليمية العملية لعناصر املختلفة األدوار
 ويري الباحث أن يبدأ ،منغريه لذي ال يتمكن العملية التعليمية دوره ا لكل عنصر من عناصر

ؤثر ي دعممن  مث ويل أمره ملا له ،ألنه حمور العملية التعليمية الطالب نفسه تفنيد هذه العناصربدايًة من
هذه  لو كان املعلم متقنها ومقتنع هبا فحيت،ي اسرتاتيجية جديدة يف التدريسأأحيااًن علي استخدام 
 جتدي إذا مل يعاونه الطالب وويل أمره يف تقبُلها. لنف االسرتاتيجيات اجلديدة

 :)الطالب( املتعلم دور :أوال

 ذكرت وقد املتمايز التعليم يف هبا يقوم أن املتعلم على جيب اليت األدوار من العديد هنالك
 :كالتايل  األدوار هذه من جمموعة" (٤٥ :200٨وآخرون  )كوجك

 .وأهدافه لالفص يف يدور ما يفهم أن الطالب على -
 وحيرصون هبا القيام جيب التزامات عليهم إجيابيون شركاء التدريس تنويع عمليات يف الطالب -

 .عليها
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 وال منهم لبعض املعلم يقدمها اليت واألنشطة املهام اختالف فكرة يتقبلوا أن الطالب على -
 .للبعض منه  ً تفضيال ذلك يعتبوا

 .التقييم وتنوع كثرة  على التعود يزالتدريس املتما فصول يف الطالب على -
 وقبول ،أعمال من منهم يطلب ما حتقيق على وبقدراهتم أبنفسهم الثقة تعزيز الطالب على -

 ."مبستواهم لالرتقاء اجلهد وبذل التحدي
األساس يف العملية التعليمية وهم من يدور حوهلم كل هم حجر  الطالب أن الباحث ويرى

 القرارات صناعة يف تذليل الصعاب هلم ولذا من الضروري جداً مشاركتهمالعناصر األخرى خلدمتهم و 
 .ممتعا التعلم علجل

 :املتمايز التدريس يف األمور أولياء دور :اثنياا 

 حتقيق يف مهمة للمعلمني األمور أولياء مشاركة أن "(٥0: م200٨ وآخرون )كوجك ذكرت
 من أكثر للمتعلم خصائص يعرف واملعلم املعلم من اكثر ابنه يعرف االمر فويل التدريس تنويع أهداف

 ."اإلجيابية حيقق بينهم فالتكامل أمره ويل
 التعليم أهداف حتقيق يف األمور ألولياء فعال دور هناك أن" (201٤نصر، ) وترى 

 فيصبح املعلم، من...مواهبهو  خصائصه حيث من الطالب أببنه معرفة أكثر هو األمر ويل ألن املتمايز
 ،التعليم من النوع هذا من الفائدة لتحقيق فرصة يعطي الدور وهذا ،املدرسة مع املتعاونو  ملكامل دوره

 التدريسو  للتعليم حديثة اسرتاتيجيات طرق جيربون الذين تشجيع يف املدرسة ملدير فاعل دور هنا وكذلك
 ".التخصصات كافة  يف واملعلمات املعلمني بني األفكار تلك نشر على ويعملون

 والتباين لالختالف معرفتهم من والبد املدرسة مع البد من تعاون أولياء األمور أنه الباحث ويرى
 االختالف هبذا واالهتمام ابنائهم وتشجيع حتفيز على والعمل واالجتاهات والقدرات امليول يف أبنائهم بني

 .تمايزوأال يقفوا حجر عثرة يف طريق ال ،التدريس تنويع من املنشودة االهداف لتحقيق
 :املعلم: اثلثا

تنسيقها لكل عنصر يف العمليه يقوم باملعلم هو الدينامو واحملرك الرئيسي الذي سُيعطي احلركة و 
 :" كما أورد توملينسونواملنسق واملراقب واملوجه ومن مهامه أيضاالتعليمية حيث سيقوم بدور املشرف 
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 .الطالب بني الفردية للفروق املعلم ينتبه -
 .املستخدمة االسرتاتيجية حبسب والنواتج ،والعملية ،احملتوى علمامل يعدل -
 (1٧ :200٥ ،توملنيسون) ."مرن بشكل  ً معا والطالب املعلم يعمل -

 :التدريس تنويع يف املعلم ادوار من جمموعة" (200٨:٥3 ،وآخرون كوجك) وأضافت
 ما أو املناسبة األدوات لذلك ويعد ،تالميذه تعلم وأمناط وميول قدرات تعرف املعلم حياول -

 .منها يتوفر
 للتالميذ النظرية شرح املعلم وعلى الدراسة يف يوم أول من التدريس لتنويع التخطيط يبدأ -

 .األمور وألولياء

 واحتياجات التعليمي املوقف لطبيعة  ً وفقا واملعلمات املعلمني زمالئه من اإلفادة املعلم على -
 .مسؤولية من أبكثر املعلم وميق الدرس أثناء ويف ،التالميذ

 .احتياجاته يتعرف حىت ،تلميذ كل  واجنازات بتقييم يهتم أن املعلم على -
 القيام عليه يتوجب رئيسية مسؤوليات ثالث خالل من املتمايز للتعليم وامليسر املسهل دور -

 الوقت واستخدام ،علمالت لعملية الطالب وتنظيم ،املتمايز التعليم يف التعلم فرص ووصف توفري وهي هبا
 ."مرن بشكل

املايسرتو الذي سيقود ويري الباحث أنه إذا كان الطالب هو حمور العملية التعليمية فاملعلم هو 
 كل عناصر العملية التعليمية ليجعل من هذا الطالب حموراً فعلياً.

 إلدارة الصف املتمايز: توجيهات للمعلم
يها علم يقوم هبا أثناء احلصة اليت سيعمل فهناك العديد من النصائح والتوجيهات للم

 (3٨-32 :م Tomlinson 2001 توملينسون) ذكرها" ،ابسرتاتيجيات التعليم املتمايز

 .لك ومريح مناسب بنسق العمل بدأ -
 .الطالب  جناح لدعم األنشطة وضع يف متمايز زمن اعتماد -
 .معني تكليف من تهاءاالن بعد الطالب إليها يتحول اثبتة نشاط حمطات استخدام -
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 العمل أوراق ،للمهام بطاقات إعداد مثل) الفوضى لتجنب خمتلفة بطرق التعليمات توزيع -
 .(لألفراد

 (.للمجموعات أو ألفراد معينة ألوان استخدام) نشاط أركان أو جمموعات على الطالب توزيع -
 .الدرس ايةهن بعد إليها وينتهون منها يبدؤون أساسية قواعد للطالب يكون أن -
 اآلخرين مع  ً مشغوال تكون بينما املساعدة طلب عند واضحة خطة لديه الطالب أن التأكد -

 (.بذلك للقيام معينني طالب حتديد ،إليك الوصول قبل احلاجة عند زميل مساعدة طلب)
 .الصف يف الضجيج قلل -
 .املنجز للعمل الطالب تسليم لكيفية خطط -
 .النشاط بعد الصف غرفة أاثث بترتي إعادة الطالب علم -
 عن أكثر تكدس تقبل لن أنه ً مثال توضح أن) الصف داخل الطالب حلركة أدىن حد ضع -

 (.املساعدة لطلب عليك واحد طالب
 .املهام على الرتكيز قيمة على التأكيد -
 .اإلجناز سريعي للطالب خطة لديك يكون أن -
 يف زمالئهم عن ويتخلفون قصرية لفرتة نقفو يتو  الذين للطالب وذلك خطة لديك يكون أن -

 .اإلجناز
 .التكليفات طريق عن تعلمهم مسؤولية الطالب حتميل -
 ." الصف داخل العمل إجراءات مناقشة على ابستمرار طالبك تشجع أن -

 :املتمايز التدريس الذي يواجهها أهم التحدايت

 حتدايت متعلقه ابملعلم: :أوالا 
 تشري كما  املعلماتو  املعلمني نظر وجهة من املتمايز التدريس تواجه يتلا التحدايت اكب من إن

 (lopez &،KSherman,2008،jun,2004،, 2004،hess 2008 ,Schroede, 1999)الدراسات منهم  من عدد
 ،واملوارد املصادر قلة كذلك  ،احلصة وقت لقصر ابإلضافة ،التخطيطو  لإلعداد املخصص الزمن قلة هو
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 .االختبارات نتائج على الكبري والتشديد ،املقررات إلهناء والضغط ،للصف الكبري واحلجم
عملية  أن ( Tomlinson, 2003، hall, 2002،wehrmann2000,املربني منهم ) من عدد ويبني

 ،واحدة وبسرعة ،واحدة بطريقة تدريسهاو  واالعتماد علي هذه اخلطة فقط للدرس واحدة خطة إعداد
 الفصول يف املعلماتو  املعلمني على وأن ،كذلك  ليس مايزاملت التدريس بينما ،ابلطبع سهل أمر هو

 املتمايز التدريس أن يدركوا وأن ،اجلميع منو اجل من ويكدوا ويكدحوا طالهبم مثل يكافحوا أن املتباينة
 املالك بشكله تطبيقه يستعجلوا ال أن منهم حتتاج ،عب الزمن تراكمية بطريقة تطبق أن جيب عملية هو

 معه تكيفواو  ذلك من متكنوا ما إذا حىت ابرتياح معه يشعرون نسبياً  قليل بتغيري ذلك يف يتدرجوا وإمنا
 ،االحرتاف حنو مهين منو هو املربون يصفه ما حسب املتمايز التدريس جوهر الن اكب، تغيري حنو اجتهوا

 ويتفق ،سنوات عشر إىل ست بني يرتاوح املتمايز التدريس لتأسيس زمين مدى يعطي املربني وبعض
 .املنشودة أهدافه حتقيق من املتمايز التدريس تعيق قد اليت التحدايت هذه بعض مع الباحث

 حتدايت متعلقة ابإلدارة املدرسية: اثنيا:
 برامج افتقاد كذلكو  ،ةعالالف اإلدارية ملساندةعلي ا املعلمني عدم حصول أيضا قباتالع من

 وجود عدمكذلك و  املتمايز، التدريس يدعم ما إىل هائثناأ أو اخلدمة قبل سواء املعلماتو  املعلمني إعداد
 .إليها االرتكاز ميكن اليت النماذج

 الرغبة عدم هو املتمايز التدريس تطبيق من واملعلمات املعلمني متنع عوامل من املدراء هو أبد ومما
 معرفتهم لقلة ذلك يرجعونو  ،الفشل من خلشيتهم به القيام يستطيعون أبهنم شعروا إذا إال التغيري يف

 .مرن صف إلدارة ارتياحهم وعدم ،السيطرة فقدان من خوفهمو  ،تنفيذه بكيفية
ويري الباحث ضرورة إدماج املدراء والوكالء يف التدريبات والدورات اخلاصة بطرق التدريس 

بات يف سخري كل العقاحلديثه لكي يتفهموا ما يتوجب عليهم تقدميه من دعم للمعلمني والطالب وت
 طريق النجاح.

 :الشاملة واجلودة املتمايز التدريس

 ومنها اجملاالت شىت يف املتقدمة للدول املنشود واهلدف احلديث التوجههي  الشاملة اجلودة عتبت
 أفراد من فرد أي لغفِ يُ  ال الذي والشامل اجليد للتعليم األساس ميثل املتمايز التدريس أن ومبا التعليم
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 املرونة من به يتسم ومـا لديهم املختلفة واالهتمامات والقدرات امليول الوقت نفس يف ويراعي علمنيتامل
 .التعليم يف الشاملة اجلـودة أهـداف مـع يلتقي شك بال فإنه ،الوقت وإدارة استثمار وحسن

 ال االعتيادي التدريس فـي التدريس اسرتاتيجية أن"  :)32٦ـ32٥ :م2009عطية) ذكر ولقد
 فإن املتمايز التدريس يف أما ،الشاملة اجلودة مبعايري اتصافها ميكن وال الطالب مجيع رضا تنال

 هلا تتوافر أن ميكن وهلذا منهم كل  ملتطلبات تستجيب ألهنا املتعلمني رضا تنال التدريس اسرتاتيجيات
 " الشاملة اجلودة معايري

بتوفر اجلودة الشاملة فيه ملا له اقاً لالهتمام اجملاالت استحقويري الباحث أن التعليم هو أكثر 
 .من فضل علي ابقي اجملاالت كالطب واهلندسة وغريها

 :املتمايز والتعليم التقليدي التعليم بني الفرق

 عن التقليدي التعليم متيز اليت الفروقات من جمموعة هناك أن") 2011:٤٤ ،احلليسي) يرى
 :ومنها املتمايز التعليم

 املتمايز التعليم يف أما واحد ومبستوى واحدة طريقة وفق الطالب يعامل التقليدي مالتعلي أن -
 .واملتنوعة املختلفة الطالب احتياجات تلبية هو األساس فإن

 اخل ،السنة ،األسبوع ،الوحدة هناية يف تتم فإهنا التقليدي التعليم يف التقييم لعملية ابلنسبة أما -
 .واألشكال األوقات كل  يف حتدث ومستمرة متفاعلة عملية فإنه مايزاملت التعليم يف التقييم أما

 الدروس إعداد يف حيز أي يف أتخذ ما  ً اندرا فإهنا الطالب واهتمامات التعلم ألمناط وابلنسبة -
 واهتمامات املتنوعة التعلم أساليب أخذ يتم فإنه املتمايز التعليم يف أما ،التقليدي للتعليم ابلنسبة

 .االعتبار نيبع الطالب

 بواجب يكلفون فإنه التقليدي الصف يف الطالب هبا يكلف اليت واألعمال الواجبات نوع أما -
 .للطالب متعددة اخليارات فإن املتمايز التعليم يف أما.الصف جلميع واحد

 تعليمية واحد ومواد منهاج يوجد التقليدي الصف ففي للتعليم املوجهة العوامل خيص فيما أما -
 أيخذ لكنه أساسية تعليم معايري اعتماد يتم فإنه املتمايز الصف يف أما واحد مدرسي وكتاب ةواحد
 ".الطالب احتياجات حسب  ً وأشكاال  ً أنواعا
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عن  الصف املتمايز جتعله خيتلف متاماً  داخلوتتضح ويري الباحث أن مثة فروق كبريه تظهر 
 :الصف التقليدي منها

 ل الفريق أو بشكل فردي.نوطه بكل واحد منهم سواء داخاهنماك اجلميع يف املهام امل -

 قلة الضوضاء الغري منتجة. -

 .املتعة واملرح أثناء التعلم -

 ظهور روح التعاون بشكل كبري داخل الصف. -

 املتعلم واملعلم وظهور األلفة واحلب واالحرتام.انكسار احلاجز بني  -

 ظهور روح اإلنتماء للمجموعة. -

 رد.تقييم لكل طالب بشكل منفتنوع املستوايت بتنوع ال -

 .ظهور الوعي الكامل لدي الطالب أبن املهمة املنوطه بكل واحد منهم قد ال تناسب اآلخر -

 أشكال اسرتاتيجيات التدريس املتمايز:

 :م200٧ السميد، وأبو )عبيدات من كالً   ذكر فقد متعددة، أشكاالً  املتمايز التدريس يتخذ
 :خالل من يظهر أن ميكن املتمايز التدريس أن" (102: م200٨ وآخرون، وكوجك) ( 120
 :Multiple Intelligences املتعددة الذكاءات نظرية وفق التدريس: أوالا 

 نظرية وهوGardner   إليه توصل ما البشري ابملخ املرتبط احلديث العلم إجنازات أهم من
 بصورة االفراد ذكاء مستوى هبا كمحن كنا  اليت العام الذكاء فكرة أن منها تعرفناو  املتعددة الذكاءات

 ،فرد لكل اهلل منحها متعددة ذكاءات هناك ان اىل توصلنا منها  ً بدالو  ، ً علميا صحيحة تعد مل مطلقة
 من آخر نوع جند بينما ، ً مرتفعا األفراد أحد لدى الذكاءات من األنواع هذه أحد مستوى جند لكنو 

 بدرجات ولكن ،الذكاءات أنواع جبميع يتمتع فرد كل  أن عىنمب. ً منخفضا الفرد ذات لدى الذكاءات هذه
 ."املتنوعة وذكاءاهتم الطلبة تفضيالت وفق الدرس املعلم يقدم أن الطريقة هذه وتعين ،متفاوتة

 عن ذلك حيث م 19٨3 الثمانينات بداية يف  Gardener) 19٨3:21٦جاردنر) وقد حتدث
 واحد، ابختبار تقاس أن ميكن واحدة قدرة الذكاء اعتبار (Frames of Mindالعقل  )أطر كتابه  يف رفض"
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 أمناط عن للكشف متعددة أسس إجياد إىل توصل هبا قام اليت التجريبية البحوث من العديد خالل ومن
 :وهي ذكاءات مثانية ابعتماد األمر انتهى أن إىل وعشرة، أمناط سبعة بني تراوحت الذكاء من متعددة

 املوسيقي الذكاءو  البصري املكاين والذكاء الرايضي املنطقي والذكاء اللفظي اللغوي الذكاء
 ."الطبيعي والذكاء شخصي الضمن والذكاء شخصي البني والذكاء احلركي اجلسمي والذكاء

 ،(MI) املتعددة الذكاءات نظريـة بطرح (IQ) الذكـاء لقياس التقليديـة الطريقة جاردنر وحتدى
 طفل كل  أن مفادها حقيقة ا ً ومؤكد ا، ً جد ضيق بشكل الذكاء فعر  الرتبوي األدب أن بني حيث
 يبدؤون األطفال أن إال ،أعلى مستوى إىل تطويرها على قادر وهو األقل، على ذكاءات سبعة ميتلك

 يؤسسوا أن احملتمل ومن حمددة، لذكاءات ابمليول  Gardne) 19٨3 )جاردن أمساه ما مبكرة سن منذ
 ومنذ الدراسة سن فيه يبدءون الذي الوقت يف غريها من أكثر معينة اتاءذك مع تتناسب تعلم طرائق
 بطرق موالتعل ميالتعل عمليات لتحسني فاعلة كوسيلة  النظرية هلذه مهتمني املربون أصبح الوقت ذلك

 .متعددة
 حتدايً  وضع مما الذكاء، طبيعة جتاه اً جديد اتوجهً قد مثلت  النظريةيري الباحث أن هذه و 

 الذكاء، أشكال من واحد بشكل إال يعرتف مل الذي املفهوم ذلك للذكاء، التقليدي مفهوملل واضحاً 
 .حياته مراحل خمتلف يف الفرد لدى اثبتاً  يظل

 اليت الذكاءات أنواع يف البشر بني لالختالفات نظرهتا يف املتعددة الذكاءات نظرية وسعت فقد"
 اجملال إفساح طريق عن ثقافته وحضارته وتنويع اجملتمع إثراء يف يسهم مما استخدامها أسـلوب ويف لديهم
 اجملتمع تطوير يف يسهم معىن ذي إنتاج يف والتبلور املتعددة ابلظهور الذكاءات أنواع من نوع لكل

 Checkle)199٧:31)" وتقدمه

 واحد أسلوب استخدام النظرية هذه ظهور قبل والتعليمية الرتبوية املمارسات على هيمن لقد
 إتباع يقتضي الواحد الدراسي الفصل يف الطلبة لدى واختالفها املتعددة الذكاءات وجود فإن، ليمتعال يف

 الدراسي الفصل يف املتواجدين الطلبة كل  مع التواصل لتحقيق متنوعة تعلميه تعليمية وطرائق أساليب
 .التعليمية وإمكاانهتم قدراهتم من العديد يهمل التعليمي كان النظام  والذي

 :منها كل  من عاليةبنسبة  يتمتع الذي الفرد وخصائص املتعددة للذكاءات سريع عرض يلي ايموف
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 ( VerbaL / Linguistic Intelligence اللغوي/  اللفظي الذكاء :أوالا 

 واخلطيب ،احملامي عند احلال هو كما  بفاعلية ياهشف الكلمات استخدام على القدرة يعين"وهو 
 اللغة وبناء ومعاجلة تناول على القدرة الذكاء هذا ويضم إخل،..........يلصحفوا والشاعر والسياسي

 .(201٤)املهداوي  "العلمية واستخداماهتا ومعانيها وأصواهتا
 ابلذكاء اللغوي يتمتع الذي الشخص خصائص من (٧٥ :200٧) واخلازندار أورد عفانة لقد

 :ما يلي

 الكلمات ويتهجأ ،واملناقشات اثتاحملاد يف بفاعلية ويشارك ،القصص حيكي أن جيب"
 لألمساء جيدة ذاكرة ولديه ،والكالم الكتابة طريق عن أفكاره ويوضح بسهولة ويتحدث ،ودقة بسهولة

 الكلمات وتكوين ،املتقاطعة كالكلمات  الكالم أبلعاب ويستمتع ،األخرى واحلقائق والتواريخ واألماكن
 وحيب ،عمره مثل يف مبن مقارنة جيدة لغوية مفردات ولديه ،ولباقة بسهولة أفكاره ويعرض ،واجلمل
 ".ومتنوعة كثرية  مواضيع ملعرفة واألحباث القراءة

ويري الباحث أن الطالب الذي يتمتع ابلذكاء اللفظي دائماً ما يبدع إذا أسند اليه دور املتحدث 
 .ابسم اجملموعة

 Logical / Mathematical Intelligence (LM) الرايضي/  املنطقي الذكاء: اثنيا

 الذكاء هذا ويتضح التحليلي املنطقي والتفكري األرقام استخدام على القدرة يعين"وهو 
 مالحظة الذكاء هذا صاحب على ويسهل ،مرتبة واضحة سياقات يتبع الذي املنظم األسلوب يف

 .جمموعات وأ فئات يف واألفكار األشياء تصنيف عليه يسهل كما  ،الرقمية أو اللفظية سواء العالقات
 ،الفروض ويضع العمليات ويستنتج ،حمددة معطيات ضوء يف والتنبؤ التوقع على ابلقدرة ويتميز

 .(201٤" )نصر  علمي أبسلوب وخيتبها

 املنطقي ابلذكاء يتمتع الذي الشخص خصائص (12 :200٧) مسيد أبوو  عبيدات أورد لقد
 :يلي فيما الرايضي

 املعلومات وتنظيم التوضيحية واألشكال البياين الرسم بحيو  ،ابلرايضيات كبري  اهتمام "لديه
 على تعتمد اليت املكعبات أبلعاب ويتمتع ،بسهولة  ً عقليا الرايضية املسائل وحيب ،خمتلفة أسس على
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 من أكثر واستخدامه الكمبيوتر على العمل وحيب ،اجملردة األفكار ويفهم ،العالقات واكتشاف املنطق
 والفعل والنتيجة السبب ويفهم واملنطقية، املرتبة األشياء يفضل وعادة ،بسيطة  ً ألعااب عليه يلعب أن
 وماهر ،اإلحصائيات هذه حتفظ جيدة ذاكرة ولديه واألرقام، اإلحصائية ابلعمليات ويستمتع ،الفعل ورد
 التخطيط ". على تعتمد اليت االسرتاتيجية واأللعاب الشطرنج لعبة يف

يتمتع ابلذكاء املنطقي سوف يبدع عندما يسند اليه الرسوم لذي ويري الباحث أن الطالب ا
 .البيانية واحلساابت والنتائج األخرية

 (Bodily / Kinesthetic Intelligence(BK) البدين/  احلركي الذكاء: اثلثا
 يف حيدث كما  ،واملشاعر األفكار عن التعبري يف جلسده الفرد استخدام على القدرة وهو يعين

 املثال، أداء يف كما  األشياء تشكيل يف بسهولة يديه يستخدم ،الرايضيني واألبطال نيمثلامل أداء
 واملرونة والقوة املهارة يف والتوازن التآزر مثل جسمية مهارات الذكاء هذا ويتضمن ،واجلراح وامليكانيكي

 احلركي اءابلذك يتمتع الذي الشخص "خصائص (13 :200٧) مسيد أبوو  عبيدات أورد لقد ،والسرعة
 وحيب ،ابلوقت جيد إحساس وعنده  ً جدا ومنظم ،ومرونة بسهولة جسده توازن يف يتحكم: يلي فيما

 بتمثيل ويستمتع ،وسهولة بسرعة والبدنية اجلسدية مهاراته ويطور ،وحيوية بنشاط  ً دائما االنتقال
 واأللعاب الرايضة يف زويتمي ،اآلخرين وتصورات مشاعر يف التحكم ويستطيع ،درامية بطريقة األشياء

 ".قراءهتا أو عنها السماع من أكثر األشياء عمل ويفضل ،والبدنية اجلسدية

ويري الباحث أن الطالب الذي يتمتع ابلذكاء احلركي سوف يبدع عند إسناد املهارات العملية 
 اجملموعة.اليه وكذلك جعله املسؤل عن الوقت وتنظيمه داخل 

 :Musical Intelligenc (M) املوسيقي الذكاء :رابعاا 

 والقدرة النغمة، ودرجة ،واإليقاع ،الصوت لطبقات والتمييز واإلدراك الفهم على القدرة يعين"
 والقدرة الفعال، االستماع ويتضمن ،األصوات أو اآلالت استخدام طريق عن املوسيقى التقدمي على
 .(2011 ،" )احلليسياملوسيقي لإليقاع قيةاملوسي األعمال وأداء والغناء املوسيقى والتأليف التلحني على

 ملوسيقيا ابلذكاء يتمتع الذي الشخص خصائص "(1٤ :200٧) مسيد أبوو  عبيدات أورد لقد
 :يلي فيما
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 ويعمل ،للغناء عذب صوت لديه أو معينة موسيقية آلة على ويعزف ،ويرددها األحلان يتذكر
  ً أحلاان يوزع أو يلحن أو يكتب أو ،املوسيقية اآلالت بعض على يعزف أو ،الصوتية قدراته تنمية على

 ،واحلديث احلركة يف واإليقاع ابللحن قوي إحساس ولديه ،ابملوسيقى  ً قواي  ً اهتماما ويظهر ،موسيقية
 ".مبفرده وهو يدندن او يغين ما وعادة

الذي لديه ذكاء موسيقي سوف يبدع عند إسناد أمر االيقاع اليه ويري الباحث أن الطالب 
 كذلك اختيار أغاين أو أانشيد ختدم أهداف احلصة.و 

 Intelligence (Interpersonal (IP) ( االجتماعي) اخلارجي الشخصي الذكاء :خامساا 

 بينها، والتمييز ومشاعرهم ودوافعهم ومقاصدهم اآلخرين أمزجة إدراك على القدرة وهذا النوع يعين
 أنواع خمتلف بني التمييز على والقدرة ،واإلمياءات ،وتوالص ،الوجه لتعبريات احلساسية النوع هذا ويضم

 .عملية بطريقة اإلمياءات لتلك بفاعلية االستجابة على والقدرة ،األشخاص بني اإلمياءات
 :يلي ما االجتماعي() اخلارجي الشخصي الذكاء يتمتع الذي الشخص خصائص ومن

 واألفكار املشاعر إىل وحساس ،يناآلخر  وأفعال آراء يف التحكم ويستطيع ،قيادية قدرة لديه
 تنظيم ويستطيع ،اآلخرين مع وثقة براحة ويتفاعل ،اآلخرين مع والتعلم العمل وحيب ،اآلخرين وحتريك
 .بسهولة وصداقات عالقات ويشكل ،للعمل وحثهم اآلخرين وحتريك

 (IR) ( Interpersonal Intelligenceالذايت) الداخلي الشخصي الذكاء :سادساا 

 الذات معرفة على القدرة أن الذكاء الذايت يعين ") ٦0 :200٨ (وآخرون كوجك  ردو أ لقد
 نفسه عن دقيقة صورة الفرد لدى يكون أن ذلك ويتضمن ،املعرفة هذه مع املتوائم التعرف وعلى

 موالفه الذايت الضبط على والقدرة والرغبات الدوافع مثل املزاجية ابحلالة والوعي( والقصور القوة جوانب)
 .الذايت واالحرتام الذايت

 :يلي ما (الذايت) الداخلي الشخصي الذكاء يتمتع الذي الشخص خصائص ومن

 ويفضل ،والظلم ابلعدل واخلطأ ابلصح قوي اهتمام ولديه ،والواجب احلق عن أسئلة يسأل
 أبفكاره ويقتنع ،ةبدق مشاعره ويوجه وحيدد ،قوية عزمية ولديه ، ً ذاتيا  ً توجيها نفسه يوجه ، ً منفردا العمل

 ،املختلفة واملتغريات الظروف مع ويتأقلم ،ابلنفس قوي إحساس ولديه ،اخلارجية للضغوط خيضع وال
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 ."ومبوضوعية بوضوح الشخصية وحدوه قوته ويدرك
سوف يبدع عندما يسند اليه ويري الباحث أن الطالب الذي يتمتع بقدر من الذكاء الذايت 

 .ن إحساس قوة شخصيةمهمة القيادة ملا يتصف به م
 :Naturalist Intelligence (N) الطبيعي الذكاء :سابعاا 

 ملالمح واحلساسية (واحليواانت كالنبااتت) احلية الكائنات بني التمييز على القدرة وهذا يعين
 .والصخور السحاب مثل الطبيعي العامل وصفات

 علماء أو الزراعة أو الصيد إىل من الطالب مييل ملن مفيدة جداً  القدرة هذهيري الباحث أن و 
 .أو حني يقوم الطالب بدور من تلك األوار أثناء تطبيق اسرتاتيجية متثيل األدوار احليوان او النبات

 الطبيعي ابلذكاء يتمتع الذي الشخص "خصائص (1٧ :200٧) مسيد أبوو  عبيدات أورد لقد
 :يلي فيما

 ولديه ،يشاهده ما حول املعلومات من زيدملا ملعرفة أسئلة ويسأل ،حوله حيدث ملا جيد مشاهد
 استخدامها وإمكانية األنظمة عمل كيفية  ويفهم ،مرنة شخصيته ،الظروف مع التكيف على القدرة

 املواد وتنظيم وتصنيف التعرف يستطيع وبسهولة ،ابلطبيعة إحساس ولديه ويهتم ،الشخصية لألغراض
 ."واألفكار واملعلومات

 Visual / Spatial Intelligence (VS) املكاين / البصري الذكاء: اثمنا

 البصري التصور على القدرة أو ،األشياء بني املكانية العالقات إدراك على القدرة وهو يعين"
 جيد إحساس له شخص املكاين ابلذكاء يتصف الذي الشخص ويعتب (الفراغ) املكان يف لألشكال

 لأللوان ابحلساسية يتمثل وكذلك.به احمليط العامل يف يناجليد والتعامل احلركة على والقدرة ابالجتاه
 والتمثيل التصوير على والقدرة املتعددة، العناصر بني والعالقات واألماكن واألمناط واألشكال واخلطوط

" .دالة تعبريية ألفاظ وابستخدام املعرفة على قائمة بصرية وبرؤية تصوري بشكل املكانية األفكار وتقدمي
 (201٤،)نصر

املكاين  ابلذكاء يتمتع الذي الشخص "خصائص (1٨ :200٧) مسيد أبوو  عبيدات أورد لقد
 :يلي فيما او البصري
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 فك طريق عن ميكانيكية مهارات ويعرض ،التفاصيل وهبا دقيقة بيانية رسومات أنه يرسم
 املشاهدة رؤيةلا طريق عن أفضل ويتعلم ،مرئية بطريقة األفكار يوضح أن وحيب ،املركبة األشياء وتركيب

 واأللعاب املتاهات أبلعاب ويستمتع ،والصور الرسومات طريق عن والبياانت املعلومات ويسرتجع
 ".األبعاد ثالثية واالشكال والرسومات النماذج عمل وحيب ،املرئية والتحدايت الفكرية

األلغاز  ويري الباحث أن الطالب الذي يتمتع ابلذكاء البصري سوف يبدع عندما يسند اليه حل
 وتتبع املتاهات وترتيب الصور وغريها من املهارات البصرية.

 الذكاءات أنواع حتديد ميكن كيف" (٦٨-٦3 : 200٨) كوجك  أوردت ولقد
 :اآليت يتم السؤال هذا عن لإلجابة الطالب؟ لدى

 استمارة ومتأل ،الذكاءات قائمة على اإلجابة مفتاح ووضع ،املتعددة الذكاءات قائمة حتديد
 لكل االستمارة بياانت املعلم يفرغ مث ،واملعلم الطالبة/  الطالب من كل  مبشاركة املتعددة الذكاءات

 ،املستوى ومنخفضة ،املتوسطة والذكاءات،التكرار عالية الذكاءات أنواع على ليتعرف طالبه/  طالب
 ".طالب كل  لدى املستوى املرتفعة الذكاءات أنواع حتديد املعلم يستطيع وهبذا

نظرية الذكاءات املتعددة للعمليـة الرتبويـة  أمهية ٔان) "301-300 :م 2009عطية )ٔاشار  وقد
 :من خالل فعاليتها يف اآليت تـتجلى

حتسني مستوايت التحصيل لدى الطلبة ورفع مستوى اهـتمامهم مبحتـوى التعلـيم ألن  -1
 .فضلةه ومتثيالته املتتالءم وذكاءاتالطالب مبوجبها يتلقى التعليم ابلطرائق اليت 

للتدريس أبساليب متنوعـة تسـتجيب  كاسرتاتيجيةاستخدام الذكاءات املتعددة   إمكانية -2
 .ملستوايت الذكاءات املتعددة املتنوعة

ٔان هذه النظرية تشدد على وجوب فهم قدرات كل متعلم واهتماماته وتصنيف الطلبـة يف  -3
روفيالت الـذكاء وتصـميم التدريس بطريقة مشـرتكة يف بـ بينهم من قواسمجمموعات صغرية حبسب ما 

 وذكاءها. افرادها جتعل كـل جمموعـة تـتعلم بكيفيـات الوسـائل التـي ختاطـب قـدرات
القدرات  عادلـة وصـاحلة يف القيـاس تركـز عـلى أدواتٔان هـذه النظريـة تشـدد عـلى اسـتخدام  -٤

 .اعلى قدرة بعينهشمول وال تركز املختلفة وتتسم ابل
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ٔان هذه النظرية تستجيب حلاجات األفراد وحاجات اجملتمع وحتقق تنمية بشرية كبـرية ألهنا  -٥
الفرد للوظيفة اليت  ، فهي توجـهله داءآ وأفضلتؤهل لوضع كل فرد يف املوضع املالئم الذي يكون فعال 

 .تالئمه ويتوقع له النجاح فيها

 ."لـذكاءاهتمالطريقة اليت يفضلوهنا وتستجيب و سلوب أ يار األيف اخت بللطال توفر احلرية -٦
 :التدريس وأساليب املتعددة الذكاءات نظرية

 املعلمني أن أظهرت فقد التعليم، يف كبرياً  إسهاماً  املتعددة الذكاءات لنظرية كان  لقد
 أو ابلعلوم صةاخلا سواء االسرتاتيجيات، تنفيذ يف تستخدم اليت واألدوات اآلليات لتوسيع حباجة

عندما حتدث عن نظرية  (200٤،، وقد أشار لذلك )البدوراخل...الرايضيات أو املنطق أو اللغوايت
 جلوانب حمدد لعالج فقط ليس (MI) املتعددة الذكاءات نظرية جاءت وقدالذكاءات املتعددة فقال "

 للتعلم، السائدة الطريقة ءضو  يف ستهمل كانت  اليت االبتكارات مجيع ووضع لتنظيم بل اثنوية تعليمية
 املدارس يف تعليمهم يتابعون الذين الطلبة عقول لتنشيط املدرسي للمنهاج واسع مدى تضيف وإهنا

(199٤:110Armstrong) املتعدد الذكاء اسرتاتيجيات يستخدم الذي فاملعلم (The MI Teacher) 

 على ويكتب الطالب حماوراً  اممأ يقف والذي التقليدية، الطريقة يستخدم الذي املعلم عن خيتلف
 املتعددة الذكاءات نظرية يتبىن الذي املعلم أما معينة، مفاهيم كتابة  أو حمددة قراءة حول أسئلة السبورة

(MI Classroom) منطقي هذا وكل السبورة على ويكتب الطلبة أمام يشرح وهو وقتاً  كغريه  يقضي 
 يعزف وقد الفكرة، لتوضيح وسيلة يعرض أو سبورةلا على ا ً صور يرسم أيضاً  ولكنه كطريقة،  وعادي

 إلحضار احمليطة للبيئة الطلبة خيرج وقد احمللية البيئة من شيئاً  تدريسه يف يوظف أن وميكن املوسيقى،
 جيعل فإنه كذلك  فهمهم، من ليتأكد ملموسة أشياء بناء منهم يطلب وقد الدرس، أثناء تستخدم مواد

 وهو كبرية، جمموعات أو صغرية، مبجموعات كالعمل  خمتلفة، بطريقة معاً  التعامل على قادرين الطلبة
 ."املدروسة املواد مع ومشاعره الشخصية خباته يربط أو فردي بشكل يعمل حبيث الوقت خيطط

 (3٦:م200٤ ،)البدور
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 واسع تعليم جمال إىل للطالب مباشر تعليم من (MI) املتعددة الذكاءات نظرية تنقلنا وهكذا
 املوسيقي الذكاء يستخدم اسرتاتيجية إيقاعي بشكل الدرس يعطي الذي فاملعلم ،املتعلم فيه ركيشا

 يتحرك والذي البصري، املكاين الذكاء اسرتاتيجية يستخدم للتوضيح السبورة على الصورة يرسم والذي
 وقتاً  لبةالط يعطي من أما احلركي، اجلسدي الذكاء اسرتاتيجية يستخدم الكالم أثناء دائري بشكل

 يستخدم التفاعل جمموعات يشكل والذي ،الشخصي الذكاء اسرتاتيجية يستخدم فهو للتفاعل
 .االجتماعي الذكاء إسرتاتيجية

 املتعددة الذكاءات نظرية على قائمة التعليم يف طرق ةسبع هناك أن القول ميكن وبذلك

 Armstrong) ،199٤ )أرمسرتونج أوردها كما  (1-2) اجلدول يف ملخصه
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 (1-2جدول )
 املتعددة الذكاءات نظرية وفق التعليم يف السبع للطرق ملخص

 

 الذكاء نوع التعلم نشاطات على أمثلة التعلم أدوات على أمثلة االسرتاتيجيات تعليمات

 حول، أكتب التايل، عن أقرا
 اخل....إىل استمع عن، حتدث

 الكراسات، األشرطة، الكتب
 اخل..الطوابع

 وألعاب والنقاش، احملاضرات،
 وكتابة والقصة، والرواية، الكلمات،

 اخل....اجملالت

 اللغوي

 بشكل فكر الكمية، حدد
 ..قيمة أعط دقيق،

 وألعاب علمية، وأدوات حاسبة، آالت
 الرايضي واملعاجل رايضية

 التجربة املسائل، حل العقلي، العصف
 األلعاب العقلي، احلساب العلمية،
 اخل...الرقمية

 الرايضي
 املنطقي

 التايل، الرسم إىل أنظر
 عقلية خريطة أرسم أالحظ،

 والفيديو، واخلرائط، الرسومات
 وخداع فنية، وأدوات الليجو، وجمموعة

 والصور والكامريا، البصرـ

 ختيلية، ألعاب فنية، نشاطات مرئي، متثيل
 املرئيات االستعارة، عقلي، ختطيط

 املكاين
 البصري

 بشكل مثل ارقص، ،..أبن
 املس ظاهر،

 والطني، الرايضية، وأدوات أدوات، بناء
 اللمس أدوات

 يف اليدين واستعمال والرقص، الدراما،
 االسرتخاء مناذج اللمس، وأنشطة التعليم،

 - احلركي
 اجلسدي

 استمع اقرع،...مقطع غن
 ...إىل

 واألدوات املسجل، الشريط
 ...املوسيقية

 األحلان، عزف ختتارها، اليت األغاين
 .األغاين أتليف األغاين، إىل ستماعالا

 املوسيقى

 األخذ مع تفاعل ذلك، تعلم
 ...يف تعاون االعتبار، بعني

 ...حفالت األدوار، لعب ألعاب،
 جتمعات اجلماعة، تداخالت احملاكاة،

 الزميل أو اخلاص الصديق اجتماعية،

 الشخصي
 اخلارجي

 اختذ حياتك، مع ذلك اربط
 ...أن اعتبار على ا ً قرار

 الذات فحص أدوات
 خيارات منتقاة، دراسة فردية، تعليمات

 الذات وتقدير الدراسية، اجملاالت يف

 الشخصي
 الداخلي

 :املتعددة الذكاءات نظرية على القائمة التدريس اسرتاتيجيات

 تدريس السرتاتيجيات مصراعيه على الباب لوجدانها تفتح املتعددة الذكاءات نظريةلو أتملنا يف 
 عدة سنواتمنذ  استخدمت اسرتاتيجيات وهناك الصف، غرفة داخل تطبيقها يسهل واليت عةمتنو 
 فرصة للمعلمني تقدم املتعددة الذكاءات نظرية فإن أخرى، حاالت ويف متمرسني، معلمني قبل من

 .التعليمية للرؤية ابلنسبة جديدة وتعد مبدعة، تدريس اسرتاتيجيات لتطوير
 اسرتاتيجيات من معينة جمموعة هناك ليس أبنه تقرتح املتعددة اءاتذكال نظرية فإن عام، وبشكل

 :األوقات ذكر ذلك كل من مجيع ويف الطالب جلميع أفضل بشكل تعمل أن ميكن التدريس
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(Gardner, 1994 ,Armstrong)  ً1983 & وأيضا; Gooduongh, 2000; Lazear))2003 حسني، ؛. 
 السبعة، للذكاءات خمتلفة ميول لديهم الطالب كل  نأ املتعددة الذكاءات نظرية تفرتض حيث

 جناحاً  وأقل الطالب، من معينة جمموعة مع فعال جناح ذات تكون قد تدريس إسرتاتيجية أي فإن لذا
 كأحد  واألانشيد والرتاتيل املوسيقية اإليقاعات استخدام املعلمني تبين حالة ويف ،أخرى جمموعات مع

 االسرتاتيجية هلذه محاسة أكثر املوسيقي امليل ذوي الطالب أن يالحظون سوف فإهنم التدريسية أدواهتم
 .امليل هذا ميلكون ال الذين زمالئهم مع مقارنة

 مكاين، بذكاء يتمتعون الذين الطلبة يثري أن ميكن التدريس يف والرســومات الصور استعمال إن
 .لغوي( )ذكاء لغوية ميول لديهم الذين ألولئك ا ً مغاير التأثري يكون املقابل ويف

أكثر من  استخدام املعلمني على حيتم بالطال بني االختالفات هذه وجود ويري الباحث أن
 على التأكيد مع مهبطال هبا يتمتع اليت املتعددة الذكاءات مع لتتالءم التدريس، اسرتاتيجيات من نوع

 للطلبة الكايف الوقت إعطاء لأج من أخر إىل عرض من ينتقلوا وأن عروضهم من ينوعوا أبن املعلمني
 .والتعلم التعليم عملية إطار يف فعاليتها يزيدوا وأن الضعيفة، ذكاءاهتم يطوروا أبن

 ستوي الدراسي للطالب:امل على املتعددة الذكاءات إسرتاتيجية أثر

 نم كل  تنمية على العادة يف يركز التقليدي التعليمي النظام أن املتعددة الذكاءات نظرية تؤكد"
 علـى أدائه بقدر الطالب تعلم مدى على احلكم ويتم الرايضي، - املنطقي والذكاء اللغوي الذكاء

 .فقط املتعددة الذكاءات من النوعني هذين ضوء يف التحصيل اختبارات

 املعلمني أن تقتـرح عندما التعلم يف كبريا  إسهاما املتعددة الذكاءات نظرية تقدم املنطلق هذا ومن
 الذكاءات أنواع جبميـع اخلاصة االسرتاتيجيات تنفيذ يف تستخدم اليت واألدوات اآلليات يعلتوس حباجة

 مباشرة يرتبط منط شكل علـى الصف غرفة داخل الدراسية املادة املعلم يقدم أن آخر وبتعبري املتعددة،
 , Armstron) 91199٤:) "املتعددة الذكاءات أنواع جبميع

 يف الرايح سرعة يدرس الذي املعلميوضح ذلك فقال "مثااًل ( 201٤ ،ولقد ساق )املهداوي
 ذكاء) األشياء على الرايح أتثري توضح ا ً وصور رسومات الطلبة على يعرض أن ينبغي العلوم مادة

 )ذكاء الرايح شدة متثل صوتية مؤثرات ويشغل.املدرسة علـم الكهربـاء، أسـالك أشـجار،) مكاين
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 - جسدي )ذكاء الرايح سرعة لقياس بسيطة أداة تصميم الطلبة مـن جمموعـة ويكلـف(، موسيقي
 الريـاح بتصنيف قاموا الذين البحارة أحد عن قصرية قصة كتابة  الطلبة من جمموعـة إىل ويطلب (،حركي

 خـالل مـن ساعة /كيلومرت  إىل العقدة حتويل الطلبة إىل ويطلب (،لغوي )ذكاء شدهتا حسـب السـطحية
 ويكتب (،رايضي - منطقي ذكاء) (حاسبة آلة ابستخدام الرايح بسرعة املتعلقة يةايضالر  املسائل بعـض

 ملدة التفكري الطلبـة إلـى ويطلـب (،ختيلي -تصوري )ذكاء ابأللوان اللوح على ابلدرس املتعلقة املفاهيم
 (،خلياد )ذكاء حركتها وعـدم الريـاح سـكون حالة يف األرض سطح على احلياة شكل يف واحدة دقيقة

 .(خارجي ذكاء) أجزائه على والتعرف االنيمومرت جهاز فك إليهم ويطلب جمموعات إىل الطلبة ويقسم
 املادة بدعم للمعلمني ويسمح التعلم، إىل الطلبة دافعيه من يزيد سوف العرض من النوع هذا إن

 الطريقة هبذه التدريس وأن ،املتعـددة الـذكاءات أنواع وتفعيل تنشيط طريق عن وذلك خمتلفة بطرق التعليمية
 (201٤ ،)املهداوي ".لطلبته بتدريسها املعلم يقوم اليت العلمية املادة فهم يسهل أن ميكن

 املتعددة الذكاءات أنواع ولديه يولد فرد كل  أن املتعددة تؤكد الذكاءات نظرية أن ويري الباحث
 تفتح أهنا يعين مما الذكاءات هذه نميةتل خمتلفة طرق إىل حباجة وهو الصف غرفة يدخل وهلذا املختلفة

 الذكاءات تنشط كـذلك  القويـة، املتعددة الذكاءات تنمية يف تساعد اليت لألنشطة مصراعيه على الباب
 .الكفاءة من عالٍ  مستوى وعلى متطورة بذكاءات وأتيت الضعيفة

 من" أنه إىل(Lazear, Nicholls & Shallho, 199٨ وشـالون ونيكولز ليزر)من كل  أشار وقد
 ميكن املعلم نإف وهلذا الصـف، غرفـة يف املوجودة التعلم أمناط لكل درس كل  املعلم يكرس أن الصعب

 املادة فهم يف ملساعدهتم ميلكوهنـا اليت املتعددة الذكاءات أنواع استخدام كيفية  للطالب يوضح أن
 يتعلم أن اقرتاح للمدرس ميكن ذلك ومثال طبيعي، بشكل الضعيف ذكاءهم توظف اليت الدراسية

 عن تعب تصويرية موسيقى مساع أو أغنيـة أتليف طريق عن الرايح سرعة درس موسيقيا املوهوب الطفل
 ." خفيف( نسيم إعصـار، هوجاء، )عاصفة حاالت ثالث يف الرايح شدة

 بعد املعلمني أن" إىل,Armstrong,) 199٤) دراسة يف كما  الدراسات نتائج أشارت وقد

 للدرجة دهشـوا هبـا اخلاصـة التقييم أساليب واستخدام املتعددة الذكاءات السرتاتيجيات وفقاً  سهمتدري
 االختبارات نتائج حتسن على أكدوا كما  االسرتاتيجية، هذه استخدامهم بسبب الطلبة إليها وصل اليت
 ."املاضي يف عليه كانت  عما
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 والذكاء اللغوي )املتمثل يف احلفظ( الذكاء على فقط تركز ال النظرية أن ويري الباحث أنه مبا
 اإلنسان لدى املوجودة الذكاءات مجيع على تركـز )املتمثل يف تطبيق القوانني( وإمنا الرايضي املنطقي

 جلميع الصف داخل انجحاً  تعلماً  وحيقق املشاركة، مـن الطلبة من ممكن عدد ألكب الفرصة يتيح مما
 الطالب. أداء وحتسني تعلملا أهـداف حتقق وابلتايل الطالب

 :املخ يف الكرويني النصفني نظرية : ا اثنيا

 كل  ووظائف للمخ الكرويني النصفني هي طويلة لفرتات سادت اليت املعروفة النظرايت من
 جسم من األيسر النصف يف يتحكم املخ من االمين النصف أن يف علم األحياء املعروف ومن منها

 .اجلسم من األمين النصف يف املخ من األيسر فالنص يتحكم بينما ،اإلنسان

 األمين للنصف متميز بنشاط يتمتعون األفراد بعض أن"( 1٤ :200٤ قرعان،و  جابر) أورد
 على النشاط هذا وينعكس منه األيسر النصف يف متميز نشاط لديهم اآلخر البعض بينما ،املخ من

 ،قرعانو  جابر) د كما أوردهك األفرايوضح سلو  الذي )2( جدول من يتضح كما  ،"األفراد سلوك
200٤: 1٤) 

 األمين النصف األيسر النصف

 .اللغوي اللفظي الشرح يفضل

 .والرتكيز اللغة يستخدم -

 . ً تفصيليا املعلومات يعاجل -

 .املنطقية ابألفكار يهتم -

 .حمسوس تفكري إىل حتتاج اليت األعمال يفضل -

 .فقط واحد عمل على يركز -

 .والتنقيب البحث أبنشطة يهتم -

 .واملنظم املرتب العمل يفضل -

 .احملددة اخلبات يفضل -

 .ابلتفاصيل يهتم -

  ابلغ ابهتمام املشكالت يواجه -

 -.املباشر العملي الشرح يفضل

 .العقلية الصور يستخدم -

 .كلية  بطريقة املعلومات يعاجل -

 .ابحلدس األفكار ينتج -

 تفكري جمرد. إىل حتتاج اليت األعمال يفضل -

 .واحد وقت يف عمل من أكثر يؤدي -
 .والرتكيب التأليف أبنشطة يهتم -

 .بسهولة االرجتال مينحه -

 احملددة غري احلرة اخلبات يفضل -
 .العامة ابألفكار يهتم -

  جدية دون املشكالت يواجه -
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 Learning Style:املتعلمني أمناط وفق التدريس :اثلثاا 

 والنفسية املعرفية السمات من جمموعة" أهنا على التعلم أمناط (٦9 :200٨) ككوج  قد عرفت
 املتعلمون هبا يتعلم اليت الطريقة جمملها يف تشكل واليت (واحلركي ،والبصري ،السمعي) واحلسية

 كما  ،واألساليب الطرق من غريها من وأسرع أفضل بشكل املختلفة الدراسية ابملواد املرتبطة املوضوعات
 ."هلا واالستجابة التعلم بيئة مع تفاعله طريقة ددحت

وحركي، وبصري يصنف بعض علماء النفس الرتبـوي ٔانـماط املتعلمـني املختلفـة ٕاىل: سـمعي و 
 .اً ويضيف بعضهم منطا حسي

الصفات  الـتعلم أبهنـا جمموعـة مـن أمناط" (200٤:1٤ ،جـابر وقرعـان)مـن الً كما عرفت ك
السـلوكيات يف معاجلـة املعلومات واسرتجاعها خـر وختـتص هـذه ختتلـف مـن فـرد ٕاىل ا  والسلوكيات اليت 

 .واليت تؤثر بدورها على طرق التعلم"
 :يلي ما الشائعة التعلم أمناط ومن

 :البصري التعلم منط -

 طريقة جتعل أن شأهنا من واليت ،واحلسية واملعرفية النفسية السمات من جمموعة عبارة عن وهو
 التعلم خبة لفهم البصرية املثريات استخدام على تعتمد اليت الطريقة هي الفرد لدى املفضلة التعلم

 على تعتمد اليت التعليم طرق يفضل التعلم يف البصري النمط ذو فاملتعلم ،التعلم بيئة مع والتفاعل
 اجللوس يفضل جتعله كما  ،واخلرائط التخطيطية الرسوم واستخدام ،املكتوبة املواد التعليمية استخدام

 بوضوح يعرضها اليت التعلم ووسائط املعلم منها يرى أن يتمكن اليت األماكن يف الفصل داخل
 السمعي التعلم منط -

 طريقة جتعل أن شأهنا من اليت احلسية،و  املعرفيةو  النفسية السمات من جمموعةعبارة عن  هوو 
 التعلم خبة لفهم السمعية املثريات استخدام على مدتعت اليت الطريقة هي الفرد لدى املفضلة التعلم

 .التعلم بيئة مع والتفاعل

 املواد استخدام على تعتمد اليت التعلم طريقة يفضل السمعي التعلم منط ذو املتعلم أن ونالحظ
 يف والعمل واحملاضرات، املباشر، الشرحو  اللفظية، والتعليمات الكاسيت، أشرطة مثل املسموعة التعلمية
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لعب  أنشطة طريق عن اآلخرين مع التفاعل يفضل كما  املناقشات، يف واالشرتاك صغرية، جمموعات
 عنها. التحدث طريق عن املشكالت حبل قيامه عن  ً فضال األدوار،

 :احلركي التعلم منط -

 طريقة جتعل أن شأهنا من اليت واملعرفية واحلسية، النفسية السمات من جمموعة عبارة عن وهو
 القيام على تعتمد اليت أو جسمهو  يديه استخدام لىع دتعم اليت الطريقة هي الفرد لدى املفضلة التعلم

 فهم على تساعده بطاقة جيهز أو الرئيسة، املفاهيم يوضح منوذج بعمل القيام مثل اليدوية ابألنشطة
 التعليمية الورشو  ،هبا القيام عليه اليت األنشطة أو ابألعمال، قوائم كتابة  عن  ً فضال املعلومات، تذكرو 
 .ذلك وغري احملاكاة وألعاب املتعددة الوسائطو  الكمبيوتر استخدامو  ،النشط التعلمو 

 :التعلم أمناط يف مناذج

 املتعلمني لدى والتفكري الدافعية إاثرةلعل ما أسهمت به أمناط التعلم بشكل مباشر ومؤثر هو 
 :ذلك يف كبري  دور هلما التاليني النموذجني أنقد توصل الباحث إيل و 

 .(Dunn & Dunn)ودن دن منوذج -1

 .(MAT Model 4.McCarthy) ملكارثي الفورمات منوذج -2

 الطـرق هـذهأهم  ومـن طالب كل  عند التعلم منط لتشخيص طرق عدة هنالك أن واقعوال
 املرحلـة حسـب الـتعلم منـط بتشخيص املستخدمة اانتاالستب أنواع تتعدد حيث ،االستباانت

ٔان هناك عدة سلبيات السـتخدام االسـتباانت يف تشـخيص ٔانـماط الـتعلم ومن هذه  جندو ،هدفةاملست
 ،التحليل والتفسري السلبيات ٔاهنا تستهلك الكثري من الوقت للتطبيق ويتطلـب ذلـك مهـارة خاصـة يف

 ة بشكل صحيح.ٔان الطالب قد ال يعبئ االستبان ومن السلبيات ٔايضاً 
خرى لتشـخيص ٔانـماط الـتعلم اسـتعمال كتابـة اليوميـات كوسـيلة وات األمن األدأيضًا و 
وابإلضافة ،وكذلك فان املعلم يسـتطيع ٔان يسـتخدم املالحظـة لتشـخيص منـط تعلـم الطـالب ،مساعدة

 .لتشخيص منط التعلم أدوات ٕاىل ذلك فان هنالك العديد من املواقع على شـبكة االنرتنـت التـي تعـرض
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 :Cooperative learningالتعاوين التعلم :رابعاا 

 لعملية كثريا  تضيف اليت واملتطورة احلديثة واالسرتاتيجيات األساليب من التعاوين التعلم يعتب
أيضاً روح ،ويضفي املستقبلي تعلمهم يف اإلجيابية املشاركة على ابلقدرة الطالب تزود إهنا حيث ،التعليم

 أتثريات حتقيق يستهدف التعاوين التعلم أن كما  ،ؤثر حتماً ابإلجياب علي الطالباالنتماء للفريق اليت ت
 املهارات مستوى وحتسني ،اجلماعة داخل التقبل تنمية وخاصة األكادميي، التعلم من أبعد تعليمية

 ويبذلون ،التعليم أهداف حتقيق سبيل يف التحدي يقبلون الطالب جيعل حيث واجلماعية، االجتماعية
 ،اجلماعة أعضاء من عضو لكل الذاتية الفعالية من يزيد أنه كما  ،الصعوابت مواجهة يف اجلهد من زيدامل

 نتيجة الطالب لدى مرتفعاً  يف الوصول ألهداف التعلم اإلجناز مستوى يكون أن املتوقع فمن وابلتايل
 .فعاليتهم الرتفاع

من  لم منظمة يف جمموعات صـغرية"التعلم التعاوين أبنه بيئة تع (39 :200٨) نبهانوقد عرف 
الطالب املتباينني يف قدراهتم ينفذون مهام تعليميـة وينشـدون مسـاعدة مـن بعضـهم الـبعض ويتخذون 

م ضت)تعلم يتم تقسيم التالميـذ ٕاىل جمموعـات صـغرية غري متجانسة  أسلوبقرارهم ابإلمجاع وكذلك فهو 
يف حتقيق هدف  أفراد يتعاونون ٦-٤ لواحدةراد اجملموعة ايرتاوح عدد ٔافو  (مستوايت معرفية خمتلفة

 .ٔاهداف مشرتكة"و أ 
ٔان  ٔانه "حىت يكون التعلم تعاوين حقيقي جيب (2002:٨٦)من مرعي واحليلة الً وقد ذكر ك

تضمن مخسة مبـادٔي ٔاساسـية يف عمـل اجملموعـات، وهـي: االعـتماد املتبـادل االجيـايب،التفاعل املباشر ي
شجع، املساءلة الفردية واملسؤولية الشخصية، املهارات اخلاصـة ابلعالقـات بني األشخاص امل

 واملعاجلة اجلمعية" وابجملموعات الصغرية،
 خالله من الطالب يعمل تعلم أسلوب أبنه عاوينالت التعلم "(٧: م2003) حامد وعرف

 أبن ،بعضا بعضهم مع عةجممو  كل  طالب فيها يتعاون ،متجانسة غري صغرية جمموعات صورة يف
 املعروضة املشكالت حـل أو ،املطلوبـة املهـام تنفيذ يف تساعدهم اليت واملعلومات واآلراء األفكار يتبادلون

 املهارات من العديد وتنمية اجملموعة أعضـاء بني املتبادل اإلجيايب االعتماد زايدة إىل يؤدي أنه كما  ،عليهم
 ."املعلم شادوإر  توجيه حتت وذلك االجتماعية
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 إىل الطالب فيها يقسم ،تعلم إسرتاتيجية أبنه التعاوين التعلم" (٨0:م2000) احلصري وعرف
 وأهداف ألهدافه الفرد حتقيق بني ارتباطيه العالقة فيها وتكون ،التعلم لتحقيق معا يعملون جمموعات

 ."لآلخرين أو للفرد سواء للتعلم األعلى احلد إىل للوصول اجلميع ويعمل ،اآلخرين
 أو أكادميية سواء ،الرتبويـة خمرجاتـه إعطـاء فـي التعاوين الـتعلمجناح  أنه لضمان يري الباحثو 
 وهي: " (٦2:م200٤) زيتون ذكرهاقد  ةيرئيس عناصر مخسة توافر فالبـد من ،انفعالية أو اجتماعية

 :اإلجيايب املتبادل االعتماد -1
 عمله عن مسئوال فرد كل  ويكون ،واملكافأة والعمل يقةطر ال يف معا الطالب ارتباط يتطلب وهذا

 وجناح عمل على يعتمد طالب كل  وجناح عمل ألن ،جمموعته يف زمالئه عمل عن مسئوال أو كفرد
 وجناح ،الفردية واملسئولية ،الدافعية ولزايدة ،للكل والفرد للفرد الكل أي ،والعكس جمموعته يف زمالئه
 ،اجملموعة وحجم ،املهمة ونوع ،واألدوار املهام وحتديد ،اإلجيايب املتبادل ادعتماال زايدة من فالبد العمل
 اإلجيايب املتبادل االعتماد ويدعم ،الزمالء بني الرتابط وخلق ،األلفة توفري على يساعد الذي األمر

 .منها املطلوب اهلدف حتقق اليت اجملموعة مبكافأة
  لوجه: وجها التفاعل -2

 االتصاالت لزايدة وذلك أفراد"  ٦ - 2"  اجملموعة حجم خالل من مثلألا التفاعل يتحقق
 ،معا الرؤوس وتقارب للوجه املعبة احلركات خالل من التفاهم وخلق التفاعل وتقوية ،والتفاعالت

 والتفوق النجاح حتفيز يف التفاعل يساعد كما  ،لآلخرين فرد كل  تدعيم يف اإلجيايب التفاعل ويساعد
 تتعدى وقد لدى الطالب الفهم ينمي أنه لوجه وجها التفاعل مميزات ومن ،للتعلم فائدة أكب وحتقيق

 املعلم. من االستفادة هنا استفادهتم
 :الفردية )احملاسبة( املسئولية -٣

 وتفاعل عمل يتكامل حبيث األدوار وختتلف ،فرد كل  عمل وحتديد األدوار توزيع خالل من وتتم
 عمله عن طالب كل  مساءلة وتتم ،اجلماعي اهلدف لتحقيق جهودهم وتنسيق ،املهمة أداء يف األعضاء
 األداء إتقان على درجات ومنحه حمددة إجابة وإعطاء ،بعمل تكليفه أو وسؤاله ،اجملموعة يف كعضو
 وهي ،طالب كل  تعلم مراقبة ويتم بواسطتها للتقييم طريقة الفردية املساءلة وتعد ،رجعة تغذية وإعطاء
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 .التحصيل وزايدة التعلم يمعظلت ضرورية
 الصغري اجملموعات داخل األشخاص بني االجتماعية املهارات -4

 اجملموعة أفراد مفتاحاً إلنتاجية اجملموعة مهارات ومتثل ،التعلم عملية يف الرئيس احملور تعد وهي
 .بوضوح الرأي عن والتعبري اآلخرين آراء احرتام يف وتتمثل سلوك أي مثل تعلمها وميكن

 اجملموعة( تقدم) اجملموعة عمليات -٥

 خالل من واملتابعة للمالحظة اجملموعة إجناز وخيضع ،العمل يف ابملمارسة التعاوين السلوك ينمو
 للمهارات والتطور التحسني هبدف أحرزته الذي التقدم مدى وبيان ،اجملموعة ألداء الراجعة التغذية

 وضرورة اجملموعة يف زمالئه درجات متوسط على اءنب الطالب درجة وحتسب ،للمجموعة التعاونية
 ."العمل عالقات علىظ للحفا اجملموعة إليه حتتاج الذي الكايف الوقت إعطاء

 املهارات ليتشك تسهم بشكل عظيم يف التعاوين التعلم ابسرتاتيجية التدريس أن ويري الباحث
 على والقدرة ،واملشاعر ،األفكار يف اآلخرين مشاركة على والقدرة ابلنفس، الثقة مثل ،االجتماعية

 إجناز حنو اآلخرين توجيه على والقدرة القيادة وممارسة ،بوضوح الفكرة عن والتعبري ،واالتصال ،التفاهم
 خالل من التشارك مهارة على والتأكيد ،وتبادهلا األدوار وتوزيع ،األفراد بني اخلالفات وحل ،املهام

 للمجموعة. واالنتماء ءوالعطا واألخذ والتحاور التعاطف

 اسرتاتيجيات تطبيق يف واملتعلم املعلم أدوار "(1٧3:م199٥) وآخرون ،ديفيد جونسون وفصل
 :وهي مراحل ثالثة خالل من املعلم دور فحدد التعاوين التعلم

 الدراسة حجرة أو التعلم بيئة إعداد فـي املرحلة هـذه فـي املعلم دور ويتمثـل :الـدرس قبـل -
 حجم وحتديد ،بوضوح درس لكل التعليمية األهداف وحتديد ،للتدريس الالزمة األدوات وجتهيز وإعداد

 مجاعات إىل الطالب وتقسيم - املتاحة واألدوار املنشودة املهام على هذا ويتوقف - العمل جمموعات
 اجملموعة فرادأل األدوار وحتديد ،ابملشكالت واملواقف الطالب وتزويد ،مسبقا حمددة مهام ووفق متعاونة

 آلخر. درس من األدوار تلك الطالب يتبادل أن على

 الطالب ومساعدة اجملموعات، مالحظة يف املرحلة هذه يف املعلم دور ويتمثل :الـدرس أثناء
 ،اجملموعة يف طالب كل  إسهامات ومتابعة ،جمموعة كل  طالب تقدم ومتابعة ،املشكلة حتديد على
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 عن واإلجابة الطالب وتوجيه ،املشكلة حبل تتعلق اراتسم وفق التقدم على الطالب وحث
 استمرار هبدف وتنويعها األنشطة تغيري على ومساعدهتم الطالب عن البياانت وجتميع ،استفساراهتم

 وإمداد ،املادة من الطالب متكن حتقيق أجل من التكويين التقومي وإجراء ،ونشاطهم وحيويتهم تفاعلهم
 .العمل تعوق اليت العقبات وتذليل ،سبةمنا راجعة بتغذية الطالب

 اليت العلمية املادة أهداف حتقيق من التأكد يف املرحلة هذه يف املعلم دور ويتمثل :الـدرس بعـد
 على الحظه عما حمددة وبعبارات ووضوح مبوضوعية والتعليق ،منها متكنهم ومدى الطالب درسها

 اليت اجملموعات أو اجملموعة ومكافأة ،اجملموعـات تقويـم نتائـج ويعرض ،مستقبال يقرتحه وما ،اجملموعات
 ."وجه أفضل على مهامها نفذت

 حيث التعاوين التعلم إجراءات يف اتالفعالي حمورو  الرئيسي احملور الطالب فيعد الطالب دور أما
 فيد،يد جونسون) يف الوارد التايل التحديد على وذلك زمالئه مع ابلتعاون التعلم أنشطة جبميع يقوم

 ل:حيث قا( 1٧ :م199٥ ،وآخرون

 كل  لدور طبقاً  واألنشطة التمارين على واإلجابة املوضوع ومراجعة دراسة يف الطالب يشرتك -
 املواد ابستخدام وذلك ،واملعلم األخرى اجملموعات من الصحيحة الراجعة التغذية على واحلصول منهم

 وغريها. والوسائل التعليمية اقور واأل الطالب كتاب  من التعليمية واملصادر واملوارد

أقصى  وبذل املسئولية حتمل من فالبد اآلخرين، وتعلم نفسه تعلم عن مسئول طالب كل  -
 فعال. تعلم لتحقيق جهد

 ويتحاور ويتناقش مهامهم أداء يف اآلخرين ويساعد ومقرتحاته وآراءه أفكاره طالب كل  يعرض -
 ويكتب. ويقرأ ويستنتج وحيل وجيرب ويدرس ويبحث ويستفسر

 وميارس اآلخرين وآراء تعليقات وتقبل مهامه أداء يف النجاح حيقق لكي زمالءه يالحظ -
 على ويتدرب اآلخرين لتشجيع ويستجيب املختلفة الوجه تغريات مع ويتفاعل واهلادفة اهلادئة املناقشة

 .اجليد االستماع
 أبدوار للقيام ا ً مستعد ويكون التعليمية املهام وتوزيع املوضوع لتقسيم طبقا احملدد بدوره يقوم ـ

 ."املشرتك اهلدف لتحقيق وتكاملها اجلهود تنسيق على يساعد أن وحياول احلاجة عند زمالئه
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اليت  التعاوين التعلم جمموعة أعضاء ابألفراد املناطة األدوار" (1٧٦:م199٥) جونسون وحدد
 :وارداأل هذه ومن املتعاونة اجملموعات ألفراد تفصيلها جيب

 أسئلة أي وطرح التعليمية املهمة من التأكد ووظيفته ،اجملموعة إدارة مسئولية يتوىل :القائـد
 إبجراءات املتعلقة مسئوليته إىل ابإلضافة اجملموعة، أفراد على املهام توزيع وكذلك ،املعلم على توضيحية

 والسالم. األمن

 شكل على مناسبة بطريقة تسجيلها زمةالال املعلومات مجع مسئولية يتوىل الكاتب :املسجل
 .تقارير أو جداول أو بيانية رسوم

 لبقية نتائج من إليه توصلت وما جمموعته عمل ويقدم النتائج تسجيل مسئولية يتوىل :املقـرر
 .اجملموعات

 إىل واألجهزة املواد وإعادة النشاط انتهاء بعد املكان ترتيب إعادة يتوىل :الصيانة مسئول
 .ددةحملا أماكنها

 ،وتعزيز تشجيع بعبارات العمل على ويشجعهم اجلميع مشاركة من يتأكد :املشجع أو املعزز
 .إحراجهم ويتجنب اجلميع وحيرتم ،األخرى اجملموعات انتهاء قبل املهمة إجناز على وحيثهم

 ميكن كما  ،واملقرر املسجل مسئولية دمج وميكن وهذا النشاط تنفيذ وقت ضبط يتوىل :امليقايت
 .."طالب ثالثة أفرادها يتعدى ال اليت اجملموعات يف الصيانة ومسئول املواد مسئول دمج

ويري الباحث أن من االسرتاتيجيات اهلامة جداً يف تطبيق التدريس املتمايز هي اسرتاتيجيات 
ن ت العلمية واالجتماعية وكذلك لضماالتعلم التعاوين بشرط أن ُتدار حبرفيه لضمان اكتساب املهارا

هنم يف تويل أدوارهم داخل اجملموعة وهو ما يُطلق عليه )الركوب عدم اعتماد بعض الطالب على أقرا
 اجملاين(.

 :التعاوين التعلم اسرتاجتيات

 بينما ،التعلم وأساليب النماذج من جمموعة علي أنه التعاوين التعلم تنظر بعض األدبيات إيل
 هذه ألهم إبجياز نعرض وسوف ،تدريسية اتيجيةرت إس أنه على األخري األدبيات بعض إليه تنظر

 احلديثة لالسرتاتيجيات بسطامل التعريج مع الثانوية املرحلة طالب تناسب اليت واالسرتاتيجيات األساليب
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 يوجد ال أنه مراعاة مع ،املتمايز التدريس يف واسع بشكل ابألدبيات تستخدم ُ واليت التعاوين ابلتعلم
 وحدة وكل بل دراسية مادة لكل وإمنا ،التعليمية املواقف لكل األفضل اتيجيةسرت اال أو األمثل األسلوب

 علمامل على األكـب العـبء هنا ويقـع ،األفضـل االسرتاتيجية أو األسلوب هناك درس ورمبا لكل دراسية
 ،قهاقيحت يريد اليت األهداف مع تتناسب اليت املناسبة االسرتاتيجية أو األسلوب تاربد أن خيال الذي
 وامليول واالستعداد االهتمامات يف الطالب لتمايز اوفقً  وابلتأكيد املرحلة طالب وخصائص طبيعة ومع

 م(2003) وحامد م(2000) السيدو  م(199٥) وآخرون جونسون يف ورد كما  وذلك،التعلم وأمناط
 .(201٤واملهداوي ) (2009)واحلليسي 

 :املتمايز التدريس تدعم اليت التعاوين التعلم بعض اسرتاتيجيات

 Problem - Based Learning  حل املشكالت .1

 اليت تقريباً  الطريقة بنفس املشكالت حلل النشط املتعلم دور يف الطالب اإلسرتاجتية هذه تضع
 يتعني مث واضحة، وغري معقدة مبشكلة الطالب املعلم يزود حيث،وظائفهم احملرتفون الكبار هبا يؤدي
 صحيحة مصادر على يعثروا وان املشكلة، حيددوا وأن إضافية، معلومات عن يبحثوا أن الطالب على

 ذلك ينقلوا وان ما، حالً  يطرحوا وان احللول، بشأن اقرارً  يتخذوا وأن مناسبة، بطريقة ويستخدموهنا
مث مشاركة حلوهلم مع  احلل من حيث جدواه وإمكانية تطبيقه فاعلية يقوموا وان لآلخرين، احلل

 .ألخرى للفائدةاجملموعات ا

 Group Investigation  يف جمموعات البحث -2

 إىل الصف ويقوم بتقسيم،املعلومات اختيارهم أثناء الطالب املعلم هيوج اإلسرتاتيجية هذه ويف
 النتائج، وتقدمي وتنفيذه، للبحث، التخطيط يف يساعدهم مث الطالب، اهتمامات حسب جمموعات

 هذه تتيح وكمجموعة دور كل طالب داخل جمموعته،م تقييم حبيث يت فردايً  النتاجات وتقييم
 .البحث مواد صعوبة يف التنويع خالل من الطالب استعداد ملعاجلة الفرصة أيضا االسرتاتيجية

 : Questioning Strategiesاملساءل إسرتاتيجية ـ 3

 مصدر دائما موناملعل ويعتب ،شطالن التعليم يف الفقري العمود ابعتبارها األسئلة جدتوُ لقد 
 التحليل أو الفهم يتطلب ما منهاو  ،التذكر يتطلب ما منها ؛املتنوعـة األسئلة فيطرحون ،األسئلة هذه
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 إدراكي مستوى ذات أسئلة إىل تعرضوا الذين بالطال أن إىل الدراسات تشـريو  ،بلـوم تصـنيف حبسب
 إدراكي مستوى ذات أسئلة إىل تعرضوا الذين الطالب أبولئك مقارنة ،مرتفعة نتائج علـى حصلوا ،مرتفع

 ويستفاد ،بالطال تدخل فرص من يزيد ناجح هو الذيال املعلم أن :استنتج الباحث وهنا ،منخفض
 التبـاين تشجيعو  التفكري، أساليب تعليمو  املبكر، التفكري على الطالب تشجيع يف االسرتاتيجية هذه من
 .ب إيل املستوايت العليا يف التفكريل ابلطالحيت نص التفكري عمليات تطويرو  عملياته، فـي

 Five Whys  ملاذا؟ مخاسية إسرتاتيجية -4

 والطالب العميق للفهم الطالب وحاجة املشكلة جـذور عـن للبحـث تستخدم إسرتاتيجية هي
 .املفهوم أو املطلوبة الفكرة أو املشكلة حتديد عند عليا تفكري مهارات يستخدم

 (201٤ ،كما تري )نصر" :اإلسرتاتيجية خطوات
 .صغرية جمموعات أو أقران إىل الطالب قسم -
 املدرب أو احللقي أو الثنائي التعاقب إسرتاتيجية مثل املنظمة االسرتاتيجيات إحدى أخرت -
 جـذر عـن البحث أو معني مفهوم مناقشة أو نص قراءة يكون قد للطالب النشاط قدم -

 .املشكلة
 لزميلـه إجابة كل  بعد نفسه السؤال يكرر مث ؟ بـ ملاذا السؤالءًا مبتد األول الطالب يطرح -

 .تزيد أو تقل فقد العدد بنفس تكون أن ابلضرورة وليس مرات مخس
 .الطريقة نفس وتتم األدوار يتبادالن -
 ".الكتابة يف الطالب يساعد تنظيمي خمطط املعلم يستخدم قد -

 على حتتوي ألهنا خضراء؟ النبااتت دوتب ملاذا :مثال( 201٤ ،"ذكر )املهداوي وقد
 اخلضراء؟ البالستيدات على حتتوي وملاذا .)اليخضور( الكلوروفيل مـن ترتكـب التـي اخلضـراء البالستيدات

 الضـوئي؟ البناء بعملية تقوم وملاذا.التغذية ذاتية حية خملوقات أهنا حيث الضوئي البنـاء بعملية تقوم حىت
 الطاقة؟ على حتصل وملاذا.الالزمة الطاقة على حتصل حىت الغذاء؟ إىل حتتاج وملاذا ءالغذا إىل حتتاج ألهنـا
 ."احلياة قيد على لبقائها الضرورية احليوية والوظائف ابلعمليات تقوم حىت

ويري الباحث أنه يوجد العديد من اسرتاتيجيات التعلم التعاوين تصلح للعمل هبا يف متايز التعليم 
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ياء مثل اسرتاتيجية مخاسيه ملاذا؟ اليت حتث الطالب علي إعمال العقل وكذلك أثناء تدريس األح
املشكالت اليت تضع الطالب يف موقف حيايت ومشكله البد من حلها وجتريب احلل اسرتاتيجية حل 

 وغري ذلك من االسرتاتيجيات الرائعة للتعلم التعاوين.
 Learning Together  معـاا التعلم - ٥

 مناذج أفضل من أنه ويعتقد (Johnson & Johnson) وجونسون جونسون النموذج هذا رطوّ لقد 
 كما ذكر  يسري وهو حتصيلهم مستوايت وحتسني الطالب اجتاهات تنمية يف التعاوين التعلم

 :.التالية اخلطوات وفق (2011،احلليسي)
 ألهدافاو  ،الدراسية للمادة األكادميية األهداف وتتضمن :التعليمية األهداف حتديد -

 .الدرس أثناء عليها الرتكيز جيب اليت التعاونية ابملهارات هتتم اليت التعاونية
 حجم حيدد أن وجيب ،أفراد (٦ - 2) من األمثل احلجم يرتاوح :اجملموعة حجم حتديد -

 حجم يكون أن وجيب ،للمهمة احملددة الزمنية والفرتة التعليمية واملواد املهام طبيعة ضوء يف اجملموعة
 .املناقشة يف واملشاركة العمل من فرد كل  متكن بدرجة صغريا اجملموعة

 القدرات متجانسة غري التعاوين التعلم جمموعة تكون أن يفضل :جمموعات على الطالب توزيع -
 اجملموعة داخل فالتنوع ،واملنخفضة واملتوسطة املرتفعة القدرات الواحدة اجملموعة تتضمن حبيث األكادميية

 الطالب تفكري تطوير إىل يؤدي مما ،املناقشة أثناء بينهم الفكري الرتابط وإجياد التفاعل وثحد يضمن
 .طويلة لفرتة ابملعلومات واالحتفاظ
 فسيحة ممرات بينها تفصل جمموعات هيئة على الدراسة حجرة تنظم :الدراسة حجرة تنظيم -

 وتبادل االتصال لتسهيل ،قاربةتم مساحات وعلى دائرة شكل على جمموعة كل  جتلس حبيث ،للمعلم
 .األخرى اجملموعات إزعاج دون األفكار

 الطالب على ويوزعها التعليمية املواد يعد أن املعلم على جيب :املناسبة واألدوات املواد إعداد -
 للطالب واألدوات املواد توزيع مهمة إسناد وميكن التعليمية، املهمة تنفيذ يف ابملشاركة هلم يسمح بشكل

 جمموعة لكل األدوات من واحدة نسخة املعلم ويوزع ،التعاونية املهارات لديهم تتوافر عندما فسهمنأ
 .استخدامها يف األعضاء مجيع اشرتاك يضمن كي
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 ،معني دور أبداء عضو كل  يكلف حبيث األدوار املعلم يوزع :الطالب على األدوار توزيع -
 يرصد ومراقب ،اجملموعة إسهامات يعزز ومشجع ،تهمناقش مت ملا ملخص على جمموعة كل  حتتوي حبيث
 اجملموعة حتتوي وابلتايل ،املناقشات يسجل ومقرر ،اهلدف إجناز حنو اجملموعة يوجه وقائد ،العمل سري
 هذه تدوير وجيب) املراقب أو امليقايت - مشجع أو معزز - مسجل - مقرر - قائد (أفراد مخسة على

 .األدوار تلك أداء من طالب كل  ليتمكن ،الطالب بني األدوار

 يوضح كما  ،اجملموعة يف طالب لكل املهمة املعلم يوضح :التعليمية املهمة شرح -

 من للتأكد األسئلة بتوجيه يقوم كما  ،الطالب ملساعدة األمثلة ويعطي ،واإلجراءات األهداف
 .التعليمية للمهمة فهمهم

 حتقيق يف مشاركتهم أمهية لطالبه املعلم يوضح أن جيب :املتبادل اإلجيايب االعتماد تكوين -
 .اجملموعة أفراد بقية وتعلم تعلمه عن مسئول طالب كل  أن هلم يوضح كما  ،للمجموعة املشرتك اهلدف

 ،املهمة من معني جزء أبداء اجملموعة يف عضو كل  املعلم يكلف :الفردية املسئوليات حتديد -
 فرد ألي يسمح ال التعاوين التعلم ألن ،اجملموعة يف آخر لعضو عمله يوكل أن عضو ألي ميكن وال

 اختيار خالل من اجملموعة يف فرد كل  أداء حتديد للمعلم وميكن املهام، إجناز يف مسئوليته من ابلتهرب
 .اجملموعة مستوى لتقدير اإلجابة أوراق أحد اختيار أو اإلجاابت لشرح األعضاء أحد

 الفصل لتشمل الواحدة للمجموعة اإلجيابية النتائج ةدزاي ميكن :اجملموعات بني التعاون تنظيم -
 مكافآت إبعطاء وذلك ،الفصل داخل املختلفة اجملموعات بني التعاون من نوع إجياد طريق عن ،كله
 .واإلتقان التفوق معايري إىل وصلوا إذا الطالب لكل

 ويتم ،الدرس بداية يف النجاح معايري لطالبه يوضح أن املعلم على جيب :النجاح معايري توضيح -
 .بغريه الطالب تقارن درجات هيئة على حتديدها من أكثر املقبول العمل مستوى ضوء يف حتديدها

 هبا يلتزم أن جيب اليت املرغوبة السلوكية األمناط املعلم حيدد :املرغوبة السلوكية األمناط حتديد -
 ،األصوات ارتفاع أفراد اجملموعة وعدم عم التعامل عند األمساء واستخدام ،الدرس بداية قبل طالب كل

 اجملموعة يف لزمالئه فرد كل  مساعدة مثل مرغوبة سلوكية أمناط هناك تكون عملها اجملموعة تبدأ أن وبعد
 .هلم بعناية واإلنصات املشاركة على وتشجيعهم
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 تاجملموعا عمل بداية مع الطالب سلوك توجيه يف املعلم مهمة تبدأ :الطالب سلوك توجيه-
 ويتدخل تواجههم اليت املشكالت ليحدد العمل أثناء مبالحظتهم املعلم فيقوم ،التعليمية املهام إلجناز

 الطالب بني اإلجيايب التفاعل من التأكد يف املالحظة هذه تفيد كما  ،املناسب الوقت يف للمساعدة
 .التعليمية األهداف وإجناز للمسئولية وحتملهم

 التعليمات توضيح خالل من املهام إجناز يف طالبه املعلم اعدسي :للطالب املساعدة تقدمي-

 املكافآت وإعطاء املعلومات ومناقشة األسئلة وتوجيه التعليمية املهمة إلجناز الالزمة اإلجراءات ومراجعة
 .اهلدف حتقيق عند

 طالاب هناك أن يالحظ اجملموعات على املعلم إشراف أثناء :املهارات لتدريس املعلم تدخل-
 أمناط واقرتاح املهارات تلك لتدريس يتدخل أن املعلم على جيب وعندئذ التعاونية للمهارات يفتقدون
  .الطالب بعض يؤديها اليت الناجحة السلوكية األمناط إاثبة إىل ابإلضافة فاعلية أكثر سلوكية

 ما خصيل أن على قادرا اجملموعة يف طالب كل  يكون أن جيب الدرس هناية يف :الدرس إهناء
 .إليه توجه اليت األسئلة على جييب وأن درسه الذي للموضوع فهمه توضح اليت األمثلة ويعطي ،تعلمه

 احملددة للمعايري وصوهلم توضح اليت الفردية االختبارات طريق عن :التعلم ونوعية كم  تقومي-
 وسلوكهم يلهمبتحص اخلاصة الرجعة التغذية وتلقي ،درسوها اليت واملعلومات للمفاهيم وتعلمهم
 .التعاوين

 املشرتك للهدف ووصوهلا اجملموعة عمل كيفية  مبناقشة :اجملموعة عمل إجادة مستوى تقومي-
 تقومي ميكن كما  ،ومكافأهتم التعاوين التعلم أهداف حتقيق يف اجملموعات بعض جناح أسباب وتوضيح
  :التايل النحو على طرق بعدة التعاوين التعلم مواقف يف الطالب

 على تقسم مث ،معا اجملموعة أفراد درجات جتمع الطريقة هذه ويف ،األفراد درجات متوسط ادجيإ
 هي عضو كل  ودرجة ،جمموعة كل  يف األعضاء مجيع درجات جمموع حساب .اجملموعة أعضاء عدد

 عةاجملمو  تعمل احلالة هذه ويف ،فردي مشروع يف اجملموعة درجة حساب  .املهام كل  على درجاته جمموع
 كل  درجة هي العمل هذا يف اجملموعة درجة وتكون ،تقوميه ويتم عمل برانمج تقدم أو مقاال أو تقريرا

 ابجملموعة. فرد
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تنمية املهارات ويري الباحث أن اسرتاتيجية التعلم معًا من أهم االسرتاتيجيات وأفضلها يف 
ا الطالب قادراً علي البحث وتنفيذ االجتماعيه لدي الطالب وخاصة يف املرحلة الثانويه اليت يكون فيه

 ائية واملتوسطة.التعليمات واالستيعاب أكثر من املراحل االبتد
 واطالعبعد البحث والقراءة  االسرتاتيجيات التعليمية األخرى اليت تدعم التعليم املتمايز:

يز وجد ٔان هنالك العديد الباحث على العديد مـن املراجـع العربيـة واألجنبيـة التـي تناولـت التعليم املتما
 :االسرتاتيجيات ما يلي ومــن هــذه.من االسرتاتيجيات التعليمية اليت تدعم التعلـيم املتمايـز

 للموقـف اً اجملموعات تبع ٔاساس تشكيلويعتب  :Flexible-grouping اجملموعات املرنة -1

قد يكون ٔاعضاء اجملموعة خمتلفني و أ  ،مي، وقد تكون اجملموعات متجانسـة االهتمامـاتالتعليمي التعلّ 
الفرصة  قد يتيح املعلم ٔاحياانً و أ  ،املعلومـات عـن املوضوع املطروحو يف االهتمامات أ و م أ يف ٔامناط التعلّ 

وتستند هذه اإلسرتاتيجية على ٔاسـاس مهـم هـو  ،للطالب لتشكيل اجملموعات التـي يرغبون العمل فيها
إبرشاد  الطالب ٔانفسهمو جمموعات خمتلفة متعددة ميايزها املعلم أ عضو يف  الفصل هو ٔان كـل طالـب يف
 .وتوجيه من املعلم

 :يلي ما االسرتاتيجية هذه مميزات من " أنه(2٥ :2011) بشارات ويرى

 .القرار اختاذو  ترتيبهو  املكان تنسيق يف التالميذ ملشاركة كبرية  فرصة تتيح -

 .الطالب بني الشلليةو  التكتل متنعو  الفصل أعضاء مجيع بني قرب عن للتعارف الفرص توفر -
 اخلالفات حلو  التفاوض مهاراتو  املختلفة اآلراء تقبلو  فريق يف العمل مهارات الطالب يتعلم -

 .حضارية بطرق

 .اجملموعات تلك خالل من متعددة نظر وجهات من معني موضوع دراسة الطالب يستطيع -

 .آخر موضوع من االدوار تبادل مع اناالقر  تعلمو  تعليم فرص تتيح -

 ".املختلفة اجملموعات يف التالميذ سلوك مالحظة يف املعلم اجملموعات تشكل مرونة تساعد -

 وضوح على يف األساس تعتمد املرنة اجملموعات اسرتاتيجية جناح أن الباحث رىيو 
 أثناء مالحظتهم على مث ،عمللا يف البدء قبل للطالب املعلم يقدمها اليتواملعطيات  املعلومات ودقة

 .ذلك األمر لزم إذا للمساعدة والتدخل العمل،
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 :مثل األخرى االسرتاتيجيات بعض بشارات أورد ولقد

 :Learning Contracts التعلم عقود اسرتاتيجية -2

 وجمموعة املعلم أو ،والطالب املعلم بني واضح حمدد اتفاق عقد يتم ،التعليم عملية يف البدء قبل
 به ويتضح ،للتالميذ مقنع بشكل العملية هذه من الغرض ببساطة فيه يتضح العقد هذا ،الطالب من

 على  ً أيضا ويتفق ،ميارسوهنا سوف اليت األنشطة وطبيعة ،إليها يلجئون سوف اليت التعليمية املصادر
 خطوات هبنفس ليخطو لطالب الطريق تنري االسرتاتيجية هذه فإن وبذلك .وتوقيته التقييم أسلوب
 إعداد مهام املعلم على وتقع ،التعليم لعملية الرئيسي احملرك منه وجتعل ،اهلدف حتقيق إىل تقود حمسوبة

 التعديالت بعض إجراء يتم أن من مانع وال للتالميذ مقنع بشكل وعرضها ،مبسط بشكل العقود هذه
 الدراسية املواد وطبيعة السابقة وخباهتم ميوهلم تراعي واليت املوضوعية، التالميذ نظر وجهات ضوء يف

 بعض وتذليل للتالميذ مساعدات لتقدمي األمر استلزم إذا املعلم تدخل من مانع وال.يتناولوهنا اليت
 وحتمل الذات بقيمة احساس لديهم يولد إمنا املعلم مع اتفاق عقد ملسئولية التالميذ حتمل إن الصعوابت

 .التعليمية العملية يف اإلجيابية ومشاركتهم الطالب ةلديناميكي  ً دافعا ذلك ويكون املسئولية

 من تعلمهم، مسئولية حتمل يف ،فعليا  ً إشراكا الطالب إشراك على العقود اسرتاتيجية تعتمدو 
 إجنازاهتم وتقييم ،الدراسة يف تقدميهم ومتابعة ،معينة زمنية فرتة يف يتعلمونه سوف ما كم  حتديد حيث

 األهداف حيقق حبيث لقدراته مناسبة بسرعة يتقدم ان طالب لكل يجيةرتاتاالس هذه وتسمح .ولأب أوال
 .العقد هناية يف املنشودة

 :أن يتضح انه هكذا"( 201٤:13٨وتقول نصر )

 دراسة يف نفسه على التلميذ يعتمد ضوئها يف والتلميذ املعلم بني مكتوبة اتفاقية هو العقد -
 .الدراسة مبوضوع ةاخلاص املهام ببعض القيام أو معني موضوع

 األهداف حيدد كما  ،العقد أايم من يوم كل  يفعله سوف ما حتديد على التلميذ العقد يساعد -
 .والتنظيمية اإلدارية قدراته تنمو وهبذا املرحلية واألهداف النهائية

 .احلاجة عند املعونة له ويقدم ،التلميذ تقدم متابعة على املعلم العقد يساعد -

 .أخر إىل وقت من ذاته وللتلميذ.آخر إىل تلميذ من وحمتواه عقدلا مدة ختتلف -
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 عن يعرفه ما ومدى واستعداده اخلاصة لسرعته  ً وفقا دراسته يف يتقدم أن للتلميذ العقد يتيح -
 .عليه املتفق املوعد يف عليها املتفق األهداف حيقق أن واملهم ،املوضوع

 يطور أن املعلم وعلى ،الوحدة خالل أو اسيالدر  الفصل خالل العقود استخدام يتكرر قد-
 ".السابق العقد يف التلميذ إلجناز  ً تبعا العقد مستوى

 حىت طالبه بني لالختالفات املناسبة االسرتاتيجية اختيار يف احلرية له املعلم أن الباحث ويرى
 .آخر حتقيقه فما يصلح لتحقق هدف ما قد ال يصلح هنائياً لتحقق هدف املراد اهلدف حيقق

 :Tiered Activities  املتدرجـةاألنشـطة  -٣

املعلمـون التكـاليف املتدرجة لكي يركز مجيع الطالب على نفس املعارف ونفس  يسـتخدمقد 
 املهـارات األساسـية ولكـن وفق مستوايت ختتلف يف الصعوبة، التجريد، والنهايـات املفتوحـة.

تـوفري منافـذ وصـول ذات درجـات ـن مـع ـالب، ولكجلميع الط فمـن خـالل ٕابقـاء نفس النشاط
، يزيد املعلم ٕاىل ٔاقصى حد ممكن من فتتدرج األنشطة من السهل إيل الصعب متفاوتة من الصعوبة

تعتـب و  ،احتمال ٔان خيـرج كـل طالـب مبهارات ومعارف ٔاساسية، ويلقى كل طالب التحـدي الـذي يناسـبه
االحتياجات  ا عنــدما يريــد املعلــم ٔان يضــمن ٔان الطــالب ذويعوبة مهمــة جــداملتدرجــة الصــ األنشـطة

ولكن  يعملون على نفس األفكار األساسية ويسـتخدمون نفـس املهارات األساسية ختلفةالتعليمية امل
 .أبنشطة خمتلفة

 :Choice Board لوحة اخليارات -٤

وهي ٔاداة ممايزة توفر تشكيلة .X-O نسميها بـــما و أ  Tic-Tac-  Toe وهي مشتقة من اللعبة الشهرية
مـن األنشـطة التـي يسـتطيع الطـالب االختيار من بينها لعرض فهمهم، ومثل اللعبة األصلية فإن لوحتها 

 وفكرهتـا ٔان يعمـل الطـالب ضـمن .حتوي تسـع خاليـا، وابلطبع ميكن تعديل عدد الصـفوف واألعمـدة

، الصـف األول هـو األسهل، الصف ا(قطريًـ  وأ  عموديـاً )خالاي لتنفيذ مـا هبـا وا ثالثة جمموعات وخيتار 
 .األوسط ٔاصعب قلـيال، والصـف السـفلي هـو األصـعب وميكـن ٔان يستغرق عدة ٔاايم إلمتامه

يصبح تغيري املهمات مسألة  االسرتاتيجيةمن خالل هذه أنه  "(2011:٨٨ويري احلليسي )
فمن خالل الطلب من الطالب ٔان خيتار عمال مـن صـف معـني مـن صـفوف لوحة  ،رةحتت السيط
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 ،االختيار، فان املعلم يوجهه العمل حنو حاجـة الطالـب ويتـيح يف نفـس الوقـت الفرصة للطالب لالختيار
 ."الباالستعداد واالهتمام بني الط ـروق يفتعتـب لوحـات االختيـار مالئمـة متامـا ملعاجلـة الف

ويري الباحث أن هذه االسرتاتيجية من أكثر االسرتاتيجيات إاثرًة وحتفيزا جلميع الطالب علي 
 املشاركه ملا هلا من شبٍه بلعبٍة حيبها اجلميع من الطالب وغريهم.

 .(Think / Pair / Share): شارك ـ زاوج ـ فـكر ـ ٥

 صياغة من متكنهم عاتضو مو  يف ،فكري بغذاء بالطال إمداد على تقوم سرتاتيجيةهي ا
 وينتظر ،مشـكلة عـرض أو سـؤال بطرح املعلم بقيام وتكون ،أخر زميل مع تشاركيه أو ،فردية أفكار
 ربط خالل من املشكلة عن سريعة فكرة كونواو  فكروا قد الطلبة أن من يتأكد كي  ،وجيزة فرتة املعلم
 يبدأ حيث ،مثىن ،مثىن التجمع الطلبة إىل علمامل يطلب مث ،ابلسؤال املوجودة املفاهيمية العالقات بعض

 التشاور هلذا نتيجةو  ،شريكه نظر وجهة من شريك كل  يستفيد حبيث ،بعضهما مع ابلتشاور طالبني كل
 واإلملام الفصاحة من عال مستوى على يصبحون حبيث ،إضافية معلومات اكتسبوا قد الطلبة يكون

 يسمح املطروحة املشكلة يف صعوبة املعلم وجد إذاو  جوانبها،من مجيع  املطروحة الفكرة حول ابملعلومات
 طالب (٤) اجملموعة أفراد عدد يصبح حبيث أخـرى، ثنائية جمموعات مع ابلتجمع الثنائية للمجموعات

 حمتوى ملراجعة الوقت إعطـاءو  العـدد كبرية  صفوف يف استخدامها إمكانية االسرتاتيجية هذه من ويستفاد
 به أبس ال بكم الطلبة واحتفاظ التعاوين، العمل على ابلتدريب للبدء فرصة إعطاءو  بة،الطل بني املادة

 .املعلومات من
 زيحفـتل اإلسـرتاتيجية هـذه وتستخدم Kaganوقد طّور هذه االسرتاتيجية العامل األمريكي 

 كانـت  كلما  إذ ،لماملع يطلبها اليت املهارات يف التنويع وحسب ،أحياان التكنولوجيا وابستخدام ،الطالب

 .عايل وميثل حتدايً أكثر للطالب املطلوب التفكري مستوى كان  عالية املطلوبة املهارة
 :احلالة دراسات اسرتاتيجية -٦

 الواقعية البيئة يف ابلفعل متواجد عنصر أو ،مفهوم أو موضوع إاثرة على االسرتاتيجية هذه تعتمد
 أبمهية الطالب اقتنع وكلما الدراسة، هذه أمهية إبراز لتبير مناقشة والطالب املعلم بني وتتم ،للطالب

 .الدراسة هلذه محاسهم زاد كلما  ،ذلك
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 :(KWL).....(Know - Want to know - Learned) تعلمت ماذا ـ ستعرف ماذا ـ اعرف ـ ٧
 الطلبة يريـد ماذا معني، موضوع حول مبعلومات الطلبة تذكري على تساعد متهيدية سرتاتيجيةا

 يف الطلبة بتقسيم اإلسـرتاتيجية هـذه تنفيـذ يكونو  يتعلموه، مل وما ،تعلموه ما تسجيل يتمو  يعرفوا أن
 بطاقة إبعداد جمموعة كل  وتقوم جمموعات، إىل تعلمها املراد املهام توزيعو  ،رابعية جمموعات إىل الصف
 األسئلة من ال ً سؤال عمود كل  يتناول أعمدة 3 إىل مقسمة لوحة عن عبارة وهي هبا اخلاصة التعلم
 اجملموعة يف الطلبة يعرفها اليت املعلومات أي( أعـرف) كلمة  األول العمود أعلى يف يسجل حيث .الثالثة
 عن سيعرفوهنا اليت املعلومات أي( ستعرف ماذا) كلمة  الثـاين العمود أعلى يف ويسجل ،املهمة حول
 تبدأ ،تعلموها اليت املهاراتو  املعلومات أي( تتعلم ماذا) الثالث العمود أعلى يف يسجلو  املهمة

 البحث ويبدؤون ،يعرفوها مل اليت املعلومات تدوين مث ،معلومات مـن يعرفونه ما بتدوين اجملموعات
 ويـدونون ،املعلـم وإلـى ،املصـادر إلـى الرجوع خالل من يعرفوهنا ال اليت املعلومات إلـى التوصـل حمـاولني

 من يتأكد كي  اجملموعات بني املعلم يتحرك هناو  تعلمت؟ ماذا عمود حتت إليها واصلتو  اليت املعلومات
 مث ،أفضل تعلما أفرادها حقـق التـي اجملموعـات ويعزز ،األخطاء ويصحح الطلبة، تعلمها اليت املعلومات

 أخر يقرأو  املهمة، نع يعرفوهنا املعلومات اليت األفراد أحد فيقرأ اخلتامية التقارير لتقدمي اجملموعات تلتقي
 أمام اجملموعات مجيع تتحدث هكذاو  تعلموها اليت املعلومات اثلث ويقرأ ،يعرفوها مل اليت املعلومات

 .الصـف طلبـة مجيع
 الطلبة توقع املطلوبة وتطوير للمادة السابقة املراجعة يف االسرتاتيجية أمهية هـذه ويري الباحث

واعتمادهم علي أنفسهم وحتمل  االتصالو  البحث مهارات نيحتسو الذايت،  التقومي على ومساعدهتم
 املسؤولية مع املعلم.

االسرتاتيجيات األخرى اليت ميكن استخدامها يف بعض "( 2011:92وقد ذكر احلليسي )
التدريس املتمايز منها احملطات واألجندات والتعليم املركب والدراسات املداريه وفيما يلي سأتعرض 

 لتعريف كل منهم:

هي ٔاماكن خمتلفة يعمل الطالب فيها على مهمات خمتلفـة يف وقـت  :Stations احملطات -٨
 .املوضوعات الدراسية ـذه احملطـات مـع الطـالب مـن مجيـع األعـمار ويف مجيـعواحـد وميكـن اسـتخدام ه

 وهي تسمى ٔايضا جبدول األعمال واألجندة هـي قائمـة :Personal Agendas األجندات -9
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ٔاجندات  تتشابه وختتلـف.ملها يف وقت حمددشخصية للمهمات اليت يتعني على طالب معني ٔان يستك
 .البنود املدرجة فيها ومستوى الصف كله من حيث العناصر أ الطالب على 

هو ٕاسرتاتيجية غنية مت تطويرها للتعامل مـع  :Complex Instruction التعليم املركب -10
 .ولغواي اً وثقافي ـً اة املختلفة اليت توجد ابستمرار يف الصفوف غري املتجانسة أكادميياملستوايت األكادميي

تعتـب الدراسـات املداريـة ٔاحبـاث مسـتقلة تستغرق  :Orbital Studies ملداريـةالدراسـات ا -11
م ب موضوعاهتخيتار الطال عموما ثالثة ٕاىل ستة ٔاسابيع وهي تدور حول جانـب مـا مـن جوانـب املنهـج

اخلبة عن املوضوع املعلم الكتساب مزيد من  اخلاصة للدراسات املدارية ويعملون بتوجيـه وتـدريب مـن
  ".واىل عملية التحول ٕاىل ابحثني مستقلني

يف ضـوء  االسرتاتيجيةٔان اختيار " (1٤٤: 200٨)ا خرون و ولقد ٔاشارت كوجك 
ة املعلم، عالوة على مـدى ابط العلمية اليت تعكس فكر وخب املتمايز خيضع جملموعة من الضو  التعلـيم

خـتالف املتواجـد بيـنهم، كـذلك وضـوح األهـداف التعليمية، ورصد معرفته خبصائص تالميـذه وطبيعـة اال
مهارات عند تطبيق  اإلمكاانت املتاحة، وحتديد الزمن املناسب، ابإلضافة ٕاىل ما يتقنه املعلـم مـن

 "ت املختلفةاالسرتاتيجيا
 إجراءات التطبيق للتدريس املتمايز

توظيف  أثناءقد ذكر الشقريات جمموعة من اخلطوات املقرتحة ميكن ٔان يسـتعني هبـا املعلـم 
 التعليم املتمايز يف عمله: اسرتاتيجية
 عمـل تالئـم املسـتوايت الثالثـة مـن وأساليب أنشطةقائمة على  خطة مدرسية إعداد -1

واملتوسـطني والضـعاف، حبيـث تكـون نتاجـات الـتعلم واضـحة، واملخرجات املتوقعة  ملتفـوقنيالطلبة؛ ا
 :ويراعـي يف اخلطـة الدراسية ما يلي .مالئمة وأدواتهحمددة، واسرتاتيجيات التقومي 

ٔان تتنوع األهداف حبيث يكون بعضها ذي مستوايت متدنية كاملعرفة والفهم، وتناسب  -
مو بعضها ٕاىل مسـتوايت عليـا كالتحليـل والرتكيـب والتقـومي لتناسب فئة ف، ويسالضعا البطال

 .املتفوقني

ٕاسـرتاتيجية التعليم  تنويع اسرتاتيجيات التعليم حسب اهتمامات األطفال حبيث يوظف ٔاحياانً  -
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الئم قدراهتا املباشر ؤاحيانُ ٔاخرى اسرتاتيجيات متقدمة مثل حل املشـكالت، ويكلـف كـل فئة مبا ي
 حبل مشكلة وما ٕاىل ذلك.ة فيكلف فئة بعمل مشروع وفئة ٔاخـرى أبنشـطة يدويـة، وفئـة اثلثـ

 الذي يالئم قدرات ٔافرادها.تنويع املخرجات املتوقعة، حبيث يقبل من كل فئة اإلجناز  -
 كـل فئـةاملالئمة لكل فئـة مـن الفئـات الـثالث، وتكليـف   التدريس اسرتاتيجيةحتديد  -2

، فمن األطفال من يتعلم من خـالل التفاعـل الصـفي النشط القائم أفرادهاابلقيام بنشاط يالئم ميول 
الرسم وما و ٕاىل التمثيـل وا خرون ٕاىل اللعب أ على العصـف الـذهين وحـل املشـكالت، ومـنهم مـن مييـل 

 .شابه ذلك

 .إبشباع حاجاته لب، وملا هو كفيلملا يعرفه كل طا واملهام تبعاً  تنويع األنشطة -3

 ، لتحديد مواضع الضعف، هبـدف متابعتهـااحلني واالخربني  اختبار تشخيصي إجراء -٤
 وعالجها.

اخلطوات اليت ميكن من خالهلا تطبيق التعليم املتمايز وهي " (32٨: 200٨)عطية وذكر 
 كالتايل:

املتمايـز هـو ٕاجـراء عمليـة تقـومي تستهدف  التقومي القبلي: ٕان ٔاول خطوة مـن خطـوات التعلـيم-1
الشخصية، حتديد ٔاسلوب  املعارف السابقة، حتديد القدرات واملواهب، حتديد امليـول واخلصـائص حتديد

 لم املالئم وحتديد اخللفيات الثقافية.التع
 ء كـلتصنيف الطلبة يف جمموعات يف ضوء نتائج التقومي القبلي على وفـق مـابني ٔاعضـا -2 

 .جمموعة من قواسم مشرتكة
 حتديد ٔاهداف التعلم. -3
 .اختيار املواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم ؤادوات التعليم -٤
 البيئة التعليمية بطريقة تستجيب جلميع اجملموعات.تنظيم  -٥
 اجملموعات.و اختيار اسرتاتيجيات التدريس املالئمة للطلبة أ  -٦
 موعة.ليت تكلف هبا كل جمحتديد األنشطة ا -٧
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 ."ٕاجراء عملية التقومي بعد التنفيذ لقياس خمرجات التعلم  -٨
خطوتني  املتمايـز هـو عمليـة مكونـة مـنٔان التعلـيم " (٧:  2002)Heacox  وذكرت هيـاكوكس

 :ومها

 .تنويع اخلطط التعليمية احلالية اخلاصة بكو حتليل درجة التحدي  :اخلطوة األوىل
 تصميم مداخل جديدة للتعليم كاستجابة حلاجات الطـالبو : تعديل وتكييف أ يةالثان اخلطوة

 ."واهتماماهتم وتفضيالهتم التعليمية
التمايز يبدأ من إعداد اخلطة والتحضري للدرس ويستمر عند دخول الفصل ويري الباحث أن 

قدمة للمجموعات وكذلك ميتد للختام والتقومي فلكل
ُ
جمموعه تقومي خمتلف عن  بتمايز االنشطة امل

  األخرى مبا يالئم أهدافها.
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 التفكري اإلبداعي :املبحث الثالث
 متهيد:

 يفكر، ال إنسان يوجد فال فطرية، إنسانية غريزة لنفكر ونتأمل فالتفكريخلقنا هللا تعايل وأهداان العقل 
 احلركـة هـذه تفقـد وقـد ة،غائيـ ال عشـوائية حركـة إىل تضطرب أن وميكـن العقـل، حركـة فالتفكري هو

يصــل  منظمــة خبطــى فيســري صــحيحة ومنهجيــة طريــق علــى تســتقيم أو اهلـوى، عليهـا فيسـيطر وجهتهـا،
 .وراءه من املنشــودة الغايــة إىل هبــا

 علالتفا خالهلا من يستطيعون االسرتاتيجيات من مبجموعة األفراد لتزويد مصدراً  التفكري ويعد"
 من وهو ،(٥ :2003 ،وآخرون اهلادي عبد نبيل) "أفضل بشكل إليها ينتمون اليت البيئة مع والتعامل

 األشياء ملعاين تعقيداً  وأكثر جمردة مستوايت إىل الوصول خالهلا من نستطيع اليت النفسية العمليات أرقى
 اليت الصعوابت على للتغلب وذلك ،واألحداث األشياء هذه بني املوجودة والعالقات واألحداث

 .تواجهنا
 من أفضل نتائج نريد حني ونفكر ،بنتائجنا جناحنا ويرتبط ،ابلتفكري ملزمون حنن احلقيقة ويف"

 السيما ابلتفكري يرتبط الصحيحة القرارات اختاذ أن يعين وهذا.تفكري دون من عليها حنصل اليت تلك
 (٦ :2003 ،العديين عبده) "اإلبداعي التفكري
 :وضرورته كريتفال تعريف

 .شيء يف اخلاطر إعمال: لغة التفكري
 .الفكر والفكرهقال اجلوهري التفكري هو التأمل واإلسم هو 

وفكر ؤافكر وتفكر وهو  ،ءيٕاعمال النظر ًف الشً  :" الِ فكر :طيوقال صاحب القاموس احمل  
 (ب فكر، اب30٧، ص 10لسان العرب، ابن منظور، ج) كث ر الفكرة  :ف كر ،فك ر كسك ت

 حماولــــة يف مـــنظم، لبشـــك يتصـــرف مــرن، هـــادف عقلـــي نشـــاط كــل:الرتبـــويني عنـــد التفكــري"
 منهج ابستخدام عليهـــــا، واحلكـــــم هبــــا والتنبـــــؤ املختلفــــة املختلفـــــة الظــــواهر وتفســـــري املشــــكالت، حلـــــل
 قوانني إىل للوصول حماولـة يف للتجريـب خيضـعها وقد والتحليل، الدقيقة، ابملالحظة وهلايتنا معني

 (.1٤ :2012بكار) "ونظرايت
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 :ضرورة التفكري

 األمم فأمهيــة أمــة، ألي احلقيقيــة للثــروة الســبيل أنــه يف حيويــة التفكري كضرورة أمهيــة تكمــن
 املشكالت حـل وتعلمهـا الضـرورات، قيـود مـن ختلصـها الـيت بنـاءةلا األفكـار كمية  يف يكمن ودورها
 .تسلكها اليت العقل دروب وإبصار

 :التفكري ألنوع التايل التصنيف "(1٨2-1٨1: 2012) عاذرة أبو أوردت وقد
 التطبيق، ،املالحظة والتفسري، االستيعاب واالستدعاء، )املعرفة على ويشمل: أساسي تفكري -أ
 .(...املعلومات، تنظيم التلخيص، التصنيف، املقارنة،

 التفكري ،اختاذ لقرار ،حل املشكالت ،اإلبداعي ،الناقد)التفكري  :التفكري املركب مثل -ب
 أو التوفيقي التفكري التسلطي، التفكري اخلاريف، التفكري املعريف، التفكري املنطقي، التفكري العلمي،
 (.املساير

 (".والتقومي ،واملراقبة ،التخطيط( على ويشمل املعريف التفكري فوق -ج

 .مثال غري على اخرتعته: الشيء أبدعت: العرب البن منظورلغة كما ورد يف لسان  :اإلبداع

 .أحد إليه يسبقه مل الذي احملدث أو املنشئ :واملبدع

 :االصطالحي اإلبداع تعريف

 .جديدة تنظيمات أو تركيبات تكوين على القدرة بـ :" هافل"  يعرفه
 يف العادي التسلسـل مـن االنشـقاق علـى بقدرته الشخص يبديها اليت املبادرة بـ :مسبسون ويعرفه

 .خمالفة كلية إىل التفكري
 يسبق مل أشـياء بـني عالقـات إجيـاد علـى القدرة عن التعبري هي اإلبداعية العملية: مسيث ويعرفه

 .عالقات بينها أن قيل أن
 مبواطن والوعي للمشكالت حتسس عملية االبداع ن"أ Torranc) 1993) توارنس يرىو 
 الفرضيات وصياغة احللول، عن والبحث املعلومات، يف والنقص االنسجام وعدم والثغرات الضعف

 ."لآلخرين النتائج توصيل أو ونقل تعديلها أو صياغتها واعادة واختبارها
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 "يدجبد اإلتيان عملية"  بـ (201٤:٨والعدلوين) السويدان ويعرفه
 القــدرة الشيء املألوف بطريقٍة غري مألوفة والعكس أو هوهو التفكري يف  :بـــأنه ويعرفه الباحث 

 .مبعثرة متنــاثرة أشــياء بــني جديــدة عالقــة إجيــاد أو اجلديــد، ابتكــار علــى

 :اإلبداع أمهية

 أكثر علـى إليـه احلاجـة يفـنتص ميكـن إذ احليـاة، ضـرورات مـن يف كونـه اإلبداع أمهية تكمن
 :خالل من صعيد من

 .الذايت الرضا على واحلصول الفردية اإلنسان شخصية لبناء مهم اإلبداع.1
 .الغامضة األشياء لتوضيح مهم اإلبداع.2
 .بداعابإل مـــــرتبط املســـــتوايت علـــــى كافـــــة واالزدهـــــار التقـــــدم ألن مهـــــم اإلبـــــداع.3
 .للمشاكل املناسبة احللول إجياد على قادر ألنه مهم اإلبداع.٤
 .األهداف لتحقيق وتوظيفها جديدة عالقات إجياد على قادر ألنه مهم اإلبداع.٥

 :اإلبداع خصائص

 :خالل من اإلبداع خصائص( "201٤:2٦والعدلوين،  السويدان) يلخص
 .اجلديد اكتشاف على القدرة.1
 .آخر جديد بشيء للخروج والقدمية اجلديدة قاتالعال بني الربط.2
 .اإلبداع خيدم الذي ابلقدر إال اآلخرين من األخذ عن اإلحجام.3
 .اآلخرين نظر عن خمتلفة زاوية من لألمور النظر على القدرة.٤
 .احمليطة البيئة يف والنواقص التناقضات مالحظة على القدرة.٥
 .فقط للمبدع ابلنسبة جديداً  ونكي أن يكفي بل لآلخرين اجلدة تشرتط ال.٦
 ".به مسّلم هنائي ال جترييب نظري علم اإلبداع.٧
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 :اإلبداعيالتفكري 

ك الكثري من السمات واخلصائص املرتبطة ابلقدرة على اجياد أو عمل شيء جديد اليعين "امت
 Lee) ,  200٥: 19٤) من نوعه"

 اإلبداعيالتفكري ويعرف 
يف تفكري فريد من نوعه بسبب رغبة جوهرية يف اجياد شيء  صاألشخا"يعب عن اخنراط  أبنه

عملية ذهنية تؤدي اىل التغيري "أبنه  اإلبداعيكما يعرف التفكري   ،"جديد يليب احلاجات بطريقة أفضل
حبش، ) "يف العمل والقدرة العالية على حتقيق أمر ما واالستمرارية، وتتضمن الدافعية واملثابرة األفضلحنو 

200٥). 

 هو عملية توليد وتطبيق افكار وخلق طرق جديدة اإلبداعيني يرى الباحث أن التفكري ح يف
 الفرص واستغالل ،جديدة يف العمل ذات جدوى اقتصادية وفنية جماالتتقدمي اخلدمات وابتداع ل

  ل.از العمجنإل الالزمةوتقليص املدة الزمنية 
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 : قدرات التفكري اإلبداعياملبحث الرابع
 اعتبارها ميكـن إدراكيـة معرفيـة عمليـات" أبهنا التفكري قدرات( ٧٤ : 200٧) دواج أبو يعرف

 ".التفكري بنية يف أساسية لبنات مبثابة
 قدرات أبربع Torrance)19٦٥ :٥) تورنسو  Feldhusen) ,19٨٤ :33)يسن هفيلد وحيددها

 Fluency Skill) .والتفاصيل ،واألصالة ،واملرونة ،الطالقة هي

 لطالقة:أوالا ا
 عدد أكب استدعاء على القدرة :هي الطالقة أن Torrance & Jach) 19٨٤) تورانس يرى

 .حمددة زمنية فرتة يف وذلك ،معني مثري أو ما مشكلة جتاه االستجاابت من ممكن

 جديدة بطرق التفكري أجل من تستخدم اليت املهارة تلك"  :أبهنا (200٦:٤٥: وعرفها )سعادة
 مـن وفريـدة عادية غري واستجاابت ،واضحة وغري ذكية أفكار أجل من ؛استثنائية أو مألوفة غيـر أو

 ويف ،كثرية أفكـار علـى احلصول أجل من ؛حبرية تنساب األفكار جتعل اليت املهارة تلك أهنا أو ،نوعها
 " ممكن وقت أسرع
 :الطالقة قياس

 ) 21 :م19٨٧) زيتون أورده ما منها خمتلفة أبساليب الطالقة وتقاس"

 .واحد نسق يف كلمات  إبعطاء التفكري؛ سرعة.1
 .معينة متطلبات وفق األفكار؛ تصنيف.2
 .معينة بكلمة ترتبط كلمات  إعطاء على القدرة.3
 "املعىن. ذات والعبارات اجلمل من ممكن قدر أكب يف الكلمات وضع على القدرة.٤
 :الطالقة مكوانت

 أربعة وجود أظهرت Guilford جيلفورد حبوث أن" (1٨2 :م2000) والبـواليز املعايطة ذكر
 ".الرتابطية الطالقـة ،التعبريية الطالقة ،الفكرية الطالقة ،اللفظية الطالقة :هي الطالقة من أنواع
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 Word Fluency  اللفظية الطالقة -أ

 يف تكاللقطا  التعبيـر وحـدات أو ،املنطوقـة اللغـة يف تستخدم أبهنا (م200٧) جـادو أبو يرىو 
 .وتركيبها بنائهـا يف معينة شروط وفق الكلمات إنتاج أو توليد بسرعة وتقاس ،التصوير لغة

 Ideation Fluency  الفكرية الطالقة -ب

 نوع عن النظر بغض ،حمدد وقت يف األفكار من ممكن عدد أكب ذكر على الفرد قدرة وهي
 .هافي الطرافة أو ،اجلدية جوانب أو ،األفكار هذه مستوى أو

 Expresstional Fluency  التعبريية الطالقة -ج

 وصياغة ،معني ملوقـف واملالئمـة ،املتـصلة الكلمـات فـي الـسريع التفكري على الفرد قدرة وهي
 األفكار عن التعبري على القدرة"  أبهنا (1٦0:م200٧) جادو أبو يرى كما  ،سليم بشكل األفكار
 ومالئمـة بغريهـا متصلة فيها تكون بطريقة عنها للتعبري الصور أو ،كلمات  يف صوغها وإمكانيـة ،بـسهولة

 مـن ممكن عدد أكب يف الكلمات وضع على الفرد قدرة إىل التعبريية الطالقة تشري عام وبشكل هلـا
 ."والعبارات اجلمل

 Figural Fluency    األشكال طالقة -د

 األمثلـة مـن لعـدد الـسريع رسـملا على القدرة تعين" أهنا( 1٦0:م200٧) جادو أبو يرى

 ."بصري أو وضعي ملثري االستجابة يف التعديالت أو والتفصيالت
 .املعىن متكاملة بطريقة الفكرة تقدمي وسهولة ،العالقات إكمال على الفرد قدرة ويري الباحث أهنا

 :الطالقة لقدرة الرتبوية التطبيقات

 أن خالهلا مـن للمعلـم ميكـن اليت الرتبوية التطبيقات بعض" (1٦1:م200٧) جادو أبو ذكر
 .الدراسي املنهاج خارج ،الدراسي ابملنهاج العالقة ذات الطالقة قدرة بتنمية يقوم

 ،النقال اهلـاتف جهـاز وسـلبيات إجيابيات هي ما :مثل من ،التشعبية األسئلة بعض مثال طـرح
 ،الفقارايت موضوع حول املهمة للكلمات  ً قاموسا أنشئ ،األجزاء فيها  ً مبزا الزيتون لشجرة صورة ارسم

 ."اخل.... الفارغة الكرتون علب استخدامات هي ما :قبيل من أسئلة ،اخل..،العوملة أو
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 Flexibilityاثنياا املرونة: 

 خمتلفة أنواع إىل تنتمـي أفكار إنتاج سرعة على القدرة أبهنا" (19٦٧:133) جليفورد يعرفها
 الفرد قدرة" (٦٨:م2000) احلارثي يذكر كما  متثل فاملرونة "، معني مبوقف بطترت اليت األفكار من

 ."ما مشكلة حل يف تفكريه منحىن تغيري تعوق اليت العقلية املعوقـات علـى التغلب

 خمتلفة اجتاهات فـي التفكيـر علـى الفرد قدرة :أبهنا" (Torrance,1971:57) تورانس عرفها كماو 
 وكذلك ،األفكار مـن متعددة  ً أنواعا إنتاجه يشمل أن على ،االستجاابت من خمتلفة فئات تتضمن
 ."اإلسرتاتيجيات مـن جمموعـة واسـتخدام ،آخـر إلـى مـدخل من تفكريه حتويل إمكانية

 ،القدمية ابألفكار حيـيط الـذي الـذهين اجلمود كسر  هي املرونة أبن" (200٦:٦0٤) القال يرىو 
 وصفه كما  البشري والعقل ،السلوك تعـديل يـتم حيـث ،وامليـول االجتاهـات ريـتغ إلـى يقود بدوره وهذا
 ."خمتلفة أمناط فـي تتشكل أن للمعلومات تسمح صاحلة بيئة أبنه بونو دي

 وإنتاج لتوليـد اسـتخدامها ميكن اليتأو القدرة  املهارة تلك :أبهنا (م200٦) سعادة وعرفها
كذلك و  التفكري، اجتاه وتغيري األمناط هذه نقل على القدرة وتنمية ،كريالتف من متنوعة أصناف أو أمنـاط

 مـن واالنتقـال ،التفكيـر اجتاه وتغيري األمناط هذه نقل على القدرة وتنمية التفكري عمليات من االنتقال
 اليت ارةهامل تلـك أهنـا أو ،متفاوتة بطرق األمور وإدراك الفعل ورد االستجابة إىل العادي التفكري عمليات

 .خمتلفة بطرق فهمها أو األشياء فعل فيها يتم

 القدرة وهـي ،الفرد هبا أييت اليت األفكار اختالف أو تنوع هبا يقصد املرونة أن الباحث ويرى
 .الروتينيـة واحللول األفكار نوع من ليست ،متنوعة أفكار توليد على
 :املرونة أنواع

 تكيفية وتلقائية " ) ٥٨ ـ ٥٧:م1990) خريهللا رمهاكذ  كما  ومها ،املرونة من نوعان هناك "

 Adaptive Flexibility  التكيفية املرونة -أ

 مشكلة حـل إلـى خالهلـا من ينظر اليت العقلية الوجهة تغيري على الفردالطالب أو  قدرة وهي
 إىل حيتاج الفرد نأل ؛تكيفية وتسمى ،العقلي للتـصلب املقابـل املوجـب الطـرف تعتبـر أن ميكـن ،حمددة
 احملددة املشكالت نوع يف ذلك ويظهر الناجح احلل مع يتفق ،السلوك يف مقصودوتطوير  تعديل
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 .وغري تقليدية عادية غري  ً حلوال وتتطلب ، ً دقيقا  ً حتديدا

 Spontaneous Flexibility  التلقائية املرونة -ب

 الشخص فيعطي ،املوقف يتطلبهـا ضـرورية ـةحاج دون الفـرد عنـد تظهـر التـي املرونـة إلـى وتشري
 عن مييزها ما وهذا ،متنوع عدد إلـى تنتمي إمنا ،واحدة فئة إىل تنتمي ال اليت االستجاابت من  ً عددا
 األخرى. الطالقةأنواع 

 :املرونة لقدرة الرتبوية التطبيقات

 أن خالهلا مـن مللمعلـ ميكن اليت الرتبوية التطبيقات بعض "(1٦2:م200٧) جادو أبو ذكر
 .املرونة قدرة بتنمية يقوم

 والتـي املفيدة األخرى االستعماالت من ممكن عدد اكب أذكر ،الكتابة يف القلم يستعمل :مثال

 االستعماالت من ممكن عدد أكب لدو  ،البناء يف الطوب حجر يستعمل ،مألوفة غري استعماالت تعتبها
 أكب ولِّد ،الطعام وتناول للكتابة الطاولة تستعمـل مألوفة غري التاستعما تعتبها واليت املفيـدة األخرى

 ."مألوفة غري استعماالت تعتبها واليت ،املفيدة األخرى االستعماالت من ممكن عدد

 :Originalityاثلثاا األصالة 
 غري أفكار إنتاج على القدرة أبهنـا" ), (Torrance,1971:59) 133:19٧) جيلفورد يعرفها

 ."ةمألوف

 التقليدية وحلـوهلم به احمليطني أفكار تكرار عدم على القدرة :أهنا" (2000:٤2) شهاب ويرى
 ."األفكار يف والتجديد االنفراد تتضمن بذلك فهي ،للمشكالت

 ".ذاته اإلنسان من تنبع واندرة ،عادية غري جديدة استجابة"( ٦9:م2001) احلارثي ويعرفها
 التفكري أجل من تستخدم اليت املهارة تلك هي"  أبهنا) (٤٥:م 200٦) سعادة عرفها كما

 عاديـة غيـر واستجاابت ،واضحة وغري ذكية أفكار أجل من استثنائية أو مألوفة غري أو جديدة بطـرق
 أفكار على احلصول أجل من حبرية تنساب األفكار جتعل اليت املهارة تلك أهنا أو ،نوعها من وفريدة
 ."ممكن وقت أسرع ويف كثرية
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 ،متوقعه غيـر بطـرق ؛املـشكالت وحل ،العادية غري األفكار إنتاج على القدرة يف تتمثل وبذلك
 ،واحلارثي ،تورانس ،جيلفورد) من كال  اتفاق يتضح سبق مما، شائعة غري أبساليب األشياء واستخدام
 .سعادة() ذلك يف وخيتلف ابلقدرة األصالة تعريـف علـى (وشـهاب

 تلـك نوعية على تعتمد ما بقدر ،األفكار من الكم على تعتمد ال الةصاأل أن الباحث ويرى
 لـديهم التفكري أصالة تشجيع خالل من للمتعلمني االبداعي التفكري تنمية للمعلم وميكن ،األفكار
 مسألة أو مـا ملـشكلة املمكنـة احللول وضع على احلث خالل من األفكار وتفرد جتدد بتشجيع وذلك

 .أفكار من يصدرون وما ،النظر وجهات يعمج تقبل مع ما
 التتابعـات يف التفكري خالل من األصالة تقدير ميكن أنه" (٧0 :2001) احلارثي ويذكر

 ."عليه املرتتبة والتوقعات األفكار وتوليد ،ما حلدث املستقبلية
 تلك هي ،بشكل صادق األصالة عن الكشف خالهلا من ميكن اليت األسئلة أن الباحث ويرى

 .تقليدية عادية وجديدة مل يسمعها الطالب من قبل ألشياء مثرية استعماالت إجاابهتا حتمل اليت األسئلة

 :األصالة لقدرة الرتبوية التطبيقات
 :األصالة لقدرة الرتبوية التطبيقات من" (1٦٥ -1٦٤ :م200٧) جادو أبو يف ورد

 .؟"الطريان من الفرد متكن لو حيدث االطيور؟ ماذ لغة فهم من اإلنسان متكن لو حيدث ماذا :مثال
 :األصالة قياس

 :طريق عن" (2٤:م19٨٧) زيتون ذكر كما  األصالة قياس ميكن
 حمـددة مواقـف أو ملشكالت مقبولة استجاابت تعتب واليت ،الشائعة غري االستجاابت كمية  -1

 .مثرية
 ،طريفة عنـاوين يـذكر نأ الفـرد مـن فيهـا ويطلـب ،القصرية القصص لبعض عناوين اختيار -2

 ."معني شكل أو بصورة القصة استبدال احتمال مع ،حمدد وقت يف ؛يستطيع ما بقدر غريبة أو

 Elaboration  التفاصيل: :رابعاا 
 أو الفكـرة حتميـل أجـل من تستخدم اليت املهارة"  تلك أبهنا (٤٦: م200٦) سعادة يعرفها
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 أكثر وجعلها ،العادية أو االسـتجابة ،البـسيطة الفكـرة تفـصيل فـي ـةواملبالغ ،وزخرفتهـا ،العقليـة العملية
 تفصيالت إضافة عن عبارة إهنا أو ،وتوضيح إبسهاب معناها عن التعبري طريق عن ؛ودقة  ً ومجاال فائدة

 ".املطروحة األفكار أو للفكرة جديدة
 يستطيع الذي الفرد أبنه التفاصيل على القدرة ذو املبتكر الفرد" (2٥: م19٨٧) زيتون ووصف

  ً بـسيطا  ً خمططا أو بسيطة فكرة يتناول أن ميكنه كما  ،تفاصيله حيدد مث  ً عمال أو فكرة يتناول أن
 ."عمليا كونه  إىل تؤدي اليت خطواته ورسم ،بتوسيعه يقوم مث ،ما ملوضوع

 أن عونيـستطي أبهنم ابلتفاصيل يهتمون الذين التالميذ" (3٤: م1990) الكناين وصف كما
 لكي ؛ويزخرفوهنا بـسيطة فكـرة يتنـاولوا أن يـستطيعون وهم ،تفاصيله حيددون مث  ً عمال أو فكرة يتناولون
 ".مفصلة رسومهم وتكون ،وخيالية جذابة تبدو جيعلوهنا

 كيف يتم تنمية قدرات التفكري اإلبداعي؟
 :منها والتـي ،املختلفة تدريسلا واسرتاتيجيات طرق خالل من طرق بعدة االبداعي التفكري تنمية يتم

 Pictorial Riddles  الصورية األلغاز .1

 واحليويـة النـشاط بعـث يف كبري   ً دورا الصورية األلغاز تلعب"  (٥1٦:م2001) زيتون ذكر

 تغيري ويـتم ما شئ أو ما لظاهرة أكثر أو صورتني عرض يتم حيث ،وإاثرة متعة أكثر التعلم فتجعل
 تعرض حبيث العكـس يـتم أو ،الصورتني بني االختالف أوجه عن السؤال مث الصورتني إلحدى بسيط

 غري ظاهرة أو متوقعة غيـر أحـداث عن صور عرض يتم كما  ،بينهما التشابه أوجه ويطلب صورتني
 ".ذلك إىل أدت اليت األسباب عن ويسأل ،مألوفة

 Science Gams  التعليمية األلعاب .2

 مـن الطفل به يقوم ،موجه غري أو موجه حر نشاط"  عابلاأل (2٥:م2002) جاد أبو عرف

 ."والوجدانية واجلـسدية والنفـسية العقليـة القـدرات ينمـي بـدوره وهـذا ،التـسلية متعـة حتقيق أجل
 حتويل علـى تعمل متثيل عملية اللعب أن "(2٦:م200٤) اهلادي عبد ذكر كما  بياجية ويرى

 النمو عملية من يتجـزأ ال  ً جزءا تعد واحملاكاة والتقليد فاللعب ،الفرد تجاحا لتالئم ؛الواردة املعلومات
 ."املعريف
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 تنشيط إىل هتدف العلمي الطابع ذات العلمية األلعاب أن "(129:م19٨٧) زيتـون وبني
 كثرية  مبواد والتفكيـر البحث فرصة تتيح ألهنا ؛املتعلمني لدى االبتكارية املوهبة وحتسني ،العقلية القدرات

 يبعث بشكل إيضاح أو تعليميـة كوسـيلة  تستخدم كما  ،ومتناقضة متشاهبة عالقات من بينها وما خمتلفة
 "والسعادة السرور

 Synectics  األشتات آتلف .٣

 هذا يف يكثر وهلذا ،البعض ببعضها املناسبة وغري املختلفة العناصر ربط األسلوب هذا يتضمن
 املبدع احلل إىل للوصـول ،منظمـة بصورة واملشاهبة ،واجملاز ،رةاالستعا أشكال استخدام األسلوب

 وتوليد ،احلر للتفكري طريقة أهنا" (19٥ ـ19٤:م1992) مرسي يراها كما ،املختلفة للمشكالت
 قائدها عـدا اجللـسة فـي املشرتكني األفراد معرفة عدم على وتركز ،التسامح من جو يف ؛اجلديدة األفكـار
 عمليتني على الطريقة هـذه وتقـوم ،الـسريعة احللـول لتجنب ؛اجللسة قبل البحث موضوع ةاملشكل بطبيعة

 :مها أساسيتني
 . ً مألوفا الغريب جعل ـ
 ". ً غريبا املألوف جعل ـ

 Brainstorming  :الذهين العصف .٤

 ،الـذهين العصف طريقة م19٥3 عام أوجد أوسبورن أن"  (13٦: م200٦) العزيز عبد ذكر
 مشكلة أو فكـرة املشاركني على فيه تطرح مجاعي برانمج وهو ،املشكالت وحل ،األفكار تمطارسا أو

 الغريبة والفريـدة األفكـار يـشجع كمـا  ،املتعلمني أفكار تقييم يف البدء عند النقد املعلم يؤجل أن تتطلب
 ".يلةوأص عمليـة  ً أفكـارا لتـصبح لتطويرهـا ؛املتعلمـني لـدى املألوفـة وغيـر

 مبقتضاها يـشجع اليت اجلماعية املناقشة أساليب أحد الذهين العصف أن (م2001) زيتون ويرى
 املتنوعة األفكار مـن ممكـن عدد أكب توليد على هلا رئيس إبشراف  ً فردا (12-٥) اجملموعة أفراد

 ،األفكار ههذ إطالق مـن حيد ال ،نقدي غري مفتوح مناخ يف ،حر تلقائي ،عفوي بشكل ؛املبتكرة
 20 ـ 1٥ منها الواحدة تستغـرق جلـسـات عـدة أو جلـسة خالل عـادة ذلك ويتم منها املناسب واختيار

 :م200٤) الـسويدان أوردهـا كما  الذهين للعصف وقواعد مبادئ وهناك ،(دقيقة 30 مبتوسط) دقيقة
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 :األيت فـي" (100
 (.النقد أو احلكم من نوع يأ )استبعاد األفكار على واحلكم النقد جتنب ضرورة .1
 .مستواها أو نوعها يكن مهما ،األفكار بكل والرتحيب التفكري حرية إطالق .2
 البناء.٤.عمليتها مدى أو جودهتا عن النظر بغض ؛األفكار من عدد أكب هو املطلوب .3

 ".وتطويرها اآلخرين أفكار على

 :العشوائية اإلاثرة .٥
 ضرورة علـى وتـستند جديـدة إبداعيـة أفكـار إنتاج آليات ىأهنا إحد (م200٥) عبيدات عرفها

 ال أشياء بني جديـدة عالقـات إجياد خالل من ؛سابقة قوالب عن للخروج واستثارته الدماغ حتريك
 . عالقات بني أصال توجد

 اسرتاتيجية ماذا لو. ٦
 ،متخيـل فعل وصف تتضمن"  كان  لو ماذا إسرتاتيجية إن (1٨٧:م200٧) جادو أبو يرى

 هـذا"  بـسرعة القول من  ً بدال املمكنة األحداث أو ،والظروف احلقائق اختيار مث ،متخيل حل أو
 عقولنا تقـوم كمـا   ً متاما نتابع حيث ،الواضح غري نقدان نرتك مث"   ً أبدا يصلح لن"  هذا أو"   ً سيئا يبدو

هذه  أن جادو كذلك أبو  ويرى ،"نتخيلها اليت اجلديدة ابحلقيقة خاصة ظروف أو تطبيقات إبنتاج
 من مينعنا العامل وهذا ،األفراد لدى اإلبداع معوقات أو حواجز فك اسرتاتيجيات من تعتب اإلسرتاجتية

 :منها واليت األمثلة من جمموعه وضـرب ،صـحيح أنـه نعرف مما أببعد التفكري
 مفتـاح لديـه صشـخ وكل ،احلكومي للقطاع مملوكة السيارات كل  كانت  لو سيحصل ماذا .1

 ؟ منه قريبة سيارة أية استعمال ويستطيع

 ؟ لينة الصخور كانت  لو حيصل أن ميكن ماذا .2
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 Role Playing Strategy  األدوار لعب .٧

 من فيه يفرتض معـني ،حماكـاة نظـام إجيـاد عـن عبارة :أبهنا" (21٥ :م200٦) سعادة عرفها
 ".حقيقي حيايت موقف يف اجلماعات أو ادلألفر  املختلفة ابألدوار القيـام الطلبة

فالبد له من  األدوار لعـب ألسـلوب التخطـيط عنـد املعلـم علـى أن الباحث ويـرى
 ،وعدم ترك دور بدون حتديد صاحبه ابملشاركة املهتمة للمجموعات األدوار وتعريف ،املواقف توضـيح

 .حمدد إجراء أو معني موقف ابقرتاح وذلك ؛حدة على جمموعة لكـل التفـصيلية املهام حتديد مث

 دور املعلم يف تنمية التفكري اإلبداعي داخل الصف:
تنمية  يف املعلم دور متثـل التـي النقاط من جمموعة" (299 ـ 29٨ : م200٧) العزيـز عبد ذكر

 :منها واليت الصف يف التفكري االبداعي
 .أفكار من يهمدل عما مرتفع بصوت للتحدث فرصة املتعلمني مجيع إعطاء .1
 من  ً جزءا تعتب ألهنا ؛جودة األقل مع اجليدين املفكرين أفكار االعتبار بعني األخذ ضرورة .2

 .التفكري مراحل
 .معينة وحلول معينة آراء عن والدفاع واحلوار احلر النقاش تشجيع .3
 .التمرين جناح لضمان ؛الصف داخل تعاونية وبيئة مهددة غري بيئة خلق .٤
 .املتعلمني جواب على احلكم يف التسرع عدم .٥
 .ما جواب إعطاء على انطوائية األكثر املتعلمني تشجيع .٦
 التمارين انتهاء بعد متعلم لكل الراجعة التغذية تقدمي .٧

 مع ومقارنتها ،أفكارهم بنات من جديدة أفكار خلق اإلجابة سريعي املتعلمني من الطلب .٨
 .رينتمال يف أفكار من إجنازه مت مـا

 األجوبة من جمموعة هلا التمارين هذه تكون حبيث ؛عقوهلم توسع متارين املتعلمني إعطاء .9
 .واحدة إجابة من  ً بدال ،الصحيحة
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 واسـع كرتـون  على أو ،اللوح على إمـا التفكري قـدرات إلحدى حي تطبيقي مثال تقدمي .10
 .احلجم

 أو ،هبـا االسـتمتاع :مثـل التفكري قدرات من خاةاملتو  الفائدة للمتعلمني املعلم يبني أن .11
 ."املشكالت وحل القرارات اختاذ على التدرب

 التفكيـر عمليـة جنـاح عناصر أهم ميثل والفعال املؤهل املعلم وجود أن (2009الزايدي ) وترى
 استخدام وعلى عـةتنو امل وقدراته الفعال التفكري خبصائص  ً ملما يكون أن املعلم على ينبغيو  ،فيها املرغوبة
 حتد اليت األلفاظ استخدام جتنب ضـرورة عليـه ينبغي كما  ،وعملياته التفكري مبهارات مرتبطة وألفاظ تعبريات

 ذلـك علـى واإلقبال ،التعليم أنشطة كافة  يف بفاعلية املشاركة على املتعلم يساعد فبذلك ،التفكري عملية من

 .الذات على واالعتماد والعمل الفكر يف االستقالل يعتادوا حىت ونشاط برغبة

قدراته إذا التزم املعلم  ةالتفكري اإلبداعي من السهولة مبكان أن يتم تنميويري الباحث أن 
وأيضاً من السهولة هدم أي ابداٍع داخل الصف بكلمات بسيطة يقوهلا املعلم  ،ابخلطوات املذكورة آنفاً 

 ر واالنتباه.فتغلق أبواب اإلبداع واالبتكار فيجب احلذ
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 رحلة الثانويةاألحياء وخصائص املمادة  :املبحث اخلامس
 Biology علم األحياء: :أوالا 

تعين احلياة، وكلمة  واليت (bios) مكون من بيوس أغريقي " أصل كلمة بيولوجي "علم األحياء
  (λέγειν) "غريقي "قولوتعين "العلم عن" أو "املعرفة عن" أو "دراسة" بناءً على املصطلح اإل (logy) لوجي

ومت ."والذي يعين "سبب"، "اجلمع" أو "شعار"λόγος"  "لالختيار" أو"للجمع"االسم منهاوالليت تعين 
تعريف املعىن احلديث لكلمة "بيولوجي" أو علم االحياء بشكل مستقل من قبل العلماء: توماس بيدوز 

د تريفريانوس يف كتاب البيولوجيا م، وغوتفريد رينهول1٨000وكارل فريدريك عام  ،م 1٧99عام 
وجان ابتيست  ،( (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur 1802)  بيعة احليةوفلسفة الط

وتظهر الكلمة نفسها يف عنوان اجمللد  ؛(Hydrogéologie ،1٨02) يف كتابه اهليدروجيولوجيا المارك
، dogmaticae: Geologia ،biologia (Philosophiae naturalis sive physicae)  الث من كتابالث

(phytologia generalis et dendrologia) ملايكل كريستوف (1766) الذي نشر يف عام 
Biologie der Geschichte Junker ^(. ،8(p 

والنبات قبل استخدام مصطلح كان هناك العديد من املصطلحات املستخدمة يف دراسة احليوان 
يرجع إىل وصف جوانب الطبيعة، ومع ذلك اسُتخِدم للمجاالت غري البيولوجية  فتاريخ الطبيعة :""بيولوجي

 ومع ذلك تعرف هذه املواضيع،ات احلية وتصرفها هبذه الطريقةسبب وجود الكائن بحث يف مسائل مثلت يتال
"علم الصيدلة و"علم وظائف األعضاء" و.وعلم الفلك والكيمياء والفيزايء "اجليولوجيا" بعلم األرض االخري

رض "علم احليوان" او "علم االو"علم النبات" و ،)النباتية(" الذي يُستخدم يف جمال الطب والدواء
"فلسفة الطبيعة" يف القرن الثامن وراسة احلفرايت؛ استُبِدل بـ"علم اتريخ الطبيعة" )اجليولوجيا(: يف حال د

ومع ذلك انضمت اليهم العديد من التخصصات  والتاسع عشر قبل أن يتم استخدام البيولوجي بشكل واسع
 .ةالبيولوجيا اجلزيئيو  كعلم الفطرايت الفرعية لعلم األحياء،

 :م األحياءخ علاتري

الزمن  من األحياء بدراسة األحياء اتريخ علم يقومأنه "( 19٨0:1٨ذكرت العيدروس )
كمجال واحد متماسك ظهر يف القرن التاسع عشر، فإن  علم األحياء مع أن مفهوم.املعاصر إىل القدمي

 القدمي الطب املصريو  أيورفيدا، املأخوذة من الطبيعي التاريخو  تقاليد الطب علوم األحياء ظهرت من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1#cite_ref-2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8
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مت تطوير هذا العمل القدمي خالل .رومانية القدميةيف العصور اليواننية وال وجالينوس أرسطو وكتاابت
 ."ابن سينا مثل سلمنياألطباء والعلماء امل القرون الوسطى من قبل

األوروبية وبداية العصر احلديث مت حتديث الفكر يف علم األحياء يف أورواب  عصر النهضة خالل
واكتشاف العديد من الكائنات احلية اليت مل تكن معروفة  التجريبية بسبب االهتمام املتجدد ابلفلسفة

مدا اللذين اعت (وليام هاريف)و (أندرايس فيزاليوس) من أهم العلماء الذين سامهوا يف هذه احلركةو سابقاً 
 ، وعلماء الطبيعة من أمثال(علم وظائف األعضاء) دقيقة يف الفسيولوجياعلى التجريب واملعاينة ال

ابإلضافة إىل دراسة النمو  ،بتصنيف تنوع احلياة ، اللذان ابتدءا(فونجورج دي بو )و (كارلوس لينيوس)
 والسلوك يف الكائنات احلية.

ال الذي مل يكن معروفًا من قبل، مما أاتح اجمل امليكروابت عن عامل اجملهرية الدراساتت كشفو 
إىل  (غريغور يوهان مندل)يف بداية القرن العشرين، أدت إعادة اكتشاف أعمال ،نظرية اخللية لظهور

 الورااثت اإلسكانية وطالبه، واجلمع ما بني علمي(توماس مورغان)من قبل علم الوراثة التطور السريع يف
 تطورتو  ،يف الثالثينيات من القرن املاضي االصطناع التطوري احلديث واالنتخاب الطبيعي يف نظرية

احلمض  هليكل (وفرنسيس كريك جيمس واتسون) اصات جديدة بسرعة، ابألخص بعد اقرتاحاختص
، انقسم علم الشيفرة اجلينية قيدة املركزية لعلم األحياء اجلزيئي وحل رموزوبعد إنشاء نظرية الع ،النووي

الكاملة وجمموعات الكائنات األحياء إىل علم األحياء العضوية وهي الفروع املعنية ابلكائنات احلية 
 كعلم ة القرن العشرين فروع جديدةدأت مع هنايوب.واجلزيئي بعلم األحياءاخللوي احلية، والفروع املتعلقة

األحياء العضوية ابستعمال التقنيات  بعكس هذه الظاهرة، حيث بدأ علماء البوتيوميات وعلم اجلينوم
بني اجلينات والطبيعة، ابإلضافة إىل دراسة  علماء األحياء اجلزيئية واخللوية بدراسة العالقة اجلزئية، وبدأ
 .فيما خيص التجمعات السكانية للكائنات احليةعلم الوراثة 

 أقسام علم األحياء واهتماماته:
ينقسم لعدة فروع من أمهها علم و حياء واسع جداً ألعلم ا( "عن أن 201٤ ،حتدث )املهداوي

 .علم البيئةو الكيمياء احليوية و عضاء ألكذلك علم وظائف او علم النبات و علم احليوان و كائنات اجملهرية ال
التطبيقية، و مع ترقي هذا العلم، منذ القرن التاسع عشر، صار ذا صالت وثيقة ابلعلوم أخرى، النظرية منها و 

 .رورية واملستمرةجماالت تقنية أخرى تليب إحتياجات اإلنسان الضو الصيدلة و مثل الطب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A6%D9%8A
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يتعامل  (Life   Sciences) ابإلجنليزية هكذا صران اليوم ال نتحدث عن علم بل علوم احلياةو 
 ."علم األحياء مع دراسة كافة أشكال احلياة

كما يدرس كيفية ظهور هذه األنواع إىل   ،سلوكهاو تصنيفها و يهتم خبصائص الكائنات احلية و 
لذلك فإن علم األحياء حيتضن داخله  ،بني بيئتهاو بينها و بعضها البعض العالقات املتبادلة بني و الوجود 

لكنها مجيعًا جتتمع يف عالقتها ابلكائنات احلية  ،لمية املستقلةالفروع العو العديد من التخصصات 
اجلراثيم مث النبااتت و األحجام تبدا بدراسة الفريوسات و )ظاهرة احلياة( على جمال واسع من األنواع 

يف حني ختتص فروع أخرى بدراسة العمليات احليوية داخل اخللية مثل الكيمياء احليوية إىل  ،انتاحليواو 
 .البيئة يف علم البيئةو  هاسة العالقات بني احليافروع در 

  الشيخوخةو  ،النموو  ،ستوى العضوي أتخذ البيولوجيا على عاتقها دراسة ظواهر الوالدةاملعلى و 
aging،  املوتو death  انهيك عن دراسة التشابه بني األجيال ،احلية كائناتلاحتلل و offspring   وآابئهم
حريت اإلنسانية خالل  اليت غريها من الظواهرو كما يدرس أيضًا ازهار النبااتت (heredity  )وراثة

 .التاريخ
 ،healing  التشايفو  ،metamorphosis ووضع البيض،lactation  ظواهر أخرى مثل إفراز احلليب

 .Tropism  نتحاءواال
إضافة للتنوع اهلائل  ،النبااتتو ضمن جماالت أوسع يدرس علماء األحياء هتجني احليواانت و 

التطور و والتغري يف الكائنات احلية عب الزمن  biodiversity) )التنوع احليويواحليوانية و يف احلياة النباتية 
وكذلك دراسة  ،Speciation  واع اجلديدةأو ظهور األن ،ونظرية التطور وظاهرة انقراض بعض األحياء

 .تالسلوك االجتماعي بني احليواان
يضم علم األحياء علم النبات الذي خيتص بدراسة النبااتت يف حني خيتص علم احليوان بدراسة 

فتـُدرس احلياة  ،وأما على املستوى اجلزيئي.الكائن البشري بدراسةاحليواانت أما األنثروبولوجيا فيختص 
اخللية فهو يـُدرس يف  مستويعلى و .علم الوراثة اجلزيئيو الكيمياء احليوية و  ،م األحياء اجلزيئيضمن عل

 .علم األحياء اخللوي
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 خصائص املرحلة الثانوية: :اثنياا 
 من انتقالية مرحلة ألهنا اإلنسان منو مراحل من حساسة مرحلة املراهقة تعتب املرحلة الثانوية أو

 الزمين مداها يف تقتصر أو ومتتد إطار اجلماعة، يف تنشأ مرنة مرحلة وهي شد،الر  مرحلة إىل الطفولة
 حيث النمو، أزمات من كأزمة  املرحلة هذه تعتب وهلذا احلضرية، ومستوايهتا اجلماعة هذه ملطالب وفقا

 حتمل على قادرا انضجا فردا يصبح لكي عوائقها بكل املرحلة هذه يواجه أن الطالب من يتطلب
 .فيه يعيش الذي للمجتمع ومسايرا ليةاملسؤو 
 :الثانوية املرحلة يف النمو مظاهر

 االجتاهات يف السريعة التغريات بسبب وذلك للشخصية، تنظيم إعادة فرتة املراهقة فرتة تعتب
 يوجد واملظاهر، التغريات هذه وأهم األخرى، العمرية املراحل عن تتميز بذلك فهي والسمات، وامليول
 .واالنفعايل واالجتماعي العقلي والنمو وجي،سيولالفي النمو

 :)اجلسمي( الفيسيولوجي النمو -1

 وغريها والوزن والعرض كالطول  لإلنسان اخلارجية األبعاد يف التغريات اجلسمي، ابلنمو يقصد"
 بنمو اجلسم وزن يزداد كما  بسرعته الطول يزداد حيث منتظم غري املرحلة هذه يف اجلسمي والنمو

 ويتسع متضخما ويبدوا األنف يكب حيث تناسقه، فيزول للوجه العام الشكل يتغري لعظاماو  العضالت
 .الذقن يف الشعر وينمو الشارب ويظهر الصوت ويتغري األسنان وتتصلب الفم

 اجلديد جسمه مع السريع التوافق عليه ويصعب التغريات هذه كل  إزاء قلقاً  الطالب يصبح
 بسخرية اجلسمي التغري هذا يقابلون الذين اآلخرين اجملتمع وأفراد نهأقرا مع التكيف عليه يصعب كما

 أو الشباب كحب  له اجلسمي النمو يف شذوذ أو عيب إىل املراهق يتعرض قد كما  أحياان واستهزاء
 ميخائيل )خليل ".أبقرانه نفسه مقارنة عند لديه ابلنقص وشعورا قلقا له يسبب مما العضالت، منو عدم

 .(332 :199٦ معوض،
 غدد يف تغريات حتدث حيث الداخلية األجهزة يف التغريات به فيقصد الفيسيولوجي النمو أما

 عند واخلصيتان البويضات إبفراز تقوم اليت اإلانث عند املبيضيني يف واملتمثلة وتنشط البلوغ عند اجلنس
 يف أمهية هلا واليت املاء غدد إفراز يف تغريات كذلك  وحتدث املنوية، احليواانت إبفراز تقوم اليت الذكور
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 يف تؤثر كما  عامة النمو يف تؤثر النخامية الغدد فهرموانت املراهق على تطرأ اليت التغريات إحداث
 املراهقة مرحلة يف فتظهران التيموسية والغدة الصنوبرية الغدة أما العظام، ومنو اجلنسية الغدد هرموانت

 تؤثر كما  ،املراهقة بداية يف وتزداد اجلنسي، ابلنضج أتثرا ةرقيالد الغدة به تقوم اليت النشاط بدأ بعد
 .اجلنسي النمو وإسراع زايدة يف الكظرية الغدة هرموانت
 بنسبة القلب ينمو حيث الداخلية األجهزة يف عضوية تغريات املرحلة هذه خالل أيضا حتدث "

 واإلغماء واإلعياء الصداع ،سينياجلن من كل  على املرتفع الدم ضغط فيزداد الشرايني، منو من أكب
 هذه إىل وإضافة الطعام عن اإلانث يعرضن بينما الذكور عند الشهية وتزداد املعدة وتتسع والتوتر والقلق

 صوت إىل رفيع صوت من الذكور عند الصوت يتغري حني اثنوية، جنسية تغريات يالحظ فانه التغريات
 أما العانة وفوق االبط وحتت )الشارب( العليا فةالش وفوق الذقن على الشعر يظهر وكذلك خشن،

 اإلبط حتت الشعر ويظهر الفخذ تعلو اليت املنطقة وتستدير فجأة، أردافها وتكب ثديها فيبز الفتاة
 :200٥ زهران، السالم عبد )حامد".الصوت يف بسيط اخنفاض ويبدوا الذراعني فوق كما  العانة وفوق
209-210) 

 :(عريف)امل العقلي النمو -2
 أثبتت فقد واحدة بسرعة يكون وال واحد، حنو على اإلنسان حياة يف العقلي النمو يسري ال"
 حيس حىت املتأخرة الطفولة مرحلة أتيت أن وما الصغر يف بطيئا يكون النمو هذا أن النفسية األحباث

والذكاء  العقلية القوى عةسر  فان املتأخرة املراهقة مرحلة انتهت إذا حىت العقلي، النمو هذا بسرعة الفرد
 العقلية العمليات على تؤثر فإهنا الفرتة، هذه يف الزائد النفسي االضطراب حالة إىل وابلنظر قليال، هتدأ
 (33-32 :19٨٦ رزيق، )معروف ." أيضا

 املعرفية العقلية والقدرات العام، الذكاء مثل املعرفية العقلية الوظائف منو يف العقلي النمو ويكون
 .والتحصيل والتفكري والتخيل واالنتباه والتذكر كاإلدراك  العليا العقلية والعمليات العام، الذكاء مثل

 :الذكاء

 مرحلة يف األفراد بعض عند الذكاء سرعة يف هدوء ويبدو العقلي النشاط حوصلة هو"
 .(1٤0 :2012 )قناوي، ."فيها حتدث اليت املختلفة االضطراابت بسبب وذلك املراهقة،
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 :راكداإل

 خيتلف هلذا االجتماعي،و  واالنفعايل والعقلي العضوي بنموه الفرد إدراك منو يتأثرمن الواضح أنه 
 تفاعل ملدى اإلدراك وخيضع منوه مظاهر لتفاوت الطفل، إدراك عن الطالب يف املرحلة الثانوية إدراك
 وهو القريب أو البعيد املستقبل حنو وراء احملسوسات ما إىل املراهق عند فعليا وميتد احمليط مع الفرد

 على القدرة مبدى ويرتبط وثباات استقرارا أكثر ولكونه ويدركه، يفهمه ملا الطفل من انتباها األشد املراهق
 .الرتكيز

 :التفكري

 املشاكل، وحل االستدالل من خمتلفة ألوان إىل حيفزه أتثرياً  ابلبيئة املرحلة الثانويةالطالب يف  يتأثر"
 للخبة فانه وهلذا منوه ومع املتطورة املتشابكة املعقدة بيئته مع صحيحا تكيفاً  التكيف عيستطي حىت

 .تفكريه منو يف أمهية الواسعة

 استنتاج على القدرة معها وتزداد املراهقة سنوات خالل واحلفظ التذكر على القدرة تزداد
 .(2٧٤ :19٧٥ )البهي، ."التذكر موضوعات يف اجلديدة العالقات

 تذكر على يساعد الذي االنتباه إىل إضافة التذكر يف القوة هذه على تساعد عوامل اكوهن
 أخرى إىل تعليمية عملية من املفاجئ فاالنتقال احلفظ، عملية على يؤثر العقلي النشاط أن كما  األشياء

 .الطفل عند األوىل العملية حفظ يعوق

 :التخيل

 األداة أو الوحيدة الوسيلة فهو والغموض والتنوع ابلغىن طالب املرحلة الثانوية خيال يتسم"
 اخليال كون  وذلك ابلتفكري يرتبط وهو اليقظة، ألحالم احملققة غري املطامح مصرح أنه كما  الرتوجيية

 )آدم وحداد، "االنفعاالت لتحقيق ووسيلة للمراهق ابلنسبة املشاكل حل وسائل من وسيلة يعتب
19٧3: 10٨(. 

 :امليول

 األغبياء عكس ومتنوعة خصبة األذكياء ميول وتكون املراهقة، مرحلة يف وتتمايز لامليو  تتضح"
 العلمية ابهلواايت يتعلق ما إىل مييلون فالذكور اجلنس ابختالف امليول وختتلف ميوهلم تقل الذين
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 :1992 )دويدار، "والشعر العاطفية القصص إىل أكثر فيملن اإلانث بينما والكهرابء كامليكانيك
2٥1) 

 :االنفعايل النمو -٣

 تتجلى اليت احلب مشاعر لديه تظهر حيث االستقرار، بعدم املراهق لدى االنفعايل النمو يتميز
 على يساعدونه الذين واألصدقاء واألقارب واإلخوة الوالدين حب كذلك  اآلخر، اجلنس حنو ميله يف

 مجيل هو ما كل  وعشق العليا واملثل اهلل حب إىل بعد فيما العاطفة هذه وتتحول النفسية الصحة حتقيق
 فيلجأ العريضة أمنياته حتقيق يف فشله عن منه تعبريا والقنوط واليأس الكئابة إىل مييل كما  مثال، كالطبيعة

 لديه تنشأ أن وأعبائها، احلياة من للتخلص االنتحار فكرة تراوده وقد علي الذات، واالنطواء العزلة إىل
 املدرسية السلطة على ويثور وحتديهما، الوالدين سلطة من التحرر فيحاول السلطة مقاومة يف الرغبة

 فيها كبريا  وقتا يستغرق إذ اليقظة، أبحالم كذلك  يتسم وقد شخصيته، إثبات حماوالً  عامةً  وعلى اجملتمع
 كذلك آماله، حتقيق حماولة يف له تعرض الذي والفشل واحلرمان النقص من التخفيف اجل من وذلك

 كما  االنفعالية، واملؤثرات األسباب أبتفه يتأثر الشعور رقيق احلس مرهف فهو لديه الشديدة ةاحلساسي
 .وصحيًحا هادفا كان  لو حىت له اآلخرين بفقدان يتأثر أنه

 منه تطلب اليت املعقدة البيئة مع التكيف على املراهق قدرة عدم إىل احلساسية هذه وترجع"
 :19٧3 حداد،و  )آدم "وتعبرياته جسمه يف التحكم عن عاجزا ليزا ال هو بينما تعقال أكثر تصرف
110). 

 :االجتماعي النمو -4

 يف التصرف على قدرته يف يظهر الذي االجتماعي ابنتمائه املرحلة هذه يف املراهق يشعر"
 اتالنشاط مجيع يف آرائه عن الدفاع يف تظهر اليت ذاته، توجيه يف رغبته تتضح منها االجتماعية، املواقف
 إىل به يؤدي مما له، وزمالئه أسرته احرتام يزداد عندما وخاصة االستقاللية حتقيق هدف أجل من وذلك

كامليل   سعادته على للحصول ابلقيم املراهق اهتمام يتضح كما  االجتماعي، الشخصي ابلتوافق الشعور
 وغريها، والزعامة اجلماعة منو اجتاهات لديه تنمو كما.االقتصادية حاجته على للحصول االقتصادي

 بعد املسؤولية بروح يشعره والذي التام االستقرار رمز الزواج أو للمهنة اختياره تصاحب الفرتة وهذه
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 البهي،) ."واالعتز هبا الشخصية اكتمال يعين كله  وهذا ذاته، يف تكونت واجتاهات مفاهيم اكتساب
19٧9: 2٧9). 

 حيث شخصيته، على والدميقراطية والتآلف ستقراراال يسوده الذي األسري اجلو ينعكس كما"
يف  احرتامه أن إذ واحلب، والوفاء الثقة فيه تشيع اليت اجلو هذا يف الصحيحة السوية الشخصية تنشأ

 لألمن حاجاته فتشبع لنفسه احرتامه يزداد وابلتايل لفرديته، أسرته احرتام من انطالقا يبدأ اجملتمع
 وتصرفاته سلوكه يف شاذا فيجعله منوه إىل يسيء الذي املضطرب رياألس اجلو عكس والطمأنينة،

 والعمل واحرتامه املراهق على السلطة ختفيف األسرة على جيب لذلك نفسيته، يف له اضطرااب وحيدث
 .(٧1-٧0 :199٥ )العيسوي، "االجتماعي التكيف لتحقيق اجلوانب كافة  من شخصيته تنمية على

 مرحلة يف لتستقر جوانبها، كل  من شخصيته منو استمرار يعيش قةاملراه مرحلة يف الفرد إذن
 وميوله. واجتاهاته مالحمه بتكوين اآلخرين األشخاص ابقي عن الفرد فيتميز املراهقة(، الرشد)هناية

 :(املراهقة )مشكالت املشكالت اليت ميكن أن تواجه طالب املرحلة الثانوية

 :جسمية صحية مشكالت -1
 هلا يتعرض اليت واالضطراابت للمراهق الصحية ابحلالة تتعلق اليت شكالتامل تلك بذلك ونعين

 املشكالت أن إىل الدراسات وتشري املرحلة، هذه يف له حتدث اليت اجلسمية للتغريات تقبله ومدى
 تتمثل واليت املراهق الفرد هلا يتعرض اليت العديدة املشكالت بني من هاما مركزا حتتل واجلسمية الصحية

 الهتمام كنتيجة  عادة املشكالت هذه وتظهر الشباب حب مثل اجلسمية العيوب الشديد، لتعبا يف
 :يلي فيما تتمثل العيوب هذه إزاء املراهق فعل ورد" جسمه، وصورة جبسده املراهق

 .التوتر والقلق واضطراب العالقات بينه وبني أقرانه -
 املراهق فرغبة ذلك، له حتقق اليت لرايضيةا ابأللعاب والقيام جسمه بتقويته الشديد االهتمام -

  .اهتمامه مصدر املرحلة هذه يف تصبح وتقويته جسمه بناء يف
 معرفته وعدم املراهقة مرحلة يف له حتدث اليت الفيزيولوجية اجلسمية للتغريات املراهق فهم عدم -

 .(3٨٤ -3٨٥ :200٤ )ملحم، " كبريا  وتوترا قلقا له تسبب هلا فهمه أو
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 :سلوكية نفسية شكالتم -2

 :منها سلوكية نفسية مشكالت عدة من املراهق يعاين"
 عن االنسالخ حياول ولذلك يفهمانه ال والديه أن من يشكو فاملراهق: والتمرد االغرتاب -

 .ومتايزه تفرده واثبات لتأكيد كوسيلة  الوالدين ورغبات وثوابت مواقف

 على ابالعتماد املراهق شعور إىل يؤداين الزائدة ةوالقسو  الزائد فالتدليل: واالنطواء اخلجل -
 نفسه، على ويعتمد األسرة عن يستقل أن منه تتطلب املرحلة طبيعة ولكن مشكالته، حل يف اآلخرين

 .واخلجل واالنطواء االجتماعي العامل من االنسحاب ويلجأ لديه الصراع حدة فتزداد

 للمصلحة اعتبار دون اخلاصة مقاصده حتقيق يف املراهق رغبة تسببه والذي: املزعج السلوك -
 .غريه مبشاعر يهتم أن دون يسرق، يشتم، يصرخ، قد وابلتايل العامة

 متوترا ويكون الزائد والعنف ابلقوة مطالبه حيقق أن يريد دائما فهو: الطباع وحدة العصبية -
 .)30-29 :2003 )نبيل، ."به للمحيطني كبريا  إزعاجا يسبب بشكل

 :أسرية مشكالت -٣
 يفوق مبا مطالبته وكذلك إخوته، أو أبويه طرف من واإلمهال والتهديد للضرب تعرضه مثل

 :يلي فيما األسرية املراهق مشكالت وتتمثل ".عليه إخوته أحد وتفضيل طاقته

 عدم تفهم اآلابء حلاجات األبناء. -

 عدم القدرة علي مناقشة األمور مع اآلابء. -

 احلد من حرية املراهق. -

 (200٤:3٨٥)ملحم  "ف اآلراء.اختال -

 أمهها :مشكالت مدرسية -4
 اخلوف من االمتحاانت. -

 اهلروب من املدرسة. -

 ضعف كفاءة املدرسني. -



 

95 

 سوء معاملة بعض املدرسني. -

 (٤٥٨: 2001الزغيب ) عدم متاشي بعض املناهج مع االحتياجات وامليول. -

 الثانوية:مناسبة اسرتاتيجية التعليم املتمايز خلصائص طالب املرحلة 
الطالب يف املرحلة الثانوية يتمتعون بصفاٍت مل تكن موجودة لديهم يف سن يري الباحث أن 

حب االعتماد  ،االستقاللية واالحساس ابلذات ،حب القيادة والظهور :املرحلة االبتدائية واملتوسطة مثل
ز رتاتيجية التعليم املتمايوالتطلع الدائم للبحث وغريها من الصفات اليت ُتالئم تطبيق اس ،علي النفس

التعليم  وسيضرب الباحث أمثلًة لبعض اسرتاتيجيات ،وجتعلها من االسرتاتيجيات املفّضلة لدي الطالب
 املتمايز ومناسبتها خلصائص املرحلة العمرية لطالب الثانوي.

 الذكاءات املتعددة: :أوالا 
تنمية جوانب أهنا تعمل علي  تالئم هذه االسرتاتيجية طالب املرحلة الثانوية خصوصًا حيث
 عديدة لدي الطالب حيتاجها يف هذا السن أكث من أي سن غريه مثل

 :الذكاء االجتماعي

وهذا النوع من الذكاءات حيتاجه الطالب يف هذا السن  ،وهي القدرة علي إدراك أمزجة اآلخرين
 .عخصوصاً ألنه السن الذي يُتوقع أن يندمج فيه الطالب كرجل سوي يف اجملتم

 الذايت:الذكاء 
 الذات معرفة على القدرة أن الذكاء الذايت يعين"( ٦0 :200٨) وآخرون كوجك  أورد لقد

 نفسه عن دقيقة صورة الفرد لدى يكون أن ذلك ويتضمن ،املعرفة هذه مع املتوائم التعرف وعلى
 والفهم الذايت الضبط على والقدرة والرغبات الدوافع مثل املزاجية ابحلالة والوعي( والقصور القوة جوانب)

وال شك أن هذا اجلانب مطلوب تنميته يف هذا السن خصوصاً ليتحمل الطالب  ،الذايت واالحرتام الذايت
 ."مسؤلية تقييم ذاته تقييماً موضوعياً بعيداً عن التحيز واألهواء
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 :اسرتاتيجية التعلم التعاوين :اثنياا 
 وين أبنه بيئة تعلم منظمة يف جمموعات صـغرية"التعلم التعا (39:م 200٨) لقد عرف نبهان

من الطالب املتباينني يف قدراهتم ينفذون مهام تعليميـة وينشـدون مسـاعدة مـن بعضـهم الـبعض ويتخذون 
م ضت)ٕاىل جمموعـات صـغرية غري متجانسة  طالبتعلم يتم تقسيم ال أسلوبقرارهم ابإلمجاع وكذلك فهو 

يف حتقيق هدف  أفراد يتعاونون ٦-٤ رتاوح عدد ٔافراد اجملموعة الواحدةيو  (مستوايت معرفية خمتلفة
 ".ٔاهداف مشرتكةو أ 

ويري الباحث أن اسرتاتيجية التعلم التعاوين قد ال تتناسب مع التالميذ ذوي السن املبكرة 
الختاذ القرار   لعدم وجود القدر الكايف من املسؤولية لدي هؤالء التالميذ الصغاركاملرحلة االبتدائية مثالً 

بعكس  ،ابإلمجاع وكذلك يكون لديهم قصور يف فهم اهلدف املشرتك املرجو حتققه خالل عملية التعلم
ه يف طالب املرحلة الثانوية موضوع البحث الذين ستناسبهم هذه االسرتاتيجية ابلتأكيد ملا يتمتعون ب

 .من عملية التعلمهذا السن من حتمل مسؤلية اختاذ القرار ووضوح األهداف املرجوة 
ومن ضمن اسرتاتيجيات التعلم التعاوين اليت تالئم متاماً املرحلة الثانوية اسرتاتيجية حل املشكالت 

كل اسرتاتيجية   واسرتاتيجية البحث يف جمموعات واسرتاتيجية التعلم معاً وقد أورد الباحث ابلتفصيل شرح
 ومميزاهتا يف مطلع هذا الفصل.

 :جية التعليم املتمايز وعالقتهما ابلتفكري اإلبداعيعلم األحياء واسرتاتي
أحدث تقدم العلوم وتطبيقاته اهلائل يف القرن احلايل تغريات اجتماعية واقتصادية وثقافية 

ا بدول تلك الشعوب إيل التأكيد وسياسية لدي مجيع شعوب األرض املتقدمة منها واملتخلفة مما حد
العام وختصيص املبالغ الطائلة بعقد الندوات واملؤمترات من أجل علي تدريس العلوم يف مراحل تعليمها 

 دراسة حتديد أفضل الطرق لوضع املناهج العلمية وطرق تدريسها لبناء عقل يتسم ابإلبداع واإلبتكار.
 من تغيري لكن احملاور اليت ترتكز عليها مناهجولقد تعرضت مناهج وكتب علم األحياء ألكثر 

 :(1992:2٤0ا ذكر اهلاشم )علم األحياء اثبته كم
 .أهداف علم األحياء -

 .بناء مناهج علم األحياء -
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 .طرق تدريس علم األحياء -

عند احلديث عن طرق تدريس علم األحياء هو تنوعها لكن "( 1992:2٤2ومما ذكره اهلاشم )
هذه  اآلونة األخرية علي طريقة االستكشاف واالستقصاء أكثر من غريها وتتمثلالتأكيد بدأ ينصب يف 

الطريقة يف جعل الطالب يكشف املعرفة بنفسه ال أن تقدم له جاهزة ألن املعرفة اجلاهزة كما يقول العامل 
واالكتشاف ال يعين إضافة معلومات جديدة إيل حقل املعرفة  ،السويسري بياجيه ليست معرفة كاملة

لو استخدمت جيداً فإهنا تعلم وهذه الطريقة  ،وامنا تعلم أشياء جديدة ابلنسبة للطالب نفسه ولزمالئه
أي أن التأكيد يف العملية ينصب علي العمليات العقلية اليت تقود ايل االكتشاف  ،الطالب كيف يتعلم

ليس علي املعرفة العلمية ذاهتا و  ،مثل املالحظة واالفرتاض والتحليل واالستنتاج والقياس والتعميم والتنبؤ
 ."العمليات اليت تتحول بدورها وسيلة للممارسة تلك

ومن هذا املنطلق قد تراءي للباحث أن طريقة االستكشاف واالستقصاء هي جزء أصيل من 
 واسرتاتيجية ،واسرتاتيجية ماذا لو ،اسرتاتيجيات التعليم املتمايز واليت تتمثل يف اسرتاتيجية العصف الذهين

كشاف واالستقصاء استخدام ومما يساعد علي توفري أنسب بيئة لالست ،لعب األدوار علي سبيل املثال
املعلم السرتاتيجية التعلم التعاوين حيث أن العمل يف فريٍق قد يدعم روح االستكشاف وينمي 

بشكل أكثر  كذلك استخدام املعلم اسرتاتيجية الذكاءات املتعددة يتيح للطالب االستقصاء  ،االستقصاء
لدرس يناسب متاماً ميوله ويساير دقة ألن الطالب سيكون مكلف ابالستقصاء يف جانب من جوانب ا
 .نوع الذكاء الذي ميتلكه لذا نراه يبدع يف االستكشاف واالستقصاء 

داخل الصف ستؤدي حتماً إيل تنمية اإلبداع  ومما ال شك فيه أن استخدام هذه االسرتاتيجيات
 وصف تتضمن علي سبيل املثال لو ماذا إسرتاتيجية أن" (1٨٧:م200٧) جادو ذكر أبووذلك كما 

 بـسرعة القول من  ً بدال املمكنة األحداث أو ،والظروف احلقائق اختيار مث ،متخيل حل أو ،متخيـل فعل
 تقـوم كمـا   ً متاما نتابع حيث ،الواضح غري نقدان نرتك مث"   ً أبدا يصلح لن"  هذا أو"   ً سيئا يبدو هـذا" 

 هذه أن أيضا جادو أبو ويرى" .نتخيلها اليت اجلديدة ابحلقيقة خاصة ظروف أو تطبيقات إبنتاج عقولنا
 عبد كما ذكر ذكر  ،األفراد" لدى اإلبداع معوقات أو حواجز فك اسرتاتيجيات من تعتب"  االسرتاتيجية

 ،األفكار استمطار أو ،الـذهين العصف طريقة م19٥3 عام أوجد أوسبورن أن"  (13٦:م200٦) العزيز
 املعلم يؤجل أن تتطلب مشكلة أو فكـرة املشاركني على يهف تطرح مجاعي برانمج وهو ،املشكالت وحل
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 لـدى املألوفـة وغيـر الغريبة والفريـدة األفكـار يـشجع كمـا  ،املتعلمني أفكار تقييم يف البدء عند النقد
 ."وأصيلة عمليـة  ً أفكـارا لتـصبح لتطويرهـا ؛املتعلمـني

ذي حيتاج يف تدريسه لطريقة االستكشاف لذا قد توّصل الباحث أن علم األحياء من العلوم ال
واالستقصاء واليت تتطلب استخدام اسرتاتيجيات عديدة اتبعة للتعليم املتمايز داخل الصف وهذا يؤدي 

وفريدة وغري مألوفة لدي الطالب تتميز أبصالتها وطالقتها  يف هناية التدريس إيل انتاج أفكار غريبة
 .اعيومرونتها وهذا هو جوهر التفكري اإلبد

 الدراسات السابقة
 الدراسات اخلاصه ابلتعليم املتمايز -أ

 King Scheniquah,2010) كينج) دراسة -1
املعلمني وسائل التعليم املتمايز يف الفصول الدراسية  العوامل املرتبطة بتنفيذ)دراسة بعنوان 

لق بتنفيذ وسائل التعليم املعلمني فيما يتعهو دراسة معرفة وتصور  وكان الغرض من هذا البحث (الشاملة
الدراسة تستكشف العوامل اليت ينظر إليها املعلمني على أهنا حواجز تعيق تنفيذهم  كما أن هـذه  ،املتمايز

ابلتعليم  وتطوير أداة لقياس معرفة وتصور املعلمـني فيمـا يتعلـق.املتمايز يف الفصول الشاملة للتـدريس
الفصول الدراسية  كل حواجز أمام تنفيذ التعلـيم املتبـاين فـية العوامل اليت تشاملتمايز وكذلك دراس

نطقة الوسطى يف املمدارس اثنوية يف 10تكونت العينة من مدرسي املدارس الثانوية يف  ، وقدالشاملة
ج مت استخدام املنه ، وقدواخلاص معلم بـالتعليم العـام220وبلغ عدد عينة الدراسة  ،والية تينيسي

املعلم فيما يتعلق ابلتعليم املتمايز وتبني انه  الباحث استبيان لقياس معرفـة وتصـورداة وكانت آ ،الوصفي
 ؛املتمايز فيما يتعلق ابملوضوع الذي يقومون بتدريسه ال يوجد اختالف يف تصور املعلمني حول التعليم

لق ابملوضوع الذين املتمايز فيما يتعمعرفة املعلمني بوسائل التعليم  ومع ذلك، كان هناك اخـتالف فـي
املهارات هي أكب عامل من العوامل اليت تؤثر على قرار املعلمـني / حمتوى املعرفة وأن.يقومون بتدريسه

استخدام التعليم املتمايز يف الفصول الدراسية الشاملة حباجة إىل املزيد من التدريب ليصبحوا أكثر  فـي
نهج التعليم املتمايز للتنفيذ مدرسني أن يفهموا امل وجيب علـى ،ايزدراية يف تنفيذ التعليم املتم

ويتمايز املعلمني أكثر إذا كان لديهم الوقت للتخطيط وإعداد  ويعتب الوقت أيضـا عـاماًل هامـا.الناجح
.الدروس املتمايزة
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 Kiley Duane,2011) كايلي دوان)دراسة -2
توى التنفيذ والعوامل اليت تؤثر حتليل مسو  الصف الثانويالتعليم املتمايز يف ) وكانت بعنوان

طريقة استخدام التعليم املتمايز من قبل مدرسني التعليم  هدفت الدراسة إىل توضيحو  (على املمارسة
اليت تؤثر على ما إذا كان مدرسني التعليم الثانوي األكادمييني  الثانوي األكادمييني وحتديد املتغريات

الغرض من هذه الدراسة حتديد إىل أي مدى يستخدم  اً أيضو  ،ال م املتمايز أميستخدمون التعلي
تكونت عينة البحث من املعلمني الذي كان يدرسون يف  ، وقدالتعليم املتمايز مدرسني التعليم الثانوي

استباانت ومقابالت املنهج الوصفي متمثاًل يف أدواته من واستخدم الباحث  ،العامة 12-مدارس ك
 ائج إىل أن املشاركني قد أشاروا إىل مستوى متوسط ومرتفع منوأسفرت النت ،مع العينةشخصية 

ابستخدام  متغريات املستقلة أثبتت وجود عالقة٧من كل 1وأن كان هناك  ،استخدام التعليم املتمايز
املتمايز مل تكن التعليم  ومجيع املتغريات األخرى اليت مت أخذها يف االعتبار لتشجيع أو تثبيط.التمايز
 .مؤثرة

دراسة عن استقصاء خبات املعلمني واجتاهاهتم عنواهنا )عمل  (م2011) البوريين سةدرا-3
اإلمارات  تطبيق أساليب التدريس املتمايز من خالل دراسة استكشافية حول واقع التعليم بدولة حنو

 .(العربية املتحدة

يف جناح  ومستوى تدريبهم املعلمني وأفكارهم املسبقةهدفت الدراسة استقصاء مدى قناعات 
املعوقات واملشكالت اليت يواجهها املعلم من  والكشف عن ،التدريس املتمايز اليت يتبعوهنا اسرتاتيجيات

األهداف املرجوة، وتكون جمتمع الدراسة من عينة من املعلمني  أجل الوصول إىل حتقيق تعلم فعال حيقق
متمثاًل يف أدواته لباحث املنهج الوصفي واستخدم فيها ا.التعليمية ابلدولة املناطقواملعلمات من كافة 

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن إمكانية تطبيق إسرتاتيجية التدريس  ،مقابلة شخصية واستباانت دورية من
 .ابلتعليم العام ومدارس دمج ذوي االحتياجات اخلاصة املتمايز

ستقصائية لقياس مدى ا التعليم املتمايز دراسة)بعنوان  دراسةKerri ,2012) آن كريي) دراسة-٤
 .(والية ماساتشوستس فهم املعلم وتنفيذه للتعليم املتمايز يف مدارس منطقة جنوب شرق

املتمايز وتصوراهتم لقدرهتم  هدفت الدراسة إىل استكشاف مدى فهم املعلمني لوسائل التعليمو 
السادس االبتدائي  رايض األطفال حىت الصف املتمايز يف الصفوف من مرحلةعلى تنفيذ وسائل التعليم 



 

100 

واستخدم الباحث استبيان الكرتوين من  الوصفى املسحي مت استخدام املنهج.ابملدارس العامة بليتون
البياانت إىل أن املعلمني جيدون صعوبة يف التمكن من التدريس  وتشري مناذج جوجل لالستباانت

التعليم املتمايز وتنويع خطط وكذلك جيدون صعوبة يف تنفيذ عملية  ابالستفادة من اهتمام الطلبة،
 .القيام ابلتقييم من خالل العملية، ويف السماح للطالب استخدام منتجات متنوعة وكذلك يف ،الدروس

 (التعليم املتمايز وتنفيـذالعالقة بني خبة قادة املدارس )يف  Dennis 2012) دينيس)دراسة -٥

بني متغري خبة  القة االرتباطيةكان الغرض األساسي من هذه الدراسة هو الكشف عن العو 
واستخدم  ،(دراسات العالقات املتبادلة)املتمايز مديري املدارس وقادة التعليم ومتغري تنفيذ التعليم 

العينة من  وتكونـت ،االستباانت واملقابلة الشخصية لقادة املدارس متمثاًل يفالباحث املنهج الوصفي 
كبى يف اجلزء اجلنويب الشرقي   تقع ابلقرب من منطقـة حضـرية مديري املدارس يف أربع مقاطعات مدرسية

ومت استخدام عينات .االبتدائية واملتوسطة والثانوية ات ختـدم طـالب املـدارسوهذه املقاطعـ ،أبمريكا
األقل من مديري املدارس االبتدائية واملتوسطة اليت تستخدم  على٦0مشاركًا من  30عشوائية من 
التعليم املتمايز إدارة جورجيا للتعليم بتنقيح املعايري اخلاصة ابلوالية وأدرجت  حيث قامت ،التعليم املتمايز

 وكان لدى ،أساسي لتسهيل املعايري اجلديدة وتوفري تدريب التعليم املتمايز جلميع املعلمني كعنصـر
التعلم اخلاص  جمتمـعمديري املدارس يف مجيع أحناء الوالية عدة سنوات لتنفيذ التعليم املتمايز داخـل 

.هبم
التعليم  ورات املعلمني ألدراك أثردراسة عن تصوهي ) Gilbert,2012) جيلربت) دراسة-٦

 (املتمايز يف التحصيل الدراسي
التعليم املتمايز يف مجيع الفصول  هدفت إىل توعية املدرسني بضرورة استخدام وسائلو 
انت أدوات الباحث هي االختبار التحصيلي وك واستخدم فيها الباحث املنهج املسحي.الدراسية

هو  به املعلمني وتبني من نتائج الدراسة انه ليس فقط ما يقـوماملقنن ايل جانب استباانت للمعلمني 
ستخدام التعلم لكن دعم اإلداريني واملدريني لتنفيذ وا ، يف العملية التعليميةيلعب دورًا كبرياً  ما

املعلمني  وكشـفت هـذه الدراسـة أن. وابلتايل يؤثر على تعليم الطالـبيؤثر على تصور املعلمني املتمـايز
.يشعرون أبهنم يفتقرون إىل الوقت لتنفيذ التعليم املتمـايز

املتعثرين يف  آاثر التعليم املتمايز علـى) دراسة عن Bradfield Alicia,2012) اليسيا) دراسة-٧



 

101 

 (القراءة يف الصف األول

املرتبط بدرجات االختبار لطالب الصف  دراسة دراسة التعليم املتمايزوكان الغرض من هذه ال
تينيسي، حيث مت تكليف املعلمني إبجياد سبل ملساعدة  ب واليةاألول يف مدرسة ابتدائية حضرية يف غر 

 طالقة، استخدم املنهج شبه التجرييب ذو اجملموعتني التجريبية اليت مت املتعثرين يف القراءة ليصبحوا أكثـر
تكونت  التدريس املتمايز والضابطة اليت مت التعامل معها ابلطريقة االعتيادية، وقد تطبيق إسـرتاتيجيات

 ،القراءة طالباً من الصف األول وقد مت اختيارهم ابلعينة املتاحة وهم الطالب املتعثرين فـي٦0 لعينة منا
وكانت آداة  .القراءة املتقدم فـي والطالب ذوي املستوى ،ي القدرات العادية يف القراءةوالطالب ذو 

وأسفرت نتائج الدراسة فقد تبني أن استخدام التعليم  الدراسة اختبار مقنن ومقابلة شفوية للطالب
القراءة للطالب املتعثرين يف القراءة يف الفصول الدراسية للصف األول  ى إىل حتسني طالقـةدالتمايز أ
اإلسرتاتيجيات التعليمية اليت تكفل النجاح  لديه القدرة على توفريأن التعليم املتمايز  وتبـني ،االبتدائي

 ذ التعليم املتمايز واستخدامه يف تعليميراء مبختلف مستوايته، وكشفت البياانت أنه عند تنفالق جلميـع
ئمة االختبارات القا وكانت هناك نتائج إجيابية يف إجناز القراءة بطالقـة للطـالب وأظهـرت نتـائج ،القراءة

.على منهج الطالقة والقراءة فروق بني االختبار القبلي واالختبار البعـدي
 فعالية استخدام التدريس املتمايز يف)دراسة بعنوان:  (م2012لطفي ) دراسة-٨

 (:اجلامعة تنمية مهارات احلياة األسرية الصحية والتعامل مع ضغوط احلياة لدى طالب وطالبات
طالب اجلامعة،  ئمة ابملهارات احلياة األسرية اليت ينبغي توافرها لدىهدفت الدراسة إىل حتديد قا

األسرية والتخلص من ضغوط  وبناء برانمج تدرييب وفق إسرتاتيجية التدريس املتمايز لتنمية مهارات احلياة
الدراسة منهجني متكاملني األول وصفي من  واتبعت ،احلياة، والكشف عن فعاليته يف تنمية املهارات

الثاين منهج شبه جترييب ذو و  ،والضغوط النفسية للحياة ل إعداد قائمة ابملهارات احلياتية األسريةخال
من جامعة قناة السويس وقد  (طالب وطالبة 3٥) عينة الدراسة من حيث تكونت ،اجملموعة الواحدة

 .وضغوط احلياة قبل إخضاعهم للبانمج التدرييب مت قياس املهارات األسرية
 فعالية برانمج إليكرتوين قائم على)دراسة بعنوان  م(201٣املغريب ) دراسة-9

الصف السادس  إسرتاتيجية التعليم املتمايز يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف مادة احلديث لدى طالبات
 (االبتدائي يف مدينة الرايض
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ى التعليم املتمايز يف ضوئها بناء إليكرتوين قائم عل  ينبغيوهدفت الدراسة إىل حتديد األسس اليت
وقد مت تطبيق  احلديث لدى طالبات الصف السادس االبتدائي يف تنمية االستيعاب املفاهيمي يف مادة

طالبة يدرسن ابلصف السادس االبتدائي ٦2عينة البحث اليت تكونت من  املنهج شبه التجرييب على
صممت الباحثة البانمج  هي أن وأدواهتا ،طالبة للمجموعة التجريبية31 هنجمموعتني من موزعني على
واختبار االستيعاب املفاهيمي كأداتني للبحث وقامت بعرضهما على عدد من احملكمني  اإلليكرتوين

على  مت تدريسهن ابلبانمج اإلليكرتوين القائم ،أبدوا ملحوظاهتم حىت وصلوا إىل صورهتا النهائية الذي
د قابلطريقة التقليدية و  مت تدريسهن ،للمجموعة الضابطة (طالبة31) اتيجية التعليم املتمايز ومنهنإسرت 

وكانت النتائج أن اسرتاتيجيات التعليم املتمايز تنمي  ،مت تطبيق االختبار قبلي وبعدي على اجملموعتني
االستيعاب املفاهيمي لدي الطالبات يف مادة احلديث.

 لتعليم املتمايز علىأثر استخدام إسرتاتيجية ا) عنواهنا (م2011احلليسي) دراسة -10
 :(االبتدائيالتحصيل الدراسي يف مقرر اللغة االجنليزية لدى تالميذ الصف السادس 

إىل استقصاء أثر التدريس املتمايز على التحصيل الدراسي عند مستوايت التذكر،  هدفت
الصف  يذجنليزية لدى تالممث من بشكل جمتمع وذلك يف مقرر اللغة االو التطبيق بشكل منفصل  ،الفهم

مت اختيار عينة  وقد اتبعت الدراسة املنهج شبه التجرييب حيث ،السادس االبتدائي يف حمافظة القنفذة
الصف السادس االبتدائي  حيث مشل مجيع الطالب املنتظمني يف ؛من جمتمع الدراسة بطريقة قصدية

يشكلون جمموعيت  ،طالباً  ٥3من  ونتتك ،يف مدرسة عمار بن ايسر االبتدائية مبحافظة القنفذة
طالباً  2٥إسرتاتيجية التعليم املتمايز، وعدد طالهبا  الدراسة، اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام

واستخدم الباحث االختبار طالباً  2٨ابلطريقة التقليدية، وعدد طالهبا  واجملموعة الضابطة اليت درست
التحصيل البعدي بني متوسط درجات  إحصائية يفوأظهرت النتائج وجود فروق  ،التحصيلي املقنن كآداه

 ،التعليم املتمايز، ومتوسط درجات اجملموعة الضابطةاسرتاتيجية اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام 
التقليدية. اليت درست ابستخدام الطريقة

ل التعليم املتمايز يف حتصي أثر استخدام اسرتاتيجية)وعنواهنا  (2014دراسة )حسني -11
 (مادة التاريخ لدي طالبات الصف األول املتوسط

وهدفت هذه الدراسة لقياس التحصيل جملموعتني إحدامها جتريبية يستخدم معها التعليم املتمايز 
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وبذلك يتضح استخدام الباحث للمنهج شبه  ،واألخري ضابطة يستخدم معها الطريقة التقليدية
وكانت النتائج تدل علي تفوق اجملموعة  ،ي املقنن كآداهم الباحث االختبار التحصيلواستخد ،التجرييب

 .التجريبية علي الضابطة

 تنمية يف املتمايز التدريس إسرتاتيجية استخدام أثر :دراسة بعنوان (م 2014) املهداوي -12

 .الثانوي الثاين الصف طالب األحياء لدى ملقرر التحصيل
 الدراسي يف التحصيل املتمايز التدريس اتيجيةإسرت  استخدام أثر على التعرف إىل الدراسة هدفت

 الثانوي الثاين طالب لدى مقرر األحياء يف ككل املعريف والتحصيل والتقومي والرتكيب التحليل مستوى عند

 العينة متقسي مت التجرييب، حيث شبه التصميم على القائم التجرييب املنهج الدراسة اتبعت ث،اللي مبحافظة

 .االعتيادية ابلطريقة املتمايز وضابطة التدريس إسرتاتيجية ابستخدام تدريسهما مت يةجتريب جمموعتني إىل
استخدم  ،ابلطريقة القصدية طالًبا (٥0)اختيار مت طالًبا (٧30) من الدراسة جمتمع تكون وقد

 درجات متوسط بني إحصائًيا هدال فرق وجودولوحظ  الباحث االختبار التحصيلي املقنن كآداه للقياس

 الثاين للصف األحياء مقرر من "والزواحف الطيور " التعليمية درست الوحدة اليت التجريبية اجملموعة البط

 درست اليت الضابطة اجملموعة طالب درجات ومتوسط املتمايز التدريس ابستخدام إسرتاتيجية الثانوي

والتقومي  والرتكيب التحليل وىمست عند املعريف التحصيل الختبار البعدي التطبيق يف ابلطريقة االعتيادية
 .التجريبية اجملموعة لصاحل العليا، العقلية مستوايت جبميع التحصيلي واالختبار

 بتمايز التعليم:تعليق الباحث على الدراسات املتعلقة 
عربياً  الحظ تدين عدد الدراسـاتز من خالل النظر ابلدراسات اليت تناولت التدريس املتماي

حيث أن أغلب الدراسات هتتم ابملنهج الوصفى ىف  عدد الدراسات التجريبية أجنبياً  ابإلضافة إىل تدين
هبذا النوع من التعليم يف حقل  رمما يدل على عدم االهتمام الكبيـ ،الدراسه وإمهال املنهج التجريىب

إىل تطبيق مزيدًا من األحباث  التدريس من قبل الدول املتقدمة، وحداثة املوضوع ومدى احلاجة
أمهية وفاعلية استخدام إسرتاتيجية  والدراسات ولقد توصلت معظم النتائج يف الدراسات السابقة إىل

وأمهية الدراسة احلالية وفيما يلي عرضاً لبعض  هـدافالتدريس املتمايز وتوظيفها يف التدريس وهذا يدعم أ
 .جوانب الشبه واالختالف بني الدراسات السابقة
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 :املنهج
( 2011التجريىب ويشرتك معه )احلليسى  شبه اليه يستخدم الباحث املنهجىف الدراسه احل

يف استخدام  (201٤)املهداوي و( 201٤)حسني و (2012)اليسيا ( وكذلك 1٤32)املغرىب و
قد استخدم املنهج شبه  (2012)لطفى بينما  ،املنهج شبه التجرييب ذو اجملموعتني التجريبية والضابطة

 .الواحدةالتجرييب ذو اجملموعة 
( 2011( وكذلك )البوريىن 2011كايلى و)( 2010ا ما استخدمه )كينج امً بينما خيتلف مت

ويوجد من استخدم املنهج املسحى مثل ، الدراسهحيث استخدموا املنهج الوصفى ىف ، من منهج
 (2012)جلبريت و( 2012)كريى

 العينة واجملتمع:
هذا شرتك معه ىف قد او  ةالثانوىمن املرحلة  ثاينيستخدم الباحث عينة من الطالب ىف الصف ال

البحث مع عينة من طالب الصف  (2011)احلليسي  استخدم قدبينما  ،(201٤ هداوياجملتمع )امل
وقد طبق )حسني .(2012( وكذلك )اليسيا 2011املغرىب )سادس االبتدائى واشرتك معه ىف ذلكال

البحث مع (2012لطفى )استخدمنما بي( حبثه علي عينة من طالب الصف األول املتوسط 201٤
( 2011)البوريىنو( 2012)دينيس و( 2012عينة من طالب اجلامعه بينما استخدم )جليبت 

( عينات املعلمني واملديرين للبحث معهم عن كيفية تنمية 2010كينج و)   (2011كايلى و)
 .زاالجتاهات حول التعليم املتماي

فقد كانت عينته تتكون   نفس عدد طالب العينة( مع الباحث يف2013وقد اشرتك )املغريب 
 .طالباً متاماً مثل البحث احلايل 31من جمموعتني كل منهما 
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 :األهداف
 (2011 )البوريىنو( 2012)دينيس و( 2012هدف جمموعه من الباحثني منهم )جليبت 

حول التعليم  كيفية تنمية االجتاهاتو ( إىل معرفة تصور املعلمني 2010كينج و)( 2011كايلى و)
 .املتمايز

( 2012( وكذلك )اليسيا 2011املغرىب و)( 2011بينما هدف آخرون منهم )احلليسى 
ومل يشرتك أحد من هذه  ،دراسة األثر السرتاتيجية التعليم املتمايز على التحصيل إيل( 2012لطفى و)

 .علي التفكري االبداعيالدراسات مع الباحث يف هدفه وهو دراسة أثر اسرتاتيجية التعليم املتمايز 
 األدوات:

تعددت األدوات يف الدراسات السابقة واختلفت ابختالف املنهج وأهداف الدراسة فمن 
( 2011)كايلي داون و (2010ج الباحثني من استخدم االستباانت واملقابلة الشخصية أمثال )كين

الباحث من أدوات يف وهذا خمتلف متامًا عن ما استخدمه  ،(2012)دينيس و( 2011)البوريين و
 .البحث احلايل

ومن الباحثني من استخدم االختبار التحصيلي ودليل املعلم املبين علي اسرتاتيجيات التعليم 
( 201٤)حسني و( 2011احلليسي و)( 201٤اوي هؤالء الباحثني )املهد أمثال ومن ،املتمايز كآداه

مع هذه األحباث يف أنه يستخدم آداة ويشرتك البحث احلايل  ،(2013املغريب و)( 2012)اليسيا و
ولكنه خيتلف عنهم يف عدم وجود آداة االختبار  ،دليل املعلم املبين علي اسرتاتيجيات التعليم املتمايز

 .هو قياس التفكري وليس التحصيلالتحصيلي بني أدواته وذلك ألن اهلدف 
 الدراسات املتعلقة ابلتفكري اإلبداعى: -ب
(:200٦) دراسة السمريى-1

استخدام طريقة العصف الذهين لتدريس التعبري يف تنمية التفكري التعرف على أثر وهي بعنوان )
وهتدف الدراسة ايل بيان األثر الذي سيرتكه  .(ألساسي بغزةابداعي لدى طالبات الصف الثامن اال

ث يف هذه الدراسة واتبع الباح ،كالطالقة واملرونة واألصالة  بداعيالعصف الذهين علي قدرات التفكري اال
املنهج التجرييب، وقد تكونت عينة الدراسة من شعبتني دراستني منتظمتني يف مدرسة بنات الشيخ 
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طالبة على جمموعتني متكافئتني جمموعة  (٧0وقسمت العينة البالغ عددها )،عجلني األساسية العليا
لتحقيق هدف و ة التقليدية درست ابلطريقف (3٥طالبة وأخرى ضابطة وعددها ) (3٥عددها )و جتريبية 

أداة  :الدراسة قام الباحث إبعداد دليل املعلم، واستخدم الباحث األدوات البحثية التالية يف دراسته
الطالقة واملرونة واألصالة( يف الدروس )بداعي االحتليل احملتوى للكشف عن مدى توافر قدرات التفكري 

 200٥/200٤ألساسي للعام ار على الصف الثامن النصوص املقر و العشرة األوىل من كتاب املطالعة 
توصل الباحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني و  ،لتورانس اختبار التفكري اإلبداعي منوذجو 

متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طالبات اجملموعة الضابطة يف )الدرجة 
وتوصي الدراسة ب ضرورة .دي لصاحل اجملموعة التجريبيةإلبداعي البعاالكلية( يف اختبار التفكري 

استخدام طريقة العصف الذهين وطرائق التدريس احلديثة اليت تنمي التفكري بشكل عام والتفكري 
 األساسية املرحلة يف االبداعى تقرتح الدراسة ضرورة إعداد برامج لتنمية التفكريو إلبداعي بشكل خاص، ا

بداعي " يف اجلامعات حيث يفتقر أكثر الاتدريس التفكري  أساليبو  ئقطرا"  مقرر واضافة الدنيا
.املعلمني هلذه الطرائق التدريسية احلديثة يف عاملنا العريب

 (200٦) ،دراسة السليىت-2
 (والنصوصالتفكري الناقد واالبداعي واسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس املطالعة )وهي بعنوان 

إبسرتاتيجية التعلم التعاوين يف التفكري الناقد  دريس املطالعة والنصوص األدبيةهدفت الدراسة إىل تو 
واستخدم الباحث املنهج التجرييب يف .واإلبداعي وتنمية مهارات القراءة اإلبداعية والقراءة الناقدة
يضا اختبارين مبهارات القراءة الناقدة، وأ الدراسة، وقام إبعداد قائمة مبهارات القراءة اإلبداعية وقائمة

قبلي وبعدي، ومقياس االجتاه حنو القراءة اإلبداعية والقراءة الناقدة.وطبقت هذه الدراسة على عينة من 
هي عبارة عن أربع جمموعات شعبة من و طالب الصف العاشر األساسي مت اختيارها بطريقة عشوائية، 

ذكور وشعبة من اإلانث كمجموعتني جتريبيتني وأيضاً شعبة من ال شعبة من اإلانث كمجموعتنيو الذكور 
 :وقد توصلت الدراسة إيل نتائج منها.ضابطتني

هناك فروق ظاهرة بني متوسطات درجات أفراد العينة على اختبار التفكري يف القراءة  -1
 .حسب متغري اجملموعة واجلنس

عي نة على اختبار التفكري اإلبداهناك فروق ظاهرة بني متوسطات درجات أفرا د العي -2
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 .حسب متغري اجملموعة واجلنس
هناك فروق ظاهرة بني متوسطات تقديرات أفراد العينة على مقياس اجتاهات الطلبة حنو  -3

 .القراءة الناقدة حسب متغري اجملموعة واجلنس
هناك فروق ظاهرة بني متوسطات تقديرات أفراد العينة على مقياس اجتاهات الطلبة حنو  -٤

.متغري اجملموعة واجلنس القراءة اإلبداعية حسب
 ):200٧) ،دراسة خطاب-3

 تنمية التفكري اإلبداعيو أثر استخدام إسرتاتيجية ما وراء املعرفة على التحصيل وهي بعنوان )
افظة الفيوم جبمهورية مصر يف تدريس الرايضيات لدى تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي يف حم

تنمية و تعرف على أثر استخدام إسرتاتيجية ما وراء املعرفة على التحصيل هدفت الدراسة إىل الو  (العربية
 واتبع الباحث يف هذه الدراسة املنهج التجرييب على عينة مكونة منبقدراته الثالث  التفكري اإلبداعي

ايل  ابإلضافةواستخدم الباحث االختبار التحصيلي املقنن  ،ضابطةو  جمموعتني جتريبية يفتلميذ  137
تفوق اجملموعة التجريبية على اجملموعة  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية ،اإلبداعيس التفكري مقيا

علمني على الضابطة يف التحصيل والتفكري اإلبداعي يف الرايضيات أوصت الدراسة إىل تشجيع امل
اعي وحتسني التحصيل استخدام إسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات لتنمية التفكري اإلبد

.لدى الطلبة يف الرايضيات
 (2010) ،دراسة أبو عاذرة-٤

يف تدريس الرايضيات على تنمية التفكري  (قوم -خطط -عب)أثر توظيف إسرتاتيجية بعنوان
وقد استخدمت الباحثة املنهج التجرييب حيث مت .اإلبداعي لدى طلبة الصف السابع األساسي بغزة

 - 2009)من طلبة الصف السابع مبدرستني يف حمافظة رفح للعامً  الدراسي اختيار عينة الدراسة 
هم إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، ولتحقيق طالب وطالبة ومت تقسيم (1٤0)بلغ عددهم  (م 2010

أهداف الدراسة مت إعداد اختبار التفكري اإلبداعي ودليل للمعلم، ومت تطبيق االختبار قبل التجريب 
الدراسة التجريبية والضابطة وبعد إجراء الدراسة مت تطبيق االختبار البعدي واستخدام على جمموعيت 

وجود فروق دالة و اين النتائج تبوتوصلت الدراسة إىل  ،شيفيه واختبار Test.T االختبار اإلحصائي
خطط  -عب)إحصائي متوسط درجات طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا ابستخدام إسرتاتيجية 
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ومتوسط درجات طالب اجملموعة الضابطة الذين درسوا ابلطريقة التقليدية لصاحل اجملموعة  (-مقو 
 .اإلبداعيالتجريبية يف اختبار التفكري 

 يف تدريس -خطط ومق  -أوصت الدراسة إىل تشجيع املعلمني على استخدام إسرتاتيجية عب
لنظر يف اعادة إو ع املباحث، ات، ويف مجيالطلبة يف الرايضي لدى اإلبداعي التفكري لتنمية الرايضيات

مناهج الرايضيات وحمتواها وعرضها أبسلوب شيق ومصاغة بطرق تنشط القدرات اإلبداعية لدى 
.الطلبة

(:2010) دراسة عيطة،-٥
التعرف على فعالية برانمج مقرتح قائم على بعض قضااي التفاعل بني العلم والتكنولوجيا )وعنواهنا 

فكري اإلبداعي واالجتاه حنو البيئة لدى يف العلوم لتنمية املفاهيم العلمية والت E.S.T.S) ةواجملتمع والبيئ
واتبع الباحث املنهج شبه التجرييب نظام اجملموعة الواحدة، وكانت .(تالميذ املرحلة األساسية األوىل بغزة

طبيق أدوات الدراسة الثالث مت تو تلميذاً  وتلميذة، ) ٨٥عينة الدراسة من تالميذ الصف الرابع وعددها )
على جمموعة الدراسة واالختبار التحصيلي املقنن  ،ومقياس االجتاه حنو البيئة اإلبداعي،مقياس التفكري 

قبل تدريس الوحدة وبعده، وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي 
بار التفكري اإلبداعي )الكلي وأبعاده( لصاحل درجات التالميذ يف التطبيقني القبلي والبعدي يف اخت

ويف ضوء النتائج أوصى الباحث: بضرورة االهتمام إبثراء مناهج املرحلة األساسية .ق البعديالتطبي
مبهارات التفكري أبنواعه املختلفة وخاصة التفكري اإلبداعي، وتدريب املعلمني قبل اخلدمة وأثنائها على 

.اإلبداعي بصورة خاصةات وقدرات التفكري بصورة عامة والتفكري أساليب إكساب التالميذ مهار 
 (:2011) دراسة الدبش،-٦

التعرف على فاعلية برانمج قائم على أسلوب التفكري اإلبداعي يف تدريس مبحث )عنواهنا 
هتدف الدراسة ،(الرتبية الوطنية لرفع مستوى التحصيل لطلبة الصف التاسع األساسي يف حمافظة رفح

علي التحصيل  األسلوبلتدريس وقياس أثر هذا كطريقة ل  اإلبداعيستخدام أسلوب التفكري ايل ا
 ٤0طالباً و 30اتبع الباحث املنهج شبه التجرييب نظام اجملموعتني اجملموعة التجريبية وعددها و  ،واالبداع

طريقة قصدية من طالبة، ومت اختيار عينة الدراسة ب ٤0طالباً و 30طالبة، واجملموعة الضابطة وعددها 
مدرسة بنات رفح اإلعدادية " هـ " لالجئني، واستخدم و " لالجئني  زاإلعدادية "مدرسة ذكور رفح 
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االختبار التحصيلي واالختبار اإلبداعي املتكافئ على جمموعة الدراسة قبل  :حث األدوات التاليةاالب
فروق ذات داللة إحصائية بني توجد  :تدريس البانمج وبعده، وأشارت نتائج الدراسة إىل ما يلي

سطي درجات جمموعة الدراسة يف اختبار التفكري اإلبداعي القبلي )الكلي وأبعاده( لصاحل التطبيق متو 
البعدي، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات أفراد العينة للمجموعة التجريبية 

ويف ضوء ما .يبيةلي البعدي لصاحل اجملموعة التجر وأفراد العينة للمجموعة الضابطة يف االختبار التحصي
ستخدام أسلوب التفكري اإلبداعي كأسلوب تدريس يساهم اب أسفرت عنه نتائج الدراسة أوصى الباحث

يف رفع مستوى التحصيل وينمي اإلبداع لدى الطلبة، وضرورة توفري الظروف واألوضاع املناسبة لتطبيق 
 .ناأسلوب التفكري اإلبداعي يف مدارس

 (2011دراسة )حدايب  -٧
 ،لدي الطلبة املوهوبني ابليمن اإلبداعيان التحصيل وعالقته بتنمية مهارات التفكري بعنو 

 ،اإلبداعيوهدفت الدراسة ايل التعرف علي العالقة بني التحصيل والتعلم وعالقته مبهارات التفكري 
لعربية رة اللفظية املقنن علي البيئة اواستخدم اختبار تورانس الصو  ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي

 .اإلبداعيوتوصلت الدراسة ايل وجود عالقة بني التحصيل والتفكري  ،اإلبداعيكآداه لقياس التفكري 
 :(2014دراسة )عمريو ويعقويب،  -٨

الروضة،  أطفال لدى اإلبداعية القدرات بعض تنمية يف رايضي تروحيي برانمج بعنوان أثر
 لدى اإلبداعية القدرات بعض تنمية يف رايضي تروحيي برانمج أثر عن البحث إىل ةالدراس هذه هدفتو 

 املنهج إستخدم حيث ،(األصالة قدرة ،الطالقة قدرة ،اخليال قدرة) يف أساسا املتمثلة  الروضـة أطفـال
 .يةوالبدن والنفسية املرفولوجية اخلصائص حيث من وكذا العدد حيث من متجانستني لعينتني التجرييب

 عينة وتكونت ،الدراسة هذه يف الروضة أطفال لدى اإلبداعي للتفكري تورنس إختبار إستخدم
 (20) عشرون من جمموعة كل  تكونت حيث ضابطة واألخرى جتريبية إحدامها جممـوعتني  مـن البحـث

 من كبرية  قدرة لديهم األطفال معظم أن إليها املتوصل النتائج أهم ومن ،احلضانة بدور يدرسون تلميذ
 يف جاءت اليت العلمية والدراسات البحـوث مـن كثيـر  مـع مايتفق وهذا األصالة قدرة من ابملقارنة اخليال

 بنمو يسـمح األطفال سن ألن العينتني بني متقاربة كانت  الطالقة على األطفال قدرة بينما اجملال هذا
 .القدرة هذه
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 :(2014) عبداحلق والفليفلي -9
 ،ان التعليمية يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى ٔاطفال الروضةك  ثر بيئة األر نوان أبعهذه الدراسة 

ان التعليمية يف تنمية التفكري اإلبداعي لدى ٔاطفال كالبحث ٕاىل التعرف على ٔاثر بيئة األر  هذا هدفي
ة البحث تكونت عينو  ،وقد استخدم الباحث املنهج املسحي.الروضة ؤاثر اجلنس يف التفكري اإلبداعي

روضة من الرايض احلكومية واخلاصة  (11)طفال وطفلة مت اختيارهم ابلطريقة القصدية من  (120)من 
ان التعليمية، الرايض العادية، نصفهم كطفال وطفلة من الرايض ذات األر  (٦0)يف عمان ومأداب بواقع 

مسح ميداين لتحديد )ت املعلوما وقد مت ٕاعداد استمارة مجع.ور والنصف اآلخر من اإلانثكمن الذ 
ما مت تطبيق اختبار اجلزء الشكلي من اختيار تورانس كان التعليمية والرايض العادية،  كالرايض ذات األر 

الدوائر بعد ٔان استخرجت له دالالت ثبات االستقرار وثبات  (الصورة "ب ")للتفكري اإلبداعي 
التباين الثنائي مت التوصل ٕاىل النتائج اآلتية: ام حتليل وبعد حتليل البياانت ٕاحصائًيا ابستخد.التصحيح

بني متوسطي درجات األطفال امللتحقني ( α ≥ 0,01)وجود فروق ذات داللة ٕاحصائية عند مستوى 
ان التعليمية، ومتوسط درجات األطفال امللتحقني ابلرايض العادية يف مكوانت كابلرايض ذات األر 

عدم وجود فروق ذات داللة ،ان التعليميةكلرايض ذات األر ولصاحل امللتحقني ابالتفكري اإلبداعي 
 ،بني اجلنسني يف مجيع مكوانت التفكري اإلبداعيُ تعزى ٕاىل اجلنس( α ≥0,01)ٕاحصائية عند مستوى 

التفكري  عدم وجود ٔاثر لتفاعل دال ٕاحصائًيا بني متغريي نوع الروضة واجلنس من حيث أتثريمها يف
 .بداعياإل

 ابلتفكري اإلبداعى: على الدراسات املتعلقة تعليق الباحث
 :أوالا: من حيث األهداف

تباينت الدراسات اليت تناولت برامج متعددة لتنمية التفكري اإلبداعي يف مواد خمتلفة من حيث 
التعرف على فاعلية برانمج قائم على أسلوب التفكري  مثالً  (2011)أهدافها فاستهدفت دراسة الدبش 

إىل التعرف على فعالية برانمج مقرتح  (2010بينما هدفت دراسة عيطة ) ،رتبية الوطنيةاإلبداعي يف ال
لتنمية املفاهيم العلمية والتفكري ) قائم على بعض قضااي التفاعل بني العلم والتكنو لوجيا واجملتمع والبيئة

 -عب)اتيجية ىل معرفة أثر توظيف اسرت إ( 2010استهدفت دراسة أبو عاذرة )و  ،العلوماإلبداعي يف 
إىل التعرف  (200٧)هدفت دراسة خطاب و على تنمية التفكري اإلبداعي يف الرايضيات  (قوم-خطط 
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على أثر استخدام اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تدريس الرايضيات على التحصيل وتنمية التفكري 
سرتاتيجيات واألدوات وكل هذه الدراسات تتفق مع الدراسة احلاليه ىف قياس أثر بعض اال اعياإلبد

احلديثة التكنولوجية ىف التعليم على التفكري اإلبداعى لكن تتميز الدراسة احلالية بقياس أثر استخدام 
 .الباحثني السابقنياسرتاتيجيات التعليم املتمايز على التفكري اإلبداعى وهذا مل يتعرض اليه أحد من 

 :واجملتمع اثنياا: من حيث عينات الدراسة
لت التفكري اإلبداعي، حيث ية واجلنس يف الدراسات اليت تناو ت العينات واملراحل التعليمتفاوت

)عبداحلق والفليفلي و (2010استهدفت بعض الدراسات املرحلة األساسية الدنيا مثل دراسة عيطة )
استهدفت دراسات أخرى املرحلة األساسية يف حني  ا على الذكور واإلانث،معينتهواشتملت  ،(201٤

 ،(200٧ودراسة )خطاب  ،)2010ودراسة أبو عاذرة ) ،(2011العليا مثل دراسة كل من الدبش )
 .يف العمر واجلنس أيضاً وهذا خيتلف عن عينة الدراسة احلاليه 

وهناك من يتفق مع الدراسة احلالية يف العمر وخيتلف معها يف جنس العينة مثل دراسة )السمريي 
( يف 200٦وكذلك اتفق )السلييت  ،املدارس العليا باتلامن ط عينة سمرييستخدم الاحيث ( 200٦

لية اليت عمر العينة مع البحث احلايل ولكنه قد استخدم يف عينته الذكور واالانث بعكس الدراسة احلا
 .استخدمت الذكور فقط

 اثلثاا: من حيث األدوات املستخدمة
يف مواد خمتلفة، حيث اشرتكت  األدوات يف الدراسات اليت تناولت التفكري اإلبداعيتنوعت 
يف استخدام اختبارين أحدمها للتفكري اإلبداعي واآلخر حتصيلي و  للمعلم دليل إعداد ىفمعظم الدراسات 

استخدم فيها اليت ( 2010) دراسة أبو عاذرةو ، (2010دراسة عيطة )و  (2011الدبش )مثل دراسة 
اس لالجتاه ودور املعلم مثل دراسة السلييت وهناك دراسات أخرى استخدمت مقي مقياس شيفيه نيالباحث

 وقد اختلفت الدراسة احلالية عن هذه الدراسات السابقة يف األدوات ألن الدراسة احلالية مل ،(200٦)
 .تستخدم اختباراً حتصيلياً وال استخدمت مقياساً لالجتاه

وأيضاً ( 201٤ عمريو ويعقويب( و)2011احلدايب )من  الباحث ىف األدوات كالً  اتفق معقد و 
تورانس للتفكري  مجيعًا مقياس استخدمواحيث (200٦)والسمريي  ،(201٤)عبداحلق والفليفلي 

 .اإلبداعي
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 :املنهج املستخدمرابعاا: من حيث 
قد استخدمت غالبية ولكن  ،تنوعت الدراسات اليت تناولت التفكري اإلبداعي يف استخدام املنهج

ودراسة  ،(2011مثل دراسة الدبش ) ،م اجملموعتني الضابطة والتجريبيةذو تصمي الدراسات املنهج التجرييب
 ،(200٦)ودراسة السلييت  ،(200٦السمريي )، ودراسة (200٧) خطابدراسة و  ،(2010 عاذرة أبو

 .يف املنهجالدراسة احلالية  معمتاماً وهذا يتفق  ،(201٤ودراسة )عمريو ويعقويب 
دراسة عيطة املنهج التجرييب ذو اجملموعة الواحدة مثل  ويوجد أيضًا من الباحثني من استخدم

وجند أن جمموعة أخري من الباحثني قد استخدمت املنهج الوصفي مثل دراسة )حدايب  ،(2010)
وهؤالء خيتلفون  ،(201٤وآخر قد استخدم املنهج املسحي مثل دراسة )عبداحلق والفليفلي  ،(2011

 .الدراسة احلالية يف املنهج مع
 :: من حيث النتائجخامساا 

تنوعت النتائج واختلفت حسب نوع الدراسات ففي الدراسات اليت تتعلق ابلتفكري اإلبداعي، 
حيث أظهرت الدراسات تفوق طلبة اجملموعة التجريبية يف التطبيق البعدي عن التطبيق القبلي مثل 

كما أكدت دراسة   ،) 2010 ،)ودراسة أبو عاذرة ،(2010 ،عيطة)ودراسة  ،(2011دراسة الدبش )
أن هناك فروق ظاهرة بني متوسطات درجات أفراد العينة على اختبار التفكري  ،(200٦فراس السلييت )

 .يف القراءة حسب متغري اجملموعة واجلنس
 :االستفادة من الدراسات السابقة

 التفكري موضوعات أن على يدل واملكان الزمان يف السابقة الدارسات اختالف أن الباحث يرى

 حباجة واهنا الباحثني، أنظار حمط موضوعات زالت وما كانت  املقرتحة واالسرتاتيجيات والبامج اإلبداعي
 .والدويل العريب الصعيدين على أو السعودي الصعيد على سواء والدراسة البحث من مزيد إيل

 :يف السابقة الدراسات من الباحث ولقد استفاد
 .النظري اإلطار بناء -
 .للدراسة املناسبة والفرضيات الدراسة أسئلة اغةصي كيفية  -
 .للدراسة املناسبة اإلحصائية األساليب اختيار -
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 .اختيار األدوات املناسبة لقياس النتائج -
 .السابقة الدراسات نتائج الباحث مع إليها سيتوصل اليت النتائج مقارنة -
 .للدراسة املناسبة العينة اختيار كيفية  -
 .للدراسة املناسب املنهج اختيار كيفية  -

 :أهم ما مييز الدراسه احلاليه عما سبقها
التجرييب يف الكشف عن أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز شبه استخدام الباحث املنهج 

الثاين الثانوى ملادة األحياء على التفكري اإلبداعي لديهم وليس على عينة من جمتمع الطالب ىف الصف 
حيث مل و  يراه الباحث من أمهية عظيمة هلدف التفكري أكثر بكثري من هدف التحصيل التحصيل ملا

 يتعرض أحد من الباحثني هلذه النظريه مع التفكري االبداعى على حد علم الباحث لآلن.
وفّند كل ما يرتكز عليه هذا البحث من أدب نظري حيتاجه وبذلك يكون الباحث قد مجع 

وكذلك قد تعّمق  ،يه قبل الشروع يف التطبيق العملي ألدوات البحثالباحث لإلطالع والوقوف عل
الباحث فيما احتوت عليه الدراسات السابقة املتعلقة مبتغريّي البحث وعّلق عليها وربط بينها وبني 

 .الدراسة احلالية
ابإلضافة ايل  ،الفصل القادم سوف يستعرض الباحث املنهج الذي يقوم عليه هذا البحثويف 

ابإلضافة ايل فروضه، مث احلديث عن متغريات البحث  ،د املكانية والزمانية واملوضوعية هلذا البحثاحلدو 
 .وضبطها وكذلك التطرق لألدوات املستخدمة مث خطوات إجراء البحث
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 هجية البحثمن: لفصل الثالثا
 احملتوايت:

 منهج البحث. -

 حدود البحث. -

 جمتمع البحث. -

 عينة البحث. -

 فروض البحث. -

 متغريات البحث. -

 ضبط متغريات البحث. -

 أدوات البحث. -

 خطوات إجراء البحث. -
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 البحث يةمنهج: الفصل الثالث

 :مهيدـت
ا لإلجراءات العملية واخلطوات اليت سارت فيهـا ا تفصيليً هذا الفصل وصفً  الباحث يف يتناول

، بحث، وعينة البحثتمـع ال، وجمهذا البحثالدراسة من ٔاجل حتقيق هدفها، من حيث املنهج املتبـع يف 
اإلحصائية  بيتناول الباحـث األسـالي واإلجراءات املتبعة يف تطبيقها، ويف هناية هذا الفصـل ،واألداة

 .بياانت وحتليلهااملستخدمة يف معاجلة ال
 منهج البحث:

ذي ، والبحثال اهـذ يف (Quasi Experimental Design) التجريبـي شـبه املـنهج الباحـث اتبـع
 .يشتمل على جمموعتني، جمموعة جتريبية واألخرى ضابطة

ٕاىل ٔان علماء املنهجية يف البحث توصـلوا ٕاىل مـا ٔاسـموه "ابملنهج ( م2003) وقد ٔاشار العساف
وصعوبة  ،م الظاهرة اإلنسانية اليت متتاز بتعقد املتغريات املـؤثرة عليهائٔانه يال يرونشبه التجرييب الذي 

 .)30٤ ص)ضبطها" 

للمتغري   تعرضٕاىل ٔان "اجملموعة التجريبية هي اليت ت (م200٧) وقد ٔاشار عبيدات وا خرون
بينما اجملموعـة الضـابطة هـي اليت ال تتعرض للمتغري  ،املتغري املستقل ملعرفة أتثري هذا املتغري فيهاو التجرييب أ 

 .221ص التجرييب وتبقى حتت ظروف عادية"

 التعليم املتمايز (يقـوم عـلى ٔاسـاس دراسـة اثـر املتغـري املسـتقلا البحث ييب هلـذواملنهج شبه التجر 
 ( رونةامل - طالقةال- صالةاأل)الثالثة ومهاراته  التفكري اإلبداعي() املتمثـل يفو على املتغري التابع )

 م2002)ذكـر ملحـم  ويعتب املنهج شبه التجرييب ٔاحد تصـاميم املـنهج التجريبـي الـذي ميتـاز كـما
 .ا مقارنة ابلتصاميم األولية للمنهج التجرييب""بعوامل صدق مرتفعة نسبيً  (39 :

الباحث  الباحث على بعض املراجع الرتبوية يف املناهج وعلم النفس، استخدم اّطالعوبناء على 
 لى ٔاثـر استخدام املتغريهـدف ٕاىل التعـرف عـي ذيال ذا البحثألنه األنسـب هل املنهج شبه التجرييب نظراً 

 طالب الصف الثاين الثانوي.لـدى  فكري اإلبداعي(الت)يف املتغري التابع  (التعليم املتمايز)املستقل 
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 حدود البحث:
 يتحدد هذا البحث بعدة حدود يوردها الباحث كالتايل:

 ة السعودية.اململكة العربي - األهلية مبحافظة األحساء الكفاح أكادميية :احلدود املكانية
 م(201٨ -201٧) الدراسيةيطبق هذا البحث يف الفرتة الزمنية السنه  :الزمانيةاحلدود 

تتكون عينة الدراسة من فصلني مت اختيارمها ابلطريقة العشوائية من طالب الصف  :احلدود البشرية
ب( كمجموعة جتريبية بينما طال 31 ،ج) ةاالختيار على الشعبفوقع  ،الثاين الثانوي أبكادميية الكفاح األهلية

 .طالب( كمجموعة ضابطة 31،دمت اختيار طالب الصف الثاين الثانوي شعبة )
 :احلدود املوضوعية

الثانوى  ثاينمن منهج األحياء للصف ال (ة )اجلهاز العصيبيقتصر البحث على تدريس وحد
 اعى لديهم.التفكري اإلبدم ابسرتاتيجية التعليم املتمايز وقياس أثر ذلك على  8201

 جمتمع البحث:
األشياء و األشخاص أ و جمتمع البحث أبنه "مجيع األفراد أ  (م200٧)عرف عبيدات وا خرون 

 .9الذين يكونون موضوع مشكلة البحث" ص

 .2٤أبنه "مجيع مفردات الظاهرة اليت يقـوم بدراسـتها الباحـث" ص  (م2002)وعرفه ملحم 

الفصل  يف حساءمبحافظـة األ الثاين الثانويف الص طالبمجيع تكون جمتمع الدراسة من 
طالباً( حسب بيان إدارة  ٧1٥والذي يقّدر عددهم ) هـ1٤39/ 1٤3٨للعام الدراسي  ثاينالدراسي ال

 .األحساء التعليمية

 عينة البحث:
قام الباحث ابختيار طالب الصف الثاين الثانوي من مدرسة )أكادميية الكفاح األهلية( التابعة 

عشوائياً من قائمة وقد اختريت هذه املدرسة  ،العشوائيةابلطريقة  األحساءالرتبية والتعليم مبحافظة إلدارة 
اعد على تطبيق هذا النوع من التعليم اليت ميكن ٔان تسـو البيئة التعليمية املناسبة  فيها توفرت املدارس اليت

 .احلديث
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مـن جمتمـع البحـث األصـلي، خيتارها "ٔان العينـة جـزء  (م200٧)وقد ذكر عبيـدات وا خـرون 
سيكون اختيار  الباحث أبساليب خمتلفة وتضم عددا من األفـراد مـن اجملتمـع األصـلي وبنـاء عـلى ذلـك

الباحث للعينة املمثلة جملتمـع دراسـته والتـي هلـا نفـس خصائصـه، حتـى يـتالىف الصعوبة يف تطبيق دراسته 
 (.9٥ص)تمكن من تعميم نتائجها الحقا" على اجملتمع الكلي، وحىت ي

وذلك املرحلة األوىل: متثل العينة االستطالعية  -وقد مت اختيار عينة الدراسة على مرحلتني 
حلساب اخلصائص السيكومرتية ملقياس التفكري االبداعي لتورانس الصورة )ب(، واختبار الذكاء املصور، 

( سنة، واملرحلة الثانية: متثل العينة 1٧ - 1٦هم ما بني )( طالبا ممن ترتاوح أعمار ٥٧وقد بلغ عددها )
الثانوية بنني، وبعد  ميية الكفاحأكاد( طالبا من مدرسة ٦٥األساسية وبلغ عددها يف صورهتا األولية )

استبعاد الطالب الذين كانوا ضمن العينة ومل حيضروا التجربة ومل يكملوا اإلجابة عن أدوات الدراسة 
( طالبا ميثلون اجملموعة التجريبية ممن ترتاوح أعمارهم 31( طالبا مقسمني إىل )٦2ركني )أصبح عدد املشا

 أكادميية الكفاحسنة( من مدرسة  1٦ :يوماً  ٦3قداره )( سنة مبتوسط عمري م1٧ - 1٦ما بني )
مبتوسط ( سنة 1٧-1٦( طالبا ميثلون اجملموعة الضابطة ممن ترتاوح أعمارهم ما بني )31)والثانوية بنني، 

( يوضح حجم أفراد 1-3واجلدول التايل رقم ).سنة( من نفس املدرسة 1٦ :يوم ٦0عمرى مقداره )
 جملموعات الدراسةاملرحلتني طبقاً 

 عدد الطالب املشاركني يف عينة التقنني وىف اجملموعتني التجريبية والضابطة. (1 -3جدول )
 اإلمجايل عدد الطالب نوع العينة املـدرسة م

الثانوية بنني  أكادميية الكفاحسة مدر  1
 ٥٧ عينة التقنني فصل أ + فصل ب

 طالبا 119
الثانوية بنني  أكادميية الكفاحمدرسة  2

 فصل ج + فصل د 
 ٦2 العينة األساسية

( طالبا، وللعينة ٥٧التقنني ) يتضح من اجلدول السابق أن عد الطالب املشاركني يف عينة
( طالبا ميثلون 31)و( طالبا ميثلون اجملموعة التجريبية، 31يمهم إىل )( طالبا،ومت تقس٦2األساسية )

 اجملموعة الضابطة.
 لشعبة املتمايز التدريس لتطبيق املناسبة الطالب وألعداد اإلمكانيات اختيارمها لتوفر مت حيث
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 الصف طالب اختيار مت بينما جتريبية طالب( كمجموعة 31)ج، الشعبة على االختيار فوقع منهم
 .ضابطة كمجموعة  طالب( 31)د، شعبة الثانوي الثاين

 فروض البحث
 :متت صياغة الفروض التالية ،من واقع مشكلة الدراسة وأهدافها

 :الفرض الرئيس األول
القبلي والبعدى للمجموعة وينص علي "أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني 

 .عي لصاحل القياس البعديالتجريبية يف الدرجة الكلية للتفكري اإلبدا
 :الفرعية التالية هذا الفرض الرئيس األول الفروضيتفرع عن 

بني القياسني القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة األوىل  إحصائيةتوجد فروق دالة * 
 .القة( لصاحل القياس البعدي)الط اإلبداعي للتفكري

القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة الثانية بني القياسني  إحصائيةتوجد فروق دالة  *
 .)األصالة( لصاحل القياس البعدي اإلبداعي للتفكري

بني القياسني القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة الثالثة  إحصائيةتوجد فروق دالة * 
 .)املرونة( لصاحل القياس البعدي اإلبداعي للتفكري

 اين:الفرض الرئيس الث
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية  إحصائيةوينص على "أنه توجد فروق دالة 

هذا الفرض الرئيس الثاين ن ميتفرع و .يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية لتفكري اإلبداعيل
 :الفرعية التالية الفروض

 لتفكري اإلبداعيبية والضابطة يف املهارة االويل لبني اجملموعتني التجري إحصائيةتوجد فروق دالة  *
 .وهي )الطالقة( يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية

 لتفكري اإلبداعيبني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثانية ل إحصائيةجد فروق دالة تو * 
 .وهي )األصالة( يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية 
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 موعةجملا
 ةيتجريبال

 موعةاجمل
 ضابطةال

 ()قبلى
تورنس اختبار 

للتفكري 
اإلبداعي 

 املصّور

استخدام 
اسرتاتيجية متايز 

التعليم يف تدريس 
وحدة اجلهاز 

 العصيب
 

 بعدى()   

تورنس اختبار 
للتفكري اإلبداعي 

 املصّور

 لتفكري اإلبداعيبني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثالثة ل إحصائيةتوجد فروق دالة  *
 .( يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبيةوهي )املرونة

 متغريات البحث:

للفصل اخلامس يف كتاب األحياء للصف الثاين الثانوي  التدريس طريقة :املستقل املتغري -
 والطريقة التجريبية للمجموعة املتمايز التدريس )إسرتاتيجية :مها مستواين وله (اجلهاز العصيب)نه وعنوا

 .الضابطة( للمجموعة االعتيادية
 األصالة( -املرونة  -التفكري اإلبداعي ومدي أتثُر قدراته )الطالقة : التابع املتغري -

تجريبية، حيث يتم تعريضهما لنفس الضابطة و ولتحقيق ذلك يتم استخدام تصميم اجملموعتني ال
الذي يدخل  (واملتمثل يف طريقة التدريس )التعليم املتمايز ماعدا املتغري املستقل ات واحملتوياالختبار 

 وفقا للمخطط التايل: ذلكو .فقط على اجملموعة التجريبية
 

 

 

 

 

 

 
 ( يوضح خطوات تنفيذ اجلانب العملي1-3شكل )

 :بحثال متغريات ضبط
 املتغري) الدراسة متغريات على تؤثر أن شأهنا من واليت املتداخلة املتغريات بضبط الباحث قام

 يلي وفيما  .(اإلبداعي التفكري) التابع املتغري على أتثريه يف املتمايز التعليم إسرتاتيجية وهو( املستقل
 يف أتثرياً  هلا أن السابقة والدراسات النظري اإلطار خالل من تبني واليت املتداخلة املتغريات ألهم عرض

 .املتمايز التعليم على التدريب
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 :الزمين العمر -1
 الزمين العمر ضبط ومت سنة،( 1٧ -1٦) بني ما احلالية الدراسة عينة ألفراد الزمين العمر يرتواح

 وأتتى عام( 1٧) من أكثر عمرهم يرتاوح والذي لإلعادة الباقني طالبال ابستبعاد وذلك العينة ألفراد
 ،(2012)رايين  دراسة ذكرت حيث اإلبداعي التفكري مبستوى عالقة من له ملا املتغري هذا ضبط أمهية

 ازدايد يف اإلبداعي التفكري مستوى كان كلما وخباته نضجه زاد وكلما العمر يف اإلنسان تقدم كلما  أنه

 الباحث حسب (والضابطة التجريبية) الدراسة جمموعيت بني الزمين العمر يف التكافؤ ولضمان مستمر،
 .T-Test "ت" اختبار ابستخدام الضابطة واجملموعة التجريبية اجملموعة أعمار بني الفروق داللة

 اجملموعتني بني للفروق اإلحصائية وداللتها( ت) قيمة يوضح( 2-3) رقم التايل واجلدول
 .الزمين العمر متغري يف والضابطة التجريبية

 متغري يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني للفروق اإلحصائية لتهاودال( ت) قيمة( 2-3) جدول
 الزمين العمر

 الداللة مستوى (ت) قيمة املعياري االحنراف املتوسط العدد اجملموعة م
 0.٤90 1٦.٦33 31 التجريبية 1

 دالة غري 0.2٦3
 0.٤9٨ 1٦.٦00 31 الضابطة 2

 

 الزمين العمر متغري يف والضابطة التجريبية موعتنياجمل بني الفرق أن السابق اجلدول من يتضح
 معياري ابحنراف( 1٦.٦33) التجريبية للمجموعة الزمين العمر متوسط بلغ حيث إحصائياً، دال غري

 قدره معياري ابحنراف  (1٦.٦00)الضابطة للمجموعة الزمين العمر ومتوسط ،(0.٤90) قدره
 .الزمين العمر يف افئتنيمتك اجملموعتني أن على يدل وهذا( ٤9٨.0)

 :اجلنس-2
 الدراسات بعض إليه توصلت ملا نظراً  وذلك فقط الذكور على احلالية الدراسة عينة اقتصرت

 كل  دراسة يف كما  اإلانث، لصاحل االبداعي التفكري مستوى يف واإلانث الذكور بني فروق وجود من
 -هـ  1٤30)العتوم  دراسة إلية توصلت وملا ،م( 200٧ -هـ 1٤2٨) العنزيو ( 200٥) عمور من

 وملا الذكور، لصاحل اإلبداعي التفكري مستوى يف واإلانث الذكور بني فروق وجود منم(  2009
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 مستوى يف واإلانث الذكور بني فروق وجود عدم من األخرى واألحباث الدراسات بعض إليه توصلت
 الدراسات بني اختالف وجود ضحيت وبذلك ،(2011عبدالوهاب ) ةدراس يف كما  ،اإلبداعي التفكري

 احلالية الدراسة يف الباحث اقتصر وهلذا اإلبداعي، التفكري مستوى على اجلنس أثر يف السابقة واألحباث
 .فقط الذكور الطالب على

 :الذكاء -3
 يتوقف ودرجته اإلبداعي التفكري مستوى أن ، من(200٦دراسة )الصباغ  إليه توصلت ملا نظراً 

 وأكثر أبعد أهداف بتحقيق القيام استطاعته يف كان  ذكاء أكثر الفرد كان فكلما العقلية، الفرد قدرة على

 ذلك معىن فإن معني، مستوى إىل يصل حىت العمر يف ابزدايده تزداد العقلية الطفل قدرة كانت وملا صعوبة،

 يضعون املرتفع كاءالذ  ذوي األفراد أن العقلي،كما عمره بتغري يتغري اإلبداعي الطفل تفكري مستوى أن

 من العكس وعلى هلم، تتاح اليت الفرص مع تتفق كما قدراهتم، مع تتفق إبداعي تفكري مستوايت غالباً 

 املتداخلة املتغريات من يكون أن ميكن الذكاء أن الباحث رأى ولذلك ،املنخفض الذكاء ذوي األفراد ذلك
 جمموعيت لدى املتغري هذا بضبط احلايل حثالبا قام وهلذا ،اإلبداعي التفكري مستوى يف تؤثر اليت

 اجملموعتني على ،(زكى أمحد) املصور الذكاء اختبار تطبيق خالل من (والضابطة التجريبية) الدراسة
 رقم التايل واجلدول" ت" اختبار ابستخدام بينهما الفروق داللة الباحث حسب مث والضابطة، التجريبية

 متغري يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني للفروق صائيةاإلح وداللتها( ت) قيمة يوضح( 3-3)
 .الذكاء

 (3-3) جدول
 الذكاء متغري يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني للفروق اإلحصائية وداللتها( ت) قيمة

 الداللة مستوى (ت) قيمة املعياري االحنراف املتوسط العدد اجملموعة م
 10.٤٤0 120.0٤3 31 التجريبية 1

 دالة غري ٤٧3.0
 9.2٧٦ 121.132 31 الضابطة 2

 دال غري الذكاء متغري يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني الفرق أن السابق اجلدول من يتضح
 قدره معياري ابحنراف( 120.0٤3) التجريبية للمجموعة الذكاء متوسط بلغ حيث إحصائياً 

 .(9.2٧٦) قدره معياري ابحنراف( 121.132) الضابطة للمجموعة الذكاء ومتوسط ،(٤٤0.10)
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 :االقتصادي - االجتماعي املستوى-4
 تكون وهبذا ،األحساء حملافظة التابعةاهلفوف  منطقة يفة واحدة مدرس من العينة أفراد اختيار مت
 االقتصادي -االجتماعي املستوى يف تقرتب واحدة جغرافية منطقة من والضابطة التجريبية اجملموعتني

 يتأثر اإلبداعي التفكري مستوى أن من( 19٨٧) زيتون دراسة إليه توصلت ملا نظراً  وذلك العينة، رادألف
 إجياابً  فيها يعيش اليت وللبيئة الشخص إليها ينتمي اليت لألسرة االقتصادي -االجتماعي ابملستوى

 .وسلباً 
 :اإلبداعي للتفكري القبلي القياس-٥
 تطبيق خالل من وذلك والضابطة التجريبية موعتنياجمل بني التجانس حبساب الباحث قام

 متوسطي بني الفروق ملعرفة( ت) قيمة حبساب وذلك ،(قبلياً  قياساً ) عليهم اإلبداعي التفكري مقياس
 املتوسطات يوضح( ٦) التايل واجلدول ،اإلبداعي التفكري يف والضابطة التجريبية اجملموعتني درجات

 القياس يف والضابطة التجريبية اجملموعتني من العينة أفراد لدرجات( ت) وقيمة املعيارية واالحنرافات
 .اإلبداعي التفكري ملقياس القبلي

 (٤-3) جدول
 التجريبية اجملموعتني ألفراد الداللة ومستوى( ت) وقيمة املعيارية واالحنرافات املتوسطات

 ومهاراته اإلبداعي التفكري ملقياس القبلي القياس يف والضابطة

 العدد اجملموعات اإلبداعي لتفكريا
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة
 (ت)

 مستوى
 الداللة

 الكلية الدرجة
  اإلبداعي للتفكري

 7.017 56.225 31 جتريبية
0.0٨٨ 0.930 

 7.401 56.387 31 ضابطة دالة غري

 الطالقة مهارة
 3.859 19.967 31 جتريبية

0.011 0.999 
 3.859 19.967 31 ابطةض دالة غري

 األصالة مهارة
 3.910 19.967 31 جتريبية

0.091 0.92٨ 
 4.426 20.064 31 ضابطة دالة غري
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 املتوسط العدد اجملموعات اإلبداعي لتفكريا
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

 قيمة
 (ت)

 مستوى
 الداللة

 املرونة مهارة
 3.407 16.290 31 جتريبية

0.0٧٥ 0.9٤0 
 3.342 16.3548 31 ضابطة دالة غري

( 0.0٨٨اإلبداعي ) فكريللت الكلية للدرجة بلغت (ت) قيم أن السابق اجلدول من يتضح    
 الرتتيب على( 0.0٧٥ ،0.099 ،0.011( )املرونة - األصالة -الطالقة) للمهارات بلغت بينما

 الكلية الدرجة يف والضابطة التجريبية اجملموعتني بني تكافؤ إىل يشري مما إحصائيا دالة غري قيم ومجيعها
 ه.ل املكونة واملهارات اإلبداعي للتفكري
 :البحث أدوات

 التفكيـر املتمايز يف تدريس مادة األحياء علي التعليم أثر قياس تتطلب احلالية الدراسة كانت  ملا
يستخدمهما أثناء البحث الباحث ثالث أدوات  حدد الثانوي الثاين الصف طالب لدى االبداعي

 وهم:
 االبتكاري األشكال الصورة )ب( للتفكريTorrance  أوال: اختبار

(، واالختبار 19٧3(، وعربه )أبو حطب وسليمان، 19٦٦عام ) Torranceأعده يف األصل 
للتفكري االبتكاري واليت تضمنت أربعة اختبارات اثنان لفظيان)ا  Torranceجزء من بطارية اختبارات 

ابلنشاط األول رسوم انقصة+ ب( واألخران شكليان )ا + ب(، ومها صوراتن متكافئتان، حتتوي على
كشف وت ( دائرة يف اختبار )ب( وخطان متوازاين ابختبار )أ(.3٤الثالث يف )نشاط والثاين بينما جاء ال

 عن درجة الطالقة واملرونة واألصالة والتفصيالت.األفراد علي تلك االختبارات  استجاابت
 لالختبار: ةاخلصائص السيكومرتي
: الصدق:  أوالا

 بناء أنشطة االختبار وهو ما االبتكاري يفيف التفكري  Guilford نظريةإىل  Torranceاستند 
تقديرات املعلمني كما يف استمارة مسات  يعرف بصدق احملتوى، كما استخدم الصدق املرتبط مبحك

املمتدة من عام  هإضافة إىل الصدق التنبؤي عب دراسات.التلميذ املثايل اليت استخدمت ابلدارسة احلالية
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التالزمي من خالل تقديرات املعلمني الصدق  (19٧3 ،وسليمانواستخدم )أبو حطب  .19٧2
ألبعاد التفكري االبتكاري لدي التالميذ اتفق عليه أكثر من مدرس، وصدق التكوين الفرضي من خالل 
حساب معامالت االرتباط بني درجات القدرات األربع والدرجة الكلية، وقد كشفت عن معامالت 

الختبار على البيئة األمريكية حيث بلغ معامل يف تقنينه ل Torrance ارتباط متسقة تشبه اليت وجدها
 (.0,٧٧( وبني الطالقة واملرونة )0,1٨وبني املرونة والتفاصيل ) (0,20االرتباط بني الطالقة والتفاصيل )

ويف الدراسة احلالية مت استخدام طريقة الصدق املرتبط مبحك من خالل ارتباط درجات االختبار 
استخدمها  لدى عينة التقنني ابلتطبيق البعدي، واليت ت التلميذ املثايلرات تقدير املعلم لسمامع استما
وتعرف ابسم قائمة "مسات  (Torrance, 1965) ( وأشار أهنا من وضع9٤، 92، 19٨1)الدريين، 

 ،19٨1 ريين،الد) لقياس مسات التلميذ املبتكر،وبعد أن عرهبا ،'Ideal pupil checklist'التلميذ املثايل 
عرض الرتمجة على احملكمني وانقش التعديالت املقرتحة، عكس التقديرات حبيث تعب و  (9٥ ،9٤

( أقل السمات أمهية، وهو ما مت السري عليه يف تلك الدراسة، 1)و( عن أعلى السمات أمهية، 10)
ودرجات التالميذ اليت حصل عليها الباحث  Torranceاجلدول التايل ملعامل االرتباط بني درجة اختبار و 

 .مسات التلميذ املثايلمن املعلمني على استمارة 

 (٥-3جدول )
استمارة مسات  ودرجاهتم يف داعيقدرات التفكري االب درجات الطالب يف معامل االرتباط بني

 (٥٧.)ن =املثايل الطالب

 مستوى الداللة معامل االرتباط القدرة
 0,01 0,٥9٨ الطالقة
 0,01 0,٥٤2 املرونة

 0,01 0,٧٤1 األصالة

( لكل من الطالقة واألصالة 0،01) ويتضح من اجلدول السابق ارتفاع مستوى الداللة إىل
 واملرونة، وبذلك ميكن االطمئنان إىل صدق االختبار املرتبط ابحملك.
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 الثباتاثنياا: 
وإبعـادة التطبيق  فرًدا (11٨على عينة بلغـت ) (1 9٦٧) دراسة يف عام Torrance أجرى
خري أُ جري دراسة أ مـا(،ك0,93 -0,٧1دره أسبوع تراوحت معامالت االرتباط مـابني )وبفارق زمين ق

 (.0,٧٤-0,20) بني وإبعادة التطبيق امتدت معامالت االرتباط ما ا( تلميذً ٥٤على )
فأعاد التطبيق علي عدد  ،وقام الباحث احلايل حبساب ثبات االختبار بطريقة إعادة التطبيق

اين الثانوي، بفرتة زمنية تقرتب من واحد وعشرين يوما مث قام حبساب ( من طالب الصف الث٥٧)
 :هلؤالء الطالب فكانت النتائج التالية بيقني األول والثاينمعامل ارتباط بريسون بني التط

 (٦-3جدول )
 (٥٧)ن = داعيبلقدرات التفكري اإلالتطبيقني األول والثاين معامل االرتباط بني 

 مستوى الداللة معامل االرتباط القدرة
 0،01 0,٧2٤ الطالقة
 0،01 0,٦٥2 املرونة

 0،01 0,٦11 األصالة

 .اجلدول السابق أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائيًّا بني التطبيقني األول والثاينويالحظ على 
 Torranceطريقة تصحيح اختبار 

صحيح ومت تصحيح للثالثة لالختبار ثالثة أنشطة أيخذ كل نشاط بعض أو كل القدرات يف الت
 قدرات يف األنشطة الثالثة كالتايل:

حتسب درجة واحدة لكل استجابة مقبولة يف النشاط الثاين )العشرة أشكال(  الطالقة: –
 (.3٤+  10( درجة )٤٤) دائرة(، وبذلك يكون احلد االقصى هلما 3٤والثالث )

دة، وبعبارة أخري جتمع حتسب درجة واحدة لكل فئة خمتلفة بكل نشاط على ح املرونة: –
الثالث كل على حده وتعطى درجة لكل فئة، وقد الفئات املختلفة يف استجاابت النشاط الثاين و 

تتساوى درجة املرونة مع درجات الطالقة يف حاالت قليلة جًدا وميثل ذلك صعوبة إذ يتطلب أن تكون 
 كل استجابة يف فئة خمتلفة.
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( %٥بية لالستجاابت املقبولة ميتد من )صفر%( إىل )يتم عمل قائمة أوزان نساألصالة:  -
، (٤9، 19٧3،1 ،)أبو حطب وسليمانتجابة يف األنشطة الثالثة طبًقا لطريقة من تكرار نفس االس

حبيث حيسب كل شكل على حده من العشرة أشكال اليت ابلنشاط الثاين، بينما يصحح النشاط الثالث 
لب أبول دائرة طوق جناه ورسم طالب أخر نفس الرسم يف )الدوائر( بشكل كلي؛ مبعين لو رسم طا

مثاًل يتم احتساهبا يف عدد الفئات )للمرونة( والنسبة املئوية لألصالة، وال حيدث ذلك  الدائرة العشرين
ابلنسبة لألصالة يف النشاط الثاين فلو رسم طالب خيمة يف الشكل األول من النشاط الثاين، ورسم 

 كل الرابع، ال حيتسب الشكالن من النسبة املئوية ألن كل شكل مستقل يفطالب نفس اخليمة ابلش
 .النشاط الثاين، واجلدول التايل يوضح النسب املئوية ودرجاهتا لألصالة، لألنشطة الثالثة

 املقياس املتدرج لتصحيح األصالة (٧-٣جدول )

 %1 النسبة املئوية
 فأقل

2- 1,99 2-2,99 3-3,99 ٤ -٤,99 ٥% 
 فأكثر

 صفر 1 2 ٣ 4 ٥ رجة األصالةد

يف النشاط الثالث )الدوائر( حتتسب درجة للدمج بني عدد من الدرجة التشجيعية لألصالة: 
 Torrance( النسخة )أ( من اختبار 31٧-2٤0، 1991 قنن )أمري خان، وقد الدوائر يف شكل مقبول،

 )أمريخان، وينقل ،ليةلألشكال وهو اختبار متكافئ للصورة )ب( املستخدمة يف الدراسة احلا
 :الدرجات التالية(Torrance,1972)  اقرتاح (1991،30٥

 درجتان               دمج زوج من اخلطوط •

 درجات ٥              ٥ إىل أزواج 3دمج  •

 درجات 10              10زوًجا إىل  ٦دمج  •

 درجة 1٥             1٥  زوًجا إىل 11دمج  •

 درجة 20            20 زوًجا إىل 1٦دمج  •

 درجة 2٥             2٥ زوًجا إىل 21دمج  •
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 (إعداد/ أمحد زكى صاحل) اثنيا: اختبار الذكاء املصور
 اهلدف من االختبار:

األفراد يف األعمار من سن الثامنة إىل السابعة يهدف هذا االختبار إىل قياس القدرة العقلية لدى 
                    .ةعشر 

 الثانويالصف الثاين  طالباجملموعتني التجريبية والضابطة من طالب كاء بني ولضبط متغري الذ 
 -مت اختيار اختبار الذكاء املصور، وذلك لألسباب اآلتية:

يعتمد على اللغة يف اإلجابة عليه وابلتايل لن اختبار الذكاء املصور غري لفظي مبعىن أنه ال  -1
 .طالبر نسبة ذكاء العائقاً يف تقدي طالبتكون القدرة اللغوية لل

سنة( وابلتايل فهو  1٧-٨اختبار الذكاء املصور يصلح للتطبيق على األعمار ما بني ) -2
 ( سنه.61 -15يناسب سن العينة احلالية والذين ترتواح أعمارهم ما بني )

، والبانمج التدرييب املعد يف الدراسة وأشكال أسئلة اختبار الذكاء املصور على هيئة صور -3
 .الية حيتوى على العديد من الصور، وابلتايل فهما متناسباناحل

 وصف االختبار:
ثنىت عشرة صفحة، الصفحة األوىل لتسجيل البياانت والصفحتان اتتكون كراسة األسئلة من 

التالية ألسئلة االختبار والذي يتكون  تدريب على طريقة اإلجابة، والصفحات الثماينالثانية والثالثة لل
سؤااًل، كل سؤال يتكون من مخس صور، أربعة منها متفقة أو متشاهبة يف صفة واحدة أو ( ٦0من )

أن يبحث عن الشكل  طالبأكثر، وشكل واحد فقط هو املختلف عن الباقني، واملطلوب من ال
 .عليه ()×سؤال ووضع عالقة  املختلف يف كل
 زمن االختبار:

ة عن هذا االختبار، تبدأ بعد هناية ( عشر دقائق فقط لإلجاب19٧٨،حدد )أمحد زكى صاحل
الباحث أو املطبق من شرح األمثلة املوجودة بتعليمات االختبار، ولذلك فهذا االختبار يعتمد على 

 .السرعة
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 طريقة إجراء االختبار:
 خطوات إجراء االختبار يف اخلطوات اآلتية:ميكن تلخيص 

 .أن يفتح كراسته وينظر فيها لبطاوال يسمح ألي  طالبكراسات االختبار على ال  توزيع -1
أن يكتب امسه خبط واضح على كراسة األسئلة  طالبيطلب الباحث أو املطبق من كل  -2

 .ميالده واتريخ يوم االختبار، وعمره الزمين أو اتريخ

 .يتأكد الباحث أو مطبق االختبار من كتابة البياانت األساسية وهى االسم والتاريخ والعمر -3

( 2فتح كراسة االختبار على الصفحة رقم ) طالبحث أو مطبق االختبار من اليطلب البا -٤
 .ويبدأ يف قراءة التعليمات وشرح اهلدف من االختبار

األول مث يناقش اإلجابة الصحيحة معهم اإلجابة عن املثال  طالبيطلب الباحث من ال -٥
لصواب وأسباهبا، مث ينتقل إىل السؤال وأسباب اختيارها، مث ينتقل إىل املثال الثاين ويناقش اإلجابة ا

الثالث ويناقش اإلجابة الصحيحة وشرح أسباهبا، ويكمن السبب يف شرح الباحث اإلجابة الصحيحة 
 .االختبار يف التأكد من فهمهم لطبيعة أسئلة طالبلل

(، ويطلب من املفحوصني اإلجابة عليها ٦ -٥ -٤ينتقل الباحث بعد ذلك إىل األمثلة ) -٦
 .طالبواحدة مث يناقش اإلجاابت الصحيحة مع الدفعة 

  اإلجابة على أسئلة االختبار طالببعد االنتهاء من شرح األمثلة السابقة يطلب من ال -٧
    .دقائق( سؤاالً خالل عشر ٦0والبالغ عددها )

 طريقة تصحيح االختبار واستخراج املعايري:
 -مير تصحيح االختبار خبطوات عديدة وهى كالتايل:

 يصحح االختبار وفق مفتاح التصحيح اخلاص به والذي أعده مؤلف االختبار. -1
 .حيسب الصواب بدرجة وال حيسب اخلطأ أو املرتوك -2
 جتمع درجات اإلجاابت الصحيحة. -3
واملقصود ابلسنة الزمنية هي السنة الزمنية العادية مبعىن أن  لطالبحتديد العمر الزمين ليتم  -٤
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 كان عمره مثاين سنوات وأقل من تسع سنوات.طفل الثامنة من  
يف جدول بيان املعايري الذي وضعه  طالبنبحث عن الدرجة اخلام اليت حصل عليها ال -٥

 .لزمين ونضع حوهلا دائرةمعد االختبار وىف العمود املناسب لعمره ا
 .نقرأ نسبة الذكاء املقابلة -٦
                           .موعتني التجريبية والضابطة يف نسبة الذكاءابلنسبة ألقرانه يف اجمل طالبوهكذا حيدد وضع ال -

 تقنني االختبار:
 Validityأوال: الصدق: 

وقد حسب معد االختبار )أمحد  ،لقياسهيقصد بصدق االختبار أن يقيس االختبار ما وضع 
نه وبني جمموع ( صدق االختبار أبكثر من طريقة )صدق احملك اخلارجي( بي11: 19٧٨ زكى صاحل،

القدرة العقلية العامة(  -التفكري  -إدراك املعاين -من االختبارات األخرى وهى )معاين الكلمات 
( وهى قيم 0.3٤ ،0.2٤، 0.2٤ ،0.٤٧، 0.30)وجاءت قيم معامالت االرتباط على النحو التايل 

                          .(0.01دالة إحصائياً عند مستوى )
( عن طريق الصدق العاملى أن 12-19٧٨،11رى وجد )أمحد زكى صاحل، وىف دراسة أخ

شبع وىف دراسة جتريبية أخرى مليشيل يوانن وجد أن ت ،(0.٤٨هذا االختبار مشبع ابلعامل العام مبقدار )
وىف حبث اثلث ألمينة كاظم وجد  ،(0.٦1هذا االختبار ابلعامل العام بطريقة التدوير املائل وصل إىل )

 ،( ابلتدوير املتعامد0.3٦اختبار الذكاء املصور ابلعامل العام )العامل اللغوي( يصل إىل ) أن تشبع
 .( ابلتدوير املائل0.3٤)و

ملصور صادق يف قياس ما ميكن أن نطلق عليه ويتضح من تلك الدراسات أن اختبار الذكاء ا
يم السلوكي للفرد الذي يساعد القدرة العقلية العامة وهى جمموع أساليب األداء اليت تتجمع يف التنظ

 .على إدراك عالقة أو حل مشكلة أو التكيف العقلي مع مشكالت العامل اخلارجي
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 Reliabilityاثنيا: الثبات: 

متكررة، أي  االختبار استقرار نتائجه إذا تكرر تطبيقه على نفس األفراد مراتيقصد بثبات 
معد االختبار  (19٧٨سه، وحسب أمحد زكى صاحل )يعطى ذات النتائج إذا أعيد تطبيقه على الفرد نف

ثباته عن طريق )التجزئة النصفية( أو عن طريق )حتليل التباين( وذلك يف جمموعة من البحوث اليت 
( 0.٨٥)و( وهى أقل قيمة مت احلصول عليها 0.٧٥فيها وترواحت معامالت الثبات الناجتة بني )استخدم 

 .10ص  ( 19٧٨)د زكى صاحل أمح .وهى أكب قيمة مت احلصول عليها

معامل ثبات هذا االختبار ابستخدام طريقة التجزئة حبساب ( 200٧كما قام )حممود سليمان، 
( تلميذا من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، وقد بلغ معامل الثبات ٥0)النصفية على عينة قوامها 

(٧٤, 0) 
ور ابستخدام معامل الفا كرونباخ حبساب ثبات اختبار الذكاء املص وقد قام الباحث احلايل

(، كما مت 0.991الصف الثاين الثانوي وقد بلغ ) طالب من طالباً ( ٥٧بعد تطبيقه على عينة قوامها )
( 0.99٧) الثبات ابستخدام التجزئة النصفية وقد بلغ معامل االرتباط بني النصفني حساب معامل

هو معامل ثبات عال مما يشري إىل ثبات املقياس، ( و 0.99٨وبلغ بعد تصحيحه مبعادلة سبريمان وبراون )
 .ليةومن مث ميكن الوثوق هبذا االختبار يف قياس القدرة العقلية العامة ألفراد عينة الدراسة احلا

 حتضري دروس الوحدة املستهدفة ابسرتاتيجيات التعليم املتمايز: ()دليل املعلم :اثلثاا 
التدريس املتمايز وقام بعرضه علي  اسرتاتيجية خدامابست للتدريس للمعلم دليالً  الباحث أعدّ 

 :ما يلي دليل املعلمويشمل  (٥جمموعة من احملكمني )ملحق 
 .وعالقتها أبهداف تدريس كل درس" اجلهاز العصيب"معرفة أهداف وحدة -1
 واستعداداهتم اهتماماهتم على التعرف حيث من الطالب ممايزة وفنيات طرق على التعرف - 2

 االعتبار يف ووضعها تعلمهم وأمناط

 .التفكري االبداعي على الطالب قدرة لتنمية نظرية توجيهات - 3

 .املتمايز التدريس إسرتاتيجيات ابستخدام وتنفيذها الدروس ختطيط - ٤
 .الطالب هبا يقوم اليت العلمية التجارب وتصميم األنشطة إعداد بشأن توجيهات - ٥
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 كمحـاور لتطبيـق  املعلـم ويتخذها الوحدة مبفاهيم ةصل ذات حقيقية مشكالت إاثرة - ٦
 .بعناصره املتمايز التدريس خطة إىل ابإلضافة خطـوات

 .املتمايز للتدريس وفقاً  التعلم لتقومي أسئلة صياغة - ٧
 .التدريس إسرتاتيجيات تنويع أمهية على للتعرف نظرية مادة - ٨
 تتضمن درس لكل جاهزة هلا الزمين واجلدول ()اجلهاز العصيب وحدة دروس عناوين - 9

 :التالية العناصر
 األهداف هذه ومستوى السلوكية األهداف حتديد −
 احلاسب جهاز ،ملونة أقالم ،A4 ورق ،واألقالم كالسبورة  املستخدمة التعليمية الوسائل −

 االنرتنت، شو، الداات جهاز ،اآللـي
 ملطوايتكا  املرافقة واألنشطة الدروس لبعض قصري فيلم عرض-
 ابلدرس السري خطوات عرض −
 املتعلمني. خلصائص وفقاً  والنواتج والعمليات احملتوى ملمايزة للدرس ختطيطي منظـم عرض −

 .واالهتمامات واالستعداد التعلم منطو  واإلجراءات للمهام وفقاً  التمايز حتقيق وخطوات أمثلة −
 للدرس(. اخلتامي )التقومي واملنتج اتوالعملي وفقاً للمحتوى التمايز حتقيق وخطوات أمثلة −
 .الدرس لتنفيذ اخلطة عرض بعد للمعلم مساعدة توجيهات −

 صدق اجللسات:
مت عرض اجللسات التدريبية املعدة للدراسة احلالية على جمموعة من احملكمني املتخصصني ىف 

سات التدريبية (، وذلك للحكم على مدى صالحية اجلل2املناهج وطرق التدريس واملوجهني ملحق )
منهم إضافة ما يرونه سواء ابإلضافة أو احلذف فيما يتصل ابجلوانب األساسية للجلسات كما طلب 

 أو التعديل واجلدول اآلتى يوضح ذلك:
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 (٨-٣جدول )
 نسب اتفاق احملكمني على عناصر حتكيم اجللسات التدريبية

 نسبة االتفاق عناصر التحكيم م
1 
2 
3 
٤ 

 لسات مبحتوى الوحدة موضع الدراسة.ارتباط أهداف اجل

 التدرييب داخل كل جلسة ألهداف اجللسة.مناسبة احملتوى 

 مالءمة األنشطة واملهام داخل كل جلسة ملستوى الطالب.

 مناسبة التقومي ألهداف اجللسات.

٨٥,٧1% 
100% 

٨٥,٧1% 
٨٥.٧1% 

( %100-%٨٥,٧1( أن نسب اتفاق احملكمني تراوحت ما بني )٨-3يتضح من اجلدول )
الباحث بتعديل املالحظات الىت أبداها احملكمون على اجللسات وهى نسب اتفاق مرتفعة، كما قام 

 التدريبية ومنها على سبيل املثال اآلتى:

 الباحث ليس ىف حاجة إىل التنظري ىف بداية اجللسات. -

 تدعيم األنشطة مبجموعة من الصور املناسبة. -

 إىل مكان آخر مناسب.تغيري مكان اجللسات من املكتبة  -

 ف اجللسات لتصاغ بشكل إجرائي.تعديل صياغة بعض أهدا -

 زايدة فرتات الراحة داخل اجللسة لتتناسب مع األنشطة املقدمة للطالب. -

 تصحيح بعض األخطاء اللغوية داخل اجللسات.
 :البحث إجراءخطوات 
 :البحث ألداة القبلي التطبيق ـ أ

 :التالية اخلطوات وفق ،للمجموعتني  ً قبليا  ً تطبيقا البداعيا التفكري الباحث اختبار يُطّبق
 سيتم حيث اجملمـوعتني كليت  على اإلبداعي لتورانس التفكري اختبار بتطبيق الباحث يقوم ـ1

 الباحث ومعاون له من معلمي األحياء ابألكادميية. قبل من االختبار تطبيق
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 (والفصل ،االسم) األساسية تالبياان كتابة  إىل الطالب أنظار الباحث يوجه ـ 2
 كـل  فـي املطلوب وعمل نشاط بكل اخلاصة التعليمات بقراءة الطالب مجيع على التنبيه ـ3

 .االبداعي التفكري قدرات اختبار يف نشاط
 التفكري قـدرات اختبـار فـي لألنشطة املخصصة الورقة نفس على اإلجابة ضرورة على التنبيه ـ٤
 .االبداعي

( ٤٥) وهـو االبداعي التفكيـر قدرات اختبار يف لإلجابة احملدد ابلوقت الطالب على التنبيه ـ٥
 .حصة مدرسية دقيقة أو

 ملعاجلتها تفريغها ويتم والضابطة( )التجريبية اجملموعتني ألفراد اإلجاابت مجع يتم ذلك بعد

 . ً إحصائيا
 :للمجموعتني التدريس ـ ب

 وستستمر التجربة ؛والضابطة التجريبية اجملموعتني لكال"  اجلهاز العصيب"  وحدة تدريس يتم
 اجملموعة وستدرس ،املتمايز التعليم ابستخدام التجريبية ستدرس اجملموعـة حيـث ؛ثالثة حماضرات ملدة

 :ذلك تفصيل يلي وفيما التقليدي ابلتعلم الضابطة

 :التجريبية للمجموعة التدريس ـ 1

التعليم وفق الذكاءات  )املتمايز اسرتاتيجية التعليم تخدامابس التجريبيـة اجملموعـة يتم تـدريس
 :يلي ما وفق (ٔامناط املتعلمني التعلـيم وفـق ،الـتعلم التعـاوين ،املتعددة

 ،املتمايز بـالتعليم التدريس خلطوات مبسطة فكرة وتقدمي ،التجريبية اجملموعة بطالب االجتماع.1
 .تخدماإلسرتاتيجيات اليت تس وقواعد ومببـادئ

 .ابلتدريس املتمايز التدريس عملية يف استخدامها سيتم اليت االسرتاتيجيات استعراض.2
 بوربوينت عـرض اسـتخدام مـع ،اإلسـرتاتيجيات مـن اسرتاتيجية لكـل املعرفية اخللفية تقدمي.3
 .للتوضيح

 شرح.٥.الدرس مراحل مجيع خـالل املستخدمة اإلسرتاتيجيات يوضح جدول .استعراض٤
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 .التقومي وفـي اخلامتة ويف ،العرض ويف ،الدرس مقدمة يف ستستخدم اليت اإلسرتاتيجيات
 .درس بكل اخلاص الواجب مع صفية ال أنشطة هنالك أبن للطالب التنويه.٦

 ابحلاسـب كتابتها  ويتم ،الطالب أنشطة خالل من الدراسي امللخص كتابة  يتم :الدرس ملخص
 .للطالب وتقـدم اآللـي

 هتدف واليت ،درس كل  بنهاية املنزلية األنشطة ببعض الطالب الباحث يكلِّف :املنزلية األنشطة
 اإلبداعية قدراهتم تنميـة إىل

 :الضابطة للمجموعة التدريس ـ 2

اسرتاتيجيات حديثة بطريقة احملاضرة التقليدية دون التطرق ألي  الضابطة اجملموعة تدريس يتم
 .أو أنشطة
 :البحث األويل داةأل البعدي التطبيق ـ ج

 وذلك ،اإلبداعي لتورانس التفكيـر اختبار تطبيق يتم الوحدة موضوعات تدريس من االنتهاء بعد
 الالزمة اإلحصائية ابملعاجلات والقيام البياانت جتميع يتم مث ،والضابطة التجريبية الدراسة جملموعيت
 .واملناسبة

 :املعاجلة اإلحصائية
 صـحة والختبـار (SPSS) البانمج اإلحصائي على اآليل اسباحل يف البياانت إدخال سيتم

 ،الطالقة (التفكري قدرات جلميع (T-Test) اختبار ابستخدام  ً إحصائيا بياانتـها سُتعاجل الدراسـة فروض
 .)األصـالة ،املرونـة

ايل احلدود  ابإلضافة ،استعرض املنهج الذي يقوم عليه هذا البحثوهبذا يكون الباحث قد 
ايل فروضه، مث احلديث عن متغريات البحث وضبطها  ابإلضافة ،كانية والزمانية واملوضوعية هلذا البحثامل

 .مث املعاجة اإلحصائية وكذلك قد تطرق لألدوات املستخدمة مث خطوات إجراء البحث
 ،يتحدث الباحث عن النتائج ومن مث يفسرها ويناقشها فرضًا فرضاً ويف الفصل القادم سوف 

  .دث الباحث عن حجم التأثري الذي أحدثته املعاملة التجريبيةمث يتح



 

135 

 
 تفسري النتائج ومناقشتها: الفصل الرابع

 
 احملتوايت:

 متهيد. -

 نتائج الفرض الرئيس األول. -

 الرئيس األول.نتائج الفروض الفرعية املنبثقة من الفرض  -

 لتفكري اإلبداعي.حجم التأثري اليت أحدثته املعاجلة التجريبية يف الدرجة الكلية ل -

 نتائج الفرض الرئيس الثاين. -

 نتائج الفروض الفرعية املنبثقة من الفرض الرئيس الثاين. -

 تفسري نتائج الفرضيات. -
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 الفصل الرابع
 مهيد:ـت

يف تدريس  املتمايز التدريس اسرتاتيجيات استخدام أثر على التعرف إىل احلايل البحث هدف
األحساء ابململكة العربية  مبحافظة الثانوي الثاين الصف طالب لدى داعيالتفكري االب األحياء علي

 عن ابلكشف املتعلقة اإلحصائية الفروض اختبارو  البحث أسئلة عن اإلجابة خالل من السعودية،
ملقياس تورانس  البعدي القياس درجات يف والضابطة التجريبية اجملموعتني وسطيمت بني الفروق داللة

ي والبعد القبلي القياس متوسطي بني اإلحصائية الفروق داللة عن الكشف وكذلك اعي،للتفكري االبد
 هذا يتناول املتمايز،كما التدريس ابستخدام تدريسها مت اليت التجريبية اجملموعة ألفراد ملقياس تورانس

 حصائيةاإل واملعاجلات اإلحصائية الفروض لنتائج عرضاً  وكذلك الدراسة، فرضيات عن اإلجابة الفصل
علي  املتمايز التدريس اثر الستقصاء النتائج، تلك تفسري مث ومن الفروض، هذه الختبار إتباعها مت اليت

 :التايل النحو على وذلك النتائج إىل الوصول ومت ،التفكري االبداعي

 :أوال: نتائج الفرض الرئيس األول
قبلي والبعدي للمجموعة وينص علي "أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني ال

 ".التجريبية يف الدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي لصاحل القياس البعدي
وقيمة "ت" ومستوى الداللة  واالحنرافات املعيارية( يوضح املتوسطات 1-٤واجلدول التاىل رقم )

 بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية ىف الدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي.
وقيمة "ت" ومستوى الداللة بني القياسني  املتوسطات واالحنرافات املعيارية (1-٤جدول )

 كلية للتفكري االبداعيالقبلى والبعدى للمجموعة التجريبية يف الدرجة ال

 الدرجة الكلية للتفكري االبداعي
 مستوى الداللة "ت" االحنراف املعياري املتوسط العدد القياس
 01٧,٧ 22٥,٥٦ 31 القبلى

9٨٨,1٨ 01,0 
 913,3 ٧٧٤,٨1 31 البعدي

 يتضح من اجلدول السابق ما يلى:
(، وهذا يشري 01,0إحصائيًا عند مستوى )( وهي قيمة دالة 9٨٨,1٨أن قيمة "ت"بلغت )

إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية ىف الدرجة الكلية 
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داعي بعد تطبيق البانمج التدريىب لصاحل القياس البعدى، ويتضح ذلك من خالل مقارنة للتفكري االب
 متوسطي درجات القياسني.

 مهارات تنمية على يعمل املتمايز التدريس اسرتاتيجية استخدام أن إىل لكذ الباحث ويعزو
 املختلفة، ابلوسائل رفواملعا احلقائق تعّلم طريقة يف التنوع خالل التفكري اإلبداعي لدي الطالب من

 .التفكريوإاثرة  واالكتشاف واالستنتاج الربط على التشجيع من التقنية هذه به تتصف ملا ا ً ونظر

 التدريس اسرتاتيجية أن فنجد املوضوع أدبيات يف ورد ما خالل من النتائج هذه تفسري وميكن
 املتمايز، التدريس مفهوم إىل الرجوع مت ما فإذا العليا، العقلية ابملستوايت التفكري حتسني تدعم املتمايز

 واحدة تعليمية خمرجات حتقيق إىل يرمي تعليم نظام ( "أبنه32٤: م2009) عطية ذكره ملا وفقاً 
 تعد اليت املتعددة ابلذكاءات التدريس اسرتاتيجية مع يلتقي وبذلك خمتلفة وأدوات وعمليات إبجراءات

 ."هبا يتم اليت سرتاجتياتاال من إسرتاجتية أو أشكاهلا من شكالً 
 الذكاءات على تقوم اليت الصفية ابحلصة اإلجرائية واألهداف التعليمية النتائج أن املنطق ومن

 التعلم من النوع هذا وأن ،حتتاج إيل مستوي تفكري أعلي بكثري مما حتتاجه احلصة التقليدية املتعددة
 .الرئيسية ئهاأجزا إىل املعلومة بتحليل واحملاولة التفكري يستنزف

 التدريس ابستخدام التدريس أن (2٥: م200٨وآخرون) كوجك  أكد فقد اجملال هذا ويف
 املعرفية املهارات اكتساب على املعلوماتية، خلفياهتم وتنوع اختالف وعلى للمتعلمني يسمح املتمايز

 ابلتعلم، يفضلوهنا اليت بواألسالي التعليمية أمناطهم وتراعي للتعلم، الطالب استعداد تراعي كوهنا  العليا
 من املتغريات هلذه االستجابة على ماملعل يعمل حبيث ذكاءاهتم، وأنواع واهتماماهتم ميوهلم تراعي وكذلك
 وصفات تقدميه وطرق املنهج حمتوى بني مقاربة عملية فهي متنوعة، بطرق املنهج حمتوى تقدمي خالل

 .واحد دراسي فصل يف املختلفة املتعلمني وخصائص
 معرض يف املتمايز التدريس ميزات من (٧1: م200٦) وآخرون سعادة ذكره ما خالل ومن

 حيث التعليمي املوقف يف للمتعلم اإلجيابية عنصر إىل أشار فقد النشط التعلم إسرتاتيجيات عن حديثه
 ماتاملعلو  على احلصول يف ذاته على املتعلم واعتماد والتجريب، والبحث العمل خالل من التعلم يتم

 وعلى املشكالت حل على والقدرة التفكري وتنمية ،واالجتاهات القيم وتكوين املهارات، واكتساب
 .التعاوين والتعلم اجلماعي العمل
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 فروق وجود تبني اليت (2012) لطفي دراسة نتائج نتائج هذا البحث مع كذلك  اتفقت
 .البعدي يقالتطب لصاحل والبعدي القبلي االختبار تطبيق نتائج بني إحصائية

 :من الفرض الرئيس األول الفرعية املنبثقة اثنيا: نتائج الفروض

 من الفرض الرئيس األول الفرعي األول املنبثق نتائج الفرض -1
بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  إحصائية"توجد فروق دالة  وينص على أنه
 .القة( لصاحل القياس البعدي")الط وهى اإلبداعي يف املهارة األوىل للتفكري

املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة ( يوضح 2-٤واجلدول التاىل رقم )
 .وهى )الطالقة( اإلبداعي بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة األوىل للتفكري

قيمة "ت" ومستوى الداللة بني القياسني و  املتوسطات واالحنرافات املعيارية (2-٤جدول )
 .وهى )الطالقة( اإلبداعي عة التجريبية يف املهارة األوىل للتفكريوالبعدى للمجمو  القبلى

 

 مستوى الداللة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط العدد القياس البعد

 مهارة الطالقة
 ٨٥9,3 9٦٧,19 31 القبلي

٨٨2,9 01,0 
 ٧90,1 1٦1,2٧ 31 البعدى

 يلى: يتضح من اجلدول السابق ما
وهذا يشري  ،(01,0( وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )٨٨2,9)بلغت  أن قيمة "ت"

 إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة األوىل للتفكري
لتدريىب لصاحل القياس البعدى، ويتضح ذلك من خالل وهى )الطالقة( بعد تطبيق البانمج ا اإلبداعي

 .متوسطى درجات القياسني مقارنة
 مهارة تنمية على يعمل املتمايز الذي التدريس اسرتاتيجية استخدام أن إىل ذلك الباحث ويعزو

إاثرة التفكري والعصف الذهين الذي يعتاد عليه الطالب أثناء احلصص  خالل الطالقة لدي الطالب من
كذلك ما تتيحه اسرتاتيجية التعليم املتمايز من طرح أفكار كثرية وحلول   ،ائمة علي هذه االسرتاتيجيةالق

 متعددة لقضية واحدة.
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 )القدرة :ويف هذا الصدد وابلعودة ألدبيات البحث نري تعريف الطالقة لدي تورانس كما يلي
 زمنية فرتة يف وذلك ،معني ريمث أو ما مشكلة جتاه االستجاابت من ممكن عدد أكب استدعاء على

 حمدد(.
 جديدة بطرق التفكري أجل من تستخدم اليت املهارة تلك" :أبهنا (٤٥ :200٦ وعرفها )سعادة

 مـن وفريـدة عادية غري واستجاابت ،واضحة وغري ذكية أفكار أجل من ؛استثنائية أو مألوفة غيـر أو
 ويف ،كثرية أفكـار علـى احلصول أجل من ؛حبرية ابتنس األفكار جتعل اليت املهارة تلك أهنا أو ،نوعها
 ."ممكن وقت أسرع

 :من الفرض الرئيس األول نتائج الفرض الفرعي الثاين املنبثق -2

بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  إحصائية"توجد فروق دالة  وينص على أنه
 .حل القياس البعدي( لصااألصالة) اإلبداعي يف املهارة الثانية للتفكري

( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة 3-٤واجلدول التاىل رقم )
 .)األصالة( اإلبداعي التجريبية ىف املهارة الثانية للتفكريبني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة 

وى الداللة بني القياسني وقيمة "ت" ومست املتوسطات واالحنرافات املعيارية (3-٤جدول )
 .وهى )األصالة( اإلبداعي القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة الثانية للتفكري

 

 مستوى الداللة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط العدد القياس البعد

 مهارة األصالة
 919,3 9٦٧,19 31 القبلى

9٥9,9 01,0 
 ٧٦٧,1 ٤٨3,2٧ 31 البعدى

 ن اجلدول السابق مايلى:يتضح م
وهذا يشري  ،(01,0( وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )9٥9,9)بلغت  أن قيمة "ت"

إحصائياً بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية ىف املهارة الثانية للتفكري إىل وجود فروق دالة 
 القياس البعدى، ويتضح ذلك من خالل اإلبداعي وهى )األصالة( بعد تطبيق البانمج التدريىب لصاحل

 مقارنة متوسطى درجات القياسني.
األصالة  قدرة تنمية على يعمل تمايزامل التدريس اسرتاتيجية استخدام أن إىل ذلك الباحث ويعزو
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املقيد للحرية يف التعبري  التقليدي بعيداً عن جو الدراسة للطالب الفرصة ةاتحإ خالل لدي الطالب من
اخلاصة بكل طالب وعرضها علي طالب جمموعته وفصله وكذلك تعمل هذه فكار عن تلك األ

 .ابألصالة وعدم التكرار االسرتاتيجية علي اجتهاد كل طالب يف إجياد أفكار تتسم
 جيلفورد اليت يعرفها ،وابلعودة ألدبيات البحث جند هذه النتائج تتوافق مع تعريفات األصالة

(133:19٧٦,(Guilford  (٥:19٧1 سوتوران (Torrance مألوفة غري أفكار إنتاج على القدرة أبهنـا. 

 التقليدية وحلـوهلم به احمليطني أفكار تكرار عدم على القدرة :أهنا (٤2 : 2000) شهاب ويرى
 .األفكار يف والتجديد االنفراد تتضمن بذلك فهي ،للمشكالت

 ."ذاته اإلنسان من تنبع واندرة ،عادية غري جديدة استجابة" (٦9م: 2001) احلارثي ويعرفها
 بطـرق التفكري أجل من تستخدم اليت املهارة تلك هي" أبهنا (٤٥:م200٦) سعادة عرفها كما

 وفريدة عاديـة غيـر واستجاابت ،واضحة وغري ذكية أفكار أجل من استثنائية أو مألوفة غري أو جديدة
 ويف كثرية  أفكار على احلصول أجل من حبرية بتنسا األفكار جتعل اليت املهارة تلك أهنا أو ،نوعها من

 بطـرق ؛املـشكالت وحل ،العادية غري األفكار إنتاج على القدرة يف تتمثل وبذلك ".ممكن وقت أسرع
 ،تورانس ،جيلفورد (من كال  اتفاق يتضح سبق مما.شائعة غري أبساليب األشياء واستخدام ،متوقعه غيـر

 سعادة. (ذلك يف وخيتلف ابلقدرة صالةاأل تعريـف علـى) وشـهاب ،واحلارثي
 الرئيس األول:من الفرض  الفرعي الثالث املنبثق نتائج الفرض -3

بني القياسني القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية  إحصائيةتوجد فروق دالة  وينص على أنه"
 .( لصاحل القياس البعدياملرونة) اإلبداعي يف املهارة الثالثة للتفكري

الداللة ( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى ٤-٤لتاىل رقم )واجلدول ا
 .)املرونة( اإلبداعي بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة الثالثة للتفكري
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وقيمة "ت" ومستوى الداللة بني القياسني  املتوسطات واالحنرافات املعيارية (٤-٤جدول )
 .املرونة() اإلبداعي لقبلى والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة الثالثة للتفكريا

 

 مستوى الداللة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط العدد القياس البعد

 مهارة املرونة
 ٤0٧,3 290,1٦ 31 القبلى

٥٤٤,1٥ 01,0 
 ٧2٧,1 129,2٧ 31 البعدى

 يتضح من اجلدول السابق مايلى:
يشري وهذا ،(01,0( وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )٥٤٤,1٥)بلغت  مة "ت"أن قي

 إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني القياسني القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة الثالثة للتفكري
ل مقارنة بعد تطبيق البانمج التدرييب لصاحل القياس البعدى، ويتضح ذلك من خال.(املرونة) اإلبداعي

 متوسطي درجات القياسني.
 كسر  ق اسرتاتيجية التعليم املتمايز اليت تقود احلصة إيلويعزو الباحث هذه النتائج ايل تطبي

 يـتم حيـث ،وامليـول االجتاهـات تغيـر إلـى يقود بدوره وهذا ،القدمية ابألفكار حيـيط الـذي الـذهين اجلمود
 تتشكل أن للمعلومات تسمح صاحلة بيئة أبنه بونو دي وصفه كما  البشري والعقل ،السلوك تعـديل

 خمتلفة. أمناط فـي
 :وابلعودة ايل أدبيات البحث جند ذلك ينطبق علي تعريف املرونة كما عرفها جليفورد وتورانس

 إىل تنتمـي أفكار إنتاج سرعة على القدرة أبهنا) Guilford , P ,19٦٧ :133) جليفورد يعرفها
 (٦٨ ص ،م2000) احلارثي يذكر كما  متثل فاملرونة.معني مبوقف ترتبط اليت األفكار نم خمتلفة أنواع
 .ما مشكلة حل يف تفكريه منحىن تغيري تعوق اليت العقلية املعوقـات علـى التغلب الفرد قدرة

 اجتاهات فـي التفكيـر علـى الفرد قدرة :أبهنا P , 19٧1 ,(Torrance :٥٧) تورانس عرفها كما
 وكذلك ،األفكار مـن متعددة  ً أنواعا إنتاجه يشمل أن على ،االستجاابت من خمتلفة فئات تتضمن خمتلفة

 .اإلسرتاتيجيات مـن جمموعـة واسـتخدام ،آخـر إلـى مـدخل من تفكريه حتويل إمكانية
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 الدرجة الكلية يف )اسرتاتيجية التعليم املتمايز( أحدثته املعاجلة التجريبية الذيحجم التأثري 
 للتفكري اإلبداعي وىف كل مهاراته:

التعليم  اسرتاتيجيةالقائمة على  احلصصأحدثته املعاجلة التجريبية ) الذيلقياس حجم التأثري 
الدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي( وىف كل مهارة من مهاراته على حدة )( ىف املتغري التابع املتمايز

يدل التأثري الذي ( لقيمة )ت( حيث 2ساب مربع ايتا )قام الباحث حب ".املرونة( -األصالة -)الطالقة
( من 0,0٦ما يدل التأثري الذي يفسر )ين( من التباين الكلي على أتثري ضعيف، ب0,02يفسر حوايل )

( فأكثر على أتثري 0,1٥التباين الكلي على أتثري متوسط، يف حني يدل التأثري الذي يفسر حوايل )
 .يوضح ذلك اآليت، واجلدول (2٤٨:2.11كبري )صالح مراد ، 

 (٥-4جـدول )
 يف )اسرتاتيجية التعليم املتمايز(أحدثته املعاجلة التجريبية الذي، ومقدار حجم التأثري 2قيمة 

 الدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي وىف كل مهاراته
 

 مقدار حجم التأثري 2 التفكري اإلبداعي
 كبري 0,92 مهارة الطالقة
 كبري 0,٧٦ مهارة األصالة
 كبري 0,٧٦ مهارة املرونة

 كبري 0,٨٨ ملهارات التفكري الدرجة الكلية

 إسرتاتيجية( حلجم أتثري اجللسات التدريبية القائمة على 2( أن قيمة )٥-٤يتضح من اجلدول )
( وهو حجم 0,٧٦)املهارة األوىل من مهارات التفكري اإلبداعي )الطالقة( بلغت  عليم املتمايز يفالت
 ري كبري.أتث

يف  عليم املتمايزالت إسرتاتيجية( حلجم أتثري اجللسات التدريبية القائمة على 2كما يتضح أن قيمة )
 .كبري  ( وهو حجم أتثري0,٧٦) املهارة الثانية من مهارات التفكري اإلبداعي )األصالة( بلعت

 عليم املتمايزالت تيجيةإسرتا( حلجم أتثري اجللسات التدريبية القائمة على 2كما يتضح أن قيمة )
 ( وهو حجم أتثري كبري.0,٨٨)املرونة( بلغت )املهارة الثالثة من مهارات التفكري اإلبداعي ىف 
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 عليم املتمايزالت إسرتاتيجية( حلجم أتثري اجللسات التدريبية القائمة على 2كما يتضح أن قيمة )
 احلقيقيكبري، وهذا يعىن أن نسبة التباين   ( وهو حجم أتثري0,92)اإلبداعي  للتفكريالدرجة الكلية  يف

( االبداعي التفكري( ىف املتغري التابع )عليم املتمايزالت إسرتاتيجية احلصص القائمة عليللمتغري املستقل )
 (.%9,2تصل إىل )

 نتائج الفرض الرئيس الثاين: :اثلثا
لضابطة يف الدرجة الكلية بني اجملموعتني التجريبية وا إحصائيةوينص على أنه "توجد فروق دالة 

 يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية. لتفكري اإلبداعيل
املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة ( يوضح ٦-٤واجلدول التاىل رقم )

 .بني اجملوعتني التجريبية والضابطة ىف الدرجة الكلية للتفكري االبداعي يف القياس البعدي
 (٦-4جدول )

للمجموعتني التجريبية والضابطة  وقيمة "ت" ومستوى الداللة املتوسطات واالحنرافات املعيارية
 للتفكري االبداعي يف القياس البعدي. ىف الدرجة الكلية

 

 مستوى الداللة قيمة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة م
 3.913 ٨1.٧٧٤ 31 التجريبية 1

1٦.٨٨3 0.01 
 ٧.٤01 ٥٦.3٨٧ 31 الضابطة 2

  :يتضح من اجلدول السابق ما يلى
( لصاحل اجملموعة 0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )1٦.٨٨3أن قيمة "ت" بلغت )

التجريبية ىف الدرجة الكلية للتفكري االبتكاري يف القياس البعدي ويتضح ذلك من خالل مقارنة 
 .متوسطى درجات اجملموعتني 

 ية املستخدمة يف التدريسويعزو الباحث هذا االختالف بعد تثبيت املتغريات ما عدا االسرتاتيج
ايل تطبيق اسرتاتيجية التعليم املتمايز أثناء التدريس للمجموعة التجريبية واستخدام الطريقة التقليدية 

تجريبية الستخدام للمحاضرة أثناء التدريس للمجموعة الضابطة مما أعطي ذلك الفرصة للمجموعة ال
ه الباحث متامًا يف اجملموعة الضابطة من مخول يف مهارات التفكري وتنمية االبداع لديهم بعكس ما رآ
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 .التفكري ومنطية يف حل املشكالت وضآلة يف طرح األفكار
 :الفرعية املنبثقة من الفرض الرئيس الثاين رابعا: نتائج الفروض

 ق من الفرض الرئيس الثايننتائج الفرض الفرعي األول املنبث-1
بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة األويل  إحصائيةوينص على أنه "توجد فروق دالة 

 .( يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبيةالطالقةوهي ) لتفكري اإلبداعيل
"ت" ومستوى الداللة ( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة ٧-٤واجلدول التاىل رقم )

 .وعتني التجريبية والضابطة يف املهارة األوىل للتفكري اإلبداعي )الطالقة( يف القياس البعدىبني اجمل
 (٧-4جدول )
 وقيمة "ت" ومستوى الداللة املتوسطات واالحنرافات املعيارية

 .( يف القياس البعدىللمجموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة األوىل للتفكري اإلبداعي )الطالقة
 مستوى الداللة قيمة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة م
 1٤.19٧ 2٧.1٦1 31 التجريبية 1

9.٤13 0.01 
 1٧.0٥٦ 19.9٦٧ 31 الضابطة 2

 :يتضح من اجلدول السابق ما يلى
 اجملموعة ( لصاحل0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )9.٤13أن قيمة "ت" بلغت )

التجريبية يف املهارة األوىل للتفكري اإلبداعي )الطالقة( يف القياس البعدى ويتضح ذلك من خالل مقارنة 
 .متوسطى درجات اجملموعتني 

 ثاين وينص عل أنهنتائج الفرض الفرعي الثاين املنبثق من الفرض الرئيس ال-2
 لتفكري اإلبداعيلضابطة يف املهارة الثانية لبني اجملموعتني التجريبية وا إحصائية"توجد فروق دالة 

 .( يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية"األصالةوهي )
( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة ٨-٤واجلدول التاىل رقم )

 .)األصالة( يف القياس البعدى بني اجملوعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثانية للتفكري اإلبداعي
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 (٨-4جدول )
 وقيمة "ت" ومستوى الداللة املتوسطات واالحنرافات املعيارية

 .البعدىللمجموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثانية للتفكري اإلبداعي )األصالة( يف القياس 
 مستوى الداللة قيمة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة م
 1.٧٦٧ 2٧.٤٨3 31 التجريبية 1

٨.٦٦٦ 0.01 
 ٤.٤2٦ 20.0٦٤ 31 الضابطة 2

 :يتضح من اجلدول السابق ما يلى
اجملموعة ( لصاحل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )٨.٦٦٦أن قيمة "ت" بلغت )

ضح ذلك من خالل مقارنة التجريبية يف املهارة الثانية للتفكري اإلبداعي )األصالة( يف القياس البعدى ويت
 متوسطى درجات اجملموعتني.

 نتائج الفرض الفرعي الثالث املنبثق من الفرض الرئيس الثاين-3
ضابطة يف املهارة الثالثة بني اجملموعتني التجريبية وال إحصائيةوينص على أنه" توجد فروق دالة 

 ".عة التجريبيةوهي )املرونة( يف القياس البعدي لصاحل اجملمو  لتفكري اإلبداعيل

( يوضح املتوسطات واالحنرافات املعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة 9-٤واجلدول التاىل رقم )
 .)املرونة( يف القياس البعدىبني اجملوعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثالثة للتفكري اإلبداعي 

 (9-4جدول )
 وى الداللةوقيمة "ت" ومست املتوسطات واالحنرافات املعيارية

 .للمجموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثانية للتفكري اإلبداعي )املرونة( يف القياس البعدى
 الداللةمستوى  قيمة "ت" االحنراف املعيارى املتوسط العدد اجملموعة م
 1٤.19٧ 2٧.129 31 التجريبية 1

1٥.9٤٦ 0.01 
 1٧.0٥٦ 1٦.3٥٤ 31 الضابطة 2

   :ول السابق ما يلىيتضح من اجلد
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( لصاحل اجملموعة 0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )1٥.9٤٦أن قيمة "ت" بلغت )
التجريبية يف املهارة الثالثة للتفكري اإلبداعي )املرونة( يف القياس البعدى ويتضح ذلك من خالل مقارنة 

 .متوسطى درجات اجملموعتني 
 كونري  ،(2009)سويفت دراسة نتائج مع احلالية ةالدراس نتائج وبذلك تكون قد اتفقت

 استخدام فاعلية مدى على (2010) احلليس ،(2001) أوفس ماك ،(200٤) تشيلواب ،) 200٧)
 وكما ،التدريس يف املتمايز التعلم اسرتاتيجية

 درجات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود وهي أال ،النتائج ظهور يف اتفقت
 .التجريبية لصاحل الضابطة اجملموعة أداء بنيو  يبيةالتجر  اجملموعة

 طالب لدي التفكري مهارات تنمية يف ساهم قد املتمايز التعليم استخدام أن إىل ذلك يعزى وقد
 استعدادهم ومدى ،املتنوعة األنشطة مع الطالب تفاعل مدي وأيًضا،فعال بشكل التجريبية اجملموعة

 .جديدة ستدري اسرتاتيجيات ابستخدام للتعلم
 حل سرعة االسرتاتيجية تنفيذ أوقات يف الصف غرفة يف تواجده أثناء الباحث وقد الحظ

 يف التنويع ضرورةو  أمهية على يدل مما ،املختلفة الوسائلو  الطرق تنفيذ بعد لألنشطة الطالب
 يفبشغف  الطالب أقبل وقد هذا ،املرحلة هذه لطالب املستخدمة التدريس وطرائق السرتاتيجيات

 .املقررة احلصة تنفيذ وقت انتظار
 :يلي مبا هذه الفرضيات نتائج تفسري وميكن

 .يف اجملموعة التجريبية الطالب ملستوايت االسرتاتيجية مناسبة -
 االسرتاتيجية. هبذه الطالب انتباه جذب -
خطوات تنفيذ احلصة  على التعرف يف الفاعلة ورغبتهم طالب اجملموعة التجريبية مشاركة -

 .لدراسية هبذا الشكل اجلديد عليهم ا
الطالب وأعطاهم  محاس أشعل الصفية بفصل اجملموعة التجريبية قد البيئة نظام يف التجديد -

 .دافع قوي لإلبداع يف التفكري
 .فصله طالب خلصائص معرفته بسبب املقرتحة لالسرتاتيجية بنفسه الباحث املعلم تطبيق -
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 ملتمايز القائمة على التنويع يف أساليب وطرق تدريس املفاهيماستخدام اسرتاتيجية التعليم ا-
 .يف اجملموعة التجريبية الطالب مجيع عند املفاهيم اكتساب عملية تسهيل إىل أدي

 طريقة خالل من أفكارهم ولعرض للمناقشة للطالب الكافية الفرص بتوفري الباحث قيام -
 املشكالت َحلو  الذهين العصف

 للطالب متكافئة فرصة إعطاء إىل أدي للطالب يف اجملموعة التجريبية تعليميال احملتوي تنوع -
 واحَلل. املشاركة يف

 يناسب ما وحسب اخلاصة سرعتهم وفق للتعلم لطالب اجملموعة التجريبية فرصة إعطاء -
 .واحتياجاهتم واهتماماهتم رغباهتم

فصل اجملموعة التجريبية حيث  احلصة يف أثناء الفردي العملو  اجلماعي العمل بني التنويع -
 .(املرونة -األصالة  -الطالقة )الطالب علي استخدام مهارات التفكري اإلبداعي الثالثة 

مث ،وهبذا يكون الباحث قد ألقي الضوء علي نتائج التطبيق العملي بعد املعاجلة اإلحصائية هلا
دراسته لإلطار النظري مث ما رآه بعينه النتائج يف ضوء املعطيات اليت قد مجعها أثناء قام بتفسري تلك 

 والحظه بعقله أثناء التطبيق العملي.
ويف الفصل القادم سوف تكون خامتة هذا البحث مث ما توصل اليه الباحث من توصيات 

تنمية التدريس  ومقرتحات تفيد الباحثني بعد ذلك يف اختيار موضوٍع يسهم بشكٍل جيد يف
 يثري الدراسات اليت ختص جانب التفكري واالبداع.ابالسرتاتيجيات احلديثة وكذلك 
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 الفصل اخلامس
 :مهيدـت

التوصيات اليت جابة علي أسئلتها و االناول الباحث يف هذا الفصل ملخص نتائج الدراسة و ت
له ٔان يقرتحها ٕاثر ممارساته  يواألحباث اليت تبدَّ  بناء على تلك النتائج، والدراسات يرى األخذ هبا

 .البحثية هذه ٕاعداداً وتطبيقاً وحتليالً 
 ملخص البحث :أوالا 

 :الدراسة عنوان

 طالب لدى ـاء علي التفكري اإلبداعياألحي تدريس يف املتمايز التدريس إسرتاتيجية استخدام أثر
 .الثانوي ابململكة العربية السعودية الثاين الصف
 :البحث أهداف

ابسرتاتيجية التعليم املتمايز وزايدة  اثبات أو نفي وجود عالقة بني التدريس إىل البحث هدف
 .يةي طالب الصف الثاين الثانوي ابململكة العربية السعودمهارات التفكري اإلبداعي لد

 :البحث منهج
 تدريسهما مت جتريبية جمموعتني إىل العينة تقسيم مت حيث التجريبـي، شبه املنهج البحث اتبع

 .التقليدية ابلطريقة وضابطة املتمايز التدريس إسرتاتيجية ابستخدام
 :وعينته البحث جمتمع

 مدرسة من شوائيةالع ابلطريقة طالبـاً  (٦2) اختيـار تـم طالًبا (٧1٥) من البحث جمتمع تكون
 واجملموعة طالباً  (31) من التجريبية اجملموعـة أكادميية الكفاح األهلية مبحافظة األحساء وتكونت

 .طالباً  (31) الضابطة

 التجريبية اجملموعة طالب درجات متوسط بني إحصائياً  دال فرق وقد توّصل الباحث إيل وجود
 إسرتاتيجية ابسـتخدام الثـانوي الثـاين للصـف األحياء مقرر من" اجلهاز العصيب" التعليمية الوحدة درسـت اليت

 التطبيق يف التقليدية ابلطريقة درست اليت الضابطة اجملموعة طالب درجات ومتوسط املتمايز التدريس
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 .ةالتجريبي اجملموعة لصاحل ،اإلبداعي املصورملقياس تورانس للتفكري  البعدي
 ملخص نتائج البحث :اثنياا 

البحث احلايل هو اإلجابة عن السؤال الرئيس الذي تفرع منه ثالث أسئلة وضع  كان هدف
الباحث لإلجابة عنها مجيعاً فرضني رئيسيني تفرع من كل فرٍض منهما ثالث فرضيات حبثية مت التأكد 

 :خالل جتربة البحث وجاءت نتائجها مجيعاً إجيابية وكانت النتائج كالتايلمن صحتها من 
رض الرئيس األول وينص علي "أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بني القياسني مت قبول الف-1

 ".القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف الدرجة الكلية للتفكري اإلبداعي
(، وهذا يشري 01,0ة دالة إحصائياً عند مستوى )( وهي قيم9٨٨,1٨حيث قيمة "ت"بلغت )

 القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية ىف الدرجة الكلية إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني القياسني
للتفكري االبداعي بعد تطبيق البانمج التدريىب لصاحل القياس البعدى، ويتضح ذلك من خالل مقارنة 

 متوسطي درجات القياسني.
 :من الفرض الرئيس األول الفرعي األول املنبثق ول الفرضمت قب-2

بني القياسني القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  إحصائيةتوجد فروق دالة  وينص على أنه"
 .)الطالقة(" وهى اإلبداعي يف املهارة األوىل للتفكري

وهذا يشري ،(01,0( وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )٨٨2,9حيث قيمة "ت"بلغت )
 يف املهارة األوىل للتفكريإىل وجود فروق دالة إحصائياً بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية 

وهى )الطالقة( بعد تطبيق البانمج التدريىب لصاحل القياس البعدى، ويتضح ذلك من خالل  اإلبداعي
 .مقارنة متوسطى درجات القياسني

 :من الفرض الرئيس األول ثاين املنبثقمت قبول الفرض الفرعي ال-3

القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية  بني القياسني إحصائية"توجد فروق دالة  وينص على أنه
 .(األصالة) اإلبداعي يف املهارة الثانية للتفكري

وهذا  ،(01,0( وهى قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )9٥9,9)حيث قيمة "ت" قد بلغت 
وجود فروق دالة إحصائياً بني القياسني القبلى والبعدى للمجموعة التجريبية ىف املهارة الثانية يشري إىل 
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للتفكري اإلبداعي وهى )األصالة( بعد تطبيق البانمج التدريىب لصاحل القياس البعدى، ويتضح ذلك من 
 خالل مقارنة متوسطى درجات القياسني.

 من الفرض الرئيس األول: مت قبول الفرض الفرعي الثالث املنبثق-٤
مجموعة التجريبية بني القياسني القبلي والبعدى لل إحصائيةتوجد فروق دالة  وينص على أنه"
 .)املرونة( اإلبداعي يف املهارة الثالثة للتفكري

وهذا  ،(01,0( وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى )٥٤٤,1٥)واتضح أن قيمة "ت" بلغت 
إحصائياً بني القياسني القبلي والبعدى للمجموعة التجريبية يف املهارة الثالثة يشري إىل وجود فروق دالة 

بعد تطبيق البانمج التدرييب لصاحل القياس البعدى، ويتضح ذلك من خالل  .(املرونة) ياإلبداع للتفكري
 .مقارنة متوسطي درجات القياسني 

بني اجملموعتني  إحصائيةمت قبول الفرض الرئيس الثاين وينص على أنه "توجد فروق دالة  -٥
  .البعدي يف القياس لتفكري اإلبداعيالتجريبية والضابطة يف الدرجة الكلية ل
( لصاحل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )1٦.٨٨3حيث قيمة "ت" قد بلغت )

اجملموعة التجريبية ىف الدرجة الكلية للتفكري االبتكاري يف القياس البعدي ويتضح ذلك من خالل 
 .مقارنة متوسطى درجات اجملموعتني 

وينص على أنه "توجد فروق  ئيس الثاينمت قبول الفرض الفرعي األول املنبثق من الفرض الر -٦
( يف الطالقةوهي ) لتفكري اإلبداعيبني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة األويل ل إحصائيةدالة 

 .القياس البعدي
( لصاحل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )9.٤13حيث قيمة "ت" قد بلغت )

 اإلبداعي )الطالقة( يف القياس البعدى ويتضح ذلك من وىل للتفكرياجملموعة التجريبية يف املهارة األ
 .خالل مقارنة متوسطى درجات اجملموعتني

"توجد فروق  مت قبول الفرض الفرعي الثاين املنبثق من الفرض الرئيس الثاين وينص علي أنه-٧
( يف األصالةوهي ) اإلبداعي لتفكريبني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثانية ل إحصائيةدالة 

 .القياس البعدي"
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( لصاحل 0.01( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى )٨.٦٦٦حيث قيمة "ت" قد بلغت )
اجملموعة التجريبية يف املهارة الثانية للتفكري اإلبداعي )األصالة( يف القياس البعدى ويتضح ذلك من 

 خالل مقارنة متوسطى درجات اجملموعتني.
"توجد فروق  الفرض الفرعي الثالث املنبثق من الفرض الرئيس الثاين وينص على أنهول مت قب-٨

وهي )املرونة( يف  لتفكري اإلبداعيبني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثالثة ل إحصائيةدالة 
 ".القياس البعدي

( لصاحل 0.01)( وهى قيمة دالة إحصائية عند مستوى 1٥.9٤٦حيث قيمة "ت" قد بلغت )
اجملموعة التجريبية يف املهارة الثالثة للتفكري اإلبداعي )املرونة( يف القياس البعدى ويتضح ذلك من خالل 

 .مقارنة متوسطى درجات اجملموعتني 
 :مناقشة إجاابت أسئلة البحث وتفسريها :لثاا اث

 :وضع الباحث سؤاالً رئيساً يف مطلع هذا البحث نص علي
ية التعليم املتمايز لتدريس األحياء على تنمية التفكري اإلبداعي لدى طالب إسرتاتيجأثر ما 

 :ذا السؤال ثالث اسئلة فرعية نصت عليهوقد تفرع عن ؟ املرحلة الثانوية
 التفكري اإلبداعي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف إحصائيةهل يوجد فروق دالة * 

 ؟ثانويةلدى طالب املرحلة ال ()األصالة
 التفكري اإلبداعي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف إحصائيةهل يوجد فروق دالة  *
 ؟لدى طالب املرحلة الثانوية ()الطالقة

 التفكري اإلبداعي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف إحصائيةهل يوجد فروق دالة * 
 ؟يةطالب املرحلة الثانو  لدى ()املرونة

وجاءت نتائج البحث لتشري إيل وجود أثر إجيايب السرتاتيجية التعليم املتمايز علي تنمية التفكري 
ويُرِجع الباحث ذلك لعدد من األسباب  ،(مرونة -طالقة  -أصالة )اإلبداعي مشتمالً مهاراته الثالث 

 :وهي
 الرجوع مت ما فإذا ا،لعليا العقلية ابملستوايت التفكري تدعم املتمايز أن اسرتاتيجية التدريس -
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 حتقيق إىل يرمي تعليم نظام ( "أبنه32٤: م2009عطية) ذكره ملا وفقاً  املتمايز، التدريس مفهوم إىل
 التدريس اسرتاتيجية مع يلتقي وبذلك خمتلفة وأدوات وعمليات إبجراءات واحدة تعليمية خمرجات

 ."هبا يتم اليت االسرتاجتيات من جتيةإسرتا أو أشكاهلا من شكالً  تعد اليت املتعددة ابلذكاءات

ضعف كفاءة الطريقة التقليدية اليت اعتمدت علي السبورة وااللقاء يف التدريس وحيث أنه  -
أحد مسات التعليم املتمايز العمق يف البناء املعريف من خالل االعتماد علي اخلبات السابقة يف بناء 

ؤدي ايل توليد أفكار جديدة )طالقة األفكار( وتتميز هذه والسابقة مما يالعالقات بني املفاهيم اجلديدة 
 .األفكار أبصالتها

تصميم دليل املعلم حبيث تتوزع اسرتاتيجيات التعليم املتمايز علي مراحل الدرس ابتداًء من  -
الب مرحلة التمهيد حيت التقومي ودمج األنشطة فيه وتوضيح دور الطالب واملعلم ساعد يف معرفة الط

 .ه وترك مساحة لنشاطه وابداعه مما أثر إجياابً علي مهارات التفكري اإلبداعي لديهاملطلوب من

تنوع االسرتاتيجيات املستخدمة يف احلصة واليت ساعدت علي قتل امللل وإضفاء جو من  -
 السعادة اليت تؤثر ابلطبع علي العقل وجتعله أكثر استعداداً إلنتاج أفكار جديدة.

اعطاؤه مهام ال تتوافق مع ميوله جيعل املتعلم يتبين عملية التعلم املتعلم وعدم  تفهم حاجات -
( ىف هذا Tomlinson 2001توميلنسـون ) ـا ذكرتـهويقوم علي االنفاق عليها من وقت وجهد وإبداع ومم

 الصدد من مبرات استخدام التدريس املتمايز ما يلى:

 .تمن عدة اجتاها مساعدة املعلم يف النظر للفصل الدراسي -أ
 .تفهم حاجات ومطالب املتعلمني الفائقني عقليا -ب
 .مطالب املتعلمني الذين يواجهون صعوابت يف التعلمو تفهم حاجات  -ج
 .التمايز يف اخلبات التعليمية ملقابلة التباين األكادميي -د

العمل يف جمموعات جيعل كل فرد يف اجملموعة له مهمة حمددة يقوم هبا مما يعطي الدافع يف  -
يعين  اإلبداعيالتفكري تقاهنا بل واالبداع فيها إلنتاج شيء جديد مل حيدث من قبل وهذا هو بعينه ا

 وعه"ك الكثري من السمات واخلصائص املرتبطة ابلقدرة على اجياد أو عمل شيء جديد من نال"امت
(19٤ :200٥  , (Lee . 
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طار األفكار مما يؤدي يف استخدام اسرتاتيجية العصف الذهين تعطي الفرصة للفريق يف استم -
 استدعاء على القدرة :هي الطالقة أن Torrance & Jach) 19٨٤) تورانس النهاية ايل الطالقة كما يرى

 زمنية فرتة يف وذلك ،معني مثري أو ما مشكلة جتاه االستجاابت من ممكن عدد أكب
ر اجلمود املوجود حول استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين وتبادل األفكار جيعل الطالب يكس -

 الـذهين اجلمود كسر  هي املرونة أبن (200٦:٦0٤) القال األفكار القدمية وهذا هو املرونة كما عرفها
 ،السلوك تعـديل يـتم حيـث ،وامليـول االجتاهـات تغيـر إلـى يقود بدوره وهذا ،القدمية ابألفكار حيـيط الـذي

 .خمتلفة أمناط فـي تتشكل أن للمعلومات تسمح صاحلة ةبيئ أبنه بونو دي وصفه كما  البشري والعقل

يف السؤال عن مواقف جديدة يثري عقل الطالب يف  استخدام اسرتاتيجية ماذا حيدث لو؟ -
 جديدة مل يسبق ألحد أن طرحا وهذه هي قدرة األصالة ويذكر التفكري بطريقة غري مألوفة وإنتاج أفكار

 ،ما حلدث املستقبلية التتابعـات يف التفكري خالل من صالةاأل تقدير ميكن أنه (٧0 :2001) احلارثي
 عن الكشف خالهلا من ميكن اليت األسئلة أن الباحثة وترى.عليه املرتتبة والتوقعات األفكار وتوليد

 عادية. ألشياء وجديدة مثرية استعماالت إجاابهتا حتمل اليت األسئلة تلك هي،األصالة

نتائج عدة دراسات سابقة حتدثت عن األثر االجيايب الستخدام  وهبذا تتفق نتائج هذا البحث مع
(، 201٤نصر ) ،(201٤املهداوي ) ،(2012احلليسي ) ،(201٥التعليم املتمايز مثل الراعي )

وكذلك غريهم من الباحثني  ،(2012دينيس ) ،(2012كريي )  ،(2010داون ) ،(2011البوريين )
جيات احلديثة يف التدريس يف تنمية مهارات التفكري اإلبداعي الذين حتدثوا عن أثر استخدام االسرتاتي

 ،(2011ايب )حد ،(201٤عبداحلق والفليفلي ) ،(201٤عمريو ويعقويب ) ،(2013مثل رايين )
 .(2010عيطة )
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 :توصيات البحث :رابعاا 
 :وصي مبا يليي الباحث فإن؛احلايل بحثال نتائج على ما توصلت ٕاليهًء بنا

التعليم  اسرتاتيجيةا خصوًصا، ومعلمي املـواد األخـرى عمومًـ  األحياءدام معلمي ضرورة استخ -1
 .املتمايز يف التدريس

واملشرفني الرتبويني ٔاثناء اخلدمة على التعليم املتمايز، وذلـك لتعـريفهم مبزااي تدريب املعلمني  -2
 .وفوائد هذه اإلسرتاتيجية التعليمية احلديثة

علمني يف كليات الرتبية على استخدام ٕاسـرتاتيجية التعلـيم املتمايـز يف تدريب الطالب امل -3
 .ليةتفعيل استخدامها يف فرتة الرتبية العمو التدريس 

 .ٕاعادة النظر يف عملية أتليف املناهج الدراسية مبا يتفق مع متطلبات التعليم املتمايز -٤
 .املرجوة التعليمية افاألهد لتحقيق الصفية البيئة نظام جتديد على العمل -٥
املسـتلزمات والتجهيزات علم من خـالل تـوفري كافـة التالعمل على توفري البيئة احملفزة لإلبداع و  -٦

الصفية، فتطوير املناهج وصالحيتها لتطبيق التـدريس املتمـايز واكتسـاب املعلم لتلك املهارات ال يكفي 
البنية التحتية للمدارس والعمل على هتيئة البيئة املدرسية فقط لتطبيق هذه اإلسرتاتيجية، بل جيب تطوير 

 .اإلسرتاتيجيات احلديثة تطـوير املناهج وتطوير توظيفواملادية للمرحلة اليت مت هبـا ابلفعـل 
 مشاريع إعداد إىل العلوم تدريس جمال يف خاصة العملية الرتبية طالب توجيه على العمل -٧

 وتطبيقه املتمايز للتدريس الفرعية اإلسرتاتيجيات إحدى توظيف على تشتمل خترجهم مبتطلبات ترتبط
 .عملياً 
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 :مقرتحات البحث :خامساا 
 :كالتايل،املستقبلية للدراسات املقرتحات من جمموعة بصياغة الباحث قام لقد

ومن ذلك  ابقي فروع العلوم كالكيمياء والفيزايءالقيام بدراسة مماثلة للدراسة احلالية على  -1
لي سبيل املثال قياس أثر اسرتاتيجية التعليم املتمايز علي التفكري الناقد يف دراسة اجلدول الدوري ع

 .للمرحلة الثانوية

 اللغة االجنليزيةالقيام بدراسة مماثلة للدراسة احلالية على املقررات األخرى مثل الرايضيات و  -2
الباحث يف جمال الرايضيات دراسة أثر استخدام  يقرتحها ومن الدراسات اليت يف خمتلف املراحل الدراسية

 .اسرتاتيجية التعليم املتمايز علي اجتاه الطالب حنو مادة الرايضيات

يف خمتلف  بتدائيةالقيام بدراسة مماثلة للدراسة احلالية على طالب املرحلة املتوسـطة واملرحلـة اال -3
علي طالب املرحلة املتوسطة دراسة أثر  ث إلجرائهاومن الدراسات اليت يقرتحها الباح ،املقررات

 .اسرتاتيجية التعلم التعاوين علي تنمية التفكري اإلبداعي يف دراسة العلوم لدي طالب املرحلة املتوسطة
 التفكري االبداعي غري أخرى متغريات على األحياء يف املتمايز التدريس استخدام أثر دراسة -٤
 .يالعلم والتفكري واالجتاهات كالدافعية
لتكتمل التمايز  التدريس السرتاتيجية املعلمني استخدام فاعلية عن وصفية بدراسة القيام -٥

  .الصورة عن إمكانية تبيّن املعلمني لالسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس
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 املصادر واملراجع

 املصادر:
 .القرآن الكرمي -1

 دار :بيـروتد.ط،  ،العرب نلسـا( م1990) مكرم بن حممد الدين مجال الفضل أبو منظور، ابن -2
 .الصياد

 املراجع العربية: :أوالا 
 .دار الفكر العريب :القـاهرة ،1ط ،اسرتاتيجيـات التدريس والتعلم ،(م1999) جابر عبداحلميد ،جابر -1

 .عامل الكتب ،القاهرة ،٦ط ،علم نفس النمو ،(م19٨٥)حامد  ،زهران -2

 ط،.د ،ومفـاهيم التعلـيم والـتعلم معجـم مصـطلحات ،م(2009)جمدي بن عزيز  ،إبراهيم -3
 .عامل الكتب :القاهرة

 ،الفلسفـة واملمارسة التعلــم التعـاوين ،)م 200٥) حممد جهــاد ،مجـل ،محـزة محزة ،أبو النصر -٤
 .دار الكتاب اجلامعي :العني د.ط،

 ،٦ط ،تعليم التفكري النظرية والتطبيق ،)م 200٧) حممد بكر ،نوفلو صاحل حممد  ،أبو جاد -٥
 .دار املسرية ،عمان

اختبارات تورانس للتفكري االبتكاري، مقدمة ، (19٧3أبو حطب، فؤاد، وسليمان، عبد هللا، ) -٦
 .ةمكتبة األجنلو املصري ،القاهرة د.ط، ،نظرية

قـوم( فـي تـدريس الرايضيات  -خطـط  -أثر توظيف إسـرتاتيجية )عبـر ( 2010أبو عاذرة، كرم ) -٧
سالة ماجستري ر  ،ة"داعي لدى طلبة الصف السادس األساسـي بغـز على تنمية التفكري اإلب

 .اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية ،غري منشورة

وطالبات  البالعوامل ذات العالقة بتباين حتصيل ط (هـ1٤2٨) ٔابو عيش، بسينة رشاد علي -٨
 نتائج ءالصف الثاين املتوسط يف الرايضيات والعلوم يف اململكة العربية السعودية يف ضو 

دكتوراه غري منشورة، كلية  رسالة ،TIMSS)200( والعلوم للرايضيات الدولية التوجهات دراسة
 ى.الرتبية، جامعة ٔام القر 

 
 



 

158 

 .املطبعة العاملية ،القاهرة ،1ط، املصور، كراسة التعليماتاختبار الذكاء (: م19٧٨أمحد زكى صاحل ) -9

 ،الدمام ،دار الكتاب الرتبوي ،1ط ،ة الصفغرف الذكاءات املتعددة يف ،توماس ،ٔارمسرتونج -10
 .اململكة العربية السعودية

"تقنني اختبار تورانس للتفكري االبتكاري األشـكال النسخة  ،(م19٨٧)حممد محزة  ،أمري خان -11
 ،جامعة أم القرى كليـة الرتبيـة  ،املقنن على املنطقة الغربية من اململكة العربية الـسعودية (ب)

 .مكة املكرمة

 .دمشق ،دار القلم ،٦ط ،فصول يف التفكري املوضوعي( 200٨) ،عبدالكرمي ،كارب -12

أساليب  استقصاء خربات املعلمني واجتاهاهتم حنـو تطبيـقم( 2011) عثمانالبوريين، أمحد بن  -13
كلية الرتبية،  أطروحة دكتوراه غري منشورة ،التدريس املتمايز بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 اإلمارات العربية املتحدة. ،يطانية بديباجلامعة الب 

 .م2003 ،ٔابوظيًب  ،مركز ٕادراك د.ط، ،التدرٌيس -1٤

الصـف املتمايـز االسـتجابة الحتياجـات مجيـع طلبـة  ،)م200٥) كـارول ا ن  ،توملينسون -1٥
 .دار الكتاب الرتبوي للنشر والتوزيع :الظهران ،مدارس الظهران األهلية :ترمجة د.ط، ،الصف

مركز القطان  :رام اهلل ،النظريـة والتطبيـق :ٔانـماط الـتعلم .م(200٤مهـا ) ،قرعـانو  ؛لياان ،جابر -1٦
 .للبحث والتطوير

مكتب  ،حممد بالل اجل يوسي :، ترمجةد.ط (نظٌرة الذكاءات املتعدة)ٔاطر العقل  ،هوارد :جاردنر -1٧
 .الرايض ،الرتب ية العريب لدول اخلل يج

 ،مراحله ،نظرايتـه خصائصه ،مكوانتـه ،معـايريه ،مفهومـه :بـداعاإل ،(م2002)فتحي  ،جروان -1٨
 .دار الفكر :عمان ،1ط ،تدريبه ،قياسه

خصائص الطالب الشخصية وعاداته الدراسية يف الدول ( 2010) جعفري، فاطمة بنت حمرق -19
 يف) السعودية( وذات التحصيل املنخفض) الصني -سنغافورة  (ذات التحصيل املرتفع

 ،، رسالة دكتوراه غري منشورةTIMSS2007  والعلوم للرايضيات الدولية التوجهات اختبارات
 .جامعة ٔام القرىاململكة العربية السعودية، كلية الرتبية، 

 ،اإلبداعية سلم اإلبداع خربات لتنمية القدرات، (م2000) عبد الناصـرو  ،نعيمه فخرو ،احلاج -20
 .مطابع امللكد.م،  د.ط،
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 .مكتبة الشقري :الرايض ،2ط ،التفكريتعليم  ،)م 2001) إبراهيم ،احلارثي -21

برانمج مقتـرح لتنميـة مهـارات معلمات م( 200٧أحالم الباز ) ،رضا السيد والشربيين ،حجازي -22
، املـؤمتر العلمي الفصول متعددة املستوايت يف تدريس العلوم وفق احتياجاهتن التدريبية

اجلمعية املصرية للرتبية  ،يونيـو 31-2٨املنعقد بـالفرتة مـن  ،السادس، الرتبية العلمية وثقافة اجملتمع
 .(1جملد ) ،العلمية

التحصيل وعالقته بتنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدي الطلبة املوهوبني ( 2011حدايب ) -23
 .اليمن ،، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي العريب الثامن لرعاية املوهوبنيابليمن

أثر اسرتاتيجية التعليم املتمايز علي حتصيل التاريخ لدي طالبات الصف  ،مسرية حممود ،حسني -2٤
 .م201٤جامعة داييل  ،(لية الرتبية )األصمعيك  ،األول املتوسط

 ،د.ط ،استخدام احلاسوب يف تنمية التفكيـر االبتكـاري ،(م2002) حممد عبداهلادي ،حسني -2٥
 .دار الفكر :األردن

استخدام التدريس املتمـايز علـى التحصـيل الدراسي اثر  :(م2012) ،معيض حسن ،احلليسي -2٦
كلية   ،رسالة ماجسـتري منشورة ،يف مقرر اللغة االجنليزية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي

 .جامعة أم القرىالرايض،  :الرتبية

 .دار ابن حزم :بيـروت ،طريقـة لتوليـد األفكـار اإلبداعيـة ٣0 ،)م 1999) علـي ،احلمادي -2٧

 املعرفـة كنوز دار :عماند.ط،  ،والتعليم الرتبية مصطلحات معجم(، م200٦) حممد، نمحدا -2٨
 .للنشر والتوزيع

 ،د.ط ،تدريس العلوم يف مرحلة التعليم العـام ،)م 199٦) عبداللطيف حسني وآخرون ،حيدر -29
 .دار القلم :ديب

 .الرايض جملة البيان، ،2، طاإلبداعيحملات عامة يف التفكري  ،(م2009) ،احليزان -30

 .دار املسرية :األردن ،د.ط ،مهارات التدريس الصفي ،(م2002) حممد حممود ،احليلة -31

 .دار ديبونو :األردن ،د.ط ،تعليم التفكيـر االبتكـاري والناقـد ،(م200٥) فادية عادل ،اخلضراء -32

يات إسـرتاتيجية مـا وراء املعرفـة فـي تـدريس الرايضأثر اسـتخدام  .(م200٧)خطاب، أمحـد  -33
 ."على التحصيل وتنمية التفكيـر اإلبـداعي لـدى تالميـذ احللقـة الثانيـة مـن التعليم األساسي

 .جامعة الفيومكلية الرتبية، مصر،   ،رسالة ماجستري غري منشورة
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 .دار املسرية :عمان د.ط، ،تعليم العلوم للجميع، (م200٥) عبداهلل ،خطابية -3٤

مج قائم على أسلوب التفكري اإلبداعي يف تدريس فاعلية بران( م2011عمران ) ،الدبش -3٥
 .مبحث الرتبية الوطنية لرفع مستوى التحصيل لطلبة الصف التاسع األساسي يف حمافظة رفح

 .جامعة األزهرمصر، كلية الرتبية،   ،رسالة ماجستري غري منشورة

 ،تالميذهمتشجيع املدرسني للسمات االبتكارية لدى  .(م19٨1) العزيزالدريين، حسني عبد  -3٦
 .(23) ، العددمركز البحوث الرتبويةمنشورات  جامعة قطر،الدوحة:  .ية(دراسة عب ثقاف)

 .٧عدد  ،جملة اجلامعة االسالمي ة ،تنٌمية املعلٌمني ملهارات التفكرٌي االبداعاي ،ٕابراه يم :الدع يلج -3٧

نبيل  حممـد ترمجة ،.ط، دالنفس وعلم الرتبية يف البحث مناهج(، م19٨٤) فاندالني ب ديوبولد -3٨
 و.مكتبة االجنل :القاهرة ،نوفل وا خرون

فعالية ٕاسرتاتيجية التعليم املتمايز يف تدريس الرايضيات على  ،(م201٤أجمد حممد ) ،الراعي -39
 ،ساسيالب الصف السابع االاملفاهيم الرايضية وامليل حنو الرايضيات لدى طاكتساب 

 غزة. ،اجلامعة اإلسالمية ،رسالة ماجيستري

الطبيعية  العلـوم منـاهج يف املتمايـز التـدريس( م2011) وأخرون عبدالرمحن بن فهد ،الرحيلي -٤0
 .وزارة الرتبية والتعليم :الرايض ،1، طاملطورة

 د.ط، ،مهـارات التفكيـر وسـرعة البديهـة وحقائـب تدريبية ،(م200٦) حممـد هاشـم ،ريـان -٤1
 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.: األردن

 ردا ،٤ط ،حقائب تدريبية :مهارات التفكري وسرعة البديهة (م200٥)راين، حممد هاشم  -٤2
 .ناألردعمان،  حنني للنشر والتوزيع،

أثر برانمج قائم علي عادات العقل يف التفكري (، م2012علي بن محد انصر عالمي ) ،الرايين -٤3
 السعودية. ،اإلبداعي لدي طالب الصف االول املتوسط مبكة املكرمة

 ،املفرق تتدريس العامة مهارات واسرتاتيجياطرق ال ،م(200٦) بن ٔامحد إبراهيم ،الزعيب -٤٤
 .دار املسار للنشر والتوزيع :د.ط

 :، القاهرة٤ط ،مهارات التدريس رؤيـة يف تنفيذ التدريس ،(م2001)حسن حسني  ،زيتون -٤٥
 .عامل الكتب
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 د.ط، ،داعــي فـي تـدريس العلومتنميــة اإلبـداع والتفكيـر اإلب ،(م19٨٧)عايش  ،زيتون -٤٦
 .دار الشروق :عمان

عامل  :، القـاهرةد.ط تدريس العلـوم للفهم رؤية بنائيـة ،(م2002)كمال عبد احلميد   ،زيتون -٤٧
 .الكتب

 ،3ط ،العلـوم تـدريس يف اإلبـداعي والتفكـري اإلبداع تنمية (م19٨٧) حممود عايش ،زيتون -٤٨
 .يةمجعية عمال املطابع التعاون :عمان

 ،املعلمات الفلسطينيات على أسلوب التعلمأاثر تدريب  ،(م2002)جودت أمحد  ،سعادة -٤9
 .د.ط

الرتبية،  ، الصحيفة الرتبوية اإللكرتونية، كليةالتواصل الرايضي( 2009) السعيد، رضا مسعد -٥0
 جامعة املنوفية، مصر.

وين عي إســـرتاتيجية الــــتعلم التعاالتفكيـــر الناقـــد واإلبـــدا ،(200٦) الســلييت، فــراس حممــود -٥1
 .عامل الكتب احلديث :عمان ،1ط تدريس املطالعة والنصوصيف 

 دمج مهارات التفكري  الناقد واال بداًعي يفً  ،روبرت وا خرون :سوارتز -٥2

 ،الكو يت ،2، طاالبداع اخللٌيجاي ،مبادٔي االبداع ،طارق وحممد العدلوينً  :السو يدان -٥3
 .هـ1٤2٥

 قرطبة للنشر والتوزيع. ،2ط ،االبداعمبادئ  ،(م2012) طارق وآخرون ،السويدان -٥٤

إسرتاتيجيات التدريس التطبيقات فـي و طرق  (م2009صبحية بنت عبد احلمي ) ،الشافعي -٥٥
 .مكتبة الرشد :الرايض ،د.ط ،جمال االقتصاد املنزيل

بداعاي لدى طالب تصور مقرتح لتنمٌية التفكرٌي اال، (م200٥)حممد حب يب حممد  ،الشنق يًطي -٥٦
قسم الرتب ية  ،غري منشورة رسالة ماجست ري ،املرحلة الثانٌوية من منظور الرتبٌية االسالماية

 مبكة املكرمة. ،كل ية الرتب ة جامعة ٔام القرى  ،واملقارنة السالمي ةا

ة لـدى الطلب العقـل لعادات مقارنة دراسة (م200٦) نورة ،اجلعيد ؛جناة ،بننت ؛مسيلة ،الصباغ -٥٧
 ، د.ط، د.ن.املتفوقني يف اململكة العربية السعودية ونظرائهم يف األردن

الرتبـوي ٔاسسه  التقـومي ،)م200٨) حممود بن حمب ،والرافعي ؛ٕامساعيل بن ماهر صبي، -٥٨
 .مكتبة الرشد :الرايض ،د.ط ،ٕاجراءاتهو 
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للطالب الكيمياء فاعلية برانمج ٕاثرائي مقرتح يف ( م2000الطناوي، عفت مصطفى، ) -٥9
، املؤمتر العلمي الرابع، الرتبية العلمية املتفوقني ابملرحلة الثانوية يف تنمية مهارات التفكري املنطقي

 .، اإلسكندرية2للجميع، مج

 .دار الثقافة :األردن ،د.ط ،املدخل إىل اإلبداع ،(م200٦) سعيد ،عبد العزيز -٦0

ركان التعليمية يف تنمية التفكري ثر بيئة األأ  ،(م201٤الفليفلي، هناء )و زهرية  ،عبداحلق -٦1
 .كلية العلوم الرتبوية، جامعة اإلسراء، األردن  ،لدى ٔاطفال الروضة اإلبداعي

عـادات العقل  مـن كـل  بـني العالقـة ،حسن ٕامساعيل ،الوليلي ؛شريف صالح ،عبدالوهاب -٦2
الثانوية  ـةالدراسي لدى طالب املرحلٔاثر ذلك على التحصيل و الذكاء الوجداين و املنتجة 

 (.م2011)، 1، ج٧٦ع ،مصر -جملة كلية الرتبيـة ابملنصـورة  ،من اجلنسني

 مفهومه -البحـث العلمي  ،(م200٧ن )عبـدالـرمح وعـدس، كايـد؛  وعبداحلـق، ذوقان؛ عبيدات، -٦3
 .دار الفكر :، عماند.ط ،ؤادواته ؤاساليبه

تفكري مناذج نظرية وتطبيقات تنمية مهارات ال (م2009)العتوم، عدانن يوسف، وا خرون  -٦٤
 .، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباع، عمان، األردن2، طعملية

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على  ،(م2000العجلوين، إمساعيل ) -٦٥
 .دمشق ،العامليةاملطبعة  ،3ط ،ألسنة الناس

 

سلسـلة البحث يف  ،السـلوكية العلـوم يف البحـث ٕاىل املدخل( م19٨9) محد بن صاحل العساف، -٦٦
 .مكتبة العبيكان :الرايض د.ط، ،العلوم السلوكية الكتاب األول

سلسـلة البحث  ،السـلوكية العلـوم يف البحـث ٕاىل املدخل( م19٨9) محد بن صاحل العساف، -٦٧
 .مكتبة العبيكان :الرايض ،1ط ،العلوم السلوكية الكتاب األوليف 

 دار :عـمان ،2ط ،اجلـودة الشـاملة واجلديـد يف التـدريس .م(2009) حمسن بن علي ،عطية -٦٨
 صفاء للنشر والتوزيع.

 :عمان .التدريس الصفي ابلذكاءات املتعددة م(.200٧) انئلة ،وخلازندار ؛إمساعيل ،عفانة -٦9
 .دار املسرية
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ات أثر برانمج تروحيي رايضي يف تنمية بعض القدر  ،(م201٤)ويعقويب فاتح  عمريو زهري -٧0
 .اجلزائر ،جامعة املسيلة ،اإلبداعية لدى أطفال الروضة

"ٔاثر برانمج تدرييب قائم على عادات العقل يف مواقف حياتية ، (م200٥)عمور، ٔاميمة حممد  -٧1
"، رسالة دكتوراه غري منشورة، التفكري اإلبداعي لدى طلبة املرحلة األساسيةيف تنمية مهارات 

 .عليا، عمان، األردنجامعة عمان العربية للدراسات ال

االبتكاري  التفكري تنمية على املدرسية العلمية األندية ثر"أ ( هـ1٤2٨) سعد فايز ،العنزي -٧2
 ،منشورة رسالة ماجستري غري ،"املتوسطة مبدينة عرعرواالجتاهات العلمية لدى تالميذ املرحلة 

 .جامعة ٔام القرى ،مكة املكرمة .كلية الرتبية  ،قسم املناهج

يف العلوم لتنمية  E.S.T.S فعالية برانمج مقرتح قائم على بعض قضااي: (م2010سام )عيطة، ب -٧3
املرحلة األساسية األوىل بغزة، رسالة املفاهيم والتفكري اإلبداعي واالجتاه حنو البيئة لدى طلبة 

 .دكتوراة غري منشورة، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، القاهرة

التحصيل  خصائص املدرسة يف الدول ذات، )هـ1٤31) ي، حنان حممد عبد اهلل احلمدالغامد -٧٤
يف اختبارات التوجهات )السعودية  (وذات التحصيل املنخفض) الصني وسنغافورة (املرتفع

كلية الرتبية، جامعة   ،رسالة ماجستري غري منشورة ،TIMSS2007  الدولية للرايضيات والعلوم
 .ٔام القرى

دار  :عَمان ،1ط ،التفكري عند األطفال تطوره وطرق تطويره (م199٥) ،مود حممدحم ،غامن -٧٥
 ر.الفك

معجم ( م199٤) عبـدالكرمي غريـب، ؛عبدالعزيز ،الغرضاف ؛حممد ،موحي ؛عبداللطيف ،فاريب -٧٦
دار اخلطايب للطباعة  :الدار البيضاء د.ط، ،الديداكتيكو علوم الرتبية مصطلحات البيداغوجيا 

 .والنشر

وزارة الرتبي ة  ،1ط ،احلٌقبة التدرٌيٌبة لدمج مهارات التفكرٌي يفا التدرٌيس ،سعي د وا خرون :قرينً ال -٧٧
 .، د.م، د.ناململكة العرب ية السعود ية ،(والتعلي م )التدري ب الرتبوي

دليـل املعلـم  :تنويع التدريس يف الفصل :م(200٨كوثر بنت حسني وآخرون )  ،كوجك -٧٨
مكتـب اليونسـكو  :بيـروت ،د.ط ،والتعلم يف مدارس الوطن العربـيلتحسني طرق التعليم 

 . الدول العربيةاإلقليمي للرتبية يف
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 ،2ط ،اجتاهـات حديثـه فـي املنـاهج وطـرق التدريس ،(م199٧)كـوثر حـسني   ،كوجـك -٧9
 .عامل الكتب :القاهرة

مايز يف تنمية بعـض فعالية استخدام التدريس املت :م(2012) إميان حممد عبد العال ،لطفي -٨0
رسالة  ،لدى طـالب اجلامعـة احلياتيةمهارات احلياة األسرية الصحية والتعامل مع الضغوط 

 .مصر ،جملة القراءة واملعرفة ،دكتوراه منشورة

 .م2002 ،1، الرايض، جملة البيان، طحملات عامة يف التفكري اإلبداعي احليزان، عبداإلله، -٨1

بعض املتغريات النفسية واالجتماعية وعالقتها بصعوابت  (:م200٧) حممود، سليمان حممد -٨2
، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اإلجنليزية لدى تالميذ املرحلة اإلعداديةتعلم اللغة 

 ر.جامعة األزه

احلديثـة مفاهيمها  الرتبويـة ملنـاهجا( م200٤( حممود بن حممد واحليلة،؛ امحد بن توفيق ،مرعي -٨3
 .دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة :عمان د.ط، ،وأسسها وعملياهتاعناصرها و 

د.ط،  ،املوهبـة والتفوق ،(م2000)حممد عبد الـسالم  ،البواليز ،خليل عبد الرمحن ،املعايطه -٨٤
 .عمان :دار الفكر

فاعلية برانمج إلكرتوين قائم على إسرتاتيجية التعليم  :هـ(2011سامية بنت هاشم ) ،املغريب -٨٥
االستيعاب املفاهيمي يف مادة احلديث لدى طالبـات الصـف السـادس تمايز يف تنمية امل

قسم املنـاهج وطرق  ،كلية الرتبية  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،االبتدائي يف مدينة الرايض
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. ،التدريس

دار  :عمان ،2ط ،النفسية وعلم يف الرتب مناهج البحث ،م(2002سامي بن حممد ) ملحم، -٨٦
 .املسرية

أثر استخدام التدريس املتمايز علي التحصيل يف املرحلة  ،(201٤فايز بن حممد ) ،املهداوي -٨٧
 .جامعة أم القري ،الثانوية

 .دار املسرية ،عمان ،(1ط ) ،مهارات يف اللغة والتفكري .(2003نبيل عبد اهلادي وآخرون ) -٨٨

لية استخدام التعليم املتمايز يف تنمية القراءه لدي تالميذ فعا ،(201٤مها سالمة ) ،نصر -٨9
 غزه. ،اجلامعة اإلسالمية ،املرحلة االبتدائية
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ندوة تدريس  ،االجتاهات احلديثة يف تدريس علم األحياء ،(1992عبدهللا بن عقلة ) ،اهلاشم -90
 .البحرين، ول اخلليجاالعضاء مبكتب الرتبية العريب لدعلم األحياء يف التعليم الثانوي يف الدول 

 اثنيا املراجع األجنبية:
91- Alicia.Bradfield (2012) The Effects of Differentiated Instruction on Struggling Readers 

in First Grade, Doctoral Dissertation, , - Ann Whipple. 

92- Ankrum,JulieW(2006)DifferentiatedReadingInstructioninOne Exemplary Teachers 

Classroom: A Case Study.Unpublished thesis EdD.University of Pittsburg.  

93- Bantis , Alexandros.M (2008) Using Task Based Instruction To Provide Differentiated 

Instruction For English Language Learners.Unpublished master's thesis.University of 

South California.  

94- Blaz , D (2006) Differentiated Instruction A Guide for Foreign Language Teachers , New 

York: Eye on Education , Inc.  

95- Campbell , B (2008) Handbook of differentiated Instruction Using the Multiple 

Intelligences lesson Plans and More , Boston: Pearson Education , Inc. 

96- Campbell , Michael(1978).Language and Situation: Language Varieties and Their 

Social Context.London ; Routledge , and Kegan Paul ,   

97- Chalupa , Erin (2004) The Effects of Differentiated Instruction on Fifth Grade Gifted and 

Talented Students.Unpublished master's thesis.University of Graceland. 

98- Chalupa, Erin.(2004)." The Effects of Differntiated Instruction on Fifth Grade Gifted and 

Talented Students.Unpublished Master’s thesis".University of Graceland. 

99- Donna Latrice Gilbert, Ed.S (2012) A Teacher’s Perception: Perception of the impact of 

Differentiated InstructionA Thesis Presented to the Faculty of Jones International 

University for the Degree of Doctor of Education. 

100- Drapeau , P (2004) Differentiated Instruction Making It Work , New York: Scholastic.

  

101- Feldhusen, J.And Treffinger,: D.Teaching Creative Thining And Problem Solving, and, 

United States of America Claimed -(1984): Until, Kendal / Hunt Pre. 

102- Gangi , Suzanna (2011) Differentiated Instruction Using Multiple Intelligences in the 

Elementary School Classroom.Unpublished master's thesis.University of Wisconsin-

Stout   Affholder, L.P.(2003).Differentiated Instruction in Inclusive Elementary 

Classrooms - published thesis EdD.University of Kansas, Kansas.  

103- Heacox , Diane (2001) Differentiating Instruction in the Regular Classroom; How to 

reach and teach ALL learners, grades 3-12 by.Free Spirit Publishing.  

104- Hobson, Meredith L (2008) An Analysis of Differentiated Strategies used by Middle 



 

166 

School Teachers in Heterogeneously Grouped Classrooms.Unpublished master's 

thesis.University of North Carolina Wilmington. 

105- Jill,Ziebell(2002)DifferentiatedInstruction.Levine:U.S.A. 

106- Kerri(2012) DIFFERENTIATED INSTRUCTION: A SURVEY STUDY OF 

TEACHER UNDERSTANDING AND IMPLEMENTATION IN A SOUTHEAST 

MASSACHUSETTS SCHOOL DISTRICT Doctoral Dissertation, , University of 

Matosechex. 

107- Kiley, Duane,(2011) DIFFERENTIATED INSTRUCTION IN THE SECONDARY 

CLASSROO FACTORS THAT INFLUENCE PRACTICE Doctoral Dissertation, 

University of Western Michigan University. 

108- King Scheniquah (2010) FACTORS ASSOCIATED WITH INCLUSIVE 

CLASSROOM,TEACHERS’IMPLEMENTATION OF DIFFERENTIATED 

INSTRUCTION FOR DIVERSE LEARNERS Doctoral Dissertation, University of 

Tennessee State University. 

 

109- Koeze, Patricia A.(2007)." Differentiated Instruction: the effect on student 

achievement in an elementary school".Published thesis EdD, Eastern Michigan 

University. 

110- McAdamis, S.(2001)." Teachers Tailor their Instruction to Meet a Variety of Student 

needs".Journal of Staff Development, 22 (2) , 1-5. 

111- Sharnette Dennis (2012) THE Correlation OF SCHOOL LEADDERS’ EXPERIENCE 

AND IMPLEMENTING DIFFERENTIATED INSTRUCTION, A Dissertation 

Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of 

Philosophy University of Ione. 

112- Swift M.K.(2009)."The Effect Differntiated Instruction in social student performance". 

Unpublished master’s thesis, University of Wisconsin-Stout, United Stated Of America,. 

113- Tomlinson , c (2001) How to Differentiate Instruction In Mixed - ability Classroom , 

Virginia: ASCD.  

114- Tomlinson, C.A.(1995).Deciding to Differentiate Instruction in the Middle School: 

One school's Journey.Gifted Child Quarterly, 39(2), 77-114. 

 

 
  



 

167 

 
 
 
 
 

 املالحق
 (1ملحق رقم )

 اختبار الذكاء املصور
 إعــــداد

 حـأمحد زكي صال د/.أ



 

168 



 

169 

 



 

170 

 



 

171 

 



 

172 

 



 

173 

 



 

174 

 



 

175 

 



 

176 

 



 

177 

 



 

178 

 

 
  



 

179 

 (2ملحق رقم )
 فادةاخلطاب واإل

 
 
 



 

180 

 
 
 
 
 



 

181 

 (٣)ملحق رقم 
 دليل املعلم

 
 
 

 دليل املعلم
 (يف وحدة )اجلهاز العصيب

 من كتاب األحياء للصف الثاين الثانوي مصاغاا وفق اسرتاتيجيات التعليم املتمايز
 
 

 إعداد الباحث
 حمدـحريي مـأمحد مجال ب

 BX725مرجعي ـالرقم ال

 
 

 إشراف الدكتورة
 حمود علــــــــيـأمل م

  



 

182 

 حمتوايت الدليل
 املقدمة -１

 االرشادات والتوجيهات -２

 األهداف التدريسية للوحدة الدراسية -３

 اسرتاتيجيات التدريس املتمايز -４

 خطوات التدريس املتمايز -５

 التخطيط للدروس الثالثة -６



 

183 

 مقدمة
عز وجل مـن حكمته  وهذاخلق البشر ألواان، وميز العقول بعضها عن بعض،  تبارك وتعاىل هللا

معلم البشرية  وكذلك أيضا كان يتعامل مع العقولتالف والتمايز بني البشر آية من آايته أن جعل االخ
الـذي حثنـا عـلى تنوع أساليب العرض والشرح ملن يتعلم وأن خناطب كل  ملسو هيلع هللا ىلصسـيدان حممـد رسول هللا 

 .طالب علم على قدر عقله

ف جيد صعوبة يف الوصول سو التنوع، والتعدد، واالختالف، يتجاهل  وال شكك أّن املعلم الذي
استيعاهبا، وتقبلها، ومتييز ما يقدم إىل تلك العقول من سعى إىل يأن  وإمنا البد ،لعقول كل املتعلمني

 علم بتنوع الطرق واألساليب.
األمم اليت تقبلت حالة االختالف، والتنوع، استطاعت أن تؤسس أوطاان وشعواب قادرة على 

 فضل مما كانت عليه من قبل.صناعة حاضرها، ومستقبلها بشكل أ
حاجتنا إىل أفراد متمايزين سواء يف امليول أوالقدرة بشىت وإذا أتملنا واقع احلياة اليومية لوجدان 

أنواعها فلن تكتمل احلياة إال ابكتمال مجيع أدوارها وهذا يتطلب قدرات وميول واجتاهات وأمناط خمتلفة 
واقع الفصول الدراسية هو نفسه واقع اختالف التمايز بني حىت يتم إجنازها ورغم هذه االختالفات فإن 

صف الواحد رغم تعرضهم لنفس الطريقة التعليمية واألنشطة واملدى الزمين ألدائها وإجنازها الطالب يف ال
 .ومن هذا املنطلق كان التفكري ىف دراسة التمايز ىف التعليم

 :92ص  م( 2009) وقد ذكرت الشافعي
استعدادات ورغبات وحاجـات و اجتاهات و طط بعيداً عن قدرات وميول أن التدريس الذي خي"

إتقـان، وعـلى العكـس فمعرفـة املعلـم و املتعلمـني الفعلية ال ميكن أن حيقق أهدافه مهما كان من جودة 
واالقتصادية بقدرات املتعلمني وخصائصهم العقلية ومسـتوايت منـوهم وحتصـيلهم وخلفيـاهتم العلميـة 

تماعية، وكذلك معرفة اجتاهاهتم وميوهلم وقـيمهم، جتعلـه أكثـر فعاليـة يف تواصله وتفاعله معهم، واالج
 "كما تساعد املتعلمني على تكوين اجتاهات اجيابية حنـو املـادة الدراسـية وحنو املعلم

 يس املتمايز ومنهااحلديثة اليت ُتصّنف حتت أشكال التدر  االسرتاتيجياتوهناك العديد من 

التدريس وفق نظرية الذكاءات املتعددة والتدريس وفق أمناط املتعلمني والتدريس وفق التعلم التعاوين 
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ومن خالهلا ميكن مراعاة التمايز واالختالف بني املتعلمني  .وأساليب التعّلم ،التعّلم النشط واسرتاتيجيات
 .خاصه ابلتحصيل أو ابلتفكريوحتقيق األهداف املخطط هلا سواء أهداف 

 من اجلهاز العصيب وحدة تدريس على ملساعدتك صمم الدليل هذا فإن سبق ما على وأتسيًسا
 .املتمايز التدريس اسرتاتيجيات وفـق الثانوي الثاين للصف األحياء كتاب

 املتمايز، التدريس السرتاتيجية وفًقا صياغته مت الذي العلمي واحملتوى األهداف الدليل يتضمن حيث
 املستند التدريس وخطوات املتمايز التدريس عن ونبـذة واألنشطة العملية التجارب من ديدالع يتضمن كما
 حتديد مت حيث ،ابلفصل املتضمنة الدروس من الدرس سري وخطة ،عليـه القائمـة التدريس اسرتاتيجيات على

 األحيـاء معلـم دليلال يزود حيث األهداف تلك لتحقيق املعينة واألدوات واملواد درس بكـل اخلاصة األهداف
 :على ويساعده األحياء تدريس جمال يف اجلديدة واملقرتحات ابألفكـار

 .التدريس أبهداف وعالقتها" اجلهاز العصيب"  وحدة أهداف معرفة - 1
 الطالب واسـتعدادات اهتمامات على التعرف حيث من الطالب ممايزة طرق على التعرف - 2

 .االعتبار يف ووضعهاو  للطالب التعلم وأمناط
 .العلمي التفكري على الطالب قدرة تنمية - 3
 .املتمايز التدريس اسرتاتيجيات ابستخدام وتنفيذها الدروس ختطيط - ٤
 .الطالب يقوم هبا اليت العلمية التجارب وتصميم األنشطة إعداد - ٥
 قلتطبي كمحاور  املعلم ويتخذها الوحدة مبفاهيم صلة ذات حقيقية مشكالت إاثرة - ٦

 .بعناصره املتمايز التدريس خطوات
 .املتمايز للتدريس وفًقا التعلم لتقومي أسئلة صياغة - ٧
 .اليومي عمله وتنظيم الدروس حتضري يف املعلم من الالزم واجلهد الوقت توفري - ٨
 .التدريس اسرتاتيجيات تنويع أمهية على التعرف - 9

 .هلا الزمين واجلدول الوحدة دروس عناوين - 10
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 بعض التوجيهات الواجب مراعاهتا أثناء تطبيق اسرتاتيجية التعليم املتمايز
 :للدروس عند التخطيط - أ

 موضـوع كل  أهداف على االطالع املتمايز التدريس استخدام عند املعلم أخي عليك ينبغي.1
 .جيدة علمية قراءة مسًبقا درس كل  بقراءة قد أملمت تكون وأن

القيم وأوجه -االجتاهات  -املهارات -م مثل املعارف واملعلومات التعرف على أوجه التعل.2
 .درس لكل املختلفة التقدير

 .لكل درس (مهارية -وجدانية -حتديد األهداف السلوكية)معرفية.3
 وتقسيمها األنشطة لتنفيذ الالزمة واألدوات املواد على والتعرف العملية األنشطة بعض حتديد.٤

 الصف فـي الطـالب عدد مع تتناسب جمموعات إىل بتقسيمهم املختلفة للطالب التعلم أمناط حسب
 .املختلفة ابألنشطة القيام يف طالب كل  مبشاركة واالهتمام

 كل  عن القبلية الطالب تصورات على التعرف يف تستخدمها اليت األسئلة بعض حتديد.٥
 تعلمهـم وأمنـاط بالطال وميول اهتمامات عن الكشف هبدف علمية، ظاهرة أو حدث أو مفهوم

 .املتعددة الذكاءات وفـق

 املتعددة الذكاءات من عدد أبكب الصفية للحصة األهداف حتقيق تراعي.٦
 تصـورات علـى التعرف يف منها لالستفادة املعلم ودليل الطالب بكتاب األسئلة على االطالع.٧

 .لديهم املسبقة املعرفة أو اخلاطئة الطالب
 :املتمايز التدريس اسرتاتيجيات ابستخدام الدروس عند تنفيذ - ب

 تدريس يف التعاوين التعلم تدريس السرتاتيجية استخدامك عند األحياء معلم أخي عليك ينبغي
 :يلي ما تراعي أن املتمايز التدريس وفق اجلهاز العصيب وحدة

 أو علمالـت أمنـاط حيث من سواء بينهم للتمايز وفقاً  صغرية جمموعات إىل الطالب تقسيم -

 .واالستعدادات وامليول االهتمامات حسب أو املتعددة الذكاءات
 شارك- زاوج- فكر واسرتاتيجية السباق الدائري مثل احلديثة االسرتاتيجيات تطبيق -
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 .(تعلمت ماذا ـ أريد أن أعرف ماذا ـ )ماذا أعرف واسرتاتيجية مًعا التعلم واسرتاتيجية
 سري تضـمن أن عليك ولكن الطالب جلميع التعلم أمناط يعمج مبراعاة تقوم أن ابلضرورة ليس -

 لطالبك. مناسبة أهنا تكتشف اليت التدريس ألمناط ممكن عدد أبكب الدرس
 قدر املتعـددة الذكاءات نظرية على املبنية التدريس السرتاتيجيات مراعاتك يف تنوع أن جيب -
 .املتعددة الـذكاءات مـن عـدد بأبك الصفية للحصة األهداف حتقيق تراعي حبيث اإلمكان

 :الدروس سري تقومي - ج

املناقشة الشفوية -: تقومي سري الدرس الذي قمت بتنفيذه عن طريق ميكنك عزيزي معلم األحياء
 "اجلهاز العصيب" بينك وبني الطالب يف أثناء تعلم مفاهيم وحدة

 .الشفوية األسئلة بعض على التالميذ إجاابت -
 استيعاب مدى عن درس أو موضوع كل  تدريس من االنتهاء بعد اتاملالحظ تسجيل -

 وتسـجيل ،املتمايز ابلتدريس تعليمهم أثناء يف وتفاعلهم ونشاطهم وإجيابياهتم العملية، للمادة الطـالب
 .دارستهم يف الطالب تواجه قد اليت واملشكالت الصعوابت

 الشـطب وقـوائم االجنـاز وملف املفاهيم وخرائط املطوايت مثل البديل التقومي أدوات استخدام -
 .والرصد

 :التدريسية األنشطة- د

 أهـداف لتحقيق مًعا مها أو املتعلم أو املعلم به يقوم ما كل  أبنه التدريسي النشاط يعرف
 وتوجيه إشراف حتت يتم أنه طاملا ،خارجها أو املدرسة داخل مت سواء للمتعلم املتكامل الشامل النمـو

ويتضمن هذا الدليل جمموعة من األنشطة التدريسية املصاحبة حبيث تتناسب هذه األنشطة .املعلم من
 واستعدادهم وميـوهلم واهتماماهتم الثانوي الثاين الصف طالب وطبيعة."اجلهاز العصيب"  وحدة مع

 .املتعددة والذكاءات تعلمهم وأمناط التدريسي
يف توجيه طالبه ومساعدهتم كل منهم  حياءمعلم األ منها يستفيد أن ميكن اليت األنشطة ومن

 :حسب ميوله ونوع الذكاء اخلاص به
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 .خمتلفة مصادر إىل والرجوع القراءة - أ
 .بني الطالب عقد املناقشات والتفاعالت االجتماعية -ب
 .العملية والعروض التجارب إجراء - ج
 .والسمعية احلركية العروض بعض تصميم - د
 .العلمية لتقاريروا البحوث بعض كتابة  - ه
 .حوهلا تقارير وكتابة علمية أفالم مشاهدة -و
 القصرية املدرسية الرحلة -ز

 :واألدوات املوادأهم -هـ 
 :منها املختلفة التدريسية األنشطة ملمارسة الالزمة واألدوات املواد بعض على الدليل هذا يشتمل

 .والنماذج واألشكال والصور التوضيحية الرسوم.1

 لتشريحا أدوات.2
 فيديو ومقاطع إثرائية أفالم.3
 شو الداات.٤
 جاهزة ورسومات كرتونية  لوحات.٥

 .وأدوات قص ولصق لعمل املطوايتألوان .٦
 نقاط جيب وضعها ابالعتبار خالل حصة التعليم املتمايز

 ميوهلم أو تعلمهم أمناط مع ابلفعل تتفق ال مهام أو أنشطة الطالب بعض خيتار أن ميكن -
 مرانً  يكـون أن املعلم فعلى الزمالء؛ من األصدقاء مع يعملوا أن يرغبون أهنم جملرد ذكاءاهتم، أو ةاحلقيقي

 الطالب بني حتريك إجراء ميكن واإلقناع املناقشة خالل ومن ،تواجههم اليت الصعوابت اكتشاف عند
 .تعليمه يف التمييز حنو الطالب كل  لينطلق

 املتابعـة ضـعف إلـى يؤدي رمبا والطالب املعلم من كل  حترك وصعوبة التكدس -
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 ،وميـوهلم رغباهتم حسب والطالب املعلم حتركات سهولة على يساعد بشكل املكان فتنسيق
 .الطالب أداء يف أخطاء حدوث دون حيول أن وميكن ،املتابعة ويدعم الوقت يوفر

 أبن كفيـل  وعةجمم لكل وتوفرها التعلم مصادر صالحية من والتأكد األجهزة اختبار عدم-

 بل الثمن ابهظة الـتعلم مصـادر أو فقط األجهزة بتوفري ليست والعبة ،االجنازات عن الطالب يصرف
 على يعتمد متمايز تعلم لتحقيق األول احملـرك تعتب اليت هي الطالب وديناميكية واملهام األنشطة مالئمة
 .التنويع

 ملسـتوى الوصـول شـرط دون آخر إىل نشاط من ابلتدرج الطالب لبعض السماح -

 تعليم لتحقيق األساسية اخلطوة هو للجـودة طالب كل  بل أن يصل ابلنشاط واإلتقان اجلودة
 .وفاعل متمايز

 األهداف التدريسية لوحدة اجلهاز العصيب
 :بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة سيكون الطالب قادراً علي أن

 .ة وأن يصف وظيفة كل منهاحيدد األجزاء الرئيسية للخلية العصبي -１

وكيف ينتقل علي طول اخللية  ،ئيةيفسر كيف يشبه السيال العصيب اإلشارة الكهراب -２
 .العصبية

 .يرسم خمططاً يوضح األقسام الرئيسية للجهاز العصيب -３

 .يقارن بني اجلهاز العصيب اجلسمي واجلهاز العصيب الذايت -４

 .عصيبحيدد أربع طرق تؤثر هبا العقاقري علي اجلهاز ال -５

 .املوتيصف طرائق خمتلفة تلحق هبا العقاقري ضرراً ابجلسم وتسبب  -６

 يفسر كيف يصبح االنسان مدمن علي العقاقري. -７

 
 

 حقائق حول التعليم التمايز واليت البد أن يعلمها معلم األحياء
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 ،غريه عن خمتلف طالب كل  أبن علًما الطالب مجيع يعلِّم كيف  هو املعلم يواجه الذي التحدي
 .ودوافع ،واهتمامات ،خمتلفة قدرات للطالب وإنه صةخا

 يف واختالفات والثقافـة ،املنزليـة البيئة يف االختالفات بسبب تكون قد الطالب بني واالختالفات
 العامل. إدراك طرق يف واختالفات الدارسـة ملتطلبـات واالسـتجابة ،اخلبات ويف ،املدرسة من التوقعات

 ابكتشاف املعلم نطالب أن الظلم فمن ،الطالب هـؤالء نعلّـم ـفكي  هو والتحدي احلقيقي
تتطلـب تنظيم الطالب يف جمموعات والتدريس لكل جمموعة مبا  فاملسألة طالب كل  تناسب طريقه

 .يناسبها من اسرتاتيجيات
 أساسـا لتكـون طالب كل  قدرات نقّوم وهو أننا التقومي وهي البدء نقطة هي هنا نقطه أبرز وإن

 من يالئمه مـا الطالـب تلقى هل لنحكم ومصادره وأساليبه أهدافه :برمته التدريس نقّوم مث ،عليمهلت
 .؟ تعليم

 املتمايز والتدريس العادي التدريس بني الفرق

 ليحققوا واحـد بنشـاط الطلبة يكلف ،هدفاً واحد واحداً أو مثرياً  املعلم يقدم العادي التدريس يف
 .املخرجات نفس

 املخرجات نفس                 النشاط أو املهمة نفس               ملثريا نفس

 نفس تقدمي على يعمل فإنه الفردية أثناء التدريس التقليدي الفروق يراعي أن املعلم أراد وإذا
 وإمكاانت قدرات يراعي احلالة هذه ففي ،خمتلفة خمرجات منهم يقبل ولكن املهمة ونفس للجميع املثري

 .فـي القدرات متفاوتون ألهنم املخرجات أو النتائج نفس إىل الوصولمجيعاً  يستطيعون ال فهم ،الطلبة

 مستوايهتم حسب خمتلفة خمرجات  املهمة نفس  املثري نفس

 نفس إلـى ليصل متنوعة ومهام املثري نفس يقدم فإنه متمايز تدريس تقدمي املعلم أراد إذا أما
 .املخرجات

 .املخرجات نفس                    متنوعة وأساليب متنوعة مهام                 املثري نفس
متنوعة لكن حصلنا علي نفس  ومهام أبساليب لكن الدرس نفس اجلميع علمنا هنا إننا 

النتائج من اجلميع فالتعليم املتمايز طرائقه عديدة لكن حمصلة التعلم البد أن تكون واحدة لكل 
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 .اجملموعات

 املتمايز تدريسال خطوات

 ماذا - :السؤالني عن اإلجابة حماوالً  طالب بكل اخلاصة والقدرات املهارات املعلم حيدد .1
 ؟ طالب كل  يعرف

 ؟ طالب كل  حيتاج ماذا -

 حتقق مـدى تقـومي معايري حيدد كما  ،املتوقعة املخرجات وحيدد ،الدرس أهداف حيدد بذلك إنه
 .األهداف

اجملموعة املشاهبة  ويضعه ضمن طالب لكل املالئمة التدريس ياتاسرتاتيج املعلم خيتار .2
 .التنوع هذه تالئم اإلسرتاتيجيات جلعل يضعها اليت خلواصه وقدراته ومن مث يضيف والتعديالت

 .التعلم أهداف لتحقيق الطالب هبا سيقوم اليت املهام حيدد .3
 :هي الدليل هذا يف املستخدمة أهم االسرتاتيجيات .٤

 وشارك وزاوج التعلم التعاوين ومنها فكر واسرتاتيجية التدريس وفق الذكاءات املتعددة تيجيةاسرتا
 .تعلمت ماذا ـ تعرف ماذا ـ أعرف واسرتاتيجية مًعا التعلم واسرتاتيجية

 التدريس وفق الذكاءات املتعددة :أوالا 
 اتواألدو  الطلبة من منط كل  لدى املفضلة التدريس طرق التايل اجلدول يعرض

 (201٤كما وضعها املهداوي ) املفضلة واألنشطة هلم املالئمة التدريسـية
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 التدريس املتمايز وفقاا للتعلم التعاوين :اثنياا 
 :التعاوين التدريس يف والطالب املعلم دور

 :املعلم دور - أ

 :التايل النحو على مراحل ثالث إىل املعلم دور تقسيم ميكن
 الدراسة حجرة أو التـدريس بيئة إعداد فـي املرحلة هـذه فـي املعلم دور يتمثـلو  :الـدرس قبـل -

 حجم وحتديد ،بوضوح درس لكل التدريسية األهداف وحتديد ،للتدريس الالزمة األدوات وجتهيز وإعداد
 اتمجاع إىل الطالب وتقسيم - املتاحة واألدوار املنشـودة املهـام علـى هذا ويتوقف - العمل جمموعات

 اجملموعة ألفراد األدوار وحتديد ،واملواقف ابملشكالت الطالب وتزويد ،مسـبقا حمـددة مهام ووفق متعاونة
 .آلخر درس من األدوار تلك األفراد يتبـادل أن على

 الطالب ومساعدة اجملموعات، مالحظة يف املرحلة هذه يف املعلم دور ويتمثل :الـدرس أثناء -
 ،اجملموعة يف طالب كـل  إسهامات ومتابعة ،جمموعة كل  طالب تقدم ابعةومت ،املشكلة حتديد على

 عن واإلجابة الطالب وتوجيه ،املشـكلة حبـل تتعلق مسارات وفق التقدم على الطالب وحث
 استمرار هبدف وتنويعها األنشطة تغيري على ومساعدهتم الطالب عن البياانت وجتميع ،استفساراهتم

 وإمداد ،املادة من الطالب متكن حتقيق أجل من التكويين التقـومي وإجـراء ،مونشاطه وحيويتهم تفاعلهم
 .العمل تعوق اليت العقبات وتذليل ،مناسبة رجعة بتغذية الطالب

 العلمية املـادة أهداف حتقيق من التأكد يف املرحلة هذه يف املعلم دور ويتمثل :الـدرس بعـد -
 على الحظه عما حمددة وبعبارات ووضوح مبوضوعية والتعليق ،منها متكنهم ومدى الطالب درسها اليت

 اجملموعات أو اجملموعة ومكافأة ،اجملموعـات تقويــم نتائــج ويعرض ،مستقبال يقرتحه وما ،اجملموعات
 .وجه أفضل على مهامها نفذت اليت

 :الطالب دور - ب

 جبميع يقوم حيث التعاوين سالتـدري إجـراءات فـي الفعالية ومصدر الرئيسي احملور الطالب يعد
 :كالتايل  زمالئه مع ابلتعاون التدريس أنشطة
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 كل  لدور طبقـا واألنشـطة التمارين على واإلجابة املوضوع ومرجعة دراسة يف الطالب يشرتك -
 املواد ابستخدام وذلك ،واملعلم األخرى اجملموعات من الصحيحة الرجعة التغذية على واحلصول منهم

 .وغريها والوسائل التدريسية واألوراق الطالـب كتـاب  مـن التدريسية صادروامل واملوارد

 جهد أقصـ وبذل املسئولية حتمل من فالبد ،اآلخرين وتعلم نفسه تعلم عن مسئول طالب كل  -
 .فعال تعلم لتحقيق

 ويتنـاقش مهـامهم أداء يف اآلخرين ويساعد ومقرتحاته وآراءه أفكاره طالب كل  يعرض -

 .ويكتب ويقرأ ويستنتج وحيل وجيرب ويدرس ويبحث ويستفسر ويتحاور

 وميـارس اآلخرين وآراء تعليقات وتقبل مهامه أداء يف النجاح حيقق لكي زمالءه يالحظ -
 على ويتدرب اآلخـرين لتشجيع ويستجيب املختلفة الوجه تغريات مع ويتفاعل واهلادفة اهلادئة املناقشة

 .اجليد االستماع

 أبدوار للقيـام مستعدا ويكون التدريسية املهام وتوزيع املوضوع لتقسيم طبقا احملدد بدوره يقوم -
 .املشرتك اهلدف لتحقيق وتكاملها اجلهود تنسيق على يساعد أن وحياول احلاجة عند زمالئه

 جمموعته ضمن عنه مسـئوال دورا التعاوين التدريس جمموعات يف متعلم لكل يكون أن والبد هذا
 :ألدوارا هذه ومن

 أسئلة أي وطـرح التدريسية املهمة من التأكد ووظيفته ،اجملموعة إدارة مسئولية يتوىل :القائـد
 إبجراءات املتعلقة مسئوليته إىل ابإلضـافة اجملموعة، أفراد على املهام توزيع وكذلك ،املعلم على توضيحية

 .والسالمة األمن

 مكاهنا من النشاط ومواد جتهيزات مجيع حضارإ مسئولية ويتوىل األدوات حامل :املواد مسئول
 .الفصل داخل ابلتجوال له املسموح الوحيد الطالب وهو ،اجملموعة عمل مكان إىل

 شكل علـى مناسـبة بطريقة تسجيلها الالزمة املعلومات مجع مسئولة يتوىل الكاتب :املسجل
 .تقارير أو جداول أو بيانية رسوم

 لبقية نتائج من إليه توصلت وما جمموعته عمل ويقدم النتائج تسجيل مسئولية يتوىل :املقـرر
 .اجملموعات
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 إىل واألجهـزة املواد وإعادة النشاط انتهاء بعد املكان ترتيب إعادة يتوىل :الصيانة مسئول
 .احملددة أماكنها

 ،وتعزيز تشـجيع بعبـارات العمل على ويشجعهم اجلميع مشاركة من يتأكد :املشجع أو املعزز
 .إحراجهم ويتجنب اجلميـع وحيرتم ،األخرى اجملموعات انتهاء قبل املهمة إجناز على ثهموحي

 .النشاط تنفيذ وقت ضبط يتوىل :امليقاتــي

 ومسـئول املـواد مسئول دمج ميكن كما  ،واملقرر املسجل مسئولية دمج وميكن هذا

 .طالب ثالثة أفرادها يتعدى ال اليت اجملموعات يف الصيانة

 :التعاوين التدريس واسرتاتيجيات أساليب

 .(Think / Pair / Share):شارك ـ زاوج ـ فـكر إسرتاتيجية -1
 ،فردية أفكار صـياغة مـن متكنهم موضوعات يف ،فكري بغذاء الطلبة تزويد على تقوم اسرتاتيجية

 ،وجيزة فرتة املعلم ينتظرو  ،مشكلة عرض أو سؤال بطرح املعلم بقيام تكونو  ،أخر زميل مع تشاركيه أو
 العالقات بعض ربط خالل من املشكلة عـن سريعة فكرة كونواو  فكروا قد الطلبة أن من يتأكد كي

 مع ابلتشاور طالبني كل  يبدأ حيث ،مثىن ،مثىن التجمع الطلبة إىل املعلم يطلب مث ،ابلسؤال املوجودة
 قد الطلبة يكون تشاورال هلذا نتيجةو  ،شريكه نظر وجهة مـن شـريك كل  يستفيد حبيث ،بعضهما
 حول ابملعلومات اإلملامو  الفصاحة من عال مستوى على يصبحون حبيث ،إضافية معلومات اكتسبوا
 .املطروحة الفكرة

 جمموعـات مع ابلتجمع الثنائية للمجموعات يسح املطروحة املشكلة يف صعوبة املعلم وجد إذاو 

 إمكانية االسرتاتيجية هذه من ويستفاد طالب)٤(اجملموعة أفراد عدد يصبح حبيث أخرى، ثنائية
 للبدء فرصة إعطاءو  الطلبة، بني املادة حمتوى ملراجعة الوقـت إعطـاءو  العدد كبرية  صفوف يف استخدامها

 .املعلومات من به أبس ال بكم الطلبة واحتفاظ التعـاوين، العمـل على ابلتدريب

 التنويع وحسب ،أحياان التكنولوجيا موابستخدا ،الطالب لتحفـيز االسرتاتيجية هذه وتستخدم
 عاليا املطلوب التفكري مستوى كان  عالية املطلوبة املهارة كانت  كلما  إذ ،املعلم يطلبها اليت املهارات يف
 .متشبعاو 
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 معـا التعلم إسرتاتيجية.2

 مناذج أفضـل من أنه ويعتقد (Johnson & Johnson) وجونسون جونسون النموذج هذا طور
 اخلطوات وفق يسري وهـو حتصيلهم مستوايت وحتسني الطالب اجتاهات تنمية يف تعاوينال التدريس

 :التالية
 واألهـداف ،الدراسـية للمادة األكادميية األهداف وتتضمن :التدريسية األهداف حتديد

 .الدرس أثناء عليها الرتكيز جيب اليت التعاونية ابملهارات هتتم اليت التعاونية

 حجم حيدد أن وجيب ،أفراد (٦ - 2) من األمثل احلجم يرتاوح :وعةاجملم حجم حتديد 
 حجم يكون أن وجيب ،للمهمـة احملددة الزمنية والفرتة التدريسية واملواد املهام طبيعة ضوء يف اجملموعة
 .املناقشة يف واملشاركة العمل من فرد كل  متكن بدرجة صغريا اجملموعة

 غيـر التعـاوين التـدريس جمموعـة تكون أن يفضل :جمموعات على الطالب توزيع

 واملتوسطة املرتفعـة القـدرات الواحـدة اجملموعـة تتضمن حبيث األكادميية القدرات متجانسة
 ،املناقشة أثناء بينهم الفكري الرتابط وإجياد التفاعل حدوث يضمن اجملموعة داخل فالتنوع ،واملنخفضة

 .طويلة لفرتة ابملعلومات الحتفـاظوا الطـالب تفكيـر تطـوير إلـى يؤدي مما

 فسيحة ممـرات بينهـا تفصل جمموعات هيئة على الدراسة حجرة تنظم :الدراسة حجرة تنظيم
 وتبادل االتصال لتسهيل ،متقاربـة مساحات وعلى دائرة شكل على جمموعة كل  جتلس حبيث ،للمعلم

 .األخرى اجملموعات إزعاج دون األفكار

 الطالب على ويوزعهـا التدريسـية املواد يعد أن املعلم على جيب :املناسبة واألدوات املواد إعداد
 للطالب واألدوات املواد توزيع مهمة إسناد وميكن التدريسية، املهمة تنفيذ يف ابملشاركة هلم يسمح بشكل

 وعةجمم لكل األدوات من واحدة نسخة املعلم ويوزع ،التعاونية املهارات لديهم تتوافر عندما أنفسهم
 . استخدامها فـي األعضاء مجيع اشرتاك يضمن كي

 ،معني دور أبداء عضو كل  يكلف حبيث األدوار املعلم يوزع :الطالب على األدوار توزيع
 يرصد ومراقب ،اجملموعة إسـهامات يعـزز ومشجع ،مناقشته مت ملا ملخص على جمموعة كل  حتتوي حبيث
 اجملموعة حتتوي وابلتايل ،املناقشات يسجل ومقرر ،اهلـدف إجناز حنو اجملموعة يوجه وقائد ،العمل سري
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 تـدوير وجيب املراقب( أو امليقايت - مشجع أو معزز - مسجل - مقرر - )قائد أفراد وهم مخسة على
 .األدوار تلك أداء من طالب كل  ليتمكن ،الطالب بـني األدوار هـذه

 األهداف يوضـح كما  ،اجملموعة يف طالب لكل املهمة املعلم يوضح :التدريسية املهمة شرح
 للمهمة فهمهم من للتأكد األسـئلة بتوجيـه يقوم كما  ،الطالب ملساعدة األمثلة ويعطي ،واإلجراءات

 .التدريسية

 حتقيق فـي مشاركتهم أمهية لطالبه املعلم يوضح أن جيب :املتبادل اإلجيايب االعتماد تكوين
 .اجملموعة أفراد بقية وتعلم تعلمـه عـن مسئول طالب كل  نأ هلم يوضح كما  ،للمجموعة املشرتك اهلدف

 ،املهمة مـن معني جزء أبداء اجملموعة يف عضو كل  املعلم يكلف :الفردية املسئوليات حتديد
 فرد ألي يسمح ال التعاوين التدريس ألن ،اجملموعة يف آخر لعضو عمله يوكل أن عضو ألي ميكن وال

 اختيار خالل من اجملموعة يف فرد كل  أداء حتديد للمعلم وميكن املهام، إجناز يف مسئوليته من ابلتهرب
 .اجملموعة مستوى لتقدير اإلجابة أوراق أحد اختيـار أو اإلجاابت لشرح األعضاء أحد

 الفصل لتشـمل الواحدة للمجموعة اإلجيابية النتائج زايدة ميكن :اجملموعات بني التعاون تنظيم
 مكافآت إبعطاء وذلك ،الفصل داخل املختلفة اجملموعات بني التعاون نم نوع إجياد طريق عن ،كله
 .واإلتقان التفوق معايري إىل وصلوا إذا الطالب لكل

 ويتم ،الدرس بدايـة فـي النجاح معايري لطالبه يوضح أن املعلم على جيب :النجاح معايري توضيح
 .بغريه الطالب تقارن درجات هيئـة علـى حتديدها من أكثر املقبول العمل مستوى ضوء يف حتديدها

 هبا يلتزم أن جيب اليت املرغوبة السلوكية األمناط املعلم حيدد :املرغوبة السلوكية األمناط حتديد
 ،األصوات ارتفاع عدم ،اجملموعة أفـراد مـع التعامـل عنـد األمساء واستخدام ،الدرس بداية قبل طالب كل

 اجملموعة يف لزمالئه فرد كل  مساعدة مثل مرغوبة سلوكية أمنـاط هناك تكون عملها اجملموعة تبدأ أن وبعد
 .هلم بعناية واإلنصاتة املشارك على وتشجيعهم

 اجملموعات عمـل بدايـة مـع الطـالب سلوك توجيه يف املعلم مهمة تبدأ :الطالب سلوك توجيه
 ويتدخل تواجههم اليت املشكالت ـددليح العمـل أثنـاء مبالحظتهم املعلم فيقوم ،التدريسية املهام إلجناز

 الطالب بني اإلجيايب التفاعل من التأكد يف املالحظة هذه تفيد كما  ،املناسب الوقت يف للمساعدة
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 .التدريسيةف األهـدا وإجنـاز للمسـئولية وحتملهـم
 التدريسات توضـيح خـالل مـن املهـام إجناز يف طالبه املعلم يساعد :للطالب املساعدة تقدمي

 وإعطاء املعلومات ومناقشة األسـئلة وتوجيـه التدريسـية املهمة إلجناز الالزمة اإلجراءات ومراجعة
 .اهلدف حتقيق عند املكافآت

 طالاب هنـاك أن يالحظ اجملموعات على املعلم إشراف أثناء :املهارات لتدريس املعلم تدخل
 أمناط واقرتاح املهارات تلـك لتـدريس تـدخلي أن املعلم على جيب وعندئذ التعاونية للمهارات يفتقدون
 .الطالب بعض يؤديها اليت الناجحةة السـلوكي األمنـاط إاثبـة إىل ابإلضافة فاعلية أكثر سلوكية

 ما يلخص أن علـى قادرا اجملموعة يف طالب كل  يكون أن جيب الدرس هناية يف :الدرس إهناء 
 .إليه توجه اليت األسئلة على جييـب وأن درسه الذي وعللموض فهمه توضح اليت األمثلة ويعطي ،تعلمه

 احملددة للمعايري وصـوهلم توضـح التـي الفرديـة االختبارات طريق عن :التدريس ونوعية كم  تقومي
 وسلوكهم بتحصيلهم اخلاصة الرجعـة التغذيـة وتلقي ،درسوها اليت واملعلومات للمفاهيم وتعلمهم
 .التعاوين

 املشرتك للهـدف ووصوهلا اجملموعة عمل كيفية  مبناقشة :اجملموعة عمل إجادة مستوى تقومي
 .ومكافأهتم التعاوين التدريس أهداف حتقيق يف اجملموعات بعض جناح أسباب وتوضيح

 متوسط إجياد :التايل النحو على طرق بعدة التعاوين التدريس مواقف يف الطالب تقومي وميكن
 .اجملموعة أعضاء عدد على تقسم مث ،امع اجملموعة أفراد درجات معجت الطريقة هذه ويف ،األفراد درجات

 درجاته جمموع هـي عضـو كل  ودرجة ،جمموعة كل  يف األعضاء مجيع درجات جمموع حساب -
 .املهام كل  على

 أو مقاال أو تقريرا اجملموعة تعمل احلالة هذه ويف ،فردي مشروع يف اجملموعة درجة حساب -
 .ابجملموعة فرد كل  درجة هي العمـل هذا يف اجملموعة درجة وتكون ،تقوميه تموي عمل برانمج تقدم

 

 (:تعلمـت مـاذا ـ ستعرف ماذا ـ اعرف)اسرتاتيجية .3
 الطلبة يريد ماذا معني، موضوع حول مبعلومات الطلبة تذكري على تساعد متهيدية اسرتاتيجية
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 يف الطلبة بتقسيم اإلسرتاتيجية هـذه تنفيذ ونيكو  يتعلموه، مل وما ،تعلموه ما تسجيل يتمو  يعرفوا أن
 بطاقة إبعداد جمموعة كل  تقومو  جمموعات، إىل تعلمها املـراد املهـام توزيعو  ،رابعية جمموعات إىل الصف

 األسئلة من سؤاالً  عمود كل  يتناول أعمدة 3 إىل مقسمة لوحة عن عبارة هـيو  هبـا اخلاصة التدريس
 .الثالثة

 فـي الطلبـة يعرفهـا التـي املعلومات أي )أعرف( كلمة  األول العمود ىأعل يف يسجل حيـث

 سيعرفوهنا اليت املعلومات أي سـتعرف( )مـاذا كلمـة  الثـاين العمود أعلى يف ويسجل ،املهمة حول اجملموعة
 بدأت ،تعلموها اليت املهاراتو  املعلومات أي (تعلمـت ماذا)الثالث  العمود أعلى يف يسجلو  ،املهمة عن

 البحث ويبدؤون ،يعرفوها مل اليت املعلومات تدوين مث ،معلومات من يعرفونه ما بتدوين اجملموعات
 ويـدونون ،املعلم وإىل ،املصادر إىل الرجوع خالل من يعرفوهنا ال اليت املعلومات إىل التوصل حماولني

 يتأكد كي  اجملموعات بني لماملع يتحرك وهنا ؟ تعلمت ماذا عمود حتت إليها توصلوا اليت املعلومـات
 ،أفضل تعلما أفرادها حقـق التـي اجملموعات ويعزز ،اخلطاء يصححو  ،الطلبة تعلمها اليت املعلومات من
 يقرأو  املهمة، عن يعرفوهنا اليت املعلومات األفـراد أحـد فيقرأ اخلتامية التقارير لتقدمي اجملموعات تلتقي مث

 أمام اجملموعات مجيع تتحدث وهكذا تعلموها اليت املعلومات اثلث يقرأو ،يعرفوها مل اليت املعلومات أخر
 .الصف طلبة مجيع

 الطلبـة توقـع وتطوير،املطلوبة للمـادة السـابقة املراجعة يف االسرتاتيجية هذه من ويستفاد

 .لديهم واالتصال البحث مهارات حتسنيو ،الذايت التقومي على ومساعدهتم

 Jigsaw:ماألاجليكسو .٤

 التعاوين التدريس مميزات من ابلرغم أنه إىل م(200٥) احليلة أشار على جمموعات اخلباء لقائما
 للـتعلم مطـورة طريقة ابتدعوا تكساس بوالية" أوسنت" مدارس يف العاملني النفس وعلماء الرتبـويني أن إال

 بني العالقات تطـوير هبـدف (Jigsaw) لعبة تركيبة تشبه ألهنا  (Jigsaw) جيكسو عليها أطلق التعاوين،
 .العرقية التوترات حدة من للتقليل وزنوج، وإسبانية إجنليزية أصول من هم الذين الطلبة

 
 صفوف يف جيد بشكل تعلموا اإلجنليز الطلبة أن إىل الطريقة هذه تطبيق نتائج أشارت وقد

 يف الطلبة من وغريهم اجملموعة أفراد بني والوائم الود تكون الدراسة هناية يف ولوحظ (Jigsaw) جيكسو
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 نتائج الطريقة هذه أعطت وابختصار، ابلدراسـة، البـدء قبـل احلـال عليـه كان  مما أكب بدرجة الصف
 احلواجز وحتطمت اجلماعي والعمل التعاون على الطلبة وشجعت واالجتاهات التحصيل يف إجيابية

 .الطلبـة بني الشخصية

 تطوير على)200٤ والقلقيلي، 199٨ القصريين،(يف إليه ملشارا (Slavin) سـالفني عمـل وقـد
 ودمـان ويـرى Jigsaw, 2جيكسو عليها أطلق األصلية، (Jigsaw) جيكسو طريقة عن معدلـة طريقة

-٥) من منها كل  تتكون جمموعات يف الطلبة يعمل أن تتطلب جيكسـو طريقـة أن( 199٦) وآخـرون
 مما اجملموعة، أفراد من غريه ألحد تعطى ال)مهمة(تعليمية ادةم فيها فرد كل  يعطى حيث أفراد،( ٦

 (.املهمـة) التدريسية املادة من به اخلاص ابجلزء ا ً خبري طالب كل  جيعل

 جمموعـات فـي أنفسهم تنظيم الطلبة يعيد الواحدة اجملموعة أفراد على التدريسية املـواد توزيـع وبعـد
 جمموعة تـدعى واحـدة جمموعة يف اجملموعات مجيع ومن نفسها ملهمةاب املكلفون األفراد يتجمع(اخلبـراء
 لدراسة ؛(واحدة مهمة) تعليميـة مبادة خمتصة اخلباء جمموعات من جمموعة كل  تصبح وبذلك ،) اخلباء

 جمموعة من األفراد يعود ذلك بعد جوانبـه، جبميع واإلملام وتفهمه احملدد( التدريسية املادة) املوضوع
 ،اخلباء جمموعة يف وجودهم يف تعلموه ما اجملموعة أفـراد لتـدريس األصـلية جمموعتـه إلـى كل  ءاخلبا

 جمموعته أفراد تعليم ومهمته هبا كلف  اليت التدريسية املادة يف ا ً خبري اجملموعة يف فرد كل  يصبح وبذلك
 .التدريسية املادة تلك يف خبريا بصفته تعلمه ما

 يف طالب لكل الفردي األداء وفـق للفريـق درجـات وإعطاء ،األفراد ابختبار املعلم يقوم ذلك وبعد
 وذلك" املتساوية الفرصة تقييم" تسـمى طريقة املدرس ويستخدم ككل(،  األفراد أداء )متوسط االختبار

 ابلضرورة املدرس حيدد وال السابق، يف أدائه إىل نسبة للطالب الفردي األداء إىل تستند درجات لوضع
 والتحصيل اإلجناز عن )الشهادة( (اإلفادة نوعاً من يقدم ذلـك، عـن عوضاً  إنه بل الطريقة، هبذه لدرجاتا

 واملسـؤولية اهلـدف شرطي تليب (Jigsaw) لـ املعدلة النسخة وهذه للمجموعة، الكلـي األكـادميي التحصـيل وفـق
 التعاوين التدريس) اخلباء مبجموعات تعاوينال التدريس) اسم 2 جيكسو على أطلق ُ وقد واجلماعية الفرديـة
 :اآلتيـة بـاخلطوات التدريس يتم وبذلك،(. اخلباء جمموعات على القائم

 .أساسية مواضيع عدة إىل وتقسيمها للمعرفة مصدر أي أو كتاب  من تعليمية وحدة اختيار -

 فـي متباينـة تكون الواحدة للمجموعة أفراد( ٦-٥) من مكونة تعاونية جمموعات تشكيل -
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 .التحصيل

 تتضمنها اليت ابملواضيع قائمة على حتتوي أصلية جمموعة كل  على اخلبري ورقة من نسخ توزيع -
 .التدريسية الوحدة

 خباء هؤالء واعتبار األصلية اجملموعة أعضاء من عضو لكل التدريسية املادة من جزء تعيني -
 .هبم اخلاصة املواضيع يف

 اخلاص املوضوع على الرتكيز مع املنزل أو الصف يف الوحدة بدراسة عاتاجملمو  طلبة تكليف -
 .عضو بكل

 ومناقشة ابالجتمـاع، نفسـه املوضـوع هلم الذين املختلفة اجملموعات خباء من يطلب ذلك بعد -
 .خباء جمموعة لكل عمل خطة تكون مناقشة ورقة وتقدمي املوضوع

 جمموعاهتم إلـى اخلبـراء يعـود اخلباء، جمموعة أعضاء بني املوضوع مناقشة من االنتهاء بعد -
 .اآلخرين لألعضاء مبواضيعهم املتعلقة املعلومات بتدريس يقومون حيث

 .األجزاء مجيع الختبار طالب كل  خيضع التدريس من االنتهاء بعد -

 .النتائج عن يعلن بعدها للمجموعة درجات أهنا على االختبار نتائج تعامل -

 يتم اختبار كل  وبعد الوحدة، ضمن الالحقة املواضيع لكل األوىل الثمانية خلطواتا تكرر -

 ودرجاهتا اجملموعة موقـف عـن ويعلــن كأفراد،  الطلبة حتسن نقاط إىل ا ً استناد اجملموعة درجات حساب
 .الدرجات أعلى حققت اليت اجملموعة عن مث

 االسرتاتيجيات هذه أن الباحث يرى حديثة تدريسية اسرتاتيجيات سابقاً من ذكر ما على وبناء
 هذه اختبار وأن واهتماماهتم الطالب احتياجات وتنوع املختلفة التدريسية املواقف حسب تتنوع

 وخبته املعلم فكر تعكس اليت العلمية الضوابط من جملموعة ختضع املتمايز للتدريس االسرتاتيجيات
 حتقيقها املراد التدريسية افاألهـد ووضـوح أمناطهم عةوطبي طالبه خبصائص معرفته خالل من ومهاراته

 :اثلثاا التعليم املتمايز وفقاا ألمناط التعلم
 نسـاعد وعندما الفردية، ابلفروق للتفكري كأداة  إليه النظر هي التدريس ألمناط املبدئية الفائدة إن

 ميكن اليت األدوات إىل توصلال فرصة مننحهم فإننا اخلاصة، التدريسية أساليبهم اكتشاف على الطلبة
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 .املدرسة خارج كثرية  مواقف ويف املدرسية املوضوعات يف تستخدم أن
 & Dunn)   1993) ودن دن عرفها التدريس، ألمناط عدة تعريفات وردت: التدريس أمناط

Dun  هبا، اموالقي والصعبة، اجلديدة املعلومات على ابلرتكيز متعلم كل  هبا يبدأ اليت الطريقـة أنه على 
 .واسرتجاعها

 التدريس أمناط أن أضافا كما  آخر، إىل شخص من ختتلف بطريقة يتم التفاعل هذا أن واعتبا
 التـدريس جتعل أن شأهنا من اليت والتطورية، البيولوجية الشخصية واخلصائص الصفات من جمموعـة هي

 .آلخرين فعال وغري الطالب لبعض فعاالً  نفسـه

 :ريسالتد أمناط يف مناذج
 :أشهرها من عدة مناذج خالل من التدريس أمناط موضوع الرتبوي األدب تناول

 .ودن دن منوذج .1
 .ملكارثي الفورمات منوذج .2

 .للدروس التخطيط يف وفائدهتا التدريس أمناط مع التعامل كيفية  حول فردية رؤية

 :التدريس أمناط مع التعامل كيفية

 املعلومات فيها نستقبل اليت الطريقة تشكلو  ،خمتلفة طرقب واملعلومات التجارب الطالب يدرك
 األنشطةو  اخلبات إعداد علي املعلمني تساعد الطالب تعلم منط معرفة إن ،تعلمنـا منط معها ونتعامل

 .وفاعلية قيمةو  معىن هلا وتكون ،طالب كل  وحاجات مليول ملبية تكون اليت التدريسية

 يلي وفيما.أكثر بفاعلية الطالب هذا يتعلم كيف  افاكتش هو الطالب تعلم منط حتديد إن
 .ابلتعليم املتمايز التدريس ألمناط تضمينك عند املعلم عزيزي إليك املوجهة اإلرشادات من جمموعة

 
 التـدريس أبمناط مرتبطة تكون لكي تدريسهم وأساليب طرق تصميم املعلمني على جيب• 

  .وجتربتهم وتصوراهتم وتفكريهم خبهتم خالل من وذلك طالهبم عند املختلفة
 املرئيات، ،املوسيقى الصوت، مثل الفصل غرفة إىل متنوعة جتريبية عناصر جلب املعلمني على• 
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 اخلطابة. وحىت التجربة احلركة،
 النمط ذلـك إلدراج الطـرق أفضـل عـن والبحـث طالبـه تعلم أمناط جيد أن املعلم على•  

 .التدريس عملية يف األمناط/

 يوظفون كيف  يعلمهم وأن بديلة أساليب إجياد على الطالب يشجع أن أيضا املعلم على•  
 حاجات لتليب والالصفية الصـفية أنشـطته بـني املعلـم يراوح أن اجملال هذا يف وأقرتح حياهتم، يف نوع كل

 أبيسر عةاملتوق األهداف حتقيق أجل من أفضـل تعلم إىل يؤدي مما تعلمهم وأمناط الطالب ورغبات
 .الطرق وأقصر

 األمناط، تلـك علـى وأنشـطته درسه يبين وأن طالبه عند التدريس أمناط حيدد أن ابملعلم حري •
 األساسي املعلم هدف أن إذ ،املتعلمني عند للتعلم منط من أكثر وجود املمكن من أبنه يتذكر أن وعليه

 :التالية ابألمور املعرفة املعلم لدى تتوافر أن بجي وتسهيله لذا التدريس قيادة هو التدريسية العملية يف
 .واستعماهلا التدريس أمناط عناصر فهم -
 .خمتلفة تعلم أمناط تدعم بصورة الصف تنظيمو  -
 .طالب كل  عند التدريس أمناط لتشخيص قياس امناط استعمال على واإلشراف -
 .وتطويرها متنوعـة علـمت أمنـاط ملالئمة مصممة متنوعة تعلمية مصادر على واحملافظة -
 .مفرد تعليمو  ،صغريةو  كبرية  جمموعات إدارة فن وإتقان -

 :التدريس ألمناط أنواع هناك
 .التحليلي واملتعلم ،املنطقي املتعلمو  التخيلي، املتعلمو  الديناميكي املتعلم

 اخلاص لمهتع لنمط والتقبل ابلراحـة املتعلم يشعر ان جيبو  ،نفسها األمهية هلا األمناط هذه كل
 .منها لكلٍ م املعل ودور للمتعلم التدريسية املهام من جمموعة يلي وفيما

 إجياد املعلمني على لذا إليهم ابلنسبة التدريس يعنيه مبا الديناميكي النمط من املتعلمون يهتم -

 .يعلمونه ملا معىن
 املعلمني على لذا هيماملفا تكوين إىل تؤدي اليت ابحلقائق التخيلي النمط من املتعلمون يهتم -
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 .فهمهم تعمق اليت ابحلقائق تزويدهم
 الفرصة إاتحة املعلمني على لذا األشياء عمل بكيفية املنطقي النمط من املتعلمون يهتم - 

 .للتجريب هلم
 الفرصة إاتحة املعلمني على لذا الذايت، ابالكتشاف التحليلي النمط من املتعلمون يهتم - 

 الذايت ابالكتشاف هلم
 أجل من التدريس أمناط من منط لكل املناسبة املختلفة ابلطرق املتعلمني كل  يعلم أن جيب -

 يكونون بينما تعلمهـم منط مع التدريس فيه يتناسب الذي التدريس لطريقة ومتقبلني انجحني يكونوا أن
 أخرى تعلم قدرات تطوير يف الوقت بقية مشدودين

 ويشكل التدريس أمناط تناسب اليت ابلطرق التدريس يتم يثحب التوايل على التدريس دورة تنتقل -
 التدريس لعملية الطبيعي املسار التوايل هذا

 الدماغ جلـانيب املناسـبة التدريس تقنيات بواسطة يدرس أن جيب التدريس أمناط من منط كل -
 الدماغ جبانيب صةاخلا التدريس مهارات تكامل وكذلك ،التدريس أمناط تكامل عمليةو  واأليسر، األمين
 .األكب التدريس هدف يشكل أن جيب

 إليها النظر هي التدريس ألمناط امليدانية الفائدة للدروس التخطيط يف التدريس أمناط فائدة
 فإننا اخلاصة التدريسية أساليبهم اكتشاف على الطلبة نساعد وعندما الفردية ابلفروق للتفكري كأداة

 .حياتية مواقف ويف التدريس يف تساعدهم أن ميكن اليت دواتاأل إلـى التوصـل فرصـة مننحهم

 سيمنحه ورغباهتم واجتاهاهتم ميوهلم تنوع اختالفاهتم وإدراك طالبه إىل املعلم نظرة تفعيل إن
 األساليب تبديل من ميكنه ما هذا ويف اإلنسانية الشخصية تشكل اليت األبعاد جبميع معهم للتعامل فرصة

 إىل ابلضرورة وسيقضي ميوهلم وتنـوع الطالب اختالف على ابالشتغال ابستمرار والطرائق والوسائل
 .املتعلمني لدى لتنميتها حباجة أخرى وأساليب اسـرتاتيجيات توظيـف وإلـى جناعة أكثر أساليب توظيف

 أمناط وتعميق املالئمة األمناط الختيار يدفع الطلبة واخـتالف للخصوصـيات املعلم إدراك إنو 
 لفهم ميكن وابلتايل واحد، شكل على اقتصـارها جيـوز ال والتلقي التفاعل أشكال ألن لديهم أخرى
 :التالية الفوائد التدريس أن حيقق أمناط
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 .املعلومات اسرتجاع حتسن.1
 .أفضل حتصيل.2
 لـدورهم أكثـر وتقـديراً  ابلتقييم أكثر والتزاماً  تعاوانً  املعلمون أبدى الدافعية زايدة.3

 .للتعليم ينكمحفز 
 القدرات جمـال فـي وحتسـن ،األساسية التفكري مهارات يف التحكمو متطورة  تفكري مهارات.٤

 .اإلبداعي والتفكري اللفظية
 املتـدين التحصـيل ذوي من الطالب جناح يزداد إذ العالجي للتعليم احلاجة تناقص.٥

 .صةخا بطريقة لتعليمهم احلاجة تقل كما، اخلاصة االحتياجات وذوي
 ويركزون لـديهم القـوة جوانب املتعلمون يتقبل سوف الطالب تعلم أمناط مراعاة خالل من.٦

 الشـعور ضـغط مـن متحررين ،ومتنوعة خمتلفة بطرق التعلم على قدرهتم من ويزيدون يطورون بينما عليها،

 .ابلفشل
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 الدرس األول
 العصيب اجلهاز تركيب

 أهداف الدرس:
 :جيب أن يكون الطالب قادراً علي أن عند هناية هذا الدرس

 حيدد األجزاء الرئيسية للخلية العصبية وأن يصف وظيفة كل منها. •
 .السيال العصيب اإلشارة الكهربية وكيف ينتقل علي طول اخللية العصبيةيفسر كيف يشبه  •
 (.التشابك العصيب -جهد الفعل  -يستنتج املراد ابملفاهيم التالية )رد الفعل املنعكس  •
 .حيلل املعلومات اليت مجعها حول اخللية العصبية من املصادر املتاحة له •
 .هاينقد مدي الدقة العلمية للمعلومات اليت مجع •

 األدوات املستخدمة:
 .االنرتنت شو، الداات جهاز ،احلاسوب جهاز ،ملونة أقالم ورق، ،واألقالم السبورة التفاعلية

 :التدريس يف السري خطوات
 :السؤالني عن اإلجابة حماوالً  طالب بكل اخلاصة والقدرات املهارات املعلم حيدد .1
 ؟ طالب كل  يعرف ماذا -

 ؟ طالب كل  حيتاج ماذا -
 اليت والتعديالت لطلبته اجملموعة أو طالب لكل املالئمة التدريس اسرتاتيجيات املعلم خيتار.2

 .التنوع هذا تالئم االسرتاتيجيات جلعل يضعها
 .التعلم أهداف لتحقيق الطالب هبا سيقوم يتال املهام حيدد.3

  املتمايز التعليم السرتاتيجياتوفقاً  الدرس سري خلطوات عرضاً  يلي وفيما
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 األول للدرس املتعلمني خلصائص وفقاا  والنواتج والعمليات احملتوى ملمايزة ختطيطي منظـم
 االهتمامات االستعداد منط التعلم املهام واإلجراءات التمايز يف

 احملتوي

 صورة وعرض الفصل هتيئة جمرايت-1
 للخلية العصبية

 وأهدافه.الدرس  عناصر عرض.2
 على التعرف الطالب من املعلم يطلب.3

وتقب ل اإلجاابت  وذكر ما يعرفونه الصورة
 مبدئياً.

 السيال العصيب. عن قصري فيلم عرض -٤
وتركيب اخللية  الرئيسية الفكرة عرض.٥

 العصبية.

 بصري
 حركي

 عيمس

 الرتكيز
 عن الطالب اسأل -1

قد يعرفوهنا  سابقة معلومات
 العصبيةعن اخللية 

 ماذا الطالب اسأل -2
 أن تريد ماذا ،تعرف
 تعلمنا ماذا تعرف

 

عمل املطوية ابالستعانة 
ابملعلومات اليت مت 
مجعها من االنرتنت بعد 

 التحليل والنقد

 التعليمات

 القراءة اسرتاتيجية تطبيـق -1
 االنرتنت والصور من املعلومات مجع -2

ومفهوم السيال تركيب اخللية العصبية  حـول
 العصيب.

 عن البحث الطالب من املعلم يطلب -3
 تنفيـذ نشـاط+  احملتوى يف حمددة كلمـات
 .لرتكيب اخللية العصبية املطوـية

 

 حتليلي ختيلي أتملي ذايت لفظي حركي
 بصري مكاين رايضي منطقي منطقي

 يطبيع بيئي

 التدريس
 تعلمنا ماذا -1
 اسأل) الناقد التفكري-2

 مراعاة -3 (الطالب
 املستوايت

 الفردية الفروق مراعاة -٤
 األفعال ردود مالحظة.٥

 املرئي الفيلم حول

 تفعيل
 جيكسو اسرتاتيجية

 فكر إسرتاتيجية تفعيل
 شارك - زاوج -

 املساءلة اسرتاتيجية
 - تعرف ماذا - اعرف

 تعلمت ماذا

 املنتج
والتقومي 
 النهائي

 ومعانيها اجلديدة ابملفردات قائمة عمل
 هلا. مبسط ورسم

 استكشايف ديناميكي
 بني شخصي اجتماعي

 أسئلة عن اإلجابة -1
 قدر أي قوم التحليل

 كان  للتهاحَ  اليت املعلومات
 أن تظن وملاذا علميا؟ دقيقاً 

 اكتب دقيق؟ غري بعضها
 غري معلومة واحدة اخرت
 صححها مث علميا، دقيقة

 دقيقة تصبحلُ 
 لتفعيل العمل ختطيط -2

 املطوية
 على الطالب تدريب -3

 العلمي البحث مهارة

 ابملعلومات تقرير كتابة
 مجعها مت اليت

رد الفعل  عن احبث
 املنعكس لرمش العني.
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 بعض التوجيهات اليت سوف تفيدك أثناء احلصة:
 ()بصري اخللية العصبية صورة عرض عند :أوالا 

 معلوماتك ضوء يف استنتج.تفاصيلها الحظو  ،اخللية العصبية صورة أدرس :الطالب إىل حتدث
 تعمل هذه اخللية علي إيصال السيال العصيب؟ كيـف  الصـورة، هذه يف تراه ما خالل منو  السابقة

 :حمتمله إجاابت
 عن طريق التشابكات العصبية.-
 .عن طريق جسم اخللية-
 ألخري داخل العصب.تنتقل من خلية ينتقل يف صورة نبضات كهربية -

 :يلي كما  عمودين من خمططًا عمل على وساعدهم الطالب وجه :اثنياا 
 صمم خمططاا 

الفروق اجلوهرية بني أنواع اخلالاي اليت درسها  يضم عمودين من خمططا اعمل:الطالب إىل حتدث
 .من قبل واخللية العصبية

 تسـجيل منهم واطلب.الدرس األول دراسة اءأثن فـي مطويـة تصميم على الطالب شجع:اثلثاا 
  .جهد الفعل ،الفعل املنعكس ،املصطلحات اهلامة مثل التشابكات العصبية
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 الدرس الثاين
 تنظيم اجلهاز العصيب

 أهداف الدرس:
 :عند هناية هذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً علي أن

 عصيب.اليرسم خمططاً يدوايً يوضح األقسام الرئيسية للجهاز  •
 .يقارن بني اجلهاز العصيب اجلسمي واجلهاز العصيب الذايت •
 .السمبثاوي واجلار مسبثاوي( -حتت املهاد  -يستنتج املراد ابملفاهيم التالية )القنطرة  •
 .حيلل املعلومات اليت مجعها حول اجلهاز العصيب من املصادر املتاحة له •
 .ينقد مدي الدقة العلمية للمعلومات اليت مجعها •

 ألدوات املستخدمة:ا
 .االنرتنت شو، الداات جهاز ،احلاسوب جهاز ،ملونة أقالم ورق، ،واألقالم السبورة التفاعلية

 :التدريس يف السري خطوات
 :السؤالني عن اإلجابة حماوالً  طالب بكل اخلاصة والقدرات املهارات املعلم حيدد .1
 ؟ طالب كل  يعرف ماذا -

 ؟ طالب كل  حيتاج ماذا -
 اليت والتعديالت لكل جمموعة أو طالب لكل املالئمة التدريس اسرتاتيجيات املعلم ارخيت.2

 .التنوع هذا تالئم االسرتاتيجيات جلعل يضعها
 .التعلم أهداف لتحقيق الطالب هبا سيقوم اليت املهام حيدد.3

 املتمايز التعليم وفقاً السرتاتيجيات الدرس سري خلطوات عرضاً  يلي وفيما
 الثاين للدرس املتعلمني خلصائص وفقاً  والنواتج والعمليات احملتوى ملمايزة يطيختط منظـم

 



 

210 

 االهتمامات االستعداد منط التعلم املهام واإلجراءات التمايز يف
 صـــــــورة وعرض الفصـــــــل هتيئة جمرايت-1 احملتوي

 للجهاز العصيب ابلكامل جبميع أجزائه
 وأهدافه.الدرس  عناصر عرض.2
 التعرف الطالب من املعلم يطلـــــــب.3

ل  الصــــــــــــــورة على وذكر مـــا يعرفونـــه وتقبــــ 
 اإلجاابت مبدئياً.

أعضاء اجلهاز  عن قصري فيلم عرض -٤
 العصيب.

ووظيفــة كــل  الرئيســــــــــــــيــة الفكرة عرض.٥
 عضو من اجلهاز العصيب.

 بصري
 حركي
 مسعي

 الرتكيز
 عن الطالب اســــــــــــــــــأل -1

يعرفوهنا قد  ســــــابقة معلومات
 عن اجلهاز العصيب

 مـــاذا طالبال اســــــــــــــــأل -2
 أن تـــــــريـــــــد مـــــــاذا ،تـــــــعـــــــرف

 تعلمنا ماذا تعرف

عمــــــل املطويــــــة ابالســــــــــــــتعــــــانــــــة 
ابملعلومـــــات اليت مت مجعهـــــا من 

 االنرتنت بعد التحليل والنقد

 القراءة اسرتاتيجية تطبـيق -1 التعليمات
 االنرتنت والصور من املعلومات مجع -2

ــــول اجلهاز العصيب ووظيفة كل أعضاء  حـ
 عضو.

 البحــــث الطالب من املعلم يطلــــب -3
 نشـــــاط+  احملتوى يف حمددة كلمـــــات  عن

 .للجهاز العصيب املركزي املطوـية تنفـيذ
 

 ختيلي أتملي ذايت لفظي حركي
 رايضــــــــــي منطقي منطقي حتليلي
 طبيعي بيئي بصري مكاين

 التدريس
 تعلمنا ماذا -1
 اســـــــــــــــأل) النــاقــد التفكري-2

 مــــــــراعــــــــاة -3 (الــــــــطــــــــالب
 املستوايت

 الفردية الفروق مراعاة -٤
 األفعـــــــال ردود مالحظــــــة.٥

 املرئي الفيلم حول

 جيكسو اسرتاتيجية تفعيل
 زاوج - فكر إســـــــرتاتيجية تفعيل

 املساءلة اسرتاتيجية شارك -
 مـــــاذا - تعرف مـــــاذا - اعرف

 تعلمت

املنتج والتقومي 
 النهائي

 ومعــانيهــا اجلــديــدة ابملفردات قــائمــة عمــل
 هلا. مبسط ورسم

 استكشايف ديناميكي
 خصي اجتماعيبني ش

 أســــــــــــــئلــــة عن اإلجــــابــــة -1
 التحليل

 اليت املعلومـــات قـــدر أي قوم
 علميا؟ دقيقاً  كان  للتهاحَ 

 أن تظن وملاذا
 دقيق؟ غري بعضها
 معلومـــة واحـــدة اخرت اكتـــب

 مث عــــلــــمــــيـــــــا، دقــــيــــقـــــــة غــــري
 دقيقة تصبحلُ  صححها

 لتفعيـــــل العمـــــل ختطيط -2
 املطوية

 على الطالب تــــدريــــب -3
 العلمي البحث مهارة

 تقرير بةكتا
 مجعها مت اليت ابملعلومات

وظـــــــائف اجلهـــــــاز  عن احبـــــــث
العصــيب املركزي واجلهاز العصــيب 

 الطريف 
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 توجيهات لتنفيذ الدرس:
إليها  الرجوع ميكن اليت األصيلة العلمية املراجع حدد املطوية بعمل الطالب تكليف عند-

 )حتديد العلمي للبحث األساسية العناصر البللط وقدم.هبا االسرتشاد يتم اليت االلكرتونية املواقع وحدد
 .واخلالصة والتوصيات( البحث نتائج ،والفروض األسئلة صياغة ،املشكلة

 ألجزاء اجلهاز العصيب ووظيفة كل جزء. توضيحي جدول عمل الطالب من اطلب -
اجلهاز العصيب " عنوانه توضيحي جدول عمل الطالب من أطلب :الطالب إىل حتدث-

تعريف اجلهاز العصيب اجلسمي ووظيفته  األول العمود حيوي أن على هاز العصيب الذايت "اجلسمي واجل
 ونفس الشيء يتعرض له الطالب يف العمود الثاين لكن يكون ابلنسبة للجهاز العصيب الذايت..وأعضائه

تركيب اجلهاز  عن حالياً  أفهمه ما :تقول لصديق مالحظة يكتبوا أن الطالب من طلبأ -
 يف يركزوا أن إليهم وأطلب.______ هو اجلهاز العصيب عن أفهمه ال ماو .______ هو العصيب

 .فهمها يف صعوبة جيدون اليت املعلومات أو املفاهيم على مالحظاهتم
 يفهمه ال الذي ما كتابة  يفسرواو  ،هلم زميل بنيو  بينهم فيما املالحظات يتبادلون دعهم -

 كتبهم  طريق مراجعة عن زميلهم
 االبداعي: ريالتفك-

 ضع تعريفاً من صياغتك لألجزاء التالية: صورة كبرية للجهاز العصيب على ابالعتماد
  .السمبثاوي واجلار مسبثاوي( -حتت املهاد  -)القنطرة 
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 الدرس الثالث
 العقاقريأتثري 

 أهداف الدرس:
 :عند هناية هذا الدرس جيب أن يكون الطالب قادراً علي أن

 اجلهاز العصيب. ر هبا العقاقري عليحيدد أربع طرائق تؤث •
 .يصف طرائق خمتلفة تلحق هبا العقاقري ضرراً ابجلسم وتسبب املوت لإلنسان •
 .يفسر كيف يصبح االنسان مدمناً علي العقاقري •
 .املعلومات اليت مجعها حول أتثري العقاقري علي صحة االنسان من املصادر املتاحة لهحيلل  •
 .علومات اليت مجعهاينقد مدي الدقة العلمية للم •

 األدوات املستخدمة:
 .االنرتنت شو، الداات جهاز ،احلاسوب جهاز ،ملونة أقالم ورق، ،واألقالم السبورة التفاعلية

 :التدريس يف السري خطوات
 :السؤالني عن اإلجابة حماوالً  طالب بكل اخلاصة والقدرات املهارات املعلم حيدد .1
 ؟ طالب كل  يعرف ماذا -

 ؟ طالب كل  تاجحي ماذا -
 اليت والتعديالت لطلبته اجملموعة أو طالب لكل املالئمة التدريس اسرتاتيجيات املعلم خيتار.2

 .التنوع هذا تالئم االسرتاتيجيات جلعل يضعها
 .التعلم أهداف لتحقيق الطالب هبا سيقوم اليت املهام حيدد.3

 املتمايز لتعليما وفقاً السرتاتيجيات الدرس سري خلطوات عرضاً  يلي وفيما
 الثالث للدرس املتعلمني خلصائص وفقاً  والنواتج والعمليات احملتوى ملمايزة ختطيطي منظـم
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 االهتمامات االستعداد منط التعلم املهام واإلجراءات التمايز يف
لبعض العقاقري  صـــــور وعرض الفصـــــل هتيئة جمرايت-1 احملتوي

 .والتبغ
 الدرس وأهدافه. عناصر عرض.2
وذكر  الصور على التعرف الطالب من املعلم يطلب.3

 ما يعرفونه وتقب ل اإلجاابت مبدئياً.
أتثري العقاقري علي صـــــــــحة  عن قصـــــــــري فيلم عرض -٤

 واجملتمع.الفرد 
 وكيفية عمل العقاقري. الرئيسية الفكرة عرض.٥

 بصري
 حركي
 مسعي

 الرتكيز
 الطالب اســـــــــــأل -1

 ســــــابقة معلومات عن
قــــــــد يــــعــــرفــــوهنــــــــا عــــن 

  وأمثلتهاالعقاقري
 الطالب اســـــــــــــأل -2

 تريد ماذا ،تعرف ماذا
 مــــــــاذا تــــــــعــــــــرف أن

 تعلمنا

عمل املطوية ابالســـــــتعانة 
ابملعلومات اليت مت مجعها 

االنرتنت بعد التحليل من 
 والنقد

 القراءة اسرتاتيجية تطبيـق -1 التعليمات
أنواع  حـــــــــــول االنرتنت والصور من املعلومات مجع -2

 يساء استعماهلا. العقاقري املتداولة اليت
ـــــــــــــــــــات  عن البحث الطالب من املعلم يطلب -3  كلمـ

 نشـــــــــــــــاط+  احملتوى مثل الدوابمني واملنبهات يف حمددة
 .املطويـة حول املسكنات والكحول تنفيـذ

 

 ذايت لـــــفـــــظـــــي حـــــركـــــي
 حتــلــيــلــي ختــيــلــي أتمــلــي
 رايضي منطقي منطقي
 بيئي بصـــــــــــــــري مكــــاين
 طبيعي

 التدريس
 تعلمنا ماذا -1
 اقــــــــدالنــــــــ التفكري-2
 -3 (الطالب اســأل)

 املستوايت مراعاة
 الـفـروق مـراعــــــــاة -٤

 الفردية
 ردود مـــــــالحـــــــظــــــــة.٥

 الفيلم حول األفعــــــال
 املرئي

 تفعيل
 جيكسو اسرتاتيجية

 
 فكر إســـــــــــــرتاتيجية تفعيل

 شارك - زاوج -
 

 املساءلة اسرتاتيجية
 - تعرف مــــاذا - اعرف

 تعلمت ماذا

ـــــــــــتـــــــــــج  املـــــــــــن
والــــــــتــــــــقــــــــومي 

 النهائي

ومقــارنــة بني  ومعــانيهــا اجلــديــدة تابملفردا قــائمــة عمــل
 املنبهات واملسكنات.

 
 

اجملـــاور  التحـــاليـــلايل خمتب  رحلـــة قصـــــــــــــــرية يف اذهـــب
ــــــــن كد َ وأتّ .ملدرستك ــــــــاع مـ  حول معلمك إرشادات إتبـ
ـــــــــــــــــــــــــا ابلذهاب لك املســـــــــــموح األماكن  وســـــــــــجل.إليهـ

كيفية التعرف علي تعاطي العقاقري من   عن معلوماتك
 وارفع تقريرك ايل معلمك.خالل حتليل الدم ابملختب 

 

 استكشايف ديناميكي
 بني شخصي اجتماعي

 عــــــن اإلجــــــــابــــــــة -1
 التحليل أسئلة
 قــــــــــــــدر أي قــــــــــــــوم

 للتهاحَ  اليت املعلومات
 علميا؟ دقيقاً  كان
 أن تظن وملاذا

 دقيق؟ غري بعضها
معلومـــــة  اخرت اكتـــــب

 دقيـقــــــــة غري واحــــــــدة
 صـــــــــــححها مث علميا،

 دقيقة تصبحلُ 
 العمــــــــل ختطيط -2

 طويةامل لتفعيل
 الطالب تــدريــب -3

 البحــــــث مهــــــارة على
 العلمي

 تقرير كتابة
 مجعها مت اليت ابملعلومات

طرق العالج  عن احبـــــث
لإلدمـــان ومـــدي جـــدوي 

 .كل طريقة
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 توجيهات لتنفيذ الدرس:
إليها  الرجوع ميكن اليت األصيلة العلمية املراجع حدد املطوية بعمل الطالب تكليف عند-

 )حتديد العلمي للبحث األساسية العناصر للطالب وقدم.هبا االسرتشاد يتم اليت نيةااللكرتو  املواقع وحدد
 .واخلالصة والتوصيات( البحث نتائج ،والفروض األسئلة صياغة ،املشكلة

حبثًا علميًا متكاماًل يناقشون فيه قضية اإلدمان وأثره علي البيئة  عمل الطالب من اطلب -
 .واجملتمع

العقاقري ما هلا وما " عنوانه توضيحي جدول عمل الطالب من بأطل:الطالب إىل حتدث-
 عليها ".

 هو أتثري العقاقري عن حالياً  أفهمه ما :تقول لصديق مالحظة يكتبوا أن الطالب من أطلب -
 املفاهيم على مالحظاهتم يف يركزوا أن منهم واطلب.______ هو عنها أفهمه ال ماو .______

 .فهمها يف وبةصع جيدون اليت املعلومات أو
 يفهمه ال الذي ما كتابة  يفسرواو  ،هلم زميل بنيو  بينهم فيما املالحظات يتبادلون دعهم -

 كتبهم  طريق مراجعة عن زميلهم
 االبداعي: التفكري-

 ضع أفكاراً من عندك ميكن أن حنمي هبا الشباب من الوقوع يف اإلدمان.
 

 معلمـحمد هللا دليل الـم بـت
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 (4ملحق رقم )

 للتفكري االبتكاري ابستخدام األشكالياس تورانس مق



 

216 

 

 

 

 

 

 



 

217 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

218 

 

 

 

 

 

 



 

219 

 

  



 

220 

 (٥ملحق رقم )
 قائمة أبمساء احملكمني

 جهة العمل املسمي الوظيفي التخصص املؤهل االسم م
د/ مســـتورة حممد إدريس  1

 عبده 
 جامعة امللك خالد أستاذ مساعد كيمياء عضوية دكتوراه

منـــاهج وطرق تـــدريس  دكتوراه د/ انيف السليماين 2
 العلوم

إدارة الــرتبــيــــــــة والــتــعــلــيــم  مشرف تربوي
 ابلطائف

منـــاهج وطرق تـــدريس  ماجيستري أ/ حسني علي عسريي 3
 العلوم

 إدارة الرتبية والتعليم أبهبا معلم

منـــاهج وطرق تـــدريس  ماجيستري أ/ مين حممد انصر شرمي ٤
 العلوم

كليــــــــة العلوم جــــــــامعـــــــة  فين خمتب
 الدامللك خ

 جامعة اإلسكندرية مسؤول القياس النفسي صحة نفسية دكتوراه د/وسام حممد زيدان ٥
أ/ حممود حممـــــــد حممـــــــد  ٦

 عبد الرازق
إدارة الــرتبــيــــــــة والــتــعــلــيــم  معلم أبكادميية الكفاح األهلية صحة نفسية ماجيستري

 ابألحساء
وي يف تشــــــــــــــــخــيــص ذخــبــري  الرتبية اخلاصة ماجيستري  أ/ وائل حممد شاهني ٧

 صعوابت التعلم
 جامعة اإلسكندرية
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 (٦ملحق رقم )
 قائمة اجلداول

رقم  عنوان اجلدول م
 الصفحة

 ٤٧ ( ملخص للطرق السبع يف التعليم وفق الذكاءات املتعددة2-1)  1
 ٥1 (200٤(يوضح سلوك األفراد طبقاً لنظرية نصفي املخ جلابر وقرعان )2-2) 2
 119 لتقنني ويف اجملموعتني التجريبية والضابطة.الطالب يف جمموعة ا( عدد 3-1) 3
( قيمة ت للفرق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف متغري العمر 3-2) ٤

 الزمين.
122 

 123 ( يوضح الفرق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف متغري الذكاء.3-3) ٥
 12٤ لقبلي للتفكري اإلبداعي.واالحنرافات املعيارية يف القياس ا( املتوسطات ٤-3) ٦
( يوضح معامل االرتباط بني درجات الطالب يف قدرات التفكري ٥-3) ٧

 اإلبداعي ودرجاهتم يف استمارة مسات الطالب املثايل.
12٦ 

( يوضح معامل االرتباط بني التطبيقني األول والثاين لقدرات التفكري ٦-3) ٨
 اإلبداعي.

12٧ 

 12٨ لتصحيح قدرة األصالة( املقياس املتدرج ٧-3) 9
 13٤ ( يوضح نسب اتفاق احملمني علي عناصر حتكيم اجللسات التدريبية.٨-3) 10

( يوضح القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف الدرجة الكلية 1-٤) 11
 للتفكري اإلبداعي.

139 

 1٤2 الطالقة.القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مهارة ( يوضح 2-٤) 12
 1٤3 ( يوضح القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مهارة األصالة.3-٤) 13
 1٤٥ ( يوضح القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية يف مهارة املرونة.٤-٤) 1٤
ثته املعاجة التجريبية يف الدرجة الكلية ( يوضح مقدار التأثري الذي أحد٥-٤) 1٥

 بداعي.للتفكري اإل
1٤٦ 
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( يوضح مستوي الداللة للمجموعتني التجريبية والضابطة يف الدرجة ٦-٤) 1٦

 الكلية للتفكري اإلبداعي يف القياس البعدي.
1٤٧ 

االويل ( يوضح مستوي الداللة للمجموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة ٧-٤) 1٧
 )الطالقة( يف القياس البعدي.

1٤٨ 

الداللة للمجموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثانية  ( يوضح مستوي٨-٤) 1٨
 )األصالة( يف القياس البعدي.

1٤9 

( يوضح مستوي الداللة للمجموعتني التجريبية والضابطة يف املهارة الثالثة 9-٤) 19
 )املرونة( يف القياس البعدي.

1٥0 

 
 (٧ملحق رقم )

 قائمة األشكال
 رقم الصفحة عنوان الشكل م
 2٨ ( يوضح منوذج توملينسون للتعليم املتمايز 1-1شكل ) 1
 121 ( يوضح خطوات تنفيذ اجلانب العملي للبحث.1-3شكل ) 2

 


