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هدف البحث �إىل الك�شف عن فعالية برنامج تدريبي قائم على
التعليم املتمايز يف تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات
العلوم للمرحلة االبتدائية؛ ولتحقيق هدف البحث مت �إعداد قائمة
مبهارات التعليم املتمايز الالزم توافرها لدى معلمات العلوم
باملرحلة االبتدائية ،وا�ستخدم املنهج �شبه التجريبي القائم على
جمموعة واحدة بتطبيق قبلي ،و�آخر بعدي على عينة مكونة من
( )15معلمة من معلمات العلوم لل�صف اخلام�س يف حمافظة اجلبيل
للعام الدرا�سي (1438 - 1437هـ)ـ ،قدم لهن برناجم ًا تدريبياً،
�أع ّد وف ًقا ملهارات التعليم املتمايز.
وتكونت �أداة البحث من اختبار ملهارات التعليم املتمايز
جرى تطبيقه قبل ًيا ،وبع ًديا على عينة البحث ،و�أظهرت النتائج
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني التطبيق البعدي ،والقبلي
الختبار مهارات التعليم املتمايز ل�صالح التطبيق البعدي ،ووجود
فعالية كبرية للربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التعليم املتمايز
لدى املعلمات ،ويف �ضوء النتائج �أو�صت الباحثة بتكثيف الربامج
التدريبية للمعلمات يف ا�سرتاتيجية التعليم املتمايز ،وكيفية
تطبيقه داخل ال�صفوف الدرا�سية ،وت�شجيع املعلمات على تبني
اال�سرتاتيجيات احلديثة التي تراعي الفروق الفردية ،واالحتياجات
املختلفة لدى الطالبات.
الكلمات املفتاحية :التعليم املتمايز ،التدريب �أثناء اخلدمة،
مهارات التعليم املتمايز ،املرحلة االبتدائية.

ان�صب اهتمام العديد من الدول على امل�ؤ�س�سات الرتبوية
والتعليمية؛ وذلك للأهمية الكربى التي ت�شغلها هذه امل�ؤ�س�سات
يف نه�ضة املجتمع وتنميته يف كافة املجاالت ،وذلك اعتما ًدا على
جودة املخرجات التعليمية فيها ،مما يجعل على عاتقها م�س�ؤولية
توفري تعليم مبعايري ذات جودةٍ عالية.
ويتوقف جناح التعليم ،وجودة خمرجاته على كفاءة املعلم،
وامتالكه املهارات املعرفية ،والتدري�سية اجليدة ،والتي متكنه من
تقدمي تعليم نوعي ذي معنى للطلبة .فقد ذكرت الفتالوي ()2003
�أنه مهما بلغت جودة املناهج الدرا�سية يجب �أن يكون املعلم
ُمع ًدا ب�شكل جيد ،وميتلك كفايات تدري�سية ي�ستطيع بوا�سطتها �أن
يرتجم املناهج الدرا�سية �إىل واقع ،وخربات يعي�شها الطلبة ،وذلك
با�ستخدام اال�سرتاتيجيات احلديثة ،والو�سائل التعليمية املنا�سبة،
وتوفري بيئة غنية ،وحمفزه للطلبة تدفعهم للتعلم ،وتنمي لديهم
املهارات املختلفة.
فقد ذكر زيتون (� )2007أن حتقيق ما �سبق ي�ستلزم ب�أن
ابتداء من
ي�ؤدي املعلم العديد من الأدوار داخل الف�صل الدرا�سي
ً
توفري بيئ ًة �صفي ًة فعالةً ،وت�صميم وبناء
ٍ
ا�سرتاتيجيات حديثةٍ
بناء على خ�صائ�ص الطلبة ،واحتياجاتهم؛ فاملعلم يتمحور دوره
ً
حول التوجيه والإر�شاد ،وتي�سري عملية التعلم ،وتقييم النتائج
واملخرجات ،ولي�س تلقني املعلومات.
وب�سبب تغيري دور املعلم ف�ضلاً عن التحديات الكبرية التي
واجهته من تطورات تقنية ،ومعرفية متزايدة ،وزيادة �أعداد الطلبة
يف الف�صول الدرا�سية؛ تظهر احلاجة �إىل الإعداد اجليد للمعلم يف
كليات الرتبية ،وم�ؤ�س�سات �إعداد املعلمني حتى يكت�سب املعارف،
واملهارات الالزمة للقيام مبهمته على �أكمل وجه (�سعفان وحممود،
� .)2016إال �أن �إعداد املعلم يف املرحلة اجلامعية ال يكفي لتحقيق
الكفاءة يف التدري�س ،وهذا ُيلزم املعلمني مبواكبة التطورات ،وجتديد
معارفهم ،وتطوير مهاراتهم حتى يكونوا على كفاء ًة عالي ًة طوال
م�سريتهم التعليمية ،وهذا ما يطلق عليه التنمية املهنية للمعلم.
وتع ّد التنمية املهنية �أحد املفاهيم الرتبوية التي تعني
بتطوير املعلم حيث اتخذت العديد من الأ�ساليب ،ومن �أهمها تنمية
املعلم عن طريق التدريب يف �أثناء اخلدمة ،وهي عملية ُمكملة
للإعداد اجلامعي .حيث ذكر ك ٌّل من (�سعفان وحممود2016 ،؛ جان،
� )2011أن هذا االجتاه املتبع يف تنمية املعلم يهدف �إىل حت�سني
م�ستوى املعلمني ،وتعميق مفهوم التدري�س لديهم ،وم�ساعدتهم على
مواكبة االجتاهات والطرائق احلديثة يف التدري�س ،وتطوير اجلانب
التقني لديهم ،وزيادة الوعي املهني ،وا�ستيعاب كل ما هو جديد،
وتوظيف ذلك مل�صلحة الطلبة.
و�أكد عامر ( )2012على �أن التدريب يف �أثناء اخلدمة
يعترب من �أهم الطرق امل�ستخدمة لتوفري القوة العاملة التي ت�سهم
يف حتقيق الأهداف التنموية؛ وذلك لأن التدريب ي�ساعد يف تغيري
مهارات ومعارف الأفراد للأف�ضل من خالل �إخ�ضاعهم لأ�ساليب
تدريبية متنوعة لغر�ض �إتقان العمل بكفاءة.

Abstract:
The aim of the study was to reveal the effectiveness
of a training program based on differential education
in developing the differential learning skills of the
teachers of primary sciences. In order to achieve
the objectives of the study, the researcher prepared
a list of differentiated learning skills required by
teachers of sciences for the elementary levels. The
quasi-experimental approach was used. The sample
included the science teachers for the fifth grade for
)the academic year 20172016- AD(14371438- AH
at the Education Office in Jubail. Fifteen teachers
received the training program, and their performance
was measured via pre and post-training by testing
the skills of differentiated education prepared by
the researcher. The results showed that there are
statistically significant differences between the pre
and post-test application for the differential teaching
skills of the teachers in favor of the post-application,
and there is great effectiveness of the training program
in developing the teachers› differential learning skills.
Consequently, the researcher recommended the
importance of taking courses and training programs
for teachers in differentiated education.
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ويعرف التدريب يف �أثناء اخلدمة كما ذكر عبد ال�سميع وحوالة
( )172: 2005على �أنه« :ن�شاط خمطط بهدف �إحداث تغريات يف
در�س ،تتناول معلوماتهم ،و�أداءهم ،و�سلوكهم،
الفرد واجلماعة التي ُت َّ
واجتاهاتهم مبا يجعلهم الئقني ل�شغل وظائفهم بكفاءةٍ  ،و�إنتاجية
عالية».
وقد �أكد وهبة ( )51: 2015على �أن «التدريب يف �أثناء
نظرا
اخلدمة �أحد العنا�رص الرئي�سية يف تنمية املعلم مهن ًيا؛ وذلك ً
ملا يتميز به من �سمات التخطيط ،واال�ستمرارية ،وال�شمول ،والتنظيم،
وارتقاء امل�ستوى ،كما �أنه يزيد من الكفاءة املهنية للمعلم ،وي�ساعده
يف تطوير �أ�سلوب الإدارة وتنويعه».
كما �أ�ضاف �سيد واجلمل (� )2012أن للتدريب �أهمي ٌة كربى
يف التقليل من ن�سبة الوقوع يف الأخطاء ،ومواجهة جوانب الق�صور
يف العمل؛ وذلك �سع ًيا للو�صول �إىل �أعلى درجات الدقة يف العمل.
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك �أكد النمران ( )2013على �أن التنمية املهنية ،والتي
دور بارز يف معاجلة
من �ضمنها برامج التدريب يف �أثناء اخلدمة لها ٌ
نواحي ال�ضعف بالن�سبة للمعلمني الذين مل يعدوا �إعدا ًدا جي ًدا قبل
التحاقهم مبهنة التعليم؛ فالتدريب ينمي معارفهم ،ومهاراتهم
ويح�سن اجتاهاتهم ،وي�ساعدهم على مواكبة التقدم العلمي،
املهنية،
ِّ
والتقني ،كما ينمي اجلوانب الإبداعية لديهم.
كاف للمعلمني يف مرحلة ما قبل اخلدمة،
لذا يع ّد الإعداد غري ٍ
والتطورات الرتبوية املتنامية ،واال�سرتاتيجيات احلديثة من �أهم
املربرات التي ت�ستدعي �إقامة برامج التدريب �أثناء اخلدمة.
كما يع ّد ال�ضعف يف التح�صيل الدرا�سي والذي لآحظته
الباحثتان من خالل ممار�سة التدري�س ،من املربرات التي ت�ؤكد
على �رضورة �إقامة الربامج التدريبية للمعلمني� ،إذ �إن هذا ال�ضعف
يعود �إىل �أ�سباب منها قلة مهارات ،ومعارف املعلمني فيما يتعلق
بالعملية التعليمية� .إذ �أكد �آمدي ( )Amadi, 2013على �أن املعلمني
ذوي اجلودة العالية يعتربون من �أهم �أ�سباب جناح الطلبة ،وارتفاع
حت�صيلهم الدرا�سي ،و�إذا مل ميتلك املعلمون املهارات ،والأدوات
الالزمة للتعليم ب�شكل فعال ف�إن ذلك �سي�ؤثر �سل ًبا على �أداء طلبتهم.
وتت�ضح لنا �أهمية الربامج التدريبية املق َّدمة للمعلم �أثناء
اخلدمة يف متكينه من ا�ستخدام الو�سائل والأ�ساليب الرتبوية
والتدري�سية للتعامل ال�سليم مع الطلبة ،والأخذ بهم نحو النمو
ال�شامل ،و�إك�سابهم املهارات احلياتية .وقد ذكر جابر (� )2011أن
من مميزات املدر�سة يف القرن احلادي والع�رشين التنوع الكبري بني
الطلبة يف قدراتهم ،وم�ستوياتهم الدرا�سية ،واحتياجاتهم ،وهذا
يجعل من �أهم املهارات لدى املعلمني ا�ستيعاب احتياجات الطلبة
املختلفة ،واال�ستجابة لها بال�شكل ال�صحيح،وتقدمي تعليم ذي معنى
ي�ساعدهم على زيادة التح�صيل الدرا�سي.
ويع ّد التعليم املتمايز ( )Differentiation instructionمن
اال�سرتاتيجيات احلديثة التي ظهرت لإدراك اال�ستعدادات وامليول،
و�أمناط التعلم لدى الطلبة .حيث �أ�شارت توملين�سون (� )2005إىل �أن
التعليم املتمايز يتمحور حول ا�ستخدام املعلم للأ�ساليب التعليمية
بناء على اهتمامات الطلبة ،وحاجاتهم ،و�أمناط تعلمهم
املتنوعة ً
املختلفة؛ وذلك مراعا ًة للفروق الفردية بينهم.
وقد ذكر بريكر (� )Bricker, 2008أن التعليم املتمايز عبارة
99

أ.إميان أحمد جندي
أ.د .أماني خلف الغامدي

عن فل�سفة للتدري�س تركز على �أ�شكال التعليم التي تنظر �إىل منو
الطلبة ،وم�ساعدتهم يف التقدم وف ًقا الحتياجاتهم ،وفيه يتم �أخذ
االهتمامات الفردية ،واالحتياجات وخربات التعلم املختلفة بعني
االعتبار عند ت�صميم �أن�شطة ومواد تعلم.
وي�ستند التعليم املتمايز على النظريات الرتبوية التي دعمت
حمورا
فكرة التمايز يف ال�صفوف الدرا�سية ،وجعلت من الطالب
ً
للعملية التعليمية ،ومن �أهم هذه النظريات النظرية البنائية ،حيث
ذكرا التوكا (� )Lattuca, 2006أن املنظرين البنائيني يعتقدون �أن
التعلم يحدث من خالل انخراط الطالب على نح ٍو ن�شط يف عملية
التعلم ،ويعني ذلك �أن الطلبة ي�ستندون ب�شكلٍ م�ستمر �إىل معرفتهم
ال�سابقة لتنمية تعلمهم ،وفهمهم اجلديد.
وقد ركز التمايز على �أن الأفراد ي�أتون �إىل ال�صفوف الدرا�سية،
وهم ميتلكون معلومات وخربات �سابقة ال ميكن للمعلم �أن يهملها؛
دور يف جناح عملية التعلم ،وا�ستقبال املعلومات اجلديدة
ملا لها من ٍ
والربط بينها .حيث �أكد هار�شربجر (� )Harshbarger, 2015أن كل
طالب ُيحدد ما �إذا كانت املعلومات اجلديدة �سوف يتم ا�ستيعابها� ،أو
مواءمتها� ،أو رف�ضها ا�ستنا ًدا �إىل معرفته وخرباته ال�سابقة؛ ونتيج ًة
لذلك ف�إن التعليم يتم بنا�ؤه كقطع من املعرفة احلالية واجلديدة
والتي تتالءم مع بع�ضها.
كما يرتكز التمايز على النظرية البنائية االجتماعية ،التي
ظهرت كتوجه ممتد من النظرية البنائية ،ويعترب العامل فيجوت�سكي
رائد هذه النظرية ووا�ضع �أ�س�سها ،وركز فيها على كيفية اكت�ساب
املفاهيم عند الأطفال من خالل تفاعلهم االجتماعي مع الآخرين.
وقد ذكر بريت�رشد (� )Pritchard, 2009أنه من الناحية العملية ي�ستند
تعليم العلوم املتمايزة �إىل البنائية ،والبنائية االجتماعية ،ووف ًقا
لهما ف�إنه بدلاً من �أن يتم نقل املعرفة للآخرينمير الطلبة يف عملية
فردية وتفاعلية من البناء املفاهيمي كنتيج ًة للخربات احلياتية.
وذكر هالنب برت (� )Halpin-Brunt, 2007أن التعليم املتمايز
ي�ستند على ثالثة من املبادئ الرئي�سية امل�ستمدة من بحوث الدماغ
املعا�رصة ،والتي تدل على �أن فكرة مدخل تعليمي واحد يالئم جميع
�ضارا،
الطلبة للتدري�س تعد غري فعال ًة لأغلب الطلبة ،وميكن �أن يكون ً
وتتمثل هذه املبادئ يف �أنه لكي يتعلم الطلبة ف�إن بيئة التعلم يجب
�أن تكون �آمنة من الناحية الوجدانية ،و�أنه يتعني على الطلبة �أن
مل�ستويات منا�سب ًة من التحدي ،و�أن كل دماغ يحتاج �إىل
يتعر�ضوا
ٍ
ت�شكيل معانيه اخلا�صة من الأفكار واملهارات.
وت�أكيد �أبحاث الدماغ على �أهمية توفري بيئة غنية باخلربات
التعليمية املتنوعة ،والرثية ،والأن�شطة ذات التحدي املنا�سب للطلبة،
وطرق التعلم املتعددة التي تالئم االختالفات ،والفروق الفردية جاء
مواز ًيا ملا ن�صت عليه مبادئ التعليم املتمايز.
ومن النظريات املهمة التي ي�ستند عليها التعليم املتمايز
نظرية الذكاءات املتعددة ل�صاحبها هوارد جاردنر ،الذي �أ�شار
�إىل وجود ثمانية �أنواع من الذكاءات ،حيث ذكرت لطفي ()2017
�أن �إريك جن�سن �أ�شار �إىل �أن كل فرد له مزيج خا�ص من الذكاءات،
بن�سب متفاوتة؛ لذلك من الأف�ضل ت�صميم
ذكاء واح ًدا ،ولكن
ٍ
ولي�س ً
الأن�شطة التعليمية املبنية وفق الذكاءات املتعددة مبا ال يقل عن
ثالثة �أو �أربعة ذكاءات ،وهنا ي�صبح التعليم املتمايز هو الطريق
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الناجح نحو تنمية الذكاءات؛ وذلك العتماده على ا�ستخدام مدى
وا�سع من الإ�سرتاتيجيات والأن�شطة املالئمة جلميع �أنواع الذكاءات
داخل ال�صف الدرا�سي.
وكما ميتلك الطلبة نوع ًا �أو �أكرث من الذكاء ،ف�إنهم يف�ضلون
طر ًقا معين ًة يف التعليم ينبغي �أخذها بعني االعتبار يف ال�صف
الدرا�سي ،وهي ما ت�سمى ب�أمناط التعلم ،حيث عرفتها كوجك
و�آخرون ( )69: 2008على �أنها «جمموعة من ال�سمات املعرفية،
والنف�سية ،واحل�سية (ال�سمعية ،الب�رصية ،احل�سية) والتي ُت�شكل
يف مجُ ملها الطريقة التي يتعلم بها الطلبة املو�ضوعات املرتبطة
باملواد الدرا�سية املختلفة ب�شكل �أف�ضل و�أ�رسع من غريها من الطرق
والأ�ساليب كما حتدد طريقة تفاعلهم مع بيئة التعلم واال�ستجابة
لها».
وي�سعى التعليم املتمايز �إىل حتقيق �أهداف متعددة �سواء
كانت تتعلق بالعملية التعليمية ب�شكل عام� ،أو كانت تتعلق بالطالب،
واملعلم ب�شكل خا�ص ،ومن �أهم هذه الأهداف ما ذكرته هيكوك�س
( )2017من كون التمايز يهدف �إىل ت�صميم مهام تت�صف بالتحدي
والإثارة ،واملتعة للطلبة كما تت�صف الأن�شطة بتمحورها حول
املوا�ضيع ،والأفكار ،واملهارات الأ�سا�سية ،كما يهدف �إىل ا�ستحداث
طرق ي�ستخدمها الطلبة للتعبري عما تعلموه ،و�إيجاد �أ�ساليب مرنة
للتعامل مع املحتوى و�أمناط التعلم املف�ضلة لديهم.
وت�ضيف الباحثتان �أنه من �أهم �أهداف التعليم املتمايز
توظيف التنوع املوجود بني الطلبة مبا يخدم العملية التعليمية،
ويعود بالنفع على الطالب ،واملعلم م ًعا.
ونظرا للأهداف التي ي�سعى التعليم املتمايز �إىل حتقيقها
ً
اكت�سب �أهمي ًة كربى جعلت املعلمني ،وقائدي املدار�س ي�سعون
�إىل تطبيقه داخل ال�صفوف الدرا�سية ،كون التعليم املتمايز ُيلزم
املعلمني بتوفري بيئ ًة تعليمي ًة غنية بامل�صادر املتنوعة حتث
الطلبة على التفكري والإبداع ،وممار�سة املهارات العقلية املتقدمة،
كما تتميز هذه البيئة ب�أنها �آمنة ،وتدفع الطلبة �إىل �إبداء �آرائهم
ومقرتحاتهم بكل حرية دون وجود �أية قيود� ،أو معوقات.
وقد ذكرت لطفي (� )2017أن �أهمية التعليم املتمايز تنبثق
من كونه يحرتم حقوق الإن�سان يف ح�صوله على تعليم جيد ،ومتميز
يالئم قدراته ،ومهاراته ،وا�ستعداداته ،وي�ستخدم نتائج �أبحاث
الدماغ ،وما تو�صلت له نظرية الذكاءات املتعددة ،و�أمناط التعلم
وتطبيقها بال�شكل الذي يكفل زيادة دافعية الطالب ،وتوافق التعليم
مع قدراتهم ،وحتقيق املخرجات التعليمية اجليدة.
جماالت التعليم املتمايز:
ذكرت توملين�سون (� )2005أنه لكي يقوم املعلم بعملية
التمايز يجدر به طرح ثالثة �أ�سئلة تو�ضح اخلطوط العري�ضة
للتعليم املتمايز:
◄◄ماذا ميايز املعلم؟ وهنا ميايز املعلم ثالثة عنا�رص
�أ�سا�سية ،وهي :املحتوى ،والعملية ،واملنتج.
◄◄كيف ميايز املعلم؟ تكون املمايزة وفق ا�ستعداد الطالب،
وميولهم ،و�أ�سلوب التعلم� ،أو منط التعلم املف�ضل لديهم.
◄◄ملاذا ميايز املعلم؟ ميايز املعلم من �أجل الو�صول �إىل

التعلم والدافعية للطالب ،وفاعليته ،وجميع هذه الأ�سباب مرتبطة
با�ستعداد وميول واهتمامات الطالب.
وفيما يلي �إي�ضاح لعنا�رص التعليم املتمايز:
ممايزة املحتوى:من العنا�رص الرئي�سية يف تطبيق التعليم
املتمايز املحتوى التعليمي ،والذي يعرب عن املعلومات ،واملعارف،
واملهارات ،واخلربات التي اكت�سبها الطالب طوال م�سريته التعليمية،
و�أ�ضاف �سميتون ( )Smeeton, 2016من �أن متييز املحتوى التعليمي
ي�شري �إىل املادة الدرا�سية ،وما تت�ضمنه من معارف ،وجوانب فهم
ومهارات يتطلع املعلمون من طلبتهم تعلمها ،وبا�ستخدام التمايز
ف�إن املعلم لن يغري املحتوى التعليمي ،ولكن بدلاً من ذلك يغري
عر�ض املواد التعليمية ،وهو ما نعنيه بتمايز املحتوى التعليمي.
ممايزة العملية :يق�صد بالعمليات كما ذكرتها كوجك و�آخرون
(« )102: 2008طرق التدري�س التي يتبعها املعلم ،والو�سائل
التعليمية� ،أو امل�صادر التي ي�ستخدمها �إىل جانب الأن�شطة التي
ي�صممها ،وي�شارك فيها الطالب مبا يتنا�سب مع ميوله ،واحتياجاته،
وا�ستعداده ،وقدراته».
ممايزة املنتجُ :يعرب الناجت عن احل�صيلة النهائية لعملية تعلم
الطلبة ،كما ي�شري الناجت �إىل مدى جناح تطبيق التمايز يف املحتوى،
والعمليات ،وي�شري هار�شربجر (� )Harshbarger, 2015إىل �أن الناجت
هو الكيفية التي ُيربز بها الطلبة ما َت َّعلموه ،وغال ًبا ما يت�ضمن ذلك
خيارات التقييم امل َنوع ،وميكن �أن يتم َتكليف الطلبة بنوع معني من
التقييم ا�ستنا ًدا �إىل اهتماماتهم� ،أو ا�ستعداداتهم� ،أو ال�سماح للطلبة
باالختيار.
جوانب ممايزة الطلبة:
و ُيق�صد بها جوانب االختالفات املوجودة بني الطلبة ،والتي
يجب �أن ُيراعيها املعلم �أثناء تعديل املحتوى� ،أو العملية� ،أو اجلانب
بحيث تكون العملية التدري�سية مالئمة جلميع الطلبة ،وهذه اجلوانب
ت�شمل اال�ستعداد واالهتمام وتف�ضيالت التعلم.
اال�ستعداد :يختلف الطلبة يف مدى ا�ستعدادهم ،و�إقبالهم
للتعلم ،وت�ؤثر يف ذلك عوامل كثرية منها الأ�رسة ،واخلربات ال�سابقة،
ونوع املرحلة الدرا�سية ،وعمر الطلبة وغريها من العوامل الأخرى،
فاال�ستعداد كما ذكرت هيكوك�س (ُ « )17: 2017يعرب عن مدى تقبل
الطلبة ملا �سيتعلمونه ،ومدى امتالكهم املهارات الأ�سا�سية لفهم
ما �سيتم تدري�سه” ،وبالتايل ف�إن ا�ستعداد الطالب للتعلم يرتبط
مبا�رشا بدافعية الطالب للتعلم ،ومدى �إقباله على العملية
ارتباطً ا
ً
التعليمية.
االهتمام :يختلف الطلبة يف اهتماماتهم وميولهم نحو تعلم
املوا�ضيع الدرا�سية ،والتي تتكون نتيجة اخلربات املتنوعة التي
مير بها الطالب ،حيث �أ�شارت لطفي (� )94: 2017إىل «�أن التدري�س
املتمايز يف �ضوء االهتمامات �أداة مفيدة يف �إثارة اهتمامات
الطلبة ،وم�ساعدتهم يف بع�ض الأحيان على اكت�شافها ،فهي �أداة
جلعل الطالب يرغب يف التعلم ،وحني يرغب الطالب يف التعلم ُي�صبح
أثرا».
االهتمام �أكرث معنى عند الطالب ،وبالتايل �أعمق و�أبقى � ً
تف�ضيالت التعلم (�أمناط التعلم) :ذكرت هيكوك�س (2017
 )15:م�صطلح �أ�سلوب التعلم حيث ذكرت �أن «�أ�ساليب التعلم تعك�س
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الأ�ساليب الفردية املف�ضلة للتعلم حول �أين؟ ومتى؟ وكيف يح�صل
الطالب على املعلومات ،و ُيعاجلها ،و ُتبني �أ�ساليب تعلم الطلبة
تف�ضيالتهم فيما يتعلق بطرق التعلم ،واهتماماتهم ال�شخ�صية
واملنهجية ف�ضلاً عن تف�ضيالتهم الإدراكية».

الدراسات السابقة:
�أجرى ال�شمري ( )2012درا�سة جتريبية هدفت �إىل التعرف
على �أثر برنامج تدريبي مقرتح للتنمية املهنية يف �ضوء االجتاهات
معلما يف
املعا�رصة على �أداء عينة من معلمي العلوم بلغت ()17
ً
املرحلة املتو�سطة ا�ستخدم فيها بطاقة مالحظة للمهارات املهنية
ملعلمي العلوم يف �ضوء االجتاهات املعا�رصة ،وتو�صلت النتائج �إىل
وجود �أثر للربنامج التدريبي على �أداء معلمي العلوم يف مهارات
(التخطيط للتدري�س ،ا�سرتاتيجيات التدري�س ،تقومي التدري�س� ،إدارة
بيئة التعلم ،توظيف تقنيات التعليم وم�صادر التعلم) يف �ضوء
االجتاهات العاملية املعا�رصة.
�أما درا�سة حممد ( )2016فا�ستهدفت قيا�س �أثر برنامج
تدريبي مقرتح لتنمية مهارات التدري�س الإبداعي لدى عينة من
معلما ،وقيا�س
معلمي العلوم باملرحلة الإعدادية بلغ عددهم (ً )12
�أثر الربنامج على تنمية الفهم ،ومهارات احلل الإبداعي للم�شكالت
لدى طالبهم حيث بلغت عينة الطالب ( )115طال ًبا ،وا�ستخدمت
الدرا�سة املنهج التجريبي ،وكانت �أدواتها :اختباراً يقي�س اجلانب
املعريف ،وبطاقة املالحظة للمعلمني ،واختبار الفهم واحلل الإبداعي
للم�شكالت للطالب ،و�أ�سفرت النتائج وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني
متو�سطي درجات املعلمني يف بطاقة املالحظة ،واختبار اجلانب
املعريف ،ومتو�سطي درجات الطالب يف اختبار الفهم ،واحلل
الإبداعي للم�شكالت ل�صالح التطبيق البعدي.
معلما من معلمي
ويف درا�سة جتريبية على عينة �شملت (ً )12
العلوم يف املرحلة االبتدائية �أجرتها عبدالكرمي ( )2017هدفت �إىل
قيا�س �أثر برنامج تدريبي قائم على معايري العلوم للجيل التايل
 NGSSلتنمية الفهم العميق ،ومهارات اال�ستق�صاء العلمي ،واجلدل
العلمي ،ا�ستخدمت فيها اختبار الفهم العميق ،واختبار اال�ستق�صاء
العلمي واختبار اجلدل العلمي ك�أدوات للدرا�سة وتو�صلت النتائج �إىل
فعالية الربنامج القائم على معايري العلوم للجيل احلايل  NGSSيف
تنمية الفهم العميق ملحتوى الربنامج بعد التطبيق ،وتنمية مهارات
اال�ستق�صاء ،واجلدل العلمي.
ويف درا�سة تناولت تنمية الأداء التدري�سي والتفكري الت�أملي
لدى معلمات العلوم باحللقة الثانية من التعليم الأ�سا�سي� ،أجرت
ال�سيابية و�أمبو�سعيدي ( )2018درا�سة جتريبية مت �إعداد فيها
برناجما تدريب ًيا يف التدري�س الت�أملي لهدف الك�شف عن فعالية
ً
الربنامج يف تنمية التفكري الت�أملي والأداء التدري�سي للمعلمات
عينة الدرا�سة؛ ولقيا�س ذلك مت �إعداد �أداة مقيا�س م�ستوى التفكري
الت�أملي ،وبطاقة مالحظة الأداء التدري�سي طُ بقت على ( )17معلمة
يف مدار�س التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان ،و�أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني التطبيقني البعدي ،والقبلي لأداتي
الدرا�سة ل�صالح التطبيق البعدي ،و�أ�شارت النتائج �إىل الأثر الكبري
للربنامج التدريبي على املتغريات التابعة.
�أجرت �شافر ( )Shaffer, 2011درا�سة ا�ستخدمت فيها املنهج
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املختلط ،لهدف الك�شف عن �أثر ا�ستخدام مهارات التفكري العليا
من خالل تطبيق التعليم املتمايز على تعليم الريا�ضيات والعلوم
لل�صف ال�سابع ،و�شملت �أدوات الدرا�سة ا�ستبيان ًا للك�شف عن ت�صورات
املعلمني حول التعليم املتمايز ،كما مت ا�ستخدام درجات االختبارات
التح�صيلية املوحدة يف العلوم والريا�ضيات ل�سنتني على التوايل،
وبلغت عينة الدرا�سة ثمانية معلمني ،و( )94طال ًبا من ال�صف
ال�سابع ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن ا�ستخدام التعليم املتمايز له ت�أثري
�إيجابي على نتائج الطالب يف االختبارات التح�صيلية املوحدة ،كما
�أو�ضحت النتائج �أن املعلمني لديهم اعتقاد ب�أن التعليم املتمايز له
ت�أثريات �إيجابية على الطلبة.
ومن �أجل اكت�شاف ت�أثري برامج التنمية املهنية يف اجتاهات
املعلمني نحو تطبيق التعليم املتمايز داخل ال�صفوف الدرا�سية قام
باك�سرت ( )Baxter, 2013بدرا�سة اعتمدت على املنهج املختلط الذي
يجمع بني املنهجني الكمي والكيفي ،وقد جرى جمع البيانات
الكمية با�ستخدام ا�ستبيان م�سحي ي�ستطلع �آراء املعلمني ب�ش�أن
التعليم املتمايز ،ويت�ألف هذا اال�ستبيان من (� )20س�ؤا ًال مت تطبيقه
على ( )75من املعلمني واملعلمات ،بينما مت جمع البيانات الكيفية
با�ستخدام املقابالت ال�شخ�صية املعتمدة على ( )15من الأ�سئلة
املفتوحة التي مت �إجرا�ؤها مع ( )10من املعلمني واملعلمات .وقد
�أبرزت نتائج الدرا�سة �أنه ب�شكل �إجمايل يتمتع املعلمون باجتاهات
�إيجابية نحو التعليم املتمايز ،وتطبيقه داخل ال�صفوف الدرا�سية .كما
بينت النتائج �أي�ض ًا �أن غالبية معلمي املرحلة االبتدائية امل�شاركني
يف الدرا�سة قد �أو�ضحوا �أنهم قد ح�رضوا بع�ض �أنواع التنمية املهنية
يف جمال التعليم املتمايز ،والتي قدمتها لهم املديرية التعليمية،
و�أن لديهم فهم ًا وا�ضح ًا ملاهية التعليم املتمايز ،و�أنه �رضوري
لنجاح الطالب يف ف�صولهم.
ويف درا�سة على عينة �شملت ( )40م�رشفًا تربو ًيا �أجراها
اخلالدي ( )2013هدفت �إىل حتديد درجة ممار�سة معلمي العلوم
باملرحلة الثانوية للتعليم املتمايز من وجهة نظر امل�رشفني
الرتبويني ،حيث مت ا�ستخدام اال�ستبيان ك�أداة للدرا�سة ،و�أظهرت
النتائج �أن درجة ممار�سة معلمي العلوم باملرحلة الثانوية
للتعليم املتمايز هي درجة متو�سطة يف جميع حماوره (املحتوى،
والعمليات ،واملنتج ،والتقومي ،وبيئة التعلم ،وا�ستخدام التقنية).
ويف درا�سة جتريبية على عينة من معلمات لغتي بال�صفوف
الأولية ب�رشق الريا�ض �شملت ( )25معلمة� ،أجرت الغامدي ()2015
درا�سة هدفت �إىل قيا�س فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعليم
املتمايز يف �إك�ساب املعلمات املعلومات واملعارف املتعلقة
بالتعليم املتمايز ،وتنمية مهاراتهن التدري�سية ،وجرى ا�ستخدام
�أداتي االختبار التح�صيلي لقيا�س اجلانب املعريف ،وبطاقة مالحظة
املهارات التدري�سية ،ومن خالل مقارنة �أداء املعلمات يف الإجراءين
القبلي ،والبعدي للأدوات �أظهرت النتائج �أن هناك فرو ًقا ذات داللة
�إح�صائية ،وذلك ل�صالح التطبيق البعدي يف جميع الأدوات ،وهذا
يدل على الأثر الإيجابي للربنامج التدريبي يف حتقيق الأهداف التي
و�ضع من �أجلها.
و�أجرت القحطاين ( )2017درا�سة اتبعت فيها املنهج الو�صفي
امل�سحي هدفت �إىل الك�شف عن ال�صعوبات التي تواجه معلمات
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العلوم للمرحلة املتو�سطة عند ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعليم
املتمايز ،ولتحقيق هدف الدرا�سة جرى ا�ستخدام �أداة اال�ستبانة
على عينة بلغت ( )100معلمة من معلمات العلوم ،و�أ�شارت النتائج
�إىل وجود �صعوبات بدرجة متو�سطة يف جمال التخطيط للدر�س،
والتنفيذ ،والتقومي.
ع�ضوا من �أع�ضاء
ويف درا�سة جتريبية على عينة �شملت ()18
َ
هيئة التدري�س تخ�ص�ص املناهج وطرق تدري�س العلوم �أجرتها
العتيبي ( )2018هدفت �إىل الك�شف عن فاعلية التدريب على ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز من خالل حقيبة تدريبية قائمة على
مقيا�سا يهدف �إىل قيا�س الوعي
التعلم الذاتي ،ا�ستخدمت فيها
ً
با�سرتاتيجيات التعليم املتمايز ك�أداة للدرا�سة وتو�صلت النتائج
�إىل فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح القائم على التعلم الذاتي يف
تنمية الوعي با�سرتاتيجيات التدري�س املتمايز لدى �أع�ضاء هيئة
تدري�س املناهج وطرق تدري�س العلوم.

تدريب املعلمني على حتديد �أ�سلوب التعلم املنا�سب للطلبة وهذا ما
�أكد عليه كلاً من (Braggs, 2012; Rychlik, 2013; Maeng& Bell,
2015).

نوعا ما ،وهذا ما �أثبتته درا�سة
ولكن واقع التدريب
ٍّ
متدن ً
ال�شمراين والدهم�ش والق�ضاة والر�شود ( )2013من متركز التطور
املهني للمعلم على اال�ستفادة من مالحظات امل�رشف الرتبوي،
والتوا�صل مع �أولياء الأمور ،ومتابعة امل�ستجدات الرتبوية يف
و�سائل الإعالم ،بينما قلّت فر�ص التطوير عن طريق التدريب يف
امليدان .وهذا يرتتب عليه �صعوبة تطبيق املعلمني لال�سرتاتيجيات
احلديثة ،وعدم �إملامهم بالقواعد ال�صحيحة لتفعيل دور املتعلم يف
احل�صة الدرا�سية.
وقد �أثبتت درا�سة ال�سليم (� )2012أن هناك معوقات تعيق
معلمات العلوم ال�رشعية من تطبيق التمايز يف احل�صة الدرا�سية من
�أهمها البيئة املدر�سية ،وطبيعة ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز من
حيث عدم و�ضوح الإ�سرتاتيجية ،واحلاجة �إىل تدريب عالٍ للمعلمات
عليها ،كما �أثبتت درا�سة الغامدي (� )2013أن ن�سبة �أداء معلمي
الرتبية الإ�سالمية ملهارات التعليم املتمايز جاءت منخف�ض ًة ج ًدا
بن�سبة  ،% 15.08و�أكدت درا�سة الغامدي ( )2015التي �أجريت
على معلمات لغتي لل�صفوف الأولية لبحث فعالية برنامج تدريبي
يف ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز على املهارات التدري�سية �أن هناك
�أثراً �إيجابي ًا لتطبيق ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز يف تنمية مهارات
املعلمات ،وجاءت نتائج درا�سة اخلالدي ( )2013مقاربة لنتائج
الدرا�سات ال�سابقة حيث �أ�شارت �إىل �أن درجة ممار�سة معلمي العلوم
للتعليم املتمايز متو�سطة ،و�أو�صى بتكثيف الدورات التدريبية يف
جمال التمايز يف التعليم.
يف �ضوء ما �سبق تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الآتي:
ما فعالية برنامج تدريبي قائم على التعليم املتمايز يف تنمية
مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم يف املرحلة االبتدائية؟

التعقيب على الدراسات السابقة:
�شملت الدرا�سات ال�سابقة عدة �أهداف منها تنمية املهارات
املهنية ،ومهارات التدري�س الإبداعي ،ومهارات الأداء التدري�سي،
ومهارات اال�ستق�صاء العلمي ،واجلدل العلمي ،واملهارات التدري�سية
لدى املعلمني ،يف حني هدفت بع�ض الدرا�سات �إىل معرفة �أثر
التعليم املتمايز على التح�صيل الدرا�سي ،ومهارات التفكري الإبداعي،
والك�شف عن ت�صورات املعلمني حول التعليم املتمايز وال�صعوبات
التي واجهتهم عند تطبيقه .واقت�رصت الدرا�سة احلالية على تنمية
مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم.
تنوعت مناهج الدرا�سات ما بني املنهج �شبه التجريبي،
والو�صفي ،واملختلط ،وتتفق الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات
يف ا�ستخدام املنهج الو�صفي ،و�شبه التجريبي.
وركزت معظم الدرا�سات على املعلمني واملعلمات ،وركز
البع�ض الآخر على طلبة املراحل االبتدائية ،واملتو�سطة ،وتتفق
الدرا�سة احلالية مع بع�ض الدرا�سات يف اقت�صار عينتها على فرضيات الدراسة:
املعلمات فقط.
يف �ضوء نتائج الدرا�سات ال�سابقة متت �صياغة الفر�ضية
تنوعت �أدوات الدرا�سات ما بني االختبار التح�صيلي ،وبطاقة التالية :يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
املالحظة ،كما ا�ستخدم البع�ض الآخر اال�ستبيانات ،واملقابالت بني متو�سطي درجات املعلمات عينة البحث يف التطبيقني القبلي،
ال�شخ�صية ،واقت�رصت الدرا�سة احلالية على االختبار التح�صيلي والبعدي الختبار مهارات التعليم املتمايز ل�صالح التطبيق البعدي.
لقيا�س اجلانب املعريف يف مهارات التعليم املتمايز.
أهمية الدراسة:
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ت�ستمد الدرا�سة احلالية �أهميتها من �أهمية ا�سرتاتيجية التعليم
من �أكرب التحديات التي تواجه املعلم التنوع الكبري بني املتمايز ،والتي ت�سهم يف حتول التدري�س من التمركز حول املعلم
الطلبة يف احتياجاتهم وقدراتهم ،مما يتطلب من املعلم اال�ستجابة �إىل التمركز حول الطالب� ،إذ متت �إقامة عدد من الدورات التدريبية
لها بال�شكل ال�صحيح ،وهذا لن يتم �إال بامتالك املعلم القدرات ،للمعلمني ،ملمار�سة وتطبيق التمايز داخل ال�صفوف الدرا�سية ،وميكن
واملهارات التدري�سية التي ت�ؤهله لتلبية ا�ستجابات الطلبة ،وتقدمي تلخي�ص الأهمية فيما يلي:
ما ينا�سبهم من ا�سرتاتيجيات تدري�سية تعمل على حتفيزهم ،وتنمية األهمية النظرية:
حت�صيلهم الدرا�سي.
1.1الإ�سهام يف �إثراء املكتبة بالبحوث التي تتناول �أثر
ومن ال�رضوري زيادة الوعي املهني لدى املعلمني ب�أهمية الربامج التدريبية يف ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز ملعلمي العلوم
التطوير املهني عن طريق التدريب �أثناء اخلدمة على خمتلف �أثناء اخلدمة.
املوا�ضيع التي ت�ساهم يف تطوير مهارات املعلم يف تطبيق
2.2االهتمام بتنويع ا�سرتاتيجيات التدري�س ،وفق ًا حلاجات
اال�سرتاتيجيات احلديثة كا�سرتاتيجية التعليم املتمايز ،و�أهمية
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فعالية برنامج تدريبي قائم على التعليم املتمايز في تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم
للمرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية

الطالبات ،والفروق الفردية بينهن.
األهمية التطبيقية:
 1.1تقدمي برنامج تدريبي ملعلمات العلوم يف ا�سرتاتيجيات
التعليم املتمايز قبل اخلدمة ،و�أثنائها.
�2.2إفادة خمططي املناهج من خالل ت�صميم املناهج ب�أن�شطة
متنوعة تالئماحتياجات الطلبة.
 3.3و�ضع قائمة مبهارات التعلم املتمايز الالزمة ملعلمات
العلوم؛ وذلك لتحقيق التمايز يف تعليم العلوم.
 4.4حت�سني الأداء التدري�سي ملعلمات العلوم.
أهداف الدراسة:
يهدف هذه الدرا�سة �إىل توحيد املفاهيم:
1.1حتديد مهارات التعليم املتمايز الالزم توافرها لدى
معلمات العلوم.
 2.2حتديد فعالية برنامج تدريبي قائم على التعليم املتمايز
يف تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم للمرحلة
االبتدائية.
حدود الدراسة وحمدداتها:
احلدود املو�ضوعية :حتديد ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز
التي �سيقت�رص عليها البحث ،وهي ا�سرتاتيجية الأن�شطة املتدرجة،
واملجموعات املرنة ،وتعدد الإجابات ال�صحيحة ،وحمطات التعلم،
ولوحة اخليارات.
كما مت حتديد مهارات التعليم املتمايز التي �سيقت�رص عليها
االختبار.
احلدود الب�رشية :تقت�رص الدرا�سة على معلمات العلوم باملرحلة
االبتدائية ،وعددهن ( )15معلمة تابعات لإدارة التعليم باملنطقة
ال�رشقية (مكتب تعليم اجلبيل) يف اململكة العربية ال�سعودية للعام
الدرا�سي1438 - 1437هـ.
احلدود املكانية :جرى تطبيق الدرا�سة على عينة ع�شوائية من
معلمات العلوم يف اململكة العربية ال�سعودية وحتدي ًدا يف املنطقة
ال�رشقية يف مدينة اجلبيل للعام الدرا�سي1438 - 1437هـ
احلدود الزمانية :جرى تطبيق الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين للعام الدرا�سي (1438 - 1437هـ).
التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
يعرف اللقاين واجلمل ( )75: 2013برنامج
برنامج تدريبيِّ :
التدريب ب�أنه« :نوع من �أنواع التدريب ،يهدف �إىل �إعداد الفرد
وتدريبه يف جمال معني من املجاالت االقت�صادية� ،أو الزراعية� ،أو
ال�صناعية� ،أو التجارية ،وتطوير معارفه ،ومهاراته ،واجتاهاته يف
املهنة التي يعمل فيها».
عرفه الباحثتان �إجرائي ًا ب�أنه خطة م�صممة ت�شتمل على
و ُت ِّ
جمموعة من املعارف ،والأن�شطة ،واخلربات ،جرى تدريب املعلمات
عليها من خالل اجلل�سات التدري�سية بواقع ( )9جل�سات على مدار
ثالثة �أيام تدريبية ،وهدفت �إىل �إك�ساب معلمات العلوم للمرحلة
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أ.إميان أحمد جندي
أ.د .أماني خلف الغامدي

االبتدائية معارف ،ومهارات التعليم املتمايز الالزمة لتطبيق
�إ�سرتاتيجيات التعليم املتمايز ،ومت قيا�س �أثر ذلك من خالل اختبار
مهارات التعليم املتمايز.
التعليم املتمايز :يعرفه احللي�سي ( )16: 2012ب�أنه:
«ا�سرتاتيجية تعليمية حديثة تتمركز حول الطالب ،وت�أخذ بعني
االعتبار التمايز واالختالف املوجود بني طالب الف�صل الواحد،
وتعمل هذه الإ�سرتاتيجية على تلبية االحتياجات ،واالهتمامات،
وامليول املختلفة للطلبة ،حيث يبد�أ املعلم من حيث الو�ضع الذي
يكون عليه الطالب ،ولي�س من مقدمة دليل املنهج».
وتعرف الباحثتان التعليم املتمايز �إجرائي ًا ب�أنه :طريقة
ِّ
تدري�س تعتمد على ا�ستخدام �أكرث من ا�سرتاتيجية تعليمية يف احل�صة
بناء على احتياجات الطالبات،
الدرا�سية الواحدة يح�صل ت�صميمها ً
وقدراتهن ،وم�ستواهن الذي ُهن عليه ،والتي تهدف �إىل منو جميع
الطالبات ،و�إك�سابهن املهارات املختلفة ،وزيادة التح�صيل الدرا�سي
لهن.
مهارات التعليم املتمايز :عرفها �شحاتة ،والنجار ،وعمار
( )89: 2003ب�أنها« :ال�سهولة ،والدقة يف �إجراء عمل من الأعمال،
وهي تنمو نتيجة لعملية التعليم ،ومن تعريفاتها القيام بعملية
معينة بدرجةٍ من ال�رسعة ،والإتقان مع اقت�صادٍ يف اجلهد املبذول».
وتعرف الباحثتان مهارات التعليم املتمايز �إجرائي ًا ب�أنها:
قدرة املعلمة على مراعاة التنوع املوجود لدى الطالبات يف
قدراتهن ،وميولهن ،واحتياجاتهن ،وذلك من خالل حتقيق التنوع
يف املحتوى ،والعمليات ،واملخرجات ،والتخطيط ،والتقومي؛ وذلك
لتحقيق التمايز بدرجةٍ من الإتقان جلميع الطالبات.
الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي التحليلي للتو�صل
�إىل قائمة املهارات ،واملنهج �شبه التجريبي لبيان فعالية املتغري
امل�ستقل (مهارات التعليم املتمايز) على املتغري التابع (تنمية
مهارات التعليم املتمايز).
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون املجتمع من جميع معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية
ّ
يف حمافظة اجلبيل للعام الدرا�سي (1438 - 1437هـ) والبالغ
عددهن ( )37معلمة ،وقد تكونت عينة الدرا�سة الع�شوائية من
( )15معلمة من معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية لل�صف اخلام�س
االبتدائي يف حمافظة اجلبيل.
أدوات الدراسة:
جرى �إعداد �أداة القيا�س ،وهي اختبار حت�صيلي يف اجلانب
املعريف املرتبط مبهارات التعليم املتمايز؛ لقيا�س مدى �إملام
معلمات العلوم باملرحلة االبتدائية للمحتوى العلمي للربنامج من
معارف ،ومهارات تتعلق بالتعليم املتمايز ،ويتكون االختبار من
(� )30س�ؤالاً .
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صدق وثبات أداة الدراسة:
 �صدق املحكمني :للت�أكد من �صدق االختبار مت عر�ضه على
جمموعة من املحكِّمني ذوي اخلربة واالخت�صا�ص يف املناهج وطرق
تدري�س العلوم بلغ عددهم ( )10حمكِّمني ،وعدد ( )2من م�رشيف
العلوم ،وقد قامت الباحثتان ب�إجراء التعديالت وفق توجيهات
ال�سادة املحكمني ،وبذلك تكونت الأداة يف �صورتها النهائية من
اختبار مهارات التعليم املتمايز من (� )30س�ؤاالً ،من نوع االختيار
من متعدد ب�أربعة بدائل.
 بعد التحقق من ال�صدق الظاهري الختبار مهارات التعليم
املتمايز ملعلمات العلوم مت تطبيقه على عينة ع�شوائية مكونة
من ( )16معلمة من معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية ،وحللت
الباحثتان االختبار ،وحتق ق ما ي�أتي:
بت درجات معلمات العينة
 قيا�س ال�صدق التمييزي؛ �إذ ُر ّت ْ
اال�ستطالعية على االختبار تنازلياً ،ثم قامت بتحديد معلمات
املجموعة العليا ،وبلغ عددهن ( )4معلمات وبن�سبة (،)% 25
وحتديد معلمات املجموعة الدنيا ،وبلغ عددهن ( )4معلمات وبن�سبة
( ،)% 25ومت ا�ستخدام اختبار «مان ويتني» ()U.test؛ للتعرف على
داللة الفروق بني معلمات املجموعتني العليا والدنيا ،وجاءت
النتائج كما يو�ضح اجلدول التايل:
الجدول ()1
نتائج الصدق التمييزي

جمموع
املجموعة العدد
الرتب
املجموعة
26.00
4
العليا
املجموعة
10.00
4
الدنيا

الداللة
متو�سط قيمة " Uقيمة م�ستوى
الرتب  «Z« «Testالداللة الإح�صائية
6.50
.00
2.50

2.47

.013

دالة
عند.05

يت�ضح من اجلدول ( )1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( ) .05بني درجات معلمات املجموعة العليا ،ومعلمات
املجموعة الدنيا ،ما ي�ؤكد �أن اختبار مهارات التعليم املتمايز
يتمتع بدرجة كبرية من ال�صدق التمييزي ،وذلك من خالل قدرته
على التمييز بني املعلمات مرتفعات ومنخف�ضات القدرة يف مهارات
التعليم املتمايز.
�إيجاد معامل ال�صعوبة والتمييز لكل عبارة من عبارات
االختبار حيث تراوحت قيم معامل ال�صعوبة بني (،) .75 - .31
وتراوحت معامالت التمييز بني () .88 - .38؛ وعلى ذلك فقد مت
قبول جميع عبارات االختبار ،فقد كانت يف امل�ستوى املعقول من
ال�صعوبة والتمييز ح�سب ما قرره املخت�صون يف جمال القيا�س
والتقومي.
جرى التحقق من ثبات االختبار عن طريق ح�ساب معامل �ألفا
كرونباخ ،وقد ات�ضح �أن معامل الثبات العام لالختبار بلغ (،).918
وهي قيمة ت�ؤكد على �أن اختبار مهارات التعليم املتمايز يتمتع
بدرجة مرتفعة من الثبات.
جرى ا�ستخراج معامل ثبات االختبار بطريقة التجزئة
الن�صفية؛ �إذ جرى ا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون ،ومعادلة

�سبريمان وبراون ،وبلغ معامل الثبات العام لالختبار (،) .833
وهي قيمة ت�ؤكد �أن اختبار مهارات التعليم املتمايز يتمتع بدرجة
مرتفعة من الثبات.

إجراءات الدراسة:
�1.1إعداد قائمة مبهارات التعليم املتمايز التي يجب توافرها
لدى معلمات العلوم لتحقيق التمايز يف تعليم العلوم باملرحلة
االبتدائية ،حيث قامت الباحثتان بعر�ض ال�صورة الأولية من
القائمة على عدد من ال�سادة املحكِّمني ذوي اخلربة واالخت�صا�ص
يف جمال املناهج وطرق تدري�س العلوم؛ وذلك لال�ستفادة من
خرباتهم ،و�إبداء �آرائهم حول درجة متثيل البنود ملهارات التعليم
املتمايز املراد قيا�سها ،احلكم على مدى دقة مهارات القائمة علمياً،
مدى و�ضوح �صياغة بنود القائمة لغوياً ،حذف� ،أو �إ�ضافة� ،أو تعديل
�أي مهارة يراها املحكمون .وقد قامت الباحثتان ب�إجراء التعديالت،
و�إ�ضافة املهارات ،وحذف البع�ض منها يف �ضوء توجيهات ال�سادة
املحكمني ،وبذلك ح�صلت على ال�صورة النهائية من قائمة مهارات
التعليم املتمايز.
بناء على قائمة مهارات
2.2ت�صميم الربنامج التدريبي
ً
التعليم املتمايز ،وذلك بعد الإطالع على الأدبيات ال�سابقة،
واملراجع ذات العالقة بالتعليم املتمايز ،الذي يهدف الربنامج
�إىل �إك�ساب معلمات العلوم مهارات التعليم املتمايز ،وقد روعي
عند ت�صميم الربنامج التدريبي مالءمة املحتوى للم�ستوى العلمي
للمتدربات ،التدرج والتتابع يف عر�ض حمتوى الربنامج ،ومنا�سبة
املحتوى للأهداف املراد حتقيقها من خالل الربنامج� ،شمولية
حمتوى الربنامج للمهارات املراد تنميتها ،مراعاة الفروق الفردية
بني املتدربات .وبعد عر�ض ال�صورة الأولية من الربنامج على عدد
من ال�سادة املحكمني مت �إجراء التعديالت املطلوبة ليظهر الربنامج
يف �صورته النهائية.
3.3حتديد عينة الدرا�سة ،وهي عينة ع�شوائية �شملت ()15
معلمة من معلمات ال�صف اخلام�س االبتدائي.
4.4التطبيق القبلي لأداة الدرا�سة ،وهي االختبار التح�صيلي
على عينة الدرا�سة.
�5.5إجراء التجربة وتدريب عينة الدرا�سة على الربنامج
التدريبي.
6.6التطبيق البعدي لأداة الدرا�سة ،وهي االختبار التح�صيلي
بعد تنفيذ جميع جل�سات الربنامج التدريبي.
7.7ا�ستخال�ص النتائج وتف�سريها ،ومناق�شتها ،وو�ضع
التو�صيات واملقرتحات يف �ضوئها.
املعاجلات اإلحصائية:
1.1جرى ا�ستخدام برنامج احلزمة الإح�صائية للعلوم
االجتماعية  spssيف �إجراء املعاجلات الإح�صائية التالية:
2.2اختبار “ت” للمجموعات املرتبطة Paired Samples
 ،))T-Testللتعرف على داللة الفروق بني القيا�س القبلي والبعدي
للمعلمات على اختبار مهارات التعليم املتمايز.
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فعالية برنامج تدريبي قائم على التعليم املتمايز في تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم
للمرحلة االبتدائية في اململكة العربية السعودية

 3.3معادل ة “ بالك” لن�سبة الك�سب املعدل (�Blake Gain Ra

 ،)tioحل�ساب فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات التعليم
املتمايز لدى معلمات العلوم.
4.4معامل ارتباط بري�سون (،)Pearson›s coefficient
للتحقق من �صدق �أداة البحث بطريقة االت�ساق الداخلي.
5.5معامل ثبات �ألفا -كرونباخ (،)Alpha Cronbach›s
للت�أكد من ثبات �أداة البحث.
6.6اختبار مان ويتني للت�أكد من ال�صدق التمييزي لأداة
البحث.

والبعدي الختبار مهارات التعليم املتمايز ل�صالح التطبيق البعدي.
فعالية الربنامج يف تنمية مهارات التعليم املتمايز:
حل�ساب فعالية الربنامج التدريبي القائم على التعليم
املتمايز يف تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم
لل�صف اخلام�س �أثناء اخلدمة ،قامت الباحثتان با�ستخدام معادلة
«بالك»؛ حل�ساب ن�سبة الك�سب املعدل ( ،)Ratio Blake Gainوذلك
وفق املعادلة:
س-ص
س-ص
ن�سبة الك�سب =
+
د-س

نتائج الدراسة:

الجدول ()3

عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرئي�س للدرا�سة:
◄◄ما فعالية برنامج تدريبي قائم على التعليم املتمايز يف
تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات العلوم لل�صف اخلام�س
االبتدائي �أثناء اخلدمة؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صاغت الباحثتان الفر�ض التايل
«توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()α≤ .05
بني متو�سطي درجات معلمات العلوم (عينة البحث) قبل االلتحاق
بالربنامج وبعده يف اختبار مهارات التعليم املتمايز”.
والختبار �صحة الفر�ض قامت الباحثتان با�ستخدام اختبار
“ت” للمجموعات املرتبطة ()Paired Samples T.Test؛ للتعرف
على داللة الفروق بني متو�سطي درجات عينة البحث من معلمات
العلوم يف القيا�سني القبلي ،والبعدي الختبار مهارات التعليم
املتمايز ،وجاءت النتائج كما يو�ضح اجلدول التايل:
الجدول ()2
نتائج اختبار «ت» لداللة الفروق بين متوسطي درجات معلمات العلوم
في القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات التعليم المتمايز

التطبيق

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجات
احلرية

قيمة
«ت»

البعدي 26.93 15

2.28

القيمة
االحتمالية

10.20 15

3.53

الداللة
الإح�صائية

القبلي

د

14

34.67

.00

دالة عند
.01

* دال إحصائيًا عند 0,01

يت�ضح من اجلدول (� )2أن قيمة اختبار «ت» بلغت (،)34.67
وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى () .01؛ مما يدل على وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ) .01بني متو�سطي درجات
معلمات العلوم يف القيا�سني القبلي ،والبعدي الختبار مهارات
التعليم املتمايز ،وكانت الفروق ل�صالح التطبيق البعدي .وقد بلغ
متو�سط التطبيق القبلي ( ،)10.20يف حني بلغ متو�سط التطبيق
حت�س ٍن مهارات التعليم املتمايز لدى
البعدي ()26.93؛ مما ي�شري �إىل ُّ
معلمات العلوم بعد تعر�ضهن للربنامج التدريبي.
ومن النتائج ال�سابقة يتم قبول الفر�ض الذي ين�ص على
�أنه «يوجد فرق دال �إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤ .05بني
متو�سطي درجات املعلمات جمموعة البحث يف التطبيقني القبلي،
105

نتائج معادلة « بالك» لفعالية استخدام البرنامج التدريبي في تنمية مهارات التعليم المتمايز
لدى معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية

االختبار

القيا�س

املتو�سط
احل�سابي

مهارات
التعليم
املتمايز

القبلي

10.20

البعدي

26.93

النهاية
العظمى

ن�سبة
الك�سب

الداللة
الإح�صائية

30

1.40

ذات فعالية

يت�ضح من اجلدول (� )3أن ن�سبة الك�سب لفعالية الربنامج
التدريبي بلغت ( ،)1.40وهي قيمة ت�ؤكد على �أن ا�ستخدام الربنامج
التدريبي له فعالية يف تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى معلمات
العلوم للمرحلة االبتدائية �أثناء اخلدمة.

مناقشة وتفسري النتائج:
�أظهرت نتائج البحث وجود فعالية للربنامج التدريبي القائم
على التعليم املتمايز يف تنمية مهارات التعليم املتمايز لدى
معلمات العلوم للمرحلة االبتدائية� ،إذ �أ�شارت النتائج �إىل وجود فرق
بني املتو�سطات احل�سابية للقيا�سني القبلي ،والبعدي ،كما �أظهرت
النتائج وجود فعالية كبرية للربنامج التدريبي ،وميكن �إرجاع هذه
النتيجة �إىل:
 املحتوى العلمي للربنامج التدريبي ،الذي متيز ب�شموليته
للحقائق واملفاهيم حول التعليم املتمايز ،واملهارات الالزمة
لتطبيقه ،واعتمدت الباحثتان يف جمع املحتوى العلمي على
امل�صادر الرتبوية احلديثة ،والر�سائل العلمية املتعلقة بالتعليم
املتمايز.
 ا�ستخدام الأ�ساليب التدريبية املتنوعة ك�أ�سلوب احلوار،
واملناق�شة ،والع�صف الذهني ،وور�ش العمل وغريها والتي �ساعدت
على خلق مناخ م�شوق وحمفز للمتدربات ،وهذا �ساهم يف اال�ستفادة
الكلية من الربنامج التدريبي.
 �ضعف �إملام املتدربات بالتعليم املتمايز قبل عملية
التدريب� ،إذ �إن التعليم املتمايز جديد على العملية التعليمية
والرتبوية ،ومل يظهر �إال من خالل اجتهادات املهتمني به ،وهذا
ال�ضعف �ساهم يف حر�ص املتدربات على الإفادة من الربنامج
التدريبي.
 العمل يف جمموعات تعاونية غري متجان�سة مكّن
املتدربات من املناق�شة ،وتبادل الأفكار ،واخلربات؛ ما �ساعد على
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الإملام باملادة العلمية للربنامج التدريبي.
 التطبيق العملي للمعلومات النظرية ،واملهارات ،والأفكار
عر�ضت �ساعدت املعلمة على ا�ستيعاب املادة العلمية ،واملهارات
التي
ْ
وا�ضحا يف التطبيق البعدي الختبار مهارات
املطروحة ،وكان هذا
ً
التعليم املتمايز.
 اقتناع املتدربات ب�أهمية تنمية مهاراتهن التدري�سية
املتنوعة ،واكت�ساب مهارات جديدة كمهارات التعليم املتمايز،
ورغبتهن يف تعلم �أ�ساليب وا�سرتاتيجيات حديثة كان لها الأثر
الكبري والإيجابي يف تفاعلهن مع الربنامج التدريبي واملدربة ،وهذا
ما متت مالحظته يف �أ�سئلتهن ،وحر�صهن على الفائدة مما تعلمنه.
 تزامن الربنامج التدريبي مع تغري يف منظومة العمل
الرتبوي ،والذي يتطلب من الهيئة التعليمية تطبيق معايري اجلودة
يف التعليم؛ مما دفع املتدربات �إىل التفاعل ب�شكل �إيجابي �أ�سهم يف
اكت�سابهن املعارف واملعلومات حول التعليم املتمايز.
وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدرا�سات كدرا�سة العتيبي
( ،)2018ال�سيابية و�أمبو�سعيدي ( ،)2018وعبد الكرمي (،)2017
وحممد ( ،)2016والغامدي ( ،)2015وال�شمري ( )2012والتي
�أكدت على �أهمية الربامج التدريبية يف تنمية مهارات املعلمني
املختلفة ،و�إك�سابهم املعارف واملعلومات حول �أهم اال�سرتاتيجيات
التعليمية ،والتي لها دور �أ�سا�سي يف تنمية �أدائهم التدري�سي الذي
�سينعك�س على �أداء الطالب ،حيث �أ�شارت هذه الدرا�سات �إىل وجود
فرق ذي داللة �إح�صائية يف �أداء املعلمني ل�صالح التطبيق البعدي
يعزى للربنامج التدريبي.

التوصيات:
يف �ضوء ما تو�صل �إليه البحث احلايل من نتائج ،تقدم
الباحثتان فيما ي�أتي عد ًدا من التو�صيات:
 1.1اعتماد مهارات التعليم املتمايز ك�أحد جوانب قيا�س
الأداء لدى املعلم يف بطاقة الأداء الوظيفي له ،واعتبارها من
املهارات الأ�سا�سية يف التدري�س.
 2.2اال�ستفادة من الربنامج التدريبي امللحق يف تدريب
معلمات العلوم على مهارات التعليم املتمايز ،وتفعيل اال�سرتاتيجيات
اخلا�صة به ،وذلك بعد حتديد اجلوانب واملهارات التي حتتاج �إىل
التدعيم والتقوية لدى املعلمات.
 3.3العناية بعقد الدورات التدريبية للمعلمات �أثناء اخلدمة
لتدريبهن على ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز ،وكيفية التعامل
مع اختالفات الطالبات ،واحلر�ص على ت�شجيع وحتفيز املعلمات
حل�ضور مثل هذه الدورات ،وذلك عن طريق تقدمي احلوافز املعنوية،
واملادية املختلفة.
 4.4ت�شجيع املعلمات على الإبداع واالبتكار يف طريقة
تدري�سهن ،وتبني ا�سرتاتيجيات التعليم املتمايز ،وت�صميم الأن�شطة
واملهام التعليمية املتنوعة ،والتي تراعي اخل�صائ�ص املختلفة
للطالبات ،و�أمناط التعلم ،والذكاءات املتعددة؛ مما ي�ساهم يف تكوين
اجتاهات �إيجابية نحو عملية التعلم ،وزيادة م�ستوى التح�صيل
الدرا�سي للطالبات.
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