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 الم مخص: 
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىم معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز 

الطالبات الموىوبات في المرحمة المتوسطة والثانوية بمدنية جدة ،  من وجية نظر معممات
والتعرف عمى أثر متغيرات الدراسة: الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة، لممعمم، وقد 
استخدمنا المنيج الوصفي، كما تم تطوير استبيان لجمع البيانات، وزعت عمى عينة عشوائية من 

( معممة  37بمدارس متوسطة وثانوية مدينة جدة والبالغ عددىن ) معممات الطالبات الموىوبات
%( من مجتمع الدراسة. وأظيرت نتائج الدراسة أن معوقات طرق تدريس الطالبات 07بنسبة )

( وفق مقياس 3...الموىوبات  جاءت بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )لمدرجة الكمية( مقداره )
؛ حصل مجال أساليب التقويم عمى أعمى ليكرت الخماسي، وعمى مستوى المجاالت

( وحل ثالثا  مجال أدوات 5...( يميو طرق التدريس بمتوسط حسابي مقداره )05..متوسط)
( وجميعيا بتقدير )متوسطة(،  كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات 32..تدريس بمتوسط )

استراتيجيات التدريس  داللة إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام
المتمايز من وجية نظر معممي ومعممات الطالبات الموىوبات في المرحمة المتوسطة والثانوية 
بمدينة جدة ت عزى لم تغيري الجنس، المؤىل العممي، وسنوات الخبرة. وفي ضوء النتائج تم تقديم 

 اتو.جممة من التوصيات والمقترحات لتفعيل التدريس المتمايز وتجاوز معوق
معوقات. استراتيجيات التدريس المتمايز. معممات الموىوبات. المرحمة  الكممات المفتاحية:

 المتوسطة والثانوية. مدينة جدة.
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Abstract 
This study aimed to identify the most important obstacles to the 

use of differentiated teaching strategies from the point of view of the 
gifted female students in the intermediate and secondary stages in 
Jeddah. The study also examined the effect of the variables of the 
study: gender, academic qualification and years of experience for the 
teacher. To collect the data, it was distributed to a random sample of 
the gifted students in the middle and secondary schools in Jeddah city 
(70) with 40% of the study population. The results of the study showed 
that the obstacles in the teaching methods of gifted students came in a 
medium and an average of (3.31) according to the Likert five scale. At 
the field level, the field of assessment methods was highest (3.49) 
followed by teaching methods with an average of 3.39. The results 
showed that there were statistically significant differences between the 
estimates of the sample of the study to the degree of obstacles to using 
differentiated teaching strategies from the point of view of teachers and 
teachers of gifted students in middle and high school in Jeddah due to 
the variables of Nes, educational qualification, and years of experience. 
In the light of the results, a number of recommendations and proposals 
were presented to activate the differential teaching and overcome its 
obstacles. 

Keywords: Obstacles. Differentiated teaching strategies. 
Parameters of Talents. Middle and secondary stage. Jeddah city. 
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 المقدمة: 
يشيد العصر الحالي ثورة في المعمومات والنمو المعرفي وتنوع مصادر المعرفة، وكل 
ذلك يسير بخطوات سريعة ومتالحقة حتى أصبح لزاما  عمى المنظومة التربوية بكل عناصرىا أن 
 تواكب ىذا التغير السريع األمر الذي يتطمب مراعاة ىذه المؤثرات في النظام التعميمي وأخذىا

 في االعتبار وعدم إغفاليا.
ونظرا  لما نعيشو اليوم في عالم بو كثير من المتغيرات واالختالفات، وكذلك الحال 
بالنسبة لصفوفنا المدرسية فالمتعممون داخل ىذه الصفوف ليسوا متشابيين في طرق تعميميم 

كل متعمم مختمف مثمما أنيم ال يتشابيون في ىواياتيم، شخصياتيم، في ما يحبون أو يكرىون. ف
عن غيرة في الخبرة والثقافة والبيئة واالستعداد والقدرات واالىتمامات والميول والذكاءات وأيضا  
اختالفات في طرق استخدام استراتيجيات التدريس، ومن حق كل طالب أن يدرس بطريقة 

قد ظير مفيوم مصممة خصيصا  الحتياجاتو الفردية لمتعمم، واستجابة لتمك المعوقات والتحديات ف
 التعميم المتمايز. 

( أن التدريس المتمايز ىو تعميم ييدف إلى رفع مستوى جميع .373وأشارت الطويرقي )
            الطمبة وتتحدد خطواتو األساسية من خالل تحديد المعمم الميارات والقدرات الخاصة بكل

لتي سيقوم بيا الطمبة لتحقيق طالب واالستراتيجيات التدريسية المالئمة لكل طالب والميام ا
 أىداف التعمم. 

فمذا تواجو الطالبات الموىوبات من وجود عدد من المعوقات التي تؤدي إلى تدني 
استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالب الموىوب، ومنيا معوقات تعميمية، ومعوقات 

حياتيم فيم يتعرضون إلى معظم  اجتماعية، ومعوقات ذاتية، ومعوقات إدارية، والتي تواجييم في
المشكالت التي يتعرض ليا العاديون في عمرىم باإلضافة إلى مواجية أنواعا  أخرى من المتاعب 
الخاصة فال يرجع معظميا إلى موىبتو بقدر ما يرجع إلى ضعف استخدام استراتيجيات التدريس 

 المتمايز. 
، تدرك المممكة العربية السعودية وحيث إنو من الضروري تذليل المعوقات التي تواجييم

بمدى التغمب عمى المعوقات التي تواجو الطمبة  –بعد اهلل  –أن حضارتيا ورقييا يكون 
الموىوبات والموىوبين، وذلك باستطالع وجية نظر المعممات في المدارس المتوسطة والثانوية 

ع الثورات المادية األخرى، إذا ما ألن الثروة البشرية أكثر نفعا  وأعم فائدة، وأكثر عايدا  من جمي
أحسن استغالليا، وأنو من الضروري أيضا  تنوع المناىج وطرق التدريس، بحيث يتمكن جميع 
المتعممين من الحصول عمى تعميم يتواءم مع خصائصيم، ويحقق كل منيم أقصى درجات 

 النجاح واإلنجاز في إطار إمكاناتو وقدراتو. 
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ربية السعودية باالىتمام بنظام استخدام استراتيجيات وليس بأن تحظى المممكة الع
التدريس المتمايز لمطالبة الموىوبين باعتبارىم ثروة وطنية يجب العناية بيا من خالل اكتشافيم 
ن عدم التعامل بموضوعية مع الطمبة الموىوبين  برازىا في كافة المحافل، وا  وصقل مواىبيم وا 

العقمية ومواىبيم ال تتناسب مع أوضاعيم الذاتية واألسرية يسبب ليم معوقات، قد تكون قدراتيم 
وربما يصبح الموىوب عبئا  عمى نفسو وعمى المجتمع الذي يعيش فيو، كما أن عدم تشجيع 
الموىوبين واحترام ذاتيم وتوفير البرامج التعميمية والتدريسية المناسبة لو أثر كبير في عدم تطور 

ىذا يفقد الوطن شريحة غالية من أبنائو كان يمكن أن تساىم ونمو اإلبداع والموىبة لدييم و 
 مساىمة فعالة في تطوره ونموه ومستقبمو في مجاالت متعددة.  

فمذا فيناك العديد من االستراتيجيات الحديثة التي تصنف تحت أشكال التدريس المتمايز 
تعممين والتدريس وفق ومنيا التدريس وفق نظرية الذكاءات المتعددة والتدريس وفق أنماط الم

التعميم التعاوني التعمم النشط، وأساليب التعمم، ومن خالليا يمكن مراعاة التمايز واالختالف بين 
 ىـ(30.1المتعممين وتحقيق األىداف المخطط ليا في تفعيل التدريس المتمايز.)الميداوي، 
يس المتمايز، إذا وتتعرض فئة الموىوبين لإلىمال في عممية استخدام استراتيجيات التدر 

لم يجدوا الرعاية الكافية من المحيطين بيم وتقبميم وتمبية احتياجاتيم المختمفة، وتطوير طرق 
رشاد المحيطين بيم نفسيا  نظرا  لمحالة الوجدانية االنتقالية التي تميزىم عن  وتعميميم إرشادىم وا 

 (. 3737العاديين.)النوبي، 
تيجيات التدريس المتمايز لمطمبة الموىوبين ويحتل موضوع معوقات استخدام استرا

والموىوبات اىتماما  في عدد كبير من دول العالم، وقد شكمت لو عدد من الجمعيات العممية 
الوطنية واإلقميمية والدولية، وأصدرت عددا  كبيرا  من البحوث والدوريات العممية 

 (.3770المتخصصة.)المعايطة، والبواليز ، 
بد من أن تشمل ىذه المراعاة كافة العناصر التعميمية لمطالب والمدرس وفي ىذا الصدد ال

والمناىج والمدرسة، فالطالب الموىوب ىو عماد المستقبل وقمب األمة وروح حضارتيا وىو 
المحور األول لمعممية التعميمية منذ مراحميا األربع، فإن المتتبع لمدراسات السابقة التي تناولت 

م  استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات يجد ندرة واضحة موضوع معوقات استخدا
 في الدراسات. 

 مشكمة الدراسة: 
أشارت دراسات عديدة إلى المعوقات التعميمية والتدريسية لمطالبات الموىوبات ، حيث 

ين ( إلى وجود مشكالت إدارية ومالية تواجو برامج رعاية الموىوب3733توصمت دراسة المالكي )
( فقد توصل إلى أن برامج الموىوبين منفصمة 3733بالمممكة العربية السعودية، وأما الشيراني )

عن النشاط في المدارس، والبرامج المطبقة حاليا  لم تثبت فعاليتيا، واقتصار البرامج عمى 
المدارس العادية، وصعوبة إخراج الطالب الموىوب من الفصل إلى غرفة الموىوبين، وأما 

( فقد توصل إلى المعوقات التي تحد من اإلبداع اإلداري تبعا  لمتغيرات الدراسة، 3775مري )الع
 وتأثير تمك البرامج عمى اإلبداع اإلداري وعمى الطرق التي تسيم الحد من تمك المعوقات.
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وأشار بعض الباحثين إلى ترتيب المعوقات التي تحد من فاعمية اإلدارة المدرسية في 
بات بالمدارس المتوسطة والثانوية الحكومية من حيث األىمية كالتالي: نقص في رعاية الموىو 

توافر المعممات المدربات عمى اكتشاف الموىوبات، قمة النشاطات الصفية وغير الصفية المتعمقة 
بميول ورغبات الموىوبات كالزيارات الميدانية والعمل المدرسي اإلضافي، وعدم توافر المقاييس 

كتشاف المبكر لمموىوبات، صعوبة تمويل البرامج الخاصة بالطالبات الموىوبات، عدم الالزمة لال
 ىـ(.3033إسيام المقررات المدرسية في تمبية ميول الموىوبات. )جمعة، 

ولقد أثبتت الكثير من الدراسات أن المعممين الذين لم يتمقوا تدريبا  في مجال تعميم الموىوبين      
الفاعمية في اإليفاء بالحاجات التعميمية المحددة لممتعممين الموىوبين، ومن يتصفون بأنيم عديمو 

ىنا يجب أن تكون ىناك قاعدة معرفية وكفايات خاصة فريدة من نوعيا؛ مرتبطة بتعميم الطمبة 
الموىوبين ومتوفرة لدى المعممين، ويتعين عمى المعممين أن يكونوا قادرين عمى وصف الحاجات 

بالطمبة الموىوبين، باإلضافة إلى توفير الدعم من مديريات التعميم  والخصائص الخاصة
والمجتمع عمى النطاق األوسع، وقد أشارت الدراسات التربوية إلى توفر عالقة إيجابية بين 
امتالك المعمم لمجموعة من الصفات الشخصية، ومدى أثرىا في عممية التدريس ويجدر التأكيد 

مم من امتالك ىذه الصفات ودمجيا في شخصيتو أمكنو ذلك من ىنا عمى أنو كمما تمكن المع
إنتاج أساليب تعميمية مؤثرة وممارسة قدرة توجيييو فائقة التربية المدرسية، مما ينعكس إيجابيا  
عمى شخصية الطمبة وحياتيم بشكل عام، وقد الحظت الباحثة أن الطالبات الموىوبات يمتمكن 

لألسف توجد معوقات تحول دون تنمية وتعزيز التفكير لديين،  جوانب التفكير اإلبداعية، ولكن
مما يستدعي إجراء ىذه الدراسة التي تيتم بيذا الموضوع، وقد انبثق رأي الباحثة من خالل 

التعميمية بالمممكة العربية السعودية، وبناء  عمى ذلك فإن مشكمة  معايشتيا لمواقع الفعمي في البيئة
استخدام استراتيجيات التدريس ة الوقوف ميدانيا  عمى أىم معوقات الدراسة تتمثل في محاول

لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات المتمايز 
بمدينة جدة، ومن ىنا يمكن حصر مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: ما أىم المعوقات 

لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في المتمايز  ستخدام استراتيجيات التدريسال
 ؟ وقد انبثق عن ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية: مدرسة متوسطة وثانوية مدينة جدة

ما معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر  .3
 جدة ؟ المعممات في متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية

ما معوقات أساليب التقويم لمتدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات  .3
 في متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة؟

ما معوقات أدوات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في  ..
 متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة؟ 

معوقات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات عن درجة معوقات تدريس  ىل تختمف درجة .0
المتمايز لمطالبات من وجية نظر المعممات في متوسطة وثانوية بمدينة جدة تبعا  لمتغيرات 

 )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(؟
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 أهداف الدراسة: 
 تهدف هذه الدراسة إلى االتي: 

خدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من التعرف عمى أىم معوقات است .3
 وجية نظر المعممات في المرحمة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة ..

التعرف عمى أثر متغيرات الدراسة: الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة، لممعمم. في  .3
 نظرة المستجيبات لممعوقات. 
 ية الدراسة مما يمي: أهمية الدراسة: تنبثق أهم

تنبثق أىمية ىذه الدراسة من حيوية الموضوع الذي تتناولو وىو معوقات تدريس المتمايز  .3
الطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في المرحمة متوسطة وثانوية بمدنية جدة، نظرا  

 لمحدودية تناولو في الدراسات السابقة التي تطرقت لو .
 ى الكم المعرفي الموجود حول ىذا موضوع.إضافة لبنة جديدة إل .3
قد يفيد تحديد أىم معوقات تدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات  ..

 بمدارس المتوسطة والثانوية بمدنية، في وضع استراتيجية لمواجية المعوقات والحد منيا. 
ة ليذا الموضوع الحيوي لعل ىذه الدراسة تكون خطوة في طريق دراسات أخرى أكثر شمولي .0

 الجاد.
 حدود الدراسة: 

 تقتصر هذه الدراسة عمى الحدود االتية: 
معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطمبة في المدارس  الحد الموضوعي: -

 المتوسطة والثانوية لمموىوبين والموىوبات بمدينة جدة. من وجية نظر المعممين والمعممات. 
 م. 3734ىـ /30.5أ جريت ىذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي:  :الحد الزماني -
أ جريت ىذه الدراسة عمى المدارس المتوسطة والثانوية التابعة لمموىوبين  الحد المكاني: -

 بمدنية جدة.
الطمبة الموىوبين في معممات اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية من الحد البشري:  -

 مدنية جدة.
 ريف المصطمحات: تع
( أن المعوق في المغة" الحبس والصرف، 3235ىـ: 3073ذكر الفيروز آبادي)المعوقات:  

 والتثبيط كالتعوق، وعاقني عائق أي منعني" 
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بأنو مشكمة أو أشياء تقف حائال  دون إشباع االحتياجات سواء ويعرف المعوق اصطالحا:      
(، والمعوقات أيضا : ىي مجموعة من العقبات التي 35: 3774كان بنائيا  أو وظيفيا .)العكرش، 

تواجو رعاية الموىوبين سواء أكانت شخصية أو أسرية أو مدرسية أو مجتمعية، فردية أم مجتمعة 
 (.  33ىـ: ..30معا ، وقد تكون ضغوطا  عميو فتمنع تقدمو ورقية لألفضل. )الرفاعي، 

عيق الطالبات الموىوبات من معوقات تعميمية، : كل ما يتعريف الباحثة لممعوقات إجرائيا      
ذاتية، اجتماعية، إدارية، قد تؤدي إلى ضياع مواىبين وضعف استعداداتين، وتيديد أمنين 

 النفسي وتولد لديين التوتر والصراع وتفقدىن الحماس والشعور بالثقة. 
عتماد الطريقة عمى نظرية إستراتيجية التدريس" أداة لطريقة التدريس بفعالية مع ااإلستراتيجية:  

(، وأن 303: 3770تربوية قابمة لمتجريب، وتأتي لحل مشكمة موجودة أو متوقعة.)الزغبي، 
االستراتيجية في التدريس تعني خط السير الموصل إلى اليدف، وتشمل جميع الخطوات 

جراء لو األساسية التي يصفيا المدرس من أجل تحقيق أىداف المنيج، فيدخل فييا كل فعل، أو إ
غاية أو غرض، لذلك فإن االستراتيجية بمعناىا العام تمثل كل ما يفعمو المدرس لتحقيق أىداف 

 (.4.: 3775المنيج. )عطية، 
بأنيا مجموعة من الخطوات واإلجراءات المدروسة تعرف الباحثة استراتيجية التدريس إجرائيا :   

ل، وأنشطة، وأساليب التقويم يقوم والمنظمة تشمل إجراءات وطرق تدريس، وأساليب، ومداخ
المعمم بتنفيذىا، واستخداميا عند شرح الدروس المختارة، طبقا  لطبيعة الموقف التدريسي، 

 وخصائص المتعممين، وميوليم واتجاىاتيم بما يحقق األىداف المنشودة من ىذه االستراتيجية. 
جات تعميمية واحدة بإجراءات بأنو نظام تعميمي يرمي إلى تحقيق مخر التدريس المتمايز:    

وعمميات وأدوات مختمفة وبذلك يمتقي مع استراتيجية التدريس بالذكاءات المتعددة التي تعد شكال  
 (.30.: 3775من أشكاليا أو استراتيجية من االستراتيجيات التي تتم بيا.)عطية، 

ت تعميمية تتمركز حول بأنو مجموعة استراتيجياتعرف الباحثة التدريس المتمايز إجرائيا :    
المتعمم وتأخذ بعين االعتبار التمايز واالختالف الموجود طالب الصف الواحد، وتعمل ىذه 
االستراتيجية عمى تمبية االحتياجات واالىتمامات والميول المختمفة لمطالب وتم تطبيق 

يكسو األ( في ج -فكر وزاوج وشارك -أعرف ماذا تعرف ماذا تعممت -االستراتيجيات )التعمم معا  
 التدريس المتمايز. 

ىـ 3.05ىم المعممون العاممون بمدارس مدينة جدة خالل العام  معممو الطمبة الموهوبين: "   
 (30: 3773)سميمان،"م والذين تم اختيارىم  في ضوء المعايير المتعددة لدى وزارة التعميم3733

مقارنة بالمجموعة العمرية التي ينتمون  ىم الطمبة الذي يكون أداؤىم عاليا  الطمبة الموهوبين:  
إلييا، في القدرة العقمية واالستعداد الميكانيكي والقدرة اإلبداعية والقدرة القيادية والقدرة األدائية في 

 (.3.3: 3772بعض المجاالت. )كامل، وثامر الكبيسي، 
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واختيارىم كموىوبين  ىم الطمبة الذين تم تصنيفيمتعرف الباحثة لمطمبة الموهوبين إجرائيا :   
أكاديميا  في ضوء معايير ومحكات اختيار الطمبة في مدارس مدينة جدة، وىم جميع الطمبة 

 م.3734ىـ 30.5الممتحقين في المراحل المتوسطة والثانوية خالل العام 
 أدبيات الدراسة:  -1

 مفهوم استراتيجيات التدريس: 
اليدف النيائي الذي تسعي إليو كل جية  ( أن اإلستراتيجية ىي.3: 3774عرف دعمس )    

من قرارات ميمة ومؤثرة تتخذىا لتغطية قدرتيا من االستفادة مما تتيحو البيئة من الفرص، 
 ولوضع أفضل الوسائل لحمايتيا مما تفرضو البيئة عمييا من تيديدات. 

منتظمة ( أن إستراتيجية التدريس ىي خطوات إجرائية .4: 3774وكذلك أضاف الصيفي)     
ومتسمسمة بحيث تكون شاممة ومرنة ومراعية لطبيعة المتعممين، والتي تمثل لواقع الحقيقي لما 

 يحدث داخل الصف من استغالل إلمكانات متاحة، لتحقيق مخرجات تعميمية مرغوب فييا. 
رفيا وبناء عمى التعريفات السابقة فإن استراتيجيات التدريس الحديثة بمفيوميا الشامل كما ع     

( بأنيا خطوات لمتعمم والتعميم التي يتبعيا المعمم داخل الصف الدراسي، أو 1: .377زيتون )
خارجو لتدريس محتوى موضوع دراسي معين، بغية تحقيق أىداف محددة سمفا ، وينضوي ىذا 
 األسموب عمى مجموعة المراحل والخطوات، واإلجراءات المتتابعة، والمتناسقة فيما بينيا، المنوط

 لممعمم والطالب القيام بيا، في أثناء السير في تدريس ذلك المحتوى. 
 فوائد وأهمية استراتيجيات التدريس:  
            يمكن أن تبرز أهمية االستراتيجية في التدريس من عدة جوانب، كما ذكرها      

 ( وهي: 150: 1002)الزعبي، 
 تعميق وتفعيل طرق التدريس.  -
 ة الدراسية. معرفة خصائص الماد -
 تحويل المعمومات إلى معارف من خالل استخدام استراتيجيات التعمم.  -
 إدارة عممية التعمم بشكل مريح.  -
 التعامل مع كل التربوي، وليس مع الجزء.  -
 الوقوف عمى معوقات التعميم، ومحاولة حميا.  -
مية التعميمية ( إن االستراتيجية تتضح أىميتيا في جعل العم37: 3773وأضاف )المحسين،   

( 304: 3770تسير وفق درجة عالية من الشمول والتسمسل والمرونة واالنتظام، وحدد )الزعبي، 
 الخصائص المميزة لالستراتيجية الجيدة بالتدريس من خالل ما يمي: 
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 القصدية، فيي تأتي عن تخطيط مسبق وليس من قبيل الصدفة.  -
 مم في بداية الدرس. مخفية، فيي تمارس في التدريس، وال يعمم المع -
 مجردة، فيي مفاىيم مجردة تقع تحتيا مجموعة من الممارسات الصفية.  -
 منظمة ومتسمسمة.  -
 وسيمة لتفعيل طريقة التدريس.  -

 استراتيجيات التدريس الحديثة: 
استراتيجيات التدريس التي تالئم التعمم النشط متعددة، وعمى المعممين والمعممات المرحمتين    

والثانوية أن يتذكر أنو ال توجد طريقة أو إستراتيجية مثمى بشكل مطمق، ولكن توجد  المتوسطة
طريقة أو استراتيجية أكثر مالءمة لدرس محدد وتتالءم مع طبيعة وخصائص طالب المرحمتين 

             ( ومن ىذه االستراتيجيات كما ذكر 333: 3772، وعقلالمتوسطة والثانوية )سعادة، 
 (: 7.ىـ: ..30)الشمري، 

ىي نشاط تعميمي يواجو فيو المتعمم مشكمة حقيقة يسعي لحميا استراتيجية حل المشكالت:  -
مستخدما  ما لديو من معارف وميارات سابقة، أو معمومات تم جمعيا، وذلك بإجراء خطوات 
مرتبة تماثل خطوات الطريقة العممية في التفكير، ليصل في النياية إلى االستنتاج، وىو 

ثابة حل لممشكمة ثم إلى التعميم حتى يتحول االستنتاج إلى قاعدة عممية أو نظرية، متبعا  بم
         فرض الفروض –تحديد المشكمة  –في ذلك الخطوات التالية: اإلحساس بالمشكمة 

 التعميم.  -الوصول إلى الحل -اختبار صحة الفروض –)الحمول المقترحة( 
طريقة تعمم / تعميم يقوم فييا الطالب أنفسيم بعممية وىي استراتيجية دورة التعمم:  -

مرحمة  -االستقصاء التي تؤدي إلى التعمم وىي تمر بأربعة مراحل: مرحمة االستكشاف
 مرحمة التقويم.  –مرحمة التوسع  -التفسير

تعد استراتيجية المشروعات في تدريس الموىوبين من أكثر الصور استراتيجية المشروعات:  -
التي تيتم في المرتبة األولي بميول ونشاطات الطالب، ويتم تنفيذ استراتيجية التطبيقية 

تنفيذ  -وضع خطة لتنفيذ المشروع -المشروعات وفق المراحل التالية: اختبار المشروع
 كتابة تقرير المشروع.  -تقويم المشروع -المشروع

جع التفكير اإلبداعي، تعد من االستراتيجيات الحديثة التي تشاستراتيجية العصف الذهني:  -
وتطمق الطاقات الكامنة لدى المتعممين في جو من الحرية واألمان، يسمح بظيور كل اآلراء 
واألفكار، حيث يكون المتعمم في قمة التفاعل مع الموقف، وىي تعتمد عمى مجموعة من 

بناء عمى ال -الكم قبل الكيف -إطالق حرية التفكير -المبادئ األساسية منيا: إرجاء التقييم
 عدم إىمال أو تجاىل أي فكرة أو إجابة. -أفكار اآلخرين
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ويقصد باالكتشاف أن يصل الطالب إلى المعمومات بنفسو، استراتيجية التعمم باالكتشاف:  -
معتمدا  عمى جيده وعممو وتفكيره، فالمدخل االستكشافي يركز عمى مواجية المتعمم بموقف 

ير عنده عددا  من التساؤالت، فيقوم بعممية استقصاء مشكل، يوجد لديو الشعور بالحيرة ويث
وبحث ليجد اإلجابات عنيا، وينقسم التعمم باالكتشاف إلى نوعين: االكتشاف الموجو: حيث 
يقوم لمعمم بتوجيو الطالب أثناء عممية االكتشاف، وذلك من خالل مجموعة من األسئمة 

تشاف العالقة أو القانون، أو الموضوع واإلرشادات والتوجييات التي تقود المتعممين إلى اك
 محل الدراسة، واالكتشاف الحر: حيث ال يقدم المعمم خاللو أي توجيو. 

 مفهوم التدريس المتمايز: 
( مجموعة من التعاريف 31: 3774ذكر كوجك ، والسيد، وخضر، وعياد، وفرماوي )    

تعممين المختمفة ومعموماتيم السابقة لمفيوم التدريس المتمايز منيا" أنو يعني تعرف احتياجات الم
واستعدادىم لمتعمم ومستواىم المغوي، وميوليم وأنماط تعمميم المفضمة، ثم االستجابة لذلك في 
عممية التدريس، إذنا  تتويع التدريس ىو عممية تعميم وتعمم تالميذ بينيم اختالفات كثيرة في فصل 

( بأن التدريس المتمايز" ىو تعميم 333: 3773دراسي واحد، وعرف عبيدات وأبو السميد )
ييدف إلى رفع مستوى جميع الطمبة، وليس الطمبة الذي يواجيون مشكالت في التحصيل بل 
الطالبة الموىوبين، إنو سياسة مدرسية تأخذ باعتبارىا خصائص الفرد وخبراتو السابقة، وىدفيا 

           السياسة ىي: توقعات المعممينزيادة إمكانات وقدرات الطالب، إن النقطة األساسية في ىذه 
           من الطمبة، واتجاىات الطمبة إمكاناتيم وقدراتيم، أنيا سياسة لتقديم بيئة تعميمية مناسبة

 لجميع الطمبة.
 أهمية التدريس المتمايز: 

ىناك جوانب عديدة يتضح من خالليا أىمية التدريس المتمايز وأبرزىا كما أوردىا     
(Tomilson.2005.159 :) 
أن التدريس المتمايز يقوم عمى مبدأ التعميم لمجميع فيو يأخذ بعين االعتبار جميع األصناف  -

المختمفة لممتعممين ويعزز عبارة" أن التعميم حق لمجميع" وعبارة " أن المقاس الواحد ال 
 يصمح لمجميع". 

 ماعي، حسي. يراعي األنماط المختمفة لمتعمم مثل: سمعي، بصري، منطقي، اجت -
شباع وتنمية الميول واالتجاىات المختمفة.  -  يعمل التعميم المتمايز عمى مراعاة وا 
 يعزز مستوى الدافعية ويرفع مستوى التحدي عند لتالميذ لمتعمم.  -
 تنمية االبتكار ويكشف عما لدى المتعممين من إبداعات.  يساعد التالميذ عمى التعميم المتمايز -
 من خالل خبراتيم المتنوعة.  فتح فرص لجميع الطالب -
مساعدة المعممين عمى التقييم بصورة جيدة كما يجب وقياس مخرجات التعمم والتأكد من  -

 تحقيق األىداف المخطط ليا. 
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 مبادئ التدريس المتمايز: 
ىناك مجموعة من المبادئ التي ينطمق منيا التعميم المتمايز كركائز يعتمد عمييا ىذا النوع من   

( مبادئ Tomlinson.1999.48في نشر فمسفتو التدريسية، حيث وضعت توممينسن)التعميم 
 لمتدريس المتمايز وىي عمى النحو التالي: 

 أن يفيم ويقدر المعمم اختالفات الطالب ويعرف الفروق بنييم، ويقدرىا ويبني عمييا.  -
     في أن يشترك جميع الطالب في أعمال تقدر وتحترم اختالفيم ويشارك جميع الطالب -

 عمل محترم. 
 أن التدريس المتمايز ييدف إلى الوصول إلى أقصى درجات النمو والنجاح الفردي.  -
إن التدريس المتمايز يعتمد عمى التقويم، ويجعل التدريس والتقويم عنصرين غير منفصمين  -

 أي أن التقويم والتعميم شيآن متالزمان. 
لمنيج أو جميعيا استجابة لتباين الطالب أنو تتباين في التدريس المتمايز بعض عناصر ا -

 من حيث أحد مظاىر تباينيم أو جميعيا. 
 إن التدريس المتمايز يعتمد عمى التجميع المرن.  -
 لدى المعمم فكرة واضحة بشأن ما ىو ميم في المادة الدراسية.  -
 التعميمي. يعدل المعمم المحتوى، العممية، والناتج استجابة الستعداد الطالب، وميمو وأسموبو  -
 الطالب والمعممون متعاونون في التعمم.   -

 أهداف التدريس المتمايز: 
إن من أىداف التدريس المتمايز االستجابة لفروق الطالب من حيث الجاىزية، واالحتياجات    

التعميمية، واالىتمام، وأوجو التعمم وتفصيالتو، والعمل عمى تحقيق أىداف التعمم لكل طالب، 
ف وميام تعميمية متعددة عمى المفاىيم والميارات الضرورية واألساسية، وتقديم ميام وتصميم مواق

تنطوي عمى تحد  مناسب لكل طالب، مع توفير طرق مختمفة لتدريس المحتوى، وأشكال متعددة 
 (. Sherman.2008.32إلظيار نواتج التعمم. )

 مبررات ودواعي التدريس المتمايز: 
بررات التي دعت إلى تطبيق التعميم المتمايز في مجال التربية والتعميم، ىناك العديد من الم     

 (: 33: 3771وردت في  توميمنسون)
 مساعدة المعمم في النظر لمفصل الدراسي من عدة اتجاىات.  -
 تفيم حاجات ومطالب المتعممين الفائقين عقميا .  -
 م. تفيم حاجات ومطالب المتعممين الذين يواجيون صعوبات في التعم -
 التمايز في الخبرات التعميمية لمقابمة التباين األكاديمي.  -
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 مجاالت التدريس المتمايز: 
         ىناك عدد من المجاالت التي تم من خالليا تطبيق التدريس المتمايز كما بين    

( أن التمايز يمكن أن يتم في أي مجال من 3773م، وعبيدات وأبو السميد، 3775)عطية، 
 تعميم كما يمي: مجاالت ال

يمكن أن يضع المعمم أىدافا  متمايزة لمطبمة، بحيث يكتفي بأىداف معرفية لدى مجال األهداف: 
 بعض الطالب، وبأىداف تحميمية لدى آخرين وفي ىذا مراعاة لمفروق حسب مستوياتيم العقمية. 

م التمايز إذ يمكن استخدام التمايز بين أساليب التدريس يعد جوىر نظام التعميمجال األساليب: 
لممعمم أن يكمف الطالب بميمات وأنشطة مختمفة فيناك من يتعمم ذاتيا  وىناك من يتعمم في 
مشروعات وىناك من يتعمم بحل المشكالت وىناك من يتعمم بالممارسة واألداء العممي وىناك من 

 يتعمم بالمناقشة والحوار. 
يا بعض الطالب في حين يطمب من كأن يكتفي بمخرجات محدودة يحقق مجال المخرجات:

 آخرين مخرجات أخرى أكثر عمقا . 
مصادر التعمم عديدة ولكن المتعممين ال ينجذبون إلييا وال يتفاعمون معيا  مجال مصادر التعمم:

بدرجة واحدة، لذلك يمكن استخدام التمايز في ىذا العنصر من عناصر التدريس عن طريق 
 متنوعة. إغناء بيئة التعمم بمصادر تعمم 

( ثالثة مجاالت أساسية في المنياج يحتاج المعممون ألن Tomlinson.2005.30ويري ) 
 يربطوا بينيا لضمان حدوث تعميم متمايز وىي: المحتوى، العممية، والناتج.

 الدراسات السابقة: 
( بدراسة ىدفت إلى استقصاء ما إذا كان استخدام التعميم المتمايز Cnalupa.2004قام )

يعزز التحصيل الدراسي لمجموعة من الطالب في مقرر القراءة، واستخدمت الدراسة سوف 
المنيج الوصفي التحميمي، ولقد تكونت عينة الدراسة من خمسة تالميذ في الصف الخامس منيم 
ثالثة من الذكور وتمميذتين من اإلناث في مدرسة ليسبون في والية ايوا، ولقد استخدمت الباحثة 

مع البيانات مثل االختبار التحصيمي واالستبيان والمقابالت والمالحظة، وقد عدة أدوات لج
أظيرت نتائج الدراسة بأن التمايز التعميمي في المنيج كان لو اثر إيجابي عمى تحصيل التالميذ 

 ولكن النتائج لم تبين وجود أثر لمتعميم المتمايز عمى دافعية التالميذ. 
سة ىدفت إلى تحديد فوائد التدريس المتباين من وجية ( بدراjun.2004كما قام جوون )

نظر معممات الطالب الموىوبين في مدارس الموىوبين بفرجينيا، بالواليات المتحدة األمريكية 
ونوع المساندة التي يتمقونيا وكيفية تجميعيم لمطالب أثناء تدريسيم، وأثر ذلك كمو عمى تدريسيم، 

لة من خالل المقابمة والمالحظة وعينة الدراسة ىي ثالثة وكان منيج الدراسة ىو دراسة الحا
معممات من معممات الصف الثاني الثانوي في مدارس الموىوبين من ذوات الخبرة في استخدام 
التدريس المتباين، وكان من بين فوائد التدريس المتباين التي أشير إلييا أن التدريس المتباين 

ثارة دافعتييم.  يقابل الفروق بين الموىوبين من مج  ال تفوقيم، وأنو يعمل عمى تحفيزىم وا 
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( دراسة ىدفت إلى تحميل لتطبيق استراتيجيات التعميم المتمايز Burns.2004وأجرى )
في المدارس الثانوية والمتوسطة وأثرىا عمى محتويات المنياج وتحصيل الطالب الدراسي 

يرسي باإلضافة إلى ذلك، فإن ىذه الدراسة بجامعة سيتون ىول بأمريكا بوالية ساوث أورانج بنيوج
سعت إلى معرفة الفروق بين تطبيق استراتيجيات التعميم المتمايز في المدارس الثانوية والمدارس 
الثانوية،ومعرفة أثر تطبيق استراتيجيات التعميم المتمايز في تحصيل الطالب الدراسي، بناء  عمى 

ستعانة بعدد من أفراد عينة الدراسة الذين شاركوا بشكل ىذا األساس قام الباحث بعمل دراستو باال
تطوعي،وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي لالستفادة من النتائج، وبعد تجميع البيانات من 
أفراد عينة الدراسة،أظيرت النتائج أن استخدام استراتيجيات التعميم المتمايز يمكن المعممين في 

توى المواد الدراسية بفعالية بينما أظير المعممون في المدارس المدارس الثانوية من إنياء مح
المتوسطة إمكانية إنياء محتوى المواد الدراسية ولكن ليس بنفس الفعالية في المدارس الثانوية، 
كما أظيرت النتائج السابقة أن استخدام استراتيجيات التعمم المتمايز يزيد من تحصيل الطالب 

 راتيجيات تزيد من اىتماميم ومشاركتيم وفيميم لممواد الدراسية. الدراسي، ألن ىذه االست
( بدراسة ىدفت إلى معرفة رأي أولياء األمور )الوالدين( عمى Gibson.2005كما قام )

تطبيق استخدام استراتيجيات التعميم المتمايز في الصف السادس والسابع والثامن في المرحمة 
حدة األمريكية، والية ويممنجتون ، قام الباحث بعمل دراستو الدراسية المتوسطة، بالواليات المت

أولياء أمور الطمبة باإلضافة إلى  37عمى عدد من أفراد عينة الدراسة الذين وصل عددىم إلى 
 -3773الطمبة أنفسيم الذين يدرسون في الصف السادس والسابع والثامن في المرحمة الدراسية 

ت معيم لمتوصل إلى أثر استخدام استراتيجيات التعميم ، حيث قام الباحث بعمل مقابال.377
المتمايز عمى تحصيل الطالب الدراسي،وتم استخدام منيج دراسة الحالة، وأظيرت النتائج أن 
أولياء أمور الطالب ابدوا إعجابيم في استراتيجيات التعميم المتمايز ألنيا تعمل عمى زيادة 

تيجيات تقوم عمى زيادة اىتمام الطالب بموادىم تحصيل الطالب الدراسي ألن ىذه االسترا
الدراسية باإلضافة إلى رفعيا من الحياة االجتماعية لدييم ألنيا تعمل عمى مشاركة وتعاون 

 .الطالب في موضوع معين
( دراسة ىدفت إلى إيجاد أثر التعميم المتمايز عمى تحصيل الطالب KOeze.2007قام )

يز عمى األداء الدراسي أو االنجازات األكاديمية لمطالب، بالواليات األكاديمي، وأثر التعميم المتما
المتحدة األمريكية ،والية ميشيغان الشرقية واستخدمت الدراسة المنيج والوصفي التحميمي لتفسير 

صفوف  3النتائج، قام الباحث باالستعانة بعدد من أفراد عينة الدراسة الذين وصل عددىم إلى 
ابتدائية، حيث قام كل من الصفوف والمعممين في المشاركة بيذه الدراسة  معممين في مدرسة 3و

بشكل تطوعي، وقد أظيرت النتائج أن ىناك عالقة كبيرة بين استخدام استراتيجيات التعميم 
المتمايز وبين التحصيل الدراسة لمطالب مما يعني أنو كمما زاد استخدام المعمم الستراتيجيات 

ما زاد تحصيل الطالب الدراسي، كما أظيرت النتائج أن استراتيجيات التعميم التعميم المتمايز، كم
 المتمايز تمنح الطالب القدرة عمى تعميم الدروس بطرق متنوعة وخالفو. 
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( ىدفت إلى تحميل الستراتيجيات التمايز التي Hobson.2008وفي دراسة ىوبسون )
ل الدراسية المتعددة القدرات، بالواليات يستخدميا المعممون في المدارس المتوسطة داخل الفصو 

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتمثمت األداة  .المتحدة األمريكية والية كاليفورنيا
في االستبيان ،تم تطبيقيا عمى عينة من المعممون في المدارس الثانوية بوالية كاليفورنيا، ولقد 

عتين من المعممين، منيم من يقومون بالتمايز بصورة أشارت نتائج الدراسة إلى أن ىناك مجمو 
متكررة وآخرون منيم يقومون بالتمايز ولكن بصورة أقل تكرارا ، كما تشير النتائج أيضا  في ىذه 
الدراسة إلى أن ىناك عوامل مثل سنوات الخبرة في مجال التدريس وتطوير ميارات أعضاء ىيئة 

            تنفيذ المعممين الستراتيجيات التمايز داخل التدريس ليا تأثير ضئيل عمى عدد مرات
 فصوليم الدراسية. 

( التي ىدفت إلى تحديد معوقات التدريس لدى معممات المغة 3774وفي دراسة )الحربي، 
اإلنجميزية في مكة المكرمة. استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وطورت استبانة كأداة 

( 30( معممة و)57شوائية من معممات المغة اإلنجميزية بمغ عددىن )لدراسة طبقت عمى عينة ع
مشرفة وأظيرت النتائج  أن أىم معوقات اإلبداع تمثمت في: نقص الدورات التدريبية في التدريس 
اإلبداعي أثناء الخدمة، ضعف مصادر التعمم المغوي في المدرسة، الصرامة التي تواجييا 

سية، عدم تضمين أنشطة التفكير اإلبداعي في اإلعداد التربوي المعممة من قبل اإلدارة المدر 
لممعممة، ضعف الحوافز والبواعث الداخمية والخارجية التي تشجع عمى التفكير اإلبداعي، 
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في معوقات التدريس اإلبداعي لمعممة المغة اإلنجميزية 

 .بمكة المكرمة تعزى لمتغير الخبرة
( بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى معوقات األداء اإلبداعي 3775كما قام )الشعبي، 

لمعممي العموم الطبيعية بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين في 
محافظة الرس. استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي، وطور استبانة كأداة لمدراسة، وتكون 

من جميع معممي ومشرفي العموم الطبيعية بالمرحمة المتوسطة بمحافظة الرس مجتمع الدراسة 
مشرفين( وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: أبرز المعوقات المتعمقة  2معمم و  31وعددىم )

بالمعل: ضعف اإلعداد والتدريب، كثرة األعباء الوظيفية، تفضيل طرق التدريس التقميدية، 
ة. أبرز المعوقات المتعمقة بالتنظيمات اإلدارية: غياب جو الحرية وااللتزام ضعف الدوافع الداخمي

بالقيود المينية، عدم تشجيع المعممين عمى التفكير اإلبداعي، تنظيم حصص العموم غير 
مناسب. أبرز المعوقات المتعمقة بالتمميذ: كثرة عدد الطمبة في الصف، تفضيل التعميم بالطرق 

ب التالميذ مع الطرق المبدعة في التدريس. أبرز المعوقات المتعمقة بمادة التقميدية، عدم تجاو 
العمو: كبر حجم المقرر، قمة توفر البرامج واألجيزة ومصادر التعمم، محتوى المقرر ال يشجع 
عمى اإلبداع. كذلك ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات المؤىل وسنوات الخدمة 

 مجتمع الدراسة. بين استجابات أفراد
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( دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية التدريس المتباين 3775كما قدم الطويرقي )
عمى تنمية الدافعية والتحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي، 

ى ( طالبة تم توزيعين إل14حيث اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي، حيث تم اختبار )
مجموعتين األولى تجريبية واألخرى ضابطة، وقسمن داخل كل مجموعة إلى ثالثة فئات ىي فئة 
الطالبات ذوات التحصيل المرتفع والمتوسط والمنخفض، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق 
إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة ككل لصالح المجموعة 

تطبيق البعدي ألدوات الدراسة وجميع متغيراتيا، باإلضافة إلى وجود فروق يف التجريبية في ال
درجات فئات التحصيل المختمفة في المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح فئات المجموعة 
التجريبية في التطبيق البعدي ألدوات الدراسة وذلك لجميع متغيرات الدراسة عدا فئة التحصيل 

 التفكير الرياضي. المنخفض عمى درجات 
( دراسة ىدفت لتحديد فاعمية استخدام التعميم المتمايز Hubbard.2009وقدم ىيوبرد )

عمى متعممي المغة االنجميزية في المرحمة الثانوية في أحد مقررات المغة االنجميزية ، بالواليات 
داني حيث تكونت عينة المتحدة األمريكية ،والية كاليفورنيا واستخدمت الدراسة المنيج المسح المي

الدراسة من مجموعتين من طالب المدرسة الثانوية، وأشارت نتائج الدراسة بأن استراتيجيات 
التعميم المتمايز تؤثر عمى التطور المغوي لمتعممي المغة االنجميزية، وأشارت النتائج أيضا  بأن 

 الب.لمطريقة التدريسية التي محورىا الطالب تأثير إيجابي عمى أداء الط
( دراسة ىدفت إلى توضيح طريقة استخدام Kiley.Duane.2011وأجرى كايمي دوان )

التعميم المتمايز من قبل التعميم الثانوي األكاديميين وتحديد المتغيرات التي تؤثر عمى ما إذا كان 
مريكية مدرس التعميم الثانوي األكاديميين يستخدمون التعميم المتمايز أم ال، بالواليات المتحدة األ

، والية ميشيغان واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وتمثمت األداة في) االستبيان ( تم 
تطبيقيا عمى عينة من طالب التعميم الثانوي ، وأسفرت النتائج إلى أن المشاركين قد أشاروا إلى 

متغيرات  3من كل  3مستوى متوسط ومرتفع من استخدام التعميم المتمايز، وأن كان ىناك 
المستقمة أثبتت وجود عالقة باستخدام المتمايز، وجميع المتغيرات األخرى التي تم أخذىا في 
االعتبار لتشجيع أو تثبيط التعميم المتمايز كانت ضئيمة، وعندما تم توفير التدريب، لم تكن ىناك 

 أمثمة متوفرة عن الفصول الدراسية الثانوية.
ىدفت إلى استقصاء مدى قناعات المعممين وأفكارىم ( بدراسة 3733وقام البوريني )

المسبقة ومستوى تدريبيم في نجاح استراتيجيات التدريس المتمايز التي يتبعونيا، والكشف عن 
المعوقات والمشكالت التي يواجييا المعمم من أجل الوصول إلى تحقيق تعمم فعال يحقق 

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي  األىداف المرجوة، بدولة األمارات العربية المتحدة
وتمثمت األداة في االستبيان تم تطبيقيا عمى عينة من المعممين والمعممات من كافة المناطق 
التعميمية بالدولة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن إمكانية تطبيق استراتيجية التدريس المتمايز 

لخاصة باإلضافة إلى ظيور معوقات تحول دون بالتعميم العام ومدارس دمج ذوي االحتياجات ا
تفعيل االستراتيجية وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعممين عمى استراتيجيات التدريس المتمايز 

 خاصة لمعممي الدمج والتربية الخاصة.
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نالحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن معظم ىذه الدراسات اتفقت عمى    
تيجيات التدريس المتمايز التي تحد من عممية التدريس الطالبات معوقات استخدام استرا

، وال شك أن الدراسة الحالية أفادت من الدراسات السابقة من حيث: المحاور التي الموىوبات
ركزت عمييا، واإلجراءات التي اتبعتيا واألدوات التي استخدمتيا، كما أفادت منيا في مناقشة 

لمدراسة الحالية ميزة تجعميا تسد فراغا  في البحث التربوي السعودي نتائج الدراسة، ومع ذلك فإن 
معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية عندما تناولت 

 نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة.
جراءات الدراسة: -3  منهجية وا 

 استخدم المنيج الوصفي نظرا  لمالءمتو لطبيعة الدراسة.منهج الدراسة: 
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي ومعممات بمدارس مدينة مجتمع الدراسة وعينتها: 

%( ، ويوضح 07( معممة، بالطريقة عشوائية بنسبة  )37جدة،  أما عينة الدراسة بمغت عددىم )
 تغيراتيا:( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب م3جدول رقم )

 (2جدول رقم )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات

 العدد الفئات المتغير

 31 ذكر الجنس
 11 أنثى

 31 بكالوريوس فأقل سنوات الخبرة
 11 أعمى من بكالوريوس

 المؤىل
 

 7. سنوات فما دون 2
 07 سنوات 2فوق 

 أداة الدراسة: بناؤها وصدقها وثباتها: 
داف الدراسة أعددنا استبانة، تم بناؤىا وتطويرىا باالستعانة باألدب التربوي، لتحقيق أى 

والدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، وكذلك تم االستفادة من آراء المعممات، والعاممين 
( .( فقرة موزعة عمى )2.في الحقل التربوي، وتكونت االستبانة في صورتيا األولية من )

( من المحكمين، من ذوي االختصاص 1قق من صدقيا تم عرضيا عمى عدد)محاور، ولمتح
ممن يحممون درجة الدكتوراه والماجستير في التربية واإلشراف التربوي، وذلك إلبداء مالحظاتيم 
وآرائيم حول سالمة المغة ووضوحيا ومالئمة العبارات ألغراض الدراسة، من حيث شموليتيا 

( عبارات وأ عيدت 3قد تم األخذ بمالحظات المحكمين، فحذفت )وتغطيتيا لمحاور الدراسة، و 
( فقرة موزعة عمى 0.( عبارات. وأصبحت االستبانة في صورتيا النيائية مكونة من)1صياغة )

 محاورين وىي كاالتي: 
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(  33* معوقات طرق استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات: وليا ) 
 فقرات.
( 33أساليب التقويم الستراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات: وليا ) * معوقات
 فقرات .

 ( فقرات .33* معوقات أدوات تدريس الطالبات الموىوبات: وليا )
-Cronbachوتم التأكد من ثبات االستبانة بإيجاد معامل الثبات كرونباخ الفا )

Alpha( حيث بمغت قيمتو لمدرجة الكمية ،)والذي من خاللو نحسب معامل التمييز لكل 7.31 )
 سؤال حيث يتم حذف السؤال الذي معامل تمييزه ضعيف أو سالب وىكذا ظيرت النتيجة. 

تضمنت الدراسة ثالث متغيرات مستقمة ىي:  التصميم والمعالجة اإلحصائية:
 2ون، فوق سنوات فما د 2الجنس ولو مستويان )ذكور، إناث(، وسنوات الخبرة ولو مستويان )

سنوات(، والمؤىل العممي ولو مستويان )بكالوريوس فأقل، أعمى من بكالوريوس( أما المتغير 
أىم معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية  التابع فيو

فقد نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة. ولتصحيح االستبانة 
 عمى النحو التالي:  1-3وزعت العالمات من 

 ( لالستجابة )كبيرة جدا (.0تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة )متوسطة(..تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة )صغيرة(.3تعطى القيمة الرقمية ) -
 ( لالستجابة )صغيرة جدا(.3تعطى القيمة الرقمية ) -

م استخدام المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري، واختبار وألغراض التحميل اإلحصائي، ت   
(t - test( ومعامل الثبات كرونباخ آلفا )Cronbach- Alpha وتفسر المتوسطات الحسابية ،)

درجة أىم معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر 
 الموىوبات بمدنية جدة. حسب المقياس الوزني التالي: المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية 

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقل ...3 منخفضة
 22..-0..3 متوسطة
 فأعمى 23.. عالية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

333 
   2910  ديضمرب  - جزء ثاوي-الثاوي عشر     العذد -  33  اجمللذ 

 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:  -2
نتائج سؤال الدراسة األول: ما معوقات طرق التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من 

 عممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة ؟ وجية نظر الم
لإلجابة عن سؤال الدراسة األول، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

( ىذه القيم 3الستجابة أفراد عينة الدراسة لكل مجال من مجاالتيا، ويوضح الجدول رقم )
 لمجاالت أداة الدراسة.

 (1الجدول رقم )
 وسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليا  المت

رقم 
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 المعوقات

 الترتيب

 3 متوسطة 7.33 05.. أساليب التقويم لتدريس الطالبات الموىوبات 3
 3 طةمتوس 7.34 5... طرق تدريس الطالبات الموىوبات 3
 . متوسطة 7.34 32.. أدوات تدريس الطالبات الموىوبات .

  متوسطة 7.33 3... الدرجة الكمية لمعوقات التدريس الطالبات الموىوبات

( أن ىذه القيم قد تراوحت 3يتضح من قيم المتوسطات الحسابية الواردة في الجدول رقم )
يم عمى أعمى متوسط حسابي مقداره (، فقد حصل مجال األساليب والتقو 32..( و )05..بين )

(، وىو بدرجة متوسطة، يميو مجال طرق تدريس الطالبات الموىوبات، بمتوسط حسابي 05..)
(، وىو بدرجة متوسطة أيضا ، ويميو مجال أدوات تدريس الطالبات الموىوبات، 5...مقداره )

لمتوسط الحسابي ( وىو بدرجة متوسطة أيضا ، وفي حين بمغ ا32..بمتوسط حسابي مقدراه )
 (، وىو بدرجة متوسطة.3...لمدرجة الكمية )لجميع المجاالت( )

أما فيما يتعمق بأىم معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات من وجية 
نظرىم لكل مجال عمى حدة، فقد استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل 

 دراسة. مجال من مجاالت أداة ال
 المجال األول: معوقات طرق التدريس المتمايز لمطالبات الموهوبات: 

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم معوقات التدريس المتمايز 
الطالبات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة من وجية نظرىم ليذا المجال، كما 

 (. .)ىو موضح في الجدول رقم 
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 (.3الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات التدريس المتمايز الطالبات لكل 

 مرتبة تنازليا   فقرة من فقرات مجال طرق تدريس الطالبات الموهوبات

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

درجة 
 المعوق

 كبيرة جدا   3 3..3 0.33 لتدرس لطمبة الموىوبين.عدم توافر مناىج خاصة  3
 كبيرة جدا   3 3.74 41.. عدم إنجاز الطالبات الموىوبات طرق التدريس التعميمية. 3
 كبيرة جدا   . 3.04 32.. عدم إعطاء الفرصة لمطالبات الموىوبات لعرض انجازاتو التعميمية. .
 متوسطة 0 7.17 13.. الطالع والتعمم الذاتي.عدم كسب الطالبات الموىوبات ميارات البحث وا 1
 متوسطة 1 3.03 05.. ليس ىناك مساعدة لمطالبات الموىوبات عمى االستمرار في أدائين المميز. 5
عدم التركز عمى األنشطة التعميمية في تنمية ميارات التحميل والتطبيق  3

 وسطةمت 2 7.03 33.. والتركيب والتقويم لدى الطالبات الموىوبات.

 متوسطة 3 7..3 73.. عدم التركيز عمى أساليب التدريس المفتوح كالمناقشة والعصف الذىني. 33
 متوسطة 4 3.17 71.. عدم تنمية قدرات الطالبات الموىوبات عمى التفكير الناقد والنقد البناء. 4
 متوسطة 5 3.33 3.51 ضعف محدودية البرامج المقدمة لتنمية ميارات وقدرات. 33
قمة توفر طريقة حل المشكالت لمطالبات الموىوبات في المدرسة المتوسطة  2

 صغيرة 37 7.33 .3.5 والثانوية.

قمة تتوفر طريقة العصف الذىني لمطالبات الموىوبات في المدرسة المتوسطة  37
 صغيرة 33 7.47 0.33 والثانوية.

المدرسة المتوسطة قمة تتوفر طريقة التعمم الذاتي لمطالبات الموىوبات في  0
 كبيرة جدا   33 .3.3 0733 والثانوية.

 متوسطة 7.34 33.. المتوسط الحسابي لممجال

( أن المتوسطات الحسابية لمعوقات التدريس .وتظير النتائج من خالل الجدول رقم )
المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات 

(، وأن المتوسط الحسابي العام لجميع .3.5 – 24..ية جدة انحصرت بين المتوسطات )بمدن
مما يدل عمى أن درجة معوقات التدريس المتمايز لمطالبات  ،(33..)ىذا المجال ىو فقرات

الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة كانت 
 ال.)متوسطة( في ىذا المج

 ويتضح أن أهم المعوقات هي: 
عدم توافر مناىج خاصة تدرس لطمبة الموىوبين ولعل ذلك يعود إلى عدم وجود أو توافر  .3

        المناىج التعميمية والتدريسية الخاصة لمتدريس الموىوب في مثل ىذه المراحل، واتفقت 
        إلى استقصاء التي أشارت إلى(Cnalupa.2004)شموبانتيجة ىذه الدراسة مع دراسة 

الدراسي لمجموعة من الطالب في  سوف يعزز التحصيل عميم المتمايزما إذا كان استخدام الت
التي أشارت إلى تحميل لتطبيق استراتيجيات (Burns.2004)مع نتيجة دراسةو  مقرر القراءة،

وتحصيل  التعميم المتمايز في المدارس الثانوية والمتوسطة وأثرىا عمى محتويات المنياج
 الطالب الدراسي.
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عدم إنجاز الطالبات الموىوبات طرق التدريس التعميمية ولعل ذلك يعود إلى أىم معوقات  .3
التدريس المتمايز الطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية 

يجة ىذه الموىوبات بمدنية جدة، إال إشارات بسيطة في مساقات طرق التدريس. واتفقت نت
( التي أشارت إلى تحديد فوائد التدريس المتباين من jun.2004الدراسة مع دراسة )جوون،  

وجية نظر معممات الطالب الموىوبين في مدارس الموىوبين، ونوع المساندة التي يتمقونيا 
وكيفية تجميعيم لمطالب أثناء تدريسيم، وأثر ذلك كمو عمى تدريسيم، ومع نتيجة دراسة 

(KOeze.2007 التي أشارت إلى إيجاد أثر التعميم المتمايز عمى تحصيل الطالب )
األكاديمي، وىذه الدراسة تسعى إلى معرفة أثر التعميم المتمايز عمى األداء الدراسي أو 

 االنجازات األكاديمية لمطالب.
أىم عدم إعطاء الفرصة لمطالبات الموىوبات لعرض انجازاتيم التعميمية ولعل ذلك يعود إلى  ..

معوقات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة 
وثانوية الموىوبات بمدنية جدة، وىذا ما أكدت عميو نتائج الدراسة. واتفقت نتيجة ىذه الدراسة 

( التي أشارت إلى معرفة رأي أولياء األمور )الوالدين( عمى Gibson.2005مع دراسة )
ستخدام استراتيجيات التعميم المتمايز في الصف السادس والسابع والثامن في المرحمة تطبيق ا

( التي أشارت إلى تحميل Hobson.2008الدراسية المتوسطة، ومع نتيجة دراسة )ىوبسون، 
الستراتيجيات التمايز التي يستخدميا المعممون في المدارس المتوسطة داخل الفصول 

 ت.الدراسية المتعددة القدرا
قمة تتوفر طريقة التعمم الذاتي لمطالبات الموىوبات في المدرسة المتوسطة والثانوية ولعل ذلك  .0

يعود إلى أىم معوقات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في 
مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدنية جدة، وىذا ما أكدت عميو نتائج، واتفقت نتيجة 

(  التي أشارت إلى استقصاء أثر استراتيجية 3775الدراسة مع دراسة )الطويرقي، ىذه 
التدريس المتباين عمى تنمية الدافعية والتحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالبات 

( التي أشارت إلى Hubbard.2009الصف األول الثانوي، ومع نتيجة دراسة)ىيوبرد، 
المتمايز عمى متعممي المغة االنجميزية في المرحمة الثانوية في  لتحديد فاعمية استخدام التعميم

أحد مقررات المغة االنجميزية وتحديد االستراتيجيات التدريسية التي تؤثر عمى متعممي المغة 
اإلنجميزية وبشكل عام والنمو المغوي، والكشف عن الممارسات التعميمية الفعالية لتنمية 

أثر تفاعل الجنس واستراتيجية التدريس عمى تنمية تعمم المغة  ميارات قواعد المغة واستقصاء
 االنجميزية. 

 المجال الثاني: أساليب التقويم لتدريس الطالبات الموهوبات: 
استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم معوقات استخدام 

ر المعممات في المرحمة استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظ
 (. 0المتوسطة والثانوية الموىوبات بمدينة جدة ليذا المجال، كما ىو موضح في الجدول رقم )



 ثير هنوف بنت بهيان محمد الحا/ أ  معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطمبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 (2الجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات استخدام استراتيجيات التدريس 

لمرحمة المتوسطة والثانوية من المتمايز لمطالبات الموهوبات من وجهة نظر المعممات في ا
 فقرات مجال أساليب التقويم مرتبة تنازليا  

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

درجة 
 المعوقات

 كبيرة جدا   3 7.02 0.33 إىمال المدرسة لإلبداعات التي ينتجيا الطمبة. 0
 كبيرة جدا   3 3.11 54.. ضعف الوسائل التعميمية. .
 كبيرة جدا   . 3.33 32.. عدم استخدام  أساليب التقويم باالختبارات التحريرية. 3
 متوسطة 0 3.37 23.. عدم استخدام أساليب التقويم باالختبارات الشفوية. 3
 متوسطة 1 3.33 23.. االعتماد عمى الطرائق التقميدية في تقديم المادة العممية لمطالب الموىوبات. 3
 متوسطة 2 3.12 .0.. المدرسية والواجبات يجعمني غير قادرة عمى اإلبداع. تكديس الميام 1
 متوسطة 3 3.74 31.. المناىج جامدة تفتقر لعنصر تحدي تفكير الطمبة. 2

قمة تقويم شامل لجوانب شخصية الطالبات الموىوبات المتكاممة المعرفية  37
 طةمتوس 4 7.02 3.33 والوجدانية واالجتماعية والميارية(

 متوسطة 5 7.34 3.24 قمة التقويم الذاتي لمطالبات الموىوبات في المدرسة المتوسطة والثانوية. 4
 متوسطة 37 3.33 3..3 عدم تبادل الطالبات الموىوبات تقويم األقران . 5
 متوسطة 33 3737 3.43 ضعف األساليب والموارد واإلمكانات الموجودة بمدارس الموىوبات. 33

 متوسطة 7.33 5... لحسابي لممجالالمتوسط ا

( أن المتوسطات معوقات التدريس المتمايز .وتظير النتائج من خالل الجدول رقم )
لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة 

ىذا  (، وأن المتوسط الحسابي العام لجميع فقرات3.43 – 0.33انحصرت بين المتوسطات)
(، مما يدل عمى أن درجة معوقات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من 5...)المجال ىو

 في ىذا المجال.كانت )متوسطة(وجية نظر المعممات في مدرسة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة 
 ويتضح أن أهم المعوقات هي: 

           عدم توافر االبداعات إىمال المدرسة لإلبداعات التي ينتجيا الطمبة، ويعود ذلك إلى .3
           في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات وىذا يعد المعوق األكبر وىذا ال يساعد عمى
             التدريس واإلبداع لدى الطالبات الموىوبات، واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة

(Kiley Duane.2011التي أشارت إلى توضيح طريقة استخدام )  التعميم المتمايز من قبل
التعميم الثانوي األكاديميين وتحديد المتغيرات التي تؤثر عمى ما إذا كان مدرسين التعميم 
           الثانوي األكاديميين يستخدمون التعميم المتمايز أم ال، وكان الغرض من ىذه الدراسة

متمايز، ومع نتيجة دراسة تحديد إلى أي مدى يستخدم مدرسين التعميم الثانوي التعميم ال
( التي أشارت إلى استقصاء مدى قناعات المعممين وأفكارىم المسبقة 3733)البوريني، 

ومستوى تدريبيم في نجاح استراتيجيات التدريس المتمايز التي يتبعونيا، والكشف عن 
المعوقات والمشكالت التي يواجييا المعمم من أجل الوصول إلى تحقيق تعمم فعال يحقق 

 األىداف المرجوة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عدم استخدام  أساليب التقويم باالختبارات التحريرية، ضعف الوسائل التعميمية، االعتماد  .3
عمى الطرائق التقميدية في تقديم المادة العممية لمطالب الموىوبات، قمة التقويم الذاتي 

اإلمكانات لمطالبات الموىوبات في المدرسة المتوسطة والثانوية، ضعف األساليب والموارد و 
الموجودة بمدارس الموىوبات، ويعود ذلك إلى كثرة المعوقات التدريسية مما يجعل عدم توفير 
          أساليب التقويم لتدريس الطالبات الموىوبات، واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة

 ( التي أشارت إلى التعرف عمى معوقات األداء اإلبداعي لمعممي العموم3775)الشعبي، 
الطبيعية بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين في محافظة 

 الرس.
 أدوات تدريس الطالبات الموهوبات: : المجال الثالث

استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألىم معوقات استراتيجيات 
معممات في مدرسة متوسطة وثانوية التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر ال

 (. 1الموىوبات بمدينة جدة ليذا المجال، كما ىو موضح في الجدول رقم )
 (5الجدول رقم )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألهم معوقات استراتيجية التدريس المتمايز 
الموهوبات  لمطالبات الموهوبات من وجهة نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية

 بمدينة جدة من فقرات مجال أدوات تدريس الطالبات الموهوبات مرتبة تنازليا  

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

درجة 
 المعوقات

 كبيرة جدة 3 3.31 .4.. قمة مراعاة أدوات التقويم لجوانب شخصية المتعمم. 37
 كبيرة جدة 3 7.47 .3.. لعالجية عند الضرورة.عدم استخدم النشاطات اإلثرائية وا .

والوجدانية(  –والحركية  –عدم االىتمام باألىداف )معرفية  0
 كبيرة جدة . 3.34 33.. لمطالبات الموىوبات.

 متوسطة 0 3.37 13.. ضعف توظيف استراتيجية اإلثراء في رعاية الموىوبات. 4

لمالئمة لميول تدني مستوى التجييزات العممية والعممية ا 3
 متوسطة 1 3.17 02.. الموىوبات.

 متوسطة 2 3.70 02.. ضعف استخدام منيجية البحث العممي في التعميم والتدريب. 1
مختبرات  –قمة استخدام األجيزة السمعية )أجيزة االسطوانات  3

 متوسطة 3 7.42 3.47 المغات(.

 -ضعف استخدام األجيزة البصرية )جياز عرض الشفافيات 5
 متوسطة 4 7.47 .3.3 جياز عرض الشرائح(

 متوسطة 5 3.35 3.02 ضعف استخدام أجيزة إلكترونية لعرض الوسيمة التعميمية. 3
عدم استخدام المواد التعميمية من مواد مطبوعة أو مرسومة  2

 منخفضة 37 7.33 .3.5 ومواد سمعية بصرية ومتحركة.
 ةمتوسط 7.34 32.. المتوسط الحسابي لممجال



 ثير هنوف بنت بهيان محمد الحا/ أ  معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطمبة
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( أن المتوسطات الحسابية معوقات استراتيجية 1وتظير النتائج من خالل الجدول رقم )
التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية 

(، وأن المتوسط الحسابي .3.5 – .4..الموىوبات بمدينة جدة انحصرت بين المتوسطات )
(، مما يدل عمى أن درجة معوقات استراتيجية 32..ىذا المجال ىو )العام لجميع فقرات 

التدريس المتمايز الطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية 
 الموىوبات بمدينة جدة كانت )متوسطة( في ىذا المجال.

 ويتضح أن أهم المعوقات هي: 
المتعمم ويعود ذلك إلى اإلفتقار ليذه األجيزة قمة مراعاة أدوات التقويم لجوانب شخصية  .3

والبرامج وعدم توفرىا أو القيود المفروضة عمى استخداميا من قبل المعممات، واتفقت نتيجة 
( التي أشارت إلى تحميل لتطبيق استراتيجيات Burns.2004ىذه الدراسة مع دراسة  )

نتيجة دراسة الطالب الدراسي، وكذلك مع  7.-.2التعميم المتمايز في +*
(Hubbard.2009 التي أشارت إلى لتحديد فاعمية استخدام التعميم المتمايز عمى متعممي )

المغة االنجميزية في المرحمة الثانوية في أحد مقررات المغة االنجميزية وتحديد االستراتيجيات 
 التدريسية التي تؤثر عمى متعممي المغة اإلنجميزية وبشكل عام والنمو المغوي.

والوجدانية( لمطالبات الموىوبات، وعدم  –والحركية  –م االىتمام باألىداف )معرفية عد .3
استخدم النشاطات اإلثرائية والعالجية عند الضرورة، ويعود ذلك عمى اىتمام المعممات إلى 
تدريس الطالبات الموىوبات ىذه األىداف وىذه النشاطات اإلثرائية، واتفقت نتيجة ىذه 

( التي أشارت إلى استقصاء مدى قناعات المعممين 3733)البوريني،  الدراسة مع دراسة
وأفكارىم المسبقة ومستوى تدريبيم في نجاح استراتيجيات التدريس المتمايز التي يتبعونيا، 
والكشف عن المعوقات والمشكالت التي يواجييا المعمم من أجل الوصول إلى تحقيق تعمم 

( التي أشارت إلى استقصاء أثر 3775رقي، فعال، وكذلك مع نتيجة دراسة )الطوي
استراتيجية التدريس المتباين عمى تنمية الدافعية والتحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى 

 طالبات الصف األول الثانوي.
ىل تختمف درجة معوقات استخدام استراتيجيات  نتائج سؤال الدراسة الرابع:    

ت عن درجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبا
لمطالبات العاديين من وجية نظر في مدرسة متوسطة وثانوية بمدينة جدة تبعا  لمتغيرات 

 )الجنس، المؤىل العممي، سنوات الخبرة(؟
لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني، وضعت الباحثة ثالث فرضيات لمفروق بين تقديرات   

عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات أفراد 
من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة تبعا  لم تغيرات: 

 الجنس، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة.
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 الفرضية األ ولى: 
( بين تقديرات أفراد = 7.71مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند 

عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من 
وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى متغير 

 الجنس.
( لمفروق بين تقديرات أفراد t - test) لمتحقق من صحة الفرضية األ ولى استخدم اختبار

عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من 
وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى م تغير 

 (2الجنس، وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم )
 (6الجدول رقم )

( لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات تدريس t - testنتائج اختبار )
الطالبات الموهوبات من وجهة نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموهوبات بمدينة 

 جدة ت عزى إلى م تغير الجنس.
االنحراف  المتوسط الحسابي العدد الجنس

 المعياري
قيمة ت 
 المحسوبة

 لداللة اإلحصائيةا

 7.73 .30.2 7.32 2.21 11 أنثي
 7.73 4.41 7.33 2..3 31 ذكر

( = 7.71( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )2يتبين من الجدول )
بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز 

بات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة لمطالبات الموىو 
  (.7.71ت عزى إلى اختالف جنسيم لصالح اإلناث، حيث كانت الداللة اإلحصائية أصغر من )

 الفرضية الثانية: 
( بين تقديرات أفراد = 7.71ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

سة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايزلمطالبات الموىوبات من عينة الدرا
وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى م تغير 

 المؤىل العممي.
( لمفروق بين تقديرات أفراد عينة t - testلمتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار )

رجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية الدراسة لد
نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى م تغير المؤىل 

 (. 3العممي وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم )
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 (7الجدول رقم )
ات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام ( لمفروق بين تقدير t - testنتائج اختبار )

استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموهوبات من وجهة نظر المعممات في مدرسة 
 متوسطة وثانوية الموهوبات بمدينة جدة ت عزى إلى م تغير المؤهل العممي.

المتوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 بةالمحسو 

الداللة 
 اإلحصائية

 7.312 3.03 7.33 1... 31 بكالوريوس فأقل
 .7.3 3... 11 أعمى من بكالوريوس

            ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة3يتبين من الجدول )
(= 7.71بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجي ) ات

التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية 
الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى اختالف مؤىالتيم حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من 

(7.71 .) 
  الفرضية الثالثة: 

تقديرات أفراد  ( بين= 7.71ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من 
 وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى م تغير 

 سنوات الخبرة.
بين تقديرات أفراد  ( لمفروقt - testلمتحقق من صحة الفرضية األ ولى استخدم اختبار )

عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من 
وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى م تغير سنوات 

 (.4الخبرة وذلك كما ىو موضح في الجدول رقم )
 (8الجدول رقم )

( لمفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام t - testتبار )نتائج اخ
استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات الموهوبات من وجهة نظر المعممات في مدرسة 

 متوسطة وثانوية الموهوبات بمدينة جدة ت عزى إلى م تغير سنوات الخبرة .

المتوسط  العدد سنوات الخبرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 7.33 3... 7. سنوات فما دون 2
 7.33 1... 07 سنوات 2فوق  7.740 3.30
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            ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة2يتبين من الجدول)
(= 7.71بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة )  معوقات استخدام استراتيجيات

التدريس المتمايز لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية 
الموىوبات بمدينة جدة ت عزى إلى اختالف سنوات خبرتيم، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر 

 (. 7.71من )
وجود فروق دالة إحصائيا  في أشارت نتائج الفرضيات المنبثقة عن السؤال الرابع إلى 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز لمطالبات 
الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وثانوية الموىوبات،ولعل ذلك يعود إلى 

ارس اإلناث أكثر من مدارس األدوار المتعددة لممعممات، وكذلك الىتمام مديريات التعميم بمد
الذكور، وأشارت نتائج الفرضيات المنبثقة عن السؤال الرابع كذلك إلى عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا  في تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة معوقات استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز 

انوية الموىوبات بمدينة جدة لمطالبات الموىوبات من وجية نظر المعممات في مدرسة متوسطة وث
ت عزى إلى م تغير المؤىل العممي وسنوات الخبرة ولعل ذلك يعود أن يدركون أن ىذه المعوقات 
تؤثر في تدريس الطمبة الموىوبين بغض النظر عن مؤىالتيم وسنوات خبرتيم، وكذلك إلى تشابو 

( التي أشارت إلى 3775ي، ظروف مدارسيم، واتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة )الشعب
عدم وجود فروق دالة إحصائيا  لم عوقات األداء اإلبداعي لم عممي الع موم الطبيعية بالمرحمة 
المتوسطة في محافظة الرس تبعا  لم تغيرات المؤىل العممي والخبرة، في حين اختمفت نتيجة ىذه 

اك فروق في معوقات ( التي أشارت إلى أن ىن3774الدراسة مع نتيجة دراسة )الحربي، 
 التدريس اإلبداعي لمعممة المغة االنجميزية بمكة المكرمة ت عزى لمتغير الخبرة.
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 التوصيات: 
استخدام إستراتيجية التدريس المتمايز لتنمية مستوى التحصيل المعرفي لطالب المرحمتين  .3

 المتوسطة والثانوية. 
ستراتيجيات التدريس المتمايز، العمل عمى تطوير ميارات المعممين الستخدام وتفعيل ا .3

 وتدريب المعممين عمى الجوانب العممية لتحقيق التمايز. 
العمل عمى توظيف استخدام استراتيجيات التدريس المتمايز التي تبين أثرىا بالدراسة في  ..

 تدريس موضوعات المنيج. 
تمزمات والتجييزات العمل عمى توفير البيئة المحفزة لإلبداع والتعمم من خالل توفير كافة المس .0

الصفية، فتطوير المناىج وصالحيتيا لتطبيق التدريس المتمايز واكتساب المعمم لتمك 
الميارات ال يكفي فقط لتطبيق ىذه االستراتيجية، بل يجب تطوير البنية التحتية لممدارس 

 والعمل عمى تييئة البيئة المدرسية والمادية. 
اءم مع المتطمبات، وتزودييا باألنشطة المساعدة في تطوير المناىج الدراسية القائمة لتتو  .1

 صقل الموىبة. 
تدريب المعممات عمى استراتيجيات تدريس الموىوبين كالتسريع، واإلثراء والتجميع، وعمى  .2

أساليب رعاية وتشجيع الموىوبين، وتدريب المرشدين الطالبيين عمى كيفية التعامل مع 
 الموىوبين. 

 مات إثناء الخدمة لتنمية اإلبداع لدييم.عقد دورات تدريبية لممعم .3
 إجراء دراسات مشابية في محافظات أخرى لمقارنة نتائجيا بنتائج ىذه الدراسة.  .4
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 المراجع: 
( استقصاء خبرات المعممين واتجاىاتيم نحو تطبيق 3733البوريني، أحمد بن عثمان ) .3

تحدة، أطروحة دكتوراه أساليب التدريس المتمايز بدولة اإلمارات العربية الم
غير منشورة كمية التربية، الجامعة البريطانية بدبي، اإلمارات العربية 

 المتحدة. 
(: دور مدير المدرسة في اكتشاف الطالبات الموىوبات ورعايتين 3033جمعة، أمثال مانع ) .3

بالمدارس االبتدائية الحكومية بمدينة الرياض، رسالة ماجستير غير 
 دارة التربوية ، جامعة الممك سعود. منشورة،  قسم اإل

(، معوقات إبداع معممة المغة اإلنجميزية بالمرحمة الثانوية في تدريس 3774الحربي، شرين ) ..
المادة من وجية نظر المشرفات ومعممات المغة اإلنجميزية بمكة المكرمة، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، جامعة أ م القرى.
( اإلستراتجية التعميمية، عمان، دار غيداء لمنشر، 3774ن نمر) دعمس، مصطفي ب .0

 والتوزيع. 
ىـ( التحديات التي تواجو رعاية الموىوبين من وجية نظر ..30الرفاعي، غالية حامد شديد ) .1

المتخصصين في منطقة مكة المكرمة وطرق مواجيتيا في ضوء التربية 
م القرى، كمية التربية، اإلسالمية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أ

 المممكة العربية السعودية.  
( طرق التدريس العامة ميارات واستراتيجيات، المفرق: دار 3770الزعبي، إبراىيم بن أحمد ) .2

 المسار لمنشر والتوزيع. 
( التعمم والتدريس من منظور البنائية، .377زيتون، حسن حسين، زيتون كمال عبدالحميد ) .3

 الكتب. ، القاىرة: عالم 3ط
( التعمم النشط بين النظرية والتطبيق، عمان: دار 3772سعادة، جودت أحمد، وعقل، فواز ) .4

 الشروق. 
تربيتيم  –اكتشافيم  –خصائصيم  –(: المتفوقين عقميا  3773سميمان، عبد الرحمن سيد ) .5

 ومشكالتيم، مكتبة زىراء الشرق، القاىرة.
داعي لمعممي العموم الطبيعية بالمرحمة (. معوقات األداء اإلب3775الشعبي، وليد. ) .37

المتوسطة من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين، رسالة ماجستير 
 غير منشورة، كمية التربية، جامعة أ م القرى، المممكة العربية السعودية.
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استراتيجية في التعمم النشط، الرياض، مطابع  373ىـ( ..30الشمري، ماشي محمد ) .33
 الحميضي. 

( معوقات برامج الموىوبين من وجية 3733شيراني، فيد بن عبداهلل بن سعد آل قامش)ال .33
نظر معممي الموىوبين وأىل االختصاص وسبل عالجيا، جامعة اإلمام 

 محمد بن سعود اإلسالمية، كمية العموم االجتماعية، قسم عمم النفس. 
لحديث، عمان: دار ( المعمم واستراتيجيات التعميم ا3774الصيفي، عاطف بن صالح ) ..3

 أسامة لمنشر والتوزيع. 
( أثر استراتيجية التدريس المتباين عمى 3775الطويرقي، حنان محمد عابد أبو راس ) .30

تنمية الدافعية والتحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف 
األول الثانوي بالثانويات المطورة عند دارستين لممعادالت الرياضية، رسالة 

تير غير منشورة، كمية التربية )األقسام األدبية( جامعة الممك ماجس
 عبدالعزيز بجدة. 

( التدريس المتمايز، مكتبة خوارزم .373الطويرقي، حنان محمد عباد أبو راس ) .31
 العممية، جدة. 

( استراتيجيات التدريس في القرن الحادي 3773عبيدات ذوقان، وأبو السميد، سيمية) .32
م والمشرف التربوي، عمان، ديبونو لمطباعة والنشر والعشرين دليل المعم

 والتوزيع.  
( الجودة الشاممة والجديد في التدريس، عمان: دار 3775عطية، محسن بن عمي ) .33

 صفاء لمنشر والتوزيع. 
معوقات العمل التطوعي بالمجتمع السعودي :  (:3774العكرش، الجوىرة حمد سميمان ) .34

دراسة لبعض نظم ومعوقات العمل التطوعي االجتماعي : دراسة وصفية 
 دكتوراه غير منشورة، جامعة الممك سعود.  ، رسالةبمدينة الرياض

( معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري 3775العمري، عبداهلل بن عمى آل شمعان ) .35
المدارس المطبقة لبرامج رعاية الموىوبين بمدينة الرياض، رسالة ماجستير، 

 كمية التربية، جامعة الممك سعود. 
التي تواجو الطمبة الموىوبين في  ( المعوقات3772ىـ 3033الغامدي، حمدان أحمد ) .37

التعميم األساسي بالمممكة العربية السعودية، دارسة مقدمة لممؤتمر العممي 
 اإلقميمي لمموىبة، جزأين، جدة. 

 ، بيروت، مؤسسة الرسالة.3(. القاموس المحيط، ط3073الفيروز، آبادي. ) .33
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لموىوبة، مؤتمر ( دراسة مقارنة في خصائص الشخصية ا3772كامل، ثامر الكبيسي)  .33
الطفولة الوطني الثاني، مركز التأىيل والتطوير التربوي، الجيورية اليمنية، 

 جامعة تعز.
كوجك، كوثر بنت حسين ،والسيد، ماجدة مصطفي، خضر، صالح الدين، وفرماوي،  ..3

( تنويع التدريس في الفصل: دليل 3774محمد، وعياد، أحمد عبدالعزيز، )
في المدارس والتعمم في مدارس الوطن العربي،  المعمم لتحسين طرق التعميم

 بيروت: مكتب اليونسكو اإلقميمي لمتربية في الدول العربية. 
( بعض المشكالت التي تواجو برامج رعاية الموىوبين 3733المالكي، عبداهلل بن صالح ) .30

من وجية نظر مشرفييا بالمممكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كمية 
 تماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. العموم االج

( تدريس العموم تأصيل وتحديث، الرياض، مكتبة 3773المحسين، إبراىيم عبداهلل ) .31
 العبيكان. 

 ( الموىبة والتفوق، عمان، دار الفكر. 3770المعايطة، خميل، والبواليز، محمد ) .32
استراتيجية التدريس المتمايز  ىـ( أثر استخدام30.1الميداوي، فايز محمد عبد الكريم، ) .33

في تنمية التحصيل لمقرر األحياء لدى طالب الصف الثاني الثانوي، 
رسالة ماجستير غير منشورة، قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، 

 جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 
( مقاييس اضطراب االنتباه المصحوب بالنشاط الزائد لدى 3737النوبي، محمد ) .34

 ، دار صفاء، عمان. 3( عاما ، ط33-5األطفال الموىوبين )
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