
  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 أ.م. حسن صاحب جبر

  الجامعة المستنصرية/ كلية التربية االساسية 
 

 

 

 

 

 
 

Asst. Prof. Hasan Sahib Jebur 

Mustansiriyah University/College of Basic Education  

 

 

 

 

 

 

 

مادة باثر التعليم المتمايز في تحصيل طلبة قسم معلم الصف االول 
 رسوم االطفال

 

The effect of differentiated education on the achievement of 
students of the first grade teacher’s department in children’s 

drawings 
 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المستخلص
 مادة في االول الصف معلم قسم طلبة تحصيل في المتمايز التعليم اثر  على التعرف الى الحالية الدراسة تسعى     

 من عينة خالل من التجريبي المنهج الباحث اتبع فقد الحالية الدراسة اهداف تحقيق اجل ومن. االطفال رسوم
 ضابطة والثانية تجريبية االولى مجموعتين الى تقسيمهم تم, وطالبة طالب( 60)بلغت االول الصف معلم طلبة

 مثل متغيرات في, المجموعتين لكال التكافؤات من مجموعة اجراء على الباحث حرص وقد,
 االطفال رسوم مادة في تحصيلي اختبار اعداد على الباحث حرص كما(,الدراسي التحصيل,الذكاء,العمر)

 التجربة تطبيق اجرى ذلك وبعد. وثبات صدق من المناسبة السايكومترية الخصائص من مجموعة واستخراج
 : التالية النتائج الى الوصول اجل من بعدي اختبار تطبيق وتم والضابطة التجريبية المجموعتين على

 رسوم مادة في االول الصف معلم قسم طلبة تحصيل في المتمايز التعليم الستراتيجية اثر هنالك.1
  االطفال

 لمادة البعد التحصيلي االختبار في الضابطة المجموعة افراد على التجريبية المجموعة افراد تفوق.2
 . االطفال رسوم

 الكلمات المفتاحية: التعليم المتمايز, رسوم األطفال, الصف االول

 
Abstract 

     The current study seeks to identify the impact of differentiated education on the 
achievement of first-grade teacher students’ achievement in children’s drawings. The 
first two groups are experimental and the second is control, and the researcher was 
keen to make a set of equivalences for both groups, in variables such as (age, 
intelligence, academic achievement), and the researcher was keen to prepare an 
achievement test in the subject of children’s drawings and extract a set of appropriate 
psychometric properties of honesty and stability. After that, the experiment was applied 
to the experimental and control groups, and a post-test was applied in order to reach 
the following results: 
1. The differentiated education strategy has an impact on the achievement of first-
grade teacher students in children’s drawings. 
2. There is a clear superiority of the members of the experimental group over the 
members of the control group in the post-achievement test for the subject of children's 
drawings.  
Keywords: Differentiated Education, Children’s drawing, First grade 
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 الفصل االول : التعريف بالبحث
 اوال: مشكلة البحث

ان الحث المستمر على رفع تحصيل الطلبة اصبح في االونه االخيرة مطلع      
للجميع ,على مستوى االستاذ او االسرة او الجامعة او حتى الوزارة المختصة,نظرا 
لكون التحصيل مؤشر على مدى نجاح المؤسسة التعليمية والتربوية على الوصول الى 

 ( .01: 0202,ما تصبو اليه من غايات واهداف)نصر هللا
ولكون الباحث تدرسي في قسم معلم الصف االول ,فقد الحظ ان بعض الطلبة     

يواجهون بعض الصعوبات في تدريس مادة رسوم االطفال,لذلك وجد انه من المناسب 
 تسليط الضوء على هذه المشكلة .

بة يواجه التعليم التقليدي مجموعة من الصعوباتها من اهمها عدم تقبل الطل     
الستراتيجيات التدريس المتعلقة به فضال عن انخفاض ميل الطلبة للمادة وتحصيلهم 
الدراسي ,لذلك سعت الجهود البحثية الى البحث عن استراتيجيات تدريسية معاصرة 

 (.022: 0202وحديثة تتماشى مع طبيعة الوقت الراهن)الكبيسي,
جعل المتعلم محور العملية والنه قناعة التربويين الراسخة في الوقت الحالي هو 

التعليمية, ولكون استراتيجية التعليم المتمايز تبدأ مع المتعلم من حيث هو وتحاول ان 
( ,فقد ارتأى الباحث ضرورة 57: 0222ترتقي به الى حيث ما هو مطلوب)كوجك,

تجريب استراتيجية التعليم المتمايز في احدى مواد قسم معلم الصف االول اال وهي 
 رسم .ويمكن  تلخيص مشكلة البحث الحالي في االجابة عن التساؤل التالي:مادة ال
هل هنالك اثر للتعليم المتمايز في تحصيل طلبة قسم معلم الصف االول في      

 مادة رسوم االطفال
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 ثانيا: اهمية البحث
حظيت المناهج الدراسية الجامعية الغلب المواد التخصصية االنسانية والعلمية تغيرات 
جوهرية في منهجها الدراسي وتوزيع الموضوعات واسلوب التدريس وتقويم التحصيل 
الدراسي لدى طلبتها نظرا لرغبة الجهات المختصة بمواكبة التطورات المعاصرة في 

 (.02: 0222مجال المناهج الدراسية)مداح,
مستوى يواجه المدرسين مجموعة من التحديات التعليمية ,منها فيما يتعلق بتنوع      

المتعلمين والمتطلبات التعليمية الالزمة لكي يكون هنالك عدالة في وصول المادة 
العلمية الى جميع الطلبة من حيث مراعاة الفروق الفردية واستعمال وسائل تعليمية 

 (.    2: 0200مناسبة ومراعاة االحتياجات النفسية واالجتماعية )الحليسي,
تراتيجية التعليم المتمايز في تدريس مادة رسوم لذلك يحاول الباحث استعمال اس  

االطفال ,حيث تعد هذه االستراتيجية من االستراتيجيات الحديثة التي تقوم بوضع 
المتعلم في مركز العملية التربوية, وتأخذ بنظر االعتبار طبيعة الفروق الفردية القائمة 

ليمية مناسبة للمتعلم تمكنه من بين المتعلمين, وبالتالي فهذه االستراتيجية توفر بيئة تع
 (.201: 0222بلوغ االهداف المطلوب الوصول اليها)عطية,

 ويمكن تلخيص اهمية البحث في االتي:
اهمية استراتيجية التعليم المتمايز كونها من االستراتيجيات التدريسية الحديثة في  .0

 مجال التدريس الجامعي
خرج ويكون لها اثر واضح في اهمية طلبة الجامعة كونهم الفئة التي سوق تت .0

 عجلة التقديم االقتصادي والتربوي 
اهمية مسايرة التطورات التربوية المعاصرة والسير جنبا الى جنبا مع التقدم االصل  .2

 في استراتيجيات التعليم والتدريس المعاصرة .
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تناولت اثر استراتيجية التعليم  -حسب اطالع الباحث–ال توجد دراسة سابقة  .1
 في مادة رسوم االطفال .المتمايز 

 ثالثا: اهداف البحث
تسعى الدراسة الحالية الى التعرف على  اثر التعليم المتمايز في تحصيل طلبة قسم 

 معلم الصف االول في مادة رسوم االطفال.
 ولتحقيق هدف البحث الحالي ,فقد صاغ الباحث الفرضية التالية :

"ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الذين 
يدرون المادة وفقا الستراتيجية التعليم المتمايز وبين متوسط درجات المجموعة 
الضابطة الذين يدرسون نفس المادة بطريقة المحاضرة في االختبار البعدي لمادة 

 رسوم االطفال ". 
 رابعا: حدود البحث 
 تحدد البحث الحالي بمجموعة من الحدود:ي
 .الحد المكاني: قسم معلم الصف االول 0
 .الحد البشري: طلبة قسم معلم الصف االول ممن يتلقون مادة رسوم االطفال 0
 .0200-0200.الحد الزماني: العام الدراسي 2

 خامسا: تحديد المصطلحات
 اوال: اثر

 -عرفه كل من : 
)الجرجاني(: وهو: "أن لألثر ثالثة معاٍن: األول: معنى النتيجة , وهي نتيجة  -

 (. 2: 0222الشيء , والثاني معنى اإلشارة , والثالث هو  معنى الجزء ")الجرجاني , 
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)عامر(: "أنه: كل تغيير سلبي أو إيجابي يؤثر على المشروع نتيجة أي نشاط  -
 (. 2: 0222تنموي" )عامر , 

 -اإلجرائي :  التعريف
)تجريبي( في التحصيل  -عينة البحث  -"هو التغيير في درجات الطالب        

 الدراسي البعدي في مادة رسوم االطفال ".
 ثانيا: التعليم المتمايز

  -عرفه كل من :
بأنه " تعرف اختالف الطالب وتنوع خلفيات المتعلمين  -( : 0222*) كوجك,

م للتعلم وما المواد والتي يفضلون تعلمها " . ) كوجك المعلوماتية , ومدى استعداده
,0222  :07.) 

بأنه " نظام تعليمي يرمي الى تحقيق مخرجات تعليمية واحدة  -*) عطية ( :
 (. 201:  0222بإجراءات وعمليات وأدوات مختلفة " . ) عطية , 

 -: التعريف االجرائي    
فروق الفردية بين الطلبة   وتأخذ بنظر هو "استراتيجية تتمحور حول الطالب وتراعي ال

 االعتبار اهتماماتهم وميولهم المختلفة" .
 ثالثا: تحصيل  

 :  التحصيل
  -عرفه كل من :

بأنه " المعرفة والمهارة حال قياسها " . ) دسوقي ,   -( : 0222) دسوقي, -
0222 :05 .) 
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التلميذ في تحصيله بأنه " ذلك المستوى الذي وصل اليِه  -( : 0220) عيادة, -
 ( . 012:    0220للمواد الدراسية " . ) عيادة , 

 -التعريف االجرائي :
هو" ما يحصل عليه طالب قسم معلم الصف االول عينة البحث من درجات في    

 االختبار التحصيلي لمادة رسوم االطفال  الذي اعده الباحث لهذا   الغرض" .
 

 سابقة الفصل الثاني: اطار نظري ودراسات
 اوال: الجوانب النظرية 
 اهمية التعليم المتمايز

ان لتوظيف التعليم المتمايز اهمية تربوية كبيرة يمكن ابراز اهميتها في الجوانب التالية 
: 
تحقق استراتيجية التعليم المتمايز مبدأ جعل المتعلم محور العملية التعليمية وهو  .0

ث يركز على تلبية متطلبات المتعلم مبدأ اساسي في التعليم في الوقت الحاضر,حي
 العلمية والفكرية .

تتماشى استراتيجية التعليم المتمايز مع مبادئ حقوق االنسان التي تنص على  .0
ضرورة حصول جميع االفراد على تعليم متمايز يتماشى مع طبيعة القدرات التي 

 يمتلكها الفرد .
ة المتعلمين نحو المادة تساهم استراتيجية التعليم المتمايز في تنمية دافعي .2

 التعليمية.
تساهم استراتيجية التعليم المتمايز في تحقيق مخرجات تعليمية مناسبة وفقا  .1

 ( .22: 0205للمخرجات المطلوبة)لطفي,
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 متطلبات التعليم المتمايز
 يتطلب اعتماد التعليم المتمايز ما يلي:

 بين الطلبة . ضرورة استخدام طرائق تدريس متعددة مناسبة للفروق الحاصلة . أ
تصميم دروس تربوية تتناسب مع متطلبات الواقع التربوية والفروق القائمة بين  . ب

 الطلبة .
انتقاء طرائق تدريس ترضي كل متعلم ويتم بواسطتها عملية التعلم بفاعلية وكفاءة  . ت

 (.201: 0222عالية )عطية,

 
  -اشكال التعليم المتمايز:

 هنالك اكثر من شكل يتخذه التعليم المتمايز وهي كما يلي:  
 أواًل: التدريس على نظرية الذكاءات المتعددة:

يقوم المدرس هنا بتقديم المادة العلمية حسب ما يرغب به المتعلم ويتناسب مع      
 نوع الذكاء السائد لدية .

 ثانًيا: التدريس وفًقا ألساليب المتعلمين:
ط المتعلمين يمكن تصنيفها الى مجموعة من االنماط السمعية والبصرية ان انما      

والحركية,فضال عن النمط الحسي,وان عملية التعليم وفقا لهذه االنماط يشبه الى حد 
 ما الذكاءات المتعددة ,وهذا يعني ان المتعلم يتعلم حسب ما يناسبه من قدرات .

 ثالًثا: التعلم التعاوني:
ني يعد نوعا من التعليم المتمايز ,فالمدرس يهتم بتنظيم المادة العلمية ان التعلم التعاو 

 (.  002: 0225وتوزيعها حسب ما يميل اليه المتعلم )عبيدات وأبو الصمد , 
 خطوات استراتيجية التعليم المتمايز 



 

 308  |مجلة مداد اآلداب 

 مادة رسوم االطفالباثر التعليم المتمايز في تحصيل طلبة قسم معلم الصف االول 

 

 يقوم التعليم المتمايز على مجموعة من الخطوات يمكن توضيحها باالتي: 
عية : وتكون من اجل تحديد مستوى المتعلمين,القدرات المعرفية .المرحلة االستطال0

 ,الخلفية االجتماعية والثقافية والمنزلية التي ينحدر من خاللها المتعلمين .
 .تحديد اهداف التعلم,حيث يجب ان تكون االهداف واضحة للمتعلمين .0
 .تصنيف المتعلمين الى مجموعات صغيرة وذلك في ضوء المشتركات التي2

 يمتلكونها .
 .اختيار المصادر المناسبة للتعلم لكل مجموعة من المجموعات التي تم تقسيمها 1
 .تنظيم بيئة العملية التعليمية بحيث تتالئم مع كل مجموعة تم تقسيمها .7
 .اختيار استراتيجية تدريسية مناسبة لكل مجموعة من المجموعات 2
 المجموعات ..تحديد االنشطة االجرائية لكل مجموعة من 5
 .وضع خطط تدريسية مناسبة في ضوء المعطيات السابقة .2
.تنفيذ الخطة التي وضعها الباحث في ضوء الخطوات السابقة جميعا,من اجل 2

 الوصول الى االهداف التي نسعى اليها من خالل استراتيجية التعليم المتمايز.
.التقويم:وهي اخر خطوة يقوم بها المدرس من اجل بيان مدى تحقيق المخرجات 02

 (. 172: 0222لالهداف التي نسعى اليها)عطية,
 ثانيا: الدراسات السابقة 

(اثر استراتيجية التعليم المتمايز في تحصيل مادة تاريخ 7102دراسة )العرداوي,    
 الحضارات القديمة لدى طالب الصف االول المتوسط

تسعى الدراسة الى التعرف على اثر استراتيجية التعليم المتمايز في تحصيل        
صول الى اهداف مادة التاريخ لدى عينة من طلبة الصف االول متوسط,ومن اجل الو 

البحث الحالي فقد استعمل الباحث المنهج التجريبي من خالل مجموعتين االولى 
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( طالب تم اختيارهم من 22( طالب ومجموعة ضابطة بلغت)22تجريبية بلغت)
متوسطة بغداد للبنين التابعة للمديرية العامة لتربية النجف,وقد حرت الباحث على 

مجموعة من المتغيرات)العمر جعل كال المجموعتين متكافئة في 
الزمني,الذكاء,المعرفة السابقة( ومن اجل جمع المعلومات حول مستوى تحصيل 
الطلبة فقد قام الباحثة باعداد اختبار تحصيلي في مادة التاريخ,وبعد ذلك تم تطبيق 

 التجربة على العينة وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالية :
م المتمايز على رفع تحصيل الطلبة في مادة التاريخ في .قدرة استراتيجية التعلي0

 المجموعة التجريبية 
.ان تدريس المادة باستراتيجية التعليم المتمايز يحول الطلبة الى محور اساسي في 0

 العملية التعليمية .
.افضلية استراتيجية التعليم المتمايز على الطرق التقليدية في رفع مستوى التحصيل 2

 الدراسي .
(: فاعلية التعليم المتمايز في تحصيل طالبات الصف 7171دراسة )خليل,    

 الثاني متوسط في مادة التربية الفنية
تسعى الدراسة الحالية الى بناء مجموعة من الخطط التدريسية وفقا الستراتيجية        

نة التعليم المتمايز ,فضال عن قياس فاعليته عن طريق تطبيق االستراتيجية على عي
من طالبات الصف الثاني متوسطة,وقد اعتمدت الدراسة الحالية على التصميم 
التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي ,وقد تم استخدام الخطط 
التدريسية وفق التعليم المتمايز من خالل استعمال استمارة تقويم االداء المهاري,وقد 

الوسائل االحصائية من اجل الوصول الى اهداف استعملت الباحثة مجموعة من 
الدراسة الحالية التي تمثلت في تفوق المجموعة التجريبية في االختبار البعدي,وذلك 
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لثبوت فاعلية استراتيجية التعليم المتمايز من يث التنظيم والتسلسل في تنظيم 
 الخطوات الدراسية لمادة التربية الفنية .

 سابقة التعليق على الدراسات ال
 وظف الباحث الدراسات السابقة في الجوانب التالية:

 بلورة مشكلة البحث واهميته .0
 تحديد المصطلحات .0
 تحديد بعض االطر النظرية المتعلقة بالدراسة الحالية  .2
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بالدراسات السابقة                       .1

 الفصل الثالث: اجراءات البحث
 البحث والتصميم التجريبي :أوال: منهج 

اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج شبة التجريبي من خالل مجموعة ضابطة        
وتجريبية لكون هذا المنهج مناسب الهداف البحث الحالي التي نسعى الى الوصول 
اليها.فبأستخدام هذا المنهج يمكن استخدام طريقتين للتدريس على مجموعتين االولى 

يتم تطبيق االستراتيجية الحديثة عليها واخرى ضابطة يتم تدريسها من خالل  تجريبية
طريقة تقليدية ثم بعد ذلك تجرى المقارنات بين كال المجموعتين في االختبار البعدي 

 للتحقق من المفاضلة بين المجموعتين .
 ثانيا: مجتمع البحث

لصف االول ممن يتلقون تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلبة قسم معلم ا   
 .0200-0200مادة رسوم االطفال للعام الدراسي 

 ثالثا: عينة البحث   
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اختار الباحث في الدراسة الحالية عينة من طلبة قسم معلم الصف االول ,فقد       
( طالب وطالبة ,وقد حرص الباحث على تقسيم العينة الى 22اختار الباحث عينة)

مجموعة االولى هي المجموعة التجريبية وهي التي سوف مجموعتين بشكل متساوي ,ال
تتلقى التدريس باستخدام استراتيجية التعليم المتمايز ,اما المجموعة الثانية فهي التي 

 تتلقى التعليم بالطرق التقليدية ,والجدول التالي يوضح ذلك : 
 (0الجدول)

 يبين إفراد العينة حسب مجموعتي البحث

 العدد الكلي المستقبلالمتغير  المجموعة

 22 التعليم المتمايز التجريبية

 22 المحاضرة الضابطة

 رابعا: تكافؤ مجموعتي البحث :
قبل ان يتم اجراء التجربة الحالية, هنالك مجموعة من المتغيرات التي يجب ان        

تكافئ بها المجموعتين التجريبية والضابطة بها لضمان السالمة الخارجية للتجربة 
الحالية,ويتم الحصول على هذه المتغيرات من عدة مصادر منها فيما يتعلق باالدبيات 

ا يتعلق بخبرة المدرسة وتجربته في العمل التعليمي,وقد والدراسات السابقة ومنها م
حرص الباحث على اجراء تكافؤ بين المجموعتين في مجموعة من المتغيرات وهي 
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فقرة  22العمر المقدر باالشهر,الذكاء من خالل اختبار اوتيس ليون المكون من )
 ا يلي: فقرة( وكم 02,باالضافة الى االختبار التحصيلي القبلي المكون من 

 .التكافؤ في العمر 0
استعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين من اجل بيان مدى التكافؤ بين      

 المجموعتين التجريبية والضابطة وكما يلي:  
 ( التكافؤ بين المجموعتين في العمر الزمني 0جدل) 

 العدد المجموعة
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

-ت–قيمة  مستوى  
 الداللة

 الحكم
 الجدولية المحسوبة

 07200 025725 22 التجريبية
07122 0720 2727 

غير 
 07522 022725 22 الضابطة دالة

  
من خالل الجدول السابق يتضح لنا ان القيمة المحسوبة كانت اصغر من       

القيمة الجدولية وهذا مؤشر على تكافؤ كال المجموعتين في العمر الزمني المقدر 
 باالشهر . 

 التكافؤ في اختبار الذكاء -7
( فقرة على المجموعتين,وقد استعمل 22طبق اختبار اوتيس ليون المكون من )

 بار التائي لعنتين مستقلتين على المجموعتين وكانت النتائج كما يلي: الباحث االخت
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 ( التكافؤ بين المجموعتين في اختبار الذكاء 2جدول) 

 العدد المجموعة
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

-ت–قيمة  مستوى  
 الداللة

 الحكم
 الجدولية المحسوبة

 07207 72722 22 التجريبية
27172 0720 2727 

غير 
 07200 72722 22 الضابطة دالة

من خالل ما سبق يتضح كون القيمة المحسوبة اصغر من القيمة الجدولية وهذا      
 مؤشر على كون كال المجموعتين متكافئة .  

 .التكافؤ في الخبرة السابقة 3  
استعمل الباحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين من اجل بيان التكافؤ بين كال      

( فقرة من نوع 02المجموعتين في االختبار التحصيلي القبلي,وقد تكون االختبار من )
 موضوعي .وكانت النتائج كما يلي: 

 ( التكافؤ بين المجموعتين في االختبار التحصيلي 1جدل) 

 العدد المجموعة
ط متوس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

-ت–قيمة  مستوى  
 الداللة

 الحكم
 الجدولية المحسوبة

 07022 2722 22 التجريبية
07025 0720 2727 

غير 
 07052 02702 22 الضابطة دالة

من خالل ما سبق يتضح للباحث ان كال المجموعتين متكافئة في االخبترا      
 التحصيلي القبلي لكون القيمة المحسوبة كانت اصغر من القيمة الجدولية 
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 الختبار التحصيلي :خامسا :ا
من اجل جمع البيانات والمعلومات الالزمة ,فقد قام الباحث باعداد اختبار      

( فقرة موضوعية 02االطفال,وقد تكون االختبار من )تحصيلي في مادة رسوم 
 االجابة والتي تشمل ثالث مستويات من هرم بلوم)التذكر,الفهم,التطبيق( .

 الخصائص السايكومترية لالختبار 
 صدق االختبار-0

يعد التحليل المنطقي في بدايات اعداد الفقرات االختبارية ام ضروري ومهم       
(. 050: 0220ثيل الفقرة للموضوع المراد قياسه)الكبيسي,كونه مؤشر على مدى تم

ومن اجل التحقق من الصدق المنطقي لفقرات االختبار التحصيلي فقد عرض 
االختبار على مجموعة من الخبراء والمحكمين من اجل اصدار حكم حول صالحية 

عليه لم %( كحد ادنى لقبول الفقرة و 22الفقرات وقد اعتمد الباحث على معيار اتفاق )
 تسقط أي فقرة من الفقرات .

 
 
 ثبات االختبار  -7

هنالك مجموعة من الطرق للتحقق من ثبات االختبار,وقد استعمل الباحث طريقة )الفا 
كرونباخ( من خالل تطبيق المعادلة الخاصة بهذه الطريقة على جميع الفقرات 

 (. 2725االختبارية,وقد وجد الباحث ان قيمة الثبات بلغت)

 سادسا: تطبيق التجربة النهائية :   
بعد ان تحقق من ان كال المجموعتين متكافئة ,وان االختبار التحصيلي يمتلك         

مجموعة من الخصائص السايكومترية المهمة ,فقد تم تطبيق التجربة النهائية على 
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ما المجموعتين ,حيث تم تدريس المجموعة التجريبية بطريقة التعليم المتمايز ,ا
 المجموعة الضابطة فقد استعمل معها طريقة المحاضرة .

 سابعا: االختبار البعدي : 
بعد انهاء التجربة النهائية وتطبيقها على المجموعتين,فقد تم تطبيق االختبار البعدي 

 من اجل بيان اثر االستراتيجية المستخدمة في التحصيل الدراسي للطلبة .
 ثامنا: الوســائل اإلحصائيــة :

( لمعالجة البينات Spss)استعمل الباحث الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية
 المتحصل عليها .

 الفصل الرابع : نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 اوال: نتائج البحث

للتحقق من فرضية البحث الحالي فقد استعمل الباحث االختبار التائي          
 وقد كانت النتائج كما يلي:  لعينتين مستقلتين

 
 ( المقارنة بين المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي 6جدول ) 

 العدد المجموعة
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

-ت–قيمة  مستوى  
 الداللة

 الحكم
 الجدولية المحسوبة

 27225 02702 22 التجريبية
 دالة 2727 0720 027022

 07207 02705 22 الضابطة
من خالل الجدول السابق يتضح لنا ان هنالك فروق ذات داللة احصائية بين       

المجموعتين التجريبية والضابطة لكون القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية 
( وهي اكبر من القيمة الجدولية البالغة 027022,حيث بلغت القيمة المحسوبة )
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مما يؤكد ان هنالك فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين وهي لصالح ( 0720)
 المجموعة ذات المتوسطة االكبر وهي المجموعة التجريبية .

والبد من االشارة الى ان نتائج الدراسة الحالية تتفق مع نتائج الدراسات السابقة التي 
 الدراسي لدى المتعلمين .اشارات الى اثر استراتيجية التعليم المتمايز في التحصيل 

ويرى الباحث ان استراتيجية التعليم المتماميز مناسبة لدى طلبة الجامعة كونها تتطلب 
وعي معرفي وثقافي ,فضال عن كونها تتطلب وسائل تعليمية ومساعدة على الوصول 

  الى اهدافها التي تسعى الى الوصول اليها
 االستنتاجات :

مايز اثر في تحصيل طلبة معلم الصف االول في مادة . الستراتيجية التعليم المت0
 رسوم االطفال .

. هنالك تفوق واضح الفراد المجموعة التجريبية على افراد المجموعة الضابطة في 0
 االختبار التحصيلي البعدي لمادة رسوم االطفال .

 التــوصيات :   
ية التعليم المتمايز ضرورة اجراء المزيد من الدراسات حول اثر او فاعلية استراتيج .0

 في مواد دراسية اخرى .
التأكيد على ضرورة استعمال طرق واستراتيجيات حديثة للمناهج الدراسية في  .0

 الجامعة .
اقامة الورش التدريبية للمدرسين من اجل تنمية الوعي لدى المدرسين حول  .2

 استراتيجيات التدريس المناسبة .
 المقترحات
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استراتيجية التعليم المتمايز في التحصيل الدراسي مادة ادب .اجراء دراسة بعنوان اثر 0
 وثقافة االطفال .

.اجراء دراسة بعنوان فاعلية استراتيجية التعليم المتمايز في التحصيل الدراسي لمادة 0
 الزخرفة .
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 المصادر 
 (, طرق واساليب تقويم وقياس تحصيل الطلبة , المجلة القطرية للتربية0222دسوقي ,كمال ) .0

 . 002والثقافة والعلوم , الدوحة , العدد 
(, قدرات التفكير االبتكاري والذكاء والتحصيل الدراسي في مرحلة 0220عيادة , احمد)   .0

 , القاهرة , مركز الكتاب للنشر مطابع امون .0التعليم االعدادي ,ط 
نعاء , دار ص 0(, الجودة الشاملة والجديد في التدريس , ط0222عطية , محسن علي )  .2

 للنشر والتوزيع , عمان , االردن  .
( , تنوع التدريس في الفصل , دليل المعلم لتحسين طرق 0222كوجك , كوثر بنت حسين)   .1

التعليم والتعلم في مدارس الوطن العربي , بيروت, لبنان , مكتب اليونسكو االقليمي للتربية في 
 الدول العربية .

استراتيجية التعليم المتمايز في تحصيل مادة تاريخ (اثر 0205العرداوي, علي عبد الوهاب) .7
 2, العدد 07الحضارات القديمة لدى طالب الصف االول المتوسط, مجلة جامعة بابل المجلد 

(: فاعلية التعليم المتمايز في تحصيل طالبات الصف الثاني متوسط 0202خليل,رغد سلمان,) .2
 .2, العدد 72االنسانية واالجتماعية, المجلد في مادة التربية الفنية, مجلة االستاذ للعلوم 

إبن منظور, أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم.لسان العرب. دار صادر, المجلد األول   .5
 والثالث, اعداد وتحقيق يوسف الخياط, ب ت.

, تحقيق : دمحم عبده ودمحم محمود الشقنقيطي,  0الجرجاني,عبد القاهرة , دالئل اإلعجاز , ط .2
 . 0222لمنار, مصر, مطبعة ا

عامر, رياض حامد يوسف , تطوير منهجيه لتقييم االثر البيئي بما يتالئم مع حاجة المجتمع   .2
 0222,) رسالة ماجستير غير منشورة( , كلية الدراسات العليا, جامعة النجاح الوطنية, نابلس , 

القرن الحادي , استرتيجيات التدريس في  0225عبيدات , ذو قان ,و ابو السميد سهيلة  .02
 , دار الفكر  0والعشرين , دليل المعلم والمشرف التربوي , ط 

, دار صنعاء للنشر  0, الجودة الشاملة والجديد في التدريس , ط0222عطية , محسن علي   .00
 والتوزيع , عمان , االردن  
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والتوزيع , ( المناهج الحديثة وطرائق التدريس. دار المداى للنشر  0222عطيه, محسن علي) .00
 عمان, االردن

 ,عالم الكتب , القاهرة.0( التعلم النشط والتدريس المتمايز. ط0205إيمان عبد العال)  .02

 


