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هدف البحث الحالي إلى معرفة أثر استراتيجية التعليم المتمايز في التحصيل لدد تلميد ات الصد
االبتدائي ,وذلك من خالل التحقق من الفرضيةالصفرية اآلتية :ــ
ال يوجد فرق ذو داللة احصدائية عددد مسدتو داللدة ( ) 0,05بدين متوسد ي داجدات تلميد ات المجموعدةالتجريبية (الالتي يداسن وفق استراتيجية التعليم المتمايز) ,وتلمي ات المجموعة الضاب ة (الالتدي يداسدن وفدق
ال ريقة االعتيادية) في االختباا التحصيلي في مادة الرياضيات.
اقتصر البحدث علدى تلميد ات الصد الادام االبتددائي فدي مداسدة قبدة الصدارة االبتدائيدة للبددات التابعدة
للمديرية العامة لتربية ميسان -قضاء العمااة ,للعام الدااسي( 2017ـــ  , )2018بلغد عيددة الدااسدة ( ) 48
تلمي ة وزعن على مجموعتين ,وتم اختياا شعبة (ب ) بصواة عشوائية لتكون المجموعة التجريبية وكدان عددد
تلمي اتها (  )24تلمي ة وتداس مادة الرياضيات وفقا ً الستراتيجية التعليم المتمايز ,وشعبة ( أ ) تمثدل المجموعدة
الضاب ة وكان عدد تلمي اتها (  ) 24تلمي ة وتم تدايسها على وفق ال ريقة االعتيادية ,تمد مكافد ة مجمدوعتي
البحث في متغيرات (اختباا المعرفة ال ُمسبقة فدي مدادة الرياضديات -اختبداا الد كاء –التحصديل السدابق فدي مدادة
الرياضيات ,العمر الزمدي محسوبا ً بالشهوا -التحصيل الدااسي للوالدين ,المعدل العام للعام الدااسي السدابق).
أعدت الباحثة اختبااا ً تحصيليا ً مكونا ً من (  )30فقرة  ,وتم الت كد من صدقه وثباته وصالحية فقراته االختبااية
من معامل صعوبة ,وقوة تمييز ,وفعالية البدائل الااطئة ,اذ استارج الباحثدة معامدل الثبدات ب ريقدة التجزئدة
الدصفية باستادام معادلة سبيرمان – براون ,وب ريقة كيودا – ايتشاادسون ُ ,20
طبقد التجربدة فدي الفصدل
الدااسي االول للمددة مدن  2017/10/11ولغايدة  . 2018/1/18ودُاسد الفصدول الامسدة االولدى مدن كتداب
الرياضدديات المدهجددي المقددر للص د الاددام االبتدددائي ,وفق دا ً للا ددط الدااسددية المعدددة ألغددراه ه د ا البحددث,
وطبق الباحثة االختباا التحصيلي بعد نهاية التجربة .وبعدد تصدحيا االختبداا ومعالجدة الدتدائا احصدائيا كاند
الدتائا كما ي تي:ـــــ
 وجود فرق ذو داللة احصائية في اختباا التحصيل الرياضي لصالا تلمي ات المجموعة التجريبية الالتديداسن وفق استراتيجية التعليم المتمايز على تلمي ات المجموعة الضاب ة الالتي داسن بال ريقة االعتيادية.
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كما أوص الباحثة ب اعتماد وزااة التربية على استراتيجيات حديثة فدي التدداي ومدن ضدمدها إسدتراتيجية
التعلي م المتمايز في تداي ماتل المواد الدااسية ولماتل المراحل الدااسية ,كما واقترحد الباحثدة تجريد
استراتيجية التعليم المتمايز على موضوعات دااسية ماتلفة وفي مراحل تعليمية اخر .
الفصل االول
اوالً :مشكلـة البحــث
أن الحث على افد مسدتو التحصديل الدااسدي أصدبا فدي اآلوندة االخيدرة محدط اهتمدام الجميد ابتدداءا ً مدن
االسرة والمعلم والمجتم والمتعلم نفسه وأصبا يمثل المقياس االساس ال ي نعتمدد لمعرفدة تمييدز وتفدوق التلميد
كما أنه أصبا معيااا ً لدجاح التلمي في المداسة والحياة االجتماعية فضالً عن قداتده علدى التفاعدل والتعداي مد
االخرين في المستقبل( .نصر هللا )14 :2010,
وتعد الرياضديات مدن اكثدر المدواد الدااسدية صدعوبة فدي الدتعلم ,فهدي تتصد بتسلسدل مد قدي وتجريدد فدي
المفدداهيم والمص د لحات والعالقددات وتددراكم الموضددوعات ذات البديددة المحكمددة ,أي أندده يصددع الوصددول الددى
مسددتو دون المددروا بالمسددتويات التددي تسددبقه ,ومم دا يزيددد صددعوبة تعلدديم الرياضدديات االخددتالف فددي القددداات
ومستويات االدااك لد المتعلمين ,إذ ياتل المتعلمون فدي سدرعة تعلمهدم للموضدوو الواحدد فمددهم مدن يحتدا
لداس واحد في فهمه ومدهم من يحتا لداوس اكثر(.الشااف)281 :1996,
وعلى الرغم من الت واات والتغيرات التي حصل في مجدال الرياضديات مدن حيدث اعدادة بدداء المقدراات
الدااسية ,اال أن هداك الكثير من المشكالت التي الزالد عالقدة فدي تدداي مدادة الرياضديات لعدل أبرزهدا تددني
مستو التحصيل في ه المادة وللمراحل الدااسية كافة( .ال ائي والجميلي) 1604 :2014 ,
والن جزءا ً كبيرا ً من تحصيل الرياضيات يمكن أن يتحقق بفضل المعلمين ,باستعمالهم لألسالي واالنش ة
والوسائل التي تساعد المتعلمين على افد مسدتو تحصديلهم الرياضدي ,لد ا مدن الممكدن أن يكدون مدن بدين أهدم
االسباب التي تعز لتدني مستو التحصيل ,الى المعلمين وطرائق واسالي تدايسهم الستمرااهم في استعمال
ال رائق التقليدية في التداي ( .المعيوف)238 :2009 ,
ولقددد واجدده التعلدديم التقليدددي العديددد مددن المشددكالت التددي انعكد أثرهددا علددى مسددتو التعلدديم عامددة ,وجعلتدده
قاصرا ً عن تحقيق أهدافه ,ولم تتمكن استراتيجيات تداي الرياضيات التقليدية من مسدايرة عصدر حدديث ملديء
بالتحدديات و التغيدرات السدريعة ,لد ا كدان السدعي للبحدث عدن اسدتراتيجيات تدايسدية اكثدر فاعليدة واكثدر مراعداة
لحاجات ال لبة وميولهم( .الكبيسي) 269 :2016 ,
ل لك اصبح تلبية الحاجات المتدوعة للمتعلمين في القاعة الدااسية الواحدة مت لبدا ً ملحدا ً خاصدة مد وجدود
اعداد كبيرة من المتعلمين ا لماتلفدين فدي اهتمامداتهم واسدتعداداتهم وثقدافتهم وخبدراتهم السدابقة ,وفدي دل وجدود
معايير اكاديمية تسعى كل مؤسسة تعليمية لتحقيقها سعيا ً وااء جودة التعليم .
(ل في)63 :2017 ,
وم ايمان و قداعة التربدويين بد ن المدتعلم محدوا العمليدة التعليميدة اال أن الممااسدات التدفي يدة فدي المداسدة
وفي الفصل ال تتفق م ه القداعدات ولكدون اسدتراتيجية التعلديم المتمدايز والتدي تبددأ مد التلميد مدن حيدث هدو,
وترتقددي بدده الددى مدداهو م لوب(.كوجددك  ,)75 :2008,ااتد ت الباحثددة تجربتهددا كإحددد اسددتراتيجيات التددداي
الحديثة وبيان أثرها في مستو التحصيل الدااسي فدي الرياضديات  ,اذ تحقدق اسدتراتيجية التعلديم المتمدايز مبددا
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التركيز على المتعلم كمحوا للعملية التعليمية حيث تركز على مساعدة كل تلمي أن يحقق أهداف المدها ,ويصل
الى مستويات االهداف التربوية الموضوعة لكدل مرحلدة دااسدية مدن مراحدل التعلديم االساسدي فدي العدراق مهمدا
كان مستوا  ,او نوو ذكائه أو نمط تعلمه ,وبذلك تبرز مشكلة البحث من خالل االجابة على السؤال االتي :
ما مدى تأثير استراتيجية التعليم المتمايز في التحصيل لددى تلميدذات الصدف الخدامس االبتددائي فدي مدا
الرياضيات؟
ثانياً :أهميـة البحــث
شهدت المداها الدااسية تغيرات سريعة وت واات ملموسة فدي اآلوندة األخيدرة فدي جميد دول العدالم ,وقدد
حظيد الرياضدديات بدصددي وافددر مددن تلددك الت ددواات ,إذ أُعيددد الدظددر فددي كثيددر مددن الدددول بمداهجهددا الدااسددية
الرقدي والتقددم
وأسالي ونماذ تدايسها ,لتدسجم م حاجات مجتمعاتها وت لعدات أفرادهدا فدي السدير قددما ً نحدو ُ
للوفاء بمت لبات القرن الحديث(.مداح)23 :2009,
وتعد الرياضيات اساس المعرفة وعدصر اساسي في ت وا ماتل العلوم سواء ال بيعية أو االجتماعيدة أو
البيولوجيددة أو الفديددة ,وال يوجددد مجددال فددي ه د ا العصددر أو ف دي المسددتقبل المدظددوا ال يعتمددد علددى الرياضدديات,
فلوالها لما است او االنسان الوصول ألي مدجزات حضااية ,فهي التي غيرت وجه الحياة عبر التاايخ  ,وكمدا
وصفها العالم الرياضي الكبير أسحق نيوتن ب نها "ملكة العلوم وخادمتها".
(الكبيسي وعبد هللا)15 :2015 ,
عدصر حاكم فيما يجري حاليا ً وما هو متوق مستقبالً من مستحدثات علمية تكدولوجية ,ل ا فإن
والرياضيات ُ
مداهجها وتربوياتها البد وإن تتجاوب م مع يات الت وا ,وتال عدهدا اداءهدا التقليددي ,فدال الب بحاجدة إلدى
اياضيات أكثر نفعية في مشاكلهم المعيشية ,ويسهم تعلمهدم فدي إعددادهم لمواجهدة تحدديات المسدتقبل ( .اوفائيدل
وآخرون) 18: 2001,
كما تواجه المعلمين تحديات كبيرة مدها التدوو الكبير بين مستويات المتعلمين السديما أن تدم ادااك أن هدداك
اوجه ماتلفة له ا التدوو ومن ذلك اختالفات البيئة المدزلية ,الابدرة ,الثقافدة ,التوقعدات مدن المداسدة ,االسدتجابة
لمت لبات الدااسة ,وطرق ادااك العالم وغيرها من االختالفات العديدة ,فلقد ذكرت (هيداكوك  " ) 2002 ,أن
أكبر تحدي يواجه أي معلم هو محاولدة االسدتجابة لل يد الواسد والمتزايدد مدن االحتياجدات والالفيدات وانمداط
التعلم المتمايزة لل الب"  .واستجابة وادااكا ً لتلك المت لبات والتحديات فلقدد هدر مفهدوم التعلديم المتمدايز الد ي
نال قداا كبيرا من االهتمام والرعاية من قبل االنظمة التعليمية في الدول المتقدمة( .الحليسي)3 :2012 ,
ومن ذلك حاول الباحثة إيجاد استراتيجيات حديثة تراعي الفروق الفرديدة بدين المتعلمدين وتداسد صدعوبة
مادة الرياضيات .والحظ الباحثة ان هدف استراتيجية التعليم المتمايز هو اف المسدتويات الدااسدية فدي غرفدة
الص للمتعلمين جميعا ً وال يركز على المتعلمين الضعفاء في تحصيلهم ,كمدا يهددف التعلديم المتمدايز الدى زيدادة
قداة الم تعلم ال هدية على المشااكة في االنش ة م زمالئه ,إذ أن للتالميد قدداات واسدتعدادات ماتلفدة ,ويعتمدد
تقديم التعليم المتمايز لهم على ضرواة المام المعلم باصائص كل تلمي ومن ثم قداة المعلدم علدى التدداي وفدق
استراتيجيات ماتلفة وال يعتمد على استراتيجية واحدة للتداي  ,وه ا االختالف في االستراتيجيات يسما بتدوو
الدتائا التعليمية وتا يط واعداد الداوس على وفق مبادئ التعليم المتمايز( .زاير وآخرون )76 :2014,
وك لك إذا اااد المعلم تقدديم تعلديم متمدايز للمتعلمدين ف نده يقددم نفد
الدتائا ,أي انه تم تعليم الجمي نف الداس لكن ب سالي ومهام متدوعة.
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المثيدر ومهدام متدوعدة ليصدل الدى نفد

(عبيدات وابو السميد)120-119 :2007 ,
ومما يزيد من أهمية التعليم المتمايز أنه يقدوم علدى التكامدل بدين االسدتراتيجيات الماتلفدة للتعلديم مدن خدالل
استادام أكثر من استراتيجية اثداء استادام ه ا الدوو من التعليم ,اضدافة الدى اهميتده مدن خدالل تحقيقده لشدروط
التعلم الفعال ,وأنه يسما للمتعلمين أن يتفاعلوا ب ريقة متمايزة تقود بالتالي الى مدتجات متدوعة.
(ابو د َكة )41 :2018,
وب لك تبرز اهمية البحث عن استراتيجيات تعلم جديدة تتفق م اوح العصدر والواقد الد ي يتميدز بدالتغيير
السري والت وا المستمر في جمي نواحي الحياة وذلك لكي تكون دافعا ً لت وير نظم التعليم وتحديثها.
(ابو شعبان :2010 ,ه)
كما أن عملية التجديد والتحديث في العصر الحديث في مجال استراتيجيات تداي الرياضيات لم تعد محدل
جدل أو نقاش ,بل أصبح امرا ً مهماً ,وم لبا ً حيويا ً وملحا ً من اجل احداث التوازن بين الحياة السريعة التغييدر
في عصر العولمة( .الكبيسي ) 269 :2016 ,
ل ا دع عدة جهات تربوية تهتم بتداي الرياضيات معلمي الرياضديات إلدى البحدث عدن أسدالي وطرائدق
تساعد ال الب المتدنين التحصيل فيها على تحسين مستو تعلمهم ,مدن خدالل اعتمداد ال رائدق واألسدالي التدي
تتمركز حول ال ال والتي توفر فرص التعلم ذات المعدى من خالل استادام األنش ة المتدوعة.
(الشرو وعابد)134: 2012,
ويُعد التحصيل الدااسي من المفاهيم التي شاو استعمالها في ميدان التربية وعلم الددف وذلدك لمدا يمثلده مدن
اهمي دة فددي تقددويم االداء الدااسددي لل ال د  ,وهددو محددك اساسددي يمكددن فددي ضددوء ومددن خاللدده تحديددد المسددتو
االكاديمي لل ال والحكم على حجم االنتا التربوي كما ً ونوعا ً( .جروان)26 :2007 ,
فالتحصيل الدااسي له أهمية كبيرة كونه يعبر عن مد ما يستوعبه ال ال في كل مادة دااسية .
(عبد الغفاا) 298 :1984 ,
ويدال التحصيل الدااسي اهتماما ً كبيرا ً من قبل التربويين والمعديين بالتربية نظدرا ً ألهميتده فدي حيداة الفدرد,
والتحصيل وسيلة تقويم اساسية في العملية التربوية ,فهو معياا اساسي يتم بموجبه تحديد مقدداا تقددم ال لبدة فدي
الدااسددة وتددوزيعهم علددى أنددواو الددتعلم الماتلفددة ,وكد لك اختيدداا البددراما التعليميددة التددي تداسددبها كمددا يسدداعد فددي
تحسين اسالي التعلم والتعليم ,كما تهتم المؤسسات التربوية بالتحصيل كونه يعد مؤشدرا ً علدى مدد تقددمها نحدو
االهداف التربوية ,فهو يظهر نتاجات التعليم التي تسعى المؤسسات التربوية لتحقيقها.
(الظاهر وآخرون )5 :1999,
وتعد المرحلة االبتدائية اولى مراحل التعلديم لل فدل وهدي االسداس لكدل المراحدل التعليميدة االخدر فال فدل
فيها اسرو ت ثرا ً واسهل تكويدا ً وتوجيها ً ( .الحديدي)291: 1976 ,
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ونتيجة ل لك زاد االهتمام بالمتعلمين في المرحلدة االبتدائيدة قدديما ً وحدديثاً ,وصداا هد ا االهتمدام هدو الشدغل
الشاغل لجمي الماتصين التربويين والمربين واولياء االموا ,وذلك لمدا لهد الفتدرة العمريدة مدن اثدر بدالف فدي
الحياة المستقبلية للفرد(.جمهواية العراق)2: 1986 ,
وفي ضوء ذلك تتجلى اهمية البحث الحالي في:
 .1قد يسهم البحث الحالي في إيجاد حلول لمشكلة تدني مسدتو تحصديل التالميد فدي مدادة الرياضديات عامدة
وطالب الص الاام االبتدائي خاصدة مدن خدالل عدره مدادة الرياضديات ب سدالي واسدتراتيجيات تدايسدية
ماتلفة.
 .2حاجة المعلمين والمتعلمين الى اسدتادام اسدتراتيجيات حديثدة مجربدة يمكدن أن تسدهم فدي تحقيدق االهدداف
التعليمية المدشودة والتي تتفق م الفلسفة التربوية ومستقبلها.
 .3استادام استراتيجيات حديثة كالتعليم المتمايز في تداي مادة الرياضيات وبيان أثرها ايجابيا ً في مسدتو
تحصيل المتعلمين.
 .4قد تسهم نتائا ه ا البحث في لف االنظاا الى أهمية تدوي ال رائدق التدايسدية فدي تدداي مدواد المرحلدة
االبتدائية.
ثالثاً :هـدف البحــث
يهدف البحث الحالي التعرف على أثر استراتيجية التعليم المتمايز في التحصيل لد تلمي ات الص
االبتدائي.

الادام

رابعاً :فرضية البحـث
ال يوجددد فددرق ذو داللددة احصددائية عدددد مسددتو داللددة ( )0,05بددين متوس د ي داجددات تلمي د ات المجموعددةالتجريبية (الالتي يداسن وفق استراتيجية التعليم المتمايز),وتلميد ات المجموعدة الضداب ة (الالتدي يداسدن وفدق
ال ريقة االعتيادية) في االختباا التحصيلي في مادة الرياضيات.
خامساً :حـدو البحـث
 .1الحد الزماني :الفصل الدااسي االول للعام الدااسي (.)2018-2017
 .2الحددد المكدداني  :تلمي د ات الص د الاددام االبتدددائي مددن مداسددة (قبددة الصددارة االبتدائيددة للبدددات) احددد
المدااس االبتدائية الصباحية الحكومية للبدات في قضاء العمااة التاب للمديرية العامة لتربية محافظة ميسان.
 .3الحد الموضوعي :الفصول (االول  ,الثداني  ,الثالدث  ,الرابد  ,الادام ) مدن كتداب الرياضديات المقدرا
للص الاام االبتدائي ط  , 7لسدة .2016
سا ساً :تحديـد المصطلحـات
فيما ي تي معاني المص لحات التي وادت في البحث:
.1

التعليم المتمايز Diffrentiated Educaionعرفه كل من:

( -الشقيرات)2009 ,
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"تعلدديم يراعددي قددداات وخبددرات جميد فئددات التالميد فددي غرفددة الصد  ,ويعمددل لزيددادة تحصدديلهم وتدميددة
قددددااتهم بداجدددة مقبولدددة مدددن االداء مدددن خدددالل التعامدددل مددد كدددل مسدددتو ب سدددلوب مالئدددم لقدااتددده وخبراتددده
السابقة"(.الشقيرات ) 120 :2009 ,
 جانجي( ) Gangi, 2011" استراتيجية تدايسية تبين القداات التعليمية الماتلفة للتالمي " )Gangi,2011: 8(.
وتتفق الباحثة م التعري الدظري لـ( الشقيرات )2009 ,ألنه يتداس وهدف البحث.
اما التعريف االجرائي للتعليم المتمايز:
هو التعليم ال ي يدمي قداات وخبرات جمي تلمي ات عيدة الدااسة ويعمدل علدى زيدادة تحصديلهن المعرفدي
في الرياضيات وادائهن في التفكير االستداللي من خالل التعامدل معكدل مسدتو مدن مسدتويات الدتعلم للتلميد ات
باستراتيجية مداسبة للقداات والابرات السابقة لهن.
.2

التحصيل  Achievementعرفه كل من:

 (زيتون)2001 ,"مد ما حققه ال الب من نتاجات التعليم نتيجة مرواهم بابرة تدايسية معيدة ".
( زيتون)479 :2001 ,
 (الزغلول وعقله)2007," محصلة ما يتعلمه ال ال بعد مدروا بدالابرة التعليميدة ,لمعرفدة مدد نجداح االسدتراتيجية التدي يضدعها
المداس لتحقيق أهدافه وما يصل اليه من معرفة"( .الزغلول وعقله)87 :2007,
وتتفق الباحثة م التعري
اما التعريف االجرائي للتحصيل:

الدظري لـ(زيتون  )2001 ,ألنه يتداس هدف البحث.

هو الداجات التي تحصل عليها تلمي ات عيدة الدااسة في اختباا التحصيل الرياضي ال ُمعدد ألغدراه هد
الدااسة.
الفصل الثاني
المحور االول  :خلفية نظرية
اوالً  :االساس النظري:
أن االساس الدظري لمعظم االستراتيجيات الحديثة يتمثل بالدظرية البدائيدة ويمكدن القدول أن التعلديم المتمدايز
يرتكددز بشددكل كبيددر علددى ه د الدظرية(.الحليسددي )51 :2012,و تعددد الدظريددة البدائيددة االجتماعيددة للددتعلم مددن
الدظريات المهمة التي يبدى عليها التعليم المتمايز والتي هرت عن طريق عالم الدف الروسدي فيجوتسدكي فلقدد
ذكر حسين ( 2009م) ب ن (فيجوتسكي) يعتقد أن العقدل يدمدو مد مواجهده االفدراد لابدرات جديددة ومحيدرة ومد
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كفاحهم لحل التعااضات التي تفرضها هد الابدرات وفدي محاولدة لتحقيدق الفهدم يدربط االفدراد المعرفدة الجديددة
بالمعرفة السابقة ويبدون أو يشكلون معدى جديداً( .أبود َكة)36 :2018,
ثانياً :التعليم المتمايزDifferentiated Education
أ -مفهوم التعليم المتمايز:
لقددد خلددق هللا سددبحانه وتعددالى الددداس فددي تشددابه واخددتالف ,فالتشددابه مددن حيددث الدظددام العددام والتركيد العددام
للجسم ,أما االختالفات فهي واضحة وبيده  .فه ا أبيض وذاك أسمر ,ه ا شعر مجعد وذاك شعر نداعم مسترسدل,
ه ا طويل وذاك قصير....الخ ,كما أن هداك اختالفات أُخر مثل االختالف في القداات واالستعدادات ,والميول
واالتجاهات ,وداجة ال كاء ,والحالة الصحية والمزاجية وال باو ,ونتيجة له االختالفات والتي تسدمى الفدروق
الفردية بين التالمي  ,كان لزاما ً على المعلم الجيد أن يراعي ه الفروق عدد تدايسه لهم ,وأن يدوو مدن أسدالي
تدايسه وأسدئلته  ,و الوسدائل التعليميدة ,حتدى تتداسد مد المسدتويات الماتلفدة للتالميد  ,وأن يسدتثمر بدل ويهيد
الظروف المحي ة بالتلمي لتساعد على تحقيق الدمو الشامل والكامل( .الا ي )28 :1997,
وإدااكا ً واستجابة لتلك المت لبات والتحديات فقد هر مفهوم التعلديم المتمدايز والد ي ندال مدن قبدل االنظمدة
التعليمية فدي الددول المتقدمدة قدداا ً كبيدرا ً مدن االهتمدام والرعايدة ,فمعرفده المعلدم بقدداات المتعلمدين ومسدتويات
نموهم وخصائصهم العقلية وميولهم وقيمهم ,تجعله أكثر فعالية في تواصله وتفاعله معهم ,كما تساعد المتعلمدين
على تكوين اتجاهات إيجابية نحو المعلم ونحو المادة الدااسية( .حسن)410 :2016 ,
فالتعليم المتمايز هدو تعلديم يهددف الدى افد مسدتو جميد المتعلمدين ,ولدي الد ين يواجهدون مشدكالت فدي
التحصيل فقط ,إنده سياسدة مداسديه ت خد باعتبااهدا خصدائص الفدرد وخبراتده السدابقة ,وهددفها زيدادة إمكاندات
وقداات ال ال  ,إن الدق ة األساسية في ه السياسة هي توقعات المعلمين من ال الب واتجاهات ال الب نحو
إمكاناتهم وقدااتهم ( .عبيدات وأبو السميد)117 :2007 ,
وعرف (كوجك و آخرون )2008,التعلديم المتمدايز (تدويد التدداي ) ب نده " تعدرف احتياجدات المتعلمدين
الماتلفددة ,ومعلومدداتهم السددابقة ,واسددتعدادهم للددتعلم ,ومس دتواهم اللغددوي ,وميددولهم وأنمدداط تعلمهددم المفضددلة ثددم
االستجابة لكل ذلك في عملية التداي  .إذن تدوي التداي هو عملية تعليم وتعلدم تالميد بيددهم اختالفدات كثيدرة
في فصل دااسي واحد" (.كوجك وآخرون )25 :2008 ,
ب -أهمية التعليم المتمايز
لتو ي التعليم المتمايز في التداي

قيمة تربوية كبيرة ومؤثرة  ,ويرج ذلك لعدة اسباب مدها:

تحقيددق مبدددأ المددتعلم محددوا العمليددة التعليميددة حيددث يركددز علددى مسدداعدة كددل مددتعلم ليصددل الددى
.1
المستويات المعيااية المتفق عليها مهما كان استعداد أو اهتمامه أو شكل تعلمه.
يحتدرم التعلديم المتمددايز حقدا ً مددن حقدوق االنسددان المشدروعة قانونيدا ً  ,والتدي تدددص عليهدا جميد
.2
االتفاقيات الدولية الااصة بحق كل فرد في الحصول على تعليم متميز دون التفرقة بين المتعلمدين سدواء فدي
القداات أو الثقافات أو غير .
زيادة دافعية المتعلمين للتعلم.
.3
تحقيق العديد من مارجات التعلم المستهدفة ,وفي ماتل المراحل والمواد الدااسية.
.4
(ل في)98-96 :2017,
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ت -خطوات إستراتيجية التعليم المتمايز
يحدد( ع يه  )2008 ,خ وات التعليم المتمايز كاالتي:
.1

المرحلة االست العية :وتكون لتحديد:




المستويات المعرفية لد ال لبة.
القداات العقلية التي يمتلكها ال لبة.
الالفية الثقافية والبيئة االجتماعية والمدزلية التي يدحدا مدها كل طال

 .2تحديد أهداف التعلم  :وتكون االهداف واحدة لجمي ال لبة.
 .3تصدددي المتعلمددين فددي مجموعددات صددغيرة فددي ضددوء المشددتركات التددي تجم د بددين أفددراد كددل
مجموعة والتي تم التوصل اليها عن طريق المرحلة االست العية.
 .4اختياا مصادا التعلم المالئمة لكل مجموعة والوسائل واالدوات الالزمة للتعلم.
 .5تدظيم بيئة التعلم بحيث تتالءم م مت لبات كل مجموعة .
 .6اختيددداا اسدددتراتيجيات التدددداي المالئمدددة وتوزيعهدددا بدددين المجموعدددات فدددي ضدددوء مالءمتهدددا
للمجموعات.
 .7تحديد االنش ة االثرائية التي يتم بها تكلي كل مجموعة.
 .8وض خ ة لتدفي الداس في ضوء مع يات الا وات السابقة .
 .9تدفي الا ة التدي وضدع والتدي تعددي أن تقدوم جميد المجموعدات بدالتعلم بال ريقدة والوسدائل
واالدوات الي تالئمها بحيث تدغم جمي المجموعات في تعلم الداس نفسه ولكن ب سالي ماتلفة.
ث -التقويم :إجراء عمليدة التقدويم ويكدون الغدره مدهدا قيداس مارجدات التعلديم والت كدد مدن تحقيدق
أهداف الداس( .ع يه)459 :2008 ,
أساليب التعليم المتمايز:
ج-
يمكن أن يتحقق التعليم المتمايز ب كثر من أسلوب مدها :
.1

اسلوب التعليم التعاوني في مجموعات صغير تربط بين أفرا ها قواسم مشتركة

حيث تداس كل مجموعة على وفق قدااتها وخصائصها( .ع ية)457 :2008,
.2

التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعد

هدداك ذكدداءات متعددددة مدحهددا هللا لكددل فددرد ,حيددث يوجددد مسددتو أحددد هد االنددواو مددن الد كاءات لددد أحددد
االفراد مرتفعاً ,بيدما يوجد نوو آخر من ه ال كاءات لد ذات الفرد مدافضاً ,بمعدى أن كل فرد يتمت بجميد
أنواو ال كاءات ولكن بداجات متفاوتة ( .كوجك وآخرون )57 :2008 ,
.3

التدريس وفق أنماط المتعلمين:

أن بعدض علمدداء الددف يصددد أنمداط المتعلمددين الدى  :سددمعي ,بصدري ,وحركددي ويضدي
حسياً ,ويعد التداي وفق ه االنماط شبيه بالتداي وفق ال كاءات المتعددة.
(عبيدات وابو السميد)120 :2007 ,
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بعضددهم نم ددا

وقد إستادم الباحثة الشكل االول وهو التعليم المتمايز وفق اسلوب التعليم التعاوني.
ش-االستراتيجيات الدّاعمة للتعليم المتمايز:
من خالل االطالو على العديد من االدبيات والدااسات العربية واالجدبية التي تداول التعليم المتمدايز وجدد
ان هدالددك العديددد مددن االسددتراتيجيات التددي تدعمدده وذلددك بسددب التدددوو واالخددتالف فددي االحتياجددات التعليميددة
للمتعلمين ,ومن ه االستراتيجيات ما ي تي:
 التعلم المعتمد على المشااي  -فكر ,زاو  ,شااك -البحث الجماعي -االنش ة المتداجة.(أبو د َكة)88-83 :2018,
المدصدددة (السدددقالة )التعليميدددة – عقدددود الدددتعلم -المجموعدددات المرندددة – مح دددات الدددتعلم ( -جيكسدددو) –التكعي (.شواهين) 71-43 :2014,
 مجموعات التعلم الصدغيرة -4MAT-التسدالل الد اتي -ضدغط المحتدو –  -KWLاالنشد ة االثرائيدة–العص ال هدي(Wallas , 2011: 13) .
و تر الباحثة أن الميدان الواس الستراتيجيات التعليم المتمايز يحتم اختياا إستراتيجيات تعاونية مداسبة في
ضوء العديد من المتغيرات مدها أهدداف عمليدة الدتعلم ,والابدرة السدابقة لدد المتعلمدين ,وقددااتهم واسدتعداداتهم
وكيفية حصول عملية التعلم .لد لك اسدتادم الباحثدة مجموعدة متدوعدة مدن االسدتراتيجيات لتدداي المجموعدة
التجريبية بما يتداس ومت لبات البحث ومن ه االستراتيجيات :
أ-

استراتيجية االنشطة المتدرجة

وتستادم عددما يكون هداك اختالف بين المتعلمين فدي خلفيداتهم المعرفيدة أو المهاايدة المرتب دة بموضدوو
الدااسة وه ا االختالف ال يؤهلهم لتداول المعرفة أو أداء المهااة من نق ة بداية واحدة.
(ل في)88 :2017 ,
ب-

استراتيجية فكر-زاوج -شارك

تعتبر ه االستراتيجية من أكثدر اسدتراتيجيات الدتعلم التعداوني شديوعاً ,وأسدهلها فدي االجدراءات ,وأكثرهدا
مرونة ألنه يمكن استادامها في كافة مستويات التفكير والمراجعة والدقد ,كما أنها تتميز ببساطة خ واتهدا ,وفدي
ضوء االاشادات والتعليمات التي يلقيها المعلم وذلك تجدبا ً لحدوث االخ اء.
(الدي )312 :2006 ,
ت-

إستراتيجية المجموعات المرنة

أن ه االستراتيجية تستدد على أساس مهم هو أن كل متعلم هو عضو في مجموعات ماتلفة متعدددة يشدكلها
المعلم في ضوء االهداف وفي ضوء احتياجاته التعليمية .ويسما للمدتعلم باالنتقدال مدن مجموعدة الدى أخدر تبعدا
إلحتياجاته التعليمية ,وعلى المعلم متابعة المتعلمين خالل االنتقال والتجول بين المجموعات لتيسير عملية التعلم,
وياتل اساس تشكيل المجموعات تبعا ً للموق التعليمي ,ف حيانا ً تكون المجموعة متجانسة القداات او الميول او
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االستعدادات ,وأحيانا ً يكون أعضاء المجموعة غير متجانسة (ماتلفدين) فدي أشدكال تعلمهدم أو فدي ميدولهم أو فدي
خبراتهم السابقة والمعلومات حول الموضوو .
(ل في )88 :2017 ,
ث-الصور الكاملة جيكسو (2فرق الخبراء):
إسدتراتيجية مدن إسدتراتيجيات الدتعلم التعداوني التدي تددعم التعلدديم المتمدايز يدتم فيده تدظديم ال لبدة انفسدهم فددي
مجموعات الابراء بحيث يتجم االفراد المكلفون بالمهمة نفسها ومن ماتلد المجموعدات فدي مجموعدة واحددة
تدعى مجموعة الابراء وب لك تصبا كل مجموعة من مجموعات الابراء ماتصة بمادة تعليمية (مهمدة واحددة)
لدااسة الموضوو (المادة التعليمية) المحدد وتفهمه وااللمام بجمي جوانبه ,بعد ذلدك يعدود االفدراد مدن مجموعدة
الابراء كل الى مجموعته االصلية لتداي افراد المجموعدة مداتعلمو فدي أثدداء وجدودهم فدي مجموعدة الابدراء
وب لك يصبا كل فرد في المجموعة خبيرا ً في المادة التعليمية التي كل بها وفي المرحلة الدهائيدة يمكدن لمدداس
اداء بعددددض االنشددددد ة مددددد االفددددراد والمجموعدددددات الصدددددغيرة او الصدددد ب كملددددده مدددددن اجددددل توحيدددددد تعلدددددم
ال الب(.الكبيسي)270-269 :2016,
ثالثاً :التحصيل Achievement
يعد التحصيل من االهداف التربوية التي تسعى المؤسسات التربويدة لتحقيقهدا ,ومدن خاللده يتعدرف كدل مدن
المعلم والتلمي علدى مدد انجداز وتقدمده ,فدالمعلم ي لد علدى مسدتو أدائده مدن خدالل العمليدة التدايسدية  ,امدا
التلمي ف ن نتائا تعلمه تضعه على مراكز الضع في تعلمه فيقوم بالعمل على االقالل مدها أو ازالتها ,ويعدرف
التحصدديل باندده مددد مددا تحقددق مددن أهددداف الددتعلم فددي موضددوو سددبق للفددرد دااسددته او تددداب عليدده مددن خددالل
مشااكته في االعمال المبرمجة( .عريفيا وآخرون )67 :1985,
ويشكل التحصيل الدااسي عدصرا مهما في عملية التعلم وتحديدها ,اذ يعد التحصيل الدااسي اول مجاالت
تقويم المتعلم بل هو الموضوو االساس له( .أبو عالم )15 :1987 ,
والتحصدديل الدااسددي يعددد عمليددة معقدددة تددؤثر فيهددا عدددة عوامددل ,الددبعض مدهددا يتعلددق بددالمتعلم واسددتعداداته
وقدااته وصفاته المزاجية والصحية وأمده الدفسي ,والبعض االخدر يتعلدق بدالابرات التعليميدة وطرائدق تعلمهدا
وما يحيط بالمتعلم من روف وامكانيات(.عكاشة)184 :1999 ,
أهمية التحصيل الدراسي:
يشكل التحصيل الدااسي للمتعلمين أمر بالف األهمية وذلك لألسباب االتية:
انه يكون سجل دائم لل ال الي ه وال يُدسى م الزمن ,بل يحاس عليه الفرد في ايدة مداسدبة
.1
قد تستدعي ذلك في المستقبل .
انه فرصه ال تعوه وال تتكرا وال تعود مر اخر لل لبة اال على حساب اعمااهم ,فال الد
.2
ال ي يضع أو يرس في التحصيل سدة ما في أي مادة دااسية يبقدى ضدعيفا أو ااسدباً ,واذا اعداد الدااسدة
او التحصيل فان ذلك يكون نقصا في عمر  ,وعالمة في سجلة ال تمحى غالباً.
انه يتحكم في نوو المستقبل ال ي يكون بانتظاا الفرد في الحياة العمليدة الو يفيدة ,فداذا كدان فدي
.3
التحصيل متفوقا ً كان في الغال المستقبل واعدا ً ومزدهرا ً ومثمراً ,واما اذا كان غير ذلك فعلى االاجدا ان
المستقبل قد يبدو معتما وصعباً( .حمدان )5-4 :1996 ,
المحور الثاني :راسات سابقة:ستعره الباحثة الدااسات السابقة التي تداول التعليم المتمايز ومدها:
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جدول ( )1دااسات سابقة تداول التعليم المتمايز
اسم الباحث الهدددددددددف مددددددددن حجدددددم العيددددددة المددددددددددددددددها أدوات
الدااسة
المستادم
ونوعها
توسدددددددددددددددددة الدااسة
الدااسددددددددددة
والبلد
تحديدددددددددد اثدددددددددر  )67(-تلميدددد ا -وصدددددددددددفي -اختبدددددددداا
تحصيلي
اسدددددددددتراتيجيات وتلميددددد ة فدددددي تحليلي
الصد الرابد -وشدددددددددددددددبة -اختبدددددددداا
-1البددددددددددددددداز التدددددددددددددددددددداي
المهددددااات
المتمددددددايز فددددددي االبتددددائي فدددي التجريبي
2014
العقليدددددددددددة
تدميددة التحصدديل احد مددااس
مصرالمكوندددددددده
وبعدددض عدددادات محافظدددة بدددوا
لعدددددددددادات
سدددعيد
العقددددددددل لددددددددد
العقل
تم تقسديم عيددة
تالميدددد الصدددد
دليدددددددددددددلالراب د االبتدددائي الدااسدددة الدددى
المعلم
متبددددددددددددددددددددددايدي مجموعتين
التحصددددديل فدددددي -التجريبيددددددددددة
( )35تلميددددددد ا ً
مادة العلوم
وتلمي ة
الضددددددددددداب ة()37تلميددددددددد ا ً
وتلمي ة
 Muthariالتعدددددرف علدددددى ) 74(-طالبددددة
دددد
د
الص
مدددددن
اختبدددددددددداا
التجريبي
اثددددددددر التعلد
2015
ددددددديم االول
تحصيلي
المتمددددددايز فد
-3نيجيريا
دددددي المتوسط
تحصددددديل مدددددادة -تدددددددم تقسددددددديم
الفيزيددددداء لدددددد
عيدددة الدااسددة
الدددددددددددددددددددددددددددى
طالب الثانوية
مجمدددددددددوعتين
( ) 36طالبددةتجريبية
)
( 38طالبة ضاب ة
ددددا ً
التعدددددرف علدددددى ) 88(-طالبد
متوس د ة فجددر
فاعليددة التددداي
باسدددددددددددددددددددتادام االسدالم للبدد
اختبدددددددداادين تجريبي
-4الدبهان
اسددددددددددددددتراتيجية تابعددة لمديريددة
التحصيل
2017
الدعائم التعليميدة تربية الديوانية
العراقوالتعليم المتمايز -تدددددددم تقسددددددديم
فددددددي تحصدددددديل عيدددة الدااسددة
الددددددى ثددددددالث
طددددالب الصدددد
الثدداني المتوسددط مجموعات
)طالبدددددددا ً
في مادة الفيزياء 29(-
المجموعدددددددددددة
التجريبيدددددددددددددة
االولى)طالبدددددددا ً
(30المجموعدددددددددددة
التجريبيدددددددددددددة
الثانية)طالبدددددددا ً
(29المجموعدددددددددددة
الضاب ة

الوسائل
االحصائية

الدتائا

تحليددددددددددددددلالتباين ثدائي
االتجا
مرب ايتااسدددددددددددلوبشيفيه
معادلدده الفدداكرونباخ

تفددددوق المجموعددددة التجريبيددددة علددددىالضاب ة في التحصيل
تفوق تالمي مرتفعي التحصديل علدىتالمي مدافظي ومتوس ي التحصيل
تفدددوق تالميددد المجموعدددة التجريبيدددةمتوسد ي ومدافضددي التحصدديل علددى
اداء كدددددل اقدددددرانهم فدددددي المجموعدددددة
الضاب ة
عدددددددم تفددددددوق تالميدددددد المجموعددددددةالتجريبيددة مدافضددي التحصدديل علددى
تالمي د المجموعددة الضدداب ة مرتفعددي
التحصيل وبرغم التقااب الدسبي
تفددددوق المجموعددددة التجريبيددددة علددددىالمجموعة الضاب ة في عادات العقل

T-test

تفدددددوق المجموعدددددة التجريبيدددددة فدددددياالختباا التحصيلي

تحليددددددددددددددل وجددود فددرق ذات داللددة احصددائية بددينمتوس ات داجات التحصيل في مدادة
التباين
مرب كاي الفيزيدددداء بددددين طددددالب المجمددددوعتينمعامدددددددددددددل التجددددددريبيتين وطددددددالب المجموعددددددةالضاب ة ولصالا طالب المجموعتين
شيفيه
معامددل الفددا التجدددريبيتين ولدددم تكدددن هدددداك فدددروقاحصدددائية بدددين طدددالب المجمدددوعتين
كرونباخ
التجريبيتين

الفصل الثالث
منهجية البحث وإجراءاته :
يتضددمن هد ا الفصددل مدهجيددة البحددث واإلجددراءات التددي اعتمدددتها الباحثددة بغيددة التحقددق مددن أهددداف البحددث
وفرضياته ,وك لك بيان الوسائل اإلحصائية ,وكما ي تي :
اوالً:المنهج التجريبي:
يُعد المدها التجريبي اقرب مداها البحوث لحل المشكالت بال ريقة العلميدة ,وهدو المددخل االكثدر صدالحية
لحل المشكالت التعليمية  :الدظرية والت بيقية ,وت وير بدية التعليم وبديته الماتلفة (.ملحم)421 :2011,
ثانياً:التصميم التجريبي
وقدددد اسدددتادم الباحثدددة تصدددميم المجموعتيـــــدددـن المتكافئتيـــــدددـن ذا االختبـــدددـاا البعـــدددـدي وهــــدددـو مدددن
التصامـــــيم ذات الضبـــــط الجزئــــــــي جدول ( )2يوضا ذلك:
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جدول ()2التصميم التجريبي للبحث
المجموعة
ت

التجريبية
1

تكافؤ المجموعتين
اختبدددداا المعرفددددة ال ُمسددددبقة فددددي مددددادةلرياضيات
 -اختباا ال كاء

-1التحصيل

التحصيل السابق في مادة لرياضياتالضاب ة
2

المتغيددددددددددددددر
المستقل
اسدددددتراتيجية
التعلدددددددددددددددديم
المتمايز

المتغيددددددددددددددر
التاب

العمر الزمدي محسوبا باألشهر-التحصيل الدااسي للوالدين

ال ريقدددددددددددددة
االعتيادية

-2التفكيدددددددددر
االستداللي

اختبدددددددددددداا
بعدي

-1اختبددددددداا
التحصيل
-2اختبددددداا
التفكيدددددددددددر
االستداللي

 المعدل العام للعام الدااسي السابقثالثاً :مجتمع البحث وعينته
 .1مجتمع البحث
ويتمثل مجتم البحث الحدالي بتلميد ات الصد الادام االبتددائي فدي المددااس االبتدائيدة الصدباحية التابعدة
للمديرية العامة لتربية ميسان للعام الدااسي (.)2018-2017
.2عينة البحث:
وقد قام الباحثة بزيااة كثير من المدااس االبتدائيدة التابعدة الدى المديريدة العامدة لتربيدة محافظدة ميسدان/
قضاء العمااة بموج كتاب تسدهيل مهمدة واطلعد علدى االمكانيدات المتدوفرة فيهدا إلجدراء التجربدة ,فاختداات
بصواة قصدية مداسة (قبة الصارة االبتدائية للبدات ) لتكون عيدة البحث الحالي وذلك لألسباب االتية:
 .1لتعاون ادااة المداسة معها.
 .2تقااب شريحة تلمي ات المداسة من الدواحي االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 .3تشابه صفوف المداسة من حيث االنااة والتهويدة وموقد الصدفوف ممدا يلغدي العوامدل الدخيلدة التدي قدد
تؤثر في نتائا البحث.
 .4قلة اعداد تلمي ات الص الواحد اذ تتراوح اعدادهن مدا بدين( )29-27تلميد ة وهد ا مدا يتداسد وطبيعدة
التجربة.
وبعددد اختيدداا المداسددة قصددديا ً وقبددل البدددء بالتجربددة ,وجدددت الباحثددة أن المداسددة تضددم شددعبتين ,فاختدداات
ب ريقددة ال سددح العشددوائي البسدديط شددعبة(ب) لتمثددل المجموعددة التجريبيددة التددي سددوف تددداس موضددوعات مددادة
الرياضدديات المحددددة ضددمن حدددود ه د ا البحددث وفددق اسددتراتيجية التعلدديم المتمددايز ,وشددعبة (أ) لتمثددل المجموعددة
الضاب ة التي سوف تداس نف موضوعات مادة الرياضيات وفق ال ريقة االعتيادية في التداي .
وكان عدد تلمي ات المجموعة التجريبية ( )27تلمي ة ,وعدد تلمي ات المجموعة الضاب ة ( )29تلمي ة ,قبدل
إستبعاد التلمي ات الراسبات إحصائيا ً والبالف عددهن( )8تلمي ات مدن المجمدوعتين الضداب ة والتجريبيدة ,كدي ال
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تؤثر خبرتهن السابقة في نتائا البحث ,علما ً أن الباحثة إستبعدت نتائا التلمي ات الراسبات من التكافؤ االحصائي
والدتائا الدهائية فقط ,إذ أبق عليهن في داخل الص حفا ا ً على الدظام المداسي كما هو في جدول (  )3ادنا :

جدول ( )3توزيع أفرا عينة البحث على مجموعتي البحث
المجموعة
التجريبية
الضاب ة
المجموو

الشعبة
ب
أ

عددددد الطالبددددات
قبل االستبعا
27
29
56

عددددد الطالبددددات
الراسبات
3
5
8

عد الطالبدات بعدد
االستبعا
24
24
48

رابعاً:إجراءات الضبط:
قبل البدء بالتجربة ضب

الباحثة ما من ش نه أن يؤثر في صدق نتائا البحث وكما ي تي:

أ-السالمة الداخلية للتصميم التجريبي (تكافؤ مجموعتي البحث)
وللمحافظة على السدالمة الداخليدة للبحدث وللوصدول إلدى نتدائا دقيقدة  ,تدم مكافئدة المجمدوعتين (التجريبيدة
والضاب ة) في بعض المتغيرات والتي قد تؤثر في نتائا البحث ومدها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اختباا المعرفة ال ُمسبقة في مادة الرياضيات
اختباا ال كاء
التحصيل السابق في مادة الرياضيات.
العمر الزمدي محسوبا باألشهر.
المستو الدااسي لألبوين.
المعدل العام للعام الدااسي السابق.

السالمة الخارجية للتجربة
ب-
هداك العديد من العوامل الاااجية واجراءات تدفي التجربة التي قد يتاثر بها المتغيدر التداب  ,لد لك البدد مدن
ضبط ه العوامل وتحديدها ومد ت ثرها على المتغير التاب لكي يتمكن من تحقيق نتائا دقيقة وصحيحة(.عليان
وآخرون)35 :2008,
وفيما ي تي إجراءات ضبط بعض ه المتغيرات:
ظروف التجربة والحوا ث المصاحبة لها
-1
اختيار أفرا العينة
-2
أ ا القياس
-3
-4أثر االجراءات التجريبية:حاول الباحثة الحد من بعض اآلثاا الجانبية التي قدد تحددث نتيجدة االجدراءات
التجريبية والي قد تؤثر في سير التجربة ومدها(:سرية التجربة ,المادة العلمية ,معلم المادة  ,مكدان التجربدة ,مددة
التجربة ,توزي الحصص).
خامساً :مستلزمات البحث
تحديد الما العلمية
-1
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تم تحديد المادة العلمية لتالمي الص الاام االبتدائي الفصول الامسة االولى (المجموعدات ,المسدتقيمات
والزوايا ,االعداد الكبيرة ,العمليات على االعداد ,االعداد ال بيعية وخصائصدها) مدن كتداب الرياضديات المقدرا
لتالمي الص الاام االبتدائي للعام الدااسي ( )2018-2017م .
تحديد االهداف السلوكية
-2
وبعد إطالو الباحثة على االهداف التربوية الااصة لمادة الرياضيات للصد الادام االبتددائي وباالعتمداد
على المصادا واالدبيات قام الباحثة بتحديد موضدوعات مدادة الرياضديات المقدرا تدايسدها فدي مددة التجربدة,
وعلى وفق ذلك صاغ الباحثة ( )169غرضا ً سلوكياً ,واعتمدت على تصدي بلوم المعرفي بمستوياته الثالثدة
االولى( الت كر ,االستيعاب ,الت بيق ) وعرض ه األغراه على عدد من المحكمدين لبيدان اأيهدم بشد ن دقدة
صياغة األغراه السلوكية ,ومد شدمولها للمحتدو التعليمدي للمدادة وتحديدد المسدتو الد ي يقدي كدل فقدرة,
وبعد فرز االستبانات وجم آااء الابراء لم تجد الباحثة أي حد ف فدي فقدرات االسدتبانة سدو بعدض التعدديالت
البسي ة والتي ااعتها الباحثة عددد صدياغة االغدراه السدلوكية بصدواتها الدهائيدة وجددول ( )4يوضدا توزيد
االغراه السلوكية حس المحتو العلمي (للفصول الامسدة االولدى) وحسد مسدتويات بلدوم المعرفيدة الثالثدة
االولى.
جدول ( )4األغراض السلوكية في المجال المعرفي ومستوياتها بحسب المحتوى العلمي
الفصل

المحتوى

اإلغراض السلوكية في المجال المعرفي

المجمـوع

تذكر
10
12

استيعاب
5
9

تطبيق
9
13

24
34

الفصل الثالث
الفصل الرابع

5
10

4
9

12
31

21
50

الفصل الخامس
المجمــوع

14
51

19
46

7
72

40
169

الفصل االول
الفصل الثاني

إعدا الخطط التدريسية
-3
ُ
عرض جمي الا ط علدى
ولقد أعدت الباحثة خ ط تدايسية للموضوعات التي ستداس في التجربة ,وقد ُ
عدد من المحكمين والماتصين في المداها وطرائق التداي لالستفادة من آاائهم الموضدوعية فيهدا ,ولدم تلحد
الباحثدة اي تغيدرات ج ايدة فددي الا دط سدو بعدض التعددديالت البسدي ة التدي أُخد ت بعددين االعتبداا عددد اعددداد
الا ط بصواتها الدهائية.
سا ساً :ا ا البحث
ومن خالل هدف البحث الحالي تمثل أداة البحث باالختباا االتي:
 -1االختبار التحصيلي:
وفي ضوء محتو المادة العلمية المحدد تدايسها في التجربة من كتاب الرياضيات المقرا للص
االبتدائي ,قام الباحثة ببداء اختباا تحصيلي على وفق خ وات بداء اختباا تحصيلي مقدن:
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الاام

تحديددد هدددف االختبددار التحصدديلي :يهدددف االختبدداا التحصدديلي إلددى قيدداس تحصدديل تلميدد ات

مجموعتي البحث في مادة الرياضيات بعد تدايسهن الفصول الامسة األولدى مدن كتداب الرياضديات للصد
الاام االبتدائي.
تحديد عد فقرات االختبدار التحصديلي :تدم االتفداق علدى تحديدد فقدرات االختبداا التحصديلي بـدـ

( )30فقرة اختبااية (حس األهمية الدسبية) لتمثل المادة العلمية بصواة دقيقة.
إعدا جدول المواصفات (الخريطة االختبارية):

أعدددت الباحثددة جدددوالً للمواصددفات تمثل د فيدده موضددوعات الفصددول الامسددة مددن كتدداب الرياضدديات
للص د الاددام االبتدددائي التددي س دتُداس فددي الفصددل الدااسددي األول ,ومسددتويات األهددداف السددلوكية فيدده
ضمن المجال المعرفي لتصدي بلوم المتمثلة بـــ ( الت كر والفهم والت بيق) ,وقد تم حساب وزن كل فصل
حس الزمن الماصص لتدايسه بالدقائق والجدول (  )5يوضا ذلك.

جدول ( )5جدول المواصفات (الخارطة االختبارية) الخاصة باالختبار التحصيلي
زمددددددددددددن
الفصول
مستويات األهداف وأوزانها
عدددددددددددددد
وزن
الحصددددددد
التطبيق
الفهم
التذكر
الحصددددددد
ص
المحتوى
ص
42,603 27,218 30,177
بالدقائق
2
1
1 13,793
540
12
األول
3
2
2 20,689
810
18
الثاني
2
1
1 13,793
540
12
الثالث
4
2
2 27,586
1080
24
الرابع
3
2
2 24,137
945
الخامس 21
14
8
8 %100
3915
المجموع 87

المجموع
%100
4
7
4
8
7
30

صياغة فقرات االختبار:وقد أُعدت فقرات االختباا التحصيلي وفق مستويات بلدوم المعرفيدة

الثالثة االولى .
إعدا تعليمات االختبار :وتضمد (تعليمات االجابة ,تعليمات تصحيا االختباا)

صدق االختبدار:ولكدي يكدون االختبداا صدادقا ً ومداسدبا ً لألهدداف السدلوكية التدي صدمم مدن أجدل

تحقيقها استعمل الباحثة ثالث انواو من الصدق لالختباا الحالي وهي (:صدق المحكمدين ,صددق المحتدو
 ,صدق البداء).
التحليددل االحصددائي لفقددرات االختبددار :وفيدده تددم التعددرف علددى معامددل صددعوبة وتمييددز فقددرات

االختباا وفعالية البدائل الااطئة.
ثبات االختبار :وقد تم حساب معامل ثبات االختباا التحصيلي ب ريقتين همدا (:طريقدة التجزئدة

الدصفية ,طريقة كيودا ايتشاادسون .)20
أالختبار التحصيلي بصورته النهائية:
بعددد أن أتم د الباحثددة إجددراءات خ ددوات بددداء االختبدداا التحصدديلي ,تكددونَ االختبدداا التحصدديلي بصددواته
الدهائية من ( ) 30فقرة موضوعية من نوو (اختياا من متعدد) ,وتدم ت بيقده علدى مجمدوعتي البحدث بعدد أن تدم
إبالغهن قبل أسبوو من موعد  ,وقد تم تصحيا إجابات ال البات على وفق واقة اإلجابة الدموذجية.
سابعاً :الوسائل االحصائية:
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تم تحليدل الدتدائا ومعالجتهدا إحصدائيا وذلدك باسدتادام البرنداما  Microsoft Exelوالبرنداما االحصدائي
 , SPSSوفيهما أُستادم مجموعة من االسالي االحصائية المداسبة للبحث وعلى الدحو االتي:
اختبدددار  t-testلمجمدددوعتين مسدددتقلتين :أُسدددتادم لمكافددد ة مجمدددوعتي البحدددث التجريبيدددة
.1
والضداب ة فددي بعددض المتغيرات(اختبدداا المعرفدة ال ُمسددبقة فددي مددادة الرياضديات -اختبدداا الد كاء –التحصدديل
السابق في مادة الرياضيات ,العمر الزمدي محسوبا ً باالشهر -التحصيل الدااسي للوالدين ,المعدل العام للعام
الدااسي السابق)
2
ُ
مربددع كدداي  :Xأسددتادم فددي بيددان تكددافؤ مجمددوعتي البحددث التجريبيددة والضدداب ة فددي متغيددر
.2
المستو الدااسي لالبوين.
معامدددل الصدددعوبة لفقدددرات االختبدددارين  :اسدددتادم لحسددداب معامدددل الصدددعوبة لفقدددرات اختبددداا
.3
التحصيل.
ُ
معامل التمييز لفقرات االختبارين  :أستادم اليجاد تمييز فقرات اختباا التحصيل
.4
ُ
فعالية البدائل الخاطئة:أستادم اليجاد المشتتات.
.5
معامل ارتباط بوينت بايسريال  :أستادم الستارا صدق البداء الختباا التحصيل.
.6
معا لة كيو ر –ريتشار سون :20استادم اليجاد ثبات اختباا التحصيل.
.7
الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
يتضمن ه ا الفصل عره الدتائا وتفسيرها وبيان االستدتاجات والتوصيات والمقترحدات التدي تدم التوصدل
إليها ,وعلى الدحو اآلتي :
أوالً  :عرض النتائج
النتائج المتعلقة بالفرضية:لغره التحقق من الفرضية التي تدص على انه:
((ال يوجد فرق ذو اللة احصائية عند مستوى اللة ( ) 0,05بين متوسطي رجات تلميذات المجموعة
التجريبيددة (الالتددي يدرسددن باسددتراتيجية التعلدديم المتمددايز) ,والمجموعددة الضددابطة (الالتددي يدرسددن بالطريقددة
االعتيا ية) في االختبار التحصيلي في ما الرياضيات))
قام الباحثدة بحسداب المتوسدط الحسدابي واالنحدراف المعيدااي لتحصديل تلميد ات المجمدوعتين التجريبيدة
والضاب ة في الرياضيات ,ثم ُ
طبق االختباا التائي لعيدتين مستقلتين ( )t-testواستارا الدتيجة وكمدا موضدا
في الجدول()6
جدول ( )6نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في اختبار التحصيل
المجموعة
التجريبية
الضابطة

الوسدددددط االنحراف
الحسددددددا المعيدددددار العينة
ي
بي
24 5,405 18,58
15,54

3,934

24
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رجدددة القيمة التائية
الداللدددددددددددددة
الحددددر
المحسوبة الجدولية اإلحصائية
ية
46

2,229

2,01

دالة

ثانياً :تفسير النتائج:
تفسير النتيجة المتعلقة با اء تلميذات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي
من الدتيجة المعروضة فدي الجددول ( ) 6تبدين ان هدداك تفدوق لتلميد ات المجموعدة التجريبيدة اللدواتي داسدن
باسددتراتيجية التعلدديم المتمددايز علددى تلميد ات المجموعددة الضدداب ة اللددواتي داسددن بال ريقددة المعتددادة فددي االختبدداا
التحصيلي وتعزو الباحثة ه الدتيجة لما ي تي:
فدي اسددتراتيجية التعلدديم المتمدايز تُدددما عدددة اسدتراتيجيات متدوعددة مراعدداة للفدروق الفرديددة بددين
.1
التلميد ات وتحقيدق مبددأ العدالدة والمسدداواة بيددهن عددد توزيد المهدام ممددا يدؤدي الدى افد مسدتو التحصدديل
لديهن.
تددوفر اسددترتيجية التعلدديم المتمددايز الفرصددة للتلمي د ات فددي ممااسددة التفكيددر بمف دردهن او بشددكل
.2
مجامي وتبادل اآلااء واالفكاا بين افراد المجموعة الواحدة أو باقي المجموعات.
تعد استراتيجية التعليم المتمايز من االستراتيجيات الحديثة التي حفزت التلمي ات علدى االنددما
.3
والعمددل بشددوق ومتعددة وحد التعدداون وتبددادل االفكدداا ممددا اد الددى الددى زيددادة فددي التحصدديل واالجابددة عددن
االسئلة الم روحة ,وقيام كل تلمي ة بالدوا المداط بها مما يتيا لها الجرأة والثقة بالدف والشجاعة فدي ابدداء
الراي واحترام آااء االخرين.
استادام استراتيجية التعليم المتمايز اد الى تفاعل التلمي ات اثداء العمل في مجموعات تعاونية
.4
خالل عملية التداي واتاحة الفرصة لجمي التلمي ات في المجموعة ل رح افكااهن لباقي افدراد المجموعدة
.
اثر استادام استراتيجية التعليم المتمايز ب سلوب التعلم التعاوني ساهم في تدمية بعض المهااات
.5
االجتماعية والتعاون المتبادل بين المجموعات وزيادة االلفة والمحبة لد التلمي ات.
وجدددداءت هدددد الدتيجددددة فيمددددا يتعلددددق بالتحصدددديل متفقددددة مدددد نتيجددددة دااسددددة (البدددداز )2014,ودااسددددة
(المهداوي )2014,ودااسة( )Muthari,2015ودااسة (الدبهان .)2017,
ثالثاً :االستنتاجات
في ضوء الدتائا التي توصل اليها البحث يمكن استدتا ما ي تي:
ان السدددتراتيجية التعلددديم المتمدددايز االثدددر الواضدددا فدددي افددد مسدددتو التحصددديل الدااسدددي فدددي
.1
الرياضيات لتلمي ات الص الاام االبتدائي (المجموعة التجريبية) مقاانة بتلميد ات المجموعدة الضداب ة
وللمرحلة الدااسية نفسها والدااسات بال ريقة االعتيادية.
ً
ً
ً
ان اسددتراتيجية التعلدديم المتمددايز يجعددل دوا التلميد ة إيجابيدا وفعدداال ونشد ا فددي الددداس باسددلوب
.2
التعاون وتبادل االفكاا وحل المشكالت.
رابعاً:التوصيات
في ضوء الدتائا واالستدتاجات التي توصل اليها البحث الحالي يمكن الارو بالتوصيات االتية:
ومدن ضدمدها اسدتراتيجية التعلدديم

اعتمداد وزااة التربيدة علدى اسدتراتيجيات حديثدة فدي التدداي
.1
المتمايز في تداي ماتل المواد الدااسية ولماتل المراحل الدااسية.
تداي معلمي ومعلمات ماتل المدواد الدااسدية علدى كيفيدة التدداي
.2
المتمايز من خالل عقد الددوات والدواات التدايبية.
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وفدق اسدتراتيجية التعلديم

تدظيم محتو كت الرياضيات بشكل يسدما باسدتادام اسدتراتيجية التعلديم المتمدايز فدي تدداي
.3
مادة الرياضيات ولماتل المراحل الدااسية.
تددداي طلبددة كليددات التربيددة والتربيددة االساسددية والكليددات التربويددة المفتوحددة ومعاهددد اعددداد
.4
المعلمين والمعلمات على التداي وفق استراتيجية التعليم المتمايز ضمن طرائق التداي النهم سيصبحون
مربي ومعلمي المستقبل.
خامساً :المقترحات
استكماالً للبحث الحالي نقترح اجراء الدااسات االتية:
تجري استراتيجية التعليم المتمايز على موضوعات دااسية ماتلفة وفي مراحل تعليمية اخر
.1
كالمتوس ة واالعدادية والجامعية.
اجددراء دااسددات مماثلددة للبحددث الحددالي وبمتغيددرات تابعددة اخددر لددم يتداولهددا البحددث الحددالي
.2
مثل(الدافعية ,الجد  ,االتجا  ,االستبقاء  ,اكتساب المفاهيم).
اجراء دااسات اخر للمقاانة بين استراتيجية التعليم المتمايز واستراتيجيات تدايسية اخر .
.3
المصا ر
• أبو دكَه ,محمد صاد محمد (:) 2018التعليم المتمايز .ط ,1مكت نوا الحسن لل باعة والتدفي  ,بغداد.
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لد طالبات الص الحادي عشر قسم العلوم( .رسالة ماجستير) مدشواة ,كلية التربية ,الجامعة االسالمية ,غزة.
• أبو عالم ,اجاء محمد( :)1987قياس وتقويم التحصيل الدراسي.ط ,1داا القلم ,الكوي .
• الباز ,مروة محمد ( :)2014أثر استادام التداي المتمايز في تدمية التحصيل وبعض عادات العقل لد تالميد المرحلدة
االبتدائية متبايدي التحصيل في مادة العلوم( .مجلة التربية العلمية) ,المجلد ( ,)17العدد السادس (.)1
• جروان ,فتحي عبد الرحمن (:)2007تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات .ط ,3داا الفكر ناشرون وموزعون ,عمان.
• جمهواية العراق ( :)1986هيئة رعاية الطفولة – أنشطة وطموحات .الجزء الثاني ,بغداد.
• الحديدي ,علي (: )1976في ا ب االطفال .ط ,2مكتبة االنجلو المصرية.
• حسددن ,عمدداا فاضددل ( :)2016أثددر التعلدديم المتمددايز فددي تحصدديل طلبددة قسددم التربيددة الفديددة فددي مددادة تدداايخ الفددن( .مجلددة
يالى) ,العدد (.)71
• الحليسي ,معيض بن حسن ( :)2012أثر اسدتادام اسدتراتيجية التعلديم المتمدايز علدى التحصديل الدااسدي فدي مقدرا اللغدة
االنكليزية لد تالمي الص السادس االبتدائي (.رسالة ماجستير) مدشواة  ,كلية التربية ,جامعة أم القر  ,السعودية.
• حمدان ,محمد زياد ( :)1996التحصيل الدراسي ,مفاهيم  ,مشاكل ,حلول .داا التربية الحديثة ,دمشق.
• الا ي  ,علم الدين عبد الرحمن(: ) 1997أساسيات طرق التدريس .ط ,2الجامعة المفتوحة
• الدي  ,محمد مص فى (  :)2006إستراتيجيات معاصر في التعلم التعاوني .ط ,1عالم الكت للدشر والتوزي وال باعدة
 ,القاهرة.
• اوفائيل ,عصام وصفي وآخرون ( :) 2001تعليم وتعلم الرياضيات فدي القدرن الحدا ي والعشدرين .ط ,1مكتبدة االنجلدو
المصرية ,القاهرة.
• زاير ,سعد علي واخرون( :)2014طرائق التدريس العامة .ط ,1داا صفاء للدشر والتوزي  ,عمان.
• زيتون ,حسن حسين ( :)2001تصميم التدريس رؤية منظومية .ط , 1عالم الكتاب للدشر والتوزي  ,القاهرة.
• الشااف ,احمد العريفي( :)1996المدخل لتدريس الرياضيات .الجامعة المفتوحة ,طرابل .
• الشقيرات ,محمود( :)2009استراتيجيات التدريس والتقويم مقاالت في تطوير التعليم .ط ,1داا الفرقان ,عمان.
• شواهين ,خير سليمان ( :) 2014التعليم المتمايز وتصميم المناهج المدرسية .ط ,1إابد ,االادن.
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• ال ائي ,ابتهال أسمر والجميلي ,هاشم محمد ( :)2014أثر استعمال انموذ جيرالك وايلي في تحصيل مدادة الرياضديات
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