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  بالعريش ةبمجمة كمية التربيقواعد النشر 
لمنشر لمفحص والتحكيـ مف أساتذة مرموقيف في المجاالت تخضع البحوث والمقاالت المقدمة  -ٔ

 ، كما تتعرض لمراجعة دقيقة مف حيث اتباعيا ألصوؿ كتابة البحث العممي .  ةالمتخصص
ويسر إدارة المجمة أف تعمف عف قواعد النشر بالمجمة التى سوؼ يتـ تطبيقيا بكؿ دقة االمر الذي يعني  -ٕ

حوثيـ ومقاالتيـ عمى صفحات المجمة الحرص عمى اف يكوف الراغبيف في نشر بمناشدة الباحثيف 
القواعد شكبًل ومضمونًا حتي يتجنب البحث الرفض أو إعادتو إلجراء تعديبلت  ليذه وفياً تمسإنتاجيـ 
 . كثيرة 

تقدـ االبحاث مطبوعة عمى الكبيوتر عمى مسافة مزدوجة بيف االسطر وىامش ال يقؿ عف ثبلث  -ٖ
جوانب الصفحة بحيث يكوف متوسط الكممات في السطر الواحد )ثماف( كممات سنتيمترات مف جميع 

 ( . A4وعدد أسطر الصفحة الواحدة )عشروف( سطرًا وذلؾ عمى ورؽ حجـ )ِ 
سـ الباحث ومركزه وعنواف المراسمة البريدي عمى صفحة مستقمة في بداية  -ٗ يكتب البحث أو المقاؿ وا 

 البحث . 
 ( كممة في الصفحة الواحدة . ٕٓٓ-ٓٓٔيتراوح مف )  ممخصًا وافياً يرفؽ مع البحث  -٘
( نسخ مف البحث ألغراض المراجعة والتحكيـ وتحتفظ إدارة المجمة بنسخة واحدة ٖتسمـ إلدارة المجمة ) -ٙ

 تبقي في ممفات المجمة واليستعيده الباحث مرة اخري وترسؿ نسختاف لمتحكيـ . 
  يا كما ىو محدد في قواعد النشر .يرفؽ الباحث مع البحث المراد نشره مبمغًا مال -ٚ
 ال ترسؿ البحوث الى التحكيـ إال بعد إجتيازىا بنجاح مراجعة أسموب الكتابة . -ٛ
 يرسؿ خطاب لمباحث إلجراء اى تعديؿ يتفؽ مع قواعد النشر .  -ٜ
جراء التعديبلت ترسؿ إدارة المجمة إلى الباحث خطا -ٓٔ بًا لقبوؿ عند اجتياز البحث مرحمة التحكيـ وا 

 . النشر
 ترحب إدارة المجمة بنشر مراجعات وعرض الكتب والمؤلفات العربية واالجنبية .  -ٔٔ
كؿ ما ينشر في المجمة ال يجوز نشره باى طريقة أو في اى مكاف آخر دوف إذف كتابي مف مدير  -ٕٔ

 التحرير .
( نسخ ال يجاوز  ٖ( عبلوة عمى )  simplified Arabic( خط ) 14)تقدـ البحوث مكتوبة ببنط  -ٖٔ

 دوالر ( لمباحثيف في الخارج .٘جنييات ( وبػ )  ٓٔ( صفحة وتحسب الصفحة الزائدة بػ ) ٖٓالبحث )
 ال تمتـز المجمة برد البحوث أو الدراسات التي ال يتقرر نشرىا أو غير قابمة لمنشر .  -ٗٔ
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  نشر بحوثيم في المجمة كالتالى :رسوم النشر التي يتحمميا أصحاب البحوث الراغبين في  
( صفحة ٖٓلمنشر ( لمبحث الذي تصؿ عدد صفحاتو ) ٖٓٓتحكيـ +  ٕٓٓجنيو( ) ٓٓ٘)مبمغ  -ٔ

 صفحة .  ٖٓعف  دجنييات ( عف كؿ صفحة يزيٓٔباإلضافة إلى ) 
لمنشر ( لمباحثيف غير المصرييف بالخارج باإلضافة إلى  ٓ٘ٔلمتحكيـ + ٓٓٔدوالر ( )  ٕٓ٘مبمغ )  -ٕ

 صفحة ( .  ٖٓ)دوالر( لمصفحة الواحدة التى يزيد فييا البحث عف  ٘)
 ر نشر ممخصيف لرسالة دكتوراة لمباحثيف مف داخؿ جميورية مصر العربية . يجنيو ( نظ ٖٓٓمبمغ ) -ٖ
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 ممخص البحث:

ييدؼ البحث إلي قياس فاعمية برنامج قائـ عمي التدريس المتمايز في التاريخ في  
تنمية المسئولية االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي، وقد تـ إعداد 
البرنامج مكونًا مف: إطار عاـ، كتاب الطالب، دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة األولي مف مقرر 
عداد أداتي البحث:مقياس المسئولية  التاريخ "الحضارة العربية وظيور اإلسبلـ" ، وا 

( طالبة مف طالبات ٕٕاالجتماعية واختبار تحصيمي لموحدة وأجري البحث عمي عينة مف )
 ية بنات بالعريش بمحافظة شماؿ سيناء.مدرسة األلفي ثانو 

 متوسطي بيف (ٔٓ.ٓ) مستوى عند إحصائية دالة فروؽ وجود وأشارت النتائج إلي: 
لمقياس المسئولية االجتماعية   والبعدي القبمي التطبيقيف في عينة البحثالطالبات  درجات

( بيف ٔٓ.ٓمستوى )لصالح التطبيؽ البعدي، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيًا عند 
متوسطات درجات الطالبات عينة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبلختبار التحصيمي 
لصالح التطبيؽ البعدى، ووجود عبلقة ارتباطية طردية بيف تنمية المسئولية االجتماعية 

 والتحصيؿ لدي الطالبات عينة البحث
Abstract  
 This research aims at measuring the effectiveness of a 
program based on differinated instruction in History for developing 
social responsibility and achievement for the students of second 
grade of secondary education (2 grade). The program consisted of a 
general frame, student book, a teacher's guide for teaching the unit 
of History course ,"Arab civilization and Islam appearance". The 
tools are prepared: the scale of social responsibility test of the unit.   
 The research is applied on a sample of 35 student of Al-Alfi 
second school at North Sinai. The results of research indicated that 
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there are significant statistical differences at the level of (0.01) 
among the means score of student marks of research of pre and 
post application of the scale and the achievement test for post 
application. Also, there is a correlated relation between develop 
social responsibility and achievement for the sample of the research. 
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 مـــقدمة 
يشيد عالمنا المعاصر العديد مف التطورات والتغيرات المتبلحقة في شتي جوانب 

مما يفرض تحديا كبيرا عمي عممية  الحياة العممية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية،
التربية التي تسعي إلعداد مواطنيف قادريف عمي مواكبة تمؾ التطورات والتصدي لتمؾ 

  .المتغيرات والمشكبلت
ومما يزيد األمر صعوبة ما نجده في مجتمعنا خبلؿ اآلونة األخيرة خاصة بعد 

يا االقتصادية ىو انتشار العديد التطورات السياسية )أو ما يسمي بالربيع العربي( وانعكاسات
األنانية والبلمباالة، والتسيب واالستيتار، بؿ يتعدي الوضع ذلؾ  :مف السموكيات السمبية مثؿ

  ......إلي انتشار الجرائـ كالسرقة والبمطجة والعنؼ والتطرؼ والقتؿ
وىذه السموكيات ناتجة عف ضعؼ في المسئولية االجتماعية لدي تمؾ األفراد، 
والمتمثمة في إحساس الفرد بمجتمعو ووعيو بواجباتو وحقوقو، وما ينتج عنو مف عطاء 
وتضحية وتعاوف والتزاـ ومشاركة جادة مع أفراد المجتمع؛ لذا نجد أنيا ركف أساسي وىاـ في 
الحياة وبدونيا تصبح الحياة فوضى وتشيع شريعة الغابة فكؿ ما يممسو المجتمع مف خمؿ 

في جانب كبير منو إلي نقص في المسئولية االجتماعية، بؿ إف اختبلؿ واضطراب قد يرجع 
  .المسئولية االجتماعية عند األفراد يعد مف اخطر ما ييدد حياة األفراد والمجتمع

 والبيت المدرسة :مف لكؿ مزعجة مشكمة االجتماعية المسئولية ضعؼ ويمثؿ 
 العصياف منيا أشكاؿ لمتمثمة في عدةوالمجتمع؛ حيث السموكيات السمبية والغير اجتماعية ا

 والتصرفات الزمبلء تجاه والقسوة العدواني لمسموؾ إضافة المعمـ يطمبو لما االستجابة وعدـ
 الممتمكات وتخريب والغش واليروب والكذب وسوء الكبلـ الصؼ داخؿ والشغب الفوضوية
 (٘، ٕٛٓٓقاسـ،  ....) جميؿواالستعراض  اآلخر الجنس ومعاكسة العامة

؛ الفرد داخؿ غرسيا يجب التي النبيمة اإلنسانية الصفات االجتماعية مف والمسئولية 
األىمية يجعؿ الفرد  غاية في وأقوالو ىدؼ  أفعالو تجاه الفرد المسئولية االجتماعية تحمؿف

 استعداد لديو ولكف بالمسئولية ال يكوف قادرًا أو عارفاً  اإلنساف يولد ايجابي وعممي، وعندما
 يتعمـ كما واالحتراـ التعاوف يتعمـ أف يجب حيث تحمميا، الفرد يتعمـ أف ينبغي وليذا فطري،
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ذاتو  عف مسئوالً  يكوف الفرد وأف نفسال عمى باالعتماد تبدأ  تعمـ وعممية والكبلـ، المشي
 يقـو أسرة في يعيش وىو تخصو، التي األعماؿ عف بالمسئولية القياـ عمى قادر حيث يكوف

 في اجتماعية مسئولية إلى تتطور ثـ فردية بمسئولية المسئولية تبدأ وبذلؾ، بدور فييا
 (ٜٔٔ، ٜٕٓٓميسوف مشرؼ، )فييا.  يعيش التي جماعتو

 
وبناءًا عميو فالمسئولية االجتماعية تخضع لمتعمـ واالكتساب وكذلؾ قابمة لمتعديؿ 

ضابطة تيذب سموؾ اإلنساف و توجيو وتختمؼ عف السمطة  واإلصبلح باعتبارىا سمطة
القانونية بكونيا نابعة مف داخمو فيو مسئوؿ أماـ ذاتو ؛ مما يزيد مف أىمية وضرورة التركيز 
عمي تنمية المسئولية االجتماعية مف خبلؿ العممية التعميمية، حيث اف ما تتضمنو المناىج 

تغرس في عقوؿ الطمبة تبقي بمثابة المرجع  مف أفكار ومبادئ وقيـ واتجاىات وميارات
 األساسي لممتعمـ. 

 مسئولية الجماعة حيث عف الفردية بأنيا المسئولية االجتماعية وتُعرؼ المسئولية 
مسئولية أخبلقية  ذاتية، مسئولية أنيا: إلييا؛أي ينتمي التي الجماعة عف ذاتو أماـ الفرد

 بأفعاؿ خاص داخمي إلزاـ أنو إال داخمًيا الممـز الواجب فييا ما مف األخبلؽ فييا ومسئولية"
 (ٖٗ، ٜٙٛٔسيد عثماف، ) ."االجتماعي التأثير عمييا يغمب اجتماعية أو طبيعة ذات

 وتشتمل المسئولية االجتماعية عمي ثالث عناصر ىي:

 

 اإلهتمام

وهى اىزابطت اىعاطفٍت باىجَاعت واىتً تظهز ٍِ خاله اىحزص عيً سالٍت اىجَاعت •
وتَاسنها واستَزارها وتحقٍق أهذافها، واىخىف ٍِ أُ تصاب بأي ظزف ٌؤدي إىى 

  .إضعافها وتفننها

 الفهم

فهٌ اىفزد ىيجَاعت فً حاىتها اىزاهْت بنو ٍا تحتىٌه ٍِ عاداث : ) وٍا ٌتضَْه ٍِ•
وقٌٍ وّظٌ وثقافت،وبنو ٍا تَتيل ٍِ ٍؤسساث وٍْظَاث وثزواث، ومذىل فهٌ 

  ).اىفزد ىيَعزي االجتَاعً ىسيىمه وأفعاىه وتصزفاته عيى اىجَاعت

 المشاركة

وهً اشتزاك اىفزد ٍع اَخزٌِ فً عَو ٍا ٌَيٍه االهتَاً وٍا ٌتطيبه اىفهٌ ٍِ •
اىَشارمت اىَْفذة واىَشارمت (أعَاه تساعذ اىجَاعت فً تحقٍق أهذافها ،تتَثو فً

 اىَقىٍت
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ذا كانت التربية تيدؼ إلي إعداد المواطف الصالح النافع لنفسو و لمجتمعو ولمعالـ   وا 
مف حولو؛ فاف المسئولية االجتماعية تعد مف أىـ العوامؿ التي تشكؿ ىذا المواطف الصالح 
حيث أنيا تعد التزاـ ذاتي نابع مف داخؿ الفرد إزاء الجماعة التي ينتيي إلييا، وتتضمف 
معرفة الفرد لحقوقو وواجباتو نحو مجتمعو، وىذا يتـ مف خبلؿ الشعور بالواجب االجتماعي 

مي تحممو والقياـ بو، وتفيـ مشكبلت المجتمع وأوضاع االقتصادية والسياسية والقدرة ع
واالجتماعية، وبذؿ الجيد في سبيؿ المحافظة عمي الجماعة والتعاوف مع اآلخريف لضماف 

 استمرارىا وتقدميا.
وتعد مناىج التاريخ احدي المناىج الدراسية التي تسيـ في تنمية المسئولية 

راحؿ التعميمية المختمفة لما لدراسة التاريخ مف أىمية في تشكيؿ ىوية االجتماعية عبر الم
الفرد وكيانو وتنمية االنتماء الوطني، حيث االطبلع عمي األحداث التاريخية في شتي الببلد 

 وعبر العصور المختمفة لتفسير الماضي واالستفادة منو في الحاضر وأخذ العبرة والعظة. 
ذا تفحصنا التاريخ اإلسبلمي نجده ممتمئ بمظاىر وأبعاد  ىذا بالنسبة لمتاريخ عامة وا 

المسئولية االجتماعية بكافة جوانبيا ومستوياتيا شاممة ومتكاممة ومتوازنة ألنيا تتناوؿ الفرد 
والجماعة؛ فالفرد مسئوؿ عف نفسو وعف عممو، وكذلؾ الجماعة المسممة مسئولو عف نفسيا 

متضمنة:المسئولية عف أعضائيا ككؿ وعف كؿ عضو  وأعماليا وقراراتيا، تمؾ المسئولية
داخميا وذلؾ مف خبلؿ التكامؿ االجتماعي واإلحساس باف المسمـ لممسمـ كالجسد الواحد إذا 
اشتكي منو عضو تداعي لو سائر الجسد بالسير والحمى. كما أف مسئولية الفرد عف 

ي معظميا تؤثر في جماعتو تتحقؽ مف خبلؿ مسئوليتو عف نفسو و عف أعمالو التي ف
الجماعة، فكمما أمتمؾ الفرد قدرا مف المسئولية الذاتية توفرت لديو المسئولية الجماعية، 

 وبالتالي المسئولية االجتماعية. 
لذلؾ نجد العديد مف الدراسات التي اىتمت بتنمية المسئولية االجتماعية لدي المتعمميف بدًأ مف 

 لجامعية، ومف تمؾ الدراسات:مرحمة الروضة وحثي ما بعد المرحمة ا
 في تدريبي برنامج والتي استيدفت الكشؼ عف فاعمية (ٖٕٔٓعبد ا،  ذيب عايدة)دراسة -

الحارثي،  سمطاف  عبد )فاطمةودراسة - الروضة، أطفاؿ لدى االجتماعية المسئولية تنمية
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 أطفاؿ لدى االجتماعية المسئولية تعميـفي  المتعددة الوسائط باستخداـالتي اىتمت ( ٖٕٔٓ
 .االبتدائية المدرسة قبؿ ما
والتي استيدفت المسئولية االجتماعية وعبلقتيا باألداء  (ٕٕٔٓندي عبد باقر، )ودراسة -

 الوظيفي لدي أعضاء ىيئة التدريسييف في كمية التربية األساسية.
بحكـ طبيعتيا وتعتبر المرحمة الثانوية مرحمة متميزة مف مراحؿ نمو المتعمميف، فيي  

وموقعيا في السمـ التعميمي تقوـ بدور تربوي واجتماعي متوازف لما ليا مف اثر في تشكيؿ 
الشباب في فترة المراىقة باإلضافة لتكويف المواطف السوي القادر عمي مواجية متطمبات 
ه الحياة؛ لذلؾ نجد العديد مف الدراسات التي اىتمت بتنمية المسئولية االجتماعية لدي ىذ

 الفئة، ومنيا:
 في الثانوية المدرسة دور لتفعيؿ مقترح التي قدمت  تصور (ٕ٘ٔٓ)ابراىيـ المطيري  دراسة-

شيماء )ودراسة -، الثقافية العولمة تحديات لمواجية لدى طبلبيا االجتماعية المسئولية تنمية
 لدى االجتماعية المسئولية تعزيز في الثانوية المرحمة معممي التي اىتمت بدور (ٕٗٔٓمقداد، 
التي كشفت ( ٕٛٓٓقاسـ،  جميؿ)ودراسة - اإلسبلمية، المعايير ضوء في تطويره وسبؿ طمبتيـ

-  الثانوية، المرحمة طبلب لدى االجتماعية المسئولية لتنمية إرشادي برنامج عف فعالية
 تنمية في الطبلبية األنشطة دورالتي توصمت إلي اىمية  (ٕٗٓٓالخراشي،  وليد)ودراسة 
 بالرياض. سعود الممؾ جامعة طبلب االجتماعية لدي المسئولية

ومف الدراسات التي اىتمت بتنمية المسئولية االجتماعية مف خبلؿ مناىج الدراسات 
 دراسة كؿ مف:االجتماعية 

 قائمة اإلعدادية بالمرحمة اإلسبلمي التاريخ بمنيج مقترحة قدمت وحدة (ٕٚٓٓالجمؿ،  )عمي  
 وتوصمت الدراسة إلي فاعمية تمؾ الوحدة في تنمية الوعي تنمية في المواطنة قيـ عمى

 ودراسة اإلعدادي، الثاني الصؼ تبلميذ لدى اآلخر مع والتعايش االجتماعية بالمسئولية
 الفورمات نموذج وفؽ التاريخ في مطورة وحدة :التي قدمت كذلؾ(ٕٙٔٓحناف الدسوقي، )

4MAT الوطني والمسئولية  االنتماء قيـ وحدة في تنميةوتوصمت إلي فاعمية تمؾ ال
 التي أشارت الي فاعمية( ٕٙٔٓيوسؼ،  )عبدا االبتدائية، ودراسة المرحمة تبلميذلالمجتمعية 
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 المستقبمي التفكير تنمية في  االجتماع عمـ منيج تشكيؿ في التكعيبي المنيج أبعاد استخداـ
 الثانوية. المرحمة طبلب لدى االجتماعية والمسئولية
وحيث يؤكد التربويوف عمي ضرورة توفير مناخ تعميمي يراعي الفروؽ الفردية بيف  

المتعمميف، وبظيور نظرية الذكاءات المتعددة تطورت ىذه النظرة إلي التأكيد عمي أىمية 
تقديـ مواقؼ تعميمية تراعي القدرات واالستعدادات المختمفة لممتعمميف، وعمت في اآلونة 

الصيحات التي تنادي بتوفير تعميـ يراعي فيو اختبلؼ أنماط التعمـ لتحسيف العممية  األخيرة 
 التعميمية.
ولبلستجابة إلي أنماط واحتياجات التعمـ المتنوعة لدي المتعمميف عمي المعمـ تطبيؽ  

أفضؿ ممارسات التدريس وتقديـ طرؽ وأنشطة مختمفة، وىذا ما يستيدفو التدريس المتمايز 
 حتياجات التعميـ المتميزة لدي المتعمـ لتحقيؽ أفضؿ نمو لديو.لتمبية ا
لذلؾ ظير التدريس المتمايز وناؿ قدرا كبيرا مف اىتماـ التربوييف والباحثيف، وىو  

نوع مف التعميـ يعتمد عمي توفير فرص تعمـ تبلئـ جميع الطبلب مف خبلؿ تقديـ مجموعة 
)ىاشـ، كبيرة ومتنوعة مف األساليب واألنشطة الشيقة المناسبة لكؿ أنواع التعمـ، ويعرفو 

التعميـ الذي يأخذ بعيف االعتبار مجموعة كبيرة ومتنوعة مف الطرؽ  بأنو: ذلؾ(ٚ، ٜٕٓٓ
التي يتعمـ بيا الطبلب مع التنوع المتزايد مف المتعمميف في كؿ صؼ مف خبلؿ استجابة 
المعمـ الحتياجات المتعمميف وتوفير الفرص المناسبة لمجميع لمتعمـ واستخداـ موضوعات 

عمـ والذكاءات المتعددة. وىو في ابسط صوره "كما وأساليب شيقة ومناسبة لكؿ أنواع الت
تعرفو تومميسوف": إعادة تنظيـ ما يجري في غرفة الصؼ لكي تتوفر لممعمميف خيارات 

 ((Tomlson,2001,11متعددة لموصوؿ لممعمومة.
وترجع أىمية التدريس المتمايز كونو يأخذ بعيف االعتبار خصائص المتعمميف  

وميوليـ والكيفية التي يفضمونيا في التعمـ لموصوؿ إلي نواتج تعمـ واحدة وقدراتيـ ومواىبيـ 
 ، (ٜٕٓٓ)محسف عطية،  بأساليب وأدوات متنوعة.

وتدرجت المسميات التي تشير ليذا النوع مف التعميـ ما بيف: تعميـ متبايف كما ذكر  
، ٕٛٓٓكوجؾ وأخروف،  )كوثروتنويع التدريس كما ذكرت  (،ٕٜ، ٖٕٓٓ)أحمد المقاني وعمي الجمؿ، 
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، إلي أف أصبح متعارؼ عميو في الوسط التربوي بالتعميـ المتمايز كما ذكر الكثير مف (ٕٗ
(، )ذوقاف عبيدات ٕٖٗ، ٜٕٓٓ(، )محسف عطية، ٕٓٔ، ٕٔٔٓ)الشقيرات، التربوييف والباحثيف مثؿ: 

لبلختبلؼ والتنوع  والجميع عمي اتفاؽ أف ىذا التعميـ يستجيب (،ٚٓٔ، ٖٕٔٓوسييمة أبو سميد، 
 في احتياجات واستعدادات وقدرات المتعمميف.

والجدير بالذكر أف ىناؾ اختبلؼ وتبايف في العديد مف الدراسات حوؿ كونو تعميـ  
متمايز أـ تدريس متمايز، فالبعض يراه تعميـ متمايز لكونو نظاـ تعميمي مبني عمي نظرية 

 ,Heacox)، ىياكوكس (Tomlinson&Eidson, 2003, 3)تعميمية ومنيـ: توممينسوف وايدسوف 
، وجميعيـ عرفو أنو نوع مف التعميـ تتنوع عناصره (Bantis, 2008, 8)، وبانتيس (1 ,2001

 والمتعددة المستويات المتعددة الدراسية الفصوؿ في لمطبلب لبلحتياجات التعميمية تبعاً 
آخروف أنو تدريس متمايز  القدرات،  وانعكس ذلؾ عمي كثير مف األبحاث، في حيف يراه

 ,Gangi)وجانجي  ،(Drapeau, 2004, 12) ، درابيو(Campbell, 2008, 1)كامبؿ  مثؿ:
حيث يروف أنو طريقة أو إستراتيجية أو مدخؿ تدريسي يمبي احتياجات الطبلب  (8 ,2011
 المختمفة.
ايز في وتري الباحثة أف استخداـ مصطمح التدريس المتمايز أنسب مف التعميـ المتم 

ىذا البحث حيث أف التعميـ المتمايز يركز عمي جميع عناصر النظاـ التعميمي وما يمكف اف 
تقدمو تمؾ العناصر لمراعاة االختبلؼ والتمايز بيف المتعمميف أي أنو يتـ داخؿ وخارج 
المدرسة ويقوـ بو المعمـ وغير المعمـ، بينما التدريس المتمايز يركز عمي ما يمكف أف يقـو 

المعمـ مف إجراءات وعمميات وأنشطة صفية وغير صفية لمراعاة االختبلؼ بيف المتعمميف  بو
 إلحداث تعمـ مقصود ومرغوب فيو.

ومما يؤكد وجية النظر تمؾ أف معظـ األبحاث التي استخدمت التعميـ المتمايز  
ذلؾ استيدفت الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيات التعميـ المتمايز ومف األمثمة عمي 

 (.ٕٙٔٓ(، )الزبيدي ومجيد، ٕٔٔٓ(،  )التميمي، ٕٗٔٓ: ) صفاء محمد، دراسة كؿ مف
 وتتبني الباحثة التدريس المتمايز مف حيث كونو:
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مدخؿ منظومي لتخطيط المنيج يستيدؼ مجموعة متنوعة مف المتعمميف داخؿ - 
وتوفير متطمبات  الفصؿ الدراسي الواحد لتحقيؽ ىدفيف: احتراـ قدرة كؿ طالب عمي التعمـ،

 (Tomlinson&Eidson, 2003, 3) .التعمـ لكؿ طالب عمي حدة
وبالتالي فيو مدخؿ تدريسي أساسو التعرؼ عمي االحتياجات واالىتمامات -

واالستعدادات المتنوعة لممتعمميف، ثـ االستجابة لكؿ ذلؾ خبلؿ عممية التدريس بحيث تتمايز 
تبلؼ تمؾ المتعمميف داخؿ الفصؿ الدراسي عناصر عممية التدريس بما يتواكب مع اخ

، ٖٕٔٓ)ايماف عبد العاؿ،  الواحد؛ مما يتيح فرص متكافئة لمجميع لحدوث التعمـ المرغوب فيو.
ٔٔ) 

ويقوـ التدريس المتمايز عمي التكامؿ بيف االستراتيجيات التدريسية المختمفة، بحيث  
أكثر مف منتج، ولعؿ ىذا ما أشار يسمح لممتعمميف بالتفاعؿ بأكثر مف طريقة مما يعطي 

في كوف التعميـ المتمايز ييدؼ إلى رفع  (ٚٓٔ، ٖٕٔٓذوقاف عبيدات وسييمة أبو سميد، إليو)
مستوى تحصيؿ جميع المتعمميف مف خبلؿ مراعاة خصائص وطبيعة المتعمـ وخبراتو السابقة 

تدريس تسمح بتنوع المياـ وتقديـ بيئة تعميمية مناسبة لمجميع باستخداـ أساليب واستراتيجيات 
 واألنشطة والنتائج التعميمية.

ويتطمب ذلؾ مف المعمـ أف يصمـ خطط تدريسية وفقا الستعدادات واىتمامات كؿ  
متعمـ عمي حدة، وكذلؾ يعدؿ في عناصر المنيج سواء المحتوي أو اإلجراءات أو حتى 

 ميف.المنتج مع توفير العديد مف مصادر التعمـ وفقا لخصائص المتعم
 وتتمثؿ خصائص المتعمميف التي يمكف إجراء التمايز في التدريس عمي أساسيا:

و ىي تتأثر بكفاءة المتعمـ المعرفية وخبراتو التعميمية والحياتية السابقة االستعدادات  -ا
 واتجاه نحو المدرسة، ويختمؼ االستعداد لدى المتعمـ حسب الموضوع الظروؼ المحيطة.

لتمايز وفقا الستعدادات المتعمميف إلي جعؿ المياـ التي لذلؾ ييدؼ إجراء ا 
يدرسونيا عمي درجة معقولة مف الصعوبة بالنسبة ليـ، وذلؾ مف خبلؿ تحديد الخبرات 
السابقة لممتعمميف باستخداـ اختبارات تشخيصية قبمية، ثـ تقديـ الدعـ الذي يحتاجونو 

 لينجحوا في ىذا المستوي مف التحدي
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جيات التي تساعد في تمايز التدريس وفقا الستعدادات المتعمـ: جدوؿ ومف االستراتي 
ما الذي تعرفو عف الموضوع حاليا، ما الذي تريد أف تعرفو عف الموضوع، ما   LWKالتعمـ 

 الذي تعممتو عف الموضوع، التقييـ الذاتي، خرائط المفاىيـ، االختبارات القصيرة.
يس في ضوء ما يفضمو المتعمـ مف موضوعات حيث يتـ التدر  الميول واالىتمامات: -ب

تثير حب االستطبلع والشغؼ مما يجعميـ يبذلوف الجيد والوقت لتعمـ تمؾ الموضوعات، 
لذلؾ ييدؼ إجراء التمايز وفقا لميوؿ واىتمامات المتعمميف إلي ربط المعمومات الجديدة 

 مف المياـ. بأشياء مثيرة وجذابة بالنسبة ليـ مما يساعد عمى فيميا وتمنكنيـ
ويمكف التعرؼ عمي تمؾ الميوؿ واالىتمامات عف طريؽ استبانة  الستطبلعيـ ثـ  

يحاوؿ المعمـ أف يدمج تمؾ االىتمامات في دروسيـ، أو عف طريؽ ممؼ اإلنجاز واألعماؿ 
 السابقة لكؿ متعمـ ومبلحظة ما يفضمو المتعمميف عندما تعطي ليـ فرصة لبلختيار .

ت التي تساعد في إجراء التمايز وفقا لمميوؿ واالىتمامات عقود ومف االستراتيجيا 
 التعمـ، واألنشطة المتدرجة، النواتج المختمفة و االستقصاء الجماعي.

او الكيفية التي يتـ بيا التعمـ بصورة أفضؿ لدي المتعمـ، ويستيدؼ إجراء  شكل التعمم -ج
لتي يتعمموف مف خبلليا بشكؿ فعاؿ حيث التمايز وفقا لشكؿ وكيفية التعمـ الي تنويع الطرؽ ا

حدد اربع عوامؿ تؤثر في شكؿ التعمـ ىي: أسموب التعمـ ويقصد بو السياؽ المفضؿ لدي 
التعميـ الفردي أـ المجموعات الصغيرة، مكاف ىادئ/ عمي أنغاـ الموسيقى، غرفة -المتعمـ

 مضيئة أـ خافتو.....
الذكاءات المتعددة، والتي تتضمنت الذكاء  التي حددىا جاردنر في نظرية أنماط الذكاء-د

 )المغوي/ الرياضي المنطقي/ المكاني الحركي/ الموسيقي/ االجتماعي/ الشخصي....(
 .الثقافة -و  أو النوع )ذكر أـ أنثي( الجنس -ه

وقد أكدت الكثير مف الدراسات عمي الحاجة الماسة لتفعيؿ التدريس المتمايز بشكؿ  
 ىج الدراسية ومف تمؾ الدراسات:تطبيقي مف خبلؿ المنا

التي أكدت عمي فاعمية التعميـ المتمايز في تنمية ميارات ( ٕٙٔٓ)رعد الصالحي،  دراسة-
ودراسة -التفكير التاريخي لدي طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ األوربي، 
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في تحصيؿ طبلب ( التي كشفت عف فاعمية إستراتيجية التعميـ المتمايز ٖٕٔٓعماد السعدي )
التي أثبتت  (ٕٙٔٓشقير،  ألفت ) ودراسة-الصؼ الرابع األدبي في مادة األدب والنصوص،  

 والسموؾ المناخية التغيرات بفضية العممية المعرفة تنمية فى المتمايز التدريس فاعمية
 ) اسةودر -التربية،  بكمية المعممات الطالبات لدى البيئة عمى الحفاظ نحو واالتجاه المسئوؿ

 في المتمايز التعميـ استراتيجيات استخداـ التي كشفت عف أثر (ٕٗٔٓعمي،  محمد صفاء
-، الثانوي الثاني الصؼ طبلب لدى المعرفي االقتصاد ميارات تنمية عمى التاريخ تدريس
الدراسات  تدريس في المتمايز التعميـ استخداـ : فاعمية(ٖٕٔٓعبد الباسط،   )حسيف ودراسة

 المرحمة تبلميذ لدى لمدراسة البلزمة القراءة وميارات التحصيؿ تنمية عمى االجتماعية
 اإلعدادية

 من خالل العرض السابق تتضح الحاجة لمدراسة الحالية في النقاط التالية:
انتشار العديد مف السموكيات السمبية والغير مسئولة بيف أبناء المجتمع وخاصة مرحمة -

ثورات الربيع العربي، مما يعني أف ىناؾ قصور واضح  المراىقة بشكؿ ممحوظ خاصة بعد
ابراىيـ المطيري في المسئولية االجتماعية لدي ىؤالء، وىذا ما أكدتو بعض الدراسات مثؿ: )

 (.ٕٙٔٓيوسؼ،  (، )عبدإٙٔٓحناف الدسوقي، ) (،ٕٗٔٓ(، )شيماء مقداد، ٕ٘ٔٓ
سئولية االجتماعية  و ضرورة  تنميتيا إقامة العديد مف المؤتمرات التربوية التي اىتمت بالم-

المؤتمر العالمي الحادي عشر الذي اقيـ في العاصمة -لدي األفراد، ومف تمؾ المؤتمرات: 
بعنواف "الشباب والمسئولية االجتماعية" الذي اىتـ بالمسئولية  ٕٓٔٓجاكرتا أكتوبر 

مف أىميا: اثر  االجتماعية مف المنظور اإلسبلمي وتناوؿ العديد مف الموضوعات لعؿ
العنؼ السياسي عمي المسئولية االجتماعية وتحصيف الشباب مف االرىاب، ودور المسئولية 

والمؤتمر التربوي الذي نظمتو الجامعة المبنانية الكندية -االجتماعية في التنمية المستدامة، 
سيخ بضرورة تر -تحت عنواف "المواطنة والمسئولية االجتماعية" والذي أوصي:  ٕٙٔٓفي 

ثقافة المواطنة المسئولة في عقوؿ وسموكيات المتعمميف في المرحمة ما قبؿ التعميـ الجامعي 
والمرحمة الجامعية وصواًل إلي سوؽ العمؿ عمي اعتبار أف المؤسسات التربوية ىي المنوطة 
بتغيير السموؾ االجتماعي وارساء القيـ االجتماعية، أف أحد الجوانب الميمة لممسئولية 

تماعية لممؤسسات التربوية ىو تنمية مواىب الطبلب مف خبلؿ األنشطة الصفية االج
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والبلصفية حتي يكونوا مواطنيف منتجيف ومسئوليف ومورد لمساعدة المجتمع في عصر تتزايد 
 فيو النزعات السياسية وُييدد فيو السمـ.

بات وااللتزامات وحيث تري الباحثة أف المسئولية االجتماعية عبارة عف مجموعة مف الواج-
التي تنبع مف الفرد نتيجة تمتعو ببعض الحقوؽ؛ فإذا أردنا أف ننمي الشعور بتمؾ المسئولية 
فبلبد أف نوفر لمطبلب قدر معيف مف الحقوؽ والتي أىميا في التعميـ أف نراعي خصائصيـ 

لؾ يمكف وقدراتيـ واستعدادىـ، وأف نوفر ليـ بيئات تعميمية تساعدىـ عمي التعمـ بيسر، وذ
 تحقيقو مف خبلؿ التدريس المتمايز.

ومما يوضح أىمية األخذ بمدخؿ التدريس المتمايز كونو استجابة فعمية ألحد حقوؽ  
اإلنساف المشروعة قانونيًا وىو الحؽ في الحصوؿ عمي تعميـ عالي الجودة يتماشي مع 

فرد لديو القدرة قدراتو وخصائصو، ويقوـ عمي اسس نفسية وتربوية حديثة أىميا: أف كؿ 
 (ٖٛ-ٖٙ، ٕٛٓٓ)كوثر كوجؾ،  عمي التعمـ ولكف بطرؽ مختمفة.

لذلؾ حرصت الباحثة عمي بناء برنامج قائـ عمي التدريس المتمايز في التاريخ  
 لتنمية المسئولية االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي.

 *مشكمة البحث:
المسئولية االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب تتمخص مشكمة البحث في ضعؼ  

الصؼ الثاني الثانوي، ويمكف صياغة المشكمة في السؤاؿ الرئيسي: ما فاعمية برنامج قائـ 
عمي التدريس المتمايز في التاريخ في تنمية المسئولية االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب 

 الصؼ الثاني الثانوي؟
 ويتفرع منو األسئمة التالية:  

 البرنامج القائـ التدريس المتمايز في التاريخ لمصؼ الثاني الثانوي؟ما -
ما فاعمية البرنامج القائـ عمي التدريس المتمايز في التاريخ في تنمية المسئولية  -

 االجتماعية لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي؟
صيؿ لدي طبلب ما فاعمية البرنامج القائـ عمي التدريس المتمايز في التاريخ في تنمية التح

 الصؼ الثاني الثانوي؟
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 *حدود البحث:
بمدرسة األلفي ثانوية مجموعة مف طبلب الصؼ الثاني الثانوي  -تقتصر حدود البحث عمي:

مكانية توافر المعمميف الميتميف  -محافظة شماؿ سيناء– بنات بالعريش حيث إقامة الباحثة وا 
 بالبحث التربوي. 

" األولي مف مقرر التاريخ بالصؼ الثاني الثانوي  كما يقتصر التطبيؽ عمي الوحدة-
حيث توافر المحتوي الذي يتضمف العديد مف األحداث  الحضارة العربية وظيور اإلسالم"

التاريخية واإلسبلمية التي يمكف أف تجسد جميع أبعاد المسئولية االجتماعية بمختمؼ 
 مستوياتيا.

ي المستويات الثبلثة األولي: التذكر، ويقتصر قياس التحصيؿ الدراسي لدي الطبلب عم-
 الفيـ، والتطبيؽ لكونيـ األساس الذي يمكف مف خبللو تنمية المسئولية االجتماعية.

يقتصر التمايز في األنشطة )سواء كانت فردية أو جماعية / صفية أو الصفية( بحيث -
 مثؿ: تتضمف األنماط الثبلثة لمتعمـ، كما يقتصر عمي بعض استراتيجيات التدريس

المشكبلت،لعب  القائـ عمى المتدرجة،التعمـ بالتعاقد، التعمـ المرنة، األنشطة المجموعات
شارؾ؛ حيث أف دور المتعمـ في تمؾ االستراتيجيات - زاوج -الذىني،فكر األدوار،العصؼ

تفرض عميو قدر مناسب مف تحمؿ المسئولية تأمؿ الباحثة أـ يكوف لو مردود ايجابي في 
 المسئولية االجتماعية لدييـ.تنمية 

 *أىداف البحث:
بناء برنامج قائـ عمي التدريس المتمايز في التاريخ لمصؼ الثاني -ييدؼ ىذا البحث إلي: 

 الثانوي، مف خبلؿ تطبيؽ التدريس المتمايز كمدخؿ تدريسي و منظومي لتخطيط المنيج.
يز في التاريخ في تنمية الكشؼ عف مدي فاعمية البرنامج القائـ عمي التدريس المتما-

 المسئولية االجتماعية  لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي.
الكشؼ عف مدي فاعمية البرنامج القائـ عمي التدريس المتمايز في التاريخ في تنمية -

 التحصيؿ لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي.
 :البحث *أىمية
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تي تنادي بضرورة تطوير جميع يعد ىذا البحث استجابة لبلتجاىات التربوية الحديثة ال
عناصر التدريس بما يتوافؽ مع التنوع في قدرات المتعمميف وخصائصيـ المختمفة، وبالتالي 

 :مف كبلً  البحث ىذا يفيد قد
القائميف عمي برامج إعداد معممي الدراسات االجتماعية في توضيح أىمية وضرورة -ٔ

 المتمايز، وتطوير أدائيـ التدريسي.تدريب طبلبيـ عمي استخداـ مدخؿ التدريس 
المتمايز  التدريس  عمى برنامج قائـ البحث ىذا يقدـ حيث :ومطورييا المناىج مخططي -أ

 الثاني الثانوي. التاريخ لمصؼ منيج تطوير في يساعد مما وكتاب لمطالب؛
 مما ؛يمكف االسترشاد بو في التدريس المتمايز دليبلً  يقدـ حيث الموجييف:المعمميف  -ب

 .البرنامج ىذا ضوء التدريسي في أدائيـتطوير  عمى المعمميف يساعد
كما يقدـ اختبار تحصيمي ومقياس المسئولية االجتماعية قد يفيدىـ في بناء مقاييس  
 مشابو.

يقدمو مف أنشطة تعميمية متنوعة، وأساليب تقويـ مختمفة سواء في تعرفيـ لما  المتعمميف: -ج
لدييـ وأنماط تعمميـ أو أساليب التقويـ الخاصة بمحتوي الوحدة عمي أنواع الذكاءات 

 الدراسية.
المسئولية االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب  تنمية في البحث بو ىذا يسيـوما- 

 الصؼ الثاني الثانوي.
 المتمايز التدريس مجاؿ خصب لمعديد مف األبحاث حوؿ مدخؿ يفتح حيث :الباحثيف -د 

 د وخاصة فروع الدراسات االجتماعية كالجغرافيا والفمسفة واالجتماع.في تدريس باقي الموا
 في المسئولية االجتماعية. أخرى لبحوث كما يفتح مجاالت- 
 :البحث *فروض

( بيف متوسطات درجات طبلب ٔٓ.ٓ) توجد فروؽ ذات داللة إحصائيًا عند مستوى  -ٔ
ككؿ وفى أبعاده  لمقياس المسئولية االجتماعية مجموعة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى

 الفرعية لصالح التطبيؽ البعدى.
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( بيف متوسطات درجات طبلب ٔٓ.ٓتوجد فروؽ ذات داللة إحصائيًا عند مستوى )-ٕ
 مجموعة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبلختبار التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدى.

 *إجراءات وخطوات البحث:
ما البرنامج القائـ - لئلجابة عمي السؤاؿ البحثي األوؿ:-بحث وفقًا لمخطوات التالية:يسير ال

 عمي التدريس المتمايز في التاريخ لمصؼ الثاني الثانوي؟
*سيتـ الرجوع لؤلدبيات و دراسات السابقة في ىذا المجاؿ الستقصاء اإلطار النظري ليذا 

 قد تفيد في بناء البرنامج وأدوات البحث:البحث بحيث يشمؿ عمي النقاط التالية والتي 
عناصر –فمسفتو -المحور األوؿ: التدريس المتمايز )مفيوـ التدريس المتمايز- 

جراءاتو –ومجاالت التمايز  دور كؿ مف –االستراتيجيات التدريسية المستخدمة –خطواتو وا 
 المعمـ والمتعمـ(.

االجتماعية،عناصرىا،  بالمسئولية)المقصود  :االجتماعية المحور الثاني: المسئولية- 
االجتماعية، دور المعمـ في تنمية  المسئولية تنمية المسئولية االجتماعية في اإلسبلـ، أىمية

المسئولية االجتماعية، دور مادة التاريخ في تنمية المسئولية االجتماعية، أىمية تنمية 
 الثانوي( المسئولية االجتماعية لمطبلب في المرحمة

 

البرنامج القائـ عمي التدريس المتمايز في التاريخ لمصؼ الثاني الثانوي، وذلؾ مف  * إعداد
خبلؿ االستفادة مف الدراسات السابقة المرتبطة بالتدريس المتمايز، ومف اإلطار النظري في 

 إعداد البرنامج وفقًا لمخطوات التالية:
البرنامج القائـ عمي إعداد اإلطار العاـ لمبرنامج مف خبلؿ تحديد: أسس وفمسفة - 

- .البرنامج اختيار محتوى -ىداؼ العامة والخاصة لمبرنامج،التدريس المتمايز، األ
 أساليب.التعميمية واألنشطة الوسائؿ -المتمايز التدريس التي تدعـ التدريسية االستراتيجيات

 .التقويـ(
 انوي.إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الوحدة األولي مف مقرر الصؼ الثاني الث- 
 إعداد كتاب الطالب  لموضوعات تمؾ الوحدة.- 
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جراء  *عرض اإلطار العاـ لمبرنامج ودليؿ المعمـ وكتاب الطالب عمي السادة المحكميف وا 
 التعديبلت المقترحة.

 

ما فاعمية البرنامج القائـ عمي التدريس  -عف السؤاؿ البحثي الثاني والثالث:لئلجابة -
المتمايز في التاريخ في تنمية المسئولية االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب الصؼ الثاني 

 الثانوي؟ 
*سيتـ بناء أدوات البحث: )مقياس المسئولية االجتماعية، اختبار تحصيمي لموحدة( في 

 دراسات السابقة التي تناولت كؿ منيما.ضوء األدبيات وال
جراء التعديبلت المقترحة.  * عرض األدوات عمي السادة المحكميف وا 

 *إجراء الدراسة االستطبلعية لضبط األدوات وحساب الصدؽ والثبات ومعامؿ التمييز.
 *اختيار عينة البحث وتقسيميا لمجموعتيف متجانستيف )تجريبية وضابطة(

 كؿ مف االختبار والمقياس عمي المجموعتيف التجريبية والضابطة.*التطبيؽ القبمي ل
* تدريس الوحدة: لطبلب المجموعة التجريبية وفقًا لمتدريس المتمايز، ولطبلب  

 المجموعة الضابطة كما ىو معتاد.
 * التطبيؽ البعدي ألدوات البحث عمي المجموعتيف التجريبية والضابطة.

 .النتائج وتفسيرىا *المعالجة اإلحصائية الستخبلص
 *تقديـ مقترحات البحث وتوصياتو.

 *مصطمحات البحث:
 Differentiated Instruction التدريس المتمايز -2

بأنو: إعادة تنظيـ ما يجري في   ((Tomlinson, 2001, 11 تعرفو كاروؿ توممينسوف  
غرفة الصؼ لكي تتوفر لممعمميف خيارات متعددة لموصوؿ لممعمومة، ومعالجة وتكويف معني 

 لؤلفكار والتعبير عما تعمموه.
وتعرفو الباحثة إجرائيا بأنو: مدخؿ تدريسي يعمؿ عمي توفير بيئات تعميمية متنوعة  

تمؼ قدراتيـ وخصائصيـ التعميمية بيدؼ وشيقة تناسب جميع الطبلب داخؿ الفصؿ بمخ
الوصوؿ بكؿ متعمـ إلي أقصي ما تسمح بو طاقاتو وقدراتو، يبدأ بالتعرؼ عمي احتياجات 
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وخصائص المتعمميف ثـ تمبية تمؾ االحتياجات مف خبلؿ توفير الوسائؿ واألنشطة واألساليب 
 التدريسية والتقويمية المناسبة.

 Social Responsibility : االجتماعية المسئولية -1
 الجماعة عف ذاتو أماـ الفرد مسئولية" بأنيا  (ٖ٘:ٔ، ٖٜٜٔعثماف، )سيد يعرفيا -

فيو، أي أنيا مسئولية ذاتية ومسئولية أخبلقية؛ فييا  يعيش الذي المجتمع أو إلييا ينتمي التي
بأفعاؿ ذات طبيعة مف األخبلؽ ما فييا مف الواجب الممـز داخميًا إال أنو إلزاـ داخمي خاص 

 اجتماعية أو يغمب عمييا التأثير االجتماعي"
 أماـ الجماعة عف الذاتية مسئولية الفردنيا: بأ  )ٕٙٛ،ٖٕٓٓ ،)حامد زىرافويعرفيا 

 والقياـ تحممو عمى والقدرة االجتماعي بالواجب الشعور وىي ا، وأماـ الجماعة وأماـ نفسو
 بو

وتحممو تبعات سموكو  بتصرفاتوالطالب التزاـ لذا يمكف تعريفيا إجرائيا بأنيا: مدي 
لحقوقو وواجباتو  اىتماماتو وتفيمووجماعتو التي ينتمي إلييا، وانعكاس ذلؾ عمي  ذاتو أماـ

 والسياسية االجتماعيةالفعمية في شتي الجوانب  مشاركتونحو ذاتو وأسرتو ودينو ومجتمعو، و
 والمجتمع." الجماعةسبلمة وبقاء  عمى المحافظة سبيؿ واالقتصادية في

 *الخمفية النظرية لمتغيرات البحث:
 Differentiated Instructionالمحور األول: التدريس المتمايز 

ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ  ﴿ يقوؿ ا عز وجؿ: ـْ َوَأْلَواِنُك َوِمْف َآَياِتِو َخْمُؽ السََّمَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتبَلُؼ َأْلِسَنِتُك
: آَلََياٍت ِلْمَعاِلِميفَ  عجازه ( ٕٕ ﴾)الرـو فاالختبلؼ سنة ا في خمقو لنستدؿ عمي عظمة قدرتو وا 
   في الخمؽ

وال يقتصر االختبلؼ في المغة والموف بؿ يشمؿ جميع الجوانب المختمفة لئلنساف مف 
طباع وأخبلؽ وسمات، وجعمنا ا ليس فقط مختمفيف بؿ متفاوتيف كذلؾ فقد قاؿ سبحانو 

فنحف متفاوتوف حتي في القدرات  (،ٕٖ" ورفعنا بعضكـ فوؽ بعض درجات" )الزخرؼ:وتعالي 
أمرنا رسوؿ ا )ص( أف ننزؿ الناس منازليـ" رضي ا عنيا قالت:" العقمية ففي حديث عائشة

 )رواة مسمـ" وفي ىذا دعوة واضحة الف نخاطب الماس قدر عقوليـ.
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مما يتطمب أف نراعي ىذا االختبلؼ والتفاوت بيف البشر عامة ونوظفو في عممية 
يف والمتفاوتيف،ويعتبر التعميـ خاصة حيث يضـ الفصؿ الواحد مجموعة مف المتعمميف المختمف

أمر محمود و مطموب كذلؾ لكونو مصدر إثراء الخبرات والميارات واالتجاىات  ىذا
 المختمفة.

االختبلؼ والتفاوت بيف المتعمميف داخؿ الصؼ الواحد أحدي التحديات ويمثؿ 
ؼ الكبري لمعممية التعميمية، مما استوجب الحاجة لوجود تعميـ يراعي ىذا التفاوت واالختبل

ويدعمو ليصؿ بالمتعمميف إلي تحقيؽ أقصي درجات النمو المتكامؿ، وبالتالي ضماف تأىيؿ 
مخرجات قادرة عمي التكيؼ مع المتغيرات العالمية، وال يمكف تحقيؽ ذلؾ بمناىج دراسية 

 (ٕ، ٕٗٔٓ)الراعي، وطرؽ تعميمية واحدة. 
ية كالتدريس المتمايز وىذا ما دفع التربوييف بالتوجو نحو ضرورة تبني مداخؿ تدريس

 والتي تجعؿ المتعمـ محورا لمعممية التعميمية، وتراعي اىتماماتو وميولو وحاجاتو وقدراتو. 
 التدريس المتمايز: أواًل: مفيوم

مف خبلؿ استقراء األدبيات والدراسات السابقة في مجاؿ التدريس المتمايز نجد 
المجموعة األولي اىتمت - مجموعتيف:العديد مف التعريفات والتي يمكف تصنيفيا 

بتعريؼ التدريس المتمايز مف خبلؿ خطواتو واألبعاد التي يتـ التمايز وفقًا ليا، ومف تمؾ 
 التعريفات:
بأنو عممية أو  (Hall, 2002, 1)ىاؿ وكذلؾ   (Taylor, 2015, 13)تعريؼ تايمور -

حيث يتـ تحديد الخمفية  مدخؿ تدريسي لمطبلب ذوي القدرات المختمفة في الصؼ الواحد
المعرفية المتفاوتة ليـ، واستعداداتيـ، ولغاتيـ، وتفضيبلتيـ لمتعمـ، واىتماماتيـ، واالستجابة 
بفاعمية، وييدؼ إلي تحقيؽ النجاح الفردي مف خبلؿ تمبية احتياجات كؿ متعمـ والمساعدة 

 في عممية التعمـ.
 وىذا ما تضمنو كذلؾ تعريؼ كؿ مف:

بأنو: تعرؼ احتياجات المتعمميف  (ٕٗ، ٕٗٓٓروف، )مارزانو واخ-
وأنماط تعمميـ  وميوليـ، ومستواىـ المغوي، ومعموماتيـ السابقة واستعداداتيـ لمتعمـ، المختمفة،
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بأنو: ( ٕ٘، ٕٛٓٓ) كوثر كوجؾ واخروف، - ثـ االستجابة لذلؾ في عممية التدريس. المفضمة،
استعدادىـ لمتعمـ، وما المواد التي يفضموف  تعرؼ اختبلؼ وتنوع خمفيات المتعمميف،ومدي

تعمميا، وما طرؽ التدريس التي يتعمموف مف خبلليا بشكؿ أفضؿ، وكذلؾ تعرؼ ميميـ 
واىتماماتيـ،وانماط تعمميـ وأنواع ذكاءاتيـ، ثـ يعمؿ المعمـ عمي االستجابة ليذه المتغيرات 

 مف خبلؿ تقديـ محتوي المنيج بطرؽ متنوعة.
 

ثانية ركزت أكثر عمي وصفو مف خبلؿ النتائج واألىداؼ التعميمية التي المجموعة ال
بأنو: نظاـ (ٕٖٗ، ٜٕٓٓ)محسف عطية،  يسعي التدريس المتمايز لتحقيقيا، ومنيا تعريؼ

تعميمي ييدؼ إلي تحقيؽ مخرجات تعميمية واحدة باجراء عمميات وأدوات مختمفة، وبذلؾ 
 دة التي تعد احدي أشكاؿ التدريس المتمايز.يمتقي مع استراتيجيات الذكاءات المتعد

ىو تعميـ ييدؼ إلي رفع  (:ٚٓٔ، ٖٕٔٓ)ذوقاف عبيدات، سييمة ابو سميد، وكذلؾ تعريؼ 
مستوي جميع الطبلب، وليس الطبلب الذيف يواجيوف مشكبلت في التحصيؿ. غنو سياسة 

مكانات وقدرات مدرسية تأخذ باعتبارىا خصائص الفرد وخبراتو السابقة وىدفيا زيادة إ
 الطالب"

 ثانيًا الفمسفة التي يقوم عمييا التدريس المتمايز: 
تؤكد كاروؿ توممينسوف " وىي أبرز وأشير َمف قدـ صورة متكاممة واضحة المعالـ لمتدريس 
المتمايز" عمي أف التدريس المتمايز عبارة عف دمج بيف عدة مداخؿ قائمة عمى تمبية 

احد، وىو يوظؼ مبادئ النظرية البنائية ونظرية الذكاءات احتياجات المتعمـ في مدخؿ و 
المتعددة وأبحاث المخ وأنماط التعمـ مف تمؾ األبحاث النظرية ليصنع أفضؿ ممارسة 
تدريسية وىو لػيس إستراتيجية فػقط بؿ ىو طػريقة كمية لمتفكػير فػي المتعممػيف والتػدريس 

   ((Tomlinson, 2000, 16-30والتعػمـ. 
لذلؾ يمكف القوؿ أف فمسفة التدريس المتمايز تبني عمي الجمع بيف العناصر الفعالة و 
المبادئ التي تضمنيا النظريات السابقة بيدؼ االستجابة لكافة احتياجات المتعمميف و لتييئة 
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بيئة تعميمية مناسبة و متكافئة لجميع المتعمميف و فيما يمي عرض لممبادئ التي استمدىا 
 لمتمايز مف بعض تمؾ النظريات.التدريس ا

 -النظرية البنائية االجتماعية لمتعمم:-2
والتي ظيرت عمي يد العالـ الروسي فيجوتسكي ،ومف أىـ مبادئيا أف عممية التعمـ  

تتضمف مجموعة مف العوامؿ الثقافية والمغوية واالجتماعية المختمفة لممتعمميف مف خبلؿ 
عمي اعتبار أف التفاعؿ االجتماعي والثقافي لو دور فعاؿ التفاعؿ مع اآلخريف ومع المعمـ، و 

 في تنمية اإلدراؾ.
scherbade valenzuelu ,2002)) 

حيث أف العقؿ ينمو مع مواجيو األفراد لخبرات جديدة و محيرة و مع كفاحيـ لحؿ تمؾ 
رفة المشكبلت و التحديات التي تفرضيا لتحقيؽ الفيـ يربط األفراد المعرفة الجديدة بالمع

 ( ٕٕٔٓ,ٖ٘)الحميس ، السابقة ومف ثـ يتـ تشكيؿ المعرفة الجديدة .
 -*وانعكاس النظرية البنائية االجتماعية عمي التدريس المتمايز: 

أف لمعوامؿ الثقافية و المغوية و االجتماعية دورًا ميما في إحداث التمايز و االختبلؼ بيف 
لتمؾ العوامؿ وما أحدثتو مف اختبلؼ وتنوع المعمميف و عمي التدريس المتمايز أف يستجيب 

في احتياجات المتعمميف و خبراتيـ السابقة التي سيتـ البناء عمييا بالمعرفة الجديدة المراد 
 تعمميا

 نظرية الذكاءات المتعددة.-1
يري "جاردنر" أف الذكاء العاـ عند المتعمـ عبارة عف مجموعة مف القدرات و  

ضافة  الميارات التي تمكف الشخص مف حؿ مشكبلتو و إنتاج مالو قيمة في المجتمع وا 
معرفة جديدة ، فالذكاء ليس بعدًا واحد فقط بؿ عدة أبعاد، والذكاء يختمؼ مف شخص آلخر 
ألف ىناؾ ثمانية أنواع لمذكاء و كؿ فرد يتمتع بجميع أنواع الذكاءات، ولكف بدرجات 

 (ٗٛ، ٕٗٔٓ)ميا سبلمو، متفاوتة.
ذه النظرية و ارتباطيا القوي بالتدريس المتمايز فسيتـ عرض أنواع ونظرا ألىمية ى  

 الذكاءات المتعددة، والكيفية المفضمة لدي مف يمتمؾ كؿ نوع.
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يعني القدرة عمى تناوؿ ومعالجة واستخداـ المغة سواء كاف شفويا أو -الذكاء المغوي:-2
لتي تظير في مجمميا درجات تحريريا بفاعمية في المياـ المختمفة وفيـ معانييا المعقدة ا

عالية مف الذكاء ولتنميتو ال بد مف توفير بيئة صفية يعبر فييا الطمبة عف قدراتيـ المغوية 
كالقراءة الجيرية والحوارات والنقاشات وتصميـ المياـ وأنشطة يمارس فييا الطمبة مواىبيـ 

وات تكنولوجيا في تنظيـ المعمومات، وفي كتابة القصص و الروايات و أمثمة عمى أد
المعمومات واالتصاالت التي تنمي الذكاء المغوي برامج معالجة النصوص والبريد االلكتروني 

 وبرمجية العروض التقديمية والوسائط المتعددة.
يشمؿ القدرة عمى فيـ الرياضيات والعموـ واستيعاب  -الذكاء الرياضي / المنطقي:-1

التفكير المنطقي والتعامؿ مع األرقاـ، باإلضافة إلى المفاىيـ المجردة، ويشمؿ القدرة عمى 
القدرة عمى حؿ المشكبلت بسرعة عالية دوف الحاجة إلى ميارات التحميؿ والتركيب 
والتخطيط وكيفية التعامؿ مع األفراد ذوي الذكاءات المنطقي ولتنميتو يفضؿ إعطاء الطمبة 

ئيـ الفرصة النجاز مشاريع لتجريب ما الفرصة لتطبيؽ ما يتعممونو في العالـ الحقيقي بإعطا
يتعممونو وتقديـ بعض األلعاب الرياضية وتقديـ ميمات تتطمب االستنتاج، وحؿ المشكبلت 
وحؿ الغاز و أمثمة عمى أدوات التكنولوجيا التي تنمي الذكاء الرياضي برامج األلعاب وبرامج 

 .   الجداوؿ االلكترونية وبرامج قواعد البيانات
يرتبط بالميارات الموسيقية بما تتضمف مف عزؼ وتمحيف وحس -الموسيقي:الذكاء -3

موسيقي واستماع بالنغمات الموسيقية المختمفة ويتميز األشخاص الذيف يتمتعوف بالذكاء 
الموسيقي بالقدرة عمى تمييز درجة وشدة النغمة واألنماط اإليقاعية، كما يستمتعوف بالتعمـ 

مؿ مع األفراد ذوي الذكاء الموسيقي ولتنميتو ال بد مف تشجيع مف خبلؿ الصفير وكيفية التعا
الطمبة عمى شرح معمومات ما عف طريؽ غنائيا أو تمحينيا أو استخداـ المؤثرات الصوتية 

و األمثمة عمى   المبلئمة لشرح موضوع ما أو االستعانة بأداة موسيقية عند تنفيذ ميمة ما
الموسيقي برامج تشغيؿ الفيديو والمسجبلت وبرامج أدوات التكنولوجيا التي تنمي الذكاء 

 .  القراءة التي تربط ما بيف الصوت والحرؼ
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في الفضاء والتخطيط   وىو القدرة عمى تصور األشياء -الذكاء الفضائي / الصوري:-4
ثبلثي األبعاد حيث يعتمد ىذا النوع مف الذكاء عمى الحس البصري والقدرة عمى التخيؿ 

عمى إيجاد صور ذىنية لممفاىيـ المجردة، ويمجؤف إلى تصور كؿ شيء ذىنيا ولدييـ القدرة 
بحيث يصبحوف قادريف عمى رؤية العالـ الطبيعي بدقة ويترجمونو إلى أشكاؿ جديدة وكيفية 
التعامؿ مع األفراد ذوي الذكاء البصري ولتنميتو ال بد مف إثراء البيئة الصفية باألفبلـ 

يجب عمى المعمـ اإلكثار مف األسئمة تجعؿ الطمبة يمعف في خياؿ والخرائط واشرط الفيديو و 
كاألسئمة االفتراضية تبدأ ماذا لو وتصميـ ميمات تحفز الطالب عمى استخداـ المخططات 

أدوات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي  والصور والفيديو والرسـ واألمثمة عمى استخداـ
وبرامج تحرير ومعالجة الصور وبرامج االبعاد الثبلثية تنمي الذكاء الفضائي برامج الرسـ 

 .  وبرامج الجداوؿ الكترونية
يتعمؽ بالسيطرة عمى عضبلت الجسـ والتحكـ بيا ويتميز  -الذكاء الجسماني / الحركي:-5

األشخاص الذيف يتمتعوف بيذا النوع مف الذكاء باستخداـ أجساميـ لمتعبير أو لئلشارة عما 
عنو، والقدرة عمى السيطرة عمى حركات أجساميـ، ويوسعوف وعييـ بالبيئة يريدوف التعبير 

المحيطة مف خبلؿ أجساميـ وكيفية التعامؿ مع األفراد ذوي الذكاء الحركي ولتنميتو يفضؿ 
إعطاء الطمبة الفرص لمتطبيقات العممية والعمؿ عمى تنفيذ المشاريع وعمؿ نماذج وتصميـ 

بتمثيؿ األدوار إلحداث معينة ومف األمثمة عمى أدوات  الميمات واألنشطة التي تتعمؽ
 . التكنولوجيا التي تنمي الذكاء الحركي الكمبيوتر بالنظر والحركة برامج األلعاب

ويظير مف خبلؿ القدرة عمى تمييز مشاعر اآلخريف ومزاجيـ،  -الذكاء االجتماعي:-6
والتعامؿ مع الغير ومف ثـ وعمى فيـ سموكات اآلخريف كما تتضمف القدرة عمى التفاوض 

اتخاذ القرار المناسب بناء عمى ىذه المعرفة، ويتميزوف بإقامة العبلقات مع اآلخريف 
واالستماع ليـ، ولدييـ ميارات تواصؿ جيدة وكيفية التعامؿ مع األفراد ذوي الذكاء 

بة عمى االجتماعي ولتنميتو ال بد مف تصميـ المياـ واألنشطة االجتماعية التي تشجع الطم
العمؿ الجماعي والتعاوني وتبادؿ اآلراء ومف األمثمة عمى أدوات التكنولوجيا المعمومات 
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واالتصاالت التي تنمي الذكاء االجتماعي األلعاب الحوسبة وبرامج االتصاؿ وبرامج 
 .  المحادثة والبريد االلكتروني

درا -الذكاء الذاتي / الداخمي:-ٚ ؾ مشاعرىـ الذاتية ويتميزوف بالقدرة عمى معرفة وا 
وأحاسيسيـ، وقدرتيـ عمى اكتشاؼ الذات وتمييز حاجاتيا ومواطف الضعؼ والقوة فييا، ومف 
ثـ القدرة عمى التحكـ بيا، والقدرة عمى التواصؿ مع أنفسيـ و كيفية التعامؿ مع األفراد ذوي 

اتيـ وأعماليـ و الذكاء الذاتي ولتنميتو ال بد مف تشجيع الطمبة عمى التأمؿ الذاتي في تصرف
منتجاتيـ اليومية وتوضع المناىج بحيث تشجع عمى التعمـ الذاتي ويتميز بيذا النوع مف 
الذكاء العمماء والفبلسفة والمفكروف ومف األمثمة عمى أدوات التكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت التي تنمي الذكاء الذاتي وىي األلعاب الحوسبة التي تتطمب اشتراؾ شخص 

 .   واحد فقط وبرامج معالج النصوص لكتابة مذكراتيـأخر 
يتميزوف بالقدرة عمى تمييز وتصنيؼ مكونات البيئة الطبيعية مف  -الذكاء الطبيعي:-ٛ

خبلؿ حيوانات ونباتات وظواىر طبيعية، والقدرة عمى جمع وتصنيؼ المعمومات والنماذج 
ع األزىار والفراش، ويفضموف مف الطبيعة مثؿ الصخور والمتفجرات، والريش، وبعض أنوا

القراءة عف مكونات البيئة الطبيعية مف حيوانات ونباتات ومظاىر طبيعية وييتموف بالمواد 
الدراسية مثؿ األحياء وعمـ األرض واألرصاد الجوية وعمـ الفمؾ والحواس التي يتميزوف بيا ) 

الطبيعي ولتنميتو يفضؿ بصر، طعـ، رائحة، لمس ( وأسموب التعامؿ مع األفراد ذوي الذكاء 
استخداـ الرسوـ والصور والنماذج الطبيعية، والمجبلت الخاصة بالطبيعة واستخداـ البرامج 

ومف األمثمة عمى أدوات   الوثائقية، والفيديو والمشي في الطبيعة والزيارات الميدانية عف قرب
تحرير الفيديو واالنترنت  التكنولوجيا المعمومات واالتصاالت التي تنمي الذكاء الطبيعي برامج

 .  مف خبلؿ الصور
 -عمي التدريس المتمايز: الذكاءات المتعددة*وانعكاس نظرية  

عمي العكس مما يفتقده مف -مف الطبيعي أف يعتمد الفرد عمي ما لدية مف ذكاءات مرتفعة -
أثناء عممية التعمـ وبالتالي يحتاج إلي أساليب وأنشطة تستغؿ ما يمتمكو مف -ذكاءات أخري

تمؾ القدرات، وىذا ما يستيدفو التدريس المتمايز مف تنوع يتبلءـ مع أنواع الذكاءات 
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إذف  (ٓٔٔ، ٖٕٔٓ)ذوقاف عبيدات، سييمة ابو سميد،  متعممي الفصؿ الواحد.المختمفة لدي 
الذكاءات المتعددة التنوع في األنشطة والطرؽ التي تتبلءـ مع التعدد نظرية  تستيدؼ

الذكائي بحيث يمكف أف يستفيد منيا كؿ المتعمميف إلدراؾ التفوؽ في عممية التعمـ وىذا ما 
 يحققو التدريس المتمايز.

  اط التعمم:أنم
ىي مجموعة مف السمات النفسية والمعرفية والحسية مف شأنيا أف تحدد األسموب الذي 

 يتـ بو استيعاب الطبلب لما يقدـ ليـ مف أفكار ومعمومات عبر الدروس المختمفة.
يركز أصحابو عمى األشياء المرئية والمبلحظة ويتضمف  نمط التعمم البصري:  

لدييـ القدرة عمى انجاز ،الصور، والرسوـ البيانية، والمعروضات واالفبلـ والمخططات
ىـ المذيف يعمموف بناء عمى تعميمات وأوامر ،و ميمة جديدة رؤية شخص يقوـ بعمميا

  مكتوبة.
ممعمومات، لدييـ القدرة عمى انجاز ل: يفضؿ أصحابو االستماع نمط التعمم السمعي 

ميمة جديدة بعد سماعيـ لشرح عنيا مف شخص خبير ويفضموف أخذ تعميمات شفوية 
  عبر الياتؼ ويستطيعوف أف يتذكروا كممات أي أغنية بعد سماعيا .

يفضؿ أصحابو الخبرة الفيزيائية  نمط التعمم الحركي/ الحسي: 
ويكونوف قادريف عمى انجاز ميمة جديدة ، ويكالممس،واالحساس،والعمؿ، والعمؿ اليد

التعميمات ي ال ينظروف اف يكتشفوف بالتجربة بدوف عف طريؽ التجربة ويفضموف اف
  المكتوبة

 ** االفتراضات التي يقوم عمييا التدريس المتمايز:
وأف الطبلب مف ذوي العمر نفسو يختمفوف مف  لكؿ طالب دماغ فريد كبصمة اإلصبع، -ٔ

فيـ يتعمموف بطرؽ  إلخ، . . . استعدادىـ لمتعمـ وخبراتيـ السابقة ومستوى تحصيميـحيث 
 مختمفة وفي أوقات مختمفة.
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والفروؽ بينيـ تؤثر  ولجميعيـ مواطف تحتاج إلى تقوية، لجميع الطبلب مواطف قوة، -ٕ
و ليذا ومقدار الدعـ الذي يحتاجون والسرعة التي يتطمبيا تعمميـ، عمى ما يحتاجوف تعممو،

 التعمـ.
الطبلب يتعمموف بطريقة أفضؿ حيف يتمكنوف مف ربط المنيج باىتماماتيـ وخبراتيـ  -ٖ

 الحياتية.
األساسية   وأف الوظيفة فوقت التعمـ ال يفوت أبًدا، جميع الطبلب يمكنيـ التعمـ، -ٗ

 لممدرسة ىي العمؿ عمى زيادة قدرة كؿ طالب ألقصى حدودىا.
 تؤثر في التعمـ.  المشاعر واالتجاىات -٘
أف التدريس المتمايز يوفر بيئة تعميمية مناسبة لجميع الطبلب ألنو يقوـ عمى أساس   -ٙ

تنويع الطرؽ واإلجراءات واألنشطة األمر الذي يمكف كؿ طالب مف بموغ األىداؼ المطموبة 
 بالطريقة واألدوات والنشاط الذي ببلئمو.

 :المتمايز التدريس ثالثًا عناصر ومجاالت
إذا نظرنا إلي التدريس عامة نجده منظومة تربوية متكاممة تسعي لتحقيؽ أىداؼ 
تربوية محددة مف خبلؿ أربع عناصر أساسية ىي: المعمـ، والمتعمـ، والمنيج، وبيئة التعمـ،  

يفترض حدوث التمايز في تمؾ العناصر األساسية، واف لـ يكف فبلبد وفي التدريس المتمايز 
أف يكوف في أكثر مف عنصر منيا، مع األخذ باالعتبار أف كؿ عنصر مف العناصر 

 منيا.  مجاؿ أي التمايز في يتـ األربعة لمتدريس المتمايز يتضمف مجاالت معينة يمكف أف
)محسف عطية،  -المعنية بالتدريس المتمايز مثؿ:وبالرجوع لؤلدبيات والدراسات التربوية 

-(ٓٙ، ٖٖٗٔ)معيض الحميسي، - ( ٔٔٔ،ٖٕٔٓالسميد،  وسييمة أبو ذوقاف عبيدات) - )ٖٖ، ٜٕٓٓ
يمكف تحديد العناصر والمجاالت التي  (ٖٔ، ٖٕٔٓ)عماد السعدي، -(ٜٚ، ٕٗٔٓ)ميا سبلمو، 

 يحدث فييا التمايز كالتالي:
حيث يمثؿ المعمـ أىـ تمؾ العناصر لكونو يقوـ بأدوار ومياـ تدريسية  األول المعمم: العنصر

 إدارة عاتقو عمى موجيًا لممتعمميف ومرشدًا ليـ وميسرًا لتعمميـ، بقع متعددة ومتنوعة، فيو
توممينسوف  أشارت التعميمي وفقًا لمتطمبات التدريس المتمايز. وقد الموقؼ

http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/147659/posts
http://kenanaonline.com/users/seadiamond/tags/147659/posts
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Tomlinson,2005,18) ) المحتوى ىي المعمـ فييا يمايز أف يستطيع تيال المجاالت "إلى 
 ذلؾ، والعمميات تحقيؽ يتـ عبرىا التي المواد أو واآلليات ،يتعمموه أف لطبلبو يريد ما وىو
 لفيـ األساسية الميارات الطبلب يستخدموف أف مف لمتأكد المصممة األنشطة تصؼ وىي

 ما الطبلب خبلليا مف يعرض التيالوسائؿ  وىي والنواتج .األساسية المعمومات و األفكار
    "فيو ويتوسعوف تعمموه

والمفاىيـ والمبادئ والميارات التي يتعمميا الطبلب  : وىو مجموعة المعارؼالمحتوى*
المحتوى  تمايز في األولى الخطوة والمواد التي تستخدـ في تحقيؽ أىداؼ التعمـ، وتعتبر

 يعرفو ما عمى بناء التمايز ثـ إجراء الطبلب مستويات عمى لمتعرؼ التقييـ ىو عادةً 
، وفي المقابؿ نجد بعض الطمبة الدرسمحتوي  عف شيئا يعرؼ ال الطبلب فبعض الطبلب،

 لممعمـ يمكف لذلؾ ؛ خاطئة معمومات لديو مف يوجد قد في حيف عمي دراية كاممة بالمحتوي 
، وأف مستويات متدرجة مثؿ  مستويات إلى المحتوى يوزع أف  المحتوى بأشكاؿ يقدـ بمـو

 .فبلشات حاسوبية، برامج صوتيات، أشكاؿ، رسومات، قصاصات، مثؿ متنوعة
 العممي المحتوى باختيار لممعمـ يسمح األوؿ المحتوي: في منظوريف لمتمايز وىناؾ

 المعايير بعض تعمـ وتأخير تقديـ إمكانية وكذلؾ التعمـ، وتوقعات طبلبو مستوى مع المتوافؽ
 مسبقاً  المحددة الرئيسية األفكار ضوء في وذلؾ المعمـ لدى والتعمـ التعميـ ورؤية يتوافؽ بما
 مختمفة بأشكاؿ المحتوي تقديـ عمي يعتمد انيوالث والتعميـ، التربية في المختصيف قبؿ مف

 قدراتو، حسب كؿ لممتعمميف والمناسب الكافي بالوقت السماح مع مرئية( مقروءة/ )مسموعة/
 بعض وكذلؾ يتقنوىا التي الموضوعات في األنشطة ببعض إثراؤه او المحتوي ضغط ويتـ

 الوحدة بداية في المتمايز ريسالتد مبادئ تطبيؽ بكيفية والخاصة لممعمـ اإلرشادية األنشطة
 ثابت عممي محتوى عمى قائمة مناىجنا ألف نظراً  ؛ الباحثة ستستخدمو ما وىذا الدراسية
 وموحد.

: وىي كيفية تدريس المحتوى وما يتضمنو ذلؾ مف إجراءات وأساليب ووسائؿ *العمميات
تُقدـ  بحيثتنويع االستراتيجيات  طريؽ: عف التمايز ويكوفإيضاح وأنشطة تعميمية 

متدرجة  بمستويات توزيع األنشطة متعددة، وكذلؾ لمطبلب بطرؽ واألفكار المعمومات
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المستويات، وقد يكوف ذلؾ مف خبلؿ:  أعمى إلى لموصوؿ التعمـ عمى الطبلب لمساعدة
"مجموعات مرنة أو مجموعة مناقشة كبيرة أو مجموعات صغيرة"، وقد حاولت الباحثة األخذ 

 في االعتبار:
 عف معمومات مف يعرفونو ما ومدى واىتماماتيـ وميوليـ الطبلب تعمـ أنماط مراعاة -

 تساعد أنشطة أداء في تعممو ونمط الطالب اىتمامات استغبلؿ يتـ كأف الوحدة، موضوعات
 الكمبيوتر حوؿ اىتماماتيـ وتدور بصرييف الطبلب معظـ كاف إذا فمثبلً  المحتوي، فيـ عمي

 الفرصة إلتاحة  web quest  كإستراتيجية ذلؾ يناسب ما المعمـ فسيستخدـ وتطبيقاتو،
 .النت عبر بالدرس الخاصة المعمومات عف لمبحث لمطبلب

، فيناؾ بعض وقدراتيـ العقمية وتعدد ذكاءاتيـ مراعاة مستوي تحصيؿ الطبلب -
 حؿ بأنواعو، العممي االستقصاءاالستراتيجيات التي تصمح لمطبلب األعمى تحصيبَل *مثؿ: 

 بالقضايا المحتوي وربط واالستنتاج الفروض وفرض لمتوقع الفرصة ليـ يتيح مما المشكبلت
وىناؾ مف االستراتيجيات ما  -لدييـ التحدي التعمـ متعة مف يزيد مما المعاصرة، المجتمع

 الطبلب ميارات تنمية يتـ حيثالتدريس المباشر  ،التعميمية الدعائـك -يصمح لؤلقؿ تحصيبلً 
 لمطبلب يسمح مما وتدرجيا، المياـ تجزيء مع بخطوة خطوة واالجتماعية ديميةاألكا

 معا تحصيبل( واألقؿ )األعمى الفئتيف تواجد إذا- إحباط دوف جيدة تعمـ نواتج إلى بالوصوؿ
 المتنوعة األقراف تعمـ استراتيجيات تطبيؽ فيمكف الدراسي، الصؼ داخؿ
 عمى القائـ التعمـ يفضؿ حيث العمرية، المرحمة مع المتناسبة التعمـ استراتيجيات اختيار-

 الذىني العصؼ واستخداـ ،األساسية بالميارات االىتماـ مع الصغيرة العمرية مفئةل المعب
 الدرس مواضيع بيف الربط يتـ حيث العميا المراحؿ طبلب مع الحالة ودراسة التعمـ وعقود

 ة.الراىن والقضايا
 إتقانو ليوضح نياية الدرس في الطالب وما سيقدمو : ويقصد بيا المخرجات*النواتج
 مستويات عمى بناء التدرج في صعوبتيا في النواتج مف خبلؿ: التمايز ويكوف، لممحتوى

 نمط باختبلؼ التقييـ طرؽ تنوع وكذلؾ التقديـ، كيفية اختيار حرية لمطالب الطبلب ويكوف
 مشيد أو )مسرحية أدوار لعب- فنية مشاريع تكوف: أف الممكف فمف واىتماماتو الطالب تعمـ
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 اختبارات- كتابية اختبارات- متعددة وسائط- اإلنترنت عبر أو مكتبي بحث- ( تمثيمي
 مف ذلؾ مراعاة محاولة إلى مصر في التعميمية النظـ بعض اآلف وتسعى . إلخ … شفيية
وستعتمد الباحثة في  .العامة الثانوية مرحمة وخاصة والتقويـ التقييـ نظـ تعديؿ خبلؿ

تقويـ نتائج التعمـ عمي إعطاء الطالب الحرية في اختيار طرؽ التعبير عنيا/ كيفية تقديـ 
النواتج سواء في شكؿ تمخيص العناصر واألفكار، أو رسوـ توضيحية وخرائط ذىنية، قصة 

 أو عرض تمثيمي لممعمومات وربطيا بالقضايا الراىنة. 
 الثاني الطالب: العنصر

 و واىتماماتيـ استعداداتيـ :ىي المجاالت مف مجموعة وفؽ الطبلب ويتـ التمايز بيف 
 .ميوليـ

 قدرة تنمية مف الفرد وتمكف ،لؤلفراد النفسي التكويف بيف تميز طبيعية قدرة ىو *االستعداد
 معمومات استدعاء ىي القدرة ويسر، و بسيولة شي تعمـ أو ما ميارة اكتساب أو معينو
 ويعبر الفرد تواجو التي المشكبلت أو الجديدة المواقؼ في واستخداميا بميارة لتطبيقيا معينو
 معمومات( زائد )ميارة بأنيا القدرة عف بمـو
 الدوافع، و الحاجات إشباع مف ينبع والميؿ الشخص، انتباه يثير مجاؿ أي" ىي الميوؿ *

 األساسية. حاجاتو بإشباع يرتبط عندما قويا يكوف فالفرد
 مف أنواع خمسة "ىنالؾ أف إلىDrapeau, 2004, 18-21) درابيو ) أشارت ولقد
 المتقف، والمتعمـ األكاديمي، المتعمـ وىـ الدراسية الفصوؿ في المعمموف يواجييـ المتعمميف
 غير والمتعمـ التعمـ(، في صعوبات يواجيو المتعثر)الذي المتعمـ و المبدع، والمتعمـ
 فئة كؿ مع التعامؿ مف يتمكف حتى الطبلب مستويات يراعي أف المعمـ عمى لذا ." المرئي

وفي التدريس المتمايز عمي المعمـ استخداـ أكثر مف طريقة  . واحتياجاتيا قدراتيا يناسب بما
وأسموب في الموقؼ التعميمي الواحد، تبعًا لما بيف ىؤالء المتعمميف مف اختبلؼ وتمايز في 

 .أساليب تعميميـ
 الثالث بيئة التعمم: العنصر
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عوامؿ فيزيائية "كالمرافؽ  وىي جميع العوامؿ المؤثرة في عممية التدريس سواء
"  أو والتجييزات والمكتبة والمبلعب والحديقة ونظافة المدرسة والجو الصحي وموقع المدرسة

عوامؿ تربوية "كالكتب المدرسية والمراجع والوسائؿ التعميمية والمتاحؼ و أساليب التدريس 
أو حتي عوامؿ اجتماعية "كالتفاعؿ االجتماعي والنظاـ داخؿ المدرسة والعبلقة  والتقويـ" 

 لمدرسة والمنزؿ".بيف ا
: تنظيـ حجرة الدراسة بعدة التعمـ مف خبلؿ بيئة والتنويع في التمايز يمكف حيث 

أساليب لتناسب استراتيجيات التدريس المستخدمة، تزويد بيئة التعمـ بمواد ومصادر متعددة 
تمبي اىتمامات واستعدادات الطبلب المتنوعة، توفير أماكف لمعمؿ بشكؿ ىادئ لمطبلب 

ف يفضموف العمؿ بمفردىـ وأماكف أخري تتيح التعاوف بيف الطبلب الذيف يفضموف العمؿ الذي
 الجماعي مع وجود أماكف تسمح بتحرؾ المعمـ والطبلب بيف المجموعات.

جراءات  :التدريس المتمايز رابعًا خطوات وا 
 خطواتيمكف تمخيص (ٜٗٔ، ٕٙٔٓ ،)محسف عطية،(Heacox, 2002, 7): بالرجوع لؤلدبيات

 مف مجموعةفي عدة خطوات أساسية، كؿ خطوة تضمف  التدريس المتمايز تطبيؽ
 كالتالي:  اإلجراءات
 القبمي:  التقويم األولي الخطوة
 تحديد حاجات تستيدؼ التدريس عممية في البدء قبؿ استطبلعية دارسة وىي بمثابة 
 الميوؿ والمواىب، وكذلؾ والقدرات ،الثقافية الخمفيات وتحديد المبلئـ التعمـ كأسموب الطبلب

 لمطبلب جوانب ثبلثةقياس مف خبلؿ عدة إجراءات تستيدؼ وذلؾ  الشخصية، والخصائص
  وىي:  -عميو المتمايز التدريس يقوـ ما عادة-

 ،كاءات متعددةالذ واختبار تعمـ، أنماط اختبار إجراء خبلؿ مف: / البروفيلنمط تعمم الطالب -ٔ
 مواقع أو المعتمدة التربوية المراكز لدى االختبارات ىذه نماذج مف بالعديد االستعانة ويمكف

 اإلنترنت.
 يممكو ما الستكشاؼ )درس / دراسية وحدة كؿ قبؿ (قبمي اختبار عمؿ يتـ :استعداد الطالب -ٕ

 مجموعات إلى الطبلب وتصنيؼ الدرس، الوحدة/ بموضوع خاصة معمومات مف الطبلب
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 فئتي مف كبل تصيب ال واقعية دروس خطط ءبنا بغرض وذلؾ المعرفي، مستواىـ حسب
  باإلحباط. المتعثريف الطبلب و بالممؿ المتفوقيف الطبلب

 عمى الطبلب واىتمامات ميوؿ قياس اختبار تطبيؽ يمكف اىتمامات وميول الطالب: -ٖ
 :مستوييف

 الخاص- إلخ …الفراغ أوقات لقضاء المفضمة والطرؽ العامة اليوايات قياس مثؿ العاـ:-
 الموضوعات(، باقي مف أكثر دراستو الطالب يفضؿ المنيج موضوعات مف )أي التعمـ ةبماد

 .لتمقي لديو المفضمة واألماكف التعمـ وبيئة ،التدريس وطرؽ
 أثناء عممية التدريس:  التعميمية الطالب لحاجات االستجابة الخطوة الثانية

 الطبلب لحاجات كاستجابة لمتعميـ جديدة مداخؿ تصميـ أو تعديؿ وذلؾ مف خبلؿ 
 بإتباع اإلجراءات التالية: التعميمية وتفضيبلتيـ واىتماماتيـ

 التقويـ نتائج مشتركة التي أسفرت عنيايـ الاحتياجاتحسب  مجموعات في الطبلب تصنيؼ -ٔ
 ي.القبم

 .لجميع الطبلب التعمـ أىداؼ تحديد -ٕ
 .المبلئمة لكؿ مجموعة التعميـ وأدوات ومصادر التعميمية اختيار األنشطة -ٖ
 المجموعات. لجميع تستجيب بطريقة التعميمية البيئة تنظيـ -ٗ
 .المجموعات أو لمطمبة المبلئمة التدريس استراتيجيات تنويعو اختيار  -٘
 النيائي  التقويم عممية :الثالثة الخطوة

 تنويعمع مراعاة  التعمـ، مخرجات لقياس التدريس تنفيذ بعد ىذا التقويـ إجراء ويتـ 
 .أفرادىا قدرات يبلئـ الذي اإلنجاز مجموعة كؿ مف يقبؿ بحيث المتوقعة المخرجات

 المتمايز: التدريس تدعم التي خامسًا االستراتيجيات
نظرًا لكوف التدريس المتمايز يقوـ عمي التكامؿ بيف استراتيجيات التدريس المختمفة  

 التدريس تدعـ التي االستراتيجيات مف العديد لتمبية احتياجات المتعمميف المتنوعة نجد ىنالؾ
المتمايز، ولكف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تساعد في اختيار المناسب منيا كاألىداؼ 
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التعميمية، خصائص المتعمميف،  كفاءة المعمميف، باإلضافة لمزمف المناسب واإلمكانات 
 المتاحة، 
تناولت التدريس  والدراسات التي المراجع مف العديد عمى طبلعاإل خبلؿ مفو  
 ىي: االستراتيجيات باستخداـ مجموعة مف تمؾ ةستقـو الباحث المتمايز

 :Flexible-grouping المرنة المجموعات - 2
 عضو ىو الفصؿ في طالب كؿ أف ىو اإلستراتيجية عميو ىذه المبدأ األساسي الذي تستند 

أنفسيـ حيث أف مف حؽ الطالب االنتقاؿ  الطبلب أو المعمـ يشكميا متعددة مختمفة مجموعات في
بيف المجموعات بحثًا عف المجموعة التي تساعده عمي التعمـ والمشاركة االيجابية واالنجاز، ويتـ 

 أو االستعدادات متجانسة المجموعات تكوف وقد لمموقؼ التعميمي، المجموعات وفقاً  تشكيؿ
استعداداتيـ   في أو ـيتعم أنماط في مختمفيف أعضاءىا يكوف مجموعات عشوائيةاالىتمامات، أو 

 .تيـواىتماما
يتـ تقسيـ الفصؿ لمجموعات،   حيث التعاوني التعمـ أشبة بإستراتيجية إستراتيجية ىي 

 المعمـ وعمى، الطبلب وخصائص المحتوى لطبيعة مناسبة تعمـ بمصادر مجموعة تزويد كؿو 
 منفرد بشكؿ الطبلب بتقييـ ييتـ المجموعات، وأف بيف التجوؿ و االنتقاؿ خبلؿ مف الطبلب متابعة
 .إنجازه لمستوى وفقاً 

 خبلؿ مف متعددة نظر وجيات مف الموضوع تتيح الفرصة لدراسة- مميزاتيا أنيا:  ومن 
 عف لمطبلب لمتعارؼ كبيرة فرصة توفر -. المجموعات في تمؾ األدوار اإلقراف وتبادؿ تعميـ

 وميارات المختمفة اآلراء وتقبؿ فريؽ في عمؿجتماعية كالاال مياراتال قرب،وتنمية الكثير مف
 في القرار مف خبلؿ المشاركة اتخاذتساعد عمي تنمية بعض الميارات ك- وحؿ الخبلفات التفاوض
 المعمـ المجموعات تشكؿ مرونة تساعد–االنضماـ لمجموعة دوف األخرى.و  وترتيبو المكاف تنسيؽ
 (15، 1022 )بشارات، .المختمفة موعاتالمج في الطبلب سموؾ مبلحظة في
 
  Tiered Activities المتدرجة: األنشطة - 1

 ويدرسوف المستوي ألتحصيمي في مختمفيف طبلب وجود عند اإلستراتيجية ىذه تستخدـ 
 عمى الطبلب جميع يركز لكي التكاليؼ المتدرجةة و األنشط والميارات، حيث ُيستخدـ المفاىيـ نفس
 والنيايات التجريد، الصعوبة، في تختمؼ مستويات وفؽ ولكف األساسية المياراتو  المعارؼ نفس
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 درجات ذات وصوؿ منافذبدايات و توفير  مع ولكف الطبلب لجميع بالنسبة واحد فالنشاط المفتوحة،
، وقد تصمـ ىذه يناسبو الذي التحدي طالب كؿ الصعوبة تضمف ثبلث مستويات ليجد مف متفاوتة

  عمي العمميات البلزمة ألداء النشاط أو توافر أدوات ومصادر التعمـ.األنشطة بناءًا 
 
 Learning Contracts : التعمم بالتعاقد  -3

 مف تعمميـ، مسئولية تحمؿ فعميًا في إشراكاً  الطبلب إشراؾ تعتمد عمىإستراتيجية ىي  
بالتعاقد  التعمـ ويعتبروذلؾ بمساعدة المعمـ، معينة  زمنية فترة في يتعممونو سوؼ ما كـ تحديد حيث
، ويحرر بو وثيقة مكتوبة يوضح فييا أبعاد االتفاؽ بدقة والطالب المعمـ بيف عميو التفاوض يتـ اتفاقاً 

 .بحيث يمتـز الطرفاف بعناصر ىذا االتفاؽ في أثناء المرور بالخبرة التعميمية
 "األىداؼ التعميمية"،لمطبلب مقنع بشكؿ العممية ىذه مف الغرض ببساطو يتضمف العقد 
 أسموب عمى أيضا ويتفؽ يمارسونيا، سوؼ التي األنشطة وطبيعة التعميمية، المصادر بو ويتضح
 .وتوقيتو التقييـ

 الموضوع عف كافية معمومات لدييـ الطبلب عندما يكوف مع التعمـ عقود يستخدـ ما غالباً  
ككؿ  لمفصؿ وموضوعاتيا وأىدافيا التدريسية الوحدة يقدـ أف وعمي المعمـ ،دراستو في بيدؼ التعمؽ
 الربط ويمكف، العقود معيـ فيوقع بمفردىـ دراستيا يودوف التي الموضوعات اختيار حرية ثـ يعطييـ

 فيو المطموبة والمياـ العقد مستوى يتدرج متدرجة بحيث واألنشطة التعمـ بالتعاقد إستراتيجيتي بيف
فقد يكوف التعاقد بيف المعمـ والفصؿ كمو أو بينو وبيف مجموعة صغيرة مف  آلخر، طالب مف

 الفصؿ أو يكوف التعاقد فردي لكؿ طالب.
 :تمر اإلستراتيجية بمراحؿ ثبلثة يمكف إيجازىا عمى النحو التالي

 وفييا يدرؾ المتعمموف الصورة العامة لما سيدرسونو وما ىو مطموب   مرحمة االندماج
القياـ بو، ويعني ذلؾ أف يدرؾ المتعمـ األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا، وتتضمف ىذه منيـ تعممو و 

 .المرحمة تفاوضًا بيف المتعمميف بعضيا بعضاً 
 وفييا يستكشؼ المتعمموف المسار الذي سيتحركوف فيو عبر   مرحمة االستكشاف

الكتاب  الموضوعات والمكونات الفرعية، كما يتعرفوف مصادر التعمـ المستيدفة مثؿ:
، ويحددوف الخطوات وبدائميا التي يمكف …المقرر،األقراص المدمجة، النت، أو التجارب المعممية

 .أف يسيروا فييا إلنجاز المتوقع منيـ
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 وفييا يتأكد المتعمـ مف بموغو النتائج المستيدفة وأنو تعمـ ما ىو متوقع منو،   مرحمة التأمل
ا يتجاوز ذلؾ إلى تعرؼ تحديات جديدة يثيرىا لما تعممو؛ وأف يعي جوانب االستفادة مما تعممو، كم

 ”ماذا بعد“ فتنمو لديو الدافعية الذاتية لمتعمـ المستمر لترسيخ مبدأ
  :ويتسم التعمم بالتعاقد بعدة خصائص 
  حيث يتحمؿ فييا الطالب أعباء تعممو، وتمزمو بتحقيؽ األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا. :*اإللزامية
تحدد مبلمح عمؿ وأدوار كؿ مف الطالب والمعمـ في سبيؿ تحقيؽ األىداؼ  :األدوار*وضوح 

 المنشودة، وىو ما يتضح بدقة مف خبلؿ العقد المبـر بيف الطرفيف.
تعتمد عمى إطبلؽ حرية الطالب في اختيار ما يراه مناسًبا  :*تنوع مصادر التعمم وطرقو وأساليبو
ـ وطرائؽ التدريس لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المرجوة، وذلؾ لو مف مصادر التعمـ وأساليب التعم

 .ضروري إلتاحة بدائؿ أماـ الطالب لبلختيار والتفاوض حوليا
قد ال يكوف ، حيث إف ىدفيا تحقيؽ أىداؼ التعمـ ومراعاة مصمحة الطالب، وقدراتو :*المرونة

صيغة تتيح أمامو حرية تغيير الطالب لديو الوعي الكامؿ بمصادر التعمـ وخصائصيا، لذا فيذه ال
رشاد مف المعمـ  .البدائؿ التي يختارىا لتعممو في مرونة تسمح لو بتحقيؽ األىداؼ، وذلؾ بتوجيو وا 

 Problem -Based Learning المشكالت: القائم عمى التعمم -4
 ىو إستراتيجية تقـو عمي تحويؿ ىدؼ الدرس إلى مشكمة معينة تستدعي اكتشافيا بالدرجة األولى،

يجاد الحؿ المناسب ليا  تشمؿ عمميتاف أساسيتاف ومتكاممتيف سيما: ؛ فيي ومف ثـ فيميا وتحميميا وا 
  تنظيـ المحتوي حوؿ مشكمة ما بحيث يتـ دمج الطبلب كطرؼ أساسي في المشكمة مع مراعاة

 خصائصيـ واحتياجاتيـ..
 ى حيث يقوموف بتحديد المشكمة بناء إستراتيجية تعميمية تمكف الطبلب مف التعمـ المترابط ذي المعن

وتعريفيا، ويتعمموف كؿ ما يجب معرفتو حوؿ المشكمة مف خبلؿ البحث واالستقصاء لموصوؿ 
 لمحؿ.

و يفضؿ أال يحدد المعمـ لمطبلب المعمومات التي يحتاجونيا في تعمميـ، فعمي الطبلب تحديد ما 
ة المناسبة، ويعودوف إلى المعمـ يحتاجوف فيمو وأف يتعمموا كيفية استخداـ المصادر التعميمي

الدعـ والتوجيو وبناء الثقة لدى الطبلب لطرح أفكارىـ دوف  تقديـ المعمـ لبلستشارة فقط، ودور
 .خجؿ
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 :Role Play لعب األدوار -5
مشكمة محددة مف قبؿ بعض  يعرؼ بأنيا " طريقة تعميمية تقـو عمى تمثيؿ موقؼ يمثؿ   

الطمبة الممثموف لشخصيات الموقؼ وأحداثو ويؤدوف  وخبلؿ التمثيؿ يتقمصالطمبة وبتوجيو المعمـ، 
يشاىد الطمبة اآلخروف ويبلحظوف المواقؼ الممثمة وينقدونيا، وبعد  أدوارىـ بفاعمية، في حيف

وتعتبر ىذه الطريقة " مف التمثيؿ ينظـ المعمـ مناقشة موجية يشارؾ فييا المتعمموف جميعاً  االنتياء
ؿ في مساعدة المتعمميف عمي فيـ أنفسيـ وفيـ اآلخريف،وكذلؾ العديد مف القيـ ذات أثر فعا

 االجتماعية، وىي تتميز كذالؾ بأنيا تخمؽ في الفصؿ تفاعبل أكثر إيجابية وفعالية .
 لتطبيق أسموب لعب األدوار عدة مستويات نوضحيا كما يمي:

 إحدى الشخصيات التي يدرسيا حيث يسأؿ المدرس المتعمـ أف يتخيؿ نفسو  :المستوي األول
ويعبر عف إحساس ىذه الشخصية في موقؼ مف المواقؼ كما يتوقعو ىو إف إتاحة ىذه الفرصة 
التي يضع التمميذ نفسو مكاف إحدى ىذه الشخصيات ويعبر عف أحاسيسيا مف وجية نظرة تبعث 

 الحياة في ىذه الشخصيات وتزيد مف حيوية الموقؼ التعميمي .
 أف يقـو المتعمميف بتمثيؿ موقؼ تاريخي أو اجتماعي أو عممي يدرسونو ،  ي:المستوى الثان

 حيث توزع األدوار عمى التبلميذ وتعطى ليـ فترة استعداد ثـ يؤدوف المشيد أماـ زمبلئيـ .
 ىو قياـ المتعمميف بتمثيؿ مشيد يعبر عف حياة أفراد أو أسر في مجتمعات  :المستوى الثالث

 مختمفة.
 :يا في النقاط التاليةخطواتويمكن تمخيص 

 حدد اليدؼ والمدة الزمنية التي سيستغرقيا لعب األدوار . (ٔ
 حدد المواد والخامات والوسائؿ / المبلبس المطموبة . (ٕ
 أعط المتعمميف الوقت الكافي لممارسة لعب األدوار حسب طبيعة كؿ موقؼ.  (ٖ
 .دع المتعمميف يعبروف عف أنفسيـ بتمقائية شديدة   (ٗ
 أعط تغذية راجعة وشجع المتعمميف واسمح ليـ بإبداء الرأي في الموقؼ الذي قاموا بتمثيمو.  (٘
 .واصؿ الدرس واربط ىذا النشاط بما يميو مف أنشطة حسب خطة الدرس  (ٙ
 الذىني العصف -6



( م2017 ديسمبر –شر اعال ددالع – الخامسة السنة )  
 

  

العريشجامعة  –مجلة كلية التربية   44 

 

 يعصؼ فالعقؿ لممشكمة، النشط التصدي في العقؿ استخداـ الذىني: بالعصؼ يقصد 
 استثارة عمى ىذه اإلستراتيجيةوتعتمد ، مناسبة الحموؿ إلى لموصوؿ والتمحيص بالفحص بالمشكمة
 زمبلئو. ألفكار محفز طالب كؿ ويعتبر الثقافية، خمفيتيـ مف انطبلقا الطبلب أفكار

  : لئلستراتيجية وذلؾ عبر المراحؿ الثبلث
 وشرح بعض الحقائؽ عنيا، حيث يقـو المعمـ بتقديـ المشكمة وتوضيح أبعادىا  المشكمة: تحديد

 المترتبة، ماذا يحدث لو  النتائج يهنمط:ما عمى تساؤالت ثـ بمورة المشكمة في مجموعة
 الخطوة ذهه وتعتبر ا:هبمورت تمت التي المشكمة عبارات مف أكثر أو األفكار لواحدة توليد 
 الخطوة ىذه وتتـ األفكار مف حر فيض إثارة اهخبلؿ مف يتـ حيث الذىني العصؼ لجمسة مةهـ
 مايمي: مراعاة مع
 .تنشيطية جمسة عقد -
 بكؿ والترحيب التفكير حرية األفكار، عمى الحكـ الذىني: تأجيؿ لمعصؼ األربعة المبادئ عرض-

 والبناء عمييا. اآلخريف أفكار مف االستفادة تكف، االىتماـ بالكـ قبؿ الكيؼ، ميما األفكار
 .لممشكمة مقترحة ا كالحموؿهوعرض األفكار جميع تدويف-
 لدييـ. ممؿ أو إحباط األفكار وتجنب أف يحدث الطبلب لتحفيز إثارة-
 المرونة معايير ضوء ا فيهإلي التوصؿ تـ التي األفكار تقويـ الحؿ: وذلؾ مف خبلؿ إيجاد 

 واألصالة
األفكار، ثـ تمخيص األفكار القابمة لمتطبيؽ كحؿ  ـهوأ أبرز النتقاء التكرار وعدـ والوضوح
 لممشكمة.

 
 :Think , Pair , Share شارك زاوج، فكر، -7

  :أسس تقـو ىذه اإلستراتيجية عمي ثبلث 
مرتبط بالدرس/  سؤاؿ مفتوح"، ويحدد "قد يكوف مرحمة التفكير: وفييا يطرح المعمـ سؤاال  -أ 

الفصؿ أو ًا يفكر كؿ منيـ بمفرده )دقيقة أو اثنتيف( وال يسمح ليـ بالتجوؿ في عينوقتا م لمطبلب
 . الكبلـ أثناء التفكير

فترة المزاوجة: ويتـ خبلليا تقسيـ الفصؿ إلى أزواج يناقشوف ما فكروا فيو وتدويف إجابة واحدة  -ب
 دقائؽ( ٖلممجموعة )ال تتجاوز المزاوجة 



( م2017 ديسمبر –شر اعال ددالع – الخامسة السنة )  
 

  

العريشجامعة  –مجلة كلية التربية   45 

 

مجموعة ليمثميا في اإلجابة كؿ مرحمة المشاركة: حيث يختار المعمـ احد الطبلب عشوائيا مف  -ج
مشاركة جميع المجموعات. وذلؾ يشعر كؿ طالب بأنو عرضة لمسؤاؿ ، ويحرص عمي السؤاؿ عف

 ونظًرا لحصوؿ الطبلب عمى الوقت الكافي لمتفكير في اإلجابة، ثـ المشاركة مع زميؿ . مف المعمـ
ثـ   ومف مميزاتيا: إمكانية تطبيقيا بأي عدد مف الطبلب، تمنح الطالب وقتا لمتفكير بمفرده 
ع عمى وجية نظر مختمفة مع احد زمبلئو مما ييسر عممية المشاركة مع مجموعة أكبر، االطبل

تعمؿ عمى تصحيح التصورات الخاطئة مف خبلؿ مناقشة الطبلب ألفكار جديدة، تنمى التحصيؿ 
 وتساعد عمي بقاء اثر التعمـ لفترة أطوؿ. 

 سادسًا دور المعمم والمتعمم في التدريس المتمايز:
 وأىمية عمميات كمية في التقميدي التدريس عف المتمايز التدريس في المعمـ دور يختمؼ 

، وآخروف )كوثر كوجؾبيا، وىذا ما يوضحو كؿ مف:  يقـو التي التخطيط والتنفيذ والتقويـ
ٕٓٓٛ ،ٗ٘ ،)(Heacox, 2001, 11)  :حيث يقـو المعمـ بػ 
القوؿ أف ما يقوـ بو المعمـ تصميـ وتخطيط ومتابعة عممية التعمـ داخؿ الفصؿ ويمكف  .2

 خارج الفصؿ أكثر مما يقوـ بو داخمو.
المناسبة  األدوات تعمـ  سواء بإعداد وأنماط وميوؿ قدرات طبلبو مفتعَّرؼ احتياجات  .ٕ

 .منيا المتوافر لذلؾ أو باستخداـ
الطبلب بوضع خطة عامة  حتياجاتال االستجابةاإلعداد لتنفيذ التدريس المتمايز محاواًل  .ٖ

 لممقرر الدراسي، ثـ لموحدات التدريسية وتخطيط الدروس أوؿ بأوؿ.
 بيا: عميو القياـ يتوجب رئيسية مسئوليات ثبلث خبلؿ مف المتمايز لمتدريس الميسر دور .ٗ

فكرة مبسطة عف التدريس المتمايز واجراءاتو حتى يشعر الطبلب بأنيـ  وصؼ وىي
دارة وتنظيـ ـ،التعممشاركوف في عممية   .مرف بشكؿ الوقت واستخداـ الطبلب،الفصؿ و  وا 

 الموقؼ ولطبيعة طبلبو وفقًا الحتياجاتيـ مع أو المعمميف المتعاوف سواء مع زمبلئو دور .٘
 التعميمي

تقييـ أداء وانجازات كؿ طالب حتى يتعرؼ عمى نقاط القوة لدعميا ومواطف الضعؼ  .ٙ
 لعبلجيا.

 القيام بيا ىي: وعمي يجب التي األدوار من العديد وبالنسبة لممتعمم فيناك
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 الوعي بفكرة التدريس المتمايز وأىميتو و أجراءتو -ٔ
المشاركة االيجابية لمتعرؼ عمي:أنماط تعممو، وأنواع ذكاءاتو، ميولو واىتماماتو  -ٕ

 واستعداداتو.
لموصوؿ إلى المادة  االستجابة لفكرة التنويع وتعدد األنشطة والتقويـ، وتنفيذ التدريبات -ٖ

 سواء بالعمؿ بمفرده أو مع مجموعة أو مع الفصؿ كمو. واإلتقاف البلـز
 طرح التساؤالت والمبادرة بيا حسب الحاجة ليا.يالمساعدة و يطمب تعممو مسئوؿ عف  -ٗ
 

  Social Responsibility   االجتماعية المحور األول: المسئولية
 االجتماعية: أواًل المقصود بالمسئولية

مف خبلؿ االطبلع عمي األدبيات التربوية الميتمة بالمسئولية االجتماعية لدي  
؛ حيث االجتماعية المسئولية تعريفاتاألفراد وخاصة المتعمميف الحظت الباحثة تعدد وتنوع 

أف كؿ مف تمؾ التعريفات تركز عمي زاوية أو أكثر مف زوايا المسئولية االجتماعية حسب 
 خصص وحسب مجتمع الدراسة، وفيما يمي عرضًا لبعض تمؾ التعريفات:مجاؿ الت

 
 بأنيا -االجتماعية المسئولية أبرز مف كتب في- (ٖ٘:ٔ، ٖٜٜٔعثماف، )سيد يعرفيا ىي كما-
فيو، أي أنيا  يعيش الذي المجتمع أو إلييا ينتمي التي الجماعة عف ذاتو أماـ الفرد مسئولية"

أخبلقية؛ فييا مف األخبلؽ ما فييا مف الواجب الممـز داخميًا إال أنو مسئولية ذاتية ومسئولية 
 إلزاـ داخمي خاص بأفعاؿ ذات طبيعة اجتماعية أو يغمب عمييا التأثير االجتماعي"

 مع لممشاركة يدفعو الفرد لدى مكتسب استعداد بأنيا:  (ٕٔ،ٜٜٙٔ،حميدة إماـ ) ويعرفيا-
 تقبؿ ليا أو يتعرضوف التي حؿ المشكبلت في والمساىمة بو يقوموف عمؿ أي في اآلخريف
لبلنسجاـ مع البيئة التي  في تنفيذه المشاركة عمى والعمؿ لو الجماعة أقرتو الذي الدور

في معجـ المصطمحات  (ٕٗٔ، ٖٕٓٓالمقاني وعمي الجمؿ،  )حسيفوىذا ما أورده  يعيش فييا
 التربوية. 
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 النفس يعرفيا وعمـ الفمسفة أف قاموس (ٕٔ٘-ٕٓ٘، ٜٜٜٔفاطمة أحمد، (في حيف تشير -
 في تأثير ولو الجماعة نحو تطوعيا سموكو بضرورة معرفي بأساس المرتبط الفرد وعي بأنيا:
 أمر تبعة أنيا: عمى االجتماعية العمـو معجـ يعرفيا، بينما التالي األحداث مجرى تحديد
 .والواجبات الحقوؽ االجتماعية مفيـو المسئولية ويتضمف وواجبات شروط وليا
 عنو يعبر الجماعة، نحو الذات أماـ أخبلقي التزاـ بأنيا:  ( ٜ، ٕٔٓٓ)نبيؿ موسي،  ويعرفيا-
 لتاريخ فيمو خبلؿ ومف وتعقبًل، وتوحداً  وتعاطفاً  مسايرة بجماعتو الفرد اىتماـ خبلؿ مف

 يمميو ما عمؿ في المشاركة ألفعالو، وما يتطمبو مف ولممغزى الجماعة ومستقبؿ وحاضر
 مشكبلتيا وحؿ حاجاتيا إشباع في الجماعة تساعد أعماؿ مف الفيـ يتطمبو وما االىتماـ
 ."أىدافيا إلى والوصوؿ

 ويقتنع الخاص سموكو مسئولية يتحمؿ الفرد بأف ذاتي : شعور(٘ٗ، ٕٕٓٓ )ممتاز الشايب،-
 عف تعبر والمسئولية تردد، أو تقاعس دوف جتماعيةاال الحياة في لدورهِ  ويتحمس يفعؿ بما

يحقؽ  كفرد بنصيبو لمقياـ استعداد عمى ويكوف المسئولية يتحمؿ الذي لمفرد النفسي النضج
 المجتمع مصمحة

 معيـ يعيش ومف نفسو، تجاه االجتماعي بواجبو الفرد شعور : )ٕٕٔٓالزبوف  عقمة ) أحمد-
 بنتائج باإلقرار استعداده بمقدار تتحدد االجتماعية الفرد ومسئولية مجتمعو، أبناء مف

 لما الفرد إدراؾ دوف االجتماعية لممسئولية معنى فبل إلييا ينتمي التي جماعتو تجاه تصرفاتو
 )نتائج مف أعمالو عمى يترتب

إال أنيا أبزت عنصر المشاركة، حيث عرفت  ( ٕٚٓٓ)مني العامري،  واتفقت معيـ -
، عز ا نحو بواجباتو االلتزاـ عمى الفرد قدرةبأنيا:  االجتماعية المسئولية  ذاتو نحو ثـ وجؿَّ
 تجاه والفعالة اإليجابية المشاركة مف قدر أكبر تحقيؽ وبالتالي معيا، يعيش التي والجماعة

باإلضافة لذلؾ عنصر الفيـ فعرفيا بأنيا:  (ٚٓٔ، ٕٚٓٓ)عمي الجمؿ، ، وأبرز تمعالمج أفراد
 فيو يعيش الذي المجتمعه نفسو )حواسو، عقمو، قمبو، جسمو( وتجاه إدراؾ الفرد مسئوليتو تجا

وذلؾ مف خبلؿ ارتباطو بو والتفاعؿ مع مشكبلتو وقضاياه وفيـ نظمو وعاداتو وتقاليده 
  وقيمو وتاريخو ومشاركتو في حؿ قضاياه ومشكبلتو والوصوؿ بو إلي أىدافو.
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االجتماعي لممسئولية مثؿ دراسة كؿ وىناؾ بعض الدراسات التي ركزت عمي الدور  
 مف:
ا   الفرد اىتماـ مدى " بأنيا عرفتيا التي (ٕٓٔ، ٕٔٔٓووليد ىياجنة،  )حاـز المومني-  لدوره اركودو 

 مف الدور ىذا عمى يترتب لما وتحممو فيو، يعيش الذي المحيط وتجاه نفسو اتجاه االجتماعي
 حؿ في والمساىمة عمؿ مف بو يقوموف فيما اآلخريف لمشاركة يدفعو والذي تبعات،

أداء الفرد ألدواره االجتماعية المتعددة  (:ٔٗ٘، ٕٕٔٓ)ندي عبد باقر، عرفتيا  ."مشكبلتيـ
حساسو باالنتماء لمجماعة ولقيميا وتقاليدىا، وتحمؿ األعباء  وواجباتو والسيطرة عمي ذاتو وا 

 والضغوط النفسية" 
فطري لقياـ الفرد بما يوكؿ إليو مف واجبات في  استعداد (: ٜٗ-ٖٜ، ٖٕٔٓ)عايدة ذيب، -

مواقؼ مختمفة مع الجماعة، و حرص الفرد عمي التفاعؿ والمشاركة فيما يدور او يجري في 
محيطة أو مجتمعو مف ظروؼ أو أحداث أو تغيرات، وذلؾ بتمقائية ومبادأة في إطار مف 

 اإلقباؿ عمي الحياة.
 لمغرب فتختمؼ شيئًا ما فمثبلً:أما المسئولية االجتماعية بالنسبة 

 انتظار غير مف لآلخريف المساعدة إلبداء كيميث بأنيا: الميؿ و يعرفيا كؿ مف  بيركويتز-
 عمي عكس ما (Berkowitz&Kemeth,1988,p.170) شخصية  منافع أية عمى الحصوؿ

مي مف كونيا تقوـ ع (Hamilton& Flanagan,2007: 445)يشير إليو ىاممتوف وفبلناجاف 
دراكو الجماعة تجاه بااللتزاـ الفرد شعور" المنفعة المتبادلة فيعرفانيا بأنيا  المتبادلة لممنفعة وا 

 ."العامة المصمحة لتحقيؽ والسعي اآلخريف مع
 
، (ٕٔ،ٜٜٙٔ،حميدة إماـ مع ) ( Hersh & Geary, 2005: 6) وجيري ىيرش في حيف يختمؼ-

 استعداد :في كوف ىذا االستعداد مكتسب فيعتبرونيا( ٕٗٔ، ٖٕٓٓالمقاني وعمي الجمؿ،  )حسيف
 يعيش الذي المجتمع ضمف الشخصي بجيده بالتزاماتو القياـ عمى نفسو الفرد فيو يمـز فطري
 . فيو
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 حوؿ الفرد لدي  االيجابية االتجاىات بأنيا(  Cankaya, 2010: 18)كانكايا  ويعرفيا-
 . فيو يعيش الذي المجتمع
  من العرض السابق لمتعريف المسئولية االجتماعية:ما يمكن استخالصو 

دراؾ،  -االجتماعية: استعداد )فطريتعددت وجيات النظر في كوف المسئولية - مكتسب(، وعي وا 
االجتماعية المسئولية ميوؿ واتجاىات، التزاـ أخبلقي، قدرات واىتمامات، وترجح الباحثة أف تكوف 

تتمثؿ في ممارسة الفرد لتصرفات تؤدي بو إلى إشباع ميارة اجتماعية تتضمف كؿ ذلؾ؛ حيث 
 .حاجاتو مع عدـ حرماف اآلخريف مف فرص إشباع حاجاتيـ وتقبمو لنتائج ىذه التصرفات

وعمي الرغـ مف أف ىناؾ شبة إجماع عمي كونيا التزاـ ذاتي لمفرد إال البعض أختمؼ في كوف -
حيث تشكؿ ما يسمي بعمميتي الضبط والقير مصدر اإللزاـ خارجي يخضع لعادات وتقاليد المجتمع 

االجتماعي، وتؤيد الباحثة سمطة المجتمع بما يتضمنو مف عادات وثقافات وديانات في تشكيؿ 
المسئولية االجتماعية مثميا مثؿ القيـ عامة، حيث إف تقدير بعض السموكيات قد يختمؼ مف مجتمع 

سمطة/ صورة المجتمع منعكسة في ذاتو،  آلخر مما يؤثر في الوازع الداخمي لدي الفرد فتصبح
وبناءًا  عمية يكوف مصدر اإللزاـ في المسئولية ثنائي: داخمي نابع مف الذات باإلضافة لكونو 

 خارجي خاضع لممجتمع. 
ال تتنافي إطبلقا مع  -مسئولية الفرد عف نفسو: حواسو،عقمو، قمبو، جسمو-أف المسئولية الذاتية -

ؿ عمي العكس فيي أحد المستويات التي تقاس مف خبلليا المسئولية المسئولية االجتماعية ب
االجتماعية، وىذا يعني أف ليس ىناؾ انعداـ في المسئولية الذاتية يقابمو اكتماؿ في المسئولية 
االجتماعية ولكنيا أشبة بخط متصؿ فكمما ازداد ما لدي الفرد مف إيثار وتضحية أقترب أكثر 

بالتالي فكبلىما يوجد بنسب متدرجة يحكميما ما يسمي بالمسئولية لممسئولية االجتماعية، و 
 األخبلقية.

المسئولية االجتماعية تضمف بالضرورة اإللزاـ والجزاء واالختيار بمعني: القاعدة األساسية لوجود -
ذا  -سواء كاف إلزاـ داخمي أو خارجي-المسئولية ىي اإللزاـ ويتطمب ذلؾ اإللزاـ  توفر المعرفة، وا 

نت المسئولية ىي نتيجة لئللزاـ فإف الجزاء ىو نتيجة لممسئولية فكبلىما متبلزماف فبل معني كا
لممسئولية بدوف جزاء سواء كاف ىذا الجزاء إليي أو أخبلقي أو حتي قانوني، ويرتبط الجزاء 

بداد بالحقوؽ والواجبات، وكذلؾ البد مف توفُّر حرية االختيار فالمسئولية بدوف اختيار تعتبر است
 وعبودية. 
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 :االجتماعية المسئولية ثانيًا عناصر -
-ٕٔ، ٖٜٜٔ) سيد عثماف، كما أوردىا  عناصر ثبلثة مف االجتماعية المسئولية تتكوف 

والفيـ، والمشاركة، وأتفؽ معو أغمب الباحثوف مف بعده  االىتماـ،  بالترتيب كالتالي:( ٘ٔ
، ٕ٘ٔٓ)ابراىيـ بف داخؿ المطيري،  (،  ٖٗ-ٔٗ، ٖٕٔٓالحارثي،  سمطاف  عبد فاطمة)مثؿ: 
ٜٔ-ٕٔ) 
 -الفرد إلييا ينتمي التي- بالجماعة العاطفي االرتباط ويقصد بو :العنصر األول االىتمام-
عمييا مف  والخوؼ أىدافيا، وتحقيؽ وتماسكيا تقدميا عمى الذي يدفعو إلي الحرصو 

 :ىي متدرجةمستويات  أربعة الضعؼ والتفكؾ واالىتماـ يتضمف
 فييبالجماعة،  االىتماـ صور أبسط ويمثؿ الجماعة: مع األوؿ االنفعاؿ المستوى

 الفرد حيث يساير ذاتي إدراؾ اختيار أو أو قصد دوف الجماعة في يجري بما عضوي ارتباط
 جماعتو مف فرح أو حزف او توتر وما شابو.  ليا تتعرض التي االنفعالية الحاالت

 حيث إرادية بصورة الجماعة مع التعاطؼ وىو :بالجماعة الثاني االنفعاؿ المستوى
 .بالجماعة انفعالو أثناء ذاتو الفرد يدرؾ

يربطيما  واحد شيء والجماعة أنو الفرد وشعور: الجماعة مع التوحد  الثالث المستوى
 خيرًا كاف أو شرًا.  نفس المصير
العقمي  وتصوره الفرد فكر في الجماعة تنطبع حيث :الجماعة تعقؿ  الرابع المستوى

 منيج المتفكر الذي يقوـ عمى االىتماـ ويولييا ضعؼ وتفكؾ، أو وتماسؾقوة  مف فييا بما
 أعمى ونظميا وىو مؤسساتيا وسير في دراسة مشكبلت الجماعة ومصيرىا موضوعي
 العقؿ. بنمو المرتبط بالجماعة االىتماـ مستويات

وعي الفرد باألمور التي تمر بيا الجماعة التي ينتمي إلييا أي  الفيم: الثاني العنصر-
دراكو لمقيمة االجتماعية لسموكو والعمؿ عمي تغميب المصمحة العامة عف المصمحة  وا 

 شقيف: إلى الشخصية، وىو بذلؾ ينقسـ
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 الذي االجتماعي لمواقع العاـ اإلدراؾ مف وىو نوع  :لمجماعة الفرد فيـ  األوؿ-
 وحاضرىا ماضييا -العمـ بتاريخ الجماعة مناسب مف قدر يكوف لديو  أف الفرد، أي يعيشو
 .وتوجياتيا وقيميا وعاداتيا ومؤسساتيا -مستقبميا وتصور
 وتصرفاتو أفعالو آلثار الفرد إدراؾوىو  لسموكو: االجتماعي لممغزى الفرد فيـ الثاني-
 وقراراتو

 االىتماـ يمميو ما عمؿ في اآلخريف مع الفرد اشتراؾ وتعني :العنصر الثالث المشاركة -
 أىدافيا وحؿ حاجتيا وتحقيؽ إشباع عمى الجماعة تساعد أعماؿٍ  الفيـ مف يتطمبو وما

 :ىي جوانب ثبلثة ليا ، ومشكبلتيا
 بيا يرتبط وما االجتماعية أدوار بو مف لما يقـو الفرد أي تقبؿ األوؿ التقبؿ: الجانب-

نتيجة عدـ  الصراعب لتجنب الشعور ضرورياً  التقبؿ ىذاويعتبر  وتوقعات، وتبعات سموؾ مف
 تقبمو لدور معيف أو شعوره باف ىذا الدور ال ببلئمو.

 وىي أداء الفرد لدوره الذي تمميو عميو الجماعة، أيالمنفذة: الثاني المشاركة الجانب
نجاز لتنفيذ الجماعة مع المشترؾ الفعمي العمؿ  الجماعة عميو تتفؽ ما وا 

 الجماعة أعماؿ تقويـ إلى تيدؼ موجية : وىيالمقومة الثالث المشاركة الجانب
نجازاتيا، وقد ًما منّفًذا يكوف الفرد وا  واحد، وتحتاج الجماعة إلي النقد البناء  وقت في ومقوِّ

 بنفس القدر لحاجاتيا لمعمؿ التنفيذي.
 ( عنصريف إلي العناصر السابقة ىما:ٜٕ-ٕٙ، ٜٜٙٔوأضاؼ )إماـ حميدة، 

: ولعؿ أبرز ما في ىذا العنصر باإلضافة لمتعاوف مع اآلخريف في أي عمؿ يسند التعاون- 
إلي الفرد ىو: تفضيؿ الفرد العمؿ الجماعي عف العمؿ الفردي، وتنازؿ الفرد عف بعض 

 حقوقو في سبيؿ إسعاد اآلخريف.
رات وأداء عممو وأبرز ما جاء فيو ىو إلزاـ الفرد بكؿ ما تمميو الجماعة مف قرا االلتزام: -

 دوف رقيب وتقديـ األعذار إذا قصر في ذلؾ وتقبؿ محاسبة الجماعة لو
 

 :ما يمكن استخالصو من العرض السابق لعناصر المسئولية االجتماعية 
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والمشاركة، فاالىتماـ  الثبلثة:االىتماـ،والفيـ، االجتماعية المسئولية تتدرج عناصر- 
االجتماعية ومف خبللو يتشكؿ العنصر الثاني وىو الفيـ ىو أبسط وأوؿ عناصر المسئولية 

وال تحدث المشاركة إال بوجود العنصريف االىتماـ والفيـ ومع ذلؾ فيناؾ بعض الدراسات 
، ٕٛٓٓالتي تعيد ترتيب تمؾ العناصر لتبدأ بالفيـ ثـ االىتماـ والمشاركة ) جميؿ قاسـ، 

سيد عثماف فاالىتماـ يسبؽ الفيـ وال يحاوؿ ( وتؤيد الباحثة الترتيب األوؿ الذي أورده ٛٔ
الفرد أف يفيـ واقع الجماعة والمغزى االجتماعي لسموكو إال إذا كاف ميتمًا بالجماعة التي 

 ينتمي إلييا.
الثبلثة عبلقة ترابط وتكامؿ، فيي  االجتماعية العبلقة بيف عناصر المسئولية- 
 وكذلؾ  الفيـ إلى الفرد يدفع االىتماـف  ويقويو؛ اآلخر ينمي منيا عنصر كؿ ألفّ  مترابطة

 في حيف أف المشاركة تتطمب االىتماـ بيا اىتمامو مف يزيد لمجماعة الفرد فيـ
 المسئولية وتتماسؾ عناصر تترابط وىكذا . الفيـ وتعمؽ مف االىتماـ تزيد والفيـ،والمشاركة

تحقؽ لدي الفرد بغياب أحد االجتماعية. وىي أيضًا متكاممة ألف المسئولية االجتماعية ال ت
تمؾ العناصر الثبلثة، فإذا حدثت المشاركة دوف فيـ واىتماـ يخؿ ذلؾ بمسئولية الفرد 

 االجتماعية التي مف المفترض أنيا تتطمب المعرفة.
رغـ أف ىناؾ بعض الدراسات التي أضافت عناصر أخري لممسئولية االجتماعية - 

-ٕٙ، ٜٜٙٔ)إماـ حميدة، ، التعاوف وااللتزاـ (ٛٔ، ٕٛٓٓ)جميؿ قاسـ، كالواجبات االجتماعية 
إال أف تمؾ العناصر قد نجدىا في عنصر أو أكثر مف العناصر الثبلثة فالواجبات  (،ٜٕ

االجتماعية نجدىا في كؿ عنصر مف العناصر الثبلثة مثؿ: )التوحد مع الجماعة وتعقؿ 
لتنفيذية(، وىكذا عنصر التعاوف الجماعة، وفيـ المغزى االجتماعي لسموكو، والمشاركة ا

 نجده ضمنيًا في المشاركة، وااللتزاـ موجود صراحة في الفيـ وضمنيًا في المشاركة.
 ثالثًا المسئولية االجتماعية في اإلسالم:

المسئولية في اإلسبلـ بصفة عامة ىي مسألة تكميؼ مف ا عز وجؿ لعباده، وحدد  
فيي تشمؿ جميع قؿ، والبموغ، والمقدرة، وبالتالي اإلسبلـ ليذا التكميؼ شروط ىي:  الع

 شروط بعض مكمؼ الفتقاده غير يكوف أف إال أحدٌ  ال ُيعفي مف المسئوليةالمسمميف و 
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، وتشمؿ المسئولية في اإلسبلـ كؿ قوؿ أو عمؿ ويتعدي األمر ذلؾ ليشمؿ حتي التكميؼ
ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم وا ن تبدوا "النوايا وما تخفي الصدور، فقد قاؿ ا عز وجؿ 

 تشتمؿ مسئولية الفرد أماـ ا عف: نفسو  اإلسبلـ في والمسئولية (،ٕٗٛ)البقرة، " بو اهلل
" فوربؾ لنسألنيـ بؿ والعالـ أجمع؛ فقد قاؿ عز وجؿ  سبلميةاإل واألمة والمجتمع والجماعة

 (ٖٜ، ٕٜ)الحجر:  أجمعيف عما كانوا يعمموف"
 

عامة، فمقد أىتـ ديننا  بصفة المسئولية مف جزء ىي االجتماعية المسئوليةوحيث أف  
مسئولية الفرد و الحنيؼ بالمسئولية االجتماعية وكمؼ بيا كؿ مسمـ، وبرز في اإلسبلـ 

؛ فالفرد مسئوؿ عف نفسو وعممو وعف الجماعة، وكذلؾ الجماعة المسممة مسئولية الجماعة
الحارثي،  سمطاف  عبد فاطمة)اعة أعماليا وقراراتيا. مسئولو عف كؿ فرد فييا وعف الجم

، وفيما يمي توضيح لممسئولية االجتماعية في اإلسبلـ  بعد االطبلع عمي دراسة (ٖٙ، ٖٕٔٓ
 (ٕٔ-ٜٔ، ٕٗٔٓ(،)شيماء مقداد،ٙٗ-ٗٗ، ٕٗٔٓياسر عمي عودة، كؿ مف: )

 وىي نوعاف: مسئوليتو عف نفسو و مسئوليتو عف اآلخريف *مسئولية الفرد
إشباع احتياجاتو األساسية والفطرية بالحد الكافي  وتشمؿ: نفسو عن مسئوليتو-2 

والضروري لمحياة كالمأكؿ والمشرب ..وغيره، صيانة النفس مف األذى بما في ذلؾ مف 
ما ليس لؾ بو عمـ إف السمع  :" ال تقؼوتعالى سبحانو يقوؿ حيث وقمبو وبدنو وعقمو حواسو

أما مسئوليتو عف عممو فقد قاؿ  (،ٖٙ) اإلسراء،  والبصر والفؤاد كؿ أولئؾ كاف عنو مسئواًل"
صموات ا عميو " ال تزوؿ قدما عبد يـو القيامة حتي يسأؿ عف عمره فيما أفناه، وعف عممو 

 رواة الترمذيفيما أببله" فيما فعؿ بو، وعف مالو مف أيف اكتسبو وفيما أنفقو، وعف جسمو 
حيث حث اإلسبلـ بما أورده مف آيات قرآنية وسنة مسئوليتو عن اآلخرين  -1

نبوية عمي التزاـ المسمـ بمسئوليتو نحو اآلخر بما يشممو ذلؾ مف: أسرتو وأقاربو، وجيرانو، 
 وأصدقائو، وجماعتو ووطنو والكوف بأسره بما فيو مف كائنات حية وغير حية، وجعؿ لكؿ
ىؤالء حقوؽ عمي المسمـ االلتزاـ بأدائيا، فمـ يغفؿ حتي الحيواف "فيناؾ امرأة دخمت النار في 

 ىرة".
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"كمكـ راع وكمكـ وقد جسد الرسوؿ ا ) ص( المسئولية نحو اآلخريف في قولو: 
مسئوؿ عف رعيتو فاإلماـ الذي عمي الناس راع وىو مسئوؿ عف رعيتو، والرجؿ راع عمى 

ئوؿ عف رعيتو والمرأة راعية عمى أىؿ بيت زوجيا وولده وىي مسئولو عنيـ، أىؿ بيتو ومس
" وعبد الرجؿ راع عمي ماؿ سيده وىو مسئوؿ عنو،أال وكمكـ راع وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو

. ومف ىذا الحديث يتضح أف كؿ مسمـ عميو مسئولية تجاه اآلخريف، متفؽ عميو" البخاري ومسمـ"
اف يسعي جاىدا لمعمؿ عمي النيوض بو وتوفير األمف واألماف فالحاكـ مسئوؿ تجاه وطنو ب

والدفاع عنو ضد أي معتدي بكؿ ما يممؾ مف قوة ومسئوؿ عف شعبو وأف يقيـ العدؿ 
والمساواة بينيـ واف يعيف الضعيؼ وذو الحاجة. وكذلؾ كؿ فرد في مكانو داخؿ المجتمع 

ية تجاه نفسو واتجاه مجتمعو ووطنو صغر أو عظـ دوره رجؿ كاف أو امرأة فالكؿ عميو مسئول
 فكمكـ راع ومسئوؿ عف رعيتو. 

كما أف مسئولية الفرد عف جماعتو تتحقؽ مف خبلؿ مسئوليتو عف نفسو و عف 
أعمالو التي في معظميا تؤثر في الجماعة، فكمما أمتمؾ الفرد قدرا مف المسئولية الذاتية 

 ولية االجتماعية.توفرت لديو المسئولية الجماعية، وبالتالي المسئ
متضمنة:المسئولية عف أعضائيا ككؿ وعف كؿ عضو داخميا وذلؾ  مسئولية الجماعة**

مف خبلؿ الوحدة والتضامف التكافؿ االجتماعي واإلحساس باف المسمـ لممسمـ كالجسد الواحد 
  إذا اشتكي منو عضو تداعي لو سائر الجسد بالسير والحمى. 

في تمبية احتياجاتو  تجاه كل فرد من أعضائياالجماعة  مسئوليةحيث تتمثؿ  
 المحبة والتقدير، إلى كحاجتو الجماعة، خبلؿ مف إال تتحقؽ ال واالجتماعية التي النفسية

 يريدىا مف التي حياتو، وىذه الحاجات شؤوف معظـ في المساعدة إلى االنتماء، وحاجتو
 وتقديرىـ  اآلخريف محبة فثمف أثمانو، لمجماعة نفسو مف يقدـ ىو لـ ما يناليا لف  الجماعة

 لو اآلخريف مساعدة وثمف أجميـ، مف والتضحية ليـ، التوددو  يكوف بحسف المعاممة إنما لو
ونيي عف الفرقة  الجماعة، وحدة عمى حث اإلسبلـ ليـ؛ لذلؾ مساعدتو خبلؿ مف يتـ

 لممؤمف المؤمف "الرسوؿ شبو تماسكيا وإلبراز المؤمنيف جماعة لوحدة والتنازع، وترسيخاً 
 أصابعو. بيف وشبؾًا" بعض بعضو يشد كالبنياف
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 صورة في الجماعية لممسئولية العاـ المفيـو عمية الصبلة والسبلـ ا رسوؿ ويبيف 
 سفينة، عمى استيموا قـو كمثؿ فييا والواقع ا حدود عمى القائـ مثؿ ":فقاؿ بديعة تمثيمية
 الماء مف استقوا إذا أسفميا في الذيف فكاف أسفميا، بعضيـ أعبلىا، وأصاب بعضيـ فأصاب
 يتركوىـ فإف فوقنا، مف نؤذ ولـ خرقا، نصيبنا في خرقنا أنا لو :فوقيـ، فقالوا مف عمى مروا
ف ىمكوا أرادوا وما  مسئوليةوىنا تتضح ال "جميعاً  ونجوا نجوا أيدييـ عمى أخذوا جميعًا، وا 

 الجماعة فإذا مف جزء ألنيـ بأنفسيـ بالجماعة أو اإلضرار تمنع أي قـو مف التي  الجماعية
 عمى واألخذ ردعيـ مسئولية اآلخريف عمى فإف الجماعية، مسئولياتيـ حدود ىؤالء تجاوز
ف أيدييـ،  .كميا بالجماعة المصائب نزلت يفعموا لـ وا 
اإلسبلـ حث عمي مسئولية الجماعة تجاه عامة المسمميف في أكثر مف أف  كما 
 المعطي نفس تزكي التي مف خبلؿ الزكاة والصدقة االجتماعي بالتكافؿ فأمرىـ :صورة
 شعوره ويتعمؽ االجتماعي والتكافؿ التضامف بروح آخذىا يشعر في حيف أموالو وتطير
 في الجماعة روح تغذية وكذلؾ عمؿ عمي، بينيـ واأللفة المحبة لممجتمع وتسود باالنتماء

ومتكررة  كثيرة دينية مناسبات عبادات واإلسبلـ  االجتماعية فأقاـ الروابط تعزيزو المسمميف 
 أىميا ومف عنيا، يتخمؼ مف عمى وشدد فييا المشاركة الجماعة وحثيـ عمى عمى قائمة
 .الحج الجماعة وفريضة صبلة

 االجتماعي الترابط تحقيقي في اإلسبلـ تسيـ بيا أمر التي اآلداب مف الكثير وىناؾ 
 الناس، بيف واإلصبلح والتزاور، واألخوة، الوالديف، وبر السبلـ، إفشاء مثؿ: والتعاوف

 المجتمع تفكؾ في سيئ أثر مف ليا لما أشياء اإلسبلـ وحـر .لممسمميف والنصح والتواضع،
 والغش، اآلخريف، عمى واالعتداء الوالديف، وعقوؽ الرحـ، قطع :مثؿ وانحبللو وتنافره

 ا كتاب في عنيا المنيي األمور ىذه آخر إلى والظمـ، الزور، وشيادة والخيانة، والكذب،
 .رسولو وسنة

ذا نظرنا إلي صور وأشكال المسئولية  :اإلسالم في االجتماعية وا 
فيمكف أف نحددىا في ثبلثة  صور ىي: الرعاية واليداية واإلتقاف، وأطمقت عمييا  

معظـ الدراسات "أركاف المسئولية االجتماعية"ولعؿ مف أىـ تمؾ الدراسات والتي أخذ عنيا 
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، والبعض أطمؽ عمييا أسس (ٔ٘، ٜٙٛٔ) سيد عثماف العديد مف الباحثيف ىي دراسة 
وفيما يمي توضيح كؿ صنؼ منيا، وذلؾ  (،ٕٔ، ٕ٘ٔٓيـ المطيري،ابراىالمسئولية االجتماعية )

، ٕٗٔٓ(،  )ياسر عمي عودة، ٜٕٛ، ٖٕٓٓحامد زىراف، (مف خبلؿ الرجوع إلي دراسة كؿ مف: 
 (:ٕ٘، ٕٗٔٓ(،)شيماء مقداد،ٕ٘-ٔ٘
 مف الرحمة والتكافؿ، وىي نابعة مف عمي أساس باآلخريف وتتضمف االىتماـ: الرعاية -ٔ

 مسئولية مف نصيب :أي أف كؿ مسمـ عميو" رعيَّتو عف مسئوؿٌ  وكمُّكـ راعٍ  كمُّكـ "قولو )ص( 
 ميما كاف وضعو االجتماعي، والرعايةوال يستثني منيا أحد  يعممو عمؿ كؿ في الرعاية

 االىتماـ.  مرتبطة بعنصر
 عف والنيى بالمعروؼ مف األمر نابعة اإلرشاد فييوىي بمعني الدعوة و  اليداية: -ٕ

وموكؿ بيا  -فييا الفرد دور وفيـ الجماعة فيـ بشقيو- الفيـ مرتبطة بعنصرالمنكر، وىي 
 بالمعرؼ ويأمروف الخير إلى يدعوف أمة "ولتكف منكـتعالى:  لقولو جماعة مف المسمميف

ومع ذلؾ حثنا نبينا عميو أفضؿ  ،(ٗٓٔعمراف:  آؿ) "المفمحوف ىـ وأولئؾ المنكر عف وينيوف
السبلـ أف نغير ما نراه مف منكر كؿ قدر استطاعتو حيث بدأ  بيده فاف لـ يستطع فبمسانو 

 فاف لـ يستطع فبقمبو وذلؾ أضعؼ اإليماف.
 وأف يتقنو أف أحدنا عمبل عمؿ إذا يحب ا عز وجؿ أف ويتجمى ذلؾ في :اإلتقان -ٖ

 تتصؿ اإلتقاف ممكف، ومسئولية جيد أقصى بذؿ مما يتطمب  الحياة أنشطة كافة في يحسنو
 وتوجييًا. وتنفيذاً  تقببلً  بالمشاركة
  :ومما سبق يتضح أن 
فبل تتحقؽ  ، *االستطاعةالمسئولية االجتماعية في اإلسبلـ تتطمب: *المعرفة- 

المسئولية االجتماعية إال بعد تعميـ الناس بيا وتبميغيـ عف طريؽ الرسؿ والدعاة، وقد شرعيا 
المولي عز وجؿ في حدود االستطاعة ووفقًا لما يعممو سبحانو مف استعداد الفرد وحدود 

ير توف-طاقتو؛ لذا نجد أف المسئولية االجتماعية في اإلسبلـ تتمثؿ في الحقوؽ والواجبات
فقد يستثني الفرد مف بعض واجباتو لسمبو بعض   -المطالب قبؿ المسائمة عف المسئوليات

 حقوقو، فيقوؿ ا تعالي " ال يحب ا الجير بالسوء مف القوؿ إال مف ظمـ".
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يحقؽ االلتزاـ بالمسئولية االجتماعية بأبعادىا  -أوامره ونواىيو -اإلسبلـ بتعاليمو -
لفرد اتجاه نفسو، اتجاه دينو وأسرتو،اتجاه مجتمعو ووطنو والكوف )مسئولية ا  المختمفة
 بأسره(.
شاممة ومتكاممة  المسئولية االجتماعية في اإلسبلـواألجدر باإلضافة لذلؾ كوف -
ألنيا: شممت الفرد والجماعة، وتكاممت فييا األقواؿ باألفعاؿ والنيات، وتوازنت فيو  ومتوازنة

وكذلؾ تتوازف فيو األبعاد المختمفة لممسئولية االجتماعية سواء الجوانب المادية والروحية 
المسئولية الذاتية أو الجماعية "فبل يؤمف أحدكـ حتي يحب ألخيو ما يحبو لنفسو"، وكذلؾ 

 بالنسبة لممسئولية الدينية أو الوطنية " فالديف  والوطف لمجميع".
 المكونة عكست تماماً العناصر أشكاؿ المسئولية االجتماعية في اإلسبلـوكذلؾ نجد -

تجسد الواقع الفعمي لعناصر  واإلتقاف واليداية فالرعاية والمشاركة؛ والفيـ ليا وىي: االىتماـ
 المسئولية االجتماعية.

وىذا ما دعي الباحثة باف تختار التاريخ اإلسبلمي إلجراء الجانب التجريبي مف -
والمواقؼ التي تحث ظاىرًا وضمنيًا عمي المسئولية البرنامج حيث: توافر العديد مف األحداث 

 االجتماعية بجميع أبعادىا ومستوياتيا.
 االجتماعية المسئولية تنمية رابعًا أىمية
 السموكيات مف بالكثير وثيقة عبلقة مف ليا لما االجتماعية المسئولية أىمية ترجع 
 واألفراد المجتمعات وبقاء استمرار مف جزء مجتمع؛ فيي أي تسود التي والسمبية االيجابية
 تحمؿ كؿ فرد فإذا اإلنساني، المجتمع داخؿ الحياة وتعمؿ عمي تنظيـ توازنيا عمى والحفاظ

بالطمأنينة  والشعور والسبلـ العدؿ وساد الحياة استقرت أعمالو، ونتائج مسئولية أداء واجباتو
 .واالجتماعي النفسي واألمف

المسئولية االجتماعية لنا أف نتخيؿ مجتمع تنعدـ فيو تمؾ ولكي ندرؾ أىمية   
المسئولية بكؿ أبعادىا ومستوياتيا، فميس ىناؾ أي رقيب ذاتي عمي تصرفات وسموؾ األفراد 
وليس ىناؾ دافع إيجابي لمعمؿ، ستسود الفوضى واالضطراب والتكاسؿ والبلمباالة...إلي 

 ضرورة تعتبر االجتماعية المسئولية ميةتن لذا فإف غير ذلؾ مف األمراض االجتماعية؛
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النافع لنفسو -القادر عمي أداء دوره  الصالح المواطف ومطمب وطني إلعداد إنسانية
 فردية. باإلضافة لكونيا حاجة اجتماعية حاجةإذف فيي  -والمشارؾ في بناء وطنو

ائج التي وبناءًا عميو وبعد االطبلع عمي أىمية المسئولية االجتماعية مف خبلؿ النت 
(، )ميسوف مشرؼ،  ٚٔ، ٕٛٓٓ)جميؿ قاسـ، أسفرت عنيا  بعض الدراسات مثؿ دراسة كؿ مف: 

يمكف توضيح أىمية المسئولية االجتماعية بالنسبة ( ٛٗ-ٚٗ، ٕٗٔٓ(  )ياسر عودة،ٛٔٔ، ٜٕٓٓ
 لمفرد وبالنسبة لممجتمع كما يمي:

 أىمية المسئولية االجتماعية بالنسبة لمفرد: -2
شباع احتياجات الفرد النفسية واالجتماعيةتمبية - : فيناؾ حاجات فطرية ال تتحقؽ إال مف وا 

كاالنتماء وتقدير الذات والشعور بالثقة –خبلؿ شعور الفرد نفسو بالمسئولية االجتماعية 
وىناؾ احتياجات اجتماعية ال تتحقؽ إال بشعور وتحمؿ األفراد ممف  -واالعتماد عمي النفس

 كالتعاوف واالحتراـ والتسامح والكثير مف القيـ.–لية حولو تمؾ المسئو 
: فتقاس الشخصية السوية لمفرد بمدي تحممو لممسئولية توفر لدي الفرد الصحة النفسية-

االجتماعية فكمما ازدادت قدرة الفرد عمي تحمميا تمتع بدرجات عالية مف الصحة النفسية؛ 
اه بتوجييـ إلى مساعدة الناس واالىتماـ يعالج مرض -الطبيب النفسي- أدلر ألفرد فقد كاف

والمسئولية االجتماعية تحمي الفرد مف الكثير مف  المجتمع، بأفراد عبلقتو باآلخريف وتقوية
 األمراض النفسية واالجتماعية كالعزلة واالغتراب والبلمباالة . 

نتائج  أغمب الوظيفي: فقد أسفرت  تزيد مف الدافعية لبلنجاز والتحصيؿ األكاديمي واألداء-
الميتمة  بالعبلقة بيف المسئولية االجتماعية والدافعية لبلنجاز بما قد تضمنو مف -الدراسات 

 عمي وجود عبلقة طردية بينيـ. -القياـ باألدوار المختمفة الموكمة لمفرد
التي أسفرت عف وجود عبلقة طردية  (ٖٜٔ، ٕ٘ٔٓإماـ،  حاتـ)ومف تمؾ الدراسات:   

التي أكدت عمي أنو (ٜ٘٘، ٕٕٔٓ)ندي عبد باقر،، وبيف التوافؽ الدراسي والمسئولية االجتماعية
 )أحبلـكمما زادت المسئولية االجتماعية وازداد األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس، و

 شروؽ) الذاتية، الدافعية عزيزالتي اىتمت بالمسئولية االجتماعية و ت (ٕٔٛ، ٕٔٔٓ،الشربيني
 والتي اىتمت بالعبلقة بيف الثقة بالنفس والمسئولية االجتماعية. (ٕٙٔ، ٕٙٓٓالجبوري،
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فاألفراد الذيف لدييـ قدرة عمي تحمؿ تزيد مف ميارات التواصؿ االجتماعي لدي الفرد: -
عبلقات اجتماعية  المسئولية االجتماعية يمتمكوف معرفة وخبرة تجعميـ أكثر قدرة عمي إقامة

قوية وناجحة مع اآلخريف حيث يتمتعوف بالقدرة عمي التعاطؼ والتفاعؿ والتعاوف مع ممف 
وكذلؾ يمتمكوف القدرة عمي  (،ٛٛ، ٕ٘ٔٓ) سائد الزعبي، حوليـ، وىذا ما أكدتو نتائج دراسة 

 حؿ الصراعات بطرؽ سممية بعيدًا عف العنؼ والتطرؼ.
 االجتماعية بالنسبة لممجتمعأىمية المسئولية  -1
: الحفاظ عمي كياف المجتمع و العمؿ عمي النيوض بو والتصدي لكؿ العوامؿ التي تضعفو-

حيث تساعد المسئولية االجتماعية عمي الحفاظ عمي حضارة المجتمع وىويتو؛ فيي تتطمب 
في العوامؿ  رالمتفك العقمي وأف يوليو االىتماـ وتصوره فكره مف الفرد أف يكوف المجتمع في

 ضعفو وتفككو. أو وتماسكوقوة المجتمع  مف التي تزيد
 ألف وتماسؾ المجتمع مف خبلؿ الوعي بالتغيرات السريعة والمتبلحقة: وحدة تحقيؽ -

 والتقدـ التنمية أجؿ مف تحدث التي لمتغيرات وواعًيا متقببل الفرد تجعؿ االجتماعية المسئولية
 في تجري التي السريعة تمؾ التغيرات بيف إحداث التوازف تساعد عميوالمؤسسات،  النظـ في

 التنشئة االجتماعية التغير المتأني في شخصية الفرد التي تمر بمراحؿ مف وبيف المجتمع
 بالمسئولية الجيؿ ألف ؛عنيا مسئوؿ وأنو ولو منو التغيرات ىذه أف الفرد يحس بحيث

 تشغيميا أو بإدارتيا الجيؿ مف والمؤسسات النظـ ىذه عمى خطًرا يعتبر أشد  فييا والنقص
 أو إصبلحو يمكف الذي بالقدر يعطؿ الثاني الجيؿ أما يعطؿ أف قبؿ يدمر األوؿ الجيؿ ألف

 تعويض.
: تزيد مف المشاركة االجتماعية الجادة والتكافؿ والتضامف االجتماعي بيف أفراد المجتمع-

حيث تحث المسئولية االجتماعية عمي العمؿ الجماعي والتضحية ببعض المصالح 
عانة الفقير وذو  الشخصية في سبيؿ المصمحة العامة، والعمؿ عمي التعاوف والتضامف وا 

 الحاجة، وكذلؾ المشاركة السياسية. 
  خامسًا دور التدريس المتمايز في تنمية المسئولية االجتماعية والتحصيل لدي
 ب المرحمة الثانوية:طال
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تقوـ فمسفة البرنامج عمي التدريس المتمايز الذي ينطمؽ مف المتعمـ حيث يتطمب  
التعرؼ عمي احتياجاتو وقدراتو العقمية وميولو واستعداداتو واىتماماتو....إلي غير ذلؾ، ثـ 
العمؿ عمي تمبيتيا مف خبلؿ انعكاس ذلؾ في جميع عناصر الموقؼ التعميمي مف: معمـ 

وبالتالي يرتكز البرنامج عمي  -التي سبؽ توضيحيا في موضع سابؽو  -ومحتوي وبيئة تعمـ 
لذلك يمكن القول االىتماـ والتفيـ لتمؾ االحتياجات المختمفة لدي المتعمميف وااللتزاـ بتمبيتيا؛ 

التدريس المتمايز يعمؿ عمي توفير المتطمبات األساسية لتنمية المسئولية االجتماعية  أن
 حيث أنو:

بحقوؽ الطالب في توفير الظروؼ المبلئمة لو لكي يحقؽ أقصي يقر بؿ وييتـ -
تعمـ يتناسب مع قدراتو واستعداداتو، وبالتالي توفير بيئة تعمـ يكوف المتعمـ فييا متمتع بتوافؽ 

 نفسي واجتماعي مما قد ينعكس ذلؾ في تنمية شعوره بالمسئولية االجتماعية.
لفعمية في عممية التعمـ؛ وبالتالي يفرض عميو واجبات وأدوار تتطمب المشاركة ا-

 تجعمو يتحمؿ المسئولية سواء بالنسبة لتعممو ىو أو المساىمة في تعمـ زمبلئو.
مراعاة الحقوق وفرض الواجبات يتطمب من الطالب قدر كبير من تحمل المسئولية -
 االجتماعية.
اوؿ كؿ مف ولكي يتضح دور ىذا البرنامج في تنمية المسئولية االجتماعية سيتـ تن 

دور المعمـ عامة ودور معمـ المرحمة الثانوية خاصة مما قد يتطمب توضيح خصائص 
الطبلب في ىذه المرحمة وأىمية تنمية المسئولية االجتماعية لدييـ، وكذلؾ توضيح دور 

 محتوي التاريخ عامة ودور التاريخ اإلسبلمي عمي وجو الخصوص.
 االجتماعية:** دور المعمم في تنمية المسئولية 

وفقا لمدور الذي يمعبو المعمـ في التدريس المتمايز الذي يفرض عميو القياـ    
 موجيًا ومرشدًا لممتعمميف وميسرًا لتعمميـ، ويقع بأدوار ومياـ تدريسية متعددة ومتنوعة، فيو

 :أف فعميو التعميمي وفقًا لمتطمبات التدريس المتمايز الموقؼ عاتقو إدارة عمى
، وأف مستويات متدرجة مثؿ  مستويات إلى لمحتوىا يوزع -  المحتوى بأشكاؿ يقدـ بمـو
 .فبلشات حاسوبية، برامج صوتيات، أشكاؿ، رسومات، قصاصات، مثؿ متنوعة
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 متعددة، وكذلؾ لمطبلب بطرؽ واألفكار تُقدـ المعمومات تنويع االستراتيجيات بحيث-
 أعمى إلى لموصوؿ التعمـ عمى الطبلب متدرجة لمساعدة بمستويات توزيع األنشطة

  المستويات
 عمى بناء التدرج في صعوبتيا واىتماماتو الطالب تعمـ نمط باختبلؼ التقييـ طرؽ تنوع-

 الطبلب. مستويات
لذا يستأثر المعمـ بالدور األكبر في ىذا البرنامج في تنمية وتعزيز المسئولية   

واالحتراـ المتبادؿ بينو وبيف طبلبو وفقًا  االجتماعية لدي طبلب الثانوي مف خبلؿ بناء الثقة
لمبادئ التدريس المتمايز التي تيتـ باحتياجاتيـ وقدراتيـ المختمفة، ويمكف تحديد ىذا الدور 
في عنصريف أساسييف: المياـ النظرية وتتطمب أف يكوف المعمـ عمي وعي بالمسئولية 

يا، والمياـ التطبيقية التي مف خبلليا االجتماعية بعناصرىا وأشكاليا المختمفة ومدركًا ألىميت
يسعي المعمـ إلي غرس مظاىر المسئولية االجتماعية باستخداـ عدة أساليب تبدأ بالقدوة 
والتزامو ىو أواًل بيا، ثـ بإتباع اسموب النصح واإلرشاد وتقديـ النماذج، واستخداـ اإلقناع 

لشعور بتحمؿ المسئولية بالمناقشة والحوار، وتوفير أنشطة جماعية وفردية تعزز ا
 االجتماعية، تتبع سموكيات الطبلب لتعزيزىا وتقويميا.

 الميام النظرية وتتضمن: -أ 
برازىا مف إدراؾ  -ٔ المعمـ أىمية دوره في تنمية وتعزيز المسئولية االجتماعية وا 

بالتعميمات خبلؿ المحتوي واألىداؼ التعميمية، شعوره بأىمية احتراـ القواعد وااللتزاـ 
 .وتنفيذىا
تعريؼ المتعمميف بأىمية المسئولية االجتماعية وكونيا معيار تفضيؿ اإلنساف  -ٕ
 عمى غيره
رصد منظومة السموكيات السائدة بيف المتعمميف، وتصنيفيا إلى سموكيات إيجابية  -ٖ

 .عوالمجتم تعزيزىا، وأخرى سمبية ينبغي محاربتيا، والكشؼ عف أضرارىا عمى الفرد يجب
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تحديد مجموعة مف عناصر ومظاىر المسئولية االجتماعية التي ينبغي عمى  -ٗ
خبلؿ العاـ الدراسي وتوزيعيا عمى أشير السنة والعمؿ عمى معالجتيا  المتعمميف تمثميا

 .وتعميميا
ربط المسئولية االجتماعية بالعقيدة اإلسبلمية السمحة، وبقواعد السموؾ اإلسبلمي  -٘
اآلخريف، كما  والسعادة النفسية، وتقدير الذات، واحتراـ ر الفرد باالعتزازالذي ُيشع القويـ

 .األخبلقي واالجتماعي يحقؽ لممجتمع قوتو واستقراره ونظافتو مف عوامؿ التفكؾ والضعؼ
الكشؼ عف مظاىر االعتبلؿ واالعتداؿ في المسئولية االجتماعية وأسبابو، وأثره  -ٙ

 وعمي المجتمع. عمى المتعمميف
 الميام التطبيقية وتتضمن: - ب
القدوة الحسنة التي تساعد عمي تنمية بعض الميوؿ واالتجاىات والسموكيات  -ٔ

المرغوب فييا؛ فالسموؾ الشخصي المتوافؽ مع مظاىر اعتداؿ المسئولية االجتماعية ضرورة 
جتماعية يجب توافرىا لدي المعمـ باعتباره أسوة وقدوة حسنة لطبلبو في تجسيد ىذه القيـ اال

 التي تتضمنيا المسئولية عمى ذاتو.
تقديـ نماذج وأمثمة إيجابية توضح نتائج االلتزاـ بتحمؿ المسئولية االجتماعية  - ٕ

ليحتذي بيا؛ فيذكر أمثمة مف التاريخ اتصفت بيا وكانت سببًا في نجاحيا وتخميد ذكراىا 
يتشوقوف لسماع سيرتيـ، حتي يومنا ىذا، ويكوف ذلؾ بإلقاء ممتع ومشوؽ يجعؿ الطبلب 

 ومف ثـ التأسي بيـ.
توفير فرص لمحوار والمناقشة حوؿ أبعاد المسئولية االجتماعية مستندًا لما ورد  -ٖ

السماح لممتعمميف بالتعبير عف آرائيـ ومواقفيـ بحرية والمقارنة بيف  ي،في المحتوى الدراسي
وما يقابمو مف مظاىر اعتبلؿ أنماط السموؾ الدالة عمي اعتداؿ المسئولية االجتماعية 

المسئولية االجتماعية؛ ومف ثـ توظيؼ طرائؽ واستراتيجيات تدريس مختمفة تتيح ليـ تحمؿ 
 .المسئولية االجتماعية في المواقؼ التعميمية

زيادة االختبلط بالطبلب سواء داخؿ الفصؿ أو خارجو مف خبلؿ الرحبلت  -ٗ
تعبير عف الموضوعات التي ييتموف بيا والتعرؼ والندوات واألنشطة الصفية والبلصفية؛ لم
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عمي احتياجاتيـ ومشاكميـ الخاصة في ىذه المرحمة العمرية بشكؿ واع وىادؼ، وبالتالي 
حثيـ عمي بعض اآلداب والسموكيات االجتماعية كالتعاوف والتكافؿ والتضامف االجتماعي، 

الفردي أو الجماعي مع االىتماـ وتحفيزىـ عمي أداء األدوار الموكمة إلييـ سواء في العمؿ 
 بروح الجماعة.

مبلحظة ومتابعة سموؾ الطبلب والعمؿ عمي تدعيـ وتعزيز السموكيات االيجابية  -٘
برازىا لباقي الطبلب، وفي المقابؿ تعديؿ  بتقديـ الحوافز المادية والمعنوية كمدحيا وا 

يـ الدعـ واإلرشاد بتعاليـ السموكيات السمبية والمضطربة وذلؾ في إطار ديني مف خبلؿ تقد
 اإلسبلـ في تمؾ السموكيات سواء  بشكؿ فردي وجماعي.

ضميف أساليب التقويـ واالختبارات مواقؼ تتعمؽ بالمسئولية االجتماعية ت -ٙ
 .لممتعمميف

 الثانوي: لمطالب في المرحمة**أىمية تنمية المسئولية االجتماعية 
التي تعد الدعامة األساسية لمحياة اإلنسانية، الثانوي: بفترة البموغ  تتميز المرحمة 

وكذلؾ النضج وتكويف الشخصية في جميع المجاالت العممية والثقافية والدينية واالجتماعية ؛ 
لذا تعتبر تمؾ المرحمة مف المراحؿ الميمة التي يكتسب فييا الفرد العديد مف االتجاىات 

نمو في تمؾ المرحمة بما تتضمنو مف واالىتمامات والقيـ االجتماعية نظرًا لخصائص ال
خصائص انفعالية وعقمية واجتماعية توجو سموكياتو؛ لذا تقدـ الباحثة فيما يمي عرض موجز 

 .ألىـ تمؾ الخصائص وانعكاسيا في تنمية المسئولية االجتماعية
مف خصائص تمؾ المرحمة: النمو الجسمي السريع مع عدـ التناظر واالنتظاـ في  

يؤثر ذلؾ في النمو االنفعالي فيجعمو أكثر توترًا، والنمو العقمي حيث: زيادة ذلؾ النمو، و 
االنتباه، والقدرة عمي التخيؿ والتفكير العممي والمنطقي، وكذلؾ النمو االجتماعي والقدرة عمي 

)إبراىيـ إقامة عبلقات اجتماعية مع األقراف واالنخراط في الجماعات االجتماعية المختمفة.
 (ٕٖ-ٖٔ، ٕ٘ٔٓالمطيري، 
لعبور ىذا المراىؽ تمؾ المرحمة بسبلـ  ولتمؾ الخصائص الكثير مف المتطمبات 

 وأماف، وىذه المتطمبات ليا انعكاس واضح في تنمية المسئولية االجتماعية حيث أف: 
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التغيرات الجسمية والنفسية السريعة والمفاجئة والتي تكسبيـ صفة الرجولة واألنوثة، تتطمب -
التوجييات واإلرشاد لتنمية الوازع الديني واستثمار تمؾ الطاقة الجسدية في أعماؿ الكثير مف 

 الخير وشغؿ أوقات الفراغ في أعماؿ مفيدة ليـ ولغيرىـ، وتنمية القيـ االجتماعية لدييـ.
التطور الواضح في النمو العقمي وفي القدرة عمي حؿ المشكبلت وميارات التواصؿ يتطمب -

ب في تمؾ المرحمة عمي التعمـ الذاتي واالعتماد عمي النفس وحثيـ عمي ذلؾ مساعدة الطبل
تحمؿ المسئولية الذاتية في تحديد أىدافيـ وطموحاتيـ في المرحمة التالية وكذلؾ في تحمؿ 

 المسئولية االجتماعية نحو أسرىـ ومجتمعيـ.
ؿ واالبتعاد وحيث أف مف مظاىر النمو االجتماعي في ىذه المرحمة ىو: محاولة االستقبل-

عف االعتماد عمي األسرة وسيطرة اآلباء، والسعي إليجاد عبلقات أكثر مع األقراف، 
واالىتماـ بالمظير الشخصي والموضة والرغبة في الزعامة والتنافس؛ فإف ذلؾ يتطمب تعميؽ 
براز فضؿ والديو وتوضيح حؽ الغير وتعزيز قدرتو عمي  الشعور باالنتماء لؤلسرة والمجتمع وا 

 لتواصؿ بيف نفسو والمجتمع.ا
ومما يزيد مف أىمية تمؾ المرحمة طبيعة العصر الحالي مف تكنولوجيا االتصاؿ و  

ثورة المعمومات مما يتطمب مف القائميف عمييا إعادة النظر فييا وفؽ معطيات العصر 
 والعمؿ عمي تطويرىا وبخاصة في النواحي االجتماعية؛ ألف الطالب في المرحمة الثانوية
يوقع عمي العقد االجتماعي مع الدولة واألمة، فإذا وفرت لو الدولة متطمباتو كانساف وقع 
معيا ىذا العقد باالنتماء والوالء والعمؿ عمي تقدميا، وفي حاؿ تقاعس الدولة عف ذلؾ فإف 
"  النتيجة ىي فؾ االرتباط االجتماعي معيا والوقوع في أعماؿ ضد الدولة والمجتمع واألمة

 ( ٕ٘، ٕ٘ٔٓىيـ المطيري، )إبرا
الثانوية لكونيا أكثر  االجتماعية لطبلب المرحمة لذا ترجع أىمية تنمية المسئولية 

تأثرا بالتغيرات المتبلحقة داخؿ المجتمع المصري تمؾ التغيرات التي اختمط فييا ما ىو 
ايجابي بما ىو سمبي؛ مما أدي النتشار بعض السموكيات السمبية كالتغيب عف 

رسة،إىماؿ الواجبات المدرسية، والتعامؿ غير السوي مع الزمبلء ومع الكبار أحيانا، المد
اآلخر، ىذا  الجنس حب االستعراض واستخداـ األلفاظ  النائية والغير أخبلقية ومعاكسة
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بجانب ضعؼ الوعي لدييـ بتمؾ التغيرات التي تحدث في مختمؼ المجاالت سواء سياسية 
وانعكاس ذلؾ في سموكياتيـ والبلمباالة واألنانية والتخاذؿ في أداء أو اقتصادية واجتماعية، 

ادوار فعالو داخؿ األسرة أو مع الزمبلء والمجتمع الذي يعيشوف فيو؛ مما يجعؿ مف الضرورة 
 مستوى إلى الفئة بيذه واالرتقاء الثانوية المرحمة االىتماـ بتنمية المسئولية االجتماعية لطبلب

 مف لو ما كؿ منيـ لموطف، ويدرؾ الصادؽ االنتماء يتحقؽ الرقي وبيذاتحمؿ المسئولية 
 المجتمع. يرتقي الفرد برقي ألنو أمبًل في ارتقاء المجتمع كمو واجبات، مف وما عميو حقوؽ

 **دور دراسة التاريخ وفقاً لمتدريس المتمايز في تنمية المسئولية االجتماعية
 معاصرة، ومشكبلت وقضايا وتواريخ، :أحداثمف يشممو وما التاريخ منيج أف طبيعة 

 ذوي الطبلب فيـ يشكؿ صعوبة في والصراعات...وغيرىا الشعوب، والثورات حضارات و
 بيف الفردية الفروؽ ومراعاة الكـ، دوف االىتماـ بالكيؼ ضرورة عمى ويؤكد المتباينة، القدرات
 خاصة إف.المتمايز التدريس يحققو ما لمطبلب،وىذا العمرية لمفئة المتوازف والنمو الطبلب،
ف ودوافع، واىتمامات، مختمفة، قدرات لمطبلب  ضرورة عمى يعتمد ليـ متمايز تعميـ تقديـ وا 
 التاريخ منيج لتدريس مبلئمة استراتيجيات معرفة عمى المعمـ قدرة طالب، وعمى كؿ معرفة
إلي المدرسة لديو طالب يأتي  كؿ إف حيث واحدة لمتدريس، طريقة ىناؾ فميس طالب لكؿ

 باختبلؼ بيئاتيـ. خبرات تعميمية ثقافية مختمفة
ويعد منيج التاريخ كأحد فروع العموـ اإلنسانية بيئة خصبة يمكف مف خبلليا تغيير  

سموؾ المتعمميف في مختمؼ الجوانب خاصة الجوانب الوجدانية والقيـ االجتماعية، كما يعد 
 ية المفاىيـ التاريخية والتي مف بينيا:العدؿ والمساواةتنم التاريخ مف األىداؼ العامة لمنيج

 حياة دراسة خبلؿ مف والتسامح والسبلـ والتعايش مع اآلخر، وذلؾ واالنتماء الوطني والحرية
نجازات الشعوب وحضاراتيـ، والقادة؛ ومف المفترض أف مثؿ تمؾ المفاىيـ يكوف  الزعماء وا 

في قدرتيـ عمي تحمؿ المسئولية اتجاه  أنفسيـ ليا مردود فكري وسموكي عمي المتعمميف و 
الطبلب الذي  الفرص بيف وتكافؤ المساواة مبدأ تحقيؽ ومف حوليـ ووطنيـ، وىذا يتطمب

 .التاريخ دراسة عند أصبح مطمب ميـ
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عداد أدوات البحث:  بناء البرنامج وا 
 أواًل: بناء البرنامج

التاريخ لمصؼ الثاني الثانوي تـ إعداد: لبناء برنامج قائـ عمي التدريس المتمايز في  
 اإلطار العاـ لمبرنامج، كتاب الطالب، دليؿ المعمـ، وفقًا لمخطوات التالية:

 الخطوة األولي إعداد اإلطار العام لمبرنامج والذي اشتمل عمي:
 :أسس تصميم البرنامج 

الثاني تستند فمسفة البرنامج القائم عمي التدريس المتمايز في التاريخ لمصف  -2
 الثانوي:

إلي فمسفة التدريس المتمايز وىي وجوب النظر إلى الطبلب عمى أنيـ أفراد يختمفوف فيما 
وأف ىذه االختبلفات ليا مف األىمية ما يستدعي االستجابة ليا ليس عند ظيورىا في  بينيـ،

نما تكوف أساسا عند التخطيط لمدروس؛ حيث أف: الحصة،   وا 
 وأف الطبلب مف نفس العمر يختمفوف مف حيث  صمة،لكؿ طالب دماغ فريد كالب

استعدادىـ لمتعمـ وخبراتيـ السابقة ومستوى تحصيميـ فيـ يتعمموف بطرؽ مختمفة وفي أوقات 
 مختمفة.

 ،والفروؽ بينيـ تؤثر عمى ما  لجميع الطبلب مواطف قوة وكذلؾ مواطف تحتاج إلى تقوية
 ومقدار الدعـ الذي يحتاجونو ليذا التعمـ. والسرعة التي يتطمبيا تعمميـ، يحتاجوف تعممو،

  الطبلب يتعمموف بطريقة أفضؿ حيف يتمكنوف مف ربط المنيج باىتماماتيـ وخبراتيـ
 الحياتية.

 ،األساسية   وأف الوظيفة ألف وقت التعمـ ال يفوت أبًدا، جميع الطبلب يمكنيـ التعمـ
 .لممدرسة ىي العمؿ عمى زيادة قدرة كؿ طالب ألقصى حدودىا

  .المشاعر واالتجاىات تؤثر في التعمـ 
 -تتمخص فى: يرتكز البرنامج عمى مجموعة من االفتراضات-1
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االىتماـ/ الفيـ/ –إف المسئولية االجتماعية تتضمف مجموعة مف العناصر  -
تؤثر عمي جميع جوانب سموؾ الفرد، تخضع لمتعمـ واالكتساب وكذلؾ قابمة   -المشاركة

 ضابطة تيذب سموؾ اإلنساف و توجيو. باعتبارىا سمطةلمتعديؿ واإلصبلح 
يمكف دراسة وتدريس أي محتوى تاريخي مف خبلؿ مدخؿ التدريس المتمايز الذي  -

يأخذ بعيف االعتبار خصائص المتعمميف وقدراتيـ ومواىبيـ وميوليـ والكيفية التي يفضمونيا 
، وبالتالي يمكف استخدامو متنوعةفي التعمـ لموصوؿ إلي نواتج تعمـ واحدة بأساليب وأدوات 

، وذلؾ ما تـ -المعرفية/ الميارية/ الوجدانية–لتحقيؽ مختمؼ جوانب األىداؼ السموكية 
 اإلشارة إليو في اإلطار النظري لمدراسة.

التى يقدـ إلييا البرنامج وىى المرحمة الثانوية التي تتطمب تقديـ  مراعاة المرحمة العمرية -3
يتـ تكميفيـ بو وتوضيح اليدؼ منو؛ لذلؾ حرصت الباحثة عمي: إيضاح المبررات ألي عمؿ 

األىداؼ العامة لمبرنامج، وشرح الخطوات والمتطمبات األساسية والقبمية لمبرنامج قبؿ تطبيؽ 
اختبار الذكاءات المتعددة، وأنماط –مقاييس التعرؼ عمي احتياجات وخصائص التعمـ لدييـ 

 . -التعمـ
األنشطة والبيئة الدراسية المتنوعة والمالئمة لتنمية التحصيل والمسئولية توافر   - 4 

لدى الطبلب مف خبلؿ تحفيزىـ ألداء مياـ شيقة وممتعة بالنسبة ليـ واالىتماـ  االجتماعية
بالمشاركة االيجابية بيف الطبلب والعمؿ الجماعي والفردي الذي يتطمب قدر مف تحمؿ 

 عية.المسئولية الذاتية واالجتما
 األىداف العامة والسموكية لمبرنامج: 

 ىما: ىدفين رئيسينيسعي ىذا البرنامج إلي تحقيؽ 
 تنمية المسئولية االجتماعية لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي. -ٔ
 تنمية التحصيؿ الدراسي  لمقرر التاريخ لمصؼ الثاني الثانوي. -ٕ

التى قد تعمؿ عمى تنمية  األىداف العامة*ولتحقيؽ اليدؼ األوؿ استمـز تحقيؽ بعض 
 المسئولية االجتماعية مف خبلؿ تنمية عناصرىا األساسية وىى: 

 اىتماـ الطالب بذاتو وارتباطو العاطفي بجماعتو الصغيرة والكبيرة.  -ٔ
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دراكو لتأثير سموكو وقراراتو  -أسرتو/أصدقائو/وطنو–فيم الطالب لمجماعات التي حولو  -1 وا 
 عمييا.

في تحقيؽ أىدافيا وحؿ مشكبلتيا، والمحافظة عمي مشاركة الطالب الجماعة  -ٖ
 سبلمتيا.

وحتى يتـ تنمية تمؾ العناصر األساسية لممسئولية االجتماعية؛ ىناؾ مجموعة مف األىداؼ  
 التالية: األىداف السموكيةالخاصة لكؿ عنصر تتمثؿ فى 

 من المتوقع أن يكون الطالب قادر عمي:
 تدور حوؿ الجماعة.االىتماـ باألخبار واآلراء التي -ٔ
 تحديد القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية لمجماعة.-ٕ
 الحرص عمي االرتباط العاطفي  لمجماعة.-ٖ
 المحافظة عمي الممتمكات العامة والخاصة.-ٗ
 فيـ القوانيف والنظـ التي تحكـ المنظمات والمؤسسات المجتمعية .-٘
 احتراـ عادات وأعراؼ الجماعة. -ٙ
 يد الواجب االجتماعي الذي يمميو عميو ضميره نحو مجتمعو.تحد-ٚ
 التعاوف مع اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ الجماعة.-ٛ
 التنازؿ عف بعض حقوقو في سبيؿ تحقيؽ المصمحة العامة لمجماعة.-ٜ

 االلتزاـ بتعميمات الجماعة وقبوؿ ما تفرضو مف عقوبات.-ٓٔ
 بذؿ الجيد ألداء العمؿ الموكؿ إليو.-ٔٔ
 المشاركة في حؿ المشكبلت التي تتعرض ليا الجماعة.-ٕٔ
 تقديـ النقد البناء لمجماعة. -ٖٔ
 المحافظة عمي استمرار الجماعة وسبلمتيا.-ٗٔ

*وبالنسبة إلى تحقيؽ اليدؼ الثانى: و يتمثؿ فى تنمية التحصيؿ الدراسي  لمقرر التاريخ 
 اآلتية: جرائيةاألىداف اإللمصؼ الثاني الثانوي يستمـز األمر تحقيؽ 

 حيث يتوقع في نياية ىذه الوحدة أن يكون الطالب قادر عمي:
 تحديد أبرز مبلمح الحضارة في شبة الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ. .ٔ
 التعرؼ عمي أىـ خصائص الحضارة العربية في ضوء القيـ واألفكار السائدة قبؿ اإلسبلـ. .ٕ
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 عربية قبؿ اإلسبلـ.تفسير أسباب ازدىار ممالؾ ومدف شبة الجزيرة ال .ٖ
 تمخيص النتائج المترتبة عمي بعض األحداث التاريخية في حضارات شبة الجزيرة العربية. .ٗ
 توظيؼ المعمومات الجغرافية في تفسير األحداث التاريخية المرتبطة بنشأة الدولة اإلسبلمية. .٘
 توضيح مبلمح حياة الرسوؿ )ص( قبؿ وبعد البعثة. .ٙ
 في ضوء القيـ واألفكار السائدة في الحضارة اإلسبلمية. شرح خصائص المجتمع اإلسبلمي .ٚ
 استنتاج أىـ القيـ التي تميز الدولة اإلسبلمية. .ٛ
 الربط بيف أسباب ونتائج بعض األحداث التاريخية المتصمة بنشأة الدولة اإلسبلمية. .ٜ

 تحميؿ المادة التاريخية المتضمنة في األشكاؿ والجداوؿ المرتبطة بالتاريخ اإلسبلمي. .ٓٔ
 يستنتج بعض خصائص الحضارة اإلسبلمية مف النصوص التاريخية. .ٔٔ
 يبرىف تاريخيا عمي صحة او خطا االدعاءات حوؿ الحضارة اإلسبلمية. .ٕٔ
 :اختيار محتوى البرنامج 

مف مقرر التاريخ لمصؼ الثاني  " الحضارة العربية وظيور اإلسالم" تـ اختيار الوحدة األولي 
حضارات شبو الجزيرة العربية قبيؿ اإلسبلـ،  موضوعات ىي:الثانوي، والتي تتضمف أربع 

ظيور اإلسبلـ،  دعائـ بناء الدولة اإلسبلمية، األخطار التي واجيت الدولة اإلسبلمية في 
 .المدينة

 ويرجع اختيار الباحثة ليذه الوحدة إلى:
 إف الفترة التاريخية التي تتناوليا الوحدة بيا العديد مف األحداث والشخصيات-

والمواقؼ والقضايا التاريخية التي تجسد المظاىر االيجابية  والسمبية لممسئولية االجتماعية 
وذلؾ مف خبلؿ مظاىر حضارة شبة الجزيرة العربية والتي لدي العرب سواء قبيؿ ظيور اإلسبلـ )

لقبمي وما انعكست عمي األوضاع السياسية واالقتصادية والعممية/ الفكرية واالجتماعية: حيث النظاـ ا
يتضمنو مف عادات وتقاليد تفرض عمي أفراد القبيمة االلتزاـ بتأييد مصالحيا والعمؿ مف أجؿ رفعة مكانتيا 
ونصرة المظمـو داخميا، فالكؿ عميو مسئولية معينة حسب مكانتو االجتماعية ودوره داخؿ القبيمة، وعندما 

الشخصية وازدادت العنصرية والتمييز وتحقير ضعفت تمؾ المسئولية وتفرقت الجماعات بحثًا عف المصالح 
وفي المقابؿ قمت -الفقراء والمحتاجيف والعبيد وتجمت الفروؽ االجتماعية بيف طبقات المجتمع، ازداد الظمـ، 

؛ أدي ذلؾ النييار تمؾ الحضارات -النخوة والمروءة والجود تمؾ الصفات التي كانت متأصمة في العرب
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في المنطقة إلي أف ظير اإلسبلـ الذي جسد المسئولية االجتماعية بكافة وانتشرت الجاىمية والضعؼ 
 جوانبيا ومستوياتيا شاممة ومتكاممة ومتوازنة(.

مراعاة ميوؿ الطبلب واحتياجاتيـ ألف " ظيور اإلسبلـ وحياة النبي صؿ ا عميو -
ـ السابقة أو وسمـ " مف الموضوعات المألوفة والميسرة عمى الطبلب سواء مف  خبلؿ دراستي
 الثقافة الدينية، مما يزيد مف دافعية الطبلب لممشاركة الجادة فى ىذا البرنامج.

توافر العديد مف المصادر والمراجع الخاصة بالتاريخ اإلسبلمي مما ييسر لمباحثة -
العمؿ فى إعداد البرنامج، وكذلؾ تطبيقو، حيث تساعد تمؾ المصادر المتعددة الطبلب عمى 

 وفيما يمي محتوي الوحدة والتوزيع الزمني لتدريسيا: نشطة والتكميفات بشكؿ أفضؿ.القياـ باأل
 (2جدول )

 محتوي الوحدة والتوزيع الزمني لتدريسيا

التوزيع الزمني  محتوي الدروس دروس الوحدة
 لتدريس الوحدة

 المقاء التمييدي
ماذا وكيف نتعمم في ىذه 

 الوحدة

  الحضارة العربية اإلسالمية* المسئولية االجتماعية في 
 التدريس المتمايز* 

 حصة        
 فبراير

 
 الدرس األول:

حضارة شبة الجزيرة العربية 
 قبيل اإلسالم

  مالمح تاريخية عن بعض ممالك ومدن شبة الجزيرة*
 العربية

 مظاىر الحضارة في شبة الجزيرة العربية* 

 حصتان
 فبراير

 الدرس الثاني:
 ظيور اإلسالم

  حياة الرسول في مكة*مالمح 
 مراحل الدعوة اإلسالم* 

 حصتان
 فبراير

 الدرس الثالث:
 دعائم بناء الدولة اإلسالمية

 *بناء المسجد    *المؤاخاة بين المياجرين واألنصار
 *صحيفة المدينة       *البناء االقتصادي

 *تأمين الدولة وحمايتيا

 حصة         
 مارس

 الدرس الرابع:
واجيت الدولة األخطار التي 

 اإلسالمية في المدينة

 
 *أواًل األخطار الداخمية
 *ثانيا األخطار الخارجية

 حصتان        
 مارس
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  مجاالت التمايز في البرنامج 
ُروعي تحديد  أىدافا متمايزة لمطمبة بحيث يكتفي بأىداؼ معرفية : أوال:في مجال األىداف

 وفي ىذا مراعاة لمفروؽ الفردية.لدى بعض الطبلب وبأىداؼ تحميمية لدى آخريف 
تكميؼ الطبلب بمياـ متنوعة، فمثبًل ُيكمؼ بعض الطمبة بمياـ في ثانيا:في مجال األساليب: 

التعميـ الذاتي كأف يقوموا بدراسات ذاتية وعمؿ مشروعات وحؿ مشكبلت، وآخريف بأعماؿ 
 .ب اىتمامات الطمبةيسمى ىذا النوع تعميما متمايزا حس يدوية أو بنقاشات....... وىكذا
كأف يكتفي بمخرجات محدودة يحققيا بعض الطمبة في حيف ثالثا:في مجال المخرجات: 

وينوع المعمـ في اساليب تقديـ ىذه  يطمب مف آخريف مخرجات أخرى أكثر عمقا.
 في ىذا النوع يقبؿ المعمـ ما بيف الطمبة مف تفاوت عقمي.  األىداؼ
 البرنامج الوسائل التعميمية المستخدمة فى : 

 يمكف استخداـ بعض الوسائؿ التعميمية التى تساىـ فى تدريس البرنامج مثؿ: 
*صور توضيحية لؤلحداث والغزوات* خرائط جغرافية لشبة الجزيرة العربية لمممالؾ والمدف 
ومظاىر الحضارة *الخرائط الزمنية كخريطة زمنية لمبلمح حياة الرسوؿ في مكة، مراحؿ الدعوة 

 لئلسبلـ  *عروض توضيحية " بوربوينت "، وفيديوىات لسموكيات تجسد المسئولية االجتماعية 
  أساليب التقويم:تحديد 

يعتبر التقويـ عممية تقيس جميع جوانب التعميـ والتعمـ، وحيث أف التقويـ عممية            
 مستمرة تستيدؼ التشخيص والعبلج، فقد انقسمت ىذه العممية إلى:

 - التقويـ التشخيصي لمتعرؼ عمي الخبرات السابقة لمطبلب، تحديد  قدرات وخصائص الطبلب
 الذكاءات المتعددة، وأنماط التعمـ( مف خبلؿ )اختبار

  التقويـ المستمر أثناء تدريس البرنامج مف خبلؿ التقويـ الموجود فى نياية كؿ درس مف دروس
 الوحدة، وممؼ انجاز الطالب.

 "التقويـ النيائي  مف خبلؿ تطبيؽ اختبار عاـ لموحدة "االختبار التحصيمي 
 دليل معمم(. -اب لمطالبالخطوة الثانية إعداد مكونات البرنامج )كت
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يتكوف البرنامج مف كتاب لمطالب، ودليؿ لممعمـ، وفيما يمى الخطوات إعداد كؿ  
 منيما 

 :**إعداد كتاب الطالب
بعدما تـ تحديد محتوى البرنامج والوحدة المختارة مر إعداد كتاب الطالب بالخطوات        
 التالية:

المراد تطبيقو واألىداؼ الذي يسعي عف البرنامج عرض مقدمة بسيطة ومختصرة:  -2
لتحقيقيا، لتعريؼ الطبلب ببرنامج الدراسة مف خبلؿ درس تمييدي يوضح ماذا وكيؼ 

 يتعمـ.
لكؿ درس مع مراعاة اآلتى:أف تتماشى تمؾ  تحديد األىداف العامة والسموكية: -1

ومنسجمة مع األىداؼ مع األىداؼ العامة لبرنامج الدراسة واف تكوف أىداؼ البرنامج نابعة 
أف تكوف العناصر األساسية لممحتوى التعميمي المتعمؽ بتحقيؽ ىذه -أىداؼ دراسة الوحدة.

-األىداؼ وارد بصورة صريحة أو ضمنية بمحتوى الوحدة الدراسية المقررة مف قبؿ الوزارة .
 أف تكوف ىذه األىداؼ متصمة فيما بينيا بطريقة تحقؽ التسمسؿ فى دراسة الموضوعات. 

بحيث يشتمؿ عمى: *األىداؼ المتوقعة لكؿ درس معمنو  كتاب الطالب: ة صياغةإعاد -ٖ
في مقدمتو. *تمييد إلثارة دافعية الطالب نحو التعمـ، وذلؾ مف خبلؿ مقدمة شيقة أو سؤاؿ 

الطالب  عقؿ ليساعد درس كؿ بداية في يأتي الذي تحدي مقبوؿ..في مربع "نشط عقمؾ"
 يوجد شطة المتوقعة مف الطبلب فى كؿ درس حيث:األنمعني. * ذو تكويف تعمـ عمي

 واضحة تكوف قد التي الخيارات مف مجموعة تتضمف التي التعميمية األنشطة مف مجموعة
 بممخص درس كؿ عرض واإلرشادات. *ينتيي التوجييات خبلؿ مف المعمـ سيوضحيا أو
 مف تأممية فقرات كتابة او رصاص أقبلـ او ممونو أقبلـ باستخداـ ذىنية خريطة يكوف قد

 يناسب ما اختيار وعمي الطالب متنوعة خيارات مف يتكوف *التقويـ  .نقاط او سطور بضع
بعض الكتب التقويـ أماميا الدرجة الخاصة بيا.* أنشطة وكؿ ذكاءه ونوع تعممو نمط

 والمراجع والمواقع التي قد يستفيد منيا الطالب في دراسة الوحدة.
 ** إعداد دليل المعمم:
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 ليكوف عونًا في تطبيؽ البرنامج، وقد روعي فى الدليؿ أف يتضمف التالى:
 مقدمة تتضمف فكرة عامة عف موضوع البرنامج وأىداؼ تدريسو وأىمية الدليؿ. -
التعريؼ بالتدريس المتمايز: )فمسفتو، خطواتو، مجاالت التمايز، دور المعمـ  -
 والمتعمـ(
ـ في تدريس الوحدة: )اختبار الذكاءات بعض األدوات والمقاييس التي ستستخد -

 المتعددة، وأنماط التعمـ، عقود التعمـ، الخرائط الذىنية، ممؼ االنجاز(
 المرنة، األنشطة استراتيجيات التدريس التي تدعـ التمايز: )المجموعات-

 -الذىني،فكر المشكبلت،لعب األدوار،العصؼ القائـ عمى المتدرجة،التعمـ بالتعاقد، التعمـ
 شارؾ(- زاوج

 محتوي الوحدة والتوزيع الزمني لتدريسيا-
 دروس الوحدة وفقًا التدريس المتمايز.خطط تدريسية لنماذج  -
 قائمة بالكتب والمراجع المقترحة. -

 الخطوة الثالثة ضبط البرنامج
وقد تـ عرض البرنامج )اإلطار العاـ لمبرنامج، كتاب الطالب، دليؿ المعمـ ( بصورتو -

إلبداء آرائيـ فى سبلمة المحتوي العممي لمبرنامج وسبلمة  ٔالمبدئية عمى السادة المحكميف
المغة والصياغة، مناسبتو في تحقيؽ األىداؼ العامة لمبحث ومبلئمة البرنامج  لمجتمع 

 البحث.
وقد ابدي السادة المحكميف بعض المبلحظات واآلراء مف أىميا: تعديؿ صياغة بعض -

اردة في الدليؿ وكتاب الطالب، واستخداـ ضمير المخاطبة وليس ضمير الغائب، العبارات الو 
إضافة بعض الفقرات عف المسئولية االجتماعية بشكؿ أكثر تفصيبًل، إضافة بعض المراجع، 

 .ٕوبعد إجراء التعديبلت المشار إلييا أصبح البرنامج في صورتو النيائية
 ثانيًا إعداد أدوات البحث

                                                           
 ٔممحؽ  ٔ

 ٕممحؽ  ٕ
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  تبعًا لمخطوات التالية: المسئولية االجتماعيةإعداد مقياس 
حيث  ييدؼ إلى قياس المسئولية االجتماعية لدي طبلب تحديد اليدف من المقياس:  -أ

 الصؼ الثاني الثانوي.
بالرجوع إلي األدبيات والدراسات السابقة التي اىتمت تحديد أبعاد المقياس:  -ب

مسئولية االجتماعية فالبعض حددىا مف خبلؿ بالمسئولية االجتماعية اُلحظ تعدد أبعاد ال
فاطمة وىي االىتماـ، والفيـ، والمشاركة واتفؽ معو )( ٖٕٓٓأشرؼ شريت، عناصرىا مثؿ:)

لكنو قسـ بعد المشاركة إلي  (ٕ٘ٔٓ(وكذلؾ )حاتـ إماـ، ٕ٘ٔٓ( و)إبراىيـ المطيري، ٖٕٔٓالحارثي، 
أبعاد المسئولية  (ٖٕٔٓيب، )عايدة ذمشاركة سمبية وأخري ايجابية، في حيف حددت 

)أحبلـ الباز، االجتماعية في: االنتماء، المساندة االجتماعية، المشاركة، التوحد.وحددت 
 أبعادىا في: اتخاذ القرار، واالنتماء،احتراـ القواعد والقوانيف، وتقدير المنتجات الوطنية(ٕٔٔٓ

مع إجراء  (ٜٜٚٔ، ) سيد عثمافاال أف معظـ الدراسات تبنت المقياس الذي أعده  
(، ٕٗٓٓ:)وليد الخراشي، بعض التعديبلت ليتبلءـ مع مجتمع الدراسة، ومف تمؾ الدراسات

(،)  ٕ٘ٔٓ(، )احمد الطراونة،  ٕٗٔٓ(،)ياسر عودة، ٜٕٓٓ(، )ميسوف مشرؼ، ٕٛٓٓ)جميؿ قاسـ،
ا أشمؿ مف وتتفؽ الباحثة مع تمؾ الدراسات ألني (،ٕٙٔٓ(، )عبد ا عبد المجيد، ٕ٘ٔٓالعنزي، 

االىتماـ -غيرىا مع مراعاة أف يشمؿ كؿ بعد عمي عناصر المسئولية االجتماعية الثبلثة 
المسئولية .*المسئولية الذاتية*لذا تـ تحديد أبعاد المقياس كالتالي: -والفيـ والمشاركة

 .المسئولية الجماعية *المسئولية الوطنية* الدينية
 باستخداـ نوعيف مف األسئمة ىما:صياغة عبارات المقياس: وذلك  -جـ  

*النوع األوؿ عبارة عف مجموعة مف العبارات وعمي الطالب أف يحدد موقفو مف كؿ  
 أوافؽ، ال محايد، أوافؽ، بشدة، عبارة مف خبلؿ الخمس مستويات مف مقياس ليكرت )أوافؽ

 ت السابقة.، ويتفؽ ىذا النوع مف األسئمة مع السواد األعظـ مف الدراسا(مطمقا أوافؽ ال
*والنوع الثاني عبارة عف مجموعة مف المواقؼ يمي كؿ موقؼ ثبلث ردود فعؿ   

متدرجة وعمي الطالب أف يختار ما يناسب رد فعمو إذا ما كاف في تمؾ الموقؼ، ويرجع 
السبب في الستخداـ ىذا النوع لما تستيدفو الباحثة مف قياس الجانب األدائي السموكي 
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ة، فالمسئولية االجتماعية مثميا مثؿ القيـ تبني عمي معرفة تشكؿ لممسئولية االجتماعي
الوجداني وتتجسد في سموكيات الفرد، باإلضافة لكونيا سموكيات أكثر مف كونيا اتجاىات 
 ومعتقدات، وتعتقد الباحثة أف قياس المسئولية مف خبلؿ المواقؼ أكثر مصداقية عف غيرىا.

الصياغة السيمة والواضحة مفردات المقياس:*وقد تـ مراعاة ما يمي عند صياغة  
أف تقيس المفردة *مناسبة مفردات المقياس لمستوى الطبلب.*مف حيث األسموب والمغة.

أف تكوف المفردات شاممو ألبعاد *البعد الذى ُوضعت لقياسو وأال تحمؿ أكثر مف فكرة.
واقعية وحقيقية يممسيا أف تتضمف المقياس مواقؼ *المقياس األربعة عمي المستويات الثبلثة.

 الطالب مف حولو.
 بالنسبة لمنوع األوؿ: تـ إعطاء االستجابات: )أوافؽتحديد طريقة تصحيح المقياس:  -ء

( وذلؾ ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘( الدرجات التالية)مطمقا أوافؽ ال أوافؽ، ال محايد، أوافؽ، بشدة،
 (.٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔالسالبة ) لمعبارات والعكس الموجبة، لمعبارات

بالنسبة لمنوع الثاني: تـ إعطاء البدائؿ الثبلث لكؿ موقؼ التي تمثؿ مستويات   
مختمفة متدرجة مف حيث درجة تحمؿ الطالب لممسئولية االجتماعية )مرتفعة، متوسطة، 

 .ٖ- ٔ (، وبذلؾ تتراوح درجة كؿ مفردة فى االختبار بيفٖ،ٕ،ٔضعيفة( الدرجات)
تتضمف: تعريؼ الطالب اليدؼ مف المقياس، وكيفية بحيث وضع تعميمات المقياس: -ىـ

اختيار اإلجابة التي يراه مناسبة، مثاؿ توضيحي لطريقة اإلجابة عمى أسئمة المقياس، وتقديـ 
إرشادات لمطالب يراعييا أثناء اإلجابة، وقد تـ إعداد ورقة إجابة منفصمة، تضمنت بيانات 

 لعبارات، بدائؿ االستجابات عنيا. الطالب مثؿ: االسـ، المدرسة، الفصؿ، أرقاـ ا
ينقسـ   تكونت الصورة األولية لممقياس مف سؤاليف رئيسيف:الصورة األولية لممقياس:  -و

 بشدة، )أوافؽ( عبارة أماـ كؿ منيا الخمس مستويات مف مقياس ليكرت ٕ٘السؤاؿ األوؿ إلي )
ُبعد تشمؿ المستويات  عبارة في كؿٖٔبواقع ( مطمقا أوافؽ ال أوافؽ، ال محايد، أوافؽ،

موقؼ يمي كؿ منيـ ثبلث  ٖٖبينما يتضمف السؤاؿ الثاني  االىتماـ والفيـ والمشاركة(.الثبلثة)
 مواقؼ.ٜمواقؼ لكؿ بعد ما عدا البعد المسئولية الوطنية  ٛاختيارات متدرجة بواقع 
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وقد تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف لمتعرؼ عمى:*مدى  
مفردات القياس مف الناحية المغوية والمفظية.*مدى انتماء كؿ مفردة مف مفردات وضوح 

مدى مناسبة كؿ عبارة لمستوى الطبلب،*مدى دقة *المقياس لمبعد الذى تندرج تحتو.
 صياغة كؿ مفردة واتساؽ البدائؿ.

وقد أشاد السادة المحكميف بمفردات المقياس سواء مف حيث الصياغة أو المحتوي الذي 
تضمنو المواقؼ ومناسبتيا لكؿ بعد ولمستوي الطبلب إال أف ىناؾ بعض المقترحات بحذؼ ت

 بعض العبارات لكونيا تحمؿ فكرة جدلية أو معارضة لمنظاـ الحالي أو لتكرارىا مثؿ:
 *أف أي جيد أبذلو لفيـ قضايا ومشكبلت الوطف لف يؤثر باإليجاب او السمب في حميا. 

 قرارات المسئوليف التي ال تعجبني أو تؤذي أصدقائي أنو جباف ومنافؽ.*أعتبر َمف يقـو بتنفيذ 
*ُعرض في احدي القنوات ندوة تناقش "قضية الجياد واإلرىاب" و تضمنت ثبلثة اتجاىات لمتعريؼ بالجياد 

 في اإلسبلـ. فأييما تري أنو أصح؟
 والمسمميف. انو واجب استثنائي دفاعي تمميو حاالت الظمـ  والعدواف عمي اإلسبلـ-أ
 انو جياد ىجومي لنشر اإلسبلـ ومقاتمة الكفار حتي يعطوا الجزية عف يد وىـ صاغروف.-ب
 أنو يكوف دفاعي وىجومي حسب حالة األمة مف ضعؼ أو قوة، ووفقًا لمتطمبات العصر.-ج

مر لفرض *تقـو الدولة بأجيزتيا األمنية حاليًا بوضع العديد مف الكمائف، وفرض حظر التجواؿ، ووصؿ األ
 حالة الطوارئ ........وضح رأيؾ فيما تقـو بو الدولة مف اإلجراءات؟

 أعتقد أنيا ضرورة أمنية لمواجية ما يسمي باإلرىاب-ا
 أري أنيا تعدي عمي حرية المواطنيف وتعطيؿ لمصالحيـ -ب
 ىذه األمور ال تعنيني كثيراً  -ج

 
( ٜٗالسؤاؿ األوؿ ) يتكوف مف: ٖيةوبإجراء ىذه التعديبلت أصبح المقياس فى صورتو النيائ

(، والجدوؿ التالي يوضح أرقاـ المفردات ٖٔعبارة سالبة، والسؤاؿ الثاني ) ٕ٘عبارة منيا 
 التي تنتمي لكؿ مستوي أسفؿ كؿ ُبعد سواء في السؤاؿ األوؿ أو الثاني:

 (ٕجدوؿ)
 توزيع المفردات عمى أبعاد المقياس فى  صورتو النيائية

                                                           
 ٖالممحؽ  ٖ
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تـ تطبيؽ المقياس عمى مجموعة مف طبلب الصؼ الثاني التجربة االستطالعية -د

طالب، وبعد االنتياء مف التطبيؽ ٖ٘الثانوي بمدرسة أبو سممي ثانوية بنيف وبمغ عددىـ 
وتصحيح إجابات الطبلب تـ تفريغ البيانات لحساب الصدؽ والثبات وزمف االستطبلعي 

 المقياس.
اُستخدمت طريقة التجزئة النصفية لحساب معامؿ ثبات المقياس، مف  ثبات المقياس: -2

( ٕٛ,ٓخبلؿ معادلة سيبرماف وبراوف، وحيث أف معامؿ االرتباط بيف نصفى المقياس بمغ)
، وىو معامؿ يتميز بقدر مرتفع مف الثبات ويمكف الوثوؽ (ٜٔ,ٓفإف معامؿ الثبات يصبح )

 بو.
( ٜٓ,ٓوتـ حسابو مف خبلؿ الجذر التربيعى لمعادلة الثبات وقد بمغ ):صدق المقياس -1

 والمقياس بذلؾ يتمتع بقدر مرتفع مف الصدؽ الذاتى.

 البعد
 المستوي

المسئولية 
 الذاتية

المسئولية 
 الدينية 

المسئولية 
 الجماعية

المسئولية 
 الوطنية

 المجموع

 26 4-3-1-2 4-3-1-2 4-3-1-2 4-3-1-2 االىتمام
2-1 2-1 2-1-8 2-3 9 

 26 8-7-6-5 8-7-6-5 8-7-6-5 8-7-6-5 الفيم
3-4 3-4-6 3-4 1-5-7 20 

-22-20-9 المشاركة
21 

9-20-22-
21 

9-20-22-
21 

9-20-22-21 26 

5-6-7 5-7-8 5-6-7 4-6-8 22 
 48 21 21 21 21 المجموع

7 8 8 8 32 
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تـ حساب الزمف البلـز لئلجابة عمى المقياس مف خبلؿ حساب تحديد زمن المقياس: -3
( ٓٗمتوسط الزمف الذى أستغرقو أسرع وأبطء طالب، وقد ُوجد أف الزمف المناسب ىو )

 دقيقة. 
 إعداد االختبار التحصيمي 

تـ إعداد االختبار التحصيمي في ضوء األىداؼ المعرفية لموحدة المختارة وفقا لمخطوات 
 التالية:

ييدؼ االختبار إلي قياس جوانب التحصيؿ المعرفي تحديد اليدف من االختبار:  -2
في  "الحضارة العربية وظيور اإلسبلـ" لموحدة األولي مف مقرر التاريخ لمصؼ الثاني الثانوي 

المستويات الثبلثة األولي مف تصنيؼ بموـ وىي التذكر والفيـ والتطبيؽ؛ وذلؾ لمكشؼ عف 
 امج.مدي فاعمية البرن

صيغت مفردات االختبار في ضوء األىداؼ صياغة مفردات االختبار وتعميماتو:  -1
السموكية لموحدة المختارة فى صورة أسئمة اختيار مف متعدد؛ وذلؾ لما تتسـ بو: مف وضوح 
مكانية معالجة أثر التخميف  وسرعة اإلجابة عنيا وسيولة تصحيحيا، وموضوعية وا 

 بدائؿ بينيـ إجابة واحدة صحيحة.  ٗرة عف مقدمة يمييا بمعادالت إحصائية، وىى عبا
ثـ وضع تعميمات االختبار فى الصفحة األولى مف كراسة األسئمة، وُروعى أف تكوف  

واضحة ودقيقة وسيمة، وتوضح لمطبلب اليدؼ مف االختبار وطريقة تسجيؿ اإلجابة مف 
نفصمة لكؿ طالب بحيث خبلؿ تقديـ مثاؿ كنموذج لئلجابة، وتـ تصميـ ورقة إجابة م

وقد راعت  تضمنت البيانات التالية؛ االسـ، المدرسة، الفصؿ، أرقاـ األسئمة والبدائؿ، 
صياغة المفردات بأسموب سيؿ وواضح بحيث الباحثة عند صياغتيا المفردات ما يمى: 

مفردات يبلءـ الطبلب، توزيع ترتيب اإلجابات الصحيحة عشوائيًا لتقميؿ نسبة التخميف، خمو 
االختبار مف أي تمميحات أو إشارات إلى اإلجابة الصحيحة، تكونت الصورة األولية 

 ( مفردة.ٖٓلبلختبار مف )
حيث يحتوي جدوؿ المواصفات عمي أرقاـ األسئمة أعداد جدول مواصفات االختبار: -3

التي تندرج تحت كؿ مستوي مف المستويات المعرفية الثبلثة أماـ كؿ درس مف دروس 
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وحدة األربعة في كؿ مستوي، وأسفؿ تمؾ األرقاـ نجد ما يمثمو عدد ىذه األسمة مف نسبة ال
 مئوية مف االختبار ككؿ أو ما يسمي  بالوزف النسبي ليا، موزعة كما يمى: 

 (4جدول )
 عدد المفردات الُموزعة عمى أبعاد االختبار فى صورتو األولية

 تطبيق فيم تذكر دروس الوحدة
الوزن 
 النسبي

حضارة شبة الجزيرة العربية قبيل 
 اإلسالم

ٔ-ٖ-ٗ-ٚ ٕ-ٙ ٘-ٛ 
16.66% 

ٖٔ.ٖٖ% ٙ.ٙٚ% ٙ.ٙٚ% 

 ظيور اإلسالم
ٜ-ٔٔ ٕٔ ٔٓ 

23.33% 
ٙ.ٙٚ% ٖ.ٖٖ% ٖ.ٖٖ% 

 دعائم بناء الدولة اإلسالمية
ٕٓ-ٕٔ ٖٔ-ٔٗ-ٔٙ-ٔٚ-ٔٛ ٔ٘-ٜٔ 

30% 
ٙ.ٙٚ% ٔٙ.ٙٙ% ٙ.ٙٚ% 

 األخطار التي واجيت الدولة اإلسالمية
 في المدينة

ٕٛ-ٕٜ ٕٕ-ٕٖ-ٕٗ-ٕ٘-ٕٚ-
ٖٓ ٕٙ 

30% 
ٙ.ٙٚ% ٕٓ% ٖ.ٖٖ% 

  26.6 46.66 33.33 الوزن النسبي
ُحدد درجة واحدة لكؿ مفردة مف تحديد نظام تقدير الدرجات وطريقة تصحيح االختبار: -4

مفردات االختبار، ثـ إعداد مفتاح تصحيح ٌمثقب؛ لسرعة ودقة وسيولة عممية التصحيح، ثـ 
 ٌتجمع الدرجات لتعطى الدرجة الكمية لبلختبار.

لمتأكد مف صبلحية االختبار تـ عرضو عمى صالحية الصورة األولية لالختبار:  -5
مدى مطابقة مفردات االختبار -مجموعو مف السادة المحكميف المختصيف لمتعرؼ عمى: 

مدى -مدى وضوح تعميمات االختبار.-لقياس ما ٌوضعت لقياسو ومدى دقة صياغتيا. 
ر بصورتو مبلئمة البدائؿ فى كؿ مفردة. ولـ تكف ىناؾ أي تعديبلت تذكر. وأصبح االختبا

 فقرة.  ٖٓالنيائية عبارة عف 
تـ تطبيؽ االختبار عمى مجموعة مف طبلب الصؼ التجربة االستطالعية لالختبار:  -7

"طالب، وقد تـ تصحيح إجاباتيـ ورصد الدرجات ٖ٘الثاني مف خارج العينة األصمية عددىا"
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ت السيولة معامبل*لتحديد الصدؽ والثبات، وكذلؾ تحميؿ مفردات االختبار لحساب: 
 معامبلت التميز لكؿ مفردة، وزمف االختبار. *والصعوبة لكؿ مفردة.

( لحساب معامؿ Split-Half Method)اسُتخدمت طريقة التجزئة النصفية  الثبات: (ٔ)
االرتباط بيف درجات التبلميذ الفردية والزوجية، وبتطبيؽ معادلة سبيرماف وبراوف ٌوجد أف 

 إلى أف االختبار لو درجة مناسبة يمكف الوثوؽ بيا.( مما يشير ٙٚ,ٓمعامؿ الثبات)
( ٕٛ,ٓتـ حساب الجذر التربيعى لمعامؿ ثبات االختبار وٌوجد أنو يساوى ) الصدق: (ٕ)

 وىذا يدؿ عمى أف االختبار يتميز بدرجة صدؽ مناسب.
 باستخداـ المعادلة التالية:حساب معامل السيولة لممفردات -تحميل مفردات االختبار: أ (ٖ)

 ٛٛ.ٓوقد تراوح معامؿ السيولة لمفردات االختبار ما بيف ))ص+ خ( ÷ السيولة = ص معامؿ 
( و بالتالى فيناؾ تفاوت فى نسبة سيولة االختبار لمراعاة الفروؽ الفردية بيف ٖٔ.ٓو 

 الطبلب.
ص س -معامل التميز = ) ص ع : تـ تطبيؽ المعادلة التالية معامل التميز لكل مفردة:-ب      

لتحديد معامؿ التميز لكؿ مفردة مف مفردات االختبار، وبذلؾ أصبحت جميع  (ن  0.17( ÷ ) 
 (.ٜ.ٓإلى  ٕ.ٓمفردات االختبار مميزة وتتراوح بيف ) 

تراوح الزمف البلـز لئلجابة عمى االختبار تحديد الزمن الالزم لتطبيق االختبار:-ج       
صالحًا  ٗاالختبار فى صورتو النيائية( دقيقة تشمؿ زمف إلقاء التعميمات.ىكذا أصبح ٕ٘)

 ( مفردةٖٓلمتطبيؽ عمى عينة الدراسة ويتكوف مف )
 اإلجراءات التجريبية لمبحث وتفسير النتائج والتوصيات 
يعتمد البحث عمي التصميـ التجريبي القائـ عمي مجموعة التجريبية اختيار عينة البحث: -2

بة مف طالبات الصؼ الثاني الثانوي مف ( طالٕٕالواحدة، حيث تـ اختيار عينة البحث )
-ٕ٘ٔٓبمحافظة شماؿ سيناء، لمعاـ الدراسي )–مدرسة األلفي الثانوية بنات بالعريش 

 ( خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني. ٕٙٔٓ

                                                           
 ٗالممحؽ  ٗ
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قد تـ تطبيؽ كؿ مف مقياس المسئولية االجتماعية، التطبيق القبمي ألدوات البحث: -1
 عينة البحث.واالختبار التحصيمي عمي الطالبات 

التمييدي بيدؼ تعريؼ الطالبات بطبيعة *المقاء وذلؾ عمي النحو التالي: تدريس البرنامج:-3
البرنامج، وخطوات السير فيو، مع إعطاء فكرة عامة عف التدريس المتمايز واألدوار المطموب منيـ القياـ 

بانو أنماط التعمـ، وشرح كيفية بيا، وفي نياية ىذا المقاء تـ تطبيؽ اختبار الذكاءات المتعددة واست
تصحيحيما وقامت كؿ طالبة بإعبلف نتيجة ىذه المقاييس بالنسبة ليا. *توزيع كتاب الطالب عمي الطالبات 
مكانات، وكيفية التواصؿ مع  عينة البحث، والسماح ليـ بأي استفسار ومناقشتيـ فيما يحتاجونو مف وقت وا 

حثة تدريس الوحدة  مع مدرسة الفصؿ،والتأكد مف تنفيذ المياـ مدرسة الفصؿ ومع الباحثة. *تابعت البا
 والتكميفات، وتوافر الوسائؿ ومصادر التعمـ.

لمتعرؼ عمي مدي فاعمية البرنامج في تنمية المسئولية التطبيق البعدي ألدوات البحث:  -4
 ا.االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي، وذلؾ لرصد النتائج وتفسيرى

لحساب  SPSS-16وذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي  إجراء المعالجة اإلحصائية:-٘
وتحديد داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الطالبات عينة  اختبار "ت"لممجموعة الواحدة

البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي ألداتي البحث)مقياس المسئولية االجتماعية، واالختبار 
وفقًا لمبرنامج القائـ عمي التدريس المتمايز في  التدريس تأثير حجـ ولتحديد التحصيمي(،

 .(n2) إيتا بمربع يسمى ما استخداـ تـ التاريخ،
 نتائج البحث:-ٙ
 "توجد فروؽ ذات داللة إحصائيًا عند مستوى لمبحث األوؿ *لمتحقؽ مف صحة الفرض 
لمقياس  ( بيف متوسطات درجات الطالبات عينة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدىٔٓ.ٓ)

 حساب تـ" ككؿ وفى أبعاده الفرعية لصالح التطبيؽ البعدى المسئولية االجتماعية
 التطبيقيف في البحث مجموعة طالبات لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

كما  الدرجات متوسطات بيف الفروؽ داللة لمعرفة "ت"قيمة حساب ؾوكذل والبعدي، القبمي
 الجدوؿ التالي: في ذلؾ يتضح
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 (٘جدوؿ )
 الختبار القبمى والبعدى لمقياس المسئولية االجتماعية  T- testنتائج 

درجة  االنحراؼ المعيارى المتوسط التطبيؽ البعد
 الحرية 

حجـ  الداللة Tقيمة 
 التأثير 

 ٜٙ,ٕ ٕٔ ٗٓ,ٜ ٚ,ٓٗ قبمى  المسئولية الذاتية 

وي
مست

ند 
 ع
دالة

ٓ.
ٓٔ

 

 كبير
 ٔٙ,ٜ ٜ,ٗٗ بعدى

 كبير ٙٔ,ٕٔ ٕٔ ٛٔ,ٜ ٜ,ٔٗ قبمى  المسئولية الدينية
 ٙٚ,ٚ ٙ,ٜ٘ بعدى

 كبير ٖ٘,ٖ ٕٔ ٕٗ,ٜ ٕٗ قبمى  المسئولية الجماعية
 ٜٚ,ٔٔ ٘,ٚٗ بعدى

 كبير ٗٛ,ٕ ٕٔ ٜٛ,ٙ ٖٛ قبمى  المسئولية الوطنية
 ٓٗ,ٛ ٚ,ٕٗ بعدى

 كبير ٖٖ,ٜ ٕٔ ٘ٗ,ٗٔ ٙ,ٕٙٔ قبمى  الدرجة الكمية
 ٗٙ,ٜٔ ٙ,ٜٗٔ بعدى

  

 درجات متوسطي بيف (ٔٓ.ٓ) مستوى عند إحصائية دالة فروؽ يوجد بأنو( ٘)الجدوؿ  مف يتضح
 ككؿ وفي أبعاده المسئولية االجتماعيةلمقياس  والبعدي القبمي التطبيقيف في البحث الطالبات عينة

 ،(المسئولية الجماعية، المسئولية الوطنية، المسئولية الدينية، المسئولية الذاتية) الفرعية:
( وألبعاده الفرعية عمي التوالي: ٖٖ.ٜككؿ ) لممقياس بالنسبة المحسوبة  "ت" قيمة  بمغت حيث

التحقؽ مف  ـت وبذلؾ تأثير ُوجد أنو كبيروبحساب حجـ ال (ٗٛ,ٕ(، ) ٖ٘,ٖ(، )ٙٔ,ٕٔ(، )ٜٙ,ٕ)
 األوؿ. الفرض صحة

( ٔٓ.ٓتوجد فروؽ ذات داللة إحصائيًا عند مستوى ):لمبحث الثاني الفرض لمتحقؽ مف صحة*
بيف متوسطات درجات الطالبات عينة البحث فى التطبيقيف القبمى والبعدى لبلختبار 

 المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب التحصيمي لصالح التطبيؽ البعدى" تـ
 "ت"قيمة حساب وكذلؾ والبعدي، القبمي التطبيقيف في البحث مجموعة طالبات لدرجات
 الجدوؿ التالي: في ذلؾ كما يتضح الدرجات متوسطات بيف الفروؽ داللة لمعرفة

 (ٙجدوؿ )
 الختبار القبمى والبعدى لبلختبار التحصيمي  T- testنتائج 

 حجـ التأثير  مستوى الداللة Tقيمة  درجة الحرية  االنحراؼ المعيارى المتوسط التطبيؽ المستوي
 ٜٜٛ,ٓ ٔٓ,ٓ ٖ٘ٔ,ٖٔ ٕٔ ٙٔ,ٔ ٖٔ,٘ قبمى  التذكر

 ٜٛ,ٓ ٗٓ,ٜ بعدى
 ٜٜٜ,ٓ ٔٓ,ٓ ٜٜٛ,ٕ٘ ٕٔ ٗٔ,ٕ ٙٛ,ٗ قبمى  الفيـ
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 ٖٛ,ٔ ٕٚ,ٕٔ بعدى
 ٜٜٚ,ٓ ٔٓ,ٓ ٙٙ٘,ٚ ٕٔ ٗٓ,ٔ ٜ٘,ٕ قبمى  التطبيؽ

 ٜ٘,ٓ ٕٖ,٘ بعدى
الدرجة 
 الكمية

 ٜٜٜ,ٓ ٔٓ,ٓ ٔٔٚ,ٜٕ ٕٔ ٔٚ,ٕ ٜ٘,ٕٔ قبمى 
 ٛٙ,ٔ ٜٓ,ٕٚ بعدى

 متوسطي بيف (ٔٓ.ٓ) مستوى عند إحصائية دالة فروؽ يوجد بأنو( ٙ)الجدوؿ  مف يتضح
ككؿ والبعدي لبلختبار التحصيمي  القبمي التطبيقيف في البحث الطالبات عينة درجات

 المحسوبة بالنسبة  "ت" قيمة  بمغت ولممستويات الثبلثة )التذكر، الفيـ، التطبيؽ(، حيث
( ، ٜٛ.ٕ٘( ، والفيـ )ٖٔ.ٖٔ( ولمستوي التذكر )ٔٚ.ٜٕلبلختبار ككؿ )

 الفرض صحةالتحقؽ مف  ـت وبذلؾ ،  وبحساب حجـ التأثير ُوجد أنو كبير(ٙ٘.ٚوالتطبيؽ)
 الثاني.
: فاعمية البرنامج القائـ عمي التدريس المتمايز في البحث إليوبذلك توصمت نتائج  

التاريخ في تنمية المسئولية االجتماعية والتحصيؿ لدي طبلب الصؼ الثاني الثانوي؛ وُترجع 
الباحثة ذلؾ لما تضمنو البرنامج مف: توفير الظروؼ المبلئمة لمطالبات لكي يحققف أقصي 

واستعداداتيف وانعكس ذلؾ عمي مستواىـ التحصيمي، وكذلؾ توفير تعمـ يتناسب مع قدراتيف 
المتطمبات األساسية لتنمية المسئولية االجتماعية حيث: إعطاء الطالبة الفرصة الختيار ما 
يناسبيا مف مصادر تعميمية وأنشطة ومياـ مع قياميا ببعض األدوار الفردية والجماعية 

عمي تحمؿ مسئولية التعمـ الذاتي مثؿ التعمـ بالتعاقد  واستخداـ استراتيجيات تدريسية تجبرىف
والتعمـ القائـ عمي المشكبلت... وتوفير بيئة تعمـ ممتعة تساعد عمي التوافؽ النفسي 

 واالجتماعي مما قد كاف لو أثر كبير في تنمية شعورىف  بالمسئولية االجتماعية.
 :والمقترحات التوصيات  

في تنمية المسئولية االجتماعية والتحصيؿ وكبلىما مف حيث أثبت البرنامج  فاعميتو  
 األىداؼ األساسية لتدريس التاريخ ؛ توصي الباحثة بضرورة االىتماـ بػ:

تطبيؽ التدريس المتمايز تطبيقًا فعميًا داخؿ المدارس وفي جميع المواد الدراسية خاصة  -
 الدراسات االجتماعية بفروعيا المختمفة.
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المعمميف  قبؿ الخدمة عمي التدريس وفقًا الستراتيجيات التدريس المتمايز، تدريب الطبلب -
 وكذلؾ إقامة دورات تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة.

االستفادة مف ىذا البرنامج )كتاب الطالب، ودليؿ المعمـ(  في التدريس وتخطيط وتطوير -
تنويع وتطوير أساليب التقويـ  مناىج التاريخ وفقًا لمتطمبات التمايز، ومف أدوات البحث في

 واالمتحانات.
االىتماـ بتنمية المسئولية االجتماعية لدي المعمميف والطبلب والحرص عمي جعميا ثقافة -

عامة بيف أفراد المجتمع لما ليا مف تأثير قوي في النيوض بالوطف والتغمب عمي الكثير مف 
 المعوقات.
 ثية التالية:وبناءاً عميو تقترح الباحثة النقاط البح 

تطوير منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االبتدائية في ضوء متطمبات التدريس -
 المتمايز.

 فاعمية التدريس المتمايز في تنمية ميارات التفكير التاريخي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية.-
 لمطبلب المعمميف.برنامج تدريبي مقترح قائـ عمي التدريس المتمايز لتمنية األداء التدريسي -
برنامج مقترح في تنمية المسئولية االجتماعية لدي تبلميذ التعميـ األساسي قائـ عمي مدخؿ -

 البيئة المحمية في مختمؼ المواد الدراسية.
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 المراجع
 الخمقي بالحكـ االجتماعية المسؤولية (: عبلقةٕٗٓٓالشافعي ) الشافعي إبراىيـ-ٔ
 المجمةالعربية السعودية،  المممكة في المعمميف كمية طبلب لدى متغيرات الشخصية وبعض
 .ٚ٘ٔ-٘ٔٔ، صػٔٚ، عٛٔ، مجالكويت– التربوية

 في الثانوية المدرسة دور لتفعيؿ مقترح ( : تصورٕ٘ٔٓابراىيـ بف داخؿ المطيري )
 رسالةالثقافية،  العولمة تحديات لمواجية لدى طبلبيا االجتماعية المسؤولية تنمية

 ،كمية التربية، جامعة القصيـ بالسعودية.ماجستير
 والمسئولية العمـو لتعمـ الذاتية الدافعية (: تعزيزٕٔٔٓحسف الشربيني ) الباز أحبلـ

، العممية التربية مجمةاإلعدادية،  المرحمة تبلميذ الخدمي لدى التعمـ خبلؿ مف االجتماعية
 .ٕٙٛ-ٕ٘٘، يوليو، صػٗ،عٗٔمج
 بالمسؤولية وعبلقتيا االجتماعية المساندة ( : أنماطٕ٘ٔٓاونة )عبد ا الطر  أحمد

، صػ ٔ، جٕٙٔ(، عاألزىر التربية) جامعة مجمةمؤتة،  جامعة طمبة لدى االجتماعية
ٗٗٚ-ٗٙٙ. 
 االجتماعية المسؤولية في (: الفروؽٕ٘ٔٓ) البقعاوي محمد صمادي،عقؿ عبد المجيد أحمد
 مف عدد ضوء في السعودية العربية بالمممكة حائؿ منطقة في الثانوية المرحمة طبلب لدى

 1 عدد ، 11 مجمد ،التربوية العموم في األردنية المجمةالمتغيرات، 
 المناىج في المعرفية التربوية المصطمحات معجم( :  ٖٕٓٓالمقاني وعمي الجمؿ) احمد

 .الكتب عالـ :القاىرة ،وطرق التدريس
 لدى الممارسة القيـ بمنظومة عبلقتيا و االجتماعية : المسؤولية )ٕٕٔٓالزبوف) عقمة أحمد
، صػ ٗ، ع٘، مج االجتماعية العموم فى األردنية المجمة البمقاء التطبيقية، جامعة طمبة
ٖٕٗ-ٖٙٚ. 
 بفضية العممية المعرفة تنمية فى المتمايز التدريس (: فاعميةٕٙٔٓمحمد شقير ) عيد ألفت

 المعممات لدى الطالبات البيئة عمى الحفاظ نحو واالتجاه المسئوؿ والسموؾ التغيرات المناخية
 ، مايو.ٖ، عٜٔمصر، مج– العممية التربية مجمةالتربية،   بكمية
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(: فعالية إستراتيجية التعميـ المتمايز في تدريس الرياضيات عمي ٕٗٔٓأمجد محمد الراعي )
اكتساب المفاىيـ الرياضية والميؿ نحو الرياضيات لدي طبلب الصؼ السابع األساسي بغزة، 

 بالجامعة اإلسبلمية بغزة. ماجستير،كمية التربية
التربية،  بكمية التاريخ شعبة طبلب لدى ةاالجتماعي المسئولية ( 1996 ) :مختار حميدة إماـ

 9 ص الرابع، العدد ، األوؿ المجمد ،الجامعي التعميم في دراسات مجمة
(: استخداـ التعميـ المتمايز لبلستجابة  الحتياجات متعممي ٜٕٓٓايماف بف عربي ىاشـ،

 القرف الواحد والعشروف، كتاب مترجـ  لوس أنجموس
 بعض تنمية في المتمايز التدريس استخداـ (: فعاليةٖٕٔٓ)عبد العاؿ لطفي  محمد إيماف

 مجمةالجامعة،  طبلب لدى )الحياتية الضغوط مع الصحية والتعامؿ( األسرية الحياة ميارات
 ، يوليو.ٔٗٔمصر، ع– والمعرفة القراءة
 االجتماعية لدى المسئولية لتنمية إرشادي برنامج (: فعاليةٕٛٓٓمحمود قاسـ) محمد جميؿ

 -اإلسبلمية الجامعة التربية، كمية منشورة، غير ماجستير رسالة الثانوية، المرحمة طبلب
 .غزة
 األقراف نحو االجتماعية والمسئولية الدراسي التوافؽ بيف ( : العبلقةٕ٘ٔٓإماـ ) محمد حاتـ
،  واجتماعية تربوية دراساتدراسيًا،  المتفوقيف االبتدائية المرحمة مف تبلميذ عينة لدى
 .ٕٜٗ- ٜٜٛ، ابريؿ، صػٕ، عٕٔمج
 الحصف كمية طمبة لدى االجتماعية المسؤولية (: ٕٔٔٓالمومني، وليد ىياجنة ) حاـز

 األردف، اربد، جامعة والدراسات، لمبحوث اربد مجمة االنجاز، بدافعية الجامعية وعبلقتيا
 . 236 - 198 ص ،ص(2 )ع ،( 15 )مجمد
الدراسات  تدريس في المتمايز التعميـ استخداـ فاعمية(: ٖٕٔٓعبد الباسط ) محمد حسيف

 المرحمة تبلميذ لدى البلزمة لمدراسة القراءة وميارات التحصيؿ تنمية عمى االجتماعية
 .ٖ، عٖٕمصر، مج– باإلسكندرية التربية كمية ، مجمةاإلعدادية
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الفورمات  نموذج وفؽ التاريخ في مطورة وحدة تدريس ( : أثرٕٙٔٓحناف إبراىيـ الدسوقي )
 المرحمة تبلميذ لدى المجتمعية 4MAT عمى تنمية قيـ االنتماء الوطني و المسئولية
 .ٓ٘-ٔ، مايو صػ ٓٛع االجتماعية، لمدراسات التربوية الجمعية مجمةاالبتدائية، 

ستراتيجية التعميـ المتمايز في تعديؿ التصورات البديمة ٕٔٔٓزىير إبراىيـ التميمي ) (: أثرا 
باالصمعي،  ماجستير،كمية التربيةلممفاىيـ التاريخية لدي طالبات الصؼ الرابع األدبي، 

 جامعة ديالي.
اريخي (: فاعمية التعميـ المتمايز في تنمية ميارات التفكير التٕٙٔٓرعد كاظـ الصالحي )

، جامعة ، رسالة ماجستيرلدي طبلب الصؼ الخامس األدبي في مادة التاريخ األوربي
 القادسية كمية التربية

، إطار عمل لممنيج وطرق التدريس -أبعاد التعمم(: ٕٗٓٓروبرت مارزانو واخروف) -
 ترجمة: يعقوب حسيف نشواف، محمد صالح خطاب، عماف، دار الفرقاف لمنشر.

استراتيجيات التدريس في القرن الحادي (:ٖٕٔٓسييمة أبو السميد ) ذوقاف عبيدات و 
 (. َعّماف:دار ديبونو لمنشر والتوزيع.ٖ: دليؿ المعمـ و المشرؼ التربوي)طوالعشرين

 االجتماعي التواصؿ بميارات وعبلقتيا االجتماعية (: المسئوليةٕ٘ٔٓسائد خالد الزغبي )
والنفسية،  التربوية العمـو ،كميةماجستير رسالةالناصرة،  مدينة في المرحمة الثانوية طمبة لدى

 العربية باالردف. عماف جامعة
األنجمو  مكتبة :القاىرة ،االجتماعية لممسؤولية األخالقي التحميل(: ٜٜٙٔسيد أحمد عثماف )

 .المصرية
 ابالشب لدى االجتماعية بالمسؤولية عبلقتيا و بالنفس ( : الثقةٕٙٓٓجواد الجبوري ) شروؽ

 اإلسبلمية بالسوداف. درماف أـ كمية اآلداب، جامعةماجستير، رسالةالجامعي، 
 االجتماعية المسؤولية تعزيز في الثانوية المرحمة معممي (: دورٕٗٔٓشيماء زياد مقداد )

،كمية التربية، ماجستير رسالةاالسبلمية  المعايير ضوء في وسبؿ تطويره طمبتيـ لدى
 اإلسبلمية بغزة. الجامعة
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ستراتيجية التعميـ المتمايز في تعديؿ ٕ٘ٔٓصباح حسف الزبيدي وزينب جاسب مجيد ) (: أثرا 
مجمة البحوث التصورات البديمة لممفاىيـ الجغرافية عند طالبات الصؼ األوؿ المتوسط 

 (.ٚٗ، العراؽ )التربوية والنفسية
 تدريس في المتمايز التعميـ استراتيجيات استخداـ ( : أثرٕٗٔٓمحمد ) عمي محمد صفاء

 دراساتالثانوي،  الثاني الصؼ طبلب لدى المعرفي ميارات اإلقتصاد تنمية عمى التاريخ
 ، مايو.ٕ، جٜٗالسعودية، ع – النفس وعمم التربية في عربية
 لدى االجتماعية المسؤولية تنمية في تدريبي برنامج (: فاعميةٖٕٔٓعبد ا ) ذيب عايدة

 .ٜٔٔ-ٚٛ، يناير، صػٔ، عٕٔمج التربوية، العموممجمة الروضة،  أطفاؿ
 عمـ منيج تشكيؿ في التكعيبي المنيج أبعاد استخداـ (: فاعميةٕٙٔٓيوسؼ ) ابراىيـ عبدا

الثانوية،  المرحمة طبلب لدى االجتماعية والمسئولية المستقبمي التفكير عمى تنمية االجتماع
 .ٚ٘ٔ-ٓٓٔ، مارس، صػٛٚع ،االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمة
اإلعدادية  بالمرحمة اإلسبلمي التاريخ بمنيج مقترحة وحدة (: فاعميةٕٚٓٓالجمؿ) أحمد عمي

 لدى اآلخر مع والتعايش بالمسئولية االجتماعية الوعي تنمية في المواطنة قيـ عمى قائمة
، ٖٔع ، االجتماعية لمدراسات التربوية الجمعية مجمة اإلعدادي، الثاني الصؼ تبلميذ

 .ٖٗٔ-ٜٜنوفمبر، 
(: فاعمية إستراتيجية التعميـ المتمايز في تحصيؿ طبلب الصؼ ٖٕٔٓعماد ىاشـ السعدي )

، جامعة ديالي،  كمية التربية لمعمـو رسالة ماجستيرالرابع األدبي في مادة الدب والنصوص، 
 االنسانية.

الشعور  دراسة في الفرد خدمة في المينية المقابمة استخداـ :( 1999 ) أميف أحمد فاطمة
– اآلداب كمية مجمة ،(وصفية دراسة) الثانوية المرحمة طبلب لدى االجتماعية بالمسئولية
  السادس. العدد حمواف، جامعة -277.

 المتعددة في تعميـ الوسائط استخداـ (:  فاعميةٖٕٔٓالحارثي) سمطاف  عبد فاطمة
،كمية التربية، ماجستير رسالةاالبتدائية،  المدرسة قبؿ ما أطفاؿ لدى االجتماعية المسئولية

 جامعة اـ القري.
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 الصف طمبة جميع الحتياجات االستجابة :المتمايز الصف(: ٕٚٓٓتوممينسوف ) كاروؿ
 السعودية. العربية الدماـ،المممكة التربوي، الكتاب ،دار

دليل المعمم لتحسين  -تنويع التدريس في الفصل(. ٕٛٓٓكوثر حسيف كوجؾ وأخروف )
. بيروت : مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية طرق التعميم والتعمم في مدارس الوطن العربي

 وؿ العربية.في الد
(: أثر استخداـ إستراتيجية التعميـ المتمايز عمي التحصيؿ الدراسي ٕٕٔٓمعيض الحميسي )

، كمية التربية بمكة ماجستيرفي مقرر المغة االنجميزية لدي تبلميذ الشؼ السادس االبتدائي، 
 المكرمة، جامعة أـ القري.

 ماجستير، رسالة الوقت، بتنظيـ وعبلقتيا االجتماعية المسؤولية ( 2003 ) :الشايب ممتاز
 .سوريا دمشؽ، جامعة

. عماف، دار الصفاء المناىج الحديثة وطرائق التدريس(.  ٜٕٓٓمحسف عمي عطية )
 لمنشر والتوزيع.

، عماف، دار صفاء الجودة الشاممة والجديد في التدريس(: ٜٕٓٓمحسف عمي عطية )
 لمنشر.

 . بيروت ، تدريبية دورة. " التدريس تنويع(: ٕٔٔٓ ) محمد بشارات
 لدى االجتماعية بالمسؤولية وعبلقتو المعرفي (: األسموبٕٚٓٓالعمري)  سعد فالح منى

 المدينة طيبة، جامعة ،كمية التربية ،ماجستير رسالة جدة، محافظة التربية كمية طالبات
 .المنورة
 مياراتي تنمية في التدريس المتمايز ستراتيجية استخداـ (: فاعمية ٕٗٔٓنصر ) سبلمة ميا

 رسالة ماجستيرالعربية ،  المغة مقرر في االبتدائي الثاني الصؼ تبلميذ لدى القراءة والكتابة
 ، كمية التربية ، الجامعة االسبلمية ، غزة.

 وبعض االجتماعية بالمسؤولية وعبلقتو األخبلقي (: التفكيرٜٕٓٓمحمد مشرؼ) ميسوف
 .غزة اإلسبلمية، الجامعة ،ماجستير رسالة ، يةاإلسبلم الجامعة طمبة لدى المتغيرات

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001597/159795a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001597/159795a.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001597/159795a.pdf
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(: المسئولية االجتماعية وعبلقتيا باألداء الوظيفي لدي أعضاء ىيئة ٕٕٔٓندي عبد باقر)
 .ٖٚ، عمجمة التربية األساسيةالتدريسييف في كمية التربية األساسية، 

طمبة  لدى االجتماعية بالمسئولية وعبلقتيا الدجماطقية :( 2001 ) سميماف عمي موسى نبيؿ 
اإلسبلمية  الجامعة -التربية كمية ة،منشور غير ماجستير رسالة غزة، بمحافظات الجامعة

 .بغزة
 المسؤولية تنمية في الطبلبية األنشطة (: دورٕٗٓٓالخراشي ) العزيز عبد بف وليد

 رسالةبالرياض،  سعود الممؾ جامعة طبلب مف مختارة عينة عمى ميدانية االجتماعية دراسة
 ،كمية اآلداب، جامعة الممؾ سعود. ماجستير

 بالمسؤولية وعبلقتيا ) والممارسة االتجاه (السياسية (: المشاركةٕٗٔٓياسر عمي عودة)
،كمية التربية، ماجستير رسالةالمفتوحة،  القدس جامعة طمبة لدى وتأثير االقراف االجتماعية
 اإلسبلمية بغزة. الجامعة

(: فاعمية برنامج ارشادي في تنمية المسئولية االجتماعية ٕ٘ٔٓيوسؼ بف سطاـ العنزي)
، المجمة العربية لمدراسات األمنية والتدريبوالمواطنة لدي عينة طبلب جامعة تبوؾ، 

 .ٕٖٕ-ٜ٘ٔ، صػ ٖٙ، عٖٔمج
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