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 مستخلص البحث

على اإلجناز  املتمايز يف تعليم اجلربأجري هذا البحث بغرض حتديد أتثري مدخل التدريس 
االكادميي للطالب وصمم البحث وفقًا لبحث حاالت متساوية يقوم على املناهج املختلطة 

زمين،  وجرى اختيار طالب الصف السادس من املرحلة  االبتدائية يف منطقة عسرية، الوالتسلسل 
وتعيينهم عشوائيًا إىل جمموعتني ضابطة ( طالبًا مت اختيارهم عشوائيًا 55وبلغت عينة البحث )

وجتريبية، والتأكد من تكافؤ اجملموعتني، واعتمد البحث استخدام وسائل مجع املعلومات، وهي 
اختبار وحدة اجلرب، وكذلك مقابلة شبه منظمة مت تشكيلها بناء على مدخل التدريس املتمايز، ومت 

فتم حتليلها بواسطة حتليل  -النوعية  –انت الكمية حتليل البياانت بواسطة حتليل التباين أما البيا
احملتوى، واستناداً على نتائج البحث مت التوصل إىل أن استخدام مدخل التدريس يف تعليم اجلرب قد 
أثر على اإلجناز األكادميي لدى طالب الصف السادس، وأظهر  الطالب تطورات إجيابية  ومعرفية 

 مؤثرة.
 يف الرايضيات.األكادميي تمايز، اإلجناز املتدريس ال، : اجلربالكلمات املفتاحية
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 مشكلة البحث

، يمهيته يف برامج الرايضياتأبحيتفظ  ال يزالو حد املبادئ األساسية للتعلم الرايضي، أ هواجلرب 

ملا   كبريةيمهية  أبهارات احلسابية واألمناط العددية الذي ينطوي على امل جرب املدرسة االبتدائيةويتمتع 

 لطالبدى التفكري اجلربي ل مهاراتتطوير له من دور كبري يف 

 الرايضية،األشكال حتليل و لتعر  تلك املهارات اخلاصة ابإىل  التفكري اجلربي مهاراتوتشري 

 & Steele) تغرياتحتليل املوصياغة التعميمات إضافة إىل وفهم وحتديد العالقات الرايضية، 

Johanning, 2004) لكلثري من من الناحية التطبيقية  معقداً  رايضياً  اجلرب عامالً لثل مي ومع ذلك

 ,Van De Walle, Karp & Bay-Williams)بدًءا من سنوات الدراسة االبتدائية  الطالب

2013). 

يف التدريس  األساليب واالسرتاتيجيات املستخدمةفإن ابلنظر للموضوع من هذه الزاوية، و 

 ,Ericson) لطالبدى الوممارسة  أكلثر فهماً  هلا أيمهية كبرية جلعل املواضيع يةواألنشطة الصف

2010). 

الصف داخل  هتم ابلفروق الفرديةي الذياملتمايز  التدريس مدخل فإنويف هذا السياق، 

 كبرياً   عطي اهتماماً يو ، ةيميالتعل مخذ يف االعتبار املهارات املختلفة للطالب واحتياجاهأي الواحد

 ;Gregory & Chapman, 2002; Heacox, 2002) ملواطن القوة لدى الطالب

Soldengeld & Schultz, 2008; Tomlinson, 1999, 2000, 2001). 

 -( Tomlinson, 1999) وصفه توملينسونكان أول من الذي   -التدريس املتمايز و 

مناط التفكري، وهرم ماسلو أو الذكاء املتعدد و نظرايت البناء االجتماعي ملثل ينطوي على مناذج 

 ارتكاز عملية التعلمنقطة هم  املتعلمنييعترب ي ذال العقلحتياجات والتعلم القائم على لال
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(Bosier, 2007; Stager, 2007; Subban, 2006)  تعريف ميكن أيضاً  يف اجتاه مماثلو 

 التعليمي توىاحملخمتلفة إلدخال الطالب إىل  طرقاً تستخدم تعلمية ابعتباره جتربة التدريس املتمايز 

معارفهم ابستخدام سلسلة بطريقة  التعلم من لطالبا كِّنتُ حبيث اليت صممت األنشطة من خالل 

 (Good, 2006)ود جل وفقاً و  .(Levy, 2008) تعلموه عرض مال همواختيار  وتفضيالهم وآرائهم

عن الشخصية  معن متطلباهالطالب عوض ت سو  يتالالطريقة التعليمية  هوفإن التدريس املتمايز 

سلسلة من التدريس املتمايز أبنه  (Levy, 2008)ليفي يعر  طريق زايدة تعلمهم ودوافعهم، و 

 ل. صفاملعلم الدخول من حلظة على التعلم ابتداء االسرتاتيجيات اليت تساعد كل طالب 

ميكن من  حيث الرايضياتذات أيمهية كبرية يف جمال تدريس التدريس املتمايز طريقة وتعد 

 ويف هذا السياق، (Abbati, 2012)كافة املستوايت واملراحل على  بيئات التعلم تنويع خالهلا 

تعلمهم من خالل أمناط و واهتماماهم  املتمايز استقراء مهارات الطالب املختلفة، دريسللتميكن 

الدراسات املعقدة ودراسة املسار وجداول األعمال، و  راكزوامل طاتاحمل ملثل عديدةسرتاتيجيات ا

 الدراسي الصف داخل دريس املتعددة اليت ميكن تطبيقهاوطرائق الت التعلموعقود  ونقاط الدخول

(Adams & Pierce, 2004; Chamberlin & Powers, 2010; Tomlinson, 

زايدة و لموضوع، ل أفضلبفهم  ممستوايهخمتلف تزويد الطالب على وذلك هبد  ( 2000 ,1999

 .أنفسهم مي عن تعلنيمسؤول هم، وجعلوحتفيزهمجناحهم نسبة 

 تعرض طرقاً اسرتاتيجية  أيضاً حسب؛ بل هو و  حمددة اً أهدافال حيقق التدريس املتمايز إن 

مسبقة، معرفة وما لديه من ، هتماماتهوا هومهاراتيف التدريس  املعلمشخصية على تعتمد خمتلفة 

 ;Adams & Pierce 2004; Levy, 2008) الطالبلدى تعلم ابإلضافة إىل أمناط ال

Richard, Omdal, 2007; Tomlinson, 2000). 
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 مع ملثل هذا، و اجلة مستوايت االستعداد املختلفةملع عموماً ستخدم تُ هذه االسرتاتيجية إن 

 ن على تعلميقادر يكونون عالية املعرفة التوس  و املنخف  و ذوي املستوى املالطالب فإن تصميم، ال

 .(Adams & Pierce 2004; Levy, 2008) نفس املوضوعات يف مستوايت صعوبة مناسبة

 يفيسهم التدريس املتمايز فإن  (Richard & Omdal, 2007)ريتشارد وأومدال  حسبو 

تقوم على  أساليبستخدام ابالتعلم املعريف للطالب من خالل استناد التعلم على معرفة الطالب 

أولياء األمور يشعر التدريس املتمايز ، ومن  جانب آخر فإن مرنة اتجمموع تقسيم الطالب إىل

 ;Sondergeld & Schultz, 2008) همومحاسعندما يالحظون جناحهم بتميز أبنائهم 

Suarez, 2007). 

الذين يفتقرون إىل املعرفة واملهارات الكافية  للطالب بشكل خاص مهماً التدريس املتمايز يعترب 

 (.Richard & Omdal, 2007) تقدمهم األكادمييفرع ميلثل ضرورة ملحة ليف 

على النجاح التدريس املتمايز  مدخلأتثري  يف حبلثتالدراسات اليت تركز الرتبوي يف األدب و 

 ;Ahristensen, 2012; Ericson, 2010) ندسةاهلو  رقاماألعلى  الرايضي للطالب عموماً 

Faulkner, 2013; Kok, 2012; Stager, 2007; Saldirdak, 2012; Yabas and 

Altun, 2009; William, 2012 )من الدراسات اليت فق  عدد حمدود فهناك  ومع ذلك

 .(Millikan, 2012)وكانت نتائجها حم  أنظار الباحلثني  اجلرب  تناولت

على Christensen, (2007 )) كريستنسنمن إعداد   راسةأجريت د هذا املوضوع حولو 

أدى دريس األرقام تة وخلصت الدراسة إىل أن استخدام التدريس املتمايز يف االبتدائيطالب املدرسة 

 ,Saldirak) سالديراك ىأجر  لوابمللث، الرايضيات يفحتفيزهم جناح الطالب و نسبة زايدة إىل 

تؤثر بشكل التدريس املتمايز خلصت إىل أن تطبيقات  طالب الصف اخلامسدراسة على  (2012
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على اليت أجريت ( Stager, 2007) دراسة ستاجرأما ، للطالب إجيايب على النجاح الرايضي

يف جناح الطالب على  التدريس املتمايز مدخلأتثري فقد أفصحت عن  الصف اللثالث االبتدائي

 الطالب.اجتاهات ، وأثرت بشكل إجيايب على ع األرقام العقليةموضو 

إىل حتديد أتثري هدفت ( Yabas & Altun, 2009) دراسة أجراها ايابس وألتونوهناك 

على النجاح الرايضي للطالب، ومهارات ما وراء العشرية التدريس املتمايز يف موضوع األرقام 

وبناء ، ه الدراسةالب الصف السادس عينات هذشكل طقد و ، الكفاءة الذاتيةمفاهيم ، و املعرفة

خلصت إىل أن هناك فقد التجرييب ذي اجملموعتني، لتصميم صممت وفقًا لنتائج الدراسة اليت على 

 املعرفةومهارات ما وراء يف األرقام العشرية  والبعدي الدرجات بني االختبار القبلي يف كبرياً   فرقاً 

 .البعديلصاحل االختبار  وذلك تصور الكفاءة الذاتية،اختبار و 

ب الصف الرايضي لطال التفوقعن ( Luster, 2008) دراسة بقلم لوسرتكشفت   وابمللثل

 أكلثر جناحاً  تكان تمايزالتدريس امل مبدخلدرست أن اجملموعة التجريبية اليت حيث أظهرت  الرابع

 لطرق التقليدية.ابمن اجملموعة الضابطة اليت مت تدريسها 

على التدريس املتمايز للهندسة أتثري أظهرت ( Kok, 2012) دراسة أجراها كوكوهناك أيضا 

ة يبيموعة التجر اجملمت تدريس  الدراسةهذه  يفو ، املكانيةم اخلامس ومهاراهطالب الصف إبداع 

وجود اختال  إىل  الدراسةوقد انتهت ، اهلندسية املضلعات واألشكاليف  التدريس املتمايزبطريقة 

موعة اجملبني اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل  البعدينجاح يف االختبار نسبة اليف واضح 

 .ةيبيالتجر 

التدريس املتمايز  مدخلتناولت أتثري ( Millikan, 2012) ميليكانفإن دراسة بقلم  وابمللثل

هناية الدراسة مت الكشف عن أن ويف ، الطالبيف دروس اجلرب يف املدارس اللثانوية على جناح املطبقة 
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األكادميي يف اجلرب  أثرت على اإلجنازالتدريس املتمايز  مدخلاألنشطة اليت مت تصميمها على أساس 

 بطريقة إجيابية.

 تركز عموماً  التدريس املتمايز مدخلوفق أن البحوث اليت أجريت  يتضح أعالهواستناداً ما ورد 

 ,Millikan)اجلربحول  عدد حمدود من الدراسات لكن هناك فق ، على األرقام واهلندسة

 أتثريإىل املسايمهة يف األدبيات من خالل معاجلة  بحثال هذاهد  ، ومن هذه النقطة (2012

 األكادميي. اإلجنازيف دروس اجلرب على  التدريس املتمايزمدخل 

 أسئلة البحث

 :أدانه ةالفرعي األسئلةمت فحص  العام هذا اهلد وللوصول إىل 

موعة اجملاجلرب بني وحدة يف يف درجات االختبار البعدي  ذو داللة إحصائيةهل هناك فرق  (1

التدريس بطرق اليت مت تدريسها واجملموعة الضابطة  التدريس املتمايز مبدخلاليت مت تدريسها  التجريبية

 ؟قبلياالختبار ال درجاتعند حتليل  احلالية

اليت مت  التجريبيةجملموعة بني ا اجلرب وحدة اختبارثبات نقاط يف اختال  واضح هل هناك  (2

عند  ةالتدريس احلاليبطرق اليت مت تدريسها  الضابطةموعة اجملو املتمايز  التدريس مبدخلتدريسها 

 حتليل نقاط االختبار القبلي؟

 ؟التدريس املتمايز حول مدخل اجملموعة التجريبيةما آراء طالب  (3

 وخطة البحث اإلجرائية منهج

 البحثتصميم 

 لبحث حاالت متساوية قائم على الدمج بني املناهج والتسلسل الزمين، وفقاً  صمم هذ البحث
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يف املطبق املتمايز التدريس  مدخل أتثريمن أجل حتديد  فيه األساليب النوعية والكمية معاً وتستخدم 

 على اإلجنازات األكادميية للطالبابلصف السادس من املرحلة االبتدائية الرايضيات س و در 

(Creswell, 2003.) 

البعدي الذي يسبق االختبار التجرييب شبه لالختبار  وقد مت تصميم البياانت الكمية وفقاً 

 -الكيفي-مت توفري البياانت املتعلقة ابلبعد النوعي بعد ذلك و ، البحث لضب  منوذج جمموعة

موعة اجملطالب  خالل مقابالت شبه منظمة معمن  احلصةيف آراء الطالب  من خالل أخذ بحثلل

 .ةيبيالتجر 

 البحثعينة 

هـ 1331-1331طالب الصف السادس خالل العام الدراسي من  البحث عينةشكلت ت

البياانت ( تتوافر 1ويف اجلدول) ،البحث جمموعاتلتكوين  عشوائياً  هممت اختيار وقد مبنطقة عسري، 

 .البحثعينة حول 

 البحثبياانت عينة  (:1)اجلدول
 الضابطة التجريبية العينة
 23 32 العدد 
 55 اجملموع

 
 حتديد فرق معنوي بني، ومل يتم إدارة املدرسةاالتفاق مع عد ب البحثعينة قد مت أخذ و 

كاي بواسطة حتليل مربع  مت فحصها مرة أخرى مع ذلك فقد و  ،اجملموعتني التجريبية والضابطة

(Chi-Square)) 2.8, sd=3, p>.05=
يف اجملموعتني ن الطالب إىل أالبحث  وخلص (2

 .النجاح األكادمييالضابطة والتجريبية كانوا متكافئني من حيث 
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 للبحثاألدوات اإلجرائية 

ومنوذج مقابلة شبه منظم  ،، وهي اختبار وحدة اجلربأدوات مجع البياانت البحثيف استخدم 

البحث دوات ألجل التحقق من هد  هذه األ مت تطويروقد ، املتمايزالتعليم  مبدخلفيما يتعلق 

 .الفرعية املنبلثقة عنه واإلجابة عن أسئلته

 وحدة اجلرباختبار 

يف مالحظة التحصيل من خالل  سؤاالً  33مت وضع وحدة اجلرب يف مرحلة التحضري الختبار 

على جمموعة من احملكمني عرضت هذه األسئلة بعد ذلك يف الوحدة، و  فهم املفاهيم اجلربية

واحلاصلني على  املمارسنيالرايضيات  معلميمن  ومثانيةأصحاب اخلربة يف تدريس الرايضيات، 

بعد  رائهم مت حذ  ستة أسئلة من االختبار، وبناء على آماجستري يف طرق تدريس الرايضيات

فاهيم، وبعد ذلك مت نفس املتقيس خري أ أسئلةتشبه  األسئلةه ذن هعلى أتفاق االيل إالتوصل 

 ةمؤشر الصعوب، ومن مث حتليل االختبار للحصول على تطبيق االختبار على عينة استطالعية

اللثاين و والسابع الرابع  ثالثة أسئلةزالة إللتطبيق مت ة وكنتيج، ومؤشر التمييز واالحنرا  املعياري

موضحة يف  املتبقيةلة لألسئنتائج التحليل ( و 23) حتت ييزمؤشر التاملتعلقني مبوالعشرين 

   (.2)اجلدول
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 وتقييم االختبار مؤشرات التمييزو  االحنرافات القياسيةو  مؤشرات الصعوبة(: 2)اجلدول

 م
 مؤشر
 الصعوبة

 االحنرافات
 املعيارية

 مؤشر
 التمييز

 قيمة ت
 القيمة االحتمالية

(  0.01) 
1 3551 3553 35.3 -11513 35331 
2 351. 3532 3533 -.53. 35331 
3 3551 3553 3531 -0513 35331 
3 35.3 3512 333 -3531 35331 
5 3553 3553 3531 -1515 35331 
. 35.0 3535 3551 -13531 35331 
1  35.1 353. 3552 -15.3 35331 
1 3511 3532 35.3 -0531 35331 
0 3553 3553 3551 -12531 35331 
13 351. 3533 3551 -.531 35331 
11 35.3 3531 3533 -5531 35331 
12 3512 3530 3533 -5531 35331 
13 3502 352. 3535 -3531 35331 
13 3513 3531 35.3 -0531 35331 
15 3513 3533 3553 -1511 35331 
1. 3512 3531 3531 -352. 35331 
11 35.1 3531 3555 -13500 35331 
11 3513 3535 3552 -1503 35331 
10 3511 3533 353. -3513 35331 
23 35.1 353. 3531 -1511 35331 
21 3513 3531 3551 -.53. 35331 
 

 ن مؤشر التمييز يرتاوح بنيأو  3502و  3553 بنيرتاوح يصعوبة المؤشر أن  (2)يوضح اجلدول

كشف عن أن وقد  ، سؤاالً  21املكون من ختبار النهائي لالمت إجراء حتليل وقد  35.3 و 3533

صعوبة ، ومتوس  13وأعلى معدل ، 15هو واملتوس   13503هو اجلرب النجاح يف مادة ا نسبة

( حيث KR-20، وابلنسبة حلساب موثوقية االختبار مت استخدام معادلة )3513 االختبار هو

ختبار ن احلكم على االأمك 3513عنالقيمة لما زادت هذه وك 3513بلغت قيمة ثبات االختبار 

 .ن االعتماد عليهميكأبنه مقبول و 
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 التدريس املتمايز مدخلاستخدام حول  ةنمماملاقاللة شب  املمنوذج 

 يف جمال تعلم اجلربالتدريس املتمايز  مدخل حول ةيبيموعة التجر اجمللحصول على آراء طالب ل

من  ب  لِ ذا النموذج، طُ ، وعن طريق همنوذج مقابلة شبه منظم يتألف من مثانية أسئلةإعداد  مت

 :الطالب تقدمي آرائهم العامة حول

o املتمايزالتدريس  مدخل 

o  الصفعرض الدرس يف بيئة كيفية 

o  احلصةاألنشطة أثناء 

o تطبيق هذه الطريقة على مواضيع أخرى 

o  احلصةمشاكلهم يف 

 النموذج على النحو التايل:يف األسئلة هنا جاءت بع  ومن 

o  ً؟حصص تدريس اجلرب يفاملطبقة التدريس املتمايز طريقة يف  ما رأيك عموما 

o  ؟هذه الطريقةشتمل عليها تاليت ما رأيك يف األنشطة 

o  مجيع دروس الرايضيات؟يف  اميكن تطبيقههذه الطريقة هل تعتقد أن 

o ميكنك إعطاء وإن وجد فهل  تعليم؟الالنوع من  هل واجهت أي مشاكل أثناء تطبيق هذا

 ملثال؟

للحصول على آراء من متخصص يف البحوث ى البحث سع أثناء إعداد استمارة املقابلة

األسئلة آخر يف تدريس الرايضيات حول مالءمة )الكيفية( إضافة إىل متخصص النوعية 

 ياتاألدب، ويف معامل كااب كوهنيبناء على  3510 أن نسبة التطابق لوحظ وبفحص اآلراء ؛هاوفهم

 & Landis)كل املتخصصني  بني اً مهم اً ظهر توافقت 3513و  35.1 بني اليت تقع قيمة ال
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Koch, 1977). 

 البحثتطبيق 

 مامت تطبيقهو  تدريس املتدرج،ال، وتقنية واحدة تدريس متمايزعلى طريقة  البحث حيتوي هذا

 .ةيبيموعة التجر اجملعلى 

اجهها اليت يو ، و اجلرب احلساب يف جمال تعلم إىل إجياد مصطلحات يف سعى البحثويف البداية 

، هذه املوضوعات بعد حتديدو ، اجلربيةللمفاهيم تعريفات ووضع ، ألول مرةطالب الصف السادس 

شكيل أدلة املعلم حيث مت ت اعتمدت على الكتب املدرسية و خط  الدروس واألنشطة اليتمت إعداد 

لتحديد أمناط و  ،االستعدادومستوايت  لدى الطالب لتعلمألمناط ا س وفقاً و خط  وأنشطة الدر 

 Erden) الذي مت تطويره من قبل إردن وألتوناستخدام أسلوب خمزون التعلم  جرى بتعلم الطال

& Altun, 2004).  ًلديهم  ةيبيموعة التجر اجملطالب من  سبعةفإن ، املخزونإىل هذا  واستنادا

أسلوب التعلم عشر لديهم  ثالثة، و وجداينعشر لديهم أسلوب تعلم اثنا و ، حركي أسلوب تعلم

الذي أجابوا  طالباً جرى تصنيف اللثالثة عشر  لحصول على مستوايت استعداد الطالبول، يالبصر 

جاهزية  استعداد أو مت اعتبارهم ذوي سؤاال 21إمجايل أسئلة بشكل صحيح من ( 13-3) من

تم ، فبشكل صحيح( 15-11) عن أسئلة منأجابوا الذين عشر  التسعةما الطالب ، أمنخفضة

 ينيعلى مستو  الحقاً  خطة الدروس واألنشطةوقد مت تنظيم ، متوس  اعتبارهم ذوي استعداد

 ناسبة ملستوىاملوأوراق العمل، ومجيع املواد  واألنشطة سو الدر ، وأعدت خطة منخف  ومتوس 

معلمي املتخصصني يف تدريس الرايضيات، وملثلهما من  منقام اثنان تقنية التدريس املتدرج، و 

اخلطوات اتباع ، ولتطبيق االسرتاتيجية احملددة جرى والتأكد منهاهذه املواد فحص بالرايضيات 

 :اآلتية
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الرايضيات الذي مت إخباره وتدريبه عن  معلمل من قب الدروس لكل من اجملموعتني التجريبية والضابطةإعداد  (1

مواجهتها اليت قد تواجهه، وكيف ميكن  وكيفية تطبيقه، واملشكالت وأهدافهماهية تقنية التدريس املتمايز 

 .والتغلب عليها

يف هناية االختبار وزع الطالب و ، مجيع الطالب املشاركنيالتجريب على قبل  البحثتطبيق االختبار املعد يف  (2

قد استخدموا أسلوب املخزون طالب الفإن ابإلضافة إىل ذلك، بطريقة عشوائية،  البحثإىل جمموعيت 

 .التعليمي

خالل فرتة التطبيق جرى متابعة ومن ، (ساعة .1)استمر تطبيق أسلوب التدريس املتدرج ملدة أربعة أسابيع  (3

تقنية لواألنشطة وأوراق العمل واأللعاب  مدى مالءمة خط  الدروس ةظ، ومالحروس اجملموعة التجريبيةد

 التدريس املتدرج.

مستوايت لديهم و ألمناط التعلم  األنشطة وفقاً يف  اجملموعة التجريبيةشارك طالب  خالل فرتة التطبيق (3

عقدت اجتماعات قصرية لتقييم عمل الطالب وتقدمي التغذية الراجعة الالزمة يف هناية الدروس و ، هماستعداد

 للدرس التايل.هلم 

يف خضعوا له الذي املعد ختبار االنفس خضعت كال اجملموعتني التجريبية والضابطة ليف هناية فرتة التطبيق  (5

 .الربانمج بداية

وحدة اجلرب عندما أخذوا اختبار  الطالبثبات نقاط مت حتديد  البعديبعد أربعة أسابيع من إجراء االختبار  (.

 .مرة أخرى

 مجع البياانت

ابلتزامن مع  املتدرج من خالل تطبيق تقنية التدريس ةيبيموعة التجر اجملالدروس يف  نفذت

على  ، طُبق املتمايز التدريسقبل البدء يف تطبيق و  الضابطة،اجملموعة  لطالبالتدريس احلالية طريقة 

 معلمنفس  اجملموعتني االختبار املعد قبلياً، وبعدها درست كال اجملموعتني نفس الدروس من قبل

 .أسابيع الرايضيات ملدة أربعة
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العملية  كجزء منلنفس االختبار بعداًي   البحثيف هناية تطبيق التجربة خضعت جمموعيت 

املستوى،  كاختبار للثباتملعد  ختبار ااالخضعت كال اجملموعتني لنفس  بعد أربعة أسابيعو ، التجريبية

من خالل املطبقة طالب اجملموعة التجريبية حول الطريقة  آراءاحلصول على ويف هناية املطا  مت 

 خالل هذه املقابالت. تسجيل آرائهم، و شبه املنظمة ةقابلامل منوذج

 حتليل البياانت

وقد مت ، التباينحتليل من خالل واللثابتة  ةاألخري من االختبارات نقاط الاختبار مت تطبيق 

عن طريق  هاحتليلة، و نظماملشبه قابالت املالطالب من خالل مرة أخرى من البياانت احلصول على 

اشتقاق و ، احلاسوبالبياانت اليت مت احلصول عليها يف هذه املرحلة إىل نقل ، ومن مث حتليل احملتوى

 رموزالاملشرتكة من خالل رب  اجلوانب  البحثحددت  املرحلة، ويف هذه للنصوص وفقاً رموز 

مت  السياق ايف هذ، و اقتباسات من آراء الطالبمت إعطاء عرض النتائج عند و ، اقتباس األفكارو 

لإلشارة  (5وضع رموز للطالب حيث رمز لكل طالب حبر  )ط( يتبعه رقم خاص به ملثل )ط

 االقتباس. عند إيرادضافة معرفاهم وذلك إل (5للطالب رقم )

 النتائج

سؤال لل وفقاً و سئلة الفرعية املنبلثقة عنه، ألواب البحثد  هباملتعلقة ذا القسم النتائج حيوي ه

اجملموعتني القبلي للطالب يف اجلرب وحدة اختبار جناح نقاط رصد بعد و ، للبحث الفرعي األويل

 .االختبار النهائي الصحيحة نقاطمتوس   (3)يبني اجلدول الضابطةة و يبيالتجر 

  للمجموعتني التجريبية والضابطةاألخريختبار االاملصححة يف نقاط المتوس  النسبة و  (:3)اجلدول
 متوس  التصحيح املتوس  العدد اجملموعات
 1.533 1.531 32 التجريبية
 12531 12531 23 الضابطة
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موعة اجمل يف الطالب بني األخري االختبار يف النقاط عددأن متوس   (3)اجلدول ويتضح من

ويف اجملموعة  ،االختبار القبليضب  نقاط جناح عند ( 1.533صحح إىل )و  (1.531) هو ةيبيالتجر 

 (12531( وصحح إىل )12531الضابطة كان )

مدى لتحديد  صممتاليت ( Ancovaحتليل التباين املشرتك ) نتائج( 3)ويوضح اجلدول 

 .االختبارهذ يف تصحيح نقاط متوس  اليف امللحوظ الفرق أيمهية 

 األخري باريف االختتصحيح حول نقاط متوس  ال الضابطةو  ةيبيمجموعة التجر لل (Ancova)نتائج (: 3)اجلدول

 F متوس  املربعات sd جمموع نقاط املربع مصدر التباين
 القيمة االحتمالية

(  0.01) 
 املتغريات الضابطة 
 )اختبار قبلي(

100500 1 100500 235323 353331 

 353331 .22523 211551 1 211551 رئيسجتميع التأثري ال
   0513 52 531521 طأاخل
    53 0.3532 مجايلاإل

يف متوس  نقاط املشرتك يف نتائج حتليل التباين  كبرياً   فرقاً أن هناك  (3)اجلدول من  يظهر

 F(1,52)=22,206; p) على االختبار األخري يف نطاق التأثري الرئيسي للتجميعالتصحيح 

 مدخلعن طريق  ممت تدريسهالذين  ةيبيالتجر اجملموعة طالب فإن هلذا التحليل،  وفقاً و  (0.01

 من الطالب يف اجملموعة الضابطة. جناحاً  أكلثروا كانالتدريس املتمايز  

الفرعي اللثاين  للسؤال وفقاً ( نقاط متوس  التصحيح الختبار اللثبات 5ويظهر اجلدول)

 .اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف آخر اختبارنقاط بعد تصحيح  ، وذلك للبحث

 متوس  التصحيح اللثابتةنقاط و اجملموعتني متوس   (:5)اجلدول
 معدل التصحيح املتوس   العدد اجملموعات
 1.535 1.531 32 التجريبية
 135.3 13533 23 الضابطة
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ومت ( 1.531) هو ةيبيموعة التجر اجملطالب  استمرارية نقاطأن متوس   (5)يوضح اجلدول

 نقاطمتوس  إمجايل و ، االختبار األخرييف نقاط النجاح ضب  عند ( 1.535) تصحيحه إىل

نقاط النجاح ضب  عند ( 135.3) إىل تصحيحهمت و ( 13533) الضابطة للمجموعة االستمرارية

 .بارنفس االختيف 

الفرق مدى أيمهية لتحديد ( Ancovaحتليل التباين املشرتك ) نتائج( .ويوضح اجلدول)

 تصحيح.نقاط اللثبات ملتوس  اليف امللحوظ 

 تصحيححول نقاط ثبات متوس  ال الضابطةة و يبيمجموعة التجر لل( Ancova)نتائج  (:.)اجلدول

 F متوس  املربعات sd جمموع نقاط املربع مصدر التباين
 القيمة االحتمالية

(  0.05) 
 املتغريات الضابطة
 )اختبار قبلي(

3533 1 3533 35200 35511 

 35315 .5500 .1350 1 .1350 ساستكوين التأثري األ
   135531 52 132533 خطأ
    53 13.511 إمجايل

 
 نطاق يف املصححة اللثبات نقاطمتوس  يف يف نتائج حتليل التباين  كبرياً   فرقاً  (.)يبني اجلدول

طالب فإن  هلذا التحليل، وفقاً و ، (F(1,52)=5.996; p 0.05)لتجميع ل سالرئي التأثري

من  جناحاً  أكلثروا التدريس املتمايز كان مدخلعن طريق  ممت تدريسهالذين  ةيبيالتجر اجملموعة 

 ب من اثين عشر طالباً لِ الفرعي األخري، طُ  )السؤال( ولتحقيق اهلد ، الضابطةالطالب يف اجملموعة 

ما مت ( 1ويوضح اجلدول)، آرائهم حول تطبيق تقنية التدريس املتدرجإبداء  يف اجملموعة التجريبية

 حول املوضوعات والرموز حتتها ورموزها الفرعية والتوزيع التكراري. احلصول عليه من املقابالت
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 زاملتماي دريس املتدرج يف التدريستطبيق تقنية الت راء الطالب حولاملتعلقة آبتوزيع التكرارات  :(1)اجلدول 
 ت الرموز الفرعية الرموز املوضوع

 11 الفهم البعد املعريف الرأي العام
 0 النجاح  
 . التعزيز  
 3 التطور الذايت  
 3 املشكالتسهولة حل   
 . التسلية )العاطفي(البعد الوجداين  
 2 درس مشابه  
 1 اللثقة ابلنفس  

 1 عدد متزايد من األملثلة ابتكارات التطبيق حصة التطبيق
 1 متعة التعلم  
 1 أنشطة مناسبة للمستوى  
 5 تعلم قائم على التطبيق  
 1 حل األملثلة املختلفة  
 1 احلصول على مساعدة من املعلم بيئة الفصل 
 5 مع األصدقاءالتعاون   
 0 يف مجيع املواد الدراسية نعم التطبيق إمكانية

 1 يعتمد على بيئة الفصل يف بع  املواد 
 1 يعتمد على الوقت  

 1 الضوضاء احملي  )البيئة( املشكالت اليت ميكن مواجهتها
 1 تشكيل جمموعة عمل  
 1 إدارة الوقت إدارة الفصل 
اليت مت احلصول عليها من مشاركة الطالب عن أن اآلراء العامة  اجلدولمن خالل يتضح 

 التطبيقوإمكانية  التطبيق حصةو  أربعة حماور: الرأي العامحول كانت تدور   آرائهمطريق إبداء 

الرموز: من  املوضوع األول اآلراء العامة للطالب يف اثننيحيوي ، و اليت ميكن مواجهتها واملشكالت

مفاده  الطالب عن رأي  معظم أعرب فقد ، رمز البعد املعريفما يتعلق بفيو ، والعاطفيةاألبعاد املعرفية 

، املادةفهم عزز يأنه  الطالب كما أعرب نصف فهمهم وجناحهم؛ زود التدريس املتمايز مدخل أن

تعد  روس مع جمموعاتإن تلقي الد" :قائالً  حول هذا املوضوع رأيهعن ( 3الطالب )طوقد أعرب 

لكنين األول، يف االمتحان منخفضة  درجةحصلت على ورغم أنين ، من غريها أفضل بكلثريطريقة 
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اجلرب بشكل مادة على فهم  ةهذه الطريقين تساعدوقد  سجلت درجة عالية يف امتحان اجلرب،

الطالب  ثالثة منوصرح من التطور الذايت، ا اكتسبوا نوعً الطالب أهنم أربعة من وأكد ، أفضل"

 العاطفيرمز البعد ما يتعلق بوأما في، بطريقة أسهلاملتعلقة ابملادة  تكالأبهنم استطاعوا حل املش

حيبون أصبحوا هنم إاثنان منهم ممتعة، وقال  كانتاحلصة  أبن رأيهم من الطالب عن  ستةأعرب فقد 

عن رأيه حول ( 1)ط وقد عرب، ثقته بنفسه واحد منهم أنه قد شعر بتطور يفذكر و الدرس أكلثر، 

 أن الرسائل يف الرايضيات صعبة جداً ظننت  ألول مرةاملادة "عندما رأيت  :هذا املوضوع بقوله

، ممكناً  اجلربأصبح فهم و  ،أوراق العملوتطبيق األنشطة ممارسة بسهولة مع ت املادة فهملكنين 

 ".واحديف وقت  مستمتعاً و  متعلماً  لقد كنت معدة بطريقة جيدةوكانت األنشطة 

 نارمز  هحتتيندرج ، فالتطبيقحصة آراء الطالب حول مع املوضوع اللثاين املتعلق جبفيما خيص و 

كلثر من نصف ق، فقد ذكر ألتطبيارمز ابتكارات فبالنسبة ل ،الفصليةوالبيئة  لتطبيقا: ابتكارات يمها

األنشطة املناسبة وأهنم مارسوا ، قد تضمن وسائل ممتعةالتعلم وأن زاد، قد الطالب أن عدد األملثلة 

التدريس عندما مت تطبيق " :عن رأيه حول هذا املوضوع بقوله( 2)ط وقد أعرب الطالب ملستواهم.

يف ابدئ األمر مل  ،األنشطةعن طريق استخدام  بشكل أفضلاملوضوع فهم استطعنا أن ن املتمايز

ويف نفس املوضوع املدرج  ،"مجيعهافهمها لكنين اآلن أستطيع ، املوجودة إمجاالً  ملثلةاألأستطع فهم 

 يف حنيأثناء احلصة،  هنم تلقوا مساعدة من معلمهمأببع  الطالب حتت رمز بيئة الفصل صرح 

لقد تعلمنا "(: .)ط قال الطالبسبيل امللثال ، وعلى أقراهنمقال آخرون إهنم تلقوا مساعدة من 

كان يعر  هذا املوضوع،  ألنه مل يكن تعلم ي لنا بينما كان زميلف من قبل، مل نكن نعرفه موضوعاً 

 .حل العديد من األملثلة املختلفة"هناك آخرون ممن عندهم خلفية عن هذا املوضوع قادرين على 

التدريس آرائهم حول طرق تطبيق عندما سئل الطالب عن فملوضوع اللثالث، وفيما يتعلق اب
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 على مجيع املواد الدراسية اميكن تطبيقهنه أب معظم الطالبأجاب ، على املواد األخرى املتمايز

ة الفصل، يف حني قال أبن إمكانية تطبيق هذه الطريقة تعتمد على بيئأحد الطالب حيث صرح 

 ( عن رأيه5)ط الطالب هذا وقد أفصح الوقت،تتوقف على كفاية تطبيقها إمكانية  طالب آخر إن

حىت أولئك الذين ال حيبون  ،الدراسيةأن تتكيف مع مجيع املواد  على النحو التايل: "ميكن

اليت تلك األنواع من األنشطة يف ظل وجود  بشكل أفضليتعلموا املواد أن إبمكاهنم الرايضيات 

 ."مما يعرقل اكتمال املواد، ولكنها حتتاج إىل مزيد من الوقت، تكون على شكل لعبة

 ةواجهوا أيتتعلق مبا إذا كانوا قد لطالب أسئلة لعلى حيتوي وأما املوضوع األخري فإنه 

نشأت عن  مشكالتفجاءت إجابتهم أبهنم قد واجهوا املتمايز، التدريس  تطبيق خالل كالتمش

اح يرتبعدم ا أعرب مثانية من الطالب عن رأيهم أبهنم شعرواويف السياق نفسه ، وإدارة الفصلالبيئة 

أثناء عمل لديه مشكلة  تكانأحد الطالب إنه  يف الصف، وقال احلاصلة الضوضاء نتيجة 

ويف هذا السياق ، يف إكمال املواضيعمشكلة لديه  تنه كانإيف حني قال طالب آخر اجملموعة، 

عندما ساعدين املعلم لكن ، و بع  األسئلةصياغة : "مل أتكن من ( قائالً 3صرح الطالب )ط

بعدم مما أشعرين  ري من الضوضاءهناك الكلث تكانذلك بطريقة أفضل، وقد   علأفاستطعت أن 

 الضوضاء".االرتياح بسبب هذه 

 والتوصياتخلامتة ااملناقشة و 

الرايضيات ابلصف  تدريسيف التدريس املتمايز  مدخل هبد  حتديد أتثري لبحثا اأجري هذ

 للطالب. األكادميي اإلجنازعلى  اجلرب تعليمجمال السادس يف 

قد  التدريس املتمايزخضعوا لطريقة اجملموعة التجريبية الذين أن طالب  البحث أظهروقد 

 ،الضابطةطالب اجملموعة درجات من  أعلىواختبار اللثبات درجات سجلوا يف االختبار البعدي 
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صحة هذه أكدت على  التدريس املتمايز فيها تطبيق أخرى مشاهبة متنتائج حبلثية عدة وهناك 

 ;Abbati, 2012; Bosier, 2007; Christensen, 2012; Ericson, 2010) النتيجة

Faulkner, 2013; James, 2013; Kok, 2012; Luster, 2008; Richard & 

Omdal, 2007; Saldirdak, 2012; Williams, 2012). 

 (Yabas & Altun, 2009) توصلت الدراسة التجريبية اليت قام هبا كل من ايابس وألتونو 

لصاحل اجملموعة التجريبية من حيث  كبرياً   صنعت فرقاً التدريس املتمايز طريقة  أنإىل نتيجة مفادها 

اليت أجريت ( Luster, 2008)كما توصلت الدراسة التجريبية اليت قام هبا لوتس ،  النجاح الرايضي

 التدريس املتمايز مدخلطالب اجملموعة التجريبية اليت اعتمدت إىل أن طالب الصف الرابع على 

دراسة شبه فإن ال، كله  ابإلضافة إىل ذلك، الضابطةاجملموعة  أعلى مما شهدته اً رايضي اً شهدت جناح

قد انتهت طالب الصف اللثاين على  تأجرياليت  (Scott, 2012) سكوتاليت قام هبا تجريبية ال

املستوى التحصيلي  على أثرت بشكل كبرييف الصف التدريس املتمايز دخل مإىل أن استخدام 

 .للطالب األكادميينجاح الو 

 ,Millikan) نتائجمن  ا البحثعنه هذ ما أسفرمع  تتفقهناك أحباث ال  وعلى النقي 

2012; Stager, 2007 ستيجرأجراها اليت دراسة فإن العلى سبيل امللثال، ( و (Stager, 

أن الطالب إىل خلصت قد  يف الرايضيات التدريس املتمايز مدخللتحديد مدى فعالية ( 2007

اليت أجراها دراسة الكشفت فقد  ، على حنو مشابهو ، إىل مستوى التعلم الكامليصلوا املشاركني مل 

التدريس املتمايز يف كلتا الطريقتني التقليدية و الربامج التعليمية عن  (Millikan, 2012)ميليكان 

يف و ، نيووجهة نظر املعلم للطالب نجاح الرايضيالعلى ركزت واليت  ،ملدرسة اللثانويةابدرس اجلرب ل

، ونتائج امتحاانت اإلشرا  الفصليو  مع املعلمنياليت أجريت  قابالتاملجرى حتليل  الدراسةهناية 
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يف تعزيز جناح بنسبة ضئيلة  ةفعالالتدريس املتمايز طريقة  إىل أنالدراسة خلصت ، و الطالب

أو املوضوع يف هذه  املعلمنيو  املشاركنيالطالب ، وقد يكون هذا الوضع انجتًا عن طبيعة الطالب

 .الدراسة

آرائهم حول عن  طالب اجملموعة التجريبيةمت سؤال  بحثلاألهدا  الفرعية األخرى ليف و 

الطالب اتضح أن  عندما مت تقييم إجاابت الطالبو  ،الصف داخلالتدريس املتمايز  دخلم تطبيق

وكذلك زايدة ، عزز املوضوع بشكل أفضلوأهنا ت ،املطبقة كانت مهمة لفهمهمطريقة الأن اعتقدوا 

 ;Beler & Avci, 2010) أخرىمع نتائج دراسات تتشابه  بحثالتائج هذا ون، مجناحهنسبة 

Faulkner, 2013; Luster, 2008; Scott, 2012; Stager, 2007; Williams, 

 طبقتاليت ( Williams, 2012) قام هبا وليامزاليت دراسة فإن ال على سبيل امللثال،و ( 2012

من زيد تعلى دروس الرايضيات املطبقة التدريس املتمايز طريقة  طالب الصف الرابع قررت أنعلى 

خلصت دراسة فولكنر  وابمللثل، وتسهم بطريقة إجيابية يف تعلمهم ،يف الرايضيات الطالبنسبة جناح 

(Faulkner, 2013)  املطبق على طالب الصف اللثالث والرابع املتمايز التدريس  مدخلأن إىل

 .يف الرايضيات للطالب جناح نسبة ، وزايدة يف أكرب للرايضياتا ً فهميوفر 

دروس الرايضيات أن  وجدواحيث  البحث اهذيف ن و الطالب املشاركوهذا ما أكد عليه 

على حل  ينقادر  واوكان ،تعلموجدوا متعة يف الو ، ذي قبلالدروس أكلثر من وأهنم أحبوا ، ممتعة

مع نتائج متشاهبة  بحثلا هذ نتائججاءت وقد ، ابستخدام أسلوب التدريس هذاملثلة خمتلف األ

 ;Avci et al., 2009; Beler & Avci, 2010; Christensen, 2007) دراسات مماثلة

Faulker, 2013; Luster, 2008; Stager, 2007; Williams, 2012 فإن (، وللتملثيل

التدريس  مدخل فعالية اليت درست (Stager, 2007)اليت أجراها ستيجر تجريبية الدراسة ال
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عن  بشغف ومتعة تعلم الكسور أقبلوا علىقد أن الطالب  توصلت إىل يف دروس الرايضياتاملتمايز 

، صغرية اتجمموعيف والتعليم ، مسبقاً وأوراق العمل املعدة ، التعليم املتدرجأنشطة طريق استخدام 

 .هذا كله الفائدة واملتعة هلم وقد حقق

التدريس  مدخلعلى أن بشكل واضح أعاله تدل املذكورة وخالصة القول، فإن النتائج 

األكادميي، وخالل هذه  الطالبجناح زاد نسبة لصف السادس اباجلرب يف وحدة املطبق  املتمايز

فإن  وبعبارة أخرىلديهم،  وجدانيةالو  ةعرفيإجيابية يف النواحي املمت مالحظة وجود تطورات  الفرتة

الرايضي بشكل  اإلجنازو زايدة التفكري الفصل يعمل على  داخل التدريس املتمايزمدخل تطبيق 

 جيايب.إ

حول  مزيد من الدراساتإجراء ينبغي فإنه بعاد الطالب، أب مقيد بحثال ونظرا ألن هذا

حول مراحل  املعلمنيآراء تدرس ، كما أنه جيب أن التعليميةستوايت خمتلف املواد وخمتلف امل

 مدخليف  املتدرجطريقة التدريس فق  استخدمت  بحثال اهذيضا  إىل ذلك أن ، و التطبيق

التطبيق واملقارنة بني تتناول دراسات جتريبية القيام ببحوث مستقبلية ل ينبغيلذا  ، التدريس املتمايز

 التقنيات. خمتلف
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