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Abstract: 

This research aims to recognize the effectiveness of a proposal model 

based on the differentiated education of teaching sciences and its effect on the 

knowledge depth and the creative solution of the problems for students at stage 

6th, To achieve this goal the researcher has based on one of the sub-

experimental curriculum designs, which is the design known by Pre-Post 

Measurement Design for two sets: Experimental and Control, and the research 

sample contains (25) students (Experimental Set), who studied (The 

Environmental Systems and Sources) unit using the proposal model based on the 

differentiated education, and the control one has (25) students (Control Set), who 

studied the unit By the usual way. The research tools presented by the two tests 

of knowledge depth and creative problems solution have been applied on the two 

sets. The results have shown differences with statistical aspect at level (0.05) 

between degree averages of experimental and control sets in the post application 

of the two tests, the knowledge depth (Calling, principles and skills applying, 

strategic thinking) and the skills of creative problems solution (problem 

Understanding, thoughts finding, and preparation for solution) to the 

experimental set students' side. 

Key Words: A proposal model based on the differentiated education, 

Knowledge Depth, Skills of creative problems solution. 
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عموق املعرفوة    أمنووذج مقورتق قوائم علوى التعلويم املتموايز لتودريس العلووم وأثور  علوى          . (2022)حممد.  الشدي.

 (،1) 8 جملووة العلوووم الرتبويووة، . طووال  الصووف السووادس االبتوودائي  لوودى  واحلوول اإلبووداعي للمشووكالت 

215–228 

 

 أمنوذج مقرتق قائم على التعليم املتمايز لتدريس العلوم وأثر  على

 لدى طال  الصف السادس االبتدائي عمق املعرفة واحلل اإلبداعي للمشكالت

 (1)حممد بن ناصر الشديد. 

 املستخلص:

هدف البحث إىل تعرف فعالية أمنوذج مقرتح قائم على التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم وأثـره      

على عمق املعرفة واحلل اإلبداعي للمشكالت لدى طالب الصف السادس االبتدائي، ولتحقيق هذا 

البعــدي  -اهلـدف اسـتخدم الباحـث أحـد تصـميمات املـنهج التجـرييب، وهـو تصـميم القيـاس القبلـي            

( طالًبـا مـن طـالب    26عتني: إحداهما جتريبية واألخرى ضابطة، وتكونت عينـة البحـث مـن )   جملمو

الصف السادس االبتدائي )جمموعة جتريبيـة(؛ درسـوا وحـدة "األنظمـة البيئيـة ومواردهـا" باسـتخدام        

ا ( طالًبـا )جمموعـة ضـابطة(؛ درسـو    26األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز، واألخرى بلغـت ) 

الوحدة ذاتها بالطريقة املعتادة. ومت تطبيق أدوات البحث واملتمثلـة يف اختبـاري عمـق املعرفـة، واحلـل      

عنـد   إحصـائيًّا  دالـة  اإلبداعي للمشكالت على اجملموعتني. وكشفت نتائج البحث عن وجود فـروق 

ــة   0.06مســـتوى ) ــة التجريبيـــة، ودرجـــات طـــالب اجملموعـ ( بـــني متوســـطي درجـــات طـــالب اجملموعـ

الضــابطة يف التطبيـــق البعـــدي الختبــاري عمـــق املعرفـــة )االســتدعاء، تطبيـــق املفـــاهيم واملهـــارات،    

التفكري االسرتاتيجي(، ومهارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت )فهـم املشـكلة، إجيـاد األفكـار،        

 للحل( لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. التحضري 

ــيم املتمــايز   الكلمووات املفتاحيووة  ــداعي   -عمــق املعرفــة   -: أمنــوذج قــائم علــى التعل مهــارات احلــل اإلب

 للمشكالت. 

 
 

                                                           
   mnms7010@gmail.com: إدارل تعليم اخلرج - مشرف تربوع  (1)
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 قدمة:امل

فرضت التغريات اليت يشهدها العصـر احلـالي مـن تطـور يف تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال        

وتراكم اخلربات يف شتى جمـاالت العلـم واملعرفـة جمموعـة مـن التحـديات العلميـة والتكنولوجيـة،         

التحديات ال يعتمد على الكم املعريف بقدر ما يعتمد على كيفيـة  وحيث إن النجاح يف مواجهة هذه 

 مدام املعرفــة وتوظيفهــا؛ وهــذا يفــرض علــى املنظومــة الرتبويــة بكــل عناصــرها ســواء املعلــم أ   اســتخ

املنهج الدراسي أن تواكب هذا التغري السريع، األمر الـذي يتطلـب مراعـاة تلـك املـؤثرات       مالطالب أ

 يف النظام التعليمي وأخذها يف االعتبار وعدم إغفاهلا. 

ميق املعرفة لدى الطـالب فقـد رفـع املربـون يف التعلـيم والـتعلم       ونظًرا ألهمية تعليم العلوم يف تع

تأكيـًدا علـى أن تنميـة الفهـم ميثـل أحـد أهــم       (Understanding for all)  شـعار "الفهـم للجميـع"   

 ,Cartier& Passmore & Stewart)أهـداف تعلـيم العلـوم الــذي ينبغـي حتقيقـه لـدى الطــالب       

ــاتج    ، ويف هــذا الصــدد فقــد اهــتم الرتبو  (2001 ــة قيــاس العمــق املعــريف كن ــون بالبحــث يف كيفي ي

( باالهتمام بتقـويم  2018(، الغامدي )2018للعملية التعليمية؛ حيث أوصت دراسة كل من إبراهيم )

 مستويات عمق املعرفة العلمية لدى الطالب مبراحل التعليم العام. 

ت عمـق  أن توصـيف مسـتويا   (Hess & Jones & Carlock & Walkup, 2009)وتوضـح  

عمق الفهم، لويب يركز بشكل أساسي على قياس مستويات  (Depth Of Knowledge)املعرفة 

بشـكل دينـامي    واستيعاب الطالب للدروس املقدمة هلـم أثنـاء عمليـة التـدريس مـن خـالل املشـاركة       

عــن اســتخالص النتــائج، والــدروس املســتفادة مــن عمليــة    اًلنشــط يف التخطــيط، واالستقصــاء فضــ 

التعلم باالستعانة بنظام تصنيفي رباعي املستويات ذو صبغة متدرجة منطقًيا للوقـوف علـى مسـتويات    

 عمق املعرفة املكتسبة لديهم أثناء التعلم. 

دوره املعتـاد  مـن اسـتمراره بـ    اًلوبناء على ذلك يتحول دور املعلم ليصبح ميسًرا لعملية الـتعلم بـد  

كملقن للمعرفة، واملعلومات بالتوازي مع متكينه من تزويد طالبـه خبـربات تعلـم متطـورة تتـيح هلـم       

ــاء املعرفــة، والعمــل التشــاركي يف حــل املشــكالت      الفرصــة للــدخول يف املناقشــات التفاعليــة، وبن

يف تعزيز منو مهاراتهم عن توسيع نطاق قدرتهم على التعلم مبا ينعكس بدوره إجياًبا  اًلاملطلوبة فض

يف التفكري الناقد، والقدرة على حل املشـكالت جنًبـا إىل جنـب مـع اكتسـاب املهـارات األساسـية        

 .(webb, 2002) املطلوبة للحياة 
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والعلــوم أحــد فــروع املعرفــة الــيت تــرتبط حبيــاة الطــالب اليوميــة ومــا يعرتيهــا مــن مشــكالت     

صًرا رئيًسا يف تعلم العلوم، بل ومن أهم أهـداف تعلمهـا؛   ارتباًطا وثيًقا؛ حيث يعد حل املشكالت عن

ــة نقــل املعرفــة املكتســبة          ــى كيفي ــدريبهم عل ــاة الطــالب، وت ــوم حبي ــدريس العل ــربط ت ــا ت حيــث إنه

 وتطبيقها يف مواقف غري مألوفة. 

خمتلفــة ويواجهـــون   اًللطــالب يفكـــرون ويتعلمــون بطــرق خمتلفــة وحيملـــون آمــا     اوملــا كــان   

حيث إن اهلدف األساسـي للتعلـيم هـو إعـداد الطالـب للمضـي قـدًما علـى درب         مشكالت خمتلفة، و

التعلم؛ فإن من حق كـل طالـب أن يـتعلم بالطريقـة الـيت تناسـبه، كمـا أن كـل طالـب خمتلـف عـن            

غريه من الطالب من حيث االحتياجات التعليمية واخللفية الثقافيـة والشخصـية االجتماعيـة والقـدرة     

حتــديات كــبرية تواجــه املعلــم: كيــف يعلــم مجيــع الطــالب بالطريقــة الــيت    التحصــيلية. وهــذه تعتــرب

 تناسب خصائص كل واحد منهم؟

واستجابة لتلك التحديات اليت تتمثل يف اختالف قدرات واهتمامـات وخصـائص الطـالب فقـد     

ظهر اجتاه حديث يف التعلـيم وهـو التعلـيم املتمـايز الـذي يسـعى إىل رفـع مسـتوى مجيـع الطـالب مـن            

 خالل التوفيق واملزاوجة بني قدرات الطالب واملواد واالسرتاتيجيات التعليمية املناسبة هلم.

وميكن النظر إىل التعليم املتمايز على أنه طريقة تفكري يف التعليم والتعلم تركز على البـدء  

مـع الطــالب مــن حيـث مســتواهم، وتســعى إىل رفعـه باســتخدام أســاليب تـدريس تســمح بتنــوع املهــام     

النتاجات التعليمية، وتفرتض أن كل صف حيتوي على متعلمني خمـتلفني يف قـدراتهم األكادمييـة    و

وأمنايف تعلمهم وخلفياتهم املعرفية وذكاءاتهم املتعددة، حيـث يركـز علـى مسـاعدة كـل مـتعلم أن       

 (.43ص ،2008 حيقق أهداف املنهج ويبدأ مع الطالب من حيث هو )كوجك وآخرون،

ويتضح مما سبق أن التمايز يتم للطالب يف عدة جوانب من شخصياتهم وخصائصهم، وأيًضـا  

فإن التمايز يظهر بوضـوح يف بعـ  مكونـات املـنهج أكثـر مـن غريهـا، وتـتم عمليـات التمـايز هـذه            

ــتم تصــنيف باســتخدام منــاذج تدريســية متنوعــة، إذ    ــا ألمنــايف تعلمهــم واســتعداداتهم    ي الطــالب وفًق

 . واهتماماتهم

ــة البحــوث الــيت       ــا مــن توصــيات األحبــاث والدراســات الســابقة، ولقل ويف ضــوء ذلــك؛ وانطالًق

تناولت توظيف أمنوذج مقرتح قائم على التعليم املتمايز لتدريس العلـوم، فـإن هنـاك حاجـة للكشـف      

عــن أثــر هــذا األمنــوذج املقــرتح يف عمــق املعرفــة واحلــل اإلبــداعي للمشــكالت لــدى طــالب الصــف     

 االبتدائي.السادس 
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 مشكلة البحث:

يتفــق البــاحثون علــى أن معظــم مشــكالت تعلــم العلــوم لــدى الطــالب تــرتبط بشــكل كــبري     

بطبيعــة منــاهج العلــوم واســرتاتيجيات تدريســها املعتــادة الــيت ال تنظــر بعــني االعتبــار مليــول الطــالب     

ملعـارف واملعلومـات   واستعداداتهم وحاجاتهم املتفردة، وبالرغم من أن إكساب الطـالب وتزويـدهم با  

الضرورية واملناسبة ملستوياتهم وحاجاتهم ورغبـاتهم يعـد هـدًفا رئيًسـا مـن أهـداف تـدريس العلـوم يف         

املراحل التعليميـة املختلفـة، إال أن املتأمـل يف واقـع التـدريس جيـد أن هنـاك تـدن ملحـوظ يف مسـتوى           

 إبـراهيم  دراسـة كـل مـن   مثـل  الوعي بأصناف العمق املعريف كما أشارت إىل ذلك بع  الدراسـات  

 . Hess (2010)، (2018) الغامدي (،2018)

( اليت قام بها 2003كما أكدت نتائج دراسة الرشيد وباصهي والعويس والرويلي والرويشد )

بــاحثون بتكليــف مــن اللجنــة الوطنيــة للتعلــيم مبدينــة امللــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة أن هنــاك           

هداف املعرفية ذات املستويات العليـا يف املرحلـة االبتدائيـة، ويسـتمر     اخنفاض عام يف نسبة حتقق األ

التــدني مــع التقــدم يف الصــفوف الدراســية هلــذه املرحلــة، وذلــك لعــدة أســباب منهــا: عــدم التنويــع يف   

فيمـا تشــري نتــائج  . اسـرتاتيجيات تــدريس العلــوم واالعتمـاد علــى األســلوب اإللقـائي والنظــري املباشــر   

دراسات السابقة اليت اهتمت بتنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف جمـال  بع  البحوث وال

إىل وجـود تـدن    (2010(، ودراسـة سـليم )  2015ودراسـة حممـد )   ،(2016العلوم مثل دراسة عسريي )

ملحوظ يف مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى الطـالب، وأرجعـت ذلـك إىل عـدة أسـباب مـن            

سـرتاتيجيات التـدريس املسـتخدمة يف تعلـيم وتعلـم العلـوم؛ والـيت غالًبـا مـا          أهمها: طرائق وأساليب وا

تكــون متمركــزة حــول املعلــم، وال تســهم يف تنميــة مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت بالصــورة  

ــداوي )    ــة. وكــذلك أوصــى امله ــاهج تعليميــة    2016) (، القحطــاني2014املطلوب ( بضــرورة تقــديم من

 املتمايز، وحتديد اآلثار املرتتبة عليه يف تعلم وتعليم العلوم.جديدة يدرس فيها التعليم 

شـرافية ملعلمـي   ومن خالل عمل الباحث يف اإلشراف الرتبوي وقيامـه بالعديـد مـن الزيـارات اإل    

، وقلة االهتمام بطرائق التلقنيالعلوم الحظ شيوع استخدام طرائق التدريس املعتادة اليت تعتمد على 

لى اإلبداع وتنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت؛ ممـا قـد يـؤثر سـلًبا          التدريس اليت تركز ع

 .علــى عمــق املعرفــة العلميــة لــدى الطــالب وقــدرتهم اإلبداعيــة علــى حــل املشــكالت الــيت تــواجههم     

ــة          ــا ســبق، حتــددت مشــكلة البحــث احلــالي يف اخنفــاض مســتويات عمــق املعرف ــى م ــا عل وتأسيًس
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يف مادة العلوم لدى طالب الصف السـادس االبتـدائي. وللتغلـب     ومهارات احلل اإلبداعي للمشكالت

على هذه املشكلة فإن البحـث احلـالي يسـعى لتقصـي أثـر تـدريس العلـوم باسـتخدام أمنـوذج مقـرتح           

قائم على التعليم املتمايز يف عمق املعرفة ومهارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى طـالب الصـف       

 السادس االبتدائي.

 لبحث احلالي اإلجابة عن األسئلة التالية: حياول اولذلك 

ما األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم يف تنميـة عمـق املعرفـة واحلـل              .1

 اإلبداعي للمشكالت لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

لسـادس  ما أثر تدريس العلوم باستخدام األمنوذج املقـرتح يف عمـق املعرفـة لـدى طـالب الصـف ا       .2

 االبتدائي.

ما أثـر تـدريس العلـوم باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح يف تنميـة احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى             .3

 طالب الصف السادس االبتدائي.

  أهداف البحث:

 يهدف البحث احلالي إىل:

إعــداد أمنــوذج مقـــرتح قــائم علــى التعلـــيم املتمــايز لتــدريس العلـــوم لطــالب الصــف الســـادس          .1

 االبتدائي. 

ــدى طــالب الصــف           .2 ــة ل ــدريس العلــوم باســتخدام األمنــوذج املقــرتح يف عمــق املعرف ــر ت ــرف أث تع

 السادس االبتدائي.

ــداعي       .3 ــل اإلبـ ــارات احلـ ــة مهـ ــرتح يف تنميـ ــوذج املقـ ــتخدام األمنـ ــوم باسـ ــدريس العلـ ــر تـ تعـــرف أثـ

 للمشكالت لدى طالب الصف السادس االبتدائي.

  أهمية البحث:
 حتقيق نتائج تربوية إجيابية من أهمها ما يلي:تفيد نتائج البحث احلالي يف 

تدريب معلمي العلوم على تطبيـق التعلـيم املتمـايز باسـتخدام دليـل املعلـم املعـد لتـدريس الوحـدة           .1

 املختارة يف ضوء األمنوذج املقرتح.
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تدريب معلمي العلوم على تقييم عمق املعرفة العلميـة باسـتخدام االختبـار املَعـّد يف هـذا البحـث        .2

 ضوء الوحدة املختارة. يف

تدريب معلمي العلوم على تقييم احلل اإلبداعي للمشـكالت باسـتخدام االختبـار املَعـّد يف هـذا       .3

 البحث يف ضوء الوحدة املختارة.

يفيــد خمططــي منــاهج العلــوم يف إعــادة تنظــيم حمتــوى العلــوم وفــق إجــراءات األمنــوذج املقــرتح    .4

 القائم على التعليم املتمايز.

احثني يف جمال تدريس العلوم باختباري عمق املعرفـة واحلـل اإلبـداعي للمشـكالت،     تزويد الب .6

  يف تقويم تعلم الطالب.ها األمر الذي قد يفيد يف استخدام

 حدود البحث:

عينة عشـوائية مـن طـالب الصـف السـادس يف مـدارس املرحلـة االبتدائيـة التابعـة إلدارة التعلـيم            .1

 مبحافظة اخلرج التعليمية.

وحدة " األنظمة البيئيـة ومواردهـا " املتضـمنة يف حمتـوى مـنهج العلـوم، الفصـل الدراسـي األول          .2

للصف السادس االبتدائي، حيث تتضمن هذه الوحـدة العديـد مـن املعـارف واألنشـطة املرتبطـة       

 الطالب واليت تثري تفكري الطالب.بواقع 

واردهـا " املتضـمنة يف حمتـوى مـنهج     قياس مستويات عمق املعرفة يف وحدة " األنظمة البيئيـة وم  .3

 (Webb)العلوم، الفصل الدراسي األول، وتشمل هذه املستويات كما جاءت يف تصنيف ويب 

االسـتدعاء، املفــاهيم/ املهــارات، الـتفكري االســرتاتيجي، ومت االقتصــار علـى هــذه املســتويات    

مواردهـا " ومـا تتضـمنه مـن     الثالثة حيث إن هذه املستويات تتوافق مع وحدة " األنظمة البيئيـة و 

أنشطة وخربات، ونظًرا ألن قياس املستوى الرابع )الـتفكري املمتـد ( يتطلـب متطلبـات معرفيـة      

معقدة نوًعا ما قـد ال تتناسـب مـع طـالب الصـف السـادس االبتـدائي، باإلضـافة إىل أن قياسـه          

 حيتاج فرتة طويلة من الوقت، ولذلك مت استبعاده.

داعي للمشكالت يف وحدة " األنظمـة البيئيـة ومواردهـا " املتضـمنة يف     قياس مهارات احلل اإلب .4

حمتــوى مــنهج العلــوم، الفصــل الدراســي األول، وتشــمل هــذه املهــارات فهــم املشــكلة، إجيــاد    

 األفكار، والتحضري للحل، حيث إن هذه املهارات تتوافق مع الوحدة الدراسية املختارة.
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 .ـه1439/ 1438األول من العام الدراسي مت تطبيق البحث يف الفصل الدراسي  .6

   مصطلحات البحث:
 تضمن البحث املصطلحات التالية:

 :Proposed Model األمنوذج املقرتح :أواًل
جمموعة من العالقات واملبـادئ املوجهـة الـيت    ( أمنوذج التدريس أنه: "2008ني )عّرف الكسبا

من فهم ظاهرة التدريس وتفسري جوانب السلوك تزود الباحث أو املربي أو املعلم بإطار معني ميكنه 

 (.36اإلنساني املتنوعة" )ص

وُيعّرف األمنوذج املقرتح إجرائيًّا أنه: منظومة تعليميـة متكاملـة مصـممة وفـق التعلـيم املتمـايز       

( اإلثراء والتوسعواالستعداد للتدريس، تنفيذ التدريس، تقويم التدريس، )( مراحل  4)ومكونة من 

ــاب  ــداعي      الكتسـ ــل اإلبـ ــارات احلـ ــة ومهـ ــة عميقـ ــة علميـ ــدائي معرفـ ــادس االبتـ ــف السـ ــالب الصـ طـ

 االسرتاتيجيات التالية:قائمة على إجراءات و للمشكالت

 شارك(:  –زاوج  –اسرتاتيجية )فكر 

تاحـة  إاسرتاتيجية مناقشة تعاونية تقوم على أساس تقديم مهمة للطـالب فـرتة مـن الوقـت، ثـم      

 مشاركة اإلجابة مع بقية طالب الفصل.وناقشة املالفرصة هلم للتفكري و

 اسرتاتيجية اجملموعات املرنة: 

جمموعة من اخلطوات املنظمة اليت يتبعها املعلم تقوم على أساس أن كل طالب هـو عضـو يف   

 جمموعات خمتلفة يشكلها املعلم يف ضوء أهداف التعلم، ويف ضوء ميول وقدرات الطالب.

 ة: اسرتاتيجية األنشطة املتدرج

اسرتاتيجية تستخدم ثالث جمموعات من األنشطة املتنوعة اليت تتناسب مع مستوى واستيعاب 

 مجيع الطالب بهدف تشجيع تعلمهم ووصوهلم إىل نتيجة واحدة.

 :Differentiated Educationالتعليم املتمايز  :ثانًيا

تعلـيم يهـدف إىل رفـع مسـتوى مجيـع      ( التعليم املتمايز أنـه: " 2009) عرف عبيدات وأبو السميد

الطلبة، وليس الطلبة الذين يواجهون مشكالت يف التحصيل، إنه سياسة مدرسية تأخـذ باعتبارهـا   
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خصائص الفرد وخرباته السابقة، وهدفها زيادة إمكانات وقدرات الطالـب، والنقطـة األساسـية يف    

ــة، واجتاهــا       ــهــذه السياســة هــي توقعــات املعلمــني مــن الطلب ــدراتهم  ت الطلب ــاتهم وق " ة حنــو إمكان

 (.108)ص

وُيعــّرف التعلــيم املتمــايز إجرائيًّــا أنــه: تعلــيم قــائم علــى تقــديم فــرص متكافئــة للطــالب وفًقــا   

 –الحتياجاتهم وميوهلم واهتماماتهم وذكاءاتهم يستخدم فيها ثالث اسـرتاتيجيات تدريسـية )فكـر    
بهدف تعميق املعرفة العلميـة وتنميـة مهـارات    شارك، اجملموعات املرنة، األنشطة املتدرجة(،  -زاوج 

احلــل اإلبــداعي للمشــكالت؛ وذلــك بوحــدة " األنظمــة البيئيــة ومواردهــا" يف كتــاب العلــوم للصــف    

 السادس االبتدائي.

 :Depth Of Knowledgeعمق املعرفة  :ثالًثا

مستويات التفكري اليت جيب على الطـالب  عمق املعرفة أنها " (Holmes, 2011)عرف هوملز 

 .(P.18)إتقانها يف معاجلة املعرفة" 

وُتعّرف عمـق املعرفـة إجرائيًّـا أنهـا: مسـتويات معرفيـة عقليـة متدرجـة تعتمـد علـى درجـة تعقـد             

العمليـات املســتخدمة وتشــمل )االســتدعاء، املهــارة/ املفهــوم، والــتفكري االســرتاتيجي (، والــيت يــتم  

ــاس   ــب، يتحــدد كــل مســتوى مبجموعــة مــن         وضــعها لقي ــريف لــدى الطال حجــم مســتوى العمــق املع

األهداف، وذلك بوحـدة " األنظمـة البيئيـة ومواردهـا" يف كتـاب العلـوم للصـف السـادس االبتـدائي،          

 ويقاس بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار عمق املعرفة املعد لذلك.

 Creative Problem Solving (CPS): احلل اإلبداعي للمشكالت :رابًعا

"القــدرة علــى التوصــل إىل  ( احلــل اإلبــداعي للمشــكالت أنــه:2009عرفـت ســحر عــز الــدين ) 

ــاج األفكــار         ــة، وذلــك مــن خــالل فهــم التحــديات، وإنت ــة للمشــكالت مفتوحــة النهاي ــول إبداعي حل

للوصــول حلــل هــذه املشــكالت، وكــذلك التحضــري للتنفيــذ، والــذي يــتم مــن خاللــه التــوازن بــني       

 (. 13اجلانب التقاربي واجلانب التباعدي يف التفكري" )ص

بداعي للمشكالت إجرائيًّا أنه: قدرة طالب الصف السادس االبتدائي يف حني ُيعّرف احلل اإل

على فهم املشكلة، وتوليد العديد من األفكار، وتقييمها للتوصل إىل حلول إبداعيـة للمشـكالت؛   

وتقــاس بالدرجــة الــيت حيصــل عليهــا الطالــب يف اختبــار مهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت املعــد  

 لذلك.
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 فروض البحث:

 التحقق من الفروض التالية: لبحثاحاول 

ــة إحصــائيًّا عنــد مســتوى )   .1 ( بــني متوســطات درجــات طــالب اجملموعــة   0.06ال توجــد فــروق دال

 التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار عمق املعرفة.

ــة إحصــائيًّا عنــد مســتوى )   .2 اجملموعــة ( بــني متوســطات درجــات طــالب  0.06ال توجــد فــروق دال

التجريبيــة ودرجـــات طــالب اجملموعـــة الضــابطة يف التطبيـــق البعــدي الختبـــار مهــارات احلـــل      

 اإلبداعي للمشكالت.

 منهج البحث:

 –مت استخدام أحد تصميمات املنهج التجرييب وهو التصميم املعروف بتصميم القياس القبلـي  

 ،2004)أبـو عـالم،    التعـيني العشـوائي  البعدي جملموعتني: إحداهما جتريبيـة واألخـرى ضـابطة بعـد     

 (، حيث مت فيهما دراسة أثر متغري مستقل على متغري تابع. 208ص

 جمتمع البحث:

( 2986تكـّون جمتمــع البحـث مــن مجيــع طـالب الصــف الســادس االبتـدائي والبــالغ عــددهم )    

والبـالغ عـددها    طالًبا والذين يدرسون باملدارس احلكومية يف إدارة التعليم مبحافظـة اخلـرج )بـنني(   

 هـ(.1438/1439( مدرسة، يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي )85)

 عينة البحث:

مّت اختيـــار عينـــة البحـــث بطريقـــة عشـــوائية بســـيطة مـــن طـــالب الصـــف الســـادس االبتـــدائي  

مبدرستني من مدارس التعليم العام احلكومي، حيث مت ترقيم مجيع املدارس اليت تتبع إدارة تعلـيم  

اخلرج وتقع ضمن نطاق مكتبني للتعليم بعـد اسـتبعاد مجيـع املـدارس املسـتأجرة والنائيـة واملـدارس        

األهلية ومدارس حتفيظ القرآن الكريم، حيث مت إعطاء رقم لكل مدرسة؛ وبعد إجراء القرعة مت 

اختيــار مدرســتني، ثــم مت إجــراء قرعــة بــني فصــول الصــف الســادس لتحديــد فصــل العينــة يف كــل     

، وبعدها مت إجراء القرعة بني الفصلني املختارين من املدرستني لتحديد العينة التجريبية مـن  مدرسة

 ( طالًبا بالصف السادس االبتدائي.60الضابطة، حيث بلغ جمموع أفراد عينة البحث )
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 البحث: أدوات

 التالية: دواتيتضمن البحث احلالي األ

     إىل تنميـة مسـتويات عمـق     يهـدف : والتعلـيم املتمـايز  األمنوذج املقرتح لتدريس العلـوم القـائم علـى

املعرفة وتنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت لدى طالب الصف السـادس االبتـدائي. وقـد    

ُبين على جمموعـة مـن األسـس الـيت مـن أهمهـا: االسـتفادة مـن مبـادئ النظريـات ذات العالقـة،            

وحتديـد اخلـربات السـابقة هلـم، وتنويـع       وتهيئة املناخ الصفي وبيئة التعلم واستكشاف الطـالب 

ــة ومســتويات        ــوى واالســرتاتيجيات التدريســية واألنشــطة التعليمي كــل مــن وســائل تقــديم احملت

التقـويم، وتوجيــه الطــالب إىل اإلثـراء والتعمــق، وتغــيري دور املعلــم مـن ملقــن إىل موجــه ومرشــد    

التعلـيم املتمـايز وحتليـل املنطلقـات     وميسر للتعلم . وقد مت تصـميم األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى      

الفلســفية لــه مــن خــالل االطــالع علــى األدبيــات والدراســات الرتبويــة ذات العالقــة الــيت اهتمــت    

(، 2014بــالتعليم املتمــايز ومناذجــه ومراحلــه، والــيت مــن أهمهــا دراســة كــل مــن املهــداوي )          

 (. 2018(، حممد )2016حممد ) (،2016القحطاني )

)اإلعـداد والتهيئـة، الشـرح،     ج املقرتح يف صورته املبدئية من املراحل التالية:األمنوذ تكونوقد 

عرضه علـى جمموعـة مـن احملكمـني املتخصصـني كـان هلـم         (، وبعدالتقويم، اإلثراء والتوسع

ــة إىل      ــن اإلعـــداد والتهيئـ ــة األوىل مـ ــا: تغـــيري مســـمى املرحلـ بعـــ  االقرتاحـــات الـــيت مـــن أهمهـ

 مسمى املرحلة الثانية من مرحلة الشرح إىل مرحلة تنفيذ التدريس، االستعداد للتدريس، وتغيري

ثــراء والتوســع، كمــا أن إعــداد الــدروس وفــق هــذا األمنــوذج   وحماولــة االختصــار يف مرحلــة اإل 

 حيتاج إىل مزيد من الوقت وجيب مراعاة عدد الطالب يف ذلك. 

 مــن مقــرر العلــوم  البيئيــة ومواردهــا"األنظمــة وحــدة " دروسلــ ودليــل أنشــطة الطالــب دليــل املعلــم

: حيـث تضـمن دليـل املعلـم مقدمـة تنـاول       للصف السادس االبتـدائي باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح    

فيها فلسفة هذا الدليل وخطوات األمنوذج املقرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم،       

الـيت تواجـه الطالـب يف     للمشـكالت وأهميته يف تنمية مستويات عمق املعرفـة واحلـل اإلبـداعي    

دراسته لوحدة األنظمة البيئية ومواردها، مع عرض بع  التوجيهات اليت حتدد دور املعلم ودور 

الطالب يف ممارسة األنشطة املتضمنة بالـدليل، ثـم عـرض التوزيـع الـزمين لتـدريس موضـوعات        

 الوحدة. 
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 إىل قياس مسـتويات عمـق املعرفـة    نايهدفو :واحلل اإلبداعي للمشكالت عمق املعرفة ياختبار 

. لعينــة البحــث يف وحــدة "األنظمــة البيئيــة ومواردهــا"      ومهــارات احلــل اإلبــداعي للمشــكالت   

للتأكـد مـن صـدق     علـى جمموعـة مـن احملكمـني     هماعرضـ  مت ضبط االختبـارين  لتأكد منول

ــة    احملتــوى ــةا صــياغة، وبــذلك تكــون ال وعلــى ضــوء آرائهــم مت إجــراء التعــديالت املطلوب  لنهائي

( فقرة من نوع االختيار مـن متعـدد، أعطيـت درجـة واحـدة      30من ) مكونة اختباركل فردات مل

( التـاليني  2) ،(1جـدولي رقـم )   . كما تـبني  على اإلجابة الصحيحة، وصفر لكل إجابة خاطئة

(  4) ،(3) ي رقـم جـدول فيمـا تـبني    ،حساب معامالت الصعوبة والتمييز لكل اختبار علـى حـدة  

 التاليني توزيع مستويات ومهارات االختبارين على موضوعات الوحدة املقررة.

رقم 

 السؤال

حساب معامالت  :(1جدول رقم )

عمق الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار 

 املعرفة

حساب معامالت الصعوبة  :(2جدول رقم )

والتمييز ألسئلة اختبار احلل اإلبداعي 

 للمشكالت

 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل التمييز معامل الصعوبة

1 0.43 0.55 0.73 0.55 

2 0.60 0.57 0.67 0.64 

3 0.65 0.57 0.67 0.36 

4 0.65 0.43 0.73 0.45 

5 0.50 0.57 0.67 0.73 

6 0.50 0.71 0.55 0.36 

7 0.40 0.71 0.67 0.64 

8 0.50 0.71 0.45 0.82 

9 0.65 0.43 0.42 0.64 

10 0.45 0.57 0.73 0.55 

11 0.35 0.38 0.61 0.38 

12 0.45 0.57 0.76 0.36 

13 0.50 0.71 0.70 0.55 

14 0.45 0.57 0.58 0.55 

15 0.40 0.39 0.42 0.39 

16 0.50 0.42 0.58 0.42 

17 0.25 0.57 0.48 0.55 

18 0.50 0.57 0.73 0.45 

19 0.60 0.57 0.55 0.45 

20 0.45 0.57 0.79 0.64 
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رقم 

 السؤال

حساب معامالت  :(1جدول رقم )

عمق الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار 

 املعرفة

حساب معامالت الصعوبة  :(2جدول رقم )

والتمييز ألسئلة اختبار احلل اإلبداعي 

 للمشكالت

 معامل التمييز معامل الصعوبة معامل التمييز معامل الصعوبة

21 0.45 0.44 0.82 0.44 

22 0.45 0.49 0.73 0.49 

23 0.50 0.57 0.73 0.64 

24 0.50 0.36 0.52 0.36 

25 0.50 0.43 0.55 0.82 

26 0.84 0.39 0.55 0.39 

27 0.45 0.33 0.79 0.33 

28 0.55 0.37 0.64 0.37 

29 0.45 0.57 0.55 0.73 

30 0.50 0.43 0.52 0.43 

تراوحت بني  والتمييز بالرتتيب أن قيم معامالت الصعوبة (2) ،(1) يرقم ناجلدواليبني و

الختبار  (0.82 - 0.33 ،(0.82 - 0.42)و ،الختبار عمق املعرفة (0.81 - 0.33) ،(0.84 - 0.26)

  .ومجيعها قيم مقبولةاحلل اإلبداعي للمشكالت 

 (3جدول رقم )
 املستويات واملوضوعاتتوزيع أسئلة اختبار عمق املعرفة حسب 

 املوضوع الدرس

 مستويات عمق املعرفة

 اجملموع
 االستدعاء

تطبيق املفاهيم 

 واملهارات

التفكري 

 االسرتاتيجي

 5 30 28 ،13 15 ،11 ،1 السالسل والشبكات الغذائية 1

 5 3 19 ،6 ،2 28 ،10 األنظمة البيئية 2

 الرتبة 3
4،23 ،

26، 25 
16، 22 5، 29 8 

 18 ،14 ،8 محاية املوارد 4
8، 12، 20، 

21 
9، 18، 24 10 

 30 8 11 12 اجملموع الكلي

 1 0.23 0.38 0.4 الوزن النسيب
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 (4)رقم جدول 
 توزيع أسئلة اختبار احلل اإلبداعي للمشكالت حسب املهارات واملوضوعات

 املوضوع الدرس

 للمشكالت اإلبداعي احلل مهارات

فهم  اجملموع

 املشكلة

إجياد 

 األفكار

التحضري 

 للحل

 6 21 ،12 20 22 ،4 السالسل والشبكات الغذائية 1

 28 ،10 ،1 األنظمة البيئية 2
2، 18، 

23 
16، 18 8 

 8 9 ،5 ،3 25 ،6 19 ،15 الرتبة 3

 26 ،13 ،8 محاية املوارد 4
8، 11، 

14، 29  

24، 28، 

30 
10 

 30 10 10 10 اجملموع الكلي

 1 0.33 0.33 0.33 الوزن النسيب

مت استخدام معامـل ارتبـايف بريسـون     ينمن صدق االتساق الداخلي لالختبار كذلك وللتحقق

وكـذلك بـني كـل بعـد      ،نتمـي اليـه  يلقياس العالقة بـني كـل سـؤال والدرجـة الكليـة للبعـد الـذي        

 ،(8الختبار عمق املعرفـة، وجـدولي رقـم )    (5) ،(6) جدولي رقموالدرجة الكلية لالختبار كما يف 

 ( الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت. 8)

 (5جدول رقم )
 بالدرجة الكلية للبعد املنتمية اليه عمق املعرفة قيم معامالت ارتبايف أسئلة اختبار

 معامل االرتبايف السؤال معامل االرتبايف السؤال البعد

 االستدعاء

1 0.694
**

 16 0.730
**

 

4 0.619
**

 18 0.773
**

 

7 0.870
**

 23 0.631
**

 

10 0.673
**

 25 0.755
**

 

11 0.652
**

 26 0.872
**

 

14 0.706
**

 27 0.697
**

 

 تطبيق املفاهيم واملهارات

2 0.764
**

 19 0.760
**

 

5 0.716
** 20 0.770

** 

8 0.838
** 21 0.849

** 
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 معامل االرتبايف السؤال معامل االرتبايف السؤال البعد

12 0.870
** 22 0.815

** 

13 0.830
**

 28 0.841
**

 

15 0.822
**

   

 تفكري اسرتاتيجي

3 0.796
**

 24 0.873
**

 

6 0.837
** 29 0.862

** 

9 0.831
** 30 0.828

** 

17 0.861
(0.01دالة عند ) ** **  

 ( 6جدول رقم )
 والدرجة الكلية له عمق املعرفة قيم معامالت االرتبايف بني أبعاد اختبار

 معامل االرتبايف البعد

0.979 االستدعاء
** 

0.985 تطبيق املفاهيم واملهارات
** 

0.971 تفكري اسرتاتيجي
** 

 (1011دالة عند )** 

معامالت االرتبايف بني كل سؤال والدرجة الكليـة   قيمأن  (5) ،(6) ي رقميتضح من جدولو

معامالت االرتبايف بني كل بعد والدرجة الكلية لالختبار كانـت   وكذلك قيم ،ليهإللبعد املنتمية 

 اختبــار عمــق املعرفــة(، وهــذا يــدل علــى أن مجيــع أســئلة 0.01موجبــة ودالــة احصــائيا عنــد مســتوى )

 كانت صادقة وتقيس اهلدف الذي وضعت من أجله.

 (7جدول رقم )
 بالدرجة الكلية للبعد املنتمية اليه اختبار احلل اإلبداعي للمشكالتمعامالت ارتبايف أسئلة  قيم

 معامل االرتبايف رقم السؤال معامل االرتبايف رقم السؤال البعد

 فهم املشكلة

1 0.675** 16 0.654** 

4 0.668** 19 0.789** 

7 0.604** 22 0.715** 

10 0.693** 25 0.654** 

13 0.801** 28 0.713** 

2 0.783** 17 0.852** 
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 معامل االرتبايف رقم السؤال معامل االرتبايف رقم السؤال البعد

 األفكارإجياد 

5 0.828** 20 0.802** 

8 0.860** 23 0.904** 

11 0.834** 26 0.771** 

14 0.794** 29 0.907** 

3 0.800** 18 0.823** 

6 0.899** 21 0.841** 

 التحضري للحل

9 0.864** 24 0.895** 

12 0.832** 27 0.893** 

15 0.873** 30 0.861** 

 (1011دالة عند )** 

 (8رقم )جدول 
 والدرجة الكلية له احلل اإلبداعي للمشكالت قيم معامالت االرتبايف بني أبعاد اختبار

 معامل االرتبايف البعد

 **0.973 فهم املشكلة

 **0.985 إجياد األفكار

 **0.986 التحضري للحل

 (1011دالة عند )** 
معامالت االرتبايف بني كل سؤال والدرجة الكليـة   قيمأن ( 8) ،(8) ي رقميتضح من جدولو

معامالت االرتبايف بني كل بعد والدرجة الكلية لالختبار كانـت   وكذلك قيم ،ليهإللبعد املنتمية 

اختبـار احلـل اإلبـداعي    (، وهذا يـدل علـى أن مجيـع أسـئلة     0.01موجبة ودالة احصائيا عند مستوى )

 كانت صادقة وتقيس اهلدف الذي وضعت من أجله. للمشكالت

اختبــار كــل لفــا كرونبــاخ ألبعــاد أمت اجيــاد معــامالت ثبــات  ينوللتحقــق مــن ثبــات االختبــار 

 (.10، )(9)رقم  يواالختبار ككل، كما يف جدول
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 (9جدول رقم )
 ألبعاد اختبار عمق املعرفة واالختبار ككلألفا كرونباخ قيم معامالت ثبات 

 معامل ألفا كرونباخ البعد

 0.826 االستدعاء

 0.809 تطبيق املفاهيم واملهارات

 0.788 تفكري اسرتاتيجي

 0.924 االختبار ككل

 (11جدول رقم )
 واالختبار ككل اختبار احلل اإلبداعي للمشكالتألبعاد ألفا كرونباخ قيم معامالت ثبات 

 معامل ألفا كرونباخ البعد

 0.882 فهم املشكلة

 0.951 إجياد األفكار

 0.960 التحضري للحل

 0.977 االختبار ككل

اختبـار  كـل  ألفـا كرونبـاخ ألبعـاد    ثبات قيم معامالت ( أن 10، )(9) ي رقمجدولتضح من يو

بقـدر مرتفـع مـن الثبـات،      انيتمتعـ  ينواالختبار ككل كانت مرتفعة، مما يطمئن إىل أن االختبـار 

 .لقياسه القياس ما وضع نيالنهائية صاحل مايف صورته يناالختبار كل من وبذلك يصبح

 اإلعداد لتجربة البحث:

للتأكد من تكافؤ جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة مت تطبيق اختباري عمق املعرفـة  

( الختبـار عمـق   11واحلل اإلبداعي للمشكالت عليهما قبلًيا وحساب الفروق كمـا يف جـدول رقـم )   

 ( الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت. 12املعرفة، وجدول رقم )
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 (11) رقم جدول
طبيق القبلي وداللتها اإلحصائية يف الت (T-test) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ت 

 الختبار عمق املعرفة

 البعد

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 قيمة

 ت

 درجة

 احلرية

 مستوى

 الداللة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 0.244 48 1.188 1.088 2.08 1.083 2.44 االستدعاء

تطبيق املفاهيم 

 واملهارات
0.20 0.408 0.08 0.288 1.215 48 0.230 

 0.545 48 0.453 0.288 0.08 0.332 0.12 تفكري اسرتاتيجي

 0.163 48 1.460 1.200 2.24 1.332 2.85 االختبار ككل

 (12)رقم جدول 
وداللتها اإلحصائية يف التطبيق القبلي  (T-test) املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة ت 

 للمشكالت الختبار مهارات احلل اإلبداعي

 البعد

 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية
 قيمة

 ت

 درجة

 احلرية

 مستوى

 الداللة
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

 1.118 2.20 1.305 1.95 فهم املشكلة
-

0.598 
48 0.489 

 0.651 48 0.685 0.200 0.04 0.288 0.08 إجياد األفكار

 0.288 0.08 0.200 0.04 التحضري للحل
-

0.685 
48 0.651 

مهارات احلل اإلبداعي 

 للمشكالت ككل
2.04 1.305 2.24 1.091 

-

0.688 
48 0.650 
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( بني 0.06( أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيًّا عند مستوى )12) ،(11ويتضح من جدولي رقم )

متوسطي درجـات طـالب اجملموعـة التجريبيـة والضـابطة يف القيـاس القبلـي لالختبـارين، ممـا يعـين           

 تكافؤ عينة البحث. 

 ساليب اإلحصائية:األ

بعد استكمال مجع البيانات، ولإلجابة عن أسئلة البحث واختبار صحة الفروض، مت حتليل 

كمـا مت إجـراء املعاجلـة اإلحصـائية      (SPSS)النتائج عن طريق استخدام برنامج احلـزم اإلحصـائية   

 للبحث يف ضوء الطرق واألساليب التالية: 

 يارية. النسب املئوية، واملتوسطات احلسابية، واالحنرافات املع 

  للتحقق من قبول أسئلة االختبار.والثبات معامالت الصعوبة والتمييز 

 ( معامل ارتبايف بريسونPearson Correlation.للتحقق من صدق االتساق الداخلي لالختبار ) 

 ( معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha.للتحقق من ثبات االختبار ) 

  ( ــات املســتقلة ــة   Independent-Samples T testاختبــار )ت( للعين ( وذلــك للتحقــق مــن دالل

ــي         ــق القبل ــة والضــابطة يف التطبي ــني متوســطات درجــات طــالب اجملمــوعتني التجريبي الفــروق ب

 والبعدي الختبار عمق املعرفة، واختبار احلل اإلبداعي للمشكالت. 

  معادلة كوهني(Cohen's d)  قـائم علـى   حلساب حجم تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح ال

التعليم املتمـايز( علـى املـتغريين التـابعني )عمـق املعرفـة، مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت(           

وذلك متهيًدا للحصـول علـى نتـائج البحـث وتفسـريها، ومـن ثـم تقـديم التوصـيات، واملقرتحـات           

 اخلاصة بها. 

 نتائج البحث:

 :عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول .1
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 ( التايل األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز لتدريس العلوم:1شكل )يوضح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( مراحل اىلمنبذج اولمجح اللائ  عاى الم ا   اوممايز لمدايس ال ابم 1ش ل )               
 ( : اىلمنبذج اولمجح اللائ  عاى الم ا   اوممايز لمدايس ال ابم 1ش ل )

 

 

  :عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني .2

"ال توجــد فــروق دالــة إحصــائيًّا عنــد    أنــه لتحقــق مــن صــحة الفــرض األول والــذي نــص علــى   ل

( بـني متوسـطات درجـات طـالب اجملموعـة التجريبيـة ودرجـات اجملموعـة الضـابطة يف          0.06مستوى )

لعينــتني مســتقلتني؛ حلســاب   T-testالتطبيــق البعــدي الختبــار عمــق املعرفــة"، مت اســتخدام اختبــار    

( Cohen's dوقيمــة مؤشــر كــوهني ))ت (،  املتوســطات احلســابية واالحنرافــات املعياريــة، وقيمــة 

لداللة الفـروق وحجمهـا بـني متوسـطي درجـات طـالب اجملمـوعتني التجريبيـة والضـابطة يف التطبيـق           

 (. 13رقم ) البعدي الختبار عمق املعرفة كما يف جدول

 

 الوقت من زمن احلصة                                       املرحلة                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستعداد للتدريس
 الني ئ  اوثال  

 ايم شاف البالب
 

 التدريستنفيذ 
 تةبيع ؛يائل تلدمي ؛عرض احملمبى
 تةبيع االيمجات ج ات اوسمخدم 

 تقومي التدريس
 تةبيع مسمبايت الملبمي

 اإلثراء والتوسع
 تةبيع اوةمجات

10% 

60% 

20% 
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 (13جدول رقم )
 Cohen's)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت ( وداللتها اإلحصائية وقيمة مؤشر كوهني 

d) طبيق البعدي الختبار عمق املعرفة: التجريبية والضابطة يف التلدرجات طالب اجملموعتني 

ألثر
جم ا

ح
 

قيمة )
d 

)
اللة 

ى الد
ستو

م
 

حلرية
جة ا

در
 

ت(
قيمة )

 
سوبة

حمل
ا

 

اجملموعة 

 الضابطة

اجملموعة 

 التجريبية

 البعد

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

 االستدعاء 12.00 0.000 3.40 1.583 26.645 48 0.00 8.38 كبري

 9.62 0.823 2.08 1.116 25.848 48 0.00 8.86 كبري
تطبيق املفاهيم 

 واملهارات

 5.28 0.838 1.35 1.114 18.421 48 0.00 6.32 كبري
التفكري 

 االسرتاتيجي

 االختبار ككل 28.80 1.268 5.84 1.854 45.506 48 0.00 13.46 كبري

(، 18.421) ،(25.848(، )26.645) احملسـوبة هـي:   أن قـيم )ت (  (13رقم ) يتضح من جدولو

( ملستويات عمق املعرفة: االسـتدعاء، تطبيـق املفـاهيم واملهـارات، الـتفكري االسـرتاتيجي،       45.506)

(؛ ممـا  0.06واختبار عمق املعرفة ككل بالرتتيب، وهـذه القـيم دالـة إحصـائيًّا عنـد مسـتوى داللـة )       

جريبيـة والضـابطة يف   بني متوسـطي درجـات طـالب اجملموعـة الت     دالة إحصائيًّايشري إىل وجود فروق 

لكــون متوســطها    –التطبيــق البعــدي الختبــار عمــق املعرفــة؛ وذلــك لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة         

ممــا يعــين عــدم قبــول الفــرض  واجتــاه الفــروق مييــل دائًمــا حنــو املتوســط األعلــى.  -احلســابي أكــرب

توسـطات درجـات   ( بـني م 0.06الصفري الذي ينص على " ال توجد فروق دالة إحصائيًّا عند مسـتوى ) 

 طالب اجملموعة التجريبية ودرجات اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار عمق املعرفة".

وملعرفة حجم تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز( علـى املـتغري        

 إليها يف هذا املتغري )عمق املعرفة(التابع األول )عمق املعرفة( يف إحداث تلك الفروق اليت مت التوصل 
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إىل معــايري  حيــث أشــار كــوهني  (Cohen's d)مت حســاب حجــم األثــر مــن خــالل مؤشــر كــوهني   

حيــث تكــون صــغرية عنــد القيمــة  "d"احلكــم علــى قيمــة حجــم األثــر املســتخرجة بواســطة مؤشــر  

 ( فـأعلى )أبـو جاللـة،   0.8(، وتكون كبرية عند القيمـة ) 0.6(، وتكون متوسطة عند القيمة )0.2)

 (. 230ص، 1999

( ملسـتويات اختبـار   6.32) ،(8.86) ،(8.38" يف اجلدول السابق كما يلي: )d" وقد جاءت قيم

، التفكري االسـرتاتيجي علـى الرتتيـب، يف حـني     عمق املعرفة: االستدعاء، تطبيق املفاهيم واملهارات

(، وهــذا يعــين أن حجــم تــأثري املــتغري  13.46" الكليــة الختبــار عمــق املعرفــة ككــل )d" بلغــت قيمــة

املســـتقل )األمنـــوذج املقـــرتح القـــائم علـــى التعلـــيم املتمـــايز علـــى عمـــق املعرفـــة واحلـــل اإلبـــداعي           

رفـة( كـبري؛ ومسـؤول عـن الفـروق القائمـة فيـه بـني         للمشكالت( على املتغري التـابع األول )عمـق املع  

 أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء إجراءات التـدريس باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح لتـدريس      

 العلوم القائم على التعليم املتمايز اليت أدى إىل زيادة عمق املعرفة كما يلي: 

 ألمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز حث الطالب علـى املشـاركة اإلجيابيـة    إن استخدام ا

ــب      ــة حسـ ــات مرنـ ــيمهم يف جمموعـ ــة، وذلـــك بتقسـ ــام التعليميـ ــذ املهـ والتفاعـــل النشـــط يف تنفيـ

ــك        ــوء تلــ ــم يف ضــ ــة هلــ ــطة متدرجــ ــميم أنشــ ــم تصــ ــاتهم، ثــ ــدراتهم وإمكانــ ــتعداداتهم وقــ اســ

تاع الطـالب بالعمـل؛ األمـر الـذي أتـاح هلـم فـرص أكـرب         االستعدادات، مما ساهم ذلك يف استم

 لفهم احملتوى وبالتالي أدى إىل تعميق املعرفة لديهم. 

        إن املعرفة العلمية املتضمنة يف الوحدة املقرتحة كانـت مرتبطـة حبيـاة الطـالب والبيئـة احمليطـة

عـن   اًلاتهم، فضـ بهم، مما جعل الطالب مهتمني بتعلم تلك املوضوعات واالسـتفادة منهـا يف حيـ   

أن طريقة عرض تلك املعرفة العلمية يف الوحدة باسرتاتيجيات التعليم املتمايز وتنويع بيئـة الـتعلم   

ــها مشــوقة وجذابــة للطــالب   ــك األنشــطة     ، جعل ــام الطــالب بأنفســهم بــأداء تل ــى أن قي عــالوة عل

املعرفة العلمية لـديهم  البسيطة املتدرجة اليت ختاطب احلواس املختلفة للطالب ساهم يف تعميق 

 وتثبيتها يف أذهانهم.

       ساهم تدريس الوحدة املعنية وفًقا لألمنوذج املقرتح القائم على التعلـيم املتمـايز مبـا يتضـمنه مـن
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وفًقا لقدرات ومستويات الطالب، وأنشـطة اإلثـراء والتوسـع الـيت قـام بهـا       ت متنوعة اسرتاتيجيا

ــة    الطــالب ســواء داخــل املدرســة أو خارجهــا دو   ن التقيــد حبــواجز الزمــان واملكــان مثــل: كتاب

التقــارير، وجتميــع الصــور، وكتابــة املقــاالت، وتصــميم النمــاذج، وعقــد املناقشــات، ومتثيــل     

األدوار يف إتاحة الفرصة للطالب للتعبري عن آرائهم حـول املعرفـة العلميـة املتضـمنة يف الوحـدة،      

واجههم وفًقـا لقـدراتهم واسـتعداداتهم،    واقرتاح بعـ  احللـول والتفسـريات للمشـكالت الـيت تـ      

 األمر الذي رميا أسهم يف توفري فرص أفضل لتنمية عمق املعرفة العلمية لديهم. 

وتتفق هذه النتيجة جزئًيا مـع نتـائج بعـ  الدراسـات السـابقة والـيت أوضـحت فاعليـة التعلـيم          

، (2012احلليسـي )  :كـل مـن  املتمايز كمتغري مستقل يف تنمية متغريات تابعة خمتلفة ومنها دراسـة  

فيما اختلفت هذه النتيجة  ،(2018حممد ) ،(2016حممد ) (،2016(، القحطاني )2014املهداوي )

جزئًيا مع نتائج بع  الدراسات السابقة اليت أوضحت عدم فاعلية التعليم املتمـايز كمـتغري مسـتقل    

 .  Ducey (2011)يف تنمية بع  املتغريات التابعة مثل دراسة 

ــائج بعــ  الدراســات الســابقة الــيت تناولــت منــاذج أو    مــا تتفــق هــذه النتيجــة جزئيًّــ  بين ا مــع نت

ــل        ــابع مث ــة مســتويات عمــق املعرفــة كمــتغري ت اســرتاتيجيات خمتلفــة كمــتغريات مســتقلة علــى تنمي

أظهرتا فروًقا يف تنميـة مسـتويات عمـق املعرفـة      ني(، واللت2018؛ الغامدي، 2018ا )إبراهيم، تدراس

نتائجهمــا إىل  اة بــني اجملمــوعتني التجريبيــة والضــابطة لصــاحل اجملموعــة التجريبيــة، وأشــارت  العلميــ

 .فعالية النماذج واالسرتاتيجيات املختلفة يف تنمية مستويات عمق املعرفة

ومن خالل ما سبق يتضح أن حجم تأثري املتغري املستقل )األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم      

مت التحقق مـن صـحة الفـرض األول     وبذلكتغري التابع )عمق املعرفة العلمية( كبري، املتمايز( على امل

( بـني متوسـطي درجـات    0.06) وى داللـة ـــــــ والذي ينص على أنه " يوجد فـرق دال إحصـائيًّا عنـد مست   

يف التطبيــق البعــدي الختبــار عمــق املعرفــة لصــاحل اجملموعــة   الضــابطةوطــالب اجملموعــة التجريبيــة 

 التجريبية ذات املتوسط احلسابي األعلى. 

 عرض النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث: -1

" ال توجــد فـروق دالــة إحصــائيًّا عنــد   أنــه لتحقـق مــن صــحة الفـرض الثــاني والــذي نــص علـى   ل

موعـة التجريبيـة ودرجـات اجملموعـة الضـابطة يف      ( بـني متوسـطات درجـات طـالب اجمل    0.06مستوى )
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لعينــتني  T-testالتطبيــق البعــدي الختبــار احلــل اإلبــداعي للمشــكالت"، مت اســتخدام اختبــار )ت(   

مستقلتني؛ حلساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، وقيمة )ت(، وقيمة مؤشـر كـوهني   

(Cohen's d) طي درجات طالب اجملموعتني التجريبيـة والضـابطة   لداللة الفروق وحجمها بني متوس

 (.14جدول رقم ) يف التطبيق البعدي الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت كما يف

 ( 14جدول رقم )
 Cohen's)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وقيمة )ت ( وداللتها اإلحصائية وقيمة مؤشر كوهني 

d) احلل اإلبداعي للمشكالت: التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار لدرجات طالب اجملموعتني 

ألثر
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ح
 

قيمة )
d 

)
اللة 

ى الد
ستو

م
 

حلرية
جة ا

در
 

ت(
قيمة )

 
سوبة

حمل
ا

 

اجملموعة 

 الضابطة

اجملموعة 

 التجريبية

 املهارة

ي
ف املعيار

حنرا
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ا
 

ي
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حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ي
ساب

حل
ط ا

س
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 فهم املشكلة 9.95 0.200 3.20 1.118 29.869 48 0.00 8.69 كبري

 إجياد األفكار 9.08 0.802 2.28 1.100 25.061 48 0.00 8.62 كبري

 التحضري للحل 9.28 0.838 2.08 1.088 28.684 48 0.00 8.95 كبري

 االختبار ككل 28.32 0.862 8.65 1.550 66.515 48 0.00 15.06 كبري

(، 28.684) ،(25.061) ،(29.869احملسـوبة هـي: )   أن قـيم )ت (  (14رقم ) جدول يتضح منو

( ملهارات احلل اإلبداعي للمشـكالت: فهـم املشـكلة، إجيـاد األفكـار، التحضـري للحـل،        66.515)

واختبار احلل اإلبداعي للمشكالت ككل بالرتتيب، وهذه القيم دالة إحصائيًّا عند مستوى داللـة  

ــني متوســطي درجــات طــالب اجملموعــة       (؛ ممــا يشــري  0.06) ــائية ب ــة إحص ــروق ذات دالل إىل وجــود ف

التجريبيـــة والضـــابطة يف التطبيـــق البعـــدي الختبـــار احلـــل اإلبـــداعي للمشـــكالت؛ وذلـــك لصـــاحل   

واجتـاه الفـروق مييـل دائًمـا حنـو املتوسـط        -لكون متوسطها احلسابي أكـرب  –اجملموعة التجريبية 
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ال توجـد فـروق دالـة إحصـائيًّا عنـد      لفـرض الصـفري الـذي يـنص علـى "     األعلى. مما يعين عدم قبـول ا 

( بـني متوسـطات درجـات طـالب اجملموعـة التجريبيـة ودرجـات اجملموعـة الضـابطة يف          0.06مستوى )

 ".الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت التطبيق البعدي

وملعرفة حجم تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز( علـى املـتغري        

التـابع الثـاني )احلـل اإلبــداعي للمشـكالت( يف إحـداث تلـك الفــروق الـيت مت التوصـل إليهـا يف هــذا          

 (Cohen's d)املتغري )احلل اإلبداعي للمشكالت( مت حساب حجم األثر من خالل مؤشـر كـوهني   

حيـث   "d"حيث أشار كوهني إىل معايري احلكم على قيمة حجم األثر املستخرجة بواسـطة مؤشـر   

(، وتكون كـبرية عنـد القيمـة    0.6(، وتكون متوسطة عند القيمة )0.2تكون صغرية عند القيمة )

 (. 230 ص ،1999 ( فأعلى )أبو جاللة،0.8)

( ملهـارات احلـل   8.95) ،(8.62) ،(8.69)" يف يف اجلدول السابق كما يلي: d" وقد جاءت قيم

اإلبداعي للمشكالت: فهم املشكلة، إجياد األفكار، التحضري للحل على الرتتيب، يف حني بلغت 

(، وهذا يعين أن حجم 15.06قيمة "مربع إيتا" الكلية الختبار احلل اإلبداعي للمشكالت ككل )

يز( علـى املـتغري التـابع الثـاني )احلـل      تأثري املتغري املستقل )األمنوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـا     

ــة         ــه بــني أداء اجملموعــة التجريبي اإلبــداعي للمشــكالت( كــبري ؛ ومســؤول عــن الفــروق القائمــة في

 واجملموعة الضابطة. 

وميكن تفسري هذه النتيجة يف ضوء إجراءات التـدريس باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح لتـدريس      

ذي أدى إىل تنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت كمـا       العلوم القـائم علـى التعلـيم املتمـايز الـ     

 يلي: 

          ــتعلم ــة ال ــه عملي ــوم يف توجي ــدريس العل ــيم املتمــايز لت ــى التعل ــائم عل ســاهم األمنــوذج املقــرتح الق

وضبطها بالنسبة للطالب، وذلك عن طريق تناول عدد من املشـكالت املرتبطـة حبيـاة الطـالب     

إدراك العالقـات بـني مكوناتهـا وحماولـة حلـها باسـتخدام       وبيئتهم الـيت يعيشـون فيهـا وفهمهـا و    

اسرتاتيجيات وخطوات متدرجة؛ مما ساعد يف توسيع البنـى املعرفيـة للطـالب وزيـادة خـرباتهم،      

ومهــد هلــم الطريــق بعــدم االكتفــاء بــاحللول الســطحية للمشــكالت الــيت تــواجههم، وحماولــة    

ه يــنعكس علــى تنميــة مهــارات احلــل     اخلــروج عــن األطــر املعتــادة يف الــتفكري، وهــذا بــدور      

 اإلبداعي للمشكالت لديهم. 
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              ساهم األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز لتـدريس العلـوم علـى جعـل الطـالب نشـطاء

لتحقيق أهدافهم؛ وذلك بقيامهم بإجراء العديد مـن املمارسـات العلميـة أثنـاء الـتعلم والبحـث يف       

ــوع   ــتعلم املتعــددة، وتن ــب مــن الطــالب االســتماع      مصــادر ال ــة الــيت تتطل االســرتاتيجيات التعليمي

واملناقشة واملشاهدة والبحث والتجريب والقـراءة واملالحظـة واالسـتنتاج الـيت تـؤدي إىل اسـتثارة       

عن تنمية االجتاهـات اإلجيابيـة حنـو الـتعلم مثـل املثـابرة، التعـاون، حـب          اًلتفكري الطالب فض

ليتوصلوا إىل األفكار واملعارف العلميـة   اإلبداعي للمشكالت االستطالع وتنمية مهارات احلل

 بصورة وظيفية حماولني اإلبداع والبعد عن اإليداع.

            إن تدريس الوحدة املختـارة وفًقـا لألمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز سـاهم يف جـذب

واستعداداتهم؛ ممـا أتـاح    انتباه الطالب إىل الدروس وبناء خربات يف ضوء احتياجاتهم وقدراتهم

هلم بناء جسر من العالقات بني ما يوجـد يف البنيـة املعرفيـة السـابقة والبنيـة املعرفيـة اجلديـدة،        

  مما أسهم بشكل فاعل يف فهم املشكالت اليت تواجههم وتنمية مهارات احلل اإلبداعي هلا.

ــائج بعــ  الدراســات الســابقة الــيت       ــا مــع نت أكــدت أن اســتخدام  وتتفــق هــذه النتيجــة جزئًي

اسرتاتيجيات حديثة يف التدريس تساعد على تنمية مهارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت أكثـر مـن      

(، عبــــدالوهاب 2011الطريقــــة املعتــــادة. ومــــن هــــذه الدراســــات دراســــة كــــل مــــن: الشــــهري )        

 ,Chen)، (Hung, 2003)، (Chang & Cheng, 2000)(، 2003حممـد والشـربيين )  ،(2010)

2004) ، (Cheng & Liu & Chang, 2007) . 

ومن خالل كل ما سـبق يتضـح أن حجـم تـأثري املـتغري املسـتقل )األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى           

التعليم املتمايز لتدريس العلوم( على املتغري التابع )احلل اإلبداعي للمشكالت( كبري، ويف ضوء ما 

ف  الفرض الصـفري وقبـول الفـرض    سبق مت التحقق من صحة الفرض الثاني من فرضي البحث بر

( بــني متوســطي 0.06البــديل؛ والــذي يــنص علــى أنــه " يوجــد فــرق دال إحصــائيًّا عنــد مســتوى داللــة ) 

درجــات طــالب اجملموعــة التجريبيــة وطــالب اجملموعــة الضــابطة يف التطبيــق البعــدي الختبــار احلــل  

 ابي األعلى. اإلبداعي للمشكالت لصاحل اجملموعة التجريبية ذات املتوسط احلس

 ملخص نتائج البحث:

 أسفرت نتائج البحث عن اآلتي: 

( بـــني متوســطات درجـــات طــالب اجملموعـــة   0.06لـــة إحصــائيًّا عنـــد مســتوى )  اوجــود فــروق د   .1
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التجريبية ودرجات طالب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار عمـق املعرفـة لصـاحل    

 طالب اجملموعة التجريبية.

( بـــني متوســطات درجـــات طــالب اجملموعـــة   0.06لـــة إحصــائيًّا عنـــد مســتوى )  اوجــود فــروق د   .2

ــداعي        ــار احلــل اإلب ــق البعــدي الختب ــة ودرجــات طــالب اجملموعــة الضــابطة يف التطبي التجريبي

 للمشكالت لصاحل طالب اجملموعة التجريبية. 

وم القـائم  وبالتالي فإن البحث احلالي خيلـص إىل أن اسـتخدام األمنـوذج املقـرتح لتـدريس العلـ      

على التعليم املتمايز له أثر إجيابي يف عمق املعرفة، وتنمية مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت لدى 

طالب الصف السادس االبتدائي، حيث كان حجم األثر كبري لتأثري املتغري املستقل علـى املـتغريين   

 التابعني.

 توصيات البحث: 

التوصـل إليـه مـن نتـائج، فـإن الباحـث يوصـي        يف ضوء ما مت يف البحث من إجراءات، وما مت 

 مبا يلي:

تبين األمنوذج املقرتح لتدريس العلوم القائم على التعليم املتمايز كأحد النماذج املسـاعدة علـى    .1

التعلم، واستخدامه لرفـع مسـتوى العمـق املعـريف وتنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي للمشـكالت          

 لدى الطالب. 

علمي العلوم باملرحلة االبتدائية وذلك لتـدريبهم علـى منـاذج قائمـة     عقد دورات تدريبية مكثفة مل .2

 على التعليم املتمايز يف تدريس العلوم. 

مشاركة خرباء املناهج وطرق تدريس العلوم املهتمني بالتعليم املتمايز يف عملية ختطيط مناهج  .3

 العلوم وتقوميها. 

للمشـكالت لـدى الطـالب مـن خـالل      مهـارات احلـل اإلبـداعي    وتنمية مستويات العمـق املعـريف    .4

 املناهج الدراسية وتدريب املعلمني عليها. 

اســتعانة معلمــي العلــوم باختبــار عمــق املعرفــة، واختبــار احلــل اإلبــداعي للمشــكالت؛ لقيــاس     .6

مســتوى الطـــالب يف عمـــق املعرفــة، وتنميـــة مهـــارات احلــل اإلبـــداعي للمشـــكالت يف وحـــدة    

 "األنظمة البيئية ومواردها".
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 :البحوث املقرتحة

 املقرتحة ومنها: بحوثتنبثق من نتائج البحث احلالي بع  ال

أثر تـدريس العلـوم باسـتخدام األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز يف مـتغريات أخـرى             .1

 مثل: التفكري التأملي، التفكري البصري، عادات العقل. 

 ات العلوم باملراحل التعليمية املختلفة.املضمنة يف مقرر مهارات احلل اإلبداعي للمشكالت .2

أثر استخدام األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز يف احلـل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى      .3

 الطالب العاديني وذوي صعوبات التعلم.

 أثر األمنوذج املقرتح القائم على التعليم املتمايز يف مواد أخرى غري العلوم.  .4

سـتخدام األمنـوذج املقـرتح القـائم علـى التعلـيم املتمـايز يف مراحـل تعليميـة          أثر تـدريس العلـوم با   .6

 أخرى.
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التحصـيل الدراسـي   أثر استخدام اسرتاتيجية التعليم املتمايز علـى  (. 2012احلليسي، معي  حسن )

رســـالة ماجســـتري غـــري ) يف مقـــرر اللغـــة االجنليزيـــة لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. (.منشورة

الرشــيد، عبــداهلل؛ وباصــهي، عبــداهلل؛ والعــويس، أمحــد؛ والرويلــي، موافــق؛ والصــويغ، محــد؛           

رحلة االبتدائية واملتوسطة للبنني والبنات يف دراسة تعليم العلوم بامل(. 2003والرويشد، حممد )

 . الرياض: مطابع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. السعودية

ــد  ــداهلل ســليم، عب ــة احلــل االبتكــاري     (. 2010اهلادي )عب ــدرييب مســتند إىل نظري ــامج ت ــة برن فاعلي

رســالة دكتــوراه غــري ) للمشــكالت "تريــز" يف تنميــة الــتفكري االبتكــاري والــتفكري الناقــد  

 .، اجلوفجامعة اجلوف (.منشورة

أثر استخدام خرائط الـتفكري علـى تنميـة مهـارات احلـل اإلبـداعي       (. 2011) الشهري، فيصل حسن

ــانوي     ــدى طــالب الصــف األول الث ــة ل  (.رســالة ماجســتري غــري منشــورة  ) للمشــكالت الفيزيائي

 جامعة امللك خالد، أبها. 

(. فاعلية برنـامج تعليمـي قـائم علـى احلـل اإلبـداعي للمشـكالت        2010عبدالوهاب، صالح شريف )

جملـة  يف تنمية الدافعيـة املعرفيـة والتحصـيل الدراسـي لـذوي صـعوبات الـتعلم يف مـادة العلـوم.          

 . 148-81(،1)6، البحوث النفسية والرتبوية

يات التدريس يف القـرن احلـادي والعشـرين    اسرتاتيج(. 2009عبيدات، ذوقان؛ وأبو السميد، سهيلة )
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 : دار الفكر.، األردن، عمان"دليل املعلم واملشرف الرتبوي "

أثـر اسـتخدام فنيـة "دي بونـو" لقبعـات الـتفكري السـت علـى تنميـة          (. 2009عز الدين، سحر حممد )

 ةمهارات احلل اإلبداعي للمشكالت يف الكيمياء لدى طالب الشعب العلمية بكليات الرتبي

 جامعة بنها، مصر. (.رسالة ماجستري غري منشورة)

ــارات احلــل اإلبــداعي         (. 2016عســريي، مجيلــة )  ــة تريــز لتنميــة مه برنــامج مقــرتح قــائم علــى نظري

 (.رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة    ) للمشكالت الكيميائية لدى طالبات الصف الثـاني الثـانوي  

 .، أبهاجامعة امللك خالد

أمنوذج مقرتح لتدريس العلوم قائم على التكامل بني أمنوذج الـتعلم  (. 2018الغامدي، ماجد شباب )

البنائي والنمذجة املفاهيمية وأثره على عمق املعرفة العلمية واكتساب عمليات العلـم السـببية   

 . أبها، جامعة امللك خالد (.رسالة دكتوراة غري منشورة) لدى طالب الصف السادس االبتدائي

أثـر اسـتخدام اسـرتاتيجية التعلـيم املتمـايز علـى تنميـة التحصـيل         (. 2016القحطاني، عاطف مسفر )

ومهــارات الــتفكري اإلبــداعي لــدى طــالب الصــف الثــاني الثــانوي يف مقــرر الفيزيــاء مبحافظــة 

  ، الرياض.جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية (.رسالة ماجستري غري منشورة) القويعية

التدريس مناذج وتطبيقات يف العلوم والرياضيات واللغـة العربيـة   (. 2008) لكسباني، حممد السيدا

 . القاهرة: دار الفكر العربي.والدراسات االجتماعية

وأمحــد، عليــة؛  الــدين؛ صــالح ،خضــرو فرمــاوي؛ كوجــك، كــوثر؛ والســيد، ماجــدة؛ وفرمــاوي، 

التدريس يف الفصـل: دليـل املعلـم لتحسـني طـرق      تنويع م(. 2008وعياد، أمحد؛ وفايد، بشرى )

ــي   ــيم والــتعلم يف مــدارس الــوطن العرب ــة يف   التعل . بــريوت: مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للرتبي

 الدول العربية.

فاعلية مدخل التدريس املتمايز يف تـدريس العلـوم علـى تنميـة املفـاهيم       (.2016حممد، حامت حممد )

جملـة  تالميـذ املرحلـة االبتدائيـة باململكـة العربيـة السـعودية.       العلمية واالجتاه حنو العلوم لدى 

 .265-219(، 1)18 الرتبية العلمية،

(. برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمي العلوم 2015حممد، كرمية )

البهـم.  باملرحلة اإلعدادية وأثره على تنمية الفهم ومهارات احلل اإلبـداعي للمشـكالت لـدى ط   

 .63-1(،105) 2 ،جملة كلية الرتبية
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(. وحــدة مقرتحــة يف العلــوم قائمــة علــى التعلــيم املتمــايز إلكســاب املفــاهيم  2018حممــد، كرميــة )

 . 49-1(،1)20، جملة الرتبية العلميةالعلمية واحلس العلمي لتالميذ الصف الثاني االبتدائي. 

(. أثـــر اســـتخدام حـــل املشـــكلة 2003حممـــد، مصـــفى حســـيب؛ الشـــربيين، حميـــي الـــدين عبـــده )

ابتكارًيــا علــى الــتفكري اإلبــداعي لــدى طــالب كليــة الرتبيــة مــن خــالل دراســة املشــكالت    

 . 244-203، (1)5، جملة كلية الرتبيةالبيئية والقضايا املعاصرة. 

اسـرتاتيجية التـدريس املتمـايز يف تنميـة التحصـيل ملقـرر       أثر استخدام (. 2014املهداوي، فايز حممد)

 ،جامعـة أم القـرى   (.رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة    ) األحياء لدى طالب الصـف الثـاني الثـانوي   

 مكة املكرمة.
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