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 مقدمة: 
في ظؿ عالـ سريع التغير، يتسـ بزيادة حجـ المعمومات والمعارؼ، يقاس فيو تقدـ األمـ 
بحجـ إنتاج المعرفة واستخداميا، وبتطويع إمكانات أفرادىا كؿ حسب قدراتو وميولو؛ ذلؾ يتطمب 

كب التغير والتقدـ العممي المتسارع، معمما  عمى وعي ودراية بإعداد وتكويف طالب متميز يوا
                  معمما  يؤدي دوره وفؽ حاجات ومتطمبات طالبو مرتكزا  عمى ميارات تدريس تتسـ 

 بالتميز واإلبداع.
وتواجو منظومة التعميـ تحديات كبيرة في ظؿ العولمة واالتصاالت والطفرة التكنولوجية 

كالت تركت انعكاساتيا عمى األنظمة التربوية التي المعاصرة، وما أفرزتو مف مواقؼ ومش
أضحى لزاما  عمييا أف ت عد اإلنساف ليعيش في القرف الحادي والعشريف، ويواجو مستقبال  مميئا  
بالتحديات والمحاذير، ويتكيؼ مع متطمبات ىذا القرف بإيجابياتو وسمبياتو.)جامعة الدوؿ العربية، 

 ـ( 2009، 7ص
برز عناصر المنظومة التعميمية، وىو الذي يعمـ النشء ويكونيـ ولما كاف المعمـ أ

باعتبارىـ الثروة البشرية المستقبمية لألمة، كاف مف الضروري التعرؼ عمى مستوى أدائو والعمؿ 
عمى رفع مستواه في ضوء معايير محددة حيث أف االرتقاء بأداء المعمـ وتنميتو مينيا  أصبح 

 وتحقيؽ شروط النيضة.  مسألة حيوية لتطوير التعميـ
إف الحاجة إلى تحقيؽ التميز في العممية التعميمية  قد اصبحت أمرا  ضروريا  إذا ما أردنا 
جودة التعميـ، وذلؾ يتطمب تمتع المعمـ بميارات التدريس التي تسيـ في تحقيؽ ذلؾ، ومف أىميا 

 التدريس المتمايز.
التعمـ لجميع الطالب بغض النظر عف ويقـو المبدأ الرئيس لمتدريس المتمايز عمى أف 

مستوى مياراتيـ أو خمفياتيـ، ويفترض أف كؿ غرفة صؼ تحوي طالبا  مختمفيف في قدراتيـ 
األكاديمية، وشخصياتيـ، وأنماط تعمميـ، واىتماماتيـ، وتجاربيـ، ومستوى الدافعية لمتعمـ لدييـ. 

 (3)محمد القرني، رابط
( أف المتعمميف (Levy, Holli M. Clearing House. 2008ويضيؼ كؿ مف

يدخموف الفصوؿ الدراسية بقدرات مختمفة، وعمى المعمميف استخداـ استراتيجيات التدريس المتباينة 
لتمبية احتياجات جميع المتعمميف ومساعدتيـ لموصوؿ إلى المعايير المطموبة، ويتـ ذلؾ مف 

دمة، وتقديـ فرصا  متنوعة لكي يختار خالؿ ممايزة األىداؼ، والمحتوى، ووسائؿ التقويـ المستخ
 المتعمموف ما يناسبيـ لموصوؿ بيـ إلى أقصى حد ممكف مف التعمـ.

ويرى أيضا  أف ىناؾ طالبا  يقرأوف ويكتبوف جيدا  أعمى مف مستوى زمالئيـ؛ في الصؼ 
ؿ فال نقيدىـ عمى حدود المناىج والمعايير حتى يمكنيـ الذىاب إلى أبعد مف ذلؾ، وفي المقاب

الطالب الذيف ىـ أقؿ بكثير مف مستوى الصؼ فإنيـ يحتاجوف كمية صغيرة مف المحتوى كي 
 يناسب تعمميـ. 
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وت عد الفروؽ الفردية ظاىرة عامة موجودة لدى جميع الكائنات الحية، وأف أفراد النوع 
ستويات الواحد يختمفوف في قدراتيـ عمى التعمـ وحؿ المشكالت، كما يختمفوف في انفعاالتيـ، وم

النشاط العاـ ودوافع سموكيـ، حتى أف الفروؽ موجودة بيف األطفاؿ الذيف ينشأوف في بيئة أسرية 
واحدة، حيث تتمايز مواىبيـ وعاداتيـ مع النمو في مراحؿ العمر المختمفة.)أحمد الزعبي، 

 ـ(2007، 217ص
واالستيعاب  ويأتي التالميذ مف بيئات مختمفة ويختمؼ كؿ تمميذ عف اآلخر في التحصيؿ

والتوافؽ لذا يترتب عمى المعمـ تكييؼ مادة التعمـ وطرائؽ التدريس بما يتناسب وقدرات تالميذه 
وخمفياتيـ الثقافية واالجتماعية، وأف يضع أنشطة صفية وال صفية تتناسب واختالؼ التالميذ 

 سبة.وقدراتيـ العقمية والتحصيمية، ويستخدـ طرؽ واستراتيجيات تدريس متنوعة ومنا
وبناء  عميو نحف في حاجة إلى تدريس متمايز يسمح بالتنوع في المحتوى دوف إغفاؿ 
المنيج الذي يحؽ لجميع التالميذ؛ أي أننا في حاجة لمعالجة األنشطة التي تقدـ لمتالميذ وتنويع 

 االستراتيجيات والطرؽ وممايزة البيئة الصفية فالطالب جميعا  ال يتعمموف بنفس الطريقة.
التقدـ التقني اليائؿ وارتباط المتعمميف بوسائؿ التكنولوجيا المختمفة واستخداميا في  ومع

جميع مجاالت حياتيـ سواء داخؿ المدرسة أـ خارجيا لمحصوؿ عمى المعمومات، مما خمؽ نوعا  
مف التفاوت في الخمفية المعرفية لمطالب، باإلضافة الختالؼ االىتمامات، والقدرات، والدوافع؛  

ا يدعو المعمـ إلى محاولة مواجية الفروؽ والوصوؿ بالتالميذ إلى أقصى حد ممكف مف مم
التعمـ، وذلؾ يتطمب تقديـ تدريس متمايز يعتمد عمى ضرورة قياـ المعمـ بمعرفة خصائص 
وقدرات كؿ طالب عمى حده، وعمى قدرة المعمـ عمى معرفة استراتيجيات مالئمة لتدريس كؿ 

 ة واحدة لمتدريس.تمميذ فميس ىناؾ طريق
وي عد المعمـ عنصرا  أساسيا  وميما  في العممية التعميمية، وتمعب الخصائص المعرفية 
واالنفعالية التي يتميز بيا، وكذلؾ الميارات التدريسية التي يمتمكيا دورا  بارزا  في جودة وفعالية 

تي تؤثر بشكؿ أو بآخر في العممية التعميمية باعتبارىا تشكؿ أحد المدخالت التربوية الميمة ال
الناتج التحصيمي عمى كؿ المستويات، والمعمـ الناجح ىو ذلؾ المعمـ القادر عمى أداء دوره بكؿ 
فعالية واقتدار، وىو المعمـ الذي يكرس جيوده في سبيؿ إيجاد فرص تعميمية أكثر مالئمة 

 ـ(  2008، 5لطالبو.)طارؽ عامر، وربيع محمد، ص
لو دور كبير في تحقيؽ جودة التعميـ؛ فيو المحور الرئيس الذي  ومعمـ المغة العربية

يسيـ في تنمية ميارات المغة لدى التالميذ التي ىي أساس لمفيـ واالستيعاب ليس في المغة 
نما في بقية المواد الدراسية.  العربية فقط وا 
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 وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى أىمية استخدام التدريس المتمايز
وفاعميتو في تدريس  معظم المواد الدراسية بصفة عامة، وفي تدريس المغة العربية بصفة 

 خاصة ومن ىذه الدراسات في مجال المغة العربية ما يمي:
ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ 2014دراسة ميا نصر )

دى تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي في مقرر المغة المتمايز في تنمية مياراتي القراءة والكتابة ل
العربية، وأثبتت نتائج الدراسة فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية مياراتي 

 القراءة والكتابة لدى التالميذ.
ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى فعالية برنامج لمتعميـ المتمايز 2015ودراسة وليد خميفة)

تحسيف االندماج في تعمـ القراءة والفيـ القرائي المعرفي وما وراء المعرفي لدى  المحوسب في
التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ، وأثبتت نتائج الدراسة فعالية التعميـ المتمايز المحوسب 

 في تحسيف االندماج في تعمـ القراءة والفيـ القرائي المعرفي وما وراء المعرفي لدى التالميذ.
ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى فعالية برنامج قائـ عمى 2017دراسة مرواف السماف )و 

مدخؿ التدريس المتمايز لتنمية ميارات القراءة المكثفة والكتابة التفسيرية لدى تالميذ المرحمة 
اإلعدادية، وأثبتت النتائج عمى فعالية البرنامج القائـ عمى مدخؿ التدريس المتمايز في تنمية 

 ت القراءة المكثفة والكتابة التفسيرية لدى التالميذ.ميارا
ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى أثر استراتيجية التعميـ 2017ودراسة موسى القرني )

المتمايز عمى التحصيؿ الدراسي في مقرر لغتي لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، 
تمايز عمى التحصيؿ الدراسي في وتوصمت الدراسة إلى فعالية استخداـ استراتيجية التعميـ الم

 مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ.
ـ(، وىدفت التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ 2018ودراسة وائؿ سويفي )

المتمايز لتدريس القراءة في تنمية المفردات واالستيعاب القرائي لدى تالميذ الصؼ الثالث 
لنتائج فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز لتدريس االبتدائي متبايني التحصيؿ، وأثبتت ا

 القراءة في تنمية المفردات واالستيعاب القرائي لدى التالميذ متبايني التحصيؿ.
أما الدراسات التي تناولت التدريس المتمايز في التخصصات األخرى منيا عمى سبيل 

 المثال ال الحصر ما يمي:
(، التي ىدفت إلى اكتشاؼ وتنفيذ استراتيجيات Kondor, Ann Hyde, 2007دراسة )

تدريس متعددة لمتمايز مف شأنيا أف تشرؾ وتحفز المتعمميف، حيث أف حجـ واحد ال يناسب 
        الجميع، وأثبتت نتائج الدراسة أف استخداـ استراتيجيات تدريس متنوعة ساىـ في إشراؾ

 المتعمميف وتحفيزىـ. 
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ـ(، وىدفت التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجية التعميـ 2012ودراسة معيض الحميسي)
المتمايز عمى التحصيؿ الدراسي في مقرر المغة اإلنجميزية لدى تالميذ الصؼ السادس 
االبتدائي، وأثبتت النتائج فعالية استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز وتفوقيا عمى الطريقة 

 تطبيؽ( لدى التالميذ. –فيـ  -ث) تذكرالتقميدية في التحصيؿ بمستوياتو الثال
(، التي 2013) Sallie, April P, Sanders, Carrie, A Gentry, Rubenودراسة 

ىدفت إلى تقديـ استراتيجيات تعميمية متمايزة لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة وأنماط التعمـ 
فة، ويمكف لممعمميف المختمفة، حيث يدخؿ الطالب الفصوؿ بقدرات وشخصيات وأنماط تعمـ مختم

تمبية تمؾ االحتياجات والوصوؿ بالطالب إلى أقصى حد ممكف لمتعمـ مف خالؿ استخداميـ 
 الستراتيجيات التدريس المتمايز.

ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى أثر استخداـ التدريس المتمايز 2014ودراسة مروة الباز)
مة االبتدائية متبايني التحصيؿ في في تنمية التحصيؿ وبعض عادات العقؿ لدى تالميذ المرح

، وأثبتت النتائج فعالية استخداـ التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ وبعض عادات  مادة العمـو
 العقؿ لدى التالميذ متبايني التحصيؿ

ـ(، وىدفت التعرؼ أثر استخداـ استراتيجية التدريس 2015ودراسة فايز الميداوي)
مقرر األحياء لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي، وأثبتت النتائج المتمايز في تنمية التحصيؿ ل

فعالية استخداـ التدريس المتمايز في التحصيؿ المعرفي عند مستوى التحميؿ والتركيب والتقويـ، 
 والتحصيؿ بجميع مستوياتو. 

لياـ فارس) ـ(، وىدفت التعرؼ عمى أثر برنامج تدريبي 2015ودراسة ميعاد السراي، وا 
استراتيجيات التعميـ المتمايز لمطمبة المطبقيف في تحصيميـ بمادة التربية العممية  قائـ عمى

واتجاىاتيف نحو مينة الرياضيات، وأسفرت نتائج الدراسة فعالية البرنامج القائـ عمى استراتيجيات 
 التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ والوعي لدى الطالبات عينة الدراسة.

ـ(، وىدفت التعرؼ عمى فاعمية التدريس المتمايز في تنمية 2016ودراسة ألفت شقير )
المعرفة العممية بقضية التغيرات المناخية والسموؾ المسئوؿ واالتجاه نحو الحفاظ عمى البيئة لدى 
الطالبات المعممات بكمية التربية، وأسفرت نتائج الدراسة فاعمية التدريس المتمايز في تنمية 

مستوى التذكر والفيـ والتطبيؽ، وتنمية االتجاه معرفيا  ومياريا  وعمميا  لدى  المعرفة العممية عند 
الطالبات عينة الدراسة، كما أنو أدى إلى مساعدة الطالبات المعممات عمى حؿ المشكالت 

كسابيف ميارات االستقصاء والعمؿ الجماعي والتصنيؼ.  وا 
ية تدريس العمـو باستخداـ ـ(، وىدفت التعرؼ عمى فاعم2016ودراسة أماني  حسنيف )

التعميـ المتمايز في تنمية التحصيؿ وميارات اإلبداع والتفكير الناقد والتواصؿ لدى تمميذات 
الصؼ الرابع االبتدائي، وأثبتت النتائج فاعمية التعميـ المتمايز في تنمية التحصيؿ وميارات 

 سة.اإلبداع والتفكير الناقد والتواصؿ لدى التمميذات عينة الدرا
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(، وىدفت التعرؼ عمى أثر التدريس المتمايز في 2016) Bal, Aylen Pinarودراسة 
مجاؿ تعميـ الجبر عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 
أف استخداـ التدريس المتمايز يزيد مف نجاح التالميذ، حيث أظير التالميذ تطورات إيجابية  في 

 التحصيؿ.اإلدراؾ و 
ـ(، وىدفت التعرؼ عمى أثر استراتيجية التدريس المتمايز في 2016دراسة مي السبيؿ )

تنمية التحصيؿ والتفكير التأممي في مادة العمـو لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي، وأثبتت 
طالبات النتائج فعالية استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ والتفكير التأممي لدى ال

 عينة الدراسة.
ـ(، وىدفت التعرؼ عمى أثر استعماؿ استراتيجية التعميـ 2017ودراسة سياد الخفاجي )

المتمايز في تحصيؿ تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات واستبقائيا، 
              وتوصمت النتائج إلى أف التعميـ المتمايز لو أثر فعاؿ عمى تحصيؿ التالميذ واستبقاء 

 المعمومات لدييـ.
ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى أثر استخداـ التدريس المتمايز 2016ودراسة إيماف رشواف)

في تدريس االقتصاد المنزلي عمى تنمية بعض ميارات العمؿ الجماعي والتفكير اإليجابي لدى 
اـ التدريس المتمايز في تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي، وأثبتت نتائج الدراسة فعالية استخد

 تنمية ميارات العمؿ الجماعي والتفكير اإليجابي لدى التمميذات عينة الدراسة.
ـ(، وىدفت التعرؼ عمى فعالية برنامج مقترح إلعداد معممي 2017ودراسة سوزاف السيد )

كسابيـ بعض ميارات إدارة  العمـو قائـ عمى مدخؿ التدريس المتمايز في تنمية تحصيميـ وا 
لتمايز بيف الطالب أثناء تدريس المادة، وأثبتت النتائج ارتفاع معدؿ التحصيؿ عند مستوى ا

التذكر والفيـ والتطبيؽ لدى عينة الدراسة وتنمية مستوياتيـ المعرفية وتحصيميـ لممعمومات 
كسابيـ ميارات إدارة التمايز.  والمفاىيـ والحقائؽ، وا 

تعميـ المتمايز في تدريس الدراسات ـ(، فاعمية ال2017ودراسة شريياف نعمة )
االجتماعية عمى تنمية بعض ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، 

 وأثبتت النتائج فاعمية التعميـ المتمايز في تنمية ميارات التفكير التأممي لدى التالميذ. 
ظيؼ التعميـ المتمايز ـ(، وىدفت التعرؼ عمى تو 2017ودراسة مرفت آدـ، ورشا محمد )

مف خالؿ الكتاب اإللكتروني في تدريس اليندسة لتنمية المستويات التحصيمية العميا وميارات 
التواصؿ الرياضي والفيـ العميؽ لدى طالب الصؼ الثاني اإلعدادي، وأثبتت النتائج عمى فعالية 

تواصؿ الرياضي والفيـ العميؽ التعميـ المتمايز في تنمية المستويات التحصيمية العميا وميارات ال
 لدى الطالب.
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ـ(، وىدفت التعرؼ عمى أثر استخداـ 2017ودراسة يحيي العمي، وعبد اهلل المحرزي )
استراتيجية التعميـ المتمايز في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ ومفيـو الذات لدى طمبة 

تخداـ استراتيجية التعميـ المرحمة األساسية بمحافظة حجة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف اس
 المتمايز لو أثر فعاؿ عمى تحصيؿ الطالب وتحقيؽ مفيـو الذات لدييـ.

ـ(، وىدفت التعرؼ عمى أثر استخداـ مدخؿ التدريس 2018ودراسة أحمد خطاب )
المتمايز في تدريس الرياضيات عمى تنمية ميارات التفكير المتشعب والميارات الحياتية لدى 

االبتدائية، وأثبتت نتائج الدراسة فعالية مدخؿ التدريس المتمايز في تنمية ميارات تالميذ المرحمة 
 التفكير المتشعب، وتنمية الميارات الحياتية لدى التالميذ.

ـ(، وىدفت التعرؼ عمى أثر استراتيجية التعميـ المتمايز 2018ودراسة مشاعؿ الغامدي )
ي لدى تمميذات الصؼ السادس االبتدائي، في تدريس الرياضيات عمى تنمية التحصيؿ المعرف

                وأثبتت النتائج فعالية استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية التحصيؿ المعرفي لدى التمميذات
 عينة البحث.

ـ(، وىدفت التعرؼ عمى. أثر برنامج قائـ عمى التدريس 2018ودراسة انتصار المقرف ) 
العممي لطالبات برنامج معممة الصفوؼ األولية في جامعة األميرة المتمايز في زيادة التحصيؿ 

نورة بنت عبد الرحمف، وأثبتت النتائج فعالية البرنامج القائـ عمى التدريس المتمايز في تنمية 
 التحصيؿ العممي عند مستوى التذكر والتطبيؽ والتفكير لدى الطالبات عينة الدراسة.

فت التعرؼ عمى أثر استراتيجية التعميـ المتمايز في ـ(، وىد2018ودراسة لطفية قمرة )
تنمية التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي لمقرر التوحيد لدى طالبا الصؼ األوؿ الثانوي، وأثبتت 
            نتائج الدراسة فعالية استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية التفكير التأممي والتحصيؿ الدراسي

 لدى الطالبات.
ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى فاعمية استعماؿ التعميـ المتمايز 2018دراسة نغـ خماس)و 

في تحصيؿ مادة التاريخ لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي، وأثبتت نتائج الدراسة فاعمية 
استخداـ التدريس المتمايز في التحصيؿ، وفاعميتو في تحقيؽ الثقة بالنفس واالعتماد عمى الذات 

 يذ. باإلضافة إلى سيولة استعمالو بصورة تطبيقية.لدى التالم
وألىمية التدريس المتمايز نجد أن ىناك دراسات اىتمت بتنمية الوعي باستراتيجياتو 

 ومن ىذه الدراسات:
ـ(، وىدفت التعرؼ عمى فاعمية استخداـ برنامج تدريبي قائـ 2018دراسة سارة العتيبي )

ستراتيجيات التدريس المتمايز لدى أعضاء ىيئة تدريس عمى التعمـ الذاتي في تنمية الوعي با
المناىج وطرائؽ تدريس العمـو بالجامعات السعودية، وأثبتت النتائج فاعمية البرنامج في تنمية 

 الوعي باستراتيجيات التدريس المتمايز.
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مما سبؽ ومف خالؿ نتائج الدراسات السابؽ تتضح أىمية التدريس المتمايز وفاعمية 
و في جميع المرحؿ التعميمية ولجميع التخصصات الدراسية، ولجميع الفئات سواء استخدام

العادييف أو الموىوبيف أو ذوي التحصيؿ المنخفض أو ذوي صعوبات التعمـ؛ حيث يعمؿ عمى 
كساب المفاىيـ، وتنمية  تنمية التحصيؿ والميارات العممية، وبقاء أثر التعمـ، والفيـ العميؽ، وا 

، والتفكير التأممي، والتفكير اإلبداعي، واكتساب ميارات االستقصاء، والتصنيؼ، التفكير الناقد
وحؿ المشكالت، واالعتماد عمى الذات، وتنمية ميارات العمؿ الجماعي، والتفكير اإليجابي، 
وتنمية الميوؿ واالتجاىات، وتنمية عادات العقؿ، وتنمية ميارات التواصؿ، وزيادة مشاركة 

 ىـالتالميذ وتحفيز 
لذا اىتـ البحث الحالي بالتعرؼ عمى مدى امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة 
اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز؛ حيث يظير جميا  التبايف في القدرات والميوؿ واالتجاىات 
وأنماط التعمـ لدى تالميذ تمؾ المرحمة خاصة مع تقدـ وسائؿ االتصاؿ وتعدد مصادر التعمـ 

ة سواء داخؿ المدرسة أـ خارجيا، مما زاد الفجوة في تمؾ القدرات حيث يأتي التالميذ المختمف
ولدييـ تبايف في المعارؼ والخبرات مما يستمـز أف يمايز المعمـ فيما يقدمو لمتالميذ سواء في 
األىداؼ أو المحتوى أو البيئة الصفية وينوع في أساليب ووسائؿ التقويـ، وذلؾ مف أجؿ الوصوؿ 

 لتالميذ إلى أقصى حد ممكف مف التعمـ.با
 مشكمة البحث:

إف القرف الحادي والعشريف أدى إلى وجود مجموعة مف التغيرات والتطورات التي غيرت 
وبدلت كثيرا  مف المفاىيـ والبنى االجتماعية التي استقرت في األذىاف لسنوات طويمة، كما أثرت 

غير في أىداؼ التعميـ، ووظائفو، حيث فرضت بشكؿ كبير عمى التعميـ، ونتج عف ذلؾ حدوث ت
 مسئوليات وأدوارا  جديدة عميو.

ـ(، إلى وجود فجوة واسعة بيف 2009، 9-8وتشير تقارير )جامعة الدوؿ العربية، ص
خصائص وميارات المعمـ الذي  تتطمبو ظروؼ عصر المعمومات والمعرفة الراىف، وخصائص 

شارة إلى أنو قد آف األواف لالىتماـ بدور المعمـ ورفع المعمـ الحالي، ومف الضروري والممح اإل
دارة الفصؿ والتقويـ، وكافة الجوانب المينية في  مستواه في مجاالت التخطيط والتدريس والتعمـ وا 

 عممية التعميـ.
ذلؾ مما أدى إلى تزايد الحاجة إلى تطوير أداء المعمـ حتى يستطيع مواكبة مثؿ ىذه 

يحتاج ذلؾ إلى وجود مجموعة مف الدعائـ التي تساعد عمى احتواء التغيرات والتحديات، و 
التحديات التي يفرضيا المجتمع، ومف ذلؾ التأكيد عمى التميز في العممية التعميمية مف خالؿ 
أداء المعمـ واستخدامو لميارات التدريس المتمايز الذي يركز عمى جعؿ البيئة الصفية جاذبة بما 
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تدريس مالئمة لمموقؼ التدريسي، وما يقدمو مف أنشطة مرتبطة  يستخدمو مف استراتيجيات
بالمحتوى التعميمي والمعد وفقا  لحاجات وقدرات ومتطمبات الطالب وذلؾ مف خالؿ استغالؿ 

 مصادر التعمـ المختمفة.
ـ( أف التميز في التدريس ىو السعي إلى ابتكار 2009، 61ويرى )سمير القطب، ص

ؼ القدرات العقمية لمطالب وتناسب كؿ أنواع الذكاءات، وتخاطب كؿ أساليب تدريس تراعي مختم
حواس الطالب وعواطفو بالصورة والرمز والعبارة، وبالرياضة، والموسيقى، وباإلثارة والدعابة، 
وبالمرح واألنشطة، بالمكتبة والمعمؿ؛ حيث تستغؿ كؿ موارد المعرفة مف كتب وموسوعات 

نترنت وكؿ تقنيات ا  لتعمـ الحديثة.  وكمبيوتر وا 
ومف آليات تحقيؽ التعميـ المتميز في القرف الحادي والعشريف تحسيف البيئة التعميمية، 
وتطوير وتنمية قدرات المعمميف، ودعـ وتطوير المناىج الدراسية لتساعد الطالب عمى تنمية 

، 381-378قدراتيـ كالقدرة عمى التفكير اإلبداعي، وحؿ المشكالت.)رضا المميجي، ص
 ـ(2011

وي الحظ أف ىناؾ ضعفا  في استخداـ المعمـ بصفة عامة ومعمـ المغة العربية بصفة 
 خاصة لميارات التدريس المتمايز ويتضح ذلؾ مف خالؿ ما أثبتتو الدراسات السابقة ومنيا:

( وىدفت التعرؼ عمى مدى استخداـ المعمميف 1996) Renick, Patricia,Rدراسة 
لمتمايز في الفصوؿ الدراسية، ومدى معرفتيـ بالعوامؿ التي تدعـ أو الستراتيجيات التدريس ا

تعرقؿ استخداميـ ليا، واستندت الدراسة إلى المقابالت شبو المنتظمة لمعرفة كيؼ عرؼ 
المتعمموف احتياجات التالميذ الفردية، وما ىي استراتيجيات التي استخدموىا لكي توفر مستويات 

ـ التي تمقونيا ليذه االستراتيجيات المختمفة، وبينت النتائج نقص قدرات مختمفة، وما نوع الدع
 الدعـ الموجو ليـ  مف قبؿ المربيف ونظرائيـ المعمميف.

ـ(، والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى استجابة معممي 2013ودراسة فريد الغامدي )
لدراسي في ضوء التربية اإلسالمية في المرحمة االبتدائية  الحتياجات جميع تالميذ الصؼ ا

ميارات التدريس المتمايز، وتوصمت الدراسة إلى أف نسبة أداء معممي التربية اإلسالمية بالمرحمة 
 االبتدائية لميارات التدريس المتمايز ككؿ جاءت منخفضة جدا .

ـ(، والتي ىدفت إلى تحديد درجة ممارسة معممي العمـو 2015ودراسة سمر حاكمي )
المذتيـ أثناء التدريس الصفي، وأسفرت النتائج أف درجة ممارسة معممي لمتعميـ المتمايز لدى ت

العمـو لمتعميـ المتمايز لدى تالمذتيـ أثناء التدريس الصفي جاءت بدرجة قميمة جدا ، وأوصت 
الدراسة بضرورة إعداد دورات لممشرفيف التربوييف ومعممي العمـو تيتـ بزيادة الوعي بأىمية التعميـ 

 ية تنفيذه وبناء مناىج تراعي االختالفات بيف التالميذ.المتمايز وآل
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ـ(، والتي ىدفت التعرؼ عمى مدى امتالؾ معممي التربية 2015ودراسة أحمد الربيعي)
اإلسالمية لممرحمة األساسية العميا لميارات التدريس المتمايز في لواء المزار الجنوبي مف وجية 

أف درجة امتالؾ المعمميف لميارات التدريس المتمايز نظرىـ، وتوصمت الدراسة إلى نتائج أىميا 
 0.05جاءت بنسب متفاوتة بيف مرتفع ومتوسط، وأف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيا  عند مستوى 

 تبعا  لمتغير الخبرة التدريسية وذلؾ لصالح الخبرة األكثر.  
راتيجية ـ(، والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى واقع استخداـ است2017ودراسة خالد الحربي )

التعميـ المتمايز بمعيد تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا مف وجية نظر أعضاء ىيئة 
التدريس، وتوصمت الدراسة إلى أف واقع استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز بمعيد تعميـ المغة 

 العربية لغير الناطقيف جاء بدرجة متوسطة.
صفة عامة ومعممي المغة العربية بصفة خاصة يتضح مما سبؽ أف استخداـ المعمميف ب

لمتدريس المتمايز جاء بنسب منخفضة جدا  في بعض الدراسات ونسب قميمة أو متوسطة  في 
البعض اآلخر، مع عدـ وجود الدعـ الكافي لمساندة المعمميف في استخداميـ لمتدريس  المتمايز، 

 باإلضافة إلى عدـ وعي البعض منيـ بأىمية استخدامو.
أيضا  مف خالؿ زيارة الباحثة لممدارس اإلعدادية بمحافظة سوىاج والتعرؼ عمى أىـ و 

المشكالت التي تعترض تحقيؽ مخرجات تعميمية جيدة، وكاف مف أبرزىا ضعؼ أداء معمـ المغة 
العربية حيث الحظت الباحثة اعتماد المدرسيف عمى التمقيف واإللقاء دوف االعتماد عمى 

يثة، وعدـ مشاركة التالميذ، وكذلؾ التعامؿ معيـ داخؿ الفصؿ كأنيـ االستراتيجيات الحد
متساووف في القدرات، حيث ال يوجد تنوع في األسئمة الموجية، وال تستخدـ وسائؿ تعميمية، وال 
توجد أنشطة تعميمية متنوعة، فضال  عف وجود إىماؿ تاـ في توظيؼ التكنولوجيا في تدريس 

باحثة إلى الرغبة في التعرؼ عمى مدى امتالؾ معممي المغة العربية المغة العربية، مما دعا ال
 بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز.

ولما كاف واقع التدريس في الصؼ يقدـ لجميع التالميذ دوف مراعاة ما بينيـ مف فروؽ، 
مياـ وأساليب  وينتظر منيـ تحقيؽ ناتج تعميمي واحد، فيذا ال يتـ إال مف خالؿ تدريس يقدـ

متنوعة، مف خالؿ ممايزة األىداؼ، والمحتوى، والبيئة الصفية، ووسائؿ التقويـ حسب احتياجات 
 وقدرات التالميذ، وذلؾ ال يأتي إال مف خالؿ معمـ يمتمؾ ميارات التدريس المتمايز.

لذا كان ىدف البحث الحالي محاولة التعرف عمى مدى امتالك معممي المغة العربية 
      رحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز، وتحددت مشكمة البحث في اإلجابة عن بالم

 األسئمة التالية:



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ما ميارات التدريس المتمايز الالزمة لمعممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية؟ -1
 ما واقع امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة سوىاج لميارات التدريس -2

 المتمايز مف وجية نظرىـ؟
ىؿ تختمؼ درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز  -3

 وفقا  لنوع المدرسة )معتمدة أو غير معتمدة(؟
ىؿ تختمؼ درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز  -4

 التدريبية؟ وفقا  لعدد الدورات
ىؿ تختمؼ درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز  -5

 وفقا  لعدد سنوات الخبرة؟
 أىداف البحث:

 ىدف البحث الحالي التعرف عمى:
 ميارات التدريس المتمايز الالزمة لمعممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية. -1
لمغة العربية بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة سوىاج لميارات التدريس واقع امتالؾ معممي ا -2

 المتمايز مف وجية نظرىـ.
درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز وفقا  لنوع  -3

 .المدرسة )معتمدة أو غير معتمدة(
لميارات التدريس المتمايز وفقا  لعدد درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية  -4

 الدورات التدريبية الحاصؿ عمييا.
درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز وفقا  لعدد  -5

 سنوات الخبرة.
 حدود البحث:

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
اإلعدادية بمحافظة سوىاج في المدارس المعتمدة  عينة مف معممي المغة العربية بالمرحمة -1

 وغير المعتمدة.
درجة استخداـ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز في  -2

 التدريس مف وجية نظرىـ.
درجة امتالؾ معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز وفقا  لعدد  -3

 ت التدريبية الحاصؿ عمييا، وعدد سنوات الخبرة.الدورا
 ـ.2017/2018الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ  -4
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 أىمية البحث:
 تمثمت أىمية البحث في أنو:

يساعد عمى إطالع المسؤوليف عف العممية التعميمية عمى واقع استخداـ معممي المغة العربية  -1
 بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز.

فيد المختصيف والقائميف عمى إعداد وتطوير المناىج في تضميف المقررات الدراسية قد ي -2
أي تقديـ أىداؼ متمايزة، ومحتوى متمايز، وأنشطة متمايزة، ووسائؿ تقويـ  -ميارات التمايز

 متمايزة.
يواكب التوجيات الحديثة في التعميـ والتي تركز عمى أىمية امتالؾ المعمميف لميارات  -3

 لمتمايز.التدريس ا
 مصطمحات البحث:

 التدريس المتمايز:
يقصد بو ذلؾ النوع مف التدريس الذي يقدـ فيو المعمـ مخرجات تعمـ متنوعة يحتاج 
تحقيقيا إلى تنوع المياـ واألنشطة التي يكمؼ بيا التالميذ، وتنوع استراتيجيات التدريس ومصادر 

قدراتيـ واستعداداتيـ وحاجاتيـ، مف أجؿ التعمـ، وأيضا التنوع في أساليب التقويـ، وذلؾ حسب 
 الوصوؿ بجميع التالميذ إلى اقصى حد ممكف مف التعمـ.

ويقصد بو أيضا : ذلؾ النوع مف التدريس الذي ييدؼ إلى رفع مستوى جميع التالميذ، 
وليس التالميذ الذيف يواجيوف مشكالت في التحصيؿ، ويأخذ في االعتبار خصائص التالميذ 

ابقة، وأنو طريقة لتقديـ بيئة تعميمية مناسبة لجميع التالميذ تيدؼ إلى زيادة إمكانات وخبراتيـ الس
 وقدرات التالميذ.

وىنا يتم تقديم ىدف واحد يستمزم تقديم أنشطة وميام واستراتيجيات تدريس متنوعة 
 لموصول لناتج تعممي واحد أي الوصول بجميع التالميذ إلى أقصى حد ممكن من التعمم. 

 ت السير في البحث:خطوا
 سار البحث الحالي وفقا  لمخطوات التالية:

إعػػداد قائمػػة بميػػارات التػػدريس المتمػػايز الالزمػػة لمعممػػي المغػػة العربيػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ: إعػػداد قائمػػة بميػػارات التػػدريس المتمػػايز الالزمػػة لمعممػػي المغػػة العربيػػة وذلػػؾ مػػف خػػالؿ:    -11
 مراجعة البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت التدريس المتمايز.مراجعة البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التي تناولت التدريس المتمايز.

مغة العربيػة بالمرحمػة اإلعداديػة لميػارات مغة العربيػة بالمرحمػة اإلعداديػة لميػارات إعداد استبانة لمتعرؼ عمى مدى امتالؾ معممي الإعداد استبانة لمتعرؼ عمى مدى امتالؾ معممي ال   -22
التػػدريس المتمػػايز، وذلػػؾ بنػػاًء عمػػى الميػػارات التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا، والتأكػػد مػػف صػػدقيا التػػدريس المتمػػايز، وذلػػؾ بنػػاًء عمػػى الميػػارات التػػي تػػـ التوصػػؿ إلييػػا، والتأكػػد مػػف صػػدقيا 

 وثباتيا.وثباتيا.
 تطبيؽ االستبانة عمى عينة البحث مف معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية.تطبيؽ االستبانة عمى عينة البحث مف معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية. -33



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  8102ديسمرب    - ني عشر الثا العدد   -  43  جمللدا      516
  

 ناسبة.ناسبة.جمع البيانات وتحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية المجمع البيانات وتحميميا باستخداـ األساليب اإلحصائية الم -44
 التوصؿ لنتائج البحث وتفسيرىا.التوصؿ لنتائج البحث وتفسيرىا. -55
 تقديـ التوصيات والمقترحات.تقديـ التوصيات والمقترحات. -66

 اإلطار النظري لمبحث:
تناوؿ اإلطار النظري لمبحث:  فمسفة التدريس المتمايز، ومفيومو، وأىميتو، ومياراتو، 

 وأىـ المعايير التي يستند إلييا. ودواعي استخداـ التدريس المتمايز. وفيما يمي توضيح ذلؾ:
 كممة )متمايز( في المعاجم المغوية: معنى 

 متمايز تشتؽ مف: تمايز، يتمايز فيو متمايز
ـ(، تمايز القـو أي اختمؼ بعضيـ عف بعض وتنافسوا. 1960وفي المعجـ الوسيط )

تمايز السيفاف أي اختمفا، ويقاؿ تتمايز الموحتاف في الرسـ أي اختمفتا. والتمايز في العمؿ: التميز 
 وتمايز بمعنى: تبايف.واالختالؼ فيو. 

 ـ(: امتاز القـو إذا تميز بعضيـ مف بعض.1937، 1297وفي معجـ فاكية البستاف)ص
 مفيوم التدريس المتمايز:

 تعددت مفاىيم التدريس المتمايز كما يمي:
( بأنو: تعميـ ييدؼ إلى رفع 117ـ، ص 2007عرفو ذوقاف عبيدات وسييمة أبو السميد)

الطالب الذيف يواجيوف مشكالت في التحصيؿ، ويأخذ في اعتباره مستوى جميع الطالب، وليس 
 خصائص المتعمـ وخبراتو السابقة. 
ـ( بأنو: إطار أو فمسفة لمتدريس الفعاؿ الذي 2014، 8وعرفو )خير شواىيف، ص

ينطوي عمى تزويد الطالب بطرؽ مختمفة ومتنوعة لمساعدتيـ في اكتساب المحتوى، وبناء 
ر، وكذلؾ إعداد مواد تعميمية وطرؽ مناسبة لمتقويـ حتى يتسنى لجميع المعاني وصنع األفكا

الطالب داخؿ الصؼ الدراسي أف يتعمموا بشكؿ فعاؿ بغض النظر عف االختالفات في القدرة، 
حيث مف الطبيعي أف يختمؼ الطالب في: الثقافة، والوضع االجتماعي واالقتصادي، والمغة، 

 ز، والمصالح الشخصية... وأكثر مف ذلؾ.والجنس، والدافع، والقدرة والعج
ـ( بأنو: معرفة احتياجات المتعمميف المختمفة، 2008، 25وتعرفو )كوثر كوجؾ، ص

وخبراتيـ ومعموماتيـ السابقة، واستعداداتيـ لمتعمـ ومستواىـ المغوي، وميوليـ وأنماط التعمـ 
 المفضمة لدييـ ثـ االستجابة ليا في عممية التدريس.
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ريس المتمايز أيضا  بأنو: نظاـ تعميمي يرمي إلى تحقيؽ مخرجات تعميمية ويعرؼ التد
 ـ(2009، 324واحدة بإجراءات وعمميات وأدوات مختمفة.)محسف عطية، ص

ـ( التدريس المتمايز بأنو: التدريس الذي يقـو 2003، 290ويعرؼ )كماؿ زيتوف، ص 
يرة مختمفة وفؽ النوعيف مف فيو المعمـ بصنع محاوالت ممموسة كي يميز تدريسو بطرؽ كث

 التالميذ أال وىي بطيء التعمـ وسريع التعمـ.
ـ( بأنو: مدخؿ تدريسي يقـو عمى التعرؼ عمى 2017، 66وتعرفو )إيماف لطفي، ص

االحتياجات التعميمية المتنوعة لممتعمميف داخؿ القاعات الدراسية مف استعدادات واىتمامات 
االحتياجات المختمفة المتنوعة مف خالؿ تنويع عناصر عممية  وأشكاؿ تعميمية ثـ االستجابة ليذه

 التدريس؛ وذلؾ ليقدـ لمجميع فرصا  متكافئة لحدوث التعمـ. 
مما سبق يمكن تعريف التدريس المتمايز بأنو:  ذلك النوع من التدريس الذي يقدم فيو 

التي يكمف بيا المعمم مخرجات تعمم متنوعة يحتاج تحقيقيا إلى تنوع الميام واألنشطة، 
التالميذ وتنوع استراتيجيات التدريس ومصادر التعمم وأيضا التنوع في أساليب التقويم، وذلك 
حسب قدراتيم واستعداداتيم وحاجاتيم، من أجل الوصول بجميع التالميذ إلى اقصى حد ممكن 

 من التعمم.
 فمسفة التدريس المتمايز:

البنائية، حيث، تؤكد البنائية عمى أف لكؿ  تستند فمسفة التدريس المتمايز إلى النظرية
متعمـ طريقة وخصوصية في فيـ المعمومة، وأف المعرفة تبنى في صورة أنشطة يقـو بيا المتعمـ، 
وأف التعمـ يرتبط بالتجربة ال بالتمقيف، وأف الفرد يفسر ما يستقبمو ويبني المعنى بناء  عمى ما لديو 

ط بيف العمـ والتكنولوجيا، والبحث عف المعمومة في مصادر مف خبرات. كما تيتـ البنائية بالرب
التعمـ المختمفة المتوفرة كالمكتبة، واإلنترنت، وعمؿ المشروعات، فالمتعمـ يبحث ويكتشؼ وينفذ 
األنشطة. ومف االستراتيجيات التدريسية ذات العالقة بالنموذج البنائي استراتيجية التعمـ التعاوني. 

عمى التقويـ األصيؿ والتقويـ الحقيقي. )حسف زيتوف، وكماؿ زيتوف،  والفكر البنائي يركز
 ـ(2006، 191 -57ص

وكاف لنظرية الذكاءات المتعددة وتطور األبحاث المستندة إلى العقؿ انعكاساتيا عمى 
التدريس المتمايز، حيث أف كؿ فرد مف األفراد يفضؿ التعمـ الذي يعتمد عمى ما لديو مف 

يقدـ لو مف أنشطة تعميمية متنوعة، واستخداـ طرؽ واستراتيجيات متنوعة  ذكاءات مف خالؿ ما
 تواءـ تعدد الذكاءات؛ وىذا جوىر التدريس المتمايز.
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مما سبق يمكن التأكيد عمى أن التدريس المتمايز يستند إلى النظرية البنائية؛ فيو 
تحقيق المستوى ينطمق من أسس أىميا: أن التالميذ يختمفون عن بعضيم البعض، كما أن 

المطموب من التعمم لجميع التالميذ ال يتم باستخدام طريقة واحدة في التدريس، وعدم وجود 
طريقة تدريس تناسب جميع المتعممين، كما أنو يوفر بيئة تعميمية مناسبة لجميع الطالب فيو 

مد عمى يقوم عمى أساس تنويع الطرائق واالستراتيجيات واإلجراءات واألنشطة، كما أنو يعت
 التقويم األصيل. 

 أىداف التدريس المتمايز:
 (2ييدف التدريس المتمايز إلى: )رابط رقم

 الحصوؿ عمى النمو األعمى لكؿ تمميذ. -1
 االستجابة إلى احتياجات التعميـ المتميزة لمتمميذ لتحقيؽ نجاحو الفردي. -2
 اختيار التالميذ لما يناسبيـ. -3
 السماح ألقصى درجة لمتعمـ. -4
 لتعمـ جميع التالميذ. فتح الفرصة -5
 إضافة استراتيجيات تدريسية جديدة. -6
 تقديـ نظاـ إدارة لعممية التدريس أكثر فعالية. -7
 استخداـ التقويـ كأداة ميمة لتحريؾ التعميـ. -8

 م( أن من أىداف التدريس المتمايز ما يمي:1009، 21ويذكر )خير شواىين، ص
 .رفع مستوى التحصيؿ الدراسي 
 كثر سيولة.جعؿ عممية التعمـ أ 
 .زيادة مستوى التحدي لمطالب الذيف لدييـ بالفعؿ معرفة مسبقة والكثير مف ميارات التفكير 
 .زيادة حماس الطالب واىتماميـ بالتعمـ، وزيادة ثقتيـ في أنفسيـ وقدرتيـ عمى التعمـ 

مما سبق يتضح أن التدريس المتمايز يسيم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، 
لتعمم  أكثر سيولة ويؤدي إلى زيادة مستوى التحدي لمتالميذ وزيادة حماسيم، ويجعل عممية ا

ومن خاللو يتم الحصول عمى أقصى نمو لمتالميذ، ويختار التالميذ الطريقة التي تناسبيم 
 وتسمح ليم بتعمم أقصى ما يمكن.

 أىمية وفوائد التدريس المتمايز: 
 ـ(2017، 97-96طفي، ص: )إيماف للمتدريس المتمايز فوائد عدة منيا 

 يجعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية.  -1
يساعد كؿ متعمـ أف يصؿ إلى المستويات المعيارية المتفؽ عمييا ميما كاف استعداده أو  -2

 اىتماماتو أو نمط تعممو.
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زيادة الدافعية لمتعمـ عند المتعمميف؛ حيث ينطمؽ مف استعداداتو واحتياجاتو، ويراعي أنماط  -3
 كاءاتو في إطار تنوع بعيدا  عف الرتابة والممؿ.تعممو وذ

تحقيؽ العديد مف محرجات التعمـ المستيدفة ، وتحسف نتائج التحصيؿ والدافعية واالتجاه  -4
 نحو التدريس المتمايز.

( أف .Sharpes, Donald Kيعتمد عمى التدريس الشامؿ لنصفي الدماغ. ويضيؼ ) -5
              و لممعمميف ويكوف لدييـ اتجاىات إيجابية التدريس المتمايز يوفر فرص التقدـ والنم

 نحو المينة.
وتنبع أىمية التدريس المتمايز مف أنو يقـو عمى مبدأ التعميـ لمجميع، فيو يأخذ بعيف 
                       االعتبار جميع األصناؼ المختمفة لممتعمميف ويعزز عبارة )أف التعميـ لمجميع( وعبارة

س الواحد ال يصمح لمجميع(، وىو في نفس الوقت يراعي األنماط المختمفة لمتعمـ، )أف المقا
ويعمؿ التدريس المتمايز عمى مراعاة إشباع وتنمية الميوؿ واالتجاىات المختمفة لمتالميذ؛ مما 

 Kondor, Ann Hyde, 2007)يعزز مستوى الدافعية ويرفع مستوى التحدي لدييـ لمتعمـ. )
ريس المتمايز في أنو يؤىؿ المعمميف لفتح فرص تعمـ لجميع التالميذ ، وتتضح أىمية التد

وذلؾ بتوفير تجارب تعمـ مختمفة، كما يسمح لممعمميف بوضع الممارسات األفضؿ المستندة إلى 
البحث في سياؽ ذي معنى بالنسبة لمتعمـ، كما أنو يساعدىـ عمى فيـ واستخداـ التقويـ كأداة 

 (1رابط رقم) ميمة لتحريؾ التعميـ.
ـ( أف مف أبرز ميزات التدريس المتمايز أنو: 2009، 12ويذكر )خير شواىيف، ص

يحقؽ التعمـ بوتيرة أسرع، واستقاللية أكبر في الدراسة والفكر، ويحقؽ التوسع والعمؽ في 
المحتوى، وتوفير االحتياجات التعميمية لمطالب المتميزيف مف خالؿ األنشطة، كما أنو يوفر مواد 

يمية تتيح لمجميع المشاركة والتحدي، ويتيح لمطالب حرية االختيار، كما أنو يحاكي مشاكؿ تعم
 العالـ الحقيقي مما يوفر وجيات نظر متعددة وىذا بدوره يؤدي إلى التنمية. 

ويمكن القول: أن ما يعزز من أىمية التدريس المتمايز أنو يساعد التالميذ عمى 
بداعات، وينمي لدييم ميارات اتخاذ القرار، وذلك من خالل االبتكار ويكشف عما لدييم من إ

ما يقوم عميو من التنوع في استخدام األنشطة الميام، واستراتيجيات التدريس، وكذلك التنوع 
 أيضا  في استخدام مصادر التعمم والوسائل التعميمية، ووسائل التقويم.

 دور المعمم في التدريس المتمايز:
)إيماف لطفي، بيا المعمم عند استخدام التدريس المتمايز منيا: ىناك عدة أدوار يقوم -1

 ـ(2017، 97-96ص
 مصمـ ومخطط ومراقب لعممية التعمـ. -1
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مكتشؼ لطالبو حيث يتعرؼ عمى: اىتماماتيـ، واستعداداتيـ، وطرقيـ المفضمة في التعمـ،  -2
 مكاف..والتعرؼ عمى أنماط تعمميـ وذكاءاتيـ واالستجابة لكؿ تمؾ العوامؿ بقدر اإل

 منظـ لبيئة التعمـ. -3
 يستخدـ اختبارات سريعة ومتنوعة، لتقويـ عممية التعمـ وتقديـ التغذية الراجعة. -4

 م( ما يمي:1206ومن أدوار المعمم أيضا  )كارول توممينسون، 
 .يقدر كؿ تمميذ كأداء فردي مستقؿ 
 آلف.يبث اإليماف لدى كؿ تمميذ بأف أداءه يمكف أف يكوف أفضؿ مما ىو عميو ا 
 .يوفر لمتالميذ الحركة والبيجة واإلحساس باألماف 
 .يحتفي باختالؼ طالبو قدر ما يحتفي بأوجو تماثميـ 
 .يمنح التالميذ طاقة توجو حياتيـ وتعمميـ 
 . يجعؿ التعمـ أمرا  ممتعا 
 .يربط بيف حياة تالميذه وما يتعممونو 

 دور المتعمم في التدريس المتمايز: 
)إيماف لطفي، بيا التمميذ عند استخدام التدريس المتمايز منيا:ىناك عدة أدوار يقوم 

 ـ(2017، 97-96ص
 أف يكوف عمى وعي بكرة التدريس المتمايز وأىميتيا. -1
 مستوعب إلجراءات التدريس المختمفة ومدرؾ ألىدافيا ومقتنع بيا لتحسيف تعممو. -2
ع ذكاءاتو، وميولو شريؾ إيجابي فيو يساعد المعمـ في التعرؼ عمى أنماط تعممو، وأنوا -3

 وىواياتو والتعبير عنيا بدقة.
 متقبؿ فكرة التنويع واالختيارات المتعددة في األنشطة التعميمية. -4
 يتحمؿ مسؤولية تعميمو ويطمب المساعدة إذا احتاج لذلؾ. -5
 متقبؿ لالختالفات بينو وبيف اآلخريف. -6

 االفتراضات التي يقوم عمييا التدريس المتمايز:
 (:2لمتمايز عمى مجموعة من االفتراضات منيا)رابط رقميقوم التدريس ا

 أف التالميذ يختمفوف عف بعضيـ البعض. -1
عدـ قدرة المعمميف عمى تحقيؽ المستوى المطموب مف التعمـ لجميع التالميذ باستخداـ طريقة  -2

 واحدة في التدريس.
 عدـ وجود طريقة تدريس تناسب جميع المتعمميف. -3
بيئة تعميمية مناسبة لجميع التالميذ ألنو يقـو عمى أساس تنويع أف التعميـ المتمايز يوفر  -4

 الطرائؽ واإلجراءات واألنشطة.



د/ سناء محمد حسن أحمد             مدى امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

521 
  8102ديسمرب    - الثاني عشر  العدد   -  43  جمللدا 
 

 

 المبادئ األساسية لمتدريس المتمايز: 
 م( أن من أىم مبادئ التدريس المتمايز ما يمي:1009، 21يذكر )خير شواىين، ص

 .مقاس واحد ال يصمح لمجميع 
 .التخطيط بشكؿ مسبؽ لمطالب 
 ة وليس مجرد أكثر كمية.أكثر جود 
 .كؿ طالب قابؿ لمتعمـ، ولكف يجب عمينا اختيار الطريقة المناسبة لتعميمو 
        التأكيد مف اكتساب كؿ الطالب عمى األقؿ الحد األدنى مف المعمومات والميارات بحيث

 يحصؿ كؿ طالب عمى حاجتو مف النمو والنجاح.
  ىا ويبني عمييا.يعرؼ المعمـ الفروؽ بيف التالميذ ، ويقدر 
 .التقويـ والتدريس متالزماف 
  يعدؿ المعمـ المحتوى، والعممية، والناتج، استجابة الستعداد التالميذ وميوليـ وأسموبيـ

 التعميمي.
 مبررات استخدام التدريس المتمايز: 

 (:2ىناك العديد من المبررات التي تدعو الستخدام التدريس المتمايز منيا)رابط رقم
 معمـ في النظر لمصؼ الدراسي مف عدة اتجاىات.مساعدة ال -1
 تفيـ حاجات ومطالب المتعمميف الفائقيف عقميا . -2
 تفيـ حاجات ومطالب المتعمميف الذيف يواجيوف صعوبات في التعمـ. -3
 التمايز في الخبرات التعميمية لمقابمة التبايف األكاديمي. -4
 مراعاة الفروؽ الفردية. -5

واعي الستخداـ التدريس المتمايز منيا: الثورة المعرفية وىناؾ العديد مف المبررات والد
والتحوؿ إلى مجتمع المعرفة، وتغيرات سوؽ العمؿ، وثورة التكنولوجيا الرقمية؛ في مقابؿ جمود 
المناىج ونظـ التقويـ وغمبة منيج التمقيف والحفظ، مما يستمـز تقميؿ الفجوة بيف ما يتعممو التالميذ 

ت سريعة ومتالحقة، وذلؾ ال يتـ إال مف خالؿ جعؿ البيئة الصفية جاذبة وما يواجيونو مف تغيرا
بما يستخدمو المعمـ مف استراتيجيات تدريس متنوعة ومالئمة، وما يقدمو مف أنشطة مرتبطة 
بالمحتوى الذي تـ صياغتو وفقا  لحاجات وقدرات ومتطمبا كؿ تمميذ وذلؾ مف خالؿ تطويع 

ـ استخداـ أساليب ووسائؿ تقويـ متنوعة لموصوؿ بالتالميذ مصادر التعمـ المختمفة، ومف ث
 ألقصى حدد ممكف مف التعمـ. 

 مجاالت التدريس المتمايز: 
 من المجاالت األساسية لمتدريس المتمايز ما يمي: 
ـ( أف لمتمايز مجاالت 2007، 121يرى )ذوقاف عبيدات، وسييمة أبو السميد، ص 

 ساليب، ومجاؿ المخرجات.ثالث ىي: مجاؿ األىداؼ، ومجاؿ األ
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 أف (,Kathy Arnold, Jennifer; Barr,-York Robi; Kronbergويرى كؿ مف )
 ىي: المتمايز التدريس مجاالت

 ما يتعممو التالميذ )المحتوى(.  -1
 كيؼ يتعمـ التالميذ ؟ )طرؽ واستراتيجيات التدريس(. -2
 تقسيـ التالميذ إلى مجموعات والتعرؼ عمى ما يتعممونو. -3
 ـ طواؿ عممية التدريس.التقوي -4
 التركيز عمى تنمية قدرة التالميذ عمى التعمـ الذاتي. -5

 خطوات التدريس المتمايز:
و)ذوقاف عبيدات،  (1يسير التدريس المتمايز وفق خطوات محددة ىي:)رابط رقم

 ـ(2007، 117وسييمة أبو السميد، ص 
جابة عف السؤاليف: ماذا يعرؼ يحدد المعمـ الميارات والقدرات الخاصة بكؿ تمميذ محاوال  اإل -1

كؿ تمميذ؟ وماذا يحتاج كؿ تمميذ؟ فيو بذلؾ يحدد أىداؼ الدرس، ويحدد المخرجات 
 المتوقعة، كما يحدد معايير تقويـ مدى تحقؽ األىداؼ.

 يختار المعمـ استراتيجيات التدريس الالزمة لكؿ تمميذ أو لممجموعات. -2
 قيؽ أىداؼ التدريس.يحدد المياـ التي سيقـو بيا التمميذ لتح -3

 الفرق بين التدريس العادي والتدريس المتمايز:
في التدريس العادي يقدـ المعمـ مثيرا  واحدا  أو ىدفا  واحدا  ويكمؼ التالميذ بنشاط واحد 
ذا أراد المعمـ أف يراعي الفروؽ الفردية فإنو يعمؿ عمى تقديـ نفس  ليحققوا نفس المخرجات. وا 

يع ونفس الميمة ولكف يقبؿ منيـ مخرجات مختمفة، ففي ىذه الحالة يراعي المثير أو اليدؼ لمجم
مكانات التالميذ فيـ ال يستطيعوف جميعا  الوصوؿ إلى نفس النتائج أو المخرجات ألنيـ  قدرات وا 

 متفاوتوف في قدراتيـ. 
 وفي التدريس العادي يوجد عدـ مراعاة االختالفات الموجودة بيف المتعمميف، فيـ يدرسوف
بنفس الطريقة ويتوقع منيـ تحقيؽ نفس المستوى مف الفيـ واألداء بدوف أي مراعاة لتنوعيـ، كما 
ىماؿ مف ىـ دونو أومف ىـ أعمى  أف التدريس العادي أو التقميدي يخاطب الطالب المتوسط وا 
منو، أو عدـ إعطائيـ نفس القدر مف االىتماـ، وبالتالي فيو ي عد مدخال  غير عادؿ. )إيماف 

 ـ(2017، 97-96لطفي، ص
أما التدريس المتمايز فإنو يقدـ نفس المثير أو اليدؼ ويقدـ مياـ وأساليب متنوعة ليصؿ 

 ـ(2007، 119لنفس المخرجات.)ذوقاف عبيدات، وسيمة أبو السميد، ص 
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ويمكف القوؿ بأف التدريس المتمايز في األساس يمبي احتياجات التالميذ المتنوعة، وفيو 
اط التعمـ المختمفة واىتمامات التالميذ بعيف االعتبار، والتقويـ فيو مستمر مف البداية يتـ أخذ أنم

حتى النياية، وتتعدد فيو خبرات التالميذ، وتتنوع طرؽ واستراتيجيات التدريس ومصادر التعمـ 
 حسب احتياجات التالميذ، وفيو يوفر المعمـ مداخؿ متعددة تمبي االحتياجات المختمفة لكؿ تمميذ
في الصؼ الدراسي، وذلؾ لمعمؿ عمى اطالؽ أعمى قدر ممكف مف القدرات الكامنة لمتالميذ. أما 
التدريس العادي يعامؿ فيو التالميذ بطريقة واحدة ومستو  واحد، ويتـ التقويـ في النياية، ونادرا  

ميمية واحدة، األخذ باىتمامات التالميذ  وأنماط تعمميـ، وفيو يوجد محتوى تعميمي واحد ومواد تع
 ويكمؼ التالميذ بواجب واحد لجميع الصؼ.

 معمم المرحمة اإلعدادية: مبررات أختيار
ت عد المرحمة اإلعدادية مف المراحؿ اليامة في المنظومة التعميمية حيث أف التالميذ في 

مف مرحمة انتقاؿ مف الطفولة إلى المراىقة، وفي ىذ المرحمة تتنوع القدرات وتتعدد، مما يتطمب 
يتطمب أف يكوف لدى المعمـ  المعمـ مراعاة أف لكؿ تمميذ قدرات وحاجات واستعدادات؛ وىذا بدوره

قدر مف الحرية والمرونة تساعده عمى تقديـ ما يتناسب وقدرات كؿ تمميذ، لذا ييدؼ التدريس 
المتمايز في ىذه المرحمة إلى الوصوؿ إلى كؿ طالب بما يناسبو مف محتوى وطرؽ ونتاجات 

ة التي يتـ فييا االىتماـ تعميمية. ومعمـ المرحمة اإلعدادية حمقة وصؿ ما بيف المرحمة االبتدائي
بتعميـ ميارات القراءة والكتابة والحساب، والمرحمة الثانوية التي ينشغؿ فييا الطالب لمحصوؿ 
عمى المعمومات بما يؤىميـ المتحانات الثانوية، وليذا فالمرحمة اإلعدادية ىي األنسب لتعميـ 

الع وتنوع المعارؼ. وىي األنسب الميارات المتنوعة وممارسة األنشطة، وزيادة الرغبة في االط
عداده وتأىيمو  لمكشؼ عف الموىبة والبدء برعايتيا، لذا يجب االىتماـ بمعمـ المرحمة اإلعدادية وا 

 وفؽ متطمبات عصر المعمومات والمعرفة.
 ميارات التدريس المتمايز:

ذ في عمى الرغـ مف االتجاىات التربوية الحديثة التي تؤكد عمى أىمية مشاركة التالمي
النشاط المغوي الصفي، إال أف ىناؾ مواقؼ كثيرة تتطمب مف المعمـ أف يضطمع بالدور الرئيس 
فييا، لذا فإنو يتطمب مف المعمـ أف يقـو بدور كبير داخؿ الصؼ وخارجو، ونتيجة لذلؾ فإف 
                            المعمـ بحاجة إلتقاف معايير األداء الميني الجيد.)دخيؿ اهلل الدىماني وآخروف،

 ـ(2015، 104ص
ـ( إلى المتطمبات الالزمة 2009، 15وقد أشارت تقارير)جامعة الدوؿ العربية، ص 

لممعمـ في القرف الحادي والعشريف ومف أىميا: القدرة عمى استخداـ أساليب جديدة ومتنوعة في 
تيجيات التعميـ والتعمـ إدارة الصؼ، وتنظيـ فرص تعميمية متنوعة لطالبيـ، واستخداـ طرؽ واسترا
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التي تكمؼ التالميذ بالمشاريع وتعمميـ أساليب حؿ المشكالت واتخاذ القرار والتحميؿ النقدي، 
والقدرة عمى التعامؿ مع المتعمميف وفؽ قابميتيـ واستعداداتيـ المختمفة، والتعرؼ عمى الفروؽ 

ويكوف لديو القدرة عمى االستخداـ  الفردية بيف المتعمميف ويكيؼ ممارساتو التدريسية وفقا  لذلؾ،
الفعاؿ ألساليب متنوعة إلثارة دافعية المتعمميف،  وتصميـ األنشطة التعميمية المتنوعة، وتوفير 
بيئة تعمـ تشجع عمى التفاعؿ االجتماعي اإليجابي واالندماج النشط في التعمـ، ويكوف قادرا  عمى 

لتعمـ، وبالتالي تحويؿ المتعمـ إلى منتج لممعرفة دمج التكنولوجيا في مكونات عمميات التواصؿ وا
 وصانع قرار وعامؿ تغيير في المجتمع. 

وجميع المتطمبات السابقة  تنطمق منيا ميارات التدريس المتمايز الذي تحاول الدراسة 
 الحالية التعرف عمى مدى امتالك معممي المغة العربية لتمك الميارات.  

مف عناصر العممية التعميمية، حيث أنو القادر عمى  والشؾ أف المعمـ ىو أىـ عنصر
يجعؿ مف الميارات والمعارؼ التي يكسبيا لتالميذه خيوطا  قوية تتالحـ في شخصياتيـ مف 
خالؿ المواقؼ المختمفة التي يتفاعؿ فييا معيـ، فيكوف منيـ المبدع والناقد والمفكر والباحث، 

يـو جديدا  في كؿ مجاؿ مف مجاالت المعرفة خاصة في عصر السرعة الذي يحمؿ لنا في كؿ 
اإلنسانية التي تتزايد وتتسارع بشكؿ لـ يسبؽ لو مثيؿ. لذا يجب التعرؼ عمى مستوى أداءه 
التدريسي مف خالؿ ما حدده البحث الحالي مف معايير ترتبط بمدى امتالؾ معمـ المغة العربية 

 لميارات التدريس المتمايز.
 المعرفة، عمى ذه لمولوج في مجتمع المعرفة مف خالؿ الحصوؿ:ولكي ي عد المعمـ تالمي

واالستفادة منيا؛ بؿ وانتاجيا، البد لو مف امتالؿ ميارات تدريس تتسـ بالتمايز وتتالءـ  وتوظيفيا
 مع جميع حاجات وقدرات واستعدادات كؿ تالميذ. 

المعمـ بصفة  وفيما يمي عرض ألىـ ميارات التدريس المتمايز التي يتوجب أف يمتمكيا
عامة ومعمـ المغة العربية بصفة خاصة، وذلؾ لموصوؿ بالتالميذ إلى أقص حد ممكف مف التعمـ، 

 وتشمؿ الميارات الرئيسة التي يندرج تحتيا العديد مف الميارات:
 : مخرجات التعممأوال: 

ليس مف الضروري أف تكوف  النتاجات المطموب تحقيقيا متشابية لكامؿ تالميذ الصؼ، 
بؿ يمكف صياغة أىداؼ عمى مستوى منخفض عمى تصنيؼ بمـو مناسبة لمتالميذ الضعاؼ، 
وأىداؼ متنوعة تناسب المستويات الدنيا أو المتوسطة أو بعض المستويات العميا مف تصنيؼ 
              بمـو لمتالميذ العادييف، وأىداؼ مبنية عمى المستويات العميا لمتالميذ المتفوقيف والموىوبيف.

 ـ(2009، 100)خير شواىيف، ص
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 وتشمل عدة ميارات فرعية من أىميا:
 ػػ يحدد المخرجات المتوقعة بدقة وفعالية.1
 ػػ يضع أىدافا  متنوعة تالئـ الموقؼ التدريسي.2
 ػػ يحدد أىدافا  قابمة لمتحقؽ وتتسـ بالواقعية.3
 تحقيؽ أىداؼ التعمـ. ػػ يحدد المياـ المطموب القياـ بيا مف كؿ تمميذ عمى حدة ليضمف4
 ػػ يضع مخرجات تعمـ مرنة قابمة لمتغيير. 5
 ػػ ينوع في مخرجات التعمـ بناء  عمى مستويات التالميذ.6
 ػػ يصوغ أىدافا  تعبر عف األداء الواقعي لمتالميذ.7

 ثانيا : ممايزة المحتوى:
يـ، وأيضا  مف يمكف ممايزة المحتوى عف طريؽ تحديد اىتمامات التالميذ أو مستوى قدرات

خالؿ طريقة العرض، مثؿ دمج المصادر التعميمية المختمفة في الدروس كالممفات الصوتية، 
                وممفات الفيديو، أو يمكف لممعمميف اختيار أو توفير مواد تعميمية مختمفة مناسبة لمطالب. 

 ـ(2009، 94)خير شواىيف، ص
 وتشمل عدة ميارات فرعية من أىميا:

 يقدـ المحتوى الدراسي بطريقة تمبي احتياجات التالميذ. ػػ1
 ػػ  ينوع مف عمميات الفيـ والتحميؿ والتطبيؽ والتركيب عند إعادة صياغة تقديـ المحتوى.2
 ػػ يربط المحتوى التعميمي بالقضايا المعاصرة والتطورات المجتمعية حولو.3
 التعمـ المختمفة. ينوع في أساليب تقديـ المياـ العممية وفؽ أنماطػػ 4
 ػػ  يقدـ المحتوى مف خالؿ مثيرات متنوع لمتالميذ.5
 ػػ يراعي معرفة االستعداد األكبر أو األقؿ لمتالميذ عند تقديـ المحتوى.6
 ػػ ي ضمف المحتوى المعارؼ والخبرات الجديدة.7
 ػػ إشراؾ الزمالء المعمميف في صياغة محتوى التعمـ.8
 الء المعمميف في مراحؿ التدريس المختمفة.ػػ اإلفادة مف خبرات الزم9
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 تييئة بيئة التعمم: ثالثا :
والتي يتـ فييا التفاعؿ بيف المعمـ وتالميذه والتالميذ بعضيـ البعض، وبيئة التعمـ 
المفضمة ىي التي يتـ فييا التفريد، والمشاركة، واالستقالؿ، والبحث، والتمايز. )كماؿ زيتوف، 

 ـ(2003، 219ص
لضروري أف يكمؼ المعمـ جميع تالميذ صفو بنفس الميمات التي عمييـ أف وليس مف ا

يقوموا بيا، بؿ يمكف إعطاء التالميذ الضعاؼ مياـ سيمة تشجعيـ وترفع مف مستواىـ ولدييـ 
القدرة عمى تنفيذىا، والتالميذ العادييف مياـ أخرى، وكذلؾ مياـ تناسب التالميذ المتفوقيف مف 

وع أو التعمؽ فيو، أما التالميذ الموىوبيف يمكف تكميفيـ بمياـ تحتاج حيث التوسع في الموض
لإلبداع مثؿ تصميـ وسيمة تعميمية أو تطبيؽ عممي خاص بمفاىيـ الدرس.)خير شواىيف، 

 ـ(2009، 95ص
 وتشمل عدة ميارات فرعية من أىميا:

 عمـ داعمة وثرية.ػػ يشارؾ التالميذ في وضع الخطة التي يجب عمييـ اتباعيا لتحقيؽ بيئة ت1
 ػػ يشجع الطالب عمى تحمؿ مسؤولية التعمـ.2
 ػػ يربط بيف النظرية والتطبيؽ داخؿ الصؼ.3
 ػػ ينوع البيئة التعميمية باستمرار لمواكبة التغيرات المستمرة.4
ػػ ينوع بيئة تعميمية تمبي احتياجات جميع التالميذ كؿ حسب إمكاناتو وقدراتو بحيث تسمح 5

 البتكار.باإلبداع وا
 ػػ ينمي ميارات التواصؿ بيف التالميذ داخؿ بيئة الصؼ وخارجيا.6
 ػػ يبث روح الثقة والتعاوف بيف المعمـ والتالميذ، والتالميذ بعضيـ البعض.7
 ػػ يشجع التالميذ عمى استرجاع المعمومات السابقة وربطيا بالمعمومات الحالية.8
 يف تنمي قدراتيـ وتتحدى إمكاناتيـ. ػػ يوفر أنشطة إثرائية لمتالميذ الموىوب9

 ػػ يعرض المعمومات مستخدما   وسائؿ التكنولوجيا ومنيا الحاسوب.10
 ػػ يشجع التالميذ عمى التفكير في عدة اتجاىات.11
 ػػ يشجع التالميذ عمى طرح التساؤالت والمبادرة بيا. 12
 ة منيا في رفع مستواىـ.ػػ يقدـ لمتالميذ الضعاؼ مياـ يمكنيـ القياـ بيا واالستفاد13
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 ػػ يقدـ لمتالميذ المتفوقيف والموىوبيف مياـ مناسبة ليـ وتعزز مف قدراتيـ. 14
 ػػ توفير البيئة الصفية الداعمة لمتفكير اإلبداعي.15
 ػػ أف تكوف البيئة المادية لغرفة الصؼ جاذبة.16
 ػػ أف يشارؾ التالميذ بفاعمية في العممية التعميمية.17
 يكوف االحتراـ المتبادؿ ىو الجو السائد في غرفة الصؼ.ػػ أف 18
 ػػ بث روح الثقة بيف المعمـ والطالب، والطالب بعضيـ البعض.19
 ػػ وضع معايير وضوابط أخالقية وعممية داخؿ الصؼ الدراسي.20
 ػػ تشجيع الطالب عمى روح التعاوف وتنمية المعرفة واإلبداع.21
 ات صفية.ػػ يقـو المعمـ بتحضير مالحظ22

 رابعا : استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز
 وتشمل عدة ميارات فرعية من أىميا:

 ػػ يختار استراتيجيات التدريس المالئمة لكؿ تمميذ أو لكؿ مجموعة.1
 ػػ يستخدـ استراتيجيات تدريس متنوعة مثؿ:2

واستراتيجية التكعيب والبحث  تعمـ األقراف، والذكاءات المتعددة، وحؿ المشكالت، التعمـ التعاوني،
 الجماعي، وفكر، زاوج، شارؾ، والسقالة التعميمية، ومحطات التعمـ، واتفاقيات أو عقود التعمـ.

ػػ ييتـ باستخداـ البيئة والخروج إلييا لينمي عالقاتو مع المجتمع المحمي والبيئة المحيطة بما 3
 يخدـ عممية التعميـ والتعمـ ويحقؽ أىدافو المرجوة..

 ػػ يراعي المرحمة العمرية عند اختيار استراتيجية التدريس.4
 ػػ يوظؼ استراتيجيات تدريس المغة مثؿ:5
 ـ االستراتيجيات المباشرة مثل:2

       أ ػػ االستراتيجيات التذكرية وتشمؿ: عمؿ روابط ذىنيةػ واستخداـ الصور واألصوات، والقياـ 
 بأداء حركي.

رساؿ المعمومات، والتحميؿ، ب ػػ االستراتيجيات المعرف ية وتشمؿ: الممارسة، واستقباؿ وا 
 واالستدالؿ.

                      ج ػػ االستراتيجيات التعويضية وتشمؿ: التخميف الذكي، والتغمب عمى القصور في
 التحدث والكتابة.
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 ـ االستراتيجيات غير المباشرة مثل:1
                 ز عممية التعمـ، والتنظيـ والتخطيط لمتعمـ، أ ػػ االستراتيجيات فوؽ معرفية وتشمؿ: تركي

 وتقويـ التعمـ.
                        ب ػػ االستراتيجيات التأثيرية وتشمؿ: خفض مستوى القمؽ، وتشجيع الذات، وتحديد

 المستوى االنفعالي.
                      خريف، والتعاطؼج ػػ االستراتيجيات االجتماعية وتشمؿ: طرح األسئمة، والتعاوف،  مع اآل

 مع اآلخريف.
ػػ يتبع استراتيجيات تدريس يمكف مف خالليا تمكيف التالميذ مف مفاتيح المعرفة واكتساب 6

 الخبرات وتعمـ ميارات حياتية.
 ػػ يستخدـ استراتيجيات جديدة لكشؼ الموىوبيف.7

 استخدام وسائل ومصادر التدريس المتمايزخامسا: 
 عدة ميارات فرعية من أىميا: وتشمل

 ػػ يعدد مصادر المعرفة وينوع الوسائؿ التعميمية المالئمة لمستوى الصؼ. 1
 ػػ يستخدـ وسائؿ التعميمية المالئمة لتالميذ فوؽ مستوى الصؼ بيدؼ معرفة االستعداد األكبر.2
                       عرفة ػػ يستخدـ الوسائؿ التعميمية المالئمة لتالميذ أقؿ مف مستوى الصؼ بيدؼ م3

 االستعداد األقؿ.
 ػػ ينوع في استخداـ الوسائؿ والمصادر التعميمية مثؿ: 4

 ػػ الوسائؿ السمعية مثؿ: التسجيالت الصوتية.
 ػػ والوسائؿ البصرية مثؿ: الرسـو واألشكاؿ التوضيحية، والنماذج، والعروض التقديمية.

 ـ التعميمية، والعروض التقديمية المصحوبة بالصوت.ػػ الوسائؿ السمع بصرية مثؿ: األفال
 سادسا : تصميم أنشطة تعميمية متمايزة
 وتشمل عدة ميارات فرعية من أىميا:

 ػػ يتيح الفرصة لمتالميذ لمبحث عف المعمومات مف خالؿ مصادر التعمـ المختمفة.1
 ـ وطبيعة الدرس.ػػ يرشد التالميذ إلى اختيار األنشطة التي تتناسب وميوليـ وقدراتي2
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 ػػ يشرؾ التالميذ في أنشطة تعمـ متنوعة تالءـ أساليب تعمميـ المفضمة.3
 ػػ يمايز في األنشطة التعميمية وفؽ ميوؿ وحاجات واستعدادات التالميذ.4
ػػ ينوع في األنشطة التعميمية التي يستخدميا أثناء التدريس بأف تكوف فردية أو جماعية مثؿ: 5

ار، القراءات الخارجية، وكتابة التقارير، وجمع المقاالت الصحفية، عمؿ تمثيؿ ولعب األدو 
 إعالنات وممصقات، تأليؼ قصص وروايات، أنشطة حاسوبية، عقد ندوات وحمقات نقاش.

 ػػ يترؾ لمتالميذ حرية اختيار األنشطة التي تتناسب معو أثناء عرض األنشطة المختمفة.6
 سابعا : استخدام التقويم المتمايز

لمتأكد مف نجاح الطرؽ التي نختارىا لتطبيؽ التعميـ المتمايز، ال بد لممعمـ وبشكؿ 
 مستمر التحقؽ مف مدى فيـ تالميذه وتحقؽ األىداؼ، وذلؾ باستخداـ أساليب التقويـ المالئمة.

 وتشمل عدة ميارات فرعية من أىميا:
 ػػ ي عد أساليب تقويـ مناسبة لمستوى الصؼ.1
 قويـ فوؽ مستوى الصؼ لمعرفة االستعداد األكبر.ػػ ي عد أساليب ت2
 ػػ ي عد أساليب تقويـ فوؽ مستوى الصؼ لمعرفة االستعداد األقؿ.3
 ػػ يستخدـ األسئمة التي تناسب كؿ تمميذ عمى حده.4
 ػػ التنويع في طرؽ وأساليب التقويـ كأف يكوف في صورة:5

 .مشاريع 
 .بحث عبر اإلنترنت 
 .اختبارات تحريرية 
 رات شفوية.اختبا 
 .اختبارات أداء 
 .ممفات اإلنجاز 

 ػػ يستخدـ نتائج التقويـ لتشخيص نقاط القوة والضعؼ لتعديؿ وتوجيو مسار عممية التعمـ.6
إعداد قائمة بميارات التدريس المتمايز من خالل ما سبق عرضو من ميارات تم 

بانة لمتعرف عمى مدى الالزمة لمعممي المغة العربية والتي سوف يتم في ضوئيا بناء االست
 امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية لميارات التدريس المتمايز.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 إجراءات البحث : إجراءات البحث : 
 أواًل: إعداد أداة البحث:أواًل: إعداد أداة البحث:

لجمع البيانات والتوصؿ لمنتائج تـ إعداد استبانة طبقت عمى عينة مف معممي المغة 
 ات بناء االستبانة:العربية بالمرحمة اإلعدادية، وفيما يمي توضح خطو 

إعػػداد قائمػػة بميػػارات التػػدريس المتمػػايز الالزمػػة لمعممػػي المغػػة العربيػػة والتػػي سػػوؼ يػػتـ فػػي إعػػداد قائمػػة بميػػارات التػػدريس المتمػػايز الالزمػػة لمعممػػي المغػػة العربيػػة والتػػي سػػوؼ يػػتـ فػػي    -11
ضػػوئيا بنػػاء االسػػتبانة لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى امػػتالؾ معممػػي المغػػة العربيػػة بالمرحمػػة اإلعداديػػة ضػػوئيا بنػػاء االسػػتبانة لمتعػػرؼ عمػػى مػػدى امػػتالؾ معممػػي المغػػة العربيػػة بالمرحمػػة اإلعداديػػة 

 لميارات التدريس المتمايز، وذلؾ مف خالؿ:لميارات التدريس المتمايز، وذلؾ مف خالؿ:
 واألدبيات التي تناولت التدريس المتمايز.واألدبيات التي تناولت التدريس المتمايز.  مراجعة البحوث والدراسات السابقةمراجعة البحوث والدراسات السابقة 
  فػػػي ضػػػوء مػػػا سػػػبؽ؛ تػػػـ إعػػػداد قائمػػػة بميػػػارات التػػػدريس المتمػػػايز الالزمػػػة لمعممػػػي المغػػػة فػػػي ضػػػوء مػػػا سػػػبؽ؛ تػػػـ إعػػػداد قائمػػػة بميػػػارات التػػػدريس المتمػػػايز الالزمػػػة لمعممػػػي المغػػػة

( ميػػػػارة، موزعػػػػة عمػػػػى سػػػػبعة مجػػػػاالت ىػػػػي: األىػػػػداؼ ، ( ميػػػػارة، موزعػػػػة عمػػػػى سػػػػبعة مجػػػػاالت ىػػػػي: األىػػػػداؼ ، 5656  العربيػػػػة، واشػػػػتممت عمػػػػى )العربيػػػػة، واشػػػػتممت عمػػػػى )
تمػايزة،  واسػتخداـ تمػايزة،  واسػتخداـ وممايزة المحتوى، وتييئة بيئة التعمـ، واستخداـ استراتيجيات التػدريس الموممايزة المحتوى، وتييئة بيئة التعمـ، واستخداـ استراتيجيات التػدريس الم

وسػػائؿ تعميميػػة ومصػػادر تعمػػـ متنوعػػة، تصػػميـ أنشػػطة تعميميػػة متمػػايزة، واسػػتخداـ التقػػويـ وسػػائؿ تعميميػػة ومصػػادر تعمػػـ متنوعػػة، تصػػميـ أنشػػطة تعميميػػة متمػػايزة، واسػػتخداـ التقػػويـ 
 ((11المتمايز. )ممحؽالمتمايز. )ممحؽ

تػػػـ إعػػػداد االسػػػتبانة لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى امػػػتالؾ معممػػػي المغػػػة العربيػػػة بالمرحمػػػة اإلعداديػػػة تػػػـ إعػػػداد االسػػػتبانة لمتعػػػرؼ عمػػػى مػػػدى امػػػتالؾ معممػػػي المغػػػة العربيػػػة بالمرحمػػػة اإلعداديػػػة  -22
المتمايز الالزمػة لمعممػي المتمايز الالزمػة لمعممػي   لميارات التدريس المتمايز، وذلؾ مف خالؿ: قائمة ميارات التدريسلميارات التدريس المتمايز، وذلؾ مف خالؿ: قائمة ميارات التدريس

 المغة العربية، التي تـ إعدادىا.المغة العربية، التي تـ إعدادىا.
لمتأكد مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ المناىج وطػرؽ لمتأكد مف صدؽ االستبانة تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ المناىج وطػرؽ  -11

التػػػػدريس؛ بيػػػػدؼ اسػػػػتطالع آرائيػػػػـ حػػػػوؿ االسػػػػتبانة مػػػػف حيػػػػث : مالئمػػػػة الميػػػػارات وارتبػػػػاط التػػػػدريس؛ بيػػػػدؼ اسػػػػتطالع آرائيػػػػـ حػػػػوؿ االسػػػػتبانة مػػػػف حيػػػػث : مالئمػػػػة الميػػػػارات وارتبػػػػاط 
 الميارات  الفرعية بالميارات الرئيسة.الميارات  الفرعية بالميارات الرئيسة.

اء التعػديالت التػي أشػار إلييػا المحكمػوف أصػبحت االسػتبانة  فػي صػورتيا النيائيػة اء التعػديالت التػي أشػار إلييػا المحكمػوف أصػبحت االسػتبانة  فػي صػورتيا النيائيػة وبعد إجػر وبعد إجػر    -44
 ((22( ميارة موزعة عمى سبعة مجاالت.  )ممحؽ( ميارة موزعة عمى سبعة مجاالت.  )ممحؽ4646مكونة مف)مكونة مف)

 الخصائص السيكومترية لالستبانة:الخصائص السيكومترية لالستبانة: -55
 : االتساق الداخمي:أ 

معمـ مف معممي المغة العربية،  35تـ حساب االتساؽ الداخمي لالستبانة بتطبيقيا عمى 
ـ وحساب معامالت االرتباط لبيرسوف بيف مفردات كؿ 2017/2018بالفصؿ الدراسي الثاني 

ميارة والدرجة الكمية ليا، وكذلؾ معامالت االرتباط لبيرسوف بيف درجات الميارات التدريسية 
 (التالية:8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1والدرجة الكمية لالستبانة، وأسفر ذلؾ عف بيانات الجداوؿ )
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 ( 2)جدول 
 معامالت االرتباط بين مفردات ميارة مخرجات التعمم والدرجة الكمية لمميارة

 7 6 5 4 3 2 1 المفردات

مخرجات 
 التعمـ

0.74** 0.71** 0.669** 0.73** 0.67** 0.73** 0.64** 

 ( 1جدول )
 معامالت االرتباط بين مفردات ميارة ممايزة المحتوى والدرجة الكمية لمميارة

 6 5 4 3 2 1 المفردات

 **0.96 **0.51 **0.86 **0.89 **0.87 **0.75 ممايزة المحتوى

 ( 1جدول )
 معامالت االرتباط بين مفردات ميارة تييئة بيئة التعمم والدرجة الكمية لمميارة

 7 6 5 4 3 2 1 المفردات

تييئة بيئة 
 التعمـ

0.70** 0.80** 0.74** 0.78** 0.78** 0.73** 0.84** 

  (4جدول )
 معامالت االرتباط بين مفردات ميارة استراتيجيات التدريس المتمايز والدرجة الكمية لمميارة

 7 6 5 4 3 2 1 المفردات

استراتيجيات 
 التدريس المتمايز

0.75** 0.76** 0.72** 0.63** 0.73** 0.69** 0.77** 

 (5جدول )
 لتدريس المتمايزمعامالت االرتباط بين مفردات ميارة استخدام وسائل ومصادر ا

 والدرجة الكمية لمميارة 

 2 1 المفردات

 **0.92 **0.93 وسائؿ ومصادر التدريس المتمايز



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ( 6جدول )
 معامالت االرتباط بين مفردات ميارة تصميم أنشطة تعميمية متمايزة والدرجة الكمية لمميارة

 5 4 3 2 1 المفردات

 **0.83 **0.62 **0.91 **0.86 **0.85 تصميـ أنشطة تعميمية

 ( 7جدول )
 معامالت االرتباط بين مفردات ميارة استخدام التقويم المتمايز  والدرجة الكمية لمميارة

 5 4 3 2 1 المفردات

 **0.81 **0.83 **0.80 **0.82 **0.82 التقويـ المتمايز

 ( 8جدول )
 انةمعامالت االرتباط بين مفردات الميارات الفرعية والدرجة الكمية لالستب

 التقويـ األنشطة المصادر استراتيجيات بيئة التعمـ المحتوى المخرجات المفردات

الدرجة 
 الكمية

0.74** 0.82** 0.93** 0.87** 0.76** 0.87** 0.89** 

مما  0.01يتضح مف الجداوؿ السابقة أف جميع معامالت االرتباط دالة عند مستوى 
اراتيا الفرعية مع مفرداتيا أو مع الدرجة الكية يشير إلى االتساؽ الداخمي لالستبانة في مي

 والميارات الفرعية.

 : الثباتب 

معمـ مف  35تـ حساب ثبات االستبانة بأسموب ألفا كرونباخ وذلؾ بتطبيؽ االستبانة عمى 
ـ ، وحساب معامالت ألفا كرونباخ 2017/2018معممي المغة العربية، بالفصؿ الدراسي الثاني 

 ( التالي:9واالستبانة ككؿ، أسفر ذلؾ عف بيانات الجدوؿ )لمميارات الفرعية 

 



د/ سناء محمد حسن أحمد             مدى امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية   
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 (9جدول)
 معامالت ألفا كرونباخ لمميارات الفرعية واالستبانة ككل 

 معامؿ ألفا كرونباخ المفردات

 **0.77 مخرجات التعمـ 
 **0.79 ممايزة المحتوى 

 **0.76 تييئة بيئة التعمـ
 **0.76 استراتيجيات التدريس المتمايز
 **0.91 مصادر التدريس المتمايز

 **0.81 تصميـ أنشطة تعميمية متمايزة
 **0.80 استخداـ التقويـ المتمايز  

 **0.75 االستبانة ككؿ

مما  0.01يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامالت ألفا كرونباخ ذات داللة عند مستوى 
في قياس ميارات التدريس يشير إلى درجة مف الثبات لالستبانة تمكف مف االعتماد عمييا 

 المتمايز بالدراسة الحالية.
 ثانيًا: اختيار عينة البحث:ثانيًا: اختيار عينة البحث:

 لتطبيؽ االستبانة والتوصؿ لمنتائج اتبعت الخطوات التالية:لتطبيؽ االستبانة والتوصؿ لمنتائج اتبعت الخطوات التالية:
تـ اختيار عينة البحث مف معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعداديػة بمحافظػة سػوىاج، وبمػ  تـ اختيار عينة البحث مف معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعداديػة بمحافظػة سػوىاج، وبمػ   -11

مدرسػػة مػػف جميػع مػػدف المحافظػػة، مػػنيـ مدرسػػة مػػف جميػع مػػدف المحافظػػة، مػػنيـ   ((2222( معممػػًا ومعممػػة مػوزعيف عمػػى )( معممػػًا ومعممػػة مػوزعيف عمػػى )200200عػددىا)عػددىا)
 ( مدرسة غير معتمدة.( مدرسة غير معتمدة.1111( مدرسة معتمدة و)( مدرسة معتمدة و)1111))

 ـ.ـ.20182018//20172017تـ تطبيؽ االستبانة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي تـ تطبيؽ االستبانة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  -22
( معمػػـ ومعممػػة، وتػػـ تفريػػ  ( معمػػـ ومعممػػة، وتػػـ تفريػػ  140140تػػـ جمػػع االسػػتبانة وبمػػ  عػػدد المسػػتجيبيف بشػػكؿ صػػحيح )تػػـ جمػػع االسػػتبانة وبمػػ  عػػدد المسػػتجيبيف بشػػكؿ صػػحيح ) -33

 حصائيًا.حصائيًا.استجابات أفراد العينة، ومف ثـ معالجتيا إاستجابات أفراد العينة، ومف ثـ معالجتيا إ
 نتائج البحث:نتائج البحث:

 أوال : اإلجابة عن السؤال األول:
                     ما ميارات التدريس المتمايز الالزمة لمعممي المغة العربيةالذي ينص عمى: "

 اإلعدادية؟" بالمرحمة
 تمت اإلجابة عن ىذا السؤال خالل اإلطار النظري.     
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 أوال : اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما واقع امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية بمحافظة ينص عمى: "الذي 

 سوىاج لميارات التدريس المتمايز من وجية نظرىم؟"
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات لكؿ ميارة تدريسية عمى االستبانة مف 

ت االستبانة، وأسفر ذلؾ وجية نظر المعمميف ومقارنتيا بالمتوسط الفرضي لكؿ ميارة مف ميارا
 ( التالي:10عف بيانات الجدوؿ )

 (20جدول)
 متوسطات درجات المعممين عمى االستبانة والمتوسط الفرضي لدراجات مياراتيا

معممي  الميارات
المدارس 
 المعتمدة

معممي 
المدارس 
غير 
 المعتمدة

معمميف 
أقؿ مف 
خمس 
 سنوات

معمميف 
أكثر مف 
خمس 
 سنوات

معمميف 
أكثر مف 

مس خ
 دورات

معمميف أقؿ 
مف خمس 
 دورات

 المتوسط 
 الفرضي

 14 13.81 17.02 15.83 14.02 13.23 17.32 مخرجات التعمـ
 12 10.69 14.46 14.28 8.85 11.62 13.21 ممايزة المحتوى 

 28 21.50 32.70 29.69 20.72 24.60 28.64 تييئة بيئة التعمـ
استراتيجيات التدريس 

 المتمايز
13.40 11.08 10.97 13.00 14.11 10.67 14 

وسائؿ ومصادر 
 التدريس المتمايز

4.40 3.03 3.13 4.02 4.45 3.09 4 

تصميـ أنشطة تعميمية 
 متمايزة

12.44 9.17 9.18 11.65 12.61 9.28 10 

 10 8.57 12.41 11.15 8.74 8.98 11.71 استخداـ التقويـ المتمايز  
 92 77.74 107.77 99.64 75.76 81.72 101.55 الدرجة الكمية لمميارات

يتضح مف الجدوؿ السابؽ بشكؿ عاـ أف المعمميف موزعيف عمى متغيرات الدراسة 
المختمفة يمتمكوف ميارات التدريس المتمايز بدرجة متوسطة، إال أف المعمميف بالمدارس غير 

قؿ مف خمس المعتمدة، أو المعمميف أقؿ مف خمس سنوات خبرة، أو المعمميف الحاصميف عمى أ
 دورات تدريبية يمتمكوف ميارات التدريس المتمايز بدرجة أقؿ مف المتوسط.
ـ(، ودراسة فريد 2015وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف: سمر حاكمي)

ـ( التي أثبتت أف درجة ممارسة المعمميف لمتعميـ المتمايز جاءت بدرجة ضعيفة 2013الغامدي)
( التي أثبتت أف درجة ممارسة المعمميف لمتعميـ المتمايز ـ2017جدا ، ودراسة خالد الحربي)

 جاءت بدرجة متوسطة.
وت عد نتيجة السؤاؿ األوؿ غير مرضية سواء أكانت درجة امتالؾ المعمميف لميارات 
التدريس المتمايز بدرجة متوسطة بالنسبة لمعممي المدارس المعتمدة أو أقؿ مف المتوسط بالنسبة 

 لمعتمدة.لمعممي المدارس غير ا



د/ سناء محمد حسن أحمد             مدى امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية   
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 ويمكن تفسير ذلك بأنو: 
قد يرجع ذلؾ لوجود نقص في تدريب معممي المغة العربية عمى التدريس المتمايز سواء في  -

برنامج إعداد المعمـ بكميات التربية أو في برنامج التربية المينية أثناء الخدمة، وأف المعمميف 
التدريس المتمايز واستخداميا في  بحاجة إلى مزيد مف التدريب ليصبحوا أكثر دراية بميارات 

 التدريس.
قد يرجع ذلؾ أيضا  إلى ضعؼ اإلمكانات داخؿ المدرسة، وعدـ توفير المكاف المناسب  -

لممارسة األنشطة أو عدـ توافر مصادر التعمـ المختمفة وأيضا ندرة وجود وسائؿ التكنولوجيا 
 داخؿ المدارس وخاصة المدارس غير المعتمدة.

إلى عدـ قدرة التالميذ عمى التواصؿ مع المعمـ أو مع زمالءىـ في إطار  قد يرجع ذلؾ -
 التدريس المتمايز.

ـ(، بأف بعض المعمميف قد ال يقبموف عمى 2009، 38ويؤكد )خير شواىيف، ص
استخداـ ميارات التدريس المتمايز ألسباب عدة منيا: الضعؼ في معرفة المحتوى أو مادة 

ف استخداـ التدريس المتمايز ألنو يحتاج لمعرفة مف أجؿ التوسع الكتاب بحيث يحجـ المعمـ ع
والعمؽ، وعدـ امتالؾ ميارات الصؼ التي يحتاجيا التدريس المتمايز، وعدـ وجود القناعة 
الكافية حوؿ أىمية التدريس المتمايز، وعدـ معرفة طرؽ تطبيؽ التدريس المتمايز عمى تالميذ 

عة، ووجود عدة ظروؼ ال تسمح بذلؾ مثؿ عدـ مناسبة متفوقيف مف مستويات وثقافات متنو 
، أو ضعؼ في االمكانيات.  غرفة الصؼ، أو أف الوقت غير كاؼ 

 ثانيا : اإلجابة عن السؤال الثالث:
"ىل تختمف درجة امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية     الذي ينص عمى: 

 سة )معتمدة أو غير معتمدة(؟"لميارات التدريس المتمايز وفقا  لنوع المدر 
-Tلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار الفروؽ بيف متوسطات الدرجات المستقمة 

test  لمجموعتيف المعمميف بالمدارس المعتمدة والمدارس غير المعتمدة، وأسفر ذلؾ عف بيانات
 ( التالي:11الجدوؿ)

 (22جدول)
ة ت ومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطات المتوسطات واالنحرافات المعياراية وقيم

 درجات المعممين في ميارات التدريس المتمايز بالمدارس المعتمدة وغير المعتمدة
معممي المدارس  الميارات

 (70المعتمدة)ف=
معممي المدارس غير 

 (70المعتمدة )ف=
قيمة 
 ت

 الداللة

 ع ـ ع ـ
 0.01 6.52 4.29 13.23 3.05 17.32 مخرجات التعمـ 
 0.05 2.34 3.54 11.62 4.39 13.21 ممايزة المحتوى 

 0.01 3.07 7.16 24.60 8.36 28.64 تييئة بيئة التعمـ
 0.01 5.04 2.80 11.08 2.62 13.40 استراتيجيات التدريس المتمايز

 0.01 6.62 1.08 3.03 1.34 4.40 وسائؿ ومصادر التدريس المتمايز
 0.01 6.73 2.88 9.17 2.87 12.44 تصميـ أنشطة تعميمية متمايزة
 0.01 5.71 2.69 8.98 2.92 11.71 استخداـ التقويـ المتمايز  
21.9 101.55 الدرجة الكمية لمميارات

7 
81.72 20.3

1 
5.52 0.01 
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 يتضح من الجدول السابق أنو:
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات المعمميف العامميف بالمدارس المعتمدة، 

لمعمميف العامميف بالمدارس غير المعتمدة في ميارات التدريس المتمايز حيث كانت جميع قيـ وا
فيما عدا ميارة ممايزة المحتوى فكانت قيمة ت دالة عند مستوى  0.01ت دالة عند مستوى 

 ، وذلؾ لصالح معممي المدارس المعتمدة.0.05
 ويمكن تفسير ذلك بأن:

العمؿ في بيئة تعمـ تمبي احتياجات جميع التالميذ كؿ  المدارس المعتمدة توفر لممعمميف
مكاناتو، وتوفر أنشطة إثرائية تتحدى قدرات الموىوبيف، كما توفر لممعمـ إمكانية  حسب قدراتو وا 
استخداـ التكنولوجيا، كما تتيح لممعمـ أف ينوع في األنشطة واستراتيجيات التدريس، كما أنيا توفر 

 لممعمـ استخداـ وسائؿ تقويـ متنوعة. مصادر تعمـ متعددة، وتتيح
 ثالثا : اإلجابة عن السؤال الرابع:

"ىل تختمف درجة امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية الذي ينص عمى: 
 لميارات التدريس المتمايز وفقا  لعدد الدورات التدريبية؟"

-Tطات الدرجات المستقمة لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار الفروؽ بيف متوس
test  لمجموعتيف المعمميف الحاصميف عمى أكثر مف خمس دورات ومجموعة المعمميف الحاصميف

 ( التالي:12عمى أقؿ مف خمس دورات تدريبية، وأسفر ذلؾ عف بيانات الجدوؿ )
 (21جدول)

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة ت ومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطات
 درجات المعممين في ميارات التدريس المتمايز مختمفي عدد الدورات التدريبية

معمميف حاصميف عمى  الميارات
أقؿ مف خمس دورات 

 (76)ف=

معمميف حاصميف عمى 
أكثر مف خمس دورات 

 (64)ف=

 الداللة قيمة ت

 ع ـ ع ـ
 0.01 4.78 3.27 17.02 4.42 13.81 مخرجات التعمـ 
 0.01 6.16 3.63 14.46 3.57 10.69 ىممايزة المحتو  

 0.01 11.46 6.38 32.70 5.17 21.50 تييئة بيئة التعمـ
 0.01 8.44 2.59 14.11 2.22 10.67 استراتيجيات التدريس المتمايز

 0.01 6.53 1.44 4.45 1.00 3.09 وسائؿ ومصادر التدريس المتمايز
 0.01 6.83 3.06 12.61 2.68 9.28 تصميـ أنشطة تعميمية متمايزة
 0.01 9.13 2.47 12.41 2.45 8.57 استخداـ التقويـ المتمايز  
 0.01 9.86 18.64 107.77 17.22 77.74 الدرجة الكمية لمميارات

 يتضح من السابق الجدول أنو:
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات المعمميف الحاصميف عمى عدد دورات  

خمس دورات تدريبية في ية والمعمميف الحاصميف عمى عدد أقؿ مف أكثر مف خمس دورات تدريب
لصالح المعمميف  0.01دريس المتمايز حيث كانت قيـ ت جميعيا دالة عند مستوى ميارات الت

 الحاصميف عمى عدد دورات أكثر.



د/ سناء محمد حسن أحمد             مدى امتالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

535 
  8102ديسمرب    - الثاني عشر  العدد   -  43  جمللدا 
 

 

 ويمكن تفسير ذلك بأن:
مخرجات التعمـ الدورات التدريبية المقدمة لممعمميف تسيـ في تنمية قدراتيـ عمى تنويع 

وتنويع أساليب تقديـ المحتوى، وتبصرىـ بأىمية تنويع األنشطة التعميمية، واستخداـ استراتيجيات 
 التدريس المتنوعة، وكذلؾ استخداـ وسائؿ ومصادر تعمـ متنوعة، وأيضا  أساليب تقويـ متنوعة.

 رابعا : اإلجابة عن السؤال الخامس:
تالك معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية "ىل تختمف درجة اموالذي ينص عمى: 

 لميارات التدريس المتمايز وفقا  لعدد سنوات الخبرة؟"
-Tلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخداـ اختبار الفروؽ بيف متوسطات الدرجات المستقمة 

test  لمجموعتيف المعمميف أكثر مف خمس سنوات خبرة ومجموعة المعمميف أقؿ مف خمس
 ( التالي:13رة، وأسفر ذلؾ عف بيانات الجدوؿ )سنوات خب

 (21جدول)
المتوسطات واالنحرافات المعياراية وقيمة ت ومستوى داللتيا لمفروق بين متوسطات 

 درجات المعممين في ميارات التدريس المتمايز مختمفي عدد سنوات الخبرة
معمميف أقؿ مف خمس  الميارات

 (48سنوات خبرة )ف= 
مس معمميف أكثر مف خ
 (92سنوات خبرة )ف= 

قيمة 
 ت

 الداللة

 ع ـ ع ـ
 0.05 2.18 4.06 15.83 4.39 14.02 مخرجات التعمـ 
 0.01 9.71 3.59 14.28 1.95 8.85 ممايزة المحتوى 

 0.01 7.39 7.47 29.69 5.29 20.72 تييئة بيئة التعمـ
 0.01 4.49 3.05 13.00 2.07 10.97 استراتيجيات التدريس المتمايز

 0.01 3.76 1.44 4.02 1.10 3.13 وسائؿ ومصادر التدريس المتمايز
 0.01 4.46 3.29 11.65 2.66 9.18 تصميـ أنشطة تعميمية متمايزة
 0.01 4.61 2.94 11.15 2.84 8.74 استخداـ التقويـ المتمايز  
 0.01 6.51 22.21 99.64 16.38 75.76 الدرجة الكمية لمميارات

 السابق أنو:يتضح من الجدول 
توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف المعمميف الذيف لدييـ عدد سنوات خبرة أكثر مف خمس 
سنوات والمعمميف الذيف لدييـ أقؿ مف خمس سنوات خبرة في ميارات التدريس المتمايز حيث 

فيما عدا ميارة مخرجات التعمـ فكانت قيمة ت  0.01كانت قيـ )ت( جميعيا دالة عند مستوى 
 ، وذلؾ لصالح المعمميف ذوي الخبرة األكثر.0.05ند مستوى دالة ع

ـ( التي اثبتت وجود فروؽ دالة إحصائيا  لمدى 2015وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة أحمد الربيعي)
                   امتالؾ المعمميف لميارات التدريس المتمايز تبعا  لمتغير الخبرة وذلؾ لصالح المعمميف ذوي 

 ثر.الخبرة األك



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 ويمكن تفسير ذلك:
بأف متغير الخبرة التدريسية ُيعد عاماًل مؤثرًا فػي كػؿ مكونػات العمميػة التعميميػة، وأف عػدد بأف متغير الخبرة التدريسية ُيعد عاماًل مؤثرًا فػي كػؿ مكونػات العمميػة التعميميػة، وأف عػدد 
سػػنوات الخبػػرة يزيػػد مػػف فرصػػة المعمػػـ المػػتالؾ ميػػارات التػػدريس المتمػػايز وفيػػـ متطمباتػػو، فيػػو سػػنوات الخبػػرة يزيػػد مػػف فرصػػة المعمػػـ المػػتالؾ ميػػارات التػػدريس المتمػػايز وفيػػـ متطمباتػػو، فيػػو 

يميػػػػة متنوعػػػػة يميػػػػة متنوعػػػػة يسػػػػتطيع أف ينػػػػوع فػػػػي مخرجػػػػات الػػػػتعمـ ويمػػػػايز فػػػػي المحتػػػػوى ويصػػػػمـ أنشػػػػطة تعميسػػػػتطيع أف ينػػػػوع فػػػػي مخرجػػػػات الػػػػتعمـ ويمػػػػايز فػػػػي المحتػػػػوى ويصػػػػمـ أنشػػػػطة تعم
ويسػػتخدـ اسػػتراتيجيات تػػدريس متنوعػػة، وتتػػيح لػػو الخبػػرة  أيضػػًا فرصػػة اسػػتخداـ وسػػائؿ ومصػػادر ويسػػتخدـ اسػػتراتيجيات تػػدريس متنوعػػة، وتتػػيح لػػو الخبػػرة  أيضػػًا فرصػػة اسػػتخداـ وسػػائؿ ومصػػادر 

 تعمـ متنوعة، وكذلؾ وسائؿ تقويـ متنوعة تتناسب وقدرات كؿ تمميذ.تعمـ متنوعة، وكذلؾ وسائؿ تقويـ متنوعة تتناسب وقدرات كؿ تمميذ.
 توصيات البحث:توصيات البحث:

 في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
تدريس المتمايز في برامج إعداد معمـ المغة العربية بكميات ضرورة تضميف ميارات ال -1

 التربية قبؿ الخدمة وتدريب الطالب المعمميف عمى استخداميا.
ضرورة تضميف ميارات التدريس المتمايز في برامج  تدريب معمـ المغة العربية أثناء   -2

 الخدمة وتدريب المعمميف عمى استخداميا.
وييف بميارات التدريس المتمايز وأخذىا في االعتبار عند ضرورة اىتماـ الموجييف الترب -3

 تقويـ المعمميف.
إعداد دليؿ يحتوي عمى ميارات التدريس المتمايز الالزمة لممعمميف وآليات تنفيذىا  -4

 وتعميميا عمى المعمميف في مختمؼ المراحؿ التعميمية.
يز لدى معممي المغة تقديـ برامج تدريبية لتنمية الوعي باستراتيجيات التدريس المتما -5

 العربية بصفة خاصة ومعممي المواد الدراسية األخرى بصفة عامة.
 مقترحات البحث:مقترحات البحث:

 يقترح البحث الحالي ما يمي:يقترح البحث الحالي ما يمي:
 تقويـ أداء معممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية في ضوء ميارات التدريس المتمايز. -1
 ات التدريس المتمايز .دراسة تقويمية لمعوقات استخداـ معممي المغة العربية لميار  -2
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خالد ىديباف الحربي. واقع استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز بمعيد تعميـ المغة العربية  -
س. مجمة دراسات لغير الناطقيف بيا مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدري

 ـ.2017(. أغسطس 88عربية في التربية وعمـ النفس. العدد )
خير سميماف شواىيف. التعميـ المتمايز وتصميـ المناىج الدراسية. سمسمة توجيات حديثة في  -

 ـ.2014. 1(. إربد: عمـ الكتب الحديث.ط5إعداد المناىج الدراسية )
. 1داء الميني لمعممي المغة العربية. طدخيؿ اهلل محمد الدىماني وآخروف. معايير األ -

الرياض: مركز الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز الدولي لخدمة المغة 
 ـ.2015العربية. 

رؤى استراتيجية  -رضا إبراىيـ المميجي. نحو تعميـ متميز في القرف الحادي والعشريف -
 ـ.2011. القاىرة: دار الفكر العربي. 1ط -ومداخؿ إصالحية

ات. وسيمة أبو السميد. استراتيجيات التدريس في القرف الحادي والعشري  )دليؿ ذوقاف عبيد -
. عماف: دار الفكر لمنشر والتوزيع. 1المعمـ والمشرؼ التربوي(. ط

 ـ.2007
سارة بدر العتيبي. فاعمية استخداـ برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ الذاتي في تنمية الوعي  -

لدى أعضاء ىيئة تدريس المناىج وطرائؽ باستراتيجيات التدريس المتمايز 
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 ـ.2018(. مارس 14محمد بف سعود اإلسالمية. العدد)
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الصفي في مرحمة التعميـ األساسي في محافظة السويداء. مجمة جامعة 
 ـ.2015(. 11(. العدد)37البعث لمعمـو اإلنسانية. المجمد)

تراتيجية التعميـ المتمايز في تحصيؿ تالميذ سياد كاظـ فاضؿ الخفاجي. أثر استعماؿ اس -
الصؼ الخامس االبتدائي في مادة االجتماعيات واستبقائيا. جامعة بابؿ. 

(. أكتوبر 35مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية. العدد)
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مى مدخؿ سوزاف محمد حسف السيد. فعالية برنامج مقترح إلعداد معممي العمـو قائـ ع -
كسابيـ بعض ميارات إدارة  التدريس المتمايز في تنمية تحصيميـ وا 
التمايز بيف الطالب أثناء تدريس المادة. كمية التربية. جامعة عيف 

 ـ.2017(. سبتمبر 9(. العدد)20شمس. مجمة التربية العممية. مجمد)
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يس الدراسات شريياف محمد صديؽ عبد الحميد نعمة. فاعمية التعميـ المتمايز في تدر  -
االجتماعية عمى تنمية بعض ميارات التفكير التأممي لدى تالميذ الصؼ 
الخامس االبتدائي. رسالة ماجستير. كمية التربية. جامعة بورسعيد. 

 ـ.2017
طارؽ عبد الرؤوؼ عامر. وربيع محمد. الصؼ المتمايز. عماف: دار اليازوري لمطباعة  -

 ـ.2008والنشر. 
 .1937عبد اهلل البستاني المبناني. المطبعة األميرية. بيروت.  فاكية البستاف. الشيخ -
فايز محمد عبد الكريـ الميداوي. أثر استخداـ استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية  -

التحصيؿ لمقرر األحياء لدى طالب الصؼ الثاني الثانوي. رسالة 
 ـ.2015ماجستير. كمية التربية. جامعة أـ القرى. 

الغامدي. مدى استجابة معممي التربية اإلسالمية في المرحمة االبتدائية   فريد عمي يحي -
الحتياجات جميع تالميذ الصؼ الدراسي في ضوء ميارات التدريس 
المتمايز. كمية التربية. جامعة األزىر. مجمة التربية لمبحوث التربوية 

 ـ.2013(. 2(. جزء)125والنفسية واالجتماعية. العدد)
نسوف. الصؼ المتمايز. ترجمة زكريا القاضي. مكتب التربية العربي لدوؿ كاروؿ آف توممي -

 ـ.2016الخميج. 
 ـ.2003. القاىرة. عالـ الكتب. 1كماؿ حسيف زيتوف. التدريس نماذجو ومياراتو. ط -
دليؿ المعمـ لتحسيف طرؽ التعميـ في  -كوثر كوجؾ وآخروف. تنويع التدريس في الفصؿ -

: مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في مدارس الوطف العربي. بيروت
 ـ.2008الدوؿ العربية. 

لطفية سراج عمي قمرة. أثر استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية التفكير التأممي والتحصيؿ  -
الدراسي لمقرر التوحيد لدى طالبا الصؼ األوؿ الثانوي. األردف. مجمة 

 ـ.2018(. نوفمبر 1(. العدد)45العمـو التربوية، مجمد)
محسف عمي عطية. الجودة الشاممة والجديد في التدريس. عماف: دار صفاء لمطباعة والنشر  -

 ـ.2009والتوزيع. 
مرفت محمد كماؿ محمد آدـ. ورشا ىاشـ عبد الحميد محمد. توظيؼ التعميـ المتمايز مف  -

خالؿ الكتاب اإللكتروني في تدريس اليندسة لتنمية المستويات التحصيمية 
يارات التواصؿ الرياضي والفيـ العميؽ لدى طالب الصؼ العميا وم

الثاني اإلعدادي. الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات. مجمة تربويات 
 ـ.2017(. أبريؿ 4(. العدد)20الرياضيات. مجمد)
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مرواف أحمد محمد السماف. فعالية برنامج قائـ عمى مدخؿ التدريس المتمايز لتنمية ميارات  -
فة والكتابة التفسيرية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. الجمعية القراءة المكث

(. يناير 183المصرية لمقراءة والمعرفة. مجمة القراءة والمعرفة. العدد)
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مروة محمد محمد الباز. أثر استخداـ التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ وبعض عادات  -
.  العقؿ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية متبايني التحصيؿ في مادة العمـو

 ـ.2014(. نوفمبر 6(. العدد)17مجمة التربية العممية. مجمد)
مشاعؿ ميدي سعيد الغامدي. أثر استراتيجية التعميـ المتمايز في تدريس الرياضيات عمى  -

تنمية التحصيؿ المعرفي لدى تمميذات الصؼ السادس االبتدائي. الجمعية 
(. 21مة تربويات الرياضيات. مجمد)المصرية لتربويات الرياضيات. مج

 ـ.2018(. يناير 2العدد)
 ـ.1960المعجـ الوسيط، القاىرة: مجمع المغة العربية،  -
 مجمع المغة العربية بالقاىرة. مكتبة الشروؽ الدولية.1960المعجـ الوسيط.  -
 معيض حسف الحميسي. أثر استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز عمى التحصيؿ الدراسي في -

مقرر المغة اإلنجميزية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. رسالة 
 ـ.2012ماجستير. كمية التربية. جامعة أـ القرى، 

ميا سالمة نصر. فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز في تنمية مياراتي القراءة  -
 والكتابة لدى تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي في مقرر المغة العربية.

 ـ2014رسالة ماجستير. الجامعة اإلسالمية بغزة. كمية التربية.
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الدراسي في مقرر لغتي لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي. جامعة 
(. 18عيف شمس. كمية البنات. مجمة البحث العممي في التربية. العدد)

 ـ.2017(. 2الجزء)
مي عمر عبد العزيز السبيؿ. أثر استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية التحصيؿ والتفكير  -

التأممي في مادة العمـو لدى طالبات الصؼ السادس االبتدائي. مجمة 
 ـ.2016(. يناير 1(. العدد)19التربية العممية. مجمد)

لياـ جبار فارس. بر  - نامج تدريبي قائـ عمى استراتيجيات التدريس ميعاد جاسـ السراي. وا 
المتمايز لمطمبة المطبقيف وأثره في تحصيميـ بمادة التربية العممية 
واتجاىاتيف نحو مينة الرياضيات. الجمعية المصرية لتربويات 

(. أكتوبر 7(. العدد)18الرياضيات. مجمة تربويات الرياضيات. مجمد)
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ماؿ التعميـ المتمايز في تحصيؿ مادة التاريخ لدى طالبات نغـ فالح خماس. فاعمية استع -
الصؼ الخامس األدبي. جامعة بابؿ. مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو 

 ـ.2018(.فبراير 37التربوية واإلنسانية. العدد)
وائؿ صالح سويفي. فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ المتمايز لتدريس القراءة في تنمية  -

ت واالستيعاب القرائي لدى تالميذ الصؼ الثالث االبتدائي متبايني المفردا
موضوعات كتب القراءة  –التحصيؿ. المؤتمر العممي الثامف عشر 

 -وتدريسيا في مراحؿ التعميـ المختمفة عمى المستوييف القومي والعالمي 
. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التربية. جامعة عيف شمس. 

 ـ.2018 أغسطس
وليد السيد أحمد محمد خميفة. فعالية برنامج لمتعميـ المتمايز المحوسب في تحسيف االندماج  -

في تعمـ القراءة والفيـ القرائي المعرفي وما وراء المعرفي لدى التالميذ 
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ. مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية 

(. 2(. الجزء)166جامعة األزىر. العدد)واالجتماعية. كمية التربية. 
 ـ.2015ديسمبر 

يحيي يحيي مظفر العمي. وعبد اهلل عباس ميدي المحرزي. أثر استخداـ استراتيجية التعميـ  -
المتمايز في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ ومفيـو الذات لدى طمبة 
المرحمة األساسية بمحافظة حجة. جامعة أسيوط. مجمة كمية التربية 

 ـ.2017(. يناير 2(. الجزء)1(. العدد)33أسيوط. مجمد)ب
- Levy, Holli M. Clearing House. (2008) Meeting the Needs of All 

Students  through Differentiated Instruction: Helping 
Every Child Reach and Exceed Standards. A Journal 
of Educational Strategies, Issues and Ideas, v81 n4 
p161-164. (EJ789449) 

- Bal, Aylen Pinar, (2016) The Effect of the Differentiated Teaching 
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Academic Achievements. Eurasian Journal of 
Educational Research, n63 p185-204. 

- Sallie, April P, Sanders, Carrie, A Gentry, Ruben 
,Differentiated  Instructional Strategies to 
Accommodate Students with Varying Needs and 
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2013).  
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