
 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية

e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 
      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                                        109 -89، ص2019 -1العدد  -6املجلد

    https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.6.1.6                                                 www.refaad.com  

 

 

طالب الصف لدى اثابر  و املتحصيل الاستخدام التعليم  املتمايز في تدريس الرياضيات لتنمية 

 األول الاثانوي 

 محمد عبد الحليم حسب هللا

 جمهورية مصر العربية -جامعة دمياط -كلية التربية -شاركأستاذ م

dr.hasaballa@yahoo.com 

 امللخص:
تعرف فاعلية استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل لدى طالبات الصف يسعى البحث الحالي 

 تحديد العالقة االرتباطية بين درجات طالبات الصف األول الثانوي على أداتي قياس املثابرة والتحصيل.كما سعى الى األول الثانوي، 

وتم تقسيمهم إلى مجموعتين،  2018/2019 بمديرية دمياط التعليمية طالبات الصف األول الثانوي من طالبة  (78تمثلت عينة البحث من ) 

( وقد تم تقسيم املجموعة التجريبية الى مجموعات صغيرة حسب أنماط تعلمهم وفقا 37( طالبة ،ومجموعة ضابطة وعددها)41تجريبية وعددها)

وكانت فروض البحث  التعليمية لكل نمط من أنماط التعلم، كما تم استخدام املثابرة كمتغير تقسيمي،اعداد املواد قد تم و  ،(VARK)لنموذج  فارك 

  كالتالي:

 بين متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية )عند مستوى  .1
ً
( في كل من  اختبار التحصيل البعدي، 0.05توجد فروق دالة إحصائيا

 رجات املجموعة التجريبيةومقياس املثابرة البعدي، لصالح د

 )عند مستوى  .2
ً
 ( بين درجات الطالب في االختبار التحصيلي البعدي ودرجاتهم على مقياس املثابرة .0.05توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

 )عند مستوى  .3
ً
ت الطالب ذوي املثابرة ( بين متوسط رتب  درجات الطالب ذوي املثابرة العالية ومتوسط  رتب درجا0.05توجد فروق دالة إحصائيا

 في اختبار التحصيل البعدي، لصالح متوسط رتب  درجات الطالب ذوي املثابرة العالية. املنخفضة 

 ..  0,8يسهم التعليم املتمايز في رفع مستوى تحصيل ومثابرة تالميذ املجموعة التجريبية؛ وبالتالي يكون حجم األثر أكبر من  .4

االجراءات التجريبية املستخدمة في رفع مستوي تحصيل طالبات املجموعة التجريبية في وحدة املصفوفات املقررة وأظهرت نتائج البحث فاعلية 

لتحصيل على طالبات الصف األول الثانوي ، كما أظهرت تحسنا في مستوي املثابرة لديهم، كما اتضح للباحث وجود عالقة ارتباطية طردية قوية بين ا

 واملثابرة .

 أنماط العلم، املثابرة، التعليم املتمايز ،تعليم الرياضيات فتاحية:الكلمات امل

 املقدمة:
لعلوم ل االتعليم قبل الجامعي، لكونها أبً  التعليمية سواًء في التعليم الجامعي أم في من املواد العلمية األساسية في العملية   تعد الرياضيات

تطور تقدم و لالطريق  تمهد وسيلة مهمةأصبحت  التيعلى الرياضيات  ا مباشًرابقية العلوم يعتمد اعتمادً  األساسّية، فالتقدم العلمي الحادث في ولبنتها 

 البشري.  الفكر

للطالب،  شكل عائًقان ذلك يإإال  وعلى الرغم من أهمية اتقان الطالب املفاهيم واملهارات الرياضية كأحد األهداف األساسية للتعليم،

مستوي فالرياضيات تعد من أصعب املواد التي يتم تدريسها بالنسبة لهم، حيث  يحتاج الطالب إلى أنماط ونوعيات مختلفة من التعليم ليصلوا إلى 

م،  فهناك بعض ، ونفس األهداف التعليمية، إذا ما تم استخدام أنواع مختلفة من التعليى التمكن، بمعني أنه يمكن لكل الطالب تعلم نفس املحتو 

كبر من خالل األسلوب اللفظي ، والخبرات اللفظية ) كاالستماع أالطالب يستفيدون على نحو أكثر من األسلوب البصري، بينما آخرون يتعلمون بدرجة 

 (، وهناك فريق ثالث يتعلمون على نحو أفضل من خالل قيامهم بأنشطة فيزيقية وتناولهم لألشياء ذاتها و 
ً
  .فحصها والقراءة مثال

العوامل املهمة التي تؤدي دورا فعاال في تعلم الطالب، ملا لها من دور مهم في زيادة  منوتعد املثابرة كأحد املكونات الرئيسة للدافعية لإلنجاز 

النتيجة املستهدفة، فأداء الواجبات وإنجاز املهام من  يحقق الهدفنجاح، واإلصرار على مالزمة للتركيزهم واندماجهم في األنشطة التعليمية، فاملثابرة 

http://www.refaad.com/
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ر جهة، وامتالك حق فرض اإلرادة من جهة ثانية، وتحقيق األهداف غير منقوصة من جهة ثالثة، يعد نتيجة طبيعية للمواظبة على العمل واإلصرا

 .والسعي املستمر، والتحلي بالصبر وتحويل الصعوبات إلى نجاحات

للوصول إلى نفس املستوي العالي من التحصيل، بالرغم من االختالف في الذكاء،  الطالبلب أغة التعليم الجيد وبعامة، تساعد نوعي

التمكن املطلوب  ى وعليه، فإن نوعية التعليم الجيدة واملثابرة املرتفعة يكون لهما دور مؤثر في وصول الطالب إلى مستو واالستعداد، والتعلم السابق. 

  تحقيقه.

ملا سبق ظهر التعليم املتمايز كاستراتيجية تدريس تستجيب لتنوع الطالب واختالف معارفهم السابقة، حيث تدعو إلى توافق  واستجابة 

اته، وتعزيز أساليب التدريس مع أنماط التعلم، ومراعاة تفضيالت الطالب، وأنماط تعلمهم واستعداداتهم؛ وإجراء تعديالت في املحتوى التعليمي، وعملي

تعليمية املختلفة، وتزويد الطالب الواالستقاللية في التعلم، والتكامل بين التعليم واملمارسة، واستخدام طرق التدريس الحديثة، والوسائل  التعاون 

 ),p512011,Pham(بخبرات التعلم املتنوعة. 

التحصيل، والتفكير الناقد، وحل  مثل املعرفيةوقد أشارت دراسات عديدة إلى إمكانية استخدام التعليم املتمايز كمدخل لتدريس املهارات 

 مختلفة من الطالب، وقد أثبتت الدراسات التي تمت في مجال الرياضيات ما يلي: أنواعاملشكالت، في مواد دراسية عديدة ومع 

 ي(، و )العلي2017عبد الحميد، و)آدم  ات:دراسلاذه ه منو فعالية استخدام التعليم املتمايز في رفع مستوى التحصيل وتنمية املهارات االجتماعية  .1

( فعالية التعليم املتمايز في تدريس وحدة الهندسة والقياس 2018دراسة )الغامدي، بينما أثبتت( لدى تالميذ املرحلة االعدادية، 2017املحزري، و

 املقررة على الصف السادس .

ومن باملرحلة االبتدائية  تحل املشكال  ، ومهارةارات االجتماعيةـو امله رـرات التفكية مهاـايز في تنميـات التعليم املتمـدام استراتيجيـة استخـفعالي .2

   .(2018و )خطاب، ،(2017)العريني،هذه الدراسات: 

ها التقييم وغير فعالية استخدام التعليم املتمايز في تنمية املهارات املهنية لدى معلمي املرحلة االبتدائية مثل طرق تمييز األهداف واملحتوي وطرق  .3

),Sanders ,2013 ,Gentry( &  Dacey ( هذه الدراسات: ومنهاحتى يتمكنوا من استخدام التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات  من املهارات،

)2009,Gartland. 

 اإلحساس بمشكلة البحث:
 منها: ة البحثهناك العديد من األسباب التي أدت الى إحساس الباحث بمشكل

بمحافظة  بعض املدارس الثانوية ومعلمة( في امعلًم 13بعض معلمي الرياضيات )وعددهم مع قام بها الباحث  التي عنه نتائج املقابالت ما أسفرت .1

، وتضمنت املقابلة األسئلة التالية: كيف تتعامل مع االختالفات بين الطالب بالصف الواحد سواء في القدرات األكاديمية أو أنماط (1) دمياط

ما استراتيجيات التدريس التي تستخدمها لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب عند & أو االهتمامات أو مستويات دافعيتهم للتعلم؟  التعلم

معلمين يستخدمون طرق تدريس ومهام  ةتدريسك ملقرر الرياضيات؟ & ماذا تعرف عن استراتيجيات التعليم املتمايز؟ وقد تبين أن عدد عشر 

بالصف الواحد، بينما تختلف تلك الطرق والوسائل واملهام واألنشطة من حصة ألخرى تبًعا ألهداف  الطالبووسائل وأنشطة موحدة مع جميع 

سئلة، إلى جانب عدم تبنيهم الدرس، كما تأكد أن أحد عشر معلما يعتمدون في عملية التدريس على طرق اإللقاء والحوار واملناقشة وطرح األ 

 الستراتيجية واضحة في التدريس، كما اتضح عدم معرفة جميع املعلمين باستراتيجية التعليم املتمايز.

م من رغم أهمية التعليم املتمايز، وأهمية التدريس وفًقا الستراتيجياته واتفاق البحوث التي أجريت على فاعليته، وضرورة تحقيق نواتج التعل .2

ولم يتناول  ،ن عدد البحوث التجريبية التي استخدمت استراتيجيات التعليم املتمايز في مجال الرياضيات مازال قليالإلرياضيات إال تعليم ا

 متغيرات مهمة مثل املثابرة.

تحصيل أثبتت فعاليتها في ال لتنمية الرياضيات ، وخاصة تعليم في مجالاستخدمت استراتيجيات التعليم املتمايز يتضح أن الدراسات التي  مما سبق

لم يعثر الباحث على دراسات بينما  ،عداديةإل رات التفكير و بعض املهارات االجتماعية ،باملرحلتين االبتدائية واازيادة مستوى التحصيل ، وتنمية مه

مرحلة تعليمية، ومن هنا كان هذا البحث الذي  أيباملرحلة الثانوية ،وكذلك لم يعثر على أية دراسة اهتمت بمتغير ال معرفي مهم وهو متغير املثابرة في 

 دراسةضافة الى لدى طالب الصف األول الثانوي، باإل  واملثابرة  لرفع مستوي التحصيل في تدريس الرياضيات التعليم املتمايز قياس فاعليةيحاول 

 العالقة بين التحصيل واملثابرة.

 

                                                             
 على مشرفة الثانوية(-ر بن عبد العزيز الثانوية للبنات مدرسة ابو بكر الصديق ، مدرسة د)مدرسة خالد بن الوليد الثانوية، مدرسة عم املدارس هي:  .1
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 :مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث في وجود صعوبات تقابل طالب الصف األول الثانوي أثناء دراستهم لوحدة املصفوفات، مما يوثر على مستوي 

، وسوف يتم معالجة هذه املشكلة -عند حل املشكالت الرياضية-تحصيلهم الدراس ي، وقد يرجع ذلك الي عدم مراعاة أنماط تعلمهم ومستوي مثابرتهم 

 بة عن األسئلة اآلتية:من خالل اإلجا

 ما فاعلية التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات  لرفع مستوي التحصيل واملثابرة  لدى طالب الصف األول الثانوي ؟ -1

 العالقة االرتباطية بين مستوى التحصيل في وحدة املصفوفات واملثابرة لدى طالب الصف األول الثانوي. ما -2

 أهداف البحث:
 الثانوي. األول الصف  طالباتام استراتيجيات التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على تنمية التحصيل لدى تعرف فاعلية استخد 

  والتحصيل. -عند حل املشكالت الرياضية-تحديد العالقة االرتباطية بين درجات طالبات الصف األول الثانوي على أداتي قياس املثابرة 

 أهمية البحث:
 بمعلومات عن التعليم املتمايز واستراتيجياته، والتي يمكن من خاللها تحقيق أهداف الرياضيات لدى طالب الصف األول  تزويد معلمي الرياضيات

 الثانوي.

 مقياس ملثابرة الطالب عند حل املسائل الرياضية يمكن أن يستخدمه املعلمون في قياس تلك السمة لدى طالب املرحلة الثانوية، ببناء الباحث  قام

 ادة منها لتحقيق األهداف املرجوة.واالستف

 تزويد املختصين والقائمين على تخطيط وتطوير وتنفيذ مقررات الرياضيات بطرق تمايز محتوي الرياضيات وطرق تعليمها لتناسب أنماط التعلم 

 .لدى الطالب

  املمارسة الفعلية ملعلمي الرياضيات ألدوار املعلم من تفيد نتائج هذا البحث املوجهين التربويين في بيان االحتياجات التدريبية للمعلمين في ضوء

 أجل تحقيق مبدأ التعليم للجميع.

  حدود البحث:
 اقتصر البحث على الحدود التالية:

  مدرسة  الباتوط ،رأس البر التعليمية كمجموعة تجريبية بإدارةالثانوية  ي( بمدرسة الجربةطالب 43) وعددهن الصف األول الثانوي  طالباتجميع

 كمجموعة ضابطة. التعليمية دمياط الجديدة بإدارة طالبة( 37)وعددهن  عمر بن عبد العزيز

 .استخدام بعض استراتيجيات التعليم املتمايز املناسبة ملجال الرياضيات منها التعليم التعاوني وحل املشكالت بشكل أساس ي 

 م. 2019ـــــــ2018الدراس ي  الثانوي في العام  املقررة على طالب الصف األول  املصفوفات  وحدة 

  فروض البحث:
 تختبر الدراسة الحالية صحة الفروض التالية: 

( في كل من  اختبار التحصيل البعدي، 0.05بين متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية )عند مستوى  دالة إحصائًياتوجد فروق  .1

 .ومقياس املثابرة البعدي، لصالح درجات املجموعة التجريبية

على  نفي االختبار التحصيلي البعدي ودرجاته طالبات املجموعة التجريبية ( بين درجات 0.05ا)عند مستوى توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  .2

 .عند حل املشكالت الرياضية -مقياس املثابرة

ذوي املثابرة العالية ومتوسط  رتب درجات طالبات املجموعة التجريبية ( بين متوسط رتب  درجات 0.05)عند مستوى  توجد فروق دالة إحصائًيا .3

طالبات ( في اختبار التحصيل البعدي، لصالح متوسط رتب  درجات 0.05)عند مستوى  (2)ضةذوي املثابرة املنخفطالبات املجموعة التجريبية 

 .(3)ذوي املثابرة العاليةاملجموعة التجريبية 

   .  0,8املجموعة التجريبية؛ وبالتالي يكون حجم األثر أكبر من  طالباتيسهم التعليم املتمايز في رفع مستوى تحصيل ومثابرة  .4

                                                             
 % في القياس القبلي للمثابرة60الذين حصلوا على أقل من  .2

 % في القياس القبلي للمثابرة.60الذين حصلوا على أكثر من  .3
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 مصطلحات البحث:
 :Differentiated Instruction Strategiesاملتمايز   استراتيجية التعليم .1

 ( تعريف كامبلCampbell,B,2008,1بأنه "سلسلة من االجراءات )  يختلفون في   التي يتبعها املعلم في التدريس بصف دراس ي واحد لطالب

 قدراتهم وأنماط تعلمهم" 

  ا بأنها: خطة تعليمية يتبعها املعلم عند تدريس وحدة املصفوفات بالصف األول الثانوي، يقسم فيها طالبات تعرف في البحث الحالي إجرائيًّ

املواد التعليمية وأساليب التقويم، لتلبية  من الفصل الى مجموعات متجانسة حسب أنماط التعلم، ويتم استخدام مجموعة  متنوعة

 احتياجات   الطالبات ذوي القدرات  وأنماط التعلم واالهتمامات املختلفة بالصف الواحد، لتحقيق مبدأ التعليم للجميع".

 grit or persistence :املاثابر  .2

 نجاح في مهمة ما، بصرف النظر عن التحديات التي تظهر، وكذلك املثابرة بأنها: "تعزيز الجهد املركز من أجل تحقيق ال   (2017سترومان ) عّرف

 (Zappala, 201Sturman;7,1 ( على اإلخفاقات.القدرة على التغلب 

 املثابرة من الناحية السيكولوجية بأنها "سمة من سمات الشخصية تمكن الفرد من االستمرار في محاولة تحقيق أهدافه  (2012)وعرفت زمزمي

 (21)ص رغم الصعوبات واملشكالت التي تقابله" 

  عند حل املشكالت الرياضية-املثابرة  في مقياس ةحصل عليها الطالبترجة التي دا في هذه الدراسة بالجرائيً إ -عند حل املشكالت-وتعرف املثابرة-  

 .الذي أعده الباحث

 :اإلطار النظري 

 
ا
 التعليم املتمايز: :أول

املتمايز بأنه: "إعادة تنظيم ملا يتم داخل الفصل الدراس ي لتوفير طرق متعددة للطالب لوصول للمعلومة،   التعليم (2000،تومليسون ) عرفي  

الفردية للطالب، حيث يقوم املعلمين بالتمايز سواء في املحتوى، أو   تعلموه" أي أنه نوع من التعليم يلبي االحتياجاتوتكوين معنى لألفكار والتعبير عما 

  املرنة، مما يساعد على النجاح في تحقيق النواتج التعليمية املستهدفة لجميع الطالب على حد سواء.  العمليات، أو بيئة التعلم، التقييم، واملجموعات

(Tomlinson,C.A.,2000,1-2) 

  بأنه: مجموعة من االجراءات لتعليم الطالب ذوي القدرات املختلفة في الفصل الواحد، حيث يتم تحديد الخلفيات (2002،هال) ويعرفه

احتياجات كل طالب،   املعرفية للطالب، واستعداداتهم، وأنماط تعلمهم، واهتماماتهم، لتعظيم النمو لكل طالب وتحقيق النجاح الفردي من خالل تلبية

 (Hall,T.2002,1) وتقديم املساعدة حين يواجهون صعوبات في تعلمهم.

بأنه نهج تعليمي يعمل على ضبط التعليم لتلبية احتياجات الطالب الفردية، ويهدف هذا النهج إلى رفع مستوى  (2006 ،جود) ويعرفه

 (Good,2006,34)تحصيل الطالب وزيادة دافعيتهم للتعلم. 

املتمايز" هو تعليم يهدف إلى رفع مستوى تحصيل جميع الطالب، سواء أكانوا   أن التعليم (2007 ،أبو السميد و عبيدات)كما يعرفه 

السابقة في الحسبان، ولزيادة إمكانات وقدرات الطالب، فالهدف املهم هو   أخذ خصائص الفرد وخبراتهيواجهون مشكالت في التحصيل أم ال، حيث ت  

 (117)صبيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلبة".تقديم 

املتعلمين املختلفة   نه يعني تعرف احتياجاتأمجموعة من التعريفات ملفهوم التعليم املتمايز منها " (2008 ،كوجك وآخرون)وذكرت 

االستجابة لذلك في عملية التدريس. فتنويع التدريس هو التعلم املفضلة لديهم ، ثم   ومتطلبات التعلم السابقة واالستعداد للتعلم، ودافعيتهم  وأنماط

 (25)صعملية تعليم وتعلم طالب بينهم اختالفات كثيرة في فصل دراس ي واحد".

املتمايز بأنه " نوع من التعليم يهدف إلى تحقيق مخرجات تعليمية واحدة بإجراءات وعمليات وأدوات مختلفة   التعليم (2009 ،عطية) وعرف

 (324)صمع استراتيجية التدريس بالذكاءات املتعددة التي تعد شكال من أشكاله".  وبذلك يلتقي

بأنه ممارسة تعليمية تهدف الى تنويع املواد التعليمية واملحتوى وأنشطة الطالب، واستخدام املعلمين لطرق ( 2014 ،لوجستون )ويعرفه 

 (Logsdon ,2014,1) التعليمية املتباينة للطالب في الفصول الدراسية. تدريس ووسائل تعليمية وأساليب تقييم متنوعة لتلبية االحتياجات

 األسـاس النظري للتعليم املتمايز:

بأن الـتعليم املتـمايز يسـتـند بشكـل كبـير إلـى دراســات الذكـاء التـي أجـراها مجـموعة من  )Tomlinson, C. A. ,2001(. أشارت توملينســون 

ونتـعلم ونـبدع بطـرق  ا، وأـننا نفـكرالنفـس والتـي خلصـت إلى مجمـوعة من النتائج املهمـة ومنها أن الذـكاء متعدـد األوجـه ولـيس شـيئً علـماء التربـية وعلـم 

  مخـتلفة، وأن تنمـية اسـتـعداداـتنا تتـأثر بالتـوافق بـين ما نتـعلمه، وبين ذكاءاتنا الخاصـة.
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نـه مـرن، وليـس فـي وضـع الثبـات واالســتقـرار. ويمـكن القـول أن واحـدة من أهـم النـتائج عـن أعن الذكـاء فهـي وأما النتيجـة األخـرى و املهمـة 

وتتـطور عندمـا تسـتخـدم بشـكل  والذكـاء تنـجم عن تنامـي مجــال بـحـوث الدمــاغ حيث أوضـحت هـذه البـحـوث أن الخـاليا العصبـية )النـيورونـات( تنـم

تم التوصـل إليها في مجال  نشـط، لكـنها تضـمر عندمـا ال يتـم اسـتـخدامـها، كـما أن التـعلم النشـط يغيـر فســيولوجـية الدمـاغ. ومن النتائـج املهـمة التـي

 بـحـوث الدمـاغ أن الدمـاغ يتـوق إلى املعـنى. 

 وإضافـة إلى ما سـبـق فإن الد
ً
، وال يســتجيب اماغ يتعـلم علـى أفضـل نحـو عـندما يســتخلص هو املعلـومات ولـيس عنـدما تفـرض علـيه فرضـ

هـج و فقـط، و إن هذه املعلـومات وكـثير غـيرها تتـنبأ بالشـيء الكثـير عـن فرديـة املتعـلمين وعن طبـيعة املن حًياسـطـ ًناا لألشـياء التـي تحـمل معـالدمـاغ كثـيرً 

 التعـليم الفاعلين.

 أوالحقـيقة  
ً
عديـدة للطـالب املختلفـين  ان بـحـوث الدماغ تتـنبأ بان دمـاغ كـل متـعلم فـريد بذاته، وبالـتالي يتعـين علـى املعـلمين أن يتيـحوا فرصـ

راد يتعـلمون علـى النـحو األمـثل عـندما يتـعرضـون إلـى نـوع مـن التـحدي لـفهم املعلومات واألفكار. ومن النــتائج املهمـة لبـحــوث الدماغ وعلم النفــس، أن األفـ

 املـعتدل.

أن مـسـتويات التفكـير عـند بلـوم عـززت فـكرة التعلـيم املتـمايز أو تنـويع التـدريـس ليتـماشـى مـع مســتويات ( 2008 ،كوجك وآخرون )كـما ذكـرت

 . يًدامـسـتويات للمـعرفة تتــدرج من العملـيات البســـيطة إلـى العملـيات األكـثـر تعـقـ ةحيـث وضـع ســت ،املتعـلمين املعـرفية

روســي عن طريـق عـالـم النفــس ال ومـن النــظريات املــهمة الـتي يبــنى عـليها التـعـليم املتـمـايز، النــظرية البنـائـيـة االجـتـماعـية للـتـعلم والتـي ظـهـرت

ومع  ،حيـرةاملجديـدة و الخـبرات لواجـهة األفـراد لمل نتيجةن فيجوتســكي يعتقد أن العقـل ينمو أ" ب (2009 ،حسين)( فلقد ذكــر 1934-1896لفيـجوتسـكي)

ويـبنون أو يشـكلون  ،ديدة باملعرفة الســابقةوفـي محـاولة لتحـقيق الفـهم يربـط األفـراد املـعرفة الجـ ،حل التعارضـات التي تفرضـها هذه الخـبرات محاوالتهم

علـى مراحـل النمــو العقلـي التـي يمـر بها  ركز بياجيـهيوتختلف معتقدات فيـجوتســكي عن معـتقدات بيـاجيه في بعـض النـواحي املـهمة فبيـنما  ،امعـنى جديـًد 

 (91)ص.االجتـماعـي من الـتعلم "  على الجانبفيـجوتســكي  ركزجمـيع األفـراد بغـض النـظر عن السـيـاق االجتمـاعي أو الثقـافي 

 الفتراضات التي يقوم عليها التعليم املتمايز:

 ( مجموعة من هذه االفتراضات كالتالي:2009) عليم املتمايز ولقد ذكر عطيةهنالك مجموعة من االفتراضات التي يقوم عليها الت

املعرفة السابقة، الخصائص وامليول، البيئة املنزلية التي ينحدرون منها، أولويات التعلم وما  أن الطلبة يختلفون عن بعضهم البعض في: .1

مجموعة  (2012 ،هياكوكس)يتوقعون منه، القدرات واملواهب األساليب التي يتعلمون بها، ودرجة االستجابة والتفاعل مع التعليم. وأضافت 

لية، أنماط التعلم، العوامل االقتصادية االجتماعية واألسرية، االستعدادات، سرعة التعلم، ختالفات بين الطلبة ومنها: القدرات العقال من ا

  )Heacox, D. ,2012 (جنس املتعلم، التأثيرات الثقافية، وكيف يقدر الطالب التعلم وكيف يثقون فيه.

 يقة واحدة في التدريس.عدم قدرة املدرسين على تحقيق املستوى املطلوب من التعلم لجميع الطلبة باستخدام طر  .2

 عدم وجود طريقة تدريس تناسب جميع املتعلمين. .3

يقوم على تنويع طرق التدريس والوسائل واألنشطة مما يمكن جميع الطالب من تحقيق األهداف التعليمية بالطريقة و  أن التعليم املتمايز .4

 األدوات و النشاط الذي يناسبه. 

 اعتماد التعليم املتمايز يتطلب:ن إوفي ضوء ما سبق من افتراضات ف

 التنويع في أساليب التدريس التي تستجيب لالختالفات املوجودة بين الطلبة. -أ

 ينبغي تصميم و تقديم الدروس التعليمية وفق مقتضيات أهداف التعليم املتمايز. -ب

 بكفاءة وفاعلية.محاولة اختيار أساليب التدريس التي تنال رضا كل طالب، مما يحقق له التعلم  -جـ 

 املبادئ األساسية للتعليم املتمايز:

 هنالك مجموعة من املبادئ التي بني عليها التعليم املتمايز وهي كالتالي:

 املعلم قادر على تحديد املوضوعات املهمة في املقرر الذي يدرسه. .1

 املعلم ملم بالفروق الفردية  بين الطالب، ويسترشد بها في تدريسه. .2

 ان.تتالزمميس والتقويم التدر  اعمليت .3

 أهداف  التعليم  املتمايز:
 :أن التعليم املتمايز يهدف  إلى (2013  ،الطويرقي  &2012،)الحليس ي يرى 

 رفع    املستوى  التعليمي  لجميع  الطالب،  وليس  فقط  الطالب  الذين  يواجهون  مشكالت  في  التحصيل. .1

 (....حركي،  ، بصري،  لغوي ، )سمعيمراعاة  أنماط  تعلم  الطالب  املختلفة:   .2
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لثقافات،  تلبية  احتياجات  الطالب  املتنوعة،  واستيعاب  الطالب  ذوي  صعوبات  التعلم  وغيرها  من  أنواع  اإلعاقة،  والطالب  من  مختلف  ا .3

 (.Logsdon,  2014, 2)  وتحفيز  اإلبداع  ومساعدة  الطالب  على  فهم  األفكار  ذات  املستويات  األعلى  من  التفكير

 توفير  مداخل  تتسم  باملرونة  لكل  من  املحتوى  والتدريس  واملخرجات. .4

 االستجابة  ملستويات  االستعداد  لدى  الطالب.   .5

 تدريسية  مختلفة.  ق توفير  الفرص  للطالب  للعمل  وفق  طر    .6

 وواقعية  متنوعة  وغير  متوقعة.إعداد  الطالب  الذي  يستطيع  القيام  بمهمات  حياتية   .7

 .همواتجاهات  هموقدرات  هموميول  تعلمهمأنماط    بمراعاةتحقيق  الدرجة  القصوى  من  التعلم  لجميع  الطالب     .8

 أشكال التعليم املتمايز:

   يتخذ
ً

 (2014، الغامدي) متعددة منها: التعليم املتمايز أشكاال

 صنف علماء النفساملتعلمين:   أنماط   وفق  التدريس وفًقا لهذه األنماط،   حس ي، والتدريس و  حركي بصري و إلى: سمعي و  املتعلمين  أنماط  التربوي   ي 

 الخاص به.  تعليًما يتناسب مع النمط  بمعنى أن يتلقى الطالب

 املتنوعة.  الطلبة وذكاءاتهم  لتفضيالت  درسه وفًقا املتعددة: وتعني أن يقدم املعلم   التدريس وفًقا لنظرية الذكاءات 

 املفضلة.   تمثيالتهم و الطلبة   وفًقا الهتمامات املهام وتوزيعها   إذا راعى املعلم تنظيم  متمايًزا  التعاوني تعليًما   التعاوني: يمكن اعتبار التعلم  التعلم 

 مجالت التمايز في التعليم:
 التعليم فقد يكون في:يمكن أن يتم التمايز في أي خطوة من خطوات 

وبأهداف تحليلية لدى  ،للطالب ، بحيث يكتفـي بأهـداف معرفية لدى بعض الطالب مختلفةفي مجال األهداف : يمكن أن يضع املعلم أهدافا  .1

 . نسانيةإلوتحقيقا ملبادئ املدرسة ا ،روق الفرديـةـوفي هذا مراعاة للف ،آخرين

، في في مجال األساليب : يمكن أن يكلف املعلم بعض الطالب بمهام في التعليم الذاتي ، كأن يقوموا بدراسات ذاتية وعمل مشروعات وحل مشكالت  .2

  . وهذا النوع يسمى تعليما متمايزا حسب اهتمامـات الطالب ،حين يكلف طالب آخرين بأعمـال يدوية وآخرين بمناقشات ... وهكذا 

وفي هذا النوع  ،ملخرجات: كأن يكتفي بمخرجات محددة يحققها بعض الطالب ، في حين يطلب من آخرين مخرجات أخرى أكثر عمقافي مجال ا .3

 .قبل املعلم ما بين الطالب من تفاوت عقليتي

 اإلجراءات التي يمكن من خاللها تطبيق التعليم املتمايز:

الخطوات التي يمكن من خاللها تطبيق التعليم ( 2009)تطبيق التعليم املتمايز وقد ذكر عطية هنالك مجموعة من اإلجراءات التي يجب إتباعها أثناء 

 املتمايز وهي كالتالي:

 و ةالتعلم املالئم اليبتحديد أسو والخصائص الشخصية،  ،امليول  وتحديد القدرات و تستهدف تحديد املعارف السابقة، عمل قياسات قبلية  .1

 (328)صالخلفيات الثقافية.

 .بينهم املشتركة القواسم أساس على – في ضوء نتائج التقويم القبلي - مجموعات الي الطالبتصنيف  .2

 .نواتج التعلم املستهدفة من تدريس الوحدةتحديد  .3

 اختيار املواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم وأدوات التعليم. .4

 جميع املجموعات. لخصائص بطريقة تستجيب الصفيةتنظيم البيئة  .5

 املجموعات. املناسبةستراتيجيات التدريس ااختيار  .6

 تحديد األنشطة التي تكلف بها كل مجموعة. .7

 .إجراء عملية التقويم بعد التنفيذ لقياس مخرجات التعلم  .8

 ثانيا: املاثابر :

الطالب وتشجيعهم على مواصلة اهتمت الدارسات في مجال علم النفس في اآلونة األخيرة ببعض املتغيرات غير املعرفية التي من شأنها تحفيز 

نجازات الطالب الذين يمتلكون إمن أهم تلك املتغيرات ،التي يرجع إليها اختالف   (Persistence)العمل واالستمرار به لتحقيق أهدافهم، وتعد املثابرة

يفوقونهم في نسبة الذكاء، ويعود ذلك بالطبع  نفس القدرات العقلية، بمعنى أن هناك الكثير من الطالب متوسطي الذكاء يتفوقون في دراستهم على من

 الى املتغيرات غير املعرفية والتي من أهمها املثابرة.

الشخص الى  بأنها "ميل (1952، جليفورد)منذ أن عرفها  تعد املثابرة من املتغيرات التي حاول تفسيرها الكثير من العلماء في العقود املاضية ،

ظهر وقد   (Guilfoerd,J.,1952,P.528)".تحقيق الهدف رغم النتائج العكسيةمهمة معينة رغم الصعوبات ، والتمسك باالستمرار في محاوالته إلتمام 

في نموذجه للتعلم املدرس ي ،والذي يعد نموذجا مرجعيا  (Carrol)مفهوم املثابرة إلى السطح عدة مرات بتفسيرات مختلفة منذ أن أدخلها كارول 
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 بة الوقت الذي يكون الطالب راغًبانستعريفا مختلفا عن التعريفات السائدة حينها حيث عرفها بأنها" ى املثابرةالتعلم، كما أنه أعطتقان إالستراتيجيات 

 (Bloom,1981)لى الوقت املعياري الالزم لتعلم املهمة"  إأن يقضيه في التعلم، 

تلك املهمة رغم الصعوبات والتحديات التي  إلنجازطول وقت ممكن أفي العمل على املهمة  بأنها: "االستمرار( املثابرة 2013،ابراهيم)ويعرف 

 ( 447 ص). تواجهه"

الطالب تأخير  أهداف صغيرة  فورية من أجل تحقيق أهداف أكاديمية  أكثر أهمية لديهم ولكنها بعيدة  بأنها: "محاوالتويعرفها املطيري 

 ( 202،،2014)املطيري،. نسبيا"

 ".به املهمة رغم املعاناة لتحقيق األهداف األكثر أهميةلعلى تحفيز النفس والقيام بكل ما تتط بأنها: "القدرة  (Stoitz,2015) ستوتز ويعرفها

املثابرة بأنها: "تعزيز الجهد املركز من أجل تحقيق النجاح في مهمة ما، بصرف النظر عن التحديات التي تظهر،    (2017 ،سترومان وزابيال) عّرف

 (   7,1Piemme,201-Zappala,Sturman )وكذلك القدرة على التغلب على  اإلخفاقات".

 املاثابر :  املؤثر   على  العوامل

 من  العوامل  التي  تؤثر  على  املثابرة  منها:أوضحت  نتائج  الدراسات  أن  هناك  عديدا  

مين  للطالب  التفاعل  بين  الطالب  داخل  القاعات  الدراسية  مع  بعضهم  البعض  ومع  معلميهم،  باإلضافة  الى  التشجيع  و  حسن  معاملة  املعل .1

 (2009Huff,تزيد  من  املثابرة  واالندماج  واالستمرار  في  الدراسة  ) تزيد  من  مثابرتهم  ،  كما  إن  العالقات  الودية  بين  الطالب  وزمالئهم 

من  مثابرة   الدعم  األسري،  واملستوى  االجتماعي  االقتصادي  لألسرة  وتعليم  الوالدين،  وتشجيع  الوالدين  لألبناء  والتماسك  األسري  تزيد  .2

 (pham,  2011)  ,(Stieha,  2010) الطالب. 

 ,wolf)  ) قبول  الطالب  ورضاه  الداخلي  عن  الكلية  أو  املقررات  التي  يدرسها.  الكمكون  أساس ي  للدافعية  الذاتية  تزداد  في  ح  املثابرة .3

2010  

 إجراءات البحث:

 
ا
 : إعداد أدوات القياس في البحث:أول

 إعداد الختبار التحصيلي:

طبق كقياس قبليقام الباحث ببناء اختبار تحصيلي في وحدة   بالخطوات التالية: ءهو بعدي، وقد مرَّ بنا املصفوفات، ي 

 الهدف من الختبار:تحديد  .1

 يهدف هذا االختبار إلى قياس أداء التالميذ الفعلي في جوانب التعلم املتضمنة في وحدة املصفوفات. 

 :تحليل محتوي وحد  املصفوفات .2

حد أتم تحليل وحدة املصفوفات املقررة على تالميذ الصف األول الثانوي، من قبل الباحث، وتم  التأكد من صدق التحليل؛ وذلك بتكليف 

( يبين نتائج تحليل الوحدة ، وبعد 1بتحليل نفس الوحدة، وتم تكرار ما سبق بعد أسبوعين ، وذلك لحساب ثبات التحليل، وملحق )( 4)الزمالء

 (2من صدق وثبات التحليل ، قام الباحث بكتابة نواتج التعلم للوحدة ،وعرضها على املحكمين والوصول الى الصورة النهائية . ملحق )التأكد 

 إعداد جدول املواصفات: .3

شكالت، تم بعد تحليل محتوي وحدة املصفوفات، وصياغة األهداف السلوكية الخاصة بهما، وتقسيم األهداف املعرفية إلى معرفة وفهم وحل م

 جدول املواصفات التالي: عمل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 الزميل هو الدكتور أبو الفتوح مختار القراميطى    .4
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 صياغة مفردات الختبار: .4

 
ً
ِنيت مفردات االختبار في األساس بَحْيث تقيس كل مفردة من مفرداته هدف ا من األهداف التعليمية املرتبطة بجوانب التعلم املتضمنة في ب 

في  هدفين كما هو موضح أمام كل هدف كل سؤال منهم هدفين في مستويين وجاء السؤال على املستوى األعلى، أسئلة شمل خمسةالوحدة، فيما عدا 

أي تم وضع اثنتين وعشرين مفردة ، واعتمد الباحث في صياغة مفردات االختبار على األسئلة املوضوعية )االختيار من متعدد، اإلجابات  (2ملحق )

 القصيرة، واملقال(.

 ختبار:تعليمات ال  .5

تعليمات االختبار بإيجاز ووضوح، على أن يجيب التلميذ عن األسئلة كلها، وضرورة قراءة السؤال جيدا قبل اإلجابة عنه، وكتابة  تم كتابة

درجته في امتحان  البيانات على ورقة اإلجابة، ووضع عالمة واحدة تحت االختيار الذي يراه مناسبا، وإعالم التلميذ أن نتيجة هذا االختبار ال تحسب في

 آخر العام.

 نظام التصحيح ووضع الدرجات: .6

د نظام تقدير الدرجات على أساس )درجة واحدة( لالختيار الصحيح، )صفر(لالختيار  ، وهذا يتفق ونوع مفردات االختبارات غير الصحيححّدِ

في التقدير، كما يتفق مع أسلوب املعالجة اإلحصائية لحساب ثبات التي ال تحتمل إال اختياًرا واحًدا، عالوة على أن ذلك يتضمن مزيًدا من املوضوعية 

، وباتباع نظام التقدير السابق بلغت الدرجة النهائية تم تحديد درجتين لكل سؤال منهمفقد  -حل املشكالت –االختبار، أما بالنسبة ألسئلة املقال 

 .ن درجةثيلالختبار ثال

 صدق الختبار: .7

رض االختبار في صورته األولية  ( وعلم النفس 3على مجموعة من املتخصصين في مناهج الرياضيات وطرق تدريسها وعددهم )  -( 3ملحق ) -ع 

(، وطلب منهم 4( مدرسين ،ومن ثم تم عرضه على قائمة املحكمين ملحق)3(، وعدد )2(، وبعض موجهي الرياضيات وعددهم )2التربوي وعددهم )

ضعت لقياسه، وارتباط كل مفردة بجوانب التعلم التي يقيسها، الحكم على  ـ مدي شمول االختبار ملحتوى املادة الدراسية، صالحية بنوده في قياس ما و 

)عينة البحث(، درجة الوضوح والدقة في كل مفردة، وأكدوا جميعهم  مناسبة االختبار ووضوحه ولم  الطالبمدى مناسبة مفردات االختبار ملستوى 

ت كن هناك أي تعديالت مهمة ،وقد يرجع ذلك الى كون موضوع املصفوفات من املوضوعات الجديدة وليس لها متطلبات سابقة كما إن كتب الرياضيات

 .موضح بها األهداف واملفردات بشكل واضح 

 التجربة الستطالعية: .8

 طالبمن  وطالبة اطالب( 60)( مفردة فرعية على عدد 22ت )طبق االختبار في صورته املبدئية، املكون من ثالث مجموعات من األسئلة شمل

 ـ مدرسة رأس البر اإلعدادية الثانوية بدمياط بهدف:  فيالصف الثاني الثانوي 

 :تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة التجزئة النصفية، وقد تم حساب معامل االرتباط بين درجات  حساب ثبات الختبار التحصيلي

(، وهو 0.01هي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )0.801النصفين )مجموع درجات األسئلة الزوجية ومجموع درجات األسئلة الفردية( فكان 

 الية.معامل يدل على أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات ع

  :تم حساب الزمن املناسب لإلجابة عن أسئلة االختبار عن طريق حساب متوسط الزمن الذي حساب الزمن الالزم ألداء الختبار التحصيلي

 ( دقيقة تقريبا.40في اإلجابة عن أسئلة االختبار وقد قدر ب ) الطالباستغرقه 

 ( 3الستخدام. ملحق )وبعد التأكد من صدق الختبار وثباته أصبح الختبار جاهزا ل

 : إعداد مقياس املاثابر 

وذلك بهدف قياس مستوى مثابرة  -عند حل املشكالت الرياضية-أعد الباحث أداة لقياس املثابرة نظرا لندرة األدوات الالزمة لقياس املثابرة 

 وقد تم اتباع الخطوات التالية: -أثناء حل املشكالت الرياضية-طالب الصف األول الثانوي 

 االطالع على ما كتب عن املثابرة في األدبيات التربوية.

، ومن هذه الدراسات االطالع على بعض مقاييس املثابرة التي استخدمت في بعض الدراسات العربية واألجنبية، وكذلك مقاييس الدافعية الذاتية

(: ,Zappala,2017Sturman ( 

( ،Khan, 2018( و )Shenkle,2018،)  يتضمن )  -عند حل املشكالت الرياضية-وبناء على ما سبق تم وضع صورة أولية ملقياس مثابرة الطالب

 ( بندا.35

 حساب صدق املقياس: .1

 تم حساب صدق املقياس بالطريقتين التاليتين :
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 :صدق املحكمين 

مصحوبا بالتعريف اإلجرائي للمثابرة، وطلب منهم تم عرض املقياس في صورته األولية على عدد من املتخصصين في علم النفس واملناهج 

تعديل  الحكم على مدي مالئمة العبارات ألفراد العينة وألهداف الدراسة، ومدي صدق العبارات وصالحيتها، وبناء على مالحظات وآراء املحكمين تم

م االتفاق عليها منها بند يقول" أجيد حل الكلمات املتقاطعة لم يت الفقرات التي بعض العبارات لتصبح أكثر مناسبة ووضوحا، كما تم استبعاد عدد من

 .(5( بندا. ملحق )35، وحذف أحد البنود لتكرار املعنى مع بند آخر، ليصبح عدد عبارات املقياس )د"، وتم إضافة عدد آخر من البنو 

  التساق الداخلي 

جال واحد، قام الباحث، للتأكد من االتساق الداخلي بين البنود، صدق االتساق الداخلي: للكشف عن مدى تجانس بنود املقياس وقياسها مل

من طلبة الصف األول الثانوي، بمدارس  ( طالًبا وطالبة،70بحساب معامل االرتباط بين كل بند والدرجة الكلية على عينة استطالعية قوامها )

 (.1: جدول )وكانت معامالت االرتباط على النحو التالي ادارة عزبة البرج التعليمية،

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 (.0.05( ومستوي )0.01( عبارة دالة عند مستوي )35( يتضح أن جميع العبارات املتضمنة به وعددها )1وبالنظر للجدول )

 حساب ثبات املقياس .2

وهي درجة تدل على تمتع ( 0.73العبارات الزوجية( وبلغت قيمة معامل الثبات ) –تم حساب الثبات بين نصفي االختبارات )العبارات الفردية 

 املقياس بدرجة جيدة من الثبات.

( عبارة تمثل الصورة النهائية للمقياس ملحق رقم 35وبالتالي أصبح املقياس بعد حساب صدقه وثباته والتأكد من صالحيته لقياس املثابرة مكون من )

نادرا(  ،العبارات وفقا لطريقة ليكرت، على تدريج ثالثي )غالبا، أحيانا( عبارة سالبة يتم اإلجابة على 3(عبارة موجبة، و )22(، حيث يشتمل على )5)

 -35( بالنسبة للعبارات املوجبة والعكس بالنسبة للعبارات السالبة وبذلك تتراوح درجات املقياس فيما بين )1، 2، 3ويقابلها على الترتيب الدرجات: )

 املثابرة عند املفحوصين.( درجة، وكلما ارتفعت الدرجة دلت على زيادة 105

 :ألنماط التعلم VARK  إعداد مقياس فارك

من جامعة لينكولين، والذي طورته جو  (Fleming&Bonwell, 2002)ألنماط التعلم لفليمنج وبونويل VARK تم استخدام مقياس فارك 

، ومن هذه والتي تم استخدامها في عدة دراسات عربية ،من جامعة كاليفورنيا، وذلك بعد الحصول على النسخة املترجمة  (Johnes, 2004)نز

  ، وقد مر ذلك باملراحل التالية: ( 143-2018،133( ، )الشهري ،257-211، 2017)العمري، الدراسات :

 تعريب املقياس:   .1

حيث تم تعديل صياغة بعض العبارات واستبدال بعض الكلمات غير املتداولة في البيئة املصرية مثل كلمة "نادل"، وكذلك تم حذف بعض 

( فقرة، متن كل 16االنجليزية واستبدالها بكلمات عربية مناسبة، وبذلك تم تنقية املقياس من أي عوامل ثقافية، يتكون املقياس من ) باللغة الكلمات 

ا بأربعة بدائل، ويعكس اختيار البديل كيفية استقبال املتعلم للمعلومات، وكيفية معالجتها، ا متبوعً ا صفيً فقرة من فقراته يمثل موقفا حياتيً 

 ا، أم سمعيً والتفاعل معها، واالستجابة من خاللها على نحو إيجابي لبيئة التعلم حسب النمط الذي يفضله، سواء كان بصريً 
ً
ا، أم كتابيً  ا، أم قرائيا

 .ا، كنمط أو أسلوب لحل املشكلة، أو املوقف الذي يواجهها حركيً عمليً 
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 صدق املقياس: .2

تم التأكد من صدق املقياس املعرب بعرضه مع الصورة املترجمة على مجموعة من املحكمين املختصين في مجال علم النفس التربوي  

وردت في  والقياس والتقويم، فقد طلب منهم الحكم على مطابقة املواقف الحياتية والبدائل ودقتها، وسالمة الصياغة اللغوية، ووضوح العبارات، كما

ة. وتم األصلية، ومدى مالءمة الفقرات للمواقف التي تثيرها فقرات املقياس األصلي ومدى مالءمتها ألوضاع الطلبة ومستوياتهم في البيئة املصري النسخة

 ( يوضح الصورة النهائية ملقياس أنماط التعلم.7وملحق ) .تعديل بعض الفقرات في ضوء توجيهات ومالحظات لجنة املحكمين

 ثبات املقياس: .3

للتحقق من ثباته، وتم حساب الثبات  (44وعددهم ) املرحلة الثانوية وطالبات تم تطبيق مقياس أنماط التعلم على عينة استطالعية من طالب 

 0.82 بعد مرور أسبوعين،  وبلغ معامل الثبات االختبار بطريقة إعادة

فنحصل على عدد مرات اختيار كل نمط ، والنمط  (2)في الجدول نقوم بوضع دائرة على الحرف املناظر الستجابات الطالب ح املقياس: يتصح .4

 الذي يتم اختياره أكثر عدد من املرات هو نمط تعلم الطالب.

 

 
ا
 إعداد دليل املعلم: :ثانيا

نواتج  :العناصر التاليةتم إعداد دليل للمعلم لالسترشاد به عند تدريس وحدة املصفوفات باستخدام استراتيجية التعليم املتمايز ، واشتمل كل درس على  .أ 

  ، التدريس، التدريب، التقييم، األنشطة االثرائية. التمهيد، التعلم املستهدفة

عد في األصل ليكون ورقيا فقد قام بتحويل ملف الوورد  .ب 
 
الخاص بالدليل الى  (Microsoft Word)الجديد الذي اتبعه الباحث في هذا الدليل، أن الدليل رغم أنه أ

امها للتنقل بين املواد الطالب استخد والذي يمكن عند تحميل امللفات على الحاسب للمعلم  (Hyper Link)صفحة ويب واستخدم االرتباطات التشعيبية 

 ورابط املوقع هو ،كما تم تصميم موقع الكتروني للوصول الى املواد التعليمية في أي زمان ومن أي مكان ،التعليمية املختلفة، املخصصة ألنماط التعلم األربعة

http://matrices.hostkda.com قع.و للم صورة الصفحة الرئيسة، وفيما يلي 

 

 

 

 

 

 

 

 

له،  بعد االنتهاء من إعداد دليل املعلم تم عرضه على مجموعة من املحكمين )معلمين وموجهين فقط(، إلبداء الرأي في الصحة العلمية واللغوية .ج 

السادة املحكمين، وأصبح الدليل في صورته ، وصالحيته للتطبيق، وقد تم إجراء التعديالت في ضوء آراء الطالبواتساق دليل املعلم مع كتاب 

 (.8النهائية جاهًزا لالستخدام، ملحق رقم )

 مالحظات عند استخدام دليل املعلم: .د 

ويكون توزيع الطالب على مجموعات غير  ،على مجموعات تكون متجانسة تبعا ألنماط التعلم عند عمليتي التمهيد والتدريس الطالباتتم توزيع  .1

 عند عمليتي التدريب والتقويم، كما يتم توزيعهم على مجموعات حرة عند القيام باألنشطة اإلثرائية.تبعا ملقياس املثابرة متجانسة 

http://matrices.hostkda.com/
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كل درس يحتوي على جدول موضح به اإلجراءات الواجب اتباعها عند عملية التدريس للطالب ذوي أنماط التعلم، وفي نسخة دليل املعلم  .2

 ى أي ملف يتم فتحه مباشرة.لكترونية عند الضغط علاإل

 لكترونية منها عند الضغط على رمز الكاميرا أمام التدريب يفتح فيديو اإلملفات التدريب هي بصورة ورقية ولكن في النسخة  .3

  .كمثال على ذلك  املواد التعليمية للدرس األول  ( يوضح3)يشرح طريقة حل التدريب. وفيما يلي جدول  .4

 

 

 

 

 

 
 
ا
 البرمجيات الالزمة لتدريس وحد  املصفوفات:إعداد : ثالاثا

بناًء على نتائج تحليل املحتوى و نواتج التعلم التي تم تحديدها، والزمن املخصص للوحدة، وهو تسع حصص تدريسية، موزعة على 

التي تناولت تدريس موضوع عض املواقع التعليمية بوبعد االطالع على   VARKموضوعات الوحدة، وتبعا ألنماط التعلم األربع لنموذج فارك 

 بامللفات الصوتيةوما يرتبط  ( ملفات،5وعددها) ومجموعة من امللفات الصوتية ملفا، (16) وعددها ديوهاتيتم اختيار مجموعة من الف (5)املصفوفات

، التي تناسب كل ملفات (10)وعددها وعدد من امللفات التقويمية ملفا، (14)وعددها ، وامللفات التدريبية التفاعليةملفات (5)وعددها من ملفات ورقية

 (. 4نمط من أنماط التعلم األربع ، كما هو مبين بجدول )

 

 

 

 

 

 

 
 
ا
 : تجربة البحث:رابعا

التي تم -م ؛ حيث تم عمل زيارات ملدارس التطبيق2019-2018تم االستعداد لتجربة البحث، في نهاية الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  .1

 الحتوائها على ما يلزم عملية التطبيق من أجهزة حاسب متصلة بالشبكة العاملية للمعلومات، وأجهزة البروجكتور وغير ذلك من أجهزة،-اختيارها

 وكذلك لوجود معلمين متميزين ومنهم حاصلين على درجتي املاجستير والدكتوراه مناهج وطرق تدريس.

 طلب من املعلمينثم تم االجتماع مع املعلم ، وتم عرض طريقة تدريس أحد الدروس باستخدام استراتيجية التعليم املتمايز ،( 6)ىفي الزيارة األول .2

 الطريقة الجديدة للتدريس. الطالبيألف  حتى لعمل على حلها و ا ،عقبات التطبيق ملعرفةب تجربة فعلية للتدريس للطال ب القيام

                                                             
 http://matrices.hostkda.com عنوان املوقع هو : .5

 قام بالزيارة الدكتور عبد الحليم محمد حسب هللا، واملعلم هو: سعيد ابراهيم شمس .6

( املواقع هي:8)  

 
https://www.nafham.com/egypt/subject/3862 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbziOQ-NoJ3r0CvVGoZOLWfldSkxKhpAv 
https://www.nagwa.com/ar/alignments/385149367367 

 

http://matrices.hostkda.com/
mhtml:file://C:/Users/HALIM1/Desktop/بحث%20التعليم%20المتمايز/دروس%20وحدة%20المصفوفات/1-%20تنظيم%20البيانات%20في%20مصفوفات/مواقع%20لشرح%20المصفوفات.mht!https://www.nafham.com/egypt/subject/3862
mhtml:file://C:/Users/HALIM1/Desktop/بحث%20التعليم%20المتمايز/دروس%20وحدة%20المصفوفات/1-%20تنظيم%20البيانات%20في%20مصفوفات/مواقع%20لشرح%20المصفوفات.mht!https://www.youtube.com/playlist?list=PLbziOQ-NoJ3r0CvVGoZOLWfldSkxKhpAv
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لكترونـي وعرضـه إلوعنـوان املوقـع اتم عرضها لشرح وحدة املصفوفات، تـم تزويـدهم بـدليل املعلـم،  التيبعد موافقة املعلم على استخدام الطريقة  .3

ديوهات وامللفـــات يــأجهــزة معمـــل الحاســب اآللـــي وحجــرة املناهـــل )املصــادر(، لتـــتمكن مــن عـــرض الف تـــم تحميــل البـــرامج الالزمــة علـــى، كمــا  (7)علــيهم 

 الصوتية.

التوصل الى الحلول املالئمة التي يمكن تطبيقها وقد  يتم وفى الزيارة الثانية تم االستماع الى املشكالت التي قابلت املعلم ومناقشته في طرق حلها حتى .4

 عمــر بــن عبــد العزيـــزثــانوي بمدرســة  ىل أولــو تجريبيــة للبحــث، واخيــار أحــد فصـــ ةثــانوي بمدرســة الجربـــى الثانويــة كمجموعــ ىتــم تحديــد فصــل أولــ

 .التالي يوضح عينة البحث (5) الثانوية كمجموعة ضابطة، والجدول 

 

 

 

 التجريبيــة، واملجموعــة الضــابطة، علــى أن يــتم تطبيــق اختبــار واحــد فــي اليــوم. ةوقــد تــم تســليم االختبــارات القبليــة لتطبيقهــا علــى طالبــات املجموعــ .5

 ( يبين درجات التطبيق القبلي ملجموعتي البحث.9وملحق )

، فقـد تـم تقسـيم املجموعـة التجريبيـة عنـد تـدريس وحـدة املصـفوفات (6كما هو موضح بجـدول )بناًء على نتائج تطبيق مقياس فارك ألنماط العلم  .6

 ( طالبــة ، ومجموعــة الــنمط الحركــي14) وعــددها ( طالبــات ، ومجموعــة الــنمط الســمعي6) هاعــددو مجموعــات، مجموعــة الــنمط البصــري  الــى أربــع

 .ات( طالب9بعد ضم الطالبة ذات النمط القرائي الحركي اليها، ومجموعة النمط السمعي حركي وعددها ) ،( طالبة12) وعددها

 

 

 
( 8( فقد تم تقسيم الطالب تبعا ملستوي املثابرة الى عدد )9مقياس املثابرة على طالبات املجموعة التجريبية ، ملحق ) تطبيقنتائج وبناًء على  .7

% الى اقل 50من ذوي املثابرة املتوسطة )حصلوا على  طالبة (21% من الدرجة(، وعدد )50من ذوي املثابرة املتدنية )حصلوا على اقل من  اتطالب

  .(% فأعلى من الدرجة70العالية )حصلوا على  من ذوي املثابرةطالبة ( 11( ، وعدد )% من الدرجة70من 

 .البحث  تيالتأكد من تكافؤ مجموع .8

للتأكد من تكافؤ املجموعتين تم ، و األول في أول أيام الدراسة للفصل ، وذلك  لوحدة املصفوفاتتم التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي 

أحادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بين املجموعات التجريبية في متوسطي درجات التحصيل القبلي ومقياس املثابرة استخدام تحليل التباين 

 ( التالي:7كما يوضحها الجدول )

 

و في القياس القبلي للتحصيل الدراس ي،  البحث تيبين متوسطات درجات مجموع ابق، عدم وجود فروق دالة إحصائًياويتضح من الجدول الس     

في املستوى املدخلي للتحصيل الدراس ي في وحدة املصفوفات، وبذا يعزل أثر املتغير الدخيل،  البحث عتيا على تكافؤ مجمو مما يعطي مؤشرً  املثابرة

 .ةواملثابر في التحصيل الدراس ي  طالبات الصف األول الثانوي الخاص بتفاوت املستوى املدخلي لدى 

باإلضافة الى عنوان املوقع االلكتروني الذي تم تصميمه خصيصا لكترونية ،إلالورقية وا تيهتم تسليم البرامج الالزمة، وكذلك دليل املعلم بكلتا صور  .9

نسبة للمعلمين الب افقبل بداية التدريس بوقت ك لرفع املواد التعليمية ألنماط التعلم املختلفة، واطالع املعلمين ثم الطالب على طريقة استخدامه،
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، وبذلك استمر 11/4/2019م وانتهي يوم الخميس  10/2/2019،وقد بدأ تدريس الوحدة يوم األحد  ،وفى بداية األسبوع األول بالنسبة للطالبات

 (.1لتالي :شكل )التطبيق تسعة أسابيع بمعدل حصة في األسبوع، وتمت عملية التطبيق وفق املخطط ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( يبــين نتــائج التطبيــق البعــدي 9علــى مجمــوعتي البحــث. وملحــق )و مقيــاس املثــابرة ، تــم تطبيــق االختبــار التحصــيلي ةاالنتهــاء مــن تــدريس الوحــدبعــد  .10

 ألدوات البحث.

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:

 
ا
 : اختبار صحة الفرض األول: أول

( في كل 0.05بين متوسطي درجات مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية )عند مستوى  إحصائًياتوجد فروق دالة ينص الفرض األول على:"   

". وللتحقق من الفرض السابق تم استخدام تحليل من  اختبار التحصيل البعدي، ومقياس املثابرة البعدي، لصالح درجات املجموعة التجريبية.

( 8البحث و الجدول ) تيملجموع البعديرجات التحصيل البعدي ومقياس املثابرة التباين أحادي االتجاه للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي د

 التالي يبين النتائج التي تم الحصول عليها:

 

بين متوسطات درجات مجموعات الدراسة في القياس البعدي للتحصيل الدراس ي، و املثابرة إحصائًيا ويتضح من الجدول السابق، وجود فروق دالة      

 علــى فاعليــة تمييــز املحتــوي بنــاء علــى أنمــاط تعلــم طالبـات الصــف األول الثــانوي ممــا أدي الــى وجــود فــروق دالــة بــين متوســطي تحصــيل ممـا يعطــي 
ً
مؤشــرا

 بول الفرضطالبات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة فى القياس البعدي للتحصيل الدراس ي واملثابرة، لصالح املجموعة التجريبية، وبذلك يتم ق

 األول من فروض البحث.
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ا
 : اختبار صحة الفرض الاثاني: ثانيا

( بين درجات طالبات املجموعة التجريبية  في االختبار 0.05)عند مستوى إحصائًيا توجد عالقة ارتباطية دالة ينص الفرض الثاني على:" 

ولتحقق من صحة هذا  الفرض تم استخدام  "،(.0.05)عند مستوى  -عند حل املشكالت الرياضية-التحصيلي البعدي ودرجاتهن على مقياس املثابرة 

 ( يوضح النتائج التي تم الحصول عليها.8، والجدول )بين درجات املجموعة التجريبية في التحصيل واملثابرة لحساب معامل االرتباط SPSSبرامج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو دال احصائيا عند مستوى  0.98املجموعة التجريبية في التحصيل واملثابرة بلغ ( أن معامل ارتباط بيرسون بين درجات 8يتضح من الجدول )

، وبذلك يتم ،كما أنه ارتباط طردي قوي مما يدل على قوة العالقة بين بين درجات املجموعة التجريبية في التحصيل واملثابرة في التطبيق البعدي0.05

 قبول الفرض الثاني من فروض البحث.

 
ا
 : اختبار صحة الفرض الاثالث: ثالاثا

( بين متوسط رتب  درجات طالبات املجموعة التجريبية ذوي 0.05)عند مستوى إحصائًيا توجد فروق دالة ينص الفرض الثالث على:" 

حصيل البعدي، لصالح ( في اختبار الت0.05املثابرة العالية ومتوسط  رتب درجات طالبات املجموعة التجريبية ذوي املثابرة املنخفضة )عند مستوى 

لحساب الفروق  SPSS". وللتحقق من صحة الفرض السابق تم استخدام برنامج متوسط رتب  درجات طالبات املجموعة التجريبية ذوي املثابرة العالية

 عليها.( يبين النتائج التي تم الحصول 9( والجدول )Mann-Whitneyبين متوسطات الرتب باستخدام االختبارات الالبارامترية )

      

 

 

 

 

 
بين متوسطات رتب درجات الطالبات ذوي املثابرة العالية)الذين حصلوا على نسبة أعلى من إحصائًيا ويتضح من الجدول السابق، وجود فروق دالة 

% في مقياس املثابرة( ومتوسط رتب الطالبات ذوي املثابرة العادية في القياس البعدي للتحصيل الدراس ي، لصالح متوسط رتب الطالبات ذوي 60

احصائيا مما يؤكد العالقة القوية بين التحصيل واملثابرة، وبذلك يتم قبول الفرض الثالث من  ، وهي دالةU=41.5املثابرة العالية، حيث كانت قيمة 

 فروض البحث.

 :
ا
 اختبار صحة الفرض الرابع: رابعا

يسهم التعليم املتمايز في رفع مستوى تحصيل ومثابرة طالبات املجموعة التجريبية؛ وبالتالي " : ع من فروض البحث على أنبينص الفرض الرا

 والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام األسلوبين اإلحصائيين التاليين : ."  ، 0,8يكون حجم األثر أكبر من 

في القياسين القبلي والبعدي الطالبات ،كما يظهر ذلك في درجات الطالبات ، لحساب نسبة الكسب املعدل لتحصيل (8)” بالك”معادلة   - أ

 لالختبار التحصيلي .

                                                             
 - 

8
لقيـاس البعـدى، ع = = متوسـط درجـات أفـراد العينـة فـي ا 2= متوسط درجـات أفـراد العينـة فـي القيـاس القبلـي،  م 1(/ع{،حيث م1م -2({ +})م1م -(/)ع1م–2نسبة الكسب املعدل =})م

 النهاية العظمى لدرجات االختبار 
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(  10، والجدول )  التعليم املتمايزملعرفة نسبة التحسن والتي ترجع إلى استخدام  (9)( الداللة العملية باستخدام مربع إيتا ويرمز لها بـ ) - ب

 يوضح ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( وهى نسبة أكبر من 1,86( يتضح أن نسبة الكسب املعدل لدى أفراد املجموعة التجريبية في التحصيل قد بلغت ) 10يتضح من الجدول ) 

( وبذلك يمكن القول بأن استخدام التعليم املتمايز فعال في تنمية الجانب التحصيلي لوحدة  0,99التي اقترحها بليك، وحجم التأثير يساوي) 1.2

( أن نسبة الكسب املعدل لدى أفراد املجموعة التجريبية في املثابرة 10الصف األول الثانوي، كما يتضح من الجدول )طالبات وفات املقررة على املصف

تأثير حجم المع ذلك كان و ،العينة في القياس القبلي  درجات التي اقترحها بليك، وذلك بسبب ارتفاع متوسط 1.2( وهى نسبة أقل من 0.66قد بلغت )

. وبذلك يتم 0.8ن نسبة التحسن أعلى من إوبذلك يمكن القول بأن استخدام التعليم املتمايز فعال في تنمية املثابرة لدي الطالبات حيث ،(  0,94)

 قبول الفرض الرابع من فروض البحث.

 :مناقشة النتائج
 
ا
 : النتائج الخاصة بالتحصيل: أول

استخدام التعليم املتمايز في تدريس وحدة املصـفوفات املقـررة علـى طالبـات أن بتحقق الفرض األول والرابع من فروض البحث يمكن القول 

وهـي أعلـى مـن النسـبة التـي اقترحهـا بليـك ويمكـن  1.8الصف األول الثانوي ،أدى الى رفع مستوى التحصيل بشكل كبير حيث بلغت نسبة الكسـب املعـدل 

 ر ذلك بما يلي: تفسي

  طالبـات ومشـاركتهن مـن خـالل املجموعـات الصــغيرة  فـي اختيـار املـواد التعليميـة التـي تناســب نمـط تعلمهـن، وفقـا لنمـوذج فـارك ألنمــاط التفاعـل

 لكتروني أدى إلى رفع مستوى تحصيلهن في وحدة املصفوفات.وقع اإلتم تقديمها واتاحتها للطالبات عبر امل التي التعلم

  بمراجعــة املـواد التعليميــة ذاتيـا وبمســاعدة  طالبـةقـوم كــل تذاتيـا باســتخدام الحاسـوب، حيــث  الــتعلم للطالبـات أتاحــتطريقـة التعلــيم املتمـايز

ج هـذه النتـائإعادة استعراض املادة التعليميـة مـرات عديـدة. وتتفـق  لهناملعلم؛ كما تتيح أكثر من طريقة للتدريب على حل املشكالت ، كما تتيح 

 (.2018( ،)بيومي ،2018(، )الغامدي،2017(، )العلي،املحرزي،2017مع نتائج الدراسات التالية: )آدم،عبد الحميد،

 ثانيا: النتائج الخاصة باملاثابر : 

 توصل البحث الى النتائج التالية:

بتحقق الفرض األول نستطيع القول أن التعليم املتمايز ساهم في تنمية مستوى مثابرة الطالبات ،حيث وجدت فروق دالة بين متوسطي درجات  .1

 لقبلي والبعدي ملقياس املثابرة.االطالبات في التطبيقين 

 واملثابرة.أن هناك عالقة طردية قوية بين التحصيل الدراس ي ب القول  بتحقق الفرض الثاني نستطيع .2

 .0.8بتحقق الفرض الرابع نستطيع القول أن التعليم املتمايز ساهم في نسبة التحسن في مثابرة الطالبات والتي بلغت  .3

ز من تعليم املتمايويرجع ما سبق إلى أن التعليم املتمايز قد ساعد الطالبات على زيادة مستوى املثابرة ، وذلك بسبب بيئة التعلم املناسبة التي قدمها ال

 تم حيث تم تقسيم الطالبات الة الى مجموعات متجانسة تبًعا ألنماط التعلم أثناء التمهيد والتدريس ، بينما خالل مراعاة أنماط تعلم الطالبات ،

                                                             
+درجة الحرية( حيث ت2/)ت2= ت ( 2)مربع إيتا - 9

 ( هي حجم التأثير(هى مربع قيمة ت للفرق بين املتوسطين، وتكون 2
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ا املثابرات ،بحيث بناء على مستوى املثابرة ، بحيث تستفيد الطالبات غير املثابرات من زميالتهالى مجموعات غير متجانسة  أثناء التدريب تقسيمهم

 يستمرون في العمل حتى الوصول للهدف، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة كل من:

  ( دراسةGao,2012،)  حيث أظهرت ارتباطات دالة إحصائيا بين املثابرة ومتغيرات الدراسة: التوجه نحو الهدف، الدوافع واملستوي املرتفع

 لألداء.

  ( ودراسةKim, Corcoran,2018 ،) والتي وتوصلت إلى أن تأثير البيئة الجامعية كان موجبا، وكانت املثابرة عند الذكور أعلى من اإلناث، كما

 توصلت الى وجود عالقة قوية بين التحصيل واملثابرة.

  ( ودراسة& Fateel,2018 ,Mutawah-Alوالتي اجريت على طالب املدارس الثانوية بمملكة البحرين وأثبتت وجود ،)  بين كل من عالقة

 االتجاهات واملثابرة من جهة والتحصيل في العلوم والرياضيات من جهة أخرى.

 التوصيات والبحوث املقترحة:
:
ا

 التوصيات: أول

بالفصل الدراس ي الثاني وفقا ألنماط تعلم الطالب وفًقا الستراتيجيات التعليم املتمايز  لتدريس وحدة املصفوفاتللمعلم  حث دليالاالب أعد .1

من قبل املعلمين واالسترشاد به من قبل مخططي املناهج  استخدامهالثانوي، ، وقد أثبت فاعليته في تحقيق أهداف البحث، ويمكن  األول للصف 

 عداد أدلة مماثلة.إل 

 .لهمجيدة  تعليم لتوفير نوعية مطالبهعرفة أنماط تعلم ملن و املعلم يستخدمهيمكن أن  بتعريب مقياس فارك ألنماط التعلمحث االب قام .2

مشكالت  ئهمعطاإ، مع ضرورة -أثناء حل املشكالت الرياضية-ضرورة االهتمام بتنمية الدافعية الداخلية للمتعلمين وخاصة املثابرة األكاديمية  .3

 .رياضية تتطلب وقتا طويال للحل لتدريبهم على املثابرة

 استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز. لتدريبهم علىاملعلمين ،  والطالب ضياتالرياضرورة إعداد دورات تدريبية ملعلمي  .4

وسائل تعليمية، وأساليب و   وفًقا الستراتيجيات التعليم املتمايز، وتضمين قدًرا من األنشطة التعليمية،  الرياضياتتطوير مناهج  ضرورة .5

 التقويم، تراعي أنماط التعلم املختلفة.
ا:  مقترحة:بحوث  ثانيا

 بمراحل التعليم العام. الرياضياتتنمية مهارات التدريس لدى معلمي لاستراتيجيات التعليم املتمايز  استخدام .1

 استخدام استراتيجيات التعليم املتمايز.عند  لإلنجازدراسة العالقة بين  املثابرة و كل من التحصيل والدافعية  .2

 .لتمييز املحتوي واألهداف لتناسب أنماط تعلم الطالبباملرحلة الثانوية في ضوء استراتيجيات التعليم املتمايز  الرياضياتتطوير منهج  .3

الب املقارنة بين استراتيجيات التدريس األكثر مناسبة للتعليم املتمايز في تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية الذكاءات املتعددة لدى ط .4

 املرحلة الثانوية.

 اجع:املر 
: املراجع العربية:

ا
 أول

 العليا التحصيلية املستويات لتنمية تدريس الهندسة في اإللكتروني الكتاب خالل من املتمايز التعليم ( توظيف2017) ،كمال محمد آدم ،مرفت .1

 .176-129، 4،ع20جلرياضيات ،مصر، اإلعدادي، مجلة تربويات ا الثاني الصف طالب لدى العميق والفهم التواصل الرياض ي ومهارات

( املثابرة االكاديمية كمحدد شخص ي للعودة إلى التعلم لدى امللتحقين بالدبلوم العام في التربية في ضوء بعض 2013) ،إبراهيم، أحمد محمد .2

 .485-441، 27مجلة كلية التربية،ج املتغيرات،

 يالدراس  التحصيل تنمية على الذكاءات املتعددة على القائمة املتمايز التعليم استراتيجية استخدام ( أثر2018) ،عبدالرحيم ياسر بيومي، .3

 .212-135، 11، ع21االبتدائية، مجلة تربويات الرياضيات، مصر، ج املرحلة تالميذ لدى لإلنجاز بالتعلم والدافعية واالحتفاظ

 لعين.استراتيجيات جديدة للتعليم. دار الكتاب الجامعي: ا 5م( 2009) ،حسين ،محمد بن عبد الهادي .4

( اثر استخدام استراتيجية التعليم املتمايز على التحصيل الدراس ي في مقرر اللغة اإلنجليزية لدى تالميذ الصف 2012) ،معيض حسن الحليس ي، .5

 رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة أم القرى. ،السادس االبتدائي

 االجتماعية واملهارات املتشعب التفكير مهارات على تنمية الرياضيات تدريس في املتمايز التدريس مدخل استخدام ( أثر2018) ،علي خطاب، أحمد .6

 .305-201، 2،ع21مجلة تربويات الرباضيات،مصر،ج، االبتدائية املرحلة لدى تالميذ
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 ببعض وعالقتها النماص، بمحافظة الثانوية املرحلة لدى طلبة (VARK) نموذج وفق املفضلة التعلم ( أنماط2018) ،عبدهللا بن ظافر الشهري، .7

 .143 – 133، 8،ع7املتغيرات، املجلة الدولية التربوية املتخصصة،ج

( ، اململكة العربية السعودية، خوارزم 1( التدريس املتمايز وأثره على الدافعية والتفكير والتحصيل الدراس ي، )ط2013) ،الطويرقي، حنان محمد .8

 العلمية.

 ( استراتيجيات التدريس في القرن الحادي والعشرين دليل املعلم واملشرف التربوي. عمان: دار الفكر.2007أبو السميد، سهيلة،) & عبيدات، ذوقان  .9

 املتوسطة املرحلة طالبات لدى الرياض ي مهارات التفكير بعض تنمية في املتمايز التعليم استخدام ( فاعلية2017) ،عبدالرحمن بنت حنان العريني، .10

 .1218 -1169، 4،ع10جامعة القصيم،السعودية،ج التربوية والنفسية،مجلة العلوم  الرياض، بمدينة

 ( الجودة الشاملة والجديد في التدريس، عمان األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع.2009) ي،محسن عل عطية، .11

 طلبة املرحلة لدى الذات ومفهوم التحصيل على ( أثر استخدام استراتيجية التعليم املتمايز في تدريس الرياضيات2017) ،يحيي مظفر العلي، .12

 .418 - 377، 1،ع33حجة، مجلة كلية التربية ،جامعة أسيوط،ج بمحافظة األساسية

 الرياض، مجلة كلية التربية، بمدينة الثانوية املرحلة لدى طالبات لإلنجاز بالدافعية وعالقته األكاديمي ( التكيف2017) ،محمد نادية العمري، .13

 .257-211 ،137،ع 1جامعة األزهر،ج

( املثابرة )كأحد مكونات السلوك الذكي( وعالقتها بالتفاؤل والتشاؤم في ضوء متغيري العمر والتخصص األكاديمي 2012) ،عواطف أحمد زمزمي .14

 .75 -11، 2، ع4األدبي( لدي الطالبة الجامعية، مجلة جامعة أم القري للعلوم التربية والنفسية، مج  –)العلمي 

 الصف تلميذات لدى املعرفي تنمية التحصيل على الرياضيات تدريس في املتمايز التعليم استراتيجية ( أثر2018) ،مهدي مشاعل الغامدي، .15

 .134-96، 2،ع21االبتدائي ،الجمعية املصرية لتربويات الرياضيات،ج السادس

ليم املتمايز على تحصيل طالبات التعليم العام في مدينة أثر تطبيق معلمات اللغة اإلنجليزية الستراتيجية التع  (2014) ،نادية خلوفة الغامدي، .16

 http://t1t.net/book/index.php?action=view&id=1956 الشبكة العاملية، ينبع،

العربي، بيروت، ( تنويع التدريس في الفصل: دليل املعلم لتحسين طرق التعليم والتعلم في مدارس الوطن 2008) ،كوجك ،كوثر حسين وآخرون .17

 قليمي للتربية في الدول العربية.مكتب اليونسكو اإل

ئع، املجلة العربية للعلوم العالقة بين الذكاء الوجداني واملثابرة األكاديمية لدى طالبات املرحلة املتوسطة بالبدا (2014) ،املطيري، غزالة .18

 .221-197( 5( ،عدد)2االجتماعية، مجلد)
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Abstract: The present research seeks to investigate the effectiveness of using differentiated instruction 
strategies, in teaching mathematics, on the development of achievement among the first grade secondary 

female students. It, seeks, also, to determine the correlation between the grades of the first grade secondary 

female students on the two instruments of  measuring persistence during solving mathematical problems and 
achievement. 

 The experimental sample of the research consisted of (78) female students of the first grade 

secondary school female students at Damietta Educational Administration, (2018/2019). They were divided 

into two groups; an experimental group (n=41) and a control group  (n=37). The experimental group was sub- 
divided into small groups according to their learning patterns based on VARK Model,. Instructional materials 

were prepared for each one of the learning patterns. Persistence was used as a categorical variable. The 

research hypotheses were as follows: 
1. There were statistically significant differences between the mean scores of the control and experimental 

groups (at the level of 0.05) in the post-tests of both the achievement test and the persistence scale, in 

favor of the experimental group scores. 

2. There was a statistically significant correlation (at the level of 0.05) between the scores of students in the 
post-test of achievement and their scores on the persistence scale . 

3. There were statistically significant differences (at the  level of 0.05) between the mean ranks of high 

persistent  students’ scores and low persistent students’ scores in the post-test of achievement, in favor of 
the high persistent students’ mean ranks. 

4. Differentiated instruction contributed to raising the level of achievement and persistence of the 

experimental group students, hence the effect size was more than 0.8.  
Research findings revealed the effectiveness of the utilized experimental procedures in raising the 

achievement level  of the experimental group female students regarding the Matrices Unit required by the 

first grade secondary female students. Findings revealed, also, an improvement in the students’ level of 

persistence. The author found a strong positive correlation between achievement and persistence.  

Keywords: Mathematics Instruction- Differentiated Instruction- Persistence – Learning Patterns 
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