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 ممخص ال
ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى " اثر أستراتيجية التعميـ المتمايز في دافعية طالبات الصؼ 

ولتحقيؽ ىدؼ البحث وضعت الباحثة ثمانية فرضيات صفرية خضعت ، الخامس األحيائي "
التجريبي لممجموعتيف المتكافئتيف )مجموعة تجريبية، ومجموعة ضابطة(، لمتجريب، باختيار التصميـ 

ذات االختباريف القبمي و البعدي، واختارت الباحثة عينة الدراسة بصورة قصدية مف )ثانوية الموصؿ 
لمبنات( التابعة لممديرية العامة لتربية نينوى لتكوف مجااًل لتنفيذ التجربة وبمغ عدد طالبات عينة 

طالبة في كؿ مجموعة مف المجموعتيف، وقد كافأت الباحثة بيف ( 57( طالبة بواقع )77البحث)
طالبات  المجموعتيف)التجريبية والضابطة( احصائيًا باستعماؿ مربع كاي و االختبار التائي في 
المتغيرات اآلتية: ) التحصيؿ الدراسي في مادة االحياء لمصؼ الخامس االحيائي لمعاـ الدراسي 

، العمر الزمني لمطالب محسوب باألشير، مستوى التعميمي لاَلباء ،المستوى (0202-0200)
التعميمي لؤلميات ،التكافؤ في المعدؿ العاـ( ولـ تكف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 المجموعتيف في ىذه المتغيرات. 
ية لمموضوعات وكاف وبعد أف حددت الباحثة المادة التعميمية ، سعت إلى صياغة األىداؼ السموك

 ( ىدفًا سموكيًا، وأعدت الخطط التدريسية لكمتا المجموعتيف.47عددىا )
ولتحقيؽ ىدؼ البحث واختبار فرضياتو تطمب مف الباحثة اعداد اداة البحث وىي مقياس الدافعيو 

درجة ( فقرة ذي البدائؿ الثالثو )درجو كبيره ،درجو متوسطة ، 44والذي تكوف بصيغتو النيائية مف )
( ، وتـ 7.874%(مف ارآء الخبراء وبمغ معامؿ الثبات )85ضعيفة ( وقبؿ المقياس بنسبة اتفاؽ )

 استخراج القوة التمييزية .
وقامت الباحثو بتدريس المجموعتيف بنفسيا، وطبقت الباحثة ادوات بحثيا في الفصؿ الدراسي األوؿ 

،  spssًا استعممت نظاـ الرـز االحصائية عمى طالبات مجموعتي البحث. ولمعالجة البيانات إحصائي
 وقد أظيرت النتائج ما يأتي :
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يوجد فرؽ ذات داللة إحصائية في )الدافعية( البعدي لممجموعتيف )التجريبية، الضابطة( ولصالح ــ *
 المجموعة التجريبية، وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة .

 التوصيات منيا: وقد اوصت الباحثة بمجموعة مف
ضرورة إستعماؿ إستراتيجية التعميـ المتمايز في تدريس مواد العمـو عامة ومادة االحياء بصورة  -1

 خاصة ،ألف ىذه االستراتيجية اسيمت في تحسيف دافعية طالبات الصؼ الخامس االحيائي لمتعمـ .
لمتمايز في برامج طرائؽ تدريس إدخاؿ استراتيجيات حديثة في التدريس ومنيا استراتيجية التعميـ ا-2

 العمـو العامة التي تدرس لطمبة أقساـ كميات العمـو في كميات التربية والتربية االساسية.
 واقترحت الباحثة مجموعة مف المشاريع البحثية المستقبمية منيا:

 وضع برنامج لتنمية دافعية التعمـ وميارات التعمـ واالستذكار لدى الطالبات. -*
Abstract  

 The current research aims to identify “the effect of the differentiated 

education strategy on the learning motivation of the biological fifth grade 

students ” 

 To achieve the goal of the research, the researcher developed three null 

hypotheses that were subjected to experimentation, by choosing the 

experimental design for the two equivalent groups (experimental group and 

control group), The same pre and post tests, and the researcher deliberately 

chose the study sample from (Mosul High School for Girls) affiliated with 

the General Directorate of Nineveh Education to be an area for implementing 

the experiment. Between the students of the two groups (experimental and 

control) statistically by using the chi-square and the t-test in the following 

variables: (the academic achievement in biology for the fifth grade biology 

for the academic year (2021-2022), the chronological age of the students 

calculated in months, the educational level of the fathers, the educational 

level of the mothers, the equivalence There were no statistically significant 

differences between the two groups in these variables . 

After the researcher identified the educational material, she sought to 

formulate the behavioral objectives of the subjects and their number was (40) 

behavioral objectives, and prepared the teaching plans for both groups. (44) 

items with three alternatives (high degree, medium degree, weak degree) and 

accepted the scale with an agreement percentage (85) from the opinions of 

experts, and the reliability coefficient reached (0.874), and the discriminatory 

power was extracted. Research in the first semester on the students of the two 

research groups. In order to treat the data statistically, the statistical packages 

system (SPSS) was used, and the results showed the following : 

 There is no statistically significant difference at the level of significance 

(0.05) between the experimental and control groups for the post motivation 

scale.1  
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.There is no statistically significant difference at the significance level (0.05) 

between the pre and post application of the experimental group on the 

motivation scale.2 

.There is no statistically significant difference at the significance level (0.05) 

between the pre and post application of the control group on the motivation 

scale .3 

 The researcher recommended a set of recommendations, including:  

. The necessity of using the differentiated education strategy in teaching 

science subjects in general and biology in particular, because this strategy 

contributed to improving the motivation of fifth grade biology students to 

learn .1 

. Introducing modern strategies In teaching, including the differentiated 

education strategy in the programs of general science teaching methods that 

are taught to students of the departments of science faculties in the faculties 

of education and basic education.2 

 The researcher suggested a set of future research projects, including : 

. Develop a program to develop learning motivation, learning skills and recall 

for students  

 الفصل االول
Problem of the Research       مشكمة البحث : أوال  

: كثرة عدد   ثؿتواجو العممية التعميمية بشكؿ عاـ العديد مف المشكالت والمعوقات م
استخداـ المختبرات  ندرةالطالب داخؿ الصؼ، وقمة استخداـ الوسائؿ التعميمية وكذلؾ 

ى الى التأثير واالكتفاء بطرؽ التدريس التقميدية واعتبار الطالب متمقي فقط ، مما اد ،
 (.45: 2718)آؿ بطي وسعد ،. يـسمبا عمى التحصيؿ الدراسي ل

ومف خالؿ خبرة الباحثة المتواضعة في مجاؿ التدريس في المدارس المتوسطة    
والثانوية الحظت طرائؽ التدريس المستخدمة في تدريس مادة االحياء ىي الطرؽ 

اف ىذه الطريقة ال تتالئـ مع جميع التقميدية التي يكوف فييا المتعمـ ىو المتمقي و 
مستويات الطمبة فبعضيـ يفضؿ الكالـ والحفظ والبعض االخر يفضؿ التجريب واالخر 
يجمع في تعممو بيف النمطيف ،ونتيجة لذلؾ فأف اغمب الطالبات لدييف مشكالت في 

( في دراسة المادة او حضور تحصيؿ مادة االحياء وليس لدييف الرغبة )الدافعية
باإلضافة إلى ذلؾ فإنو ال يمكف أف تحدث أية عممية تعمـ ما لـ تتوفر في س، الدر 

المتعمـ عوامؿ وشروط وقوى تدفعو وتوجيو نحو التعمـ وطمب التحصيؿ الدراسي ، 
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وىذه القوى إما أف تكوف داخمية أو خارجية فقد تكوف عامال داخميا نابعا مف المتعمـ أو 
تعرؼ بالدافعية لمتعمـ ، وىذه األخيرة شرط أساسي خارجية تدفعو لمتعمـ ، وىي ما 

يتوقؼ عمييا تحقيؽ األىداؼ التعميمية في مجاالت التعمـ المتعددة ، فالدافعية لمتعمـ 
حالة مميزة مف الدافعية العامة ، تشير إلى حالة معرفية داخمية عند المتعمـ تدفعو 

حدد واالستمرار فيو حتى يتحقؽ لالنتباه إلى الموقؼ التعميمي واإلقباؿ عميو بنشاط م
 ( . 2772التعمـ ) قطامي وعدس ، 

ومف ىنا انطمقت فكرة البحث في استخداـ طريقة تدريسية تصمح لتعميـ الطالبات بكافة 
 مستوياتيف وتتالئـ مع ميوليف ورغباتيف وانماطيف في التعمـ.

ىا في حؿ مشكالت وارتأت الباحثة استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز لتجريب اثر 
 التحصيؿ لدى الطالبات ولربما في زيادة دافعيتيف نحو التعمـ .

 وتتمخص مشكمة البحث الحالي بالسؤاؿ االتي :
ىؿ ىناؾ اثر ألستراتيجية التعميـ المتمايز في تحصيؿ الطالبات لمادة االحياء    

 وتنمية دافعيتيف لمتعمـ؟
 اىمية البحث ثانيُا:

اف التطور الذي يشيده العالـ في المجاؿ التكنولوجي يتطمب منا العمؿ عمى قدـ و 
ساؽ لمحاؽ باالمـ المتطورة و مسايرة تطورىا و ال يتـ ذلؾ اال مف طريؽ التقدـ العممي 
و التكنولوجي , فضال عف اف التقدـ في ىذيف المجاليف يضع عمى عاتؽ التربية 

 (.   41: 2773)الموجي,         الى الطمبة .  المسوؤلية في ايصاؿ ما ىو جديد
مما جعؿ عصرنا يختمؼ عف الماضي مف حيث سرعة التطور والتغيير في مجاالت 

ادى ذلؾ الى اف يحتاج معاصروه الى تربية خاصة تتالئـ وطبيعة التغيرات التي  ،كافة 
 (11،ص2711تحدث فيو.)اشتيوه وآخروف،

ر المجتمعات وايجاد االفراد القادريف عمى والف لمتربية دورا ميما في تطوي
التفوؽ واالبداع في عصر يتعاظـ فيو التطور يوما تمو االخرى لمعظـ مجاالت الحياة , 
اذ اصبح التحدي واضحا لمفرد مف حيث اكتساب المعمومات والميارات والقيـ والمبادئ 

 ( 3:  2717التي تمكنو مف مواكبة ىذا التطور.                     )زامؿ ,
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وتيدؼ التربية الحديثة إلى تربية الطالب تربية متكافئة جسميا وعقميا مف خالؿ 
التعرؼ عمى األساليب التعميمية وطرائؽ التدريس التي تؤكد ذاتية الطالب في الحصوؿ 
عمى الخبرات والمعارؼ التي يييئيا لو الموقؼ التعميمي الذي ينقؿ محور االىتماـ مف 

الطالب لتحقيؽ األىداؼ المطموبة مف خالؿ االىتماـ باالبتعاد عف أساليب المدرس إلى 
التمقيف التي يتحدد فييا الطالب باستقباؿ المعمومات مف غير تفاعؿ معيا.)عبد  

 (2778:157الرحمف،
ونتيجة لذلؾ تقع عمى التربية مسؤلية ميمة ،وىي مواكبة ذلؾ التطور الكبير مف خالؿ 

قادرة عمى مواكبة التطور العممي والتقني المتواصؿ اعداد مالكات بشرية 
ومسايرتو،والقادرة عمى التكيؼ بنجاح مع  التغيرات المتسارعة التي تفرض عمى 
ثارة دافعيتيـ، وذلؾ  المجتمع ،والعمؿ عمى تنمية خبرات االفراد وصقؿ مواىبيـ وا 

وحية والعقمية والجسدية بأعداىـ إعدادًا شامال متكاماًل ومتوازيا في الجوانب جميعيا)الر 
واالجتماعية( لكي اليطغى جانب عمى اخر ،فيكونوا اعضاء نافعيف ألنفسيـ وسعداء 
في حياتيـ، ولذلؾ تشيد التربية اىتماما كبيرا عالميا وتطورا مستمرا نحو االفضؿ ، 
ة وكذلؾ تمعب التربية دورا ميما في حياة الشعوب جميعيا المتقدمة منيا والنامية. )الحيم

،2773:18) 
واىتمت التربية الحديثة بالمتعمـ وجعمتو مادتيا, فمـ يتحدد دورىا بزيادة المعمومات ونقؿ 
المعرفة فقط , بؿ ىدفت الى تعميـ الطمبة كيؼ يفكروف , وكيؼ يتعمموف , ال تعميميـ 

 1999كيفية حفظ المفردات والكتب الدراسية مف دوف ادراكيا واالفادة منيا)الحيمة ،
:265) 
كما تعمؿ عمى اتاحة جميع الوسائؿ التي تمكف  االفراد مف سد حاجاتيـ وزيادة  

رفاىيتيـ ومعرفة حقوقيـ و ممارساتيـ،وال يمكف لمتربية اف تحقؽ اىدافيا اال مف خالؿ 
قنوات، أىميا المدرسة التي تعد مؤسسة اجتماعية انشاىا المجتمع لتجعؿ مف افراده 

االشتراؾ في شتى النشاطات االنسانية , وبذلؾ تسيـ  اعضاء صالحيف ,كما تسيـ في
في تجديد الحياة مف طريؽ ما تركو لنا الماضي مف ارث ثقافي وتسيـ ايضا في 

 (. 116:  2771تطوره.)الخولي ، 



 هـ4443-و  2022. نسُت  3انثبًَ يهحق  انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعتيجهت انذراسبث انًستذايت . انسُت ان

 

 
2283 

وتعد المدرسة احدى مؤسسات المجتمع الخدمية الرئيسة والمؤىمة ,كما تعد الحمقة الثانية 
 ( 67: 2712ماؿ وتصحيح وتنسيؽ.)بريخ، بعد االسرة وتعد اداة استك

فالميمة االساسية لممدرسة ىي تحسيف تعمـ الطمبة وتبني مكونات تدريسية واضحة 
لتمبية ىذه الحاجة كالتواصؿ واستعماؿ اساليب فاعمة ولتوفير التغذية الراجعة واظيار 

 (  31:  2778المرونة واالستجابة     ) الياشمي والدليمي، 
لذي يواجو المدارس اليوـ ىو كيؼ تستطيع اخراج قدرات جميع المتعمميف اف التحدي ا

رغـ اختالؼ كؿ طالب عف غيره ،كذلؾ قدرات المتعمميف واىتماماتيـ ودوافعيـ مختمفة 
،فتقديـ التعميـ المتمايز ليـ يعتمد عمى ضرورة معرفة كؿ طالب وعمى قدرة المدرس 

طالب فميس ىناط طريقة واحدة  عمى معرفة إستراتيجيات مالئمة لتدريس كؿ
 (. 117:2713لمتدريس)عبيدات وسييمة، 

ولـ تعد العممية التعميمية امرا يسيرا لمف لو القدرة عمى حفظ كـ مف  المعمومات اف 
يدخؿ الصؼ الدراسي ويمقييا عمى الطمبة , فقد اصبحت العممية التعميمية بحاجة الى 

 (  185: 2774)محمد،                            التخطيط.         الكثير مف
المنيج المدرسي مف اىـ مكونات النظاـ التربوي الي مجتمع بشري فعميو تعتمد ويعتبر 

المؤسسات التعميمية في بموغ اىداؼ المجتمع و بيا ترسخ  قيـ المجتمع و مبادئو 
موغ رغباتيـ و واىدافو  مستعممة ما يممكوف مف قدرات عقمية و بدنية مف اجؿ ب

 ( 17:  2779طموحاتيـ ) الياشمي وعطية، 
لذا وجب اف تكوف بيف المنياج والتربية والمجتمع عالقة جدلية تؤمف حالة االنتماء   

بيف االنساف والمتعمـ والبيئة االجتماعية والثقافية التي يعيش فييا ليحقؽ صدؽ االنتماء 
اة وىذا اسمى اىداؼ التربية في والمعاصرة التي بدورىا توفر التكيؼ مع الحي

 (33: 2777المجتمعات المعاصرة.)الخوالدة ،
وتعد مناىج العموـ ذات أىمية كبرى وتؤدي دورا رئيسيا في التقدـ واالزدىار في شتى  

المجاالت التي تيـ األفراد والمجتمعات ، إذ اف ازدىار أية أمة مف االمـ وتطويرىا 
مى نظاميا التعميمي ، وال غرابة أف نجد كؿ بمد مف وتقدميا يقـو بالدرجة األولى ع

البمداف يتولى مف حيف الى آخر اجراء تحديثات واصطالحات لنظامو التعميمي التربوي 



 هـ4443-و  2022. نسُت  3انثبًَ يهحق  انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعتيجهت انذراسبث انًستذايت . انسُت ان

 

 
2284 

فقد بذلت  جيود كبيرة لتطوير ىذه المناىج وتحسينيا واصالح التعميـ والتعمـ فييا بدءًا 
لوسائؿ التعميمية المناسبة ليا وانتياء مف أىدافيا ، ومرورًا بمحتواىا وأساليب تدريسيا وا

 ( 294:  2719بتقييـ مخرجاتيا التعميمية المختمفة . ) القشي وخطابية ، 
وتأتي االىمية الكبيرة لطريقة التدريس ألنيا تعد عنصرا مف عناصر المنيج ومكونًا 
ؿ رئيسيًا مف مكونات االستراتيجية، وتعد حمقة الوصؿ التي يصمميا المدرس لمتواص

بيف المتعمـ والمنيج , وعمييا يتوقؼ الى حد كبير نجاح المنيج ولمطريقة خطوات 
 (.       342:  2779)عطية،            .تتكامؿ مع بعضيا لتحقيؽ التعمـ 

اف لطريقة التدريس اثرا واضحا و ممموسا في تحقيؽ ما تيدؼ اليو التربية لذلؾ يجب 
ؿ يتعداه الى االلماـ بطريقتو واسموبو وشخصيتو عمى المدرس اف ال يمـ بمادتو فحسب ب

وعالقتو مع الطمبة , وميما كاف غزيرا بالمعمومات اال انو يجب اف يكوف لو طريقة 
 (. 19:  2779ناجحة اليصاؿ المعمومات الييـ .                   ) فرج، 

في تحديد وجمود دور المعمـ  والتعميـ الفعاؿ ال يتبع طريقة واحدة بعينيا حتى اليقع
ودور المتعمـ وال يفرض مف التعميـ استراتيجية تحدد مزايا انشطة تتبع نظرية تربوية 
واحدة وتمنع المرونة المطموبة لواجية المواقؼ المتعددة والفروؽ الفردية المختمفة بيف 

مف يحبذ  المتعمميف فيناؾ مف الطمبة مف يفضؿ المثيرات السمعية عمى البصرية ومنيـ
العمؿ الفردي عمى االنضماـ لمجموعة لذا لـز استخداـ انشطة مختمفة تسترعي االنتباه 
وتساعد في تعمـ اكبر عدد مف الطمبة وتستوعب بعض الفروؽ الفردية بينيـ )عيسى ، 

2711  :5 .)  
وفي اآلونة األخيرة برزت الكثير مف استراتيجيات وطرائؽ حديثة في التدريس تيتـ 

رس والطالب ، ومف ىذه الطرائؽ واالستراتيجيات الحديثة التي يجدر لممدرسيف بالمد
اإلحاطة بيا واستعماليا مع طالبيـ ىي : ) استراتيجية التعميـ المتمايز ( التي تراعي 
الفروؽ الفردية لمطالب ، وبذلؾ فيي تساعد الطالب عمى تحسيف ما يتعممو ) حمداف ، 

2718  :187  )  
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ناف عمى أف الطمبة يختمفوف ويتمايزوف في جوانب كثيرة وتحت مؤثرات واليختمؼ اث
وعوامػؿ متعػددة ، ومف ىذه الجوانب االستعداد والميػوؿ واالىتمامات والقدرات ، ومف 
ىذا المنطمؽ ظير مفيػوـ جديد لمتعميـ والتعمـ ، أال وىو التعميـ المتمػايز والذي يسميو 

 (  68:  2712س أو التػدريس المتبػايف . ) الحميسي ، بعػض التربوييف تنويػع التػدري
وىدؼ ىذا النوع مف التعميـ الى التنويع في التدريس داخؿ الغرفة الصفية ليس فقط مف 
باب التغير في روتيف الحصة كما يعتقدوف بعضيـ ولكف األساس ىو أف الطالب 

وىناؾ نمط ثالث ) مختمفوف أنماط تعمميـ فمنيـ  ) السمعي ( واآلخر ) حركي ( ، 
بصري ( ، أي أف خمفيات الطالب ومستوى معيشتيـ االقتصادية واالجتماعية مختمفة ، 
كذلؾ أنماط الذكاء التي يحممونيا تكوف مختمفة ، وأيضًا ىنالؾ الكثير مف العوامؿ التي 
تميز بيف الطالب ، والتي تستدعي قياـ المدرس بالتنويع في األنشطة التي يستعمميا 

صفو الدراسي ، مما يؤدي إلى مزيد مف المتعة واإلثارة العقمية والمعرفية لدى  داخؿ
 ( 27:  2718الطالب. ) أمبوسعيدي ، 

وقد اكدت البحوث والدراسات انو كمما زادت معرفة المعمـ لمفروؽ الفردية بف الطمبة 
العمؿ سيؿ عمبو تدريبيـ  وتوجيييـ نحو تحقيؽ االغراض التربوية المختمفة فطبيعة 

المدرسي تقتضي مف المدرس اف يتعامؿ داخؿ الفصؿ الدراسي مع طمبة يتباينوف تباينا 
شاسعا في درجة نموىـ في كؿ جانب مف جوانب الشخصية فاالختالؼ بيف الطمبة في 
القدرات العقمية ىو اختالؼ في درجة وجود ىذه الخصائص وىذه القدرات .) الزعبي , 

2713  :121 ) 
س اليقتصرعمى نقؿ المعارؼ و المعمومات الى اذىاف المتعمميف ولكف عميو لذا دورالمدر 

تعدي ذلؾ إلى توجيو المتعمميف ومراعاة طبيعتيـ وما بينيـ مف فروؽ فردية.) الطناوي 
 ،2711  :167  ) 

و تمؾ الفروؽ تبدو بصورة جمية في الجانب العقمي و القدرات الخاصة و االستعدادات 
العموـ االمرالذي يقتضي مف المدرس ضرورة مراعاة تمؾ  و السيما عند تعمـ

االختالفات بيف المتعمميف اثناء قيامو بالتدريس ،و مف الخطأ اف يخاطبيـ المعمـ 
 ( 36:  2711بأسموب واحد أو بطريقة ثابتة .              ) المشيداني ، 
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تمايز ليـ يعتمد عمى بما اف لمطمبة قدرات مختمفة واىتماـ و دوافع فاف تقديـ تعميـ م
ضرورة معرفة كؿ طالب و عمى قدرة المعمـ عمى معرفة استراتيجيات مالئمة لتدريس 

(  177:  2779كؿ طالب ليس ىناؾ طريقة مثمى  لمتدريس ) عبيدات و السميد , 
تصمح لكؿ الطمبة والمواد الدراسية والمواقؼ التعميمية لكف ىناؾ بعض االسس التي 

 ريقة التدريس الناجحة ومنيا :يجب توافرىا في ط
( أف تستند الطريقة إلى إيجابية المتعمـ ونشاطو ، وتنمي فيو االعتماد عمى النفس 1

 والثقة بيا .
( أف تراعي الفروؽ الفردية بيف الطمبة ، ألف طريقة التدريس الجيدة ىي التي تتنوع  2 

 ( 289:  2711خبراتيا لتالءـ مع ىذه الفروؽ . ) الطناوي ، 
اف تأخػذ بالترتيب المنطقػي فػي عػرض المادة ، كالتػدرج مػف المعمػوـ إلػى (  5  

المجيوؿ ، ومف السيؿ إلى الصعب ،ومف المحسوس إلى المعقوؿ ، ومف البسيط إلى 
 المركب ، ومف المحدد لممبيـ .

( أف تستند إلى طرائؽ التعمـ وتستفيد مف قوانينػو فػي التدريس ، مثؿ التعمـ بالعمؿ ، 4
 (183:  2711) الخزاعمػة وآخروف ، وبالمالحظة ، وبالمشاىدة ، وبالتجربة والخطأ . 

 ( . 2:0:  2777( أف تكوف مالئمة لتحقيؽ أىداؼ الدرس . ) دروزة ، 5
ذ مكانتيا في السياسات التعميمية لمدوؿ المختمفة منذ وقد بدأت فكرة تنويع التدريس تأخ

فقد اكدت عمى ىذا النوع مف التدريس عدد مف المؤتمرات العالمية كانت  1989عاـ 
، ثـ تاله المؤتمر العالمي لمتربية الذي عقد في  1989اوليا وثيقة حقوؽ الطفؿ عاـ 

ميـ لمتميز والتميز إذ اوصت جميعيا بالتع 2777جوميتياف ثـ مؤتمر داكار عاـ 
لمجميع، فقد ظيرت انعكاسات توصيات تمؾ المؤتمرات بصورة مباشرة عمى العممية 
التعميمية سواء أكاف ذلؾ مف ناحية المحتوى التعميمي او مف ناحية طرائؽ التدريس 
بحيث يتمكف جميع الطمبة مف تعميـ يتالئـ مع خصائصيـ ،واف يحقؽ لكؿ منيـ 

 (12: 2778اطار امكاناتيـ وقدراتيـ.)كوجؾ وآخروف، اقصى درجات النجاح في
لذا فنحف نحتاج الى تنويع طرائؽ واساليب التدريس في اي موقؼ تعميمي وفي اي 

فالبد مف فصؿ مف الفصوؿ الف الصؼ الواحد يضـ طالب مختمفيف في القدرات ،
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تساب تعمـ االىتماـ بطرائؽ واساليب واستراتيجيات التدريس الحديثة التي تزيد مف اك
المفاىيـ بصورتيا الصحيحة  ، وليس ثمة طريقة تدريس أفضؿ مف غيرىا الف كؿ 
طريقة تستند إلى أسس فكرية ونظرية، وطرائؽ التدريس الجيدة قادرة عمى تحقيؽ 
األىداؼ التربوية والتعميمية، واف تثير دافعية المتعمميف وتتيح ليـ الفرصة الستخداـ 

ا فيي تعد األسموب الرئيسي في إحداث التعمـ، واألداة الميمة وسائؿ ومواد تعميمية، لذ
 (76:ص2714التي تحكـ بيا عمى أي مادة )زاير واخروف،

فالتعميـ المتمايز يقتضي استخداـ طرائؽ تدريس متمايزة فيقوـ المدرس بموجبو بتكميؼ 
ف يتعمـ عف المتعمميف بأنشطة يمارسونيا بأساليب مختمفة فمنيـ مف يتعمـ ذاتيا ومنيـ م

طريؽ المشروعات وغيرىـ يتعمـ بالممارسة العممية ،ويتميز التعميـ المتمايز بتنويع 
غناء البيئة التعميمية بيا ألختالؼ المتعمميف في نظرتيـ لتمؾ المصادر  مصادر التعمـ وا 
فمنيـ مف ينجذب لممصادر السمعية واخر لمصادر بصرية وغيره لمصادر حركية 

قدرات وتفاعميـ معيا االمر الذي يقتضي تنويع تمؾ المصادر واثراء بسبب اختالفيـ بال
 (457:2779بيئة التعمـ تمبيًة لتبايف المتعمميف في االستجابة ليا.)عطية،

تسميط الضوء عمى التدريس المتمايز مف قبؿ كاروؿ توممينسوف التي تعد مف  وقد تـ
*التدريس المتمايز* فقد  اىـ وابرز الخبراء بيذا المجاؿ ساعد عمى بمورة مصطمح

ذكرت في كتبيا في مواقع كثيرة اف المعمميف قد يستعمموف فعال التدريس المتمايز لكنيـ 
قد اليكونو مدركيف لذلؾ ، لذا قامت بوضع االسس والمبادئ لمتدريس المتمايز مع 
االستشياد بأمثمة حية مف المعمميف والمعممات في انحاء الواليات المتحدة كافة في 

( لغة واحدى تمؾ 14كتبيا ، وحسب ماذكر في موقعيا فأف كتبيا قد ترجمت الى) 
المغات ىي المغة العربية ، والتزاؿ توممينسوف تعمؿ مع المعمميف الذيف ييدفوف الى 
تطوير التدريس المتمايز مف اجؿ االستجابة ألحتياجات  الطمبة في الصفوؼ غير 

المتحدة وخارجيا ايضا، وقد استمرت المؤتمرات المتجانسة، في مختمؼ انحاء الواليات 
المؤكدة عمى ضرورة استعماؿ التدريس المتمايز الى يومنا ىذا ، ومنيا المؤتمر الذ عقد 
في شيكاغو عف التدريس المتمايز وكذلؾ المؤتمر الدولي المنعقد في جنيؼ عاـ 

اكد في دراسة حديثة الذي عقدتو المنظمة الدولية لمتربية والعمـ والثقافة الذي  2774
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اجراىا مكتبيا استنادا لمتقارير الوطنية المقدمة مف الدوؿ االعضاء بمناسبة انعقاد الدورة 
السابقة لممؤتمر الدولي لمتربية، اكدوى مراعاة االحتياجات  التربوية كعامؿ مشجع عمى 

ميـ ىو التغيير، ووجوب ايالء اىمية لمجموعة مف االىداؼ منيا : االعتراؼ بأف التع
حؽ مف حقوؽ االنساف ، وزيادة الميارات الفردية لمطمبة وقدرتيـ عمى االختيار )المركز 

 (.16: 2774الدولي لممؤتمرات،
ويساعد التعميـ المتمايز عمى التركيز في األفكار والميارات األساسية في كؿ مجاؿ مف 
مجاالت المحتوى والقدرة عمى االستجابة لمفروؽ الفردية بيف الطالب ، فطالب الصؼ 
ف كانوا في السف نفسو يمكف أف يختمفوا إلى حد كبير في حياتيـ وظروفيـ  الواحد وا 

دادىـ لمتعمـ ، وىذا اإلختالؼ يكوف لو تأثير كبير عمى وتجاربيـ الماضية ، واستع
 (scot,2012:2).تعمميـ

فإذا أراد المدرس مراعاة الفروؽ الفرديػة فػي التدريس اإلعتيادي فأنػو يقػدـ المػادة 
التعميمية نفسيا لمجميع والميمة نفسيا ولكنو يقبؿ منيـ مخرجات مختمفة ، ففي ىذه 

مك انات الطالب فيـ ال يستطيعوف الوصوؿ جميعًا إلى النتائج الحالة يراعي قػدرات وا 
والمخرجات نفسيا ؛ ألنيـ متفاوتوف في قدراتيـ ، أما إذا أراد المدرس تقديـ تعميـ 
متمايز فأنو يقدـ المادة الدراسية نفسيا ومياـ متنوعة ليصؿ إلى المخرجات نفسيا ، 

مختمفة تناسب اىتماماتيـ وقدراتيـ وىنػا يكػوف قد درس الجميع والدرس نفسو بأساليب 
 (2716:179وميوليـ المختمفة . )عبيدات وسييمة ، 

بأف التعميـ المتمايز يستند بشكؿ كبير إلى دراسات (  0222ولقد أشارت ) توممينسوف  
الذكاء التي إجراىا مجموعة مف عمماء التربية وعمـ النفس ، التي خمصت إلى مجموعة 

يا أف الذكاء متعدد األوجو وليس شيئًا واحدًا ، كما أوضحت ىذه مف النتائج الميمة ومن
األبحاث والدراسات أف الخاليا العصبية ) النورونات ( تنمو وتتطور عندما تستعمؿ 
بشكؿ نشط ، لكنيا تضمر عندما ال يتـ استعماليا ، وتتنبأ أبحاث الدماغ بأف دماغ كؿ 

رسيف أف يتيحوا فرصًا عديدة لمطالب طالب فريد بذاتو ، وبالتالي يتعيف عمى المد
 (Tomlinson,2001:47)المتخمفيف لفيـ المعمومات واألفكار.
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كما أكدت نتائج التجارب التي قاـ بيا ) ميشيؿ جازينج ( ) أف الدماغ يقسـ عمى 
قسميف مستقميف في وظائفيما ومتحديف مف حيث التركيب والبناء ، فقد بينت ىذه 

يف يستخدموف الجانب األيمػف مػف الدماغ ، أو الجانب التجارب أف األشخاص الذ
أليسر لمدماغ عمى حد سواء يعالجوف المعمومات بشكؿ مختمؼ عف بعضيـ ، التالي 

 (         67:ص2777يحتاجوف لتقنيات ) استراتيجيات ( مختمفة لتعمـ اإلبداع . )نوفؿ،
بيرة بمفيوـ التعميـ و تعد األبحاث التي أجريت عمى الدماغ ونتائجيا ذات صمة ك

( " بأف ممارسة التمايز بشكؿ قوي عمى أبحاث  2777المتمايز ، ولقد ذكرت ) كويزي 
الدماغ ، ففي الصؼ المتمايز يقوـ المدرسوف فيو بتدرج الدروس ، إذ تقابؿ مستويات 
االستعداد عند طالبيـ ، وىـ بذلؾ يزيموف الممؿ واألحباط التي قد تصاحب عمميات 

ولقػد أكػدت أبحػاث الدماغ بػأف الدماغ البشػري يعمػؿ باالنتباه لممعمومات ذات  التعمـ ،
  (koeze,2007:21)المعنى " .

وترى الباحثة اف استخداـ التعميـ المتمايز مف االساليب الضرورية في التعميـ النو 
يراعي التبايف واالختالؼ بيف المتعمميف مف حيث االستعدادات والقدرات والميوؿ 

 واالىتمامات.
وتعد مادة العموـ مف أىـ دعائـ التطورات العممية والتكنولوجية بما تضمنو مف معرفة 
عممية وأنشطة ، ليا دور ميـ في تكويف الفرد المنقؼ عمميًا والذي يعد مف أىـ أىداؼ 

 ( 18:  2719تعمـ العمـو في العصر الحديث . ) ابو حاصؿ ، 
ة في البرنامج الدراسي لممتعمـ ، وعميو فال بد لمدرس ويحتؿ تدريس العموـ مكانة رفيع 

العموـ بشكؿ عاـ ومدرس األحياء بشكؿ خاص االنتقاؿ بالعممية التربوية مف التعميـ 
الى التعمـ ، ومف المعرفة الى التفكير و تطبيؽ استراتيجيات وطرائؽ تدريس نشيطة 

لتفكير مف خالؿ تييئة وفعالة ، تسيؿ تعمـ المتعمميف ، وتساعدىـ عمى البحث وا
مواقؼ تمكف المتعمميف مف اكتساب المعارؼ و الحقائؽ والمعمومات العممية بعيدًا عف 

 ( 2:  2716التمقيف والحفظ . ) طو ، 
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( إلى أف أحد األىداؼ التي يسعى تدريس العموـ الييا ىي  2711واشار الشحري )  
لبنيتو المعرفية مستثمرًا امكانيات عقمو إعداد متعمـ قادر عمى بناء المعرفة بنفسو وفقًا 

الذىنية كميا ، ومبتعدًا عف تمقي المعرفة بشكؿ مجزاء و اختزانيا لوقت الحاجة معبرًا 
عف رأيو باستقاللية ، ممتمكا ميارات التفكير المتنوعة لمتواصؿ مع العالـ و تفعيؿ 

 (   13:  2711األداءات الذىنية بطريقة ايجابية.) الشحري ، 
تشكؿ الدافعية ممتقى اىتماـ جميع العامميف في العممية التربوية مف طمبة ومعمميف و 

ومرشديف ومديريف ، وكؿ مف لو عالقة أو صمة بالعممية التعميمية ، حيث القت 
الدافعية اىتمامًا كبيرًا مف قبؿ العديد مف الميتميف في مجاالت عمـ النفس ، وتعد 

لة عف اختالؼ مستويات النشاطات التي يظيرىا الدافعية مف أىـ العوامؿ المسؤو 
الطمبة نحو المواد الدراسية ، والنشاطات المدرسية المختمفة ، كما يشكؿ انخفاضيا 
عائقًا رئيسًا لمتعمـ . وتظير أىمية الدافعية مف الوجية التربوية مف حيث كونيا ىدفًا 

يد اىتمامات معينة لدييـ ، تربويًا في ذاتيا ، فاستثارة دافعية الطمبة وتوجيييا وتول
تجعميـ يقبموف عمى ممارسة نشاطات معرفية وعاطفية وحركية خارج نطاؽ العمؿ 
المدرسي وفي حياتيـ المستقبمية ، فيي مف أىـ األىداؼ التربوية اليامة التي ينشدىا 
أي نظاـ تربوي . كما تتبدى أىمية الدافعية مف الجانب التعميمي كونيا وسيمة يمكف 

داميا في سبيؿ انجاز أىداؼ تعميمية معينة عمى نحو فعاؿ ، وذلؾ مف خالؿ استخ
اعتبارىا أحد العوامؿ المحددة لقدرة الطالب عمى التحصيؿ واإلنجاز ، فالدافعية توجو 
انتباه الطالب إلى بعض النشاطات دوف أخرى ، وىي عمى عالقة بحاجاتو فتجعؿ مف 

تحثو عمى المثابرة والعمؿ بشكؿ نشط وفعاؿ بعض المثيرات معززات تؤثر في سموكو و 
. ويمكف أف تعد دراسة الدافعية أساسا لمتنبؤ في أداء األفراد المباشرة منو وغير المباشرة 

   (2771)توؽ محي الديف واخروف، ، حيث تمعب الدافعية دورا بارزا في التعمـ الصفي
يؿ والتعمـ أمر ميـ ، فيو كما أف الوقوؼ عمى طبيعة مفيوـ الدافعية وعالقتو بالتحص

يساعد المعمميف عمى فيـ بعض العوامؿ المؤثرة في أداء طالبيـ ، فالدافعية حالة 
، راره وتوجييو نحو تحقيؽ ىدؼ معيفداخمية لدى الفرد تستثير سموكو وتعمؿ عمى استم

فاستثارة دافعية الطالب وتوجيييا ، تجعميـ يقبموف عمى ممارسة نشاط معرفي ووجداني 
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وحركي حتى خارج المدرسة وفي حياتيـ المستقبمية ، لذا فالدافعية تعد ، األىداؼ 
 ( . 2717التربوية اليامة ا التي يسعى إلييا أي نظاـ تربوي ) بقيعي ، 

ويمكف القوؿ إنو إذا أريد لمتعمـ أف يحدث فالبد لنا مف فرد مشحوف بالدافعية )  
 (. 2712الخوالدة ، 

 (الى اف لمدافعية مجموعة مف الخصائص منيا : 2777ميد) ويشيرالزغموؿ والمحا
تكتسب الدافعية مف الخبرات التراكمية لمفرد ، مما يؤكد عمى أىمية الثواب والعقاب  -1

 في أحداث تغير في سموؾ المتعمـ وتعديمو وبنائو أو إلغائو . 
الدافع لمتعمـ ال تعمؿ الدوافع بمعزؿ عف غيرىا مف الدوافع األخرى ، فقد يكوف  -2

 ( ، 27:  2775إرضاء الوالديف وقد يكوف القبوؿ جماعي) الخوالدة ناصر ، 
 الدافعية ىي قوة ذاتية داخمية .  -3 
 تتصؿ الدافعية بحاجات الفرد .-4 
كما تمعب الدافعية لمتعمـ دوار حاسما في عممية التعمـ ، إذ ال يمكف أف يحدث التعمـ  

فع المتعمـ نحو التعمـ . وىذا ما أكده جيتس بقولو : " تعتبر إال بوجود دافع يساىـ في د
 ( ،  45:  2771الدافعية الشرط الوحيد الذي ال يتـ التعمـ إال بيا " ) عبد الخالؽ ، 

لذا ينبغي لممعمميف أخذىا بعيف االعتبار عند التخطيط لعممية التدريس وتنفيذىا ، ففي 
التربية مف بينيـ : جانيو وبرونر وأوزيؿ وكيمر ىذا الصدد أي العديد مف عمماء النفس و 

وسكاندوار وريغميوث عمى الدافعية وكيفية إثارتيا لدى التالميذ والحفاظ عمييا لما ليا 
مف أىمية في زيادة مثابرتيـ وتحقيؽ النجاح إذ يرى بعض العمماء أف ضعؼ التحصيؿ 

قدرة المتعمميف عمى لدى بعض التالميذ وفشميـ الدارسي ليس بسبب عدـ كفاية أو 
التعمـ أو بسبب ضعؼ قدارتيـ العقمية ، ولكف بسبب غياب الدافعية لدييـ ، ) الزغموؿ 

 ( 177:  2777والمحاميد ، 
والدافعية لمتعمـ ليست في مجمميا ذاتية ، أي تعتمد عمى تمميذ فقط ، ولكف مف الميـ  

مف الضروري المساىمة  أف يكوف ىناؾ قدر ميـ ومناسب مف الدافعية الخارجية ، أي
في الفعاؿ ، بؿ وأكثرىا فعالية في إحداث التعمـ . تكويف دوافع التالميذ ، فإف ميارة 

 (  176:  2779إستثارة الدافعية لدى التالميذ تعد مف أىـ ميارات التدريس ) عطوة ، 
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مف  فالدافعية تمعب دوار حاسما في التعمـ بنوعييا الداخمي والخارجي ، إال أف كثيرا
الدارسات أثبتت أف الدافعية الداخمية أكثر أثرا وأشد قوة في استمرار السموؾ التعميمي 
مف الدافعية الخارجية ، كوف اتجاىات االولى ترتبط بحاجات وقيـ واىتمامات ، فيي 

 (  499:  2773تترؾ أثرا اعمؽ.) سميـ ، 
اف المرونة فرصة نادرة ولما كانت المرحمة االعدادية  مرحمة مرنة مف مراحؿ النمو ف

صالح ما اعوج منو في المراحؿ السابقة . ) عبيد،   ( 49: 1986لمنمو وا 
حيث يكوف الطالب في المرحمة االعدادية قادرًا عمى تحمؿ المسؤلية اكثر ،ويمكنو  

كذلؾ تحديد اىدافو لمحياة المستقبمية ،إذ تعد المرحمة االعدادية )احدى مراحؿ الدراسة 
اـ التعميمي في العراؽ(المبنة االساسية في البناء العممي لمطالب ،كونيا في سمـ النظ

تؤثر في توجيو مسيرتو التعميمية الالحقة، لذا فعمينا اف نوجو جؿ اىتمامنا نحو ىذه 
المرحمة التي يشعر الطالب فييا بالنضج واإلستقرار فتزداد عنده القدرات المفظية 

كية ويبدو عميو حب االبتكار واإلبداع وينمو لديو والعقمية والبصرية والسرعة االدرا
 (27: 2711التفكير البصري وتزداد قدرتو عمى التحصيؿ.)عبدالرضا،

ولممرحمة االعدادية أىمية خاصة إذ تعد اإلنطالقة الحقيقية نحو التخصص لمدراسة  
ـ التي العممية ،لذلؾ أكدت أىداؼ التدريس ليذه المرحمة أف يحقؽ الطالب ربطا لممفاىي

يدرسيا بواقع حياتو اليومية المجتمعية واكسابو منيجية التفكير العممي واالنتقاؿ مف 
 ( 5:  0229) محمد وآخروف ،  .التعميـ المعتمد عمى الحفظ إلى التعمـ الذاتي

 ثالثًا: ىدفا البحث :                                              
 ييدؼ البحث الحالي لمتعرؼ  الى:

 " اثر استخداـ التعميـ المتمايز في تنمية دافعية  طالبات الصؼ الخامس االحيائي." 
 رابعا: فرضيات البحث:

( بيف 7.75ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ): الفرضية االولى-1
 المجموعتيف التجريبية والضابطة لمقياس الدافعية البعدي.

( بيف 7.75يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ) ال:الفرضية الثانية-2
 التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية عمى مقياس الدافعية .
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( بيف 7.75اليوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ): ةفرضية الثالث-3
 التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة عمى مقياس الدافعية .

 حدود البحث خامسا:
 يتحدد البحث الحالي بطالبات الصؼ الخامس االحيائي في مدينة الموصؿ .-1
 2722-2721الفصؿ الدراسي االوؿ ،لمعاـ الدراسي -2
كتاب مادة االحياء المقرر مف قبؿ وزارة التربية العراقية ،تأليؼ )أ.د.حسيف عبد  -3

بد رضا البكري، أ.ـ.د. مازف المنعـ داود ،أ.د. نصر فرحاف عبد اهلل ، أ.د. نيمة ع
 ( 2718نواؼ عبود ، رابحة اسماعيؿ الشاىيف ، حسيف عمي احمد:

 الفصميف ) االوؿ، الثاني( مف كتاب االحياء المقرر لمصؼ الخامس االحيائي.-4
 سادسًا : تحديد المصطمحات: 

Differntited   instructionالتعميم المتمايز         -اوال 
 عرفو كؿ مف: 

 :)2012 (Heaco1- 
ىو تغيير في وتيرة مستوى ، ونمط التدريس الذي يوفره المعمـ استجابة الحتياجات او  

                                                             Heacox،2012:5) اسموب او  اىتمامات المتعمميف الفردية.   
 (:2115محمد )-2

انو مدخؿ تدريسي يقوـ عمى اجراء تعديالت احد عناصر التدريس )المحتوى أو 
االجراءات أو المنتج( وفقًا لمصادر التنوع داخؿ كؿ متعمـ في الفصؿ الدراسي مف 

 (28: 2715حيث )ميولو أو استعداداتو أو برفيؿ التعمـ الخاص بو( )محمد،
 التعريف االجرائي: 

يشيرالتعميـ المتمايز الى مجموعة مف الخطوات واالجراءات التي تعرفو الباحثة اجرائيًا : 
 تيدؼ الى رفع مستوى تحصيؿ الطالبات وانماطيف في التعمـ .

Motivation              الدافعية  :      -خامسا 
 عرفو كؿ مف

 (: 1999قطامي)  -1
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ىي الحالة الداخمية او الخارجية لدى المتعمـ التي تحرؾ سموكو واداءه وتعمؿ عمى 
 ( 1999استمراره وتوجييو نحو تحقيؽ ىدؼ او غاية محددة.) قطامي،

 2-(: 2118ثائر احمد غباري) 
ىي حالة خاصة مف الدافعية العامة تشير الى حالة داخمية عند المتعمـ تدفعو الى 

تعميمي واإلقباؿ عميو بنشاط موجو واالستمرار فيو حتى يتحقؽ االنتباه لمموقؼ ال
 (2778:27التعمـ)غباري ثائر احمد،

 3( 2111بمحاج فروجة)-
نجاز االعماؿ الصعبة والتغمب عمى العقبات  ىي الرغبة المستمرة لمسعي الى النجاح وا 

 (17: 2711بكفاءة وبأقؿ قدرة وبأفضؿ مستوى مف التعمـ )بمحاج فروجة،
 ريف االجرائي: التع

تعرفو الباحثة اجرائيًا بأنيا الطاقة الداخمية والخارجية لدى الطالبات التي تدفعيف لمتعمـ 
ويقاس بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة عمى مقياس الدافعية الذي اعدتو الباحثة 

 ليذا الغرض.
دادية ىف شريحة مف طالبات المرحمة االعسادسًا:طالبات الصف الخامس االحيائي:

فضمَف دراسة المواد العممية االحيائية كؤلحياء والكيمياء بداًل مف المواد التطبيقية حيث 
يؤىميف ذلؾ مف القبوؿ في الكميات ذات التخصصات االحيائية في دراستيف الجامعية 

 المستقبمية.)موقع وزارة التربية العراقية(.
 

 يالفصل الثان
 التعميم المتمايز: -1
 استراتيجية التعميم المتمايز:ُأسس - 

أف التعميـ لجميع المتعمميف  اساس عمىالتعميـ المتمايز يقوـ  ستراتيجيةاوأف أساس ىذه 
بغض النظر عف قدراتيـ ومستوى أدائيـ أو خبراتيـ السابقة ، وىو يفترض أف الصؼ 

 الدراسي يحتوي عمى متعمميف مختمفيف في اآلتي :
 المنزلية .اختالفات في البيئة  -1
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 اختالفات في الثقافة العامة والرياضة . -2
 اختالفات في الخبرات السابقة . -3
 اختالفات في المتطمبات الدراسية . -4
 اختالفات في طرؽ إدارة العالـ المحيط. -5
 االفتراضات التي يستند عمييا التعميم المتمايز: -1
 يستند التعميـ المتمايز إلى جممة مف االفتراضات التي تتمثؿ باآلتي : 
اف الطمبة يختمفوف عف بعضيـ في المعرفػة السابقة والخصائص والميوؿ  -1

والخصائص المنزلية التي ينحدروف منيا وأولويتيـ في التعمـ ، وما يتمتعوف بو مف 
 مموف بيا ، ودرجة استجابتيـ لمتعميـ .القدرات والمواىب واالتجاىات واألساليب التي يتع

عدـ تمكف المعمميف أو المدرسيف مف تحقيؽ مستوى التعمـ المطموب لجميع  -2
 المتعمميف بطريقة تدريس واحدة .

  عدـ وجود طريقة تدريس واحدة تالئـ جميع المتعمميف .-3
يقوـ عمى أساس  إف التعميـ المتمايز يوفر بيئػة تعمـ مالئمػة لجميع المتعمميف ألنو-4

تنويع الكيفيات واإلجراءات واألنشطػة التػي يتـ بيا التعميـ وبذلؾ يمكف لكؿ متعمـ مف 
          بموغ األىداؼ المطموبة بالطريقة واألدوات التي تالئمُو .

إف التعميـ المتمايز نظاـ تعميمػي ييدؼ إلى تحقيؽ مخرجات تعميميػة واحدة -5
مختمفة ، ويرى الداعوف إليو أنو مف الصعب مطالبة  بإجراءات وعمميات وأدوات

المدرس بتحقيؽ أىداؼ واحدة بمستوى تدريس واحد وطريقة تدريس واحدة مع متعمميف 
بينيـ االختالفات التي مػر ِذكرىا ، ألف مثؿ ىذا المطمب بعيد المناؿ وليس باإلمكاف 

 ت التي تـ ذكرىا .تحقيقػو فعميًا بسبب التباينات بيف المتعمميف في المجاال
بعد كؿ ىذا يمكف اف نمخص القوؿ بأنو استراتيجية تدريس تأخذ  بعيف االعتبار  

خصائص المتعمميف وقدراتيـ ومواىبيـ وميوليـ والكيفية التي يفضمونيا في التعمـ 
 ( . 455: 2779والوصوؿ إلى نواتج تعمـ واحدة بأدوات وأساليب متنوعة. )عطية ،

 : ميـ المتمايز بما يميويرتبط مفيـو التع
 استخداـ أساليب تدريس تسمح بتنوع المياـ والنتائج التعميمية . -1
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 إعداد الدروس وتخطيطيا عمى وفؽ مبادئ التعميـ المتمايز . -2
تحديد أساليب التعميـ المتمايز وفؽ كفايات المدرسيف ) العنزي وآخروف ب.ت   -3
:3)   

نبع مف عمؿ جوف ديوي الذي دافع عف الفكرة يمكف القوؿ إف التعميـ المتمايز ي
القائمة أف الطريقة التي يتبعيا المعمـ في التدريس يجب أف تكوف منحازة لحاجات 

 (53: 2712( يوضح مفيوـ التعميـ المتمايز.)الحميسي ،1والشكؿ رقـ ) الطالب
 مميزات التعميم المتمايز :    -2-1
 متطمبات التعمـ التي تالئميـ .يوفر لكؿ طالب أو مجموعة طمبة  -1
 يناؿ رضا الطمبة وقبوليـ  . -2
 يزيد مف فاعمية الطمبة في التعمـ -3

 فوائد التعميـ المتمايز:
  تعمؿ عمى تعميـ الطمبة بأنماط مختمفة ) السمعي والمفضي والحسي والبصري

 و الحسي(
  . يعمؿ عمى اشباع و رغبات و ميوؿ الطمبة 
  التعميـ الفعاؿ .يعمؿ عمى تحقيؽ شروط 
 .يعمؿ عمى خمؽ جو تفاعمي داخؿ غرفة الصؼ 
 . 2714)نصر، يعمؿ عمى تشجيع وتطوير االبداع واالبتكار لدى الطالب 

:46) 
 أىداف التعميم المتمايز:

 مف أىداؼ التعميـ المتمايز ىي: 
 ات تتسـ بالتحدي واالحتواء لكؿ طالب.تطوير ميم -1
 توفير مداخؿ تتسـ بالمرونة لكؿ مف المحتوى والتدريس والمخرجات. -2
واالحتياجات التدريسية واالىتمامات االستجابة لمستويات االستعداد لدى الطالب،  -3

 .والتفضيالت في عممية التعمـ
 توفير الفرص لمطالب لمعمؿ عمى وفؽ طرائؽ تدريسية مختمفة. -4
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 إعداد الطالب الذي يستطيع القياـ بميمات حياتية وواقعية متنوعة وغير متوقعة. -5
يعمؿ عمى تحقيؽ اقصى درجة مف التعمـ لجميع الطالب مراعًيا مختمؼ أنماط  -6

 التعمـ والميوؿ والقدرات واالتجاىات.
 يضيؼ استراتيجيات تعميمية جديدة لممعمميف. -7
  Heacox,2001:13)راسي لكؿ متعمـ. )التوافؽ مع معايير ومتطمبات المنيج الد -8

 أشكال التعميم المتمايز :-
 يتخذ التعميـ المتمايز أشكااًل متعددة منيا :     

التدريس عمى وفؽ نظرية الذكاءات المتعددة : وتعنػي أف يقدـ المعمـ درسػو عمى  -1
 وفؽ تفضيالت الطالبات وذكاءاتيف المتنوعة .

: يصنؼ بعض عمماء النفس التربػػوي أنماط  التدريس عمى وفؽ أنماط المتعمميف -2
المتعمميف إلى سمعي وبصري وحركي ، ويضيؼ بعضيـ نمطًا حسيًا والتدريس 
عمى وفؽ ىذه األنماط شبيو بالتدريس عمى وفؽ الذكاءات المتعددة بمعنػػى أف 

 يتمقػى تعميمًا يتناسب مػع النمط الخاص بو .
ـ التعاونػي متمايزًا إذا راعػى المعمـ تنظيـ التعمـ التعاونػي : يمكف اعتبار التعم -3

المياـ وتوزيعيا عمى وفؽ اىتمامات المتعمميف وتمثيالتيـ المفضمة . ) عبيدات 
 (                                                                                             127:  2777وأبو السميد ، 

 ايز :مجاالت التعميم المتم
 يمكف أف يتـ في أي خطوة مف خطوات التعميـ :     
في مجاؿ األىداؼ : يمكف أف يضع المعمـ أىدافًا متمايزة لمطمبة بحيث يكتفػي  .1

بأىداؼ معرفية لدى بعض الطمبة وبأىداؼ تحميمية لدى آخريف . وفي ىذا مراعاة 
 لمفروؽ الفردية حسب مستوياتيـ العقمية .

مكف أف يكمؼ المعمـ بعض الطمبة بمياـ في التعميـ الذاتػي في مجاؿ األساليب : ي .2
كأف يقوموا بدراسات ذاتيػة وعمؿ مشروعات وحؿ مشكالت ، فػي حيف يكمؼ 

 طالبات اخريات بأعماؿ يدوية ... وىكذا .
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في مجاؿ المخرجات : كأف يكتفي بمخرجات محدودة تحققيا بعض الطمبة في  .3
كثػر عمقًا وينوع المعمـ فػي أساليب تقديـ حيف يطمب مف اخريات مخرجات أخرى أ

 ( .                                    4األىداؼ حسب التفاوت العقمي . ) العنزي وآخروف ، ص
أف المستويات الثالثة السابقة مف التعميـ المتمايز يمكف تحقيقيا ولكف االكتفاء بالتمييز 

لتعميـ المتمايز تقديـ تعميـ لكؿ في األىداؼ ال يحقؽ الغرض ، ألف اليدؼ مف ا
مكاناتيـ ،  الطالبات ويمكف تحقيؽ ىذا التعميـ إذا تـ استغالؿ تمثيالت الطمبة وا 

 واستغالؿ مجاالت قوتيـ لتدعيـ مجاالت ضعفيـ .
مثاؿ : طالب ضعيؼ في المغة اإلنكميزية لكنو يحب الرياضة ، كيؼ نستغؿ الرياضة 

 لتدعيـ تعمـ المغة اإلنكميزية ؟
الحؿ : ) طمبت المدرس  مف الطالب   أف يقدـ أخبارًا رياضيػة بالمغة اإلنكميزية مف 
خالؿ إعطائو صحيفة بالمغة اإلنكميزية ، صار الطالب يبحث عف أخبار رياضية 

 يقدميا أماـ زمالئو ، اكتسب ثقة بنفسو وبمغتو اإلنكميزية ( .       
متدنيًا مف ىذه الطالبة إنما ركزنا عمى تنمية أننا ىنا لـ نعدؿ المنيج ولـ نقبؿ مستوى  

-121، ص 2777ضعفيا مف خالؿ استغالؿ نقاط قوتيا .) عبيدات وأبو السميد ، 
122     ) 

 مستمزمات التعميم المتمايز :  
 حاجتُو إلى معمـ يمتمؾ قدرة عالية في التدريس . - 1 
المتعمميف قد ال يجيدىا حاجتُو إلى خطة تدريس متشعبة تالئـ كؿ فئة مف فئات  -2

 البعض .
 حاجتُو إلى تنظيـ خاص لبيئة التعمـ قد ال يحسنُو بعض المدرسيف . -3

 (                 467: 2779)عطية ،                                                     
 خطوات التعميم المتمايز :

المرحمة االستطالعيػة : أف المرحمة األولػى فػي التعميـ المتمايز ىي إجراء   -1
 دراسػة استطالعية تقويمية لتحديد ما يأتي :

 المستويات المعرفية لدى الطمبة. -
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 القدرات والمواىب التي يمتمكنيا الطمبة. -
 االتجاىات والميوؿ والخصائص الشخصية لكؿ الطمبة. -
 طالب .أسموب التعمـ المفضؿ لكؿ  -
 الخمفية الثقافية والبيئة المنزلية واالجتماعية التي تنحدر منيا كؿ طالب . -
تقسيـ الطمبة في مجموعات صغيرة فػي ضوء ما بينيـ مف مشتركات تجمػع  -2

 بيف أفراد كؿ مجموعة التي تـ التوصؿ إلييا عف طريؽ الدراسة االستطالعية .   
 ( 458: 2779) عطية ،                                                     

 تحدد المياـ التي سيقوـ بيا الطمبة لتحقيؽ أىداؼ التعمـ . -3
 ( 119: 2777) عبيدات وأبو السميد ،                                           

 اختيار مصادر التعمـ المالئمة لكؿ مجموعة واألدوات والوسائؿ الالزمة لمتعمـ  -4
 مـ بطريقة تالئـ متطمبات كؿ مجموعة .تنظيـ بيئة التع -5
 تحديد األنشطة اإلثرائية التي تكمؼ بيا كؿ مجموعة . -6
 وضع خطة لتنفيذ الدرس في ضوء معطيات الخطوات السابقة . -7
تنفيذ الخطػة التي يتـ وضعيا تعنػي قياـ جميػع المجموعات بالتعمـ بالطريقػة  -8

يػع المجموعات في تعمـ واألدوات والوسائؿ التي تالئميا بحيث تنغمس جم
 الدرس نفسُو ولكف بأساليب مختمفة .

التقويـ : إجراء عمميػة تقويـ يكوف الغرض منيا قياس مخرجػات التعميـ والتأكد  -9
 2779(. ) عطية ، 1مف تحقيؽ أىداؼ الدرس كما موضح في الشكؿ )

:459 . ) 
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 (1شكل )

 (64: 2712)الحميسي،يوضح التخطيط والتدريس في التعميم المتمايز  
 الدافعية: -2

ويعد مفيوـ الدافعية مف المفاىيـ الحديثة في عمـ النفس ، حيث لـ يكف محؿ دراسات 
عممية قبؿ القرف العشريف ، وتمثؿ الدافعية نقطة اىتماـ مركزية لجميع الباحثيف في 
ميداف التربية والسموؾ االنساني ، اذ انيا المحرؾ الرئيسي لسموؾ االنساف ، والدوافع 

لنفس ، الف موقع الدافع مف السموؾ الذي ىو موضوع عمـ مف أىـ موضوعات عمـ ا
النفس موقع أساسي ومركزي ، فالذي يحرؾ السموؾ ىو الدافع وأساليب سموكنا كميا 
ترتبط بصورة قوية بدافع معيف ، وييـ الناس جميعا أف يتعرفوا عمى الدوافع التي تدفعيـ 

يعوا فيـ أنفسيـ وفيـ اآلخريف وتدفع اآلخريف الى السموؾ في اتجاه معيف ، حتى يستط
، مما يمكنيـ مف تحقيؽ التكيؼ الفردي والتكيؼ االجتماعي وحدوث الرضا واالرتياح . 
وتعتبر دافعية التعمـ مف أىـ العوامؿ التي ليا عالقة مباشرة بكياف الفرد ميما كاف 
ية منصبو أو نشاطو في المجتمع ، ولقد بينت العديد مف الدراسات في مجاؿ الترب

والتعميـ العالقة الموجية بيف نجاح الطالب في الدراسة وعامؿ الدافعية ، إذ تعتبر 
محفز أساسي يدفع التمميذ لمعمؿ والمثابرة فالدافعية مف أىـ شروط التعمـ حيث أكدت 

http://4.bp.blogspot.com/-wJ6H_Zls6hc/VJbFyvLcIVI/AAAAAAAAACk/UAqsmTo7Ou4/s1600/18.png
http://4.bp.blogspot.com/-wJ6H_Zls6hc/VJbFyvLcIVI/AAAAAAAAACk/UAqsmTo7Ou4/s1600/18.png
http://4.bp.blogspot.com/-wJ6H_Zls6hc/VJbFyvLcIVI/AAAAAAAAACk/UAqsmTo7Ou4/s1600/18.png
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جؿ النظريات أف المتعمـ ال يستجيب لمموضوع دوف وجود دافع معيف ، والطالب 
والرغبات التي تجعمو يختمؼ عف اآلخريف في بيئتو  المتمدرس مجموعة مف الطموحات

 (2727)باسي ومحمودي،                       وحياتو النفسية واالجتماعية ،
( الى اف قوة الدافعية تتوقؼ عمى اف يكوف اليدؼ الذي يختاره 2779ويشير )تؿ،

يادة قيمة المدرس مناسبًا لمستوى االستعداد العقمي لمطالب ؛ ألف ذلؾ يؤدي إلى ز 
الدافع كعامؿ مساعد عمى بعث أنواع النشاط المحققة لميدؼ ، وأف يمحؽ اإلثابة 
بتحقيؽ اليدؼ مباشرة ؛ ألف ذلؾ يزيد مف القوة الفاعمة لمدافع ، كذلؾ يراعي عدـ 
اإلفراط في استخداـ المكافآت ؛ حتى تنجح اإلثابة في تكويف ميؿ حقيقي نحو الخبرة 

صبح ىدؼ الطالب مف مزاولة النشاط محصورًا في نيؿ المكافأة المتعممة ، وحتى ال ي
، وأخيرًا الحذر في استخداـ المنافسة بيف طالبو كعامؿ مشجع ليـ عمى التقدـ ؛ حتى 

 (2779) التؿ ،  ال تنحرؼ مف غاياتيا فتيدـ ما بينيـ مف  إنسانية.   
ثابرة الفرد عمى انجاز ( الى اف الدافعية تمعب الدور االىـ في م2774ويشير عالونة)

 عمؿ ما ، بيذا المعنى تحقؽ الدافعية اربع وظائؼ رئيسية وىي كاالتي :                                          
الدافعية تستثير السموؾ فيي التي تحث االنساف عمى القياـ بسموؾ معيف مع انيا  -1

 قد ال تكوف السبب في حدوث ذلؾ السموؾ .
 تؤثر في نوعية التوقعات التي يحمميا الناس تبعا ألفعاليـ ونشاطاتيـ .  الدافعية -2
الدافعية تؤثر في توجيو سموكنا نحو المعمومات الميمة ، التي يتوجب عمينا  -3

 االىتماـ بيا ومعالجتيا ، وتدلنا عمى الطريقة المناسبة لفعؿ ذلؾ .
 ا يكوف ىدفيا نحوه . الدافعية تؤدي الى حصوؿ الفرد عمى اداء جيد عندم -4 

تسيـ الدافعية في تسييؿ فيمنا لبعض الحقائؽ المحيرة في السموؾ ، ويمكف القوؿ 
بشكؿ عاـ اف الدافعية ميمة لتسييؿ عممية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيو السموؾ 
نحو ىدؼ معيف ، والمساعدة في التغييرات التي تطرا عمى عممية ضبط المثير ) تحكـ 

بالسموؾ ( والمثابرة عمى سموؾ معيف حتى يتـ انجازه .)قطامي  المثيرات
 (275-274: 2774(،)عالونة288: 2772واخروف،

 مميزات الدافعية : -1



 هـ4443-و  2022. نسُت  3انثبًَ يهحق  انعذد /رابع انًجهذ ان / رابعتيجهت انذراسبث انًستذايت . انسُت ان

 

 
2302 

 لمدافعية مجموعة مف المميزات منيا : 
تكتسب الدافعية مف الخبرات التراكمية لمفرد ، مما يؤكد عمى أىمية الثواب  - 1

 والعقاب في أحداث تغير في سموؾ المتعمـ وتعديمو وبنائو أو إلغائو . 
ال تعمؿ الدوافع بمعزؿ عف غيرىا مف الدوافع األخرى ، فقد يكوف الدافع لمتعمـ  -2

 إرضاء  لموالديف ، وقد يكوف القبوؿ االجتماعي . 
 الدافعية ىي قوة ذاتية داخمية .  -3
 ( 27:  2775تتصؿ الدافعية بحاجات الفرد .            ) الخوالدة ناصر ،  -4

دوار حاسما في عممية التعمـ ، إذ ال يمكف أف يحدث التعمـ  كما تمعب الدافعية لمتعمـ
إال بوجود دافع يساىـ في دفع المتعمـ نحو التعمـ . وىذا ما أكده جيتس بقولو : " تعتبر 

( ، لذا  45:  2771الدافعية الشرط الوحيد الذي ال يتـ التعمـ إال بيا " ) عبد الخالؽ ، 
ر عند التخطيط لعممية التدريس وتنفيذىا ، ففي ىذا ينبغي لممعمميف أخذىا بعيف االعتبا

الصدد أكد العديد مف عمماء النفس والتربية مف بينيـ : جانيو وبرونر واوزبؿ وكيمر 
وسكاندوار وريغميوث عمى الدافعية وكيفية إثارتيا لدى التالميذ والحفاظ عمييا لما ليا 

بعض العمماء أف ضعؼ التحصيؿ مف أىمية في زيادة مثابرتيـ وتحقيؽ النجاح إذ يرى 
لدى بعض التالميذ وفشميـ الدارسي ليس بسبب عدـ كفاية أو قدرة المتعمميف عمى 
التعمـ أو بسبب ضعؼ قدارتيـ العقمية ، ولكف بسبب غياب الدافعية لدييـ . ) الزغموؿ 

 ( 177:  2777والمحاميد ، 
 انواع دوافع التعمم:                       -2

 عاف مف الدافعية بحسب مصدر استثارتيا ىما :ىناؾ نو 
الدافعية الداخمية : مصدرىا يكوف المتعمـ نفسو ، حيث المتعمـ مدفوعا برغبة داخمية  -أ

إلرضاء ذاتو ، وسعيا لمحصوؿ عمى المتعة جراء المتعمـ ، وكسب المعارؼ والميارات 
 التي يحبيا ويميؿ إلييا لما ليا مف أىمية بالنسبة لو .

الدافعية الخارجية : مصدرىا خارجي فقد يدفع المتعمـ لمتعمـ إرضاء لممعمـ أو  -ب
 الوالديف. 

 (                                                       44:  2778) غباري ، 
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والدافعية لمتعمـ ليست في مجمميا ذاتية ، أي تعتمد عمى تمميذ فقط ، ولكف مف الميـ  
ومناسب مف الدافعية الخارجية ، أي مف الضروري المساىمة في  أف يكوف ىناؾ قدر

تكويف دوافع التالميذ ، فإف ميارة إستثارة الدافعية لدى التالميذ تعد مف أىـ ميارات 
 (  176:  2779التدريس الفعاؿ ، بؿ وأكثرىا فعالية في إحداث التعمـ . ) عطوة ، 

ا الداخمي والخارجي ، إال أف كثيرا مف فالدافعية تمعب دوار حاسما في التعمـ بنوعيي
الدارسات أثبتت أف الدافعية الداخمية أكثر أثرا وأشد قوة في استمرار السموؾ التعميمي 
مف الدافعية الخارجية ، كوف اتجاىات االولى ترتبط بحاجات وقيـ واىتمامات ، فيي 

 ( 499:  2773تترؾ أثرا ) سميـ ، 
 ظائف التالية :كما يمكن لمدافعية ان تؤدي الو 

التنشيط : إذ يعمؿ الدافع عمى تنشيط الفرد وتحريؾ القوة االنفعالية في داخمو -1
 لمتفاعؿ مع موقؼ معيف والقياـ بأداء وسموؾ محدد .

التوجيو : إذ يعمؿ الدافع عمى توجيو القوة االنفعالية داخؿ الفرد لالستجابة نوع -2 
وؾ نحو اليدؼ المخطط لو دوف غيره مف مف المثيرات ، وبالتالي توجيو ىذا السم

 األىداؼ . 
 التعزيز : فالدافع ىو محرؾ لمسموؾ الفردي في إشباع الرغبات .  -3

صيانة السموؾ : فأدافع يعمؿ عمى استمرار السموؾ مف اجؿ تحقيؽ التعمـ المراد  -4
 (274:ص  2775تعمـ .     ) الخوالدة ، 

  عالقة الدافعية باألداء : -3
تمعب الدافعية الدور االىـ في مثابرة الفرد عمى انجاز عمؿ ما ، بيذا المعنى تحقؽ 

( ، )  288:  2772الدافعية اربع وظائؼ رئيسية وىي كاالتي : ) قطامي وآخروف ، 
 (  275-274:  2774عالونة 

الدافعية تستثير السموؾ فيي التي تحث االنساف عمى القياـ بسموؾ معيف مع أنيا  -1
 ال تكوف السبب في حدوث ذلؾ السموؾ .  قد
 الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحمميا الناس تبعا الفعاليـ ونشاطاتيـ .  -2
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الدافعية تؤثر في توجيو سموكنا نحو المعمومات الميمة ، التي يتوجب عمينا  -3
 االىتماـ بيا ومعالجتيا ، وتدلنا عمى الطريقة المناسبة لفعؿ ذلؾ . 

 الدافعية تؤدي الى حصوؿ الفرد عمى اداء جيد عندما يكوف مدفوىا نحوه .  -4
تسيـ الدافعية في تسييؿ فيمنا لبعض الحقائؽ المحيرة في السموؾ ، ويمكف القوؿ 
بشكؿ عاـ اف الدافعية ميمة لتسييؿ عممية التعزيز وتحديد المعززات وتوجيو السموؾ 

رات التي تطرا عمى عممية ضبط المثير ) تحكـ نحو ىدؼ معيف ، والمساعدة في التغيي
 المثيرات بالسموؾ ( والمثابرة عمى سموؾ معيف حتى يتـ انجازه . 

كذلؾ فإننا نتصرؼ عادة اثناء حياتنا اليومية وكأننا نتقدـ نحو مكاف ما ) اي اف سموؾ 
صفحة االنساف ىادؼ ( فقد نجمس عمى طاولة وقتا معينا ، ونتناوؿ ورقة وقمما ونكتب 

او اكثر ونضعيا في مغمؼ ونضع عمييا طابعا بريديا ونرسميا بالبريد ، الشؾ اف كؿ 
االفعاؿ قد حدثت ونظمت بسبب وجود ىدؼ عند االنساف ، ولوال الدافع العالي   ىذه

  ( 275:  2774لتحقيؽ ىذا اليدؼ لما حدث ذلؾ كمو. ) عالونة ، 
 -اوال: دراسات ذات صمة بالتعميـ المتمايز:

 ( : ۲۱۰۲ـ دراسة الحميسي ) 4 
أجريت ىذه الدراسة في السعودية في جامعة أـ القرى / كمية التربية ، وىدفت ىذه  

الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر التعميـ المتمايز في التحصيؿ الدراسي في مقرر المغة 
 ( 53األنكميزية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي . تكونت عينة الدراسة مف ) 

تمميذا مف الصؼ السادس األبتدائي في مدرسة عمار بف ياسر في محافظة القنفذة ، و 
( تمميذًا ، واألخرى  25قد توزعت العينة بيف مجموعتيف األولى تجريبية وعدد أفرادىا ) 

( تمميذًا . استعمؿ الباحث االختبار التحصيمي البعدي ، واستعمؿ مف  28ضابطة ) 
ادلة سبيرماف براوف ، تحميؿ التبايف المصاحب ، االنحراؼ الوسائؿ االحصائية ) مع

وقد اسفرت الدراسة عف وجود فرؽ ذي داللة  2المعياري ، المتوسط الحسابي ( . 
، . ( في التحصيؿ البعدي بيف متوسط درجات  75إحصائية عند مستوى الداللة ) 

راتيجية التعميـ المتمايز ، المجموعة التجريبية التي درست المغة االنكميزيػة باستعماؿ است
و متوسط درجػات المجموعة الضابطة التي درست المغة االنكميزية باستعماؿ الطريقة 
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التقميدية ، مما يعني اف استعماؿ التعميـ المتمايز في التدريس قد أسيـ كثيرًا في تحسف 
  ( 155.  0:  0220)الحميسي ،  .صيؿ لدى طالب المجموعة التجريبيةمستوى التح

  -:: دراسات ذات صمة بالدافعيةثانيا
 ، (:  2117دراسة تيال ) -

اجريت ىذه الدراسة في نايجيريا، وىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اثر الدافعية في 
تحصيؿ الطمبة األكاديمي ونتاجات التعمـ في الرياضيات لطمبة الثانوية في نيجيريا " 

( مدارس ثانوي في  17موزعيف عمي ) ( طالبا وطالبة  457بمغت عينة الدراسة ) 
نيجيريا ، وطبؽ الباحث اختبارا لمدافعية األكاديمية ، واستخدـ تحميؿ التبايف األحادي 
لتحميؿ بيانات الدراسة ، وأظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة دالة إحصائية لمدافعية في 

كاف تحصيميـ مرتفعا تحصيؿ مادة الرياضيات ، بمعني أف الطمبة ذوي الدافعية العالية 
 في الرياضيات.

 (: 2119دراسة الربيع )  -4
اجريت ىذه الدراسة في لواء الرمثا ، بالمممكة األردنية الياشمية ،وىدفت الى معرفة 
مستوي دافعية التعمـ ، لدي طمبة الصؼ العاشر األساسي ، ، وفيما إذا كاف ذلؾ 

حصيمو ، ومستوي دخؿ األسرة ، يختمؼ باختالؼ متغيرات : جنس الطالب ، ومستوي ت
ومستوي تعميـ الوالد ، والمسار األكاديمي المنوي اختياره ) عممي ، أدبي ، ادارة 
معموماتية ، ميني ( . ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ، أعد الباحث مقياس الدافعية لمتعمـ . 

البة ( ط 126( طالبا ، و )  97( طالبا وطالبة ، )  216تكونت عينة الدراسة مف ) 
( مدارس حكومية في لواء الرمثا . توصمت  4، تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية مف ) 
 الدراسة إلى عدد مف النتائج وىي : 

أف مستوى دافعية التعمـ لدي طمبة الصؼ العاشر األساسي في لواء الرمثا باألردف  -1
وأنو يوجد فرؽ ، كاف كبيرا ، كما أف اإلناث يتفوقف عمى الذكور في مستوى الدافعية ،

في مستوى دافعية التعمـ ، يعزى لمتغير) مستوى التحصيؿ( ، ولصالح ذوي التحصيؿ 
المرتفع ، وعدو وجود أثر لكؿ مف : مستوى تعميـ الوالد ، ومستوى دخؿ األسرة 

 االقتصادي ، عمى مستوى دافعية التعمـ لدى طمبة الصؼ العاشر .
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 جوانب االفادة من الدراسالت السابقة
 المساعدة في صياغة فروض واىداؼ البحث الحالي .-
 اختيار التصميـ التجريبي المناسب والتكافؤ بيف مجموعتي البحث.  -2
 اعداد اداة البحث في الدافعية .-3
االفادة مف الوسائؿ االحصائية ،المستخدمة في الدراسات السابقة المشابية لتصميـ -4

 البحث الحالي لتحميؿ بياناتو.
 د خطط  تدريسية نموذجية خاصة بالتعميـ المتمايز.اعدا-5
 مساعدة الباحثة في االطالع عمى المصادر ذات العالقة بالبحث الحالي.-6
 تفيد نتائج ىذه الدراسات في تفسير نتائج البحث الحالي.-7

 تصميـ المجموعات المتكافئة ذو االختباريف القبمي والبعدياعتمدت الباحثة عمى و قد 
ويتضمف التصميـ مجموعتاف ، مجموعة  لمالئمتو لطبيعة واىداؼ البحث الحالي،

تجريبية التي تدرس وفؽ )التعميـ المتمايز ( ، والمجموعة الضابطة التي تدرس وفؽ 
 ( :1الطريقة االعتيادية ، كما موضح في الجدوؿ)

 (1رقم) الجدول
 التصميم التجريبي المستخدم في البحث

 المجموعة  االختبار القبمي المتغير المستقل المتغير البعدي
 مقياس الدافعية

+ 
 التحصيؿ

  التعميـ المتمايز
 مقياس الدافعية
 انماط التعمـ

 التجريبية

 
 الطريقة التقميدية

 الضابطة

)Population( مجتمع البحث:  انيا:ث           
تحدد مجتمع البحث لجميع المدارس الثانوية االعدادية لمبنات والتي تحتوي عمى الصؼ 

( مدرسة اعدادية . وتكوف 37( مدرسة ثانوية و)22الخامس االحيائي والبالغ عددىا )
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مجتمع البحث مف جميع طالبات الصؼ الخامس االحيائي في تمؾ المدارس والبالغ 
بموجب كتاب باحثة عمى ىذه المعمومات ( طالبة وقد حصمت ال47289عددىف )

 تسييؿ الميمة .
 ثالثًا: عينة البحث: 

تعرؼ عينة البحث عمى إنيا : مجموعة جزئية مف مجتمع الدراسة ، وتحتوي عمى 
 ( 126:  2778بعض عناصر مجتمع الدراسة .            ) عمياف واخروف ، 

مع البحث ، متمثمة بعناصر كما يمكف تعريفيا عمى انيا : مجموعة جزئية مف مجت 
المجتمع األفضؿ تمثيؿ بحيث يمكف تعميـ نتائج تمؾ العينة عمى المجتمع بأكممو ، 

 (  218:  2712وعمؿ استدالالت حوؿ معالـ المجتمع . ) عباس واخروف ، 
 وتـ اختيارعينة البحث بالشكؿ اآلتي : 
 : اوال : عينة المدارس 
تـ اختيار ثانوية الموصؿ لمبنات قصديًا ، والتي تقع في محافظة دىوؾ وىي تابعة  

 لممثمية تربية نينوى لؤلسباب  اآلتية :
إبداء إدارة الثانوية استعدادىا لمتعاوف مع الباحثة وىذا أمر ضروري لنجاح التجربة  -1 

 ،كوف الباحثة مدرسة في نفس المدرسة . 
عبتيف خامس احيائي حيث قامت الباحثة بأختيار تحتوي المدرسة عمى ش -2

المجموعتيف التجريبية والضابطة بصورة عشوائية فكانت شعبة )أ( ضابطة وشعبة )ب( 
 تجريبية.

 ثانيًا : عينة الطالبات :  
( طالبة لممجموعة التجريبية و )  35( طالبة بواقع )  77تكونت عينة الطالبات مف ) 

ابطة ، ولـ يكف ىناؾ طالبات مستبعدات ألف جميع ( طالبةًا لممجموعة الض35
الطالبات اعمارىـ مناسبة لمصؼ الخامس االحيائي  وبذلؾ بقي عدد الطالبات ثابتا 

 (.2( طالبة كما موضح في الجدوؿ )77)
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 (2جدول)
 توزيع افراد العينة عمى مجموعتي البحث

العدد الكمي 
 لمطالبات

 المجموعة  الصف الطريقة

الخامس  التعميـ المتمايز 35
 االحيائي

 التجريبية
 الضابطة االعتيادية 35
 المجموع 77

 

مف شروط البحث التجريبي اف يكوف افراد مجموعتي البحث متكافئوف في بعض 
المتغيرات ألنجاح  التجربة ،وليتمكف الباحث مف بياف تأثير المتغير المستقؿ عمى 

 المتغير التابع.
 (137: 2716)المرعشمي،

بيف مجموعتي  قامت الباحثة قبؿ البدء بتطبيؽ التجربة بأجراء التكافؤات 
البحث)التجريبية والضابطة ( في متغيرات عديدة استنادا الى االدبيات والدراسات 
السابقة التي اطمعت عمييا الباحثة  وتـ اجراء التكافؤ بيف مجموعتي البحث في 

 المتغيرات التالية:
 العمر الزمني لمطالبات محسوبا باألشير .  -1
 المستوى التعميمي لآلباء - 2
 مستوى التعميمي لؤلميات . ال -3
 (   2721-2727درجة مادة االحياء لمعاـ الدراسي السابؽ )  – 4
 االختبار القبمي لمقياس الدافعية.  -5

 ا: مستمزمات تطبيق التجربة:خامس
 تحديد المادة الدراسية :-1
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اعتمدت الباحثة عمى الموضوعات المقررة في مادة االحياء لمصؼ الخامس االحيائي 
(والتي اشتممت عمى فصميف )التغذية واليضـ ،التنفس والتبادؿ 2722-2721لمعاـ )

الغازي (والتزمت الباحثة بالمادة المقررة دوف زيادة او نقصاف لكوف ىذه المادة ىي 
المادة المقررة لمكتاب المنيجي الصادر مف وزارة التربية العراقية ،كما موضح بالجدوؿ 

 (أنؼ الذكر .4)
 االغراض السموكية:إعداد -2

تعر ؼ االىداؼ السموكية بأنيا : عبارات قصيرة ومختصرة تكتب مف قبؿ المدرس 
،بدقة وتوضح ما يمكف لتالميذه القياـ بو خالؿ الدرس او بعد انتياء خطة الدرس 

 (2775:51.)خطابية،
د وتعد األىداؼ السموكية االساس الذي تبنى عميو عممية التصميـ التعميمي ،إذ تساع

عمى تخطيط وتوجيو عممية التعميـ بأختيار األنشطة المناسبة والمطموبة لتحقيؽ التعمـ 
بنجاح فضاًلعف اختيار الوسائؿ والتسييالت والخبرات التعميمية المناسبة لتنفيذ المناىج 
،وأنيا تسيـ في تسميط الضوء عمى المفاىيـ والحقائؽ والمعمومات الميمة التي تشكؿ 

الدراسية ، فضال عف انيا ترشد جيود المعمـ وتركزىا نحو االىداؼ  ىيكؿ الموضوعات
 (.123_121: 2716المطموب تحقيقيا.)أبو عريش ،

ومف مستمزمات تطبيؽ التجربة إعداد وصياغة االغراض السموكية وليذا قامت الباحثة 
 ( غرضًا سموكيًا لتحقيقيا في الخطة التدريسية وفي االختبار التحصيمي45بصياغة )

وقد تناولت الباحثة المستويات الثالثة االولى مف تصنيؼ بموـ لؤلىداؼ السموكية 
 (.معرفة ، فيم ، تطبيق)

عرضت الباحثة االغراض السموكية عمى عدد مف الخبراء في مجاؿ العموـ التربوية 
(، لمعرفة ارائيـ  حوليا وفي ضوء اراء الخبراء 4والنفسية وطرائؽ التدريس الممحؽ )

(، 5لباحثة بعض التغييرات البسيطة عمى عدد مف االغراض السموكية ممحؽ)اجرت ا
والتي  ( غرضًا سموكياً 47الغراض )( أغراض سموكية حيث اصبحت ا5وتـ استبعاد )

 في ضوئيا تـ اعداد الخطط التدريسية .
 إعداد الخطط التدريسية :-3
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مؿ ، كما انيا عممية يمكف تعريؼ الخطة التدريسية عمى أنيا منيج واسموب منظـ لمع
عقمية ىادفة تودي الى بموغ األىداؼ المرسومة بفعالية واقتدار ، كما انيا احد 
المكونات اليامة لعممية التدريس ، والتي عادة ما يتـ تنفيذىا قبؿ مواجية التالميذ . ) 

 (  23:  2772جامؿ ، 
المكتوبة التي يضعيا كما يعرفيا ) زيتوف ( بانيا : مجموعة مف اإلجراءات التنظيمية 

 (  264:  2772المدرس ضمانا لنجاح العممية التدريسية وتحقيقا لؤلىداؼ . ) زيتوف 
(  26الباحثة )  تولما كانت الخطط التدريسية أحدى متطمبات التعميـ الناجح فقد أعد

خطة تدريسية لكؿ مجموعة ، تناولت الخطط المعدة لممجموعة التجريبية )خطة 
تدريسية وفقا ألستراتيجية التعميـ المتمايز(  لتدريس مادة األحياء لمصؼ الخامس 
اإلحيائي في ضوء محتوى الكتاب المقرر واألغراض السموكية ، وخططًا وفقًا لمطريقة 

ية ( لممجموعة الضابطة ، وقد قامت الباحثة بعرض نموذج الخطط المتبعة ) االعتياد
، الستطالع آرائيـ ومالحظاتيـ  عموـ التربوية والنفسيةعمى الخبراء والمختصيف في ال

مف أجؿ تحسيف صياغة تمؾ الخطط ومالئمتيا لمعرض ، وقد حصؿ أجراء بعض 
) عتي البحث التعديالت عمى نماذج الخطط لتكوف صالحة لمتطبيؽ عمى مجمو 

 (3، )(2التجريبية والضابطة ( ، ممحؽ )
 سابعا : أداة البحث : 

 لغرض تحقيؽ اىداؼ البحث تطمب ذلؾ اعداد االداة التالية :
 مقياس الدافعية : 
 وفيما يمي توضيح لمراحؿ اعداد االداة: 

   مقياس الدافعية:
(  و 2775قة واخروف،اطمعت الباحثة عمى عدد مف المقاييس لمدافعية منيا )احمد دو 

( واختارت مقياس الدافعية الذي اعدتو 2716( و)الرويثي،2777)يوسؼ قطامي،
 ( لمالئمتو مع اغراض البحث وعينتو بعد مروره باالجرءات االتية:2716)الرويثي،

 صدق المقياس :-1
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العاـ لممقياس او الصورة الخارجية لو مف حيث المفردات  ىوالمظيرالصدق الظاىري: 
 (35: 2717وكيفية صياغتيا ومدى وضوح ىذه المفردات)مجيد ،

(فقرة 44ولمتحقؽ مف الصدؽ الظاىري لممقياس الذي تكوف في صيغتو االولية مف ) 
 ،(1تربوية وطرائؽ التدريس الممحؽ )عمى مجموعة مف الخبراء في العموـ النفسية وال

%(فأكثر لقبوؿ الفقرة مف عدميا 85واعتمدت الباحثة عمى نسبة اتفاؽ) 
( وتـ اعتماد المقياس بصورة كاممة بعد اجراء بعض التعديالت 287: 2718)العباسي،

 البسيطة عميو مف دوف حذؼ أي فقرة مف فقرات المقياس لذا يعد االختبار صادقًا.
 التطبيق االستطالعي لممقياس:-1

بأجراء التطبيؽ االستطالعي لمقياس الدافعية عمى عينة استطالعية  قامت الباحثة
( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االحيائي في )اعدادية بمقيس 277مكونة مف )

لمبنات، ثانوية دجمة لمبنات ، ثانوية االخوة لمبنات( يوـ االحد 
وضوح (، لمتأكد مف 8/11/2721( ويوـ االثنيف المصادؼ )7/11/2721المصادؼ)

المقياس ،ووضوح التعميمات الخاصة بالمقياس ، والزمف المطموب لؤلجابة ،وسيولة 
(،وقد تبيف اف مواقؼ المقياس 4جابة التي اعدتيا الباحثة ممحؽ)استخداـ اوراؽ اال

واضحة الفراد العينة ألفراد العينة االستطالعية ويتبيف متوسط الزمف المستغرؽ لالجابة 
 لالجابة عف فقرات المقياس لمدافعية .(د ىو زمف مناسب 35)
 القوة التميزية لفقرات المقياس:-2

يقصد بالقوة التميزية بأنيا :ىو الفرؽ بيف االجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا 
( ولحساب القوة 135: 2717واالجابات الصحيحة في المجموعة العميا)كوافحة،
الطالبات لمعينة االستطالعية البالغ التميزية بفقرات المقياس ، تـ تصحيح اجابات 

(طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االحيائي ،وبعد ذلؾ تـ اجراء ترتيب 277عددىف )
( طالبة، 54%( ويبمغ عددىف )27االجابات تنازليًا، فقسمت االجابات الى فئتيف عميا)

قرة مف ( طالبة وتـ احتساب القوة التميزية لكؿ ف54%( ويبمغ عددىف )27وفئة دنيا )
( اف الفقرة التي تكوف قوة تميزىا اكبر مف 2713فقرات المقياس. ويشير )عالـ ،

(، وبعد تطبيؽ معادلة التميز لكؿ فقرة ، وجد 376: 2713( تكوف جيدة )عالـ ،7.3)
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( 44-29-27-2( وتـ حذؼ اربع فقرات  وىي )17.691 -7.778انيا تتراوح بيف )
( لذا  7.787 - 1.858 - 7.197 - 7.778التي حصمت عمى معامالت تمييز)

(فقرة بصيغتو 47) اصبح عدد فقرات مقياس الدافعية بصيغتو النيائية مكونة مف
 (.4النيائية ممحؽ)
 ثبات المقياس:

 11/ 2( طالبة وقد تـ تطبيؽ المقياس يوـ ) 47تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة بمغت ) 
 االولى :  ( ، ثـ استخرجت الباحثة الثبات بطريقتيف 2721/ 
( ويعد  7.874كرونباخ لحساب ثبات المقياس ووجد انو يساوي )  –معادلة الفا  - 1

 ثباتًا جيدًا ومقبوال .
طريقة التجزئة النصفية لغرض الحصوؿ عمى ثبات المقياس استخدمت الباحثة  - 2 

،  طريقة التجزئة النصفية بأسموب الفقرات ) الفردية والزوجية ( ثـ قسمت الى نصفيف
النصؼ األوؿ يمثؿ الفقرات ذات التسمسالت الفردية ، والنصؼ الثاني يمثؿ الفقرات 
ذات التسمسالت الزوجية ، بحيث أصبح لكؿ طالبة درجتاف ) فردية وزوجية ( وقد 
استخدـ معامؿ االرتباط البسيط بيف درجات نصفي االختبار ، فظيرت قيمة ) ر ( 

رتباط بيف ىاتيف الدرجتيف ) درجات كؿ مف ( ، " واال 7.831المحتسبة تساوي ) 
نصفي االختبار ( يعتبر بمثابة االتساؽ الداخمي لنصؼ االختبار فقط وليس ككؿ ،  ) 

( ، ولكي نحصؿ عمى تقدير غير متحيز لثبات  276:  2778عالوي ورضواف ، 
معامؿ براوف ( لمتصحيح، اذ بمغت قيمة  -االختبار بكاممو تـ استخداـ معمدلة )سبيرماف

 (، وىو داؿ احصائيا مما يدؿ عمى ثبات المقياس.7.977الثبات الكمي )
 تصحيح المقياس:-3

تـ تصميح المقياس مف قبؿ الباحثة بطريقة تصحيح البدائؿ اذا كانت الدرجات لؤلجابة 
( 3( لمبديؿ )بدرجة متوسطة( و)2( لمبديؿ )بدرجة ضعيفة( و)1عف فقرات المقياس )

 رة(لمبديؿ )بدرجة كبي
 :  تنفيذ التجربة -4
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بعد اف استكممت الباحثة االجراءات الخاصة بتكافؤ مجموعتي البحث ، واعداد 
الدافعية وتنظيـ باالبحث المتمثمة  اداةاالغراض السموكية ، والخطط التدريسية واعداد 

االحياء   جدوؿ الحصص في مدارس عينة البحث ، وبواقع ثالث حصص في مادة مادة
تطبيؽ مقياس لمصؼ الخامس االحيائي لمجموعتي بحث ، بدأت التجربة باجراء 

،قامت الباحثة بتدريس  7/11/2721لمجموعتي البحث يوـ األحد المصادؼ الدافعية
المادة لطالبات مجموعتي البحث ، )التجريبية (التي تدرس التعميـ المتمايز و)الضابطة 

عتيادية بنفسو ، واستمر التدريس طواؿ الفصؿ الدراسي (التي تدرس وفقا الطريقة اال
( عمى وفؽ الخطط التدريسية المعدة مسبقًا وانتيت التجربة 2722-2721االوؿ )

 (.17/1/2722االثنيف المصادؼ ) 
 اختبار مجموعتي البحث بعديًا:

( طبقت الباحثة 17/1/2722بعد االنتياء مف تنفيذ التجربة يوـ االثنيف المصادؼ )
( بعد اعالـ 26/1/2722مقياس الدافعية البعدي ( االربعاء المصادؼ )اداة البحث )

 الطالبات عف موعد امتحاف التحصيؿ ، واجرت الباحثة االختبارات بنفسيا.
 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتيا
يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج البحث ومناقشتيا عمى وفؽ فرضيات البحث 

 نتائج الدراسات السابقة وعمى النحو االتي:ومقارنتيا مع 
 اواًل: عرض النتائج:

 والتي تتضمن: خاصة بالفرضية االولىالنتائج ال-1
( بيف المجموعتيف التجريبية 7.75ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

  والضابطة لمقياس الدافعية البعدي.
المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري  ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرجت الباحثة

لمقياس الدافعية في  لدى طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة ثـ طبقت االختبار 
 ( لعينتيف مستقمتيف وادرجت النتائج كاألتي:t-testالتائي )
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 (3جدول)                                             
                   الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( في  )الدافعية(                                                                   

 (1.994( )ت( الجدولية =)68( وعند درجة حرية )7.75*معنوي عند نسبة خطأ)
يتضح مف الجدوؿ اعاله اف المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة الضابطة 

( في حيف كاف المتوسط الحسابي لطالبات 7.316معياري) ( وبأنحراؼ82.132)
(، وأف القيمة التائية 9.613( وبأنحراؼ معياري)94.131المجموعة التجريبية )

( عند 1.994(، وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )5.876المحسوبة  )
داللة ( مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذات 68( ودرجة حرية )7.75مستوى داللة )

إحصائية في )الدافعية( البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة  ولصالح المجموعة 
 التجريبية , وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ الفرضية البديمة.

 (4جدول)
و  لمقياس الدافعية حجم التأثير

 قيمة 2

القيمة  العامل المجموعة المتغير
 المحسوبة

 المعايير
 التأثير

 كبيرة متوسطة صغيرة

 الدافعية
مربع  التجريبية

 كبير 1.14 1.16 1.11 1.318 آيتا

مربع  الضابطة
 صغيرة 1.14 1.16 1.11 1.146 آيتا

عدد  االختبار
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
مستوى 
  الداللة

 الجدولية المحسوبة
 7.316 82.132 35 الضابطة

5.876 
(1.994 )
 داؿ (68)

 9.613 94.131 35 التجريبية
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( التعميم المتمايز ( اف  قيمة حجـ االثر لممتغير المستقؿ )18ويتضح مف جدوؿ )
( ، وىو حجـ اثر كبير، نظرًا ألف قيمة الدافعية( في المتغير التابع )7.318بمغت )

( الى  2713، وذلؾ استنادًا إلى ما أشار اليو )الخرافي  7.14حجـ االثر اكبر مف 
 (  .7,14اف حجـ االثر يكوف كبير اذا كانت قيمتو اكبر مف )

( في متغير الدافعية وىو حجـ 7.746واف قيمة حجـ األثر لمطريقة االعتيادية بمغ )
  ( .155: 2713وذلؾ مف خالؿ مقارنتو مع معيار حجـ االثر .)الخرافي، اثر قميؿ 

  لتي تتضمن::النتائج الخاصة بالفرضية الثانبة ا2
( بيف التطبيؽ القبمي والبعدي 7.75ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

 لممجموعة التجريبية عمى مقياس الدافعية .
 (5جدول)

واالنحراف المعياري وقيمة اختبار)ت( في المقياس القبمي الوسط الحسابي 
 والبعدي لمدافعية

عدد  االختبار
 الطالب 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

  8.496 81.914 35 القبمي 
5.634 

 
(1.994()68) 

 
 دال

 9.613 94.131 35 البعدي

 (1.994( )ت( الجدولية =)68( وعند درجة حرية )7.75*معنوي عند نسبة خطأ)
(، وىي اكبر مف القيمة 5.634يتضح مف الجدوؿ اعاله أف القيمة التائية المحسوبة  )

( مما 68( ودرجة حرية )7.75( عند مستوى داللة )1.994التائية الجدولية البالغة )
في )الدافعية( بيف االختبار القبمي والبعدي يدؿ عمى وجود فرؽ ذات داللة إحصائية 

لممجموعة التجريبية  ولصالح االختبار البعدي , وبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية وتقبؿ 
 الفرضية البديمة
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 والتي تتضمن: :النتائج الخاصة بالفرضية الثالثة 3
البعدي ( بيف التطبيؽ القبمي و 7.75اليوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )

 لممجموعة الضابطة عمى مقياس الدافعية .
ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية استخرجت الباحثة المتوسط الحسابي واالنحراؼ 
المعياري وقيمة اختبار )ت( لمقياس الدافعية في االختبار القبمي والبعدي لدى 

( لعينة مستقمة t-testطالبات المجموعة التجريبية ثـ طبقت االختبار التائي )
 وادرجت النتائج كاألتي:

 (6جدول)  
 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار )ت( في  )الدافعية(

( )ت( الجدولية 68( وعند درجة حرية )7.75*معنوي عند نسبة خطأ)
(=1.994) 

(، وىي اصغر 1.825يتضح مف الجدوؿ اعاله أف القيمة التائية المحسوبة  )
( ودرجة 7.75( عند مستوى داللة )1.994مف القيمة التائية الجدولية البالغة )

( مما يدؿ عمى عدـ وجود فرؽ ذات داللة إحصائية في )الدافعية( 68حرية )
بيف االختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة  , وبذلؾ تقبؿ الفرضية 

 الصفرية .
 ثانيًا: مناقشة النتائج:

اسفرت النتائج عف تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية الالتي درسف باستراتيجية التعميـ 
المتمايز عمى طالبات المجموعة الضابطة الذيف يدرسوف بالطريقة االعتيادية في مادة 
االحياء ، وجاءت ىذه النتيجة متفقة مع نتائج الدراسات السابقة مثؿ 

عدد  االختبار
 الطالب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 7.742 79.777 35 القبمي
1.825 

(1.994 )
 غيرداؿ (68)

 7.316 82.132 35 البعدي
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(، ودراسة 2711(،ودراسة)عطية،2711،( ،ودراسة)التميمي  2777دراسة)كويز،
(، التي اظيرت تفوؽ المجموعة 2714(، ودراسة )العصيمي،2712)الحميسي،

 التجريبية التي درست باستراتيجية التعميـ المتمايز.
ويمكف اف يعزى سبب النتيجة التي اسفرت عنيا الدراسة الحالية الى اكثر مف سبب 

 -منيا:
جريبية  الى االنشطة المتنوعة زاد مف دافعيتيـ تعر ض طالبات المجموعة الت -1

 لممارسة العمميات العقمية لموصوؿ الى االجابة.
وترى الباحثة بأف استخداـ التعميـ المتمايز قد ساىـ في تنمية الفيـ لدى طالبات -2

المجموعة التجريبية مف خالؿ تنظيـ وتحديد االفكار ، وادراؾ الروابط والعالقات بيف 
والمفاىيـ، ويمكف اف نفسر النتيجة السابقة بأف افراد المجموعة الضابطة قد  المعمومات

اعتمدو ا عمى الحفظ بدوف فيـ ،بعكس افراد المجموعة التجريبية التي اظير افرادىا 
 قدرة كبيرة عمى فيـ العالقات والروابط المختمفة.

يمكف اف تفسر الباحثة بأف استخداـ التعميـ المتمايز في التدريس قد اسيـ كثيرًا في  -3
تحسيف عممية التذكر لدى طالبات المجموعة التجريبية ، فمقد كانت ىنالؾ فروؽ ذات 

 داللة إحصائية بيف المجموعتيف لصالح المجموعة التجريبية.
يس االحياء لطالبات الخامس ظيرت النتائج أىمية التعميـ المتمايز في تدر  -4

 االحيائي في تحسيف مستوى الدافعية نحو التعمـ لدى طالبات المجموعة التجريبية .
تعتقد الباحثة اف فاعمية التعميـ المتمايز في تحسيف مستوى الدافعية نحو تعمـ -5

االحياء لدى طالبات المجموعة التجريبية يمكف اف يعزى الى عامميف اساسييف ؛ يتمثؿ 
العامؿ االوؿ الذي يتسـ بو التعميـ المتمايز مف مزايا ،ومايرتكز عميو مف مبادئ فيو 
يقوـ عمى فيـ المدرس وتقديره لؤلختالفات بيف الطالب والتعرؼ عمى الفروؽ الفردية 
بينيـ والبناء عمييا ، وتوجييو  لتييئة البيئة التعميمية والفيزيقية في حجرة الدراسة 

ميـ والتعمـ بأختيار وتكييؼ استراتيجيات التدريس وتوفير االنشطة وتصميـ مواقؼ التع
تاحة فرص االختيار والمشاركة النشطة بما يالئـ ىذا التبايف  ومصادر التعمـ المتنوعة وا 

 بيف الطالب وبيف انماطيـ.
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 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 اواًل: االستنتاجات
 توصمت الباحثة الى االستنتاجات اآلتية:في ضوء نتائج البحث ، 

اف التدريس بأستعماؿ استراتيجية التعميـ المتمايز لو اثر في زيادة الدافعية لمتعمـ -1
لدى طالبات الصؼ الخامس االحيائي في مادة االحياء، وجعميف اكثر نشاطًا 

 وفاعمية اثناء الدرس ومف ثـ زيادة مستوى التحصيؿ .
التعميـ المتمايز تخمؽ جوًا ديموقراطيًا وتعاونيًا وتقمؿ مف الجو إف استراتيجية -2

 التسمطي في الصؼ.
اشراؾ جميع الطالبات في جميع االنشطة ،ومراعاة الفروؽ الفردية في استراتيجيات  -3

 التعميـ المتمايز .
 ثانيًا: التوصيات:

 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي:      
رة التربية بمديرياتيا عمى تدريب وتطوير مدرسي ومدرسات االحياء اف تعمؿ وزا-1

بصفة خاصة والمواد االخرى بصفة عامة عمى استخداـ استراتيجيات التعميـ 
 المتمايز وتفعيميا لممراحؿ كافة.

اف يقـو المدرسوف باستثارة الدافعية عند متعممييـ والعمؿ عمى الرفع منيا قدر -2
 المستطاع.

تراتيجيات حديثة في التدريس ومنيا استراتيجية التعميـ المتمايز في برامج إدخاؿ اس-3
طرائؽ تدريس العموـ العامة التي تدرس لطمبة أقساـ كميات العمـو في كميات التربية 

 والتربية االساسية.
 ثالثًا:المقترحات: 
ط التعمـ اجراء دراسات لمتعرؼ عمى اثر إستراتيجية التعميـ المتمايز عمى وفؽ انما-1

 في مادة االحياء في متغيرات ُأخرى مثؿ )التفكير االبداعي ، االتجاه ، الميؿ (
 وضع برنامج لتنمية دافعية التعمـ وميارات التعمـ واالستذكار لدى الطالبات.-2
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 المصادر:
،  أساليب معاصرة في تدريس االجتماعيات ( : 0222أبو دية ، عدناف أحمد )  .1

 دار أسامة . عماف . األردف .
،  1طاالىداف السموكية في العممية التربوية ،(: 2716ابو عريش ، وسيـ خميؿ ) .2

 دار المستشاروف لمنشر والتوزيع،عماف ، االردف.
 تدريسيا مناىج التربية االسالمية واساليب(:2711آشتيوه،فوز فايز واخروف،) .3

 ردف.،دار صفاء لمنشر والتوزيع،عماف ، اال1،ط
طريقك الى ( :2718آؿ بطي ،جالؿ ششنتو جبر وسعد قدوري حدود الخفاجي ) .4

، مؤسسة دار الصادؽ  1،طتدريس الفيزياء دراسات وابحاث تطبيقية حديثة
 الثقافية ،بابؿ ، العراؽ.

التـدريس مداخمـة ـ نماذجـو ـ  ( : :022أمبػو سػعيدي ، عبػد اهلل بف خميس )  .5
، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ،  1، ط  االمثمة التطبيقية (استراتيجياتو ) مع 

 عماف ،االردف .
االستجابة الحتياجات  –الصـف المتمايز (: 2775توممينسوف ، کاروؿ آف ، ) .6

، ترجمػة مػدارس الظيراف االىمية ، دار الكتاب التربوي لمنشر  جميـع طمبـة الصـف
 والتوزيع ، المممكة العربية السعودية .

،مركز 1طانماط التعمم النظرية والتطبيق،  (:2774ابر، ليانا وقرعاف، ميا)ج .7
 القطاع لمبحث والتطوير، راـ اهلل، فمسطيف.

االسس المنيجية (: 2779الجادري، عدناف حسيف وابو حمو ، يعقوب عبداهلل ) .8
، اثراء لمنشر 1طواالستخدامات االحصائية في بحوث العموم التربوية والنفسية ، 

 وزيع ، عماف، االردف.والت
، دار 3ططرق التدريس العامة، (: 2772جامؿ ، عبد الرحمف عبد السالـ) .9

 المناىج لمنشر والتوزيع، عماف االردف.
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أثر استراتيجية التعميم المتمايز عمى (: 2712الحميسي ، معيض بف حسف ) .17
تدائي التحصيل الدراسي في مقرر المغة االنكميزية لدى تالميذ الصف السادس االب

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اـ القرى ، كمية التربية ، السعودية.، 
، ط  استراتيجيات التدريس الحديثة( :  2718حمداف ، صالح الديف حسف )  .11

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ، عماف ، االردف . 1
،دار 2،طتصميم التعميم نظرية وممارسة(: 2773الحيمة ،محمد محمود ،) .12

 المسيرة لمنشر والتوزيع ،عماف ، االردف.
أسس بناء المناىج التربوية وتصميم ( :  2777الخوالدة ، محمد محمود )  .13

 ، دار المسيرة . عماف . األردف . 0، ط  الكتاب التعميمي
التعمم النشط )نحو فمسفة (:2717زامؿ ، مجدي عمي ويوسؼ ذياب عواد ) .14

 المناىج لمنشر ، عماف ،االردف. (، دارتربوية تعميمية فاعمة
،دار صفاء 1،ط طرائق التدريس العامة(: 2714زاير ،سعد عمي واخروف ) .15

 لمنشر والتوزيع،عماف ،االردف.
(: طرائق التدريس العامة مياراتو 2776الزعبي ، ابراىيـ احمد ،) .16

 ، دار المسار لمنشر ، المفرؽ ، االردف.واستراتيجياتو
سيكولوجية (: 2777يـ والمحاميد، شاكر عقمو)الزغموؿ، عماد عبد الرح .17

 ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، عماف ، االردف.1طالتدريس الصفي، 
(، عماف ، االردف ، دار 4)اساليب تدريس العموم ،  ( :2774زيتوف،عايش) .18

 الشروؽ لمنشر والتوزيع.
دار الفكر  - أسس عمم النفس التربوي(:  2771توؽ محي الديف وآخروف)  .19

  1ط 
عماف : ( .  2ـ ( . التربية العممية الفاعمة ) ط . 2717بقيعي ، نافز أحمد )  .27

 دار المسيرة
(، اساسيات التعميـ مف اجؿ التعميـ الصفي 2712الخوالدة،محمد محمود ،) .21

 ( ،دار المسيرة، عماف ، االردف.1)ط
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، وائؿ لمنشر :  مراعاة الفروق الفردية( :  2775الخوالدة ناصر ، أحمد )  .22
 األردف 

،  2، ط  مبادئ التعمم( .  2771عبد الخالؽ ، أحمد محمد الجامعية . )  .23
 اإلسكندرية : دار المعرفة الجامعية.

تدريس الدراسات االجتماعية النظرية والتطبيق (، 2779عطوة، محمد اميف ) .24
 ،السحاب لمنشر والتوزيع،مصر.1،طرؤية معاصرة

، دار النيضة العربية :  1، ط  عمم النفس التعمم( :  2773سميـ مريـ )  .25
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المشكالت النفسية والتربوية والتعميمية في البالد ( :  1986عبيد ، ميدي )  .26
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 المالحؽ:
 (1ممحق)

  بصيغتو االولية :* مقياس الدافعية  
 -يتكون المقياس من خمسة محاور ىي كالتالي :

البيئة المدرسية.     -4االسرة.        -3الشخصية.      -2الوراثة والفطرة.    -1
 المعممة .-5

فقرة ذات البدائل الثالثة) بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة، بدرجة ضعيفة(  48*بواقع 
 توزع باالشكل التالي :

( فقرات .                                                                         4ثة والفطرة )الورا -1
( فقرة .                                                                              11الشخصية ) -2
                                            ( فقرات .                                         6األسرة) -3
( فقرة .                                                                            9البيئة المدرسية ) -4
 ( فقرة18المعممة ) -5

 المحور االول : الوراثة والفطرة
بدرجة  بدرجة ضعيفة

 متوسطة
 م الفقرة بدرجة كبيرة

النضج النفسي والجسدي ان    
 يؤثر عمى المستوى الدراسي

1 

ان ضعف النظر يؤثر عمى    
 مستوى دراستي

2 

اشعر بصعوبة في التعبير    
 بالنطق

3 

لدي صعوبات في فيم المادة    
الدراسية مما يؤثر عمى قدرتي 

 عمى التعمم 

4 
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 المحور الثاني: الشخصية
بدرجة  بدرجة ضعيفة

 متوسطة
 م الفقرة بدرجة كبيرة

 1 اشعر بعدم الرغبة في التعمم    
وجود فرق بالشخصية مع     

 زميالتيا في الفصل
2 

 3 عمر الطالبة اكبر من زميالتيا   
ضعف القدرة عمى التعبير    

 الكتابي في االختبار
4 

يصعب عمية تكوين صداقات    
 بسرعة 

5 

 6 الشعور باألحباط  والفشل   
اواجو المواقف الدراسية    

 بمسؤلية تامة.
7 

الشعور باليأس من النجاح    
 والتفوق

8 

 9 الشعور بالتوتر   
احب ان يرضى عني جميع    

 زمالئي في المدرسة
11 

 11 وجود مشاكل صحية   
 المحور الثالث: األسرة

 م الفقرة بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة
 1 وجود مشاكل اسرية   
االنشغال بمساعدة الوالدة في    

 االعمال المنزلية
2 
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اليأبو والداي عندما اتحدث    
 إلييما عن عالماتي المدرسية

3 

يحرص والداي عمى قيامي بأداء    
 واجباتي المدرسية

4 

ييتم والداي بمعرفة حقيقة    
 مشاعري تجاه المدرسة

5 

 6 عدم تواصل الوالدين مع المدرسة   
 
 المحور الرابع/ البيئة المدرسية 

 م الفقرة بدرجة كبيرة  بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة
لدي رغبة الى ترك المدرسة    

 بسبب قوانينيا الصارمة
1 

 2 استيزاء الزميالت عند المشاركة   
اشعر ان غالبية الدروس التي    

 تقدميا المدرسة غير مثيرة
3 

اشعر بالضيق من كثرة عدد    
 الطالبات في الفصل

4 

اشعر بأن بعض الزمالء ىم    
 سبب المشاكل التي أتعرض ليا

5 

 6 عدم ممارسة األنشطة الصفية   
 7 صعوبة المناىج الدراسية   
العمل مع الزمالء في المدرسة    

يمكنني من الحصول عمى 
 عالمات اعمى.

8 

 9 عدم تأىيل مبنى المدرسة   
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 المعممةالمحور الخامس: 
بدرجة  بدرجة ضعيفة

 متوسطة
 م الفقرة بدرجة كبيرة

يغمب الروتين عمى شرح    
 المعممة

1 

عدم وجود تفاعل بين الطالبات    
 والمعممة

2 

 3 قمة استخدام الوسائل التعميمية   
عدم استخدام استراتيجيات    

 تدريس حديثة 
4 

اشعر بأن طريقة تقديم    
المدرسة الدروس التي تقدميا 

 غير مثيرة

5 

سيطرة المزاجية عمى تصرفات    
 بعض المعممات مع الطالبات

6 

يصعب عمي االنتباه لشرح    
 المدرسة ومتابعتو

7 

افضل ان تعطينا المدرسة    
 اسئمة تحتاج الى تفكير.

8 

ال أؤيد انزال العقوبات عمى    
الطالبات بغض النظر عن 

 السبب.

9 

النقاط الصعبة عدم توضيح    
 في الدرس

11 
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يسعدني ان تعطى المكافئات    
 لمطمبة بمقدار الجيد المبذول.

11 

عدم إعطاء تغذية راجعة بعد    
 االختبار

12 

استخدام الدرجات كأسموب    
 لمعقاب

13 

اشعر بالتحفيز عند معاممتي    
 بأحترام 

14 

 15 األكثار من الواجبات المنزلية   
عمى طالبات معينات التركيز    

 فقط
16 

احرص عمى تنفيذ مايطمبو    
 مني المدرسات.

17 

اشعر بالحباط عند سماع    
 ألفاظ جارحة

18 

 -*المقترحات :
 ت الفقرة تصمح التصمح التعديل
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 (2ممحق )
أوال: أنموذج لخطة يومية لتدريس)المجموعة التجريبية( التي تدرس المادة عمى   

 وفق إستراتيجية )التعميم المتمايز(                               
                                                  المادة:                                                          الصف:                                               

 التاريخ:
 الموضوع: التنفس والتبادل الغازي 

 اوال:االىداف الخاصة بالدرس:                                                                     
ىوائي، التنفس اليوائي،التنفس الال تنمية المفاىيـ االحيائية)التنفس الخموي،-1

 الحويصالت(        
تنمبة قدرة الطالب عمى االستدالؿ العممي مف خالؿ فيـ العمميات االحيائية وادراؾ -2 

 مكوناتيا.   
تدريب الطمبة عمى دراسة العمميات الحيوية مف خالؿ تحميميا الى معطياتيا -3  

                                                                  وايجاد الفروؽ بينيا ومدى تأثير كؿ منيا عمى الكائنات الحية.
:                                                                     االىداف السموكية لمدرس-ثانيا 

        *عند نياية الدرس تصبح الطالبة قادرا عمى اف :                                                    
 تعرؼ التنفس الخموي.                                                                                         -1
 تشرح مضموف التنفس الخموي مف خالؿ مراحؿ اكسدة الكموكوز االربعة .                         -2
 نبات.                                                   تقارف بيف عممية التنفس والبناء الضوئي في ال -3
 تفيـ  ميكانيكيات التبادؿ الغازي في النبات.                                                                -4
                      تعرؼ الطالبة الثغور                                                                     -5
 تقارف بيف الثغور والعديسات  .                                                                                  -6
 يقارف بيف التنفس الخارجي والتنفس الداخمي.                                                          -7
 س الخموي اليوائي.يوضح مفيـو التنف-8
                                                                            -ثالثا:الوسائل التعميمية:   
 السبورة واقالـ الماجؾ بورد الممونة لمرسـ وكتابة المالحظات الرئيسية.                             -1
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 الرئيسة لدورة الكاربوف*صورتوضيحية(  وسائؿ بصرية )بوستر مخطط االتجاىات-2
                                             -دقائق(   :8رابعاـ التمييد :)                                    
تقسـ الباحثة الطالبات عمى مجموعات بحسب انماط تعمميف ،والتي حصمت عميو  -1

الباحثة مف جراء تطبيؽ  مقياس أنماط التعمـ عمييف)نمط حركي*نمط سمعي*نمط 
                            بصري(، في درس سابؽ لدرس تطبيؽ التجربة .                                                                 

 االيعاز لطالبات كؿ مجموعة بالجموس ضمف مجموعتيا.                                                 -2
توزيع االدوار عمى طالبات كؿ مجموعة ويتضمف تعييف القائدة والمقررة ،وافراد -3

  المجموعة االخريف ويتـ تبادؿ ىذه  االدوار بالتناوب في الدروس الالحقة.                                  
ستثارة دافعيتيف* وذلؾ بأعطاء مقدمة قصيرة لربط الدرس -4  تييئة اذىاف الطالبات وا 

السابؽ بالدرس الحالي مع توجيو بعض االسئمة ذات الصمة بالدرس السابؽ والمفاىيـ 
 الواردة فيو. 

الباحثة: تعممنا في الدرس السابؽ موضوع التغذية لمكائنات الحية المختمفة،التي  
وضحنا فييا المتطمبات الغذائية ، ثـ تقوـ الباحثة بتوجية بعض االسئمة لمطالبات لمتأكد 

         -يف لمموضوع وكما يمي:مف فيم
/ماىي القانصة وايف توجد؟                                                                          1س
/مالفرؽ بيف اليضـ الداخمي اليضـ الخارجي في الحيوانات.                                     2س
 ياز اليضمي والتنفسي والدوراف والبولي؟/مالعالقة الوظيفية بيف كؿ مف الج3س

* بعد االستماع ألجابات الطالبات وتقويميا، تقـو الباحثة بكتابة موضوع الدرس الجديد 
                          -عمى السبورة) التنفس والتبادؿ الغازي(* ويضـ ثالث محاور رئيسية ةىي:

                                                             التنفس الخموي .                           -1 
 التنفس في النباتات .                                                                                    -2 
                 التنفس في الحيوانات .                                                                -3

 دقيقة(                                                                  37العرض) -خامساً 
ابدأ بتوجيو االسئمة االتية عمى طالبات االنماط الثالثة وكتابتيا عمى السبورة:                        
                                                /ماالتجاىات الرئيسة لدورة الكاربوف؟              1س
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/ماىو االيض؟                                                                                         2س
/مالفرؽ بيف التنفس الخارجي والتنفس الداخمي؟                                                  3س
 احؿ التنفس الخموي؟  /ماىي مر 4س
*ثـ تقـو الباحثة باإليعاز لطالبات كؿ مجموعة مف المجموعات بالنقاش فيما بينيـ   

 لمتوصؿ الى حموؿ لتمؾ األسئمة وفقا لما يمي:                                                        
تقـو طالبات المجموعة االولى ب)المجموعة الحركية ( بإعداد خرائط مفاىيمية ممونو 
بعد استخداميـ الكتاب وكتابة االجابة التي تتضمف االتجاىات الرئيسة لدورة الكاربوف 
والفرؽ بيف التنفس الخارجي والداخمي ومراحؿ التنفس الخموي . وتعمؿ طالبات ىذه 

كة دؤوبة ،واحدة تأتي بالورقة واخرى تختار االلواف المالئمة المجموعة بنشاط وتبدء بحر 
واخرى ترسـ المخطط وتحاوؿ القائدة االشراؼ عمى عمميف وتقديـ الدعـ ليف ،وبعد 
ذلؾ تعرض لنا قائدة ىذه المجموعة ماتوصمت اليو افرادىا عف موضوع الدرس 

 كالؤلتي:         
                              

 
Co2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co2  

H2o 

 بنبء ضوئي

بت جزيئ

السكرومركببت 

اخرى   

تحهم 

 سكري

حىايض عضىٌت 

 صغٍرة

 تُفس

ضوء 

الشمس 

+O2 
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العمميات التي تحدث في الخمية وغالبا تسمى عمميات ايضية وسطية  االيض :ىوكل
وذلك ان تبادل المادة والطاقة يتم بخطوات خالل مسارات كيميائية مكونة من العديد 

 من الوسائط.                                              
 التنفس الخموي                                           

 
تنفس خارجي                                                    تنفس داخمي                               

ىو عممية تبادل بين الدم والمحيط                         ىو عمية تبادل غازي 
 بين الدم والخاليا 

 مراحل التنفس الخموي
 

 مرحمة تحميل الكموكوز
 

 العدادمرحمة تفاعل ا
 

 مرحمة دورة حامض الستريك
 
 

 مرحمة سمسمة انتقال االلكترون
تقوم طالبات المجموعة الثانية التي تسمى )المجموعة السمعية(* باالستماع الى 
قصة قصيرة ،نص معين من الكتاب ،تتضمن التنفس في مفرداتيا فتقوم احدى 

حاضرة سمعية  عن الطالبات بقرأتيا عمى مسامع زميالتيا او االستماع الى م
موضوع التنفس *بعد ذلك تبدء المجموعة بالمناقشة وكتابة االجابة عن االسئمة 
التي توجييا الباحثة، وعرض الجواب من خالل قائدة المجموعة التي ستوضح اىم 
ماتضمنتو ىذه المحاضرة المسجمة او القصة القصيرة عن موضوع الدرس، متضمنآ 

 مايأتي:     
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لعمميات الكيميائية التي تحدث في الخمية ،وغالبا ماتسمى عمميات االيض: ىو كل ا
ايضية وسطية اي انيا تتم بعمميات كيميائية مكونة من العديد من الوسائط  .                                          

                  يكون التنفس الخموي عمى نوعين :                                                     
تنفس خارجي  :ىوعممية تبادل غازي بين الدم والمحيط الخارجي.                                 -1
 تنفس داخمي :ىوعممية تبادل غازي بين الدم ومختمف خاليا الجسم.-2

  -مراحل التنفس الخموي:
 مرحمة تحميل الكموز .                    -1
 داد .                    مرحمة تفاعل االع-2
 مرحمة دورة حامض الستريك.         -3
 مرحمة سمسمة انتقال االلكترون.-4
*اما المجموعة الثالثة )المجموعة البصرية( تقوم الطالبات برسم أشكاال ورسوما  

خرائط معرفية او خرائط مفاىيم بعد مشاىدتيم لفيديو قصير يتضمن  توضيحية أو
                                                             االجابة عن االسئمة التي تخص موضوع الدرس التنفس.                                                                              

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

 االٌض

هى كم انعًهٍبث انكًٍٍبئٍت انتً تحذث فً انخهٍت ،وغبنبب يبتسًى عًهٍبث 

اٌضٍت وسطٍت ألٌ تببدل انًبدة وانطبقت بٍٍ انخهٍت وبٍئتهب ٌتى بًسبراث 

 كًٍٍبئٍت يكىَت يٍ انعذٌذ يٍ انىسبئط.

 انتُفس انخهىي
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تطمب الباحثة من قائدات المجموعات بتقديم االجوبة التي تم التوصل الييا من قبل  

 المجموعات الثالثة .                                                                                         
 
 
 
عمى السبورة وذلك بتقسيم السبورة *تقوم الباحثة بتسجيل اجابات كل مجموعة  

 بالشكل التالي:

 يراحم انتُفس انخهىي

يرحهت تحهٍم      – 4

انكهىكىز            
يرحهت تفبعم االعذاد-2  

يرحهت دورة حبيض انسترٌك-3 يرحهت سهسهت اَقبل االنكتروٌ-4   
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 سمعية بصرية حركية
 
 

*ثم تقوم الباحثة بمناقشة ىذه االجابات لتثبيت االجابات الصحيحة بالنسبة لمطالبات 
 ككل.
بو من توضيح لموضوع  الباحثة : احسنتن جميعا وبارك اهلل فيكن عمى ماقمتن  

                                                                   الدرس.                                                                                                                       
                                                                   -دقائق(:5سادسا/ التقويم )

من اجل معرفة استيعاب الطالبات لموضوع الدرس تقوم الباحثة بطرح اسئمة بصورة 
                                  شفوية  تكون ضمن ماتم شرحو في الدرس او من خالل ممخص الطالبات. 

                                                                س/ ماىو االيض؟                          
س/عرفي التنفس الخموي وبيني انواعو ؟                                                               

    س/ماىي مراحل التنفس الخموي؟                                                                   
س/قارني بين عممية التنفس والبناء الضوئي في النبات                                               
س/وضحي ميكانيكية التبادل الغازي في النبات.                                                        

                                       س/مالفرق بين الثغور والعدسات؟                             
س/مالفرق بين التنفس الخارجي والتنفس الداخمي؟                                                     

 س/ مالمقصود بالتنفس الخموي اليوائي؟ 
       دقيقة(                                                 2)   -سابعا/ الواجب البيتي :

مراجعة موضوع التنفس الخموي وقرأة الممخصات  واالطالع عمى موضوع التنفس في 
 النبات .
: كتاب عمم االحياء لمصف الخامس االحيائي المقررتدريسو من قبل وزارة المصدر 

 (م.2119التربية في العراق )
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 (3ممحق)
نموذج لخطة يومية لممجموعة الضابطة التي تدرس المادة) بالطريقة االعتيادية(     
 ___ _______________________________________________

المادة : االحياء                                  الصف : الخامس االحيائي                
    التاريخ:                          الموضوع: التنفس والتبادل الغازي        

اوال:االىداؼ الخاصة بالدرس:                                                               
 الالىوائي،  تنمية المفاىيـ االحيائية)التنفس الخموي،التنفس اليوائي،التنفس-1

 الحويصالت(.             
دراؾ ستدالؿ العممي مف خالؿ فيـ العمميات االحيائية واتنمية قدرة الطالبات عمى اال-2

 مكوناتيا.  
تدريب الطالبات عمى دراسة العمميات الحيوية مف خالؿ تحميميا الى معطياتيا --3

 وايجاد الفروؽ   بينيا ومدى تأثير كؿ منيا عمى الكائنات الحية.                                            
 ؼ السموكية لمدرس:                                                                             االىدا-ثانيا

                        *عند نياية الدرس تصبح الطالبة قادرا عمى اف :                                     
 تعرؼ التنفس الخموي.                                                                                           -1
 تشرح مضموف التنفس الخموي مف خالؿ مراحؿ اكسدة الكموكوز االربعة .                          -2
                                                     تقارف بيف عممية التنفس والبناء الضوئي في النبات.  -3
 تشرح ميكانيكيات التبادؿ الغازي في النبات.                                                                -4
          تعرؼ الطالب الثغور والعديسات ويقارف بينيما.                                                 –5 
    تقارف بيف التنفس الخارجي والتنفس الداخمي.                                                         –6 
 توضح مفيـو التنفس الخموي اليوائي.                                          –7

                                                                                            -الوسائؿ التعميمية:ثالثا:
 السبورة واقالـ الماجؾ بورد الممونة لمرسـ وكتابة المالحظات الرئيسية.     -1
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                 وسائل بصرية )بوستر مخطط االتجاىات الرئيسة لدورة الكاربون*صورتوضيحية(-2
 دقائق( 5رابعاـ المقدمة)

ستثارة دافعيتين* وذلك بأعطاء مقدمة قصيرة لربط  ويتضمن تييئة اذىان الطالبات وا 
الدرس السابق بالدرس الحالي مع توجيو بعض االسئمة ذات الصمة بالدرس السابق 

 والمفاىيم الواردة فيو. 
الباحثة:تعممنا في الدرس السابق موضوع التغذية لمكائنات الحية المختمفة حتى  

ل التي وضحنا فييا المتطمبات الغذائية .ثم تقوم الباحثةبتوجيو بعض نياية الفص
 -االسئمة لمطالبات لمتأكد من من فيمين لمموضوع وكما يمي:

/ماىي القانصة واين توجد؟                                                                          1س
ارجي في الحيوانات.                                     /مالفرق بين اليضم الداخمي اليضم الخ2س
 /مالعالقة الوظيفية بين كل من الجياز اليضمي والتنفسي والدوران والبولي؟ 3س
* بعد االستماع ألجابات الطالبات وتقويميا ،تقوم الباحثة بكتابة موضوع الدرس  

                            -ث محاور رئيسية ىي :الجديد عمى السبورة) التنفس والتبادل الغازي(* ويضم ثال
التنفس الخموي .                                                                                          -1
      التنفس في النباتات .                                                                               -2
 التنفس في الحيوانات.-3
دقيقة(                                                                                   21)  -العرض: 

الباحثة:ماىو التنفس بصورة عامة؟                                                                     
ازي بين جسم الكائن والمحيط الخارجي.                                  الطالبة: ىي عممية تبادل غ

الباحثة: احسنتي واعيد الجواب بصوت واضح واوجو سؤال اخر.                                     
الباحثة: ماىي المسالك الرئيسة لدورة الكاربون الضخمة التي تنساب فييا ذرات 

: البناء الضوئي والتحمل السكري والتنفس الخموي ىم 1لبةالكاربون بأستمرار؟ الطا
 المسالك الرئيسة لدورة الكاربون. 

الباحثة: ممتاز. واعيد االجابة بصوت واضح مع كتابتيا عمى السبورة .                             
                          الباحثة: مالمقصود باأليض؟                                                    
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: يقصد بااليض كل العمميات الكيميائية التي تحدث في الخمية.                               2الطالبة
الباحثة: جيد . من تكمل ؟                                                                               

يميائية بعمميات ايضية وسطية الن تبادل المادة : تسمى ىذه العمميات الك3الطالبة
والطاقة بين الخمية وبيئتيا يتم من خالل مسارات كيميائية مكونة من العديد من 
الوسائط .                        الباحثة : ممتاز. واعيد الجواب مع كتابتو عمى 

تنفس الخموي ؟                                                                    السبورة.                               الباحثة:ماىي انواع ال
: شييق وزفير                                                                                    4الطالبة

                              الباحثة: اجابة خاطئة من تصحح االجابة .                                 
: التنفس الخارجي والتنفس الداخمي .                                                          5الطالبة

الباحثة: احسنتي . اعيد الجواب مع الكتابة عمى السبورة .                                         
وي؟                                                                   الباحثة: ماىي مراحل التنفس الخم

: المرحمة االولى )مرحمة تحميل الكموكوز(، والمرحمة الثانية )مرحمة تفاعل 6الطالبة
          االعداد(.     الباحثة: احسنتي ، من تكمل االجابة؟                                                           

: المرحمة الثالثة )مرحمة حامض الستريك( ، ومرحمة سمسمة انتقال 7الطالبة
االلكترون داخل غشاء المايتوكوندريا.                                                                                          

اضح ومسموع مع التأشير الباحثة :أحسنتن وبارك اهلل فيكن ،أعيد االجابة بصوت و 
 عمى السبورة.

                                                                  -دقائق(: 5خامسا/ التقويم )
من اجل استيعاب الطالبات لموضوع الدرس اوجو اسئمة بصورة شفوية تكون ضمن 

                                                ماتم شرحو في الدرس او من خالل ممخص الطالبات .               
س/ ماىو االيض ؟                                                                                         

س/ عرفي التنفس الخموي وبيني انواعو ؟                                                              
ي مراحل التنفس الخل                                                                            س/ ماى

س/قارني بين عممية التنفس والبناء الضوئي في النبات                                               
                                 س/وضحي ميكانيكية التبادل الغازي في النبات.                       
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س/مالفرق بين الثغور والعدسات؟                                                                    
س/مالفرق بين التنفس الخارجي والتنفس الداخمي؟                                                    

 وائي؟س/ مالمقصود بالتنفس الخموي الي
                                                                                 -سادسا/ الواجب البيتي : 

مراجعة موضوع التنفس الخموي وقرأة الممخصات واالطالع عمى موضوع التنفس في 
 النبات.
: كتاب االحياء لمصف الخامس االحيائي المقرر من قبل وزارة التربية  المصدر

                                                (م.                                                                                                                          2119)
 (4ممحق)

 مقياس الدافعية بصيغتو النيائية 
 عزيزتي الطالبة...........

اثر استخدام التعميم المتمايز عمى التحصيل في تقوـ الباحثة بإعداد دراسة بعنواف)-1
وذلؾ استكماال مادة االحياء لطالبات الصف الخامس االحيائي ودافعيتين لمتعمم( 

 لتدريس،لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في طرائؽ ا
وليذا الغرض تـ اعداد ىذا المقياس حيث نضع بيف يديكـ مجموعة مف العبارات  -2

 (فقرة ذات ثالث بدائؿ)بدرجة كبيرة،بدرجة متوسطة ،بدرجة قميمة(.48عددىا)
أرجو منكـ االجابة عف الفقرات بكؿ موضوعية ودقة لما يمثمو رأيكـ بالنسبة لنتائج  -3

 ي تطوير العممية التعميمية ..ىذا البحث مف اىمية بالغة ف
تحت االجابة التي ×( بدوف استثناء بوضع عالمة)االجابة عن كل الفقرات الرجاء -4

 تنطبؽ عميٍؾ)شرط اجابة واحدة فقط لكؿ فقرة(.
 -مثال:

بدرجة  بدرجة قميمة
 متوسطة

 ت الفقرة بدرجة كبيرة

التعمـ يحقؽ لي النجاح في  ×  
 الحياة
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ماتدلين بو من معمومات  ستكون في منتيى السرية، ولن تسخدم إال   -مالحظة :

 ألغراض ىذا البحث فقط.
...................................................................................

............................ 
 

 ......................................................................-االسم:
 

 الصف:_....................................................................
 

 ..................................................................-المدرسة:
 

 ت الفقرة بدرجة كبيرة بدرجة متوسطة بدرجة قميمة
يتناسب مستواي الدراسي مع نضجي    

 العمري والعقمي
1 

اجد صعوبة عف ابداء وجية نظري    
 بالكالـ

2 

لدي صعوبات في فيـ المادة الدراسية    
 . 

3 

 4 اشعر بعدـ الرغبة في التعمـ    
اشعر بوجود فروقات بشخصية مع    

 زميالتي في الفصؿ
5 

 6 اشعر اف عمري اكبر مف زميالتي   
لدي ضعؼ القدرة عمى التعبير    

 الكتابي في االختبار
7 

 8 يصعب عمي تكويف صداقات بسرعة    
اشعر باألحباط  والفشؿ عندما يوجو     9 
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 لي كالـ جارح
 10 افضؿ االعماؿ التي تتطمب التحدي.   
 11 اشعر باليأس مف النجاح والتفوؽ   
اشعر بالتوتر عند تعمـ موضوع    

 جديد.
12 

زمالئي احب اف يرضى عني جميع    
 في الصؼ.

13 

 14 لدي مشاكؿ صحية تؤثر في دراستي.   
 15 لدي مشاكؿ اسرية تؤثر في دراستي   
 16 االنشغاؿ في االعماؿ المنزلية   
اليأبو والداي عندما اتحدث إلييما    

 عف درجاتي المدرسية
17 

يحرص والداي عمى قيامي بأداء    
 واجباتي المدرسية

18 

والداي بمعرفة حقيقة مشاعري ييتـ    
 تجاه المدرسة

19 

 20 عدـ تواصؿ الوالديف مع المدرسة   
 

لدي رغبة في ترؾ المدرسة بسبب    
 تعميماتيا الصارمة

21 

اشعر بأستيزاء زميالتي عند    
 المشاركة بالدرس

22 

اشعر اف غالبية الدروس التي تقدميا    
 المدرسة غير مثيرة

23 

بالضيؽ مف كثرة عدد الطالبات اشعر    
 في الصؼ.

24 

اشعر بأف بعض الزميالت ىف سبب    
 المشاكؿ التي أتعرض ليا

25 
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صعوبة المناىج الدراسية تؤثر سمبا    
 في تحصيمي الدراسي.

26 

 27 اشعر اف مبنى المدرسة غير مؤىؿ.   
يغمب الروتيف عمى طريقة شرح    

 المدرسة
28 

بيف الطالبات  عدـ وجود تفاعؿ   
 والمدرسة

29 

قمة استخداـ الوسائؿ التعميمية مف    
 قبؿ المدرسة يؤثر في دراستي.

30 

ينخفض مستوى تركيزي بسبب عدـ    
استخداـ المدرَسة إلستراتيجيات 

 تدريس حديثة 

31 

اشعر بأف طريقة تقديـ الدروس غير    
 مثيرة

32 

سيطرة المزاجية عمى تصرفات بعض    
 المدرسات مع الطالبات

33 

يصعب عمي االنتباه لشرح المدرسة    
 ومتابعتيا

34 

افضؿ اف تعطينا المدرسة اسئمة    
 تحتاج الى تفكير.

35 

ال أؤيد انزاؿ العقوبات عمى الطالبات    
 بغض النظر عف السبب.

36 

عدـ توضيح النقاط الصعبة في    
 الدرس مف قبؿ المدرسة

37 

تعطى المكافئات  يسعدني اف   
 لمطالبات .

38 

 عدـ إعطاء تغذية راجعة بعد    
االمتحاف يؤثر في المستوى الدراسي 

 لمطالبات.

39 
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استخداـ الدرجات كأسموب لمعقاب    
 يشعرني باالحباط .

40 

األكثار مف الواجبات البيتية يشعرني    
 بالممؿ.

41 

عند تركيز المدرسة  اشعر باالحباط    
 عمى بعض الطالبات في الدرس. 

42 

احرص عمى تنفيذ ماتطمبو مني    
 المدرسات.

43 

اشعر بالتحفيز عند تشجيع المدرسة    
 عمى العمؿ الجماعي

44 

 
 
 


