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 المستخلص

فاعمية استخجام الحاسب اآللي في تشسية في الدؤال الخئيذ ما مذكمة البحث تحجدت 
: حيث هجف إلى  ؟ ممارات مادة التخبية السؾسيقية لجػ ططب الرص ااول مؽ التعميؼ اللااؾؼ 

مادة التخبية لبعض ممارات التخبية السؾسيقية في  اللااؾؼ ااول ططب الرص معخفة مدتؾػ إتقان
 لجػ ططب الرص اآلليستخجام الحاسب  السطئسة الالسؾسيقيةإعجاد قائسة بالسمارات  ، السؾسيقية

لجػ التخبية السؾسيقية  ممارات فاعمية استخجام الحاسب اآللي في تشسيةالتعخف عمى  ،  اللااؾؼ ااول
( 20) مؽ بحثعيشة التكؾات اتبعت الباحلة السشمج التجخيبي، و كسا  . اللااؾؼ ااولططب الرص 
 عمى لمبحث حيث اشتسل وأعجت الباحلة اختبار تحريمي في الؾحجة السحجدة ةطالب ، وطالب

الخسذ مجاالت لمتخبية السؾسيقية  وهى االستساع والتحوق ، ااداء اآللي والغشائي ، اغخيات 
وكحلػ استسارة استظطع رأػ الخبخاء في مجػ مطئسة االختبار السؾسيقي ، االبتكار السؾسيقي 

.  البعجؼ لسا وضع مؽ أجمه وكحلػ مقياس اتجاه الظطب احؾ مادة التخبية السؾسيقية - القبمي
 تكتدب الجراسة الحالية أهسيتما مؽ أهسيـة اسـتخجام الحاسـؾب في تـجريذ مادة التخبية السؾسيقية في
السخحمة اللااؾية، كسا أن استكذاف هـحا السجـال سيدـاعج البـاحليؽ عمى معخفة السديج مؽ الحقائق 

ومؽ أهؼ فخوض  . العمسيـة والسعخفيـة مسـا يتـيح لمـؼ الفخصـة إلجـخاء دراسات الحقة في هحا السجال
 بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعة التجخيبية عمي إحرائية تؾجج فخوق ذات داللة : البحث أاه 

 تؾجج فخوق ، كسااختبار التحريل السؾسيقي في القياسيؽ القبمي والبعجؼ لرالح القياس البعجؼ 
 بيؽ متؾسظات درجات السجسؾعة التجخيبية لسقياس االتجاه احؾ مادة التخبية إحرائيةذات داللة 

 .السؾسيقية في القياسيؽ القبمي والبعجؼ لرالح القياس البعجؼ 
 

  استخاتيجية التعميؼ الستسايد ـ زيادة التحريل السؾسيقى:الكممات المفتاحية 
 



  في زيادة التحصيل الموسيقي لطالب المرحلة الثانوية   التعليم المتمايزإستراتيجيةدور 
 منال حسن اسماعيل/            أ  زيدكريمة رمضان أبو/ د. م.أ        بدريه حسن علي/ د.م.أ        

 

 
 -252- 2018           أغسطس                                                                 العدد السادس  والثالثون

The Effectiveness of Using Differntiation Strategies in 

Developing the Skills of Music Education for First Year 

Secondary School Students 

 
Prof .Dr . Badria Hassan Ali     Prof Dr. Karima Ramadan Abuzied 

Manal Hassan Ismaiel 

Abstract 

Problem of the study could be stated in the main question, namely; 

What is the effectiveness of using computer in developing the skills of 

music education for first year secondary school students? This research 

aimed to determine the level of first year secondary school students' 

proficiency of some music skills, to prepare a list of musical skills suitable 

for using computers for first year secondary school students, to investigate 

the effectiveness of using computer in developing the skills of music 

education for first year secondary school students. The experimental design 

was used. The sample consisted of 20 students (males and females). The 

researcher prepared an achievement test for the targeted unit. The test 

included five areas of musical education: listening and feeling the music, 

musical performance and singing, music theories, and musical creation.  A 

questionnaire for measuring the students attitudes towards the subject was 

also prepared. The test and the questionnaire were checked by a jury of 

experts for  appropriateness. Significance of the present study could be 

determined in light of  the importance of using computers in teaching music 

education in the secondary stage. Besides, exploring this area might help 

other researchers to learn more scientific and cognitive facts, which gives 

them the opportunity to conduct further studies in this field. Concerning the 

study results, the following hypotheses were formulated: There were 

statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group on the pre-post administration of the musical 

achievement test, favoring the experimental group. Further, there were 

statistically significant differences between the mean scores of the 

experimental group of the attitudes questionnaire towards the music 

education in the pre-post administration in favor of the post measurement. 
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 :مقدمة 
تؾجيه          يعج التعميؼ  الخكيدة ااولي لمتقجم و ااساس الطزم لسدايخة التظؾر فسؽ خطله يتؼ

واستلسار السؾارد البذخية بذكل فعال لتدويج اإلادان بالقيؼ الجيشية والدمؾكيات السعخفية والتخررية 
  السجتسع ودفعه الي كل ما هؾ ججيج في شتى السجاالت حتى يربح اإلادان مميأ لمسداهسة في بشاء

          ولقج تشافذ التخبؾيؾن في إيجاد طخق حجيلة و متشؾعة ؛ لزسان جؾدة مخخجات التعميؼ، 
اغخًا ان مخخجات التعميؼ ال تتشاسب مع مجخطته وهحه السذكمة واضحة في أغمب السجارس ،  

فالجمؾد السبحولة في مجال التعميؼ كبيخة ، والؾقت السخرص لما طؾيل ، والشفقات باهغة ، ولكؽ 
  ( .24  م ، ص 2002تؾفيق أحسج مخعي، دمحم محسؾد ،(تأتي الشتائج هديمة  

حيث يعؾد ذلػ إلى أن طخق التجريذ السعتادة تخكد عمى السادة العمسية ، وتمسل الستعمؼ؛          
فيربح التعمؼ عبارة عؽ حفع مجسؾعة مؽ السعارف والسعمؾمات مسا يجعل الستعمؼ سمبيًا يعتسج عمى 

الحفع اآللي ، ويعظيه أهسية كبيخة ويخكد جمجه عمى الديظخة عمى السادة بمجف االحتفاظ بما 
واستخجاعما عشج الحاجة إليما ؛ واحتمت العسمية التعميسية مكااًا بارزًا ضسؽ آليات التظؾيخ باعتبارها 
عسمية تتشاول جسيع الجؾااب الذخرية لمستعمؼ ولحلػ تدعي السؤسدات التعميسية إلي تحقيق المجف 

ومؽ أهؼ , والغاية مؽ العسمية التعميسية بجرجة عالية مؽ الكفاءة واإلتقان واالهتسام بالفخد الستعمؼ 
الدبل إلي ذلػ هؾ تظؾيخ استخاتيجيات التجريذ وأساليبما بحيث تؾاكب التقجم العمسي وتعسل عمي 

 ( 6 م، ص 2002,  وحيج جبخان)إثخاء العسمية التعميسية

إن تقجيؼ تعميؼ متسايد لمؼ يعتسج . ودوافع , واهتسامات ,     إن لمظمبة  قجرات مختمفة 
عمى ضخورة  معخفة كل طالب وعمى قجرة السعمؼ عمى معخفة استخاتيجيات مطئسة لتجريذ كل طالب 

( .                                                  108 -107ص ,  م 2009, عبيجات ذوقان  )فميذ هشاك طخيقه واحجه لمتجريذ 
          وتسلل التخبية السؾسيقية ومماراتما جدء حيؾؼ في التعميؼ حيث أكج التخبؾييؽ السؾسيقييؽ 

عمي دورها في تحديؽ دافعية الظطب لمتعمؼ وتقؾية ممارات االترال مؽ خطل تجريبمؼ ا أثشاء 
 وما يميما مؽ مخاحل تعميسية يدمؼ بقجر ااطفالدروسما في مسارسة السؾسيقي مشح مخحمة رياض 

كبيخ في مداعجتمؼ عمي اكتداب السعمؾمات والسمارات والسفاهيؼ واالتجاهات والسؾاقص التي تؤثخ 
 .فيمؼ خطل مذؾار حياتمؼ 

مسا ال شػ فيه أن هشاك مجسؾعة مؽ التحجيات التي تؾاجه العسمية التخبؾية والتعميسية بذكل        
 عام ملل العؾلسة والتشافدية واللؾرة السعمؾماتية والتظؾر العمسي الدخيع مسا يتظمب العسل 
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 واستجابة لتمػ وإدراكا استخاتيجيات تعميسية حجيلة تعسل عمي مؾاكبة هحه الستغيخات إيجادعمي 
التحجيات والستظمبات عمخ مفمؾم التعميؼ الستسايد الحؼ اال قجر كبيخ مؽ الخعاية واالهتسام مؽ قبل 

أن فكخة تشؾيع  ( م 2002كؾثخ كؾجػ ،  )اااغسة التعميسية في الجول الستقجمة حيث ذكخت 
م حيؽ أعمشت وثيقة حقؾق الظفل ومؽ ثؼ في عام 1989التجريذ بجأت تأخح مكااتما مشح عام 

 م الحؼ 2000 م في السؤتسخ العالسي لمتخبية الحؼ عقج في جؾميتان وتطه مؤتسخ داكار عام 1990
أوصي بالتعميؼ لمتسيد والتسيد لمجسيع وقج ركدت تؾصيات تمػ السؤتسخات عمي ااخح في االعتبار 

االختطفات بيؽ الستعمسيؽ وأن الظطب يتعمسؾن بظخق مختمفة وأاه مؽ الزخورؼ تشؾيع السشاهج 
وطخق التجريذ بحيث يتسكؽ جسيع الستعمسيؽ مؽ الحرؾل عمي تعميؼ يتؾاءم  مع خرائرمؼ 

 . وقجراتهإمكاااته إطارويحقق لكل مشمؼ أقري درجات الشجاح واالاجاز في 

     ومؽ هشا أوصت العجيج مؽ السؤتسخات العالسية والعخبية عمي أهسية التعميؼ الستسايد 
وضخورة تفعيمه في السجارس ملل السؤتسخ الدشؾؼ الخابع والعذخيؽ والسشعقج في مسمكة البحخيؽ مؽ 

 . م2010 مارس 31 – 30

 : ولقج أشارت العجيج مؽ الجراسات عمي أهسية التعميؼ الستسايد في تشسية التحريل ملل 

والتي هجفت الي بيان تأثيخ استخجام التعميؼ  ( م  2011دمحم عبج الؾهاب مبخوك ، )دراسة  -
 بعض مدابقات السيجان والسزسار  وأشارت الشتائج الي وأداءالستسايد عمي التحريل السعخفي 

 بعض أداءاستخجام التعميؼ الستسايد يؤثخ تأثيخا ايجابيا عمي التحريل السعخفي ومدتؾؼ 
 . مدابقات السيجان والسزسار

 التعميؼ إستخاتيجيةاثخ استخجام  " ( م 2012, معيض بؽ حدؽ معيض الحميدي  )دراسة  -
الستسايد عمي التحريل الجراسي في مقخر المغة االاجميدية لجؼ تطميح الرص الدادس االبتجائي 

هجفت تمػ الجراسة الي أهسية استخجام .  القخؼ أمرسالة ماجدتيخ كمية التخبية جامعة , "
 التعميؼ الستسايد في زيادة التحريل الجراسي في مقخر المغة االاجميدية لجؼ تطميح إستخاتيجية

حيث اتبعت الجراسة السشمج الذبه تجخيبي والحػ اشتسل عمي , الرص الدادس االبتجائي 
 الشتائج التي أهؼ ، وكاات مؽ اإلستخاتيجية ضابظة ومؽ خطل تظبيق وأخخػ مجسؾعتيؽ تجخيبية 

تؾاصمت لما الجراسة وزيادة وتحديؽ ممحؾظ فى التحريل الجراسي لسقخر المغة اإلاجميدية لجػ 
 . ليه الجراسة أشارتتطميح الرص الدادس وهحا ما 

تبشى استخاتيجية التسيد فى التعميؼ والتعمؼ ودورها  " ( 2012وسام عبج القادر الفقماء ،  ) دراسة  -
 أناستشجت الجراسة عمي فخضية " في تحقيق السيدة التشافدية السدتجامة السؤسدات التعميؼ العالي 

تظؾيخ استخاتيجيات التسيد فى التعميؼ التعمؼ ، وتشفيحها يعتبخ متظمبا سابقا ممسا حيؾيا لتحقيق 
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مؤسدات التعميؼ العالي السيدة التشافدية السدتجامة ، وتؾاصمت الجراسة إلي عجد مؽ الشتائج مشما 
 هشاك ارتباطا قؾيا بيؽ تبشى استخاتيجيات التسيد في التعميؼ والتعمؼ وبيؽ تحقيق مؤسدات أن

 متسيدة ، ودعؼ تعميسيةالتعميؼ العالي السيدة التشافدية السدتجامة مؽ خطل تدويج الظمبة بتجخبة 
 وفق معاييخ الجؾدة السخجؾة ، وتؾفيخ البيئة ااداء الميئة ااكاديسية بسا يسكشمؼ مؽ أعزاء

 والتفكيخ الشاقج لجػ اإلبجاع وترسيؼ اااذظة التعميسية التي تعدز واإلبجاعالجراسية الجاعسة لمتشؾع 
وقجمت الجراسة عجدا مؽ التؾصيات مشما ضخورة تبشى .  العسمية التعميسية إطخافجسيع 

استخاتيجيات التسيد في التعميؼ والتعمؼ ، ومكافئات التسيد عمي السدتؾػ الؾطشي ، وان تتابع 
 . مؤسدات التعميؼ العالي السعاييخ الخاصة بالسدايا التشافدية لسؤسداتما وقياسما دائسا 

      أن تجريذ مادة التخبية السؾسيقية يؾاجه كليخا مؽ الرعؾبات والسذكطت ، والتي مؽ 
كسا أن بعض , أبخزها ضعص التفاعل بيؽ الظمبة والسادة ،  وكحلػ  ضعص التحريل لجػ الظمبة 

مؾاضيع التخبية السؾسيقية بما كليخ مؽ القؾاعج والشغخيات ، والتي يجب عمى الستعمؼ معخفتما وفمسما 
و اغخًا لكؾن السخحمة العسخية التي يسخ بما متعمؼ السخحمـة اللااؾية تقابل مخحمة . وإيجاد الخابط بيشما

السخاهقة، و لمحه السخحمة خرائص اسؾ عقمي مسيدة حيث تذمج هحه السخحمة طفخة في الشسؾ حيث 
تشسؾ القجرة عمى تعمؼ السمارات واكتداب السعمؾمات لحلػ تجريب الظالب عمى مسارسة العدف بسا 

يذغل وقت فخاغه بمؾاية محببة تبعجه عؽ االستغخاق في أحطم اليقغة وتجشبه الدمؾك الزار  
 .فيشعكذ ذلػ عمي تحريمه ومعخفته 

  ولمحا تؼ اقتخاح استخاتيجية التسايد لتكؾن أحج السخظظات التشغيسية السدتخجمة في تجريذ 
التخبية السؾسيقية ، والتي مؽ خطلما يكؾن الستعمؼ هؾ محؾر العسمية التعميسية والحؼ  يتساشى مع 

االتجاهات التخبؾية الحجيلة ومتظمبات العرخ الحالي ، التي تجعؾ إلى إيجابية الستعمؼ، تأخح بعيؽ 
االعتبار ميؾله وقجراته وخبخاتـه الدـابقة وتخاعـي في افـذ الؾقت التسايد واالختطف السؾجؾد بيؽ 

الستعمسيؽ لحلػ سـؾف تعسـل الباحـلة عـمى تجخيـب استخاتيجية  تعميسية تعتبخ مؽ أحجث استخاتيجيات 
 .التجريذ التي تمتؼ بالتسايد والتبـايؽ السؾجـؾد بيؽ الظطب 

   وتذيخ الجراسات التخبؾية والشفدية الي ضخورة التخكيد عمي الستعمؼ كسحؾر لمعسمية التعميسية 
وهحا ما يحققه التجريذ الستسايد حيث يخكد عمي مداعجة كل متعمؼ أن يحقق أهجاف السشمج ويبجأ 

  (75,  م 2008, كؾثخ كؾجػ ). مع الستعمؼ مؽ حيث هؾ 

   لحلػ يؾاجه معمؼ مادة التخبية السؾسيقية داخل الفرل الجراسي اختطًفا كبيخا بيؽ الظطب 
الحيؽ يجرسؾن مشمج التخبية السؾسيقية مؽ حيث أساليب تعمسمؼ، ودافعيتمؼ، وميؾلمؼ، وخمفياتمؼ 

هؾ إعظاؤهؼ الحخية في - رغؼ اختطفمؼ- اللقافية، ولعل مؽ أيدخ وسائل التؾاصل مع كل هؤالء
اختيار طخيقة التعمؼ التي تشاسبمؼ، وهحا يتظمب مؽ السعمؼ ضخورة استخجام العجيج مؽ استخاتيجيات 
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التجريذ، والحتؾاء هحا التشؾع داخل الفرل الجراسي الؾاحج عمخ اتجاه حجيث في التجريذ؛ يدسى 
 . التجريذ الستسايد أو التجريذ الستشؾع

السحتؾػ أو اإلجخاءات ( والتعميؼ الستسايد يقؾم عمى إجخاء تعجيطت في أحج عشاصخ التجريذ
ميؾله أو استعجاداته )وفًقا لسرادر التشؾع داخل كل متعمؼ في الفرل الجراسي مؽ حيث   (أو السشتج

  .(أو بخوفيل التعمؼ الخاص به

 : مفهوم التربية الموسيقية 
هؾ ضسان حجوث اسؾ مؽ اؾع  مسيد عشج الفخد مؽ خطل التسيد ولتعبيخ بمغة الشغسات         

واالحان واإليقاع السجروس وألؾان التعبيخ السؾسيقى السختمفة التي تعكذ الظابع السسيد لذخرية 
السعبخ مسا  برل بشا إلى وضؾح الخؤية الفشية التي ترل إلى بشاء وجؾد شخرية مفكخة ومبجعه 

 (  .                                                       56 ، ص ٢٠٠٦امال حديؽ ،)عمى مخ العرؾر  القادمة 

ويستج هحا السجال إلى أكلخ مؽ كؾاه مجخد .  مجال مختبط بتعميؼ وتعمؼ السؾسيقيأاماكسا         
فمؾ بسذ السجال . تجريذ لمشغسات واال بقاعات ، وااسا يدعى لتظؾيخ الذخرشة اإلادااية ككل 

حيث بداعج عمى  تشسية السمارات الحخكية اولئػ  .  مؽ تحوق وحداسية لمسؾسيقى فيهالؾججااي بسا 
وتختبط أيزا بتؾسيع الشسؾ السعخفي مؽ خطل . الحيؽ يقؾمؾن  بااداء عمى اآلالت السؾسيقية 

وتعج التخبية السؾسيقية أحج الستظمبات المامة . التعخف عمى الخمؾز  السؾسيقية وتفديخها وتجويشما 
 (.49  ، ص ٢٠٠٩ااجي صطح،). في مشاهج الجراسة في  السجارس ااساسية أو ما يعادلما  

إعجاد الفخد إعجادًا  صالحًا لمحياة  االجتساعية " وتعخف التخبية السؾسيقية  إجخائيا بأاما       
 مؽ ممارات تذتسل فيمابتغيخ سمؾك الفخد بأاساط  يقبمما السجتسع عؽ طخيق لغة السؾسيقى وبسا 

 ".                      العدف و اإليقاع الحخكي والتحوق الفشي واالرتجال وعمى الغشاء 

فالسؾسيقى  لما دور كبيخ في تخبية الؾججان والتؾازن الشفدي، ولما دورها القؾمي في عسمية      
االرتباط بالسؾروث ودورها الحزارؼ في العسمية اإلبجاعية بجااب أدوارها ااخخػ التلقيفية والعطجية 

فالمجف ااول لمتخبية إذن هؾ تكؾيؽ الذخرية .   واإلمتاعية ودورها السؤكج في تشسية الحاكخة
الستكاممة بجؾاابما السختمفة ومشما الجااب الجسالي الحؼ ال يقل أهسية في تكؾيؽ الذخرية عؽ أؼ 

 . جااب آخخ مؽ جؾااب العقل أو الجدؼ أو االجتساع أو الخوح 

 
 

 :مفهوم التعليم المتمايز 
ااه يعشي تعخف احتياجات "           هشاك مجسؾعة مؽ التعـاريف لسفمـؾم التعمـيؼ التسايـد مشما 

الستعمسيؽ السختمفة ومعمؾماتمؼ الدابقة و اسـتعجادهؼ لمـتعمؼ مدــتؾاهؼ المغــؾؼ،  ميــؾلمؼ  وأاــساط  
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إذن  تشؾيع التجريذ  هؾ  عسمية تعميؼ . تعمسمــؼ السفزــمة، ثــؼ  االســتجابة لــحلػ في عسميــة التجريذ 
 ( .2 5ص , م 2008,  كؾثخ كؾجػ )" فرـل دراسي واحج  كلـخة في وتعمؼ تطميح بيشمؼ اختطفات

اغام تعميسي يخمي  إلي  تحقيق مخخجـات   تعميسية واحجة " وعخف التعميؼ الستسايد  بأاه          
بإجخاءات وعسميات وأدوات مختمفة وبـحلػ يمتقـي مـع استخاتيجية التـجريذ بالحكاءات الستعجدة التي 

ص , م 2009, محدؽ عمي)" . تعج شكط مؽ أشكال أو استخاتيجية مؽ االستخاتيجيات التي يتؼ بما 
324) 

 :أهمية التعليم المتمايز 
تغمخ أهسية التعميؼ الستسايد كاستخاتيجية تجريذ تزسؽ جؾدة التعميؼ الحؼ فخضته عؾامل      

، وحاجات تخبؾية ، وعمسية إقميسية وعالسية وأيزًا يتبيؽ حاجة السعمؼ الساسة إلى استخجام 
 استخاتيجيات التعميؼ الستسايد

 :  وهشاك فؾائج متعجدة لحلػ احكخ مشما 

 إتقان السادة العمسية أو البشية السعخفية لسحتؾؼ السشاهج -1

 زيادة التؾاصل في حجخة الجراسة بيؽ السعمؼ وتطميحه ، وبيؽ الظطب وبعـزمؼ لسا لبعض  -2
، اامخ الحؼ يدمؼ في بشاء مجتسع التع تشسية الجؾااب الؾججااية الستعجدة كالحب 

واالستظطع ، واالتجاه االيجـابي احـؾ التعمؼ والقيؼ االجتساعية واالستقطلية في التعمؼ وثقة 
 كل مـؽ الظالـب والسعمـؼ بالشفذ 

تشسية الجؾااب السمارية لجؼ كـل مـؽ الظـطب والسعمسـيؽ ، حيـث تـدسح االستخاتيجيات  -3
 .بسسارسة كل طالب عمي حجة لمحه السمارات وإتقااه لما 

 .االاجماج الشذط في عسمية التعمؼ  -4

 9ص,  م 1995, كسال زيتؾن  )تشفيح السشمج الجراسي وتحقيق أهجافه عمي احؾ صحيح  -5
 .) 

       وتشبع أهسية التعميؼ الستسايد مؽ عجة جؾااـب، ومشمـا أاه يقؾم عمى مبجأ التعميؼ لمجسيع فمؾ 
 (أن التعميؼ حق لمجسيع )يأخح بعيؽ االعتبـار جسيـع ااصـشاف السختمفـة لمستعمسـيؽ  ويعدز عبارة 

وهـؾ  في افذ الؾقت يخاعي اااـساط السختمفـة لمـتعمؼ . (أن السقاس الؾاحج ال يرمح لمجسيع  )وعبارة 
ويعسل التعمـيؼ الستسايـد عـمى مخاعـاة و إشـباع . (سـسعي، برخـي، مشظقـي، اجتساعـي  حدي )ملـل 

وتشسيـة السيـؾل واالتجاهـات السختمفـة  لمظطب مسا يعدز مدتؾػ الجافعية و يخفع مدتؾػ التحجؼ  
ويسكؽ القـؾل بـان التعميؼ الستسايد يداعج الظطب عمى تشسية االبتكار ويكذص عؽ ما . لجيمؼ لمتعمؼ

 . لج ػ الستعمسيؽ مؽ إبجاعات
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     ومسا يديج  مؽ أهسية التعميؼ الستسايد أاه يقؾم عمى التكامل بـيؽ االسـتخاتيجيات السختمفـة  
وتـبخز  أهسية . لمتعميؼ مؽ خطل استخجام أكلخ مؽ استخاتيجية أثشاء استخجام هحا الشـؾع مـؽ التعمـيؼ

هحا الشؾع مؽ التعميؼ مؽ خطل تحقيقه لذخوط التعمؼ الفعال، وااـه يدـسح لمظطب أن  يتفاعمؾا 
 . بظخيقة متسايد تقؾد بالتالي إلى مشتجات متشؾعة

 :المبادئ األساسية للتعليم المتمايز 
مجسؾعة مؽ ااسذ و السبادغ  التي يقـؾم   (38-36ص,م 2008, كؾثخ كؾجػ )     ذكخت 

 : عميمـا  التعميؼ الستسايد 

 : األسس القانونية:  أووًال 
وأهسما ما تشص عميه وثائق حقؾق اإلادان مؽ حق كل طفل الحرؾل عمى تعميؼ عـالي       

ذكـؾر،  )      الجؾدة وبسا يتساشى مع قجراته وخرائره، دون التسييد بـيؽ ااطفـال حدـب الشـؾع 
، أو السدتؾػ االقترادؼ أو االجتساعي أو القـجرات الحهشيـة والبجايـة، أو غيخهـا مـؽ  (إااث 

 .االختطفات 

وإعساال لمحا السبجأ أخح التعميؼ في بعض الجول العخبية بسبجأ أن تؾفخ الجولة كل اإلمكااات 
التي تداعج الظطب ، وتسكشمؼ مؽ تحقيق التسيد في التعميؼ دون تفخقة بيشمؼ، فالتسيد والجؾدة هؾ 

 .هجف لمجسيع 

 :  تبشي استخاتيجية التعميؼ الستسايد عمى عجد مؽ ااسذ الشفدية، ومؽ أهسما ما يمي

 .كل طالب قابل لمتعمؼ، وقادر عمى التعمؼ -1

  الظطب يتعمسؾن بظخق مختمفة -2

 . الحكاء متشؾع ومتعجد اااؾاع، ويؾجج عشج اافخاد بجرجات متفاوتة -3

 . السخ البذخؼ يدعى لمفمؼ والؾصؾل إلى معشى السعمؾمات التي يدتقبمما -4

 . في حاالت التحجؼ السشاسب والسعقؾلأفزل يحجث التعمؼ برؾرة  -5

 . دائسا لمشجاح والتسيداإلادانيدعى  -6

  واآلخخيؽتقبل االختطفات بيؽ الفخد  -7

ًال   : األسس التربوية: ثالثا
 :مؽ أهؼ ااسذ التخبؾية لتشؾيع التجريذ ما يمي

 .السعمؼ هؾ مشدق وميدخ لعسمية التعمؼ وليذ ديكتاتؾرا يعظي ااوامخ لتشفح -1

 . الستعمؼ هؾ أهؼ محاور العسمية التعميسية، والتعمؼ هؾ المجف ااساسي لمتجريذ -2

التخكيد عمى اافكار والسفاهيؼ الكبيخة أهؼ مؽ كلخة التفاصيل التي ال تزيص قيسة عمسية  -3
 .لسؾضؾع التعمؼ
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التجريذ يمجف إلى مداعجة الستعمؼ عمى الفمؼ وتكؾيؽ السعشي، بسعشى تحؾيل السعمؾمات  -4
 .يدتظيع الستعمؼ أن يدتخجمما ويؾعفما في مؾاقص متعجدة وإلى معخفة،

 ال يمجف التجريذ الفعال إلى ملء مخ الظالب بسعمؾمات مفتتة وغيخ متخابظة وال تختبط  -5
 بحياة الظطب، ثؼ استجعاء هحه السعمؾمات في االمتحان كجليل ومؤشخ عمى التعمؼ 

التقييؼ الذامل والسدتسخ هؾ وسيمة اكتذاف احتياجات الظطب، وتعخف قجرات وميؾل كل  -6
 .مشمؼ وأاساط تعمسمؼ وتحجيج االختطفات بيشمؼ لتؾجيه التجريذ لسؾاءمة هحه االختطفات

الفرل الجراسي يسلل مجتسعا بيؽ أفخاده اختطفات، ولكشمؼ يعيذؾن في تكامل ويتعاممؾن  -7
ولمحا . مع بعزمؼ البعض تبعا لمعسل السظمؾب ومجؼ تقارب أو تباعج قجراتمؼ وميؾلمؼ

يعتسج التعميؼ الستسايد عمى مخواة مجسؾعات العسل، وإتاحة الفخصة لمعسل في مجسؾعات 
 .مختمفة أحيااا، أو في ثشائيات أو أفخاد أحيااا أخخػ 

مؽ أهؼ أسذ التعميؼ الستسايد السذاركة الفعالة واإليجابية لمستعمؼ، فعمى الظطب تعخف  -8
قجراتمؼ وأاساط تعمسمؼ، السذاركة في وضع ااهجاف في ضؾء هحه الخرائص، واالجتماد 

 .في تحقيق تمػ ااهجاف، ثؼ تقييؼ إاجازاتمؼ ومجػ تحقيقمؼ لألهجاف السشذؾدة

 :أهداف التعليم المتمايز 
 :  أهجاف التعميؼ الستسايد متشؾعة مللإن     

 .تظؾيخ ممسات تتدؼ بالتحجؼ واالحتؾاء لكل متعمؼ  -1

تظؾيخ أاذظة تعميسية تعتسج عمى السؾضؾعات والسفاهيؼ الجؾهخية والعسميات  -  2 .1
 .والسمـارات السمسة وكحلػ تظؾيخ طخق متعجدة لعخض عسمية التعمؼ 

 . تؾفيخ مجاخل تتدؼ بالسخواة لكل مؽ السحتؾػ والتجريذ والسخخجات -2

 االستجابة لسدتؾيات االستعجاد لجػ الظطب، واالحتياجات التجريدية واالهتسامات -3
 .والتفزيطت في عسمية التعمؼ 

 تؾفيخ الفخص لمظطب لمعسل وفق طخق تجريذ مختمفة  -4

 التؾافق مع معاييخ ومتظمبات السشمج لكل متعمؼ  -5

,   م 2001, 2 ). تكؾيؽ صفؾف دراسية تذتسل عمى الستعمؼ السدتجيب والسعمؼ السدمل  -6
Heacox)  

 : مبررات التعليم المتمايز
 :تتسلل فيسا يمي  ( 53ص  ,2008, كؾثخ كؾجػ )لمتعميؼ الستسايد مبخرات عجة ذكختما 
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وجؾد اختطفات متعجدة تؤثخ في رغباتمؼ في التعمؼ وفي قجراتمؼ  وتتسلل في: طبيعة الظطب  -1
 وما يفزمؾاه مؽ طخق تعميؼ وتعمؼ عمى التعمؼ وعمى سخعتمؼ عمى التعمؼ ،

حيث بيؽ جارداخ في بحؾثه اختطف أاساط الحكاء لجػ الظطب : اغخية الحكاءات الستعجدة  -2
 :وترشص الحكاءات الستعجدة كسا يمي  ادبة وجؾد الشسط الؾاحج مؽ الحكاء وكحلػ اختطف

الحكاء - الحكاء السؾسيقي - الحكاء الحخكي - ذكاء السشظق الخياضي - الحكاء المفغي المغؾؼ 
 الحكاء البرخؼ السكااي- الحكاء الظبيعي - الحكاء الحاتي  - االجتساعي

 (سسعي - برخؼ - حدي  )حيث يختمص الستعمسؾن في أاساط تعمسمؼ : أاساط التعمؼ  -3

حيث ُتذيخ إلى ضخورة التخكيد عمى الستعمؼ كسحؾر لمعسمية : أهجاف العسمية التعميسية  -4
 .التعميسية ، وتحقيق أهجاف السشمج والؾصؾل إلى السدتؾيات السعيارية الستفق عميما 

حيث أن إيجاد دافعية لمستعمؼ هي السظمب ااساسي الحؼ ازسؽ به حجوث : دافعية الستعمؼ  -5
 التعمؼ 

 : ومؽ أسباب التؾجه إلى ملل هحا الشؾع مؽ التعميؼ ما يمي

 مداعجة السعمؼ في الشغخ لمفرل الجراسي مؽ عجة اتجاهات -1

  تفمؼ حاجات ومظالب الستعمسيؽ الفائقيؽ عقميًا  -2

  تفمؼ حاجات و مظالب الستعمسيؽ الحيؽ يؾاجمؾن صعؾبات في التعمؼ -3

 (Tomlinson ,2005 , 21).  التسايد في الخبخات التعميسية لسقابمة التبايؽ ااكاديسي  -4

وتؾجج  مبخرات أخخػ مشما ما يتعمق في السشاهج بالتعميؼ العام حيث أن هشالػ مشمج واحج      
يظبق عمى جسيع الظطب مسا يتظمب تكييص هحا السشمج ليشاسب االحتياجات السختمفة لمستعمسيؽ، 

ومؽ السبخرات أيزا مخاعاة الفخوق الفخدية ومبجأ التخبية حق لمجسيع وأن تشسية السجتسع واجب عمى 
الجسيع، و كحلػ يداعج التعميؼ الستسايد عمى العسل عمى تحقيق تكافؤ الفخص، والعجالة بيؽ الظمبة 
. ويعسل التعميؼ الستسايد عمى تحقيق الشسؾ الستؾازن لمفئة العسخية لمظطب، واخترار الؾقت والجمج 

 (63, م 2012, معيض حدؽ )

 الفخوق الفخدية ومبـجأ التخبيـة حـق لمجسيـع وأن تشسيـة السجتسع مخاعاةومؽ السبخرات أيزا         
كحلػ يداعج التعميؼ الستسايد عمى العسل عمى تحقيق تكافؤ الفخص والعجالة بيؽ . واجب عمى الجسيع

 . ويعسل التعميؼ الستسايد عمى تحقيق الشسؾ الستؾازن لمفئة العسخية لمظطب. الظمبة

كـحلػ .كسا يعسل التعميؼ الستسايد عمى اخترار الؾقت والجمج وتكؾن اتائجه أكلخ إثسارًا   
فإاشا إذا اغخاا إلى الظطب اجج أن كل طالب له طابع خـاص وطخيقـة مسيـدة بـالتعمؼ، وااـه ال تؾجج 
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وكـحلػ فـان التعمـيؼ الستسايـد يسـشح كـل الظطب الفخصـة لمسشفعة السخجؾة . طخيقة تشاسب كل الظمبة
 .مؽ السشماج السقخر

 : مجاالت التجريذ الستسايد 

محدؽ )هشاك عجد مؽ السجاالت التي تؼ مؽ خطلما تظبيق التجريذ الستسايد كسا بيؽ  
 : أن التسايد يسكؽ أن يتؼ في أؼ مجال مؽ مجاالت التعميؼ كسا يمي   (33ص ,  م 2009, عمي 

يسكؽ أن يزع السعمؼ أهجافًا متسايدة لمظمبة ، بحيث يكتفي بأهجاف معخفية لجػ : مجال ااهجاف 
بعض الظطب، وبأهجاف تحميمية لجػ آخخيؽ وفي هحا مخاعاة لمفخوق الفخدية حدب مدتؾياتمؼ 

 العقمية

استخجام التسايد بيؽ أساليب التجريذ يعج جؾهخ اغام التعميؼ الستسايد إذ يسكؽ  :مجال األساليب 
لمسعمؼ أن يكمص الظطب بسمسات وأاذظة مختمفة فمشاك مؽ يتعمؼ ذاتيًا وهشاك مؽ يتعمؼ في 

مذخوعات وهشاك مؽ يتعمؼ بحل السذكطت وهشاك مؽ يتعمؼ بالسسارسة وااداء العسمي وهشاك مؽ 
 يتعمؼ بالسشاقذة والحؾار

كأن يكتفي بسخخجات محجودة يحققما بعض الظطب في حيؽ يظمب مؽ  :مجال المخرجات 
 . آخخيؽ مخخجات أخخػ أكلخ عسقًا 

مرادر التعمؼ عجيجة ولكؽ الستعمسيؽ ال يشجحبؾن إليما وال يتفاعمؾن معما  :مجال مصادر التعلم 
بجرجة واحجة ، لحلػ يسكؽ استخجام التسايد في هحا العشرخ مؽ عشاصخ التجريذ عؽ طخيق إغشاء 

ويخػ . بيئة التعمؼ بسرادر تعمؼ متشؾعة وتشغيسما بظخيقة تؾفخ أفزل مدتؾػ مؽ الجحب لمستعمسيؽ 
(Tomlinson , 2005 , 30 )   ثطثة مجاالت أساسية في السشماج يحتاج السعمسؾن ان يخبظؾا

 .السحتؾػ ، العسمية ، والشاتج : بيشما لزسان حجوث تعميؼ متسايد وهي 

وما يجب أن يكؾن  (مبادغ ومفاهيؼ)وما يفمسه  (حقائق)هؾ ما يجب أن يعخفه الظالب  :المحتوى
درس ، تجخبة تعميسية ، وحجة دراسية )وذلػ كشتيجة لجدء مؽ مادة تعمسما  (ممارات)قادرًا عمى عسمه 

.) 

هي فخصة الظطب في أن يفمسؾا السحتؾػ ، فإذا أكتفيشا فقط بتعميؼ الظطب شيئًا ما ، ثؼ  :العملية 
طمبشا مشمؼ أن يعيجوه لشا ، فإامؼ مؽ غيخ السخجح أن يجمجؾه في أطخ ما يعخفؾاه ، يجب عمى 

 0الظطب أن يعالجؾا اافكار كي تربح جدءًا مؽ ممكيتمؼ
هؾ الؾسيمة التي يغمخ الظالب مؽ خطلما ما فمسه وما يدتظيع أن يعسمه كشتيجة لجدء : الناتج 

 . ممؼ تعمسه 

 :وهي المتمايز  التعليماوستراتيجيات الفعالة في  

http://forum.nooor.com/t50782.html
http://forum.nooor.com/t50782.html
http://forum.nooor.com/t50782.html
http://forum.nooor.com/t50782.html
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. استخاتيجية ضغط محتؾػ السشمج- 2.                    استخاتيجية أركان ومخاكد التعمؼ- 1
. استخاتيجية أاساط التعمؼ- 4    .   الستجرجةاااذظةاستخاتيجية - 3
. استخاتيجية عقؾد التعمؼ - 6    .  استخاتيجية السجسؾعات السخاة- 5
 . استخاتيجية حل السذكطت- 8 .                          استخاتيجية اااذظة اللابتة- 7

 (119ص ,  م 2008, كؾثخ كؾجػ ). استخاتيجية فكخ ، زاوج ، شارك- 9

 : عشاصخ التجريذ التي يسكؽ إجخاء عسمية التسايد لما

 Content: المحتوى - أ

 & Tomlinson). ويقرج به السعارف والسفاهيؼ والسمارات التي اخيج تعميسما لمظطب 

Imbeau, 2010, 15) 

كسا يعخف بأاه العشاصخ الستشؾعة التي  تذكل السحتؾػ التجريدي، والتي تذسل الحقائق، 
  (Ibeneme & Ireh ,2010 ,10).  والسفاهيؼ، والتعسيسات والسبادغ، واالتجاهات، والسمارات

والسحتؾػ الفعال هؾ الحؼ يتؾافق مع تظؾر اسؾ الفخد، وفى السجػ الحؼ تدسح به مخحمة 
اسؾه، وعشج إجخاء عسمية تسايد لمسحتؾػ يجب التخكيد عمى اابعاد ااساسية لمسحتؾػ التي تحقق 

اتائج التعمؼ السخجؾة، فالستعمسؾن يسيمؾن إلى اديان السعمؾمات التفريمية، لحلػ فاختيار اؾع 
  2012 ,6  ). السعمؾمات السقجمة لمظطب يداعج عمى تقميل الؾقت والجمج، وتحقق اتائج فعالة 

,Pham)  

 : ويسكؽ إجخاء عسمية التسايد لمسحتؾػ بعجة طخق، مشما

بعج تحجيج اافكار الخئيدة في مؾضؾع التعمؼ يسكؽ لمسعمؼ تقجيؼ السعمؾمات  :اختيار المحتوى-  
 .الذارحة لتمػ اافكار الخئيدة بأكلخ مؽ طخيقة، كسا يسكؽ لمسعمؼ عخض السحتؾػ بأكلخ مؽ طخيقة 

. يدسح لمظطب بالتعمؼ بدخعات تتشاسب، وقجرات الستعمسيؽ: الوقت الالزم لتعلم المحتوى-  
 ) 125 م ، 2008كؾثخ كؾجػ ، )

وفيه يتؼ اخترار بعض السعمؾمات السؾجؾدة بالسحتؾػ عمى أال  : ضغط المحتوى أو إثراؤه- 
تسذ الفكخة أو اافكار ااساسية السظمؾب تعمسما في هحا السؾضؾع ، وادتخجم ذلػ حيشسا يبجػ 

بعض الظطب استعجًادا مبكخا لمسؾضؾع محل الجراسة؛ لحلػ يشبغي أال ازيع وقتمؼ في دراسة 
معمؾمات وممارات هؼ بالفعل يتقشؾاما؛ لحلػ فشحؽ احاول أن اخترخ الجمج في التأكج مؽ إتقاامؼ 

اعظيمؼ أاذظة إثخائية تسكشمؼ مؽ اكتذاف تفاصيل أكلخ عسًقا أو أساسيات السؾضؾع، ثؼ بعج ذلػ 
  (   Wormeli, 2007, 90). اتداعا حؾل ذلػ السؾضؾع 
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حيث يسكؽ تقجيؼ السؾاد السقخوءة في صؾرة مدتؾيات قخائية :  تقديم المحتوى بأشكال مختلفة-  
مختمفة، أو ارؾص مدجمة، أو تقجيؼ اافكار في صؾرة مدسؾعة ومخئية، أو إعظاء حقائب 

تعميسية، أو كخوت ممام، كسا يسكؽ تكؾيؽ مجسؾعات صغيخة أو مجسؾعات متساثمة القجرات إلعادة 
تجريذ اافكار التي قج يجج فيما بعض الظطب صعؾبة أو عسل إثخاء لسمارات التفكيخ لجػ الظطب 

  لتقجيؼ السعمؾمات ااساسية في السؾضؾع Instruction  Initialالستقجميؽ، فبعج التجريذ السبجئي 
 Moore).الجراسي، يقؾم الظطب باستطم البحث اإلضافي السختبط بالسؾضؾعات التي  يختارواما 

& Hansen, 2012, 42                                                   )                           
 Process:اإلجراءات  - ب

يقرج بما الظخيقة التي يتؼ تعميؼ السحتؾػ بما، بسعشى آخخ اااذظة التي تداعج الظطب 
( Corley, 2005, 14).  عمى الفمؼ واكتداب السفاهيؼ والسمارات التي يتؼ تعميسما 

 الخظؾات التي يقؾم مؽ خطلما السعمؼ بتؾصيل السعمؾمة الججيجة لمظطب، أو بسعشى بأاماكسا تعخف 
,  م 2010, احسج عبج الؾهاب ). آخخ اإلجخاءات وااساليب ووسائل اإليزاح واااذظة السختمفة

685) 

 : ويسكؽ إجخاء التسايد في اإلجخاءات عؽ طخيق
وهى أاذظة تجور حؾل افذ السفاهيؼ والسمارات، : Tiered Activities :األنشطة المتدرجة- 

 Bergman  ,2006 ,7).ولكشما تتجرج في مدتؾيات الجعؼ السقجمة لمظطب أو التعقيج أو التحجؼ 

& Decandido) 

وتدتخجم حيشسا يكؾن هشاك تطميح تختمص مدتؾياتمؼ السعخفية أو السمارية ويجرسؾن افذ 
السفاهيؼ ويتعمسؾن أداء ممارات معيشة؛ لحلػ يقؾم السعمؼ بترسيؼ أاذظة متجرجة ومختمفة 

. السدتؾيات، بحيث يبجأ كل طالب مؽ الشذاط السطئؼ لسدتؾاه ويتجرج في اااذظة وفق سخعته
خميط مؽ اااذظة الفخدية والسجسؾعات الرغيخة والتعميؼ الجساعي لمفرل كمه، واالختطف في -  

طؾل الؾقت الستاح لمظطب إلكسال اااذظة، كسا يسكؽ أن تعظى الفخصة لمظطب الختيار مرادر 
Moore & Hansen, 2012).  تعمسمؼ الخاصة  , 42)  

تعتسج هحه االستخاتيجية عمى تؾفيخ مجسؾعة مؽ :  Learning Centers: أركان ومخاكد التعمؼ -  
، التي يرسسما السعمؼ بذكل يتؾافق مع اهتسامات  (......القخاءة- العمؾم- الخياضيات)ااركان 

التطميح، ويدودها بسرادر التعمؼ السشاسبة، أو بااجمدة واادوات التي تدسح لمظطب بتشسية 
مماراتمؼ وتحقيق أهجافمؼ، ومؽ السسكؽ أن يؾجه الظالب إلى أحج هحه السخاكد باختياره، أو بتؾجيه 

  (199 -190:  م ،2008كؾثخ كؾجػ ، ). مقرؾد مؽ السعمؼ لسعالجة صعؾبة تعميسية معيشة

 :أدوار كل مؽ السعمؼ والستعمؼ واإلدارة السجرسية وأولياء اامؾر التجريذ الستسايد
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أدوار كل مؽ السعمؼ والستعمؼ واإلدارة  ( 44ص ,  م 2008كؾثخ كؾجػ ، )ذكخت 
 :السجرسية وأولياء اامؾر في التجريذ الستسايد وهي 

 دور المعلم: أوو
ويختمص . تعتسج استخاتيجية التعميؼ الستسايد عمى إيجابية كل مؽ السعمؼ والستعمؼ في الفرل -1

دور السعمؼ في فرل التعميؼ الستسايد عؽ الفرل التقميجؼ في كسية وأهسية عسمـيـات 
وقج اقؾل إن ما يفعمه السعمؼ خارج فرل التشؾيع أكلخ بكليخ مسا . التخظيط التي يـقــؾم بمـا

 .يفعمه داخل الفرل

يحاول السعمؼ تعخف قجرات وميؾل وأاساط تعمؼ ططبه، ويعج لحلػ اادوات السشاسبة أو  -2
 .يتؾافخ مشما  يدتخجم ما

يبجأ التخظيط لتشؾيع التجريذ مؽ أول يؾم في الجراسة إن لؼ يكؽ قبل الجراسة، فيقؾم السعمؼ  -3
بؾضع خظة عامة لديخ الجراسة خطل العام الجراسي أو الفرل الجراسي، ثؼ يخظط لمؾحجات 

 .التجريدية ثؼ لمجروس أوال بأول

عمى السعمؼ الحؼ يظبق التعميؼ الستسايد شخح الشغخية لمتطميح واولياء اامؾر فيذعخوا بأامؼ  -4
مذاركؾن في العسمية التعميسية، وتجفعمؼ قشاعتمؼ بأهسية التعميؼ الستسايد إلى مداعجة السعمؼ 

 .عمى تحقيق ااهجاف السشذؾدة

عمى السعمؼ محاولة اال إفادة مؽ زمطئه السعمسيؽ والسعمسات وفقا لظبيعة السؾقص التعميسي  -5
التطميح، كسا عميه العسل عمى مؾافقة القيادات السجرسية والحرؾل عمى دعسمؼ  واحتياجات

 .والستعمسيؽ في تشؾيع التجريذ ااذظة السعمؼ

بسا - بسذاركة الظطب - في أثشاء الجروس يقؾم السعمؼ بأكلخ مؽ مدئؾلية فمؾ يشغؼ السكان  -6
االستخاتيجية التي سؾف يظبقما، ثؼ عميه إدارة الفرل وإدارة الؾقت حتى ال  يتشاسب مع

وعميه متابعة . عمى فتخات معاممة الفرل كؾحجة متكاممة تظغى فتخات تشؾيع التجريذ
الؾقت السشاسب، وتذجيع الظالب السجتمج وتؾجيه  الظطب وتقجيؼ السداعجة لسؽ يحتاجما في

 .مؽ هؾ دون ذلػ

عمى السعمؼ أن يمتؼ بتقييؼ أداء وإاجازات كل طالب، حتى يتعخف احتياجاته، ويتفمؼ اقاط  -7
 .مشمؼ وكحلػ اقاط الزعص ليعسل عمى مؾاجمتما ومحاولة عطجما القؾة لجؼ كل

 دور المتعلم: ثانيا
 :أما دور الستعمؼ في فرؾل التعميؼ الستسايد فيتمخص في
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عمى الظالب أن يفمؼ ما يجور في الفرل وأهجافه، فسؽ السمؼ أن يكؾن الظطب عمى وعي  -1
التجريذ وأهجافه، وأن يدتؾعبؾا ما يجور في الفرل مؽ إجخاءات، وأهجاف هحه  بفكخة تشؾيع

 .أوال وأخيخا لرالحمؼ ولتسكشمؼ مؽ تعمؼ أفزل اإلجخاءات، ويقتشعؾا أاما

الظطب في عسميات التعميؼ الستسايد شخكاء إيجابيؾن عميمؼ التدامات يجب القيام بما  -2
ومشما عمى سبيل السلال تقجيؼ البيااات والسعمؾمات التي تداعج السعمؼ   ويحخصؾن عميما؛

إن الجقة . الخ...... وأاؾاع ذكاءاته وميؾله وهؾاياته عمى تعخف أاساط تعمؼ كل مشمؼ،
الحؼ يرسؼ السعمؼ في ضؾئه  واإلخطص واامااة في تقجيؼ هحه البيااات هي ااساس

 .استخاتيجيات تجريده الستشؾعة

عمى الظطب أن يتقبمؾا فكخة اختطف السمام واااذظة التي يقجمما السعمؼ لبعض مشمؼ، وأن  -3
هحا ليذ تفزيط مشه لمبعض، ولكؽ هؾ لسداعجة كل مشمؼ عمي تحقيق أقرى درجات 

الشجاح في سؾء خرائره وهكحا ال يفقج الظالب روح االاتساء والؾالء لمفرل ككل، ويتعؾد 
 عمي التعامل مع أفخاد يختمفؾن عشه في بعض سساتمؼ وميؾلمؼ 

عمى الظطب في فرؾل التعميؼ الستسايد التعؾد عمى كلخة وتشؾع عسميات التقييؼ وأساليبه  -4
وأدواته، ويفمسؾن أن التقييؼ السدتسخ هؾ الحؼ يداعج السعمؼ عمى تعخف قجرات كل مشمؼ 

 .حتى يؾجممؼ التؾجيه الدميؼ احؾ ااهجاف السشذؾدة

و إذا كان السعمؼ يبحل جمجا واضحا لسداعجة الظطب عمى التقجم والشجاح في دراستمؼ،  -5
 شعخ الظالب أاه في حاجة لسديج فإذا. فعمى الظطب أافدمؼ بحل الجمج لتحقيق هحا المجف

مؽ شخح السعمؼ ليفمؼ السؾضؾع فعميه السبادرة بظمب السداعجة، وعميمؼ تعخيف السعمؼ بأن ما 
يقجمه لمؼ مؽ مادة دراسية أسمل مؽ الطزم وتليخ السمل وعجم الجافعية لمتعمؼ، أو أاما أصعب 

كسا يتعؾد الظطب العسل التعاواي ويداعج كل مشمؼ . مؽ الطزم ويحتاجؾن لسداعجة لفمسما
 . عشجما يحتاج لحلػاآلخخيؽااخخ عشج الحاجة، كسا يظمب هؾ مداعجة 

عمى الظطب تعديد اللقة بأافدمؼ وبقجراتمؼ عمى تحقيق ما يظمب مشمؼ مؽ أعسال، وقبؾل  -6
وعمى  (.الظالب الستؾسط)التحجؼ وبحل الجمج لطرتقاء بسدتؾاهؼ وال يختزؾن بسدتؾػ 

الستفؾقيؽ والسؾهؾبيؽ تجشب الغخور والتعالي عمى زمطئمؼ، ومحاولة االاجماج مع زمطئمؼ 
في مختمص اااذظة والسمام، والعسل عمى حدؽ استغطل الؾقت وتعغيؼ فمسمؼ وإدراكمؼ 

لمسؾضؾعات السقخرة، وعميمؼ االستستاع بسا يقجمؾاه لدمطئمؼ مؽ مداعجة  سؾاء في ااعسال 
 .الفخدية أو الجساعية

 دور اإلدارة المدرسية في التدريس المتمايز:  ثالثا
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    عشجما يظمب مؽ السعمسيؽ بتظبيق استخاتيجية التعميؼ الستسايد ، فطبج أن يتؾفخ لمؼ 
واإلدارة السجرسية مؽ أهؼ العؾامل التي . مشاخاّ  مجرس يا داعسا ومذجعا لتشفيح هحه االستخاتيجية

 :تداعج عمى تؾفيخ السشاخ السجرسي السظمؾب، ويتمخص دورها في

اإلدارة السجرسية هي قائج الدفيشة وهي السحخك لما احؾ الشجاح، لحلػ فسؽ السمؼ أن يكؾن  -1
. مجيخ السجرسة عمى وعي وفمؼ بشغخية تشؾيع التجريذ، وأهجافما، وكيص تشفح، ومتظمباتما
وفي سؾء هحا الفمؼ يعسل مجيخ السجرسة عمى تؾفيخ متظمبات التشفيح، وييدخ لمسعمسيؽ 

ومؽ ذلػ عمى سبيل السلال . الغخوف التي تداعجهؼ عمى التظبيق الشاجح لتشؾيع التجريذ
استعجاده إلحجاث بعض التغييخات في شكل الفرل وتختيبه، وفي ججول الحرص السجرسية 

ليكؾن أكلخ مخواة، وفي تؾفيخ مخاجع ومرادر متشؾعة في السكتبة السجرسية  أو مكتبة 
 .الفرل

يدتظيع القائج أن يذارك السعمسيؽ في مخاطبة أولياء اامؾر بذخح ما يحجث مع أبشائمؼ في  -2
الفرل، ويجيبؾن عؽ أسئمتمؼ ليظسئشؾا إلى أن ما يحجث مؽ تشؾيع في التجريذ هؾ في 

 .صالح أبشائمؼ، فيتقبمؾن الفكخة ويدمسؾن في العسل عمى اجاحما

يذجع مجيخ السجرسة السعمسيؽ الحيؽ يجخبؾن طخقا واستخاتيجيات حجيلة في التعميؼ والتجريذ،  -3
وعميه في . ويعسمؾن عمى اذخ تمػ اافكار بيؽ السعمسيؽ والسعمسات في كافة التخررات

 العسل عمى تؾفيخ فخص لتجريب السعمسيؽ عمى أساليب التعميؼ الستسايد مؽ الرجدهحا 
مرادر مدئؾلة، واؾد أن اؤكج هشا أن ممارات التعميؼ الستسايد ال تتحقق في ورشة عسل 

ولكشما تتظمب بخامج تجريبية مجروسة ومخظظة ...... يعقجها السجيخ بعج اليؾم الجراسي
 .ومتجرجة، وتستج اسابيع بل وشمؾر

يعتسج مجيخ السجرسة عمى بعض الدمطء مؽ السعمسيؽ والسعمسات الحيؽ يظبقؾن هحا الفكخ  -4
التخبؾؼ بشجاح، ويظمب مشمؼ عقج لقاءات واجوات لدمطئمؼ في السجرسة لمتعخيف بالشغخية 

وطخق تظبيقما، ثؼ متابعة زمطئمؼ مسؽ يجخبؾن التعميؼ الستسايد اول مخة ويقجمؾن لمؼ 
 .السداعجة والسذؾرة

يدتظيع مجيخ السجرسة  أن يؾفخ فخص ا لبعض السعمسيؽ لطلتحاق بالجامعة لجراسة مقخر  -5
متخرص في تشؾيع التجريذ، وقج يكؾن ذلػ خطل اإلجازة الريفية، ليتسكؽ مؽ فمؼ 

 .الشغخية وتظبيقاتما، ثؼ يشقل ما تعمسه لدمطئه في السجرسة
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 الجول؛ اتفاق مجيخ السجرسة مع أساتحة مؽ يعصمؽ التجارب التي اجحت في مجارس  -6
كميات التخبية لإلشخاف عمى أداء السعمسيؽ والسعمسات وتقييؼ مجػ اجاحمؼ في تظبيق تشؾيع 

 .التجريذ، وتقجيؼ التؾجيمات واإلرشادات الطزمة لشجاح التجخبة

يؾفخ مجيخ السجرسة، الحخيص عمى التعميؼ الستسايد في مجرسته، لمسعمسيؽ والسعمسات  -7
 .السخاجع والشساذج التي يدتفيجون مشما في فمؼ الشغخية وطخق تشفيحها

 :العقبات التي تواجه تطبيق التعليم المتمايز وكيفية حلها 
أن هشاك مجسؾعة مؽ التحجيات ربسا تؾاجه مجخل  (Corley ,2005 , 15)    ذكخ  

 :التعميؼ الستسايد؛ تتسلل في

 :الوقت-  أ
التحجؼ ااكبخ الستخجام مجخل التجريذ الستسايد هؾ الؾقت، فاامخ يحتاج إلى وقت 

طؾيل مؽ حيث تقييؼ احتياجات ، وميؾل ، ومدتؾػ استعجادات الستعمسيؽ ، وكحلػ لتحجيج السفاهيؼ 
 .الخئيدية، وتشغيؼ ااسئمة وترسيؼ اااذظة السشاسبة لكل متعمؼ 

 .إدارة الفصل والتحول في دور المعلم من موزع للمعرفة إلى ميسر للتعلم -  ب
حاجة المعلمين للتدريب على استخدام اوستراتيجيات المناسبة، التي قد تكون -  ج

 .جديدة عليهم

مع العمؼ بأن كل طالب ,كيص ُيعمؼ جسيع الظطب :   إن التحجؼ الحؼ يؾاجه السعمؼ 
إن تقجيؼ تعميؼ متسايد لمؼ يعتسج , ودوافع , واهتسامات, إن لمظطب قجرات مختمفة, مختمص عؽ غيخه 

عمى ضخورة معخفة كل طالب وعمى قجرة السعمؼ عمى معخفة استخاتيجيات مطئسة لتجريذ كل طالب 
والظطب يأتؾن مؽ بيئات مختمفة محسميؽ بخبخات مختمفة , فميذ هشاك استخاتيجية واحجه لمتجريذ 

 :ولحلػ يسكؽ حرخ االختطفات بيؽ الظطب فيسا يمي , تعتسج عمى البيئة التي تخبؾا فيما 

اختطفات في البيئة السشدلية ، في اللقافة، في التؾقعات مؽ السجرسة ،في الخبخات ، في االستجابة 
 .لستظمبات الجارسة ، في طخق إدراك العالؼ 

ومؽ الغمؼ أن يظمب مؽ  السعمؼ اكتذاف استخاتيجية تشاسب كل طالب فالسدألة تتظمب تشغيؼ 
 .الظطب في مجسؾعات وتجريذ كل مجسؾعه بالظخيقة السطئسة 

     أن الدبيل الؾحيج لسعالجة كل هحه السخاوف ، يتؼ مؽ خطل التظؾيخ السمشي الفعال لمسعمسيؽ 
الحؼ يذجعمؼ بقؾة عمى تظبيق تمػ السمارات، ثؼ تقجيؼ التجريب لمؼ في جسيع مخاحل عسمية التحخك 

 احؾ التسايد كسجخل لمتجريذ

 :خطوات التعليم المتمايز
 :أن خظؾات التعميؼ الستسايد تتحجد في التالي  ( 33ص ,  م 2004, خمص حدؽ دمحم )ذكخ 
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:  يحجد السعمؼ السمارات والقجرات الخاصة  بكل طالب محاواًل اإلجابة  عؽ الدؤاليؽ .1
  ماذا يعخف كل طالب ؟1س

  ماذا يحتاج كل طالب ؟2         س

كسا يحجد معاييخ تقؾيؼ مجػ ,ويحجد السخخجات الستؾقعة , إاه بحلػ يحجد أهجاف الجرس  .2
 .تحقق ااهجاف 

يختار السعمؼ استخاتيجيات التجريذ السطئسة لكل طالب أو السجسؾعات لظمبته والتعجيطت  .3
 . هحه التشؾع تطءمالتي يزعما لجعل االستخاتيجيات 

 .يحجد السمام التي سيقؾم بما الظالب لتحقيق أهجاف التعمؼ  .4
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