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:إقرار  

 أبحاثي نتيجة وأنها الماجستير درجة لنيل القدس بجامعة قدمت أنها الرسالة مقدمة أنا أقر
 أي لنيل يقدم لم منها جزء أي أو الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه أشير ما باستثناء الخاصة
  .آخر معهد أو أخرى جامعة ألي عليا درجة

  

  

  :التوقيع

  مصلح محمود أبوقبيطة سائدة

  

  

  

  6/7/2013: التاريخ
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  وتقدير شكر

 هللا الحمد,  ومباركا طيبا كثيرا حمدا وتعالى سبحانه اهللا احمد المتواضع العمل هذا إنهائي بعد
 إلى وامتناني شكري بجزيل أتقدم, شديد كل وييسر صعب كل يسهل وقوته بحوله الذي

 بارز دور لها كان التي هذه دراستي على مشرفتي" محمد أم"  ناصر إيناس الدكتورة أستاذتي
 توجيها في تبخل ولم ، األوقات كل وفي المساعدة عن تتوان فلم ، العمل هذا إنجاح في وكبير

  .علمها فوق علماً وزادها بجهودها اهللا بارك ،  وإرشادها

 الشكر يفوتني وال الرسالة، هذه مناقشة في شاركوا الذين األساتذة إلى شكري بجزيل أتقدم كما
 عدس محسن الدكتور بالعميد ممثلة التربوية العلوم كلية في العليا الدراسات لعمادة الجزيل
  .الكلية في التدريسي الكادر وبجميع

  .أدواتي لتحكيم وقتهم من جزء منحي على المحكمين للسادة بالشكر وأتقدم

 ساهمت التي المدارس واشكر ، الخليل جنوب ريةيمد في والتعليم التربية وزارة واشكر كما
 أبوصبحة، سعاد االستاذه مديرتها في ممثلة للبنات النظامية المدرسة ، العمل هذا إنجاح في

  .المصري عماد الدكتور مديرها في ممثلة الثانوية يطا ذكور ومدرسة

 الدراسة تطبيق في لمساهمتهم الدبابسة عيسى والمعلم منصور إيمان للمعلمة موصول والشكر
  .الثانوية يطا وذكور النظامية المدرستين في

 إنجاح في ساهم من لكل وامتناني شكري بجزيل أتقدم كما لتعاونها، زين سائدة زميلتي أشكر
  .  العمل هذا

  

  

  ابوقبيطة سائدة: الباحثة
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  :الدراسة ملخص

 المفاهيم اكتساب على المتمايز التعليم إستراتيجية استخدام اثر عن للكشف الدراسة هذه هدفت
 ولتحقيق فلسطين، في األساسي العاشر الصف طلبة لدى العلوم تعلم نحو والدافعية العلمية
 في العاشر الصف طلبة من) 136( من مكونة ةقصدي عينة على طبقت الدراسة هدف

 شعبتين عينت شعب، أربع على موزعين لإلناث، واألخرى للذكور إحداها ؛ مدرستين
 وفق التجريبية بالطريقة درست وشعبتين االعتيادية، بالطريقة درست ضابطة كمجموعة

  .المتمايز التعليم

 الدراسة أدوات وإعداد بتصميم الباحثة قامت وفرضياتها، الدراسة أسئلة عن ولإلجابة 
 التحقق وتم العلوم، نحو الدافعية ومقياس العلمية، المفاهيم اكتساب لقياس اختبار في والمتمثلة

 ألداتي الثبات معامل حساب تم وكذلك المحكمين، من لجنة على بعرضهما صدقهما من
 أما ، 0.74 الدافعية ولمقياس 0.85 لالختبار بلغ حيث ألفا، كرونباخ معادلة باستخدام الدراسة
 وقد 0.77 الدافعية ولمقياس ، 0.86 لالختبار بلغ فقد بيرسون االرتباط معامل وفق الثبات
 انتهاء وبعد وبعدي، قبلي بقياسين التجريبي شبه التصميم الدراسة هذه في الباحثة اعتمدت
 بين التباين لقياس) ANCOVA( المصاحب التغاير تحليل اختبار استخدام تم التطبيق،

  .والضابطة التجريبية المجموعتين

  :التالية لنتائجل الدراسة خلصت وقد

 اكتساب اختبار في للطلبة الكلية الدرجات متوسطات في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 ولصالح  التدريس إستراتيجية إلى تعزى العلوم نحو الدافعية مقياس وفي العلمية، المفاهيم

 ومقياس العلمية المفاهيم اكتساب اختبار من كل في فروق ظهرت كما التجريبية، المجموعة
 المفاهيم اكتساب في فروق وجدت وكذلك اإلناث، ولصالح للجنس تعزى العلوم نحو الدافعية
 توصي ذكره ماسبق على وبناءاً والجنس، الطريقة بين للتفاعل تعزى الدافعية وفي العلمية
 التدريس وفي خاص بشكل العلوم تدريس في اإلستراتيجية هذه توظيف بضرورة الباحثة
  .أخرى متغيرات على األبحاث من مزيد وإجراء عام بشكل
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 Abstract:   

 

  This study aimed to detect the effect of using differentiated instruction strategy on 
acquisition of scientific concepts and motivation towards learning science for the 
tenth grade students in Palestine . To achieve the purpose of the study a purposive 
sample consisted of (136) of tenth grade students  was chosen from two schools one 
of them is for males and the other is For females. distributed at four sections .Tow of 
the sections wene distributed as control group and taught in a traditional way of 
teaching. The other two sections distributed as experimental group and taught 
according to the differentiated education. 

  To answer the study questions and hypotheses, the researcher designed and prepared 
the  tools of the study which are represented in a test to measure the acquisition of 
scientific concepts, and a measure of motivation towards science. To ensure the 
validity of the tools, They were presented to a group of arbitrators and the reliability 
coefficient was calculated by using Cronbach's alpha equation ,Which was 0.85 for 
the test and 0.74 for the motivation scale. The researcher depended on quasi-
experimental study design used pre and post measures, and after completely the 
application ,a Test using accompanying analysis of covariance (ANCOVA) for 
measuring the discrepancy between the experimental and control groups. 

 The study concluded the following results: 

  There were statistically significant differences in the whole average scores for 
students in the test of the acquisition of scientific concepts ,and in a measure of 
motivation towards science attributed to the group and the experimental group ,it also 
appeared in each of the differences test the acquisition of scientific concepts and 
motivation measure towards scientific concepts acquisition due to sex in favor of 
females , It also found differences in the acquisition of scientific concepts and 
motivation due to the interaction between the group and sex. 

   Based on the above mentioned the researcher recommends the necessity of employ 
this strategy in teaching science in particular and in teaching in general and to conduct 
more research on other variables. 
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