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 ملدص البحح:

برىاهج قائـ عمِ استراتيجيات التعميـ فاعمية  إلِ تعرؼ الحالٌِدؼ البحث 
تىهية هٍارة الطالب الهعمهيف فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، وفاعميتٍـ الذاتية في الهتهايز 

؛ ولتحقيؽ ٌذا الٍدؼ استخدهت الباحثة الهىٍج شبً فِ تدريسً لذوى القدرات الهتىوعة
طالًبا  (78)التجريبِ ذا الهجهوعتيف: التجريبية، والضابطة؛ حيث تكوىت كؿ هجهوعة هف 

فِ الفصؿ الدراسِ الثاىِ هف العاـ  بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات هف الطالب الهعمهيف
تكييؼ  فِهٍارة ال، واعتهد البحث عمِ أداتيف؛ ٌها: اختبار ـ2020 -ـ 1023 الجاهعِ

، ذوى القدرات الهتىوعةل الرياضياتالفاعمية الذاتية فِ تدريس ، وهقياس هىٍج الرياضيات
 لمهتوسطات الهستقمة، وهربع إيتا.  tخدـ فِ الهعالجة اإلحصائية لمبياىات اختبار ست  وا

الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج فِ تىهية  الهقترحة البرىاهج فاعميإلِ ىتائج الأشارت و 
بضرورة  البحث أوصِ، و لدى أفراد عيىة البحث التجريبيةالرياضيات، والفاعمية الذاتية 

الهتهايز، هع األخذ فِ الحساب توفير  التعميـالستراتيجيات  ؛ وفًقاتطوير هىاٌج الرياضيات
داخؿ الصفوؼ ستراتيجيات ٌذي االيوضح آلية تطبيؽ  ،دليؿ إجرائِ لهعمهِ الرياضيات

وهوجٍيٍا فِ كيفية توظيؼ ، الدراسية، وضرورة عقد دورات تدريبية لهعمهِ الرياضيات
واستراتيجياتً  ،الهتهايز التعميـب العىايةفضاًل عف الهتهايز داخؿ صفوؼ الرياضيات،  التعميـ
هعمـ  ِريبية لهعمهوعقد دورات تد ،تطوير برىاهج إعداد هعمـ الرياضيات بكميات التربية عىد

 .الهتهايز فِ تدريسٍـ التعميـالرياضيات عمِ استخداـ 
 
 والفاعمية الذاتية فِ التدريس، ذو ، تكييؼ هىٍج الرياضيات، الهتهايز التعميـ: الدالةالكمهات 

 .القدرات الهتىوعة
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Abstract: 

A Program Based on Differentiated Instruction Strategies to Develop Student 

Teachers' Skill in Adapting the Mathematics Curriculum and their Self-

Efficacy in Teaching Students with Various Abilities. 

  

The aim of the current research is to identify the effectiveness of a 

program based on differentiated instruction strategies in developing student 

teachers' skill in adapting the mathematics curriculum, and their self-efficacy in 

teaching mathematics to students of various abilities. To achieve this goal, the 

researcher used the quasi-experimental method with two groups: experimental 

and control; each group has (78) mathematics student teachers in third year, in 

the second semester of the academic year 2019-2020. The research relied on 

two tools: the skill test in adapting the mathematics curriculum, and the self-

efficacy scale in teaching mathematics to students with various abilities. t-test 

for independent means, and ETA square were used in the statistical data 

processing. 

The results of the research indicated the effectiveness of the proposed 

program in developing the skill in adapting the mathematics curriculum, and 

the self-efficacy in teaching it. it is recommended to develop mathematics 

curricula according to differentiated instruction strategies taking into account 

the provision of an operational guide for mathematics teachers explaining the 

way of applying the strategies included in the differentiated instruction in the 

classroom, as well as holding training courses for mathematics teachers and 

their supervisors on how to use differentiated instruction  in mathematics 

classes. It is also important to include differentiated instruction and its 

strategies when developing mathematics teacher preparation programs in the 

Faculty of Education, and to hold training courses for mathematics teachers on 

using differentiated instruction in their teaching.  

 
 

 

  



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 349 - 

 مكدمة:

ىعكاس ألٌهية الدور الذى ٌي إال ا ها وتىهيتً هٍىيًّا ،وتأٌيمً ،بالهعمـ العىايةإف 
زاء حجـ  ،ال غىِ عىً فيٍا اورئيسً  ،اأساسً  افٍو يهثؿ هحورً  ؛فِ العهمية التعميهية يؤديً وا 

يتهتع  ،إىها يتوقؼ عمِ هعمـ كؼء أدائٍافإف هىطمؽ ىجاحً فِ  ؛هسؤوليات الهعمـ
تهتع بإعداد أكاديهِ هتىوع وكاؼ، ي ،واالبتكار ،بشخصية هستقرة هتفتحة قادرة عمِ التجديد

ـ؛ بحيث يكوف هٍيئًّا ،البهتفٍـ لحاجات الط وىقاط  ،الكتشاؼ هشكالتٍـ وخصائص ىهٌو
رشادٌـ ،عمِ توجيٍـ ، وقادرًاضعفٍـ  ،، كها يستطيع هواجٍة التبايفتعمهٍـوتيسير  ،وا 

 ؛وقدراتً ،أقصِ ها تتيحً إهكاىاتًإلِ  هف الوصوؿ بكؿ هتعمـ ًىبها يهك   ؛والتىوع فِ قدراتٍـ
 الطريقةبتعميهٍـ  يجرىأف  -وال يىبغِ  -فالطالب ذوو الهستويات هختمفة القدرات ال يهكف 

 .ىفسٍا
زاء ٌذي القىاعة بأٌهية دور الهعمـ شٍد العالـ  هف ا كثيرً  –فِ السىوات األخيرة  -وا 

 ،ميـلبحث الهوضوعات الهتعمقة بهٍهة التع ؛والهحمية ،والعربية ،والىدوات العالهية، الهؤتهرات
عدادي ،وأدوار الهعمـ عادة الىظر فِ  ،والتِ أشارت إلِ ضرورة تكاتؼ الجٍود ؛وتدريبً ،وا  وا 
دافعية هف الهعمـ  األهر بؿ يحتاج الهٍهات؛ٌذي أداء حتِ يستطيع  ؛وتقويهً ،أساليب إعدادي

 وأدواري. ،ويغير هف ىفسً ،ويجدد ،يطورذاتً ل
حيث  ؛تكييؼ الهىٍج: وتساعدي فِ تحقيؽ ذلؾ ،وهف بيف اآلليات التِ تسهح لمهعمـ

لدعـ جهيع الطالب، وهعمهيٍـ فِ  ؛طريقة فعالة إليجاد بيئات تعميهية أكثر سٍولةي عد 
وتستىد فمسفة ، ( Hall, Vue, Koga& Silva,2004) السياقات التعميهية الهختمفة

 ؛تأتِ فِ صدارتٍا أف التعميـ حؽ لجهيع الطالب ،تكييؼ الهىٍج إلِ هجهوعة هف الهبادىء
التحصيؿ ، وفرص وكذا حصوؿ الطالب عمِ التعمـ ،االحتياجات الخاصة وبها فِ ذلؾ ذو 

 .الهتساوية
/ أو التعديالت و  Accommadationsهات واءويشير تكييؼ الهىٍج إلِ اله

Modification حقيؽ فرص التحصيؿ وت ،التِ تسهح بوصوؿ هىاٌج التعميـ لجهيع الطالب
شاـ  وتحقيؽ هخرجات التعمـ الهستٍدفة ،بها يالئـ احتياجاتٍـ ؛الهتساوية )ىجالء الىحاس ٌو

 .(Rief ،1021؛ ـ1024عبد الىبِ، 
                                                           


 اإلصذار الضبدس. -APA مزيكيخألأصلىة جمؼيخ ػلم النفش ا -في رىثيك مزاجغ الجحث  -ارجؼذ الجبحثخ   
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التِ ت عىِ وأشكالً  ،تكييؼ الهىٍجؽ ائإلِ تىوع طر  -ٌىا  -وتجدر اإلشارة 
الحتياجات  ؛ تبًعاعىد االختيار هىٍا الحساببالتغييرات التِ يهكف أف يأخذٌا الهعمـ فِ 

  لتوفير فرص تعميهية هفيدة لجهيع طالبً. ؛حتوايهو  ،وأٌداؼ الدرس ،الطالب الفردية
ً يهكف لمهعمهيف أف ( أى2333 :1-24)  Tomlinsonوفِ ٌذا الصدد أوضحت 

، إلِ سهة ؛ استىاًداأو أكثر هف عىاصر الهىٍج )الهحتوى، العهمية، الىواتج( يكيفوا عىصًرا،
وذلؾ عىد أى ىقطة هف ىقاط  ؛، ىهط التعمـ(العىايةاالستعداد، أو أكثر هف سهات الطالب )

أف يكوىوا هستعديف لتعميـ  أىً يجب عمِ الهعمهيف Tomlinsonوأكدت  .أو الوحدة ،الدرس
وأساليب تعميهية هختمفة، وهف خالؿ االستجابة الٌتهاهاتٍـ  ،هف خالؿ أشكاؿ ؛الطالب
هوضوعات تتهاشِ هع درجات تعقيد  ،عة، وأف يسيروا فِ تعميهٍـ بسرعات هختمفةالهتىو 

؛ عمِ إدارة التعمـف ثـ تتبدى الحاجة إلِ هعمـ قادر وه ؛تدريسٍا يجرىالتِ  الهىٍج الهختمفة
 .، واحتياجاتٍـطالبً؛ بها يالئـ التىوع فِ قدرات تكييؼ الهىٍجو  ،لٍذي العواهؿ وفًقا

أثىاء في وفِ ٌذا الصدد تأتِ أٌهية إعداد براهج تدريبية لهعمهِ الرياضيات 
قدرات بها يىاسب  ؛لتدريبٍـ عمِ تكييؼ الهىٍج ؛ولمطالب الهعمهيف قبؿ الخدهة ،الخدهة

الهتهايز هف بيف اآلليات التِ تسٍـ فِ  التعميـوي عد الدراسية،  الصفوؼفِ  الطالب الهتىوعة
ويضهف  ،بها يوفر تعميـ جيد لجهيع الطالب ؛حقيؽ تكييؼ الهىٍجت فيهساعدة الهعمـ 
السيها فِ  وقابمة لمقياس؛ ،بٍا ِ يحقؽ جهيع الطالب ىتائج هعترًفاك ؛االهتياز لمجهيع
 والهٍارات الحياتية األساسية. ،والحسابية ،القدرات القرائية

أف يقدـ هحتوى  ٍـ،لهتعمهيف عمِ اختالفاؽ التِ تمبِ احتياجات ائفهف أفضؿ الطر 
الهتعمهوف إلِ -هف خاللٍا  -فالتىويع ٌو األداة التِ يهكف أف يصؿ  ؛الهىٍج بصور هتىوعة

ذا ها يطمؽ عميً ؛والهفاٌيـ الهطموب تعمهٍا ،والهٍارات ،الهعموهات  الهتهايز التعميـ :ٌو
حدًيا الختالفات بيف الطالب تهثؿ توا ؛ فالفروؽ،(14: ـ1002 وآخروف،)كوثر حسيف كوجؾ 

 ؛فال يهكىٍـ تحقيؽ ذلؾ ؛لتوفير فرص هتكافئة لجهيع الطالب ؛أهاـ هعمهِ الرياضيات كبيًرا
، هع طالب يتصفوف بالتبايف استراتيجيات تدريس تقميديةال هف خالؿ هىاٌج دراسية ثابتة، و 

األهر الذى دفع التربوييف إلِ توجيً الهعمهيف إلِ تبىِ استراتيجيات  ؛والسهات ،فِ القدرات
هظفر يحيِ ، وهيولٍـ، وأىهاط تعمهٍـ )الهتهايز التِ تراعِ اٌتهاهات وقدرات الطالب التعميـ

  .(920، ـ1029، العمِ، وعبد اهلل عباس هٍدى
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 ؛والباحثيف ،يفهف قبؿ التربوي بعىاية واسعة، وهتزايدةالهتهايز  التعميـحظِ قد و 
حيث بدأ  ؛والىظرية البىائية ،والذكاءات الهتعددة ،الدهاغب الهتعمقةهع تطور البحوث  خاصةً 

تمِ ذلؾ عديد هف و ؿ، فعمىت وثيقة حقوؽ الطأ  حيىها  ـ2323هفٍوهً فِ االتساع عاـ 
وركزت ٌذي الهؤتهرات عمِ األخذ فِ  ،والتهيز لمجهيع ،الهؤتهرات التِ أوصت بالتعميـ لمتهيز

هف ف ؛ وهف ثـؽ هختمفةائالحساب االختالفات بيف الهتعمهيف، وأف التالهيذ يتعمهوف بطر 
 ،بحيث يتهكف جهيع الهتعمهيف هف الحصوؿ عمِ تعميـ ؛ؽ التدريسائالضرورى تىويع طر 

 ،هكاىاتًطالؽ إ، واإلىجاز فِ إأقصِ درجات الىجاح، ويحقؽ لكؿ هىٍـ ـ هع خصائصٍـءيتوا
 .(21: ـ1002كوثر حسيف كوجؾ وآخروف، ) وقدراتً

وهراعاة الفروؽ الفردية فِ  ،إلِ تمبية احتياجات التالهيذ التعميـ الهتهايزويٍدؼ 
 ،وهراعاة تفضيالت التالهيذ ،وتكييؼ أساليب التدريس هع أىهاط التعمـ ،والقدرات ،االٌتهاهات

 .(Watts-Taff&et.al,2012:12)واستعداداتٍـ 
 ؛هختمفوف – فيها بيىٍـ -إلِ ضرورة اإلقرار بأف التالهيذ  التعميـ الهتهايزويستىد 

أىً وتىوعٍا، وب ،ٍـواحتياجات ،ٍـوهيول ،ٍـتعدد قدرات يقابؿ ،وهف ثـ يجب تقديـ تعميـ هتهايز
فإىٍـ سيكوىوف أكثر التزاًها،  ؛والهشاركة فِ تىفيذ الهىٍج ،إذا ها أتيح لمتالهيذ فرص االختيار

وتقديـ  ،يوفر بيئة تعميهية قائهة عمِ تىويع استراتيجيات التدريس اتٍـ؛ فٍوو لذ وتقديرًا
 ؛لجهيع التالهيذالهٍهات، تتضهف قدًرا كبيًرا هف الهشاركة الىشطة هجهوعة هتىوعة هف 

ـوتحقيؽ  ،يوؿواله ،واالٌتهاهات ،هظاٌر التبايف فِ القدرات األكاديهية لهقابمة  ىهٌو
 الهتكاهؿ.

(Tomlinson,2000:264;Parsons,Dodman&Burrowbridge,2013:39-
40) 

الستيعاب االختالفات بيف التالهيذ فِ  ؛أٌهية تطويع الهعمهيف تدريسٍـ ذلؾويؤكد 
وهف ثـ عمِ  ؛(Tomlinson,2000:263)وتفضيالت التعمـ  ،واالستعدادات ،الهيوؿ

 ؟هوىٍـوكيؼ يقو   ؟يعم هوىٍـوهاذا  ؟يعم هوف تالهيذٌـ كيؼفِ التىويع الهعمهيف 
(Ferrier,2007:30). 
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 – فِ تحقيؽ تكييؼ الهىٍج التعميـ الهتهايزهها سبؽ تتضح أٌهية استخداـ و 
وتوفير تعميـ يراعِ  ،بها يالئـ التىوع فِ قدرات الطالب -هىٍج الرياضيات وبخاصة 
 .طالبتتىاسب هع احتياجات كؿ  ،ؽ هتىوعةائبطر هىاٌج الرياضيات وتقديـ  ،خصائصٍـ

NCTM (1001 :11 )وفِ ٌذا الصدد أقر الهجمس القوهِ لهعمهِ الرياضيات 
فِ تعمـ جهيعٍـ الطالب ؛ والذى يؤكد حؽ كأحد هعايير الرياضيات الهدرسية ؛هبدأ الهساواة

باختالؼ  ؛الرياضياتالرياضيات، وضرورة توفير الفرص الهتكافئة لجهيع الطالب لتعمـ 
وتعمهٍا يتطمب الهساواة بيف  ،وأساليب تعمهٍـ، كها أكد أف التهيز فِ تعميـ الرياضيات ،أىهاط

برىاهج  ؿهف خال  ؛تعمهٍا فيلهساعدتٍـ  ؛جهيع الطالب، واستيعاب الفروؽ الفردية بيىٍـ
 ويراعِ هعرفتٍـ السابقة. ،يوفر الدعـ القوى لتعمهٍـ ،هيز، وهتعميهِ عادؿ

هىاسبة لتعميـ الرياضيات،  أحد الهداخؿ التِ توفر فرًصا التعميـ الهتهايزوي عد 
هكاىاتٍـ ،باختالؼ قدراتٍـكمٍـ؛ مطالب لوتعمهٍا  بحيث تهكىٍـ هف الوصوؿ  ؛وهستوياتٍـ ،وا 

هكاى ،أقصِ ها تسهح بً قدراتٍـِ لإ وهتىوع يٍدؼ إلِ رفع هستوى  ،فٍو تعميـ هرف اتٍـ؛وا 
 (؛220ـ: 1029تحقيؽ أٌداؼ التعمـ الهىشودة )هيعاد جاسـ، إلِ وصواًل  ؛جهيع الطالب

ولكف هع  ؛لجهيع الطالب ياتِ ىفسًالهحتوى الرياضـ الهتهايز يرتكز عمِ فكرة تقديـ فالتعمي
 الذٌىية،وقدراتٍـ  ،تتىاسب هع اختالؼ هستوياتٍـ التحصيمية ،هتىوعة بهٍهاتتكميفٍـ 

هكاىو  أٌداؼ التعمـ  ويحققوا ىفسٍا، إلِ الهخرجات اجهيعً  واليصم قة؛، وخبراتٍـ الساباتٍـا 
 ىفسٍا.

 Nationalالرابطة الوطىية لتربية الطفولة الهبكرة" وقد أكد البياف الهشترؾ بيف "
Association for the Education of Young Children (NAEYC) والهجمس ،

 ؛ وفًقاستراتيجيات تعميـ الرياضيات(؛ أٌهية تهايز اNCTMالقوهِ لهعمهِ الرياضيات )
 .(NAYEC&NCTM,2010)فاعمية هها يجعؿ تعميـ الرياضيات أكثر  ؛الختالفات الهتعمهيف

وأكد عديد هف الدراسات السابقة التِ ع ىيت بالتعميـ الهتهايز أٌهيتً فِ تحقيؽ عديد 
التعميـ الهتهايز ـ( إلِ أثر 1003هف الفوائد؛ حيث أشارت ىتائج دراسة حىاف هحهد عابد )

فِ تىهية التحصيؿ الدراسِ فِ وحدة الهعادالت الرياضية، وتحسيف الدافعية ىحو التعمـ، 
واالرتقاء بهستوى التفكير الرياضياتي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثاىوى، وتوصمت دراسة 
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Michelle&Robert (1020إلِ فاعمية التعميـ الهتهايز فِ تىهية الفٍـ الرياضياتِ ل ) دى
 طالب الهرحمة الجاهعية.

( إلِ فاعمية استخداـ 1029) Eissa & Mostafaوأشارت ىتائج دراسة 
فِ  -هف خالؿ تكاهؿ الذكاءات الهتعددة، وأساليب التعمـ  -استراتيجيات التعميـ الهتهايز

تحسيف هٍارات حؿ الهشكالت، وزيادة هعدؿ التحصيؿ الرياضياتِ، وىهو االتجاي اإليجابِ 
( فاعمية التعميـ 1024) Muthomi & Mbuguaرياضيات، كها أثبتت دراسة ىحو ال

 الهتهايز فِ تىهية التحصيؿ الرياضياتي لدى طالب الهرحمة الثاىوية.
ـ( فتوصمت إلِ فاعمية استراتيجية التعميـ الهتهايز 1029أها دراسة أهجد الراعِ )

الصؼ السابع األساسِ  فِ تىهية التحصيؿ، والهيؿ ىحو هادة الرياضيات لدى طالب
ـ( فاعمية استراتيجيات التعميـ الهتهايز فِ 1029بفمسطيف، كها أكدت دراسة هيعاد جاسـ )

تىهية التحصيؿ، واالتجاي ىحو هٍىة تدريس الرياضيات لدى طالب التربية العهمية بقسـ 
ِ ( إلِ فاعمية التعميـ الهتهايز ف1029) .Yvonne&et.alالرياضيات، وتوصمت دراسة 

 تىهية التحصيؿ الدراسِ، وفِ تحسيف بيئة الصؼ لدى طالب الهرحمة الهتوسطة.
ـ( إلِ هعرفة أثر 1029وسعت دراسة يحيِ يحيِ هظفر، وعبد اهلل عباس هٍدى )

هدخؿ التعميـ الهتهايز فِ تدريس الرياضيات في تحصيؿ طالب الصؼ الثاهف األساسِ 
ية، وتحسيف هفٍـو الذات لديٍـ؛ فيها يخص بهحافظة حجة باليهف فِ وحدة األعداد الىسب

ـ( التِ أثبت 1029البعد األكاديهِ،  ودراسة هرفت هحهد كهاؿ، ورشا ٌاشـ عبد الحهيد )
فِ تدريس الٍىدسة في  -هف خالؿ الكتاب اإللكتروىِ  -فاعمية توظيؼ التعميـ الهتهايز

تي، والفٍـ العهيؽ لدى طالب تىهية الهستويات التحصيمية العميا، وهٍارات التواصؿ الرياضيا
ـ( أثر استخداـ هدخؿ 1022الصؼ الثاىِ اإلعدادى. وأكدت ىتائج دراسة أحهد عمِ إبراٌيـ )

التعميـ الهتهايز فِ تدريس الرياضيات في تىهية هٍارات التفكير الهتشعب، والهٍارات 
 االجتهاعية لدى تالهيذ الهرحمة االبتدائية.

وعادؿ  ،فِ تحقيؽ تعميـ رياضيات جيد التعميـ الهتهايزيالحظ هها سبؽ أٌهية و 
بها  ؛تسٍـ فِ تحقيؽ تكييؼ هىاٌج الرياضيات ،عبر استخداـ استراتيجيات ؛لجهيع التالهيذ

 هها ؛واستعداداتٍـ لمتعمـ ،ىهاط تعمهٍـأو  ،واٌتهاهاتٍـ ،يتىاسب هع التىوع فِ قدرات التالهيذ
؛ الخدهة قبؿولمطالب الهعمـ  ،أثىاء الخدهةفي لرياضيات يؤكد أٌهية التىهية الهٍىية لهعمـ ا
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بها  ؛لتحقيؽ تكييؼ الهىٍج ؛التعميـ الهتهايزاستخداـ استراتيجيات عمِ  هاهف خالؿ تدريبٍ
 ،شعر التالهيذ باالستهتاع بتعميـ الرياضياتت   ،يحقؽ الفوائد الهىشودة هىً فِ توفير بيئة تعمـ

 الهتىوعة. احتياجاتٍـمبِ تو 
ي عد أحد  التعميـ الهتهايزوقد أكدت الدراسات السابقة أف قدرة الهعمـ عمِ توظيؼ 

حيث إف الفرد يتعمـ بشكؿ أفضؿ  ؛العواهؿ الهٍهة فِ تحقيؽ كفاءة هخرجات العهمية التعميهية
تسهح بتىوع ، وخصائصً، وباستخداـ أساليب واحتياجاتً ،وهيولً ،إذا كاف تعمهً وفؽ قدراتً

(، فضاًل عف ـ1029 ؛ خالد الحربِ،ـ1029فريد الغاهدى، ) التعميهية لىواتجوا الهٍهات،
يترتب عميً تىهية  ؛ ههاوتدريبً عمِ هٍاراتً ،لتعميـ الهتهايزااستخداـ الهعمـ الهبتدىء 

كسابً أبعاد التدريس االحترافِ. ،تً الشخصيةاكفاي  وا 
 (Deneve&Devos&Tuytens,2015) 

هف الدراسات بأٌهية إعداد هعمـ الرياضيات، وتدريبً وفِ ٌذا الصدد أوصِ عديد 
في أثىاء الخدهة؛  بها يهكىً هف التدريس؛ هراعًيا التهايز، والتىوع بيف الطالب؛ حيث أوصت 

ـ( باستخداـ هعمهِ هعمـ الرياضيات استراتيجيات التعميـ 1029دراسة خالد خهيس السر )
 الهتهايز فِ التدريس لطالب الجاهعة.

ـ( فقد أوصت بعقد 1029سة هرفت هحهد كهاؿ، ورشا ٌاشـ عبد الحهيد )أها درا
دورات تدريبية لهعمهِ الرياضيات عمِ كيفية تصهيـ دروس الرياضيات، وتىفيذٌا؛ وفًقا 

 لمتعميـ الهتهايز؛ هف خالؿ الكتاب اإللكتروىِ.
 واتفقت هجهوعة هف الدراسات فِ توصياتٍا بأٌهية تدريب هعمهِ الرياضيات عمِ
توظيؼ استراتيجيات التعميـ الهتهايز  داخؿ صفوؼ الرياضيات، وفِ جهيع فروعٍا، وكذا فِ 

(، وأحهد 1029جهيع الهراحؿ الدراسية؛ وهىٍا دراسات كؿ هف: أريج ىافذ هحهود رحهة )
(، وعبد الىاصر هحهد عبد الحهيد 1022(، وأهؿ هحهد عبد اهلل البدو )1022عمِ إبراٌيـ )

 (.1023الح هحهد الشهراىِ )(، وعمِ ص1022)
ـ( بضرورة 1022وأوصت دراسة ياسر عبد الرحيـ بيوهِ، وحسف عوض حسف )

تضهيف استراتيجية التعميـ الهتهايز فِ براهج إعداد الهعمهيف، وتدريبٍـ؛ وبخاصة هعمهو 
 الرياضيات فِ الهرحمة االبتدائية.
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إعداد دورات تدريبية ـ( بضرورة 1023وأوصت دراسة هحهد عبد الحميـ حسب اهلل )
لهعمهِ الرياضيات، والطالب الهعمهيف؛ لتدريبٍـ عمِ استخداـ استراتيجيات التعميـ الهتهايز. 

ـ( التِ أوصت بضرورة تدريب هعمهات 1023واتفقت هعً سهر عبد العزيز هحهد )
ً، الرياضيات بكميات التربية، وفي أثىاء الخدهة عمِ التعميـ الهتهايز؛ لتعريفٍف بهيزات

 وفوائدي، وكيفية تفعيمً فِ الصؼ الدراسِ.
ـ( بإعداد دورات تدريبية لمهعمهيف، 1023وأوصت دراسة أحهد عمِ أبو عبيد )

 والهشرفيف؛ لتدريبٍـ عمِ توظيؼ استراتيجية التعميـ الهتهايز فِ العهمية التعميهية.
وعميً كاف هف الضرورى السعِ إلِ اهتالؾ الطالب هعمهِ الرياضيات الهعرفة 

؛ الرياضيات تدريس وتطبيقً فِ ،، والتدريب عمِ توظيفًالتعميـ الهتهايزالكافية عف 
إلطالؽ أعمِ قدر هف القدرات  ؛توفير بيئة تعميهية هىاسبة لجهيع الطالب فيلهساعدتٍـ 
 والهٍارات الرياضياتية الهختمفة. ،هتالؾ الهعرفةال لفرصةبها يتيح لٍـ ا ؛الكاهىة لديٍـ

فِ  التعميـ الهتهايزويرتبط تطوير أداء الطالب هعمهِ الرياضيات ىحو استخداـ 
لتدريس لمطالب ذوى القدرات بالفاعمية الذاتية فِ اتحقيؽ تكييؼ هىاٌج الرياضيات 

، وقدراتٍـ ،الؼ خصائصٍـعمِ اخت ؛هيز لٍـ، والهبها يدعـ التعميـ الجيد ؛الهتىوعة
عمِ  لطالبٍـ؛ فإذا أردىا أف ىطور هف أداء الطالب الهعمهيف فِ التدريس الفعاؿ واستعداداتٍـ

فالبد هف توجيً العىاية إلِ الهعتقدات التِ يؤهىوف بٍا، واستعداداتٍـ؛  ،اختالؼ قدراتٍـ
)ريـ أحهد  واقتدار ،ف أدائٍـ بثقةحتِ يطوروا ه ؛والتِ ترتبط بفاعميتٍـ الذاتية فِ التدريس

 .(9: ـ1022 ،عبد العظيـ
الفاعمية الذاتية لمهعمهيف فِ بتىهية  العىايةضرورة  الدراساتلذا أكد عديد هف 

لها لً هف تأثير فِ سموكٍـ التدريسِ، وبث الثقة  ؛لتدريس لمطالب ذوى القدرات الهتىوعةا
(، 249-241: ـ1029جودة،  حسيف ةفِ ىفوسٍـ، وتحسيف هستوى الطهوح لديٍـ )ساهي

 افضاًل عف أف الطالب الهعمـ ذا الهعتقدات الهرتفعة لمفاعمية الذاتية فِ التدريس ي عد أساسً 
أداء جهيع الطالب حتِ هىخفضِ  فيلتأثيري  ؛لموصوؿ إلِ هعايير الجودة فِ التعميـ هستقبالً 

الصدد أشارت سحر ، وفِ ٌذا (Shaukat&Siddiquah,2014:44). الدافعية هىٍـ
وهعتقداتً عف  ،أف رفع الفاعمية الذاتية لدى الهعمـإلِ ( 90: ـ1029هحهد عبد الكريـ )
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فِ تىهية هٍارات إدارة  اهؤثرً  ، وعاهالً يًّاضرور  اأثىاء إعدادي ي عد هطمبً في هٍىة التدريس 
 الصؼ الهتهايز.

ولة لهواجٍة الحاجة ي عد هحا ،وبىاء عمِ ها سبؽ رأت الباحثة ضرورة بىاء برىاهج
فِ تىهية  التعميـ الهتهايزإلِ إعداد الطالب هعمهِ الرياضيات ىحو استخداـ استراتيجيات 

فضاًل  ،بها يدعـ الىهو العادؿ لجهيع الطالب ؛هٍارتٍـ فِ تحقيؽ تكييؼ هىاٌج الرياضيات
 عف تىهية فاعميتٍـ الذاتية فِ التدريس لمفئات ذوى القدرات الهتىوعة.

 اإلحشاض مبشكلة البحح:

 ىبع اإلحساس بالهشكمة هف عدة هصادر:
وضرورة تطبيؽ استراتيجياتً؛  ،التعميـ الهتهايزهدى اتساع الدراسات التِ ع ىيت ب برغـ -
فِ الطالب فِ الهراحؿ الدراسية الهختمفة،  عىايتٍاؿ هجاؿ هث  هف ٌذي الدراسات ت   اعديدً  فإف

 . أو الطالب الهعمهيف ،أثىاء الخدهة بالهعمهيف في هىٍاعدد هحدود  عمِ حيف ع ىي
هف ضرورة إعداد براهج تىهية هٍىية لهعمهِ الرياضيات ىحو  ؛ها أكدتً الدراسات السابقة -

 ،والتىوع فِ هستوى التالهيذ ،هة التبايفءلهال ؛وتطبيؽ هٍاراتً ،التعميـ الهتهايزاستخداـ 
 واحتياجاتٍـ الهختمفة.

 عىايًة واضحةً والتِ أبرزت  ـ؛1090الخطة االستراتيجية لتطوير التعميـ ع عمِ الاالط -
تقديـ براهج لمخطة فِ برىاهج التربية الخاصة:  بيف األٌداؼ التىفيذية فهف ؛التعميـ الهتهايزب

وبيف  ؛وذوى هستويات التحصيؿ الهىخفض ،وبراهج عالجية لبطيئي التعمـ ،إثرائية لمهٌو
ِ لهستوى اإلىجاز الهطموب في جهيع الهراحؿ التعميهية لكؿ تمهيذ، لضهاف تحقيؽ الحد األدى

 وكذا توفير فرص التىهية الهٍىية الهىاسبة لمهعمهيف فِ ٌذا الصدد.
وطرائؽ تدريس ذوى االحتياجات  ،االطالع عمِ توصيؼ هقررات طرائؽ تدريس الرياضيات -

ها  وال ،لتعميـ الهتهايزإلِ اإشارة  أيتبيف أىً لـ توجد  والرابعة ،الثالثة :الخاصة بالفرقتيف
ذا يشير إلِ وجود قصور فِ براهج إعداد الهعمهيف بكميات التربية فِ  ؛يتعمؽ بإجراءاتً ٌو
 حسيف هروة، ويتفؽ ذلؾ هع ها ذكرتً دراسات كؿ هف )التعميـ الهتهايزالتدريب عمِ 

 (ـ 1029عبد الكريـ ،سحر هحهد ؛ ـ1029 اسهاعيؿ،
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والتِ تهثمت فِ إجراء هقابمة هع عيىة هف  ؛الباحثةأجرتٍا التِ  2االستطالعيةالدراسة  -
جاهعة اإلسكىدرية لمعاـ  -( بكمية التربية اطالبً  13طالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات )

 وعيٍـوالتِ ٌدفت إلِ تعرؼ هدى ، ـ1010/ 22/2يـو  ـ1010-ـ 1023الجاهعِ 
، وكيؼ يهكف استخداهً فِ تحقيؽ التعميـ الهتهايزو  ،تكييؼ هىاٌج الرياضيات :بهفٍوهِ

 بها يحقؽ تعميـ هتهيز لجهيع التالهيذ ذوى القدرات الهتىوعة. ؛تكييؼ هىٍج الرياضيات
التعميـ بهفٍوـ ياضيات وعِ الطالب هعمهِ الر  قصوروأشارت ىتائج الدراسة االستطالعية إلِ 

بها  ؛وتعمهٍا ،تعميـ الرياضيات تي:فِ عهمي ًوكيفية توظيف ،واستراتيجياتً الهختمفة ،الهتهايز
 .وخصائصٍـ ،عمِ اختالؼ قدراتٍـ ؛عادؿ لجهيع الطالب يدعـ تعميـ

وبالجهمة تعكس تمؾ الهصادر الهتعددة لهشكمة البحث وجود قصور فِ هٍارة الطالب 
ـ الذاتية فِ تدريسً لمطالب ذوى القدرات الهعمهيف فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، وفاعميتٍ

 الهتىوعً. 
 أسئلة البحح:

سبؽ تتهثؿ هشكمة البحث فِ غياب وعِ الطالب هعمهِ الرياضيات بكيفية هها 
الذى يسٍـ فِ  التعميـ الهتهايزفضاًل عف ضعؼ وعيٍـ ب ،تحقيؽ تكييؼ هىاٌج الرياضيات

سمًبا  -األهر الذى يؤثر ؛واالحتياجات التعميهية ،الوصوؿ إلِ جهيع التالهيذ هتىوعِ القدرات
لٍذي الفئات الهتىوعة هف الطالب فِ الوقت  فاعميتٍـ الذاتية فِ تدريس الرياضيات في -

حاوؿ البحث  ؛ وهف ثـالذى ال تتوافر فيً براهج التىهية الهٍىية الهىاسبة فِ ٌذا الصدد
 :اآلتيةالحاضر اإلجابة عف األسئمة 

لتىهية هٍارة الطالب الهعمهيف ؛ التعميـ الهتهايزالبرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات ها  .2
بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، والفاعمية الذاتية فِ 

 تدريسٍا لذوى القدرات الهتىوعة؟
هٍارة الطالب  ؛ فِ تىهيةالتعميـ الهتهايزالبرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات ها فاعمية   .1

 الهعمهيف بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات؟ 

                                                           
1
 (: أصئلخ الذراصخ االصزطالػيخ.1ملحك )  



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 399 - 

الفاعمية الذاتية ؛ فِ تىهية التعميـ الهتهايزالبرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات ها فاعمية  .9
بالفرقة الثالثة  يفهعمهاللدى الطالب  الهتىوعة فِ تدريس الرياضيات لذوى القدرات

 شعبة الرياضيات؟
 أٍداف البحح:

  تية:ىحو تحقيؽ األٌداؼ اآل سعِ البحث
قائـ عمِ استراتيجيات التعميـ الهتهايز؛ لتىهية هٍارة الطالب الهعمهيف  برىاهجتصهيـ  -

بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، والفاعمية الذاتية فِ 
 .القدرات الهتىوعةتدريسٍا لذوى 

فاعمية البرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات التعميـ الهتهايز؛ فِ تىهية هٍارة تحديد   -
  .الطالب الهعمهيف بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات

فاعمية البرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات التعميـ الهتهايز؛ فِ تىهية الفاعمية تحديد  -
ية فِ تدريس الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعة لدى الطالب الهعمهيف بالفرقة الذات

 .الثالثة شعبة الرياضيات
 أٍنية البحح:

 ىبعت أٌهية البحث هها يأتي:
االستفادة  ؛ هف خالؿقد تفيد ىتائج البحث الهعىييف ببراهج إعداد هعمهِ الرياضيات -

وتىهية وعيٍـ  ،التعميـ الهتهايزهف البرىاهج الهقترح فِ تدريب الطالب الهعمهيف عمِ 
لذوى دريس وفاعميتٍـ الذاتية فِ الت ،لتىهية كفاءتٍـ فِ تكييؼ هىاٌج الرياضيات ؛بً

 .القدرات الهتىوعة
وها تىادى بً  ـ،1090يتفؽ البحث هع الخطة االستراتيجية لتطوير التعميـ  -

لههارسة هٍارات التدريس  ؛االتجاٌات الهعاصرة هف تطوير أداء الطالب الهعمهيف
 ،عمِ اختالؼ هستوياتٍـ ؛عتبار جهيع فئات الطالباالاالحترافِ الذى يأخذ بعيف 

 وأىهاط تعمهٍـ. ،وقدراتٍـ
لمقدرات الهتىوعة  التعميـ الهتهايزالرياضيات فِ تعرؼ كيفية  يالبحث هعمه يفيدقد  -

 الرياضيات. بصفوؼ
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براهج ثيف فِ التخصصات األخرى فِ إعداد وأدواتً الباح ،ىتائج البحثأف تفيد يهكف  -
ت عىِ باستخداـ  ،ولمطالب الهعمهيف ،أثىاء الخدهةفي تىهية هٍىية لمهعمهيف 

 وتطبيقاتً الهختمفة. ،التعميـ الهتهايزاستراتيجيات 
 حدود البحح:

 اآلتية:اقتصر البحث الحاضر عمِ الحدود 
جاهعة اإلسكىدرية لمعاـ  -طالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكمية التربية  -

ـ، وذلؾ عمِ اعتبار أف الفرقة الثالثة ٌِ العاـ األوؿ  1010/ـ1023الجاهعِ 
بكمية التربية، الذى يتـ فيً تدريس هقررات طرائؽ تعميـ الرياضيات وتعمهٍا 

 استراتيجيات تدريس ذوى االحتياجات الخاصة.بالتفصيؿ، وبخاصة هقرر 
األىشطة الهتدرجة،  والتِ تهثمت فِ: ؛التعميـ الهتهايزبعض استراتيجيات  -

، أركاف وهراكز التعمـو ، التفضيالت األربعةو فكر زاوج شارؾ، و الهجهوعات الهرىة، و 
 البحثو ، التكعيبو ، لوحة الخياراتو ، تعدد اإلجابات الصحيحةو ، عقود التعمـو 

 .ضغط هحتوى الهىٍجو ، الهحطات التعميهيةو ، الجهاعِ
 البحح: فزضى

   0.05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عىد هستوى > α بيف هتوسطي درجات أفراد
الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج والضابطة في التطبيؽ البعدى الختبار  ،الهجهوعتيف: التجريبية

 الرياضيات. 
 0.05إحصائيًّا عىد هستوى  ال يوجد فرؽ داؿ > α :بيف هتوسطي درجات أفراد الهجهوعتيف

الفاعمية الذاتية فِ تدريس الرياضيات والضابطة في التطبيؽ البعدى لهقياس  ،التجريبية
 . وى القدرات الهتىوعةلذ

 مصطلحات البحح:

 فيها يأتي التعريؼ اإلجرائِ لهصطمحات البحث:
هوقؼ تعميهِ يٍدؼ إلِ تحقيؽ أٌداؼ تعميهية هحددة  " لمرياضيات: التعميـ الهتهايز

وفقًا لقدراتٍـ، واستعداداتٍـ  عبر سياقات تعميـ وتعمـ هتبايىة ؛لهجهوعة هف الهتعمهيف
 ." الهختمفة
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 التعميـ الهتهايز"استخداـ الطالب الهعمـ استراتيجيات  لهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات:ا
التعمـ، وفرص  تهكف جهيع الطالب هف الحصوؿ العادؿ عمِ ،فِ تصهيـ أىشطة رياضياتية

 ". التحصيؿ الهتساوية
لمهىحىِ االعتدالِ  ؛ وفًقاالطالب عمِ اختالؼ تصىيفٍـ" :القدرات الهتىوعة والطالب ذو 

ـ فئة العادييف ؛لمذكاء  ."(والفائقوف ،صعوبات التعمـ ووغير العادييف )ذو  ،ٌو
هعتقدات الطالب الهعمـ عف " : لذوى القدرات الهتىوعة الرياضياتالفاعمية الذاتية فِ تدريس 

عمِ  ؛لمطالب فِ تدريس هىٍج الرياضياتوالوجداىِ  ،والهٍارى ،الهعرفِهدى تهكىً 
بالدرجة التِ  -إجرائيًّا  -، وي حدد"وذكاءاتٍـ الهتعددة ،وأىهاط تعمهٍـاستعداداتٍـ، اختالؼ 

 .لمتدريس لذوى القدرات الهتىوعة" الفاعمية الذاتية هقيا  يحصؿ عميٍا الطالب الهعمـ فِ
 خطوات البحح، وإجزاءاتُ:

 اتبع البحث الخطوات اآلتية:
، تكييؼ الهىٍجو ، التعميـ الهتهايزدراسة تحميمية لمبحوث، والدراسات السابقة فِ  -

وتأثيري فِ عهمية  لتدريس لمطالب ذوى القدرات الهتىوعة،الفاعمية الذاتية فِ اوكذا 
 .تعميـ الرياضيات

لمطالب  التعميـ الهتهايزاستراتيجيات الهقترح القائـ عمِ  البرىاهجتحديد أسس بىاء  -
 . هعمهِ الرياضيات بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات

"، 9همحؽ ودليؿ الطالب الهعمـ "، "1"همحؽ  دليؿ الهدرب) البرىاهج الهقترحإعداد  -
 (."4همحؽ العرض العرض التقديهِ الهصاحب " برىاهجو 

 إعداد أداتي البحث، والتحقؽ هف صدقٍها، وثباتٍها؛ وت هثال فِ: -
  (.9همحؽ  –)إعداد الباحثة  الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضياتاختبار 
  تدريس الرياضيات لمطالب ذوى القدرات الهتىوعةالفاعمية الذاتية فِ هقياس 

 (.3 همحؽ -)إعداد الباحثة
)هجهوعة  طالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضياتاختيار هجهوعتِ البحث هف  -

 تجريبية، وأخرى ضابطة(.
 تطبيؽ أداتي البحث عمِ الهجهوعتيف: التجريبية، والضابطة قبميًّا. -
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التعميـ البرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات  –فقط  -دراسة الهجهوعة التجريبية  -
 .، وتدريس البرىاهج لمهجهوعة الضابطة هف خالؿ هواقؼ التدريس الهعتادة الهتهايز

 تطبيؽ أداتي البحث عمِ الهجهوعتيف: التجريبية، والضابطة بعديًّا. -
 الهعالجة اإلحصائية لدرجات التطبيقيف: القبمِ، والبعدى ألداتي البحث. -
ا. -  استخالص الىتائج، وهىاقشتٍا، وتفسيٌر
 فِ ضوء ها أسفرت عىً ىتائج البحث. وضع توصيات، وهقترحات -

 :اخللفية اليظزية للبحح

 إلقاء الضوء عمِإلِ  تٍدؼ، ثالثة هحاور أساسيةيعالج اإلطار الىظرى لمبحث 
قياس ٌذي الهتغيرات؛  -هف خاللٍا  -؛ وهف ثـ تصهيـ األدوات التِ يهكف الثالثة هتغيراتً

ويٍدؼ ٌذا الهحور إلِ تحديد ، الهتهايزتدريس الرياضيات حيث يتىاوؿ الهحور األوؿ 
 لمرياضيات، التعميـ الهتهايزوهبررات ، والىظريات التِ يستىد إليٍا، التعميـ الهتهايزهفٍـو 
جراءاتً، واستراتيجياتً، و  ،وعىاصري  كهسئولية هٍىية لهعمـ الرياضيات، التعميـ الهتهايزوا 

براهج التىهية الهٍىية بالعىاية، وهوقع  هتهايزالتعميـ ال فضاًل عف الدراسات السابقة التِ أولت
التِ يهكف العىاية بٍا فِ تصهيـ  االستراتيجياتهىٍا؛ تهٍيًدا لتعرؼ أبرز  لهعمهِ الرياضيات
 البرىاهج الهقترح.

هفٍـو تكييؼ الهىٍج وأٌهيتً، وعىاصر تكييؼ الهىٍج  بيىها يعالج الهحور الثاىِ
 ،التعميـ الهتهايزهف خالؿ ؛ هىاٌج الرياضيات وهستوياتً، وكيؼ يهكف تحقيؽ تكييؼ

هفٍـو الفاعمية الذاتية فِ  فضاًل عف الهحور الثالث الذى يتىاوؿوالدراسات ذات الصمة، 
ا ،وأٌهيتٍا ،التدريس وكذا الدراسات التِ وجٍت عىاية الستقصاء  ،وأبعادٌا ،وهصادٌر

  .أثىائٍا، وفي الفاعمية الذاتية لدى الهعمهيف قبؿ الخدهة
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  :املتنايز الزياضياتتدريص احملور األول: 

 :التعليه املتنايزمفَوو أواًل: 

يأخذ هكاىتً فِ السياسات التعميهية لمدوؿ الهختمفة هف  التعميـ الهتهايزبدأ هفٍـو 
ىتيجة لمهؤتهر العالهِ   ؛(ـ2330(؛ حيث أ عمىت وثيقة حقوؽ الطفؿ، وعاـ )ـ2323عاـ )

( ع قد هؤتهر داكار الذى أوصِ بالتعميـ ـ1000لمتربية الذى ع قد فِ جوهتياف، وفِ عاـ )
يتعمهوف  فٍـ ؛والتهيز لمجهيع، وضرورة األخذ فِ الحساب االختالفات بيف الهتعمهيف ،لمتهيز
بحيث يتهكف جهيع  ؛ؽ التدريسائوطر  ،هف الضرورى تىويع الهىاٌجف ؛ وهف ثـؽ هختمفةائبطر 

واإلىجاز  ،يحقؽ لكؿ هىٍـ أقصِ درجات الىجاحو ـ هع خصائصٍـ، ءالهتعمهيف هف تعميـ يتوا
 .(20: ـ1002خروف، )كوثر كوجؾ وآ ـوقدراتٍ ،ـفِ إطار إهكاىاتٍ
وأىهاط تعمهٍـ الهتهايزة  ،واالختالؼ بيف هستويات الطالب ،التىوع الكبير ويهثؿ

، والهعمهوف الدراسِ الواحد الصؼيواجًٍ الهعمهوف داخؿ تحٍد  أكبر وخمفياتٍـ الهتبايىة؛
وهالئهة )جابر  ،الهٍرة ٌـ القادروف عمِ أف يستجيبوا لحاجات التالهيذ استجابات هتهايزة

 .(939: ـ1000 عبدالحهيد جابر،
الذي  التعميـ الهتهايزظٍر  الصؼواالختالؼ بيف التالهيذ داخؿ التىوع،  والحتواء ٌذا

وتعمـ تالهيذ هختمفيف  ،تعميـ يجرىحتِ  ؛الصؼداخؿ حجرة  إعادة تىظيـ ها يحدث إلِيٍدؼ 
 ،تمبية احتياجاتً الهتىوعة طريؽعف  ؛، وزيادة ىهو كؿ هىٍـالصؼ ىفسًفِ القدرات فِ 

 .(Chamberlin, 2011, 135).، وتحقيؽ الىجاحوهساعدتً في عهمية التعمـ
فقد  ؛التعميـ الهتهايزالهقصود ب وآرائٍـ بشأف ،وجٍات ىظر التربوييف تعددتوقد 

لكِ  ؛الصؼ حجرةداخؿ  يحدثإعادة تىظيـ ها  :( بأى1002: 2ً) Tomlinsonً  تعرف
ولمتعبير عها  ،وتكويف هعىِ لألفكار ،لهعموهةإلِ الموصوؿ  ؛تتوافر لمطالب خيارات هتعددة

وتطوير  ،وهعالجة األفكار ،كتساب الهحتوىإتاحة فرص هتبايىة؛ ال  :بهعىِ ؛تعمهوي
 ليتهكف كؿ طالب هف التعمـ بشكؿ فعاؿ. ؛الهخرجات

الحتياجات التالهيذ  : التعميـ الذى يتىوع؛ تبًعا( بأى1002 :2ً) Bantisوأشار إليً 
 والقدرات. ،هتعددة الهستوياتالصفوؼ الدراسية فِ التعميهية 

أو فمسفة لمتدريس الفعاؿ الذى  ،إطار :( بأى2ً: ـ1024وعرفً خير شواٌيف )
لهساعدتٍـ فِ اكتساب الهحتوى، وبىاء  ؛وهتىوعة ،ؽ هختمفةائيىطوى عمِ تزويد الطالب بطر 
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حتِ يتسىِ  ؛ؽ هىاسبة لمتقويـائوطر  ،وصىع األفكار، وكذلؾ إعداد هواد تعميهية ،الهعاىِ
عف االختالؼ فِ لجهيع الطالب داخؿ الصؼ الدراسِ أف يتعمهوا بشكؿ فعاؿ بغض الىظر 

 .اتالقدر 
يهثؿ استراتيجية تعميهية،  التعميـ الهتهايز( أف 20: ـ1029هيعاد جاسـ )وقد رأى 

واحتياجاتٍـ، واٌتهاهاتٍـ  ،قدراتٍـتمبِ تٍدؼ إلِ إيجاد بيئة تعميهية هىاسبة لجهيع الطالب، 
 ،هعىِ لألفكارلهعموهة، وتكويف إلِ الموصوؿ  ؛هختمفة، وتوفر لٍـ خيارات هتعددةؽ ائبطر 

 والتعبير عها تعمهوي.
تهركز حوؿ ( فقد ذكر أىً هدخؿ شاهؿ لمتعميـ اله21: ـ1029أها خالد الرشيدى )

 ، وتكييفٍا؛وأساليب التقويـ ،وأىشطة التعميـ والتعمـ ،ع استراتيجياتالتمهيذ يقوـ عمِ تىوي
تفؽ توأىهاط تعمهٍـ. و  ،ٍـتاهف حيث استعداد ؛لهقابمة التبايف بيف التالهيذ فِ حجرة الدراسة

هدخؿ تدريسِ يقوـ عمِ تعديؿ العهمية  :حيث عرفتً بأىً ؛(4 :ـ1029هعً هروة حسيف )
رفع تتمبِ االحتياجات الهختمفة لمطالب، و  ،يجاد بيئة تعمـ هىاسبةوتكييفٍا؛ إلالتعميهية 
 هٍاراتٍـ.تىهي و  ،قدراتٍـ وتزيد ،هستواٌـ
هدخؿ تدريسِ يقـو عمِ  :( بأى99ً: ـ1029) هحهد عبد العاؿ إيهاف عبرت عىًو 
 ،واٌتهاهات ،هف استعداداتقاعات الدراسة؛ االحتياجات التعميهية الهتىوعة داخؿ تعرؼ 

هف خالؿ تىويع عىاصر  ؛ثـ االستجابة لٍذي االحتياجات الهختمفة الهتىوعة ،وأشكاؿ تعميهية
 هتكافئة لحدوث التعمـ. ؛ لتقديـ فرص عهمية التدريس

ٌو ذلؾ الىوع هف  التعميـ الهتهايز( أف 929: ـ1022ها أوضحت سىاء هحهد )بيى
واستراتيجيات إياٌا، التالهيذ الهٍهات، واألىشطة التِ يكمؼ الذى تتىوع فيً  التدريس
 ، واستعداداتٍـ، وحاجاتٍـ؛وفؽ قدرات الطالب ؛وأدوات التقويـ ،وهصادر التعمـ ،التدريس

 ههكف هف التعمـ.موصوؿ بٍـ إلِ أقصِ حد ل
هجهوعة هف الهفاٌيـ ذات الصمة بهفٍوـ  وفِ ٌذا الصدد تجدر اإلشارة إلِ وجود

 يأتيوالتدريس التقميدى، وفيها  ،والفروؽ الفردية ،تفريد التعميـ :هىٍا ؛التعميـ الهتهايز
 :(ـ1021 )هعيض حسف الحميسِ، التعميـ الهتهايزتوضيح لٍذي الهفاٌيـ فِ صمتٍا ب

 وتفريد التعميـ: ،التعميـ الهتهايز -2
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تعرؼ  يجرىولكف  لً برىاهًجا خاًصا؛يضع ال و  ، عمِ كؿ طالب هىفرًدا التعميـ الهتهايز ال يركز
 . وهيولٍـ، وخمفياتٍـ ،قدرات الطالب

 وهبدأ هراعاة الفروؽ الفردية: ،التعميـ الهتهايز -1
يكهف في أف الهعمـ عىدها يقصد هراعاة الفروؽ  فالفارؽ ؛رغـ ها يبدو بيىٍها هف تقاربب

هف يستطيع تهكيف جهيع الطالب لكىً ال  ؛فإىً يقدـ الهادة ىفسٍا بالطريقة ىفسٍا ؛الفردية
هكاىاتٍـ؛  ،وقدرات الطالب ألىً يراعي الفروؽ الفردية، ؛الوصوؿ إلِ الىتائج ىفسٍا فٍـ ال وا 

إلِ تحقيؽ  التعميـ الهتهايزحيف يسعِ  عمِ ؛يستطيعوف جهيًعا الوصوؿ إلِ الىتائج ىفسٍا
 التعميـ الهتهايزوهعىِ ذلؾ أف  وعهميات هختمفة، ،ولكف بأساليب ؛الوصوؿ إلِ الىتائج ىفسٍا

ىها  ؛ال يغير هىاٌج التعميـ  .التعميـ الهتهايزهثمة في عهميات يىو ع في أساليب تىفيذٌا الهوا 
 والتدريس التقميدي: ،التعميـ الهتهايز -9

أف التدريس التقميدي ال يعالج الفروؽ  ، والتدريس التقميدي:التعميـ الهتهايزهف الفروؽ بيف 
كها أف  أساًسا لمتخطيط،يجعمٍا  التعميـ الهتهايزأف حيف  عمِ صارت هشكمة؛الفردية إال إذا 

هف خالؿ هجهوعة هف  ؛التدريس التقميدي يٍدؼ إلِ الحصوؿ عمِ هخرجات تعميهية واحدة
 واإلجراءات الهوحدة لجهيع الطالب. ،طةاألىش

 :للتعليه املتنايزاألساض اليظزى : ثاىًيا

 Social الجتهاعية البىائية ا الفمسفة لِإ التعميـ الهتهايزيستىد 
Constructivism  تسكي"  و"فيجعائهٍا دسِ أرلتي اVygotskyوالتِ أكدت أٌهية  ؛

 ،اىٍـر قأهع ـ تفاعمٍ عبر ؛ـفتٍرهعء بىاـ، وفي تعمهٍ لمطالبإليجابية اكة رلهشاز ايزتع
 , ,Hall, Vue) ـهىاسبة لٍ وهصادر تعمـ، ستقصائيةافة رهعوتوفير ـ، هعمهيٍو

Strangman,  & Meyer ,2003)، ي عم هواأبحاث "فيجوتسكِ"  الهعمهيف بأف  توقد طالب 
 والقدرات لديٍـ )هحهد عبد الٍادى حسيف، ،لهستويات االستعداد ؛ وفًقاتالهيذٌـ
 .(32:ـ1003

 لجهاعيـ التعمالِ وة إعدلاؿ ظفي  الطالبـ تعمب ساليـ أفٍإلِ لحاجة اتتزايد و 
 الطالبف أف هد لتأكافي ـ لهعما هسؤوليةف ٌىا تكهو ؛لهتجاىسةر اغيوؼ لصفاخؿ دا

ـ، لتعما فيـ  يٍلدلهفضمة ؽ اائطر لافة رهع هع ـ،لتعمافي وف هىٍهكو ،وفقرهستغ
رى خأا حياًى،  وأاحياًىألهفضؿ ـ اتعمهٍب و لعهؿ بأسموا ،ـلتعماعمِ ـ تشجيعٍو ،ـتٍدهساعو
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عًيا وا ـلهعموف ايكروري أف لضف اهذا لٍ ؛سيعٍاوتو ،ـتعمهٍب ساليأيع وعمِ تىـ تشجيعٍ
لهىاسبة امهية لتعا  -لتعميهية ت اتيجياراالستـ، والتعماعة في عهمية ولهتىاية ردلفب اساليباأل
ـ لهتعمالِ ـ إلهتعمدى الهفضمة لـ التعمب اعي بأساليولذا ايىتقؿ ٌأف عمِ ؛ وبسمألكؿ 
كؿ  تعميــ لهعمايع طال يستد قع قوالافي ، واتيًّذاقبة تعمهً راهف  هد يزيذي لر األها ؛ىفسً
 تتيجياراست، وابألساليايع في ولتىف الكو ؛ؿ الوقتلهفضؿ كاتعمهً وب سمب أحسب الط

زء لجو لو ؛ـلتعمرة ائداخؿ ـ دالهتعما جعؿشأىً ف ه ؛فههكر هؼ ألصاخؿ دا التعمـ -التعميـ 
عمِ درة قب الطلكؿ أف  -ٌىا  -راض فاالفت ؛بىفسًر كبأثقة ب الطلاي طيع، وأف لحصةف اه
  (Tomlinson,2005) فيً.ا حقًّو ،ـلتعما

 -( ـ2329عاـ ) Gardner وت عد ىظرية الذكاءت الهتعددة التِ أسسٍا "جاردىر"
حيث أشارت الىظرية أف  ؛بشكؿ كبير التعميـ الهتهايزهف الىظريات التِ يعتهد عميٍا  - أيًضا

ِ ورًا هحدًدا؛ؤدى كؿ هىٍا د، يلكؿ إىساف سبعة ذكاءات الذكاء المغوى، والهىطقِ،  :ٌو
 ؛واالجتهاعِ، كها أضاؼ "جاردىر" ىوعيف آخريف ،والذاتِ ،والحركِ ،والبصرى ،والهوسيقِ

 اهتفردً  اأف كؿ فرد يهتمؾ تكويىً  إلِ ، وأشارـ(2339والوجودى عاـ ) ،الذكاء الطبيعِ :ٌها
)عبد الواحد أوالد  هف ٌذي الذكاءات القابمة لمىهو بدرجات هتفاوتة إذا أ تيحت لً الفرصة لذلؾ

 (.29: ـ1029، الفقيٍِ
 ريص الزياضيات املتنايز:مربرات تد: ثالًجا

الرياضيات،  استخداـ التعميـ الهتهايز فِ تدريس عديد هف العواهؿ التِ تبررثهة 
 فيها يأتي: ـ(1029أهجد الراعِ، )، و Muthomi & Mbugua )2014)أوضحٍا كؿ هف: 

إلِ أف الطالب  تدريس الرياضيات ، وأساليبؽائالحاجة إلِ تىوع طر ترجع طبيعة الطالب:  -
تٍـ فِ التعمـ، واختالفات فِ اوسرع ،تٍـابيىٍـ اختالفات فِ قدر ؛ فيتعمهوف بطريقة واحدةال 

، التىوع يمبِ حاجات الطالبف ؛ وهف ثـؽ تدريسائأساليب تعمهٍـ، وها يفضموىً هف طر 
 .وهيولٍـ، واٌتهاهاتٍـ

و حؽ كؿ طالب  -  ،وفؽ قدراتً ؛تعمـ الرياضياتفي هبدأ تكافؤ الفرص التعميهية: ٌو
 هها يحقؽ العدالة بيف الطالب. ؛الخاصةواستعداداتً 



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 399 - 

ها توصمت إليً بحوث الهخ  التعميـ الهتهايزيحقؽ وأىهاط التعمـ:  ،ىظرية الهخ البشرى -
والتعمـ الهستىد إلِ  ،ىظرية الذكاءات الهتعددة :وهىٍا ؛، وكيؼ يحدث التعمـودراساتً البشرى
 الدهاغ.

هحور العهمية التدريس ٌو الوسيمة لجعؿ الهتعمـ ؽ ائع طر يىو أٌداؼ العهمية التعميهية: ت -
 وحدوث التعمـ الفعاؿ.وكفاءتٍا،  ٌذي العهمية،هها يحقؽ جودة  ؛التعميهية

هها يخمؽ لديً  ؛تىويع التدريس عمِ التحدى اإليجابِ لمهتعمـيعتهد دافعية الهتعمـ:  -
 الدافعية لمتعمـ.

 :التعليه املتنايز عياصز: رابًعا

 ،( عىاصػػر التعمػػيـ التػػِ يهكػػف ههايزتٍػػا إلػػِ الهحتػػوى1009) Tomlinson تصػػىف
: ( عىصػػريف؛ ٌهػػا1002، وآخػػروف )وبيئػػة الػػتعمـ، وأضػػافت كػػوثر كوجػػؾ ،والىػػاتج ،والعهميػػة

( إلػِ الهحتػوى ـ1024استخداـ التكىولوجيػا، وصػىفٍا خيػر شػواٌيف )وأدواتً، و  ؽ التقويـائطر 
( فصػػػىفٍا إلػػػِ ـ1003عطيػػػة )هحسػػػف خرجػػػات التعمػػػيـ، أهػػػا هالتعميهػػػِ، وطريقػػػة التعمػػػيـ، و 

 ٍاتحػػيف صػػىف عمػػِخرجاتػػً، وهصػػادر الػػتعمـ، هأٌػػداؼ التػػدريس، وأسػػاليبً واسػػتراتيجياتً، و 
، وهخرجػػػات، وتغذيػػػة راجعػػػة، ـ( إلػػػِ هػػػدخالت، وعهميػػػات1029) هحهػػػد عبػػػد العػػػاؿ إيهػػػاف

وي عػػد تصػػىيؼ كػػوثر  .لهىػػتجوا ،والعهميػػة ،( إلػػِ الهحتػػوىـ1029) "ٌيكػػوكس"ديػػاف وصػػىفتٍا 
بشػِء  التعمػيـ الهتهػايزعػرض لعىاصػر  يػأتي( أشػهؿ ٌػذي التصػىيفات، وفيهػا ـ1002) كوجؾ

 أكثر تفصياًل:
 :احملتوى متايز -1

ويركز عمِ األبعاد األساسية التِ الهحتوى الفعاؿ ٌو الذى يتوافؽ هع ىهو الفرد،   
 ،ب يساعد فِ تقميؿ الوقتالفاختيار ىوع الهعموهات الهقدهة لمط ؛تحقؽ ىتائج التعمـ الهرجوة

؛ هف ويهكف تحقيؽ التهايز فِ الهحتوى، (Pham,2012: 16)ويحقؽ ىتائج فعالة  ،والجٍد
 :ها يأتي خالؿ
تحديد األفكار الرئيسة لمهحتوى، وتقديـ الهعموهات الشارحة لتمؾ األفكار بأكثر هف  -

 .طريقة
لمهوضوع هحؿ  ها يبدى التالهيذ استعداًدا هبكًراعىد ؛إثراؤي أو ،ضغط الهحتوى -

 .الدراسة
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 .وسائط تعميـ هختمفة(تقديـ الهحتوى بأشكاؿ هختمفة ) -
 ،حيث يسهح الهعمـ لمتالهيذ بالتعمـ بسرعات؛ هراعاة الوقت الالـز لتعمـ الهحتوى -

 .(Worm Eli, R., 2006, 90) تتىاسب وقدراتٍـ
 :والتعله ،التعليهمتايز عنليات  -0

ـ تعمب ساليأعمِ ء بىا  ؛درسلافي الهقد هة دة  لهاافِ عرض تبايف الويعىِ 
وهف ثـ يتعمـ  ؛رلعهوى ابة لهستومطلهر األداء اهعايير العتباف ابعيذ ألخاهع ب، الطلا

راءة قوف يفضمب الطلا فبعض ؛فةرلهعب االكتسا إياٌا؛الهىاسبة  يقةطرلا وفؽ ؛الطالب
 .Tomlinson,2005) ) إليًع الستهاايفضؿ ر آلخـ ابعضٍو ،وعضولها

فهثال عىد  ؛الهعمـ هف هرحمة التخطيط يجريٍاويبدأ تىويع عهميات التعميـ التي 
واألٌداؼ، وعميً االطالع عمِ  ،تخطيط وحدة، أو درس يبدأ الهعمـ بتحديد الهفاٌيـ األساسية

والتِ تتىاسب  ؛ثـ ي عد الهعمـ األىشطة التِ سوؼ يستخدهٍا ،الختيار أىسبٍا؛ االستراتيجيات
ا ستعيف بٍا، أو والهصادر التِ سوؼ ي ،، كها ي عد األدواتهع االستراتيجيات التِ اختاٌر
وتىظيهً )كوثر كوجؾ وآخروف،  ،الدراسِ الصؼفِ شكؿ يستخدهٍا التالهيذ، كها يفكر 

 (.201 :ـ1002
  :متايز امليتج -3

دى هت إلثبا ؛سيةدرالدة  احولا أو ،ها يىتجً الطالب فِ ىٍاية الدرس يهثؿ الهىتج
ـ األصيؿ  يولتقت اتيجياراستف اعة هوهجه خالؿف ه ؛ـيتوى، ولهحتـ اتعمت ىاوهكهف  تهكىً

Authentic Assessment ،فإلتقات اهحكات ياوعمِ هستء بىا  ؛تًوأدوا ( 
(Tomlinson,2005عف طريؽ استخداـ أشكاؿ هتعددة  ؛إجراء التهايز في الهىتجف ، ويهك

اجتياز اختبارات، أو عرض بياىات، أو إجراء هقابمة، أو كتابة تقارير،  :ؿ؛ هثهف التقويـ
التقويـ بصورة هستهرة خالؿ عهمية التدريس، هع استخداـ الهعمـ هقاييس  يجرى؛ويهكف أف 

لطريقة التِ يريدوف التقدير الهتدرجة لتقويـ جٍود التالهيذ، هع تشجيعٍـ عمِ اختيار ا
هف خالؿ التقويـ الذاتِ،  ؛التعبير بٍا عها تعمهوي هف الدراسة، وهشاركتٍـ فِ عهمية التقويـ

 .(29: ـ1003والهجهوعات )عادؿ عبد اهلل هحهد،  ،وتقويـ األقراف
 والتعله: ،متايز بيئة التعليه -4
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ىا  ـ عدلتي تالصفية البيئة الهكوىات ا ظً هتيقو ،حساًساوف يكـ أف لهعماعمِ ب يجٌو
 ؛ككؿالصؼ لتفاعؿ أو  رة،صغيت عاولمتفاعؿ كهجه، وـبعضٍهع  لمتفاعؿ ؛بالطلدرات اق
هىتجة و ،آهىةبيئة ؛ لتصير عهٍاوؼ، ودلصفدارة اإل ؛تعميهيةت تقىياؼ يوظلِ تود إيقذا ٌو
( (Tomlinson,2005 كها ذكرت كوثر كوجؾ وآخروف  –، ويتطمب تىويع بيئة التعمـ
 :اآلتيةاإلجراءات  -( 39ـ: 1002)

 لالستراتيجيات الهستخدهة. ؛ تبًعابأساليب هتعددة، وهتىوعة الصؼتىظيـ بيئة  -
 وأدوات تثير اىتباي التالهيذ. ،بهواد الصؼتزويد بيئة  -
 .، وتشجع التعاوف بيف التالهيذتوفير أهاكف لمعهؿ تىتج -

 متايز التكويه: -5

لهعرفة ها أىجزي التالهيذ فِ  ؛استخداـ أساليب هتىوعة ي قصد بتىويع أدوات التقويـ:
 والهٍهات ،فِ ضوء األىشطةتويات الهعيارية الهراد تحقيقٍا ضوء األٌداؼ الهحددة، والهس

 ،أو تقويـ األقراف ،هف خالؿ التقويـ الذاتِ ؛التِ أداٌا التالهيذ، وهشاركتٍـ فِ عهمية التقويـ
 (.41: ـ1029)حسف سيد شحاتة،  بعًضاأو تقويـ الهجهوعات بعضٍا 

لههايزة  ( ىهوذًجا تخطيطيًّا212: ـ2333) Tomlinsonٌذا الصدد طرحت وفِ 
؛ طبًقا الستعدادات حيث يركز الىهوذج عمِ الههايزة لتعميـ فِ صفوؼ هختمفة أكاديهيًّا؛ا

لجهيع يجب أف تقدـ  والىاتج ،والعهميات ،الهحتوى عىاصر ويقترح الىهوذج أف جهيعالطالب، 
وتسٍـ  ،لجهيع الطالبهثمة الستراتيجيات تعميهية هفيدة ف أوبحيث يستخدـ الهعمه ؛الطالب
 الىهوذج: ٌذاهكوىات ( 2) جدوؿويعرض ال التهايز الهستٍدؼ، ؽفِ تحقي
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 :(1) عذٔل

 :زخطٛػ نهزًبٚض األكبدًٚٗانًَٕرط  

 انُبرظ انؼًهٛخ  انًؾزٕٖ  

 .انخصبئص

 ٚغزُذ ئنٗ انًفبْٛى، 

  .ٔانزؼًًٛبد

  رٔ صهخ قٕٚخ

 .ثبؽزٛبعبد انطالة

  يزًبعك ، ٔقبثم

نهُقم، ٔقٕٖ، 

 .ٔؽقٛقٗ

 

 رقٕدْب انًفبْٛى، 

  .ٔانزؼًًٛبد

  ،يشكضح

 ،ٔيغزٕاْب ػبل

 ْٔبدفخ.

  ٍٛفٛٓب رٕاصٌ ث

 انُبقذ،انزفكٛش 

 ٔاإلثذاػٗ.

 رؼضص انزفكٛش، 

 .ٔانزأيم

  اكزغبة انًفبْٛى

ٔانًٓبساد انًزعًُخ 

 ثبنًٕظٕع.

  انزخطٛػ يًبسعخ

ٔاالَزبط ٔؽم 

 انًشكالد.

  اَغبص يًٓبد

يزذسعخ ٔفقبً 

 نًغزٕٖ اانًزؼهًٍٛ.

اعزشارٛغٛبد 

 .انزًبٚض

 يٍ خالل: ؛انًًبٚضح

 انًقشساد انًزؼذدح، 

 ٔانًصبدس اإلظبفٛخ.

  ثشايظ ؽبعٕثٛخ

 يخزهفخ.

  ٔعبئم ثصشٚخ

 يخزهفخ.

  رخصٛصبد يخزهفخ

 نهٕقذ.

  انؼُبٚخيشاكض. 

 .ػقٕد انزؼهى 

 انًزؼذد انزؼهٛى. 

 ٗانجؾش انغًبػ. 

 يٍ خالل: ؛انًًبٚضح

  يزذسعخ انًًٓبد

 انصؼٕثخ.

 .يشاكض انزؼهى 

  ٖٕيًٓبد رُط

ػهٗ انزكبء 

 انًزؼذدح.

  انًُظًبد

 انجٛبَٛخ.

 .يفكشاد انزؼهى 

 .انزؼهٛى انًشكت 

 ٗانجؾش انغًبػ. 

 انًؾبكبح. 

 يٍ خالل: ؛انًًبٚضح

  يًٓبد راد َبرظ

 يزذسط.

 .انذساعخ انًغزقهخ 

 األداء  يغزٕٚبد

 انًزذسعخ.

  انزٕعٛٓبد انًغزُذح

 ئنٗ ركبءاد يزؼذدح.

 .انزؼهٛى انًشكت 

 .ٗانجؾش انغًبػ 

  ٚغشٖيؾكبد 

 .انزفبٔض ثشأَٓب

 :التعليه املتنايز: إجزاءات خامًشا

 ،التعميـ الهتهايزتطبيؽ  -هف خاللٍا  -هجهوعة هف الخطوات التي يهكف  ثهة
 :فيها يأتي (1021) هعيض حسف الحميسيوتىفيذي، حددٌا 

هاذا  السؤاليف: عفهف خالؿ اإلجابة  هٍارات والقدرات الخاصة لكؿ طالب؛يحدد الهعمـ ال -2
فإىً يحدد  ؛ذلؾ عففالهعمـ حيف يحدد اإلجابة هاذا يحتاج كؿ طالب؟ و  يعرؼ كؿ طالب؟
 ويحدد هعايير تقويـ هدى تحقؽ األٌداؼ. ،والهخرجات الهتوقعة ،أٌداؼ التدريس

 ؛والتعديالت التي يضعٍا ،، أو هجهوعةيختار الهعمـ االستراتيجيات الهالئهة لكؿ طالب -1
 لجعؿ ٌذي االستراتيجيات تالئـ ٌذا التىوع.

 لتحقيؽ أٌداؼ التعمـ. ؛كؿ طالب سيؤديٍاالتي  الهٍهاتيحدد -9
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 لقياس هخرجات التعمـ. ؛إجراء عهمية التقويـ بعد التىفيذ -4
 فى الزياضيات: التعليه املتنايزات : اسرتاتيجيسادًسا

 ،التػػِ يهكػػف اسػػتخداهٍا فػػِ تعمػػيـ الرياضػػيات التعمػػيـ الهتهػػايزتتعػػدد اسػػتراتيجيات 
، واألىشػطة الهتدرجػةعقػود الػتعمـ، األىشػطة الثابتػة، و  :وهف بػيف ٌػذي االسػتراتيجيات ،وتعمهٍا

دراسػػة و التعمػػيـ الهركػػب، و الهجهوعػػات الهرىػػة، و الػػتعمـ، وهراكػػز أركػػاف و ، والهحطػػات التعميهيػػة
لوحػػػة و ضػػػغط هحتػػػوى الهػػػىٍج، و البحػػػث الجهػػػاعِ، و التكعيػػػب، و حػػػؿ الهشػػػكالت، و الحالػػػة، 
حقائػػب الػػتعمـ، و األجىػػدات الشخصػػية، و ، والدراسػػة الهسػػتقمةشػػارؾ،  -زاوج  -فكػػرو الخيػػارات، 

 (.99 -49: ـ1023، )سهر هحهد جودة التفضيالت األربعةو تعدد اإلجابات الصحيحة، و 
 ؛ويهكػػػف لهعمػػػـ الرياضػػػيات الهػػػاٌر أف يسػػػتخدـ داخػػػؿ الصػػػؼ أكثػػػر هػػػف اسػػػتراتيجية

والػزهف  ،واإلهكاىػات ،ٍـلخصائصػ أداء ذلؾ؛ وفًقػا، ويهكىً تالهيذيوالتهايز بيف  ،لهقابمة التىوع
ف هٍػػارات تطبيػػؽ اسػػتراتيجية هعيىػػة )سػػهر هػػ -ٌػػو  –ً هػػدى تهكىػػفضػػاًل عػػف ، لػػذلؾ الهتػػاح

 (.99: ـ1023، هحهد جودة
 ،وصػػػؼ االسػػػتراتيجيةهػػػف حيػػػث  ؛االسػػػتراتيجيات بعػػػض ٌػػػذي( 1جػػػدوؿ )الويعػػػرض 

-Tomlinson,2001:98) . رشػػادات االسػػتخداـإوكػػذا  ،واألساسػػِ الهىطقػػِ السػػتخداهٍا
-211: ـ1002، ؛ كػػػوثر كوجػػػؾ وآخػػػروف99-49ـ: 1023، سػػػهر هحهػػػد جػػػودة) (106
249:) 
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 :انزؼهٛى انًزًبٚضاعزشارٛغٛبد  :(2عذٔل )

 ئسشبداد االعزخذاو األعبعٗ انًُطقٗ نالعزخذاو ٔصف االعزشارٛغٛخ االعزشارٛغٛخ

ظغػ 

يؾزٕٖ 

 .انًُٓظ

ٛى يرررب ٛررر( رق1) :خطرررٕاد 3 ػجرررش رغرررشٖ؛

ٚؼشفرررّ انطبنرررت ػرررٍ انًررربدح انزرررٙ عرررٛزى 

( 2، )، ٔيرب ٚؾزربط انطبنرت ئرقبَرّدساعرزٓب

 ٔرخطرٗ ،ػ نزؼهى يب ْٕ غٛش يؼشٔفٛرخط

ػ ٛزخطرران( 3)يررب ْررٕ يؼررشٔف، ٔانطبنررت 

 أٔ انًؼغهخ. ،اإلصشائٛخنألَشطخ 

 ٖثؼرررط انًزؼهًررررٍٛ  االػزرررشاف ثرررأٌ نررررذ

  .ا يٍ انًؼشفخكجٛشً  بيخضًَٔ 

 ثشررررأًٌضٚررررذ ًؼشفررررخ انرضٔٚررررذ انطررررالة ث 

ّ انًذسعرخ أكضش يًب رغرًؼ ثر يٕظٕػبد

 .فٙ كضٛش يٍ األؽٛبٌ

  االعزقالنٛخ نذٖ انطالة.غ ٛشغر 

  ٔانخًررررٕل انُرررربرظ ػررررٍ  ،انًهررررم ئصانررررخ

 .انًًبسعخ غٛش انعشٔسٚخانزكشاس، ٔ

  ٔفٕائرررررررذْب  ،االعرررررررزشارٛغٛخشرررررررشػ

 .ٔأٔنٛبء األيٕس ،نهطالة

  يؼشفرخ  نزؼرشف يرذٖ ؛انزقٛٛى انًغرج

  .انًزؼهى

 كضٛررش يررٍ انخٛرربساد انغررًبػ نهطررالة ث

انرالصو نهًؼهٕيربد فٙ اعزخذاو انٕقذ 

 عبثقًب.ئرقبَٓب  انزٗ رى

  ٔانخطرٕغ  ،اعزخذاو انخطػ انًكزٕثخ

أٔ  ،انضيُٛرررررررخ نهذساعرررررررخ انغرررررررشٚؼخ

 .انًؼغهخ

انًغًٕػبد 

 .انًشَخ

ػذٚرررررذ يرررررٍ ٚؼرررررذ انطرررررالة عرررررضًءا يرررررٍ 

ٔٚؼًهٌٕ ثًفشدْى  -انًغًٕػبد انًخزهفخ 

ثُررربًء ػهرررٗ رطررربث  انًًٓرررخ يرررغ  -أًٚعرررب 

أٔ  ،أٔ اْزًبيرررررربرٓى ،اعررررررزؼذاد انطررررررالة

ًٚكرررٍ نهًؼهًرررٍٛ ئَشررربء ٔأعرررهٕة انرررزؼهى. 

أٔ  ،قبئًررررخ ػهررررٗ انًٓرررربساد يغًٕػرررربد

أٔ يزغبَغررخ  ،االْزًبيرربد غٛررش يزغبَغررخ

 فٙ يغزٕٖ االعزؼذاد.

 -فررررٙ ثؼررررط األؽٛرررربٌ  -ة ٚخزرررربس انطررررال

، ٔفرررٙ ثؼرررط األؽٛررربٌ يغًٕػررربد انؼًرررم

 ٚخزبسْى انًؼهًٌٕ.

 يغًٕػرخ يًٓربدفٙ ثؼط األؽٛبٌ ركرٌٕ 

 انطالة ْبدفخ، ٔأؽٛبًَب ػشٕائٛخ.

   ٛغرشحؽرزٛؼ نهطالة انًشبسكخ فٙ رُغر 

 ٔارخبر انقشاس.ٔرشرٛجٓب،  ،انصف

  ًنهزؼبسف ػٍ قشة ثرٍٛ عًٛرغ  برٕفش فشص

 .  انطالةٔرًُغ انزكزم ثٍٛ  ،انصف غالة

  ركغت انطالة يٓربساد انؼًرم فرٙ فشٚر، 

ٔيٓررررررررربساد  ،ٔرقجرررررررررم يساء اٜخرررررررررشٍٚ

 .  عٛذح  ائٔؽم انخالفبد ثطش ،انزفبٔض

  ٍرغًؼ نهطالة ثذاسعخ يٕظٕع يؼٍٛ ي

يرررٍ خرررالل ْرررزِ  ؛ٔعٓررربد َظرررش يزؼرررذدح

 انًغًٕػبد. 

 ٔرؼهًٓررب، يررغ  ،رزررٛؼ فررشل رؼهررٛى األدٔاس

 يٍ يٕظٕع ٜخش.رجبدل ْزِ األدٔاس 

  رغبػذ انًؼهى فٙ يالؽظرخ عرهٕا انطرالة

 فٙ انًغًٕػبد انًخزهفخ.

  ًٚكررٍ نهطبنررت االَزقرربل يررٍ يغًٕػررخ

 ب الؽزٛبعبرّ انزؼهًٛٛخ. رجؼً  ؛ئنٗ أخشٖ

  ٖرٓٛئررررررخ انًكرررررربٌيررررررٍ انعررررررشٔس، 

ٔرضٔٚررررذِ ثًصرررربدس رؼهررررى ٔئػررررذادِ، 

 - رزُبعرررتٔ ،يُبعرررجخ نكرررم يغًٕػرررخ

يرررررررغ غجٛؼرررررررخ انًؾزرررررررٕٖ  - كرررررررزنك

انًطررررشٔػ، ٔرررررزالءو يررررغ خصرررربئص 

 .انطالة

 يرررٍ خرررالل ؛ انطرررالةًزبثؼرررخ ث انؼُبٚرررخ

 .ٔانزغٕل ثٍٛ انًغًٕػبد ،االَزقبل

 ب ٔفقًرر ؛كررم غبنررت ثشرركم يُفررشد ىٛقٛررر

 نًغزٕٖ اإلَغبص انز٘ ؽققّ.
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 ئسشبداد االعزخذاو األعبعٗ انًُطقٗ نالعزخذاو ٔصف االعزشارٛغٛخ االعزشارٛغٛخ

يشاكض 

 .انزؼهى

 ،أٌ ركرٌٕ يشاكرض انرزؼهى طيؾطربدط ًٚكٍ

أٔ يغًٕػربد يررٍ انًررٕاد انزررٙ ٚغررزخذيٓب 

أٔ  ،العزكشرربف انًٕظررٕػبد ؛انًزؼهًررٌٕ

 يٓبساد انًًبسعخ. 

 ؛يشكض انزؼهى يًٓبدًٚكٍ نهًؼهًٍٛ رؼذٚم 

أٔ أًَبغ انرزؼهى  ،ٔفقًب نًغزٕٚبد االعزؼذاد

 نهطالة انًخزهفٍٛ.

 غررررًؼ ثًطبثقررررخ انًًٓررررخ يررررغ يغررررزٕٖ ر

 ًَٔػ رؼهًّ. ،زؼهىيٓبساد انً

 شرررررغغ انزطرررررٕٚش انًغرررررزًش نًٓررررربساد ر

   .انطبنت

 ًّكرررررٍ انطرررررالة يرررررٍ انؼًرررررم ثبنغرررررشػخ ر

 .زٓى، ٔرطٕٚش اعزقالنٛانًُبعجخ

 ئنرررررٗ  انصرررررفغرررررًؼ نهًؼهرررررى ثزقغرررررٛى ر

ٔرٕعٛررّ يغًٕػرربد انزررذسٚظ  ،يًبسعررخ

 .فٙ ٔقذ يؼٍٛ

  أًَرررربغ رؼهررررى يطبثقررررخ انًًٓررررخ يررررغ

 ى.ٔاْزًبيبرٓ  ،انطالة

  ّرغررغٛم رقررذيٓى  ئنررٗ انطررالة رٕعٛرر

 .فٙ انًشاكض

 ٔيرررررب  ،يرررررب ٚفؼهرررررّ انطرررررالة يشاقجرررررخ

 .ٚفًَّٕٓ فٙ انًشاكض

 ٔيؼرررربٚٛش  ،ارغبْرررربد ٔاظررررؾخ سصررررذ

 .ٔاظؾخ نهُغبػ فٙ انًشاكض

األَشطخ 

 .انًزذسعخ

، ٚغرزخذو فٙ فصرم دساعرٙ غٛرش يزغربَظ

 ؛انًؼهررى يغررزٕٚبد يزُٕػررخ يررٍ األَشررطخ

نعًبٌ أٌ ٚغزكشف انطرالة األفكربس ػهرٗ 

 ،يغرررزٕٖ ٚجُرررٙ ػهرررٗ يؼرررشفزٓى انغررربثقخ

 ٔٚؾش ػهٗ اعزًشاس انًُٕ. 

ًغًٕػررررربد أَشرررررطخ يزُٕػررررخ نرغررررزخذو 

 العزكشبف األفكبس األعبعٛخ. ؛انطالة

 ٔانزؼهٛى ،ًضط انزقٛٛىر. 

  ٔفقًررررب ؛نهطررررالة ثجررررذء انررررزؼهى رغررررًؼ 

 .نًغزٕاْى

 أٔ ،غرررًؼ ثزؼضٚرررض انًفررربْٛى ٔانًجررربدبر 

 .رٕعٛؼٓب؛ ثُبًء ػهٗ اعزؼذاد انطبنت

 ثُربًء ػهرٗ  ؛غًؼ ثزؼرذٚم ررشٔف انؼًرمر

   .أعهٕة انزؼهى

 

 أٌ انًًٓررررخ رشكررررض ػهررررٗ يرررر انزأكررررذ ٍ

 يفٓرررررٕو سئرررررٛظ، أٔ رؼًرررررٛى أعررررربط

  .نهذساعخ

 و يغًٕػرخ يزُٕػرخ يرٍ يرٕاد ااعزخذ

انًرررررٕاسد ثًغرررررزٕٚبد يخزهفرررررخ يرررررٍ 

ٔيشرجطرررررخ ثأًَررررربغ رؼهررررررى  ،انزؼقٛرررررذ

  .يخزهفخ

 انًًٓررررررخ ؽغررررررت انزؼقٛررررررذ ظررررررجػ، 

نعررًبٌ  ؛ٔػررذد انخطررٕاد ،ٔانزغشٚررذ

 .انزؾذ٘ انًُبعت

 يرررٍ ٔعرررٕد يؼررربٚٛش ٔاظرررؾخ  انزأكرررذ

 .ٔانُغبػ ،نهغٕدح

 .ػقٕد انزؼهى

يرٍ األشركبل انزرٙ رجرذأ ثبرفرب   ػرذدانؼقٕد 

ٔانًؼهرى: ًٚرُؼ انًؼهرى ثؼرط  ،ثٍٛ انطبنرت

كٛفٛررخ ئكًرربل  ثشررأٌٔانخٛرربساد  ،انؾشٚرربد

، ٕٔٚافررر  انطبنرررت ػهرررٗ انًًٓررربدانطبنرررت 

 انزؼهى انقبئى ػهٗ انًٓربساد رٕفش فشل، 

 .ٔانًؾزٕٖ انًطبث  الؽزٛبعبد انطالة

 يًبسعخ انًٓبساد غٛش انعرشٔسٚخ  رضٚم

 .نهطالة

 انرزؼهى انقربئى ػهرٗ  :ثٍٛ كم يٍ انغًغ

 .ٔانًؾزٕٖ فٙ انؼقذ ،انًٓبساد

 انًٓبساد يغ عبْضٚخ انًزؼهى يطبثقخ.   

 اْزًبيررررربديرررررغ انًؾزرررررٕٖ  يطبثقرررررخ 
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اعررررزخذاو انؾشٚرررربد ثشرررركم يُبعررررت فررررٙ 

 ٔفقًب نهًٕاصفبد.ٔئكًبنّ؛  ،رصًٛى انؼًم

 غررررررًؼ نهطررررررالة ثبنؼًررررررم ثبنغررررررشػخ ر

 .انًُبعجخ

 رؼهرررررى يٓررررربساد  فرررررٙغررررربػذ انطرررررالة ر

 .ٔصُغ انقشاس ،انزخطٛػ

  ًزؼهًٍٛاناعزقالنٛخ رشغغ.  

 زٛؼ انٕقذ نهًؼهًٍٛ نهؼًرم يرغ األفرشادر ،

   .صغٛشحانًغًٕػبد انٔ

  ثشررررررأٌرشررررررغغ انذساعررررررخ انًٕعررررررؼخ 

  انؼُبٚخ. يٕظغانًٕظٕػبد 

  انُبقرررررررذ،ٔانزفكٛرررررررش  ،رؼرررررررضص انجؾرررررررش 

ٔانررزؼهى  ،ٔرطجٛرر  انًٓرربساد ،ٔاإلثررذاػٙ

 .انًزكبيم

 ًَٔػ رؼهًٓى. ،انًزؼهًٍٛ

 ثؾشٚررررخ االخزٛرررربس طبنررررتنه انغررررًبػ ،

ربؽررررررخ يغررررررزٕٚبد يخزهفررررررخ يررررررٍ ٔئ

خبصخ فٙ األعرضاء  ؛اعزقالنٛخ انطبنت

، ٍ انؼقرررذانقبئًرررخ ػهرررٗ انًؾزرررٕٖ يررر

 .ٔانفزشح انضيُٛخ انالصيخ نزُفٛزِ

  يرررٍ انجذاٚرررخٔظرررغ يؼررربٚٛش ٔاظرررؾخ 

  .انؼقذ كزبثخ رٕفٛش قٕاػذ، ٔنهُغبػ

 أٔ  ،رشكٛرررررض انؼقرررررذ ػهرررررٗ انًفررررربْٛى

، ٔديرررظ انًشررركالدأٔ  انًٕظرررٕػبد،

 ،انًشرشٔػبدانًٓبساد انًُبعجخ فرٙ 

 .أٔ انًُزغبد انًطهٕثخ

 - صأط -فكش

 .شبسا

 صالس خطٕاد: رغشٖ؛ ػجش

ٚفكررررش كررررم رهًٛررررز  :فررررٙ انخطررررٕح األٔنررررٗ

أٔ  ،ٔٚؾررربٔل انٕصرررٕل ئنرررٗ سأٖ ،ثًفرررشدِ

 .ؽم نهًٕظٕع انًطشٔػ يٍ قجم انًؼهى

ٚقغى انًؼهرى انزاليٛرز  :ٔفٙ انخطٕح انضبَٛخ

أٔ ٚزررشا  ،ئنررٗ صُبئٛرربد قررذ ٚخزرربسْى انًؼهررى

، صرررى انؾشٚرررخ نكرررم رهًٛرررز أٌ ٚخزررربس صيٛهرررّ

 ٗ ٚصرال ئنرٗؽزر ؛ئعبثخ كرم يًُٓرب ٌٚزجبدال

 .رصٕس يشزشا ٚغًغ سأًٚٓب يًؼب

فٓررٙ أٌ ٚؼررشض أؽررذ  :أيررب انخطررٕح انضبنضررخ

ٔأفكربس  ،انضيٛهٍٛ يب رٕصرال ئنٛرّ يرٍ يساء

كهرّ، ٔررذٔس يُبقشرخ عًبػٛرخ  انصفػهٗ 

ٔاإلعبثررربد يرررٍ عًٛرررغ  ،رزخههٓرررب األعرررئهخ

 ؛نكم رهًٛز ثًفشدِ ٔقزًب نهزفكٛشٕفش ر 

 .اعزغبثخ انزاليٛز ٚضٚذ يٍ عٕدحيًب 

 ٕقذ انًخصص نهزفكٛش انصبيذ ان

ًكٍ انًؼهى يٍ ثؼذ غشػ األعئهخ ٚ   فشدًّٚب

 .رًٛٛض انًجذػٍٛ ػٍ غٛشْى

 ٔرجبدل  ،رًُؼ انزاليٛز فشصخ انًُبقشخ

  .اٜساء

 ًٙٚرًُٙ نذٖ انزهًٛز انزؾصٛم األكبد، 

 .ٔرقجم انضيالء

  انزصٕساد  رصٕٚت فٙرغبػذ انزهًٛز

 .انغبثقخفٙ يؼشفزّ  انخطأ

 ثؾٛرررش  ؛انًشررركهخ قٛرررذ انزفكٛرررش رؾذٚرررذ

 ،رٓىبٔئيكبَرر ،رُبعررت قررذساد انزاليٛررز

 .ٔٚغزطٛؼٌٕ انزفكٛش فٛٓب

 فٙ ؽم  ٓىغشػ ثؼط األفكبس انزٙ رغ

 ؛ كًفرربرٛؼ نهؾررم؛انًشرركهخ انًطشٔؽررخ

ًٓر  بٔيٍ صرى ٚفكرش انزاليٛرز رفكٛرًشا يٕع

 .َؾٕ ؽم انًشكهخ

  ٍٛيشاقجرررررخ انًُبقشررررربد انرررررذائشح ثررررر

ٔيؾبٔنرخ اكزشربف أ٘ عرٕء  ،انزاليٛز

 .ٔرقذٚى انزٕعّٛ انغهٛى ،نهفٓى

  يُبقشررخ ثؼررط يغًٕػرربد انؼًررم يررغ

ًُبعت ٔرقذٚى انزؼضٚض ان انصف،ثبقٙ 

نهًغًٕػرررربد انزررررٙ أرٓررررشد رقررررذًيب، 



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 392 - 
 

 ئسشبداد االعزخذاو األعبعٗ انًُطقٗ نالعزخذاو ٔصف االعزشارٛغٛخ االعزشارٛغٛخ

ٙ انٕصررٕل نؾهررٕل انًشرركهخ فرر ٔرًٛررًضا .األغشاف

 .انًطشٔؽخ

رؼذد 

اإلعبثبد 

 .انصؾٛؾخ

 ،رؼًم ْزِ االعزشارٛغٛخ ػهٗ غرشػ أعرئهخ

يفزٕؽرخ انُٓبٚرخ انًًٓربد أٔ رؾذٚذ ثؼرط 

 ،ثؾرررم انًشررركالد -أعبًعرررب  –رؼُرررٗ نزرررٗ ا

 ٔيًبسعخ يٓبساد انزفكٛش انُبقذ.

 نطرشػ ٔعٓربد  ؛نهًزؼهًرٍٛ بطشػ فشًصرر

 ،َظرررش يخزهفرررخ، ٔرقجرررم أكضرررش يرررٍ ؽرررم

 ٔيُبقشزّ.

 ٔػقهٛرررخ  ،ركرررٌٕ أعررربنٛت رفكٛرررش يشَرررخ

 .خ نذٖ انزاليٛزؾيزفز

  يًٓرررربد، أٔ يشرررركالد رزررررٛؼ غررررشػ

نطرررررشػ ئعبثررررربد صرررررؾٛؾخ  انفرررررشل

 يزؼذدح.

  ئعررررشاء يُبقشررررربد يٕظررررٕػٛخ يرررررغ

ٔانُزررربئظ  ،ررررشرجػ ثررربنؾهٕل ،انزاليٛرررز

 انًقذيخ.

 .انزكؼٛت

رقٕو فكشرٓرب ػهرٗ ٔظرغ أعرئهخ ػبيرخ يرٍ 

 ، َررٕع قرربسٌ، اسعرررى، ػهررم، اشررشػ، ػرررذد 

غرربث  ػهررٗ كررم ٔعررّ يررٍ أٔعررّ انًكؼررت، 

ٔٚرررررزى سيرررررٗ انًكؼرررررت ثرررررٍٛ يغًٕػررررربد 

ٔانغرررإال انًكزرررٕة فرررٗ انٕعرررّ  ،انزاليٛرررز

 األػهٗ ٚكٌٕ يٍ َصٛت رهك انًغًٕػخ.

  انزفكٛررررررش فررررررٗ  فررررررٙرغرررررربػذ انزاليٛررررررز

 أٔ انفكشح يٍ صٔاٚب ػذٚذح. ،انًٕظٕع

  انزفكٛررررش فررررٗ انًٕظررررٕػبد ثًغررررزٕٚبد

 يخزهفخ.

 ٔرؾفٛررضْى  ،رغررٓى فررٗ ئشررشاا انزاليٛررز

 ػهٗ انزؼهى.

 .رُٕع األَشطخ انزؼهًٛٛخ داخم انصف 

  اخزٛررربس يٕظرررٕػبد يُبعرررجخ نهزفكٛرررش

 فٛٓب يٍ عٕاَت يخزهفخ.

  رشررغٛغ انطررالة ػهررٗ كزبثررخ رؼهٛقرربرٓى

انزٗ ٚشَٔٓب يُبعجخ ػهٗ انٕعّ انرزٖ 

 ٚظٓش نٓى.

 .انًؾطبد

انصرف ٚؼًرم  ؽغرشحْٗ أيبكٍ يخزهفخ فٗ 

انزاليٛز فٛٓب ػهٗ يًٓبد يخزهفخ فٗ ٔقذ 

نًؼهرى يرٍ يغًٕػربد ٔٚطهت فٛٓرب أاؽذ، 

يٍ انزاليٛز أٌ ٚزؾشكٕا ئنرٗ أعرضاء يؼُٛرخ 

يًٓربد  ألداء ؛انصرف انذساعرٗ ؽغشحيٍ 

 يخزهفخ.

 فقرذ ٚقرشس  ؛رغًؼ ثبنًشَٔخ فرٗ االخزٛربس

ًكرٍ ٚ  ٔقرذ  ،انًؼهى يرٍ عرٛزْت نهًؾطرخ

 ارخبر ْزا انقشاس.يٍ نزاليٛز ا

 نهزفبػم يغ انطالة أغٕلب ٔقزً  رٕفش. 

  اؽزٛبعرررررربد انطررررررالة  ثزؼررررررشفرغررررررًؼ

، يٍ خرالل انًغًٕػربد انًشَرخ ؛انفشدٚخ

 .األَشطخ انًزُٕػخٔ

 رغًؼ ثبعزخذاو أعبنٛت يزُٕػخ نهزؼهى. 

 ٙألٌ انطرررالة  ؛رشرررغغ انغرررهٕا اإلٚغررربث

ٚغرررررزطٛؼٌٕ أٌ ثفبػهٛرررررخ، ٔٚشررررربسكٌٕ 

  ٍاعررزخذاو انًؾطرربد يررغ انزاليٛررز يرر

ٔفرررررررٗ عًٛرررررررغ  ،عًٛرررررررغ األػًررررررربس

 انًٕظٕػبد انذساعٛخ.

  ظررررشٔسح رصررررُٛف انزاليٛررررز رصررررُٛفًب

ألَّ نرٛظ ثبنعرشٔسح أٌ ٚرزْت  يشًَب؛

 عًٛغ انطالة نكم يؾطخ.

  ،ِيٍ انًًكٍ أٌ ٚؼًرم انطبنرت ثًفرشد

أٔ يررغ صيٛررم نررّ، أٔ فررٙ يغًٕػرربد 

 صغٛشح. 

 انصررف ؽغررشادثبنزُقررم فررٙ  انؼُبٚررخ ،
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 ئسشبداد االعزخذاو األعبعٗ انًُطقٗ نالعزخذاو ٔصف االعزشارٛغٛخ االعزشارٛغٛخ

 .يب ُٚبعجٓى ٚخزبسٔا

 ؛انًؾطخ رجُٙ انضقخ ثبنُفظ نذٖ انطبنرت 

نرررت أٔ رغشثرررخ انطب ،يرررٍ خرررالل اخزجررربس

 .نهُغبػ

انًالؽظرررررررخ، ٔانًقبثهرررررررخ،  ٔئعرررررررشاء

ثٕاعرررطخ غرررشػ  ؛انزقٛرررٛىٔانزُظرررٛى، ٔ

 ٔرغغٛم عهٕا انطالة. األعئهخ،

  ،ًٚكٍ  انؼًم يرغ يغًٕػربد صرغٛشح

 أٔ يغ غبنت ٔاؽذ. 

نٕؽخ 

 .انخٛبساد

-Tic-Tac يشررزقخ يررٍ انهؼجررخ انشررٓٛشح

Toe  أٔ يب َغًٛٓب ثــ : X-O  

رررررٕفش رشرررركٛهخ يررررٍ ْٔررررٙ أداح يًرررربٚضح 

األَشطخ انزٙ ٚغزطٛغ انطالة االخزٛبس يٍ 

نهٕؽررخ أرؾزررٕٖ نؼررشض فًٓٓررى،  ؛ثُٛٓررب

رغرررغ خالٚرررب، ٔثررربنطجغ ًٚكرررٍ رؼرررذٚم ػرررذد 

 .ٔاألػًذح ،انصفٕف

 ،ٔفٛٓرررب ٚؼًرررم انطرررالة ظرررًٍ يغًٕػررربد

؛ نزُفٛرررز يرررب ثٓرررب خالٚرررب ٌ صرررالسٔٚخزررربسٔ

(، انصرررف األٔل ْرررٕ )ػًٕدًّٚرررب، أٔ قطشًّٚرررب

األٔعرررػ أصرررؼت قهرررٛالً، األعرررٓم، انصرررف 

 .ٔانصف انغفهٙ ْٕ األصؼت

 .رٕفش رشكٛهخ يزُٕػخ يٍ األَشطخ 

 خزٛرربس يررٍ ثررٍٛ رررٕفش فشصررخ نهطبنررت نال

 نهزؼجٛش ػٍ فًّٓ. ؛األَشطخ

  رغرررربػذ عًٛررررغ انطررررالة فررررٗ اكزغرررربة

 انًٓبساد األعبعٛخ.

 .رشغغ انزؼهى انزارٗ نذٖ انطالة 

  ًٚكررٍ االعررزؼبَخ فررٗ رصررًٛى األَشررطخ

ٔكررررزنك  ،ثهررررٕو نألعررررئهخثًغررررزٕٚبد 

 أًَبغ انزكبءاد انًخزهفخ.

 ٕٚنززفر   ؛األَشطخ فٗ يغرزٕٚبرٓب غَز

أٔ  ،يرررررررررررغ اْزًبيررررررررررربد انطرررررررررررالة

 أٔ أًَبغ رؼهًٓى. ،رٓىااعزؼذاد

انجؾش 

 .انغًبػٗ

ررررىٔفٛٓررررب  انزاليٛررررز ئنررررٗ يغًٕػرررربد  ٚقغَّ

ٚزرشأػ ػرذد ٔ، ؽغرت اْزًبيربرٓىصغٛشح 

، أفرشاد 6 –4 :أفشاد كرم يغًٕػرخ يرب ثرٍٛ

ٔٚزؼرربٌٔ راليٛررز انًغًٕػررخ انٕاؽررذح فررٙ 

أٔ ، أٔ أْررررذاف يشررررزشكخ ،رؾقٛرررر  ْررررذف

 انطررالةيٕقررف رؼهًٛررٙ رؼهًررٙ ٚؼًررم فٛررّ 

ػهررٗ شرركم يغًٕػرربد صررغٛشح فررٙ رفبػررم 

أَررّ ثٚشررؼش فٛررّ كررم فررشد  ،ئٚغرربثٙ يزجرربدل

  رغؼررم انزهًٛررز يؾررٕس انؼًهٛررخ انزؼهًٛٛررخ

 انزؼهًٛخ.

 ٔانًغررإٔنٛخ  ،رًُررٗ انًغررإٔنٛخ انفشدٚررخ

 .انغًبػٛخ نذٖ انزاليٛز

 ٌٔٔانؼًررم انغًرربػٙ  ،رًُررٗ سٔػ انزؼررب

 ثٍٛ انزاليٛز.

 نًزبثؼرررخ ؽبعررربد  ؛رؼطرررٗ انًؼهرررى فشصرررخ

 ، ٔرؼشفٓب.انزاليٛز

 هخطررررٕاد الثررررذ يررررٍ رؾذٚررررذ ٔاظررررؼ ن

ٔانُٓبٚرررررررربد انضيُٛررررررررخ  ،انؼشٚعررررررررخ

 .انًغًٕػخ نفبػهٛبد

  ئٚغرررربصأٔ  ،صٛهخررررػهررررٗ رانؾررررشل 

 .انؼًم انز٘ رى فٙ يغًٕػبد

 ٔرشرغٛؼٓى  ،َطرٕائٍٛٛدػى انطالة اال

 ػهٗ انًشبسكخ.

 يرررررٍ خرررررالل  ؛رقرررررٕٚى رؼهرررررى انطرررررالة
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 ئسشبداد االعزخذاو األعبعٗ انًُطقٗ نالعزخذاو ٔصف االعزشارٛغٛخ االعزشارٛغٛخ

 ؛ٔرؼهررررى اٜخررررشٍٚ ،يغررررإٔل ػررررٍ رؼهًررررّ

 . زؾقٛ  أْذاف يشزشكخن

 .رغًؼ ثزجبدل األفكبس ثٍٛ انزاليٛز 

 ٍٚٔرقجرررم  ،رغرررًؼ ثررربؽزشاو يساء اٜخرررش

 ٔعٓبد َظشْى.

 انزؼهى انزارٙ نذٖ انزاليٛز.  رًُٗ أعهٕة 

 أٔ  ،ررررذسة انزاليٛرررز ػهرررٗ ؽرررم انًشررركهخ

 اإلعٓبو فٙ ؽهٓب. 

 رضٚررذ قررذسح انزهًٛررز ػهررٗ ارخرربر انقررشاس ،

 .ٔانضقخ ثبنُفظ

 رًُرررٗ يٓررربسح انزؼجٛرررش ػرررٍ انًشرررربػش، 

 ٔٔعٓبد انُظش.

 .انًالؽظخ انًغزًشح

 يررررٍ خررررالل  ؛انطررررالةرؼهررررى  يشاقجررررخ

 .ٔاالصغبء نٓى ،انًشٔس ػهٛٓى

 ثؾٛرش  ؛فرٙ يغًٕػربد انطالة رٕصٚغ

ٚعًٍ انزُٕٚغ فرٙ قرذساد انًغًٕػرخ 

 .انٕاؽذح

 ثؾٛرررش ٚغرررٓم  ؛رشرٛرررت انصرررف رغٛٛرررش

 .ػًم انًغًٕػبد
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 سادًسا: التعليه املتنايز؛ كنشؤولية مَيية ملعله الزياضيات:

يتصػػػؼ األداء الههيػػػز لهعمػػػـ الرياضػػػيات باالسػػػتجابة الحتياجػػػات الطػػػالب الهختمفػػػة، 
( صفات األداء الهٍىِ لهعمـ الرياضػيات الػذى يوظػؼ اسػتراتيجيات التعمػيـ 9ويعرض الجدوؿ )

 Tomlinson (2333 :229-229 :)الهتهايز 
  :(3عذٔل )

 :كًغئٕنٛخ يُٓٛخ نًؼهى انشٚبظٛبد ؛انًًبٚضح

 انزؼهٛى حانصهخ ثًًبٚض صفخ األداء انًًٛض انًًبسعخ انًُٓٛخ ػُبصش

يؼشفخ انؼالقخ ثٍٛ ػُبصش 

 .انًؾزٕٖ انشٚبظٛبرٗ

ٔيًبسعبرّ يؼشفخ  ،رؼكظ خطػ انًؼهى

 ٔانًفبْٛى. ،ثبنؼالقبد ثٍٛ انًٕظٕػبد

نهجؾش ػٍ  ؛ٚغزخذو انًؼهى ْزِ انًؼشفخ

 أعجبة انفٓى انخطأ نهطالة.

 ئنٗ انًفبْٛى. انًغزُذزؼهٛى ان

 .ًغزًشانزقٕٚى ان

يؼشفخ خصبئص انفئخ 

 .انؼًشٚخ

ٚ ظٓش انًؼهى يؼشفخ ثخصبئص انًُٕ 

ٔئنٗ أٖ فئخ يٍ انًؼزبدح نهفئخ انؼًشٚخ، 

 أًَبغ انزؼهى ُٚزًٗ كم غبنت.

زشكٛض ػهٗ انطالة ثشكم ان

 .فشدٖ

  انًخزهفخ ائيؼشفخ انطش

 .نزؼهى انطالة

يؼشفزّ  - بيزٗ كبٌ يُبعجً  -ٚغزخذو انًؼهى 

  انًخزهفخ نزؼهى انطالة فٗ ائثبنطش

 انزخطٛػ نهزؼهٛى.

 .أعهٕة انزؼهى

 ،يؼشفخ يٓبساد انطالة

 .ٔيؼهٕيبرٓى

 ،ٚ ظٓش انًؼهى يؼشفخ ثًٓبساد كم غبنت

ثًب فٗ رنك يؼشفزّ ثبؽزٛبعبرّ  ؛ٔيؼهٕيبرّ

 انخبصخ.

 .عزؼذاداال

 ،يؼشفخ يٕٛل انطالة

 .ٔصشائٓى انضقبفٗ

أٔ انزشاس  ،يؼشفزّ ثبنًٕٛلٚظٓش انًؼهى 

 انضقبفٗ نكم غبنت

 .ًٛمان

 .زؼهىانأعهٕة 

ٔاإلػذاد  ،يخ انزخطٛػءيال

 .نهطالة انًخزهفٍٛ

رأخز األْذاف ثؼٍٛ االػزجبس االؽزٛبعبد 

 أٔ انًغًٕػبد. ،انًخزهفخ نألفشاد

ًغزغٛت نًخزهف انزؼهٛى ان

 االؽزٛبعبد.

 .انًغًٕػبد انزؼهًٛٛخ

 ؛ رجًؼبهًٛٛخرخزهف انًغًٕػبد انزؼ

يزٓب نألْذاف انزؼهًٛٛخ انًخزهفخ. ءنًال

ُْبا أدنخ ػهٗ انغًبػ نهطبنت ثبخزٛبس 

 .أًَبغ يخزهفخ نهًغًٕػبد انزؼهًٛٛخ

ًشٌ نًغًٕػبد انزقغٛى ان

 انطالة.

 .ٔانٕؽذح ،ثُٛخ انذسط
ٔرغًؼ  ،أٔ انٕؽذح ٔاظؾخ ،ثُٛخ انذسط

 الؽزٛبعبد انطالة. ؛ غجقًبثًغبساد يخزهفخ

 .ًشكضان زؼهٛىان

 يغزًغ انزؼهى.

 .ٔانطبنت ،رفبػم انًؼهى

ٍٛ ٛؽقٛق ػُبٚخ، ٔاؽزشاًيبٚجذٖ انًؼهى 

 ػُبٚخ ؽقٛقٛخثبألفشاد، ٔٚجذٖ انطالة 

 ٔكطالة. ،كأفشاد ؛ثبٜخشٍٚ

 يضهش انزؼهى.

 .انزؼهىيغزًغ 

 .انًضبثشح انزؼهًٛٛخ

بنٛت فبػهخ ٚضبثش انًؼهى ػهٗ انجؾش ػٍ أع

؛ يغزخذًيب يغبػذحنهطالة انزٍٚ ٚؾزبعٌٕ 

، يٍ االعزشارٛغٛبد يخضًَٔب ٔاعًؼب

 يصبدس ئظبفٛخ يٍ انًذسعخ.ٔ

يغًٕػخ ٔاعؼخ يٍ  واعزخذا

 االعزشارٛغٛبد انزؼهًٛٛخ.

 ،اعزخذاو يقشساد يخزهفخ

 ٔيٕاد ئظبفٛخ.

 .رؼذٚم انذسط
ػهٗ  رؼذٚالً سئًٛغب -ثُغبػ  -ٚغشٖ انًؼهى 

 .الؽزٛبعبد انطالة( اعزغبثخً انذسط )

 أٔ ػًهٛخ يزًبٚضح. ،يؾزٕٖ
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هف  تصير جزًءا( بهثابة هعايير يهكف أف 9) جدوؿالوت عد العىاصر التِ يتضهىٍا 
 ؛إجراءات تقويـ الهعمـ، كها تساعد الهعمهيف فِ التخطيط الهتهايز لدروس الرياضيات

 الرياضيات. بصفوؼاستجابة لالحتياجات الهتبايىة لمتالهيذ 
أف براهج تأٌيؿ إلِ Tomlinson (2333  :229 )وفِ ٌذا الصدد أشارت 

 الهعمهيف يجب أف:
 .التعميـ الهتهايزتضع توقعات واضحة لىهو الهعمـ الهستجد فِ هجاؿ  -
 .، وتطبيقٍا عهميًّاوالتعميـ الهتهايز ،تقدـ ىهاذج واضحة لمهىاٌج الهتهايزة -
وفِ االستجابة  ،يساعد الهعمهيف فِ التأهؿ فِ احتياجات الطالب تقدـ تدريًبا خاًصا، -

 الهىاسبة لتمؾ االحتياجات.
اتيجيات التعميـ التِ ستر هوعة هتزايدة هف اجتتأكد هف ارتياح الهعمهيف لتطبيؽ ه -

 وتيسر إدارتً. ،التهايزتشجع 
 توفر شراكات هبكرة هع الهعمهيف الذيف يهارسوف التعميـ الهتهايز. -
 والتخطيط لٍا. ،والبىية التىظيهية لمتأهؿ فِ احتياجات الطالب ،توفر الوقت -

 هحكػػات( بتصػػهيـ 1021) Hewitt & Weckstein :كػػؿ هػػف -أيًضػػا  –ع ىػػِ و 
Rubric   (4جدوؿ )الكها ٌو هوضح ب ؛التعميـ الهتهايزالهٍىِ لمهعمـ فِ لألداء: 

 :(4عذٔل )

 :انزؼهٛى انًزًبٚضاألداء انًُٓٗ نهًؼهى فٗ  يؾكبد 

 أعبط طٕسي ًٛضي انًغبل

 .انًؾزٕٖ

   ٖٕٚثُبًء ػهٗ  ؛ؼذل انًؾز

 ؛اؽزٛبعبد عًٛغ انطالة

 .نزهجٛخ انًؼبٚٛش

 ٔٚضشٖ ،ٚغٛش انزذسٚظ 

 .انًؾزٕٖ كم ػبو

 ؛ٔاإلصشاء ،ٕٚفش انزذخم 

 .ؽغت انؾبعخ

   ٖٕٚثُبًء  ؛عجػ انًؾز

ػهٗ اؽزٛبعبد ثؼط 

 .نزهجٛخ انًؼبٚٛش ؛انطالة

  انزذسٚظ قهٛالً يٍُٕٚع 

 .ػبو ٜخش

 ٕٚفش ثؼط انزذخم، 

 .ٔاإلصشاء

 ٖٕثُبًء  ؛ال ٚؼذل انًؾز

ػهٗ اؽزٛبعبد 

 .انطالة

  ط رقشٚجًب ُفظ ثٚ ذسِّ

انطشٚقخ كم ػبو )ال 

غٛش انًؾزٕٖ ؽزٗ نٕ ٚ

  .كبٌ انطالة ٚفؼهٌٕ(

 ال ٔ ،ال ٕٚفش انزذخم

 .اإلصشاء

 .انؼًهٛبد

  ثبعزًشاس –ٚغزخذو- 

نزغًٛغ  ؛أعبنٛت يزؼذدح

 .انطالة

  ٚغرررزخذو يغًٕػرررخ يزُٕػرررخ

يررررٍ انًًبسعرررربد انزؼهًٛٛررررخ 

ٛم انًضرربل: انررزؼهى )ػهررٗ عررج

انزؼررررررررررربَٔٙ، ٔانزٕعٛرررررررررررّ 

  أؽٛبًَب –ٚغزخذو- 

نزغًٛغ  ؛يخزهفخ غشائ 

 .انطالة

  ٚغٛش انًًبسعبد

انزؼهًٛٛخ فٙ ثؼط 

 .األؽٛبٌ

 ٚعررجػ يؼررذل انزررذسٚظ، 

 ًِّغ فٙ انًقبو  - ٚ غ

 ؛انطالة –األٔل 

ؽغت طانقذسحط 

غشٚقخ  )ٚغزخذو

ٔاؽذح فقػ نزغًٛغ 

 .انطالة(

  فٙ انًقبو  -ٚؼزًذ
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 أعبط طٕسي ًٛضي انًغبل

، ٔانزؼهى انقربئى ػهرٗ انًجبشش

، االعزقصرربءانًشررشٔػبد، ٔ

 .( ٔانًُبقشخ

 ؛ٚعجػ يؼذل انزذسٚظ، 

ٔٚؼٛذ انزذسٚظ ؽغت 

 .انؾبعخ

 ٕٚفش نهطالة فشًصب يزؼذدح، 

ًبسعخ انًٓبساد ٔيزُٕػخ نً

فٙ  ٛم انًضبل:)ػهٗ عج

ٔانٕاعجبد  انصف،

 .(انًُضنٛخ

ٔٚؼٛرررررذ انزرررررذسٚظ فرررررٙ 

 .ثؼط األؽٛبٌ

  ٚرررررٕفش نهطرررررالة ثؼرررررط

نًًبسعررررررررخ  ؛انفررررررررشل

 .انًٓبساد

ػهٗ  -األٔل 

انًؾبظشح / انزذسٚظ 

انًجبشش )ال ٚغٛش 

  .انًًبسعبد انزؼهًٛٛخ(

  ال ٚؼذل يؼذل انزذسٚظ

 ٔ/ أٔ ٚؼٛذ انزذسٚظ.

  فٙ  -ٕٚفش انًٓبسح

 -انًقبو األٔل

انٕاعجبد  ٔرًشُٚبد

نًًبسعخ  ؛انًُضنٛخ

 .انًٓبساد

 .انًخشعبد

 ثبعزًشاس – ٚغزخذو- 

يغًٕػخ يٍ انزقًٛٛبد 

 .ٔانخزبيٛخ ،انزكُٕٚٛخ

 ثبعزًشاس – ٚغزخذو- 

يغًٕػخ يٍ انزقًٛٛبد غٛش 

 .ٔانشعًٛخ ،انشعًٛخ

  ٚغزخذو يغًٕػخ يزُٕػخ

رٛغٛبد انزقٛٛى يٍ اعزشا

)ػهٗ عجٛم انًضبل: 

، اخزجبساد انقهى / انٕس 

  .ٔرقٛٛى األداء(

  ٗٚؼزًذ رقٛٛى انطالة ػه

 .انًؼبٚٛش

  ٕٚفش نهطالة فشًصب يزؼذدح

إلرٓبس يب  ؛ثبعزًشاس

نٓى ثؼط ٕٔٚفش  ،ٚؼشفَّٕ

 .انخٛبساد

  رقًٛٛبد  -ثبعزًشاس –ٚزٛؼ

نزؼضٚض ئرقبٌ  ؛يغزًشح

 .انطالة

  ٚغرررزخذو رقًٛٛررربد أكضرررش

رهخًٛصرررب يرررٍ انزقًٛٛررربد 

 .انزكُٕٚٛخ

  أؽٛبًَررررررررب  -ٚغررررررررزخذو-

يغًٕػخ يرٍ انزقًٛٛربد 

 ،غٛررررررررررررش انشعررررررررررررًٛخ

 .ٔانشعًٛخ

 اعزشارٛغٛبد  ُٕٚع

 انزقٛٛى أؽٛبًَب.

  ٗٚؼزًذ رقٛٛى انطبنت ػه

ٔيؼبٚٛش أخشٖ  ،انًؼبٚٛش

أٔ  ،انغٓررررررررررذ :)يضررررررررررم

 .انغهٕا(

  ٚغررررًؼ / ٚررررٕفش أؽٛبًَررررب

 ؛رقًٛٛرررررررربد يغررررررررزًشح

 .نزؼضٚض ئرقبٌ انطبنت

  ٚغزخذو انزقًٛٛبد

 .بؽصشًّٚ انزهخٛصٛخ 

  ٚغزخذو انزقًٛٛبد

، أٔ غٛش انشعًٛخ

انشعًٛخ ػهٗ ٔعّ 

 .انؾصش

  ٚؼزًذ رقٛٛى انطبنت- 

ػهٗ  -ئنٗ ؽذ كجٛش

يؼبٚٛش أخشٖ غٛش 

، : انغٓذانًؼبٚٛش )يضم

 .، انغهٕا(انزذقٛ 

  نٛظ يشرجطًب انزقٛٛى- 

 -ثشكم ٔاظؼ 

  .ثبنًؼبٚٛش

  فٙ انًقبو  -ٚغزخذو

شكالً ٔاؽًذا  -األٔل 

ٍ أشكبل انزقٛٛى ي

/ )اخزجبساد انقهى 

اخزجبساد  -انٕس 

نًفٕٓو / يٓبسح يشح 

ٔاؽذح )ال رغًؼ / 

ب يغزًًشا( ًً  .رقذو رقٛٛ

 وبخاصػػػة هعمهػػػو –الهعمهػػػيف  وقػػػد وجػػػً عػػػدد قميػػػؿ هػػػف الدراسػػػات العىايػػػة لتػػػدريب
التعمػػػيـ عمػػػِ اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات  - فوأثىػػػاء الخدهػػػة، والطػػػالب الهعمهػػػفػػػي  الرياضػػػيات
( ، ودراسػػػػػة 1003) Dacey&Gartlandدراسػػػػػة  :وهػػػػػف بػػػػػيف ٌػػػػػذي الدراسػػػػػات ؛الهتهػػػػػايز

Gentry&Sallie&Sandders (1029 التِ أثبتػت فاعميػة اسػتخداـ )فػِ  التعمػيـ الهتهػايز
 ،ؽ تهييػػػز األٌػػػداؼائػػػطر  :هثػػػؿ ؛تىهيػػػة الهٍػػػارات الهٍىيػػػة لػػػدى هعمهػػػِ الهرحمػػػة االبتدائيػػػة

ودراسػة  اضػيات.التهػايز فػِ تػدريس الريحتِ يتهكىوا هف اسػتخداـ  ؛ؽ التقييـائوطر  ،والهحتوى
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Jackson (1029 التِ ٌدفت إلِ تعرؼ فاعمية برىاهج تىهيػة هٍىيػة فػِ تطػوير سػموكيات )
ػوبيف فػِ الهرحمػة اإلبتدائيػة. فضػاًل  التعمػيـ الهتهػايزالهعمهيف ىحو استخداـ  هػع التالهيػذ الهٌو

تعػػرؼ أثػػر برىػػاهج قػػائـ عمػػِ إلػػِ ( التػػِ ٌػػدفت ـ1022عػػف دراسػػة ريػػـ أحهػػد عبػػد العظػػيـ )
لدى الطالبات هعمهػات المغػة العربيػة  التعميـ الهتهايزتىهية الوعِ بفي ىظرية الهروىة الهعرفية 

 هىخفضات الفاعمية الذاتية لمتدريس.
( دراسػػة ٌػػدفت إلػػِ تعػػرؼ ـ1022وفػػِ ٌػػذا الصػػدد أجػػرت سػػارة بىػػت بػػدر العتيبػػِ )

التعمػيـ لػتعمـ الػذاتِ فػِ تىهيػة الػوعِ باسػتراتيجيات فاعمية استخداـ برىاهج تدريبِ قائـ عمِ ا
 تدريس العمـو بالجاهعات. ائؽ لدى أعضاء ٌيئة تدريس الهىاٌج وطر  الهتهايز

فػػػِ التػػػدريس  التعمػػػيـ الهتهػػػايزع ىيػػػت دراسػػػات أخػػػرى باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات  بيىهػػػا
باسػتخداـ هجهوعػة ىيػت التِ ع  ( ـ1029دراسة خالد خهيس السر ) :وهىٍا ؛لمطالب الهعمهيف
ػػا  ،التعمػػيـ الهتهػػايزهػػف اسػػتراتيجيات  والهعتقػػدات ىحػػو تعمػػيـ  ،القػػرار التدريسػػِ فػػيوتعػػرؼ أثٌر

 ؛وتعمهٍا فػِ ضػوء ىظريػات الػتعمـ لػدى طالبػات الرياضػيات بجاهعػة األقصػِ بغػزة ،الرياضيات
 (ـ1022ؽ تػػدريس الرياضػػيات. وكػػاف لدراسػػة اىتصػػار حهػػد عبػػد العزيػػز )ائػػعبػػر هسػػاؽ طر 

فػِ زيػادة  التعمػيـ الهتهػايز؛ حيث سػعت إلػِ تعػرؼ أثػر برىػاهج تعمهػِ قػائـ عمػِ ىفسً الٍدؼ
التحصػػيؿ العمهػػِ لطالبػػات برىػػاهج هعمهػػة الصػػفوؼ األوليػػة فػػِ جاهعػػة األهيػػرة ىػػورة بىػػت عبػػد 

 الرحهف. 
هجهوعة غير قميمة هف الدراسات بتعرؼ وجٍات ىظر الهعمهيف  ىحو  يتكها ع ى

 Millikanدراسة  :؛ وهف بيىٍافِ الصفوؼ الدراسية الهختمفة الهتهايز التعميـاستخداـ 
 في التعميـ الهتهايزرؤى هعمهِ الرياضيات ىحو استخداـ ( التِ ٌدفت إلِ تعرؼ 1021)

( التِ ٌدفت إلِ تعرؼ هعتقدات 1021) Tunaruودراسة ، تحصيؿ التالهيذ فِ الرياضيات
هع الطالب  التعميـ الهتهايزىحو استخداـ واتجاٌاتٍـ  ،هعمهِ الرياضيات بالهرحمة الثاىوية

كها ٌدفت إلِ تعرؼ كيؼ يتـ التطوير  ،لٍـ لغة أجىبية بالىسبة الذيف ت عد المغة اإلىجميزية
لِ أى هدى يستخدـ هعمه ،الهٍىِ لٍؤالء الهعمهيف هع ٌؤالء  التعميـ الهتهايزالرياضيات  ووا 

 الطالب.
والهؤسسية  ،د ٌدفت إلِ تعرؼ العواهؿ الشخصيةفق ؛Abbati (1021)أها دراسة 

، صفوؼ الرياضيات بالهرحمة االبتدائيةفِ  التعميـ الهتهايزالتِ تسٍـ فِ استخداـ الهعمهيف 
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( بتعرؼ رؤى هعمهِ الرياضيات فِ الهرحمة الهتوسطة 1029) Murryكها ع ىيت دراسة 
 عمِـ المغة اإلىجميزية لغة أجىبية، هع الطالب الذيف ت عد لٍ التعميـ الهتهايزىحو استخداـ 

فِ الهرحمة  التعميـ الهتهايز( خبرات الهعمهيف فِ 1029) Thomasحيف استقصت دراسة 
لِ أى هدى يستخدهاال  ،العقبات وتحديد ،فِ ٌذي الهرحمة التعميـ الهتهايزوف بتدائية وا 

 والتحديات التِ تواجٍٍـ. 
رؤى هعمهِ الهرحمة  ( عىاية ىحو تقص1029ِ) Robinsonووجٍت دراسة 

Avery (1029 )حيف ركزت دراسة  عمِ، إيايوهدى تبىيٍـ  ،التعميـ الهتهايزبتدائية عف اال
فِ تدريسٍـ، أها  التعميـ الهتهايزبتدائية فِ توظيؼ استعداد هعمهِ الهرحمة اال عمِ تعرؼ
التعميـ يف حوؿ استخداـ فقد ع ىيت بتحميؿ رؤى الهعمه ؛Charles (1029)دراسة 
ـ.  فيوهدى تأثيري  ،الهتهايز تحصيؿ تالهيذٌـ فِ الصؼ الثالث االبتدائِ هف وجٍة ىظٌر

 التعميـ الهتهايز( بتحميؿ خبرات الهعمهيف فِ توظيؼ 1022) Hallدراسة  عىيتحيف  عمِ
ت إلِ ( التِ ٌدف1029) Paone، فضاًل عف دراسة الرابع االبتدائييفو  ،الثالث بالصفيف:

 وتعرؼ الصفوؼ،فِ  التعميـ الهتهايزتعرؼ رؤى هعمهِ الهرحمة الهتوسطة ىحو استخداـ 
 الهعوقات التِ تواجٍٍـ فِ الصفوؼ هف السادس إلِ الثاهف.

تعرؼ هعوقات عىاية إلِ ( ـ1022دراسة ٌىوؼ بٍياف هحهد الحارثِ )وقد وجٍت 
وبيف ،لمطالب فِ الهدارس الهتوسطة التعميـ الهتهايزاستخداـ استراتيجيات   ،والثاىوية لمهٌو
وبات بهديىة جدة  Simmonsهف وجٍة ىظر الهعمهيف والهعمهات، كها وجٍت دراسة  والهٌو

( عىاية إلِ تعرؼ هىظورات هعمهِ المغة اإلىجميزية بالصؼ الثاىِ حوؿ استخداـ 1022)
وكذا  ،هىظورات بخبراتٍـ فِ التدريسا ٌدفت إلِ تعرؼ هدى تأثر تمؾ الهك ،التعميـ الهتهايز

 (ـ1023هحهد الشهراىِ ) دراسة عمِ صالحلتىهية الهٍىية التِ حصموا عميٍا، فضاًل عف ا
استراتيجية التعميـ الهتهايز هف وجٍة واقع استخداـ هعمهِ الرياضيات  بدراسة التِ ع ىيت

ـ بهكتب تعميـ العرضية الجىوبية ع ىيت  التِWilliams (1023 )دراسة  ، وكذا ىظٌر
 والهستىد إلِ الهعايير. ،التعميـ الهتهايزولياتٍـ ىحو ؤ بتعرؼ رؤى الهعمهيف عف هس

ة لبراهج التىهية الهٍىية لهعمهِ دوي ظٍر تحميؿ الدراسات السابقة توجيً عىاية هحدو 
ٌذي  واقتصار توجيً العىاية هع ،وكذا الطالب هعمهِ الرياضيات ،أثىاء الخدهةفي الرياضيات 

الرياضيات  صفوؼفِ  لتعميـ الهتهايزاوواقع استخداهٍا  ،وخبراتٍا ،العيىة عمِ تعرؼ رؤاٌا
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هف توفير برىاهج  ؛البحث الحاضرإجراء األهر الذى يعكس أٌهية  ؛بالهراحؿ الدراسية الهختمفة
وكيؼ يهكف توظيؼ  ،التعميـ الهتهايزلتىهية وعيٍـ ب ؛تىهية هٍىية لمطالب هعمهِ الرياضيات

 الرياضيات.  صفوؼاستراتيجياتً الهختمفة  فِ 
 :: تكييف مياٍج الزياضياتالجاىىاحملور 

 :وأٍنيتُ ،أواًل: مفَوو تكييف امليَج

 ،الوظيفة األساسية لمهىاٌج الدراسية فِ تىهية وعِ هعرفة الطالبتتهحور  
الهعرفية،  الذٌىيةواستعداداتٍـ في الهجاالت  ،واتجاٌاتٍـ ضهف إطار قدراتٍـ ،وهٍاراتٍـ

 االرتقاءقادريف عمِ الهشاركة في  فوهف ثـ يصيرو ؛الجسهية، والىفسية، واالجتهاعيةو 
  .الهجتهعب

توقعات التي يرسهٍا لمهتعمهيف، بتحميؿ قضايا الهىٍج، وال عىاية خاصةويتطمب ذلؾ 
 .يسهح بتمبية االحتياجات التعميهية لمفئات الهختمفة هف الطالب ،تكييؼ الهىٍج عمِ ىحوو 

تكييؼ الهىٍج؛ حيث أوضح ( هفٍـو 1024) Basilicato وفِ ٌذا الصدد طرح
وتسهِ ٌذي  ،ها توفري األىظهة الهدرسية هف هىاٌج ه عدلة و/ أو هداخؿ تعميهية :ٌو أىً

أو التعميهية التِ  ،يةهاإلعاقة الجسهات؛ لهساعدة الطالب ذوى واءالتغييرات تعديالت، وه
كها أوضح أف ، تجعؿ هف الصعب عميٍـ التعمـ عبر األساليب التقميدية لمتعمـ عمِ الىجاح

، وحجـ عبء تعديؿ الهىٍج ٌو التغييرات فِ الهىاٌج الدراسية الفردية التِ تقمؿ هف صعوبة
: واءهة الهىٍجي قصد بهها يتوقع هف الطالب تعمهً، و ؛ فٍِ تغيير فيعمِ الطالبالعهؿ 
فٍِ  ؛هواكبة حجـ العهؿ القياسِ ههاثمة بأقراىٍـ فيوالتقىيات التِ تساعد الطالب  ،األدوات

 تغيير فِ كيؼ يتعمـ الطالب.
 ،ويىطوى هصطمح تكييؼ الهىٍج عمِ إيجاد عهمية تفاعؿ ديىاهيكِ بيف الهعمـ

جراءات التدريس؛والهوضوع ،والطالب هثمة فِ الهىاٌج بعة عواهؿ؛ هأر إذ يرتكز عمِ  ، وا 
ابات التالهيذ، وكيفية اإلعداد )أيف؟ وهتِ؟ ؽ التدريس، واستجائالدراسية وكيفية تكييفٍا، وطر 

والتقييـ  ،وتقىيات التدريس ،، وقد يتضهف التكييؼ إدخاؿ تعديالت عمِ بيئة الصؼوهع هف؟(
(Otukile, Mangope & Kuyini,2016) . 

ركز الوطىِ لمهواد التعميهية التِ يسٍؿ الوصوؿ إليٍا  وفِ ٌذا الصدد أشار اله
National Center on Accessible Educational Materials   (1029 ) ِأف إل
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والهرحمة  ،والهحتوى ،حسب الهادة العمهية، تختمؼ وقوالب عديدة ،التكييؼ يأخذ أشكاالً 
واإلجراءات الهختمفة  ،ؽائوالطر  ،هجهوعة هف األساليب :أىًبالدراسية، وهف الههكف تعريفً 

ا؛التِ  الٍدؼ  ويتهثؿاستراتيجيات التدريس، والهحتوى التعميهِ،  هتضهىةً  يجرى أداٌؤ
وتسٍـ فِ سد احتياجات  ،بالصبغة الفردية التِ تتهاشِ ههيزًاجعؿ التعميـ  في هىً رئيسال

هجهوعة هف ، وفِ ٌذا الصدد ىجد  (king-sears,2001)أو هجهوعة هف الطالب ،طالب
لتبديؿ، والتحسيف، والتيسير، او التغيير،  :هثؿ  ؛الهفاٌيـ ذات الصمة بتكييؼ الهىٍج

 هة.والهواء
التِ يهكف أف تعزز هشػاركة التالهيػذ فػِ  هف استراتيجيات التعميـوي عد تكييؼ الهىٍج 

سػتجابتً التمهيػذ وا وكيفية هشاركة ،الهحتوى وتقديـ ،هف خالؿ طريقة العرض ؛الهىاٌج العاهة
إعطػػاء  :هثػػؿ ؛هحتػػوى الهػػىٍجاتبػػاع أسػػاليب هعيىػػة دوف تغييػػر حيػػث يتطمػػب هػػف الهعمػػـ  لػػً؛

فضػاًل ، إجابتً شػفٍيًّاـ التمهيذ الذى يواجً صعوبة فِ الكتابة دأقصر، أو أف يق هٍهاتالتمهيذ 
لتعزيػز الهشػاركة  ؛وهف ثـ قد يحقؽ الهعمهوف هروىة فػِ تكييػؼ الهىػاٌج ؛توظيؼ التقىية عف

 وهالئهة لكؿ تمهيذ. ،هتىوعة ؛ باستخداـ استراتيجيات تدريسالفعالة
(Lee, Wehmeyer,Soukup & Palmer,2010; Apitz, Ruppar, 
Roessler & Pickett,2017; Soukup, Wehmeyer, Bashinski& 
Bovaird,2007; Moores,2019; Wehmeyer, Lattin,  Lapp-Rincker & 

Agran,2003). 
 ,Priestleyالدراسػػية )الهىػاٌج تكييػؼ الهعمهػػيف أٌهيػػة  الدراسػػات الحديثػة  تؤكػدو 

يػزداد ىجػاح الهدرسػة  -الثقافية الهختمفػة الطالب خبرات وفؽ  – يفعموف ذلؾفعىدها  ؛(2010
(Sahasewiyon,2004كهػػػػا أف هراعػػػػاة اٌتهاهػػػػات .) تٍـ ، وثقػػػػافتٍـ ، ا، وخمفيػػػػالطػػػػالب

 ؛ وهػف ثػـبالهدرسػة ، ويزيػد هػف تعمهٍػـ عىايتٍـحسف الهىاٌج، ي   وقصص حياتٍـ عىد تطوير
لتحقيػػؽ ٌػػدفيف: احتػػراـ تىػػوع  ؛اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تكييػػؼ الهىػػاٌج أهػػر هٍػػـ بشػػكؿ خػػاصف

وتعزيز ىجػاح الهدرسػة ،  Yamauchi,2003; Kalbach & Forester,2006)الطالب )
(Sealey & Noyes,2010   ؛Braund & Reiss,2006 .) 

ػػا، وهفٍوًهػػا لمطػػالب؛فهػػف أجػػؿ أف يكػػوف الهػػىٍج  يجػػب أف يأخػػذ فػػي الحسػػاب  هٍهًّ
فػي  -بىشػاط  -، ويجػب أف يشػارؾ الطػالب (Cook-Sather,2006وحياتٍـ ) ،اٌتهاهاتٍـ



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 322 - 

ويصػػموف  ،سػػيفٍهوف هػػا يتعمهوىػػً -بػػذلؾ  –ألىٍػػـ  ؛(Souto-Manning,2008تعمهٍػػـ )
 & Hartnell-Young & Vetere,2008; Goodson)إلػػػِ ىتػػػائج أفضػػػؿ 

Crick;2009)، هختمػؼ لتواصػؿ هػع أٌهية تكييػؼ الهػىٍج فػِ ا -أيًضا  - وكشفت األبحاث
 ;Gillespie,2002; Yamauchi,2003)وتحفيػزًا  ،وجعػؿ الػدروس أكثػر إثػارة ،الطػالب

King, et. al.,2007)ؼ الهىاٌج.يتكيعمِ  قدرةالعمِ ٌذا د ، ويعته 
عداًدا  ،وقتًاؼ الهىاٌج يهبادرات تكي وتتطمب عػادة التفكيػر فػي الههارسػات وا  ، شػاهالً وا 

ط الهسػتهر ، والضػغهىػاٌج الدراسػيةلمكاهػؿ التحقيػؽ التػزاـ ال ويع ػد ،تخطيط الػدروسو التربوية، 
عهميػػة ا قػػد تكػػوف لػػذ ؛الهىػػاٌج الدراسػػيةؼ يػػتكيل يًّػػاحقيق اهىافًسػػ لموصػػوؿ إلػػِ ىتػػائج أفضػػؿ؛

الهسػػؤوليف عػػف تحقيػػؽ و  ،فئيسػػيالفػػاعميف الر  بوصػػفٍـ ؛لهعمهػػيفعمػػِ ا صػػعبة تكييػػؼ الهػػىٍج
وأسػػػػػاليب  ،هػػػػػداخؿخاصػػػػػة عىػػػػػدها تتطمػػػػػب  ، وتكييفٍػػػػػا؛التػػػػػوازف بػػػػػيف الهىػػػػػاٌج الوطىيػػػػػة

 . (Davies,2006;Choppin,2009)جديدة
 :عياصز تكييف امليَج: ثاىًيا

ػِ هجهوعػة هػف التغيػرات التػِ  ؛فِ تحديد عىاصر تكييػؼ الهػىٍج اتفؽ هعظـ الباحثيف ٌو
 ؛ تبًعػػاحيػػث يختػػار الهعمػػـ هػػف ٌػػذي التكييفػػات ؛عىػػد االختيػػار هىٍػػا الحسػػابيهكػػف أخػػذٌا فػػِ 

بٍػػذي العىاصػػر أىٍػػا  ، ولػػيس الهقصػػودالػػدرس، وهحتػػواي الحتياجػػات الطػػالب الفرديػػة، وأٌػػداؼ
لتػػوفير فػػرص  ؛ولكػػف يهكػػف لمهعمهػػيف زيادتٍػػا، واإلضػػافة إليٍػػا ؛جهيػػع التكييفػػاتقائهػػة شػػاهمة 

 ,Deschenes :كهػػا ذكػر كػػؿ هػػف –ٌػذي العىاصػػر وتتهثػػؿ  ؛تعميهيػة هفيػػدة لجهيػع الطػػالب
Ebeling & Sprague,(1994); Johnson (2004); Basham&Marino 

شػػػاـ عبػػػد الىبػػػِ، و  (2013) ؛ هاجػػػد عبػػػد الػػػرحهف السػػػػالـ (ـ1024) ىجػػػالء الىحػػػاس، ٌو
 :فيها يأتي -(، ـ1029)

ا  ،تكييؼ عدد األٌداؼ التعميهية :الكهية: وتعىِ - والهٍارات التِ هف الهتوقع إىجاٌز
هف الهٍارات فِ يـو واحد،  اهعيىً  افبداًل هف أف يتقف الطالب عددً  ؛بؿ الطالبهف ق  

 وفِ هواقؼ تعميهية هختمفة. ،وزع عمِ عدة أياـت  
إلػػِ  ؛ اسػػتىاًداالتعميهيػػة الهٍهػػاتهخصػػص إلىجػػاز تكييػػؼ الوقػػت ال :ويعىػػِ الوقػػت: -

 لفٍـ الهحتوى التعميهِ. ؛ بحيث ي تاح وقت كاؼٍ احتياجات الطالب
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سػواء  ؛وهقػدار الهسػاعدة التػِ يحتاجٍػا الطػالب ،زيػادة حجػـ :هستوى الدعـ: ويعىػِ -
 أـ جهاعِ. ،بشكؿ فردىأكاف ذلؾ 

ع االحتياجػات لكػِ تتىاسػب هػ ؛ؽ التػدريس الهتبعػةائطر طريقة التدريس: وتعىِ تىويع  -
 طالب.الفردية لم

 الهقدهػػػػةأو ىػػػػوع الهشػػػػكالت  ،تىويػػػػع هسػػػػتوى صػػػػعوبة الهٍػػػػارة :الصػػػػعوبة: ويعىػػػػِ -
 لمهتعمهيف.

ؽ تقيػػيـ ائػػطر  ت ىػػو عبحيػػث  ؛الهخرجػػات: تكييػػؼ طريقػػة التعبيػػر عػػف هػػدى فٍػػـ الطػػالب -
 عمِ طريقة تقييـ واحدة لمجهيع. فال ي عته د ؛التالهيذ

تتػػيح  ،حيػػث يتوجػػب إيجػػاد بيئػػة تعميهيػػة تكييػػؼ الهشػػاركة؛ :درجػػة الهشػػاركة: وتعىػػِ -
 وتبادؿ الهعموهات والخبرات هع بعضٍـ. ،لجهيع الطالب الهشاركة

بىػػاًء  ؛وضػػع أٌػػداؼ تعميهيػػة بديمػػة عىػػد الحاجػػة :األٌػػداؼ التعميهيػػة البديمػػة: وتعىػػِ -
 ،بحيث تتيح لمطػالب فػرص تعمػـ هختمفػة؛ والهتبايىة ،ب الهختمفةعمِ هستويات الطال

 تتىاسب هع قدراتٍـ الهختمفة.
شػػتقة هػػف هة هػػواد تعميهيػػة بديمػػ يشػػهؿالهػػىٍج الػػذى  :الهػػىٍج البػػديؿ: ويقصػػد بػػً -

يتىاسػب هػع  ،ولكف بأٌداؼ تعميهية أقؿ، وهحتوى تعميهِالهحتوى التعميهِ األساس؛ 
 قدرات الطالب الهختمفة.

 :: مشتويات تكييف امليَجلًجاثا

وفػػؽ  ؛التػػدرج فيٍػػا يجػػرى ،( أربعػػة هسػػتويات لتكييػػؼ الهػػىٍج1002) king-searsاقتػػرح 
 وتتهثؿ فِ: ؛احتياجات الطالب

 :Accommodationهة ءالهواالهستوى األوؿ : -
ولكػف االخػتالؼ يكهػف  ؛لمطػالبىفسػً والهحتػوى التعميهػِ ىفسٍا، األٌداؼ  تقد ـوفيً 

 ،؛ حيػػث تبػػرز أٌهيػػة االسػػتراتيجيات الهتىوعػػةفػػِ طريقػػة تقػػديـ الهعموهػػات لمطػػالب
 فِ ٌذا الجاىب. اكبيرً  ادورً  تؤديوالتقىية الهساعدة التِ  ،ؽ التدريس الهختمفةائوطر 

 :Adaptationالتكييؼ الهستوى الثاىِ : -
ىا يتـ اإلبقاء عمػِ الهحتػوى  ولكػف التكييػؼ فػِ  ؛تغييػر وال ،بػدوف أى تعػديؿىفسػً ٌو

 ؛وكػػذا األٌػػداؼ الهرجػػو تحقيقٍػػا هػػف قبػػؿ الطالػػبواسػػتراتيجياتً،  ،أسػػاليب التػػدريس
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أداء الطالػػب فػػِ األٌػػداؼ  ي قػػي ـتكييػػؼ بسػػيط فػػِ الهخرجػػات؛ حيػػث يحػػدث وهػػف ثػػـ 
 الهقد هة لً.

   Paralle Curriculumالهىٍج الهوازى الهستوى الثالث:  -
راتيجيات التػػػدريس، فضػػػاًل عػػػف تكييػػػؼ أكبػػػر فػػػِ األٌػػػداؼ تكييػػػؼ اسػػػت :ويتضػػػهف
لمدرس، هػع هالحظػة عػدـ  الهوضوعةتكييؼ أكبر فِ األٌداؼ  يحدثحيث  ؛التعميهية
 لهحتوى.با -بأى شكؿ هف األشكاؿ  -الهساس 

 : Overlapping Curriculum: الهىٍج الهتداخؿ/ الهركبالرابعالهستوى  -
والػػػذى  ا؛ويكػػوف الهحتػػوى هختمًفػػ ،التعميهيػػةٌػػػداؼ يحػػدث تكييػػؼ شػػاهؿ لألوفيػػً  

سػػتخدـ هػػع الطػػالب ذوى اإلعاقػػة الشػػديدة الهٍػػارات الحياتيػػة، وي -عػػادة  - يتضػػهف
 ،ؽ التػدريسائػتعديؿ طر  يجرىالتِ تهىعٍـ هف االستفادة هف الهحتوى التعميهِ، كها 

 وهخرجات التعمـ.واستراتيجياتً، 
   :هستويات تكييؼ الهىٍج (9جدوؿ )الويوضح 

 (: 5عذٔل )

 :(king-sears,2001)يغزٕٚبد ركٛٛف انًُٓظ 

 انًؾزٕٖ األْذاف انزؼهًٛٛخ  َٕع انزكٛٛف
اعزشارٛغٛبد 

 انزذسٚظ
 انًخشعبد

Accommodation 
يًبصهخ نًُٓظ 

 .انزؼهٛى انؼبو

يًبصم نًُٓظ 

 .انزؼهٛى انؼبو
 .ركٛٛف

يًبصم نًُٓظ 

 .انزؼهٛى انؼبو

Adaptation ركٛٛف غفٛف. 
نًُٓظ  يًبصم

 .انزؼهٛى انؼبو
 .ركٛٛف غفٛف .ركٛٛف

Paralle Curriculum ركٛٛف كجٛش. 
يًبصم نًُٓظ 

 .انزؼهٛى انؼبو
 .ركٛٛف كجٛش .ركٛٛف

Overlapping 

Curriculum 
 .ركٛٛف شبيم .ركٛٛف فشدٖ .يخزهف .ركٛٛف شبيم

( إلػػِ أف هسػػتويات 1009) .Pichla & et.al :وفػػِ ٌػػذا الصػػدد أشػػار كػػؿ هػػف
ا  تبًعا ؛هستويات ةتكييؼ الهىٍج تىقسـ إلِ خهس فػي كها ٌو هوضػح  ؛الهىٍج العاـ فيلتأثيٌر

 (:9جدوؿ )ال
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 (: 6عذٔل )

 :((Pichla & et.al.,2006يغزٕٚبد ركٛٛف انًُٓظ 
 يؼٛبس انصف انًًٓبدْٛكم  انًغزٕٖ

انًغزٕٖ صفش: ثذٌٔ 
 .رغٛٛش

 انًًٓبد َفغٓب. ٚإدٌٔعًٛغ انطالة 
فٓٗ  ؛ثذٌٔ رغٛٛش فٗ يؼٛبس انصف

 نهطالة كهٓى.َفغٓب 
: انؾذ األدَٗ 1انًغزٕٖ 

 فٙ انصفيٍ انزغٛٛشاد 
 .انذساعٗ

 ٚإدٌٔ انًًٓبد َفغٓب؛عًٛغ انطالة 
، ثبعزضُبء انؾصٕل ػهٗ ثؼط انذػى

 أٔ انزؼضٚض. ،ظبفٗاإل

فٓٗ  ؛ثذٌٔ رغٛٛش فٗ يؼٛبس انصف
 نهطالة كهٓى.َفغٓب 

فٙ : رغٛٛشاد 2غزٕٖ انً
 .انذساعٗ انصف

انًؾزٕٖ األعبط عًٛغ انطالة ٚزؼهًٌٕ 
 ،يب ػذا رغٛٛشاد فٗ كٛفٛخ رؼهًٓب َفغّ؛

 أٔ اخزجبسْب.

يؼٛبس انصف سثًب ٚكٌٕ فّٛ رغٛٛش 
 ثغٛػ.

: ثؼط 3انًغزٕٖ 
 .نًُٓظفٙ اانزغٛٛشاد 

أٔ  صغٛشح، ٚإدٌٔ يًٓبدثؼط انطالة 
 ٔنكٍ ػهٗ يغزٕٖ أقم. ؛يزشبثٓخ

ًً ي  بؼٛبس انصف سثًب ٚكٌٕ قبئ
ٔانًشبسكخ  ،ػهٗ األْذاف انفشدٚخ
 انصفٛخ.

: رغٛٛشاد كجٛشح 4انًغزٕٖ 
 .فٗ انًُٓظ

يزشبثٓخ يٍ انًُٓظ  أعضاءً ٚإد٘ انطالة 
 انؼبو.

يؼٛبس انصف قبئى ػهٗ األْذاف 
 ٔانًشبسكخ انصفٛخ. ،انفشدٚخ

: رغٛٛشاد كجٛشح 5انًغزٕٖ 
 .فٗ انًُٓظ

ثذٚهخ يزؼهقخ ثبنًُٓظ  أَشطخٚإد٘ انطالة 
 انؼبو.

يؼٛبس انصف قبئى ػهٗ األْذاف 
 ٔانًشبسكخ انصفٛخ. ،انفشدٚخ

 :التعليه املتنايزو ،تكييف مياٍج الزياضيات: رابًعا

 ،فػػِ شػػكؿ هقػػاييس هتصػػمة ا( ىهوذًجػػ2333  :223-214) Tomlinsonطرحػػت 
لمهعمهػػيف، وهطػػوري الهىػػاٌج؛ وبخاصػػة هعمهػػو الرياضػػيات االسػػتعاىة  -هػػف خاللػػً  – يهكػػف

لمتالهيػذ ذوى القػدرات  التعمػيـ الهتهػايزتحقيػؽ التِ تسٍـ فِ  تكييؼ الهىٍجبأفكار عف أشكاؿ 
مطػػالب الػػذيف لبالىسػػبة  حيػػث يهكػػف ؛(الفػػائقيف -فيعػػاديال -تعمـالػػذوى صػػعوبات الهتىوعػػة )

هٍهػػات أساسػػية لٍػػـ، يصػػهـ الهعمػػـ أف هٍػػارة هعيىػػة؛  أو ،يواجٍػػوف صػػعوبات فػػِ تعمػػـ فكػػرة
الذٌىيػػة الضػػرورية؛  الػػروابطأو  ،ف الػػذيف يهكػػىٍـ عهػػؿ التطبيقػػاتيوبالىسػػبة لمطػػالب العػػادي
: الخبػػرات الهألوفػػة لٍػػـ، وكػػذلؾ أى ؛أو األهثمػػة الصػػفية ،أهثمػػة الهقػػررفيكػػوف ذلػػؾ هػػف خػػالؿ 

والهٍػارات بطريقػة تحويميػة  ،الػذيف لػديٍـ القػدرة عمػِ تطبيػؽ األفكػار الفػائقيفلمطػالب بالىسبة 
 ( ٌذا الىهوذج:9جدوؿ )الأو بعيدة عف الخبرة الشخصية، ويعرض  ،بعيدة عف أهثمة الهقرر
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  :(7عذٔل )

 :انزؼهٛى انًزًبٚضٔ ،ًَٕرط ركٛٛف انًُٓظ

 أشكبل ركٛٛف انًُبْظ انًًٓخ أشكبل ركٛٛف انًُبْظ انًًٓخ

 .أعبعٛخ

 أٔ ، رطجٛقرربد قشٚجررخ يررٍ انًقررشس

 انخجشح.

 ٔانًٓررررربسح ئنرررررٗ  ،َقرررررم انفكرررررشح

 .أٔ يأنٕفخ ،يٕاقف يشبثٓخ

 أٔ انًٓرررربسح  ،اعررررزخذاو انفكررررشح

 .األعبعٛخ ٔؽذْب

 رغٛٛررررشاد أقررررم فررررٗ انًٓرررربساد، 

   .ٔاألفكبس

 .رؾٕٚهٛخ

 أٔ انخجشح ،ثؼٛذح ػٍ انًقشس. 

 أٔ انًٓرربسح ئنررٗ  ،رُقررم انفكررشح

أٔ غٛررش  ،يٕقررف غٛررش يررأنٕف

 .يزٕقغ

  ٗيضٚرررررذ يرررررٍ انزغٛٛرررررشاد فررررر

 .ٔاألفكبس ،انًٓبساد

 ٔانًٓررربساد  ،اعرررزخذاو انفكرررشح

نكررررٍ ػهررررٗ َؾررررٕ  ؛األعبعررررٛخ

 ٚزغبٔصْب.

----------------رطجٛقبد -يٕاد -أفكبس-يؼهٕيبد-----------------------     

 .يهًٕعخ

 يهًٕعخ. 

 انًؼبنغخ انًبدٚخ. 

 ٔانزٕظٛؼ ،انشعى. 

 ح.يغشد

 غٛش يهًٕعخ، ٔسيضٚخ. 

 ال ٔ ،ال رزعررررررررررًٍ انؼررررررررررشض

 .انزٕظٛؼ

  رُْٛخ.رؾزبط يؼبنغخ 

 رغزُذ ئنٗ فكشح. 

----------------------يٕاد -رطجٛقبد  -أفكبس-رًضٛالد------------------     

 .ثغٛطخ

 ٔانًٓرررربساد  ،رغررررزخذو األفكرررربس

 انزٗ رى رؼهًٓب.

  ٍرؼًرررررم ػهرررررٗ ػرررررذد قهٛرررررم يررررر

 .انًغشداد

  ٗيخءانًالرشكض ػه. 

  ًب أقم َغجًّٛب.رزطهت ئثذاػ 

 رزعًٍ يفشداد يؼشٔفخ أكضش. 

 .يشكجخ

 أٔ انًٓربسح انزرٗ  ،رذيظ انفكرشح

 .رى رؼهًٓب ثبنًؼشفخ انغبثقخ

  رؼًرررررم ػهرررررٗ أفكررررربس َظشٚرررررخ

 يزؼذدح.

 رشكض ػهٗ االيزٛبص. 

  رُطررررٕٖ ػهررررٗ يفررررشداد أكضررررش

 رقذًيب.

  ًب أكضش َغجًّٛب.رزطهت ئثذاػ 

-----أْذاف - يٓبساد – يشكالد – يٕظٕػبد – ثؾش -يصبدس---     

 .ٔعّ ٔاؽذ

 أعضاء أقم. 

 خطٕاد أقم. 

 يشاؽم أقم. 

أٔعّ 

 .يزؼذدح

 أعضاء أكضش. 

 خطٕاد أكضش. 

 يشاؽم أكضش. 

--------يشاؽم انًُٕ -رؼهًٛبد -صالد ثبنًبدح-------------------  

قفضح 

 .عشٚؼخ

 قهٛهخ يغٕٓالد. 

 َغررررررجٗ يررررررغ يؼظررررررى  اسرٛرررررربػ

 .انؼُبصش

  ًأقم يشَٔخ ا.رزطهت رفكٛش 

  فغرررررٕاد قهٛهرررررخ فرررررٗ انًؼشفرررررخ

 .انًطهٕثخ

 

قفضح 

 .كجٛشح

 ػذٚذح يغٕٓالد. 

 ؼذٚررذ يررٍ ػررذو يؼشفررخ َغررجٛخ ث

 .انؼُبصش

  ًأكضش يشَٔخ ارزطهت رفكٛش. 

  فغررررٕاد يًٓررررخ فررررٗ انًؼشفررررخ

 .انًطهٕثخ

--------------- ٛرُقم -رجصش -رطج------------------------     
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 أشكبل ركٛٛف انًُبْظ انًًٓخ أشكبل ركٛٛف انًُبْظ انًًٓخ

أكضش 

ب. ًً  رُظٛ

  رذقٛقًب.رؼهًٛبد أكضش 

 ًَزعخ أكضش. 

 .خٛبساد أقم نهطبنت َغجًّٛب 

أكضش 

 اَفزبًؽب.

 رؼهًٛبد أقم. 

 ًَزعخ أقم. 

 .خٛبساد أكضش نهطبنت َغجًّٛب 

 

-----------------ائغش -قشاساد  -ؽهٕل ------------------------     

 يشكالد

يؾذدح 

 .ثٕظٕػ

 قهٛهخ يغٕٓالد. 

 رزطهت ؽغبثبد أكضش. 

 أٔ  ، ائررريرررذٖ أظرررٛ  يرررٍ انطش

 .انًقجٕنخ اإلعبثبد

 رقذو ثٛبَبد راد صهخ. 

 انًشكهخ يؾذدح. 

يشكالد 

غٛش 

 .ٔاظؾخ

 أكضش يغٕٓالد. 

 رزطهت االعزكشبف أكضش. 

 أٔ  ، ائرريررذٖ أٔعررغ يررٍ انطش

 .انًقجٕنخ اإلعبثبد

 رقذو ثٛبَبد خبسعٛخ. 

  أٔ غٛررش  ،يؾررذدحانًشرركهخ غٛررش

 ٔاظؾخ.

--------------------فٗ انُٕارظ -فٗ انجؾش -فٗ انؼًهٛخ---------------------     

أقم 

 .اعزقالنٛخ

 ،ّٔرفقررذ أكضررش يررٍ عبَررت  رٕعٛرر

 .انًؼهى

 رؼهى يٓبساد االعزقالنٛخ. 

أكضش 

 .اعزقالنٛخ

 ،ّٔرفقرذ أكضرش يرٍ عبَررت  رٕعٛر

 .انًؼهى

 ػشض يٓبساد االعزقالنٛخ. 

---------------------------- رفقذ - رصًٛى –رخطٛػ---------------------------     

 .أثطأ

 ٔقذ أكضش نهؼًم. 

 رذسٚت أكضش. 

 ٔئػبدح رؼهٛى أكضش ،رؼهٛى. 

 انًؼبنغخ ثطشٚقخ يُظًخ أكضش. 

 ٔانؼً  ،رغجش انغؼخ. 

 .أعشع

 ٔقذ أقم نهؼًم. 

 رذسٚت أقم. 

 ٔئػبدح رؼهٛى أقم ،رؼهٛى. 

 انًؼبنغخ ثطشٚقخ أعشع. 

 رزغّ ئنٗ انُقبغ انًًٓخ. 

----------------------ٔرٛشح انزفكٛش - ٔرٛشح انذساعخ---------------------------   

؛ لهىػاٌج الرياضػيات التعمػيـ الهتهػايزويهكف هف خالؿ ٌذا الىهػوذج اسػتىتاج عىاصػر  
 :اآلتي( 2الشكؿ )في كها ؛ الهتىوعة لقدرات الطالب وفًقا
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 انًزُٕػخ. انطالة نقذساد نًُبْظ انشٚبظٛبد ٔفقًب انزؼهٛى انًزًبٚضػُبصش  :(1شكم )

فػػِ إيجػػاد بيئػػات تعميهيػػة أكثػػر  يسػػٍـ تكييػػؼ الهػػىٍج ف: إالقػػوؿ وههػػا سػػبؽ يهكػػف
 ,Hall, Vueلػػدعـ جهيػػع الطػػالب، وهعمهػػيٍـ فػػِ السػػياقات التعميهيػػة الهختمفػػة  ؛سػػٍولة

Koga, & Silva (1004 وفػِ ٌػذا الصػدد أكػد غيػر قميػؿ هػف الدراسػات فاعميػة اسػتخداـ )
 أـ طػالب التربيػة الخاصػة،طػالب التعمػيـ العػاـ أكاىوا سواء  - تكييؼ الهىٍج فِ تعميـ الطالب

 دراسػػات كػػؿ هػػػف:وهىٍػػا  ؛وضػػرورة إعػػداد بػػراهج تدريبيػػة لمهعمهػػيف عمػػِ تكييػػؼ الهػػىٍج -
Fradd, Lee, sutman& Saxton (1002 و ،)Tieso  (1002 و )Moon& 

Callahan (1002 و ،)king-sears (1002و ،) Wehmeyer, Lattin,  Lapp-
Rincker & Agran (1009 و ، )Hyang&et.al (1009و ، )Pichla&et.al 

(، و 1009) Soukup, Wehmeyer Bashinski& Bovaird(  و 1009)
Moores (1020 و ،)Lee, Wehmeyer, Soukup, & Palmer (1020 وىجػالء )

شػػاـ عبػػد الىبػػِ )  Apitz, Ruppar, Roessler & Pickett ( وـ1024الىحػػاس ٌو
(1029  .) 

 Soukup, Wehmeyer Bashinski& Bovaird :كػػؿ هػػف -أيًضػػا  –أكػػد و 
 ؛تسػٍـ فػِ تكييػؼ الهػىٍج أهثمة هعيىة السػتراتيجيات تعمػيـ،( أٌهية تزويد الهعمهيف ب1009)

.ولذ أكثز للؼمل   

.رذريت أكثز  

.وإػبدح رؼليم ،رؼليم   

.المؼبلجخ ثطزيمخ منظمخ أكثز   

.ولذ ألل للؼمل   

.رذريت ألل   

.وإػبدح رؼليم ألل ،رؼليم   

.المؼبلجخ ثطزيمخ أصزع   

.لزاءح صهلخ  

.مؼزوفخ ومهبراد ،مفبهيم   
  

  

رمذًمب.لزاءح أكثز    

رطىًرا.أكثز  ومهبراد ،مفبهيم       
  

.لليلخ مجهىالد   

اإلجبثبدمذي ضيك من   

ح..المحذد    
  

.أكثز مجهىالد   
اإلجبثبد.مذي أوصغ من   

  
.أو الخجزح ،األمثلخ من الممزر     

أو المهبرح  ،يطجك الفكزح  

.أو مألىف ،ػلً مىلف مشبثه    

 ،صؼٕثبد انزؼهى ٔانطالة رٔ

 ٔانؼبدٌٕٚ
انفبئقٌٕانطالة   

 انضيٍ

  انًصبدس

  انؼًهٛبد

.أو الخجزح ،األمثلخ ثؼيذح ػن الممزر  

 يطجك الفكزح أو المهبرح ػلً

.مألىف وغيز ،مىلف غيز مزىلغ    
انؼًهٛخ انًبدح   
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لتعزيز تقدـ التالهيذ؛ حيث ي عد تكييػؼ الهػىٍج غيػر هالئػـ عىػدها ال يعػرؼ الهعمهػوف هػا يجػب 
 .(Otukile, Mangope & Kuyini,2016)يبدأ ذلؾ تكييفً، وكيؼ يهكف تكييفً، وهتِ 

وهػػػف بػػػيف الدراسػػػات التػػػِ عىيػػػت بتعػػػرؼ تصػػػورات الهعمهػػػيف عػػػف تكييػػػؼ الهػػػىٍج 
( التػِ ٌػدفت إلػِ 1029) Leite, Fernandes& Figueiredoالدراسِ: دراسػة كػؿ هػف: 

ٌج". استكشػػاؼ تصػػورات الهعمهػػيف عػػف االزدواجيػػة "بػػيف الهىػػاٌج الوطىيػػة هقابػػؿ تكييػػؼ الهىػػا
الهسػػؤوليف  -هػػف ثػػالث هػػدارس ثاىويػػة شػػهاؿ البرتغػػاؿ  -وقػػد أجريػػت هقػػابالت هػػع الهعمهػػيف 

عػف تػدريس السػىة األخيػػرة هػف البرتغاليػة، والتػاريخ، والرياضػػيات، وعمػـ األحيػاء والجيولوجيػػا، 
والفيزيػػػاء، والكيهيػػػاء. وكشػػػفت ىتػػػائج الدراسػػػة عػػػف التحػػػديات التػػػي يواجٍٍػػػا الهعمهػػػوف فػػػي 

هىػاٌج بعػض ههارسػات تكييػؼ الأداءٌػـ ٍـ اليوهية الهتعمقة بالهىٍج. وأكد الهعمهػوف ههارسات
 فيشػػكال ِ أف الضػػغط لتحقيػػؽ الهػػىٍج بأكهمػػً، وطػػوؿ الهىػػاٌج لكػػىٍـ شػػددوا عمػػ الدراسػػية؛
ػػـ ،وعقبػػات أهػػاـ ابتكػػار الهىػػاٌج ،هعوقػػات عػػف  فقػػد أعربػػوا لٍػػا. وهػػع ذلػػؾ؛كهطػػوريف  ؛ودوٌر

والعهػػؿ كهطػػوريف لمهىػػاٌج  ،هػػف خػػالؿ هىػػاٌج هختمفػػة ؛الػػوطىي اسػػتعدادٌـ لتوسػػيع الهػػىٍج
 الدراسية.

(؛ فقد تهثمت أٌدافٍا فِ: )أ( وصػؼ كيفيػة 1024) Kurth& Keeganأها دراسة  
تطػػوير الهعمهػػيف لمتكييفػػات، و)ب( تقيػػيـ فاعميػػة التكيفػػات التػػي صػػىعٍا الهعمهػػوف فػػي تيسػػير 
تعمـ الطالب ذوي اإلعاقة. وأشارت ىتائجٍا إلِ: )أ( إجراء هعظـ التعديالت في صػفوؼ التعمػيـ 

تعػػديالت هىٍجيػػة أكثػػر بسػػاطة، عمػػِ حػػيف  العػػاـ األساسػػية، )ب( أىشػػأ الهعمهػػوف الهتهرسػػوف
بشػكؿ عػاـ  -أىشأ الهعمهوف الهبتدئوف تعديالت بديمة وظيفية أكثر، )ج( أف الهعمهيف راضوف 

عف التكييؼ الذي أىشأوي، ويعتقدوف أىً كاف فعااًل في تعميـ الطالب، )د( قدـ الهعمهػوف فػي  -
ػػى   فت عمػػِ أىٍػػا أقػػؿ جػػودًة، ووضػػوًحا هػػف الهىػػاطؽ الريفيػػة، والهعمهػػوف الهبتػػدئوف تعػػديالت ص 

الهعمهيف ذوي الخبرة، والحضرييف، )ٌػ( قدـ هعمهو التعميـ العاـ تعػديالت أقػؿ جػودة، ووضػوًحا 
 هف هعمهي التربية الخاصة. 

ػدفت دراسػة   ( إلػِ 1024) Jia-Wei, Lam, Tak-Hang& Chi-Shingٌو
 Hong"بٍػػوىج كػػوىج"  ذٌىيػػةالهػػدارس اإلعاقػػة  إحػػدىتحميػػؿ عهميػػة تكييػػؼ الهىػػاٌج فػػِ 

Kong  الهقػػابالت :بهػػا فػػي ذلػػؾ ؛ هػػف أجػػؿ التثميػػث؛هصػػادر هتعػػددة لمبياىػػات تهعػػ، وقػػد ج، 
ممػػػتوالهالحظػػػات.  ،والوثػػائؽ ؼ الهىػػػاٌج فػػػي ٌػػذي الدراسػػػة هػػػف خهػػػس اسػػتراتيجيات تكييػػػ وح 
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إلعػػدادات وجٍػػات ىظػػر: األٌػػداؼ التعميهيػػة، والهحتػػوى التعميهػػي، واالسػػتراتيجيات التعميهيػػة، وا
، واالحتياجػات السػموكية لمطػالب. أشػارت الىتػائج أف جٍػود تكييػؼ الهىػاٌج يهكػف أف التعميهية

تساعد الطالب ذوي اإلعاقات الفكرية عمِ تطوير إهكاىاتٍـ عمِ الهستوى الخاص، كهػا يهكػف 
 والهدرسة. ،لمهعمهيف اكتساب التطوير الهٍىي خالؿ عهمية التعاوف بيف الجاهعة

ػػدفت  ليػػة وضػػع إطػػار شػػاهؿ آلإلػػِ ( ـ1029هاجػػد عبػػد الػػرحهف السػػالـ ) اسػػةدر ٌو
 ،وضػػػعاؼ السػػػهع التػػػِ تىبثػػػؽ هػػػف أسػػػاس عمهػػػِ قػػػائـ عمػػػِ األدلػػػة ،تكييػػػؼ هىػػػاٌج الصػػػـ
والتجػػارب العالهيػػة، وأشػػارت ىتػػائج الدراسػػة إلػػِ أف اسػػتخداـ هسػػتويات  ،والههارسػػات العمهيػػة

فػػِ تحسػػيف الهخرجػػات التعميهيػػة لمطػػالب يسػػٍـ  -وكػػذلؾ عىاصػػري الرئيسػػة  - تكييػػؼ الهػػىٍج
 وكذلؾ المغوية. ،فِ الهٍارات األكاديهية الهعرفية وخاصة ؛وضعاؼ السهع ،الصـ

( دراسة ٌدفت إلِ 1029) Otukile, Mangope & Kuyini :وقد أجرى كؿ هف
فِ ست ؛ تقصِ هدى إلهاـ الهعمهيف بآليات تكييؼ الهىاٌج لمتالهيذ ذوى صعوبات التعمـ

اعتهدت الدراسة عمِ و  ،هعمًها 21تضهىت  Botswana" بوتسواىا"هدارس ابتدائية فِ 
عبر الصفوؼ الدراسية؛ وهالحظة الهعمهيف داخؿ ، هف خالؿ الهقابالت ؛الهىٍج الىوعِ

عف وجود عوائؽ حالت  الىتائج، وأسفرت التالهيذوتفاعالتٍـ هع  ،تطبيؽ األىشطة التعميهية
إذ لـ يكف لديٍـ اإللهاـ الكافِ بآليات  ؛دوف التكييؼ الفعاؿ لمهىٍج هف وجٍة ىظر الهعمهيف

وتوفير الفرص الكافية لمتالهيذ  ،هف حيث تكييؼ الهحتوى ؛الهالئهة ، وال طرائقًالتكييؼ
ذوى جات ـ الخبرة فِ التعاهؿ هع احتيااألىشطة بفاعمية، إلِ جاىب عدفي لمهشاركة 

 .هىٍـ صعوبات التعمـ
 Adewumi, Rembe, Jenny, Shumba :ٌػػدفت دراسػػة كػػؿ هػػف بيىهػػا
&Akinyemi (1029 إلِ تقصِ الههارسات الجيدة لهحاوالت تكييػؼ الهػىٍج لمطػالب ذوى )

حيػث  ؛تصػهيـ دراسػة الحالػة ااستخدهت الدراسة هىٍج البحث الىػوعي ذو االحتياجات الخاصة، 
هػػف هسػػؤولي  4هػػدارس ابتدائيػػة هختػػارة، و  20هػػديريف هػػف  20و  ،فهعمهػػي 2 قوبػػؿ فيٍػػا

هعػػػت وهسػػػؤوؿ إقميهػػػي واحػػػد. ،الهىػػػاطؽ التعميهيػػػة  ،باسػػػتخداـ تحميػػػؿ الوثػػػائؽ ؛البياىػػػات وج 
ممػػت. ،والهقػػابالت شػػبً الهىظهػػة أف الهعمهػػيف يسػػتخدهوف إلػػِ وأشػػارت ىتػػائج الدراسػػة  ثػػـ ح 

والعهػؿ  ،والعهػؿ الجهػاعي ،والعهػؿ الفػردي ،الهختمفة األساليب الهتعمقة باستراتيجيات التدريس
اسػػػػتخداـ  :هثػػػػؿ ؛هػػػػف الههارسػػػػات الجيػػػػدة لسياسػػػػة اإلدهػػػػاج ااإلضػػػػافي. وأف ٌىػػػػاؾ عديػػػػدً 



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 330 - 

 والعهػػؿ الجهػػػاعي، وأوصػػت بتػػدريب كػػػاؼٍ  ،والعهػػػؿ الفػػردي ،اسػػتراتيجيات التػػدريس الهختمفػػة
هػػف اسػػتيعاب الهتعمهػػيف ذوى ا جهيًعػػ واحتػػِ يتهكىػػ ؛لمهعمهػػيف عمػػِ تكييػػؼ الهىػػاٌج الدراسػػية

 االحتياجات الخاصة. 
( بتعػػػػرؼ دور الوسػػػػائط الرقهيػػػػة ـ1022دراسػػػػة وجػػػػداف إبػػػػراٌيـ عبػػػد اهلل ) وعىيػػػت

بتدائيػػة فػػِ هػف وجٍػػة ىظػػر هعمهػيٍـ بالهرحمػػة االالهتعػددة فػػِ تكييػػؼ الهىػاٌج لمتالهيػػذ الصػػـ 
ػػؿ األكػػػاديهِ، و  ،بػػػاختالؼ هتغيػػػرات الجػػػىس ؛هديىػػة الريػػػاض سػػػىوات الخبػػػرة، والبػػػراهج والهٌؤ

إلِ عدـ وجػود فػروؽ بػيف  الىتائجوأشارت  .وهعمهة هعمًها 290الدراسة  التدريبية، وشارؾ فِ
إذ اتفقت وجٍات الىظر عمِ الػدور البػارز لموسػائط  ؛استجابات الهشاركيف فِ جهيع الهتغيرات

 الرقهية الهتعددة فِ تكييؼ الهىاٌج لمتالهيذ الصـ. 
حتِ يتهكف جهيع  ؛الدراسات السابقة تأكيدٌا أٌهية تكييؼ الهىٍجتحميؿ ظٍر وي  

وأىهاط تعمهٍـ،  ،وقدراتٍـ ،استعداداتٍـ؛ عمِ اختالؼ الهعمهيف هف استيعاب جهيع الهتعمهيف
أثىاء أكاف ذلؾ في سواء  -تصدى براهج التىهية الهٍىية الهوجٍة لمهعمهيف  تأكيدهع 

ـ يكف لديٍـ اإللهاـ فالهعمهوف إذا ل ؛لهىاٌج الدراسيةلقضايا تكييؼ ا -قبمٍا  ـأ ،الخدهة
هع جهيع الطالب،  ةفمف يؤتِ الهىٍج ثهاري الهرجو  ؛الهالئهة ، وطرائقًالكافِ بآليات التكييؼ

 ولف تتحقؽ ىواتج التعمـ الهستٍدفة عمِ الىحو الهأهوؿ. 
 :املتيوعةتدريص الزياضيات لذوى الكدرات الفاعلية الذاتية فى : احملور الجالح

 مفَوو الفاعلية الذاتية فى التدريص:أواًل: 

اعتقاد الهعمـ بهدى إهكاىية  إلِ Teacher Efficacy تشير الفاعمية الذاتية لمهعمـ
تأثيري في تعمـ الطالب؛ بها في ذلؾ الطالب هىخفضو الدافعية لمتعمـ 

(Guskey&Passaro, 1994  (2001,Tschannen-Moran&Woolfolk Hoy; ،
تقييـ ذاتي لقدرة الهعمـ عمِ أداء هٍهات تعميـ، وتعمـ هحددة بىجاح  :وصفٍا بأىٍاكها يهكف 

 & ,Bruce, Esmonde,  Ross, Dookie)  .في سياؽ الصؼ الذي يدعـ تعمـ الطالب
Beatty, 2010; Dellinger, Bobbett, Olivier, &Ellett, 2008; Denzine, 

Cooney, & McKenzie, 2005). 
د الفاعمية الذاتية إلِ الىظرية الهعرفية االجتهاعية التِ وحدت هفٍـو السموؾ وتستى

 ؛فحسب األفرادا ْحيث ال تعىِ بالهٍارات التي يهتمؾ ؛كىظرية اجتهاعية شاهمة ؛اإلىساىِ
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ىها بأحكاهٍـ عمِ إهكاىاتٍـ في أىهاط  -بشكؿ هباشر -دات الفاعمية الذاتية تؤثرهعتقف ؛وا 
دراؾ الفرص  ،داؼْهستوى األ فيا ْبتأثير ؛السموؾ والىتاجات الهتوقعة، والحالة الىفسية، وا 
هعرفية ال و  ،ارات فىيةْفىجاح الفرد ال يتطمب ـ ؛(Ross & Gary, 2006) الهتاحة
ىها يحتاج إيهاىً  ؛فحسب لموصوؿ إلِ  ؛األحداثفي الهقدرة الذاتية عمِ التحكـ ب اأكيدً  اوا 

ىجازات ا قد يحققوف إْىية ذاتْلكفاءة الـيف يتهتعوف باداؼ الهىشودة؛ فاألفراد الذْاأل
 .(Bandura, 1997) تعزى إلِ االختالؼ في هستوى فاعميتٍـ الذاتية ،هتفاوتة

؛ فمـ الفاعمية الذاتية لمتدريس أحد أٌـ هحددات السموؾ التدريسِ لمهعمهيفوهف ثـ ف
؛ فاعميتً فِ التدريسلهعرفة الهحدد الرئيس لمحكـ عمِ يعد هستوى اهتالؾ الهعمـ ا

تٍـ عمِ إحداث قدر  بشأفترتبط بالهعتقدات التِ يحهموىٍا التدريسية لهعمهيف فههارسات ا
اإلجراءات التِ تقود إلِ تحقيؽ هخرجات في سموؾ طالبٍـ، وثقتٍـ تغييرات هرغوبة في 

أفضؿ هف  كها أف الهتعمهيف يتعمهوف بشكؿ، (Wheatly,2005:747-748)التعمـ  
هقارىة بالهعمهيف الذيف ال  ؛هعتقدات إيجابية عف فاعميتٍـ التدريسيةف الذيف يهتمكوف الهعمهي

 .(Arigbabu&Oludipe,2010:30)يهتمكوف تمؾ الهعتقدات اإليجابية 
 أٍنية الفاعلية الذاتية فى التدريص:: ثاىًيا

؛ فقد التِ يهتمكوىٍا االعتقاداتـ الذاتية هف أٌـ ْفاعميتفي الهعمهيف  اعتقاداتت عد 
ـ ْفي فاعميتإلِ وجود عالقة وثيقة بيف ها يهتمكً الهعمهوف هف اعتقادات أشارت الدراسات 

 & ,Darling-Hammond, Chung)تعمـ طالبٍـ  ـ بالهسؤولية تجايْ، وشعورالذاتية
Frelow, 2002) ىية ْوالتكيؼ هع الضغوط الـ  ،، وتىهية قدرة الهعمهيف عمِ الهثابرة

(Fives, 2003ـ بالثقة  & Goddard,Woolfolk)واالىفتاح عمِ كؿ جديد  ،( ، وشعوٌر
Hoy, 2004).    

 Gibsonهواجٍة الصعوبات ) ثار إيجابية فِ إصراري عمِآالذاتية الهعمـ فاعمية ول
, Dembo, 1984;Podell , Soodak, 1993 وفي تىفيذ الههارسات التعميهية ،)

، وفي  (Evers, Brouwers , Tomic, 2002; Ghaith & Yaghi, 1997)الجديدة 
، (Caprara, Barbaranelli, Steca, & Malone, 2006)األكاديهي الطالب إىجاز 

 & Tschannen-Moranفي سموكياتٍـ تجاي التعميـ، وتجاي ههارساتٍـ التعميهية )و 
Barr, 2004 .)حهاًسا  الفاعميةعالية هف الهعمهوف الذيف يتهتعوف بدرجة  كها ي ظٍر
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يطبقوف استراتيجيات اإلدارة التي و (، ويعهموف بجد، Bruce & Flynn, 2013لمتدريس)
هع احتياجات الطالب ذوي القدرات  -عف كثب -لية الطالب، ويتعاهموف تحفز استقال 

الهىخفضة؛ وهف ثـ تسٍـ كفاءة الهعمهيف في ىجاح الطالب، وتغيير قدرتٍـ عمِ اإلدراؾ 
(Ross & Gray,2006.) 

الهعمـ ذو الفاعمية الذاتية الهرتفعة بثقة فِ الىفس، ودافعية عالية ىحو  ويهتاز
تعزز هف دافعية الطالب ىحو التعمـ، كها  ،اإلىجاز، والحرص عمِ استحداث بيئات تعميهية

دية، يكوف لديً اىفتاح عمِ األفكار الجديدة، وبراعة فِ التعاهؿ هع الهواقؼ الصفية التقمي
، وتمبِ احتياجاتٍـ، كها تعمهيفوهتىوعة هتهركزة عمِ اله ،واستخداـ طرائؽ تدريس جديدة
خاصة لمتالهيذ هىخفضِ التحصيؿ، وكذا هىخفضِ الدافعية يحرص عمِ تقديـ هساعدات 

 .(Critchey,2012) لمتعمـ
 األكثر وضوًحا؛، والهقياس لجٍد الهعمـ تعد هحرًكا أساًسافالفاعمية الذاتية التدريسية 

أداؤي كاف هعتقدات الهعمـ عف قدراتً هرتفعة فكمها كاىت  ىهوي هٍىيًّا، وتوجيًٍ؛لهالحظة 
فالهعمـ  ؛الهعموهات لمهتعمهيف، وعمِ العكس تقديـفِ عهمية  التدريسِ أفضؿ، وكاف هبدًعا

هحهد )أرزاؽ أضعؼ  التدريسِ يكوف أداؤيوهتواضعة  ،ثقتً فِ قدراتً هحدودةتكوف الذى 
 .(299: ـ1029عطية، 

 ،ويؤكد ذلؾ أٌهية االرتقاء بالفاعمية الذاتية لمتدريس لمطالب هعمهِ الرياضيات
بقدرتٍـ  ؛عمِ هعتقداتٍـ -هباشرة بصورة  -أكثر إيجابية؛ هها يىعكس  لتصير ؛وتحسيىٍا

 يات تدريس هىاسبة لطالبٍـ فِعمِ تحقيؽ أٌداؼ تعميـ الرياضيات، واستخداـ استراتيج
وهف  ؛وذكاءاتٍـ الهتعددة ،وأىهاط تعمهٍـ ،متعمـلاتٍـ واستعداد ،عمِ اختالؼ قدراتٍـ ؛الصؼ
 Wertheim&Leyser، وفِ ٌذا الصدد أكدت دراسة التعميـ الهتهايزاستراتيجيات  :بيىٍا

ـ اإليجابية عف ر يسٍـ فِ اال  لتعميـ الهتهايزا( أف توظيؼ الهعمهيف 1001) تقاء بهشاعٌر
دراؾ هدى هس ،ذواتٍـ ـ فِ تحقيؽ ىهو أفضؿ لمهتعمهيف ،وليتٍـؤ وا   .ودوٌر
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 :مصادر الفاعلية الذاتية فى التدريص: ثالًجا
هف  ؛أف الفاعمية الذاتية تتشكؿ لدى األفرادإلِ Bandura(239:2399 ) أشار 

تتهثؿ فِ الخبرة السابقة الجيدة والهشجعة، والخبرات السابقة غير  ،خالؿ أربعة هصادر
الذى يتمقاي الهعمـ، الثىاء والتشجيع شكؿ الذى يأخذ باشرة والبديمة، واإلقىاع المفظِ اله

 ورات سمبية عف الفاعمية الذاتية.كالقمؽ الشديد الذى ربها يؤدى إلِ تص ؛ىفعاليةواإلثارة اال 
 & Shaukat و ،Critchley (1021 :93) كؿ هف: أوضحوفِ ٌذا الصدد 

Siddiquah (1024 :91-99أف هصادر الفاعم ) ية الذاتية تتهثؿ فِ أربعة هصادر؛ :ٌِ 
 ة التِ يهر بٍا الهعمـ، وكمها استشعر الهعمـ تتعمؽ بالخبرات الىاجح: خبرات األداء

 .تيةفي فاعميتً الذا -إيجاًبا  –ر ذلؾ التهكف فِ ٌذي الخبرات أث  
 هها يىتج لديً توقعات  حظة خبرات اآلخريف الىاجحة؛ترتبط بهال: الخبرات البديمة

 ً.ئهرتفعة عف أدا
 ِ؛قىاع بعاهميفالتِ يتمقاٌا الهعمـ، ويرتبط اإل عىِ التغذية الراجعة: ياإلقىاع المفظ 

خريف، الدعـ التِ يتمقاٌا الهعمـ هف اآلو  ،خارجِ يتهثؿ فِ عهميات التشجيع :األوؿ
يتهثؿ فِ الحديث اإليجابِ  ؛ فقد يكوف اإلقىاع داخميًّا،فٍو داخمِ :أها العاهؿ الثاىِ

 هع الذات.
 ىفعالية التِ تحدد ، واالستثارة اال العواهؿ الداخمية :ستثارة الوجداىية: يقصد بٍااال

 لمهعمـ ها إذا كاف يستطيع تحقيؽ أٌدافً أـ ال.
ٌذي الهصادر جهيعٍا عىد بىاء براهج التىهية  إلِ ضرورة هراعاة -ٌىا  -وتجدر اإلشارة 
 ؛ولمطالب الهعمهيف إذا كىا بصدد تىهية الفاعمية الذاتية فِ التدريس لديٍـ ،الهٍىية لمهعمهيف

 وهف ثـ تحقيؽ ىواتج التعمـ الهستٍدفة بأفصؿ صورة ههكىة.
 

 :فى التدريص أبعاد الفاعلية الذاتية: رابًعا

 ،( فإف لمفاعمية الذاتية بعديف رئيسيف239:2399)Bandura لها أشار إليً  وفًقا
تقدات التِ يهتمكٍا والهع ،تتعمؽ بالهفاٌيـو  ؛فِ: "الفاعمية العاهة فِ التدريس" فيتهثال 

 والتأثير فِ سموؾ الطالب. ،والقدرة عمِ التدريس ،كالقدرة عمِ ضبط الصؼ الهعمـ عهوًها؛
والتِ تتتضهف  ؛أو الذاتية فِ التدريس" ،ية الشخصيةالفاعم؛ فيتهثؿ فِ "أها البعد الثاىِ
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عهمية التدريس باألسموب األفضؿ أداء وهدى قدرتً عمِ  ،عف ىفسًوهعتقداتً  ،أفكار الهعمـ
 فِ تعمـ الطالب. الهؤثر

، فقد قسـ فاعمية الذات التدريسية إلِ بعديفDecemer&Minke (2333 )أها 
كفاياتٍـ لهعمهيف وتتضهف تقييهات ا ؛التدريس الشخصية"فاعمية يتهثؿ البعد األوؿ فِ: "

وتشير  ؛هعتقدات فاعمية التدريس"؛ فيتهثؿ فِ "الهتعمقة بتحقيؽ تعمـ الطالب. أها البعد الثاىِ
ها في -بقوة  -حيث تؤثر ؛لتحقيؽ تعمـ الطالب ؛إلِ درجة الهشاعر التِ يحهمٍا الهعمهوف

اتخاذ القرارات الهتعمقة  فيكذلؾ و طور الهٍىِ، وبراهج الت ،يتعمهوىً هف خطط اإلصالح
ف يتجٍوف ىحو تبىِ ههارسات صفية يإذ تبيف أف الهعمه ؛والههارسات التدريسية ،بالهىاٌج
 ٌو ىاتج هعتقدات فاعمية التدريس.فالسموؾ الصفِ  ؛لتفضيالتٍـ الذاتية ؛ وفًقاجديدة

Poulou (1009 :239 ) و ،Wheatley (1009 :494)  :أشار كؿ هف بيىها
 :، تهثال فِف لمفاعمية الذاتية لمهعمهيفيإلِ بعديف رئيس

، وقدراتً التوقعات الخاصة بالفاعمية الشخصية: وترتبط بتوقعات الهعمـ الهتعمقة بكفاياتً -2
 سموؾ هعيف أـ ال فِ هٍهة هعيىة.أداء عمِ  تهكىً هف تحديد ها إذا كاف قادًراالتِ الذاتية 

صة بالىاتج: وترتبط بتوقعات الهعمهيف عف القدرة عمِ توظيؼ إجراءات التوقعات الخا -1
 في -بشكؿ إيجابِ  -ؤثر، والتعمـ الهختمفة؛ هها يىاجحة، والسيطرة عمِ هواقؼ التعميـ

 ىتائج تعمـ الطالب.
 :بعاد الفاعمية الذاتية  تتهثؿ فِ( أف أ1029 :499-499)   Lihongبيىها أوضح  

قدرتً عمِ التعاهؿ هع هواقؼ  فيالهعمـ  بهعتقداتهعتقدات الفاعمية السموكية: وتتعمؽ 
 والتعمـ الهتىوعة. ،التعميـ

قدرتً عمِ ههارسة التحكـ فِ تفكيري  فيالهعمـ بهعتقدات هعتقدات الفاعمية الهعرفية: وترتبط 
 والتعمـ. ،خالؿ هواقؼ التعميـ
قدرتً عمِ ههارسة التحكـ فِ  فيالهعمـ هعتقدات ف الوجداىية: وتتضههعتقدات الفاعمية 

 والتعمـ. ،عبر هواقؼ التعميـ ؛اىفعاالتً
ها يتعمؽ مِ طالعً ع، واثقافتً فيالهعمـ هعتقدات هعتقدات الفاعمية الثقافية: وتتهثؿ فِ 

 ، والتعمـ الهختمفة.بهواقؼ التعميـ
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لدراسة الفاعمية الذاتية فِ التدريس لدى  تٍاوجٍت عىايوتعددت الدراسات التِ 
 :وهف بيف ٌذي الدراسات ؛أثىائٍافي و  ،قبؿ الخدهةالهعمهيف 

دفت إلِ تعر  ؛(ـ1022دى الخاليمة )ْدراسة  ؼ الفاعمية الذاتية لهعمهي هدارس ٌو
راسية، وخبرة الهعمـ في ضوء هتغيرات الىوع، والهرحمة الد ؛اْوهعمهات ،هحافظة الزرقاء

، وأف الهعمهيف هستوى الفاعمية الذاتية لمهعمهيف، وقد توصمت  الدراسة إلِ ارتفاع التدريسية
في العهمية التعميهية، كها  الطالبا في بعد هشاركة ْوأقؿ ،أكثر فاعمية في بعد اإلدارة الصفية

 تعزى إلِ هتغير ،ـ الذاتيةْفاعميتوجود فروؽ في تقديرات الهعمهيف  توصمت الدراسة إلِ
، الىوع :والىوع، وهتغيري ،الهرحمة الدراسية :الهرحمة الدراسية، والتفاعؿ الثىائي بيف هتغيري

 .الهعمـ التدريسيةخبرة و 
التِ فحصت العالقات ـ( 1029عالء الديو )جٍاد َ ،الَائميسعاد  :كؿ هفدراسة و

؛ لتعميهيةَالههارسات ا ،مهعمن الذاتيةاَكفاءة ، هتغيرات الرضا الَظيفيالهشتركة بيف 
َأشارت ، هو هعمهي المغة العربية في هىطقة عهاو الثاىيةلدى عيىة بالرضا الَظيفي 

َجَد فرَق دالة ، وابطت بعالقات إيجابية دالة إحصائيًّارتإلِ أو جهيع الهتغيرات الىتائج 
 تعَد، َههارساتٍن التعميهية، مهعمهيو الذاتيةا وكفاءة، في هستَُ الرضا الَظيفيا إحصائيًّ
َأظٍرت الىتائج َجَد ، لصالح هجهَعة الدراسات العميا ؛التعميهيؿ هستَُ الهؤٌإلِ 

 لصالح ؛هستَيات الخبرة التعميهيةإلِ تعَد ، مهعمهيو الذاتيةافي كفاءة ا إحصائيًّفرَق دالة 
 سىوات(. 9 -2الخبرة هف )هجهَعة 

الفاعمية الذاتية  :تقصِ كؿ هفـ( التِ استٍدفت 1029ودراسة تهارة هحهد قاسـ )
والتدريس اإلبداعِ لدى هعمهِ الهرحمة الثاىوية،  ،واالستقالؿ التدريسِ الهدرؾ، التدريسية

والكشؼ عها إذا كاىت ٌىاؾ عالقة ذات داللة إحصائية بيف هستوى الفاعمية الذاتية 
الدراسة وهستوى التدريس اإلبداعِ، وأشارت ىتائج  ،واالستقالؿ التدريسِ الهدرؾ ،التدريسية

الستقالؿ وا ،الفاعمية الذاتية التدريسية :إلِ وجود عالقة إيجابية بيف هستوى كؿ هف
 لتدريس اإلبداعِ.االتدريسِ الهدرؾ، وهستوى 

 ةػفاعمي ىوتػهس ؼرتعٌدفت إلِ التي ( ـ1029دراسة جولتاف حسف حجازى )و 
 الهدارسفي در لهصاا حجرات تهعمها لدى داءألا دةوجو ،لهٍىيا قفاولتا ىوتػهسو ات،ذػلا

 ،ةػػلكميا الدرجة ٍيػػب ةػػلعالقا غجٛؼخ تحديد ِػػلإ ٌدفت اػػكه ،ةػػبيشلغا فةػػلضا يػػف الحكوهية
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أف ِ ػػلإ ائجػػلىتا واىتٍت. األداء وجودة ،يػػلهٍىا والتوافؽ ،الذات ةػػفاعمي هقاييسد اػػبعوأ
 ،يػلهٍىا  ػفإلتا ىٕهست، وأف افتراضِ ىٕكهست%  20 عف يزيد الذاتية الفاعمية ىٕتػػهس
 وجود ِػػلإ ائجػػلىتا اىتٍتا ػػكه، افتراضِ كهستوى%  20 ٍػػع مػػيق داءألا دةٕػػج ىٕتػهسو

 والدرجة ،الذات فاعمية سهقيا دبعاوأ ،لكميةا الدرجة بيفا إحصائيًّ لةدا ارتباطية عالقة
 داػػػػبعوأ ،ةػػػػلكمياوالدرجة  ،اعيػالجتها  فإلتاعدا  ها لهٍىيا  فإلتس اهقياد بعا، وألكميةا

 تاػػػجدر تاطػػسٕهت ٍيػػػػب ائيةػػػػحصإ ةػػػػاللد ذات وؽشػػػػف دٕػػػػجوو داء،ألا دةٕػػػػج ساػػػػهقي
 ،الذاتيةلفاعمية ا هرتفعات ةػػػبيشلغا فةػػلضا هدارسي ػػفدر اػػػلهصا حجرات تاػػهعمه
 .داءألا وجودة ،يػلهٍىا التوافؽ ي:ساػهقي في ؛الذاتيةة ػلفاعميت ااػهىخفضو

تعرؼ العالقة بيف الههارسة  استٍدفت ـ( التي1024رياف ) عطية دراسة عادؿو 
إلِ وفاعميتٍـ الذاتية فِ التدريس، وأشارت ىتائج الدراسة  ،التأهمية لدى هعمهِ الرياضيات

 ،درجات الههارسة التأهمية لدى هعمهِ الرياضيات يبيف هتوسطا إحصائيًّوجود عالقة دالة 
ودرجة الفاعمية الذاتية فِ التدريس، كها أظٍرت الىتائج أف ههارسات الهعمهيف التأهمية تتأثر 

اتية الفاعمية الذ وفالهعمهوف ذو  ؛كفاياتٍـ الهتعمقة بتحقيؽ أٌداؼ التعميـفي بدرجة ثقتٍـ 
، ويوظفوف ههارسات ىاقدة فِ سموكٍـ التدريسِىحو تبىِ فِ التدريس الهرتفعة يتجٍوف 

 ويحرصوف عمِ هراعاة احتياجات طالبٍـ. ،فعالةاستراتيجيات 
ىسريف بٍجت الشهالية، وأسهِ عبد الحافظ رغدة عرىكِ، و كؿ هف: دراسة و 

تعرف الكفاءة الذاتية إلِ ٌدفت التي ( ـ1029) الجعافرة، وأهؿ هطمب السمهاف السبيمة
تَصمت ىتائج ، وؿفي هدرسة اليَبي الهٌََبيو في األردو الطالبالهدركة لدُ هعمهي 

الهٌََبيو في األردو هرتفعة  الطالبِ أو الكفاءة الذاتية الهدركة لدُ هعمهي ػة إلػالدراس
 و َجٍة ىظر أفراد هجتهع الدراسة.ػه ؛الهستَُ
لفاعمية اجة درفة رلِ هعت إفدٌالتي ( ـ1029عِ )دراسة ىافز أحهد عبد بقيو 

 ،سلجىا :راتهتغيوء في ض ؛ردفألالية في دولوث الغاكالة وهعمهي دى يسية لدرلتاتية ذالا
رت ٍـ، وأظلهعما درس لٍالتي يوؼ الصف، واصلتخصوا ،لعمهياٌؿ ؤلهوا ،يسيةدرلترة الخبوا
 ،ليةدولوث الغاكالة وهعمهي دى يسية لدرلتاتية ذالالفاعمية ف اجة عالية هود درجولىتائج ا

ٌؿ ؤلهوا ،سلجىا :رييسية لهتغيدرلتاتية ذالالفاعمية افي ية حصائروؽ ذات داللة إفود جوو
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رة لخباري: لهتغيا إحصائيًّر فروؽ دالة ٍظتـ لوس، ويورلبكالاٌؿ ؤهو، ثإلىاالصالح  ؛لعمهيا
 ص.لتخص، وايسيةدرلتا

التي ( ـ1029)  Nina, Ramos, Ramos, Fernandez & Pontesدراسة و 
ٌدفت إلِ وصؼ الفاعمية الذاتية لهعمهي التعميـ األساسي بالبرازيؿ فِ عالقتٍا بالجواىب 

، وىشاط ، وهستوى التعميـ لمهعمهيف(والجىس ،العهر :والديهوغرافية )هثؿ ،االجتهاعية
تباط كبير بيف هصادر تائج إلِ وجود ار أشارت الىو وفترة الوقت(.  ،التدريس )وقت العهؿ

 بيف والوظيفة. وهف ،وهدة الخدهة ،، ووجود ارتباط بيف اإلقىاع المفظياألربعة لفاعمية الذاتيةا
بالعواهؿ  -فقط  -العهر وقد ارتبط، دراستٍا جرتوالديهوغرافية التي  ،الخصائص االجتهاعية

 األخرى. ً، وبيف الهصادروالفسيولوجية، ولـ يكف ٌىاؾ ارتباط بيى ،العاطفية
 اندَاقع استخالتِ ٌدفت إلِ الكشؼ عف ـ( 1029دراسة أرزاؽ هحهد عطية )و 
َعالقتً ، زالهتهاي ، والثاىوية؛ التعميـاإلعداديةتيف: بالهرحم ليزالهى االقتصاد هعمهات
وجود عالقة ارتباطية هوجبة بيف درجة  :وهف بيف ىتائج الدراسة؛ ريسيةدالت نبفاعميتٍ

 وهعتقدات فاعميتٍف التدريسية. ،لتعميـ الهتهايزااستخداـ الهعمهات 
ف يٌدفت إلِ استكشاؼ هعتقدات الهعمهيف األلباىي( التي 1029)  Leshaدراسة  و 

ئج إلِ أىً هع زيادة العهر تزداد فيها يتعمؽ بالعهر، وأشارت الىتا ؛بشأف الفاعمية الذاتية
دارة الصؼ.واس، الهعمهيف الذاتية؛ فيها يتعمؽ بهشاركة الطالبفاعمية   تراتيجيات التدريس، وا 

ٌدفت إلِ تحديد التي Odanga , Raburu & Aloka (1022 )دراسة و 
 "كيسوهو"الذاتية بيف هعمهي الهدارس الثاىوية في هقاطعة  الفاعميةلتعزيز  ؛استراتيجيات
Kisumu  ،كيىياب Kenya،  ،وكشفت الىتائج أف األجور األفضؿ، وتحسيف ظروؼ العهؿ

 فاعميةوبراهج بىاء القدرات، وأسموب القيادة التيسيري؛ كمٍا استراتيجيات فعالة في تعزيز 
 الذاتية.الهعمهيف 
استٍدفت استقصاء التي Veronika, Livia, Anna & Eva (1022 )دراسة و 

، Slovakia "سموفاكيا"الهدارس الثاىوية في  هستوى الفاعمية الذاتية لمهعمهيف في بعض
ا في تقييـ الذاتي أىً كمها ارتفع هستوى الإلِ أشارت ىتائج الدراسة و إدارة الصؼ.  وتأثيٌر

 فضؿ في تبىيٍـ ههارسات التدريس الىشطة.كاف الهعمهوف أ، الذي حققً الهعمهوف
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رؼ فاعمية برىاهج قائـ تعٌدفت إلِ التي  (ـ1022ريـ أحهد عبد العظيـ )ودراسة 
لدى الطالبات هعمهات المغة  التعميـ الهتهايزتىهية الوعِ بفي الهروىة الهعرفية عمِ ىظرية 

العربية هىخفضات هعتقدات الفاعمية الذاتية لمتدريس، وأشارت ىتائج الدراسة إلِ وجود حجـ 
 مهِ المغة العربية.الفاعمية الذاتية فِ التدريس لدى الطالب هع فيتأثير كبير لمبرىاهج 

ىيت بالقضايا التِ ع  Kang ,Trevethan& Shuhong  (1023 )دراسة و 
 وفي أثىائٍا، قبؿ الخدهة،الفاعمية الذاتية لمهعمهيف الصيىيف الهتعمقة بتصهيـ هقاييس 

؛ حتِ واقترحت الدراسة هجهوعة هف التحسيىات التِ يهكف إضافتٍا لهقاييس الفاعمية الذاتية
 ة الذاتية لمهعمهيف عمِ ىحو جيد.ستقصاء الفاعميتكوف أداة جيدة اليهكف أف 
سعت إلِ فحص التي Barni, Danioni & Benevene  (1023 )دراسة  و 

وفاعميتٍـ الذاتية فِ الهرحمة الثاىوية بالهدارس اإليطالية،  ،العالقات بيف قيـ الهعمهيف
 بالفاعميةبالشعور  -بشكؿ إيجابي  -الهعمهيف هرتبطة اظ لدى أظٍرت الىتائج أف قيـ الحفو 

أف العالقات بيف االىفتاح عمِ و  ،وهستوى الدافع لمتدريس ،الذاتية بغض الىظر عف ىوع
تختمؼ  ي والفاعمية الذاتية هف جٍة أخرى؛، والسهو الذاتوالفاعمية الذاتية هف ىاحية التغيير

ذي العالقات تكوف أقوى عىدها يدرؾ الهعمهوف ضغوًطا خارجية  باختالؼ دوافع الهعمهيف. ٌو
 عمِ التدريس. باإلصرار ، وشعورًاأقؿ

ٌدفت إلِ التي Rahman, Ghaffar, Hamid & Thomas (1023 )دراسة و 
تحديد دور الفاعمية الذاتية لمهعمهيف في تحفيز عهمية تعمـ الطالب في الكميات الهتوسطة في 

أظٍرت ىتائج الدراسة أف لكفاءة الهعمهيف و  .Pakistan اكستافبب،  Karachi "كراتشي"
لكفاءة الهعمهيف جد أف ذلؾ و   وفضاًل عف، في بيئة التعمـ الىشط اكبيرً  اإيجابيًّ  اتأثيرً الذاتية 
كها أشارت إلِ ضرورة عقد  ،وقيهة تعمـ العمـو ،ٌدؼ األداء في اكبيرً  اإيجابيًّ  اتأثيرً الذاتية 

 الذاتية. فاعميتٍـلتطوير  ؛براهج تىهية هٍىية لمهعمهيف
ة فِ ظٍر تحميؿ ٌذي الدراسات عىاية غير قميؿ هىٍا بتعرؼ هستوى الفاعمية الذاتيوي  

، واالجتهاعية، ارتباطٍا بعديد هف الهتغيرات "الديهوجرافية"التدريس لدى الهعمهيف، وكذا 
داخؿ الصفوؼ هع الفئات الهختمفة لمطالب، وعىاية قميؿ هىٍا وههارسات الهعمهيف الىشطة 

والذى  -أٌهية ذلؾ  ؛ برغـعبر براهج التىهية الهٍىية بأشكالٍا الهتعددة ؛بتىهيتٍا لدى الهعمـ
عبر  ؛والتصدى لً ،عىاية ٌذا البحثباألهر الذى يحظِ  - هجهوعة هف الدراساتتً أكد
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تىهية الفاعمية الذاتية لدى الطالب إلِ  –هف خاللً  -البرىاهج الهقترح الذى سعِ البحث 
 هعمهِ الرياضيات فِ تدريس هىٍج الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعة.

 :ميَجية البحح، وإجزاءاتُ

 ميَج البحح:

ة، است خدـ فِ البحث الحاضر الهىٍج شبً التجريبِ ذو الهجهوعتيف: التجريبي
تىهية في  التعميـ الهتهايزالبرىاهج الهقترح القائـ عمِ استراتيجيات  والضابطة؛ لتعرؼ فاعمية

هٍارة الطالب الهعمهيف فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، وفاعميتٍـ الذاتية فِ التدريس لذوى 
، وهقياس الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات؛ هف خالؿ تطبيؽ اختبار القدرات الهتىوعة
 قبؿ تىفيذ تجربة البحث، وبعدٌا.الفاعمية الذاتية 

 
 :التعليه املتنايزالربىامج املكرتح الكائه على اسرتاتيجيات 

البرىاهج الهقترح القائـ بىاء ب الهرتبط هف أسئمة البحث السؤاؿ األوؿلإلجابة عف 
والفاعمية ، الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات؛ لتىهية التعميـ الهتهايزعمِ استراتيجيات 

؛ تـ استقراء البحوث، والدراسات الذاتية لمتدريس لذوى القدرات الهتىوعة لدى الطالب الهعمهيف
 ، وأجريت هجهوعة هف الخطوات، تهثمت في:ٌذا الصددالسابقة فِ 

   الربىامج املكرتححتديد أسص بياء: 

ِ:البرىاهج الهقترح اعتهد بىاء   عمِ هجهوعة هف األسس؛ ٌو
والخصائص األساسية لمطالب ذوى القدرات هية وعِ الطالب الهعمـ بالهفاٌيـ، تى -

 الهتىوعة.
التعميـ والهٍارات الهختمفة الهرتبطة باستخداـ  ،تىهية وعِ الطالب الهعمـ بالهفاٌيـ -

 الرياضيات. صفوؼفِ  الهتهايز
الهتىوعة التِ  التعميـ الهتهايزتىهية وعِ الطالب الهعمـ بغير قميؿ هف استراتيجيات  -

 ،: صعوبات التعمـوعةيهكف استخداهٍا فِ تدريس الرياضيات لذوى القدرات الهتى
 .والفائقيف ،يفيوالعاد

تدريس  بشأفودراسات الحالة التِ تثير ذٌف الطالب الهعمـ  ،استخداـ الهواقؼ العهمية -
 الهحتوى الرياضياتِ لذوى القدرات الهتىوعة. 
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وتعمـ فِ  ،ريب الطالب الهعمـ عمِ تصهيـ هواقؼ تعميـلتد؛ تىويع أىشطة البرىاهج -
والذكاءات الهختمفة  ،وأىهاط التعمـ ،والجاٌزية لمتعمـ ،تىاسب االستعدادات ،الرياضيات
 لطالبٍـ. 

الستخداـ  ؛هراعاة خصائص الفئات الهتىوعة لمطالب فِ تصهيـ التطبيقات العهمية -
 .فِ تعميـ الرياضيات لٍذي الفئات التعميـ الهتهايزاستراتيجيات 

التعميـ الستخداـ  ؛عبر التطبيقات العهمية التعميـ الهتهايزإتاحة غير قميؿ هف ههارسات  -
: التقويـ التكويىِ، وأىشطة ؛ والتِ تهثمت فِفِ تخطيط دروس الرياضيات الهتهايز

وحؿ  ،اة اليوهيةالتهايز، والواجب الهىزلِ الهتهايز، وكذا ربط الرياضيات بهواقؼ الحي
 الهشكالت الحياتية.

 حتديد األٍداف العامة للربىامج: 
هٍارة الطالب الهعمهيف فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، وفاعميتٍـ  تىهية ٌدؼ ٌذا البرىاهج إلِ

 .ِ التدريس لذوى القدرات الهتىوعةالذاتية ف
  حتديد ىواتج التعله املشتَدفةIntending Learning Outcomes: 

أسس البرىاهج، وأٌدافً العاهة؛ أهكف صوغ ىواتج التعمـ الهستٍدفة؛ وتهثمت  فِ ضوء
 فِ القائهة اآلتية:

 :أف عىدها يىتٍِ الطالب الهعمـ هف دراسة البرىاهج؛ يكوف قادًرا عمِ
 ،صعوبات التعمـ) فِ الرياضيات مطالبالفئات الهتىوعة ل وخصائص ،طبيعة يصؼ -

وبيف(  .والهٌو
 بعض جواىب الهحتوى الرياضياتِ لمفئات الهتىوعة هف الطالب.يطرح أهثمة لتدريس  -
 يحدد هفٍـو تكييؼ هىٍج الرياضيات. -
 تكييؼ هىٍج الرياضيات. يصؼ عىاصر  -
 يحدد هستويات تكييؼ الهىٍج. -
 .التعميـ الهتهايزهفٍـو  يصؼ -
 فِ تعميـ الرياضيات. التعميـ الهتهايزيفسر أٌهية  -
 .التعميـ الهتهايزيىاقش الىظريات التِ يستىد إليٍا  -
 .، والتدريس التقميدى، وتفريد التدريسالتعميـ الهتهايزكؿ هف: يفرؽ بيف  -



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 2002 - 

 .التعميـ الهتهايزيحدد أٌداؼ  -
 فِ تعميـ الرياضيات.وأسسً  ،التعميـ الهتهايزأبرز هبادىء يوضح  -
 فِ تعميـ الرياضيات. التعميـ الهتهايزيصؼ عىاصر  -
 فِ تعميـ الرياضيات. التعميـ الهتهايزوأدوار الطالب فِ  ،أدواري يىاقش -
 فِ تعميـ الرياضيات. التعميـ الهتهايزيحدد خطوات  -
 .التعميـ الهتهايزيهيز بيف أشكاؿ  -
التِ يهكف استخداهٍا فِ تحقيؽ  لمتعميـ الهتهايزيوضح االستراتيجيات الهختمفة  -

 تكييؼ هىٍج الرياضيات.
فِ تكييؼ هىٍج  التعميـ الهتهايزأىشطة قائهة عمِ استراتيجيات و  ا،دروسً يصهـ  -

 .يات لمطالب ذوى القدرات الهتىوعةالرياض
 :حتديد حمتوى الربىامج 

استىاًدا إلِ التحديد السابؽ لىواتج التعمـ الهستٍدفة لمبرىاهج الهقترح؛ صههت 
 :تيةالهوضوعات اآلالباحثة هحتوى البرىاهج؛ فتضهف 

 :تعميـ الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعة -
 ذوى االحتياجات الخاصة. 
 واألٌداؼ ،  .التربية الخاصة: الهفٍـو
 ذوى صعوبات التعمـ. 
 .هظاٌر صعوبات التعمـ األكاديهية 
 .هفٍـو صعوبات تعمـ الرياضيات 
 صعوبات تعمـ الرياضيات. تهجاال 
 .أىواع صعوبات تعمـ الرياضيات 
 صعوبات تعمـ الرياضيات. هظاٌر 
 .اعتبارات عاهة فِ تدريس الرياضيات لذوى صعوبات التعمـ 
 بة ا:هفٍوه  والتفوؽ. ،الهٌو
 .بة  هؤشرات الهٌو
 .وبيف فِ الرياضيات  سهات الطالب الهٌو
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 .وبيف  براهج رعاية الهٌو
 .وبيف  دور الهعمـ فِ هساعدة الطالب الهٌو
  ِلذوى صعوبات تعمـ الرياضيات: الحس تدريس بعض هجاالت الهحتوى الرياضيات

العددى، والقيهة الهكاىية، والعالقات العددية، والحس الهكاىِ، واألعداد الىسبية، 
 والدواؿ.

 :لمطالب ذوى القدرات الهتىوعة تكييؼ هىاٌج الرياضيات -
 .هفٍـو تكييؼ الهىٍج 
 .أىواع تكييؼ الهىٍج 
 .هستويات تكييؼ الهىٍج 
  الهىٍج.استراتيجيات تكييؼ 
 : التعميـ الهتهايزهدخؿ إلِ  -

 التعميـ الهتهايز هفٍـو. 
  التعميـ الهتهايزأٌهية. 
 التعميـ الهتهايز فمسفة. 
  التعميـ الهتهايزالىظريات التِ يستىد إليٍا. 
 تفريد التعميـالتعميـ التقميدى/ التعميـ الهتهايز /. 
  التعميـ الهتهايزأٌداؼ. 
  وهبادؤيالتعميـ الهتهايزأسس ،. 
 التعميـ الهتهايزوالهتعمـ فِ  ،أدوار الهعمـ. 
  التعميـ الهتهايزعىاصر. 
  التعميـ الهتهايزخطوات. 
  الجاٌزية – أىهاط الذكاءات الهتعددة - : أىهاط التعمـالتعميـ الهتهايزأشكاؿ، 

 .واالستعداد لمتعمـ
 :فِ الرياضيات التعميـ الهتهايزاستراتيجيات  -

 .األىشطة الهتدرجة 
 .الهجهوعات الهرىة 
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 - شارؾ. -فكر زاوج 
 .التفضيالت األربعة 
 وهراكز التعمـ. ،أركاف 
 .عقود التعمـ 
 .تعدد اإلجابات الصحيحة 
 .لوحة الخيارات 
 التكعيب. 
 .ِالبحث الجهاع 
 .الهحطات التعميهية 
 ضغط هحتوى الهىٍج. 

  :وأىشطة رياضياتية هتهايزة ،تصهيـ هواقؼ -
  التعميـ الهتهايزس الرياضيات القائهة عمِ استخداـ استراتيجيات و تخطيط در. 
 :حتديد اسرتاتيجيات التعليه، والتعله 
است خدهت هجهوعة هف االستراتيجيات التِ تتىاسب وطبيعة البرىاهج، وىواتج التعمـ   

وورش  الهحاضرة القصيرة، والهىاقشة الهوجٍة،؛ هثؿ: فِ تىفيذ أىشطتً الهستٍدفة هىً
 عهؿ الهجهوعات الصغيرة الهتعاوىة، ودراسة الحالة، وقدح الذٌف.

 متطلبات تيفيذ الربىامج: حتديد 
 استمـز تىفيذ البرىاهج، وتحقيؽ الٍدؼ هىً؛ توفير:

 :شهمت، Materialsهجهوعة هف الهواد  -
  :لتىفيذي الخطة الزهىيةاإلطار العاـ لمبرىاهج ، و دليؿ الهدرب، ويتضهف ،

 .1، وأوراؽ العهؿوأىشطة البرىاهج
 9دليؿ الطالب الهعمـ. 
  ِبرىاهج عرض تقديهPower point4 

 أقالـ هاركر. - جٍاز عرض - بيضاء هف وسائط التعميـ، والتعمـ: سبورة هجهوعة -
                                                           

2
 (: دليل المذرة.2ملحك )  

3
 ( دليل الطبلت المؼلم.3) ملحك  

4
 ( ثزنبمج الؼزض الزمذيمً المصبحت للجزنبمج.4ملحك )  
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عبر  ؛أىشطة التقويـ البىائية: شهمت ،هجهوعة هف األدوات، تتعمؽ بتقويـ البرىاهج -
لتعرؼ هدى تحقؽ ىواتج التعمـ  ؛تحريريًّا ، واختباًرا(ىشاًطا 99) هوضوعات البرىاهج

 .، وهقياس الفاعمية الذاتية فِ تدريس الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعةالهستٍدفة
 :حتديد أساليب التكويه 

، والتكويىِ pre assessmentارتبط تىفيذ البرىاهج بكؿ هف: التقويـ الهبدئِ 
Formative ِوالتجهيع ،Summative هف األساليب، واألدوات،  هجهوعة؛ عبر استخداـ

 :تهثمت فِ
تقويـ أولِ: فِ بداية تدريس البرىاهج الهقترح بعد أوؿ لقاء؛ لتعرؼ إهكاىات  -

 الطالب، وقدراتٍـ، والهستوى الهبدئِ لهعارفٍـ.
 عبر هوضوعات البرىاهج. ؛البىائيةتقويـ تكويىِ: هف خالؿ تىفيذ أىشطة التقويـ   -
الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج برىاهج؛ هف خالؿ اختبار تقويـ ىٍائِ: فِ ىٍاية ال -

 .الفاعمية الذاتية فِ تدريس الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعة، وهقياس الرياضيات
 :إعداد دليلّي استدداو الربىامج 

بؿ الهدرب، والطالب الهعمهيف تطمب استخداـ البرىاهج إعداد دليميف؛ الستخداهً هف ق  
والخطة الزهىية  ،توضيح اإلطار العاـ لمبرىاهج إعداد الدليميفاستٍدؼ وقد ، البحثعيىة 

ح كيفية استخداـ البرىاهج بشكؿ فعاؿ؛ وهف ثـ تحقيؽ األٌداؼ يتوضل ؛الالزهة لتىفيذي
، والخطة الزهىية تضهف دليؿ الهدرب بعد هقدهتً: اإلطار العاـ لمبرىاهجالهرجوة هىً؛ حيث 

، وكذا أوراؽ العهؿ الهصاحبة لتىفيذ تمؾ وكيفية تىفيذٌا ،ةالالزهة لتىفيذي، وأىشطتً الهختمف
بعد هقدهتً: اإلطار العاـ لمبرىاهج، والخطة  فقد تضهف ؛أها دليؿ الطالب الهعمـ، األىشطة

 الزهىية الالزهة لتىفيذي، والهوضح بٍا الدور الهطموب هف الطالب الهعمـ تىفيذي فِ كؿ ىشاط.
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 :أداتا البحح

، وهقياس الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضياتاختبار  :البحث فِتهثمت أداتا 
، وفيها يأتي الخطوات التِ الفاعمية الذاتية فِ تدريس الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعة

 اتبعتٍا الباحثة فِ تصهيهٍها، وضبطٍها:
  املَارة فى تكييف ميَج الزياضياتاختبار: 

- عيىة البحث - هعرفة الطالب الهعمهيفتهثؿ الٍدؼ هف االختبار فِ تعرؼ هدى 
فِ تخطيط دروس الرياضيات بالهرحمة  التعميـ الهتهايزفِ استخداـ استراتيجيات وهٍارتٍـ 
ىهطيف هف الهواقؼ، استٍدؼ  :، تىاوؿ الجزء األوؿأيفاىقسـ االختبار إلِ جز ، وقد اإلعدادية

وتضهف ٌذا الىهط  ،بشكؿ عاـ الهتهايزالتعميـ بعيىة البحث  هعرفةهدى  تقصِالىهط األوؿ 
 - عيىة البحث –تعرؼ هدى قدرة الطالب الهعمهيف فاستٍدؼ  :، أها الىهط الثاىِا( هوقفً 11)

 ،الهىاسب استخداهٍا فِ هواقؼ تعميـ الرياضيات التعميـ الهتهايزتحديد استراتيجية  عمِ
يهكف  ،خرىتراتيجيات أ، وكذا أى هقترحات السوخطوات استخداهٍا ،، وهبرراتوتعمهٍا

 .هواقؼ (9)ٌذا الىهط  وتضهفاستخداهٍا فِ كؿ هوقؼ، 
وتعمـ  ،فِ تخطيط أىشطة تعميـ ة الطالب الهعمـتىاوؿ الجزء الثاىِ هٍار بيىها 

ىهاذج تخطيط دروس  هف ةعبر ثالث ؛وقدرات هتىوعة هف الطالب ،تخاطب فئات ،هتهايزة
فِ تخطيط ٌذي  التعميـ الهتهايزاستراتيجيات  تحديد الرياضيات التِ تتطمب هف الطالب الهعمـ

جراءات و الدروس، والوسائط التعميهية،  ىواتج التعمـ الهستٍدفة، والهتطمبات السابقة، وا 
 التدريس، والتقويـ.
تكييؼ هىٍج الرياضيات لدى اختبار هٍارة هصفوفة هواقؼ  (2)الجدوؿ ويوضح 

 :هثمت الجزء األوؿ هىً، والتِ الطالب الهعمهيف شعبة الرياضيات
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 : (8عذٔل )

  :يصفٕفخ يٕاقف اخزجبس يٓبسح  ركٛٛف يُٓظ انشٚبظٛبد نذٖ انطالة انًؼهًٍٛ شؼجخ انشٚبظٛبد

 انغإال انًٕقف ًَػ األعئهخ 
يفزبػ 

 اإلعبثخ
 انٓذف

 :األٔل

غجٛؼخ 

انزؼهٛى 

 انًزًبٚض

1 

 ة 1
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 أ 2
ينٛبد رًُٛخ  كاؽذٖ ؛نٛخ سٔاٚخ انقصصرؾذٚذ ي

 .انزكبء انهغٕٖ

 .نهزؼهٛى انًزًبٚضانخطٕاد األعبعٛخ  ٔصف ة 3 2

 أ 4 3
رؾذٚذ إَٔاع ركٛٛفبد انًُٓظ انًُبعجخ نًٕاقف 

 .ٔرؼهًٓب ،رؼهٛى انشٚبظٛبد

4 

 أ 5
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 ط 6
ينٛبد رًُٛخ  كاؽذٖ قذػ انزٍْ؛نٛخ رؾذٚذ ي

 .انزكبء انهغٕٖ

 ة 7 5
انًُبعجخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

  .نًغزٕٖ االعزؼذاد نهزؼهى

 د 8 6
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

7 

 أ 9
انًُبعت يؼٓب اعزخذاو يًٓخ طالة رؾذٚذ فئخ ان

 .راد يغزٕٖ يؼٍٛ

 ط 11
طالة انًُبعت يؼٓب اعزخذاو يًٓخ رؾذٚذ فئخ ان

 .راد يغزٕٖ يؼٍٛ

 د 11
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 ة 12
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 .انفبئقٍٛارخبر انقشاس انًُبعت نهزؼبيم يغ فئخ  ط 13 8

 أ 14 9
االعزشارٛغٛخ انًغزخذيخ فٗ أؽذ يٕاقف  رؾذٚذ

 .ٔرؼهًٓب ،رؼهٛى انشٚبظٛبد

 د 15 11
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 ط 16 11
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 ة 17 12
رشخٛص صؼٕثخ انزؼهى فٗ أؽذ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 د 18 13
أعظ االعزخذاو انغهٛى العزشارٛغٛبد  ٔصف

 .انزؼهٛى انًزًبٚض

 ة 19 14
رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 ة 21 15
انشٚبظٛبرٗ انزٗ ًٚكٍ  رؾذٚذ يغبالد انًؾزٕٖ

 .انزؼهٛى انًزًبٚضػجش  ؛رًُٛزٓب

رؾذٚذ ًَػ انزكبء انزٖ رغزٓذفّ يٕاقف رؼهٛى  ط 21 16
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 انغإال انًٕقف ًَػ األعئهخ 
يفزبػ 

 اإلعبثخ
 انٓذف

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 د 22 17
رؾذٚذ إَٔاع ركٛٛفبد انًُٓظ انًُبعجخ نًٕاقف 

 .ٔرؼهًٓب ،رؼهٛى انشٚبظٛبد

 أ 23 18
رشخٛص صؼٕثخ انزؼهى فٗ أؽذ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 ط 24 19
رشخٛص صؼٕثخ انزؼهى فٗ أؽذ يٕاقف رؼهٛى 

 .ٔرؼهًٓب ،انشٚبظٛبد

 ط 25 21
نهخطٕاد األعبعٛخ رؾذٚذ انزشرٛت انًُبعت 

 .نهزؼهٛى انًزًبٚض

 أ 26 21
رؾذٚذ إَٔاع ركٛٛفبد انًُٓظ انًُبعجخ نًٕاقف 

 .ٔرؼهًٓب ،رؼهٛى انشٚبظٛبد

 أ 27 22
انًؾزٕٖ انشٚبظٛبرٗ انزٗ ًٚكٍ  رؾذٚذ يغبالد

 .انزؼهٛى انًزًبٚضػجش  ؛رًُٛزٓب

: انضبَٗ

اعزشارٛغٛبد 

انزؼهٛى 

 .انًزًبٚض

 أ 1
انًغًٕػبد 

 .انًشَخ

انًغزخذيخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

ٔخطٕاد اعزخذايٓب،  ،ٔيجشساد ،فٗ انًٕقف

 ٔاقزشاػ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ.

 أ 2
األَشطخ 

 .انًزذسعخ

انًغزخذيخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

ٔخطٕاد اعزخذايٓب،  ،ٔيجشساد ،فٗ انًٕقف

 ٔاقزشاػ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ.

 أ 3
انًغًٕػبد 

 .انًشَخ

انًغزخذيخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

ٔخطٕاد اعزخذايٓب،  ،ٔيجشساد ،فٗ انًٕقف

 ٔاقزشاػ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ.

 أ 4

 ،أسكبٌ

ٔيشاكض 

 .انزؼهى

انًغزخذيخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

ٔخطٕاد اعزخذايٓب،  ،ٔيجشساد ،فٗ انًٕقف

 ٔاقزشاػ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ.

 أ 5
األَشطخ 

 .انًزذسعخ

انًغزخذيخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

ٔخطٕاد اعزخذايٓب،  ،ٔيجشساد ،فٗ انًٕقف

 ٔاقزشاػ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ.

 أ 6

ػقٕد 

صى  ،انزؼهى

صأط  -فكش

 .شبسا –

انًغزخذيخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

ٔخطٕاد اعزخذايٓب،  ،ٔيجشساد ،فٗ انًٕقف

 ٔاقزشاػ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ.

 أ 7

ظغػ 

يؾزٕٖ 

 .انًُٓظ

انًغزخذيخ  انزؼهٛى انًزًبٚضرؾذٚذ اعزشارٛغٛخ 

ٔخطٕاد اعزخذايٓب،  ،ٔيجشساد ،فٗ انًٕقف

 ٔاقزشاػ اعزشارٛغٛبد ثذٚهخ.

، وقد أبدوا 9هف الهحكهيف هجهوعةعمِ  -فِ صورتً األولية  -ع رض االختباروقد 
بعض الهواقؼ هف الىهط الثاىِ التِ تستٍدؼ تعرؼ هٍارة بشأف صوغ بعض الهالحظات 
الهىاسب  التعميـ الهتهايزفِ تحديد استراتيجيات  -عيىة البحث  -الطالب الهعمهيف 

                                                           
5
 .والخطبثبد المىجهخ إليهم ،لبئمخ أصمبء محكمً أدواد الجحث(: 5ملحك )  
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فِ صورتً  -ب ؽ استطالعيًّا كها ط   ،ٌذي الهمحوظات روعيت، وقد استخداهٍا لكؿ هوقؼ
؛ لتحديد هواصفاتً، وخواصً اإلحصائية الهتعمقة بالثبات، اهعمهً  اطالبً  (30)عمِ  –األولية 
 .9والتهييز ،والسٍولة

 هفردتيف باستثىاء (؛0.77، 0.44؛ ها بيف: )السٍولةوقد ترواحت قيـ هعاهالت 
، كها ح سب هعاهؿ التهييز لكؿ وهف ثـ تـ حذفٍها(؛ 0.81، 0.86) سٍولتٍها بمغ هعاهال

، 0.31ها بيف: )ت قيـ هعاهالت التهييز الهحسوبة؛ هفردة هف هفردات االختبار، وقد تراوح
 وهف ثـ تـ حذفٍها.(؛ 0.12، 0.11ا )هتهييٌز بمغ هعاهال هفردتيف(؛ باستثىاء 0.77

وقد جاءت قيهة  ،ثبات االختبار؛ باستخداـ "هعاهؿ ألفا كروىباخ -أيًضا  –وح سب 
α هف الثبات. هقبولة(، ويعد ذلؾ هؤشًرا عمِ أف االختبار عمِ درجة 0.69) هساوية 

فِ صورتً  -هفرداتً؛ صاروبعد التأكد هف صدؽ االختبار، والتحقؽ هف هىاسبة 
 وتعمهٍا، ،هف هواقؼ تعميـ الرياضيات اهوقفً ( 29صالًحا لمتطبيؽ؛ حيث شهؿ ) -الىٍائية

( 90؛ وبذلؾ تكوف الىٍاية العظهِ لالختبار )ىهاذج هف خطط دروس الرياضيات( 9و)
 .9درجة
  الفاعلية الذاتية فى تدريص الزياضيات لذوى الكدرات املتيوعةمكياض: 

لذوى القدرات  الفاعمية الذاتية فِ تدريس الرياضياتدؼ الهقياس إلِ تعرؼ ٌ
( عبارة 19) –فِ صورتً األولية  -هؿ شعيىة البحث، و لدى الطالب الهعمهيف  الهتىوعة

ددت؛ استىاًدا إلِ تحميؿ بعض األطر الىظرية، والدراسات السابقة،  ،هوزعة عمِ أربعة أبعاد ح 
 وتهثمت ٌذي األبعاد فيها يأتِ:

توافر هستوى هف الهعرفة األساسية  :ويعىِ ؛لمتعميـ الهتهايز: الهتطمبات السابقة البعد األوؿ
وأىهاط ، وخصائص الفئات الهختمفة لمطالب ،التعميـ الهتهايز بشأفلدى الطالب الهعمـ 

 .وذكاءاتٍـ الهتعددة، وكيفية تدريس هجاالت الهحتوى الرياضياتِ لٍذي الفئات ،تعمهٍـ
هدى تهكف الطالب  :ويعىِ ؛هتىوعة: تحديد االحتياجات التعميهية لذوى القدرات الالبعد الثاىِ

لمتعميـ كىقطة بداية  ؛الهعمـ هف تحديد الهستوى السابؽ لمتعمـ لذوى القدرات الهتىوعة
 .الجيد الهتهايز

                                                           
6
 (: مؼبمالد الضهىلخ، والزمييز لمفزادد االخزجبر.6ملحك )  

7
 (: اخزجبر المهبرح فً ركييف منهج الزيبضيبد.7ملحك )  
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هدى تهكف الطالب الهعمـ  :ويعىِ ؛البعد الثالث الههارسة الهتهايزة هع ذوى القدرات الهتىوعة
داـ استراتيجيات تدريس، وهواد تعميـ وتعمـ، باستخ ؛هف التعاهؿ هع ذوى القدرات الهتىوعة

 .تحقؽ لٍـ فرص تعميـ هتساوية
هدى تهكف الطالب الهعمـ هف  :ويعىِ؛ البعد الرابع: تقييـ تقدـ الطالب ذوى القدرات الهتىوعة
 .تحقؽ لٍـ فرص تعميـ هتساوية ،استخداـ أدوات تقويـ هتهايزة هع ذوى القدرات الهتىوعة

الفاعمية الذاتيػة فػِ تػدريس الرياضػيات لػذوى ( هواصفات هقياس 3جدوؿ )الويوضح 
 :القدرات الهتىوعة

 : (9) عذٔل

 يقٛبط انفبػهٛخ انزارٛخ فٗ رذسٚظ انشٚبظٛبد نزٖٔ انقذساد انًزُٕػخ: رٕصٛف

 انًغًٕع انؼجبساد انج ؼذ

 5 5ئنٗ  1يٍ  .نهزؼهٛى انًزًبٚضانًزطهجبد انغبثقخ 

رؾذٚذ االؽزٛبعبد انزؼهًٛٛخ نزٖٔ انقذساد 

 .انًزُٕػخ
 3 8ئنٗ  6يٍ 

 12 21ئنٗ  9يٍ  .انًًبسعخ انًزًبٚضح يغ رٖٔ انقذساد انًزُٕػخ

 5 25ئنٗ  21يٍ  .رقٛٛى رقذو انطالة رٖٔ انقذساد انًزُٕػخ

 .ػجبسح 25 انًغًٕع

ػػدد عػػدد البػػدائؿ عمػػِ ، Likertعػػد ٌػػذا الهقيػػاس؛ باسػػتخداـ طريقػػة "ليكػػرت" وقػػد أ   وح 
هتصػػؿ الشػػدة بالصػػورة الخهاسػػية، ووضػػع ىظػػاـ هتػػدرج خهاسػػِ؛ لتقػػدير الػػدرجات فػػِ ٌػػذي 

= 2أو ) = هقبػػػوؿ(، 1(، أو )جيػػػد = 9)أو (، = جيػػػد جػػػًدا 4(، أو )ههتػػػاز=  9) الهقيػػػاس
الػذيف اقترحػوا بعػض  2عمػِ عػدد هػف الهحكهػيف -فِ صورتً األوليػة  -، كها ع رض ضعيؼ(
عػػادة صػػوغ بعضػػٍا؛ لتصػػير أكثػػر التعػػديال ت الههثمػػة فػػِ حػػذؼ بعػػض عبػػارات الهقيػػاس، وا 

 وضوًحا، وقد روعيت ٌذي الهمحوظات.
وجرى التحقؽ هف االتساؽ الداخمِ لعبارات الهقياس؛ أى: هدى اتساؽ كػؿ عبػارة هػف 

عبػارة، عباراتً هع الب عد الذي تىتهي إليً؛ هف خالؿ حساب هعػاهالت االرتبػاط بػيف درجػات كػؿ 
 3Pearsonهعاهػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوف باسػػػتخداـ ؛والدرجػػػة الكميػػػة لمب عػػػد الػػػذي تىتهػػػي إليػػػً

Correlation، بػػيف هتوسػػػط، وكبيػػر؛ حيػػػث جػػاءت ٌػػػذي  ت قػػػيـ هعاهػػؿ االرتبػػػاطتراوحػػ وقػػد
ػػذا يؤكػػد 0.01، وجهيعٍػػا دالػػة إحصػػائيًّا عىػػد هسػػتوى (788.و، 538.) :الهعػػاهالت بػػيف ؛ ٌو
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 .والخطبثبد المىجهخ إليهم ،لبئمخ أصمبء محكمً أدواد الجحث(: 5ملحك )  

9
 (: االرضبق الذاخلً لمميبس الفبػليخ الذاريخ.8ملحك )  
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 -بصػورة إيجابيػة  -االتساؽ الداخمِ لعبارات الهقياس؛ أى: أف كػؿ عبػارة هػف عباراتػً ت سػٍـ 
 .البحثالفاعمية الذاتية لدى عيىة فِ قياس 

سػػػب ثبػػػات الهقيػػػاس؛ بحسػػػاب هعاهػػػؿ الثبػػػات؛ عػػػف طريػػػؽ تطبيػػػؽ هعادلػػػة "ألفػػػا  وح 
هقيػػاس ويػػدؿ ذلػػؾ عمػػِ أف ال ؛(0.90)وقػػد بمػػغ  ؛Coronbach's Alpha(α) كروىبػػاخ" 

 عمِ درجة عالية هف الثبات.
صػػالًحا  -20فػػِ صػػورتً الىٍائيػػة -فػػِ ضػػوء هػػا تقػػدـ هػػف خطػػوات؛ صػػار الهقيػػاس و 

 .رة؛ هوزعة عمِ أربعة أبعاد رئيسة( عبا19لمتطبيؽ؛ حيث شهؿ )
 إجزاءات التطبيل امليداىى:

عداد أداتي البحث فِ صورتيٍها الىٍائيتيف؛ بدأ  ،البرىاهج الهقترحبعد تصهيـ  وا 
تىفيذ تجربة البحث؛ وشهؿ ذلؾ: تحديد الٍدؼ هىٍا، واختيار العيىة، والتطبيؽ القبمِ ألداتي 

كؿ ى ألداتي البحث. وفيها يأتي وصؼ الهقترح، والتطبيؽ البعد البرىاهجالبحث، وتطبيؽ 
 إجراء هف تمؾ اإلجراءات:

 بة البحث:تحديد الٍدؼ هف تجر 
البرىاهج الهقترح فِ استٍدفت التجربة الحصوؿ عمِ بياىات؛ لمحكـ عمِ فاعمية 

تىهية هٍارة الطالب الهعمهيف عيىة البحث فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، والفاعمية الذاتية 
 لتدريس الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعة.

 اختيار عيىة البحث:  
، هعمهِ الرياضيات بالفرقة الثالثة شعبة الرياضياتالطالب اختيرت عيىة البحث هف 

واعتهد البحث عمِ  ـ،2020 -ـ 1023في الفصؿ الدراسِ الثاىِ هف العاـ الدراسِ 
 .اهعمهً  ا( طالبً 92)هجهوعتيف: تجريبية، وضابطة، بمغ عدد كؿ هىٍها 

 التطبيل الكبلى ألداتي البحح:

، الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضياتبقت أداتا البحث الههثمتاف فِ: اختبار ط  
عمِ هجهوعتي البحث: التجريبية، والضابطة قبؿ إجراء التجربة؛ يوـ  الفاعمية الذاتيةوهقياس 

 ـ.1010/ 1/  21
 :الربىامج املكرتحتيفيذ 
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فِ  البرىاهج الهقترح؛ ط بؽ العيىةبعد االىتٍاء هف التطبيؽ القبمِ ألداتي البحث عمِ  -
 ،؛ وفًقا لهجهوعة هف اإلجراءاتـ2019/  4/ 2ـ، إلِ 2019/  1/  23الفترة هف 
والهدة  ،( الخطة الزهىية لتىفيذ هوضوعات البرىاهج الهختمفة20جدوؿ )الويوضح 

 .، ودور الطالب الهعمـ فيٍاالزهىية الهخصصة لكؿ هوضوع، وكذا أىشطتً
  :(11عذٔل )

 :انخطخ انضيُٛخ نزُفٛز انجشَبيظ

 دٔس انطبنت انًؼهى انُشبغ انًٕظٕػبد انفشػٛخ انًٕظٕع انًذح انضيُٛخ 

 األعجٕع األٔل

 و12/2/2121

انزؼشٚف 

ثأْذاف 

 ،انجشَبيظ

ٔ انزطجٛ  

انقجهٗ ألدٔاد 

 .انجؾش

 .أْذاف انجشَبيظ 

 خزجبس انزطجٛ  انقجهٗ ال

 انًٓبسح فٗ ركٛٛف انًُٓظ.

  انزطجٛ  انقجهٗ نًقٛبط

انفبػهٛخ انزارٛخ فٗ رذسٚظ 

نزٖٔ انقذساد انشٚبظٛبد 

 .انًزُٕػخ

َشبغ 

 .رًٓٛذٖ

  االعبثخ ػٍ أعئهخ

اخزجبس انًٓبسح فٗ 

ركٛٛف يُٓظ 

 انشٚبظٛبد.

  يقٛبط  ػٍاإلعبثخ

انفبػهٛخ انزارٛخ 

نزذسٚظ انشٚبظٛبد 

نزٖٔ انقذساد 

 انًزُٕػخ.

 األعجٕع انضبَٗ

 و19/2/2121

رؼهٛى 

 انشٚبظٛبد

نزٖٔ انقذساد 

 .(1انًزُٕػخ )

 ٔاالؽزٛبعبد انخبصخ ٔر. 

  ،انزشثٛخ انخبصخ: انًفٕٓو

 ٔاألْذاف.

 ٔصؼٕثبد انزؼهىر ٔ. 

  يظبْش صؼٕثبد انزؼهى

 األكبدًٚٛخ.

  يفٕٓو صؼٕثبد رؼهى

 انشٚبظٛبد.

  يغبالد صؼٕثبد رؼهى

 انشٚبظٛبد.

  إَٔاع صؼٕثبد رؼهى

 انشٚبظٛبد.

  يظبْش صؼٕثبد رؼهى

 انشٚبظٛبد.

  ٗاػزجبساد ػبيخ ف

نزٖٔ رذسٚظ انشٚبظٛبد 

 صؼٕثبد انزؼهى.

 انًْٕجخ ب:يفٕٓي، 

 ٔانزفٕ .

 .يإششاد انًْٕجخ 

  ٍٛعًبد انطالة انًْٕٕث

 فٗ انشٚبظٛبد.

 .ٍٛثشايظ سػبٚخ انًْٕٕث 

  دٔس انًؼهى فٗ يغبػذح

 انطالة انًْٕٕثٍٛ.

  .(1َشبغ )
  رؾذٚذ يظبْش صؼٕثبد

 رؼهى انشٚبظٛبد.

 .(2َشبغ )
 انزًٛٛض ثٍٛ يفٕٓي:ٙ 

 .ٔانزفٕ  ،انًْٕجخ

 .(3َشبغ )

  رٕظٛؼ عًبد انطالة

انًْٕٕثٍٛ فٗ 

 .انشٚبظٛبد

 .(4َشبغ )

 ِكًؼهى فٗ  ؛ٔصف دٔس

يغبػذح راليٛزِ 

انًْٕٕثٍٛ فٗ 

 .انشٚبظٛبد
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 دٔس انطبنت انًؼهى انُشبغ انًٕظٕػبد انفشػٛخ انًٕظٕع انًذح انضيُٛخ 

 األعجٕع انضبنش

 و26/2/2121

رؼهٛى 

 انشٚبظٛبد

نزٖٔ انقذساد 

 .(2انًزُٕػخ )

  يظبْش صؼٕثبد رؼهى

انشٚبظٛبد: دساعبد 

 .ؽبنخ

  رذسٚظ ثؼط يغبالد

انًؾزٕٖ انشٚبظٛبرٗ 

نزٖٔ صؼٕثبد رؼهى 

 انشٚبظٛبد: 

  انؾظ

 انؼذدٖ.

  انقًٛخ

 انًكبَٛخ.

  انؼالقبد

 انؼذد٘.

  انؾظ

 انًكبَٗ.

  األػذاد

 انُغجٛخ.

 .انذٔال 

  .(5َشبغ )

 

 يُبقشخ دساعبد ؽبنخ، 

رزؼه  ثصؼٕثبد رؼهى 

 انشٚبظٛبد.

 يشكالد/  رؾذٚذ

صؼٕثبد رؼهى 

انشٚبظٛبد ثذساعبد 

 انؾبنخ. 

 (6َشبغ )

  ٗرؾذٚذ أدٔاسِ كًؼهى ف

يغبػذح راليٛزِ رٖٔ 

صؼٕثبد رؼهى 

 انشٚبظٛبد.

  نًًٓبدغشػ أيضهخ 

ًؾب يٕظِّ  ؛سٚبظٛبرٛخ

اإلعشاءاد انزٗ ًٚكُّ 

انقٛبو ثزذسٚغٓب نزاليٛز 

زؼهى انرٖٔ صؼٕثبد 

 فٗ انشٚبظٛبد.

 األعجٕع انشاثغ

4/3/2121 

ركٛٛف يُبْظ 

انشٚبظٛبد 

نهطالة رٖٔ 

انقذساد 

 .انًزُٕػخ

 .يفٕٓو ركٛٛف انًُٓظ 

 .إَٔاع ركٛٛف انًُٓظ 

 .يغزٕٚبد ركٛٛف انًُٓظ 

  اعزشارٛغٛبد ركٛٛف

 انًُٓظ.

 .(7َشبغ )

 ٗانزًٛٛض ثٍٛ يفٕٓي: 

ٔرؼذٚم  ،ركٛٛف انًُٓظ

 .ظانًُٓ

 .(8َشبغ )

  غشػ أيضهخ يزُٕػخ

األَٕاع انًخزهفخ  ػهٗ

نزكٛٛف يُبْظ 

 انشٚبظٛبد.

 .(9َشبغ )

  دساعخ ؽبالد يخزهفخ

نهفئبد انًزُٕػخ يٍ 

 انطالة.

  غشػ أيضهخ نزكٛٛفبد

انًُٓظ انًُبعجخ 

نذساعبد انؾبنخ 

 انُشبغ.فٙ انًزعًُخ 

األعجٕع 

 انخبيظ

 و11/3/2121

يذخم ئنٗ 

انززؼهٛى 

 .انًزًبٚض

  انزؼهٛى انًزًبٚضيفٕٓو. 

 انزؼهٛى انًزًبٚض أًْٛخ. 

  انزؼهٛى انًزًبٚضفهغفخ. 

  انُظشٚبد انزٗ ٚغزُذ ئنٛٓب

 .انزؼهٛى انًزًبٚض

 انزؼهٛى انزؼهٛى انًزًبٚض /

 انزقهٛذٖ/ رفشٚذ انزؼهٛى.

  انزؼهٛى انًزًبٚضأْذاف. 

  انزؼهٛى انًزًبٚضأعظ ،

 .ٔيجبدؤِ

 ٔانًزؼهى فٗ  ،أدٔاس انًؼهى

َشبغ 

(11 ). 

 

 يفٕٓو شخصٗ  صٕؽ

 .انزؼهٛى انًزًبٚضػٍ 

 رّ بانزفكش فٗ يًبسع

ٔيذٖ  ،انزذسٚغٛخ

نزؼهٛى اػبرٓب ايش

 .انًزًبٚض

َشبغ 

(11).  

  انجؾش ػٍ االرفبقٛبد

انذٔنٛخ انزٗ رُبدٖ 

ثؾ  اإلَغبٌ فٗ 

ؼهٛى انؾصٕل ػهٗ ر

يزًٛض يُبعت 

ٔيُبقشخ ، ؽزٛبعبرّال
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 دٔس انطبنت انًؼهى انُشبغ انًٕظٕػبد انفشػٛخ انًٕظٕع انًذح انضيُٛخ 

 .انزؼهٛى انًزًبٚض

  بٚضانزؼهٛى انًزًػُبصش. 

  انزؼهٛى انًزًبٚضخطٕاد. 

 .ْزِ االرفبقٛبد

َشبغ 

(12). 

  رؾذٚذ انغهٕكٛبد

 -األعبعٛخ انزٗ ًٚكٍ 

رؾذٚذ  -يٍ خالنٓب 

 -ًَػ انزؼهى: انؾشكٗ

 انغًؼٗ. -انجصشٖ

َشبغ 

(13).  

  ٗيُبقشخ األعجبة انز

ركًٍ خهف قزم دافؼٛخ 

انزهًٛز نهزؼهى ، ٔكٛف 

ًٚكٍ رفبدٖ ْزِ 

 األعجبة.

َشبغ 

(14).  

 كم يٍ: ًقبسَخ ثٍٛ ان

 ،انزؼهٛى انًزًبٚض

 ٔرفشٚذ انزؼهٛى.

 ّيُبقشخ أٔعّ انشج، 

 انصفٔاالخزالف ثٍٛ 

 ٔصفانزقهٛذٖ، 

 .انزؼهٛى انًزًبٚض

َشبغ 

(15).  

  رؾهٛم ثؼط يٕاقف

 ،رؼهٛى انشٚبظٛبد

 ٔرؼهًٓب.

  رؾهٛم ئٚغبثٛبد كم

 .، ٔعهجٛبرّيٕقف

 رزؼه   ،غشػ أفكبس

انزؼهٛى ثبعزخذاو 

فٗ رفبدٖ ْزِ  انًزًبٚض

 انغهجٛبد.

َشبغ 

(16).  

 ُبقشخ أثشص ػُبصش ي

انًزًبٚض انزذسٚظ 

 أًْٛخ.

َشبغ 

(17).  

  رؾذٚذ انًفبْٛى

انشئٛغخ فٗ أؽذ 

دسٔط سٚبظٛبد 

انًشؽهخ اإلػذادٚخ انزٗ 

ًٚكٍ يشبسكزٓب نغًٛغ 

انطالة، ٔاألفكبس انزٗ 

 ٚغت رُٕٚؼٓب.

َشبغ 

(18).  

  ٍرؾذٚذ أكجش ػذد يًك

يٍ أشكبل انًُزظ انزٗ 

ًٚكٍ أٌ ٚغزخذيٓب فٗ 

رؼهٛى غالثّ 

 انشٚبظٛبد.

َشبغ 

(19).  

  غشػ أفكبس يزؼذدح

أعبنٛت رُٕٚغ  ثشأٌ
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 دٔس انطبنت انًؼهى انُشبغ انًٕظٕػبد انفشػٛخ انًٕظٕع انًذح انضيُٛخ 

رقٛٛى األْذاف 

فٗ ظٕء  ؛انًٓبسٚخ

 ،اعزؼذاداد انزاليٛز

 ٔاْزًبيبرٓى.

َشبغ 

(21).  

  انزؼهٛى يُبقشخ ػُبصش

انزٗ ًٚكٍ  انًزًبٚض

رُٕٚؼٓب، ٔانؼُبصش 

 انزٗ ال ًٚكٍ رُٕٚؼٓب.

األعجٕع 

 انغبدط

 و18/3/2121

 انزؼهٛىأشكبل 

 .انًزًبٚض

 .أًَبغ انزؼهى 

 .أًَبغ انزكبءاد انًزؼذدح 

 ٔاالعزؼذاد  ،انغبْضٚخ

 نهزؼهى.

َشبغ 

(21). 

  غشػ أيضهخ يزُٕػخ

نزقذٚى دسط ػٍ 

انًغغًبد فٗ 

سٚبظٛبد انًشؽهخ 

االػذادٚخ نًغًٕػخ 

يٍ انزاليٛز رٖٔ ًَػ 

ثصشٖ، رؼهى 

 ادٔيغًٕػخ صبَٛخ ر

ًَػ رؼهى ؽشكٗ، 

 ادٔيغًٕػخ صبنضخ ر

 ًَػ رؼهى عًؼٗ.

َشبغ 

(22). 

  رؾهٛم أيضهخ يخزهفخ

ألَشطخ رؼهٛى 

انشٚبظٛبد انزٗ رغٓى 

فٗ رًُٛخ انزكبء 

 انهغٕٖ.

  ٗغشػ أفكبس أليضهخ ف

رغٓى فٗ  ،انشٚبظٛبد

رًُٛخ انزكبء انهغٕٖ 

 نذٖ راليٛزِ.

َشبغ 

(23). 

  أيضهخ يخزهفخ رؾهٛم

ألَشطخ رؼهٛى 

انشٚبظٛبد انزٗ رغٓى 

فٗ رًُٛخ انزكبء 

 انًُطقٗ.

  ٗغشػ أفكبس أليضهخ ف

رغٓى فٗ  ،انشٚبظٛبد

رًُٛخ انزكبء انًُطقٗ 

 نذٖ راليٛزِ.

َشبغ 

(24). 

  رؾهٛم أيضهخ يخزهفخ

ألَشطخ رؼهٛى 

انشٚبظٛبد انزٗ رغٓى 

فٗ رًُٛخ انزكبء 

 انجصشٖ.

  ٗغشػ أفكبس أليضهخ ف

رغٓى فٗ  ،انشٚبظٛبد
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 دٔس انطبنت انًؼهى انُشبغ انًٕظٕػبد انفشػٛخ انًٕظٕع انًذح انضيُٛخ 

رًُٛخ انزكبء انجصشٖ 

 نذٖ راليٛزِ.

َشبغ 

(25). 

  رؾهٛم أيضهخ يخزهفخ

ألَشطخ رؼهٛى 

انشٚبظٛبد انزٗ رغٓى 

فٗ رًُٛخ انزكبء 

 انؾشكٗ.

  ٗغشػ أفكبس أليضهخ ف

رغٓى فٗ  ،انشٚبظٛبد

رًُٛخ انزكبء انؾشكٗ 

 نذٖ راليٛزِ.

َشبغ 

(26). 

  رؾهٛم أيضهخ يخزهفخ

رؼهٛى ألَشطخ 

انشٚبظٛبد انزٗ رغٓى 

فٗ رًُٛخ انزكبء 

 االعزًبػٗ.

  ٗغشػ أفكبس أليضهخ ف

رغٓى فٗ  ،انشٚبظٛبد

رًُٛخ انزكبء 

االعزًبػٗ نذٖ 

 راليٛزِ.

َشبغ 

(27). 

  رؾهٛم أيضهخ نزًبٚض

 ؛رذسٚظ انشٚبظٛبد

د أف  اعزؼذاد

 انزاليٛز.

  غشػ أفكبس أليضهخ

رًبٚض رذسٚظ 

ٔف   ؛انشٚبظٛبد

 راليٛزِ. دااعزؼذاد

األعجٕع 

 انغبثغ

 و25/3/2121

اعزشارٛغٛبد 

 انزؼهٛى

انًزًبٚض فٗ 

 .(1انشٚبظٛبد)

  اعزشارٛغٛخ األَشطخ

 انًزذسعخ.

  اعزشارٛغٛخ انًغًٕػبد

 انًشَخ.

 صأط  -اعزشارٛغٛخ فكش- 

 شبسا.

  اعزشارٛغٛخ انزفعٛالد

 األسثؼخ.

 ٌاعزشارٛغٛخ أسكب، 

 ٔيشاكض انزؼهى.

 .اعزشارٛغٛخ ػقٕد انزؼهى 

َشبغ 

(28). 

  رصًٛى أَشطخ يزذسعخ

يغزٕٚبد  خفٙ صالص

يزذسعخ انصؼٕثخ فٙ 

دسٔط سٚبظٛبد  اؽذ

 .انًشؽهخ اإلػذادٚخ

َشبغ 

(29). 

  غشػ أيضهخ نًٕاقف

ًٚكٍ  ،رؼهٛى انشٚبظٛبد

أٌ رغزخذو فٛٓب 

 ،انًغًٕػبد انًشَخ

يغ رٕظٛؼ: )أعبط 

 -رٕصٚغ انًغًٕػبد 

 -انٓذف انًطهٕة 

   انزقٛٛى(.ائغش

َشبغ 

(31). 

  ركش أثشص انًشكالد

يؼهى  ّانزٗ قذ رٕاع
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 دٔس انطبنت انًؼهى انُشبغ انًٕظٕػبد انفشػٛخ انًٕظٕع انًذح انضيُٛخ 

شٚبظٛبد ػُذ ان

اعزشارٛغٛخ  ّاعزخذاي

 ػقٕد انزؼهى.

 ذ انؾهٕل انًُبعجخ ٚؾذر

 ؛ِيٍ ٔعٓخ َظش

نهزغهت ػهٗ ْزِ 

 انصؼٕثبد.

 األعجٕع انضبيٍ

 و1/4/2121

اعزشارٛغٛبد 

 انزؼهٛى

انًزًبٚض فٗ 

 .(2انشٚبظٛبد)

   اعزشارٛغٛخ رؼذد

 اإلعبثبد انصؾٛؾخ.

  اعزشارٛغٛخ نٕؽخ

 انخٛبساد.

 اعزشارٛغٛخ انزكؼٛت. 

  اعزشارٛغٛخ انجؾش

 انغًبػٗ.

  اعزشارٛغٛخ انًؾطبد

 انزؼهًٛٛخ.

  ٖٕاعزشارٛغٛخ ظغػ يؾز

 انًُٓظ.

َشبغ 

(31). 

 أٔ  ،عئهخغشػ أيضهخ أل

فٙ سٚبظٛبد  يًٓبد

انًشؽهخ اإلػذادٚخ، 

ًٚكٍ أٌ ٚزٕصم 

 –يٍ خالنٓب  -انزاليٛز 

 . ئنٗ ئعبثبد يزؼذدح

َشبغ 

(32). 

   ٛرؾذٚذ أًْٛخ رطج

 ؛اعزشارٛغٛخ انزكؼٛت

خبصخ يغ انطالة رٖٔ 

انقذساد أػهٗ يٍ 

 انًزٕعػ.

 ًٗٛرصًٛى يٕقف رؼه، 

ٚزعًٍ اعزخذاو 

 اعزشارٛغٛخ انزكؼٛت.

َشبغ 

(33). 

 ًٗٛرصًٛى يٕقف رؼه، 

ٚزعًٍ اعزخذاو 

اعزشارٛغٛخ انًؾطبد 

 انزؼهًٛٛخ.

َشبغ 

(34). 

 ذ أثشص انصؼٕثبد ٚؾذر

انزٗ قذ رٕاعّ يؼهى 

انشٚبظٛبد ػُذ 

اعزخذايّ اعزشارٛغٛخ 

 ظغػ يؾزٕٖ انًُٓظ.

  انزفكش فٗ ثؼط

انؾهٕل انًقزشؽخ يٍ 

نهزغهت  ؛ٔعٓخ َظشِ

 ػهٗ ْزِ انصؼٕثبد.

األعجٕع 

 انزبعغ

 و8/4/2121

رصًٛى 

 ،يٕاقف

 ٔأَشطخ

سٚبظٛبرٛخ 

 .يزًبٚضح

   انشٚبظٛبد  دسٔطرخطٛػ

 انقبئًخ ػهٗ

اعزخذاو اعزشارٛغٛبد  

 .انزؼهٛى انًزًبٚض

 

َشبغ 

(35). 

 خطػ يٍ ى صالس ٛصًر

بظٛبد دسٔط سٚ

 انًشؽهخ اإلػذادٚخ؛

بد اعزشارٛغٛ ًؾبيٕظِّ 

انزٗ  انزؼهٛى انًزًبٚض

ٔكزا  ،ٓباعزخذي

أَشطخ انزقٕٚى 

 انًزًبٚض.

األعجٕع 

 انؼبشش

َٓبء ئ

 انجشَبيظ،

 .غه  انجشَبيظ 

 خزجبس انزطجٛ  انجؼذٖ ال

َشبغ 

 .خزبيٗ

 عبثخ ػٍ أعئهخ اإل

 انًٓبسح فٗ اخزجبس
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 دٔس انطبنت انًؼهى انُشبغ انًٕظٕػبد انفشػٛخ انًٕظٕع انًذح انضيُٛخ 

ٔانزطجٛ   و15/4/2121

انجؼذٖ ألدٔاد 

 .انجؾش

 انًٓبسح فٗ ركٛٛف انًُٓظ.

  انزطجٛ  انجؼذٖ نًقٛبط

االعزؼذاد نهزذسٚظ نهفئبد 

 .انخبصخ

ركٛٛف يُٓظ 

 .انشٚبظٛبد

  يقٛبط  ػٍاإلعبثخ

انفبػهٛخ انزارٛخ 

نزذسٚظ انشٚبظٛبد 

نزٖٔ انقذساد 

 انًزُٕػخ.

عمِ استخداـ استراتيجيات  الهعتهدةخطط الدروس ( هصفوفة 22جدوؿ )الويوضح 
ه ىتالتِ  وكذا أساليب التقويـ الهتهايز ،التعميـ الهتهايز فِ  22العهميةلتطبيقات في ا ض 

تٍا فِ ىهاذج الهحاك ؛ تهٍيًدا، وهىاقشتٍا هع الطالب الهعمهيفاألسبوع التاسع لتىفيذ البرىاهج
 :الخطط الهطموب هىٍـ تصهيهٍا

 :(11عذٔل )

 :يصفٕفخ أَشطخ انزطجٛقبد انؼًهٛخ 

 االعزشارٛغٛخ انًغزخذيخ سقى انُشبغ / اعًّ اعى انذسط

 .األػذاد انصؾٛؾخ
 .انًغًٕػبد انًشَخ .ثؾش(: ا1َشبغ )

 .نٕؽخ انخٛبساد أو عبنت؟ ،يٕعت (:2َشبغ )

 .انقًٛخ انًطهقخ
 .ٔيشاكض انزؼهى ،أسكبٌ ب.سعى خطًّ ا (:3َشبغ )

 .األَشطخ انًزذسعخ .انقًٛخ األكجش(:4َشبغ )

 .انًغزٕٖ اإلؽذاصٗ

 .األَشطخ انًزذسعخ .انضٔط انًشرت(:5َشبغ )

 .انًغًٕػبد انًشَخ فٗ أٖ سثغ؟ (:6َشبغ )

 .ٔيشاكض انزؼهى ،أسكبٌ .نؼت، ٔاخًٍ (:7َشبغ )

رشرٛت انؼًهٛبد 

 .انشٚبظٛبرٛخ األسثؼخ

 .األَشطخ انًزذسعخ .سرت (:8َشبغ )

 .انًغًٕػبد انًشَخ .كزت يغأنخا (:9َشبغ )

 .يقٛبط انشعى

 .نٕؽخ انخٛبساد .انًغبفخ انفؼهٛخ (:11َشبغ )

 ،يقبٚٛظ (:11َشبغ )

 .ًَٔبرط
 .ٔيشاكض انزؼهى ،أسكبٌ

 .األَشطخ انًزذسعخ (: أًٚٓب يُبعت؟12َشبغ )

وحتِ  ـ،1/1010/ 23فِ الفترة هف وحرى باإلشارة أف البرىاهج ط بؽ 
ًٍابطريقة الهحاضرة ـ22/9/1010  ـ22/9/1010 هف الفترةفي لوجً، أها  ، والهىاقشة وج

 ،لتوقؼ الدراسة بالجاهعات؛ عف ب عد وأىشطتً ،البرىاهج ط بؽفقد  ـ؛4/1010/ 29حتِ 
 ؛ حيث أ ىشيءCOVID-19لها تهر بً البالد هف اىتشار "فيروس كوروىا"  ؛ ىظًراوالهدارس

، وتـ التفاعؿ Google Classroom21رووـ" صؿ إلكتروىِ عبر هىصة "جوجؿ كالس ف
عبر الهىصة تكميفاتً تـ إتاحة هوضوعات البرىاهج، و و  ؛ هف خاللً،هع عيىة البحث
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 (: دليل المذرة.2انظز ملحك )  
12

 Google Classroom( رفبػالد الطالة ػجز المنصخ اإللكززونيخ 10انظز ملحك )  
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عمِ قىاة هف خالؿ تسجيؿ هوضوعات البرىاهج أسبوعيًّا  ؛؛ حيث تـ التواصؿاإللكتروىية
رسالٍا لمطالب Youtube"اليوتيوب"  ،هىٍا pdfهع إرساؿ ىسخة  -عيىة البحث  -، وا 
وكذا عبر هجهوعة "الواتس  ،عبر الهىصةٍـ؛ وهىاقشات استفساراتٍـ،وتمقِ 

ا هىذ البدء فِ تىفيذ تجربة البحث ؛اهجالخاصة بالبرى WhatsAppب"آ  .والتِ تـ إىشاٌؤ
 التطبيل البعدى ألداتي البحح:   

الهٍارة فِ تكييؼ ؛ ط بقت أداتا البحث: اختبار البرىاهج الهقترحبعد االىتٍاء هف تىفيذ 
فِ هجهوعتي البحث: التجريبية، والضابطة  ؛ عمِالفاعمية الذاتية، وهقياس هىٍج الرياضيات

وتجدر اإلشارة  تتعمؽ بالهتغيرات التابعة لمبحث، ،؛ لمحصوؿ عمِ بياىاتـ29/4/1023يـو 
 -أيًضا  –وذلؾ  ؛29Google formعبر استخداـ  ؛أىً تـ التطبيؽ البعدى ألداتِ البحثإلِ 
 .ا لتوقؼ الدراسةىظرً 

التِ تهىع الغش فِ االختبارات ِ أىً تـ هراعاة جهيع االعتبارات وتجدر اإلشارة إل
وكذا البدائؿ  ،دات االختباربالىسبة لهفر  Shuffulingفِ عهؿ تبديؿ  والههثمة ؛االلكتروىية

 ؛والتحميؿ لكؿ هوقؼ ،تتطمب التفكير ،هواقؼ تاالختبار هثم هفرداتلكؿ هفردة، فضاًل عف أف 
عداد خطط عبر دراستٍـ البرىاهج، فضاًل عف إ ؛وليس ىقؿ لمهعرفة التِ اكتسبٍا الطالب

 .التعميـ الهتهايزتعتهد عمِ استخداـ  ،لرياضياتلدروس ا
بعد رصد البياىات؛ ب وبت؛ تهٍيًدا إلجراء الهعالجات اإلحصائية الهىاسبة؛ وهف ثـ و 

 التحقؽ هف صحة فروض البحث، واإلجابة عف أسئمتً.
 حتديد أساليب املعاجلة اإلحصائية:

 هدى صحة فروض البحث، است خدهت األساليب اإلحصائية اآلتية:  الختبار
لمفروؽ بيف الهتوسطات الهستقمة؛ لمتحقؽ هف هدى صحة فرضي  t-testاختبار  -

 .α <  0.05عىد هستوى  والثاىِ، األوؿالبحث: 
 لحساب حجـ تأثير الهتغير الهستقؿ فِ الهتغير التابع. ؛هربع "إيتا" -
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( مشبركبد الطالة فً االصزجبثخ ػن مفزداد اخزجبرح المهبرح فً ركييف المنهج، ومميبس الفبػليخ 11انظز ملحك )  

 الذاريخ
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 :ومياقشتَاعزض ىتائج البحح، 

ا: ا بالفروض الهتعمقةفيها يأتي عرض لىتائج البحث؛ هرتبطً   بٍا، وهتبوًعا بهحاولة لتفسيٌر
 : اإلجابة عً الشؤال األول مً أسئلة البحح:أواًل

؛ لتىهية هٍارة الطالب الهعمهيف التعميـ الهتهايزها البرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات  -
فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات، والفاعمية الذاتية فِ بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات 
 تدريسٍا لذوى القدرات الهتىوعة؟

التعمػيـ تهثمت اإلجابػة عػف ٌػذا السػؤاؿ فػِ إعػداد البرىػاهج القػائـ عمػِ اسػتراتيجيات 
لمطالب الهعمهيف بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات، وقد شػغؿ ٌػذا البرىػاهج الهالحػؽ:  الهتهايز

ػِ ت بػرز ( هف هالح4،9،1) رئيسػة لمبرىػاهج؛ ثالثػة هكوىػات  -عمػِ الترتيػب  -ؽ البحػث؛ ٌو
 .، وبرىاهج العرض التقديهِ الهصاحب لتىفيذ البرىاهجدليال الهدرب، والطالب الهعمـ :ٌِ

 مً أسئلة البحح: الجاىى: اإلجابة عً الشؤال ثاىيًا
؛ فِ تىهية هٍارة الطالب التعميـ الهتهايزها فاعمية البرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات 

 الهعمهيف بالفرقة الثالثة شعبة الرياضيات فِ تكييؼ هىٍج الرياضيات؟ 
  :األوؿ لمبحث الفرضترتبط اإلجابة عف ٌذا السؤاؿ بالتحقؽ هف هدى صحة 

بيف هتوسطي درجات أفراد α < 0.05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًّا عىد هستوى 
والضابطة في التطبيؽ البعدى الختبار الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج  ،الهجهوعتيف: التجريبية

 .الرياضيات
وفيها يأتي عرض الىتائج التِ أسفر عىٍا استخداـ األساليب اإلحصائية الهشار  

 .إليٍا
لمتحقؽ هف هدى صحة ٌذا الفرض؛ ح سب هتوسطا درجات أفراد الهجهوعتيف: 

، الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضياتتبار التجريبية، والضابطة، فِ التطبيؽ البعدى الخ
 التهثيؿ البياىِ لمهتوسطيف: (1) شكؿالويوضح 
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نذٖ انًٓبسح فٗ ركٛٛف يُٓظ انشٚبظٛبد انزًضٛم انجٛبَٗ نهًزٕعطٍٛ انجؼذٍٚٛ الخزجبس  :(2)شكم 

 انًغًٕػزٍٛ: انزغشٚجٛخ، ٔانعبثطخ.

وجود فرؽ بيف هتوسطي درجات أفراد الهجهوعتيف:  (1)هف الشكؿ ويتضح 
؛ لصالح الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضياتالتجريبية، والضابطة فِ التطبيؽ البعدى الختبار 

لمهتوسطات الهستقمة،  tالهجهوعة التجريبية، ولتحديد داللة ٌذا الفرؽ؛ ح سبت قيهة 
 ف الهتوسطيف:اللتٍا لمفرؽ بيف ٌذيود، t( قيهة 21جدوؿ )الويوضح 

(:12عذٔل )  

نذٖ انًٓبسح فٗ ركٛٛف يُٓظ انشٚبظٛبد ، ٔدالنزٓب نهفش  ثٍٛ انًزٕعطٍٛ انجؼذٍٚٛ الخزجبس  tقًٛخ 

 :انًغًٕػزٍٛ: انزغشٚجٛخ، ٔانعبثطخ

 

اخزجبس 

انًٓبسح فٗ 

ركٛٛف 

يُٓظ 

 انشٚبظٛبد

 انًغًٕػخ 
انًزٕعػ 

 انؾغبثٗ

دسعبد 

 انؾشٚخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

 tقًٛخ 
 انذالنخ

ؽغى 

 انزأصٛش

η2 

 54.85 انزغشٚجٛخ
154 

5.864 
 3.221 17.41 انعبثطخ 9411. 000. 49.415

 :(21) جدوؿال ويتضح هف
وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف هتوسطي درجات أفراد الهجهوعتيف: التجريبية،   -

 ؛الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضياتوالضابطة، فِ التطبيؽ البعدى لهفردات اختبار 
، ودرجة  α< 0.05دالة عىد هستوى  tلصالح الهجهوعة التجريبية؛ حيث إف قيهة 

كذا ي  294حرية   لمبحث. األوؿرفض الفرض الصفري ؛ ٌو
الهٍارة فِ تكييؼ )حجـ التأثير( أف التبايف فِ اختبار  2η هربع إيتاأظٍرت قيهة  -

(؛ 9410.بمغ ) ؛والضابطة ،بيف درجات الهجهوعتيف: التجريبية هىٍج الرياضيات
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و ها يدؿ عمِ حجـ تأثير كبير، ي عزى  وفًقا لها ذكري رجاء هحهود أبو  ،لمبرىاهجٌو
 (.209 -209ـ:  1009عالـ )

لمبحث؛  الثاىِعمِ هجهؿ الىتائج السابقة الهتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ وترتيًبا 
لدى  الهٍارة فِ تكييؼ هىٍج الرياضياتفِ تىهية  البرىاهج الهقترح يهكف القوؿ بفاعمية

إلِ أىً قد ، وقد ترجع ٌذي الىتائج لبرىاهجاأفراد عيىة البحث التجريبية؛ ىتيجة دراستٍـ 
وعِ فِ تصهيـ ، وتىفيذي هجهوعة هف العواهؿ قد تكوف ٌِ السبب الرئيس البرىاهج ٌذا ر 

 فِ ٌذي الفاعمية، وتتهثؿ ٌذي العواهؿ فِ:
ف الطالب ك  ه؛ هها التعميـ الهتهايزف البرىاهج هجهوعة هتىوعة هف استراتيجيات تضه   -

ـ عبر استخدا ؛هىٍج الرياضياتهف تعرؼ آليات تكييؼ  -عيىة البحث  -الهعمهيف 
 .ٌذي االستراتيجيات الهتىوعة

ودراسات حالة خاصة بتعميـ  ،وهواقؼ ،هتعددة ألىشطة اطرح البرىاهج فرصً  -
عيىة  -ف الطالب الهعمهيف هك   ؛ ههاوتعمهٍا لذوى القدرات الهتىوعة، الرياضيات
يؼ هىٍج وهحاكاتٍا فِ تكي ،يهكف القياس عميٍا ،هف تعرؼ أهثمة -البحث 

 ليتىاسب هع الطبيعة الخاصة لتالهيذٌـ. ؛الرياضيات
صعوبات ذوي و  ،هف العادييف ؛لفئات الهختمفة هف الطالبالبرىاهج ا أىشطة تضه ف -

 ،هف أىهاط تعمـ هختمفة ؛التعميـ الهتهايزجهيع أشكاؿ  ، وكذا شهولًوالفائقيف ،التعمـ
أسٍـ فِ تىهية وعِ  ؛ ههاوأىهاط ذكاءات هتعددة وكذا االستعداد والجاٌزية لمتعمـ

هف  -يهكىٍـ  ، وأساليب هختمفة،تعرؼ أشكاؿب -عيىة البحث  -الطالب الهعمهيف 
 هتىوعة القدرات. صفوؼتكييؼ هىٍج الرياضيات فِ  -خاللٍا 

والتعمـ هع عيىة  ،التعميـ استراتيجيات ة هفاعتهد تىفيذ البرىاهج عمِ هجهوعة هتعدد -
واالستقصاء، والتعمـ التعاوىِ، والهحاضرة القصيرة، ، كالهىاقشة الهوجٍة ؛البحث

وورش عهؿ الهجهوعات الصغيرة الهتعاوىة، وقدح والتعمـ الذاتِ، ودراسة الحالة ، 
 والبحث عبر شبكة الهعموهات الدولية، والتفكر الذاتِ.الذٌف، 

 Soukup, Wehmeyerدراسات كؿ هف:  توصمت إليًويعزز تمؾ الىتائج ها 
Bashinski& Bovaird (1009 و )Gartland (1003و ) Gentry,Sallie 



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 2011 - 

&Sandders (1029 و )Otukile, Mangope & Kuyini (2016) وJackson 
 .(ـ1022، وسارة بىت بدر العتيبِ )ـ(1022(، وريـ أحهد عبد العظيـ )1029)

 مً أسئلة البحح: الجالحل : اإلجابة عً الشؤاثالًجا

؛ فِ تىهية الفاعمية الذاتية التعميـ الهتهايزها فاعمية البرىاهج القائـ عمِ استراتيجيات  -
فِ تدريس الرياضيات لذوى القدرات لدى الطالب الهعمهيف بالفرقة الثالثة شعبة 

 الرياضيات؟
 :لمبحث الفرض الثاىِدى صحة ترتبط اإلجابة عف ٌذا السؤاؿ بالتحقؽ هف ه
بيف هتوسطي درجات أفراد  α < 0.05ال يوجد فرؽ داؿ إحصائي ا عىد هستوى 

والضابطة في التطبيؽ البعدى لهقياس الفاعمية الذاتية فِ تدريس  ،الهجهوعتيف: التجريبية
وفيها يأتي عرض الىتائج التِ أسفر عىٍا استخداـ الرياضيات لذوى القدرات الهتىوعة.

 .الهشار إليٍااألساليب اإلحصائية 
ولمتحقؽ هف هدى صحة ٌذا الفرض؛ ح سب هتوسطا درجات أفراد الهجهوعتيف: 

 (9)شكؿ الويوضح . الفاعمية الذاتيةالتجريبية، والضابطة، فِ التطبيؽ البعدى لهقياس 
 التهثيؿ البياىِ لمهتوسطيف:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
نذٖ انًغًٕػزٍٛ: انزغشٚجٛخ،  انزارٛخ انفبػهٛخ(: انزًضٛم انجٛبَٗ نهًزٕعطٍٛ انجؼذٍٚٛ نًقٛبط 3شكم )

 ٔانعبثطخ.

ات أفراد الهجهوعتيف: وجود فرؽ بيف هتوسطي درج (9)ويتضح هف الشكؿ 
، ولتحديد داللة ٌذا الفرؽ؛ الفاعمية الذاتيةوالضابطة فِ التطبيؽ البعدى لهقياس التجريبية، 

0

20

40

60

80

100

 المقياس ككل الُبعد الرابع الُبعد الثالث الُبعد الثانى الُبعد األول

ط
س

تو
لم

ا
 

 أبعاد مقياس الفاعلية الذاتية

 التجريبية

 الضابطة



 .............................................................. برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز؛

- 2019 - 

وداللتٍا لمفرؽ بيف ،  tقيهة  (29)جدوؿ اللمهتوسطات الهستقمة، ويوضح  tح سبت قيهة 
 ٌذيف الهتوسطيف.

:(13)عذٔل    

نذٖ انًغًٕػزٍٛ:  انفبػهٛخ انزارٛخٍ نًقٛبط ، ٔدالنزٓب نهفش  ثٍٛ انًزٕعطٍٛ انجؼذٚٛ tقًٛخ  

 :انزغشٚجٛخ، ٔانعبثطخ

 انًغًٕػخ  يقٛبط انفبػهٛخ انزارٛخ
انًزٕعػ 

 انؾغبثٗ

دسعبد 

 انؾشٚخ

االَؾشاف 

 انًؼٛبسٖ

 

 tقًٛخ 
 انذالنخ

 ؽغى

 انزأصٛش
2

η 

 انج ؼذ األٔل:

نهزؼهٛى انًزطهجبد انغبثقخ 

 .انًزًبٚض

 16.59 .انزغشٚجٛخ

154 

2.947 

23.457 

.000 

 1.445 7.87 .انعبثطخ 0.781

 انج ؼذ انضبَٗ:

رؾذٚذ االؽزٛبعبد انزؼهًٛٛخ 

 .نزٖٔ انقذساد انًزُٕػخ

 1.961 10.81 .انزغشٚجٛخ

15.803 0.618 
 1.551 6.33 .انعبثطخ

 انج ؼذ انضبنش:

انًًبسعخ انًزًبٚضح يغ 

 رٖٔ انقذساد انًزُٕػخ.

 7.076 41.47 .انزغشٚجٛخ

30.154 0.855 
 4.212 13.36 .انعبثطخ

 انج ؼذ انشاثغ:

رقٛٛى رقذو انطالة رٖٔ 

 انقذساد انًزُٕػخ.

 2.907 17.21 .انزغشٚجٛخ

23.712 0.785 
 1.611 8.28 .انعبثطخ

 .انًقٛبط ككم
 12.302 86.08 .انزغشٚجٛخ

32.851 0.875 
 5.569 35.85 .انعبثطخ

 :(29)ويتضح هف الجدوؿ 
وجود فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف هتوسطي درجات أفراد الهجهوعتيف: التجريبية،   -

، ولكؿ ب عد هف أبعادي؛ حيث الفاعمية الذاتيةوالضابطة، فِ التطبيؽ البعدى لهقياس 
كذا 294، ودرجة حرية  α< 0.05دالة عىد هستوى  tإف قيهة  الفرض  ي رفض؛ ٌو
 لمبحث. الثاىِالصفرى 

بػيف  هقيػاس الفاعميػة الذاتيػة)حجـ التأثير( أف التبػايف فػِ  2η هربع إيتاأظٍرت قيهة  -
ػو 0.781ككؿ بمػغ ) لمهقياسبالىسبة  والضابطة ،درجات الهجهوعتيف: التجريبية (؛ ٌو

بػيف درجػات  الهقيػاسالتبايف فِ ، كها أف لمبرىاهجها يدؿ عمِ حجـ تأثير كبير، ي عزى 
ػو هػا يػدؿ 0.781بمػغ )بالىسػبة لمب عػد األوؿ  والضػابطة ،الهجهوعتيف: التجريبيػة (؛ ٌو
بػػيف درجػػات  الهقيػػاسالتبػػايف فػػِ أف  كهػػا، ، ي عػػزى لمبرىػػاهج عمػػِ حجػػـ تػػأثير كبيػػر

ػو هػا يػدؿ 0.618بالىسػبة لمب عػد الثػاىِ بمػغ ) والضابطة ،وعتيف: التجريبيةالهجه (؛ ٌو
 ،التبػػايف فػػِ الهقيػػاس بػػيف درجػػات الهجهػػوعتيف: التجريبيػػة، و عمػػِ حجػػـ تػػأثير كبيػػر

ػػو هػػا يػػدؿ عمػػِ حجػػـ تػػأثير كبيػػر، 0.855بالىسػػبة لمب عػػد الثالػػث بمػػغ ) والضػػابطة (؛ ٌو
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فضػػػػاًل عػػػػف أف التبػػػػايف فػػػػِ الهقيػػػػاس بػػػػيف درجػػػػات الهجهػػػػوعتيف:  ،ي عػػػػزى لمبرىػػػػاهج
و ها يدؿ عمِ حجـ تػأثير 0.785بالىسبة لمب عد الرابع بمغ ) والضابطة ،التجريبية (؛ ٌو

 .كبير، ي عزى لمبرىاهج
لمبحػث؛ يهكػف  الرابػعوترتيًبا عمِ هجهؿ الىتائج السابقة الهتعمقة باإلجابة عف السؤاؿ 

لػػدى أفػػراد الهجهوعػػة التجريبيػػة؛  الفاعميػػة الذاتيػػةالهقتػػرح فػػِ تىهيػػة  اهجالبرىػػفاعميػػة بالقػػوؿ 
 وقد تعود ٌذي الىتائج إلِ األسباب اآلتية: ،لبرىاهجاىتيجة دراستٍـ 

 ، وسػهاتٍا،الفئػات الهتىوعػة لمطػالب خصػائص عػف شػاهالً  ا ىظريًّػاإطػارً توفير البرىاهج  -
بهػا يتىاسػػب هػع أىهػػاط  ؛وأشػػكالً الهختمفػة ،واسػتراتيجياتً ،وأٌدافػػً ،التعمػيـ الهتهػايزو 

أسػػٍـ فػػِ  ؛ ههػػاوكػػذا االسػػتعدادات الهختمفػػة لتمػػؾ الفئػػات ،والػػذكاءات الهتعػػددة ،الػػتعمـ
وكيفيػة تىفيػذ إجػراءات تػدريس  ،بٍػذي الفئػاتوهعػرفتٍـ  ،تىهية وعػِ الطػالب الهعمهػيف

 عػػفقػػداتٍـ الرياضػػيات الهىاسػػب اسػػتخداهٍا هعٍػػـ؛ األهػػر الػػذى أسػػٍـ فػػِ تىهيػػة هعت
 كفاءتٍـ فِ التدريس لذوى القدرات الهتىوعة. 

ودراسػػات  ،هواقػػؼالوتحميػػؿ عػػدد غيػػر قميػػؿ هػػف  ،تأهػػؿلعىايػػة البرىػػاهج بطػػرح فػػرص  -
وأهثمة هف ىهاذج تخطػيط الػدروس لػذوى القػدرات الهتىوعػة؛ األهػر الػذى أسػٍـ  ،الحالة

وطػرح  ،تعمػيـ الهتهػايزالتهكىٍـ هف استخداـ استراتيجيات بفِ رفع شعور عيىة البحث 
 أثىاء التدريس لتالهيذٌـ. في الرياضيات صفوؼآليات هتىوعة لمتقويـ الهتهايز فِ 

لتخطػػيط  -عيىػػة البحػػث التجريبيػػة  -أهػػاـ الطػػالب الهعمهػػيف  الفػػرصإتاحػػة البرىػػاهج  -
وكػػذا  ،التعمػػيـ الهتهػػايزتتضػػهف اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات  ،عيىػػة هػػف دروس الرياضػػيات

أسػٍـ  ؛ ههػاوالواجػب الهىزلػِ الهتهػايز ،واألىشػطة الهتهػايزة الهتعػددة ،التقويـ الهتهايز
؛ التػدريس لػذوى القػدرات الهتىوعػةعمػِ فِ تحسيف تصورات عيىة البحػث عػف قػدرتٍـ 

 وهف ثـ تحسىت فاعميتٍـ الذاتية.
ذا ها أكدتً دراسات  وريـ أحهد  ،(ـ1029سحر هحهد عبد الكريـ ) :كؿ هف ٌو

 ىشطة التعميهية الهختمفة تأثيًرا فيواأل  ،مبراهج التدريبيةهف أف ل ؛(ـ1022عبد العظيـ )
  ودراسة كؿ هف: ،تحسيف هعتقدات الفاعمية الذاتية فِ التدريس لدى الطالب الهعمهيف

Rahman, Ghaffar, Hamid & Thomas (1023 التِ أكدت أٌهية عقد براهج )
 .لتطوير فاعميتٍـ الذاتية فِ التدريس ؛يفتىهية هٍىية لمهعمه
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 :توصيات البحح

؛ في ضوء ها أسفر عىً البحث هف ىتائج؛ يهكف الخروج بهجهوعة هف التوصيات
 :هىٍا
واستراتيجياتً عىد تطوير برىاهج إعداد هعمـ  ،التعميـ الهتهايزاألخذ فِ الحساب  -

 الرياضيات بكميات التربية.
 التعميـ الهتهايزوهوجٍيٍا فِ كيفية توظيؼ  ،الرياضياتعقد دورات تدريبية لهعمهِ  -

 داخؿ صفوؼ الرياضيات.
يوضح آلية تطبيؽ االستراتيجيات الهتضهىة  ،دليؿ إجرائِ لهعمهِ الرياضياتتوفير  -

 داخؿ الصفوؼ الدراسية. التعميـ الهتهايزهدخؿ في 
 .التعميـ الهتهايزالستراتيجيات  ؛ وفًقاتطوير هىاٌج الرياضيات -
 لمرياضيات. التعميـ الهتهايزلتحقيؽ  ؛ستخداـ التكىولوجياا -
فِ  التعميـ الهتهايزعقد دورات تدريبية لهعمـ هعمـ الرياضيات عمِ استخداـ  -

 تدريسٍـ.
هىاٌج الرياضيات لذوى القدرات لجودة تكييؼ  يةوسائؿ قياس هوضوع توفير -

  الهتىوعة.
تكييؼ هساعدة الهعمهيف عىد ل ؛أو هقياس لمتقييـ الذاتي ،وضع قائهة هرجعية  -

 .لذوى القدرات الهتىوعة هىاٌج الرياضيات
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 :مكرتحات البحح

 فِ ضوء ىتائج البحث أهكف صوغ الهقترحات اآلتية:
فػػػػِ ضػػػػوء  ؛الثاىويػػػػة اإلعداديػػػػة/ بتدائيػػػػة/تطػػػػوير هىػػػػاٌج الرياضػػػػيات بالهراحػػػػؿ: اال -

 .التعميـ الهتهايزاستراتيجيات 
وتىهيػػة الػػذكاءات  ،التحصػػيؿ فػػي التعمػيـ الهتهػػايزاسػػتراتيجيات أثػػر بػػيف دراسػة هقارىػػة  -

 / الثاىوية.الهراحؿ: االبتدائية/ اإلعداديةلدى تالهيذ  ؛الهتعددة
فِ  التعميـ الهتهايز)دراسة ىهو طولية( ألثر استخداـ استراتيجيات  دراسة تتبعية -

 اإلعدادية/ الثاىوية. بتدائية/الهراحؿ: اال هستوى ىهو الذكاءات الهتعددة لمتالهيذ فِ
التعمػػػيـ لتوظيػػػؼ البرهجيػػػات التكىولوجيػػػة فػػػِ  ؛تابرىػػػاهج تػػػدريبِ لهعمهػػػِ الرياضػػػي  -

 لمرياضيات. الهتهايز
فػِ إكسػاب الطػالب هعمهػِ  التعمػيـ الهتهػايزبرىاهج تدريبِ قػائـ عمػِ اسػتخداـ هػدخؿ  -

 الرياضيات بكميات التربية كفايات التدريس لمفائقيف.
، التعمػيـ الهتهػايزالرياضيات الكفايػات التدريسػية فػِ ضػوء أسػس  هدى اهتالؾ هعمهِ -

 .(وهبادئً )دراسة وصفية تحميمية
 دليؿ هرجعِ لتكييؼ هىاٌج الرياضيات فِ الهراحؿ الدراسية الهختمفة. -
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 املزاجع:

 أواًل: املزاجع العزبية:

م(. أثر استخدام هدخل التدريس الهتهايز فى تدريس 8102أحهد عمى إبراىيم عمى الخطاب.) -
الرياضيات عمى تنهية هيارات التفكير الهتشعب والهيارات االجتهاعية لدى تالهيذ الهرحمة 

 (MD:889050.)   513-810(. 8(. العدد)80. الهجمد)هجمة تربويات الرياضياتاالبتدائية. 
م(. أثر استخدام استراتيجية التعميم الهتهايز فى تنهية هيارات التفكير 8102أحهد عمى أبو عبيد .) -

هجمة العموـ اإلبداعى وتحسين االتجاىات نحو هقرر الرياضيات لدى طمبة الصف الثانى الثانوى. 
 (DOI:10.26389). 28-10(. هايو . 5(. الهجمد )01. العدد )التربوية والىفسية

 زالهتهاي شريذلمت ليزالهن االقتصاد هعمهات انذًاقع استخ م(.8102هحهد عطية ) أرزاق -
 بيةزالت كمية - رةىجاهعة الهنص .عيةٕالى بيةشالت ثٕهجمة بح .ريسيةذالت نًعالقتو بفاعميتي

 (.:MD 208512، )  802 – 038 . يناير.31العدد .عيةىالن
التدريس الهتهايز فِ تىهية بعض هٍارات أثر توظيؼ م(. 8102أريج نافذ هحهود رحهة. ) -

ا لدى طالبات الصؼ الثاهف األساسِ بغزة . رسالة هاجستير غير الرياضيات واالتجاي ىحٌو
 هنشورة. كمية التربية. الجاهعة اإلسالهية. غزة.

فاعمية استراتيجية التعميـ الهتهايز فِ تدريس الرياضيات عمِ م(. 8103أهجد هحهد الراعى. ) -
. رسالة لهفاٌيـ الرياضية والهيؿ ىحو الرياضيات لدى طالب الصؼ السابع األساسِاكتساب ا

 هاجستير غير هنشورة. الجاهعة اإلسالهية بغزة.
م(. أثر التدريس باستخدام استراتيجية التعميم الهتهايز عمى تنهية 8102أهل هحهد عبد اهلل البدو.) -

. الهجمد هجمة الراسخوف الدوليةالعاشر. التحصيل الدراسى لهادة الرياضيات لدى طمبة الصف 
 (.8(. العدد )1)

م(. أثر برناهج تعميهى قائم عمى التدريس الهتهايز فى زيادة 8102انتصار حهد عبد العزيز. ) -
التحصيل العمهى لطالبات برناهج هعمهة الصفوف األولية فى جاهعة األهيرة نورة بنت عبد الرحهن. 

(. 8(. العدد)82شئون البحث العمهى والدراسات العميا. الهجمد ) .هجمة الجاهعة اإلسالهية بغزة
 (MD: 877774).082-012هارس . 

 . القاىرة:عالم الكتب.التعمـ الىشط والتدريس الهتهايزم(. 8102إيهان هحهد عبد العال لطفى.) -
ريسِ عالقة الفاعمية الذاتية التدريسية واالستقالؿ التدم(. 8105تهارة هحهد قاسم الحجايا.) -

. رسالة دكتوراه الهدرؾ بالتدريس اإلبداعِ لدى هعمهِ الهرحمة الثاىوية فِ هحافظة العاصهة
 غير هنشورة. كمية التربية . جاهعة اليرهوك.
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الهٍارات والتىهية  -هدرس القرف الحادى والعشريف الفعاؿم(. 8111جابر عبد الحهيد .) -
 . القاىرة: دار الفكر العربى.الهٍىية

 ىذل  داءألا دةىجو الهينى كفاىبالت عالقتياو اتذلافاعمية م(. 8105حسن حجازى )جولتان  -
 ـٕلعماىية في ردألالهجمة ا. بيةزلغا لضفةا في هيةىلحكا الهدارس في الهصادر فزغ تهعمها

   155 -102، 8105 ، 1 دذع ،2 ذهجم، يةٕبشلتا
. القاىرة: الدار العربية وتعمهٍااستراتيجيات حديثة فِ تعميـ المغة م(. 8103حسن سيد شحاتة.) -

 الهصرية المبنانية.
أثر استخداـ التدريس الهتهايز عمِ تىهية الدافعية والتحصيؿ م(. 8112حنان هحهد عابد.) -

الدراسِ والتفكير الرياضِ لدى طالبات الصؼ األوؿ الثاىوى بالثاىويات الهطورة عىد دراستٍف 
 ة التربية. جاهعة الهمك عبد العزيز.. رسالة هاجستير. كميلمهعادالت الرياضية

م(. واقع استخدام استراتيجية التعميم الهتهايز بهعيد تعميم المغة 8102خالد بن ىديبان الحربى. ) -
دراسات عربية فِ التربية وعمـ العربية لغير الناطقين بيا هن وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس. 

 (. أغسطس.22. العدد )الىفس
م(. أثر تنويع التدريس عمى القرار التدريسى والهعتقدات نحو تعميم 8102خالد خهيس السر.) -

الرياضيات وتعمهيا فى ضوء نظريات التعمم الهعرفية لدى طالبات الرياضيات بجاهعة األقصى 
-851(. يونيو. 8(. العدد )81. سمسمة العموم اإلنسانية. الهجمد ) هجمة جاهعة األقصِبغزة. 
825. 

م(.فاعمية التعميم الهتهايز فى تحسين هستوى الدافعية نحو تعمم 8103.) خالد هحهد الرشيدى -
(. 052. جاهعة األزىر. العدد )هجمة كمية التربيةالعموم لدى التالهيذ الصم بالهرحمة االبتدائية. 

 (. أبريل.0الجزء )
ات سمسمة توجٍ -التعميـ الهتهايز وتصهيـ الهىاٌج الدراسيةم(. 8101خير سميهان شواىين.) -

 . إربد: عالم الكتب الحديثة.0.طحديثة فِ إعداد الهىاٌج الدراسية
ههايزة التعميـ فِ الصؼ االعتيادى: كيؼ تصؿ إلِ جهيع الطالب م(. 8102ديان ىيكوكس ) -

. )ترجهة: أهانى الغاهدى، وحهد اهلل الحسبان(. الدهام: دار الكتاب التربوى لمنشر وتعمهٍـ
 والتوزيع.

م(. فعالية وحدة هقترحة قائهة عمى التطبيقات الرياضية 8102يد هحهد.)رشا ىاشم عبد الحه -
لهبادىء النانوتكنولوجى لتنهية التفكير الهتشعب واالتجاه نحو هادة الرياضيات لدى طالبات 

. الجهعية الهصرية لمهناىج هجمة دراسات فِ الهىاٌج وطرؽ التدريسالهرحمة الهتوسطة بالزلفى. 
 .25-03(. 808)وطرق التدريس. العدد
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السبيمة.  رغدة عرنكى، ونسرين بيجت الشهالية، وأسهى عبد الحافظ الجعافرة، وأهل هطمب السمهان -
األردن في  م(. الكفاءة الذاتية الهدركة لدى هعمهي الطمبة الهوىوبين في هدرسة اليوبيل في8102)

، 5، الجزء 021، العدد 53جاهعة األزىر. الهجمد  - هجمة كمية التربية . ضوء بعض الهتغيرات
  322-310 . 8102أكتوبر 

م(. برناهج قائم عمى نظرية الهرونة الهعرفية لتنهية الوعى بالتدريس 8102ريم أحهد عبد العظيم.) -
هجمة بحوث فِ الهتهايز لدى الطالبات هعمهات المغة العربية هنخفضات الفاعمية الذاتية لمتدريس. 

. جاهعة عين شهس. كمية التربية. الجهعية التربوية لتدريس المغات. نوفهبر. ع المغات تدريس
 (MD:943790). 25-0(. نوفهبر. 1)

م(. فاعمية استخدام برناهج تدريبى قائم عمى التعمم الذاتى فى تنهية 8102سارة بنت بدر العتيبى. ) -
ريس الهناىج وطرق تدريس العموم الوعى باستراتيجيات التدريس الهتهايز لدى أعضاء ىيئة تد

. 123-522(. هارس. 01. العدد )هجمة العمـو التربويةبالجاهعات السعودية. 
(MD:890427). 

م(. فاعمية استخدام استراتيجيات التعمم الهنظم ذاتيًّا فى تنهية األداء 8103ساهية حسين جودة ) -
، الهجمد هجمة تربويات الرياضيات. التدريسى وفعالية الذات لدى هعمهات الرياضيات قبل الخدهة

 (MD: 685868.) 038-28. إبريل.  1، العدد 02
م(. أثر التعمم بالهالحظة فى تنهية توجيات األىداف لمتهكن 8102سحر هحهد عبد الكريم. ) -

وهيارات إدارة الصف الهتهايز وتحصيل هعمهات العموم أثناء اإلعداد ذوى الفاعمية الذاتية لمتدريس 
 (MD: 816183). 002-32، فبراير. 8، العدد  81، الهجمد هجمة التربية العمهيةة. الهنخفض

م(. الكفاءة الذاتية الهدركة والههارسات التعميهية الكفأة 8105سعاد الوائمى وجياد عالء الدين. ) -
، الجاهعة األردنية، األردن، هجمة دراسات العمـو التربويةكهتنبئات بالرضا الوظيفى لمهعمهين. 

 0212-0222. 8، العدد11الهجمد 
م(. أثر استخدام التعميم الهتهايز فى تدريس الرياضيات عمى 8102سهر عبد العزيز هحهد. ) -

اكتساب التحصيل وتنهية بعض هيارات التفكير التقويهى واالحتفاظ بالتعمم لدى طالبات الصف 
-2(. يوليو. 2(. العدد )88. الهجمد )هجمة تربويات الرياضياتالثانى الهتوسط بهدينة الرياض. 

31 .(MD:971940). 
م(. هدى اهتالك هعمهى المغة العربية بالهرحمة اإلعدادية بهحافظة 8102سناء هحهد حسن أحهد.) -

. جاهعة أسيوط. ديسهبر. هجمة كمية التربيةسوىاج لهيارات التدريس الهتهايز هن وجية نظرىم. 
 (.MD:952001) .211-211(.08(. العدد )51الهجمد )
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. القاىرة: دار التعميـ العالجِ لألطفاؿ ذوى صعوبات التعمـم(. 8112عادل عبد اهلل هحهد.) -
 الرشاد.

م(. درجة الههارسات التأهمية لدى هعمهى الرياضيات وعالقتيا بفاعمية 8101عادل عطية ريان ) -
 :MD). 021-010(.0د )(، العد81. الهجمد )هجمة الهىارة لمبحوث والدراساتالذات التدريسية. 

747955) 
م(. فاعمية التعميم الهتهايز فى تنهية التحصيل الفورى 8102عبد الناصر هحهد عبد الحهيد. ) -

هجمة والهرجأ وهيارات حل الهسألة الرياضية لدى التالهيذ بطيىء التعمم بالهرحمة االبتدائية. 
 (MD:941701).  33-2(. اكتوبر. 08(. العدد )80. الهجمد )تربويات الرياضيات

. هجمة الطفولة العربيةم(. نحو هدرسة لمذكاءات الهتعددة. 8102عبد الواحد أوالد الفقييى.) -
 .20-23(. سبتهبر. 22(. العدد)02الهجمد)

م(. واقع استخدام هعمهى الرياضيات الستراتيجية التعميم 8102عمى صالح هحهد الشهرانى. ) -
هجمة هسالؾ لمدراسات الشرعية العرضية الجنوبية. الهتهايز هن وجية نظرىم بهكتب تعميم 

 .(MD:987421). يوليو. 530-822(. 3. العدد )والمغوية واإلىساىية
م(. هدى استجابة هعمهى التربية اإلسالهية فى الهرحمة االبتدائية 8105فريد بن عمى الغاهدى.) -

. هجمة التربيةايز. الحتياجات جهيع تالهيذ الصف الدراسى فى ضوء هيارات التدريس الهته
 (. يناير.8(. الجزء )038جاهعة األزىر. العدد )

تىويع التدريس فِ الفصؿ: دليؿ الهعمـ لتحسيف طرؽ م(. 8112كوثر حسين كوجك وآخرون. ) -
. بيروت: هكتب اليونسكو اإلقميهى لمتربية فى الدول التعميـ والتعمـ فِ هدارس الوطف العربِ

 العربية.
م(.األسس النظرية والتربوية فى تكييف هناىج الصم وضعاف 8102سالم )هاجد عبد الرحهن ال -

، 05(، العدد 1. الهجمد )هجمة التربية الخاصة والتأٌيؿالسهع لموصول إلى هنيج التعميم العام. 
 DOI: 10.12816/0031877. 8102الجزء األول. يوليو 

لدى هعمهى الصم وضعاف السهع م(. زيادة الكفاية التدريسية 8102هاجد عبد الرحهن السالم. ) -
-052(، 1)3، الهجمة التربوية الدولية الهتخصصةهن خالل هبادىء التصهيم الشاهل لمتعمم. 

003. 
. عهان: دار صفاء لمنشر الجودة الشاهمة والجديد فِ التدريسم(. 8112هحسن عطية.) -

 والتوزيع.
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م(. استخدام التعميم الهتهايز فى تدريس الرياضيات لتنهية 8102اهلل.) هحهد عبد الحميم حسب -
. الهجمة الدولية لمدراسات التربوية والىفسيةالتحصيل والهثابرة لدى طالب الصف األول الثانوى. 

 .012-22(. 0(. العدد)2الهجمد)
 اب الجاهعى.. عهان: دار الكتاستراتيجيات جديدة لمتعميـم(. 8112هحهد عبد اليادى حسين.) -
م(. برناهج تدريبى قائم عمى هدخل التعميم الهتهايز لتنهية الوعى 8102هروة حسين إسهاعيل.) -

هجمة الجهعية بالطالب الهوىوبين وهيارات التدريس الهناسبة ليم لدى الطالبة هعمهة الجغرافيا. 
 (. هارس.22. العدد )التربوية لمدراسات االجتهاعية

أثر استخداـ استراتيجية التعميـ الهتهايز عمِ التحصيؿ م( .8108)هعيض حسن الحميسي.  -
. رسالة هاجستير غير الدراسي في هقرر المغة اإلىجميزية لتالهيذ الصؼ السادس االبتدائي

 .هنشورة. جاهعة أم القرى. هكة الهكرهة. كمية التربية
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 http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=29523 
م(. هعوقات استخدام استراتيجيات التدريس الهتهايز لمطمبة فى 8102ىنوف بييان هحهد الحارثى.) -

ة نظر الهعمهين والهعمهات. الهدارس الهتوسطة والثانوية لمهوىوبين والهوىوبات بهدينة جدة هن وجي
 .22-11(. أغسطس. 80(. العدد )8. الهجمد )هجمة العموـ التربوية والىفسية

 الهناىج فتكيي في دةذالهتع قهيةزال طسائىدًر الم(. 8102وجدان إبراىيم عبد اهلل الحذنى. ) -
الجهعية السعودية لمعمـو التربوية .ائيةذاالبت حمةزاله في مهعمهيي ظزن ًجية نه مالص ذلمتالهي

 .MD: 918816).) 23 -80. يونيو . 20جاهعة الهمك سعود. ع  والىفسية.

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=29523
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