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 ص لخستامل
ىذف انبحث انحبني إنَ دساصت أثش اصتشاتيجيت انتعهيى انًتًبيز عهَ تنًيت ييبساث حم انًضبئم 

انشيبضيت نذٍ تالييز انًشحهت االبتذائيت، ًنتحميك ىزا انيذف تى بنبء اختببس في ييبساث حم انًضبئم 

ًألتصش انبحث عهَ عينت ين تالييز انصف انضبدس االبتذائي ين خالل االختيبس  انشيبضيت،

انعشٌائي نًجًٌعتين تجشيبيت ًضببطت ين تالييز يذسصت انشييذ عبذ انشحًن حضن انذيب االبتذائيت 

 انتببعت إلداسة شبين انكٌو انتعهيًيت بًحبفظت انًنٌفيت.

كًي، تى تحهيم انذسجبث انخبو نعينت انبحث ًانتي بهغ ًببصتخذاو اصبنيب انتحهيم االحصبئي ان     

( 9095( تهًيزا ًتهًيزةً، ًأصفش ىزا انتحهيم عن: ًجٌد فشق دال إحصبئيبً عنذ يضتٌٍ)99عذدىب )

بين يتٌصطي دسجبث تالييز انًجًٌعتين انتجشيبيت ًانضببطت في اختببس حم انًضبئم انشيبضيت 

انتأكذ ين صحت انحم(كم عهَ  –تنفيز انحم –ًضع خطت نهحم –ككم ًييبساتو انفشعيت )فيى انًضأنت

 نصبنح تالييز انًجًٌعت انتجشيبيت.حذة،

ًفي ضٌء اننتبئج انضببمت تى تمذيى بعض انتٌصيبث ًانًمتشحبث، ًينيب: ضشًسة تطبيك     

تٌفشه اصتشاتيجيت انتعهيى انًتًبيز في تذسيش انشيبضيبث نتالييز انًشحهت االبتذائيت، نظًشا نًب 

اإلصتشاتيجيت ين دافعيت عبنيت نذٍ انتالييز ًحًبس نهتعهى ًيتعت في انتذسيش، ًكزنك يشاعبة انفشًق 

 انفشديت ًتٌفيش فشص تعهيًيت يتكبفئت نجًيع انتالييز بًختهف يضتٌيبتيى انتحصيهيت.
 

 ًشحهت االبتذائيتئم انشيبضيت، ان: اصتشاتيجيت انتعهيى انًتًبيز، ييبساث حم انًضبانكهًات انًفتاحية
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 0909/  :    /    انبحث قبىلتاريخ 



 

 د / ىبنت صعيذ عبذ ا ر

 

 

 

 
 

 

 0202 ديطًبر  – انثانثانعذد جايعة انًُىفية                                            –يجهة كهية انتربية 

4 
 عبذ انُاصر يحًذ عبذ انحًيذ ، د / أيم يحًذ يختار ، أ / هُذ عبذ انطتارد/                                

 
 يحًذ عبذانعال نطفيد/ إيًاٌ                                                            

The Effect of Using Differentiated Instruction Strategy on Developing 

Primary Stage Pupils Mathematical Problems Solving Skills 

Abstract 

        The aim of the current research was to investigate the effect of the 

differentiated instruction strategy on the development of mathematical 

problems solving skills among primary school pupils. To achieve this goal, 

a mathematical problem-solving skills test was constructed. The current 

research was limited to 6th grade primary pupils through two groups that 

chosen randomly (experimental and controlling) from Abdul Rahman 

Hassan Al-Deeb Elementary School, Shebin El-Koum, Menoufia. 

       Using the quantitative statistical analysis methods, the raw scores of the 

research sample (90 pupils) were analyzed. This analysis illustrated that: 

there is a statistically significant difference at the level (0.05) between the 

mean scores of the experimental and control groups in the solving 

mathematical problems test as a whole and its sub-skills (understanding the 

problem - developing a plan for the solution - implementing the solution - 

checking the solution accuracy) for the benefit of the experimental group 

pupils   . 

       From the previous results, some suggestions and recommendations 

were presented including the necessity of applying the differentiated 

instruction strategy in teaching mathematics to the primary stage. This due 

to the high motivation that provided by the strategy for pupils, enthusiasm 

for learning and pleasure in teaching, as well as taking into account the 

individual differences and providing equal educational opportunities for all 

pupils of different achievement levels. 

Key words: Differentiated Instruction Strategy, Mathematical Problem 

Solving Skills, Primary Stage. 
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:البحث  مقدمة   

تحتل الرياضيات مكانة متميزة بين جميع العموم، فبل يوجد عمم من العموم إال ويعتمد عمى عمم       
الرياضيات حيث يساعد عمم الرياضيات في أن يدرك عقل اإلنسان مفاىيم وأساسيات المنطق، وذلك 

رة عمى النظر ألي مشكمة بشكل من خبلل تعمم الميارات الرياضية الرئيسية، والوصول بالتبلميذ لمقد
كامل قبل البدء في إيجاد الحمول ليا، وبالتالي تزيد من ميارة التمميذ وقدراتو عمى اتخاذ القرارات 

 الصحيحة والوصول لمحمول المناسبة.
وُتعتبر الفروق بين التبلميذ تحديًا كبيرًا لمقائمين عمى العممية التعميمية؛ ألن الغرض الرئيسي       
إتاحة فرص تعميمية متكافئة لكل التبلميذ من أجل نمو أفضل وتمبية احتياجات التبلميذ لرفع ىو 

جودة وفاعمية النظام التعميمي، باإلضافة إلى ضمان تأىيل مخرجات بشرية قادرة عمى التكيف مع 
اسية المتغيرات العالمية وكذلك زيادة التحصيل لدى التبلميذ، وال يمكن تأمين كل ذلك بمناىج در 

 . (4، 4102)أمجد الراعي، تقميدية، ووسائل تعميمية واحدة
ومن ىذا المنطمق يمكن القول بأن تقديم منيج بمتطمبات وأساليب تعميمية واحدة تناسب جميع      

التبلميذ قد يكون في غاية الصعوبة ألن الصفوف الدراسية تحتوي تباينًا واسعًا بين التبلميذ من 
ودوافعيم، وميوليم، وخمفياتيم الثقافية، وبالتالي ال يتبلءم معيم ممارسة الطرق  حيث أساليب تعمميم،

 (. 3، 4104التقميدية)أمل الخطيب، 
ومع اإلقرار بحقيقة أن االختبلف بين الناس سنة من سنن الكون، وأن التنوع إرادة اهلل في       

النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َواَل َيَزاُلوَن ُمْخَتِمِفيَن")سورة ىود، كونو، كما قال اهلل تعالى "َوَلْو َشاَء َربَُّك َلَجَعَل 
(، تمك التحديات دفعت القائمين عمى العممية التعميمية إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعميمية 005

حديثة، كاستراتيجية التعميم المتمايز التي تجعل التمميذ مركزًا لمعممية التعميمية، وتراعي اىتماماتو 
وميولو وحاجاتو وقدراتو وتقدم محتوى المنيج بأساليب وأشكال مختمفة تضمن لجميع التبلميذ 

 الوصول لمستوى مناسب من التعمم لكل منيم.
وقد تباينت آراء التربويين في تعريف وتحديد ىوية التعميم المتمايز من حيث كونو طريقة تفكير     

( أو طريقة تدريس كما Tomlinson,1999; Campbell,2008في التعميم والتعمم كما وصفو )
( أو استراتيجية تعميم كما وصفو ذوقان عبيدات Ziebell,2002; Drapeau,2004وصفيا )

في حين أطمقت عميو كوثر كوجك  Gangi(2011( وأيضاً )4114وسييمة أبو السميد)
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(، وجميع 4116ة)( التعميم المتنوع وعرف أيضًا بنظام تعميم كما وصفو محسن عطي4115وآخرون)
تمك المسميات تشير إلى مفيوم واحد وىو األخذ في االعتبار احتياجات التبلميذ ومستوياتيم الفكرية 
المختمفة، وترى الباحثة أن التعميم المتمايز ىو استراتيجية تيتم في المقام األول بالتمميذ وتراعي 

وسائل وطرق مختمفة لموصول  االختبلفات بين التبلميذ داخل الفصل الواحد من خبلل توفير
لممعمومات وتوفير فرص تعمم متعددة تناسب جميع التبلميذ لمحصول عمى تعمم فعال قد يزيد من 

 قدرتيم عمى التحصيل وينمي ميارات حل المسائل الرياضية لدييم.
ول وقد ترجع االختبلفات في احتياجات وقدرات التبلميذ إلى أسباب عديدة منيا الخصائص والمي    

الشخصية واالتجاىات والقدرات والخبرات السابقة والدافعية والبيئة المحيطة والطرق التي يتعممون 
بيا، ولتمبية احتياجات التبلميذ المختمفة البد من مدخل يحقق ىذا اليدف، وىذا ما يوفره التعميم 

 المتمايز.
ولكن ىناك خطوط عريضة لمتمايز والتعميم المتمايز ال يبنى عمى استراتيجية تدريسية واحدة،      

الجيد، التي يمكن أن تؤدي إلى التدريس الناجح لمتبلميذ المتنوعين، وىذا يتطمب من المعممين 
االستعانة بالعديد من طرق التدريس الجيدة في شكل مبتكر يناسب احتياجات التبلميذ المختمفة، 

ساسية لممنيج، ولكن مع تعديل ىذه فالفصل الدراسي المتمايز ىو الذي يتمركز حول العناصر األ
 (. 432، 4102العناصر لتستجيب الحتياجات التبلميذ المتباينة)حاتم محمد، 

ويوفر التعميم المتمايز فرصًا متكافئة لجميع التبلميذ الستيعاب المفاىيم واستخداميا في        
م)كوثر كوجك وآخرون، المواقف الحياتية كما يسمح ليم بتحمل مسئولية تعمميم وتعمم أقراني

أن التعميم المتمايز يعمل عمى إتقان التبلميذ لممحتوى   Tomlinson(4115(، ويذكر )4115
ويساعدىم عمى تكوين شخصيتيم ويقدم فرص تعميمية متنوعة تتوافق مع تنوع واختبلف قدرات 

 وخصائص التبلميذ من خبلل توظيف استراتيجيات متعددة، مما يؤدي إلى تعمم أفضل.
، 4102والستخدام إستراتيجية التعميم المتمايز في التدريس عدة مزايا، منيا أنيا)أمجد الراعي      

 (:303، 4102؛ سميرة حسين،46، 4102؛ فايز الميداوي،44
 المقاس الواحد ال يصمح لمجميع(. ) التعميم حق لمجميع( وعبارة) تعزز مبدأ 
 ي، حسي، .. إلخ(. سمعي، بصر  ) تراعي األنماط المختمفة لمتعمم 
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  .تقوم عمى التكامل بين االستراتيجيات التعميمية المختمفة 
  تشبع ميول واتجاىات التبلميذ مما يعزز الدافعية لدييم ويرفع مستوى التحدي بين التبلميذ

 األمر الذي يسيم في تنمية االبتكار واإلبداع.
 لتي تبلئميم.توفر لكل تمميذ أو مجموعة من التبلميذ متطمبات التعميم ا 
 .تزيد من فعالية المتعممين في التعميم، وتحقق شروط التعمم الفعال 
  .تساعد المعممين عمى فيم واستخدام التقييم بصورة أفضل 
  .تمبي متطمبات المناىج بطريقة ذات معنى لتحقيق نجاح التبلميذ 
في تعميم وتعمم الرياضيات في وقد أثبتت العديد من الدراسات فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز    

 Valiande & Koutseliniالمراحل الدراسية المختمفة، ومنيا عمى سبيل المثال ال الحصر: دراسة)
والتي تناولت مدى تطبيق وتقييم التعميم المتمايز في الفصول الدراسية، ودراسة &  2009)

Mbugua (2014) Muthomi يذ لمادة الرياضيات، التي أكدت عمى فاعميتو في تحصيل التبلم
( والتي بحثت فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز 4102وأيضًا دراسة نضال األحمد وأمل الجييمي)

( والتي تناولت 4103في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مادة األحياء، وكذلك دراسة عمار حسن)
ريخ الفن، ودراسة مسمم النبيان وعبد أثر التعميم المتمايز عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ في مادة تا

( والتي كشفت عن فاعمية استراتيجيتي الدعائم التعميمية والتعميم المتمايز في 4103الواحد الكنعاني)
والتي بحثت أثر التدريس المتمايز في  Bal (2016 )تحصيل التبلميذ في مادة الفيزياء، ودراسة
( التي أظيرت األثر االيجابي لتوظيف التدريس 4104)تعمم الجبر عند التبلميذ، ودراسة أريج رحمة

المتمايز في تنمية بعض ميارات الرياضيات واالتجاه نحوىا، وأيضًا دراسة يحيي العميي وعبد اهلل 
( والتي كشفت عن األثر االيجابي الستخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تدريس 4104المحرزي )

الذات، وأكدت دراسات أخرى عمى أىمية تطبيق التعميم المتمايز  الرياضيات عمى التحصيل ومفيوم
( والتي اظيرت فاعمية التعميم المتمايز في تنمية 4105مثل دراسة عبد الناصر عبد الحميد)

التحصيل الفوري والمرجأ وميارات حل المسألة الرياضية لدى التبلميذ بطيئي التعمم بالمرحمة 
( والتي تركزت حول اثر استراتيجية التعميم المتمايز 4105ل الغامدي)االبتدائية، وكذلك دراسة مشاع

في تدريس الرياضيات عمى تنمية التحصيل المعرفي لدى التبلميذ، باإلضافة إلى العديد من 
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الدراسات التي توصمت إلى فاعمية التعميم المتمايز بصفة عامة  في تحقيق وتنمية العديد من نواتج 
؛ محمد حسب اهلل 4106رياضيات في المراحل الدراسية المختمفة)سمر شميوب، التعمم المتعمقة بال

 (.Davis 2020؛ Lavania & Nor 2020؛ 4106
وعمى الجانب اآلخر من اىتمام البحث الحالي .. يتزايد االحتياج في الوقت الحالي إلى تفعيل       

تو، ولتحقيق ىذا اليدف فقد اىتم دور الرياضيات في إعداد األفراد لبناء مجتمع متطور قائم بذا
التربويون في مجال تدريس الرياضيات بدراسة وتحميل أساليب حل المسائل الرياضية، ألن القدرة 
عمى حل المسائل الرياضية تعتبر من أىم الميارات التي يجب ان يتقنيا الفرد، حيث يرتبط حل 

، 4114ل المسائل)محمد عباس ومحمد العبسي،المسألة الرياضية ارتباطًا مباشرًا بالطريقة العممية لح
(، ويعد حل المسائل الرياضية من ميارات الرياضيات التي تستمد أىميتيا من عبلقتيا بالتفكير 010

حيث تؤدي إلى اكتساب مفاىيم ومعارف جديدة، حيث توصل الفرد إلى المعنى الواقعي لممفيوم 
(، وأشارت رانيا 3، 4104كير)اسراء المبيض، وتساىم في تفعيل وتوظيف معظم استراتيجيات التف

( بأن حل المسألة الرياضية ىو القدرة عمى فيم وتنظيم الحل من خبلل تحديد 4104المقيد )
 المعطيات، واستنباط أسموب الحل، وتحديد المطموب، وتنفيذ الحل، والتحقق من صحتو.

مم الرياضيات لعدة اسباب منيا أن ولميارات حل المسائل الرياضية أىمية كبرى في تعميم وتع    
 (:45، 4104؛ أمال الكرد،054، 4101)صبلح أبو أسعد،

 .حل المسألة وسيمة لتوضيح المفاىيم وتطبيق التعميمات والميارات في مواقف جديدة 
 .حل المسألة يؤدي إلى تعمم مفردات ومعارف جديدة تتضمنيا المسألة 
 عيم في تحدي لموصول لمحل، كما يحفزىم حل المسألة موقف يثير فضول التبلميذ ويض

 عمى مواصمة النجاح.
 .حل المسألة يعمل عمى تنمية أنماط التفكير المختمفة لدى التبلميذ 
 .حل المسألة يدرب التبلميذ عمى حل المشكبلت التي تواجييم في الحياة اليومية 
تبلميذ في مادة الرياضيات ويعتبر حل المسائل الرياضية أحد الصعوبات التي تواجو أغمبية ال     

ويعود ذلك إلى صعوبة فيم المسألة الرياضية وافتقاد التبلميذ لرؤية الموضوع عمى نطاق أوسع 
وعدم قدرتيم عمى تحديد الخطوات األساسية لحل المسألة، وتعتبر ميارة حل المسائل الرياضية من 
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يد واإلصرار واستخدام عمميات عقمية الميارات الرياضية التي تتطمب من التمميذ بذل المزيد من الج
مختمفة في فيم المسألة وتحديد المعطيات والمطموب وتحديد خطة الحل المناسبة والوصول لمحل 
بطريقة صحيحة والتأكد من صحتو، كما تظير أىمية حل المسألة الرياضية في ارتباطيا بالمواقف 

ان تواجييم بشكل متكرر، وتساعد أيضًا  الحياتية التي يمر بيا التبلميذ في حياتيم والتي يمكن
ميارة حل المسائل الرياضية عمى اكتساب المفاىيم الرياضية واكتساب طرق مختمفة في التفكير 
تقان بعض الميارات الرياضية، لذلك فقد أىتمت العديد من الدراسات السابقة بكيفية تنمية ميارات  وا 

ل الدراسية المختمفة مثل دراسات كل من )كمال حل المسائل الرياضية لدى التبلميذ في المراح
؛ وعصام الحسن وىالة عبدالعزيز، 4104؛ خالد عبدالقادر، 4102؛ حمزة حسني، 4102غفور، 
إلى دراسة أثر استخدام  –في حدود قراءات الباحثة  –(. إال أنو لم تتطرق دراسة سابقة 4103

 المسائل الرياضية لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية.إستراتيجية التعميم المتمايز عمى تنمية ميارات حل 
 اإلحساس بمشكمة البحث:

 تولد اإلحساس بمشكمة البحث من خبلل بعض الشواىد والمبلحظات لعل من أىميا: 
خبرة الباحثة في تدريس الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لعدة سنوات، الحظت خبلليا  -0

 ية لدى التبلميذ.انخفاض مستوى ميارات حل المسائل الرياض
، كمال Barbu(4101ما أكدتو نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل: ) -4

(، إسراء 4103(، رانيا المقيد)4102(، رباب توبة)4103(، خالد عبد القادر)4104غفور)
(، والتي أكدت 4105(، عبدالناصر عبدالحميد )4104(، أمال الكرد)4104المبيض)

 يارات حل المسائل الرياضية.عمى وجود ضعف في م
ما نادت بو االتجاىات التربوية المعاصرة المستمدة من معايير المجمس القومي لمعممي  -3

(، 0660(، )0656( في األعوام)NCTMالرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية)
( من أىمية تنمية ميارات حل المسائل الرياضية لدى التبلميذ باستخدام وسائل 4111)

 اليب متنوعة مما يؤدي الى تعزيز إدراكيم لممفاىيم والعمميات الرياضية المختمفة.وأس
نتائج الدراسة االستكشافية التي تم إجراؤىا عمى عينة عشوائية من تبلميذ الصف السادس  -2

( تمميذا وتمميذة بإحدى مدارس مدينة شبين الكوم، حيث تم تطبيق اختبار 31وعددىم )
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عمى مستوى التبلميذ في ميارات حل المسائل الرياضية،  مبدئي استكشافي لمتعرف
 ( نتائج ذلك:0ويوضح الجدول التالي )

 (: نتائج االختبار االستكشافي لمتعرف عمى مستوى التالميذ في مهارات1جدول )
 حل المسائل الرياضية

 النسبة المئوية عدد التالميذ فئات الدرجات
(0-5) 6 20 : 
(6-10) 11 36.67: 
(11-15) 4 13.33: 
(16-20) 3 10: 
(21-25) 4 13.33: 
(26-30) 2 6.67: 

 :100 30 المجموع
تمميذ من  40ويتضح من النتائج المتضمنة في الجدول السابق أن ما يزيد عن نصف عدد التبلميذ )

تمميذ( لدييم ضعف في ميارات حل المسائل الرياضية، األمر الذي قد ينعكس سمبا  31إجمالي 
 حصيميم الدراسي في منيج الرياضيات. عمى ت

 مشكمة البحث وأسئمته:
تمثمت مشكمة البحث في انخفاض ميارات حل المسائل الرياضية لدييم، ولعبلج ذلك تقترح     

الباحثة استخدام إستراتيجية التعميم المتمايز لما ليا من مزايا عديدة في تدريس الرياضيات، ويمكن 
 :ؤال التاليصياغة مشكمة البحث في الس

ما أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز عمى تنمية ميارات حل المسائل الرياضية لدى تبلميذ 
 الصف السادس االبتدائي؟
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 فرض البحث: 
 تم صياغة الفرض اإلحصائي التالي:

( بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية 1012يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى )
وضع خطة لمحل  –الضابطة في اختبار حل المسائل الرياضية ككل ومياراتو الفرعية )فيم المسألة و 
 التأكد من صحة الحل( كل عمى حدة، لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية. –تنفيذ الحل  –

 هدف البحث:
ية ميارات ىدف البحث الحالي إلى الكشف عن أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز عمى تنم 

 حل المسائل الرياضية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.
 أهمية البحث:

 من المتوقع أن يفيد ىذا البحث كل من: 
 يقدم ىذا البحث إطارا نظريا حول استراتيجية التعميم المتمايز يمكن ان معممي الرياضيات :

 ميذ الصف الواحد.يستفيد منيا المعممون في التغمب عمى وجود فروق واختبلفات بين تبل
 توفر االستراتيجية لمتبلميذ الفرصة لمحصول عمى تعميم متكافئ تالميذ المرحمة االبتدائية :

يراعي قدراتيم واحتياجاتيم والفروق الفردية بينيم، مما يساعدىم في التغمب عمى صعوبة 
 حل المسائل الرياضية.

 تجاىات الحديثة في تعمم : بإلقاء الضوء عمى االالمسئولين عن المناهج الدراسية
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية، والتي توصي بتنوع استراتيجيات التدريس، وكذلك ضرورة 
تضمين المناىج الحالية أنشطة تعميمية موجيو لتدريب التبلميذ بفئاتيم المختمفة عمى 

 ميارات حل المسائل الرياضية.
 ل تقديم بعض التوصيات والمقترحات : من خبلالباحثين في مجال المناهج وطرق التدريس

التي تفتح مجااًل إلجراء دراسات وبحوث مستقبمية قد تسيم في تطوير طرق تدريس 
 الرياضيات بالمراحل الدراسية المختمفة عامة وبالمرحمة االبتدائية خاصة.
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 مواد وأدوات البحث:
 ن إعداد الباحثة()م دليل المعمم الستخدام استراتيجية التعميم المتمايز في التدريس 
                                  من إعداد الباحثة(اختبار ميارات حل المسائل( 

 حدود البحث:
 تتقيد النتائج التي يتوصل إلييا البحث بالحدود التالية:

 اقتصر ىذا البحث عمى تدريس الوحدة األولى)النسبة( والثالثة)اليندسة الحد الموضوعي :
الرياضيات لمصف السادس االبتدائي)وزارة التربية والقياس( من كتاب 

 (. 4106/4141والتعميم،
 مجموعة من تبلميذ وتمميذات الصف السادس االبتدائي. الحد البشري : 
 م. 4106/4141: الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي الحد الزماني 
 ( بمدينة شبين الكوم : مدرسة الشييد عبد الرحمن حسن الديب )األحمدية سابقاً الحد المكاني

 محافظة المنوفية.
 مصطمحات البحث:

 طريقة تعتمد عمى ابتكار المعمم لطرق تعمم متعددة ومعتمدة استراتيجية التعميم المتمايز" :
عمى مجموعة متنوعة من االستراتيجيات توفر لمتبلميذ عمى اختبلف قدراتيم وميوليم 

الدراسي الواحد فرصًا متكافئة لفيم واستيعاب واىتماماتيم واحتياجاتيم التعميمية في الفصل 
 (.42، 4115المفاىيم واستخداميا في مواقف الحياة اليومية")كوثر كوجك وآخرون،

وتعرف إجرائًيا بأنيا استراتيجية تتمركز حول التمميذ وتراعي حاجات وميول وقدرات واىتمامات       
ير خيارات متعددة لموصول إلى المعمومات التبلميذ المختمفة داخل الفصل الواحد من خبلل توف

وتوفير فرص تعمم مختمفة تتناسب مع جميع التبلميذ مختمفي المستويات التحصيمية لتحقيق التعمم 
 بفاعمية ولرفع مستوى التبلميذ في التحصيل وتنمية ميارة حل المسائل الرياضية لدييم.

 مع موقف يواجو الفرد وال يكون لو  : "ىي القدرة عمى التعاملمهارات حل المسائل الرياضية
حل جاىز في حينو حيث يكون الفرد قادًرا عمى رؤية المسألة الرياضية وتحديد معالميا 

 (.054، 4101واستبيان سبل ووسائل تصمح ألن تكون فرضيات لحميا")صبلح أبو أسعد،
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ل تنفيذ عدة ميارات وتعرف إجرائيًا بأنيا قدرة التبلميذ عمى إجراء المسألة وتنظيم الحل من خبل
 فرعية ىي:

 وتتمثل في قدرة التمميذ عمى قراءة المسألة قراءة واعية وتحديد المعطيات مهارة فهم المسألة :
عادة صياغة المسألة بمغة سيمة وواضحة.  والمطموب، وا 

 وتتمثل في قدرة التمميذ عمى تحديد العبلقة بين المعطيات مهارة وضع خطة الحل :
ن ل م يكن ىناك عبلقة مباشرة بينيما فإنو يبحث عن عوامل أخرى مثل والمطموب، وا 

 المفاىيم والقواعد أو الحقائق التي تساعده في الوصول الى حل المسألة.
 يجاد مهارة تنفيذ خطة الحل : وتتمثل في قدرة التمميذ عمى تنفيذ الخطة التي توصل الييا وا 

 الحل.
 التمميذ عمى التحقق من خطوات الحل  : وتتمثل في قدرةمهارة التحقق من صحة الحل

 وصحة الجواب أو حل المسألة بطريقة أخرى.
ويقاس إجرائيا بالدرجة التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار ميارات حل المسائل الرياضية المعد 

 لذلك.
 إجراءات البحث:

 سار العمل في البحث الحالي وفقًا لمخطوات التالية:
 واألبحاث السابقة المتعمقة بالمتغيرات التالية: مراجعة األدبيات التربوية -0
 استراتيجية التعميم المتمايز 
 ميارات حل المسائل الرياضية 
تحميل محتوى الوحدتين المختارتين وذلك لتحديد ميارات حل المسائل الرياضية، وكذلك  -4

 تحديد المفاىيم والتعميمات والميارات المتضمنة في الوحدتين.
معمم بحيث تعرض دروس الوحدة وفقًا الستراتيجية التعميم المتمايز، إعداد وضبط دليل لم -3

 وكذلك إعداد أوراق عمل التبلميذ. 
 إعداد وضبط اختبار ميارات حل المسائل الرياضية. -2
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اختيار عينة البحث من تبلميذ الصف السادس، وتقسيميم إلى مجموعتين إحداىما تجريبية  -2
 ميذ في المجموعتين.واألخرى ضابطة والتأكد من تكافؤ التبل

 تطبيق اختبار حل المسائل الرياضية قبميًا عمى تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة. -3
استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في التدريس لممجموعة التجريبية بينما درس تبلميذ  -4

 المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة في تدريس الرياضيات.
 المسائل الرياضية بعديًا عمى تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة.تطبيق اختبار حل  -5
إجراء المعالجة اإلحصائية والتوصل إلى النتائج وتحميميا وتفسيرىا واختبار صحة الفروض  -6

 اإلحصائية لمبحث.
 عرض النتائج وتفسيرىا.  - 01
 تقديم التوصيات والمقترحات. - 00

 منهج البحث وتصميمه التجريبي:
بحث في اجراءاتو عمى المنيج شبو التجريبي القائم عمى تصميم المجموعتين التجريبية اعتمد ال

والضابطة مع اختبارات قبمية بعدية، حيث ىدفت االختبارات القبمية الى التأكد من تكافؤ تبلميذ 
المجموعتين قبل بدء التجربة األساسية لمبحث، في حين ىدفت االختبارات البعدية الى بيان أثر 

تخدام المعالجة التجريبية )استراتيجية التعميم المتمايز( المستخدمة في تنمية المتغيرات التابعة اس
 )ميارات حل المسائل الرياضية( لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي

 مجتمع البحث وعينته:
تكون مجتمع البحث من جميع تبلميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة المنوفية، في حين  
( تمميذا وتمميذة من تبلميذ مدرسة الشييد عبد الرحمن حسن الديب 61تصرت عينة البحث عمى )اق

)األحمدية سابقًا( التابعة إلدارة شبين الكوم التعميمية، شممتيم التجربة األساسية لمبحث في الفصل 
جودة ، وتم اختيار المدرسة قصديا لحصوليا عمى ال4106/4141الدراسي االول لمعام الدراسي 

ولتوفير البيئة التعميمية المناسبة التي يمكن أن تساعد عمى تطبيق ىذا النوع من التعميم الحديث، 
( 3/2وأيضا لما أبدتو إدارة المدرسة من تعاون مع الباحثة، وتم اختيار عينة عشوائية وىما فصبلن )

 ( ليمثل المجموعة الضابطة.3/2ليمثل المجموعة التجريبية و)
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 ( التالي أعداد تبلميذ عينة البحث.4ل )ويوضح الجدو 
 (: أعداد تالميذ عينة البحث في المجموعتين التجريبية والضابطة2جدول )

 العدد المتبقي العدد المستبعد العدد المسجل الفصل المجموعة

 45 4 49 6/4 التجريبية

 45 3 48 6/5 الضابطة
 90 7 97 مجموع التالميذ

 بحث:إعداد وضبط مواد وأدوات ال
 إعداد وضبط دليل المعمم:

تم إعداد دليل المعمم لتدريس وحدتي "النسبة" و"اليندسة والقياس" لتبلميذ الصف السادس االبتدائي 
وفقًا الستراتيجية التعميم المتمايز في تدريس الرياضيات. كما تم إعداد أوراق عمل لمتبلميذ تحتوي 

لمختمفة وأيضًا إعطاء التبلميذ أنشطة مختمفة تتناول عمى أنشطة متدرجة وفقًا لمستويات التبلميذ ا
والتأكد من  –حل المشكمة  –التخطيط لمحل  –ميارات حل المسائل الرياضية من )تحديد المشكمة 

 صحة الحل(.
: مقدمة، تعريف استراتيجية التعميم المتمايز ومراحميا وخطواتيا، وقد اشتمل دليل المعمم عمى     

ة لتنفيذ االستراتيجية، دور المعمم والتمميذ في استراتيجية التدريس المتمايز، األساليب المستخدم
 أساليب تقويم تعمم التبلميذ.

ولضبط الدليل تم عرضو عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تعميم الرياضيات     
 النيائية.وبعد إجراء بعض التعديبلت المطموبة أصبح الدليل جاىزا لبلستخدام في صورتو 

 إعداد وضبط اختبار مهارات حل المسائل الرياضية:
 ىدف االختبار إلى قياس قدرة التبلميذ عمى حل المسائل تحديد الهدف من االختبار :

حل  –التخطيط لمحل  -الرياضية باستخدام خطوات حل المسألة األربعة )فيم المسألة 
 و"اليندسة والقياس".التحقق من صحة الحل( في وحدتي "النسبة"  -المسألة 
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 تحديد مهارات حل المسائل الرياضية 
 .فيم المسألة: تحديد المعطيات، تحديد المطموب، مما يتيح لمتبلميذ فيم لغة السؤال 
  التخطيط لمحل: من خبلل ربط الحقائق ببعضيا، واختيار خطة مناسبة لمحل، وتقدير

 اسية في حل المسألة.الناتج الصحيح وتعتبر ايجاد خطة الحل ىي الميمة األس
 .حل المسألة: استخدام خطة الحل الموضوعة والوصول لمحل 
  التأكد من صحة الحل: بعد الوصول لحل المسألة يجب عمى التمميذ التأكد من صحة

الحل من خبلل السير بخطوات الحل بطريقة عكسية، وأن تكون اإلجابة معقولة وتتناسب 
 مع الناتج المقدر.

 عند صياغة فقرات االختبار تم مراعاة قياس فقرات االختبار تبارصياغة فقرات االخ :
لؤلىداف المراد قياسيا وسبلمة الفقرات عمميًا ولغويًا ووضوحيا، وتجنب المصطمحات 
الغامضة ومناسبة الفقرات لمستوى التبلميذ العقمي وتدرج االسئمة من األسيل لؤلصعب، 

األولى لبلختبار، ويوضح الجدول التالي وتم وضع مجموعة من التعميمات عمى الورقة 
 مواصفات االختبار:

 مهارات حل المسائل  م
 الرياضية

الدرجة  عدد األسئمة
 المخصصة

 الدرجة
 الكمية 

 10 1 10 فهم المسألة 1
 10 1 10 وضع خطة الحل 2
 20 2 10 تنفيذ الحل 3
 10 1 10 التحقق من صحة الحل 4

 50 5 10 المجموع
 تطالعية لالختبار: التجربة االس

تم تطبيق االختبار عمى عينة استطبلعية من تبلميذ الصف السادس االبتدائي بإحدى المدارس 
 ( تمميذًا غير عينة البحث، وذلك بيدف:31االبتدائية بمدينة شبين الكوم وعددىم )



 ... عهى تًُية يهارات حم انًطائم راتيجية انتعهيى انًتًايسأثر اضت 

 

 

 

 

 0202 ديطًبر – نثانثاانعذد جايعة انًُىفية                                            –يجهة كهية انتربية 

 

07 

 حيث تم عرضو عمى السادة المحكمين في مجال المناىج وطرق تقدير صدق االختبار :
الرياضيات إلبداء آرائيم ومبلحظاتيم عمى االختبار وفقراتو من حيث: الصياغة  تدريس

المغوية والعممية لمفردات االختبار والشروط العممية لبناء االختبار، وضوح تعميمات 
االختبار، مبلئمة األسئمة لمستوى تبلميذ الصف السادس االبتدائي. وفي ضوء آرائيم 

 البلزمة والمقترحة.ومبلحظتيم تم عمل التعديبلت 
 االختبار الثابت ىو االختبار الذي يعطي نفس النتائج إذا ما أعيد حساب ثبات االختبار :

(، ولحساب معامل 222، 4113تطبيقو مرة أخرى عمى التبلميذ أنفسيم )رجاء أبو عبلم، 
ثبات لبلختبار، تم استخدام طريقة ألفا كرونباخ حيث يستخدم ىذا المعامل في حساب 

(، وقد بمغ معامل 332، 0656ات االختبارات والمقاييس بكافة أنواعيا )صفوت فرج، ثب
( وىو معامل ثبات مناسب يمكن الوثوق بو واالطمئنان 1.52الثبات وفقا ليذه الطريقة )

 إلى نتائج االختبار بعد تطبيقو عمى عينة البحث.
 استغرقو كل تمميذ عمى حدة  : تم تحديد الزمن المناسب لبلختبار الذيتحديد زمن االختبار

في اإلجابة عمى أسئمة االختبار، ثم حساب متوسط ىذه األزمنة وقد بمغ الزمن المناسب 
 ( دقيقة.61لتطبيق االختبار التحصيمي )

 ( مسائل 01: تم أعداد مسائل اختبار حل المسائل الرياضية وعددىا )تقدير درجات االختبار
 ح الدرجة النيائية من خمسين درجة.وتم رصد خمس درجات لكل مسألة لتصب

 تنفيذ التجربة األساسية لمبحث:
 تضمن التجربة األساسية لمبحث اإلجراءات األتية:

 اجراءات ما قبل التطبيق:
 تم القيام باإلجراءات االتية:

 لشييد عبد الرحمن الديب "االحمدية سابقا" التابعة إلدارة شبين الكوم اختيار مدرسة ا
 بمحافظة المنوفية إلجراء التجربة االساسية لمبحث الحالي.
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  الحصول عمى موافقة المسؤولين في مديرية التربية والتعميم بمحافظة المنوفية، وكذلك إدارة
المختارة والحصول عمى الخطابات شبين الكوم التعميمية عمى تنفيذ التجربة في المدرسة 

 البلزمة لتنفيذ التجربة.
 .شرح البحث لمديرة المدرسة وكيفية سير الدراسة وعدد الحصص التي تطمبيا التطبيق 
  ،اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية، وذلك باختيار فصمين من فصول المدرسة المختارة

 الضابطة.  ليمثل أحدىما المجموعة التجريبية واالخر المجموعة
 التطبيق القبمي ألداة البحث: 

تم تطبيق اختبار حل المسائل الرياضية قبميًا عمى تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة، وقد 
روعي في ىذا التطبيق توضيح التعميمات والزمن المحدد وتم حساب المتوسط الحسابي واالنحراف 

ين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية المعياري وقيمة)ت( لمتعرف عمى داللة الفرق ب
 والضابطة كما مبين في الجدول التالي: 

 (: داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة4جدول )
 في التطبيق القبمي الختبار حل المسائل الرياضية
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جات التبلميذ في المجموعتين الضابطة ويتضح من الجدول السابق أن الفرق بين متوسطي در       
والتجريبية  في التطبيق القبمي الختبار ميارات حل المسائل الرياضية غير دال إحصائيا، حيث لم 

وضع خطة  –تتجاوز قيمة )ت( المحسوبة بالنسبة لمكونات اختبار حل المسائل وىي )فيم المسألة 
(، 1.22االختبار ككل( وىي عمى الترتيب ) ودرجة -التحقق من صحة الحل  –تنفيذ الحل  –الحل 

( ومستوى 55( عند درجة حرية )0.66(، وقيمتيا الجدولية )1.2(، )1.54(، )1.44(، )1.26)
( مما يدل عمى تكافؤ تبلميذ المجموعتين بالنسبة لمتغير ميارات حل 0.66( ىو )1.12داللة )

دراسة في متغير ميارات حل المسائل المسائل الرياضية مما يعد مؤشرًا عمى تكافؤ مجموعتي ال
 الرياضية. 

 تنفيذ تجربة البحث:
، 40/00/4106إلى يوم  0/01/4106تم تنفيذ التجربة األساسية لمبحث خبلل الفترة من يوم     

وتم التدريس لتبلميذ المجموعة التجريبية باستخدام استراتيجية التعميم المتمايز في حين تم التدريس 
عة الضابطة بالطريقة التقميدية في التدريس، وقد قامت الباحثة لمتدريس لممجموعة لتبلميذ المجمو 

التجريبية، في حين قامت معممة الفصل بالتدريس لممجموعة الضابطة حيث أن الباحثة ومعممة 
الفصل عمى نفس الدرجة العممية وقد قامتا بتدريس الوحدات الدراسية في الوقت نفسو والفترة الزمنية 

 ا.نفسي
 نتائج البحث وتفسيرها:

نص سؤال البحث عمى: ما أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تدريس الرياضيات      
 عمى تنمية ميارات حل المسائل الرياضية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية؟ 

حصائيًا عند ولئلجابة عن السؤال السابق تم صياغة الفرض اإلحصائي التالي: يوجد فرق دال إ    
( بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات 1012مستوى )

 –تنفيذ الحل  –وضع خطة لمحل  –حل المسائل الرياضية ككل ومياراتو الفرعية )فيم المسألة 
صحة التأكد من صحة الحل( كل عمى حدة، لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية، ولمتحقق من 

 الفرض السابق تم تمثيل درجات التبلميذ بيانيًا كما يتضح من الشكل التالي:
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(: التمثيل البياني باألعمدة لدرجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة                                                   1شكل )

 اضيةفي التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسائل الري
ويتضح من الشكل السابق وجود فروق ممحوظة بيانيًا بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين      

 لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية حيث كانت درجاتيم أعمى من مثيبلتيا في المجموعة الضابطة.
التطبيق  ولتوضيح مدى داللة الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في    

البعدي الختبار ميارات حل المسائل الرياضية، تم استخدام اختبار)ت( لمتوسطين غير مرتبطين 
(، 4113( بعد التحقق من توافر شروط استخدام ىذا االختبار)فؤاد البيي السيد،4= ن 0حيث )ن

 وتم التوصل الى النتائج الموضحة في الجدول التالي:
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 وسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة(: داللة الفرق بين مت5جدول )
 في التطبيق البعدي الختبار مهارات حل المسألة الرياضية

  
( السابق، يتضح أن قيم )ت( المحسوبة قد تراوحت 4-2وباستقراء النتائج المتضمنة في جدول )   

جاوزت قيمتيا ( لبلختبار ككل وبالتالي فقد ت03030(، حيث بمغت )03.30( و)3.51بين )
( الختبار الداللة أحادي الطرف، 1.12( ومستوى داللة )55( عند درجة حرية )0.66الجدولية )

مما يدل عمى وجود فرق حقيقي بين متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في 
الميارات  التطبيق البعدي الختبار ميارات حل المسائل الرياضية ككل، وكذلك في كل ميارة من

التحقق من صحة الحل( كل عمى حدة،  –تنفيذ الحل  –وضع خطة الحل  –الفرعية )فيم المسألة 
لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية )ذات المتوسط األكبر(، حيث في ميارة فيم المسألة وجد أن قيمة 

( 01.20( وفي ميارة وضع خطة الحل بمغت قيمة )ت( المحسوبة )3.51)ت( المحسوبة بمغت )
( وقيمتيا في ميارة التحقق من 5.04في حين وجد أن قيمة )ت( المحسوبة لميارة تنفيذ الحل ىي )

(، وبالتالي يتم قبول الفرض اإلحصائي الثاني، وبذلك تكون قد تمت 00.21صحة الحل بمغت )
 اإلجابة عن سؤال البحث.
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 حساب الداللة العممية لنتائج البحث
ار صحة الفرض السابق وجود فروق ونتائج ذات داللة احصائية بين يتضح من خبلل اختب      

متوسطي درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل 
المسائل الرياضية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية، ولكن تسميما بأن وجود الشيء ال يعني 

اإلحصائية في ذاتيا ال تقدم لمباحث سوى دليل عمى وجود فرق أو عبلقة بالضرورة أىميتو، فالداللة 
بين متغيرين بصرف النظر عن ماىية ىذا الفرق وأىميتو، ومن ىنا فالداللة اإلحصائية وحدىا غير 
كافية الختبار فروض البحث فيي شرط ضروري ولكنو غير كافي لفيم النتائج االحصائية التي تم 

د درجة أىميتيا، لذلك وجب عمى الباحثة أن تتبع اختبارات الداللة االحصائية التوصل الييا وتحدي
لمتعرف عمى أثر استخدام المتغير المستقل )إستراتيجية التعميم المتمايز( عمى تنمية المتغيرات التابعة 

( وىو أحد d)ميارات حل المسائل الرياضية(، ومن ىذه االختبارات تم حساب قيمة حجم األثر )
قاييس التي تعتمد عمى الفرق المعياري بين متوسطي درجات مجموعتين من التبلميذ الم
(Cohen,1988,20(ويوضح الجدول التالي حساب اختبار حجم األثر ،)d  .لنتائج البحث ) 

 ( لمكونات اختبارd(: نتائج حساب اختبار حجم األثر )6جدول )
 مهارات حل المسائل الرياضية

حل المسائل  مكونات اختبار مهارات
 الرياضية

قيمة )ت( 
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

قيمة حجم 
 (dاألثر )

 حجم األثر

 كبير 1.45 88 6.80 فهم المسألة
 كبير 2.25 88 10.51 الحل خطة وضع

 كبير 1.74 88 8.17 تنفيذ الحل
 كبير 2.45 88 11.50 الحل صحة من التحقق

 كبير 2.84 88 13.31 االختبار ككل
ضح من البيانات المتضمنة في الجدول السابق أن قيم حجم التأثير لبلختبار التحصيمي ويت     

تنفيذ  -وضع خطة الحل  -والختبار ميارات حل المسائل الرياضية بمياراتو المختمفة )فيم المسألة 
التحقق من صحة الحل( باإلضافة ميارات حل المسائل ككل، جميعيا تجاوزت القيمة  -الحل 
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لدالة عمى أن مستوى حجم األثر كبيرا، مما يعني أن ىناك أثرا كبيرا الستخدام استراتيجية ( ا1.41)
 التعميم المتمايز عمى تنمية ميارات حل المسائل الرياضية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.  

 تفسير نتائج البحث:
المتمايز عمى تنمية  أوضحت نتائج البحث وجود أثر ايجابي الستخدام استراتيجية التعميم     

 -وضع خطة الحل  -ميارات حل المسائل الرياضية ككل وكذلك الميارات الفرعية )فيم المسألة 
التحقق من صحة الحل( كل عمى حدة لدى تبلميذ الصف السادس االبتدائي حيث  -تنفيذ الحل 

تعميم المتمايز عمى تبلميذ اظيرت النتائج تفوق تبلميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا باستراتيجية ال
المجموعة الضابطة الذين درسوا المقرر نفسو باستخدام الطريفة التقميدية، ويمكن إرجاع ارتفاع 
متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في اختبار ميارات حل المسائل الرياضية مقارنة بتبلميذ 

( بين متوسطي 1.12عند مستوى )المجموعة الضابطة، باإلضافة الى وجود فرق دال احصائيا 
درجات تبلميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل المسائل 
الرياضية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية، وايضا تفوق تبلميذ المجموعة التجريبية عمى نظرائيم 

 في المجموعة الضابطة إلى االسباب التالية:
 مجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعميم المتمايز قد فيموا تبلميذ ال

بشكل أعمق مما أدى الى رفع مستواىم فى التعاميم والمفاىيم والميارات الواردة في الوحدتين 
ميارة التطبيق واستخداميم لمعموماتيم السابقة في حل المسائل مما يدل عمى األثر الكبير 

مايز في تنمية المستويات المعرفية لدى التمميذ وذلك ألنيا تعد أداة تعمم لم يتعرف لمتعميم المت
عمييا التبلميذ سابقًا مما أدى إلى حماس تبلميذ المجموعة التجريبية ورغبتيم في استمرار 

 عممية التعمم.
  من خبلل استراتيجية التعميم المتمايز تم استخدام العديد من األساليب المتنوعة مثل

المجموعات المرنة والتي تتطمب تكوين مجموعات متجانسة في المستوى التحصيمي 
واالستعدادات واالىتمامات، وكذلك أسموب حل المسائل الرياضية الذي يتطمب تزويد 
التبلميذ بمشكمة معقدة وغير واضحة، ثم يتعين عمييم أن يحددوا المشكمة والمعطيات 

افية، وأن يحددوا القوانين والنظريات  الصحيحة المتاحة، وأن يبحثوا عن معمومات إض
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ويستخدمونيا بطريقة مناسبة، وأن يتخذوا قرارات بشأن الحمول، ويطرحوا حبل مناسب، وأن 
ينقموا ذلك الحل لآلخرين، ثم يتأكدوا من صحة الحل بأنفسيم، باإلضافة إلى أسموب 

وبة لكي يركز كل التبلميذ األنشطة المتدرجة والتي تتطمب استخدام أنشطة متدرجة الصع
عمى نفس المعارف والميارات األساسية وفق مستويات مختمفة الصعوبة، مما يزيد من 

 ميارات التبلميذ ويزيد من معارفيم األساسية.
  المتمايز أسيم في توظيف العديد من استراتيجيات حل المسألة الرياضية ومنيا: استخدام التعميم

وجدولتيا ويتطمب ذلك اجراء تنظيم البيانات ووضعيا في جدول  استراتيجية تنظيم البيانات
لموصول الى الحل، باإلضافة الى استراتيجية الحذف حيث تتطمب تمك االستراتيجية اقتراح 
عدد من الحمول والحكم عمييا ويتم حذف الحمول غير الممكنة وتبقي الحمول الممكنة، 

االستراتيجية السير بطريقة عكسية لمتأكد من  واستراتيجية السير بطريقة عكسية وتتطمب تمك
 صحة الحل.

  استراتيجية التعميم المتمايز بعض الميام التي تتحدى فكر التمميذ تضمن التدريس باستخدام
وتجعمو في حالة من التفكير المستمر إليجاد الحمول المتوقعة لممسائل الرياضية المقدمة، حيث 

 ت وقوانين وميارات خاصة في حل تمك المسائل الرياضية.يستخدم التمميذ ما لدية من معموما
  استراتيجية التعميم المتمايز تتميز بتنوع األساليب واألدوات التي تزيد من جاذبية التبلميذ

نحو التعمم وتشجعيم عمى تطوير ميارات التفكير لدييم باختبلف مستوياتيم التعميمية مما 
 –تنفيذ الحل  –وضع خطة الحل  –فيم المسألة كان لو تأثير كبير عمى تنمية ميارات )

 التحقق من صحة الحل( وبالتالي تنمية ميارات حل المسائل الرياضية ككل. 
  فرص التفاعل بين المعمم والتبلميذ والتفاعل بين التبلميذ استراتيجية التعميم المتمايز تزيد من

ياراتيم في حل المسائل وبعضيم البعض داخل الفصل حول األنشطة المختمفة مما ينمي م
 الرياضية، وتساعدىم عمى التخمص من الخوف أو الخجل من المناقشة لدى بعض التبلميذ.

  من خبلل استراتيجية التعميم المتمايز يتم إعادة صياغة المسألة الرياضية وتوضيحيا بمغة
التبلميذ وحميا باستخدام طرق ونماذج متعددة، وتشجيع التبلميذ عمى البحث عن 

لمعمومات والقوانين من خبراتيم السابقة وتنظيميا بطريقة تساعدىم عمى الوصول لمحل ا
 الصحيح مما نتج ينمي لدييم ميارات حل المسائل الرياضية.
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  الراحة والطمأنينة والمناخ الذي يسوده الود في العممية التعميمية داخل الفصل اثناء استخدام
لمتبلميذ استرجاع معموماتيم السابقة واستخداميا بشكل استراتيجية التعميم المتمايز قد أتاح 

فعال في حل المسائل الرياضية وساعدىم أيضًا عمى فيم المسألة، وضع خطة الحل، 
 تنفيذ الحل، والتحقق من صحتو.

  إعطاء التبلميذ مسائل وميمات رياضية مختمفة تبعًا لمستواىم التحصيمي وفقًا إلتباع
لمستخدمة في استراتيجية التعميم المتمايز يعتبر فرصة كبيرة أسموب األنشطة المتدرجة ا

لمشاركة جميع التبلميذ في تحديد العبلقة بين المعطيات والمطموب ووضع خطة لمحل 
 وتنفيذ طريقة الحل والتأكد من صحتو. 

 استراتيجية التعميم المتمايز وفرت فرصا متعددة أمام التبلميذ لقراءة المسألة الرياضية قراءة 
عادة صياغة المسألة بمغة سيمة، وتحديد العبلقة بين  واعية وتحديد المعطيات والمطموب وا 
يجاد الحل، وال يتوقف األمر  المعطيات والمطموب وتنفيذ خطة الحل التي توصموا الييا وا 
عند ذلك، وانما يتحقق التمميذ من خطوات الحل وصحة اإلجابة بحل المسألة بطريقة 

يقة عكسية لخطوات الحل، وبالتالي يتم تنمية الميارات الفرعية لحل أخرى أو السير بطر 
 المسألة الرياضية لدى التبلميذ.

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة التي اكدت عمى أىمية     
أثناء عممية التعمم  استخدام استراتيجيات التدريس التي تيتم بالفروق الفردية بين المتعممين وتصنيفيم

وتقديم ميام متنوعة تناسب كل فئة منيم داخل الفصل الدراسي مثل استراتيجية التعميم المتمايز التي 
ليا دور كبير في تنمية الميارات الفرعية لحل المسائل الرياضية لدى التبلميذ بالمراحل التعميمية 

، Michelle(2011)المختمفة، ومن أمثمة تمك الدراسات دراسات كل من: 
Diana(2012)،Melinda(2017(عبدالناصر عبدالحميد ،  )4105.) 

 توصيات البحث  
 يوصى باآلتي:عمى ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا في البحث الحالية 

التعريف باستراتيجية التعميم المتمايز وأىميتيا في تدريس الرياضيات في المراحل الدراسية  .0
لمرحمة االبتدائية، وما تقدمو االستراتيجية من مراعاة لمفروق الفردية المختمفة والسيما في ا
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وتوفير فرص تعميمية متكافئة لجميع التبلميذ بمختمف مستوياتيم التحصيمية وزيادة حماس 
 ودافعية التبلميذ لمتعمم. 

الطرق االىتمام بتنمية ميارات حل المسائل الرياضية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية باستخدام  .4
 واالستراتيجيات الحديثة في التدريس مثل استراتيجية التعميم المتمايز.

عقد دورات وورش عمل مستمرة لمعممي وموجيي الرياضيات لتعريفيم باستراتيجية التعميم  .3
المتمايز وأىميتيا في تحقيق نواتج تعميمية أفضل وتدريبيم عمى كيفية توظيف االستراتيجية 

 في تدريس الرياضيات.
تشجيع التبلميذ عمى تمخيص األفكار الرياضية، ومساعدتيم عمى توليد العديد من األسئمة  .2

ل حول المفاىيم والتعميمات الرياضية، وكذلك تشجيعيم عمى تنمية ميارات حل المسائ
 التحقق من صحة الحل(. –تنفيذ الحل –التخطيط لمحل –بخطواتيا األربعة )فيم المسألة

 مقترحات البحث:
اًل لمجيد المبذول في البحث الحالي، قدمت الباحثة بعض المقترحات إلجراء بحوث ُأخرى استكما

 يمكن اجماليا فيما يمي:
إجراء دراسات أخرى تبحث أثر استراتيجية التعميم المتمايز عمى تحصيل التبلميذ وتنمية  .0

 ميارات حل المسائل الرياضية بوحدات دراسية أخرى وصفوف ومراحل تعميمية أخرى.
واستراتيجيات أخرى في مدى تحصيل مقارنة بين فاعمية استخدام استراتيجية التعميم المتمايز  .4

التبلميذ وتنمية مياراتيم في حل المسائل الرياضية بوحدات دراسية ُأخرى وصفوف ومراحل 
 تعميمية أخرى.

عميا دراسة أثر استخدام التدريس المتمايز في الرياضيات عمى تنمية ميارات التفكير ال .3
 واالتجاه نحو الرياضيات لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية.

المتمايز في تنمية الحس الرياضي وبقاء أثر التعمم لتبلميذ المرحمة أثر استخدام التعميم  .2
 االبتدائية.

بناء برنامج تدريبي مقترح لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية لتنمية ميارات تدريس حل  .2
 وأثر ذلك عمى تحصيل التبلميذ لمرياضيات. المسائل الرياضية
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 قائمة المراجع:

 أواًل: المراجع العربية:
 ( أثر توظيف التدريس المتمايز في تنمية بعض ميارات الرياضيات 4104أريج نافذ رحمة :)

واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة 
 .اإلسبلمية، غزة، فمسطين

 ( (: أثر استخدام استراتيجية )4104إسراء عامر المبيضPQ4R في تنمية ميارات حل )
المسائل الرياضية لدي طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، رسالة ماجستير، الجامعة 

 اإلسبلمية، غزة، فمسطين. 
 ( أثر توظيف الفصل المنعكس في تنمية ميارات حل المسائل 4104أمال أحمد الكرد :)

رياضية والتواصل الرياضي لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، رسالة ماجستير، ال
 الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطين.

 ( فعالية استراتيجية التعميم المتمايز في تدريس الرياضيات عمى 4102أمجد محمد الراعي :)
ع األساسي، اكتساب المفاىيم الرياضية والميل نحو الرياضيات لدى طبلب الصف الساب

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطين.
 ( أثر توظيف مدخل التدريس المتمايز في تنمية 4104أمل سعدي عزات الخطيب :)

االستيعاب المفاىيمي وعمميات العمم في مادة العموم لدى طالبات الصف الخامس 
 األساسي، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطين.

 ( فاعمية مدخل التدريس المتمايز في تدريس العموم عمى تنمية 4102حاتم محمد محمد :)
المفاىيم العممية واالتجاه نحو العموم لدى تبلميذ الصف المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية 

 .423-406(، 0)05السعودية، مجمة التربية العممية، 
 ( أثر استخدام بعض 4102حمزة حسني سميمان :) استراتيجيات حل المشكمة الرياضية في

تحصيل طبلب الصف السابع األساسي وآرائيم فييا في مدارس محافظة طولكرم، رسالة 
 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين.
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 ( صعوبات حل المسألة المفظية في الرياضيات لدى طمبة 4103خالد فايز عبد القادر :)
فظات غزة من وجية نظر المعممين "، مجمة جامعة الصف السادس األساسي بمحا

 .013-44(، 0)04األقصى، غزة، 
 ( استراتيجيات التدريس في القرن الحادي 4114ذوقان عبيدات وسييمة أبو السميد :)

 والعشرين دليل المعمم والمشرف التربوي، الطبعة الثانية، دار الفكر عمان.
 ( أثر استخدام ا4103رانيا خميل المقيد :) ستراتيجية االستقصاء الموجو في تنمية حل

المسألة الرياضية والتفكير الرياضي في مبحث الرياضيات لدى طالبات الصف الرابع 
جامعة االزىر،  –األساسي في مدارس وكالة الغوث بغزة، رسالة ماجستير، كمية التربية 

 غزة.
 ( مناىج البحث في العموم النفسية والترب4113رجاء أبو عبلم :) ،وية، دار النشر لمجامعات

 الطبعة الخامسة، القاىرة.
 ( أثر استخدام التعميم المتمايز في تدريس الرياضيات 4106سمر عبد العزيز الشميوب :)

عمى اكتساب التحصيل وتنمية بعض ميارات التفكير التقويمي واالحتفاظ بالتعمم لدى 
يات الرياضيات، الجمعية طالبات الصف الثاني المتوسط بمدينة الرياض، مجمة تربو 

 .21-3(، 4)44المصرية لتربويات الرياضيات، 
 ( أثر استراتيجية التعميم المتمايز في تحصيل مادة التاريخ لدى 4102سميرة محمود حسين :)

طالبات الصف األول المتوسط، مجمة األستاذ، كمية التربية األساسية، جامعة ديالي، 
403 ،303-332 . 

 ( 0656صفوت فرج :).القياس النفسي، الطبعة الثانية، القاىرة: االنجمو المصرية 
 أساليب تدريس الرياضيات، دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان.(4101 )صبلح أبو أسعد : 
 ( فاعمية التعميم المتمايز في تنمية التحصيل الفوري 4105عبد الناصر محمد عبد الحميد :)

دى التبلميذ بطيئي التعمم بالمرحمة االبتدائية، والمرجأ وميارات حل المسألة الرياضية ل
 .23-0(، 04)40مجمة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 
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 ( أثر التعميم اإللكتروني عمى تنمية 4103عصام ادريس الحسن وىالة ابراىيم عبد العزيز :)
ى األول بكمية التربية ميَارة حل المشكبلت في تدريس الرياضيات لدى طبلب المستو 

جامعة السمطان قابوس، سمطنة عمان، -جامعة الخرطوم، مجمة الدراسات التربوية والنفسية
01(4 ،)336-322. 

 ( أثر التعميم المتمايز في تحصيل طمبة قسم التربية الفنية في  4103عمار فاضل حسن :(
 .235-216(، 40مادة تاريخ الفن، مجمة ديالي، العراق، )

 (: أثر استخدام استراتيجية التدريس المتمايز في 4102حمد عبد الكريم الميداوي )فايز م
تنمية التحصيل لمقرر األحياء لدى طبلب الصف الثاني الثانوي، رسالة ماجستير، جامعة 

 أم القرى، السعودية.
 ( عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري، الطبعة المطورة، 4113فؤاد البيي السيد :)

 قاىرة: دار المعارف.ال
 ( أثر استخدام استراتيجية بوليا في تنمية ميارات الطبلب في 4102كمال اسماعيل غفور :)

 .432- 414(، 30)0حل المسائل الرياضية، مجمة ديالي، جامعة ديالي، العراق، 
  كوثر حسين كوجك؛ ماجدة مصطفى السيد؛ صبلح الدين خضر؛ فرماوي محمد فرماوي؛

(: تنويع التدريس في 4115يز عياد؛ عمية حامد أحمد؛ بشرى أنور فايد )أحمد عبد العز 
الفصل دليل المعمم لتحسين طرق التعميم والتعمم في مدارس الوطن العربي، مكتب 

 اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدول العربية، بيروت. 
 ( الجودة الشاممة والجديد في التدريس، الطبعة الثاني4116محسن عطية :) ،ة، دار الصفاء

 عمان. 
 ( مناىج وأساليب تدريس الرياضيات لممرحمة 4114محمد عباس ومحمد العبسي :)

 األساسية، عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة.
 ( استخدام التعميم المتمايز في تدريس الرياضيات 4106محمد عبد الحميم حسب اهلل :)

لصف األول الثانوي، المجمة الدولية لمدراسات لتنمية التحصيل والمثابرة لدى طبلب ا
 .016-56(، 0)3التربوية والنفسية، األردن، 
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 ( فاعمية استراتيجيتي الدعائم التعميمية والتعميم 4103مسمم النبيان؛ عبد الواحد الكنعاني :)
المتمايز في تحصيل طبلب الصف الثاني متوسط في مادة الفيزياء، رسالة ماجستير، 

 دسية، العراق.جامعة القا
  )فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز وفق نموذج 4102نضال األحمد؛ أمل الجييمي :(

الفورمات في تنمية االستيعاب المفاىيمي في مادة األحياء لمصف الثاني الثانوي بمدينة 
الرياض، ورقة مقدمة إلى مؤتمر التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات األول، توجو 

 4-2(" السعودية: جامعة الممك سعود، STEMعموم والتقنية واليندسة والرياضيات )ال
 مايو. 

 ( أثر استخدام استراتيجية التعميم 4104يحيى مظفر العميي؛ وعبد اهلل عباس المحرزي :)
المتمايز في تدريس الرياضيات عمى التحصيل ومفيوم الذات لدى طمبة المرحمة األساسية 

 .205-344(، 0)3ة كمية التربية بأسيوط، بمحافظة حجة، مجم
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