
تخدام مدخل التدریس المتمایز في تدریس الریاضیات على تنمیة مـهارات التفكیر المتشــعب أثر اس
  االبتدائیة والمهـارات االجتماعیــة لدى تالمیذ المرحلة

  الملخص :

هــدفت الدراســة الحالیــة إلــى : تعــرف أثــر اســتخدام مــدخل التــدریس المتمــایز فــي تــدریس الریاضــیات 
علـى تنمیـة مهـارات التفكیـر المتشـعب والمهـارات االجتماعیــة لـدى تالمیـذ المرحلـة االبتدائیـة. وقـد أعـد الباحــث 

قیاًسا لنمط التعلم المفضل ودلیًال للمعلـم لتـدریس وحـدة " المجموعـات " المقـررة علـى تالمیـذ الصـف الخـامس م
ا للتفكیــر المتشــعب  االبتــدائي بالفصــل الدراســي األول وفــق مــدخل التــدریس المتمــایز . كمــا أعــد الباحــث اختبــارً

تلمیًذا من تالمیـذ الصـف الخـامس االبتـدائي  )٩٦ومقیاًسا للمهارات االجتماعیة  . وتكونت عینة الدراسة من (
) تلمیـــًذا، واآلخـــر ٤٨بمحافظـــة الفیـــوم وهـــم عبـــارة عـــن فصـــلین ، فصـــل كمجموعـــة تجریبیـــة وعـــدد تالمیـــذها (

) تلمیــًذا، تـــم تطبیــق مقیـــاس انمــاط الــتعلم علـــى المجموعــة التجریبیـــة ٤٨كمجموعــة ضــابطة وعـــدد تالمیــذها (
لوب الـتعلم لـدى التالمیـذ (التالمیـذ ذوي نمـط تعلـم سـمعي، والتالمیـذ ذوي والمجموعة الضابطة لتحدید نمط أسـ

ــا ثــم التــدریس  نمــط تعلــم بصــري، والتالمیــذ ذوي نمــط تعلــم الحركــي) ، وتــم تطبیــق أدوات الدراســة الحالیــة قبلیً
وفــــق  مــــدخل التــــدریس المتمــــایز لتالمیــــذ المجموعــــة التجریبیــــة فــــي حــــین درس تالمیــــذ المجموعــــة الضــــابطة 

ا.با   ألسالیب المعتادة، ثم تم تطبیق أدوات الدراسة بعدیً

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى : تفـــوق تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة علـــى تالمیـــذ المجموعـــة الضـــابطة فـــي 
التطبیق البعدي الختبار التفكیر المتشعب وكذلك لمقیاس المهـارات االجتماعیـة، كمـا توصـلت الدراسـة إلـى أن 

س المتمـایز جعلـت تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة ذوي نمـط تعلـم معـین یـؤدون بشـكل التدریس وفق مـدخل التـدری
أفضــل فــي التفكیــر المتشــعب والمهــارات االجتماعیــة مــن أقــرانهم فــي المجموعــة الضــابطة الــذین لــم یتلقــوا هــذا 

ا بــین متوســطات رتــب در  دریس . كمــا توصــلت الدراســة إلــى أنــه التوجـد فــروق دالــة إحصــائیً جــات النـوع مــن التــ
ـــتعلم (ســـمعي  حركـــى) فـــي التطبیـــق البعـــدي الختبـــار  –بصـــري  –تالمیـــذ المجموعـــة التجریبیـــة ذوي انمـــاط ال

التفكیر المتشعب وكذلك لمقیاس المهارات االجتماعیة، وقد أرجع الباحث ذلك إلى أن البرنـامج بمـا یحویـه مـن 
ت االجتماعیـــة لـــدى المجموعـــات أنشـــطة واســـتراتجیات تـــدریس ســـاعد علـــى تنمیـــة التفكیـــر المتشـــعب والمهـــارا

) بـین درجـات تالمیـذ ٠.٠١الثالث بشكل متكافئ  . كما توصلت إلـى وجـود ارتبـاط طـردي دال عنـد مسـتوى (
ـــــاس المهـــــارات  ـــــر المتشـــــعب ودرجـــــاتهم فـــــي مقی ــق البعـــــدي الختبـــــار التفكی المجموعـــــة التجریبیـــــة فـــــي التطبیـــ

استخدام مـدخل التـدریس المتمـایز وكـذلك اسـتخدام  االجتماعیة. وأوصت الدراسة بضروة تدریب المعلمین على
مجموعـــة مـــن األســـالیب التدریســـیة التـــى تســـاعد المـــتعلم علـــى اســـتخدام مهـــارات التفكیـــر المتشـــعب والمهـــارات 

  االجتماعیة.
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