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ادللخص

ييدف البحث الحالي إلى تعرف فاعمية التعميم المتمايز فى تدريس الدراسات االجتماعية في تنمية

بعض ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي  ,ولمتحقق من ىدف البحث تم

إعداد قائمة ببعض ميارات التفكير التأممي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي وىى  (:ميارة الرؤية

البصرية  -الكشف عن المغالطات  -الوصول إلى استنتاجات  -ميارات إعطاء تفسيرات مقنعة -
ميارات وضع حمول مقترحة ) ,وتم إعداد دليل المعمم لوحدتي األنشطة االقتصادية فى مصر ومصر

قبل اإلسالم وفق استراتيجيات التعميم المتمايز وىى  ( :إستراتيجية المجموعات المرنة واستراتيجية
فكر زاوج شارك و إستراتيجية األنشطة المتدرجة و إستراتيجية أركان ومراكز التعمم والمخططات

الرسومية) لتنمية ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي  ,واختبار لقياس
بعض ميارات التفكير التأممي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ,وتكونت عينة البحث من ( )011تمميذ

وتمميذة من مدرسة الميندس عمي سميمان اإلبتدائية بإدارة شمال محافظة بورسعيد تنقسم إلى ()01
تمميذ في المجموعة التجريبية و( )01تمميذ في المجموعة الضابطة  ,وقد تم تطبيق أدوات البحث

الحالي عمييم خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 6102-6102م  ,وقد أظيرت النتائج
فاعمية استراتيجيات التعميم المتمايز لتنمية ميارات التفكير التأممي .

الكممات المفتاحية :

التعميم المتمايز -التفكير التأممي
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Abstract
The current research aims to know the effectiveness of differentiated
education in teaching social studies in the development of reflective
thinking skills of fifth graders, and to verify the aim of the research was the
preparation of a list of some reflective thinking skills for students in the
fifth grade, a :( visions skill - detect fallacies - Access conclusions - the skills
to give convincing explanations - skills develop proposed solutions), were
prepared teacher's guide to Ouhdta economic activities in Egypt and Egypt
before Aasalam according to education strategies differentiated, namely:
(Flexi Community strategy and the thought of pairing attended and
graduated activities and strategy of Staff and learning centers and plans
strategy GUI) for the development of reflective thinking skills of fifth
graders, and test some of the skills of reflective thinking for students in the
fifth grade, and formed the research sample of 100 pupils from the School
of Engineer Suleiman elementary northern governorate of Port Said
management is divided into (50), a pupil in the experimental group and (50)
a pupil in the control group, has been applied to the current search tools on
them during the first year of the academic semester 2016-2017m, and the
results showed the effectiveness of differentiated teaching strategies for the
development of reflective thinking skills.
Key words:
Differentiated Instruction , Reflective Thinking
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مقدمة :
يعد التفكير أعقد أنواع السموك اإلنساني فيو يأتي في أعمى مستويات النشاط العقمي  ,ووجود

اإلنسان مرتبط بنشاطو العقمي وقدرتو عمى التعامل بذكاء مع األمور من حولو  ,والتفكير لو أنواع

متعددة يمكن التدريب عمييا واكتسابيا وتنميتيا من خالل أساليب التعمم المختمفة  ,وتزايدت أىمية
تنمية التفكير في ضوء اإلنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي ,فالتفكير يساعد التالميذ عمى فيم

مايدور حوليم من أحداث وظواىر وحل مشاكميم وربط ما يتعمموا داخل الفصل بأحداث المجتمع
والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل  ,ويتميز التفكير بالبحث والنظر فيما وراء األحداث والظواىر مما

يساعد التالميذ عمى تعدي حدود الزمان والمكان .

ويعد التفكير من أبرز الصفات التي تسمو باإلنسان عن غيره من المخموقات ,وىو من الحاجات

الميمة التي ال تستقيم حياة اإلنسان بدونيا ,والتفكير ىو نشاط ذىني أو عقمي يختمف عن اإلحساس

واإلدراك ويتجاوز االثنين معاً (سوسن شاكر مجيد ,)02 ,6112 ,ذكر (عزو عفانة ووليم

عبيد )23 ,6112,أن لمتفكير أنواعاً متعددة ىي :التفكير البصري ,التفكير االستداللي ,التفكير
التأممي ,التفكير الناقد ,التفكير اإلبداعي  ,والتفكير المنظومي.

والتفكير التأممي يجعل التمميذ يخطط دائماً ويراقب ويقيم أسموبو في العمميات والخطوات التي يتبعيا

التخاذ القرار ,ويقوم التفكير التأممي عمى تأمل وتمعن التمميذ في كل ما يعرض عميو من معمومات,

وىذا بدوره يبقي أث ارً كبي ارً لمتعمم في عقل التمميذ ,وىذا يؤكد عمى التعمم ذي المعنى ,وىو جوىر ما

تركز عميو إستراتيجيات التدريس الحديثة( .عبد العزيز القطراوي.)72 ,6101 ,

وبالنظر إلى أىداف تدريس مادة الدراسات االجتماعية فى المرحمة االبتدائية  ,يالحظ أنيا تتضمن

تنمية القدرات المعرفية وميارات التفكير لدى التالميذ  ,وذلك ألن المادة بطبيعتيا وبما تتضمنو من

أنشطة متعددة تتيح الفرصة لمتمميذ إلعمال عقمو وفكره ,فى ظاىرات الكون المختمفة  ,وذلك بمالحظة
ىذه الظاىرات وتحديد بعض العالقات القائمة بينيا  ,واستنباط أنواع التفاعل بين اإلنسان وبيئتو,

والقيام بعمميات التحميل والربط واالستنتاج والتعميل مما ينمي لديو القدرات المعرفية ويكسبو القدرة عمى

التفكير السميم (.عمى سميمان )223 ,6100,

وقد اىتمت العديد من الدراسات والبحوث بتنمية ميارات التفكير التأممي لدى التالميذ ومن

الدراسات التي تناولت التفكير التأممي:

دراسة جروسمان ( )grossman,s,2001وىدفت إلى تأثير استخدام إستراتيجيات لمتدريس

تساعد عمى تنمية التفكير التأممي لمتالميذ في مرحمة الطفولة المبكرة ,وكان من أىم نتائجيا :أىمية

ربط التفكير التأممي بالممارسة أثناء العمل مع األقران.
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دراسة (عباس عالم  )6106,التي ىدفت إلى معرفة مدى فعالية نموذج التعمم البنائي االجتماعي

لتدريس الدراسات االجتماعية في تنمية ميارات التفكير التأممي وحل المشكالت لدي تالميذ المرحمة
اإلبتدائية  ,وأوضحت نتائج الدراسة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ
المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار ميارات التفكير التأممي في التطبيق البعدي لصالح تالميذ

المجموعة التجريبية.

دراسة (أحمد عبد الحميد  )6102,ىدفت إلى تنمية بعض ميارات التفكير التأممي باستخدام

المدخل الجمالي في تدريس الدراسات االجتماعية بالمرحمة اإلعدادية  ,و توصمت الدراسة إلي وجود

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التالميذ في نتائج التطبيق البعدي لصالح المجموعة
التجريبية وكذلك بين متوسطي درجات التالميذ عينة الدراسة في اختبار ميارات التفكير التأممي لصالح

االختبار البعدي  ,مما يثبت فاعمية المدخل الجمالي في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ

الصف األول اإلعدادي  ,و كذا استمتاعيم بدراسة الوحدة.

دراسة (أحمد عبداهلل6100,م) وقد ىدفت إلى معرفة أثر استخدام بعض استراتيجيات التدريس

القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة فى تنمية بعض ميارات التفكير التاممي لدى تالميذ المرحمة

االعدادية و توصمت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات التالميذ في
نتائج التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية في اختبار ميارات التفكير التأممي لصالح االختبار

البعدي.

من خالل العرض السابق لمدراسات التى تناولت تنمية ميارات التفكير التأممى فترى الباحثة ضرورة

البحث عن طرائق حديثة في تدريس الدراسات االجتماعية والتي تعمل عمى تنمية واثارة التفكير لدي
التالميذ ,والتنوع في اإلستخدام األمثل إلستراتيجيات التدريس التي تساعد عمى ممارسة أنشطة التفكير

في مستوياتيا البسيطة والمعقدة واثارة تحفيزىم عمى التفكير من خالل الدمج بين ميارات التفكير

المختمفة ومحتوى المناىج الدراسية.

ويعد تنمية التفكير من الميام األساسية لمتربية في كافة المراحل التعميمية  ,فالتمميذ في المرحمة
ُ
اإلبتدائية يتميز برغبة مستمرة في التساؤل وتعرف األشياء من حولو  ,ولقد أكدت نتائج البحوث
والدراسات التربوية في مجال التفكير أكدت عمى أن التفكير يحتاج إلى التدريب إما بطريقة مباشرة من

خالل مناىج التفكير أو بطريقة غير مباشرة عبر المناىج الدراسية المختمفة ومنيا مناىج الدراسات

اإلجتماعية  (.نجفة الجزار .)60 ,6102 ,

من ىنا تبرز أىمية اإلستراتيجيات كعممية تفاعل بين المعمم وتالميذه من خالل األداءات التي يقوم

بيا المعمم خالل عمميتي التعميم والتعمم ,والتدريس يستند إلى الخبرات الحيوية ,وىو بيذا المفيوم ليس

عمالً ارتجالياً ,وانما ىو عمل منظم مرتبط بقاعدة أو نظام ,فيي عممية معقدة عناصرىا مرتبطة
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ومتداخمة في خطوات متتابعة ,كل خطوة تتأثر بما قبميا وتؤثر فيما بعدىا وىى تسير وفق خطوات

تيدف إلى تحقيق األىداف التعميمية( .سامي ممحم )200 ,6112,

ويتمثل الفرق بين التعميم العادي والتعميم المتمايز في أن التعميم العادي يقدم المعمم مثي ارً واحداً

أو ىدفاً واحداً يكمف التالميذ بنشاط واحد ليحققوا نفس المخرجات ,واذا أراد المعمم أن يراعي الفروق

الفردية فإنو يعمل عمى تقديم نفس المثير لمجميع ونفس الميمة ولكن يقبل منيم مخرجات مختمفة,

ففي ىذه الحالة يراعي قدرات وامكانات التالميذ؛ فيم ال يستطيعون جميعاً الوصول إلى نفس النتائج أو
المخرجات؛ ألنيم متفاوتون في قدراتيم .أما إذا أراد المعمم تقديم تعميم متمايز فإنو يقدم نفس المثير

وميام متنوعة ليصل إلى المخرجات نفسيا( .ريمو المنيع)3 ,6101 ,

وقد اىتمت العديد من الدراسات والبحوث بالتعميم المتمايز واستراتيجياتو المتنوعة ,ومن الدراسات

التي تناولت التعميم المتمايز:

أجرت سوفت( )6113 , swiftدراسة لمعرفة تأثير التعميم المتمايز في الدراسات االجتماعية عمى

أداء التالميذ  ,ولقد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من تالميذ الصف الثالث ألكثر من سنتين,

ومن خالل مقارنة درجات التالميذ في المجموعتين الضابطة والتجريبية والحظت تحسن في درجات مادة

الدراسات االجتماعية لممجموعة التي استخدمت التعميم المتمايز.

وأجرى ىيبارد(  )Hubbard,2009دراسة أثر التعميم المتمايز عمى تالميذ المغة اإلنجميزية في

المرحمة الثانوية مع التركيز عمى جنس المتعمم  ,وأشارت نتائج الدراسة بأن إستراتيجيات التعميم

المتمايز تؤثر عمى التطور المغوي لمتعممي المغة اإلنجميزية وأن لمطريقة التدريسية التي محورىا

التمميذ تأثي ارً إيجابياً عمى أداء التمميذ.

دراسة (حسين عبد الباسط  )6102,التى تناولت فاعمية استخدام التعميم المتمايز فى تدريس

الدراسات االجتماعية عمى تنمية التحصيل وميارات القراءة الالزمة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية,
وأظيرت النتائج أن استراتيجيات التدريس لمتعميم المتمايز مثل استراتيجية :المجموعات المرنة

واألنشطة المتدرجة وعقود التعمم وغيرىا قائمة عمى التعمم الذاتي.

ودراسة ( صفاء محمد )6107 ,تيدف إلي تعرف أثر استخدام استراتيجيات التعميم المتمايز في

تدريس التاريخ عمي تنمية ميارات اإلقتصاد المعرفي لدي تالميذ الصف الثاني الثانوي ,وتوصل البحث
إلي وجود عالقة ارتباطية بين تنمية ميارات التفكير لدي تالميذ الصف الثاني الثانوي ونمو ميارات

التواصل الشفوي والعمل الجماعي لدييم  ,مما يدل عمي أن التالميذ التي حصمت عمي درجات عالية

ف ي اختبار ميارات التفكير يحتمل أن تكون عمي درجة عالية في بطاقة مالحظة ميارات التواصل

الشفوي والعمل الجماعي ,والعكس صحيح.
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ودراسة (صباح حسن وزينب جاسب  )6100,التى تناولت أثر استراتيجية التعميم المتمايز فى

تعديل التصورات البديمة لممفاىيم الجغرافية عند تالميذ الصف األول المتوسط بكمية التربية لمبنات
جامعة بغداد  ,وأسفرت النتيجة إن إستراتيجية التعميم المتمايز اثبتت فاعميتيا فى تعديل التصورات

البديمة لممفاىيم الجغرافية عند تالميذ الصف األول المتوسط موازنة مع الطريقة التقميدية ,وتقديم

المحتوى الدراسي بشكل يتناسب مع اىتمامات وميول وقدرات وأستعدادات التالميذ ساعد عمى أثارة

اىتمام التالميذ وتشوقيم لممادة وزيادة انتباىيم لمدرس.

ولقد توصمت معظم نتائج الدراسات السابقة فيما يخص التعميم المتمايز إلى أىمية وفاعمية

استخدام التعميم المتمايز وتوظيفيا في التدريس وىذا يدعم أىداف وأىمية البحث الحالي .

وعمى الرغم من قبول التعميم المتمايز كنموذج تدريسي وطرحو لمعمل  ,إال أنو مازال في طور

النظرية وتنقصو الممارسة العممية  ,التي تمكنو من النجاح في تحقيق تعمم أفضل لمتالميذ  ,وأن ىناك

جيوداً

تتم

اآلن

لتقميل

الفجوة

المتمايز.)subban,2006,935(.

بين

النظرية

واالستخدام

العممي

الفعال

لمتعميم

مصللة البحح:
تتحدد مشكمة البحث في ضعف ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي

وكذلك عدم استخدام أساليب تدريسية لتنميتيا ,ولمتصدي ليذه المشكمة ينطمق البحث من السؤال

الرئيس التالي:

ما فاعمية استخدام التعميم المتمايز في تدريس الدراسات االجتماعية عمى تنمية بعض ميارات

التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 .0ما ميارات التفكير التأممي الواجب تنميتيا لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي؟

 .6ما الصورة المقترحة لدليل معمم تدريس الدراسات اإلجتماعية في ضوء استخدام التعميم المتمايز
في تنمية بعض ميارات التفكير التأممي تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي؟

 .2ما فاعمية استخدام التعميم المتمايز في تنمية بعض ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف
الخامس االبتدائي؟

أهداف البحح:
 .0التنويع في استخدام إستراتيجيات التدريس باستخدام التعميم المتمايز واستراتيجياتو في تدريس

مادة الدراسات االجتماعية (إستراتيجية المجموعات المرنة – إستراتيجية فكر زاوج شارك –

إستراتيجية األنشطة المتدرجة – إستراتيجية مراكز وأركان التعمم -المخططات الرسومية).

 .6تحديد ميارات التفكير التأممي المناسبة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي.
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 .2تحديد فاعمية التعميم المتمايز في تنمية بعض التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس
االبتدائي بمادة الدراسات االجتماعية.

أهنية البحح:
 .0توجيو أنظار مخططي المناىج ألىمية تنمية ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ المرحمة
االبتدائية.

 .6تقديم قائمة بميارات التفكير التأممي الواجب تنميتيا لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في
مادة الدراسات االجتماعية.

 .2تقديم نموذج اختبار لميارات التفكير التأممي يمكن االستفادة منو في تدريس مادة الدراسات
االجتماعية.

 .7توجيو أنظار المسئولين من مخططي مناىج الدراسات االجتماعية والموجيين إلى أىمية تنمية
ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي عند إعدادىم مناىج الدراسات

االجتماعية.

 .0تقديم دليل يساعد المعمم في تدريس وحدتين دراسية من منيج الدراسات االجتماعية بالصف
الخامس االبتدائي وفق إستراتيجيات تدريس قائمة عمى التعميم المتمايز.

حدود البحح:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 -0الحدود الموضوعية :

 -الوحدة الثانية (األنشطة االقتصادية فى مصر) والوحدة الثالثة (مصر قبل اإلسالم) من مقرر

الدراسات االجتماعية بالصف الخامس االبتدائي (الفصل الدراسي األول) لمعام الدراسي -6102
6102م.

 قياس بعض ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وىى (ميارة الرؤيةالبصرية -ميارة الكشف عن المغالطات -ميارة الوصول إلى إستنتاجات -ميارة إعطاء
تفسيرات مقنعة -ميارة وضع حمول مقترحة).

 بعض إستراتيجيات التعميم المتمايز(المجموعات المرنة – فكر زاوج شارك – األنشطة المتدرجة– أركان ومراكز التعمم  -المخططات الرسومية ).

 -6الحدود الزمنية:

تم تطبيق المواد التعميمية وأداة البحث خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي -6102

6102م.
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 -2الحدود المكانية:

تم اختيار عينة البحث من مدرسة الميندس عمى سميمان االبتدائية بإدارة شمال محافظة بورسعيد.

ميوج البحح والتصنيه التجرييب :
اتبع البحث الحالي كل من:

أ -المنيج الوصفي:

في تناول الدراسات والبحوث واألدبيات التربوية ذات العالقة بمتغيرات ىذا البحث بيدف إعداد

اإلطار النظري واعداد أدوات البحث.
ب -المنيج شبو التجريبي

:يعتمد عمى مجموعتين المجموعة التجريبية والتي درست مقرر

الوحدتين (الوحدة الثانية  :األنشطة االقتصادية فى مصر ) والوحدة الثالثة :مصر قبل

اإلسالم) من مقرر الدراسات االجتماعية بالصف الخامس االبتدائي (الفصل الد ارسي األول)

باستخدام استراتيجيات التعميم المتمايز ,والمجموعة الضابطة التي درست نفس الوحدة

بالطريقة المعتادة .

أداة البحح واملواد التعلينية:
في إطار ىذا البحث تم إعداد األدوات والمواد التعميمية التالية:

 .0قائمة ببعض ميارات التفكير التأممي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي( .إعداد الباحثة)

 .6دليل المعمم لوحدتي األنشطة االقتصادية فى مصر ومصر قبل اإلسالم وفق استراتيجيات التعميم
المتمايز لتنمية ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي( .إعداد الباحثة)

 .2اختبار بعض ميارات التفكير التأممي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي(.إعداد الباحثة)

املعاجلة اإلحصائية :
باستخدام  T.TESTلممجموعات المستقمة باستخدام برنامج ).SPSS v(22

مصطلحات البحح:
 -0التعميم المتمايز :Differentiated Instruction

يعرف إجرائياً بأنو  :مجموعة من اإلستراتيجية التعميمية التي تتمركز حول التمميذ وتأخذ بعين

االعتبار التمايز واالختالف الموجود بين تالميذ الفصل الواحد,وتعمل ىذه اإلستراتيجية عمى تمبية

االحتياجات واالىتمامات والميول المختمفة لمتالميذ ,وذلك من خالل استخدام إستراتيجية المجموعات

المرنة واستراتيجيةفكر زاوج شارك واستراتيجية األنشطة المتدرجة واستراتيجية مراكز وأركان التعمم
واستراتيجية المخططات الرسومية في تدريس مادة الدراسات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس
االبتدائي لتنمية ميارات التفكير التأممي.
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 -6التفكير التأممي : Reflective Thinking

يعرف إجرائياً بأنو  :عممية عقمية يقوم بيا التالميذ نحو الموقف الذي أماميم وذلك بتحميمو إلى

عناصره ثم رسم الخطط الالزمة لفيمو ,بيدف الوصول إلى النتائج التي يتطمبيا الموقف وتقويم النتائج

في ضوء الخطط المرسومة ويقاس بالدرجة المخصصة إلجابة التالميذ عمى اختبار التفكير التأممي.

اإلطار اليظري
أوالً :التعليه املتنايز:
 مفيوم التعميم المتمايز:

التعميم المتمايز استراتيجية تدريس تمبي التنوع فى مستويات الميارة وقدرات التالميذ فى الفصل

الدراسي الواحد ,وفيو يكافح المعمم لضمان أن التالميذ المتفوقين و التالميذ الذين يواجيون صعوبات و
التالميذ ذوي الخمفيات الثقافية المختمفة جميعيم ينمون بأكبر قدر ممكن كل يوم طوال العام الدراسي.

(.)Drapeau,2004,31

 مبادئ التعميم المتمايز:

ىناك مجموعة من المباديء التي ينطمق منيا التعميم المتمايز ويعتمد عمييا فى التطبيق العممي

وىى:

 .0أن يكون لدى المعمم فكرة واضحة بشأن ماىو ميم فى المادة الدراسية.

 .6أن يعرف المعمم الفروق بين التالميذ ويقدرىا ويبني عمييا ,وأن من حق كل تمميذ أن يدرس
بطريقة مصممة خصيصاً الحتياجاتو الفردية لمتعمم .

 .2أن التقويم والتعميم شيئان متالزمان  ,التقييم الشامل والمستمر وسيمة الكتشاف احتياجات
التالميذ.

 .7أن يعدل المعمم المحتوى ,العممية ,والنتائج استجابة الستعداد التمميذ  ,وميمو ,وأسموبو التعميمي.

 .0ضرورة المشاركة اإليجابية والفعالة بين جميع التالميذ فى عمل يتميز باالحترام المتبادل يشارك
جميع التالميذ فى عمل محترم( .ليث البنا ومحمد عمي)00 ,6102,

 .2أن التالميذ والمعممون متعاونون فى التعمم ويعمالن معاً بشكل مرن.

 .2أىم أىداف الصف المتمايز ىى تحقيق النمو األقصى وتحقيق النجاح لكل تمميذ.
 .2تمثل المرونة السمة المميزة لمصف المتمايز( .مسفرالمالكي )02 ,6102,

 .3المعمم ىو منسق وميسر لعممية التعميم ,والتمميذ ىو أىم محاور العممية التعميمية.

 .01أن التعمم لجميع التالميذ بغض النظر عن مستوى مياراتيم أو خمفياتيم ,وىو يفترض أن كل
غرفة صف تحوى تالميذ متمايزين فى قدراتيم األكاديمية وأنماط تعمميم وشخصياتيم واىتماماتيم
وخمفيتيم المعرفية وخبراتيم السابقة ودرجات تحفيزىم لمتعمم( .أحمد حسن )26, 6100,
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 .00ضرورة توفر طرق متنوعة من المصادر التعميمية والواجبات بما يتناسب مع الصفات الشخصية
لمتالميذ وأنماط التعمم لدييم(.خير شواىين )00 ,6107,
 أىمية التعميم المتمايز:

يشير العديد من الخبراء والتربويين إلى العديد من أىمية التعميم المتمايز منيا مايمى :

 .0يراعى أنماط تعمم التالميذ المختمفة (:سمعي ,بصري ,لغوي ,حركي ,منطقي أو رياضي ,اجتماعي
حسي).

 .6يتكامل مع التعمم القائم عمى األنشطة /المشروع  /التجريب االستقصاء .
 .2يمكن لمتالميذ أن يتفاعموا بطريقة متمايزة تقود إلى منتجات متنوعة.

 .7يمبى متطمبات المنياج الدراسي بطريقة ذات معنى لتحقيق نجاح التالميذ.
 .0يحقق شروط التعمم الفعال .

المتمايز يقوم عمى مبدأ التعميم لمجميع فيو يأخذ بعين االعتبار جميع األصناف
 .2إن التعميم ُ
المختمفة لمتالميذ ويعزز عبارة (أن التعميم حق لمجميع ) وعبارة ( أن المقاس الواحد اليصمح
لمجميع )  ,وذلك بتوفير تجارب تعمم مختمفة ) Tomilson, 2001, 159(.

 .2يساعد التالميذعمى تنمية اإلبتكار ويكشف عما لدى التالميذ من إبداعات(.ميا نصر ,6107,
.)22

 .2يسمح لمتالميذ بوصع الممارسات األفضل المستندة إلى البحث في سياق ذي معنى بالنسبة لمتعمم.
 .3يساعد المعممين عمى فيم واستخدام التقييم كأداة ميمة لتحريك التعميم.
.01

يقوم عمى التكامل بين االستراتيجيات المختمفة لمتعميم من خالل استخدام أكثر من إستراتجية

في أثناء استخدام ىذا النوع من التعميم ( .ذوقان عبيدات وسييمة أبو السميد)60 , 6113,
 استراتيجيات التعميم المتمايز:

ىناك العديد من االستراتيجيات المتنوعة لمتعميم المتمايز التى حددىا الخبراء فى األدبيات والبحوث

التربوية  ,وقد تم اختيار خمسة استراتيجيات من التعميم المتمايز تتناسب مع تالميذ الصف الخامس

االبتدائي وخصائصيم العمرية ومع منيج الدراسات االجتماعية المقرر عمييم وذلك لتنمية بعض

ميارات التفكير التأممى وىم  :إستراتيجية المجموعات المرنة واستراتيجية فكر زاوج شارك و إستراتيجية

األنشطة المتدرجة و إستراتيجية أركان ومراكز التعمم والمخططات الرسومية.
ثانياً  :التفكير التأممي :

 مفيوم التفكير التأممي :

ىو نوع من التفكير الذي يعتمد عمى معالجة أكثر من موضوع في العقل واعطائيا اىتماماً جدياً

عمى التوالي.)Lyons, 2010,12(.
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 مراحل ومستويات وخطوات التفكير التأممي:

ىناك خمس مراحل لمتأمل ىى :

 -0المرحمة األولى الممارسة التأممية وىي عبارة عن ردود الفعل السريعة والفورية والتمقائية.

وغالبا ما تنشط عمى الفور.
 -6المرحمة الثانية التأمل اإلصالحي وىي األكثر اعتيادية أو ألفة
ً
 -2المرحمة الثالثة تأمل المراجعة وتشمل الميمة من الوقت التي تستغرق إلعادة التقييم وربما تتم
خالل ساعات أو أيام.

 -7المرحمة الرابعة التأمل البحثي أوالتأمل النظامي المنيجي,والتركيز الحاد وقد تستغرق عدة
شيور.

 -0المرحمة الخامسة تأمل إعادة الصياغة وىي تأمل مجرد ودقيق وتصاغ بشكل واضح وقد تمتد
عدة سنين)Meek et al., 2013, 83(.

 ميارات التفكير التأممي:

 )0التأمل والمالحظة  :وتعني الرؤية البصرية الناقدة؛ أي القدرة عمى تأمل ,وتحميل ,وعرض

جوانب المشكمة ,والتعرف عمى محتواىا وبياناتيا ومكوناتيا من خالل المشكمة او إعطاء رسم

أو شكل بين مكوناتيا بحيث يمكن اكتشاف العالقة الموجودة بصرياً( .حصة الحارثي ,6100,

)70

 )6الكشف عن المغالطات  :القدرة عمى توضيح الفجوات في المشكمة؛ من خالل تحديد وتوضيح
العالقات غير الصحيحة أوغير الطبيعية أوغير المنطقية (أوجو االختالف) وتحديد بعض

الخطوات الخاطئة في إنجاز الميمات( .زياد الفار (, )72 ,6100,ليمى الزرعة ,6106,
)02

 )2الوصول إلى استنتاجات لممشكمة :القدرة عمى التوصل إلى عالقة منطقية محددة من خالل
تحميل مضمون المشكمة وطبيعتيا ,والتوصل إلى فرض الفروض,والتوصل لحمول مناسبة ,

وذلك من خالل التمعن في كل ما يعرض من متشابيات في الموقف التعميمي(.ىالة أبو العال

)02 ,6106,

 )7إعطاء تفسيرات مقنعة :القدرة عمى وضع الخطط والمقترحات الواقعية المبنية عمى المعمومات

والمعرفة الصحيحة لحل المشكمة القائمة من خالل التصورات الدماغية لممشكمة الموجودة ,

والقدرة عمى إعطاء معنى منطقي لمنتائج أو العالقات الرابطة وقد يكون ىذا المعنى معتمداً

عمى معمومات سابقة أو عمى طبيعة المشكمة وخصائصيا (.عبد الحميد طمبة )622 ,6100,

 )0وضع حمول مقترحة : Proposed Solutionsالقدرة عمى تقديم حمول لممشكمة المطروحة
بخطوات منطقية ,وتقوم تمك الخطوات عمى تصو ارت ذىنية متوقعة لحل المشكمة المطروحة.
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 إجراءات البحح:لإلجابة عن أسئمة البحث تم اتباع اإلجراءات التالية:

أوالً -لإلجابة عن السؤال األول ونصو" :ما ميارات التفكير التأممي الواجب تنميتيا لدى تالميذ الصف
الخامس االبتدائي؟" تم اتباع الخطوات التالية:

 .1االطالع عمى البحوث واألدبيات والدراسات السابقة التي تناولت ميارات التفكير التأممي.

 .2إعداد قائمة أولية ببعض ميارات التفكير التأممي الواجب تنميتيا لدى تالميذ الصف الخامس
االبتدائي:

أ -اليدف من إعداد القائمة :

إستيدفت القائمة تحديد ميارات التفكير التأممي المناسبة لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
ب -مصادر اشتقاق القائمة :

تمثمت مصادر اشتقاق قائمة ميارات التفكير التأممي في مصادر متعددة منيا ما يمي:
 األدبيات في مجال التفكير التأممي

 البحوث والدراسات السابقة التي مجال التفكير التأممي  :مثل دراسة ( Başol, G. and
 ,)Gencel, E, 2013,ودراسة (ريم أبو دىب.)6102,

 طبيعة مادة الدراسات اإلجتماعية فى المرحمة االبتدائية.

 .3عرض القائمة عمى السادة المحكمين:

من خالل ما تجمع لدى الباحثة من المصادر السابقة تم بناء بنود قائمة ميارات التفكير التأممي

في صورتيا المبدئية ,حيث اشتممت عمى خمسة ميارات رئيسية تمثمت في (الرؤية البصرية ,الكشف
عن المغالطات ,الوصول إلى االستنتاجات ,إعطاء تفسيرات مقنعة  ,وضع حمول مقترحة) ويندرج تحت

كل ميارة رئيسية عدد من الميارات الفرعية التي تصف األداء المتوقع حدوثو ,وتم صياغة الميارات

الفرعية بعبارات خبرية إجرائية قابمة لمقياس ,وبيذا الشكل أصبحت القائمة في صورة مبدئية لعرضيا

عمى الخبراء والمتخصصين في الميدان لضبطيا وابداء رأييم في مدى صدقيا وصحة ما تضمن بيا
من ميارات التفكير التأممي ,وتحديد أكثر الميارات منيا أىمية ليتم تضمينيا في القائمة النيائية

روعي في صياغة الميارات الفرعية التي تندرج تحت الميارات الرئيسية
لميارات التفكير التأممي ,وقد ُ
ما يمي:
 أن تُصاغ الميارة في شكل سموكي بحيث ُيمكن مالحظتيا وقياسيا.
 أن تعكس اليدف المراد تحقيقو.
 أن تكون واضحة ومحددة .

 أن تتضمن كل عبارة ميارة واحدة.
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في ضوء ما أبداه السادة المحكمين من آراء ومقترحات تم األخذ بيا ,وتعديل القائمة المبدئية

في ضوئيا ,أصبحت قائمة ميارات التفكير التأممي التي يجب تنميتيا لدى تالميذ الصف الخامس

االبتدائي تتصف بالصدق ,وبيذا أمكن الحصول عمى القائمة النيائية  ,تتكون من عدد ( )0ميارات

رئيسية يندرج تحتيا ( )61ميارة فرعية  ,وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عمى السؤال األول من أسئمة

البحث وىو  :ما ميارات التفكير التأممي الواجب تنميتيا لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي ؟

ثانيا -:لإلجابة عن السؤال الثاني ونصو :ما الصورة المقترحة لدليل معمم تدريس الدراسات اإلجتماعية
في ضوء استخدام التعميم المتمايز في تنمية بعض ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس

اإلبتدائي؟

 -0تحديد اليدف من الدليل .

تم بناء دليل المعمم في وحدتي (األنشطة االقتصادية فى مصر  -مصر قبل اإلسالم ) من مقرر
الدراسات االجتماعية لمصف الخامس االبتدائي في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي

 ,6102/6102وذلك وفق استراتيجيات التعميم المتمايز لتنمية بعض ميارات التفكير التأممي لدى
تالميذ الصف الخامس االبتدائي .

 -6تحديد محتويات الدليل:

 مقدمة الدليل.
 فمسفة الدليل.

 أىداف الدليل.

 فكرة عامة عن التعميم المتمايز.

 فكرة عامة عن التفكير التأممي .

 مصادر التعمم والوسائل التعميمية.
 األنشطة التعميمية .
 أساليب التقويم.

 التوزيع الزمني لتدريس الوحدتين الثانية والثالثة بمنيج الدراسات اإلجتماعية في الفصل
الدراسي األول لمعام الدراسي 6102 /6102م لمصف الخامس اإلبتدائي.

 صياغة دروس الوحدات وفقاً لبعض استراتيجيات التعميم المتمايز من خالل وحدتين.
 المراجع وتشمل مراجع لممعمم والتمميذ ومواقع اإلنترنت .
 -2صالحية الدليل:

قامت الباحثة بعرض دليل المعمم عمى مجموعة من السادة المحكمين  ,بيدف إبداء الرأى في:

 .0مدى اتفاق ىذا الدليل مع ىدف البحث.
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 .6مدى دقة األىداف اإلجرائية لدروس الوحدتين .

 .2مدى صحة إجراءات التدريس من أجل تحقيق أىداف كل درس.
 .7مدى مناسبة الصياغة المغوية  ,ومالئمتيا لمستوى التالميذ.
 .0مدى مطابقة الوحدة المختارة لالستراتيجيات المستخدمة

وقد تم إجراء التعديالت والمقترحات التي أبداىا السادة المحكمين  ,وأصبح الدليل في صورتو النيائية.

ثالثا :لإلجابة عن السؤال الثالث ونصو  :ما فاعمية استخدام بعض إستراتيجيات التعميم المتمايز في

تنمية بعض ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي؟

 -0ىدف االختبار :ييدف االختبار إلى قياس ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصف الخامس
االبتدائي.

 -6محتوى االختبار:يقيس اختبار ميارات التفكير التأممي ( )0ميارات رئيسية تتضمنيا ( )61ميارة
فرعية ,ويتكون من ( )61سؤال كل سؤال يقيس ميارة فرعية من ميارات التفكير التأممي.

 -2وصف االختبار وعدد مفرداتو :يشتمل االختبار عمى ( )61سؤال ,كل سؤال يختبر لدى التالميذ
ميارة فرعية من ميارات التفكير التأممي  ,وفيما يمي يوضح جدول ( )7مواصفات االختبار.

 -7صياغة مفردات االختبار:تم مراعاة أن تكون أسئمة االختبار متنوعة تشمل األسئمة الموضوعية
والمقالية ومرتبطة بالميارات المحددة  ,ومناسبة لمستوى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.

 -0تحديد تعميمات االختبار :تم إعداد صفحة خاصة من االختبار تتناول التعميمات الموجية لمتمميذ,
واستيدفت توضيح طبيعة االختبار واليدف منو وكيفية اإلجابة عميو من خالل عرض أحد األمثمة
لتوضيح كيفية إجابة التمميذ عميو ليذا ,وقد روعى فييا الدقة والوضوح في صياغة تعميمات

المقياس ووضوحيا وشموليا.

-2صدق االختبار:

أوالً  :صدق المحكمين (الصدق الظاىري) :

تم عرض االختبار بصورتو المبدئية عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال

مناىج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية وموجيي الدراسات االجتماعية لمتحقق من الصدق الظاىري

لالختبار ,ويكون الحكم عمى االختبار من حيث:مدى دقة الصياغة المغوية والعممية ووضوح العبارات

ووفاؤىا بالمعني المقصود وسالمة المغة,مدى تحقيق مفردات االختبار لميارات التفكير التأممي في

الجوانب الخمسة السابقة ,مدي ارتباط كل مفردة بالميارة الفرعية التي تقيسيا,مدى مالئمة عبارات

االختبار لممستوى العقمي والمغوي بالنسبة لممرحمة العمرية لتالميذ الصف الخامس االبتدائي,مدي

شمول عبارات االختبار لقائمة ميارات التفكير التأممي لمتالميذ نحو مادة الدراسات االجتماعية ,مدى

مالءمة عدد األسئمة بالنسبة لتالميذ الصف الخامس االبتدائى ,اقتراح الصياغة الصحيحة ألي مفردة
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ال يتوافر بيا دقة الصياغة أو الوضوح,إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونو مناسباً من مقترحات أخرى

لم ترد في االختبار.

ثاىياً :إجراء جتربة استطالعية لالختبار
ثالجاً :صدق مفردات االختبار-:
تم حساب صدق مفردات اختبار التفكير التأممي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل

مفردة (المفردات التي تم اإلبقاء عمييا) والدرجة الكمية لالختبار ,وذلك عند حذف درجة المفردة من

الدرجة الكمية لالختبار باعتبار أن بقية المفردات محكاً لممفردات  ,وبمقارنة قيم معامالت االرتباط

بالقيم الجدولية لمعامالت االرتباط عند درجات حرية تساوي ( )72أظيرت النتائج أن قيم معامالت
االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لالختبار ,وذلك عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية

لممقياس ما بين ( )1.270و( ,)1.322وجميعيا دالة عند مستوي داللة ( ,)1.10ماعدا المفردة رقم

( )6بالسؤال السابع كان معامل االرتبط دال إحصائيا عند مستوي داللة ( ,)1.10مما يشير إلى صدق
المفردات المكونة الختبار التفكير التأممي.
رابعاً  :الصدق الللي لالختبار-:
تم حساب الصدق الكمي الختبار التفكير التأممي عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل

مفردة والدرجة الكمية لكل ميارة رئيسية من الميارات الخمس التي تنتمي إلييا ,وبين درجة الميارة

الرئيسية والدرجة الكمية لدى العينة االستطالعية (ن=  )01وىذا ما يسمى بصدق المحتوي ,وكما تم
حساب معامل االرتباط بين الميارات الفرعية الخمس المكونة لمتفكير التأممي وبين الدرجة الكمية

الختبار التفكير التأممي كما ىو موضح بجدول ( ) 0كالتالي-:

جدول( ) 0معامالت االرتباط بين ميارات التفكير التأممي الرئيسة والدرجة الكمية لالختبار
معامالت االرتباط

م

الميارات الرئيسة لمتفكير التأممي

0

ميارة الرؤية البصرية.

1.320

6

ميارة الكشف عن المغالطات.

1.203

2

ميارة الوصول إلى إستنتاجات.

1.322

7

ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة.

1.373

0

ميارة وضع حمول مقترحة.

1.322

**
**
**
**
**

(**) دال إحصائيا عند مستوى ()1.10

ويتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة ( )1.10الميارات

الخمس المكونة لمتفكير التأممي المتمثمة في :ميارة الرؤية البصرية ,ميارة الكشف عن المغالطات,
ميارة الوصول إلى استنتاجات ,ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة ,ميارة وضع حمول مقترحة والدرجة الكمية
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عمى االختبار ,حيث بمغت قيمة معامالت االرتباط عمى الترتيب(,1.373 ,1.322 ,1.203 ,1.320

 ,)1.322وجميعيا قيم مرتفعة ,مما يشير إلي اتساق البناء الداخمي ,األمر الذي يشير إلى صدق
تكوين االختبار الحالي لقياس التفكير المنظومي ,وىذا يؤكد صالحية االختبار الحالي لقياس التفكير

التأممي ومياراتو الفرعية لدى عينة البحث الحالي.
 -2ثبات االختبار-:

(أ) ثبات مفردات االختبار:

تم حساب ثبات مفردات االختبار باستخدام برنامج اإلحصاء ) SPSS (22وذلك بطريقة معامل ألفا

كرونباخ  Cronbach’s Alphaلمفردات االختبار لدى العينة المكونة من (ن =  )01تمميذ وتمميذة,
وفي كل مرة يتم حذف درجة إحدى المفردات (األسئمة) من الدرجة الكمية لالختبار,وأظيرت النتائج أن

معامالت ألفا لكل مفردة عند حذف درجة المفردة من الدرجة الكمية لالختبار أقل من معامل ألفا العام
لالختبار ,أي أن جميع المفردات ثابتة ,حيث إن تدخل المفردة ال يؤدى إلي خفض معامل الثبات الكمي

لالختبار ,باستثناء المفردة رقم ( )7بالسؤال الثاني ,والمفردة رقم ( )0بالسؤال الحادي عشر ,وينبغي
حذف ىذه المفردات من الصورة النيائية لالختبار ألن حذف ىذه المفردات أدي إلى زيادة قيم معامل

الثبات الكمي لالختبار ,وقد تراوحت قيم ثبات مفردات االختبار من ( )1.321إلي (.)1.327
(ب) الثبات الكمى لالختبار-:

استخدمت الباحثة الطرق التالية في التحقق من ثبات اختبار التفكير التأممي عمى النحو اآلتي:

تم حساب ثبات الميارات الفرعية واالختبار ككل بطريقة معامل ألفا كرونباخ لدى العينة الكمية (ن =

 )01تمميذ وتمميذة وذلك بعد حذف المفردات غير الثابتة ,حيث يمثل معامل ألفا متوسط المعامالت

الناتجة عن تجزئة االختبار إلي أجزاء بطريقة مختمفة ,وبذلك فإنو يمثل معامل االرتباط بين أي جزأين

من أجزاء االختبار (سعد عبد الرحمن ,)026 ,0332 ,ويوضح جدول (  )6ذلك:
جدول ( ) 6معامل ثبات ألفا كرونباخ لمميارات الفرعية والمقياس ككل
م

الميارات

معامل ألفا كرونباخ

0

ميارة الرؤية البصرية.

1.202

6

ميارة الكشف عن المغالطات.

1.222

2

ميارة الوصول إلى إستنتاجات.

1.302

7

ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة.

1.300

0

ميارة وضع حمول مقترحة.

1.371

2

الدرجة الكمية "اختبار التفكير التأممي".

1.320

ويتضح من جدول ( ) 2ارتفاع قيم معامالت ثبات االختبار ككل والميارات الفرعية الخمس المكونة

لمتفكير التأممي المتمثمة في :ميارة الرؤية البصرية ,ميارة الكشف عن المغالطات ,ميارة الوصول إلى
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استنتاجات ,ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة ,ميارة وضع حمول مقترحة لدى تالميذ عينة الدراسة

الحالية.

كما تم حساب معامل الثبات الكمي بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلتي سبيرمان  /براون,

وجتمان بعد حذف المفردات غير الثابتة ,وتتضح نتائج ىذا التحميل من الجدول التالي رقم (.)01

حيث وجد أن معامل الثبات الكمي لممقياس يساوى ( )1.326بطريقة سبيرمان  /براون ,ويساوى

( )1.320بطريقة جتمان ,وىو معامل ثبات مرتفع مما يدل عمى الثبات الكمي الختبار التفكير التأممي.
جدول ( ) 2ثبات اختبار التفكير التأممي بطريقة التجزئة النصفية
عدد أفراد العينة =01

عدد المفردات =76
 معادلة الثبات بطريقة سبيرمان  /براون (في حالةتساوي الطول) =1.326

 معامل الثبات بطريقة سبيرمان  /بروان (في حالة عدمتساوي الطول)=1.326

 .0معامل االرتباط بين الجزأين =1.327
 معامل ثبات التجزئة النصفية بطريقةجتمان =1.320

 60 -مفردة في الجزء األول

 60 -مفردة في الجزء الثاني

 -معامل ألفا في الجزء األول =1.322

 -معامل ألفا في الجزء الثاني = 1.327

ويتضح من خالل ما سبق الثبات الكمي لالختبار وكذلك الميارات الفرعية الخمس المكونة الختبار

التفكير التأممي لدى تالميذ العينة االستطالعية الحالية.
 -2الصورة النيائية لالختبار:

بعد التأكد من صدق االختبار وثباتو ,وتحديد زمنو المناسب ووضوح تعميماتو,وأصبح االختبار في

صورتو النيائية جاىز لمتطبيق.

 -3خطوات تطبيق أدوات البحث ميدانياً عمى مجموعتي البحث :

بعد اإلنتياء من بناء أدوات البحث والمواد التعميمية المستخدمة في البحث قامت الباحثة بالخطوات

التالية:

أ -تحديد المنيج :يمزج البحث الحالي بين المنيجين ( المنيج الوصفي والمنيج التجريبي ) عمى
النحو التالي :

 المنيج الوصفي:في مرحمة الدراسة والتحميل لالطالع عمى األدبيات التربوية وتحميل األبحاثوالدراسات السابقة ذات الصمة بمشكمة البحث وموضوعو  ,واعداد أدوات البحث.

 -المنيج التجريبي

( تصميم شبو التجريبي ) :نظ ارً لطبيعة البحث والتي تنتمي إلى فئة

الدراسات االنسانية التي تستيدف بحث أثر بعض المتغيرات المستقمة عمى بعض المتغيرات

األخرى التابعة  ,وقد تم اختيار تصميم المجموعتين (المجموعة التجريبية ) و(المجموعة

الضابطة ).
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ب -اختيار مجموعتي التطبيق :

قامت الباحثة بإختيار مجموعتي البحث (المجموعة التجريبية ) و(المجموعة الضابطة ) من

تالميذ الصف الخامس االبتدائي من مدرسة الميندس عمي سميمان االبتدائية ,ولمتحقق من التكافؤ

بين ىاتين المجموعتين .

استخدمت الباحثة اختبار "ت"  t. testلعينتين مستقمتين بواسطة برنامج الحزمة االحصائية لمعموم

االجتماعية  SPSS V.22لحساب داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية
والضابطة في درجات اختبار ميارات التفكير التأممي ومياراتو الفرعية الخمس قبل تطبيق البرنامج.

ويوضح جدول (  )7نتائج ىذا التحميل:

جدول (  )7يوضح نتائج تحميل اختبار "ت" لمفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبيةفي اختبار
ميارات التفكير التأممي ومياراتو الفرعية في التطبيق القبمي
المجموعة

العينة

التجريبية

المتغير

العدد

ميارة الرؤية البصرية
ميارة

الكشف

عن

الوصول

إلى

المغالطات
ميارة

استنتاجات

ميارة إعطاء تفسيرات
مقنعة
ميارة

مقترحة
الدرجة

وضع

حمول

الكمية

"اختبار

ميارات التفكير التأممي"

المتوسط

درجات

الضابطة
االنحراف

الحسابي

المعياري

العدد

المتوسط االنحراف

الحرية

قيمة
"ت"

مستوي
الداللة

الحسابي المعياري

05

1.011

1.223

05

1.071

1.212

89

1.231 1.622

05

1.611

1.706

05

1.021

1.221

89

1.263 1.727

05

1.221

1.237

05

1.221

1.232

89

1.202 1.012

05

1.271

1.222

05

1.221

1.220

89

1.317 1.060

05

1.271

1.200

05

1.721

1.212

89

1.213 0.166

05

6.221

6.262

05

6.211

6.022

89

1.237 1.022

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوي داللة ( )1.10بين

متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة من تالميذ الصف الخامس االبتدائي في التطبيق

القبمي الختبار ميارات التفكير التأممي ومياراتو الفرعية المتمثمة في :ميارة الرؤية البصرية ,ميارة

الكشف عن المغالطات ,ميارة الوصول إلى استنتاجات ,ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة ,ميارة وضع

حمول مقترحة ,مما يشير إلى تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير التأممي
ومياراتو الفرعية الخمس قبل تطبيق البرنامج.
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ج -تطبيق أداة البحث :تم التطبيق الميداني لمبحث لممجموعتين التجريبية والمجموعة الضابطة
خالل الفترة من  6102/01/06وحتى .6102/00/21

د -المعالجة االحصائية لمنتائج  :تم اختبار اعتدالية التوزيع باستخدام معاممي االلتواء والتفرطح

لدرجات أفراد المجموعتين :التجريبية والضابطة والمكونة كل منيما عمى الترتيب (ن= ,01

 )01تمميذاً وتمميذة بالمرحمة االبتدائية باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية(,SPSS )22واقترب
توزيع درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة عمى اختبار التفكير التأممي في التطبيق

البعدي من اإلعتدالية ,باإلضافة إلى كبر حجم العينة.

استخدمت الباحثة اختبار "ت"  t. testلعينتين مستقمتين لحساب داللة الفروق بين متوسطي

درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في درجات اختبار التفكير التأممي ومياراتو الفرعية المتمثمة
في :ميارة الرؤية البصرية ,ميارة الكشف عن المغالطات ,ميارة الوصول إلى استنتاجات ,ميارة

إعطاء تفسيرات مقنعة ,ميارة وضع حمول مقترحة .ويوضح الجدول التالي رقم (  )0نتائج ىذا

التحميل:

جدول ( ) 0يوضح نتائج تحميل اختبار "ت" لمفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبار
التفكير التأممي ومياراتو الفرعية في التطبيق البعدي
المجموعة
التجريبية

العينة

العدد

المتغير

الضابطة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

العدد

درجات

المتوسط

االنحراف الحرية

الحسابي

المعياري

قيمة "ت"

مستوي
الداللة

ميارة الرؤية البصرية

05

2.211

0.270

05

2.661

0.261

89

2.632

1.110

ميارة الكشف عن المغالطات

05

2.221

6.230

05

2.221

0.202

2.217 90.208

1.110

05

3.621

0.100

05

2.221

0.762

89

0.221

1.110

ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة

05

6.231 06.211

05

2.221

0.223

1.110 01.030 99.183

ميارة وضع حمول مقترحة

05

0.666 01.061

05

2.021

0.222

1.110

05

2.322 72.321

05

7.027 27.271

ميارة

الوصول

إلى

استنتاجات

الدرجة الكمية "اختبار ميارات

التفكير التأممي"

89

2.722

1.110 01.062 22.207

ويتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )1.110بين متوسطي

درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدى الختبار التفكير التأممي ومياراتو

الفرعية المتمثمة في :ميارة الرؤية البصرية ,ميارة الكشف عن المغالطات ,ميارة الوصول إلى

استنتاجات ,ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة ,ميارة وضع حمول مقترحة ,وبمقارنة متوسطي درجات كل

من المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير التأممي ومياراتو الفرعية الخمس نجد أن ىذا
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الفرق لصالح المجموعة التجريبية.ولمتحقق من حجم فاعمية االستراتيجية المستخدمة في الدراسة

الحالية تم حساب حجم التأثير باستخدام مربع إيتا(

) وحجم التأثير . d

جدول (  )2يوضح حجم تأثير االستراتيجية المستخدمة في تنمية التفكير التأممي ومياراتو الفرعية لدي
أفراد العينة بعد تطبيق البرنامج
المتغير

المستقل

استراتيجية

التعميم

المتمايز

حجم

حجم

المتغير التابع

ت

(

ميارة الرؤية البصرية

2.632

1.206

كبير جدا

ميارة الكشف عن المغالطات

2.217

1.702

كبير جدا

 0.230ضخم

0.221

1.672

كبير جدا

 0.070كبير جدا

1.012 01.030

كبير جدا

 6.162ضخم

1.220

كبير جدا

 0.002ضخم

1.022 01.062

كبير جدا

 6.223ضخم

ميارة

استنتاجات

الوصول

إلى

ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة
ميارة وضع حمول مقترحة
الدرجة الكمية "اختبار ميارات
التفكير التأممي"

2.722

)

التأثير

d

 0.727كبير جدا

التأثير

يتضح من الجدول رقم (  )2أن حجم تأثير االستراتيجية المستخدمة بوجو عام ضخم ,وأدي

إلي تنمية التفكير التأممي ومياراتو الفرعية لدي أفراد المجموعة التجريبية بالمقارنة بالمجموعة

الضابطة وفقا لمربع إيتا حيث تراوحت قيمة مربع إيتا من ( )1.672إلى ( ,)1.022كما تراوحت قيمة

) (dمن ( )0.070إلى ( ,)6.223مما يدل عمى أن حجم تأثير استراتيجية التعميم المتمايز في
التدريس كبير جدا في تنمية التفكير التأممي ومياراتو الفرعية المتمثمة في :ميارة الرؤية البصرية,
ميارة الكشف عن المغالطات ,ميارة الوصول إلى استنتاجات ,ميارة إعطاء تفسيرات مقنعة ,ميارة

وضع حمول مقترحة لدي أفراد المجموعة التجريبية.
 -01مناقشة وتفسير النتائج :

في ضوء العرض السابق يمكن الخروج بالمؤشرات التالية:

 أظيرت نتائج متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة في
التطبيق القبمي ألدوات البحث تدني مستوى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في اختبار ميارات

التفكير التأممي ككل  ,وكذلك في كل بعد من أبعاد اختبار ميارات التفكير التأممي ,ويرجع ضعف

المستوى إلى مايمي :

قمة اىتمام المعممين بتنمية ميارات التفكير بصفة عامة وميارات التفكير التأممي بصفة خاصة

لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي,عدم استخدام االستراتيجيات التدريسية الحديثة في تدريس مناىج
الدراسات االجتماعية من قبل المعممين,واالىتمام فقط بعممية الحفظ من جانب التمميذ وااللقاء والتمقين
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من جانب المعمم.وتتفق ذلك مع نتائج دراسة (سعيد الثالب وتياني عمر  ,)6102,ودراسة ( Batya
.)Kinsberg, 2012
 أظيرت النتائج وجود فرق دال إحصائياً عند مستوي داللة ( )1.110بين متوسطي درجات تالميذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدى الختبار التفكير التأممي ومياراتو الفرعية

لصالح المجموعة التجريبية ويمكن تفسير ذلك كالتالي:

 تنوع االستراتيجيات التعميمية المستخدمة في تدريس الوحدتين المختارة كان عامل كبير فيتشجيع التالميذ عمى المشاركة االيجابية والجماعية في الموقف التعميمي

أفكارىم ,وساىم في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى التالميذ .

والتعبير عن

 استخدام ركن ومركز تعمم المشروعات وركن وتعمم التكنولوجيا أدى إلى إثارة اىتمام التالميذودفعيم إلى البحث في مصادر المعرفة (الكتب والمراجع المتعمقة بموضوع الوحدتين المختارة

)مما ساعدىم في تنمية ميارات التفكير التأممي .

 -تنوع األنشطة وأساليب التقويم وأستخدام التعزيز ساعد في تغير سموك التالميذ الذين لم يكن

لدييم روح التعاون والعمل الجماعي والمشاركة واالنجاز جماعياً في بادئ التجربة  ,وجعميم
يشاركون في إنجاز الميام واألنشطة التعميمية المطموبة.

 أثر العمل التعاوني باستخدام استراتيجيتي فكر زاوج شارك والمجموعات المرنة إلى تنمية بعضالميارات االجتماعية وميارات التفكير المختمفة وزيادة األلفة والمحبة لدى التالميذ.

وتتفق ىذه النتائج مع نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التي أكدت عمى فعالية استخدام

استراتيجيات التعميم المتمايز في تنمية التفكير بصفة عامة وميارات التفكير التأممي بصفة خاصة منيا

دراسة ( إتراهيم تركات وعطيات محمذ  ,) 2511 ,ودراسة ( أحمذ عثذ الحميذ  )2513,ودراسة
(اسماء النجار  ,)2513,ودراسة (انتصار خليل ,آمال عياش  ,)2513,ودراسة )حنان الطىيرقي ,
 ,) 2513ودراسة (سعيذ الثالب  ,تهانى غالة  ,)2513,ودراسة ( سماح عثذ الحميذ ,) 2558,
ودراسة(  ,) 2002, Hall, T.ودراسة ).) Johnson, E.2010
ثاىياً  :توصيات البحح:
في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث الحالي والتي أشارت إلى أثر استخدام بعض إستراتيجيات

التعميم المتمايز في تنمية بعض ميارات التفكير التأممي واالتجاه نحو الدراسات االجتماعية لدى تالميذ

الصف الخامس االبتدائي ,لذا توصي الباحثة بالتوصيات التالية :

 -0بالنسبة لمناىج الدراسات االجتماعية:

تضمين مناىج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية بالمواقف واإلستراتيجيات المساعدة عمى تنمية

بعض ميارات التفكير التأممي .
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 -6بالنسبة لإلستراتيجيات التدريسية :

استخدام إستراتيجيات تدريسية حديثة ومتنوعة تنمي التفكير بصفة عامة وميارات التفكير التأممي

بصفة خاصة مثل  :إستراتيجيات التعميم المتمايز .

 -2بالنسبة لبرامج تدريب معممي الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية:

تدريب معممي الدراسات االجتماعية عمى كيفية تخطيط دروسيم باستخدام إستراتيجيات التعميم

المتمايز حيث ثبت أثرىا في تنمية ميارات التفكير التأممي .

 -7بالنسبة لمتالميذ:

تنويع المعممين لإلستراتيجيات التدريسية واالنشطة التعميمية داخل حجرة الدراسة لمراعاة الفروق

الفردية لدى التالميذ.

 -0بالنسبة ألساليب التقويم :

االىتمام بمراحل التقويم المختمفة من ( التقويم المبدئ والمرحمي والختامي) خالل تدريس حصة

الدراسات اإلجتماعية .

 -2بالنسبة لألنشطة التعميمية :

تنويع األنشطة التعميمية المستخدمة قبل وأثناء وبعد الحصة الدراسية.

ثالجاً :مقرتحات البحح:
في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الباحثة يمكن إجراء المزيد من البحوث والدراسات حول :

 -0أثر استخدام استراتيجيات التعميم المتمايز فى تدريس الدراسات االجتماعية فى تنمية الميارات
االجتماعية والتحصيل لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

 -6أثر استخدام التعميم المدمج

فى تدريس الدراسات االجتماعية فى تنمية ميارات التفكير

التأممي واالتجاه نحوالمادة لدى تالميذ المرحمة االعدادية.

 -2أثر استخدام إستراتيجيات التعميم المتمايز فى تدريس الدراسات االجتماعية فى عالج صعوبات
التعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
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املراج
أوال :املراج العربية:
 .0إبراىيم بركات وعطيات محمد6100(:م)" ,أثر استخدام شبكات التفكير البصري في تدريس العموم

عمى التحصيل الدراسي وتنمية ميارات التفكير التأممي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط بالمممكة

العربية بالسعودية" ,مجمة التربية العممية ,المجمد ) , (07العدد (.)0

 .6أحمد حسن أبو المعاطى6100(:م)" ,فعالية التعميم المتمايز فى تنمية كفايات معممى الرياضيات
بالمرحمة االعدادية وأثره عمى تحصيل تالميذه" ,رسالة ماجستيرغير منشورة ,كمية التربية ,جامعة

دمياط.

 .2أحمد عبد الحميد سيد6102(:م)" ,فاعمية استخدام المدخل الجمالي في تدريس الدراسات

االجتماعية في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية" ,رسالة ماجستيرغير

منشورة ,كمية التربية ,جامعة عين شمس.

 .7أحمد محمد عبداهلل6100(:م)",اثر استخدام بعض استراتيجيات التدريس القائمة عمى نظرية

الذكاءات المتعددة فى تنمية بعض ميارات التفكير التاممي واالتجاه نحو التاريخ لدى تالميذ

المرحمة االعدادية" ,رسالة ماجستيرغير منشورة ,كمية التربية ,جامعة بورسعيد.

 .0أسماء محمود النجار6102(:م)" ,اثر توظيف استراتيجية (فكر  -زاوج – شارك) في تنمية
التحصيل والتفكير التاممي في الجبر لدى طالبات التاسع اساسي بمحافظة خان يونس" ,رسالة

ماجستيرغير منشورة ,غزة ,جامعةاالزىر.

 .2إنتصار خميل عشا ,آمال نجاتى عياش6102(:م)" ,أثر استراتيجية العقود فى تحصيل المفاىيم فى
مادة العموم الحياتية وتنمية التفكير التأممي لدى طالبات الصف التاسع فى مدارس وكالة الغوث

الدولية فى األردن" ,كمية العموم التربوية الجامعية ,األنوار ,األردن ,مجمة دراسات العموم التربوية,

المجمد (.)71

 .2حسين محمد عبد الباسط6102(:م)" ,فاعمية استخدام التعميم المتمايز فى تدريس الدراسات

االجتماعية عمى تنمية التحصيل وميارات القراءة الالزمة لمدراسة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية",

مجمة كمية التربية ,جامعة اإلسكندرية  ,المجمد ( ,)62العدد(.)2

 .2حصة حسن الحارثى6100(:م)" ,أثر األسئمة السابرة في تنمية التفكير التأممي والتحصيل الدراسي

في مقرر العموم لدى طالبات الصف األول المتوسط في مدينة مكة المكرمة" ,رسالة ماجستيرغير

منشورة ,كمية التربية ,جامعة أم القرى.

 .3حنان أبو رأس الطويرقي6102(:م)",التدريس المتمايز وأثره عمى الدافعية والتفكير والتحصيل
الدراسي" ,مكتبة خوارزم العممية ,المممكة العربية السعودية.
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 .01خير سميمان شواىين6107(:م)" ,التعميم المتمايز وتصميم المناىج الدراسية" ,عالم الكتب الحديث,
األردن.

 .00ذوقان عبيدات ,سييمة أبو السميد6113(:م)" ,إستراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين
دليل المعمم والمشرف التربوي" ,ط ,6األردن.

 .06ريم تمام أبو دىب6102(:م)" ,فاعمية استخدام بعض استراتيجيات التعمم المنظم ذاتياً في تدريس
عمم النفس عمى تنمية التفكير التأممي والتحصيل المعرفي لدى طالب المرحمة الثانوية" ,رسالة

ماجستيرغير منشورة ,كمية التربية ,جامعة سوىاج.

 .02ريمو المنيع6101(:م)" ,التعميم المتمايز" ,وزارة التربية والتعميم ,محافظة الطائف ,المممكة العربية
السعودية.

 .07زياد يوسف الفار6100(:م)" ,مدى فاعمية استخدام الرحالت المعرفية عبر الويب()Web Quest

في تدريس الجغرافيا عمى مستوى التفكير التأممي والتحصيل لدى تالميذ الصف الثامن األساسي",

رسالة ماجستيرغير منشورة ,كمية التربية ,جامعة األزىر ,غزة.

 .00سامي محمد ممحم6112(:م)" ,سيكولجية التعمم والتعميم " ,ط ,6دار الميسر ,االردن.
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 .66عباس راغب عالم  " ,)6106( :فاعمية نموذج التعمم البنائي االجتماعي لتدريس الدراسات
االجتماعية في تنمية ميارات التفكير التأممي وحل المشكالت لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية " ,
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التحصيل العميا واالتجاه نحو الدراسات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية األزىرية" ,مجمة

كمية التربية ,جامعة األ زىر ,المجمد ( ,)2العدد( .)072

 .62ليث محمد البنا ومحمد عبد عمى6107(:م)" ,أثر استخدام إستراتيجية التعميم المتمايز فى إكساب

بعض الميارات اليجومية فى كرة اليد" ,كمية التربية الرياضية ,جامعة الموصل ,مجمة الوافدين

لمعموم الرياضية ,المجمد ( ,)61العدد (.)22

 .62ليمي ناصر الزرعة6106(:م)" ,برنامج مقترح لتنمية التفكير التأممي لدى عينة من طالبات كمية
التربية بجامعة الممك فيصل" ,مجمة كمية التربية جامعة الممك فيصل,المجمد ( ,)72العدد (.)7
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والكتابة لدى تالميذ الصف الثانى االبتدائى فى مقرر المغة العربية" ,رسالة ماجستيرغير منشورة,

كمية التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة.
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,  دار العموم,"  " وظائف ومداخل تعميم وتعمم الدراسات اإلجتماعية:)6102(  نجفة قطب الجزار.26
.مصر

 معممات/  "مدخل مقترح قائم عمى عادات العقل لتدريب الطالبات,)م6106(: ىالة سعيد أبو العال.22
 جامعة, كمية التربية النوعية,"االقتصاد المنزلى عمى ميارات التفكير التأممي بكمية التربية النوعية

.)62(  العدد,)2( المجمد,)ASEP)  دراسات عربية فى التربية وعمم النفس,االسكندرية
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