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 إهداء

 بسم هللا والصالة والسالم على نبينا محمد بن عبد هللا معلم البشرية، خاتم الرسالة ومؤدي األمانة، صاحب السيرة 

 العطرة الزاخرة باألساليب التربوية والتعليمية الصالحة لكل زمان ومكان، فقد أوتي جوامع الكلم، وأعطي حكمة

ا . ِ َعلَْيَك َعظِ يما   وعلماا ال يدانيه فيه أحد من الناس؛ قال هللا تعالى )َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل هللاَّ

 أهدي إليه بحثي.

كما أهدي بحثي للرجل القدوة، الرجل المثابر المعطاء، الرجل الذي لم يشهد هذي اللحظات الجميلة معي وفارقت 

 بيننا االقدار.. أبي الغالي رحمه هللا.

 إلى من رعت وربت وعانت وتعبت إلى من صنعت مني أماا  ومعلمةا  ومربية.. أمي الحنونة حفظها هللا ورعاها.

 إلى سندي بعد هللا، إلى قوتي وحماسي إلى من يساندني في كل صعابي.. زوجي العزيز وأبنائي.

 إلى إخوتي وأخواتي ودعواتهم الجميلة لي بالتوفيق والسداد.

 إلى من دعموني من مشرفات تطوير المدارس بمحافظة الطائف وكانوا عوناا لي بعد هللا.

 

 

 

 الباحثة 

 نوال عائض المالكي                                                                                
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 المستخلص:     

 االستيعابفي زيادة  في الصف الشامل أثر تطبيق التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات :الدراسةعنوان 

 لطالبات الصف األول ثانوي    1الكيمياء )في مادة  الدراسي المفاهيمي ورفع مستوى التحصيل

العلمية في تنمية  األنشطة ىالمتمايز القائم علدريس ة تدريس الكيمياء باستخدام التتحديد فعالي الدراسة:موضوع 

 بالطائف.الثالثون  الثانوية ثانوي بمدرسة األولالمفاهيمي وتنمية عادات العقل لدى طالبات الصف  االستيعاب

 االستيعابلشامل في زيادة تطبيق التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات في الصف ا ما أثر الدراسة:سؤال 

  ثانوي.  لطالبات الصف األول 1المفاهيمي ورفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء )

المفاهيمي  االستيعابدراسة أثر تطبيق التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات في زيادة  الدراسة:أهداف  

 ثانوي.ات الصف األول   لطالب1ورفع مستوى التحصيل في مادة الكيمياء )

 الوجبات ائمةالتدريس المتمايز باستخدام قمنهج البحث التجريبي لقياس أثر تطبيق  الدراسةتبنت  الدراسة:منهج 

  لطالبات الصف األول 1المفاهيمي ورفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء ) االستيعابفي زيادة 

والمهارات  لكل طالبة وتصميم مهام تعليمية معتمدة على المفاهيم على تحقيق أهداف التعلم ثانوي، والعمل

 للطالبات.األساسية مع مراعاة أنماط الشخصية المختلفة 

 والبعدية.القبلية  واالختباراتالورقة الحثية األنشطة المختلفة باستخدام قائمة الوجبات  تبنت مباحث الدراسة:

 مبحثين، هما: البحثية علىاحتوت الورقة 

واألسس النفسية والتربوية للتعليم المتمايز  عن: التدريس الباحثة وتحدثت النظري،اإلطار  األول:لمبحث ا

 والمبادئ األساسية له. وأهميتهالمتمايز 

أثر تطبيق التدريس المتمايز باستخدام قائمة  بهدف قياسواإلجرائية تضمنت الدراسة التطبيقية  الثاني:المبحث 

  لطالبات الصف األول 1المفاهيمي ورفع مستوى التحصيل في مادة الكيمياء ) الستيعاباالوجبات في زيادة 

  ثانوي
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بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية  يوجد فرق دال إحصائياا أنه  أشارت إلى الدراسة:نتائج 

ودرجات  العلمية،األنشطة  علىالقائم  باستخدام قائمة الوجبات عليهن وذلك المتمايز التدريس تم تطبيقالالتي 

دال  يوجد أثركما  البعدي، االختبارفي عليهن  التقليديالتدريس تطبيق تم طالبات المجموعة الضابطة الالتي 

 الطالبات. لدىفي الكيمياء ورفع التحصيل الدراسي االستيعاب المفاهيمي  على إحصائياا 

باستخدام وذلك خاصة وتدريس الكيمياء العلوم عامة  مناهجتطبيق التدريس المتمايز في  تعميم البحث:توصيات 

المفاهيمي  االستيعابفي زيادة  األثر البالغلما له  قائمة الوجبات في الصف الشامل القائم على األنشطة التعليمية

 الثانوية.ورفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات المرحلة 

 الشامل.الصف  الوجبات،قائمة  لمفاهيمي،المتمايز، االستيعاب ادريس الت الكلمات المفتاحية:

 

 المقـــدمـة:

وصحبه أجمعين آله األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي  أشرفالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم علي 

 بعد:أما 

جميع  على واالنفتاحالتدفق المعرفي  ويميزهالتقنية والعلمية  االكتشافاتنعيش في عصر تتسارع فيه وتيرة 

لمادة العلوم لكونها أكثر التصاقاا مع التقنية وما  جوانب حياة الفرد، لذا أولت المؤسسات التربوية اهتماماا كبيراا 

لمواكبة خصائص هذا  مستمراا  شهدت عملية تعليم وتعلم العلوم تطوراا  ومهارات بالتاليتنتجه من معلومات 

 ادي والعشرين وتحدياته المستقبلية.العصر العلمي وأيضاا مواكبة متطلبات القرن الح

المستخدمة في تعلم العلوم لم تعد قادرة على مواكبة  االعتياديةفالطرائق والوسائل والنماذج التدريسية التقليدية 

 والتلقين،قيد على هيئة الحفظ ألنها تجعل المتعلمين يستظهرون مهامهم بشكل م والتطورات،هذه التحديات 

 ب المعرفة إلى أوعية )عقول  فارغةفالتعلم ليس عملية ص

بل لديه حواس يستقبل بها المثيرات والخبرات  نشاء،إن عقل الفرد ليس صفحة بيضاء نكتب عليها ما   

والتلقي فهو ال يمكنه أن يكتسب  االستماعويؤكد البنائيون وبياجيه أن المتعلم ال يمكنه الفهم بواسطة  الخارجية،

ه فقط ألنها ليست الوحيدة المسؤولة عن تنسيق المعلومات داخل العقل. ولذا فإن على حواس المعرفة اعتماداا 

الموقف التعليمي يجب أن يتضمن إحاطة المتعلم بمواقف معينة يضع عن طريقها تساؤالت ويخطط لإلجابة عنها 

 ،نتائجويقارن بين ما توصل إليه هو وزمالؤه من  بنفسه،



 

5 
 

وتعد البنائية من أحدث ما عرف  1خبراته.م ليبني معرفته عن طريق توجيه ويأتي دور المعلم في مساعدة المتعل 

تنتشر في شتى المجاالت في التعليم عنكبوتية يمكن وصفها بأنها شبكة  العلوم حيثمن نظريات التعلم في تدريس 

 مفادها،فلسفة  تقوم على الفعال فهيللتعليم والتعلم  واألفكار والمعاييروخريطة طريق تبين المالمح  المعاصر،

  2بنفسه.غذاءه بنفسه أليس األجدر باإلنسان )المتعلم  أن يبني معرفته  )يبني إذا كان النبات يصنع 

ويشجعهم على التفكير والتأمل في خبراتهم التعليمية  األنشطة،ينخرطون في  البفالتدريس البنائي يجعل الط

المرتدة أثناء عملية التعلم. وتبين نتائج الدراسات أن إتباع  المعرفة السابقة ويقدم التغذية االعتبارويأخذ بعين 

ووفقا للنظرية البنائية فان المتعلم هو الذي 3 اإلنجاز.ينتج نتائج تعليم إيجابية بما في ذلك  مدخال بنائياا للتدريس

لم ميسرا وموجها في حين يكون دور المع الجديد،يبني معارفه بنفسه ويوظف خبراته السابقة لفهم وتفسير التعلم 

 لهذه العملية.

في قدراتهم التي  الطالب م أن نحمل المعلم مسؤولية اختالف Dajani (1999) يشيروليس من المنطق كما 

مستغرقون ومنهمكون في التعلم الب يأتون بها إلى صفوفهم ولكن مسؤولية المعلم تكمن في التأكد من أن الط

لفهم أنماط تعلم  وتوسيعها، فالحاجةأنماط التعلم  وتنويع المفضل،هم بنمط تعلم والعملوتشجيعهم على التعلم 

 المتجانسة.الطالب تتزايد في ظل الدعوة إلى تعلم جماعي داخل الصفوف غير 

ما تأمل الباحثة من هذه الدراسة المبنية على بيانات ونتائج إحصائية في تحقيق الهدف منها وإثراء الميدان بكل 

قوي ومثقف ومبدع يمتلك  واعي جيلفي بناء  2232لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية  مفيد، والتعاون هو

 .معتزاا بهويته الوطنيةو المهارات الالزمة لوظيفة المستقبلالمعارف و

أن  عام، يجبإذ أن أساس البحث بشكل  ،االهتماموقد أولى األدب التربوي هذا الجانب نصيبا ال بأس به من 

 4 األساسية.لمتعلم بأبعاده الشخصية كافة باعتباره وحدة التعلم يكون الفرد ا

 وميولهم، تعلمهم ودوافعهم،المتعلمين من حيث أساليب  كبيرا بينفواقع وجود الصفوف التي بها اختالفا 

 التقليدية،ال تتناسب معه ممارسة الطرق  الثقافية،وخلفياتهم 

                                                           
 (96م؛ ص 2112العفون ومكاون ؛  )1

 (16-11م؛ ص ص  2112)عايش ؛  2

 (319م؛ ص 2111) بدوي ؛  3

 (13م ؛ ص 2111) جابر وقرعان ؛  1
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والحتواء هذا التنوع داخل الصف الدراسي ظهر اتجاه  انتهى،د فزمن تقديم منهج بمهام واحدة تناسب الجميع ق 

 حديث في التدريس يسمى التدريس المتمايز أو التدريس المتنوع 

حيث إن  تعلمها،حيث يعتبر قاطرة يصل من خاللها المتعلمون إلى المعلومات والمهارات والمفاهيم المطلوب 

 وعمليات التقييم. القرارات،واتخاذ  التخطيط،تالميذ في عمليات تنويع التدريس يتطلب مشاركة إيجابية من قبل ال

كما يقوم على تعرف احتياجات المتعلمين المختلفة، ومعلوماتهم السابقة واستعدادهم للتعلم، ومستواهم اللغوي،  

 5 التدريس.تعلمهم المفضلة، ثم االستجابة لكل ذلك في عملية  وأنماطوميولهم 

ألنه يقوم على أساس تنويع الطرائق واإلجراءات  الببيئة تعليمية مناسبة لجميع الط باإلضافة إلى أنه يوفر

الذي يالئمه.  والنشاطواألنشطة األمر الذي يمكن كل طالب من بلوغ األهداف المطلوبة بالطريقة واألدوات 

Imbeau. 7 ذكرئ كما باإلضافة إلى أنه مجموعة من المباد ،والتعلمللتفكير في التدريس  طريقة-فلسفةولكونه 6

B& Tomlinson  ال    أنه235صم، 2215تدريسية معينة ، حيث يذكر محمد ) استراتيجيةفهو ال يبنى على

واحدة صحيحة للتدريس المتمايز ، ولكن هناك خطوط عريضة للتمايز الجيد ، التي يمكن أن  استراتيجيةتوجد 

يتطلب من المعلمين دمج العديد من استراتيجيات التدريس  تؤدي إلى التدريس الناجح للتالميذ المتنوعين ، وهذا

هو الذي فالفصل الدراسي المتمايز جيداا ،الجيدة في شكل مبتكر أو ذي معنى ، يناسب احتياجات التالميذ المتنوعة 

 مع تعديل هذه العناصر لتستجيب لحاجات التالميذ المتنوعة. للمنهج ولكنيتمركز حول العناصر األساسية 

 كاستراتيجيةالتي ذكرتها توملينسون وكوثر كوجك التي تحقق مبادئ التمايز  االستراتيجياتك العديد من وهنا

 -)فكر استراتيجية تعتمد 8قوائم الوجبات  واستراتيجيةالمتدرجة، األنشطة  واستراتيجية ، شارك- زاوج-فكر)

خالل توجيه سؤال يستدعي تفكير    على استثارة التالميذ كي يفكروا كل على حده، وذلك منشارك- زاوج

 .مستويات مختلفة علىالتالميذ وإعطائهم الفرصة كي يفكروا 

 

                                                           
 (  13م؛ ص 2112)كوجك واخرون ؛  5

 (321ص م ؛  2116) عطية ؛  9

 (13م ؛ص  2111( 2

 (113م ؛ ص 2112) كوجك واخرون ؛  2
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تستخدم هذه  وميولهم، حيثضوء خصائص التالميذ وقدراتهم  في 9األنشطة المتدرجة  استراتيجيةوتقدم 

فس المفاهيم ويتعلمون ويدرسون ن الماريةعندما يكون هناك تالميذ تختلف مستوياتهم المعرفية أو  االستراتيجية

من أنسب االستراتيجيات لتحقيق هدف التدريس  االستراتيجيةأداء مهارات معينة، كما وتشير إلى أن هذه 

 المتمايز.

يهدف لتعليم جميع المتعلمين على اختالف ميولهم الصف الشامل  فيالقوائم فالتدريس المتمايز باستخدام 

ور العملية التعليمية والمعلم يؤسس خططه التدريسية على احتياجات واستعداداتهم وأنماطهم فالمتعلم هو مح

                                                            الفردية.وفروقاتهم المتعلمين 

وجود فرق  إلى ،الكيمياءالمفاهيمي في  االستيعابدراسة عند تطبيق قوائم الوجبات في تنمية الوقد أشارت نتائج 

إحصائيا بين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن درس الذرة في الكيمياء باستخدام  دال

وبين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسن درس الذرة في الكيمياء  ،االستراتيجيات

العلمية  واألنشطةلتعليم المتمايز اتضح أهمية متغيرات ا الوجبات. فقد ائمةباستخدام التدريس المتمايز بطريقة ق

أن هناك  ترى الباحثة لذا العقل.المفاهيمي وتنمي عادات  االستيعابقد تسهم في تنمية  ألنها الكيمياء،في تدريس 

المفاهيمي والعادات  االستيعابالعلمية في تدريس العلوم وتنمية  واألنشطةبين استخدام التعليم المتمايز  عالقةثمة 

 العقلية.

وتدريس الكيمياء بصفة خاصة بحاجة لتوظيف المداخل واالستراتيجيات ة ما يتضح أن التدريس بصفة عامك

التدريسية الحديثة التي يمكنها أن تسهم في تنمية مستوى الطالب في الكيمياء من جهة وتنمي لديهم بعض 

له األثر في رفع التحصيل  مما أخرىالمهارات العقلية كاالستيعاب المفاهيمي والعادات العقلية من جهة 

 .الدراسي

وفي الختام أشكر هللا سبحانه وتعالى أن يسر لي إتمام ورقتي البحثية كما أشكر كل من قدم لي يد العون من 

 محمد.ألستاذة الفاضلة سلمى الثبيتي واألستاذة الفاضلة سميرة ل أقدم شكري الجزيلولن أنسى أن  عائلتي

  الدراسة:مشكلة 

المفاهيمي في  االستيعابق التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات في الصف الشامل في زيادة أثر تطبي ما

 ثانوي؟  لطالبات الصف األول 1) مقرر الكيمياء

                                                           
 (133ص 131؛ ص 2112) كوجك واخرون ؛  6
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التحصيل الدراسي مستوى أثر تطبيق التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات في الصف الشامل في رفع  ما -

 لبات الصف األول ثانوي؟  لطا1في مقرر الكيمياء )

 :دراسةالأهداف 

 إلى: الدراسة تهدف

 .ثانويتنمية مستوى االستيعاب المفاهيمي ومستوى عادات العقل لدى طالبات الصف األول  .1

المفاهيمي  االستيعابالتدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات في الصف الشامل في زيادة تحديد أثر   .2

 اسي في مادة الكيمياء ورفع مستوى التحصيل الدر

  :أهدافاا أخرى وهيوهناك 

بناء نموذج تدريسي قائم على التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات يمكن أن يستفيد منه المعلمون  .1

 والمعلمات.

 ومواهبهم.تنوع مخرجات التعليم التي يظهر من خاللها قدرات المتعلمين المختلفة  .2

 التدريس.لنوع من مناسبة لهذا ا اختباراتتصميم  .3

 الميسر. الموجهتكوين صفوف دراسية تشتمل على المتعلم المستجيب و .4

 وميولهم،المتعددة واستعداداتهم واهتماماتهم  الشخصية وذكاءاهمأنماط  إكساب المتعلمين المعرفة وفق .5

 .المتنوعةوتلبية احتياجاتهم 

 .لتعلمهمة قرارات مناسب واتخاذ ذواتهم،تنمية قدرة المتعلمين على فهم  .6

 الدراسة:أهمية 

 أهميتهاتبرز حيث  والطالب،لفئة المعلمين  منها واالستفادةالتربوي وفي المجال التعليمي  الدراسةتبرز أهمية  

 حيث:للمعلمين والمعلمات من 

 .القائم على األنشطة العلميةمتمايز مساعدة معلمة الكيمياء في استخدام طريقة التدريس ال .1

ية لتفعيل المجتمعات المهنية التي تعطي فرصة إيجابية لإلعداد والتخطيط الجيد تشكيل فرق تعاون .2

  المتمايز.بطريقة التدريس 

 .ورفع التحصيل الدراسي المفاهيميلقياس عادات العقل واالستيعاب ات التحصيلية االختبارتقديم  .3
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يمكن أن يستفيد منه القائمون قائم على التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات بناء نموذج تدريسي  .4

 على العملية التعليمية.

 حيث:البحثية بالنسبة للطالب والطالبات من  الورقةكما تبرز أهمية 

المناسبة مما يسهم في تعميق المفاهيم  واختيار األنشطةعلى استخدام قائمة الوجبات الب تدريب الط .1

 المختلفة.م وتعديل التصورات الخاطئة وتطوير مهاراته

من الطالب في إعطائهم فرصة جيدة للتعلم بحسب التعلم  الخاصة وصعوبات االحتياجاتساعدة ذوي م .2

 احتياجاتهم.

طموح يساهم في و مثقف اعيوإعداد جيل  في 2232تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في  هميس .3

 .ر وطنه وبناءهيتطو

  :دراسةفروض ال

ومتغيرين  قائمة الوجبات المتمايز باستخدامالتدريس  وهوقل واحد حيث إن الدراسة اشتملت على متغير مست

تابعين هما أداء الطالبات في اختبار االستيعاب المفاهيمي وعمليات العلم، فقد تم صياغة الفروض الصفرية 

 :التالية

تجريبية بين متوسطي درجات طالبات المجموعة ال (α≤0.05)لة اتوجد فروق دالة إحصائياا عند مستوى د ال-1

 .المفاهيمي الختبار االستيعاب البعدي القياسوقريناتهن في المجموعة الضابطة في 

بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية  (α≤0.05)لة افروق دالة إحصائياا عند مستوى د توجد-2

 .البعدي الختبار عمليات العلمالقياس وقريناتهن في المجموعة الضابطة في 

 راسة:الدمصطلحات 

استعدادهم للتعلم وما  ومدى المتعلمين المعلوماتية، خلفيات وتنوع اختالف على التعرف هوالمتمايز:  التدريس

والتعرف على ميولهم  بشكل أفضل خاللها من يتعلمون التي التدريس طرق وما تعلمها؟ المواد التي يفضلون

م علي االستجابة لهذه المتغيرات من خالل تقديم محتوى يعمل المعل ثم ذكائهم، وأنواع تعلمهم واهتماماتهم وأنماط

عملية  هو المتمايز التعليم أن نقول لذلك المنهج بطرق متنوعة

واحد ويمكن  دراسي فصل في المختلفة المتعلمين وخصائص وصفات تقديمه وطرق المنهج محتوى بين قاربةم
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س أن على المعلم تطويع تدريسه تبعا لالختالفات بين القول بان التعليم المتمايز هو فلسفة تربوية تبنى على أسا

 .12المتعلمين 

الذي يهدف إلى رفع مستوى الطلبة الذين يواجهون مشكالت في التحصيل، وإنه  بأنه: التعليم 11وقد عرف 

سياسة مدرسية تأخذ في اعتبارها خصائص الفرد وخبراته السابقة وهدفها زيادة إمكانات قدرات الطالب وأن 

المعلمين من الطلبة، واتجاهات الطلبة نحو إمكاناتهم وقدراتهم.  هي: توقعاتة األساسية في هذه السياسة النقط

مسبقا اختالف  المعمر بأنه: تعلم يتوقع فيه المعلم الطالب يعرفهفهي سياسة لتقديم بيئة تعليمية مناسبة لجميع 

المكيف وفقا  بأنه: التدريس 12 وتعرفه االختالفالطالب ويخطط المعلم ألنشطة تعليمية تستجيب لذلك 

الحتياجات الطلبة ذوي التحصيل الدراسي المتشابه. ويتم التخطيط فيه وتنفيذ طرق متنوعة تتنوع فيه العملية 

التعليمية وهي األنشطة المصممة لتأكيد استخدام المهارات األساسية من أجل فهم أفكار ومعلومات ضرورية 

محددة. فة استجابات الطلبة من حيث التحصيل الدراسي بالنسبة لمعرفة أو مهارة وذلك من خالل توقعات ومعر

واستخدام طرق وأساليب متعددة لمواجهة االختالفات القائمة بين المتعلمين في  بأنه: ابتكارتعريفه  ويمكن

تيعاب واستخدام ذلك قدراتهم وميولهم واستعداد واحتياجاتهم التعليمية بحيث توفر لهم فرصا متكافئة للفهم واالس

في مواقف الحياة اليومية وتنمي في المتعلمين مهارات حياتية مثل تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة 

 واإليجابية.

عملية معرفية ذهنية واعية، يقوم فيها المتعلم بتوليد معنى أو خبرة مع ما يتفاعل معه  هو المفاهيمي:االستيعاب 

 13ة المباشرة للظواهر. من مصادر مختلفة من المالحظ

وتعرف الباحثة االستيعاب المفاهيمي إجرائيا بأنه عملية فهم واعي، يتم فيها اكتساب خبرة أو معلومة من مصادر 

المعلومات المختلفة واستخدامها في مواقف أخرى، من خالل التوضيح والتفسير والتطبيق، ويقاس إجرائيا 

الدراسة ألول ثانوي على مقياس االستيعاب المفاهيمي المعد في بالدرجة التي يحصل عليها طالبات الصف ا

 .الحالية

                                                           
 ( 25م ؛ ص 2112) كوجك ؛  11

  هـ(1135) عبيدات ؛ ابو السميد ؛  11

 ( 35هـ؛ 1131)الطويرقي ؛ 12

 ( 2113)فتح هللا ؛ 13
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قائمة من تسعة خيارات على األقل مقررة سلفا ا، إضافة إلى خياري إثراء أو أكثر للطالب  الوجبات:قائمة 

وهي  (،Anderson & Krathwohl, 2001وضعت بحسب المستويات المختلفة لمصفوفة بلوم المعدلة )

 العشاء.ثم على وجبة  الغداء،ليب تعلم عدة تتدرج مستوياتها مع انتقال الطالب من وجبة الفطور إلى تشمل أسا

أما إكمالها.  تحمل المنتجات كلها القيمة نفسها في إعطاء الدرجات وتتشابه في التوقعات المتعلقة بالجهد ووقت 

أو يمكن اختيار وجبة أخرى يدال منها  ،إضافيةأن تستخدم إلعطاء درجة  اإلثراء )الحلوى ، فيمكنخيارات 

 المعلم.بحسب تقدير 

فهي مواقف تعليمية توفر للتالميذ القيام ببعض التجارب أو التطبيقات داخل المعمل أو الفصل والتي تطلب من 

التالميذ القيام بأداءات وخطوات محددة ويتم تخطيطها بحيث تثير عقول التالميذ وتفكيرهم وتساعدهم على 

 .14اب مهارات البحث واالستقصاء " اكتس

التي تتطلب جهد مبذول من قبل المعلمة خالل  المتنوعةوتعرف الباحثة قائمة الوجبات بأنها األنشطة العلمية 

خطوات علمية من خالل مجموعة من اإلجراءات التي تثير اهتمام الطالبات  للدرس، يتضمن التخطيط والتنفيذ

إجرائيا بنمط األنشطة التي يقوم عليها أسلوب التدريس المتمايز  لوم، وتحددالعوتحسن من االستجابة لتعلم 

 الكيمياء.المستخدم مع طالبات الصف األول ثانوي من خالل تدريسهم محتوى مقرر 

 جميعهم، ومنالخاصة  االحتياجاتالصف الذي يضم الطالب ذوي  ويستفاليعرفه لوري  الشامل: كماالصف 

ضافة إلى الطالب إ ثانية،أو الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية لغةا ا  وثنائي اللغة ،لصفهم في المستوى العام ل

، علينا أن نأخذ في الحسبان فعندما نفكر في الصف الشامل واألجواء الفريدة من نوعها التي تحيط بهالموهوبين 

 نفسه.أوالا احتياجات طيف واسع من الطالب ضمن الفصل 

 :دراسةالحدود  

 يأتي:الدراسة الحالية بما تتحدد 

 هـ1441 -1442الفصل الدراسي الثاني من العام  طبقت الدراسة في :الزمنيةالحدود 

  بالطائف.الثانوية الثالثون تم تطبيق الدراسة في  المكانية:الحدود 

 . 28طالبات الصف األول ثانوي وعددهن ) :البشريةالحدود 

                                                           
 (2111)الدسوقي ؛ 11
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في زيادة  قائمة الوجبات في الصف الشامل باستخدام لمتمايزأثر تطبيق التدريس ا: الموضوعيةالحدود 

  .1)المفاهيمي ورفع التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء  االستيعاب

 السابقة:اإلطار النظري والدراسات المبحث األول: 

وبذلك تحقيق مخرجات تعليمية بإجراءات وعمليات وأدوات مختلفة  إلىنظام تعليمي يرمي  المتمايز:التدريس 

يجيات التي يتم من االسترات استراتيجيةالتدريس بالذكاء المتعدد التي تعد شكال من إشكاله أو  استراتيجيةيلتقي مع 

أن الطلبة يختلفون عن  ، أي16عملية تدريس للمتعلمين ذوي القدرات المختلفة للفصل الدراسي  . وهو15بها 

ال تالئم جميع المتعلمين وميولهم وقدراتهم ومواهبهم  طريقة تدريس واحدة السابقة، لذابعضهم في المعرفة 

 المتنوعة.

 المتمايز:األسس النفسية لتعلم 

 يتعلمون بطرق مختلفة. التالميذ- 1

 عند األفراد بدرجات متفاوتة. ويوجدمتنوع ومتعدد األنواع،  الذكاء- 2

 .البشري يسعى للفهم والوصول إلى معنى المعلومات التي يستقبلها المخ- 3

 التعلم بصورة أفضل في حاالت التحدي المناسب والمعقول. يحدث- 4

 اإلنسان دائما للنجاح والتميز. يسعى- 5

 االختالفات بين الفرد واآلخرين. تقبل- 6

 التربوية:األسس 

 يلي:من أهم األسس التربوية للتعليم المتمايز ما 

 يعطي األوامر للتنفيذ. اديكتاتوريهو منسق وميسر لعملية التعلم وليس د  المعلم- 1

 هو أهم محاور العملية التعليمية، والتعلم هو الهدف األساس للتدريس. المتعلم- 2

  على األفكار والمفاهيم الكبيرة أهم من كثرة التفاصيل التي ال تضيف قيمة علمية لعملية التعليم  التركيز- 3

إلى  المعلومات تحويل بمعنى معنى،ال وتكوين الفهم على المتعلم مساعدة إلى هٌدف التدريس-4

 .متعددةمواقف  في ويوظفها يستخدمها أن المتعلم يستطيع معرفة

                                                           
 ( 2116)عطية ؛  15

 ( 2111)السايح ؛ 19
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بحياة  ترتبط وال غير مترابطة مفتتة بمعلومات التلميذ مخ ملء إلى التعليم المتمايز يهدف ال-5

 .التعلم على ومؤشر كدليل االمتحان في المعلومات هذه استدعاء ثم التالميذ،

منهم  كل وميول قدرات وتعرف التالميذ، احتياجات اكتشاف وسيلٌة هو والمستمر الشامل ييمالتق-6

 وتحديد االختالفات بينهم لتوجيه التدريس لموائمة هذه االختالفات تعلمهم وأنماط

الدراسي يمثل مجتمعا بين أفراده اختالفات ولكنهم يعيشون في تكامل مع بعضه البعض تبعا للعمل  الفصل-7

 العمل،تباعد قدراتهم وميولهم ولهذا يعتمد تنويع التدريس على مرونة مجموعات  أومطلوب ومدى تقارب ال

 في ثنائيات أو أفراد أحيانا أخرى أوالفرصة للعمل في مجموعات مختلفة أحيانا  وإتاحة

تعلمهم  وأنماطف قدراتهم أهم أسس التعليم المتمايز المشاركة الفعالة وااليجابية للمتعلم فعلى التالميذ تعر من-8

والمشاركة في وضع األهداف في ضوء هذه الخصائص واالجتهاد في تحقيق تلك األهداف ثم تقييم انجازاتهم 

 المنشودة.ومدى تحقيقهم لألهداف 

 المتمايز:المبادئ األساسية للتعلم 

ا هذا النوع من التعليم في نشر هناك مجموعة من المبادئ التي ينطلق منها التعليم المتمايز كركائز يعتمد عليه

 كالتالي:فلسفته التدريسية وهي 

 المعلم فكرة واضحة لما هو مهم في المادة التعليمية لدى-1     

 المعلم الفروق بين الطالب ويعرفها ويبني عليها يعرف-2     

 متالزمان شيئانوالتعليم  التقويم-3     

 اتج واستجابة الستعداد الطالب وميله وأسلوبه التعليميالمعلم المحتوى والعملية والن يعدل-4     

 جميع الطالب في عمل مجدي يشارك-5     

 والمعلمون متعاونون في التعليم الطالب-6     

 الصف المتمايز هي تحقيق النمو األقصى وتحقيق النجاح أهداف-7     

 المتمايز:أهمية التعليم      

  حسي منطقي، اجتماعي، بصري، ثل: سمعي،ميراعي األنماط المختلفة للتعلم 

 يعمل التعليم المتمايز على مراعاة واشباع وتنمية الميول واالتجاهات المختلفة 

  التحدي عند التالميذ للتعلم مستوىيعزز مستوى الدافعية ويرفع 

  لدى المتعلمين من إبداعات عما ويكشفالتعلم المتمايز يساعد التالميذ على تنمية االبتكار 

 أثناء استخدام  استراتيجيةوم على التكامل بين االستراتيجيات المختلفة للتعليم من خالل استخدام أكثر من يق

 هذا النوع من التعليم
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  تبرز أهمية هذا النوع من التعليم من خالل تحقيقه لشروط التعلم الفعال وانه يسمح للتالميذ أن يتفاعلوا

 منتجات متنوعة إلىبطريقة متمايزة تقود 

 فتح فرص لجميع الطالب من خالل خبراتهم المتنوعة 

 17مساعدة المعلمين على التقييم بصورة جيدة وقياس مخرجات التعلم والتأكد من تحقيق األهداف المخطط لها  

 المتمايز:خطوات التعليم    

 تستهدف:أول خطوة من خطوات التعليم المتمايز هو إجراء عملية تقويم  القبلي: إن التقويم-1

 .حديد المعارف السابقةت -

 والمواهب.تحديد القدرات  -

 المالئم.تحديد الميول والخصائص الشخصية وتحديد أسلوب التعلم  -

 التاليين:على السؤالين  اإلجابة من خاللتحديد الخلفيات الثقافية  -

 ماذا يعرف كل طالب؟ 

  طالب؟ماذا يحتاج كل 

قواسم  لها كل مجموعة وتقسيمهم إلى مجموعاتقبلي في مجموعات في ضوء نتائج التقويم ال الطالب تصنيف-2

 الشخصية.من حيث أنماط  مشتركة

 التعلم.أهداف  تحديد-3

 المناسبة. صادر التعلم وأدوات التعليممالمواد واألنشطة التعليمية و اختيار-4

 المجموعات.البيئة التعليمية بطريقة تستجيب لجميع  تنظيم-5    

التعديالت لجعل االستراتيجيات تالئم هذا  وإجراءالتدريس المالئمة للطلبة أو المجموعات استراتيجيات  اختيار-6    

 التنوع.

 .األنشطة التي تكلف بها كل مجموعة تحديد- 7    

  :أشكال التعليم المتمايز     

 : يتخذ التعليم المتمايز أشكاالا متعددة منها

أن يقدم المعلم درسه وفق تفضيالت الطلبة وذكاءاتهم وتعني : وفق نظرية الذكاءات المتعددة التدريس-1

 .عةالمتنو

                                                           
 هـ(1135المهداوي ؛) 12



 

15 
 

يضيف بعض علماء النفس التربوي أنماط المتعلمين إلى: سمعي وبصري : التدريس وفق أنماط المتعلمين-2

وحركي، ويضيف بعضهم نمطاا حسياا. والتدريس وفق هذه األنماط شبيه بالتدريس وفق الذكاءات المتعددة، 

 . لقى الطالب تعليماا يتناسب مع النمط الخاص بهبمعنى أن يت

  : التدريس باستخدام نظرية الذكاءات المتعددة فعاليتها وصنفت إلى أثبتتو الدراسات توالت فقد

ويضم هذا الذكاء القدرة على بناء اللغة  .الذكاء اللغوي :هو القدرة على استخدام الكلمات شفوياا أو تحريرياا مثل1

 . ر المعلوماتواإلقناع وتذك

الرياضيات ويضم هذا الذكاء  في وهو استطاعة الفرد استخدام األعداد بفاعلية .الذكاء المنطقي الرياضي :2

 . الوضع في فئات التصنيف واالستنتاج والحساب واختبار الفروض

ون والخط والشكل .الذكاء المكاني :هو القدرة على إدراك العالم البصري المكاني بدقة وهو يتضمن الحساسية لل3

 . والمساحة ويضم القدرة على التصوير البصري البياني

األفكاروالمشاعرويضم  .الذكاء الجسمي الحركي :هو الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجسمه ككل للتعبير عن4

 .هذا الذكاء مهارات محدده كالتوازن والقوه والمرونة

 اإليقاعات وتمييزها وتحويلها والتعبير عنها..الذكاء اإليقاعي :هو القدرة على إدراك 5

.الذكاء االجتماعي :هو القدرة على إدراك مقاصد اآلخرين ودوافعهم ومشاعرهم والقدرة على التمييز بين 6

 . مختلف الشخصيات

وعي بدوافعه وحاالته والوهو معرفة الذات والقدرة على التصرف بما يتفق مع تلك المعرفة :.الذكاء الشخصي7

 .وتقديرها الذاتفهم نفعالية ورغباته والقدرة على اال

 العلمية الطبيعية ومراقبتها . بالظواهر والتجار.الذكاء الطبيعي : وهو فهم 8

راعى المعلم تنظيم المهام وتوزيعها وفق  يمكن اعتبار التعلم التعاوني تعليماا متمايزاا إذا: التعلم التعاوني -3

 .وافعهم ب ورغباتهم وداهتمامات الطال

 

المتمايز:بعض االستراتيجيات المناسبة في التعليم   

 استراتيجية التعليم التعاوني . .1

 تعدد اإلجابات الصحيحة استراتيجية .2

 دراسة الحالة استراتيجية .3

 قوائم الوجبات  استراتيجية .4

 المجموعات المرنة استراتيجية .5
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 حل المشكالت استراتيجية .6

  18شارك زاوج، فكر، استراتيجية .7

 ت مهمة لتطبيق التعلم المتمايز:مهارا

استخدام مستويات مختلفة من الصعوبة والتعقيد في األنشطة ومواقف التعلم والتي تقابل المستويات المختلفة  مهارة-1

 .الطالبلدى 

 تجاهها وتفاعلهم معهاالطالب التخيل المرتبطة بتصميم األنشطة والمواقف التعليمية المختلفة تخيل رد فعل  مهارة-2

 قبل البدء فيها.

 .الطالب التأمل المرتبطة بجميع مراحل عمليه التعليم وما يحدث في الفصل واكتشاف أعماق مهارة-3

 أمثل.ترشيد الوقت وتوظيفه توظيفا  مهارة-4

 ما يمكن. ألن يعطي أفضلطالب على المنافسة من أنفسهم بشكل ستثير كل  الطالب التعزيز وتشجيع مهارة-5

 عليم التقليدي والتعليم المتمايز: الفرق بين الت

 

 

                                                           
 (2112)كوجك ؛ 12
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 التعليم المتمايز التعليم التقليدي البند

 المعلم

يقدم المعلم في التعليم العادي مثيرا أو هدفا 

واحدا ويكلف الطالب بنشاط واحد ليحققوا نفس 

المخرجات فإذا أراد المعلم مراعاة الفروق 

الفردية فإنه يعمل على تقديم نفس المثير للجميع 

 ونفس المهمة ولكن يقبل منهم مخرجات مختلفة

 

أما إذا أراد المعلم تقديم تعليم المتمايز فإنه يقدم نفس 

 المثير ومهام متنوعة ليصل إلى نفس المخرجات

مراعاة 

 الفروق

أن التدريس التقليدي ال يعالج الفروق الفردية إال 

 إذا أصبحت مشكلة

 يجعلها التدريس المتمايز أساس للتخطيط 

 

 التقويم

عادة ما يتم التقويم في التدريس التقليدي في 

 نهاية التعلم لتحديد من تعلم

 

يكون التقويم مستمرا في التدريس المتمايز وتشخيصا 

 لمعرفة كيفية االستجابة لحاجة المتعلم

مخرجات 

 التعلم

التعليم العادي يهدف إلى الحصول على  أن

من مخرجات تعليمية واحدة من خالل مجموعة 

جميع  الموحدة معاألنشطة واإلجراءات 

 المتعلمين

يسعى هو أيضا إلى مخرجات تعلم واحدة ولكن من 

خالل مجموعة من األنشطة واإلجراءات المتنوعة 

والتي تختلف وتتنوع طبقا لما بين الطلبة من تمايز 

سواء كان ذلك في المعرفة والخبرات  واختالف

 السابقة والقدرات وأسلوب التعلم والمواهب أو الميول

تخطيط 

 الدرس

إن عملية تخطيط درس في التعليم العادي يتم 

من خالل وضع أهداف تعليمية واحدة 

 تدريس واحدة وأسلوب تقويم واحد واستراتيجية

 

لدرس أما في التعليم المتمايز فإن عملية التخطيط ل

تشمل أهداف تعليمية واحدة ومجموعة من 

واإلجراءات واألنشطة التعليمية  االستراتيجيات

 المتنوعة وكذلك فإن أساليب التقويم تتنوع تبعا لذلك
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 الشاملة:التدريس المتمايز باستخدام القوائم للفصول 

وفير بيئة تعلم قائم على االختيار، لتالتدريس المتمايز باستخدام القوائم للفصول الشاملة المعلمون في يهدف 

ستة أنواع مختلفة من القوائم، تسمح للطالب باختيار المنتجات المثيرة التي سيطورونها؛  الطالب وهناكمحورها 

 .حتى يتمكَّن المدرسون من تقويم ما تعلموه بدالا من استخدام الصيغة التقليدية الختبار الورقة والقلم

 

ا عدة من القو ائم متعددة المستويات من المتدنية والعادية، ومن عمر االلتحاق بالمرحلة المتوسطة، يمكن إن أنواعا

استخدامها في اختيار المنتجات المثيرة إلظهار تعلُّمهم بوضوح؛ أّما القوائم التي لها الصورة نفسها، ولكنها 

  .بسهولة موجهة نحو مستويات من القدرات المتفاوتة، فتسمح للمعلمين بتمايز التدريس

يتطلع الطالب بعد استخدام الخيارات اإلبداعية والصعبة الموجودة في قائمة الواجبات، وقوائم )تك ـ تاك ـ تو ، 

إلى تقاسم تطبيق معرفتهم  - ، وقوائم البيسبول، وقوائم عرض األلعاب82-52-22وقوائم الالئحة، وقوائم )

لى وجود مبادئ توجيهية محددة للمنتجات، وساللم التقدير ؛ من المكتشفة حديثاا على مدار العام، هذا باإلضافة إ

 . أجل تقويم مخرجات الطالب

 Mercer , Lane , Jordan , Allsoppعنه كل من ميرسر، لين ،وجوردان آلسوب ، وإيزل ) ما عبروهذا 

&  Eisele,1996  

 19  الفصل:عند تقييم اإلحتياجات في 

لذين مروا بخبرات كثيرة والذين اظهروا إتقاناا للمحتوى، يميلون أن يكون إن الطالب الموهوبين أكاديمياا، ا

ا عندما يعتمد التدريس على الحافة )الضمنية  للمتصل التدريسي. وفي المقابل فإن الطالب ذوي  أداؤهم جيدا

الب التحصيل المتدني )المعرضين للخطر، وذوي صعوبات التعلم، وذوي اإلحتياجات الخاصة األخرى ، والط

ا عنما يكون التدريس المقدم  ذوي الخبرات التعليمية المحدودة أو اإلتقان المحدود للمحتوى، يكونون أكثر نجاحا

ا، أما الطالب ذوو األداء األكاديمي المتوسط فيميلون إلى  ا وواضحا من طرائق التدريس  االستفادةغليهم صريحا

تبنى قرارات التدريس لمعظم الطالب على تقييم اإلحتياجات المتعددة التي تعالج الفروق الفردية؛ لهذا يجب أن 

 الفردية. 

تظهر داخل الصف الشامل  متناقضة، التيهذه الفروق، واالحتياجات التي غالباا ما تكون  بوجود االعترافإن 

 .الجميع احتياجاتعندما أن نحاول جعل واجب واحد أو مهمة واحدة فقط تناسب  اإلحباط،يمكن أن يؤدي إلى 
                                                           

 (11-6ص م؛ 2119)كتاب تدريس المتمايز باستخدام القوائم للفصول الشاملة ؛ 16
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أو مباشرة وصريحة  ضمنية،التي يمكن أن تكون  هناك عدد قليل من الدروس التقليدية الموجهة من قبل المعلم

األنشطة والقوائم في  اختيار أن أسلوب نفسه. غيروقائمة على اإلحتياجات الفردية كلها في الوقت  وواضحة،

من تلبية احتياجات مدى واسع من الطالب في  مكن المعلمينتي تالقرارات الاتخاذ ووتنفيذها الفصول الشاملة 

والحرية مما يجعلهم يصممون المنتجات التعليمية المتعلقة بهم معتمدين  باالستقالليةالطالب  رشعت لالفصل الشام

   منتجاتهم.ونجاحهم في تطوير على أنفسهم وتصوراتهم إلثبات تعلمهم 

على األقل  تسعة خياراتتتألف من فهي  الوجبات،ة القوائم وهي قائم هذه حدىإلخصصت الباحثة الدراسة 

المختلفة  المستوياتلقد وضعت هذه الخيارات بحسب  للطالب.إضافة إلى خياري إثراء أو أكثر  سلفاا،مقررة 

وهي تشمل أساليب تعلم عدة، تتدرج مستوياتها  (Anderson & Krathwohl ,2001)لمصفوفة بلوم المعدلة 

المنتجات القيمة نفسها في إعطاء  العشاء. تحملجبة الفطور إلى الغداء ثم إلى وجبة مع انتقال الطالب من و

الدرجات وتتشابه في التوقعات المتعلقة بالجهد ووقت إكمالها. أما خيارات اإلثراء )الحلوى  فيمكن أن تستخدم 

 إلعطاء درجات إضافية، أو يمكن اختيار وجبة أخرى بدال منها بحسب تقدير المعلم.

ا أو  ا واحدا موضوعات فقط بأهداف محددة فهي واضحة وسهلة الفهم  ثالثفمن أهم مزاياها أنها تتناول موضوعا

أنها تتسم بالمرونة بحيث يكون لدى الطالب خيار إتمام  الخاصة. كما االحتياجاتعلى الطالب وخاصة ذوي 

أنها سهلة التصميم  كما أفضل.يم بشكل ثالث منتجات باإلضافة إلى اإلثراء فهو اختياري يسمح بتعميق المفاه

 والتقسيم 

يتم تقييم المنتجات وتسجيل الدرجات من قبل المعلم في مدة زمنية قصيرة ومخصصة في الحصة الدراسية أو 

 أسابيع.إلى ثالثة  لمدة أسبوع

 اإلجرائي: اإلطار التطبيقيالمبحث الثاني: 

 منهج الدراسة:

 المنهج التجريبي من خالل تصميم مجموعتين هما: يةالحال ة في الدراسةحثاالب ستخدمت

وتم تدريسهن فصل تركيب الذرة  طالبة،  15المجموعة التجريبية: وتضم مجموعة من الطالبات البالغ عددهن )

 الوجبات.قائمة  باستخدامالمتمايز حيث تم تطبيق التدريس   1مقرر كيمياء )

وتم تدريسهن فصل تركيب الذرة  ،  طالبة13البالغ عددهن )وتضم مجموعة من الطالبات  الضابطة:المجموعة 

 االستراتيجيات.التدريس التقليدي واستخدام بعض    حيث تم تطبيق1مقرر كيمياء )
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 اآلتية:المتغيرات على شتمل التصميم التجريبي يوبذلك 

 التقليدية.لطريقة والتدريس با الوجبات،التدريس المتمايز باستخدام قائمة  في:متغيرات مستقلة وتتمثل 

  التصميم 1ويوضح الشكل رقم ) الدراسي،المفاهيمي ورفع التحصيل  االستيعاب في:متغيرات تابعة وتتمثل 

 الحالية:التجريبي للدراسة 

 

 

 

 

 

  1الشكل رقم )

 التصميم التجريبي للدراسة

 :عينة الدراسة

الثالثون بالطائف للفصل  الثانوية من مدرسةالبة ط  28وعددهن )تم اختيار طالبات الصف األول ثانوي 

 هـ.1441م/2222الدراسي الثاني لعام 

 الدراسة:التالي يوضح عينة   1) الجدول

   عينة الدراسة1جدول )

 حالة العينة العدد الفصل

 بعد التطبيق قبل التطبيق 15 1/1

1/2 13 

 

 

اختبار قبلي 

فصل ل

 تركيب الذرة

 المجموعة التجريبية

 المجموعة الضابطة

التدريس المتمايز 

 باستخدام قائمة الوجبات

 

 التدريس التقليدي

 

 بعدياختبار 

لفصل 

 تركيب الذرة
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 :دراسةالأدوات 

تعليم المتمايز القائم على األنشطة العلمية في تدريس وحدة دراسة الذرة ال استراتيجية*دليل المعلم الستخدام 

 ثانوي.بكتاب الكيمياء بالصف األول 

 للتدريبات.*كتاب الطالبة 

 *تصميم قائمة وجبات والتي تحتوي على مجموعة من األنشطة المختلفة.

األول ثانوي في الفصل الدراسي  بالصف  1كيمياء )في مقرر الذرة  والبعدي لفصل تركيب االختبار القبلي*

  االختبار:م ويتضمن 2222/ـه1441الثاني لعام 

والمستويات المعرفية المتوسطة  المعرفة ،*مستويات االستيعاب المفاهيمي وتضمن المستويات المعرفية الدنيا )

 )التطبيق .ومن المستويات العليا  واالستيعاب  )الفهم

 :دراسةالإجراءات   

 األنشطة علىباستخدام قائمة الوجبات المعتمدة  المتمايز التدريس لدراسة وإجراءاتخطوات بة الباحث تتقدم

مشرفات البرنامج الوطني لوحدة تطوير المدارس األستاذة من اإلفادة من خالل   ، و1)كيمياء قرر م العلمية في

للفصول  القوائمالمتمايز باستخدام  )التدريسبكتاب  االستعانةوسميرة محمد سليمان واألستاذة/ سلمي الثبيتي /

الدراسي  على حسب أنماطهم في بداية الفصل تم تصنيف الطالباتحيث ،  المراجعوبعض   الشاملة للعلوم 

شخصي و تأملي اجتماعي، سمعي، حركي، بصري، منطقي، ،لغوي ل ليسهل تطبيق قائمة الوجبات إلى:األو

ختلفة واألنشطة المناسبة لهم ثم إعادة توزيع وترتيب الطالبات في لمعرفة ما يميلون إليه في األنشطة الموذلك 

إخراج المنتجات  في ة مما يساعدالصف بناء على أنماطهم المختلفة بحيث أن كل مجموعه لديها أنماط مختلف

لتي تم االتجريبية  للمجموعة بعدي اختباروقبلي  اختبارقامت الباحثة بإجراء ثم . بطريقة جيدة ومبدعة التعليمية

وتنفيذ اختبار قبلي واختبار بعدي للمجموعة الضابطة  عليها،تطبيق التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات 

  عليها التي تم تطبيق التدريس التقليدي

لوحظ أن درجات الطالبات فيي  التالي:وقد تم عمل مقارنة من خالل الجداول المرفقة وقد أدت نتائج المقارنة إلى 

الضييابطة ار البعييدي للمجموعيية التجريبييية أعلييى ميين درجييات الطالبييات فييي االختبييار البعييدي للمجموعيية االختبيي

 :المجموعة الضابطة درجات   3والجدول ) المجموعة التجريبيةدرجات   2الجدول ) ويوضح
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   المجموعة التجريبية2ل )جدو 

 

 االختبار القبلي عينة البحث م

 للمجموعة التجريبية

االختبار البعدي للمجموعة 

 التجريبية

 الدرجة

 40 23 19 1الطالبة  1

 40 14 14 2الطالبة  2

 40 15 18 3الطالبة  3

 40 29 21 4الطالبة  4

 40 20 25 5الطالبة  5

 40 30 25 6الطالبة  6

 40 28 22 7الطالبة  7

 40 29 24 8الطالبة  8

 40 31 27 9الطالبة  9

10

22

0 

 40 31 27 12الطالبة 

 40 26 24 11الطالبة  11

 40 20 21 12طالبة ال 12

 40 24 22 13الطالبة  13

 40 25 17 14الطالبة  14

 40 27 23 15الطالبة  15



 

23 
 

 ةالضابط   المجموعة3جدول )
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رسم تخطيطي لدرجات المجموعة 

الضابطة
ا ختبار القبلي ا ختبار البعدي الدرجة

 

 

  االختبار القبلي عينة البحث  م

 

 الدرجة  االختبار البعدي

 40 22 18 1الطالبة  1

 40 28 21 2الطالبة  2

 40 23 22 3الطالبة  3

 40 19 16 4 الطالبة 4

 40 17 18 5الطالبة  5

 40 23 17 6الطالبة  6

 40 16 21 7الطالبة  7

 40 33 21 8الطالبة  8

 40 27 23 9الطالبة  9

 40 16 19 12الطالبة  10

 40 31 26 11الطالبة  11

 40 24 21 12الطالبة  12

 40 25 17 13الطالبة  13
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أن المتوسط للمجموعة التجريبية أعلي من المتوسط للمجموعة الضابطة بالتالي التالي   4) كما يوضح الجدول

 التالي:حسب الجدول  فان النتائج تعتبر ايجابية بعد تطبيق التدريس المتمايز

 مجموعة الضابطة  مقارنة بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات ال4جدول )

 متوسط المجموعة الضابطة  متوسط المجموعة التجريبية  عينة البحث  م

 20 21 1الطالبة  1

 24.5 14 2الطالبة  2

 22.5 16.5 3الطالبة  3

 17.5 25 4الطالبة  4

 17.5 22.5 5الطالبة  5

 20 27.5 6الطالبة  6

 18.5 25 7الطالبة  7

 27 26.5 8الطالبة  8

 25 29 9لبة الطا 9

 17.5 29 12الطالبة  10

 28.5 25 11الطالبة  11

 22.5 20.5 12الطالبة  12

 21 23 13الطالبة  13

 - 21 14الطالبة  14

 - 25 15الطالبة  15
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رسم تخطيطي للمقارنة بين متوسط درجات المجموعة 

التجريبية والمجموعة الضابطة

متوسط درجات المجموعة التجريية متوسط درجات المجموعة ال ابطة

 

 

 الدراسة:نتائج   

والمجموعة الضابطة في التحصيل من خالل العرض السابق يتضح أنه يوجد فرق بين المجموعة التجريبية  

 الوجبات.الدراسي )االستيعاب المفاهيمي وعادات العقل ، بعد استخدام التدريس المتمايز باستخدام قائمة 

 الدراسة:حيث نتج عن هذه 

التدريس المتمايز تم تطبيق  بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتييوجد فرق دال إحصائيا ا-1

تم تطبيق ودرجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي  عليهن،  1كيمياء )الفي مقرر  ام قائمة الوجباتباستخد

 البعدي.نتائج االختبار في عليهن التدريس التقليدي 

على   1) مقرر الكيمياءفي باستخدام قائمة الوجبات  المتمايزدريس الت بتطبيق دال إحصائيا ا  أثريوجد -2

 الصف األول ثانوي. طالبات ي لدىاالستيعاب المفاهيم

 االستيعاب المفاهيمي نه توجد فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة فيأ ومن خالل العرض السابق يتضح

باستخدام قائمة المتمايز دريس لدى طالبات الصف األول ثانوي بعد استخدام الت التحصيل الدراسيورفع 

 .  1) مقرر الكيمياءفي  الوجبات
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 البحث: وأسئلةومناقشتها في ضوء فروض  وتفسيرهاشة النتائج وتحليلها مناق 

االستيعاب المفاهيمي  من خالل العرض السابق يتضح انه توجد فروق بين المجموعة التجريبية والضابطة في 

ز المتماي دريساستخدام الت ثانوي بعدال األوللدى طالبات الصف  التحصيل الدراسي وعادات العقل وكذلك في

  . 1باستخدام قائمة الوجبات في مقرر الكيمياء )

 استراتيجية أن استخدام إلىنتائجها  أشارت  حيث 2229وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة البركاتي )

تنمية التحصيل والتواصل والترابط الرياضي عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق  علىالتعليم المتمايز يعمل 

  حيث أشارت نتائجها 2213تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة لطفي ) والتقويم، كماوالتركيب  والتحليل

 األسريةالواضح في تنمية مهارات الحياة  وأثرهالتعليم المتمايز  علىفعالية البرنامج القائم  إلىالتوصل  إلى

نتائجهما  أشارتحيث (Olson &Larsen) (2012)دراستي )وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة نتائج ،

 الرياضيات.التعليم المتمايز في التحصيل الدراسي في  استراتيجيةفاعلية التدريس الستخدام  إلى

ال إحصائياا يث أشارت نتائجها إلى وجود فرق دح 1434وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة المهداوي 

بعدي الختبار التدريس المتميز في التطبيق ال استراتيجيةاستخدام لصالح المجموعة التجريبية التي درست ب

 استراتيجيةالتحصيلي المعرفي عند مستوى التحليل والتركيب والتقويم مما يدل على األثر الواضح في استخدام 

د حيث أشارت نتائجها إلى وجو 2211تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة حسن ، كما  التدريس المتمايز

  بين متوسط درجات تالميذ مجموعة البحث في كل من التطبيقين 2021فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 فهم، )تذكرالقبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي بالنسبة لكل من التحصيل ككل وكل من مستوياته الستة 

المالحظة، ة من عملياتها الثمانية )ككل وكل عملي األساسيةالعلم  وعمليات تقويم  تركيب، تحليل، تطبيق،

 والمكانية واستعمال العالقات الزمنية  األرقام،واستخدام  ،واالتصال ،واالستنتاجوالتصنيف، والقياس، والتنبؤ، 

نتائجها إلى وجود فرق دال إحصائيا  تشارأحيث   2213) تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة السالمةو 

بيين لدرجات طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل المفاهيم بين المتوسطين الحسا

طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية والتي درست  يعزى إلىاالتجاهات العلمية  ومقياسالعلمية 

 .باستخدام األنشطة العلمية

فاعلية طريقة الويب  نتائجها إلىارت حيث أش  2213)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الرشيد 

منظور، ، اتخاذ التوضيح، التفسير، التطبيقكويست في تنمية االستيعاب المفاهيمي ككل وجوانبه الستة )

 الوجدانية، معرفتك القدرة الذاتية المشاركة
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ذات داللة  إلى وجود فروق أشارت نتائجها  حيث 2227وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الحصان )

وبين متوسط المجموعة الضابطة في  التجريبية تلميذات المجموعةبين المتوسط البعدي لدرجات  إحصائية

ومقياس االدراكات نحو بيئة  الثالثةاالستيعاب المفاهيمي الكلي وجوانبه  الكلي واختباراختبار مهارات التفكير 

 .التجريبية الصف الكلي وجميع أبعاده الستة وذلك لصالح المجموعة

المتمايز القائم على األنشطة العلمية يعمل كجسر بين الفجوات  التدريساستخدام بأن  هذه النتيجة وتفسر الباحثة

حيث يساعد المتعلمين جديدة إلى ذهن المتعلم  وتضيف مفاهيمفي للمتعلم رالموجودة في البناء المع المفاهيمي

ى تحقيق الدرجة القصوى من التعلم لجميع الطالب مع مراعاة والعمل عل ،واإلبداعي التأمليعلى التفكير 

  واالتجاهات.مختلف أنماط التعلم والميول والقدرات 

فالمناهج والنشاطات واالستراتيجيات التدريسية المبنية على احتياجات المتعلمين ، ينبغي أن تصمم بطريقة 

المختلفة بطريقة ميسرة وسهلة وبأسلوب تفاعلي  علمية مبتكرة تساعد الطالب على فهم وإدراك مفاتيح العلوم

مندمج ومنفتح على البيئة، وفي سياق معارف ومهارات المتعلم الحالية بحيث تتشكل لدى المتعلم مهارات نوعية 

أنه سيساعد على تحسين نتائج مخرجات التخصصات المختلفة كالعلوم والتقنية  يمتد أثرها في حياته اليومية، كما

وألن االبتكارات (William & Dugger,2013)الرياضيات، باستخدام نهج متعدد التخصصاتوالهندسة و

يحظى باهتمام المنظمات الدولية التي   STEMوالمخترعات الحديثة تتداخل فيها هذه التخصصات، فإن تعليم

 فالتدريس المتمايز . تسعى إلى تطوير مواردها البشرية في المجاالت التخصصية التي تدعم االبتكار والتنافسية

ربط خبرات  وتساعد على كسب المتعلمين نشاطاا وفاعلية تضفي الحيوية على عمل المعلم داخل الصفي

تحقق التطبيق الوظيفي للحقائق والمعلومات والمهارات  كما المتعلمين السابقة مما يعني استمرارية التعلم

 .المتعلموناألساسية التي يكتسبها 

 كالتالي:واجهت الباحثة العديد من الصعوبات في هذه الدراسة فكانت  :والتحدياتالصعوبات 

 عدم توفر األدوات والمواد والخامات الكافية إلجراء األنشطة المختلفة. .1

 التعليمية.التطبيقات  الستخدامالكافية للبحث وتقصي المعلومات أو التقنية عدم توفر األجهزة  .2

شطة وإتمامها وعمل تغذية راجعة لكل ما توصلت إليه الحصة غير كافي إلجراء األن يعتبر زمن .3

  ومعلومات.الطالبات من معارف ومفاهيم 
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 :دراسةالتوصيات 

 التالية:يمكن تقديم التوصيات  ةالحالي الدراسةنتائج  علىناء ب

يس المتمايز التي تسهم في نشر ثقافة التدرطوال العام والبرامج والدورات التدريبية للمعلمين والمعلمات  تقديم-1

 التعليمية.بين جميع عناصر المنظومة 

كيفية تطبيق التدريس  والمعلمات علىالمعلمين  تدريباختيار نخبة متميزة من المشرفين والمشرفات ل -2

 خاصة.الكيمياء عامة وقائمة الوجبات في تدريس العلوم  باستخدامالمتمايز 

ق التدريس لتطوير محتوى مقررات الكيمياء عقد ورش عمل مستمرة بواسطة خبراء المناهج وطر-3 

 .وتضمينها لالستراتيجيات والمداخل التدريسية الحديثة واألنشطة المختلفة التي تسهم في تفعيل التدريس المتمايز

كيفية توظيف المداخل واالستراتيجيات الحديثة  عنمجتمعات التعلم المهنية من خالل ورش عمل عقد  -4

ية مستوى االستيعاب المفاهيمي والعادات العقلية لدى الطالبات وأثره في رفع التحصيل بتنم واألكثر ارتباطا

 الدراسي مع مراعاة أنماط الشخصية المختلفة للطالبات.

اختيارعينة تجريبية من مدارس تطوير لتنفيذ هذا النوع من التعليم وقياس األثر والنتائج التي توصلت إليها -5

 التحصيل الدراسي للطالبات . الملموس في تغير الومدى 

 الدراسي.مستوى التحصيل  لرفع باستخدام األنشطة المختلفة في قائمة الوجبات طالبات الضعيفاتدعم ال-6

 الصف لزيادة االستيعاب المفاهيمي وخلق روح التحدي واإلبداع.حائط تثبيت نواتج التعلم المختلفة في -7

 

   التالية:سات البحوث والدرا إجراءوتقترح الباحثة  -

التعليم المتمايز القائم على األنشطة العلمية في تنمية االستيعاب المفاهيمي وعادات العقل لدى ذوي  أثر-1

 التعلم.صعوبات 

من خالل  والمعلماتمن وجهة نظر المعلمين  العلميةالتعليم المتمايز القائم على األنشطة  استراتيجية تقويم-2

 مفيدة.قياس األثر للوصول لنتائج مجتمعات التعلم المهنية و
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 تدريب الطالبات على فهم هذا النوع من التدريس القائم على األنشطة وفق أنماط الشخصية والذكاءات المتعددة-3

  والمنافسة.لخلق مزيد من التحدي 

عامة  العلومقائمة الوجبات في تدريس  باستخدامكيفية تطبيق التدريس المتمايز تدريب المعلمات والمعلمين - 4

 .وتدريس الكيمياء خاصة

، والتركيز على وليس المعلم في العملية التعليمية االرتقاء بطرق التدريس التي تجعل المتعلم هو المحور-5

واإلبتكار. اإلبداع حجيل يتصف برو إعدادوالمختلفة بناء المهارات   

ي تسهم في جودة لم والتقنية الحديثة التتتوفر لديها جميع أساليب ومصادر التع بيئة مدرسية محفزة بناء-6

.العملية التعليمية  

التعليم لذوي االحتياجات الخاصة، وتوفير الدعم المناسب لكل فئاته. شمول-7  

طفال وتفعيل والتوسع فيه، وتوفير الحضانات ورياض األ االبتدائيمرحلة فرص التعليم قبل  توفير-8

التعليم.ارتباطها مع منظومة   

:الخاتــمة  

الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ورحمته تغفر الذنوب والزالت، وبمنه وكرمه ترفع الدرجات. 

وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته الطاهرات، والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى 

 ، أما بعد:يوم تبعث البريات

ين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، وأول آية نزلت من القرآن الكريم كانت: يقول هللا تعالى: )يرفع هللا الذ

فريضة على كل مسلم ومسلمة  وبذلك يتضح لنا أن  العلم )اقرأ ، ويقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم: )طلب

 الم يدعونا إلى بذل الجهد واالهتمام بالتعليم للقضاء على الجهل ونشر العلم والثقافة بين صفوف األمةاإلس

المرتبطة بالتعليم، ولقد تأثرت كل عناصر  وشهدت السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة في ظهور المستحدثات

عرفة إلى مسهل لعملية التعلم، فهو يصمم بيئة الموقف التعليمي بهذه المستحدثات، فتغير دور المعلم من ناقل للم

التعلم ويشخص مستويات طالبه ويصف لهم ما يناسبهم من المواد التعليمية ويتابع تقدمهم ويرشدهم ويوجههم 

حتى تتحقق األهداف المطلوبة، فلم يعد الطالب متلقياا سلبياا، بل أصبح نشطاا إيجابياا، وأصبح التعلم متمركزاا حول 

 ال حول المعلم. المتعلم

https://www.benefitsginger.com/research-science-technology/
https://www.benefitsginger.com/research-science-technology/
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أثر تطبيق التدريس المتمايز باستخدام قائمة الوجبات في فقد تم والحمد هلل على توفيقه إنهاء الورقة البحثية في 

  لطالبات 1الصف الشامل في زيادة االستيعاب المفاهيمي ورفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الكيمياء )

باستخدام أدوات قياس علمية لقياس هذا األثر وتحديد منهج التجريبي حيث تبنت الدراسة الالصف األول ثانوي 

أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة ووضع تفسيرات منطقية لها وتدوين عدد من الصعوبات والتحديات التي 

ت واجهت الباحثة أثناء تطبيق الدراسة على عينة من الطالبات، مع رصد أهم التوصيات والمقترحات التي توصل

 لها الباحثة وتعميمها في الميدان التربوي إلثراء المعلمين والمعلمات بكل ما هو جديد ويعكس نواتج التعلم .

 سأل هللا تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.أ

 

 المراجع:  

، الدراسي جده . التدريس المتمايز وأثره على الدافعية والتفكير والتحصيل 2213حنان محمد. ) الطويرقي، -1

 خوارزم العلمية.

 . الجودة الشاملة والجديد في التدريس. عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع. 2229عطية، محسن علي ) -2

 للنشر . المناهج الحديثة وطرائق التدريس. عمان، دار المناهج 2229عطية، محسن علي ) -3

 والتوزيع.

. استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشر ٌن: دليل  2225)عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة.  -4

 للطباعة والنشر والتوزيع. بونوةالمعلم والمشرف التربوي. عّمان، دي 

 قرى.المكرمة، جامعة أم ال االلكتروني مكةالتعليم   2213)فايزة عبد السالم  بسيوني -5

 

في تحقيق بعض أهداف تدريس  الالصفيةفعالية األنشطة العلمية   .2212)أحمد عبد المجيد  الحمائل،أبو  -6

- 125 ،82ع  ،19مج  مصر، –مستقبل التربية العربية  جدة.لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في محافظة العلوم 

212.  

تقصائي في تدريس العلوم من أجل الفهم عند طالبات فعالية استخدام نموذج اس  .2226عطاء ) حمور،أبو  -7

  األردن. األردنية،الجامعة  ماجستير،رسالة  األساسي،الصف السابع 

فاعلية استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تدريس العلوم على تنمية االستيعاب   .2229) هدى،بابطين  -8

المؤتمر  المكرمة. مكةذات الصف الثالث المتوسط بمدينة المفاهيمي والتفكير العلمي والدافع لإلنجاز لدى تلمي
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الجمعية  مصر، يوليو، ،1569 – 1526 والمعاصرة،تطوير المناهج بين األصالة  والعشرون،العلمي الحادي 

  التدريس.المصرية للمناهج وطرق 

عادات العقل لدى . أثر استخدام التدريس المتمايز في تنمية التحصيل وبعض  2214مروة محمد ) الباز، -9

  .45-1  ،6) 17 مصر، –مجلة التربية العلمية  العلوم.متبايني التحصيل في مادة  االبتدائيةتالميذ المرحلة 

  العربي.دار الفكر  القاهرة: وتعميق،  الذكاءات المتعددة والفهم تنمية 2223جابر عبد الحميد ) جابر،-12

راتيجية تدريس قائمة على األنشطة العلمية في التحصيل وتنمية أثر استخدام است  .2226ميشيل ) حجازين،-11

جامعة عمان العربية للدراسات  دكتوراه،االتجاهات العلمية لدى طلبة المرحلة االساسية في األردن. أطروحة 

 األردن. عمان، العليا،

في تنمية التحصيل  التقويم  / االستجابة / )البدايةفاعلية استراتيجية   .2228)ليلى عبد هللا  الدين،حسام -12

للجمعية وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في مادة العلوم "، المؤتمر العلمي الثاني عشر 

  42-1ص ،4/8/2228-2/8القاهرة من  شمس،جامعة عين  والتأثر،المصرية للتربية العلمية والواقع المجتمعي 

استراتيجية مقترحة قائمة على التفاعل بين األنشطة العلمية  فاعلية  2211سعيد محمد صديق ) حسن،-13

لدى التالميذ الصم بالصف الثالث  األساسيةوخرائط التفكير في تحصيل مادة العلوم وتنمية عمليات العلم 

  .775-717 ،3، ج146ع  مصر، -األزهر  )جامعة  التربية،كلية  التربية،مجلة  المهني. اإلعدادي

 دار الكتاب الجامعي  )العين: 1ط واالستيعاب،المناهج المتعددة والطريق الى الفهم   ،2226) محمد، حسين،-15

فاعلية نموذج أبعاد التعلم في تنمية بعض مهارات التفكير واالستيعاب المفاهيمي في   2227أماني ) الحصان،

كلية التربية للبنات األقسام  كتوراه،درسالة  االبتدائية.العلوم واإلدراكات نحو بيئة الصف لدى تلميذات المرحلة 

 الرياض  األدبية،

استخدام التدريس المتمايز على التحصيل الدراسي في مقرر اللغة  أثر ـ .ه 1433)الحليسي ، معيض حسن -16

 المكرمة،مكة  القرى،جامعة أم  التربية،كلية  ماجستير،رسالة  االبتدائياإلنجليزية لدى تالميذ الصف السادس 

 السعودية.مملكة العربية ال

درجة ممارسة معلمي العلوم بالمرحلة الثانوية للتعليم المتمايز من  هـ .1434)عبد هللا معيد عوده  الخالدي،-17

المملكة العربية  المكرمة،مكة  القرى،جامعة أم  التربية،كلية  ماجستير،رسالة  التربويين.وجهة نظر المشرفين 

  السعودية.

أثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل وفق نظرية كوستا في التفكير   .2225)لد محمد خا الرابغي،-18

جامعة البلقاء  ماجستير،رسالة  السعودية.على دافعية االنجاز لدى طالب الصف األول الثانوي بالمملكة العربية 

  األردن. التطبيقية،
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الويب كويست في تدريس العلوم على تنمية فاعلية طريقة   .2213)منيرة بنت محمد فهد  الرشيد،-19

-15 ،191 التدريس،دراسات في المناهج وطرق  المتوسط.االستيعاب المفاهيمي لدى تلميذات الصف األول 

64.  

فاعلية التعليم المتمايز في تحسين مستوى الدافعية نحو تعلم العلوم لدى   .2215)خالد محمد  الرشيدي، -22

  .54-1 ،1ج ،163ع مصر، – األزهر )جامعة  التربية،كلية  التربية،مجلة  االبتدائية. التالميذ الصم بالمرحلة

المعرفي في تنمية االستيعاب المفاهيمي في الفيزياء  ما وراءفاعلية نموذج دورة التعلم   .2226إيمان ) الرويثي،

كلية التربية للبنات  كتوراه،درسالة  الثانوي،ومهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى طالبات الصف الثاني 

  الرياض. األدبية،األقسام 

فعالية استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية التحصيل الدراسي والمهارات   .2213)سودان أحمد  الزعبي، -21

 ،128)العدد  الكويت،االجتماعية لدى تالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المرحلة المتوسطة بدولة 

 ول .األالجزء 

الرياض  التقييم. التطبيق، التخطيط، القضايا، المفهوم، اإللكتروني،التعلم   2225حسن حسين ) زيتون، -22

  للتربية.الدار الصوتية 

دار الفكر  القاهرة، العلوم، تدريس،االتجاهات الحديثة في   :2221)مصطفى عبد السالم  السالم،عبد  -23

 العربي 

فعالية برنامج قائم على األنشطة العلمية  م . 2224)عبد هللا علي ومحمد  د،محمعبد المجيد ممدوح  -24

اإلثرائية في تنمية المفاهيم والسلوكيات البيئية وبعض العمليات العقلية لدى األطفال الفائقين بمرحلة ما قبل 

  .155-129 ديسمبر، عدد، ،7مجلد  العليمة،مجلة التربية  المدرسة،

النشاط التعليمي الحر لنوادي العلوم على تنمية مهارات التفكير العلمي  أثر م . 2222) أشرف نبوي عبده، -25

 .المنوفيةجامعة  التربية،كلية  منشورة،رسالة ماجستير غير  اإلعدادية،والمهارات العلمية لدى تالميذ المرحلة 

ريطة المفاهيمية في الفهم استخدام استراتيجية التعلم التعاوني والخ أثر م . 2222)حيدر  عبيدات، -26

 األردن. األردنية،الجامعة  ماجستير،رسالة  العلوم،المفاهيمي لطلبة الصف السابع األساسي في مادة 

عمان مركز  والعشرين.استراتيجيات التدريس في القرن الحادي   .2227)سهيلة  السميد،ذوقان وأبو  عبيدات،

  التفكير.ديبونو لتعليم 

 األردن. والتوزيع،دار المناهج للنشر  التدريس،المناهج الحديثة وطرائق   2229)ي محسن عل عطية، -27

برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في مواقف حياتية في  أثر  2225) الغني.أميمة محمد عبد  عمور، -28
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ة الدراسات التربوية مقدمة لكلي ماجستير،رسالة  األساسية.تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة 

 العليا.جامعة عمان العربية للدراسات  العليا،

مجلة  العلوم،في التحصيل في مواد  وأثرهام  األنشطة الالمنهجية 2222)نضال شعبان  مصطفى، -29

  .149-121 ،64العدد  التدريس،دراسات في المناهج وطرق 

تخدام استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية اس أثر هـ . 1434)فايز محمد عبد الكريم  المهداوي، -32

مكة  القرى،جامعة أم  التربية،كلية  ماجستير،رسالة  الثانوي.التحصيل لمقرر األحياء لدى طالب الصف الثاني 

 السعودية.المملكة العربية  المكرمة،

Brock, D. (2013). Differentiating Instruction With Menus for the Inclusive 

8). Science Scope, 36(6), 98.-assroom: Science (Grades 6Cl  

 ترجمة محمود محمد الوحيدي.

 


