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 الشكر

م الباحثة ". تتقدالناس يشططططططكر ال من هللا يشططططططكر ال: "وسططططططل  عليه هللا صططططططلى-بقول املصطططططططفى  عملً 
جبزيل الشطططكر والعر ان لاسطططتاذة الفادطططلة الدكتورة أمل همود إبراهي ، اليت أشطططر ر على هذ  الرسطططالة 

 الشطططططططططططططكر زيلجب الباحثة تتقدمو . اجلزاء خري عنا هللا  جزاها املرحلة، ذ هلأن وصطططططططططططططلر  إىلمنذ بدايتها 
ا  نا على هذ  الرسطططالة، والذي مل يبخل علي لسطططعادة الدكتور عمران مصطططله، كونه مشطططر ًا مسطططاعًدا أيضطططً

 الفادططططططططططلة الدكتورة: من لكل والتقدير ابلشططططططططططكر الباحثة تتقدم كذلك.  بعلمه، وخرباته يف جمال التعلي 
 كي حت يف سطططططططططاه  من ومجيع ،همد ممدوح  عايد أمين الفادطططططططططل والدكتور  ،همد مربوك قطب   إميان

 أن الباحثة تتقدم ابلشطططكر والعر ان والتقدير لكل معلمي اللاة العربية يف املدارس كما.  البحث اسطططتبانة
. وال تنسى الباحثة بانةستإلاالعربية، والدولية، الذين تعاونوا مع الباحثة تعاوًًن صادقًا يف إمتام متطلبات 

يوسططططططططططططف  ورأن تقد م أمسى آايت الشططططططططططططكر والتقدير كذلك للدكتور الفادططططططططططططل الطيب مربوكي، والدكت
 هذاإجناز  يفعلى تعاوهنما اللهدود يف كثري من القضطططااي اإلدارية. وكل من سطططاعد أو سطططاه   اإلبياري
   .النور إىل وخروجه البحث،
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 اإلهــداء

م الباحثة ". تتقدالناس يشططططططكر ال من هللا يشططططططكر ال: "وسططططططل  عليه هللا صططططططلى-بقول املصطططططططفى  عملً 
جبزيل الشطططكر والعر ان لاسطططتاذة الفادطططلة الدكتورة أمل همود إبراهي ، اليت أشطططر ر على هذ  الرسطططالة 

 الشطططططططططططططكر زيلجب الباحثة وتتقدم. اجلزاء خري عنا هللا  جزاها املرحلة، هلذ منذ بدايتها إىل أن وصطططططططططططططلر 
ا  نا على هذ  الرسطططالة، والذي مل يبخل علي لسطططعادة الدكتور عمران مصطططله، كونه مشطططر ًا مسطططاعًدا أيضطططً
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 كي حت يف سطططططططططاه  من ومجيع ،همد ممدوح  عايد أمين الفادطططططططططل والدكتور  ،همد مربوك قطب   إميان

 أن الباحثة تتقدم ابلشطططكر والعر ان والتقدير لكل معلمي اللاة العربية يف املدارس كما.  البحث اسطططتبانة
. وال تنسى الباحثة بانةستإلاالعربية، والدولية، الذين تعاونوا مع الباحثة تعاوًًن صادقًا يف إمتام متطلبات 
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 ملخص البحث

 ألمهية انظرً و  ،وء يف د التعلي  أساليب ريلتطو  منها سعًياالباحثة مودوع الفروق الفردية:  اختارت
قامر  وقد. اللعربية للاة كمدرسة  وعملها دراستها، أثناء املشكلةالباحثة عاشر هذ   وكوناملودوع، 

الباحثة مبعاجلة هذا املودوع من خلل معاجلتها ملتعلقاته النظرية: نظرايت الذكاء، نظرايت التعل ، 
 ،ة العربيةاللا تعلي  هدافأوطرق التدريس، مث  ساليبأو واملتعلقات النظرية للفروق الفردية، 

بعر  روع اللاة بشكل خاص. وقد ات   وتعلي  ،بشكل عام تعليمهاساليب أواسرتاتيجيات وطرق و 
 بتدائيةاالة للمرحلة على معلمي اللاة العربي االستبانة بتوزيع وقامر، دراستهايف الباحثة املنهج الوصفي 

لباحثة ابستخلص االستبانة يف الفصل الرابع، قامر ا. وبعد حتليل نتائج كواالملبوربالعربية   ملدارسايف 
السابقة يف الفصل  الدراسات إىلو ، وآراء املعلمني: نتائج حتليل االستبانة، إىلا النتائج النهاثية استنادً 

لر ا سج  . وأخريً عاًما( 24) نيوعشر  أربعة التجربة الشخصية للباحثة كمعلمة سابقة ملدة كذلكو الثاين، 
علق  ابملدارس تت  ةاصنتها توصيات خدم   ،واملقرتحات والتصورات   جمموعة من التوصياتالباحثة 

 .تعلق ابلوطن العريبت  ةعام أخرىو العربية يف كواالملبور، 
  



 ل

ABSTRACT 

 

The researcher chooses a subject about the individual differences: how to take it into 

consideration and develop its teaching methods. And since she dealt with this subject when she 

was a student and a teacher, the researcher tackles this issue by dealing with its correlates: 

intelligence theories, education theories, correlates of intelligence differences. Then the 

research continues with teaching methods, the goals of teaching Arabic language and its 

strategies and the methods of teaching it in general. and teaching the branches of the language 

in particular. The researcher has followed the descriptive methodology in her research and used 

a questionnaire applied on the Arabic language teachers of elementary classes in Arab schools 

in Malaysia. After analysis of the questionnaire results in the fourth grade, the researcher 

abstracted the final results depending on:the questionnaire analysis results, the teachers opinion 

in the end of the questionnaire, the previous studies in the second chapter and the researchers' 

personal experience as a former teacher for 24 years, And finally the researcher has recorded a 

set of general recommendations some of  them related to Arab schools in Arab countries and 

specific recommendation about Arabic school in Malaysia 
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 لاألو  الفصل

 مقدمة الدراسة 
 

يهدف هذا الفصل إىل إلقاء الضوء على أمهية  ه  واكتشاف الفروق الفردية بني التلميذ وأمهية مراعاة 
َك ن املعل   ع ع مجيمن التعامل مهذ  الفروق كبريًة كانر أم صارية ، كميًة كانر أم نوعية  . مما ميم
 التلميذ مبختلف مستوايهت  . كي تَطعم َّ الفائدة على اجلميع أبكرب قدر ممكن . 

األول إىل التعريف مبشكلة البحث ، واإلحساس ابملشكلة ، وأسئلة البحث،  كما يهدف الفصل        
وأهداف البحث ، وأمهية البحث النظرية والتطبيقية .وأخرياً اإلنتقال إىل مصطلحات البحث للتعريف 

     لاواي واصطلحيا وإجرائياً .أبه  هذ  املصطاحات 
ملؤكدة يستطيع كل إنسان عادي أن يلحظها يف ظاهرة الفروق الفردية ابتر من املسلمات اإن      

 ،رب هذ  العصورض هلا الفلسفة عوتعر   ،نسان هلا منذ أقدم العصورالوسط الذي يعيش  يه. وقد تنبه اإل
أو  ،ل  النفسو عامل يف عأىل أن أصبحر يف العصور احلديثة من أه  املواديع اليت البد لكل ابحث إ

 ا.الرتبية أن يشبعها دراسة وحبث
دية من ىل الفروق الفر إالبد أن يدخل  ،ابحث يف الفروق الفردية مهما كان عنوان مودوعه وأي      

علومات ومازالر تاين اإلنسان بفيض من امل  النظرايت أغنرو ا من العلماء بوابة الذكاء نفسه. إن كثريً 
 .إخلدرجته...  ،أنواعه  ،منو  ،واملفاهي  عن كل ما يتعلق ابلذكاء: ماهيته

وهو   ومنو  يكون مبراحطل تتلفطة ،نسطططططططططططططططانيطة حبتطةإ)يعترب العقطل مطاهيطة 2012 يقول همطد عبطدالرازق 
ولكن اإلنسطططططططططان يف حد ذاته ختلف عن أخيه  ،املسطططططططططؤول عن متيز اإلنسطططططططططان عن ابقي الكائنات احلية

لية أو القائد لعقومن بني هذ  القدرات جند الذكاء الذي يعترب الطاقة ا ،اإلنسطططططططططططططططان يف قدراته العقلية
ليه إالعقلي. وهو الصفة املرا قة للعمل الذي يعمل بنشاط و ه  وعمق وسرعة. وهذا مايد عنا للتعرف 

ه  النظرايت وأ ،ونتسططططططاءل عن أنواعه وخصططططططائصططططططه والعوامل املؤثرة  يه واالختبارات اخلاصططططططة به ،أكثر
 .   حول الذكاء( 2012عبدالرازق ) املفسرة له
تمام ابلغ  إهنا قضططططططططططططية يع   ا ابه الفروق الفردية وهي ما أطلق عليها )عل  النفس الفارق(أما ظاهرة 

واملطدرسططططططططططططططون الطذين بقطدر مطايراعون ظطاهرة الفروق الفرديطة يف املنطاهج   والرتبويون  مجيع علمطاء النفس
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ه  التعليمية  بقدر ماينجحون يف حتقيق أهدا ،وأسططططاليب وطرق التدريس  والربامج التعليمية  الدراسططططية
 والرتبوية.

الفروق الفردية ظاهرة عامة يف مجيع ) هذا الودططططططططوع قائلة:يف 2016 وقد كتبر مها شططططططططرف 
 ل يوجد  ردان  ،وأ راد النوع الواحد ختلفون  يما بينه   ،الكائنات وهي سططططنة من سططططنن هللا يف خلقه

متطابقان يف اسططططططططططططططتجابة كل منهما ملوقف واحد. وهذا االختلف والتمايز بني األ راد أعطى احلياة 
وجعل للفروق الفردية أمهية يف حتديد وظائف األ راد. وهذا يعين أنه لو تسطططططاوى مجيع األ راد يف  ،مع 

وبذلك اليصله  ،خرآمتيز  ردا عن  نسبة الذكاء )على سبيل املثال(  لن يصبه الذكاء حني ذاك صفة
 ال ملهمة واحدة...إمجيع األ راد 

ابلفردية  عرتافوالرتبية السطططططليمة اليت تقوم على اال ، رعاية الفروق الفردية من أسطططططس الصطططططحة النفسطططططية
تكامل ىل أقصطططططى احلدود املمكنة لإوأمهية كشطططططفها وحسطططططن اسطططططتالهلا وتوجيهها  ،)مبع  قدرات الفرد(

ن تسطططططططططتال مواهبه وجيب أ ،احها.  الرتبية السطططططططططليمة تعترب كل  رد غاية ووسطططططططططيلة يف حد ذاتهاحلياة وجن
وتضيف شيماء زهران (  2016) شرف  ما هي الفروق الفردية     لتحقيق مبدأ التكامل و التضامن

حتر عنوان: طططططط مفهوم الفروق الفردية وتطورها التارخي  تقول: )قد أدى تطور مناهج البحث  2013
 ىل ظهور  رع خططاص من  روع عل  النفسإوالططدراسطططططططططططططططات اليت تنططاولططر تتلف مظططاهر الفروق الفرديططة 

ال هذا ىل )بينيه( العامل النفسطططططي يف نشطططططر أول حتليل جإويرجع الفضطططططل  ،يسطططططمى )عل  النفس الفارق(
يف مقالته بعنوان )عل  النفس الفارق(. كما نشطططططر )سطططططتون( عام  1895العل  و طرق البحث  يه عام 

والفروق    بعنوان )سططططططططيكولوجية الفروق الفردية( يشططططططططتمل على الفروق الفردية بني األ رادكتاابً   1900
قد و    ب ت( ) زهران مفهوم الفروق الفردية وتطورها التارخي.  والفروق بني اجلنسني  بني اجلماعات

ا ويرً الفارق من أه  العلوم الرتبوية الذي سططريتقي مبختلف عمليات التعل  والتعلي  تطأصططبه عل  النفس 
 ا.وحتديثً 

و أ ،و العرقيةأ ،ةو الطبقيأ ،هذ  املسطللة )الفروق الفردية( ال تتعلق ابلتصطنيفات االجتماعية نإ  
لقهططا خل، بططل هي ملكططة خإ.. .وأ ،قليميإو أ ،و طططائفيأ ،لتطبعهططا بطططابع عططام اجتمططاعي .قليميططة..اإل

ا ما وقدرات معينة، منه ،ومستوى ذكاء معني ،نسان على حدة، مبواصفات خاصة معينةإهللا مع كل 
أو   موومنها ما هو قابل للتطوير والن -ا  يهالذي يلعب عامل الوراثة دورا أسططاسططيً -هو اثبر كالذكاء 
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تعل  واصطططططططططططل التدريب والدراسطططططططططططة وحب الوهي تتلف القدرات األخرى اليت تنمو وتزيد مع ت  للرتاجع
 ليه مما يراك  املزيد من املعارف وابلتايل املزيد من منو القدرات. إوالسعي 

ن اختلف هذ  امللكات بني البشططططططر وهو ما اصطططططططله عليه )الفروق الفردية(، سططططططواء نتج عن عوامل إ
ا وسطططططططططططلوكً  امبا ميثله هذا االختلف وينتج عنه من مناذج بشطططططططططططرية متباينة  كرً  ،وكليهماأ ،و بيئيةأ ،وراثية

 ... .وممارسةً 
 -اابقً س الباحثة ارتكما أش-ىل هذا االهتمام الكبري إأدى  ،ن هذا االختلف كظاهرة مثريةإ

  .الباحثني واخلرباء من قبل عدد كبري من
اعاة هذ   ه  واسطططططططططططتيعاب ومر  أبن القول كررت  إذا الباحثة تبالغال  ،الدراسطططططططططططة و يما يتعلق مبودطططططططططططوع

 ،سططاليبألاهج و املنا حيث من، الظاهرة هو من األسططاسططيات يف بناء منظومات تعليمية  اعلة وًنجحة
   سرتاتيجيات.الوا

وقد أ ردت الدراسططططة ابابً خاصططططاً ملودططططوع الفروق الفردية ومتعلقات الفروق الفردية : ماهية الفروق     
مما يسططططططاعد أصططططططحاب  خصططططططائصططططططها ، مظاهرها ،مداها ، أنواعها ، معدل ثباهتا ، قياسططططططها.الفردية ، 

العلقة واملعنيني على إدراك أمهية دراسطططططططططة الفروق الفردية بني التلميذ و همها والتعاطي معها ومراعاهتا 
        سواء  يف التخطيط أو يف التنفيذ.

 ة ليسطططططططططر هي الفروق الفردية  قط، وليسطططططططططرلكن العملية التعليمية مبا هلا من أهداف سطططططططططامي
بل هي عملية ديناميكية مرتبطة بعدة موادططططيع تتكامل مع بعضططططها   عملية جمردة أو مودططططوعا مسططططتقل

روق الفردية وإمهال مناقشة الف األهداف النبيلة.  هل ميكن مثلً  ىلإيف تشكيل األ كار الر يعة املوصلة 
أه   يعترب تفاوته بني البشطططططططر من الذيو  ،نظرايت الذكاء سطططططططةدراهنا أتيت أمهية  منو مودطططططططوع الذكاء  

 إىلمن مث نظرايت التعل ، و  إىلجيب أن تنقلنا  بدورهاونظرايت الذكاء عوامل ظاهرة الفروق الفردية. 
 تطوير هذ  األساليب والطرق.  وكيفية ، يالتعلأساليب 
من أجل ذلك  إن الباحثة يف الفصطططططططططططططل الثاين وحتر عنوان اإلطار النظري يف أدبير البحث  

نظرية العوامل املتعددة )ثورندايك ( ، قامر بعرض عدد من نظرايت الذكاء هي : نظرية العاملني ، 
لذكاءات انظرية القدرات العقلية األولية )ثريسطططتون ( ، نظرية بياجيه ، السطططلوكية ، اجلشططططالر ، نظرية 

املتعططددة )جططاردنر ( .مث قططامططر البططاحثططة بعرض عططدد من نظرايت التعل  هي : البنططائيططة ، نظريططة جططان 
 السلوكية ، نظرية جانيب الدماغ ، واجلشطالر .  بياجيه ، نظرية جانييه ،
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مع ملحظة أنه إذا تكررت األمساء يف نظرايت الذكاء والتعل  مثل بياجيه والسططلوكية  إن هذا  
  أن أصحاب نظرية الذكاء قدموا أيضاً نظرايت يف التعل  .يعين

السططططابقة  تالباحثة بعدد من الدراسططططا اسططططتعانر ،من جتارب اآلخرين سططططتفادةالا ألمهيةونظرا  
متها إىل ثلثة هاور. احملور األول :ويشمل الدراسات اليت تتعلق مبودوع  املتعلقة مبودوع البحث، قس 

ند وموادطططططططيعه تعاي التعلي  وأسطططططططاليب التدريس والتحصطططططططيل الدراسطططططططي ع الفروق الفردية . احملور الثاين 
 .كاءاديع اليت تبحث يف الذ و التلميذ . واحملور الثالث : ويشمل امل

لر ططططططد  ،استخلص النتائج اليت ميكن التوصل إليها سيت ( االستبانةوعططططططرب أداة البحث )وهططططططي  
اور تشططططمل : احملعلماً أبن هذ  اإلسططططتبانة تتللف من عدد من  البحث أب كار قيمة وأسططططاسططططية ومفيدة.

أخرياً و اكتشططططططططططططاف الفروق الفردية ، أسططططططططططططاليب التدريس ، اإلمتحاًنت والتقومي ، املتابعة اإلجتماعية ، 
الثواب والعقاب. وسططيت  تطبيق هذ  اإلسططتبانة على مدرسططي اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية يف املدارس 

 العربية يف كواال ملبور .
تعلي  اتيجيات ىل أهداف واسططرت إ ل بد من التطرق   للاة العربيةوألن املودططوع يتعلق بتدريس ا  

 .يب والطرقوكيفية تطوير هذ  األسال ،وطرق تدريسها أساليبو ، و روع اللاة العربية ،اللاة العربية
 مع ،هذ  الدراسة يف تقدمي أ كار لتطوير أساليب تدريس اللاة العربية تسه  أن يف الباحثة وأتمل
 ،  ه  تلميذ يف الرتبويمما يساعد  ،بعني االعتبار الفروق الفردية يف القدرات بني التلميذ األخذ

ب كي تدخل أبجنه األسالي ليه إونقل املعلومة  ،وابلتايل استنباط أ ضل األساليب للتعاطي معه 
اص  إنه ال بد بتدريس اللاة العربية بشكل خويف ما يتعلق وترسخ يف أذهاهن  بيسر وسلسة.  ،عقوهل 

من اإلشارة إىل أن مادة اللاة العربية هلا خصوصية ال توجد يف بفية املواد الدراسية األخرى وهي أن 
اللاة العربية تتفر ع إىل عدد ال أبس به  من الفروع املختلفة : قراءة ، إملء ، نصوص ، قواعد ... 

إثراء  ناجحة وتراعي الفروق الفردية بني الطلب، لتسه  مجيعها يف كيف سنقوم بتدريسها أبساليب
                                                   احلصيلة اللاوية لدى طلبنا   لقد ًنقشر الدراسة هذ  املسللة وأجابر عن هذا السؤال .

 ب والقدرات والذكاءات يفمراعاة الفروق الفردية بشكل واع يسه  كذلك يف اكتشاف املواهإن   
لى اليت إذا لقير الرعاية واإلهتمام واملتابعة والتشجيع  إهنا ستعمل ع ،تتلف ميادين العلوم و احلياة

خرتعني ابألعداد الكبرية من العلماء وامل وكان األجدر ،واستثمارها يف وطننا العريب  إبراز هذ  الكفاءات
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 ، الاربية أن تكتشف مواهبه  وقدراهت  وعبقرايهت  يف أوطاهنىل تتلف الدول إالعرب الذين هاجروا 
 وليس خارج الوطن. ،لكن يف الوطن وللوطن  ويكونون ه  العلماء واملخرتعني

وأمهية اتباع  ،لقاء الضوء على ظاهرة الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذإىل إهتدف هذ  الدراسة و 
مكانية تطوير هذ  الطرق واألساليب للوصول إومدى  ،هرةطرق وأساليب تعليمية تراعي هذ  الظا

  توايهت .ىل مجيع التلميذ مبختلف مسإأل ضل الصيغ وأكثرها ملئمة إليصال كل املواديع الدراسية 
 ختار أنمعل  يعطي جماال لل  تعدد طرق التدريس ملختلف املواد الدراسططططططططططططططية مبا  يها اللاة العربية ن  إو 

املعلومات  متوخيا نقل ،و تلكأباع هذ  الطريقة مثل يف ات  سطططططلوب األا األمسطططططتخدمً  ،نسطططططبالطريقة األ
 .  ىل مجيع تلميذ  إالدراسية 

 ،نظرايت التعلي و  ،من تتلف نظرايت الذكاء االستفادةىل أن إوترى الباحثة أنه من امله  التنبه 
راء نباط اآلبل يعين است ،اليعين نسخها كما هي دون متحيص ،يف كا ة امليادين األخرى والنظرايت

 واأل كار واملفاهي  اليت تراعي الظروف الذاتية واملودوعية للواقع الذي يعيشه الباحث ويتلئ  معها. 
 اإلحسـاس ابملشكلـة

 ركان  حني ،يح بشططططططططكل الفردية الفروق الباحثة عايشططططططططر اإلبتدائية املرحلة يف تلميذة كانر  أن منذ
 ذ ه ظلر وقد .الصطططططططططططف داخل ألخرايت إمهال وشطططططططططططبه  التلميذات ببعض اخاصطططططططططططً  ااهتمامً  تلحظ
 .التدريس جمال يف عملر حني منها استفادت وقد ،ذاكرهتا يف ماثلة املسللة

ربعة وعشرين عاما يف التدريس أن بعض املدرسني أالحظر  من خلل عملها ملدة   ن الباحثةأو كما   
وى الذكاء ا من ذوي مستكما لو كانوا مجيعً ،  مستوى يف الشرح والتعامل مع تلميذه ىل أدىن إينزلون 

لميذ من كما لو كان مجيع الت  ،األدىن. وبعض املدرسطططططططني يتعاملون مع تلميذه  بطريقة اسطططططططتعرادطططططططية
 لً يذوي الذكاء العايل. ومعظ  املدرسطططططططني يتعاملون مع التلميذ بطريقة منطية ألو من أي هفزات. وقل

 تعامله  مع وابلتايل  إهن  يف ،ولئك الذين يراعون الفروق يف مستوى الذكاء بني تلميذه أ من جند ما
  توايهت . ىل عقوهل  مجيعا مبختلف مسإهؤالء التلميذ يتبعون أساليب وطرق تدريس خلقة للوصول 

هلذا جللت الباحثة إىل اإلسططططططططططططتعانة بعدد تتار من الدراسططططططططططططات السططططططططططططابقة اليت تعاي موادططططططططططططيع        
حبثهاسواء ما يتعلق ابلفروق الفردية أو ابلذكاء أو ابلتعلي  وأساليب التدريس ، مع الرتكيز على الفروق 

للتعامل مع  ناسبةاليب املأمكن ابتكار األسالفردية اليت إذا مت استيعا ا والتعاطي معها بشكل صحيه 
ابياً  جيإ اً ر يقول زايد بركات: إن للمعل  دو الطلب  مبا خدم اجلميع مهما اختلفر مستوايهت . ويف هذا 
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ثرة يف حتقيق أن أحطد العوامطل املؤ  :عطاة الفروق الفرديطة بني التلميطذ. وتقول أمسطاء النهراويايف مر  اً كبري 
 ،الطبقيططة واختلف االنتمططاءات ،أهططداف العمليططة التعليميططة: اإلختل ططات يف القططدرات العقليططة واحلركيططة

 قتصادية بني التلميذ.واال ،جتماعيةواال
وتعاملوا  ،ابلاباء وصطططططططططفوه ألن املعل  أو املدرسطططططططططة   وك  من العباقرة د نر مواهبه  وكفاءاهت 

أو  ، رتكوا املدرسططططططططططة يف الوقر الذي كان ميكن أن يكون بعضططططططططططه  علماء ،األسططططططططططاسمعه  على هذا 
علمة ق دططططططططيق وغري سططططططططلي  ملعل  أو ملم أو خم  ،وغري واع ،كل ذلك بسططططططططبب تقدير غري سططططططططلي .  ترتعني

 التلميذ. نيالفروق الفردية ب هت مراعا عدم كلهويف مقدمة هذا   ،ينقصطططططططططه  اإلعداد الرتبوي الصطططططططططحيه
 .واألمثلة على ذلك كثرية يف مجيع أحناء العامل

روق سططططططططططططاليب تدريس اللاة العربية مبا يتلءم مع الفأجياد تصططططططططططططور لتنويع إالباحثة  حاولر وقد
 الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف املدارس العربية يف ماليزاي.

  البحث مشكلة
  : ططططالتايل  يفترى الباحثة أن مشكلة البحث تتمثل 

أسطططططططاليب التدريس ذات املسطططططططتوى املتدين يف معظ  مؤ سطططططططسطططططططاتنا التعليمية احلالية. كيف ننهض  ا  -
دطططعف اإلهتمام ابلفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ من جانب املعل   ونطورها .ومن دطططمن ذلك 

تخدمة يف والعقاب املسطططططططططمن حيث عملية التقومي واإلمتحاًنت واملتابعة اإلجتماعية وأسطططططططططاليب الثواب 
ليس هناك أي خطة ممنهجة لنشططططططاط تعليمي خل ق داخل الصططططططف يسططططططتوعب الفروق  نه التدريس . إ

    كيف نعاي كل هذا ية ويراعيها .الفرد
مسططططتوى املناهج التعليمية والرتبوية يعاين من القصططططور وأحياًن التخلف، وال يواكب التطور العصططططري  -
  كيف نمِعدُّ مناهج تليب متطلبات التعلي  الرتبوي العصري   .
.  كيف نمِعدُّ اجلهات املعنية مقصطططططططططططرة جدا يف إعداد املعل  املبدع اخللق املبادر، املعل  واألب املريب -

 هذا املعل  القادر على ترمجة املناهج املتطورة إىل واقع ملموس  
 أسئلة البحث

 هذا البحث ليجيب عن السؤال الرئيس اآليت:  أييتمما سبق،  انطلقًا
ية يف دطططططططوء الفروق بتدائما التصطططططططور املقرتح لتطوير أسطططططططاليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة اال

 الذكاء بني التلميذ يف املدارس العربية مباليزاي الفردية يف 
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 تية:ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة اآل       
ة يف دوء بتدائية لدى معلمي اللاة العربياالما واقع أساليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة  -1

 االحنراف –سايب وسط احل)املت  الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف املدارس العربية مباليزاي
  .التكرارات( –النسب املئوية  –املعياري 

يف املدارس  ،ةبتدائياالساليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة أب متعلقة روق  وجود مدى ما -2
يت يدرس  يها عدد املدارس ال –عدد سنوات اخلربة –ملتاريات: املؤهل األكادميي  نظراالعربية مباليزاي 

  املعل 
تدائية يف دوء الفروق باالما أسس التصور املقرتح لتطوير أساليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة  -3

 الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف املدارس العربية مباليزاي 
 أهداف البحث

املتمثلة و أتمل الباحثة أن تسه  هذ  الدراسة مبشاركة متوادعة يف حتقيق ما ميكن من األهداف امللمولة 
 بشكل تتصر مبا يلي:

 اهلدف الرئيس وينص على اآليت:
وء الفروق الفردية يف بتدائية يف داالودع تصور مقرتح لتطوير أساليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة 

 الذكاء بني التلميذ يف املدارس العربية مباليزاي.
 ويتفرع عن اهلدف الرئيس األهداف اآلتية:

اللاة العربية  بتدائية لدى معلمياالالتعرف على واقع أساليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة  .1
 يف دوء الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف املدارس العربية مباليزاي. 

 يها  عدد املدارس اليت يدرس –عدد سنوات اخلربة –حتديد أثر متاريات: )املؤهل األكادميي  .2
يف املرحلة  س اللاة العربيةياليب تدر سيف متوسط تقديرات معلمي اللاة العربية ألاملعل ( 

 بتدائية يف املدارس العربية مباليزاي.اال
بتدائية يف دوء الاودع أسس التصور املقرتح لتطوير أساليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة  .3

 ية مباليزاي.الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف املدارس العرب
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 أمهية البحث
 قسمني أساسيني مها: ـــ  إىلأمهية البحث  قسمنت  
  :األمهية النظرية 

 تكمن أمهية البحث النظرية كما ترى الباحثة:
 سس إلعدادمم ايؤ  يف البحث عن كا ة الوسائل لتطوير طرق وأساليب تدريس اللاة العربية       

 ا شطططاملً  همً  ل  ط ه  معلمني يسطططتطيعون تطبيق أ ضطططل األسطططاليب والطرق الرتبوية مسطططتندين إىل   
اختلف و  ،وأودططططططاعه  النفسططططططية واالجتماعية ،وذكاءه  ،وقدراهت  ، مكانياهت وإ ، اا واجتماعيً دراسططططططيً 

ل حسطططططب ك  بشطططططكل أ ضطططططل  ه معمما ميكنه  من التعامل  ،مسطططططتوايهت  وظرو ه  يف كل هذ  املسطططططائل
 .مستوا 

 :األمهية التطبيقية 
 وعلى الصعيد العملي والتطبيقي تظهر أمهية البحث يف: 

اصل تتصني ومهتمني مهمتها العمل املتو تشكيل جلان ) حبث وتطوير ( دائمة من قبل   -1
على تطوير أسطططططططططططططططططاليطططب التطططدريس وحتطططديثهطططا ومتطططابعطططة البحو  واملؤمترات والنطططدوات اليت 

 تساعده  يف نشاطاهت  
العمطططل على ر ع مسططططططططططططططتوى قطططدرات املعل  كي يتبع أكثر أسططططططططططططططططاليطططب التطططدريس تطورًا ،  -2

 ومراعاًةملستوايت طلبه املختلفة. 
ات املدرسطية والتعليمية والتوجيه الرتبوي والعمل كل من موقعه على ارتقاء مسطتوى اإلدار   -3

يف املدارس ويف الصطططططططططططفوف لتسطططططططططططري العملية التعليمية على أكمل  تو ري كا ة اإلمكانيات
 وجه .

ر ع مسططططططططططططططتوى املنططاهج الرتبويططة مبططا يراعي الفروق الفرديططة بني التلميططذ يف مجيع املراحططل   -4
 التعليمية.

ميذ على اإلسططططتيعاب والتفاعل مع مدرسططططه  ، حيث أن تفاعل التلميذ زايدة قدرة التل  -5
 مع املدرس ينشئ تفاعلً مع املدرسة والبيئة التعليمية برمتها . 

من نتططائج هططذا البحططث على الصططططططططططططططعيططد النظري والتطبيقي لططدى البططاحثني اإلسططططططططططططططتفططادة  -6
 والدارسني واملهتمني مبختلف املواديع املطروحة يف الدراسة .
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 مصطلحات البحث
 الفروق الفردية

 ، ه تفريق بني شيئنيوأن ،التعريف اللاوي للفروق الفردية: يعرف لسان العرب الفرق أبنه خلف اجلميع
 اًن.ل بينهما  رقا و رق ص   ˓ق بينهماوالفصل بني الشيئني. وجاء يف قاموس احمليط:  ر  

 ) لسان العرب طط موقع الباحث العريب ( طل ئكة تنزل ابلفرق بني احلق والباالفارقات  رقا: املل
تمي : االحنرا ات الفردية عن متوسطططططططط اجموعة اليت ينهي التعريف االصـــــطالحي للفروق الفردية أما

راد مابني حبيث يتوزع األ  ،سطططواء أكانر عقلية أو نفسطططية أو جسطططمية ،ليها الفرد يف أي صطططفة مقاسطططةإ
 ) زهران مفهوم الفروق الفردية وتطورها التارخي ب ت(  اسةى درجة وأقل درجة يف الصفة املقأعل

 لك اإلستعدادوكذ ،ختل ات أو التباين بني األ راد يف القدرات واإلمكاًنتاال: هي زين سليم ويقول
 (2004 ) سلي  طالفروق الفردية يف التفكري والذكاء وغري  .ومستوى اإلجناز  ،ودرجة التحمل

 ،قليةختل ات اليت توجد بني األ راد يف تتلف النواحي الع:هي االبقوله  يعر ها اتمر صــــــــــفوت أما
 ( 2014)  صفوت ط الفروق الفردية  .سيةوالنف ،واجلسمية

هت  على : هي االختل ات اليت يراها املعلمون بني التلميذ يف قدر التعريف اإلجرائي للفروق الفرديةو 
 التحصيل.

 الذكاء
تعلر يذكو. ذكر النار اشططططططططططط ،ذكا: الذكاء يف اللاة العربية ملخوذ من الفعل التعريف اللغوي للذكاء

 لباحثةا واشطططططتد هليبها. والذكاء يعين شطططططدة الوهج. والذكاء هو سطططططرعة الفطنة. وهذا التعريف هو مايه 
 ) لسان العرب طط موقع الباحث العريب (   الدراسة هذ يف 

 ،لفططارقوعل  النفس ا ،مجيع علمططاء النفس وعلمططاء النفس الرتبوي التعريف االصــــــــــطالحي للــذكــاء:
 ليك بعض هذ  التعريفات: إكل واحد منه  عرف الذكاء حسب رؤيته اخلاصة. و   ،وغريه  كثري

ة بني ويتزايد مع املسطططا ات املكانية أو الزماني ،جان ابجيه: الذكاء هو معر ة تدوم بعد تدخل املوارابت
 ( 2002) ترمجة يوالند عمانويل  الفرد واألشياء 

وس الرتبية  ) اخلويل طططططططططططططط قام القدرة على التكيف السريع مع ودع مستجد.  الذكاء يف قاموس الرتبية:
 ( 1980طط  2390ص

  ( 2007) النجاشي طط الفروق الفردية يف الذكاء  البيئة.القدرة على تعل  التكيف مع كالفن: 
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 التعريف اإلجرائي للذكاء 
القدرة على مواجهة الواقع أايً كانر الظروف ، والتنب ؤ مبا سططططططيحصططططططل يف املسططططططتقبل والعمل على       

 اإلستعداد ملواجهته . 
ومن ًنحيةٍ  أخرى الذكاء هو القدرة علىاإلسططططططططططططططتفادة من تتلف الدراسططططططططططططططات والتجارب ، مع        

يطب وطرق يطل أسطططططططططططططططالى ابتكطار أو تعطدالقطدرة يف نفس الوقطر على  ه  الواقع جيطدا لتنميطة القطدرة عل
 تدريس بشكل خلق يعود ابلفائدة على أكرب عدد من مجهور الطلب .

 التصور املقرتح
أو مفاهي   ،أو قي  ،طار  كري عام يتبنا   ئات الباحثني والرتبويني يف صططططورة ا رتادططططات أسططططاسططططيةإهو 

ات وابلعلقات اجلدلية القائمة بني املودطططططططططوع ،الكون واحلياة واجتمعو واهتمامات تتصطططططططططل ابإلنسطططططططططان 
 ىل تفضطططططططططططططيل مناذج ومناهج وطرائق معينة يف البحث تتلئ  معإمجيعها من شطططططططططططططلهنا أن توجه الباحثني 
 الصياة اليت يتبنوهنا وتتفق مع مكوًنته.

 أو كيفية ،وهو أيضططططططا أطيط مسططططططتقبلي مبين على نتائج  علية ميدانية من خلل أدوات منهجية كمية
يف الرسطططططائل  ) زين الدين أسطططططاليب بناء التصطططططور املقرتحن ي عام يتبنا  الباحثون والرتبويو لبناء إطار  كر 

 ( 2013العلمية 
ليها الباحثة إأما التعريف اإلجرائي للتصططططور املقرتح:  هو جمموعة من االقرتاحات اليت سططططتصططططل 

فروق الفردية ىل نظرايت الإا ة اسطططططططططططتنادً بتدائياالمن أجل تطوير أسطططططططططططاليب تدريس اللاة العربية للمرحلة 
 .االستبانةىل نتائج إو 

 أساليب التدريس
معل  يتميز عن  وكل ،هو الكيفية اليت يسططططططططتخدمها املعل  يف عرض املادة الدراسططططططططية يف الار ة الصططططططططفية

 ( 2016) خليف أساليب التدريس  . خر يف أسلوبهاملعل  اآل
 التعريف اإلجرائي ألساليب التدريس

 األنشطة اليت يستخدمها املعل  يف تدريس اللاة العربية.هي 
 إىل قسطططططططط نيالفصططططططططل الثاين بعنوان أدبيات البحث الذي  إىلننتقل   انتهاء الفصططططططططل األول بعد

 قسمني رئيسني: اإلطار النظري، والدراسات السابقة.
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 الثاين الفصل

 البحث أدبيات  
  املعلومات ختلفمب حبثه ثراءإ على تعينه اليت ابملراجع ستعانةاال من مودوع أي يف ابحث لكل بد ال 

 بطون يف النظرية وادامل أو السابقة، الدراسات سواءً  حبثه مبودوع تتعلق اليت والعناوين  واآلراء  واأل كار
 أو ،اجلتو  الصحف يف يطالعه أن ميكن أوما حبثه، جمال يف ختصاصاال ذوو يؤلفها الذي الكتب
  .اإللكرتونية التواصل وسائل

   .السابقة والدراسات النظري، اإلطار: مها قسمني ىلإ الفصل هذا قس نيو 

 مثل ،البحث مبودوع املتعلقة النظرية القضااي بعض على الضوء إلقاء إىل الفصل هذا يهدف
 إلقاء مث ومن. لاةال تعلي  واسرتاتيجيات ،التدريس وطرق الفردية، والفروق والتعل ، الذكاء، نظرايت
 .نهام ستفادةاال وكيفية البحث مودوع تعاي اليت السابقة الدراسات من عدد على الضوء

 اإلطار النظري
 مبودططططوع قةوثي صططططلة من هلا ملا  الذكاء نظرايت من عدد بعرض النظري طاراإل ابب يف الباحثة قامر

 ومتعلقاهتا، ةالفردي الفروق لنظرية شططططططططططططططرح وبعدها التعل ، نظرايت من عدد لعرض تقلران مث البحث،
 هدافأ ىلإ وصطططططوال ،التنوع من بشطططططيء وأسطططططاليبها التدريس وطرق مناهج مودطططططوع ذلك بعد وتطرقر

 .وكاملة مفصلة و روعها العربية اللاة تدريس واسرتاتيجيات
  نظرايت الذكاء

 لدىحصطططططططيل الدراسطططططططي ا ابلتا وثيقً الذي حبا  هللا لبين البشطططططططر بنسطططططططب متفاوتة يرتبط ارتباطً  الذكاء إن
 الفروقىل بروز إيؤدي تفاوته بني التلميذ  الذينظرايت الذكاء  دراسطططططططططططططة أمهية أتيت هنا منو التلميذ. 

 تعريفات:اليك بعض ال ما هو الذكاء   . هالفردية بينه ، مما يضاعف من أمهية دراسة الذكاء ونظرايت
   بيئةاهلادف والتفكري املنطقي والتعامل اجدي مع ال: القدرة الكلية لدى الفرد على التصطططرف وكســـلر

 ( 2007)النجاشي طط الفروق الفردية يف الذكاء 
) أاب حسططني   ةوحل املشططكلت والتكيف مع البيئ لى التعل  والتفكريع قدرة اإلنسططان العقلية  شـترين:

 ( 2008أنواع طرق التدريس احلديثة 
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التدريس  ) أاب حسططني أنواع طرق : القدرة على الربط بني انطباعات عديدة منفصططلة هربرت ســبينســر
 ( 2008احلديثة 
 ( 2008) أاب حسني أنواع طرق التدريس احلديثة    القدرة على التفكري اجرد تربمان:
لتدريس ات ) أاب حسني أنواع طرق دراك املتعلقاإدراك العلقات الصعبة وعلى إ: القدرة على سبريمان
 ( 2008احلديثة 

هصلة متوسط حسايب لعدة قدرات مستقلة عن بعضها البعض )وهو ينفي مامسي ابلذكاء  ثورندايك:
 ( 2013) املنقل الذكاء وأنواعه وطرق قياسه  العام( 
أي على اإلدراك أو )الفه  الفجائي( بعد هاوالت  اشططلة تطول أو  ،: القدرة على االسططتبصططاركوهلر
 ( 2013) املنقل الذكاء وأنواعه وطرق قياسه  تقصر 

ت والتنبؤ مبشططططططكل ،القدرة على االسططططططتفادة من اخلربة السططططططابقة يف حل مشططططططكلت حادططططططرة جودارد:
 ( 2013) املنقل الذكاء وأنواعه وطرق قياسه  مستقبلية 
 ر منو أكثأأو إدططططططططططططا ة ًنتج جديد يكون ذا قيمة يف واحد  ،القدرة على حل املشططططططططططططكلت جاردنر:

اكر نظرية جاردنر ) شطططططططططططط اإلطارات الثقا ية معتمدا يف ذلك على متطلبات الثقا ة اليت حنيا يف كنفها. 
 ( 2013الذكاءات املتعددة 

 وقد تناولر الدراسة نطرايت الذكاء التالية:
 نظرية العاملني 

 :التايل النحو على 2014 العاملني نظرية طريف محد م  الكاتبة شرحر
 سبريمان من أبرز القائلني  ذ  النظرية يعترب شارلز

ى اليت توصطططططف ابلذكاء أبهنا ترتكز عل املختلفةلقد  سطططططر سطططططبريمان أشطططططكال سطططططلوك اإلنسطططططان 
 عاملني مها: 

الذي ميتلكه مجيع األ راد لكن بنسططططططططططططططب متفاوتة. وعامل خاص  (G)عامل عام أعطا  الرمز 
ني ...وغريها من القدرات وبنسطططب متفاوتة بمعيةالسطططو  ،البصطططريةو  ،كالقدرات اللفظية  (S) أعطا  الرمز

 األ راد أيضا.
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ت اخلاصططة( أما العوامل اخلاصططة )القدرا ،يتميز العامل العام )الذكاء الوراثي( أبنه اليتلثر ابلبيئة
ابلة للتنمية ال أهنا قإكانر ذات أسططاس  طري   إنو  هي  ،اليت ختص كل منها بعملية معينة دون غريها

 والتخلف.أو الرتاجع 
 لعامل العام.بينيه( ل -وهناك عدة اختبارات لقياس القدرات العقلية أشططططهرها اختبار)سططططتانفورد

وحطل  ،ةوالقطدرة اللاويط ،العلقطات دراكإو  ،وهنطاك اختبطارات  رعيطة للعطامطل اخلطاص مثطل اختبطار التطذكر
ة يف العوامل اخلاصطططططهذ   احلك . سطططططتنتاجاو  ،سطططططتداللاال ،الفه  ،الرتتيب ،اجلمل كمالإ ،املشطططططكلت

و طططذا  طططإن أي مهمطططة عقليطططة تتطلطططب العطططاملني معطططا  ،جمملهطططا تكون القطططدرة العقليطططة العطططامطططة لطططدى الفرد
يف نظرية ) طر .   عقليلوالتفاعل بينهما. وإن العامل العام )الذكاء( يؤثر يف مجيع أنواع النشطططططططططططططططاط ا

 ( 2017العاملني 
 نطرية العوامل املتعددة )ثورندايك(

يرى : مططدين نوري طلق مططا يلي كتططب   2011عططددة ثورنططدايططك ( عنوان ) نظريططة العوامططل املت حتططر
ا، وللقيام بعملية عقلية م ،صططططططططططططططاحب هذ  النظرية أن الذكاء يتكون من جمموعة من القدرات املتعددة

ية هي وإن العمليات العقل ،أخرىو البد من تضا ر عدد من القدرات ألن هناك ارتباط بني كل عملية 
صطططعب وصطططفه أبنه حبيث ي متنوعو نتاج لعمل اجلهاز العصطططيب املعقد الذي يؤدي وظيفته على حنو كلي 

 جمرد امتزاج مقادير معينة من عامل أو عوامل نوعية.
 ويرى ثورندايك أن للذكاء أنواع هي: 

 .اءةاجردة بكف املفاهي و  ،الرموزو  ،الذكاء اجرد: وهو القدرة على معاجلة األلفاظ -أ
 وإقططامططة علقططات خريناآل: وهو القططدرة على التفططاعططل بفططاعليططة مع جتمططاعياالالططذكططاء  -ب

 اجتماعية ًنجحة.
 الذكاء امليكانيكي: وهو قدرة الفرد على التعامل مع األشياء املادية احملسوسة. -ج

ا دايك اختبارً ثورن و يما بعد أصططططططططططططبه يعرف الذكاء عن طريق العمليات اليت يؤديها الفرد وودططططططططططططع
 ،اختبار الكلمات ،العمليات احلسطططططططططططططابية ،من أربعة أجزاء: إكمال اجلمل الذكاء هذا ويتكون .للذكاء

 التعليمات. وبتحليله ألجزاء هذا االختبار وصف ثورندايك الذكاء عن طريق ثلثة أبعاد:  اتباعو 
 الفرد يف عمر عقلي وزمين معني. يؤديه مااملدى: متوسط -
 .املساحة: جمموع العمليات اليت يؤديها الفرد يف درجة صعوبة معينة-
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 ) طلق نظريططة العوامططل   اليت يتمكن الفرد من أدائهططا : مططدى صططططططططططططططعوبططة العمليططاترتفططاعاال-
 ( 2011املتعددة 

 نظرية القدرات العقلية األولية )ثريستون(

يتكون من  يرى ثريسطططططتون أن الذكاء: يقول  ثريسطططططتون نظرية وعن الذكاء، نظرايت عن الطلق  ويتابع
ويسططططططططططططططميهطا البعض )العوامطل الططائفيطة(. هطذ  القطدرات أو العوامطل  ،عطدد من القطدرات العقليطة األوليطة

ة يوجد بينها وأن بعض العمليات املعقد ،رتفاعاال مطلقنسبيا ال  مستقلة عن بعضها البعض استقلالً 
فه   مثل حني ن ،خراآلعامل رئيسططططططططططططططي مشططططططططططططططرتك يدخل يف عدد من العمليات واليدخل يف البعض 

. ستداللعلى االو   والقدرة على التصور البصري ،اهلندسة أو اجلرب  إنه البد من تضا ر القدرة العددية
على التذكر.  القدرةو  ،اللفظية الطلقةو على  ه  املعاين  القدرة تضا رالبد من  ،ولنفه  قصيدة شعرية

العقلية  نظرية القدرات ) طلق .ويقدر ثريسططططططططططططططتون عدد هذ  القدرات العقلية األولية بثمانية قدرات
 ( 2011األولية 

 احمليسن هذ  القدرات الثمانية كما يلي: براهي إ وقد سجل 
  .القدرة على الفه  اللفظي .1
 .الطلقة اللفظيةالقدرة على  .2
 .القدرة العددية .3
 .القدرة املكانية .4
 .القدرة على السرعة اإلدراكية .5
 .القدرة على التذكر .6
 .التفكريو  ستداللاالالقدرة على  .7
 ( 2006)احمليسن الذكاء مفاهيمه ونظرايته .   االستنباطالقدرة على  .8

 نظرية بياجيه

 و يما يلي ما كتبه عن هذ  النظرية:           2008 -الذكاء تعريفه ونظرايته-سامي عبد القوي  كتب
ذكاء ال ارتقاءو  ،اللاةو ( أه  من حاول صطططططططياغة قوانني منو التفكري 1967-1886يعد جان بياجيه )

كططل   بططل هو موجود يف ،ويرى بيططاجيططه أن الططذكططاء ليس ملكططة متميزة ،عنططد الطفططل عرب مراحططل تطور 
 .الراشدينو العمليات التكيفية عند احليواًنت 
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  ،أن عملية انبثاق التفكري والصططططططططططور تت  من خلل تطط عقلي مناسططططططططططب ىلإويشططططططططططري بياجيه 
 إىله اليذهب  إن ،لعبة موجودة على الرف مثل ىلإ الطفل ابن السططططططططططنتني عندما يرغب يف الوصططططططططططول 

وإمنا يذهب مباشرة  ،الرف وحياول احلصول عليها  يعجز وأييت بكرسي يقف عليه ليحصل على اللعبة
الكرسططي وحيمله ويعتليه. مع  ذلك أنه حصططل على تطط عقلي يناسططب طبيعة املشططكلة اليت يريد  ىلإ

 حلها.
على  تسطططططططططططططاعد و  ،ا رئيسطططططططططططططيا يف تكوين تططاته العقليةوتلعب اللاة عند طفل السطططططططططططططنتني دورً 

  ،أمساء متمايزة ئهاعطاإطريق تصنيف مدركاته وتثبيتها. إذ تصبه لاشياء أو األحدا  هوية مميزة عن 
أن ينمو  . والتفكري الميكن-األ عالو األشياء -أي جموعات  ،كما أن الكلمات تعترب رموزا للمفاهي 

األكرب سطططططططنا الطفل األصطططططططار على تنمية  األطفالو يف سطططططططياق اجتماعي حيث يسطططططططاعد الراشطططططططدون  الإ
 ريق الكلم.وإقامة الصلة بينهما عن ط ،املفاهي و حصيلته يف األ كار 

ابلة للنمو ولكنها ق ،واخللصة اليت نود التلكيد عليها أن الذكاء إمنا هو قدرة موروثة يف أصلها
ياق اجتماعي مناإوإن منوها  ،التطورو  فاله هو على تنمية أط األقدرو وأن اجتمع األغ   ،يت  يف سطططططططططططططط

وتتلكد وجهة النظر هذ  من خلل التجربة اليت أجرير على  ،تزايد و اجتمع األصططططططططططططططله لنمو الذكاء 
حيث تعردططططططر اجموعة األوىل جلوانب تتلفة من اإلاثرة  ،جمموعتني من األطفال ذوي الذكاء العادي

وبينر نتائج هذ   .سطططططططتثارةاالبينما حرمر اجموعة الثانية من هذ   ،الفكري الرتبوي التوجيهو  ،العقلية
 وعة األوىل زاد معدل ذكاء أ رادها مبقدار عشر درجات خلل عام واحد.الدراسة أن اجم

بقرية من إمكاًنته الذكائية.  الطفل يولد بع ا دططططئيلً جزءً  الإإن اإلنسططططان العادي اليسططططتعمل يف العادة 
والتظهر هططذ   ،وبقططدرات اجتمططاعيططة الحصططططططططططططططر هلططا ،وإبمكططاًنت كططامنططة ،ومبواهططب متكططاملططة ،متوازنططة

توايهتا أعلى مسططط ىلإ مكانياتاإلوتصطططل هذ   ،عندما مينه الطفل  رصطططة متكاملة للنمو الإ مكاًنتاإل
عند تو ر الظروف البيئية املثلى اليت تفجرها. وميكن القول أبن حبو  تدريب الذكاء تشططططططططططري يف جمملها 

ك عن لوذ ،ليهإأن تصططططططططل  ميكن ماأقصططططططططى  ىلإا أنه ابإلمكان أن نصططططططططل ابإلمكاًنت املتاحة وراثيً  ىلإ
اسططططططب من بشططططططرط أن يت  ذلك يف الوقر املن ،العقلي االجتماعي التنشططططططيطو  ،التوجيهو  ،طريق التدريب
 (    2008)  عبد القوي الذكاء تعريفه ونظرايته   عمر الطفل.
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 النظرية السلوكية 

 : يها جاء ومما 2013 -السلوكية التعل  نظرايت- الطيار العنود كتب
 ،سطططكنر ،ونواطسططط ،أصطططحاب هذا االجتا  أن السطططلوك يتعل  من البيئة ومن أشطططهر رواد : اب لوفيعترب 
الرئيسطططططططططططية لتفسطططططططططططري السطططططططططططلوك. وميكن تلخيص العناصطططططططططططر  جتاهاتاالوه  ميثلون  ،وثورندايك ،ابندورا

 األساسية اليت تقوم عليها النظرية السلوكية مبا يلي:
منه  يبجيااإل ،اإلنسططططططططططططاين يف معظ  أمناطه متعل السططططططططططططلوك يف الاالب متعل : أي أن السططططططططططططلوك  .1

ديل السلوك وتع ،جيايبوالسليب على حد سواء. و ذا  من املمكن إكساب املتعل  السلوك اإل
 .جيايبإواستبداله بسلوك  ،لااء إأو  ،السليب لديه

 عالدا عية: هي املسططططططططؤولة عن حترير تزون الطاقة لدى اإلنسططططططططان املتعل  بتوجيه سططططططططلوكه ليشططططططططب .2
 وطاملا أن السلوك متعل   ل حيد  التعل  بدون دا عية. ،حاجاته

: كل سطططططططلوك لإلنسطططططططان عبارة عن ردة  عل أو اسطططططططتجابة ملثري قد تعرض له. سطططططططتجابةواالاملثري  .3
مع املثري.  نسططجاماالمبين على  إجيايبالسططليمة هي عبارة عن مثري نتج عنه سططلوك  سططتجابة اال
 مع نسططططططجاماالمبين على عدم  غري السططططططليمة  هي مثري نتج عنه سططططططلوك سططططططليب سططططططتجابةاالأما 
 ( 2013نظرايت التعل  السلوكية ) الطيار .املثري

 نظرية اجلشطالت

 :اجلشطالر عن قائل الطيار العنود يتابع 
ع ما حيدد  مودطططو  إدراكوركزت بشطططكل رئيسطططي على أن  ،ملانيا على يد كوهلرأظهرت هذ  النظرية يف 

وأن   اجلزء يتحدد بطبيعة الكل أنو   جمموع ألجزاء الإاجال الكلي الذي يوجد  يه. وإن الكل ليس 
 ( 2013) الطيارطططط نظرايت التعل  السلوكية   األجزاء تتكامل يف حدو  الكل. 

كن أن وأحسطططططن خربة مي ،يقول الدكتور قطامي: )تقول  ردطططططية اجلشططططططالر: يولد الطفل كل متكاملً 
أو ودعها معا  ،مث جمموعة األجزاء البد أن تقدم له بطريقة كلية متكاملة.  اخلربة الكلية أوالً  ،تقدم له

 ( 2005) قطامي طططط نظرايت التعل  والتعلي   الكل(.  ىلإللوصول 
أنخذ  2011 -اجلشطططططططططالر نظرية عن كامل  ملف- كتنب   قد وصططططططططاحبتاها جابر متنانإ ماأ

 :يلي ما منه
 ويف رأي اجلشطالر  إن اإلدراك هكوم مبجموعة من القوانني جنملها يف مايلي:
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أقرب  هناإحيث  ،احلواد  القريبة أسهل يف تذكرها من البعيدةقانون التقارب الزماين واملكاين:  .1
 دة واحدة.ح  ندركها وِ  ىل أنإبعضها منيل واألصوات القريبة من  ،زماًن

  وحدات.تتجمع مع بعضها يف املتشا ة يف الشكل واللون واحلج قانون التشابه: العناصر  .2
بعكس  ،أو صططططياة ،املتصططططلة اليت تصططططل بينها خطوط ندركها كوحدة تصططططال: األشططططياءقانون اال .3

ن ثل  نقاط تصل عبارة ع  .  املثلث مثلببعضها البعض علقة تربطهاهلا  ليساليت األشياء 
 ،ثة أدلعنه يتكون من ثلأبا علمً  ، لندركه  قط بسبب وجود هذ  الصفات ،بينها خطوط

 أي يدرك كصياة كلية. ،زوااي جمتمعة. وإمنا يتكون من علقة عامة بني األجزاء ثل و 
وازيني  رؤية صفني مت ،قانون الشمول: تدرك األشياء كصياة إذا كان هناك ماجيملها ويشملها .4

 من األشجار يعطي صياة أو شكل الطريق. 
قانون التماثل )التطابق(: تدرك كصططططططططططططططيغ أو كوحدة األشططططططططططططططياء املتماثلة وتنفرد عن غريها من  .5

 الوحدات اليت يتضمنها جمال اإلدراك.
سططططططططططططد الثارات أو الفتحات  ىلإو  ،إدراكها كاملة ىلإقانون الالق: األشططططططططططططياء الناقصططططططططططططة تدعوًن  .6

 املوجودة  يها حلالة الثبات اإلدراكي.
ي . )كو كا( يف كلمه عن التعل ليهإسطططططططططططططتمرار اجليد: آخر قوانني ) رتيهمر( وأشطططططططططططططار االقانون  .7

حير يتذكرها  السارة تبقى سارة نفعاليةاال احلواد  ذات الصفة  ،وينطبق على التعل  والتذكر
)جطابر  ( 218 – 214على حطدوثهطا ) طاداي كطامطل ص املرء حىت بعطد مضططططططططططططططي وقطر طويطل

  (2011وصاحبتاها طططط ملف كامل عن نظرية اجلشطالر 
 2014ات املتعددة )هوارد جاردنر(  ءنظرية الذكا

 :اهلامة النظرية هلذ  شرح يليو يما  
  .الذكاءات املتعددة عنتعر ه  نأطط كل ما جيب  وابريأاحلسني  كتب
عن جمموعة من الذكاءات املتعددة اليت تتلثر مبا هو وراثي  طري يولد مع يتحد  هوارد جاردنر و 

 ،يئيةالرتبية الب ،املدرسطططططة ،الشطططططارع ،ومبا هو مكتسطططططب من البيئة والوسطططططط )األسطططططرة ،اإلنسطططططان من جهة
 لصطططططنفاذلك بعد  ليهاإأدطططططاف  مث  مثانية أنواع ىلإوقد صطططططنف جاردنر هذ  الذكاءات  .اجتمع...(و 

 هي:  الذكاءاتو مل يصنف رمسيا بعد.  ولكن، التاسع
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وأتويل جمموعة من العلقات املسطططططططططططططططاعدة على نقل  نتاجإالذكاء اللاوي: ويعين القدرة على  .1
واإلحساس  ،اللاة نتاجإمعلومات هلا داللة. ومن يتمتع  ذا النوع من الذكاء يبدي سهولة يف 

حيبون  املتعلمني الططذين يتفوقون يف هططذا الططذكططاء وأن. إيقططاعهططاو ابلفرق بني الكلمططات وترتيبهططا 
و  ،اكنماألو  ،كما أن لديه  قدرة كبرية على تذكر األمساء  ،ورواية القصططططططططططططططص الكتابةو القراءة 

 التواريخ. 
 ،لنيواملمث ،وكتاب اإلدارة ،واملعلمني ،والشططططططططططططططعراء ،واخلطباء ،يظهر هذا الذكاء لدى الكتاب .2

 .والفكاهيني
الذكاء املنطقي الرايدططططططططططططططي: ياطي هذا الذكاء جممل القدرات الذهنية اليت تتيه للشططططططططططططططخص  .3

وودططططع العديد من الفروض الضططططرورية إلجياد احللول للمشططططكلت. والقدرة  اسططططتنباطو ملحظة 
ه  قدرة التجريدية والتصطططططرف  يها. وأصطططططحابه لدي العلقاتو على قراءة وحتليل الرسطططططوم البيانية 

وطرح األسططططططططططئلة بشططططططططططكل منطقي. هذا الذكاء يظهر لدى  التفكريو ملشططططططططططاكل عالية على حل ا
 .واحملامني ،املربجمنيو  ،ابلرايديات املهتمنيو  ،يف البنوك احملاسبنيو  ،العلماء

. خرينآلاوالعمل بفاعلية مع  ،خريناآلالذكاء التفاعلي: يتمتع أصططططططططططططططحابه ابلقدرة على  ه   .4
تجسطططططد ي واملفاودطططططات. ،والوسطططططاطة ،والتنظي  ة،الزعامولعب دور  ،العمل اجلماعي ىلإ مييلونو 

 وأطر املقاوالت. ،والزعماء الدينيني ،والسياسيني ،والتجار ،األطباءو  ،ابملدرسني
حسططططططططططططططاس واإل ،وحب العمل مبفرد  ،و همه هلا ،الذكاء الذايت: يتمحور حول أتمل املرء لذاته .5

 هذا الذكاء ربزيو وثقة كبرية ابلنفس.  ،ومهارات شطططخصطططية عالية ،وبقدرات ذاتية ،القوي ابألًن
ليس كل منفرد  ( مع دطططرورة ملحظة أنه ،إخلوالزعماء... ،واألطباء النفسطططانيني ،يف الفلسطططفة

 .)منطو على نفسه يتمتع  ذا الذكاء
لون السطططتعمال وميي ،الذكاء اجلسطططمي احلركي: أصطططحابه يتميزون ابلقدرة اجلسطططمية احلركية العالية .6

 ،نيةوه  يتفوقون ابألنشطططططة البد ،املشططططكلت حلو  ،األحاسططططيسو  ،اجلسطططط  للتعبري عن األ كار
 الراقصون. ،ناملقلدو  ،احوناجلر   ،الرايديون ،: املمثلونمنه و . احلركيو بني املرئي  التنسيقو 

 لديه و  ،زمينال ايقاعهإويدركون  ،الذكاء املوسطططططططيقي: أصطططططططحابه يتعر ون على األناام املوسطططططططيقية .7
 ،ن الدندنةم يكثرونو  ،الاناءو املوسطططططيقى  ىلإ سطططططتماعاالابملقامات املوسطططططيقية. حيبون  حسطططططاسإ
 املوسيقى. ومعلموا ،العاز ون ،املانون ،امللحنون هؤالء ومناإليقاعية.  احلركاتو 
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 ،األماكنو على الوجو   التعرفو  ،جتا االالفضطططططططائي: أصطططططططحابه ميكنه  إدراك -الذكاء البصطططططططري .8
 ،املتاهات لعابأ تعجبه و واجلداول.  ،واللوحات ،معاجلة اخلرائط ىلإ مييلونو وإبراز التفاصيل. 

هندسطططططططططططون امل ،التصطططططططططططامي و وادطططططططططططعوا اخلرائط  ،الرتكيبية. منه  أخصطططططططططططائيوا  نون اخلط األلعابو 
 .النحاتونو  ،الرسامون ،املعماريون

ت وتصططططططططططططططنيف األشططططططططططططططيططاء الطبيعيططة من نبططااالططذكططاء الطبيعيي: يتجلى يف القططدرة على حتططديططد  .9
بون معر ة كل وحي ، ذا الذكاء تاريه  الكائنات احلية يتصطططططفون الذيناألطفال  أنو  ،وحيواًنت

 شي عنها. كما حيبون التواجد يف الطبيعة وملحظة تتلف مكوًنهتا. 
ل يف على التلم هو الذكاء الوجودي: ويتضطططططمن القدرةو   من الذكاءا وقد اقرتح جاردنر نوعا اسطططططعً 

من  واحدٍ ا بعد كرمسيً األبدية... لكنه مل يصططططططنف  ،املوت ،املشططططططكلت األسططططططاسططططططية للوجود مثل: احلياة
 ( 2014) أوابري ططط نظرية الذكاء املتعدد.هوارد غاردنر   . الذكاءات
نه أا يف هذ  النظرية العظيمة، وهي ىل ملحظة هامة جدً إشططططططططططططططارة نه ال بد من اإلإ  ،اخريً أو       

  ابلتلكيد ال.  مهما كان عدد الذكاءات،  هل هي جزر منفصلة عن بعضها يف الدماغ البشري
 هذ  املسللة قائل: 2016عبدالرمحن العمايرة   وقد عاي      

تقلة، ن هذ  الذكاءات مسطططططأيؤمن جاردنر ابلعلقة التكاملية بني الذكاءات  يقول: ابلرغ  من 
ر،  كل خا ما يعمل كل ذكاء مبفرد  عن اآلنه ًندرً إن ذلك من الناحية التشططططططططططططططرحيية  قط، حيث أال إ

 خصية كل  رد. براز شوتتحد إل ،اهنا يف النهاية تعمل معً أال إ رد ميلك العديد من الذكاءات املستقلة، 
ويطلب  صريقوم املعل  بعرض خريطة طبيعية مل ،لنه يف تدريس مادة اجلارا يا مثإ   وكمثال على ذلك

حد الطلب اسططططططططتخدام اخلريطة يف حتديد موقع مصططططططططر اجلارايف ) ذكاء مكاين (، وحتديد موقعها أمن 
  ثناء ذلك يستخدم الطالب )ذكاءأالفلكي ابستخدام خطوط الطول والعرض ) ذكاء رايدي (، ويف 

م زملء ، و ماأاللاوي( يف الشرح والوصف، و ) ذكاء  االجتماعي( يف العرض بطريقة جذابة وشيقة 
تدريس هناية احلصطططططططططططططة يقوم املعل  ب ويف ،مام زملء أ) ذكاء  الذايت ( يف اسطططططططططططططتالل قدراته يف العرض 

) العمايرة طططططططططططططططططططططططططططططططططططط ما أمناط الذكاء املتعدد  ما   (.  خريطة موقع مصر ) ذكاء حركيالطلب على رس
 ( 2016مبادئ التفكري اإلبداعي   
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 اخلالصة
ويف   ماذا ميكن أن نسططططططططططتفيد من هذ  النظرايت بشططططططططططكل عام ،جمموعة من نظرايت الذكاء بعد عرض

 بشكل خاص  الباحثة ةمودوع دراس
  جسططططططمياو  ،اوابلتايل سططططططلوك اإلنسططططططان عقليً  ،منابع ومصططططططاب الذكاء لباحثةلإهنا بداية تفسططططططر، 

 ونفسيا.
  كل هذ  النظرايت تشططططري أو تؤشططططر لظاهرة الفروق الفردية بني البشططططر يف تتلف جماالت احلياة

 ا.ويف الذكاء خصوصً   اعمومً 
  درجتها بواسطة اختبارات خاصة معر ةو الذكاء ملكة ميكن قياسها.  
 أن الذكاء هو أساس القدرات اإلنسانية ىلإتشري  النظرايت مجيع.  
  مهلر.إذا أم  ترتاجعو أن تقل  ميكنو  ،تطويرهاو الذكاء اثبر لكن القدرات ميكن تنميتها 
 أو تفاعلية  ،يئيةأو ب ،جتمع هذ  النظرايت على أن أسباب الفروق الفردية بني البشر هي وراثية

 يما بينها يف  وأتلف النظرايت ،عدم إمهال العينة اليت تقاس  يها الفروق الفردية مع ،بينهما
 حج  أتثري كل من هذ  األسباب.

  ًالإ ،تربوايو ، اسيً نفو  ،ارغ  أن البشرية مازالر تقطف مثار نظرايت الذكاء اليت تعد قدمية نسبي 
ة علمية حديثة ذات  عالي نظرايتو ذلك مهدت نظرايت الذكاء لدراسطططططات  ىلإابإلدطططططا ة  هناأ

عالية على يد علماء د عر مبفاهي  جديدة عن الذكاء. وقد أسططططططططططططططه  التقدم العلمي يف ذلك 
ان ا يف اكتشططاف حقائق عن دماغ اإلنسططحيث لعب دورً  ،مثل( التشططريهو )الطب  بشططكل كبري

ونظرية  ،دةمثطل الطذكطاءات املتعطد ،النفس عل و تعطد ثورة يف عطامل الرتبيطة  ،جطديطدة  طاقطاآ تحطر 
 نصفي الدماغ مثل.

  ك البد أي تطور يف ذل إنو  ،بنير عليه نظرايت التعل  اليتإن نظرايت الذكاء هي األسطططططططططططاس
 أن تلمس يف طياته هذ  النظرية أو تلك من نظرايت الذكاء.

 نظرايت التعلم
رق وأسططططططططاليب أ ضططططططططل وأجنه ط إىلالتعل  يف أهنا تنري لنا الطريق للوصططططططططول  نظرايتدراسططططططططة  أمهية أتيت 

 وأن بططر،اثلكن الفرق أن الططذكططاء  طبيعي،ارتبططاط نظرايت التعل  بنظرايت الططذكططاء أمر  إنالتططدريس. 
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 ووجود ،والتحفيز ،دجتهاواال ،الدا عية بزايدة والتطور للنمو قابلة ديناميكية ميةتتلف القدرات التعلم 
 :التعل من نظرايت  اعددً  نقدم يلي و يما. الناجه الكفء املريب

 النظرية البنائية

  :ابلبنائيةوبدأت  2016-  تحية اللولو طط نظرايت التعل   تشرح
 يعترب جان بياجيه وادع اللبنات األوىل للبنائية ابملشاركة مع برونر وأوزوبل وجانييه.

املعتقدات تندمج من  اتفرتض البنائية أن األ راد أثناء عملية التعل  يطورون وبصورة نسبية أمناطً 
قد  أن كل  رد منهما الإ ،يف بنياهت  املعر ية. ومن املمكن أن يتعرض شططططططططططططططخصططططططططططططططان لنفس األحدا 

 لسابقة. ا معتقداتهو  ،ا يف ذلك على معار ه الشخصيةبطرق تتلفة معتمدً  يفسرهاو يدركها 
 التوصلو ربات تراكمية خ اليت يتعرض هلا املتعل  لتكوين املعلوماتو تقوم البنائية على استخدام األ كار 

 :هي منطلقاتو (. وتنطلق النظرية البنائية من عدة أسس 84:1997معلومات جديدة )زيتون  ىلإ
 (.هدفو هلا غرض  أيالتعل  عملية بنائية نشطة ومستمرة وغردية التوجه ) .1
الب أو مهمة حقيقية. كلن يضع املعل  الط مشكلةتتهيل للمتعل  أ ضل الظروف عندما يواجه  .2

 (  يعكف الطالب على إدامة التفكري كي حيل هذ  املشكلة.يف مشكلة )جمموعة أسئلة مثلً 
 أي) خريناآل مع جتماعياالتتضمن عملية إعادة بناء الفرد ملعر ته من خلل عملية التفاوض  .3

أ ضطططططططل  ىلإ يصطططططططلو  ،اهي  اخلاطئةاملف يصطططططططحهو  ،املناقشطططططططة(  التفاوض )النقاا( ياين املعارف
ر ه يساعد على إعادة بناء الفرد ملعا خريناآلشكل للصياة الصحيحة. ومؤكد أن التفاعل مع 

 ومعلوماته. مفاهيمهو 
عضطططططططططططها تاين ب دجمهماو  ،(: احتواء خربات سطططططططططططابقة يف خربات جديدةحتواءاالتعل  ذو مع  ) .4

 .للحقابيربط السابق  متطورو وتوصل لبناء تعل  ذي مع  ثري  ،البعض
اط : العقل يعمل بوترية أعلى عند مواجهة الضطططاملمارسطططةو إحدا  التكيف بني الضطططاط املعريف  .5

د قرب .  يكون الضططططاط املعريف مثل عناملمارسططططةو إبحدا  التكيف بني الضططططاط  ذلكو املعريف 
 ىلإ ،الدروس بشطططططكل توتري أحياًن تلخيصو املزيد من الدراسطططططة  ىلإمما يد ع  ،االمتحانموعد 

 .  ذا يكون الطالب قد وائ  بني الضططططططاط املعريفاسططططططتوعبهو أن يشططططططعر الطالب أنه  ه  الدرس 
 ىل درجة االهنيار.إ. وبدون هذ  املوائمة قد يصل التوتر ابلطالب املمارسةو 
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ا أو متفرجً  ليسو  ،اا نشططططططططططً ديناميكيً  ،العملياتو  يف مجيع الظروف املتعل  جيب أن يكون  عااًل  .6
 مستمعا  قط.

) اللولو نظرايت التعل  طططططططط نظرية  .ىل املمارسة يف احلياة عموماإالصف و نقل املعر ة من الكتاب  .7
 ( 2016البنائية 

 نظرية جان بياجيه
،  تقول عن نظرية جان بياجيه: تعترب هذ  النظرية من النظرايت املعر ية 2016 تحية اللولو  وتتابع  

عملييت مقدار من النضططططج العقلي الذي يت  ب ىلإوصططططل  ذاإ الإوهي تعترب أن التعل  الحيد   ،)البنائية(
سطططططططتيعاب ا وعند مواجهة أي مشطططططططكلة يت  أوالً  ،واملوائمة. كل إنسطططططططان يتمتع بتوازن عقلي سطططططططتيعاباال

ذي لمث البحث عن احلل ابملوائمة بني ماحييط به من موجودات تسطططاعد  على احلل.  الطفل ا ،املوقف
 مل يستطع احلصول على الكرة ألهنا يف مكان مرتفع حبث حوله  وجد عصاة  استعملها إلنزال الكرة.

 ة زادت معر  ليهإالعقلي السطططططابق. لكن هذا احلل أدطططططاف  تزاناال ىلإبعد حل املشطططططكلة يعود  
ا. اتيً ذ النضططططططج لديه. وسططططططيحاول إعادة التجربة مبواقف تتلفة. وهكذا  إن الولد حل املشططططططكلة بنفسططططططه

ارسططة ملعار ه وتفتحه العقلي. وهكذا  إن )مم اً جديد ًئاشططيلكن لو أن أمه أحضططرت له الكرة ملا أدططيف 
 واملوائمة( أدا ر قدرات عقلية جديدة ونضجا عقليا. ستيعاباالمهارة 

 مراحل التعلم عند بياجيه
  :هيمتر عملية التعل  عند اإلنسان مبراحل عمرية 

متتد من امليلد حىت عمر سططططططططططنتني. وتتميز مبهارات حسططططططططططية  قط. حياول مرحلة النمو احلركي:  .1
أ بشيء ودعه يف  مه مث رما . ومع بلوغ السنتني يبد وإذا أمسك ،الطفل  يها ملس كل شيء

 إخوته.و  ،أاب  ،ابمللحظة  يميز أمه
يةاملعاملرحلة الثانية: ماقبل العمليات اإلجرائية حىت أربع سططططططططططططططنوات: اليدرك مفهوم  .2  ،كوسطططططططططططططط

جييب ابلكلمة   إنه أابكحتب أمك أو   إذا سططططئل ا.  مثلً اليسططططتطيع التفكري يف مفهومني معً و 
 .األلوانو واليستطيع تصنيف األنواع  ،( من دون إدراكابكأالثانية )

تطيع أن أيخذ واليسططط ،املرحلة الثالثة: حىت سطططبع سطططنوات: وهي تعترب مرحلة العمليات احملدودة .3
 .يلحظو  يسمعو حياول أن يسلل عن كل مايرى  ،إجراء. كثري السؤال
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سططنة )بداية املدرسططة حىت الصططف السططادس(: تظهر قدرات أ راد هذ   عشططرة اثنتامن سططبع حىت  .4
ويتميزون  ،ملقلوبيةاو وبفه  مفهوم املعكوسطططططية  ،املرحلة ابسطططططتخدام اللاة يف التعبري عن أنفسطططططه 
 ىلإالقرا و  ،مرت ىلإمثططل حتويططل السططططططططططططططنتيمرت  ،ابلقططدرة على إجراء بعض العمليططات اإلجرائيططة

لعقلي اجرد ا ستداللاالالقدرة على  نأو  .بيقالتطو  ،الفه و  ستيعاباال ،قدرة التذكر ،دينار...
 احملسوسة. األشياءو اليتعامل مع الرموز بل ابألرقام  ،جدا بسيطةو قليلة 

 العمليات اجردة: من سططططططططططططططن الثانية عشططططططططططططططرة حىت الثامنة عشططططططططططططططرة: القدرة على التخيلمرحلة  .5
حل و  ،لعقليا ستداللاال ،املنطق العقلي ،التمثيل ،القصة ،الشعرك  ،ظهور املواهبو  ،التصورو 

   .جاالتظهور الفروق الفردية يف تتلف او التخيل اجرد.  ىلإوصوال  ، ه  الرموز ،الرايديات
  ( 2016نظرية جان بياجيه  ) اللولو

 نظرية جانييه

إذ الميكن تعل   ،يرى جانييه أن شطططرط التعل  تو ر خربات سطططابقة : تقول جانييه نظرية اللولو تشطططرح مث
األعقد  ىلإخلربات سططططابقة. هلذا  إن اخلربات تتكون بشططططكل كمي تراكمي من البسططططيط  ال بناءً إشططططيء 

 األعقد. لذا  إنه يرى أن النمو ليس مرتبطا بسنوات العمر بل برتاك  اخلربات باض النظر عن العمر. 
 بني اثنني متساويني يف العمر. املعلوماتو كيف نفسر الفرق الكبري يف اخلربات   الإو 

 مراحل التعلم عند جانييه 
 .التعل  ابإلشارة .1
 .ستجاابتاالو الربط بني املثريات  .2
  للكتابة...وهو القل ،مثال ذلك: املفتاح للباب ،اسططتخدامها كيفيةو الربط احلركي بني األشططياء  .3

 ،مفك ،مفتاح ،يف هذ  املرحلة حياول اسططططططططططططططتخدام مجيع األشططططططططططططططياء اليت تصططططططططططططططل هلا يدا : قل 
 تلفون...ويقول كلمات بل مجل.

يقول كلمات  ،ثراثر ،رويعيد ويكر  ،يقول كل مايسططططططططططططمع ،الربط اللفظي:  حياول التكل  بكثرة .4
ظهر صحيحة يف كثري من األحيان. وبشكل تدرجيي تبدأ ت غريو اليفهمها وبلكنة غري مفهومة 

 مهاراته اللاوية.
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ومتييز  ،والقدرة على املقارنة بني األشططططططططططططططياء املختلفة ،التمييز املتعدد: متييز األشططططططططططططططياء املتعددة .5
مثل أن هذ   يميز  ،بني صططور األشططياء التمييزو بطرق تتلفة.  تصططنيفهاو خصططائصططها وصططفاهتا 

 عن غريها. األلعاب بعضيفضل و  ،أنثى أختهو أنه ذكر  كذلك  مييزو  ،صورة حصان
والسططططططططططططططؤال  ،جلزءا ىلإومن الكل  ،الكل ىلإتعل  املفهوم وبناء املفهوم: يبدأ ابلتفكري من اجلزء  .6

األسططططططئلة الصططططططعبة  خللمن و حياول تكوين صططططططور ذهنية عن األشططططططياء. و  ،عن ماهية األشططططططياء
 يفو يف املفططاهي   ةجيططابيططمن هنططا أتيت أمهيططة الرتكيز على اجلوانططب اإلو تتكون مفططاهي  يف ذهنططه. 

 اإلجابة على األسئلة الكثرية اليت يطرحها يوميا مبا يتناسب مع  همه.
ني وبنطططططاء مبطططططادئ وقوان ،: القطططططدرة على الربط بني مفهومني أو أكثرالقواعطططططدو تعل  املبطططططادئ  .7

 ،يطططبع ،األخلقيطططات ،احلرفو مفهوم الكلمطططة  ،الرايدططططططططططططططيطططات ،تتلفطططة: يف اللاطططة تعميمطططاتو 
 حرام......

أجل  من تنسططططيقهاو حل املشططططكلت: قدرة الفرد على حل املشططططكلة وذلك ابسططططتخدام املبادئ  .8
وهذ  املرحلة تعد قمة التعل  عند جانييه.  مشطططططططكلة القراءة  ،حل مشطططططططكلة معينة ىلإالوصطططططططول 

ابة وكذلك الكت ،كل حسططططططططططططططب طريقته  ،رجيي كلمة  حر ا  جملة أو العكسحتل بشططططططططططططططكل تد
من  هكذاو  ،قيداتعو  تعطيه معلومات أكثر صطططعوبة  ،والرايدطططيات...تعتمد على تراكمية الفه 

 ( 2016ييه ) اللولو نظرية جان  اجرد.  ىلإاحملسوس 
 النظرية السلوكية 

ؤسطططس األول هلذ   واطسطططون اململيعترب العا :قولت إذ تعل  كنظرية  السطططلوكية عن هنا الطيار العنود ركتب
مث تبناها اب لوف حيث قام بتطويرها بشطططططكل ملموس من بعد  سطططططكنر مث ثورندايك صطططططاحب  ،لنظريةا

 .اخلطلو مدرسة التجربة 
سططططططلوك اليتاري أن ال  حيث يعتقد أتباع هذا املسططططططلك ،املضططططططاد الفعلو هذ  النظرية على الفعل  تعتمدو 

 ،سططططططططططمعإن )ال ،عن طريق تفاعلت داخلية داخل اإلنسططططططططططان بل إجابة على العوامل اخلارجية )احمليط(
   لن تسططلك يعين أن تعمل(. والسططلوك عند هذ ،التصططور هي طرق للسططلوك ،البصططر ،التخيل ،اإلدراك

ان عضططططوي . وليس التعل  يف احلقيقة سططططوى عملية ربط واقرت سططططتجابةاالاملدرسططططة قوامه املثري أو املنبه مث 
الطيار ) حدات األسطططططاسطططططية للسطططططلوك البشطططططري. هي الو  رتباطاتاال. وهذ  سطططططتجاابتاالو بني املثريات 

  ( 2012نظرايت التعل  السلوكية 
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لشطططططططططططروط ومن ا :يقول  -الرتبوية وتطبيقاهتا السطططططططططططلوكية النظرية- 2011 همد  ضطططططططططططل وكتب
 اللزمة حلدو  التعل  حسب النظرية السلوكية هي:األساسية 
 ،وجود دا ع عند املتعل  شططيء أسططاسططي يف عملية التعل  والتت  بدونه الدا ع للتعل : إن   .1

وأ ضططططططططططططططل املواقف التعليمية هي اليت تعمل على تكوين مثل هذ  الدوا ع عند األ راد. ومن الطرق اليت 
 يستعني  ا املعل  لتحقيق دا عية التلميذ حنو مودوعات التعل  على وجه أ ضل هي مايلي:

 توديه الارض وصياغة الدروس يف صياة مشكلت. -أ
 املراد تكوين دا ع هلا. زايدة اخلربة ابملودوعات التعليمية    -ب
 .اإلاثبةو العقاب  -ج
 .الرسوبو النجاح  -د
 تكوين عادات جيدة تد ع التلميذ حنو القيام أبعمال مماثلة هلذ  العادات. -ه
 تكوين امليول. -و
 .مراعاة عامل النضج يف التعل  املدرسي .2
 املمارسة والتعل  املدرسي: وميكن أن يوجه املعل  تلميذ  ألنواع من النشاط من خلل .3

القيام  ،التجار جراءإ ،القراءة ،املناقشطططططططة ،ممارسطططططططة التلميذ للمودطططططططوعات املتعلمة مثل )الشطططططططرح النظري
 ،خططه ودطططع ،ولكي ينجه املشطططروع البد من املرور بعدد من اخلطوات منها )اختيار  ،ابملشطططروعات(
  ( 2011) همد النظرية السلوكية وتطبيقاهتا الرتبوية    يي التنفيذ والتق

 نظرية جانيب الدماغ 

أهنا من  وإذا صططنفر على ،صططنفر على أهنا من نظرايت الذكاء  التصططنيف صططحيه ذاإهناك نظرايت 
 نظريةو  ،هذ  النظرايت نظرية الذكاءات املتعددة منو نظرايت التعل   إن التصطططططططططنيف كذلك صطططططططططائب. 

 ا لظاهرة الفروق الفردية. ومها من أكثر النظرايت توديحً  ،جانيب الدماغ
 ىلإتنسب نظرية جانيب الدماغ  :يقول  2015-الدماغ جانيب نظرية- امللح امر  كتب  وقد

عندما قام  ريق من اجلراحني يف معهد كاليفورنيا التكنولوجي  ،1960العامل األمريكي )روجر سطبريي( 
ا مرً أ خراآلإبجراء جمموعة من العمليات اجلراحية جعلر دراسططططططططططططططة كل من نصططططططططططططططفي الدماغ مبعزل عن 

 ا. وكان )سبريي( يعاي املردى املصابني ابلصرع.ممكنً 
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ولكل  ،أيسر رخاآلو أحدمها أمين  ،تبين هذ  النظرية مبادئها على وجود نصفني كرويني للدماغ
 منهما وظائف هددة كاأليت:

عططططدة معلومططططات  يعططططاي ،يت   يططططه جتميع اجلزئيططططات لتكوين الكليططططات. تركييب :األميناجلططططانططططب 
الرس  مثل(. وتقع ) املكانيةو يف األمور ذات الطبيعة البصرية  أو )بشكل متزامن(. يعد  اعلً  ،ابلتوازي

 ب من الدماغ.املوسيقى يف هذا اجلان
ربط  وختص مبعططاجلططة املعلومططات من خلل ،اجلططانططب األيسططططططططططططططر: حتليلي يهت  بتحليططل الكليططات

اللاة و ك  ترميزو األجزاء ابلكل بشطكل خطي تتابعي. يعترب أكثر  اعلية يف معاجلة املعلومات اللفظية 
 .املنطقو اخلطية  األمورو رموزها. يعمل يف الرايديات الرقمية 

 قلية لكل جانب:العمليات الع
 األمين: املعر ة بواسطته تضمن ثل  عادات عقلية: 

 تطبيق املعارف املادية على مواقف جديدة. -
 التفكري وراء املعريف. -
 التساؤل وطرح املشكلت. -
        وتفحص الدقة يف  ،التفكريو أما يف الدقة  إنه يتضطططططططططططمن عادتني عقليتني مها الدقة يف التعل   -
 املنتجات.

 –إلبططداع واملرونططة يف ا -اللني أو املرونططة: ويتضططططططططططططططمن ثل  عططادات عقليططة: املرونططة يف التفكري
 .دهشةو برهبة  ستجابةااليف  املرونةو 

 الدعابة. ىلإالسذاجة: وهي تتضمن عادة عقلية واحدة وهي: امليل          
اإلقدام على تاطر  ،األيسططططططططططططططر: التحك  أو السططططططططططططططيطرة: ويضططططططططططططططمن ثل  عادات هي: املثابرة

 التحك  ابلتصور. ،مسؤولة
  ىلإوامليل  ،تعاطفو بتفه   خريناآل ىلإ  سططططططططططططططتماعاالالفه : ويتضططططططططططططططمن عادتني عقليتني مها 

 التفكري التباديل أو التعل  التعاوين.
    واسطططططتخدام  ،للتعل  مدى احلياة سطططططتعداداالاسطططططتخدام احلواس: ويتضطططططمن عادتني عقليتني مها: 

 . ( 2015) امللح نظرية جانيب الدماغ  س مجيع احلوا
 ويف تلخيص مركز لوظائف نصفي الدماغ كتب )همد الصاوي( مايلي: 
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  ،الفراسططططططططططططة ،اإلبداع ،الوعي الداخلي ،التفكري اللشططططططططططططعوري ،حدس ،النصططططططططططططف األمين:  ول
 ،رتكييبوالملي الذكاء الع ،التزامن ،املهارات العلمية ،الفنو املوسططيقى  ،التخيل ،األشططكال ثلثية األبعاد

جناز وإ ،طريقة التفكري ابلنظر لامور بصططططورة كلية شططططاملةو  ،حتليل املعلومات بشططططكل عاطفي ونفسططططيو 
 استخدام احلدس حلل املشاكل. ،املهام بشكل عشوائي

اللاة  ،اعدالقو و الطرق  ،الوعي اخلارجي ،التفكري الشططعوري ،املنطق ،النصططف األيسططر: اإلعراب
 ،عقلي ،ظيالذكاء اللف ،متتابع ،املهارات العلمية ،االسطططططططططططتنتاج من احلجج ،املهارات العددية ،املكتوبة

 سططططتنتاجاال ،صططططيليةلامور بصططططورة تف النظرو طريقة التفكري  ،املعلومات بشططططكل منطقي حتليلو ، حتليليو 
رق بني الدماغ الف) الصططاوي  نطق حلل املشططاكل.اسططتخدام امل ،مرتبةو اإلجناز بطريقة منظمة و  ،التحليلو 

 ( 2013األمين واأليسر 
دططططمن  نيوريالسطططط نيالباحث  سططططجل ما أعد  تأن  امله  منأنه  الباحثة ترىا ألمهية املودططططوع ونظرً 

سطططططططططلسطططططططططلة )العل  الزائف( حتر عنوان: )مفهوم نصطططططططططف الكرة املخية السطططططططططائد... وداعا( حيث يقول 
 ،الدماغ األمين ومفكري الدماغ األيسطططططر : ...نظرا النتشطططططار  كرة مفكري2014الدكتور أنس اسطططططعد 

  قد تتفاجلون مبعر ة أن هذ  الفكرة هي جمرد واحدة من العديد من اخلرا ات اليت تدور حول الدماغ.
هما يتواصلن مع بعض مهاو  ،ا من األطوارالنظرية أن كل من نصفي الدماغ يؤدي عددً  تقولو 

ء األعصطططططططططططططاب يؤكدون هذ  احلقيقة. ورغ  دحض البعض عرب اجلسططططططططططططط  )الثفين( يف الدماغ. وإن علما
املشطططهورة  أن القدرات ىلإأهنا مازالر موجودة ومسطططتمرة. وتشطططري النظرية  الإنظرية هيمنة أحد اجلانبني 

 ،اللون ،العواطف قراءة ،املوسطيقى ،التعبري عن املشطاعر ،يف اجلانب األمين تشطمل: التعرف على الوجو 
التفكري  ،حليليالتفكري الت ،اللاة ،اإلبداع. أما اجلانب األيسطططططر  إنه ابرع يف املنطق ،احلدس ،التصطططططوير
احملاججة. لكن الفصطططططططططل بينهما وكلهنما جهازين منفصطططططططططلني عن بعضطططططططططهما الجيانب  ،األرقام ،النقدي

وليس من  ،أنططه ليس حقيقططة علميططة ىلإيف النهططايططة  لصأ البططاحثططة  ططإن. وعلى هططذا طلقططاإالصططططططططططططططواب 
اب القول أبن اجلانب األيسططططططر أو األمين من الدماغ يهيمن على طريقة التفكري وابلتايل السططططططلوك الصططططططو 

لدى أي شططططططططططططططخص، بل بينهما علقة تعاونية ديناميكية دائمة عرب اجلسطططططططططططططط  الثفين. ويف ذلك يقول 
وهو أحد الباحثني  UTAHالربو يسطططططططور )جف أندرسطططططططون( أسطططططططتاذ عل  األشطططططططعة العصطططططططبية يف جامعة 

 ( شطططخصطططا ملدة سطططنتني ابسطططتخدام تقنية الرنني املاناطيسطططي:1011املشطططاركني يف دراسطططة أجرير على )
)من الصطططططحيه القول أبن بعض الوظائف تت  يف جهة واحدة من املخ ولكن القول )بسطططططيادة النصطططططف 
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األمين أو سططططيادة النصططططف األيسططططر( وتصططططنيف شططططخصططططية اإلنسططططان على هذا األسططططاس هو غري صططططحيه 
مل يوا ق عليه علماء األعصططططططططططاب أبدا. وذلك لعدم وجود أي دراسططططططططططة تؤيد هذ  الفكرة. ويف و  ،طلقاإ

لشطططططططططططخصطططططططططططية خر. أما ااحلقيقة  إن املخ سطططططططططططيفقد كفاءته  يما لو كان ألحد جزئيه  عالية أكثر من اآل
فيه نصططططططططططط (  إنه ينتج عن االتصطططططططططططاالت بني مجيع مناطق املخ يفابداعيً إكان أم   االتفكري )حتليليً  وطريقة
   ( 2014العل  الزائف . مفهوم نصف الكرة املخية السائد .. وداعا -) سعد  .(األيسرو األمين 

 اجلشطالت والتعلم
 :النظرية هذ  عن 2016 -التعل  نظرايت- يف اللولو  تحية  تقول 
واملعل  يقوم  ،ئةالبيو رأسططططططططططططططها )كوهلر( أن التعل  عملية تفاعل بني املتعل   علىو ترى هذ  النظرية   -

 األصعب.  ىلإبرتتيب عناصر التفاعل من السهل 
 ،إدراك املوقف الكلي من خلل إدراك املوقف بني األجزاء. وإدراك العلقات بني عناصططططططططططططططر املوقف-

 حيث حتل املشكلة عن طريق إعادة تنظي  املواقف وما بينها من علقات.
 التعل .ستعداد النفسي واجلسدي والعقلي لعملية اال-
 ،الدا عية: هي طاقة داخلية كامنة لدى الفرد تد عه للقيام بعمل. وهو شططططططططططططططرط مه  حلدو  التعل -

للولو نظرايت ) ا  عملية التعل  مواصططططططططلةو  تفصططططططططيلهاو ويزيد من قدرة املتعل  على اكتشططططططططاف املعلومات 
   ( 2016التعل  

 ىلإكلم أو ال ىلإ)إن جمموع احلروف العربية التوصطططططططططططططل  :وتطبيقا لنظرية اجلشططططططططططططططالر يقول قطامي-
) قطامي نظرايت التعل  والتعلي      الكلمة أوال مث احلروف(. ،إن األحرف التسططططططططططططططاوي الكلمة ،مجل

2005 . ) 
  : 2008( جابر وأخرايت متنانإوحتر عنوان التطبيقات الرتبوية لنظرية اجلشطالر كتبر )

تعل  األطفططال القراءة والكتططابططة ابتبططاع الطريقططة الكليططة ، أي تعليمه  مجل وكلمططات مث حرو ططا   .1
 . بدال من الطريقة القدمية بتعلي  حروف ال مع  هلا

تمون الدروس وأتليف الكتب.  عند شرح أي مودوع يه لقاءإهذ  النظرية أ ادت الرتبويني يف  .2
 اصيله.إبعطاء  كرة عامة كلية عنه قبل شرح تف

 . من تكرارهابتفهي  التلميذ املعلومات بداًل  هتمامللجلل املعلمون  .3
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ملودططططططوع  بتطبيقها يف خطوات ،من الفكرة الكلية القائلة أبن الكل يسططططططبق األجزاء سططططططتفادةاال .4
عرض  ىلإل وبعد ذلك ننتق ،املودطططططططططوع يف مجلته ىلإبتودطططططططططيه النظرة العامة  نبدأحيث  ،معني

مثل شطططططططرح أطيط مدينة ما. حيث نبدأ أوال لريطة العامل مث اخلريطة  ،اآلخر تلوأجزائه واحدا 
 أطيطها الدقيق. ىلإمث املدينة حىت نصل  ،العامة للدولة

لقات من أجل إدراك الع ،وإعادة التنظي  للمواقف سططططططتبصططططططاراالتعل  الرايدططططططيات يعتمد على  .5
 اليت هي األساس يف الرايديات.

ا  ائدة ليسطططاعد على جعل التعل  يف املدارس ذ سطططتبصطططاراالو   على الفه  هتمام ابلتعل  القائاال .6
 ومقاومة النسيان ذي التلثري السيء على التعل . ،يف املواقف احلياتية

 تعطي أن ميكن ملاديةا  اخلربات ،التعلي  عملية يف املتعلمني مدخلت ألمهية اجلشطالتيون نبه. 7
 لدى ًن عة خربات هناك ليكون العناصططططططططططططططر تنظ  اليت العلقة أو التعليمية املواقف لعناصططططططططططططططر أمهية

 .املتعل 
 بدال من أن  ،أمهية اإلبتعاد عن التعزيز غري املنتمي للموقف التعليمي ىلإنبه اجلشطططططططططططططططالتيون . 8

ف التعليمي نفسطططططه املوق ىلإيقدم املعل  اهلدااي للمتعلمني ميكن أن يسطططططتعيض عن ذلك بتعزيز منت  
) جطططططابر (.221 – 219حبيطططططث يؤدي هطططططذا التعزيز دور اإلعلن للموقف ) طططططاداي كطططططامطططططل ص

   (  2011وصاحبتاها  ملف كامل عن نظرية اجلشطالر  
 اخلالصة

 ىلإالنظري  الفائدة املتوخاة من ىلإكيف لنا أن نصل   ،وبعد هذا العرض لبعض نظرايت التعل   اوأخريً 
   تعليمياو التطبيق العملي تربواي 

 تقوم عليها اليت األسططططسو نظرايت التعل   إىلميكن اسططططتنباط أكثر من أسططططلوب تعليمي ابلعودة 
ناسطططب مع ( مثل ) قد تضطططع الطالب يف مشطططكلة تتاملوائمةو  سطططتيعاباالهذ  النظرايت.  تطبيقا ملبدأ )

أوجدت له  وتكون أنر قد ،مكانياتإعمر  وتطلب منه أن يفكر يف حلها مسططططططططتعينا مبا حييط به من 
 تساعد  على احلل(. مكانياتإ

ر: مثطططال املط يعطى (خربات نوعيطططة جطططديطططدة ىلإوعلى مبطططدأ )تراك  املعلومطططات الكمي يؤدي 
 ىلإاملطر. وكلمططططا كرب الطفططططل  كلمططططا انتقططططل  ،الايوم ،التكثف ،التبخر ، ططططاملطر مثل عبططططارة عن املططططاء
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اع من قبل. وميكن اتب ليهإماكان وصطططططططططططططططل  ىلإاجلليد... مسططططططططططططططتندا  ،الثلج ،املعلومات األعقد/ الرايح
 ت التعل .إليصال معلومات يف تتلف جماال أيًضاأسلوب تراك  املعلومات الكمي 

حتديد  رتة قصططرية من وقر الدرس ملناقشططة موادططيع الدرس بشططكل مجاعي تطبيقا  ميكنو كما 
 .مفيداو حيثما كان ذلك ممكنا  جتماعيااللفكرة التفاوض 

رد ومن السططهل اج ىلإليصططل  احملسططوسو املعقد  ىلإ صططوالو وهذا الرتاك  جيب أن يبدأ ابلبسططيط 
 جمردا(.  2الرق   ىلإ)هذ  تفاحة وهذ  تفاحة أخرى ليصل  :مثل ،الصعب ىلإ

)ومبا  قد يلجل املعل  يف بعض األحيان ،سططططططططططططططتجابةاالو املثري  ،ويف مبدأ الفعل والفعل املضططططططططططططططاد
لى هذ  لبعض املثريات اليت تد ع الطلب للرد ع ،يسطططططاعد على اسطططططتيعاب الدرس( يف بعض املوادطططططيع

 رج الطلب منها لربات جديدة.وخلق حالة من اجلدل خ ،املثريات
جلدل واليت سططططططططططططيبقى ا ،أو العكس ،حرف ،كلمة   ،اجلزء(: مجلة ىلإمث مبدأ التعلي  )من الكل 

 ىل اجلزء( هو السائد. إ يها قائما رغ  أن أسلوب )من الكل 
 نقاطو اسطططططططتوعب املعل  نظرية جانيب الدماغ سطططططططاعد  ذلك على متييز نقاط القوة  ذاإ أنهو كما 

ومتكن من تاطبة مجيع العقول وابلتايل مجيع املسطططططططتوايت بطريقة تتناسطططططططب مع  ،الضطططططططعف لدى طلبه
 اجلميع.

اكتشططططف املعل  مسططططتوى الذكاءات لدى طلبه كما يف  ذاإ إنه   وكذلك يف الذكاءات املتعددة
 نصفي الدماغ متكن من ترسيخ وزايدة نقاط القوة ومعاجلة نقاط الضعف.

 ،هناك  كرة أخرى ملئمة منو أنخذ من هنا  كرة مناسطططططبة  ،ف من كل بسطططططتان زهروهكذا  إننا نقط
أي مبا  ،حناول أن نسطططتخلص من هذ  وتلك ومن غريمها ما يفيدًن من أ كار ومفاهي  بشطططكل خلقو 

 التعليمية. أساليبناو مناهجنا الدراسية  تطويرو إلغناء  ،يتناسب مع واقعنا
  الفروق الفردية يف الذكاء

يف شططططططططططارع مكتظ ابملارة وقمر مبراقبة الناس إبمعان  إنك سططططططططططتلحظ مايدهشططططططططططك ويثري  مشططططططططططير لو
لك ذ ىلإوما  ،أو ماحيزن واليسططططر ،يضططططحكو  يبهجو وقد ترى مايسططططر   ،إعجابك أو ما يثري سططططخطك

من سططططططططططططططلوكيات حركية أو لفظية أو اجتماعية لنماذج بشططططططططططططططرية متعددة التنوع. إن وجود هذ  الفروق 
. لكن مايه  يف هذ  الدراسططططططة هو ظاهرة الفروق الفردية يف طبيعيو وغريها بني البشططططططر أمر مودططططططوعي 

 الذكاء بني الطلب حتديدا.
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 دراستها  مهيةأتكمن  ينأو   وملاذا ندرسها   كيف نفه  هذ  الفروق
على هططذا السططططططططططططططؤال محططدي دخيططل العيططادططططططططططططططي  جططابأملططاذا نططدرس الفروق الفرديططة   قططد  مططاأ

عبد العظي  السطططططططططططامل )الفروق الفردية مفهومها وكيفية مراعاهتا(.  محدأ( يف تلخيصطططططططططططه لكتاب 2014)
 :التاليةدراسة الفروق تكمن يف النقاط  مهيةأ نإ قائًل 

 دواتأو  هطططدافأو تسطططططططططططططططططاعطططد املعل  والقطططائمني على التعلي  على تكييف املنطططاهج وطرق   .1
لة من يف كل مرح سطططططاسطططططيةاألوحاجاهت   ،التدريس مبا يراعي اسطططططتعدادات وقدرات التلميذ

   .التعلي مراحل 
كيز الفئات اخلاصطططططة ومن مث الرت   رادأتسطططططاعد يف التعرف على االسطططططتعدادات الكامنة لدى  .2

  .الستعدادات ومراعاهتاعلى هذ  ا
 .نيةمه وأما لدى الطلب من قدرات واستعدادات وميول دراسية  برازإو تساعد على  ه   .3
  .وامليولمما يساعد على توجيهه  توجيها يتناسب  مع هذ  القدرات  .4
  .ومسبباهتاالسلوكية  مناطاألالتعرف على طبيعة  .5
ا من احلك  ممططا ميكننطط ،السططططططططططططططلوك املتوقع للفرد يف املواقف املختلفططة وأ داءاألالتعرف على  .6

 وهذا يسطططاعد على االختيار السطططلي  لودطططع الفرد يف ، شطططله وأجناحه  مكانيةإاملسطططبق على 
 .املكان املناسب له

خيص كتاب تل  -) العيادطططططططي و ق مساته املميزة له. كل    اد ر األتسطططططططاعد على التعامل مع   .7
 مفهومها وكيفية مراعاهتا (الفروق الفردية 

 :قالفرو جيب التعرف على ماهية هذ   نهإ وقبل البدء بدراسة الفروق الفردية  .8
إن الفروق الفردية هي االختل ات اليت توجد بني األ راد يف تتلف  ،يقول امر صطططططططططططفوت .9

قليل  ،كيذ  ،مسني ،طويل ،مرح ،انطوائي ،)عصطططططططيب النفسطططططططيةو  العقليةو النواحي اجلسطططططططمية 
   ....(.الذكاء

 
 
 
 



32 

 خصائص الفروق الفردية: 
 :)امر صفوت( يف هذ  اخلصائص ويقول

 لكن بنسب ودرجات تتلفة. ،كل األ راد ميتلكون مجيع القدرات  -
 الذكاء ال  مثل الفرق يف ،التوجد علقة كبرية بني مجيع القدرات اخلاصططططططططة بعضططططططططها ببعض -

رطا .  من كان طويل جدا ليس شططططالقدراتو يشططططرتط  رقا يف الطول أو الوزن أو غريها من املواصططططفات 
صططططططحيه.  مقدار كل قدرة ختلف عن  والعكس ،أو موسططططططيقيا ،أو رايدططططططيا جدا ،أن يكون ذكيا جدا

 مقدار القدرة األخرى.
توسططططط أتخذ شططططكل )منح  اعتدايل( الاالبية يف امل توزيع الفروق الفردية: إن أي  روق  ردية-

 ،)املنتصطططططف( ألن غالبية الناس ذكائه  متوسطططططط. وقليلة هي نسطططططبة املتميزين يف هذ  القدرة أو الصطططططفة
 وقليلة أيضا نسبة الضعاف يف نفس هذ  القدرة أو الصفة.

  مظاهر الفروق الفردية ومها اثنان: 
ة بني هذ  السططططمة أو الصططططف مسططططتوىو األول: ويشططططمل الفروق الفردية بني األ راد. يعين اختلف درجة 

 سعاد تتفوق على بقية الطالبات يف مادة الرايديات. وأ ،أخيهذكاء من  كثرأاأل راد.  لن 
الثاين: الفروق داخل الفرد الواحد: القدرات املختلفة التوجد عند الشططططططططططططططخص الواحد بنفس 

بة أو الدرجة بل بدرجات متفاوتة. مثل قد يكون شطططططديد الذكاء يف الرايدطططططيات و عاداي النسططططط
 يف اللاة.

يف اإلملء  عيفادطططططططو  إذا كنر قواي يف القراءة   ،تقل هذ  الفروق وتتناقص ابلتدريب املسطططططططتمر
لى  حجمه إذا مارسر تدريبات جدية ومستمرة ع ينقصو  إن هذا الفرق يف هذ  املهارة يتقلص  ،مثل

 هارة.يف هذ  امل خريناآلكتابة اإلملء. ويف نفس الوقر أكون قد قلصر الفرق بيين وبني 
ربية  إنه  إذا أصططططططصططططططر مثل يف مادة اللاة الع ،تتزايد الفروق الداخلية لدى الفرد مع تقدمه يف العمر

املعر ة  وال أعود أعري اهتماما لبقية املواد  يتسطططع الفرق يف ،اةمع تقدم الوقر والعمر يزيد اهتمامي ابلل
 ( 2014) صفوت الفروق الفردية  لاة مقارنة مع املواد األخرى. لدي لصاحل ال

 ويضيف )الفضايل( على اخلصائص املدى ومعدل الثبات والتنظي  اهلرمي:
 مدى الفروق الفردية

 ....اإلدراكو درجة يف مسة من السمات مثل مسة التذكر  أقلو هو الفرق بني أعلى درجة 
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 معدل ثبات الفروق الفردية
ثرها ثباا وقد دلر التجارب العلمية أن أك ،التثبر الفروق الفردية يف مجيع الصططططططططططططططفات بنفس الدرجة

 واألكثر تاريا هي الفروق القائمة بني مسات الشخصية. ،هي الفروق العقلية املعر ية
 مي للفروق الفرديةالتنظيم اهلر 

مجيع هذ  السططمات والقدرات أتخذ شططكل  نأو جبملة من السططمات والقدرات.  نسططاناإلهللا على  نع أ
ة السططططمات لدى عمومية واليت تؤثر يف بقي كثراأل تعتربهذ  السططططمات واليت  ه أ نأو اهلرم يف تنظيمها. 

يليها  أسطططططططفل منها السطططططططمات األقل عمومية  األقل  ،وهي تقع يف قمة اهلرم ،اإلنسطططططططان هي مسة الذكاء
عقلية كانر أو مزاجية أو  ˓وهكذا. و أثبتر البحو  وجود تنظي  هرمي داخل كل مسة أو صططططططططططططططفة

مث أسططططططفل منها  ˓يليه أسططططططفل منه يف اهلرم القدرات الكربى ˓جسططططططمية.  الذكاء كما قلنا حيتل قمة اهلرم
 اجيةاملز و قدرات اخلاصططططططططططططططة. وإن مجيع اخلصططططططططططططططائص العقلية القدرات األولية وأسططططططططططططططفلها يف القاعدة ال

                                                                               ما هي هذ  القدرات                                                                                                            اهلرم. واجلسمية أضع هلذا ،نفعاليةاالو 
 القدرات الكربى

قدرات عملية قدرات لفظية تعليمية حتصططططيلية و  ىلإاملعر ية هي القدرات اليت تقسطططط  النشططططاطات العقلية 
 ميكانيكية ومهنية. 
 القدرات املركبة  

وهي املكوًنت العقلية للمواد الدراسططططططططططططية واملهنية امليكانيكية كالتعاطي مع اآلالت واسططططططططططططتيعا ا،  كها 
لعلقة ورؤية ا شطططططياء،األالعلقات بني  دراكإ... كما وتشطططططمل القدرة على سطططططرعة .صطططططلحهاإو وتركيبها 

الكلمة  نأيدرك سطط نهإ صططيف   كتبنا لازا على النحو التايل: شططتاء برد  ذاإ  .دالشططكل الواح جزاءأبني 
  .اللاز ذات العلقة هي كلمة )حطر(

            وليةاألالقدرات 
  جنطازإة مثطل سططططططططططططططرعطة ودقط ،واملتعلقطات العطدديطة ،مثطل القطدرة اللاويطة والطلقطة يف احلطديطث، والعلقطات

كلن تقول    الناقصطططططططة يف العمليات احلسطططططططابية عداداألالعمليات احلسطططططططابية  اجلمع والطرح، واكتشطططططططاف 
 11=  +  5مثل:
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 القدرات اخلاصة  
 مسات خاصة تتعلق حبالة معينة.)انظر الشكل( هناألالصفات والقدرات عمومية  قلأوهي 

 

 
 الفردية( تنظي  هرمي للفروق 1-1الشكل )

 
 أنواع الفروق الفردية: 

 هناك نوعان مها: 
 التذكر.... ˓العصبية ˓الطول ˓الفروق يف نوع الصفة: اإلدراك -أ

قدراته اإلدراكية أعلى درجة من قدرات  ˓الفروق يف درجة الصططططططططططططططفة: هذا أكثر طوال -ب
ق الفردية خصائص الفرو ) الفضايل طط  لديه أقل منها عند زملؤ ... درجة العصبية  ˓اإلدراكية خريناآل

2015 ) 
 قياس الفروق الفردية

دت خصطططيصطططا هلذا عكيف نسطططتطيع معر ة وتقدير الفروق الفردية بني األ راد  نعرف ذلك ابختبارات أم 
طقاطقة(: إن النسطططبة اليت يكون  يها العمر العقلي مسطططاواي للعمر الزمين هي نسطططبة  يةآالارض. تقول )

ؤها بعملية واليت يت  إجرا ،الذكاء الطبيعي. وتت  معر ة ذلك إبجراء جمموعة اختبارات )معامل الذكاء(
 . 100حسابية عن طريق قسمة العمر العقلي على العمر الزمين مث در ا ابلرق  

ة )طقاطقة نسططططططططططططططبان ( للذكاء يف اجلدول التايل الطقاطقة ( تصططططططططططططططنيف ) تروم)  وردتأو كما 
 :( الذكاء الطبيعي 
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  ما  وق عبقري 140 معامل الذكاء                   
 ذكي جدا  140 - 120 معامل الذكاء
 ذكي 120 - 110 معامل الذكاء
 طبيعي عادي متوسط 110 - 90 معامل الذكاء
  ئة حدية  70 - 90 معامل الذكاء
  ما دون متخلف 70 معامل الذكاء

 
 نأ :كنا نعرف العمر الزمين  كيف نسططططتطيع معر ة العمر العقلي   تقول لنا تسططططني  حسططططن  ذاإ

 ˓ديةمنها الراي ˓الصعب منهاو تشمل جمموعة من األسئلة منها السهل  ˓هناك اختبارات خاصة بذلك
توي الكثري من هذ  االختبارات حيو األلوان... علىو ومنها ما يعتمد على الصطططططططططططور  ˓املنطقيةو  ،اللاويةو 

 ( 2014) حسن طط اختبار درجة الذكاء  . مخسني سؤاال ميتد خلمس ساعاتعلى 
 ىلإأما الدكتور احلامويل  يودطططططه املسطططططللة ابألرقام قائل: يشطططططري التوزيع االعتدايل الذي اسطططططتند 

إن معظ   إذ ˓أن متوسطططططططططططططططي الذكاء ه  الاالبية ىلإوميكن االعتماد على نتائجها  ،اختبارات موثوقة
 %16 أنو  ˓%68حيث تبلغ نسططبة متوسطططي الذكاء بني البشططر  ،الناس مسططتواه  متوسططط يف الذكاء

نسطططبة أصطططحاب الذكاء  أنو العباقرة يف الذكاء. كما  2.4منه   ،من الناس ه  أصطططحاب الذكاء العايل
        .(IQ)يشكلون األكثر ألفا استنادا ملقياس 2.4منه   %16املتدين تبلغ 

 تبار وهي:أي اخ جراءإهلا عند  االنتبا و هناك عوامل مؤثرة البد من مراعاهتا  أن إىلوينبهنا احلامويل 
 مصداقية  هناك  رق يف ˓كلما كان حج  العينة أكرب كلما كانر النتيجة أكثر مصداقية  حجم العينة:

 ص.شخ لفأأن تكون مكونة من  بنيو  ،النتيجة بني أن تكون العينة مكونة من مخسني شخصا
تضطططططططططططططط  كل  بل ˓أن التكون العينة مكونة من األذكياء  قط أو من قليلي الذكاء  قط جتانس العينة: 

 تتطلب ذلك. ختباراالإذا كانر طبيعة  الإ ˓املستوايت
حبيث التكون األسطططططططئلة صطططططططعبة لدرجة أن معظمه  الجييبون عليها أو سطططططططهلة  القياس:ليات آطبيعة  

جدا حبيث مجيعه  جييبون عليها بسطططططططططططهولة.  اختبار لطلب الثالث اثنوي على سطططططططططططبيل املثال اليطبق 
 على طلب الثالث اإلعدادي أو العكس.

زلزال  أثناء حدو   يضان أو ˓من الصعب إجراء أي اختبار يف ظروف غري مواتية العوامل العارضة: 
 حىت لو أعد له بشكل جيد. ˓مثل
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بارا هلذ  ختأعداد كا ية من العميان أو أصحاب العرج لنعمل ا جيادإمن الصعب مثل  طبيعة السمة: 
 ( 2015) احلامويل طط الفروق الفردية يف الذكاء  تلك.  الفئة أو

ويف جمال  ،مالنفس بشطططططكل عا عل و إن مجيع العلماء واملفكرين واملتخصطططططصطططططني يف جمال الرتبية 
لى ابلفروق الفردية بني الطلب وحث القائمني ع هتماماالالتعلي  بشطططططططططططططكل خاص جيمعون على أمهية 

بتداء من هذ  الظاهرة ومراعاهتا يف املوقف التعليمي: ا ىلإ التنبهو  ،العملية التعليمية خاصططططططططة املدرسططططططططني
نقل  حىت طرق التدريس اليت يتبعها املعلمون يف ،مرورا أبسطططططططططططططططاليب التدريس ،أهداف ومناهج التعلي 

 طل  . إىلاملعلومات 
م دأن  ه  اإلنسططططان هلا واهتمامه  ا تطور مع تق الإ ˓ ذ  الظاهرة بدأ منذ أقدم العصططططور هتماماالإن 

كنا أسططططططططاسططططططططيا من  ا ر  هتماماالومجيع نظرايت التعل  تعترب  ˓ليهاإ هذ  نظرايت الذكاء تشططططططططري  ˓الزمن
يع تقوم حىت على املسططططتوى الرمسي  إن  لسططططفة التعلي  راحر تتب  مشططططار  ،أركان جناح العملية التعليمية

  1904ام العام الفرنسططي ععلى اسططتيعاب هذ  الظاهرة ومراعاهتا. وكمثال على ذلك  إن وزير التعلي  
 كلف العامل )بينيه( بودع اختبار للتعرف على األطفال بطيئي التعل  الذين اليستفيدون من بقائه  يف

 حىت ميكن عزهل  وودعه  يف صفوف خاصة لتقدم هل  برامج خاصة. ˓الصفوف العادية مبدارسه 
ى دراية كاملة لصططططططططائص (: يلزم أن يكون املعلمون عل2015ويف ذلك كتب )جاكارجيا كيتا 

احد من و  مسططططططططتوىو  الطلب ليسططططططططوا مجيعا على نسططططططططق  ˓جتماعياالو منو الطلب العقلي والوجداين 
 ،عيملأقوي الذكاء  ˓إذ إن  يه  من هو متوقد الذهن ˓جتاهاتاالو والقدرات  ˓امليولو  سططططططططططططططتعدادتاال

من ذلك. والتعلي  للجميع ابألسطططططططلوب نفسطططططططه والطريقة ذاهتا يعترب  قلأومنه  من هو  ˓سطططططططريع البديهة
نظرا للفروق الفرديطططة بينه . ويعترب مبطططدأ مراعطططاة الفروق الفرديطططة بني الطلب من  ،يف حقه  جحطططا طططاإ

 (.93-92 ˓999أصول الرتبية يف اإلسلم )النجار
أن املعل  هو أداة  عالة يف أي خطة تعاي  ىلإ( 2011ويتابع جاكارجيا قائل: يشططططططططري )سططططططططامل 

ومتحسطططططططسطططططططني  ˓معلمني مطلعني على أمهية الفروق الفردية ىلإلذا  إننا حباجة ماسطططططططة  ˓الفروق الفردية
قبلون الفروق معلمني ي ىلإكما حنتاج  ˓ وقادرين على التكيف مع املناهج املدرسططططططية ˓ابحلاجات الفردية

مطططدى مراعطططاة املطططدارس العربيطططة للفروق الفرديطططة بني  -) كيتطططا يعيطططا ويعتربون وجودهطططا أمرا طب ˓الفرديطططة
 ( .  2015املتعلمني يف غرب أ ريقيا  
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 ،ومناهجه ˓وعلى هذا  إن  لسطططططططططططططفة التعلي  يف بلدًن ملا تشطططططططططططططمله من اسطططططططططططططرتاتيجيات التعلي 
مما  ˓لن حتقق األهداف املرجوة منها إذا مل تعمل اعتبارا للفروق الفردية بني الطلب ،وطرقه ،وأسططططططططاليبه

مجيع  ىلإ  تصططلواتباع الطرق اليت ،يسططتلزم ابلضططرورة إعداد املعل  القادر على  ه  طلبه والفروق بينه 
 الطلب مبختلف مستوايهت .       

ة مثلى قالتدريس هي:  ن اسططططططططتخدام اإلمكانيات والوسططططططططائل املتاحة بطري اسططططططططرتاتيجية  إنإذا 
هي أيضططططططا جمموعة القرارات اليت  أهناو . ( 2013) حلس اسططططططرتاتيجية التعلي   حتقق األهداف احملددة 
عتماد على الاومسطططططططاعدهت  يف  ˓بتنمية العمليات الذهنية عند الطلب هتمامااليؤديها املعل  من أجل 

تتصططططل  سططططرتاتيجيةوإدارة الصططططف الدراسططططي بفعالية عالية. واال ،وكيفية تنظي  الوقر ˓التعل أنفسططططه  يف 
إاثرة الدا عية  وأسطططططاليب ،مبا يف ذلك طرائق التدريس  جبميع اجلوانب اليت تسطططططاعد على حدو  التعل 

وتو ري  ،وكيفيططة توظيفهططا واسططططططططططططططتثمططارهططا بطريقططة تراعي ميول املتعلمني واسططططططططططططططتعططداداهت  ،لططدى املتعلمني
) الربيعي اسطططرتاتيجيات التدريس املع   ( 38ص 2009)عطية  .يبه امللئمةمسطططتلزمات التعلي  وأسطططال

           ( 2013واملفهوم 
 املناهج التعليمية

علي  يف ويوجد يف وزارات الرتبية والت التعليمية، وأمصططططططله املناهج الدراسطططططية  وأما نسطططططمع كلمة  كثريا
 كوًنهتا   م  ما هي املناهج التعليمية  وما هي .معظ  دول العامل قس  خاص ابملناهج الرتبوية التعليمية

يعر ها ) روزجنلي ( على أهنا: هي مجيع اخلربات املخططة اليت تو رها املدرسة ملساعدة الطلبة يف حتقيق 
 .قدراهت أ ضل ماتستطيعه  ىلإدة النتائج التعليمية املنشو 

 أبهنا هي كل دراسططططة أو نشططططاط أو خربة يكتسططططبها أو يقوم  ا التلميذ حتر :ويعر ها )سططططتيفان روميين(
) صلح طططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط ما مفهوم املنهج  إشراف املدرسة وتوجيهها سواء كان يف داخل الصف أو خارجه. 

 ( 2011الدراسي 
أن املنهج الدراسطططططططططططي هو خطة تشطططططططططططمل عددا من اخلربات  :ويعترب الدكتور خالد أبو عمشطططططططططططة

لتشططمل أهداف  سططعتتو  ،بشططكل  ردي أو مجاعي ،الرتبوية املتلحقة اليت تسططري و ق خطوات متسططلسططلة
وعملية  ،والنشططططططططططاط املدرسططططططططططي ،ووسططططططططططائل التعلي  ،أسططططططططططاليبهو واسططططططططططرتاتيجيات التدريس  ،املنهج وهتوا 

 خلإالتقومي...
 إال أن التعريفات تكمل بعضها البعض.  ،ف على مفهوم املنهجنلحظ مما سبق أنه الخل
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أن املناهج الدراسططططططططية هي الكتب الدراسططططططططية ملختلف  ،السططططططططائد ومازال لدى البعض عتقاداال كان  وقد
رتبية  الكتاب املدرسي هو املقرر الذي تقر  وزارة ال ˓املواد يف تتلف الصفوف. لكن هذا غري صحيه

أحططد مكوًنت املنهج. أمططا مكوًنت املنهج  ططإهنططا كمططا يراهططا هططادي عبططد  يعتربو  ،هلططذ  املططادة أو تلططك
 احلمزة تتمثل يف مايلي:

 احملتوى التعليمي )املادة الدراسية(. .1
 ليات حديثةآيصطططططططططططططال احملتوى التعليمي للمتعل  بتو ري إعلى الوسطططططططططططططائل التعليمية مبا يسطططططططططططططاعد  .2

 وغريها.
ومنها تتربات... ˓ندوات ˓شططططططططراف املعل : رحلتاألنشطططططططططة اليت ميكن أن ميارسططططططططها املتعل  إب .3

 الوسائل التعليمية. ستفادة مناال
ية )مثل عند سططططططططططططططلوك ىل أهدافإلتحويل احملتوى األهداف التعليمية: ومنها هاولة د ع املتعل   .4

 ،لسططططططططططططططلوكيات جديدةخروجه من الصططططططططططططططف جيب أن يكون قد تعل  أشططططططططططططططياء جديدة تد عه 
مات تايري عند املتعل  بتحويل املعلو  حدا إ: ذلكوتطبيقات جديدة خارج املدرسططططططططططططططة( يعين 

 تطبيقات عملية. ىلإالنظرية املشتقة من نظرايت التعل  
 .متحاًنتاال أساليبو  ˓أساليب التقومي .5
 .التجهيزاتو البيئة امللئمة: وتشمل األبنية  .6
 تلفأكما ،ووقر الدرس ˓الطلب مسطططططتوايتو طرق التدريس: مراعاة طبيعة املادة الدراسطططططية  .7

 (2016) العتييب نظرايت التعل  واملنهج الدراسي    .أخرى ىلإة التدريس من مادة طريق
 .خلل املكوًنت نستطيع أن نستنتج ونعرف واجبات ومهام املناهج التعليمية ومن .8

 التدريس اسرتتيجيات
 املفهوم، التصميم، املواصفات، املكوانت  

 ه أحول اسططرتاتيجيات التدريس نعرض  امفيدً  اتتصططرً  مقااًل  2009عمر بن ًنيف األمحدي    كتب
 ما ورد  يها:  
تطوير ممارسططات  ىلإاسططرتاتيجيات التدريس قابلة للتطوير الذي يهدف بدور   نأالكاتب  يعترب

دور  إىل ،يبلاملعلمني التدريسططططية داخل الصططططف وخارجه، مما يسططططه  يف تايري دور الطالب من متلق سطططط
 ، ابحث عن املعلومات منتج هلا. إجيايبنشط وحيوي 
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 التدريس  اسرتاتيجية مفهوم 
من املصطططططططططلحات العسططططططططكرية واليت تعين اسططططططططتخدام الوسططططططططائل لتحقيق  سططططططططرتاتيجيةاإلمصطططططططططله  يعترب

ا، يسطططططططتخدم يف كل موارد الدولة ويف مجيع ميادينه صطططططططبهأو  سطططططططرتاتيجيةاالوقد تطور مفهوم  .األهداف
وجك  وقد عر ر الباحثة كوثر ك .الرتبويةوقد اسططططططططططططططتخدم لفظ اسططططططططططططططرتاتيجية يف كثري من األنشطططططططططططططططة 

 ترجات حتقيق نعولتم .معينة هدافأ لتحقيق تودططططع عامة عمل خطة) :هناأباالسططططرتاتيجية يف التعلي  
  .( يها مرغوب غري

اليت   عالهأو ) حتركات املعل  داخل الصف،  :اسرتاتيجيات التدريس يقصد  ا نأشقيبل عبدهللا  وذكر
عالة  إنه حىت تكون اسطططططرتاتيجية املعل    نهأ كدأو يقوم  ا، واليت حتد  بشطططططكل منتظ  ومتسطططططلسطططططل(. 

مطالب ابلتحلي مبهارات التدريس: )احليوية والنشطططاط، واحلركة داخل الصطططف، وتايري طبقات الصطططوت 
 بني مراكز الرتكيز احلسية(.   ، واالنتقالشاراتواإلأثناء التحد ، 

اصطططططة طرق التدريس اخل)اسطططططرتاتيجيات التدريس هي سطططططياق من : نأ إىلشطططططار أايسطططططني قنديل  قد  ماأ
ذلك  هدافأواليت ميكن من خلهلا حتقيق  ،واملناسطططططططططبة ألهداف املوقف التدريسطططططططططي ،والعامة املتداخلة

 وعلى أجود مستوى ممكن(.   ،مكانياتاإل قلأباملوقف 
 جرائيةإطوات اسطططططططططططرتاتيجية التدريس تتمثل ل نأ إىل إهنا ألص يف النهاية   تعددت التعريفات ومهما

اليت متثل الواقع و  ،تكون شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة املتعلمني نأبمنتظمة ومتسلسلة، لكنها مشروطة 
ات تعليمية املتاحة لتحقيق ترج مكاًنتاإللكا ة  احلقيقي ملا يبذله املعل  داخل الصطططف من اسطططتاللٍ 

 . علىاألمرغوب  يها حبدها 
 كيف تصمم االسرتاتيجية    

وذلك حىت  ،حبيث يكون لكل خطوة بدائل جرائيةإالتدريس يف دطططططططططوء خطوات اسطططططططططرتاتيجية  تصطططططططططم 
ظمة ومتتابعة وكل خطوة حتتوي على جزئيات تفصطططططططيلية منت ،تتسططططططط  االسطططططططرتاتيجية ابملرونة عند التطبيق

 امنظمً  اأطيطً  ،لذلك يتطلب من املعل  عند تنفيذ اسططططططططططططططرتاتيجية التدريس .املرجوة هدافاأللتحقيق 
 و ه  الفروق الفردية بينه ، والتعرف على مكوًنت التدريس.  ،مراعيا يف ذلك طبيعة املتعلمني

 مواصفات االسرتاتيجية اجليدة يف التدريس
  .الشمول حبيث تتضمن مجيع املواقف واالحتماالت املتوقعة يف املوقف التعليمي 
  .املرونة والقابلية للتطوير، حبيث ميكن استخدامها يف مجيع الصفوف 
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 األساسية. املواديعتدريس  هدافأبترتبط  نأ 
 تعاي الفروق الفردية بني الطلب.   نأ 
 .)أن تراعي منط التدريس و نوعه ) ردي و مجاعي 
 املتاحة يف املدرسة. مكاًنتاإلتراعي  نأ 

 مكوانت اسرتاتيجيات التدريس  
 :  هناأالتدريس على  اسرتاتيجيات ( مكوًنت157ص  ،1995)زينة  بوأ حدد
 التدريسية هدافاأل. 
  .التحركات اليت يقوم  ا املعل  وينظمها ليتابع تدريسه و قها 
 املرسوم دفاهل إىلوالتدريبات واملسائل والوسائل املستخدمة للوصول  مثلةاأل.  
  .اجلو التعليمي والتنظي  الصفي للحصة ومودوع احلصة 
   خطط هلا.املثريات اليت ينظمها املعل  و  نعوالناجتة  ،استجاابت الطلب مبختلف مستوايهت 

ة للتدريس. اسطططططططططططططرتاتيجي يأيف جناح  والرئيسحتركات املعل  هي العنصطططططططططططططر امله   نأ ،زينة بوأكما يرى 
 ركات املعل .  ومتسططلسططل من حت) تتابع منظ هناأبعضططه  عرف االسططرتاتيجية التدريسططية على  نألدرجة 

 ( 2009) األمحدي اسرتاتيجيات التدريس 
 طرق التدريس

 تعريف طرق التدريس
يعرف همد احلبيب أكناو طرق التدريس على أهنا: كل ما ينهجه املدرس داخل الصططططططف من عمليات 

تعليمية مبنية على خطة هكمة تراعي مسطططططتوى املتعلمني  مواقفو ومايسطططططتخدمه من وسطططططائل  أنشططططططةو 
اد اليت حتقق األهداف والكفاايت املر  املواقفو وذلك من أجل اكسططططططططططططا   املعارف واملهارات  ،وقدراهت 

ل ميكن دمج ب ˓حتقيقها يف هناية الدرس. وقد اليقتصططططططططر املدرس على اسططططططططتعمال طريقة تدريس واحدة
أو   أكثر من طريقة إن رأى أهنا تسطططططططططاعد تلميذ  يف تعلمه . وهكذا ميكن اسطططططططططتعمال طريقة بصطططططططططرية

وية عمليطة )أعمطال يطد ىأخر و   أو طريقطة مسعيطة ˓أو الطدمج بينهمطا )اسططططططططططططططتعمطال الفيطديو( مثل  مسعيطة
     ( 2017) أكناو طريقة التدريس : أمهيتها ومرتكزاهتا وأنواعها  مثل(. 

 ويقول .املعل و قطامي: أبهنا هي أسلوب أو وسيلة أو أداة للتفاعل بني املتعل   يوسفويعر ها 
ة وتتضطططمن طريق ،أتخذ مع  واسطططعا لتضططط  أسطططاليب عامة وموسطططعة أبهنا :(1986 كرانتونو )ويسطططتون 
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من معارف  لنقل ما ميتلك معر ةو التدريس كذلك الطريقة اليت يسططططططططططططططتخدمها املعل  مبا لديه من خربة 
 ،واجتاهات ،وعادات ،ومهارات ،مصططططلحاتو  ،أو مايتضطططمنه املنهاج الدراسطططي من معارف ˓هي ومفا
رايت التعل  ) قطامي نظ . منظ و يف موقف رمسي هدد   ذهن املتعل  عن طريق التفاعل معه إىل ،وقي 

               ( 2005والتعلي  
 ،بصططططططططططططططرايو ف نواحي احلياة مسعيا لإن الثورة العلمية ومارا قها من تطور هائل يف تقنيات تت

احلصططول  يةمكانإو  ˓والتواصططل وانتشططارها على نطاق واسططع تصططالاالمبا  يها وسططائل  ،السططلكياو سططلكيا 
عدد كبري متعدد  جيادإمودططططططططططططططوع عرب االنرتنر. إن كل ذلك أسططططططططططططططه  يف  يأعلى أي معلومات عن 

جماالت  كلو  ،املعر ة الشطططططططاملة لكل جماالت احلياة البشطططططططرية إىلمن وسطططططططائل البحث والتوصطططططططل  متنوعو 
التدريس من تتلف وجهات  طرقو اإلسطططططهام يف إمكانية عرض مودطططططوع أسطططططاليب  ˓العلوم. ومن ذلك

. جرائياإو  ا يساعد يف تطويرها وتطوير العملية الرتبوية  لسفيا ومنهجيا نظرايإجيابيمما يثري جدال  ،النظر
الذكاء والتعل   نظرايت إىلأن تعود  الإإنك عند حبث هذا املودوع التستطيع وحىت تكون مودوعيا  

يقها تتلف أسططططاليب وطرق التدريس وتطب اسططططتخلصططططرو واليت منها أسططططاسططططا اشططططتقر  ˓حديثهاو قدميها 
يت تتضططططططططططططططمنها هذ  ال ةالرئيسططططططططططططططط إن العناوين الرتبوية  تقنياتهو ميدانيا يف املدارس.  مهما تطور العل  

. ليهاإواليستطيع أي تطط للمناهج أو الربامج الرتبوية التعليمية إال أن يعود  ،النظرايت مازالر قائمة
 ومن هذ  العناوين على سبيل املثال: 

دططططططططططططططرورة مراعاة الفروق الفردية بني التلميذ مهما كانر طريقة التدريس اليت يتبعها املدرس  -
 مجيع املستوايت. إىللكي يصل احملتوى 

 اجلزء أو العكس وجدلية العلقة بينهما. إىلمن الكل  نتقالاال-
 اجرد. إىلاالنتقال من احملسوس  -
 الصعب. إىلمن السهل  نتقالاال -
 املعقد. إىلمن البسيط  نتقالاال -
 .ستجاابتاالو الربط بني املثريات  -
 .الذكاءو تطور نوعي يف الفه   إىلتراك  املعلومات الكمي يؤدي  -
 منه من وسائل إيضاح تساعد املعل  يف الشرح. ستفادةاالبكل ما ميكن  ستعانةاال -
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 ،يسأساليب وطرق التدر  ،املنهج˓و)املدخلت هي التلميذ، ترجات إىلحتويل املدخلت  -
و) املخرجات هي إعداد التلميذ بتدريسططططططططططططططه  على يد  ˓والكفاءات التعليمية( ،املتو رة مكاًنتواإل

ليمية املرسططومة  الرتبوية التع هدافاألوحتقيق كل  ،وحتصططيله  الدراسططي ،داءه أوحتسططني  ،كفاءأمعلمني 
 و قا ألهداف املؤسسة الرتبوية(.

 كقولو بل علمين كيف أحلها.  املسطططططططللةحتل ربط األسطططططططباب ابملسطططططططببات كلن تقول مثل ال  -
 تعطيين مسكة علمين كيف اصطاد السمك. أن من بداًل 

 لتفصيل.بشيء من ا ليهإالتطرق  إىلونظرا ألمهية مودوع طرق التدريس  ستعمد الباحثة 
 ف إيهاب القادي طرق التدريس على النحو التايل:صن  
 طرق التدريس القائمة على جهد املعلم:  

  .أ. احملادرة
 .ب. اإللقائية
 .ج. اهلرابرتية

 .طريقة التعل  ذي املع د. 
 :املتعلمو طرق التدريس القائمة على جهد املعلم 

 .أ. التعلي  التعاوين
 .ب. التدريس املصار
 .ج. العروض العلمية

 .د. املشروع
 طرق التدريس القائمة على جهد املتعلم:

 .أ. احلقيبة التعليمية
 .ب. التعلي  املربمج

 .ج. اجمعات التعليمية
 ) القادي أحد  طرق التدريس ب ت (  .تخدام احلاسوبد. التعلي  ابس

 القطامي طرق التدريس على النحو التايل:  وقد عرض 
 .مناقشة صفية( –لفظية )هادرة  -
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 .تلفزيون( –إذاعة  –)أ لم  مسعية بصرية -
 .معامل( –جتريبية )تتربات  -
 .حاسوب( – نرتنرإ) لكرتونيةإ -
ية قائمة على وطرق ذات ˓املتعل و وطرق يتفاعل  يها املعل   ˓وهناك طرق تعتمد على املعل  -

 .املعل  توجيهو وطرق جتريبية إبشراف  ˓املتعل 
املناقشططططططة  ˓التمثيل ˓سططططططرد القصططططططة ˓الوصططططططفو احملادططططططرة  ˓الشططططططرح ˓وقد تعتمد طريقة التدريس: اإللقاء

 ˓التعل  عن بعد ˓احلاسططططططوب ˓احلقيبة التعليمية ˓الكتاب املربمج ˓املشططططططاريع اجلماعية ˓احلوار ˓الصططططططفية
التعل   ) قطططامي نظرايت  .اخلرائط املفططاهيميططةو  ˓التخيططلو التطور  ˓األلاططازو األلعططاب  ˓العمططل اجلمططاعي

  ( 2005والتعلي  
 تعريف ببعض طرق التدريس

 بعض طرق التدريس على النحو التايل: 2013عردر سريين عادل أبو جاسر 
   احملاضرة( الطريقة اإللقائية )

إذ إن أسلوب اإللقاء هو أسلوب العرض الذي يهت  ابلدرجة  ˓يف األساس اإللقاءو العرض  علىتعتمد 
والذي كثريا ما يتضططططمن عنصططططر اإلخبار الذي يكون الارض منه أسططططاسططططا  ˓التفسططططريو األوىل ابلتودططططيه 

 بتجهيز الطالب جبملة من املعلومات عن مودوع الدرس.
ال إ ،اروأهنا توا ق مجيع املراحل خاصططة لدى الكب ˓التطبيقرغ  أن هذ  الطريقة تتميز بسططهولة 

لتزم والتلميذ  يها مسططططططلوب اإلرادة عليه أن يسططططططمع وي ،أن املعل   ذ  الطريقة هو وحد  املالك للمعر ة
 تلاي الفروق الفردية بني التلميذ. أهناو الطاعة. كما 

 الطريقة احلوارية
وكذلك بناء   الوسائل يف حتضري الدرس وتنظي  املادة التعليمية التلميذ مبختلف شراكإ إىليعمد املعل  

ية بصططططفة العملية التعليم جنازإوغري ذلك من املقتضططططيات اليت تدخل يف  ˓مراحل الدرس داخل الصططططف
 واحلوار السقراطي. ˓هناك أشكال كثرية للحوار أمهها إثنان: احلوار احلر ˓عامة

حسطططن  ويشطططرف على ،ا من التلميذاحلوار كما لو كان واحدً املدرس يف احلوار احلر يشطططرتك يف 
 استيعاب و ه  الطلب للدرس. مدى مودوع الدرس وتتبع إىل نتبا االسري احلوار و شد 



44 

وهو  ،ويلعب دور املنشططططططططططط واملوجه للحوار ،ويف احلوار السططططططططططقراطي يكون املدرس أكثر  اعلية
 ىلإوهتدف هذ  الطريقة  ،الصطططططحيحةإلجاابت ااملسطططططؤول عن ودطططططع األسطططططئلة. والتلميذ يسطططططتخرجون 
حلول  إىل ليعتادوا على هاولة التوصططططططططططططططل ،نتبا االاسططططططططططططططتفزاز عقول الطلب حلثه  على التفكري وإاثرة 

                                      للمشاكل املعقدة.     
 طريقة املناقشة

 راءاآلتبادل  حيث يت  طرح املودوع مث يت  ،إجيايبيف موقف  التلميذو يكون  يه املدرس  أسلوب وهو
 ،ويف النهاية يعقب املدرس على كل ذلك مبا هو صطططططائب ومبا هو غري صطططططائب ،املختلفة لدى التلميذ

 ويبلور كل ذلك يف نقاط حول املودوع.
 طريقة البحث

  إىلهتدف   وذلك بقيامه  أبحبا ،اإلبداعو تشطططططططططططططجع التلميذ على املبادرة وعلى قدر كبري من احلرية  
كشف حقائق ترتبط ابملودوع أو املشكلة. وهي متكن التلميذ من تطوير قدرته على مواجهة املشاكل 

مث  ˓اايطرح قضطططططططط إىلوتعين أبن يعمد املدرس  ،والبعض يسططططططططمي هذا الشططططططططكل )الديداكتيكي( ˓وحلها
وظيف نشطططاطه احللول املناسطططبة وذلك بت جيادإ إىلينظ  العمل بكيفية جتعل التلميذ أمام مشطططكلة تد عه 

ر إشطططراف حت منهجيةو الذايت وبقيامه أبحبا  شطططخصطططية يف الصطططف أو خارجه ابعتماد أسطططاليب  عالة 
 املدرس وبتوجيه منه.

 طريقة التعيينات )طريقة هيلني ابركهريست(
حسطططططططب صطططططططعوبة  سحيددها املدر  ˓التلميذ واجبا معينا يقوم به يف  رتة زمنية هددة عطاءإتتلخص يف  

 ˓و رسطط  خرائطيأ ˓وكذلك حسططب مسططتوى التلميذ أو قدرته التعليمية مثل كتابة تقرير ˓أو أمهية املادة
 .غريهاو أو تفسري لبعض الصور 

 التعاوين(  )التعليم التعاونيةطريقة جمموعات التعليم 
  تت  بتنظي  التلميذ يف جمموعات صطططططططططططارية لتنمية مهاراهت  ومعار ه  وزايدة حتصطططططططططططيله :ديوي وكلباترك

جتماعية. حيث تكلف كل جمموعة بتحضطططططري درس تقوم بشطططططرحه يف االاملهارات  كسطططططا  إو الدراسطططططي 
 حصة قادمة.

 التجارب املعملية
 ل املعمل.و يها يتاح لكل تلميذ أن جيري التجربة بنفسه. والتعامل مع األدوات داخ 
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 العروض املعملية العملية
رة أو بسططططططططططططططبب خطو  ،وذلك لكون األدوات غري كا ية ˓التجربة أمام التلميذ بواسطططططططططططططططة املعل  جراءإ 

 أو عدم تو ر الوقر. ˓التجربة
 (ستنباطيةاال˓ ستقرائيةاال) ستكشافيةاالالطريقة 

يث جتعله  مركزا ح ˓تفكري التلميذوهي من أحد  الطرق يف التدريس وذات  عالية كبرية يف تنمية 
والطالب يكتشف بنفسه  ˓حيث يبقى دور املعل  تقدمي املثريات للتلميذ ˓للعملية التعليمية بدل املعل 
     املعلوماتو احلقائق  إىلوبنفسه يتوصل  ˓ويستنبط املبادئ التعليمية

 طريقة حل املشكالت
 مشطططكلة معينة تتعلق مبودطططوع الدرس.  يتتبع التلميذ خطوات حل املشطططكلة إىلإاثرة اهتمام التلميذ  

 ( 2013) أبو جاسر طرق التدريس احلديثة  احلل املناسب.  إىلحىت الوصول 
 حيث أهنا تسططتخدم خطوات هرابرت اخلمسططة اليت خلصططها مرعي ˓وهي نفسططها ماتسططمى ابهلرابرتية

 ابلتايل: احليلةو 
 .التمهيد .1
 .عرض األمثلة .2
 .املوازنة و الربط .3
 تنباطسستنتاج أو االالقاعدة أو اال .4
       ( 2002  53) مرعي واحليلة طرائق التدريس العامة ص التطبيق   .5

 التعليم املربمج
نططايططة أن التعلي  املربمج: هو الطريقططة اليت ميكن مبوجبهططا أن نقوم وبكططل ع إىليشططططططططططططططري عبططدهللا الثبييت  

شططططططططططططططكل ( ابخلربات التعليمية اليت حيصططططططططططططططل عليها املتعل . وحتديدها وترتيب تتابعها بالتحك و )بتوجيه 
املعلوم...مبا ميكن الطالب من أن يتعل  بنفسططططططططططه  إىلومن اجهول  ،الصططططططططططعب إىلمنطقي من السططططططططططهل 

 ومبا يناسب عمر  أيضا. ˓أخطاؤ  ويصححها  يكتشفو 
خاصطططططططططططططططا  داعداإه املادة التعليمية ويعر ه أمحد ماجد منصططططططططططططططور أبنه برًنمج تعليمي أعدت  ي

بطريقة  تكون مربجمة ˓أو أجهزة عرض ،أو شططريط  يديو ،إما يف كتاب مربمج ،أبسططلوب منهجي منظ 
 يستطيع الطالب  ا أن يعل  نفسه بنفسه.
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عليميططة يف تصططططططططططططططططاغ  يططه املططادة الت ˓وتتفق مجيع التعريفططات على أنططه إحططدى طرق التعل  الططذايت
إطار ينتهي بسطططؤال يطلب  وكل ˓مرتبطة ببعضطططها >>األطر<<خطوات صطططارية متسطططلسطططلة تسطططمى 

وجيب أن تصططططططططططططططحه اإلجاابت  ورا وذلك لتعديل األخطاء ومعاجلة جوانب  ˓من املتعل  اإلجابة عليه
 الضعف.

 ا: وهناك بعض األسس اليت جيب مراعاهتا يف التعلي  املربمج أمهه
  .سهولةو حصول التعل  لطوات )أطر( صارية وذلك لسهولة الرجوع لإلطار بيسر  -
  .هرسوخو املعقد يساعد املتعل  على سهولة الفه   إىلأسلوب التعل  من البسيط  -
ل  تظهر مدى وإجابة املتع ˓حيث يت  ابإلجابة على األسئلة حاال ˓جيايبالتعل  ابلنشاط اإل -

وإذا   ˓أكثر محاسططططا يكونو  إذا كانر صططططحيحة يتشططططجع  ˓ همه للمعلومات املقدمة يف اإلطار
                     كانر خاطئة يقوم حاال بتصحيحها.                                                                                               

ًنمج لك  إن الرب وبذ ˓كل متعل  حسب سرعته يف التعل   هو ليس مقيدا بوقر معني  يسري -
 ) الثبييت ططط التعلي  املربمج ب ت (   يراعي الفروق الفردية. 

 احلقيبة التعليمية
واملواد والوسطططططططططططططططائططل التعليميططة اليت أططدم جمموعططة متمططاثلططة من  األدواتو عبططارة عن جمموعططة من األجهزة 
ومناسططططب داخل حقيبة سططططهلة احلمل والنقل  منآيت  حفظها بشططططكل  ˓األنشطططططة املنهجية واللمنهجية

لة. أي قطعة بيسطططططر وسطططططهو  إىلحبيث يت  تصطططططنيف مابداخلها بشطططططكل ميكن الوصطططططول  ˓ما أمكن ذلك
 ،تعل  الططذايتوهي تعترب نظططامططا متكططامل لل ˓دي ) تفريططد التعلي (وهي متثططل منطططا من أمنططاط التعلي  الفر 

 ،والسططططططططططلوكية ،ميةوالرتكيز على األهداف التعلي ˓مراعاة الفروق الفردية مع، الرتكيز  يه على املتعل  يت و 
 ملية التعل .  خلل عا و عااًل طً وتطبيق وسططططططائل متنوعة ختار منها الطالب ما يكون نشطططططط ،ختباراتواال
 ( 2016املطوع طط احلقيبة التعليمية ) 
 اخلارطة املفاهيمية 

اهي  لتكون مث تتدرج املف ˓عموميةو القمة  يها للمفاهي  األكثر  وال  ˓وهي رسططططططططططططططوم أطيطية هرمية
وم وترتبط املفاهي  مع بعضها أبسه  وخطوط رابطة توده العلقة بني مفه ˓أكثر حتديدا حنو القاعدة

 (    2012) قطيط اخلارطة املفاهيمية   مستوى. أقلو لذهنية وهي أصار ارطة ا. وعلى غرارها اخلخرآو 
 خارطة مفاهيمية لضمائر الر ع املنفصلة)انظر الشكل(  
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   2005وليد جابر كتااب قيما حتر عنوان ) طرق التدريس العامة ط أطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية ( كتب 

 من هذ  الطرق:  ابعضً  يما يلي 
 متثيل الدور طريقة 

الب حواري متثيلي، ق إىلوذلك بتحويله  ˓يقوم  يها املتعلمون بعرض مودوع الدرس عن طريق التمثيل
 اعدادً إ ا. وقد يكون معدً ميائياإ وأ ،بداعياإدراميا  وأ ،ومربجما ايكون هذا القالب كوميداي هاد  قدو 

 قد يكون تلقائيا.  وأ ،مسبقا
 طريقة سرد القصة 

طريق هذا  وتعوده  على التعل  عن ،القصططططططططططص إىل سططططططططططتماعإلل ةيبتدائاالطفال يف املرحلة األنظرا مليل 
واكتسطططططططططططا   الكثري من املعلومات واخلربات واالجتاهات عن طريق  ،قبل دخوهل  املدرسطططططططططططة سطططططططططططلوباأل

ا امليل لدى يسططططتثمروا مثل هذ نأمعلمي املرحلة االبتدائية ميكن  نإ القصططططص اليت مسعوها من ذويه ، 
ابملعلومات  هذ  املرحلة وتزويده  طفالأوطريقة من طرائق تعلي   سططلوابأ،  يتخذوا من القصططة طفالاأل

ص اليت تتلءم عن طريق هتيئة القصطططط ،ومده  ابالجتاهات السططططلوكية احلميدة ،والتارخية والعلمية ةيالدين
التلميذ. على  انذهأمما يسطططططططاه  يف تثبير مواد التعلي  يف واللاوية.  دراكيةاإل طفالاألمع مسطططططططتوايت 

 ( مناسبني للاة التلميذ.  سلو اأتكون لاة القصة )مفرداهتا( وتراكيبها ) نأ
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 الطريقة القياسية  
املتعلمني  زودياملعل   نأ يأ. مثلةاأل إىلاجلزء، ومن القاعدة  إىليف هذ  الطريقة ينتقل املعل  من الكل 

 يشططططرحمث  ،املودططططوع املراد تدريسططططه وأ ،املفهوم وأ ،القاعدة الكلية للمادة الدراسططططية وأ ،ابلقانون الكلي
. وهي على عكس الطربقة مثلةأاملودططططططططططططططوع املكونة ملضططططططططططططططمونه على شططططططططططططططكل  -جزئيات– مكوًنت

 اعدة. ، مث يت  استنتاج القمثلةاألاليت تقوم على عرض ومناقشة  ،االستقرائية )االستنباطية(
 طريقة التسميع  

قصطططططيدة  وأ، حديث شطططططريف وأ ،حفظ املتعل  ملودطططططوع هدد: آية قرآنية تقانإبوهي طريقة قدمية تع  
 وأخاصطططططططططططة، ميكن االسطططططططططططتفادة منها يف تدريب التلميذ على الفه   مهيةأقطعة نثرية، هلا  وأشطططططططططططعرية، 

 االستظهار والرتديد الشكلي. جلأ. وليس احلفظ من والأاالستيعاب والتحليل والنقد 
 التعلم عن بعد 

بعد  وأ ،هذ  الطريقة تو ر  رصططططططططططططططة تعليمية جامعية جيدة آلالف البالاني الذين حيول دططططططططططططططيق الوقر
 هتا. لدراسة اجلامعية مبختلف مستوايل مواصلته الضيق املادي دون  وأ ،اجلسدية عاقةاإل وأ ،املسا ة

املؤسططسططات التعليمية ) ومنها جامعة املدينة العاملية ( واجهر التحدايت وقامر بتطوير ن العديد من إ
 :لوذلك ابسططططططططططططططتعمال التكنولوجيا اليت أدم العملية التعليمية  ذ  الطريقة مث ،برامج التعلي  عن بعد

 واملواد ،الفيديو شطططططططططططرطةأو  ،والصطططططططططططورة ،والصطططططططططططوت ،والفاكس ،واحلاسطططططططططططوب نرتنراإلتتلف تطبيقات 
 واالتصاالت املباشرة عرب السكايب وغري .  ،لكرتونيةاإلوالبياًنت والرسائل  ،املطبوعة

  .قليديالتعلي  عن بعد ال ختلف كثريا عن التعلي  الت نإ وعند تو ر الوسائل والتقنيات امللئمة 
 طريقة املشروع

ثري تقوم على التفكري يف املشططططططططططططططروعططططات اليت ت ˓طريقططططة حططططديثططططة متطورة مطبقططططة يف الوالايت املتحططططدة
وأهداف املشططططططروع تودططططططع من قبل خرباء. ويف هذ  الطريقة يتضططططططا ر  ˓اهتمامات الطلب الشططططططخصططططططية

لتفاعل بني ا  يتحقق ،خارجهاالنشطططططططططاط الذي يقوم به املتعل  يف املدرسطططططططططة مع النشطططططططططاط الذي يقوم به 
لميذ يتناسططططططططططططططب كل ذلك مع قدرات الت نأ، مع مراعاة تكاملها إىلمما يؤدي  ،املتعل  وبيئته وجمتمعه

 وميوهل . 
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ار املعل  دطططططططططمن خطوات تتضطططططططططمن:  اختي شطططططططططرافإيف هذ  الطريقة يقوم التلميذ بنشطططططططططاط ذايت حتر 
  مرشططططططدا، علامل شططططططرافإاملشططططططروع. كل ذلك حتر  تقوميو املشططططططروع، أطيط املشططططططروع، تنفيذ املشططططططروع، 

 ( 2005) جابر طرق التدريس العامة طط أطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية طط   .ا، ومعززً ومقيًما
 العصف الذهين

تائج ومن مث اسططتخلص الن ،ومناقشططته   ا ˓الطلب حوله رأيحتديد مشططكلة معينة )مودططوع( وأخذ 
 وتدوينها كحصيلة هنائية يف  ه  املشكلة.                                  الطلبو من خلل طرح أسئلة متبادلة بني املعل  

 النموذج
هذ  الطريقة تت  ابسططططتخدام مناذج تعليمية للطلب تسططططهل على الطلب اسططططتيعاب املعلومات و همها 

 .وحفظها مثل منوذج اهليكل العظمي
 التعلم عن طريق الصور

ب الطفل مما يزيد تركيز واسططططططططططتيعا ،راها يف صططططططططططورة مث يكتبهاحيث يقرأ املعلومة وي ،خاصططططططططططة لاطفال 
 ورسوخ املعلومة يف ذهنه.

 اإلنرتنت
ملوادطططططططيع واإلنرتنر يزخر اب ˓املعلومة بسطططططططهولة وشطططططططاف إىل ذ  الطريقة يسطططططططتطيع الطالب أن يصطططططططل  

 ويستطيع املعل  أن يكلف الطلب بتحضري بعض الدروس مسبقا عرب اإلنرتنر. ˓التعليمية
 الفيديو

) مساعدة  .ريا للوقروتو  ،س تسهيل للفه كثري من الدرو   توديهو يستطيع الفيديو أن يساه  بشرح 
 (. 2016طط أساليب وطرق التدريس ط 

 التعليم املصغر
رات وملا ميكن االستفادة منه يف إعداد املدرسني ور ع كفاءاهت  عرب عقد دو   نظرا ألمهية التدريس املصار 

 هذا عرض الباحثة رىت ˓تضيء هل  درو   يف تتلف املهارات اهلامة والضرورية للمعلمني ،سريعة و عالة
 :التفصيل من بشيء املودوع

يف كليات  نيممعلف التدريس املصططار على أنه نشططاط تدرييب ينظمه املشططرف على الطلب ر  عم 
أو املشططططططططططططططرف الرتبوي مع املعلمني املبتطدئني للتطدريطب على مهطارات تعليميطة هطددة. أو ينظمطه  ،الرتبيطة
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املدرب املشطططرف على املشطططاركني يف دورات إعداد املدربني يف تتلف اجاالت. وذلك من خلل إعداد 
ن مسطططتة  إىلمن أربعة  قليل   يهطلب الوعدد  ˓دقائق( 10 - 5وقته قصطططري ) ˓درس مصطططار تقدميو 

 10-8ة )الدرس جبلسطططططططططططططططة تاذية راجع تباعامث  ˓الزملء الذين يتناوبون أتدية دور الطلب احلقيقيني
مللحظات وذلك من خلل ا ˓الثقةو يقدمها املشطططرف وبقية املشطططاركني يف بيئة يسطططودها الدع   ˓دقائق(

     ( ب ت ) العامري طط التدريس املصار طط هادرة ططط  .الطلبو اليت سجلها املشرف 
 املعلمني( إعدادو )التعلي  املصطططططططططار  بعنوانيف مقال  1974عبدهللا عبد الدامي سطططططططططنة  وقد قام 

بذكر أه  املهارات التعليمية كما حددها املسطططططططؤولون عن قسططططططط  إعداد املعلمني يف جامعة )سطططططططتانفورد( 
 نذكر منها:
 املثريات واملنبهات.تنويع  -1
 يتكل  وكيف. ومىت ،تقدير مىت يصمر وكيف -2
وردود  ˓ومراقبة  همه  واسططططططططططططططتيعا   ˓تعزيز بواعث الطلب ومشطططططططططططططططاركته  يف الدرس -3

  عله .
 لة ومتعلقاهتا وإتقان طرحها طرحا متسلسل.لاملسالربط بني  -4
 معر ة طرح األسئلة املناسبة يف اللحظة املناسبة. -5
قنيات وتتلف ت استخدام وسائل اإليضاح املناسبة وحسن استخدام الشواهد واألمثلة -6

 التعلي .
 أشطططططططكاهلا الرتبوية مبا يسطططططططاعد على ر ع مسطططططططتوى التقومي مبختلف" مهارة"ة إجراء عملي -7

 )1974  املصار وإعداد املعلمني عبد الدامي طط التعلي) دراسي لدى الطلب ال إحباطه . التحصيل ال
بني الطلب  الفردية هتمام الكبري واجلاد مبلحظة ومعر ة الفروقال: االباحثة وتضطططططططيف -8
 .ومراعاهتا
 املتمايـز  التعليم
 ،قطططا يطططاوث ،جارا يطططا ومتعطططددة تتلفطططة بيئطططات من املطططدرسطططططططططططططططططة إىل وأيتون ينحطططدرون الطلب نإ حيطططث

 بينه   يما ادحةو  اختل ات هناك تكون نأ الطبيعي من  إنه ،(جينيا) ووراثيا ،واجتماعيا ،واقتصاداي
 البشرية النماذج  هذ تدريس املعل  يستطيع  كيف(.  الطلب بني الفردية الفروق)  طططب تسمى ما وهي

  متقاربة تعليمية ترجات إىل  ا ويصل املختلفة
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والطرق  سططططططططططططططططاليططباأل ه أ حططدأالتعلي  املتمططايز هو املخرج، ويعتربونططه  نأعططدد كبري من الرتبويني يرون 
  الشا ية ملعاجلة ظاهرة الفروق الفردية بني الطلب.

 ،فكريمططا مسي ابلتعلي  املتمططايز ليس طريقططة يف التعلي  بططل هو طريقططة يف الت نأالبعض يعترب  نإ
ويف التعاطي مع الناس عموما مبختلف نوعياهت  تسطططططحب نفسطططططها على عمليات التدريس بصطططططيغ تعاي 

د منه يف ي ما هو التعلي  املتمايز  وكيف يكون متمايزا  وكيف نسططططتف .ظاهرة الفروق الفردية كما ذكرًن
 التطبيق العملي  

   ؟ما هو التعليم املتمايز 
: 2017قادرعبدال شطططططرفأعنوان )تطبيق مبادئ التعلي  املتمايز داخل الفصطططططل الدراسطططططي( كتب  حتر

 ىلإتتعططططدد تعريفططططات التعلي  املتمططططايز أو التعلي  القططططائ  على مبططططادئ الفروق الفرديططططة، وأرى أن أقر ططططا 
ن التعلي  أبه ) كارول آن توملينسطططططططططون( الذي ينص على  رأتالبسطططططططططاطة والواقعية ذلك التعريف الذي 

املتمايز هو )اسططططططططتجابة املعل  الحتياجات التعل  املتنوعة للطلب داخل الصططططططططف(. وقد قامر بتعميق 
اة الطبيعة ن )التعلي  املتمايز يقوم على دطططططططرورة مراعأ دطططططططا رأهذا التعريف يف لقاء تلفزيوين هلا حيث 

اخلاصططططة لكل طالب على حد ، مع مراعاة عناصططططر القوة اليت ميتلكها واليت ميكن البناء عليها، وكذلك 
عملية  جنازإاحتياجاته التعليمية اليت ميكن تلبيتها، وذلك  دف حتقيق احلد األقصطططططططططططططى من النجاح يف 

  .التعلي (
لى التعلي  املتمططايز هو ذلططك النمط التعليمي الططذي يقوم ع نأب قططائل: ويف رأيي الكططاتطط ويتططابع

ية مناطأو مراعاة اهتمامات وميول وقدرات   ،يةواالجتماع ،تعل  الطلب، وكذلك اخللفيات النفسطططططططططططططط
عة من طرق التعلي  املتمايز ليس جممو  نأواالقتصططططادية اخلاصططططة   ، وبشططططكل عام ميكن القول  ،والبيئية

   . هو طريقة تفكري حول عملييت التعلي  والتعل مناإدريس، الت
 جيب تطبيق مبادئ التعليم املتمايز؟  ملاذا

 ه ميكن الرد على هذا السؤال ابلنقاط التالية:أنيرى الكاتب  
 طط لزايدة التحصيل األكادميي. 1 
 دارة الصفية.طط لتحسني اإل 2 
 طط لزايدة دا عية الطلب حنو التعل .  3 
 . مكاًنهت إطط لتلبية احتياجات الطلب واالستفادة من  4 
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من وجهة - املهام اليت يروهنا جنازإطط لبناء الثقة ابلنفس لدى الطلب من خلل النجاح يف  5 
 ( 2017) عبد القادر طط تطبيق مبادئ التعلي  املتمايز داخل الفصل الدراسي   .صعبة -نظره 

 آلية تنفيذ التعليم املتمايز 
 :2009هذا العنوان كتب خالد سامل اجلابري  وحتر

 خطوة من خطوات التعلي : يأيت  التمايز يف  نأميكن 
 معر ية هدافأب يكتفي حبيث للطلبة، متمايزة أهدا ا املعل  يضططططططططططططططع أن ميكن: مثال األهداف جمال يف

 مسطططططتوايهت  بحسططططط الفردية للفروق مراعاة هذا ويف آخرين، لدى حتليلية وأبهداف الطلبة، بعض لدى
 . العقلية

 بدراسات يقوموا لنك  الذايت، التعلي  يف مبهام الطلبة بعض املعل  يكلف نأ ميكن: األساليب جمال يف
 عمالأ وأسهل، أبسط أبعمال آخرين يكلف حني يف مشكلت، وحل وحبو  مشاريع وعمل ذاتية،
 .وهكذا.. .مثل يدوية

 آخرين من لبيط حني يف الطلبة، بعض حيققها هدودة مبخرجات يكتفي كلن:  املخرجات جمال يف
 لتحصططططططيلا يف التفاوت حسططططططب األهداف تقدمي سططططططاليبأ يف املعل  وينوع عمقا، أكثر أخرى ترجات
 .والذكاء

 أما خطوات التعلي  املتمايز  هي تنحصر يف:
: لينيالتا عن السطططططططططططططؤالني جابةاإلهاوال  ،حيدد املعل  املهارات والقدرات اخلاصطططططططططططططة بكل طالب .1

 : ماذا حيتاج كل طالب األول: ماذا يعرف كل طالب  والثاين
ى نططه حيططدد معططايري تقومي مططدأاملعل  بططذلططك حيططدد أهططداف الططدرس، وحيططدد املخرجططات املتوقعططة، كمططا  نإ 

 حتقق األهداف. 
 وجيري موعات،جم إىل الطلب ويقس  ،طالب لكل امللئمة التدريس اسرتاتيجيات املعل  ختار .2

 .التنوع هذا تلئ  االسرتاتيجيات جلعل امللئمة التعديلت
التعلي   دافهألتحقيق  -دططمن اجموعة وأ ،سططواء  رداي-حيدد املهام اليت سططيقوم  ا الطالب  .3

 )حبيث تكون املهام متلئمة مع القدرات(. 
 التعليم املتمايز  شكالأ

 متعددة منها: شكاالأيتخذ التعلي  املتمايز 
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يتعططططاطى املعل  مع الطلب و قططططا  أنالتططططدريس و ق نظريططططة الططططذكططططاءات املتعططططددة: يعين  -1 
 اللاة، وذاك يف ،الرايدطططططططططططياتهذا الطالب ذكي يف مادة  .الطلبالختلف الذكاءات اليت يتمتع  ا 

 ... اخل.املوسيقى وأواآلخر يف الرايدة 
مسعي،  :إىلض العلمططاء املتعلمني )الطلب(: حيططث يصططططططططططططططنفه  بع منططاطأالتططدريس و ق  -2 

وبصطططري، وحركي، ومنه  من يضطططيف احلسطططي، حيث يتلقى الطالب تعليما يتناسطططب مع النمط اخلاص 
 به.  

 الطلبطططة اتاهتمطططامططط و ق وتوزيعهطططا املهطططام تنظي  املعل  يراعي أن شططططططططططططططرط: التعطططاوين التعلي  -3
  ( 2009املتمايز ) اجلابري آلية تنفيذ التعلي   . املفضلة ومتثيلهت  وقدراهت 
 بني التعليم التقليدي والتعليم املتمايز  الفرق

 :بعنوان 21/10/2017األردنية بتاريخ  يأالر منصطططططططور احلطاب مقاال نشطططططططر يف جريدة  مينةأ كتبر 
 )التعلي  املتمطططايز يراعي الفروق الفرديطططة( أوردت  يطططه الفرق بني التعلي  التقليطططدي والتعلي  املتمطططايز على

 النحو التايل:
 ويكلف الطلبة بنشططططططططططططاط واحد ليحققوا املخرجات ،يف التعلي  العادي يقدم املعل  هد ا واحدا

املهمة يعمل على تقدمي الدرس نفسططططططه للجميع و  نهإ يراعي الفروق الفردية  نأاملعل   رادأ ذاإو نفسططططططها، 
لطلبة. ألهن  ال ا مكانياتإو نفسططططها، ولكنه يقبل منه  ترجات تتلفة،  في هذ  احلالة يراعي قدرات 

النتائج أو املخرجات نفسططططها بسططططبب تفاوت قدراهت . أما إذا أراد املعل   إىليسططططتطيعون مجيعا الوصططططول 
) احلطابططططططططططططططططططططططططططططط هااملخرجات نفس إىلتنوعة ليصل لدرس نفسه مع مهام متقدمي تعلي  متمايز  إنه يقدم ا

 ( 2017التعلي  املتمايز يراعي الفروق الفردية 
 أساليب التدريس

بد من دراسطططة كا ة  ل ˓تطوير هذ  األسطططاليب كيفيةو   حىت ندرس أسطططاليب التدريس ملادة اللاة العربية
عربية واسطططططططططططرتاتيجيات التدريس ملادة اللاة ال ˓طرق ومناهج التدريس ˓وهي أهداف التدريس ˓متعلقاهتا

والطريق األقصر  ˓والتحقيق األ ضل هلذ  األهداف ˓التطبيق األمثل هلذ  الطرق إىلو روعها مبا يوصلنا 
ملصلحة الوصول  رتتضا و للوصول هلذ  االسرتاتيجيات. إن هذ  املتعلقات جمتمعة تتكامل مع بعضها 

اليت تراعي  مسطططتخدمني تتلف التكتيكات ˓الطلب يف صطططفو ه  إىلغ إليصطططال احملتوى أل ضطططل الصطططي
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 ˓وعامل الوقر ˓من اإلمكانيات املتاحة ˓وتتلف الظروف احمليطة ابلعملية التعليمية ˓الفروق الفردية
 والظروف املادية واالجتماعية لاالبية الطلب...  ˓وطبيعة املادة التعليمية

ريقة )هي الكيفية اليت يتناول  ا املدرس ط هناأيعرف حسان املعماري  أساليب التدريس على 
التطدريس بصططططططططططططططورة متيز  عن غري  من املعلمني الطذين يسططططططططططططططتخطدمون نفس الطريقطة. مثطال: املعل  )س( 

 ومع ذلك جند  روقا دالة يف ˓)ص( يسطططططططططططتخدم طريقة احملادطططططططططططرة املعل و  ،يسطططططططططططتخدم طريقة احملادطططططططططططرة
سططلوب الذي األ إىلتوايت حتصططيل تلميذ كل منهما. وهذا يعين أن تلك الفروق ميكن أن تنسططب مسطط

اهتا و على اعتبار أن طرق التدريس هلا خصائصها وخط ˓طريقة التدريس ىلإاتبعه كل منهما وال تنسب 
 ( 2011) املعماري طط اسرتاتيجية التدريس الفعال   .احملددة واملتفق عليها

صططططلح عبد السططططميع يف مودططططوع األسططططاليب: كما تتنوع اسططططرتاتيجيات التدريس وطرق  يقول 
اته واألسطططلوب يرتبط بصطططورة أسطططاسطططية بشطططخصطططية املعل  ومس ˓تتنوع كذلك أسطططاليب التدريس ˓التدريس

. وهلذا  إنه اليوجد أسطططططلوب هدد ميكن أن نفضطططططله على غري  إال بقدر األثر الذي يظهر خصطططططائصطططططهو 
 ى التلميذ. وعلى العموم هناك نوعان أساسيان لاساليب مها: على التحصيل لد

 أساليب التدريس املباشرة:
وهذا  ˓ويربز اسططططتخدام املعل  للسططططلطة داخل الصططططف ˓وأ كار املعل  الذاتية )اخلاصططططة( راءآتتكون من  

 األسلوب يتلءم مع طريقة اإللقاء واحملادرة واملناقشة املقيدة.
 املباشرأسلوب التدريس غري 

مع مشططططططاعره .  التعاطفو وأ كار التلميذ مع إشططططططراكه  يف العملية التعليمية  راءآيتمثل يف امتصططططططاص 
 االطلب ومشطططططططاكله  ويشطططططططجعه  على املشطططططططاركة يف دراسطططططططته راءآو ذا األسطططططططلوب يتعرف املعل  على 

 ( 2012) عبد السميع املعل  وأساليب التدريس  وودع احللول املناسبة هلا. 
إن كطل هطذ  النظرايت والطرق واألسطططططططططططططططاليطب وغريهطا املنوططة مبعطاجلطة العمليطة التعليميطة املتطورة   وأخريا

إال أن  ˓خرآ إىلأو من مكان  ،لاة إىلبشطططططكل مضططططططرد واليت نظراي الختلف تطبيقها العملي من لاة 
عربية من كل اة اللكل لاة ولكل واقع خصططططططططوصططططططططيات البد من مراعاهتا.  لين اللاة العربية وتدريس الل

 ذلك     
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مى )الطفولة املتلخرة( تسطط واليت االبتدائيةنتناول تدريس اللاة العربية و روعها للمرحلة  نأوقبل 
املعلومات اهلامة  وبعض ،وميزاهتا ،نتعرف على هذ  املرحلة: صفاهتا نأال بد لنا   ،بشيء من التفصيل

 ذات العلقة:  
 خصائص املرحلة االبتدائية

 يف مقاال مياناإلمنتدى مدارس  وردأ -خصططططططططططائص مراحل الطفولة املتلخرة ومشططططططططططكلهتا-حتر عنوان 
 :على النحو التايل 1/2011

 اجلسـمـي  النمــو
 يف السنة.  %5بنسبة  هطوليف السنة، ويزداد  %10ططط  يزداد وزن اجلس  بنسبة 

 ططط تبدأ الفروق اجلسمية ابلظهور بني اجلنسني. 
 الدائمة ابلظهور.   سناناألططط  تستمر 
 النمــو االنفعــالـي 

قاطعة، والتنازل عن كامل  خرىأ سططططاليبأليتميز ابالسططططتقرار االنفعايل حيث تقل العدوانية لديه وتتحول 
اجتماعية  علقات بناءو حياًن للنجاة من العقاب، أاليت تاضطططب الوالدين، وقد يلجل للكذب  شطططياءاأل

 به.             خريناآلهاولة جذب اهتمام  وكذلك ردية ومجاعية، 
 النمــو احلــركــي 

النشطططططططاط احلركي، خاصطططططططة اللعب  دايازدو منو العضطططططططلت خاصطططططططة عند الذكور، واالعتماد على النفس، 
 عنفأمن جراء اللعب، وتزداد حركات الذكور بشطططكل  صطططاابتاإل، حيث تكثر حياًنأاملنظ  والعنيف 

  .ًن اإلمن 
 النمــو احلســي 

تزداد لططديططه دقططة  مططاكالتططارخيططة،   حططدا لاالزمن والتتططابع الزمين  معر ططةو ، وزاناأليسططططططططططططططتطيع التمييز بني 
 قرأ كتااب مبستوا .  وأاستمع لقصة  ذاإاملعاين خاصة  مييزو السمع، ويزداد طول البصر، 

 النمــو العقلي 
تبدأ ظاهرة  ماكمدى االنتبا  والقدرة على الرتكيز،   يزدادو قراءة اجلريدة،  يسططططططططططططططتطيعو يزداد منو الذكاء، 

، لطوتنمو لديه بعض املفاهي : الظل ، العدل، الصطططططططططواب، اخل تتشطططططططططكلو التنا س والتفوق بني الزملء. 
اجرد.  ىلإيبططدأ ابالنتقططال و ملوجططه للكبططار، ويلحظ النقططد ا ،خرينينتقططد اآل وكططذلططك.. .احللل واحلرام
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السططططططططططططططمات  وكل ظهور الفروق الفردية يف اجلسطططططططططططططط  واحلركة والذكاء  ما تتميز به هذ  املرحلة ه أومن 
 ( 2011منتدى مدارس اإلميان ططط خصائص مرحلة الطفولة املتلخرة ومشكلهتا ). خرىاألالشخصية 

 هذ  اخلصائص:   إىل 2008ويضيف السبيت 
 النمــو اللغــوي  

ور، ومن تفوقططا من الططذك ثرأك اإلًن  أبن يظهر النمو هططذا ويفيزداد النمو اللاوي يف التطور،  حيططث
التباين  دراكإمظاهر النمو اللاوي يف هذ  املرحلة: ازدايد املفردات اللاوية، زايدة الفه  واالسططططططططتيعاب، 

، والتحد  والتعبريقراءة والكتابة واالسططططططططططططططتماع املهارات اللاوية كال تقانإواالختلف بني الكلمات، 
ر واخليانة، وتزيد قدرته على التعبري اللاوي، ويظه مانةواألمعاين اجردات كالصططططططططططططططدق والكذب  دراكإو 

 ( 2008مرحلة الطفولة املتلخرة ) السبيت ططط  .ديبواألعليه التذوق الفين 
ض املرحلططة االبتططدائيططة، نعرج على بعاخلصططططططططططططططططائص اليت تتعلق ابلنمو يف  علىا تعر نطط نأبعططد و 

يدركها  نألى املعل  واليت جبب ع ،اخلصططططططططائص اليت تتعلق ابلسططططططططلوكيات اهلامة يف حياة الطفل التعليمية
على النحو  2016سططططططططططططططناء الدويكات  وردهتاأوقد  .إجيايبواملؤثر بشططططططططططططططكل  ،لفاعلاحىت يقوم بدور  

 التايل:
 ىلإتعويد الطفل يف هذ  املرحلة على السلوكيات اجليدة،  في هذ  املرحلة يتطلع الطفل  - 1

معر ة كل ما هو جديد، ومن هذ  السططططططططلوكيات اجللوس بشططططططططكل صططططططططحيه يف الصططططططططف، ومحل احلقيبة 
 . ةطاحمليوالبيئة  ،الصف نظا ةو ظهر ، واحملا ظة على النظا ة الشخصية،  يؤذيال بشكل صحيه حىت 

وهي حتتاج  ،ريب عضلت الطفل،  في هذ  املرحلة تنمو العضلت الكبرية والصاريةتد  -2
  خلإ.....ةالتمارين السويدي وأالكرة  لعابأمترينات رايدية لزايدة قوهتا وملمارسة الرايدة: سواء  إىل

 كتابة املقررات والكتب املدرسية لط واده ليستطيع الطلب قراءته و همه.    -3
من اسططتخدام اجسططمات مما يسططاعد  كثارواإل  ،التعليمية يضططاحاإلوسططائل   ضططلأاسططتخدام  -4

 الطفل على ملسها والشعور  ا. 
الطفل من خلل الرحلت املدرسططططططططططططططية الرت يهية والتعليمية،  عندما يرى  إدراكزايدة مدى  -5

 يشعر مبا يرى ويصدقه ويرسخ يف ذهنه.  نهإ عينيه  مأبالواقع  رضأالطفل على 
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على القراءة والكتابة بكل هدوء وصطططططططرب،  هذ  املهارات ليسطططططططر سطططططططهلة  طفالاألتدريب  -6
على  قبلأ مت تعليمه بشططططططططكل سططططططططلي  ذاإيف هذ  املرحلة  نهأعليها ومل ميارسططططططططها، كما  تديععلى طفل مل 

 العلمية يف املستقبل.  قدراته وكذلك، التعل  إىلوازدادت ميوله  ،التعلي  برغبة ومحاس
ات على الرأي والثب ،أدبعلى النقد البناء وتعبريه  عن آرائه  بكل جرأة و  طفالاألطط تعلي   7
 ( 2016) الدويكات خصائص املرحلة اإلبتدائية    .الصحيه

 التطبيقـــات التــربـويـة 
راعاهتا ميف خصططططائص تلميذ املرحلة االبتدائية وكيفية  2014حتر هذا العنوان كتبر مجيلة الشططططهري 

 ما يلي:
 .الطفل ليهاإتكون مودوعات املنهج ملئمة لدرجة النضج العقلي اليت وصل  نأ -1
على حواس الطفل، وذلك عن طريق تشطططططططططططططجيع  وىلاأليعتمد التدريس يف السطططططططططططططنوات  نأ -2

 امللحظة والنشاط احلسي. 
 املوجودة يف البيئة.  شياءاأل وأربط التدريس مبظاهر احلياة -3
مع العل    اسطططططططتالل اهلواايت واملهارات املوجودة عند الطفل لتسطططططططاعد  على تنمية اخليال -4

ة الطفولة التخيل يف مرحل ماأالتخيل يف مرحلة الطفولة املبكرة يبدأ من الواقع وهو خيال جامه،  أن
ني التخيل وبني باملتوسططططة واملتلخرة  هو أيل مرتبط ابلواقع ومقيد بقوانني الطبيعة. وهناك صطططلة وثيقة 

 تياناإل يه هو  سطططططططططططاس األحد كبري،  إىليعتمد على التخيل  بداعياإلألن التفكري  ،واالبتكار بداعاإل
د الطفل ممثلة تظهر يف هذ  املرحلة عن بداعياإلبوادر التفكري  نإ جديدة غري مسطططبوقة. وعليه   كارأب

 يف التفكري التخيلي.
 . شياءاألالعلقات بني  تدريب الطفل على التفكري واكتشاف-5
النشططططططططططططططاط املختلفة، والرتكيز على  وجهأاللاوية، وتوظيف  لعاباألمواصططططططططططططططلة اسططططططططططططططتخدام -6

 ية.                اللاوي والتخفيف من التدريبات النمط بداعاإلالتدريبات االتصالية اليت تنمي القدرة على 
لك متاشيا بقيمة ما يتعلمونه، وذ شعاره إو تعلي  اللاة العربية للتلميذ،  هدافأطططططططططططططططط توديه  7

ائص )الشهري طططططططططططططط خص  .من خربات ليه إما يقدم  أهدافمع رغبته  يف هذ  املرحلة يف السؤال عن 
 ( 2014املراحل العمرية لطلبة املرحلة اإلبتدائية . تطبيقات تربوية 
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 األهداف العامة للتدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية
 على النحو التايل: األهدافهذ   إىل 2010حتر هذا العنوان أشار الدكتور رادي  وزي حنفي 

 ˓االسططططططططططططططتماع ˓الكتابة ˓أن يكتسططططططططططططططب التلميذ مهارات اللاة األسططططططططططططططاسططططططططططططططية )القراءة -1
 والتحد (.
 .دقةو  سرعةو اليومية بفه   األنشطةاستخدام مهارات القراءة والكتابة يف  -2
 لاة القرآن الكرمي واحلضارة العربية. ˓اللاة القومية ˓أن يعتزوا بلاته  العربية -3
 مشططاعره و أن يسططتخدموا اللاة العربية الفصططحى امليسططرة للتواصططل والتعبري عن أ كاره   -4

 وخرباهت .                 
من  والتذوق ،والتفسططططري ،الفه  والتحليلو  ،أن تنمو قدرة التلميذ على التفكري السططططلي  -5

 شطة اللاوية.لان ستخداماالخلل 
 بات.املكت ارتيادو مصادر املعر ة أبنفسه   إىلأن يعتادوا القراءة احلرة ابلرجوع  -6
أن يكتسططططططططبوا مهارات القراءة اجلهرية وحسططططططططن التعبري عما حتمله الكلمات املقروءة من  -7

 مشاعر وأحاسيس.
الاري  إىل ستماعاالأن يكتسبوا مهارات القراءة الصامتة بسرعة ودقة و ه . وأن حيسنوا  -8

 .احلوارو ويراعوا آداب احلديث  ˓ويفهموا مايقال
للاة العربية اب أحاسططيسططه و وعن مشططاعره   ˓أن يعربوا كتابة عن متطلبات احلياة اليومية -9
 .وودوح اخلط ومجاله ˓مراعني سلمة اهلجاء وقواعد اإلملء والرتقي  وصحة األسلوب، الصحيحة

 ،ثه وحطططططدي ،وكتطططططاابهت  ،يف قراءاهت  أن يوظفوا القواعطططططد النحويطططططة توظيفطططططا سططططططططططططططليمطططططا -10
 ( 2010)حنفي طط األهداف العامة لتدريس اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية    واستماعه .

 اسرتاتيجيات تدريس اللغة العربية وفروعها

ريب همود عبد طلق عليهما املأَ  وقد، عامتان تندرج حتتهما متعلقات تدريس اللاة سطططططططططرتاتيجيتاناهناك 
 الكرمي اس  )مداخل تدريس اللاة العربية( ومها: 
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 تدريس الفروع )مدخل الفروع( سرتاتيجيةا -1
ل  روع اللاة تقوم على  صطططططططط سططططططططرتاتيجيةاال إن هذ   ˓ روع متعددة إىلاللاة العربية تنقسطططططططط   نإحيث 
والنحو  ˓وتدريس كل  رع بشططططططططططططططكل منفصطططططططططططططططل عن الفروع األخرى:  تدريس القراءة لوحدها ˓العربية
 واخلط... اإلملءو  الكتابةو وكذلك التعبري  ،لوحد 

 اسرتاتيجية التكامل )مدخل التكامل(   -2
رقة تتلفة. وإن من  روعا مف ليسرو  ،تعترب أن اللاة العربية وحدة مرتابطة متماسكة سرتاتيجيةاالهذ  

التعل    نوهنططا املختلفططة على أهنططا وحططدة متكططاملططة يف إىل  طلبططه اللاططة أن ينظر عل  واجططب املريب حني يم 
 ˓على اسططططتخدام نص كامل تدور حوله كل الدراسططططات اللاوية سططططرتاتيجيةاال. وتقوم هذ  سططططتخداماالو 

يكون  و اخلط... وقد ،واإلملء ،والقواعد النحوية ،والتعبري ، يصططططططططبه هذا النص هو مودططططططططوع القراءة
 أو قصيدة شعرية.  ˓هذا النص قطعة أدبية أو علمية نثرية

 ˓لتكراروتثبير الفه  عن طريق ا ˓إن هذ  الطريقة تسطططططاعد على جتدد نشطططططاط التلميذ اللاوي
 ˓لى  ناليطاى  يها  ن ع وتضططططططططططمن منو اللاة بشططططططططططكل متوازٍ  ˓و يها ربط وثيق بني ألوان الدراسططططططططططات

 ( 2015) عبد الكرمي ططط مراحل تعلي  اللاة العربية  ى  والتسبق  يه مهارة أخر
 األهداف العامة لتدريس القراءة

 هذ  األهداف كما يلي: 2016أمحد محدان أمني  حدد 
ثيلططه ومت داء وأوجودة نطقططه  ˓وعلى سططططططططططططططرعططة القراءة ˓تنميططة قططدرة التلميططذ على القراءة -1

 للمع .
وتكوينه  ˓ومتييز  بني األ كار األساسية والعردية ملا يقرأ ˓اصحيحً  ا همه للمقروء  همً  -2

 األحكام النقدية على مايقرأ.
به يف  نتفاعاالو ونقد   ˓اا صطططططحيحً و همه  همً  ˓تنمية قدرة التلميذ على تتبع مايسطططططمع -3

 احلياة العملية.
تططب مبططا يلئمططه وينفعططه من الك تصططططططططططططططططالاال إىلود عططه  ˓القراءة إىلتنميططة ميططل التلميططذ  -4

 .املطبوعاتو 
والعبارات  ،اجلديدة الرتاكيبو وتنمية حصططططططيلة التلميذ من املفردات  ˓الكسططططططب اللاوي -5

 اجلميلة.
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 تدريب التلميذ على التعبري الصحيه عن مع  مايقرأ. -6
 ،كتبططةابمل نتفططاعاالو  ،املعططاج و  ،ازدايد قططدرة التلميططذ على البحططث واسططططططططططططططتخططدام املراجع -7

 .الفهارسو 
 االتصال بنتاج اجددين من األدابء يف تتلف العصور. -8
)   رقيها.هنضططططططة األمة و يف  دورهاو  ،تعريف التلميذ على بعض الشططططططخصططططططيات التارخية -9

 ( 2016للمرحلة اإلبتدائية أمني ططط األهداف العامة لتدريس القراءة 
 لتدريس القراءة   سرتاتيجيةاالالقواعد  
نلخصططها ابلنقاط  2005العامة للتعلي  مبنطقة القصططي  يف السططعودية  دارةاإللقد قام بشططرحها منتدى  

 التالية: 
  .القراءة الصامتة من قبل الطلب  -1
  كار العامة. تقومي القراءة الصامتة مبناقشة األ -2
 القراءة النموذجية )القدوة( من قبل املعل .   -3
 وىل من قبل التلميذ. القراءة اجلهرية األ  -4
القراءة اجلهريطططة الثطططانيطططة من قبطططل التلميطططذ، يصططططططططططططططححون ويتل ون أخططططاء التلميطططذ   -5
 السابقني.
 وشرح املفردات والعبارات الصعبة.  ، كار الدرسأمناقشة   -6
نطقة ) منتدى اإلدارة العامة للتعلي  مب  للدرس.  كار الرئيسططططيةالتلخيص واسططططتنتاج األ  -7

  ( 2005القصي  يف السعودية ططط طريقة تدريس القراءة ططط 
 *(ختبارياال ˓املنظور ˓)املنقول األهداف العامة لتدريس اإلمالء

 لتدريس اإلملء هي:   لعامةا هدافاألأن  2016أمحد محدان أمني  يرى 
 الطلب للفروق بني احلروف املتشا ة. الكتابة الصحيحة للكلمة وتقوية ملحظة .1
الفروق الدقيقة بني تارج احلروف.تنمية مهارة  ويدرك ˓سططططططططططططططتماعيعتاد الطالب حسططططططططططططططن اال .2

 وصحة اخلط وودوحه. ˓والسرعة يف الكتابة ˓الكتابة
 مااسططططططططططططططتخداويسططططططططططططططتخدمها يف كتابته  ˓وعلمات الرتقي  ˓يعرف القواعد اإلملئية الرئيسططططططططططططططية .3

 صحيحا.
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 ( 2016 األهداف العامة لتدريس  رع اإلملء -) أمني   .وتتسع خرباته ومعار ه ˓ثروته اللاويةتنمو 
 اسرتاتيجية تدريس اإلمالء

اليت  األساليبو رس  االسرتاتيجية الصحيحة للوصول أل ضل الطرق  إىلإن معر ة أنوع اإلملء تقودًن 
خطواهتا  2011وجيه املرسططططططططططي أبو لنب  وقد حدد   ا تتحقق األهداف العامة لتدريس مادة اإلملء.

 على النحو التايل: سرتاتيجيةاال
 قراءة النص قراءة منوذجية )والرتكيز على الكلمات الصعبة(. -1
 دططططوء  همه  جييبون عليها يف ˓مناقشططططة املع  العام أبسططططئلة يلقيها املعل  على التلميذ -2

 للنص اإلملئي.
 على السبورة. تدوينهاو صعبة يف النص هتجئة كلمات مشا ة للمفردات ال -3
 ˓قصططططططططططططراو وحدات مناسططططططططططططبة طوال  إىلإملء النص على التلميذ مع مراعاة تقسططططططططططططيمه  -4

راعاة م مع ˓نتبا واالومراعاة إملء الوحدة مرة واحدة حلمل التلميذ وتعويده  على حسطططططططن اإلصطططططططااء 
حة مع تنبيه التلميذ للطريقة الصططططططططحي ،واسططططططططتخدام علمات الرتقي  ˓ودططططططططوح الصططططططططوت من قبل املعل 

 واجللسة الصحيحة أثناء الكتابة. ،لإلمساك ابلقل 
 قراءة النص للمرة الثالثة لتدارك األخطاء والنقص. -5
شططططرح عبة و يقوم املعل  بتصططططحيه اإلملء وأثناء ذلك مناقشططططة األخطاء والكلمات الصطططط -6

 ( 2011اإلملء ) أبو لنب ططط اسرتاتيجية تدريس  بعض قواعد اإلملء. 
 ططاتره  مث يقوم الطلب بنقلهططا على د ˓*اإلملء املنقول: يقوم املعل  بكتططابططة قطعططة اإلملء على اللوح

 و همها وهتجئة كلماهتا شفواي. بعد قراءهتا
اإلملء املنظور: تعرض القطعة على الطلب لقراءهتا و همها وهجاء بعض كلماهتا. مث حتجب عنه  

 عليه . متلىو 
ميذ ومتابعة  دف تقومي التل، لء االختباري: متلى القطعة على التلميذ بعد  همها دون مسطططططاعدةاإلم

 .تقدمه
 األهداف العامة لتدريس القواعد

 ابلنقاط التالية: 2006هسن علي عطية )الكايف يف تدريس اللاة العربية(  وقد حددها 
 .اللاةو قواعد النحو  إىلمتكني الطالب من دبط ما يلفظ وما يكتب دبطا يستند  -1
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 .اجلملو بقواعد اللاة يف  ه  معاين الرتكيب  ستعانةاالمتكينه من  -2
 .األلفاظو  اجلملو الفروق الدقيقة بني الرتاكيب  إدراكمتكينه من  -3
متكينه من تذوق ما يسططططططططططططمع أو يقرأ من خلل معر ة الضططططططططططططبط الصططططططططططططحيه للكلمات  -4

 .الرتاكيبو 
 هذ  األهداف بنوعني:وعلى العموم  إننا نستطيع أن جنمل 

  أو  مقاصطططططططططد الكلم و ه  مايقرأ أو يكتب إدراك إىلاهلدف النظري: املعر ة النظرية اليت تؤدي
 يسمع أو يتحد  به  هما صحيحا. و ه  القواعد النظرية النحوية وحفظها.

 اهلدف التطبيقي )الوظيفي(: تطبيق القواعد النحوية اليت متر دراسططططططططططططططتها نظراي على الكلم˓ 
ل وكذلك من خل ˓والعبارات اسطططتعماال صطططحيحا ،اجلملو  ،وذلك يتلتى ابسطططتعمال الكلمات

) عطية طططططططططططططططططططططططططططططط األهداف العامة  رة خالية من األخطاء اللاوية. القراءة والكتابة والتحد  بصو 
            ( .  2006لتدريس القواعد 

 ا فهناك اجتاهان لتدريس مادة القواعد مها: أما اسرتاتيجي  
 : يتب  اسرتاتيجية دمج دراسة القواعد النحوية يف درس اللاة )اسرتاتيجية التكامل(.ولاأل

س كل  رع لوحد  مبا يف وتدري ،الفروع وذلك بفصل  روع اللاة العربية اسرتاتيجيةالثاين: يتب  
 ذلك القواعد.

يقية النحوية  اسططططططتنباط األمثلة التطب ˓لكن الباحثة ترى أن النظريتني تكملن بعضططططططهما بعضططططططا
 أثناء الدروس ال ياين عن درورة أن يتضمن الربًنمج الدراسي دروسا خاصة ابلقواعد.

 األهداف العامة لتدريس اخلط
 هي: نقاط ثل  يف 2009خليل البطرخي تتمثل أهداف تدريس اخلط كما ترا  إنعام هلل

ه  ن القارئ من  لبس. إن الودطططوح ميك  الودطططوح: قراءة املكتوب بسطططهولة ويسطططر دون  -1
 ويتوقف الودوح على: املقروء ويرغبه يف قراءته.

 رس  احلروف رمسا صحيحا مع التناسب بينها طوال واتساعا. -
 احملا ظة على مسا ات اثبتة بني الكلمات. -
اتباع أصطططططططول الكتابة السطططططططليمة كمراعاة اتصطططططططال احلروف وانفصطططططططاهلا وموقعها يف بداية  -
 (.2005-منتصفها أو آخرها )العيسوي وموسى  الكلمة أو
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وإن اإلعجاب ابخلط اجلميل  ˓اجلمال: مجال اخلط ينشطططططئ التلميذ على حب اجلمال -2
كذلك  ˓ إلتقانا إىلو اإلبداع  يه يبعث لديه  حب االسططططططططتمرار يف الكتابة. واسططططططططتمرار التمرين يؤدي 

. )عاشططططططور يب مشططططططاعر  و تقدير  للجمال إن مجال اخلط حيقق للفرد  ائدة كبرية بصططططططقل مواهبه وهتذ
2003.) 

تلف وأ ˓حيططث أهنططا تتططلثر ابلتططدريططب املنظ  واملوجططه ˓السططططططططططططططرعططة: وهي إرسطططططططططططططططال اليططد -3
 ˓لصططططحيحةا اجللسطططةو  ،وإمسطططاك القل  ابلطريقة الصطططحيحة ˓وتتوقف على الدا عية ˓ابختلف األعمار

مادي )خاطر واحلوسطططططلمة احلواس  ˓والسطططططيطرة على حركات الذراع واليد واألصطططططابع واالتزان االنفعايل
 ( 2009) البطرخي ططط أهداف تدريس مادة اخلط  (. 1981 خرونآو 

 التعبريو األهداف العامة لتدريس اإلنشاء 

 ابلتايل: 2012وجيه مرسي  وقد خلصها 
 وهاورهت  بلاة عربية سليمة.تعويد الطلب على مواجهة اآلخرين  -1
 اكتشاف امليول األدبية لديه  والعمل على صقلها وتوجيهها. -2
من  عليهرتتب وماي األسططططبابو  يه املقدمات  تضططططهيتدريبه  على التفكري املنظ  الذي  -3

 نتائج وخواتي .
وما  ˓توسطططططططططططططيع أ ق تفكري الطلب وتنمية معار ه  نتيجة مايعاجلونه من مودطططططططططططططوعات -4

 ودراسة األ كار اجلزئية والربط بينها. ˓وإحاطة ˓من تفصيليتطلبه ذلك 
 عند بعض الطلبة. التالب على عامل احلياء )اخلجل( -5
 يف املواقف اليت تطلب ذلك. رجتالاالتنمية القدرة لديه  على  -6
ط أهداف تدر  احلديث واحرتام الرأي اآلخر. تعويد التلميذ على قواعد  -7 ط يس ) أبو لنب ط

   ( 2012واإلنشاء مادة التعبري 
 طرق واسرتاجتيات تعليم التعبري الكتايب:

 همود عبد الكرمي طرق تدريس التعبري الكتايب على النحو التايل:  ًصل
)عمليطات الكتطابطة( وطريقطة تطبيقهطا: وهي تعتمطد على حتليطل العمليطات  سططططططططططططططرتاتيجيطةا .أ

لب حىت مث تعلي  هططذ  العمليططات بكططل دقططة للط ˓اخلرباء عنططد الكتططابططة ابالكتطط  العقليططة اليت يقوم  ططا 
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ضططط  املراحل ت جراءاتإيسطططريوا على هنجها من أجل احلصطططول على منتج كتايب جيد. وهذ  الطريقة هلا 
 التالية:

  .م الطالب  يها بعمل تطط لكتابة املودوع مرحلة ماقبل الكتابة: يقو -
 .ودوع: تكون بكتابة مسودة أولية للميةئاملبدمرحلة الكتابة  -
 إىلبه  كتبه  دف تنقيحه والوصططططططططططول  : يراجع  يها الطالب ماالتعديلو مرحلة املراجعة  -

 أ ضل صورة ممكنة.
  .إعادة كتابة املودوع بصورته النهائية -

 إىللصططططططططططططططف يت  بتقسططططططططططططططي  طلب او اسططططططططططططططرتاتيجية )التعلي  التعاوين( وكيفية تطبيقها:  .ب
 ،وسططططططططططططنيومت ،جمموعات. وكل جمموعة تضططططططططططط  عددا من الطلب املتنوعني يف املسطططططططططططتوايت: متفوقني

مع اجموعة  مث جتت ˓. يكلف كل طالب داخل اجموعة بكتابة جزء معني من مودططططوع التعبريدططططعافو 
يقومون بنقد و  ˓ويبدأون بصطططططططططياغة املسطططططططططودة بطريقة مجاعية ˓كلها ملناقشطططططططططة األ كار اليت قاموا جبمعها
 املودوع املكتوب بطريقة مجاعية أيضا. 

مططططل وتعود الطلب على حت ˓راءهططططذ  الطريقططططة تو ر للمتعلمني  رص املشطططططططططططططططططاركططططة وتبططططادل اآل
 املسؤولية.

اسططططططرتاتيجية )املهارات( وكيفية تطبيقها: تعتمد على التدريس املباشططططططر واملركز واملكثف ملهارات 
بعضطططططططططططها يتصطططططططططططل  ˓جمموعة من املهارات احملددة إىلسطططططططططططي  موقف الكتابة و يها يت  تق ˓التعبري الكتايب

انب التنظيمي وبعضططططها ابجل ˓البلغي وبعضططططها ابجلانب ˓وبعضططططها ابجلانب اللاوي ˓ابجلانب الفكري
 وجانب اإلخراج.

يبدأ املعل  يف تدريب طلبه على كل جانب من هذ  اجلوانب مراعيا زمن احلصطططة واإلمكاًنت 
سططططططططططططططن اختيار ح إىلاملتاحة. مما يتطلب قدرا من الوعي والذكاء واللياقة الرتبوية لدى املعل  للتوصططططططططططططططل 

طل سططططططوف لن الطريقة املناسططططططبة يف املوقف املناسططططططب للمتعلمني املناسططططططبني. وإال  إن اختيار الطريقة اخل
                                                                                                                                                                               ( 2015 عبدالكرمي ططط اسرتاتيجيات تدريس التعبري ططط) ف املرسومة.يف حتقيق األهداينجه معها املعل  

   انشيدواألالعامة لتدريس احملفوظات  هدافاأل
 تدريسها قائل:      هدافأ إىلمث انتقل  ،احملفوظات وليد جابر عرف 
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لى  ه  لتططدريططب التلميططذ ع ،الراقيططة املختططارة من النثر والشططططططططططططططعر دبيططةاألاحملفوظططات هي القطع 
 بطريقة متثل ما حتتويه من انفعاالت وصورة مجيلة.    لقائهاإو معناها 

 تدريس احملفوظات   هدافأ
 :  هدافاألومن هذ   ،خلقيةواألواجلمالية ، اللاوية هدافاألحتقق جمموعة من  هناأوليد جابر  يرى 

 . املع  ومتثيل لقاءاإل وحسن، النطق جودة على التلميذ تدريب -1
 يف لاته  يف هنايوظفو  واليت، اللاوية والرتاكيب املفردات من حسطططططططططططنة بثروة التلميذ متد -2

 . املستقبل
 ويعرف، عهام ويتفاعل  ا يتلثر وجتعله، الر يعة نسطططططططططططططططانيةاإل اثرابآل الطالب تصطططططططططططططططل -3

 (.ولاوي ثقايف ثراءإ هذا ويف) .املختلفة وظرو ه  وعصوره  ،صحا اأ
وجبمال  .كانر شعرا  نإ .وعاطفتهاطططططط  قد تاري التلميذ جبمال موسيقاها ونظمها وصورها  4

تقلل تاريه  بتقليدها والنسج على منواهلا ومن مث االس -ن كانر نثراإ-ورشاقة أسلو ا ومسو معانيها 
      .شكاهلاأ بداعإو  نتاجهاإيف 

 ،السلوك احلميدة مبا حتتويه من حك  ونصائه واجتاهات أخلقية مناطأ إىلططططط توجه التلميذ  5
  .وتاريه  بتمثل هذ  االجتاهات والتوجيهات ،واجتماعية، دينيةوتوجيهات 
ماهلا واإل ادة وتسعفه على استع ،تدريب التلميذ على احلفظ القائ  على الفه  واالنفعال -6

ابالسططططططططتشططططططططهاد  ا واالحتجاج  ا يف مواقف تقتضططططططططي االحتجاج واالسططططططططتشططططططططهاد إلقامة الدليل ، منها
 والربهان. 

 نصوص احملفوظات:  ويراعى يف اختيار
 .وقصرها طوهلا ويف، لاته  وملستوى ،التلميذ إدراك ملستوى ملئمة تكون نأ -
 يف تتنوعو  -شطططططططططططريف نبوي حديث أو كرمية  قرآنية آايت أو وشطططططططططططعرا نثرا- إشطططططططططططكاهلا يف  تتنوع نإ -

 . بينه  يةالفرد الفروق مبراعاة الدائ  االهتمام مع. املتعلمني ورغبات مليول و قا مودوعاهتا
 ،احلقائق ضعر  جمرد عن تبتعد نأو  ،وحيركه املتعل  خيال يثري ما وصططططططططططططططورها معانيها تتضططططططططططططططمن نأ -

 ( 2003) جابر ططط أهداف تدريس احملفوظات  .  املباشرين واإلرشاد والوعظ
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 سرتاتيجية تدريس احملفوظات  ا
ال أتلف كثريا عن مادة القراءة سطوى: ابإلسطهاب بشطرحها أكثر من مواد القراءة إلبراز تتلف الصطور 

 اجلميلة أبسلوب ال خلو من العاطفة حسب ما يتطلبه مودوع النص. 
 اووزهن القصطططططيدة مودطططططوع كان  إذا خاصطططططة ،ملحنا قرئ إذا الشطططططعر تدريس يكون ما جنهأو  أ ضطططططل -

 . ذلك على يساعدان
 ممطططا يطططدج كطططلشططططططططططططططب منهطططا التلميطططذ يتمكن حىت عطططديطططدة مرات للنص اجلهريطططة القراءة على الرتكيز -

 .غيبا حفظها حىت قراءهتا ترديد على يساعده 
 الدراسات السابقة 

يع عدها ابحثون تشططططمل موادططططأسططططتقوم الباحثة بدراسططططة وتسططططجيل عدد من  الدراسططططات والبحو  اليت 
الفروق  ثراء  مبودططططوعات تبحث يف مراعاةإو  ،بحثالفروق العها يف خدمة مودططططوع تتلفة تصططططب مجي

 ،وع الذكاءخرى تبحث يف مودأودراسات ، مهية هذ  املراعاة وكيفيتهاأالفردية بني الطلب من حيث 
الباحثة  وقد قامر سططططاليب التدريس.أالتعلي  والتحصططططيل الدراسططططي و وعدد من الدراسططططات تبحث يف 

 :ثلثة هاور إىلبتقسي  هذ  الدراسات 
 :فردية يف الذكاء من دراسات تتناول الفروق ال يتللفو  :احملور األول
 وىلالدراسة األ
 دور املعل  يف مراعاة الفروق الفردية لدى طلبته يف دوء بعض املتاريات.، 2006زايد بركات 

هد ر الدراسططططططة إىل حتديد دور املعل  يف مراعاة الفروق الفردية لدى طلبته يف دططططططوء بعض املتاريات،       
قد خلصطططططططططر الدراسطططططططططة بعد حتليل البياًنت القائمة على تطبيق اسطططططططططتبيان لقياس دور املعل  يف مراعاة و 

لتسطططاوي بني الذكور موزعني اب ،معل  ومعلمة 200الفروق الفردية لدى الطلب على عينة مكونة من 
 النتائج التالية: إىلواإلًن  يف مدينة طولكرم يف  لسطني 

  وكبري يف مراعاة الفروق الفردية لدى الطلب.  إجيايبأن للمعل  دور 
  ى درجات املعلمني يف مراعاهت  للفروق الفردية بني طل   تعز  حصططططططططططائيا بنيإوجود  روق دالة

 تجارية.و املواد ال ˓ختصاص: احلاسوبذوي االوذلك ملصلحة املعلمني من  ˓ملتاري التخصص
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  عططدم وجود  روق جوهريططة بني درجططات املعلمني يف مراعططاهت  للفروق الفرديططة بني طل   تعزى
ططططط دور   ت طططططططططط)بركا سنوات اخلربة.  ˓عدد الدورات ˓املؤهل العلمي ˓ألي من املتاريات: اجلنس

 ( 2006الفروق الفردية لدى طلبه يف دوء بعض املتاريات مراعاة املعل  يف 
 نيةالدراسة الثا

 )الفروق الفردية بني الطلب يف التعل ( ،2010أمساء النهراوي 
يف حتقيق  ابلتايلو  ،التعلي و ترى كاتبة املقال أن هناك سططططططططططططططبعة عوامل تؤثر يف  اعلية عملية التعل  

 األهداف التعليمية. هذ  العوامل هي:
  .خصائص املتعل : مستوى قدراته العقلية واحلركية وغريها .1
 خلإوقيمه..... ،وذكاء  ،خصائص املعل : كفاءته .2
 .أ ضل أشكال التفاعل بينهما إىلوالوصول  ،سلوك املعل  واملتعل  .3
 .الصفات الطبيعية للمدرسة بتو ري تتلف التجهيزات والوسائل التعليمية الضرورية .4
 .املادة الدراسية .5
واالنتماءات  ركيةواحل ،اجموعة )املتعلمني(: مبا  يها من اختل ات يف القدرات العقلية صططفات .6

 .طبقات اجتماعية واقتصادية تتلفة إىل
)  األصططططططدقاء. ˓جلريانا ˓الشططططططارع ˓البير ˓القوى اخلارجية اليت تؤثر يف  اعلية التعل  مثل البيئة .7

 ( 2010التعلي   النهراوي الفروق الفردية بني الطلب وأثرها يف
 ثالثةالدراسة ال

   .مفهومها وكيفية مراعاهتا -الفروق الفردية- 1432عبد العظي  سامل  محدأ
 اكتشاف الفروق الفردية ملخصة  يما يلي:  مهيةأ إىلبعد املقدمة تطرق الكاتب 

تستال  نأالتنشئة والرتبية:  الرتبية السليمة تعترب كل  رد غاية ووسيلة يف حد ذاته، جيب  مهيةأ
 مواهبه لتحقيق مبدأ التكامل والتضامن يف اجتمع. 

دون  مالعاألمن  نواعألكل  رد حيمل اسططططططططططططططتعدادات   نإاملهين والوظيفي:  عداداإليف  مهيتهاأ
من العمل، والكفاءات يتم  بعضططططططططها بعضططططططططا، واكتشططططططططاف  تتلفة نواعاأغريها، وحياة البشططططططططر تتطلب 

ع ذاك يسطططططططططططاعد على ودططططططططططط وأ ،املواهب والكفاءات اليت متيز الناس بعضطططططططططططه  عن بعض يف هذا اجال
  .املكان املناسب يفاملناسب  نساناإل
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ايل كيفية و ه  سططططططططططططططلوكياهت  وابلت ،خريناآلمعر ة الفروق الفردية تسطططططططططططططططاعد على  ه   نإ خلقية: مهيةأ
 لتعامل معه .  ا

اهبه ومعر ة واسطططططططططتالل مو  ،ذاتية: معر ة الفروق الفردية تسطططططططططاعد الفرد على تفه  نفسطططططططططه مهيةأ
 ة يضمن  ا النجاح.  إجيابياستالهلا بطريقة  إىل.  يسعى مكاًنتهإ

خطططة  يأ عططاليططة يف  كثراأل املعل  هو نإيف التعلي  يقول:  وعن كيفيططة مراعططاة الفروق الفرديططة
 مراأدهطططا معلمني يؤمنون ابلفروق الفرديطططة ويعتربون وجو  إىلتعطططاي الفروق الفرديطططة، هلطططذا  نحن حبطططاجطططة 

طبيعيا بني الطلب. وابلتايل  إن مراعاهتا بكل السبل املتاحة تعترب درورة من درورات التعلي  الناجه 
  .ومن هذ  السبل: تنويع طرق التدريس اليت تراعي الفروق

 والتعليق عليها.   مثلةأ عطاءإل رص للطلب  عطاءأمع  مثلةاألالتدريس ويف  ساليبأالتنويع يف 
 خرآلر السبورة من وق إىلو التنويع احلركي: حركة املعل  داخل الصف بني صفوف الطلب 

  . دوء
التعليمية  العوامل اليت تزيد من  اعلية العملية ه أالتفاعل داخل الصف يعترب  نإالتفاعل:  دارةإ

  .املعل  شرافإ وطالب حتر بلطابني  وأ ذيالتلم حدأو بني املعل   حياًنأ وأ ،سواء بني املعل  والتلميذ
ك  يعرف املعل  مىت يصطططططططمر و  نأالصطططططططمر للحظة يعيد شطططططططد انتبا  التلميذ، على  حياًنأالصطططططططمر: 

 الشرح.   وأيصمر وكيف يعاود احلديث 
 .وذلك ابلتنسيق بني حاسيت السمع والبصر :التنويع يف استخدام احلواس

يكون  وراي يزيد  نأالذي جيب  جيايبالتعزيز: خاصة يف استخدام الثواب والعقاب،  التعزيز اإل
بق على ونفس املنطق ينط ،الطلبمن احتمال تكرار السطططططططلوك اجليد لدى الطالب املثاب ولدى بقية 

يب على املقررات الدراسطططططططططططية وجت إىل دطططططططططططا ةإمناهج تراعي الفروق الفردية بني الطلب  بناءو  .العقاب
تسطططططططططططططاؤالت: هذا الطالب كيف يفكر  كيف يسطططططططططططططلك  كيف وماذا يتعل   القي  واملثل والعادات اليت 

 يكتسبها    نأجيب 
 من الضروري ملحظة ما يلي:  نهأولتحقيق النتائج املرجوة يرى الكاتب 

صطططحيحة ال جابةاإلوليسطططمع  ،تلمهاخلاطئة ال  جابةاإلمجيع الطلب يف الصطططف، وعند  اشطططراك .1
 ثناءأالصطططعب. مع ر ع الصطططوت  إىلمن السطططهل  سطططئلةاألمع التدرج يف طرح  ،زملء  حدأمن 

 .مسموعالشرح بشكل 
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دطططعف ) مع مراعاة الفروق الصطططحية .كتابيا  وأتعزيز الطلب الضطططعاف ابسطططتمرار سطططواء لفظيا  .2
 ( .نظر..

 . ماميةاألالصفوف  إىلداخل الصف بنقل الطالب الضعيف  طلبلا ماكنأحتريك  .3
  .( ...كثر من لونأتوديه الكتابة على السبورة )تكبري اخلط، استخدام  .4
  .استخدام سجل متابعة الطلب ابستمرار داخل الفصل .5
وبطيء  .نشطططططططططططططاطات تتحدى قدراته حىت يسطططططططططططططتمر يف تفوقه إىلالطالب الذكي املتفوق حيتاج  .6

الشططططططططديد  حراجإلل تعامل ال يعردططططططططه إىلأتن ور ق يف التعلي . واخلجول حيتاج  إىلالتعل  حيتاج 
 ( 2011) سامل الفروق الفردية طط مفهومها وكيفية مراعاهتا طط   .زملء  مامأ

 رابعةالدراسة ال
   .الفروق الفردية والذكاء املتعدد-1992دانيال  اسكو  

عن  للتعلي  تطبق على مجيع املتعلمني باض النظر سطططططططاسطططططططيةاألاملبادئ  نأيقول الكاتب: رغ  
ميذ التل نأ الإجنسططططططططططططططه ،  وأ ،مسططططططططططططططتواه  االجتماعي وأ ،و العرقيةأ ،الدينية وأ ،انتماءاهت  القومية

لف اجاالت. وتعود ويف قدراهت  الفردية يف تت ،ويف سططططططططططططططرعة التعل  لديه  ،ختلفون يف رغباهت  للتعل 
لى هذ  الدراسططططططططططططططة ع عدادإببيئية. من هنا  قد قام الباحث  خرىأو وراثية  سططططططططططططططبابألهذ  الفروقات 

 ساسيني: أمبدأين 
 علقة البيئة والوراثة ابلفروق الفردية.  هوو : مودوعي ولاأل

لعوامل الذاتية اخلاصططططططططططة املتعلقة ابلشططططططططططخص نفسططططططططططه ومواصططططططططططفاته الثاين: ذايت وهو ما يتعلق اب
  .الشخصية

ه  وتفسري و  ،لواقعه نساناإللرؤية  ساسيةاألتشكل املصادر  سساألهذ   نأويعترب الكاتب 
 .ما حوله

حتدثر املقالة عن ثل  جتارب عملية معتمدة الذكاء املتعدد: أوهلا يف مدرسطططة ) كي اإلبتدائية يف 
شطططارت أوم(. وقد مشطططروع )سطططبيكرت  الثالثةو مشطططروع )آرت بروبل يف بنسطططلفانيا(   الثانيةو ولس( اندايًن ب

  عن النتائج التالية: سفرتأجتار    نأ إىلاملشاركني يف هذا املشروع  املعلمني تقارير
 حتفيز الطلب وزايدة الدا عية لديه  ومحاسته  للدراسة.  .1
  .(على الطلب الضعفاء الذين يقعون يف دائرة )خطر الفشل الدراسي املموسً  احصل تقدمً  .2
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قوة الطالب يف جمال معني قد تسطططططططاعد مسطططططططاعدة  نأنتيجة مهمة جدا وهي  إىلوقد خلصطططططططوا  .3
)  اسكوطططططططططط .1990جاردنر وكريتشفلي عام  كد أوهو ما  ،يف جمال آخر داء أ عالة يف تقوية 

   ( 1992ططط ورقة مقدمة ملؤمتر تربوي يف كنتاكي الفروق الفردية والذكاءات التعددة 
 امسةاسة اخلالدر 

  .2015الفروق الفردية وآاثرها يف عملية التعلي  وتطبيقاهتا ، براهي  عبد احلميد همدإعبد احلميد 
 اقفمو ون ويك ،التعل  هو نشطططططططططططاط ذايت يقوم به املتعل  ليحصطططططططططططل على اسطططططططططططتجاابت نأيرى الكاتب 

 نأ نسططاناإلسططتطيع ال ي نهأجيابه كل ما يعرتدططه من مشططاكل يف احلياة. وطبيعي  نأيسططتطيع بواسطططتها 
 نأذلك، وهناك  رق بني  إىل رشطططططاد إلذلك كان ال بد من  ،الطرق دوما حسطططططنأ إىليتوصطططططل بنفسطططططه 

حتر  هتيل له  رص احلصططططططططططول عليها بنفسططططططططططه نأوبني   تقدم هذ  اخلربات للمتعل  جاهزة هينة سططططططططططهلة
 املعل  ومساعدته.  شرافإ

احملطططاور  ه أمراعطططاة الفروق الفرديطططة هي من  نإو عمليطططة التعلي  هي هور عل  النفس الرتبوي،  نإ
   سرةاأليف العملية التعليمية،  كيف نتعاطى مع هذ  الفروق يف املدرسة ويف  ساسيةاأل

 شططططططططططططادر واإلالنصططططططططططططه  ميتقدوالعمل على  ،والداألللفروق الفردية بني  سططططططططططططرةاألدططططططططططططرورة مراعاة  .1
مي مع تشططططططجيع االبن املتلخر دراسططططططيا وحتفيز  وعدم مطالبته بتقد واملسططططططاعدة يف اأاذ القرارات.

 مستوايت تفوق قدراته. 
راته وقد مكاًنتهإمسططططططططططططططاعدة االبن املتلخر دراسططططططططططططططيا على امناء مفهوم واقعي عن الذات ملعر ة  .2

تلئ  واقعية ومعقولة ت هدافأودططططططططع وذلك ليتمكن من  ،الفعلية ونقاط القوة والضططططططططعف لديه
 مع قدراته وميكن حتقيقها. 

لزج    يف وجتنططططب ا ،التخلي عن طرق تعلي  القطيع، ومراعططططاة الفروق الفرديططططة بني التلميططططذ .3
قد ال يرتتب عليها سططططوى الشططططعور ابلعجز واليلس والدونية  ،منا سططططات ومقارًنت غري متكا ئة

   .حباطواإل
ية ًندططططططجة تتفق مع الصططططططورة العلم خلقيةأو  ،واجتماعية ،قي  دينيةدططططططرورة اكسططططططاب التلميذ  .4

 للعامل الذهيب الذي يتناسب مع مستواه  العقلي والفكري.  
  .ق للتلميذالتوا  عادةإألمهيتها يف  صلحيةواإل رشاديةاإلاالهتمام الشديد ابستخدام الربامج  .5
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خر والتعرف الرأي وتقبل الرأي اآل بداءإو  ،ةجيابيتدريب التلميذ على املناقشطططططططططططة واملنا سطططططططططططة اإل .6
 .  نفسه أبعلى ميوهل  واجتاهاهت . وحثه  على االستقللية واأاذ القرارات 

) همد طططططططططططططططططط الفروق الفردية  اللمنهجية. نشطةاألالرتوحيية، وتتلف  نشطةاألاالهتمام مبمارسة  .7
  ( 2015وآاثرها يف عملية التعلي  وتطبيقاهتا 

 سادسةالدراسة ال
 ( 2007الفروق الفردية يف الذكاء ) -مسية النجاشي 

 ،ًنقشططر الكاتبة مسية النجاشططي مودططوع الفروق الفردية من خلل مناقشططتها للذكاء نفسططه: تعريفه
ذلك  إىل ذكاء ومايف  ال البيئةو الوراثة  دورو  ،والفروق الفردية ˓ثبوت نسططططبة الذكاء عند البشططططر ˓قياسططططه

  لىعألاالوراثة  هي اليت حتدد السطططططقف  نأ إىل شطططططارتأوقد  ˓من موادطططططيع تتعلق  ذ  املسطططططائل وغريها
 إىلمث انتقلر  .مهاهلاإ وأالبيئة  تلعب الدور الفاعل يف اسطططططتالل طاقات الفرد  ماأللقدرات )الذكاء(، 

 ذكر بعض العوامل البيئية املؤثرة يف الذكاء على النحو التايل: 
 .  العقلية القدرات على سلبا يؤثر الوالدة عند كسجنياأل نقص: الكيماوايت -
. العقلية اتالعملي وينشططططططط املخ على اإجيابي يؤثر معتدلة بكميات( قهوة شططططططاي،) املنبهات شططططططرب -

 . العقلية العمليات على جسيمة درارأ له املخدرات تعاطي بينما
 يف الدماغ ال يعوض، وسططططططططططوء التاذية يف عفدطططططططططط ىلإسططططططططططوء التاذية للجنني يؤدي  نأالاذاء واملرض: 

 عقلية. مراضأ إىلقد يؤدي  وىلاألالسنوات 
 . والدة صاابتإ عن ًنجتة العقلي التخلف حاالت من %10 نإ -
 . الذكاء اختبارات يف غريه  من قلأ تكون جسمية مراضأب املصابني معظ  درجات نإ -
 الوالدين ي تعل ومسطططططططتوى الذكاء بني دال إجيايب ارتباط هناك: االجتماعيو  االقتصطططططططادي املسطططططططتوى -

   .ومهنته 
 .  صحيه والعكس الذكاء مستوى يف تراجعا يسبب العاطفي احلرمان -
 .ليهاإ املنتمي ةاجموع وأ قراناأل ذكاء مبستوى لتصبه تنخفض وأ الذكاء نسبة ترتفع قد: قراناأل -
 الثمانية أنواعها مجيع يف مشطططططرتكتني خاصطططططتني إىل مشطططططرية املتعدد الذكاء نظرية إىل أخريا وتعردطططططر -

 . عليها والتدرب علمهات ميكن أنه والثانية. وتنميتها اكتسا ا وميكن بل  قط وراثية ليسر أهنا: مها
 ( 2007) النجاشي ططط الفروق الفردية يف الذكاء 
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 سابعةالدراسة ال
 .2008-2007 ˓حبث مفصل عن الفروق الفردية ˓الفروق الفردية، علي موسى 

العمر  ˓الفروق الفرديططة مث العوامططل املؤثرة  يهططا: الوراثططة أنواعو تعريف  إىلبعططد املقططدمططة ينتقططل البططاحططث 
 .املعريفو واملستوى العقلي  ˓جتماعيةواالالبيئة العائلية  ˓اجلنس ˓الزمين

لفصططططططططططططططول( وحتر عنوان )توزيع الطلب يف ا ˓ويف ابب تطبيقات تربوية هامة للفروق الفردية
تصطططططنيف الطلب  إىليقول الباحث: إنه ابلرغ  من حقيقة الفروق الفردية  إن املدرسطططططة التقليدية تلجل 

 يف الصفوف تبعا ملا يلي: 
 والكتابة راءةلقا تعل  ليبدأ األسطططاسطططية ابملدرسطططة الطفل يلتحق سطططنوات سطططر عمر  في: الزمين العمر- 

 العمر اريمت على عتماداال إن)  .وهكذا الثاين الصطططططف إىل ينتقل سطططططنوات سطططططبع عمر ويف ˓واحلسطططططاب
 وميوال قليةع قدرات عمر لكل أبن التسططططططططططططططلي  على ينبين صططططططططططططططفوف يف الطلب تصططططططططططططططنيف يف الزمين

 رقط خلل من تنميتها ميكن األداء أو املفاهي  من معينة أنواعا عمر لكل وأن ˓معينة وخصطططططططططططططططائص
 عمر يف أ رادا دجن  قد ˓العمر نفس من األ راد بني الفردية للفروق جتاهل ذلك ويف ˓مناسططططططططططبة تدريس
 وابلتايل .العمر هذا عن متلخرة والكتابة القراءة تعل  يف للشطططططططروع اسطططططططتعداداهت  تكون سطططططططنوات سطططططططر

 (.260ص 1414 الرمياوي) .استعداداهت  أ راد مع التعل  هذا مثل يف يقحمون
. والضطططططططعفاء ˓وناملتوسطططططططط ˓املتفوقون: التحصطططططططيل يف التشطططططططابه معيار يتبع املدارس من خراآل البعض- 

 ملعيارا هذا أن رغ  أنه الباحث ويرى. واحد صططف يف الفئات هذ  من واحدة كل  طلب جيمع حيث
  تنهي أن مبع  لسططرعةا بنفس املسططتوايت مجيع تسططري أن يفرتض أنه الإ السططابق املعياربقليل عن  أ ضططل

 .الدراسية السنة هناية يف الدراسي املقرر  ئة كل
 لنضططططططجا حيث من متجانسططططططة جمموعة يضطططططط  صططططططف  كل: العقلي املسططططططتوى معيار هو الثالث النوع- 

 هذا أن الإ. قليالع نضططجه مبسططتوى ترتبط الدراسططي التحصططيل على الفرد قدرة أن من انطلقا ،العقلي
 .السابق املعيار مشكلة بنفس يصطدم املعيار

دمان مبشطططكلة املعدل الدراسطططي املرتفع للطالب اليعين أن مسطططتوى حتصطططيله طاملعيارين يصطططوكل 
مرتفع بنفس النسطططططططططططططبة يف كل املواد الدراسطططططططططططططية. وابملثل  إن الطالب الذي قدراته العقلية مرتفعة التعين 

 خادعا. لواحدوابلتايل يكون التشابه يف الصف ا ˓أن قدراته الفرعية مرتفعة وبنفس النسبةابلضرورة 
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 ˓الدراسططططططططي مسططططططططتوى التحصططططططططيل ˓من خلل ماتقدم  إن املعايري الثلثة لتوزيع التلميذ: العمر الزمينو 
مل تكن  اعلة يف مواجهة الفروق الفردية. وملواجهة هذ  املشكلة راحر بعض  ˓مستوى النضج العقلي

سطها أو عدم النظر عن جتانجتا  الذي يركز على الفرد داخل اجلماعة الكبرية بصطرف املدارس أتخذ ابال
جتا  عرف هذا االويم  ˓يعل  كيف يكتسططب املعر ة بنفسططه ˓ الطالب هو هور العملية التعليمية ˓جتانسططها

 س  )التعل  الذايت أو تفريد التعل (.اب
حتططديططد )مسططططططططططططططططارات( للطلبططة ذوي معططدالت  إىلمن املططدارس  قططد جلططلت  خراآلأمططا البعض  

لفة عن مسطططططارات تت ˓أو الطلبة ذوي مسطططططتوايت النضطططططج العقلي املرتفعة ˓التحصطططططيل الدراسطططططي املرتفعة
الطلبة ذوي التحصططططيل الدراسططططي أو النضططططج العقلي املنخفض. يف هذ  املسططططارات يراعى مسططططتوى املواد 

) موسطططى الفروق  (.262ص1414-)الرمياوي .املواد الدراسطططية كما تراعى سطططرعة الطلبة يف تعل  هذ 
 ( 2016الفردية 
   ثامنةال الدراسة

 .2017/ 5  ،للطلب الفردية الفروق مع التعامل مهارة، علي همد حسن محدأ
املعل   مهالإاليت ترتتب على  اثراآل إىل يها  شطططططارأدراسطططططة مهمة  محدأ حتر هذا العنوان كتب 

 ملهارة الفروق الفردية بني التلميذ على النحو التايل:
توى العلمي التعليمية مثل ر ع املسطططططططططططططط هدا هألن يسططططططططططططططتطيع حتقيق  :املرجوة هدافاأليف حتقيق 

  ا.  عمليور ع مستوى املؤسسة العلمية اليت  ،للتلميذ
نخفض وسططططططططي ،نزواءاالو  حباطابإلاملتعثرين منه   حسططططططططاسإآاثر  على تقدم الطلب: سططططططططيزداد 

 بينما التلميذ املتفوقون سيبقى مستواه  اثبتا.   ،مستواه  التعليمي اسوأ مما كان
غري  خلصططهإو  هعمل حصططيلة  ،حباط لدى املدرس املخلص املعطاءإلتفاعل املعلمني:  ابلنسططبة

 .هنيارابالكلها هتدد   العملية التعليمية كانأر مما يؤثر سلبا على تفاعله مع التلميذ وابلتايل  إن  ،مردية
 يكون نأ بجيطط معهططا التعططامططل وأن متنوعططة تتلفططة  ئططات إىل تؤدي الفرديططة الفروق نإ وحيططث

 التلميذ من ملختلفةا الفئات مع التعامل لكيفية الدليل يشبه ما ودع الكاتب حاول  قد تتلفة بطرق
 :التايل النحو على

املشططططاغب )املتنمر(  وهو املوصططططوف أبنه كثري املشططططاكل: يفضططططل التعامل معه  دوء شططططديد مع 
ل جيعططل ال ينتقططد  بطط نأ، على املعل  حيططاًنأاسططططططططططططططتخططدام العقططل واملنطق وجتنططب اجلططدال معططه. وجتططاهلططه 
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الطلب ه  الذين ينتقدونه. واملعل  الذكي هو الذي يدرك غرض الطالب من شططططططططططططططابه ليعرف كيف 
يعطيه مسططططططططططططططؤوليات  نأاملعل  ليهت  به، حينئذ على املعل   إنتبا ه،  مثل رمبا كان غردططططططططططططططه لفر يعاجل

 الشاب. سبابأومهام حىت يشبع حاجته تلك. ومن اخلطل الكبري جتاهل 
يطلطططب منطططه، ميكن االعتمطططاد عليطططه  نأ: متعطططاون جطططدا ومبطططادر، بتطوع دون جيطططايبالططططالطططب اإل

أدوارا  عطاء إمسططاعدة اصططدقاء  يف  ه  الدروس، ميكن  وأالدرس  اعتمادا كامل، كلن يقوم بتلخيص
 رئيسية يف تتلف األنشطة. 

اءاته يدع التلميذ يردون على ادع نأ، يفضطططل للمعل  يءشطططالذي يدعي العل  بكل  :املتحذلق
، ياًنحأمبعر ة كل شططيء، ميكن تكليفه مبهام حقيقية كشططرح الدروس، وبعدها التعزيز الفوري املبالغ  يه 

 ة بناءة.  إجيابيحىت يعطيه  رصة للظهور لكن بطرق 
اطعة ن يكثر من مقاطعته ولكن مقأ: كثري الكلم بسططططططططططبب وبدون سططططططططططبب، على املعل  الثراثر

عل  توظيف امل يسططططططتطيعو على مزاجه.  ثياحلدمدروسططططططة، ويضططططططع حدا إلجاابته حىت ال يسططططططرتسططططططل يف 
ا: بقراءة الدروس جهراي، قراءة الدرس املكتوب على السبورة، قراءة اإلعلن عن شيء ما، إجيابيطاقته 
 ... .لسؤال سابق جابةإتكرار 

املعل  مشطططططططاركاته،  وميدح ،سطططططططهلة له لتعزز ثقته بنفسطططططططه سطططططططئلةأيكون التعامل معه بتوجيه  :اخلجول
 ويشجعه تدرجييا ابخلطوات التالية: 

يعزز  مباشطططططططططرة  زميله. مث جابةإله، مث يطلب منه تكرار  وريناجازملء   إىل سطططططططططئلةأاملعل   يوجه .1
 ويطلب من التلميذ تعزيز  ابلتصفيق مثل. 

   .سهلة مث يتبعها بتعزيز مناسب جابتهاإبسيطة تكون  سئلةأله املعل   يوجه .2
 سهلة ووادحة، يتبعها التعزيز املناسب.  جابتهاإقليل لكن  صعبأ سئلةأ توجيه .3
 تزداد  حيحة،  يعزز  زملء صطططططططططمنه املعل  اخلروج من مقعد  ملواجهة زملء  ابإلجابة ال لبيط .4

 ثقته بنفسه. 
 .كامل  درس ىلإ تصل حىت وتتدرج بفقرة تبدأ لزملء ، مواجها ما نص قراءة املعل  منه يطلب .5
 وأزملء   مماأيطلب منه املعل  مناقشططة مودططوع ما )كالتعبري الشططفوي مثل(  خرىأمرحلة  يف .6

 .يف مناظرة شراكهإ
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عدد كبري من الزملء واملسططططططططؤولني كلن يكون يف  مامأخطوة يكلف بقراءة مودططططططططوع مه   خرآ .7
 ندوة، مؤمتر... 

 واسططتالل قدراته من يسططتفيد الذكي واملعل  بتفه ، ويعامله يداهنه بل ،كربايء   املعل  حيرجال  :الند
 الطلب، وتنظي  القيادة مهام مثل كله،  الصطططططف على ابلفائدة تعود اليت املهام ببعض ويكلفه ،جهود 

 ...احملا ل يف زملء  لتمثيل وترشيحه
 خصطططططططططيةالشططططططططط خرباته املعل  يفه . شطططططططططيء يأل يسطططططططططتجيب وال شطططططططططيء، أبي يبايل ال: اجللد مسيك
 جتذبه وهتمه.   اليت نشطةاألو  املودوعات له وختار والعملية،

حيقق   وق غري . ال تنتقد  اكسططبه ابمللطفة والثناء، ال سططيما بعد املواقف اليت نهأ: الذي يشططعر املتكرب
  يها جناحا ملحوظا.  

، ولكن اعط سطططططططططئلته يف احلالأ: الذي يرتبص ابملعل  ويتصطططططططططيد له األخطاء. ال ترد على احملقق
د من ودطططع بلباقي الطلب، وإذا كنر تطئا ابلفعل  اعرتف لطئك. وال  سطططئلتهأنفسطططك وقتا ووجه 

  .احملقق يف موقف يستدعي تصحيحا مبالاا  يه
 اثرةإ لىع العمل. الدراسطي التلخر له يسطبب مما واهلمة، للنشطاط  اقد ًنئ  شطخص: الكسطلن

 من خاصططططة اسططططهمح تثري مبهام وتكليفه آلخر، وقر من حيرز  تقدم يأ على اطلعه خلل من دا عيته
 .كاملسابقات  اجلماعية نشطةاأل خلل

وطرائق  تكرار املعلومة. تسطططتخدم لتفهيمه وسطططائل إىلدطططعيف الفه : الذي يفه  ببطء وحيتاج 
ه الواجبات الكثرية، وال بد من اسطططططتخدام التعل  التعاوين الذي يسطططططاعد  ي إىل دطططططا ةابإلتعلي  متنوعة، 

 ( 2017للطلبمهارة التعامل مع الفروق الفردية  -) علي  الطالب املتفوق زميله بطيء الفه .
 أوجه اإلتفاق واإلختالف بني الدراسة والدراسات السابقة يف احملور األول : 

 ماكمع مجيع الدراسطططططططططططات يف اهلدف وهو اإلهتمام ابلفروق الفردية بني املتعلمني  .   الدراسطططططططططططة اتفقر
 بركات دزاي اسطططةدر  مع(. واتفقر  الوصطططفي املنهج)  املسطططتخدم املنهج يف الدراسطططاالسطططابقة مع اتفقر

 يتوقف مل نهام اهلدف أن يف السابقة. ومتيزت الدراسة عن سائر الدراسات  اإلستبانة أداة استخدام يف
 لتطوير حمقرت  تصطططططططور لودطططططططع امتد وإمنا الطلب بني الفردية الفروق ظاهرة بدراسطططططططة اإلهتمام حد عند

. كما اختلفر عن سطططائر الدراسطططات يف جمتمع الدراسطططة  دطططوءها يف العربية اللاة مادة تدريس أسطططاليب
    حيث أنه تلميذ املرحلة اإلبتدائية يف املدارس العربية يف ماليزاي .
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 الثاين احملور
 التدريس وهي: ساليبأالتعلي  والتحصيل الدراسي و احملور دراسات تعاي  هذايتناول  

 ألوىلالدراسة ا
 (2015التعليم  )تكنولوجيا  -شذى حممد خمتار

ق عدم جتانس الفصطططططول التعليمية مما أدى لظهور الفرو  إىلعردطططططر الباحثة بعض األسطططططباب اليت أدت 
ومع ما يتناسب  ،الفردية...ومن مث تقدمي أساليب وطرق متنوعة يف التعلي  مبا يتناسب مع تقدم العصر

تخططدام اللجوء السطططططططططططططط إىلدت أبططاب اليت سططططططططططططططنططه من األأوهي ترى  مع الفروق الفرديططة بني املتعلمني.
االحتفاظ  ا سهولة احلصول على املعلومة و  إىلدى أ والذي االنفجار املعريف:  التكنولوجيا يف التعلي :

ارس وما عداد كبرية من املدأاحلاجة لفته  إىلدى أ وقداالنفجار السطططكاين:  قل تكلفة.أسطططرع وقر و أب
  .إمكانياتحتتاجه من 

صططططططططططططططول عطدم جتطانس الف إىلن اتسطططططططططططططططاع القطاعطدة الطلبيطة قطاد إالفروق الفرديطة بني املتعلمني: 
 وزايدة ظاهرة الفروق الفردية.  ،التعليمية

 تشويق املتعل  يف التعل : ابستخدام تكنولوجيا سهلة وبسيطة ومشوقة ومثرية.  
املية واخلروج من صباة الع دفر علىيهاأجودة طرق التعلي  ابستخدام التكنولوجيا: هذ  امليزة 

 .طار احمللي الضيقاإل
عليمية عن أمهية تطوير العملية التو  ˓ًنقشططططططططططر الباحثة يف هذ  الدراسططططططططططة تكنولوجيا التعلي  وقد

رب وعلى رأسططها احلاسططوب الذي يضططع العامل بني يديك ع  طريق اسططتخدام تتلف أسططاليب التكنولوجيا
 خرى.  وتتلف وسائل التواصل، وكل التقنيات السمعية والبصرية األ ،نرتنراإل

نه يشطططططرتط يف إواسطططططهاماهتا يف عملية التعلي ،   ،يزات وسطططططائط التكنولوجياوحىت يسطططططتفاد من مم
نواع أو  ال إبملام املعل  مبصادر الوسائطإر ع كفاءة املتعل . ولن يكون ذلك  إىلن تؤدي أهذ  الوسائط 

 ˓تلءم معها. عندئذ يسطططتطيع املعل  أن يلعب دورا ابرزا يف بناء شطططخصطططية الطالب الباحثالتعل  اليت ت
) تتار ططططططططططططططططططططططططططططط  يا. اقه ذاتآتوسيع  إىلاملعلومات و  إىلالذي يستطيع الوصول  ˓املستقل ˓املفكر ˓الناقد

  ( 2015تكنولوجيا التعلي  
 ثانيةالدراسة ال

 .2012 ،اللاةاجتاهات حديثة يف تعلي  ، ًندر مصاروة 
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اري الثقايف وهو عصطططططططر التفجر املعريف والت  ملا كان العصطططططططر الذي حنيا  يه هو عصطططططططر العل  والتكنولوجيا
 ˓ن املعر ةواملكتشطططفات املتعددة يف تتلف ميادي ˓وعصطططر املواصطططلت السطططريعة والنشطططر الثقايف ˓السطططريع

 ˓معذلك ألن اللاة متثل جزءا أسطططاسطططيا يف أي جمت ˓لااهتا إىلونفذ  ˓انعكس ذلك كله على اجتمعات
جيازها  يما إيت ميكن وال ،يف بعض املفاهي  املتعلقة بتعلي  اللاة بشططططكل عام كلمها  الباحثة وسططططتحصططططر

 يلي:
مبفهومها احلديث هي نوع من املللوف يت  اكتسطططططططططططططططا ا كلي عادة أخرى يف حياتنا  ن اللاةأ .1

أهنا جمموعة  اللاة على إىلينظر حبيث  ˓وهذا املفهوم كان سائدا يف مطلع هذا القرن* ˓اليومية
وبقدر  ˓ر غيبظه عن وأن حيفظها األخري ˓على املعل  أن يلقنها للمتعل  تلقينا ˓من احلقائق

 هذا احلفظ يكون متمكنا من اللاة.
هو تدريب ختلف عن تعل  أكثر املودططططططططططططططوعات املدرسططططططططططططططية  :ويقرر )بلياييف( أن تعل  اللاة .2

والهو  ˓والمسللة استيعاب حقائق بعينها ˓ هو ليس قضية اكتساب معلومات معينة ˓األخرى
 بناء معر ة يف املواقف األكادميية أو العمليات الفكرية.

من  ˓ىواللاة يف دطططططططططططوء ذلك تعترب جمموعة من العادات كاريها من العادات السطططططططططططلوكية األخر  .3
ل وقد مح ˓وتعليمها من ًنحية أخرى على هذا األسطططططططططاس ˓املمكن دراسطططططططططة تراكيبها من ًنحية

 العامل )سكنر( لواء هذا االجتا  يف كتابه املشهور )السلوك اللفظي(.
اعدة  إذا كان الطالب يتعل  ق ˓املمارسطة والتكرار:  هي من الدعائ  األسطاسطية الكتسطاب املهارة-أ

 مواقف بل البد من ممارسططططططططططططططتها يف ˓لياآ إنه اليكفي أن حيفظها ويعيدها تكرارا  ˓حنوية معينة
 احلياة بصورة طبيعية.                                                   

 إىلتعلمني وتوجيططه أنظططار امل ˓التوجيططه: يكون ذلططك بتوجيططه املتعل  الكتسطططططططططططططططاب املهططارة اللاويططة-ب
   وتعريفه  أب ضل األساليب لاداء.أخطائه  ونواحي قوهت  ودعفه

         .العشرين(املقصود القرن السابق )القرن -ت
املهارة  كسطططططططططابإيعني على القدوة احلسطططططططططنة: أن يتقن املعلمون مهارة اللاة أثناء أدائه  هلا مما - 

 لدارس اللاة.
 إىلعزيز التعل  و ت إىل هو يؤدي  ،العملية التعليميةالتشططجيع: للتشططجيع دور أسططاسططي يف جناح  -ج

 تقدم ملموس يف اكتساب املهارة.
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والقراءة  ˓سططططططططططططططتماعويتابع الكاتب قائل: وترى الرتبية احلديثة أن املهارات اللاوية تتمثل يف احملادثة واال
متثلن  سططططططططططططططتمططاعيف حني أن القراءة واال ˓وأن احملططادثططة والكتططابططة متثلن اإلرسططططططططططططططططال للمعططاين ˓والكتططابططة

إذ إن  ˓لى معلمي اللاة أن يدربوا املتعلمني على هذ  املهارات يف إطار التكاملسططططططططططططططتقبال. وأن عاال
رض لإلخفاق. ستعداد للقراءة معستماع واالتعلي  الطفل القراءة من غري تدريبه على مهارة احملادثة واال

 )  2012  - 309  ط 307ص اجتاهات جديدة يف تعلي  اللاة   -)مصاروة 
 ثالثةالدراسة ال

 2013، مشكلة دعف التحصيل الدراسي، العويفبندر 
خصططائيني ما كتبه بعض األ إىلاسططتند و  ،مودططوع دططعف التحصططيل الدراسططي اهلام العويف تناول

 الرتبويني حول هذا املودوع قائل: 
أن من أسباب تدين  إىل ،1999هللا  نصرو  ،2000 العناينو ،1999 ... وأشار عدس

 هو: تحصيليلا املدرسي ازاإلجن
 ىلإط الودع الصحي اجلسدي الذي يتلثر بسبب مرض أصاب الطفل وأحلق به أاثرا سلبيه وأدى 1

 .أتخر  أو تدين حتصيله الدراسي
 .ط إحدى الصعوابت اليت قد يعاين منها الطفل يف مراحل حياته األوىل عدم دخوله املدرسة املناسبة2
 هودداطها على االبن لبذل جط قد تكون األسرة السبب املباشر يف دعف التحصيل بسبب 3

 إىلا يؤدي مم ،دون األخذ ابالعتبار قدراته العقلية وميوله الشخصية ،خاصة لر ع مستوى اإلجناز
 .نتيجة عكسية لديه

يث أو تعاين منها وتؤثر على حتصيل الطالب حب ،ط الظروف االجتماعية واملادية اليت متر  ا األسرة4
رسة لكي يساعد أهله لتحسني ودعه  االقتصادي أو يو ر يبدأ ابلتسرب أو التايب عن املد

 .املصروف الذي أيخذ 
 ،وقدراته ، وإعداد ،وشخصيته ،ط وقد يكون املنهاج املتبع والنظام التعليمي واألساليب أو املعل 5

وطريقة تعامله مع الطلب سببا يف تدين حتصيل الطالب  ،واألسلوب التدريسي الذي يستعمله
 .الدراسي

عدم  ىلإوعدم التعامل معها يؤدي  ،املواد التعليمية اليت تدرس يف املدرسة مستواها وصعوبتهاط 6
 .تفاعل الطلب مع املادة واملعل 
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ط الظروف السياسية واألسباب األمنية تلعب دورا يف تدين التحصيل بسبب اخلوف والقلق والتوتر 7
واليت  ،وداع السياسية اليت متر  ا املنطقةالذي مير به الطالب وعدم االستقرار النفسي نتيجة لا

ا حىت يستطيع الطالب إجناز م، التعل  أساسيات من يمعد  الذي و  ،عدم اإلحساس ابألمن إىلتؤدي 
 .يطلب منه أب ضل مستوى ممكن

مام وعدم االهت ،ط وسائل اإلعلم املختلفة اليت تلعب دورا ال يستهان به يف إداعة الوقر8
وسوء  ،ابلتحصيل الدراسي ألنه يقضي الوقر الطويل يف مشاهدة الربامج اليت يتعل  منها العنف

 .وإمهال اجلوانب اهلامة يف حياته ،اخللق واالحنرا ات على أنواعها
ش  يه واحمليط الذي يعي ،واألسرة ،ط انتشار ظاهرة العنف والعقاب البدين واللفظي داخل املدرسة9
 .طالبال

انشااله واالنصراف عن اإلجناز املدرسي  إىلط علقة الطالب مع الطلب اآلخرين اليت تؤدي 10
القائمة و  ،منيكذلك ابلنسبة لعلقته مع املعل  ،ترك املدرسة إىللكوهنا علقة سلبية يف جوهرها  تؤدي 

وأيضا  ،مة أو متقطعةترك املدرسة بصورة دائ إىلوالذي بدورة يؤدي  ،على العنف والقسوة والعقاب
 .علقة املعلمني  يما بينه  إذا كانر سلبية  إن الطلب ه  الذين يد عون الثمن

وجود املربيات غري العربيات والليت بدورهن يؤثرن على ثقا ة ولاة الطفل مما يعكس ذلك  - 11
 .سلبا عليه

ذكر أسططططططططططاليب علج املشططططططططططكلة حبيث تكون هذ  األسططططططططططاليب  اعلة  إىلوقد عمد الكاتب بعذ ذلك 
 ˓ج النفسيأساليب العلو  ˓ومفيدة وشاملة جلميع اجلوانب. ومنها: أساليب العلج العصيب والسلوكي

) العو يططططططططططططططططططططط مشططططططكلة دططططططعف املدرسططططططي. وذكر كذلك دور األسططططططرة اهلام يف هذا العلج. ˓االجتماعي
 ( . 2013التحصيل الدراسي طط

 رابعةاسة الالدر 
األسططططباب والطرق اإلرشططططادية  ˓التلخر الدراسططططي 2012 –منتدى الصططططف الرابع االبتدائي السططططعودي 

 .والعلجية والوقائية
و من نتائج واسططططططتنتاجات الأل إىليف معاجلتها ألسططططططباب التلخر الدراسططططططي توصططططططلر الدراسططططططة 

ن يعانون بل دراستها ملعاجلة الطلب الذي ،إليهاشارة األمهية. منها أسباب لاوية تستحق ليس  قط اإل
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ملا هلا من أتثري على مجيع املواد الدراسطططططية ليس  قط على مادة اللاة  ،من بعض هذ  األسطططططباب اللاوية
 هذ  األسباب على النحو التايل. إىلالعربية. وقد أشارت الدراسة 

 أو دعف يف الذاكرة. ˓األسباب العقلية: اخنفاض يف الذكاء -1
 وعدم تو ر اجلو ،قتصططططططططاديجتماعي واالأسططططططططرية: مثل اخنفاض املسططططططططتوى االأسططططططططباب  -2

 املناسب للدراسة واملذاكرة يف البير.
  والتفاوت يف مسطططططططتواايهت ˓األسطططططططباب املدرسطططططططية: مثل كثا ة عدد الطلب يف الصطططططططف -3

 أو التعامل غري العادل مع التلميذ أحياًن. ˓بعض املدرسني كفاءةعدم  و وأعماره . 
ل أو العاهات مث ˓ومؤثرات جسدية: اإلعاقات اجلسدية مثل السمع أو البصرأسباب  -4

 أو مثريات انفعالية مثل احلياء الشديد أو القلق الدائ . ˓وعيوب الكلم ،صعوبة النطق
 ˓خر العامآ إىلأتجيل الدراسططططة و ˓أسططططباب شططططخصططططية: مثل اإلمهال يف أداء الواجبات -5

     عدم االنتبا  داخل الصف.و 
 وهي نوعان:معاجلات التلخر الدراسي: 

هل التواصططططططططططل مع أو  ˓اإلرشططططططططططاد النفسططططططططططي ˓اخلدمات الصططططططططططحية ˓الوقائية: التوجيه التعليمي -
 والتعاون يف املعاجلات خاصة األسباب األسرية املسؤولة عن أتخر الطالب. ،الطالب

. منتدى الصف بالعلجية: وهي تتمثل يف معاجلة أية حالة مردية تؤثر على حتصيل الطال -
الرابع اإلبتدائي السعودي ططط التلخر الدراسي ، األسباب والطرق اإلرشادية والعلجية والوقائية ططط 

2012 ) 
 أوجه اإلتفاق واإلختلف بني الدراسة والدراسات السابقة يف احملور الثاين : 
 اتفقر الدراسة مع مجيع الدراسات على اتباع املنهج الوصفي يف البحث . 

اإلتفاق ليس  قط على تشطططخيص الداء ومعر ة أسطططباب اخللل ، بل كذلك على كيفية معاجلته  
ن أن يلعب أن استخدام التكنولوجيا يف التعلي  ميكعلى . اإلتفاق  .  اصة يف الدراسة الثالثة والرابعةخ

تططاحطا ، مع ملحظططة أن تو ر هططذ  التكنولوجيططا ليس مالفرديططة بني  الطلبدورا يف التقليططل من الفروق 
يف مناطق واسططعة مثل املناطق الصططحراوية النائية وبعض املناطق الريفية النائية . وتتفق الدراسططة بقوة مع 
دراسطططططططططططططة املصطططططططططططططاروة على أن تدريس اللاة ومهاراهتا إمنا  يتلت ى يف إطار التكامل بني املهارات األربع : 
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، احملادثة ، واإلسططططططتماع .  كما أن الدراسططططططة اختلفر مع هذ  الدراسططططططات يف أن هذ   القراءة ، الكتابة
  الدراسات مل تستخدم أداة الدراسة ) اإلستبانة ( اليت مت تطبيقها خارج املنطقة العربية يف كواال ملبور .

 : ويتللف من دراسات تناولر مودوع الذكطططاء  احملور الثالث
  وىلالدراسة األ

  .11/2009.. بل ذكاءات متعددة .عزيزي املعل  ليس ذكاء واحدا، بائع عبد العاطيحسن ال 
منها  ثةالباح اختارت وقدحتر هذا العنوان كتب الدكتور حسططططططن دراسططططططة قيمة عن الذكاءات املتعددة 

 ول وهو بعنوان:  األ املودوعني اهلامني التاليني:
مؤشرات الكتشاف الذكاءات املتعددة لدى املتعلمني: و يها يتعرف املعل  على املؤشرات اليت 

نظرية  ىلإتسططاعد  على اكتشططاف الذكاءات لدى الطلبة  دف مسططاعدهت  على التعل  الفعال اسططتنادا 
 غاردنر )الذكاءات املتعددة (، و يما يلي تلخيص هلذ  املؤشرات: 

وحب التحد  وقص احلكاايت، وحب  ،الطالب على احلفظ بسططططططططططططططرعةالذكاء اللاوي: قدرة 
 ظهار رصيد لاوي متنام. إالقراءة، و 

تصططنيف و ات، سططباب واملسططبببداء الرغبة يف معر ة العلقات بني األإالرايدططي: -الذكاء املنطقي
 كثر منأقبال على كتب العلوم اإلو القيام ابالسطططططططططططططتدالل والتجريب، و شطططططططططططططياء وودطططططططططططططعها يف  ئات، األ

  غريها. 
 دراكحسطططططاس العايل إباخليال، اإل إىلاملكاين: حب الرسططططط  والتلوين، اجلنوح  -الذكاء البصطططططري

 حيبون الكتب اليت حتتوي على الصور. و اجلهات، 
  هن  مشطططططططططططططوا يف طفولته  مبكرا ومل حيبوا طويل، جتذ أيزاهت  مماحلركي: من  -الذكاء احلسطططططططططططططي

بري عن رجل يف التعيدي واألكثريا ما يسطططططططتخدمون حركات األو  نشططططططططة اجلسطططططططمية،الرايدطططططططة البدنية واأل
 شجار. يفضلون خوض املاامرات كتسلق اجلبال واأل كذلك كاره ،  أ

ملوسطططططيقى حيبون مساع او غاين بسطططططرعة، األالذكاء املوسطططططيقي: ميارسطططططون الاناء والدندنة وحيفظون 
وات احليواًنت صططططططططططططططأوالعزف على آالهتا والتفاعل مع اإليقاع ببعض احلركات، هل  القدرة على تقليد 

  .وغريها
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ممارسططة نشططططة و جناز األإ إىلمييل و صطططدقاء بسطططرعة، أن االجتماعي: حسطططاس ملشطططاعر الاري، يكو   الذكاء 
ني على و سوء تفاه ، ليس بضنأمواقف شجار  ذا شعر بوجودإيسارع يف التدخل و الرايدة اجلماعية، 

 قد يظهر سلوكه صفات الزعي . و يتعلمه،  وأغري  مبا يعر ه 
، يعرف آلخريناراء آراء كثريا ما أتلف عن آالذكاء الذايت: كثري االسططططططططططططتاراق يف التلمل، لديه 

يسططططعى لتحقيق و رادة صططططلبة، نشطططططة الفردية، يتمتع إبيفضططططل األو نقاط القوة والضططططعف يف شططططخصططططيته، 
   .مشاريعه اخلاصة

ة احليواًنت يظهر شططططططططططططططافطا يف تربيطو الطذكطاء الطبيعي: االهتمطام ابلنبطاات واحليواًنت ورعطايتهطا، 
 يعة. تستهويه املطالعة يف كتب الطبو حيب التواجد يف الطبيعة،  كماوتصنيفها يف  ئات،  

 واملودوع الثاين اليت قامر الباحثة ابختيار  هو: 
 وية الذكاءات املتعددة لدى التلميذ   كيف ميكن تق

ية نشطططططططة الكتابالذكاء اللاوي: ابحملادططططططرات، واملناظرات، واملناقشططططططات دططططططمن جمموعات، واأل
 ونشرها ورواية القصص.

عا ا، ألو  لاازالذكاء املنطقي: حل املسططائل الرايدططية مع الشططرح على السططبورة، وحل الرموز واأل
 دوعات.  والعرض املنطقي املتسلسل للمو 

م والشططططرائه  لابلصططططور واخلرائط، والرسططططوم التودططططيحية، واأل ويكوناملكاين:  -الذكاء البصططططري
 واهلياكل. 

شططارات إدام لاة اسططتخو  نشطططة الرتبية الرايدططية، والتمثيل، والصططور احلركية،أ احلركي: -اجلسططمي
  .اليد

اوين، والنوادي التعل  التع ملشروعات اجتمعية، وجلسات العصف الذهين،اب ويهت االجتماعي: 
  .املدرسية

     .وسيقيةوالعزف على اآلالت امل ،مساع املوسيقىو والاناء،  ابلنشيدويتعلق الذكاء املوسيقي: 
ربمج للتعل  امل والتطدريسمراكز اهلواايت،  وأنشططططططططططططططططةالفرديطة،  ويهت  ابلربامج واأللعطابالطذايت: 

 الذايت. 
ناية ابحليواًنت العو دراسططططططططططططة الطبيعة والرحلت امليدانية البيئية، عبارة عن  وهوالذكاء الطبيعي: 

    ( 2009ليس ذكاء واحدا بل ذكاءات متعددة ) عبد العاطي ططط عزيزي املعل   .والنباات
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 ثانيةالدراسة ال
 .( 2011)  الذكاء املتعدد واملخ البشري -براهي إنبيل ر يق همد  

 ˓اننسطططططططكل واحدة من الذكاءات املتعددة هلا مكان يف مخ اإل  ثباا علميا أنإتقدم هذ  الدراسطططططططة 
ديد موقع  نظرية الذكاء املتعدد. وميكن حت يفوتطور كبري  ،وسططططع الكتشططططا ات جديدةأ اقا آمما سططططيفته 

 نواع الذكاء املتعدد داخل املخ البشري على النحو التايل:أكل نوع من 
 .اجلبهيلفص الذكاء اللاوي: يوجد يف الفص الصدغي األيسر وا .1
 .اليسرىهية الفصوص اجلب ويف ،اليم  واليسرىالذكاء املنطقي: يوجد يف الفصوص اجلدارية  .2
  .البصري: يوجد يف الفص القفوي من النصف الكروي األمين للدماغ الذكاء املكاين .3
ي يف قشطططرة احلرك املخيخ والنوايت القاعدية ومنطقة الشطططريطالذكاء اجلسطططمي احلركي: يوجد يف  .4

 .الدماغ
  .الذكاء املوسيقي: يوجد يف الفص الصدغي األمين .5
 .الذكاء الشخصي: يوجد يف الفصوص اجلبهية واجلدارية واجلهاز اللميب .6
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 ( .  2011ططط  77املتعددص
 أوجه اإلتفاق واإلختلف بني الدراسة والدراسات السابقة يف احملور الثالث

اإلتفاق على أن احلقائق العلمية ال خلف عليها ألهنا ليسر رأايً أو وجهة نظر، بل يؤخذ    
 لتشرحيية املذكورة يف دراسة نبيل ر يق تساعد على التشخيص ا كمسلمات ، وأن املعلومات ا

الصططططحيه ومعر ة األسططططباب الطبية لبعض احلاالت وابلتايل معاجلتها . وتسططططاعد كذلك علىفه  
  أسباب وجود الفروق الفرديةلدى بعض الطلبة ومتابعة معاجلتها أيضاً . 

ه الطالب الذكاء الذي يتفوق بوإلتفاق على أنه عرب اكتشططططططططاف الفروق الفردية يت  اكتشططططططططاف 
 دمن الذكاءات املتعددة لتطوير  وتنميته .

  على الدراسات السابقة  ليقالتع
 اختارت الباحثة عدداً من الدراسات تبحث يف الفروق الفردية، والذكاء ، وأساليب التدريس.  
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دراسات هور الفروق الفردية على أمهية اكتشاف الفروق الفردية بني التلميذ ومراعاهتا أكدت        
 لر ع مستوى التعلي  بشكل عام . 

ياًنت دراسططططططططة زايد بركات وابلبلقد اتفقر نتائج دراسططططططططة الباحثة بشططططططططكل كامل مع بعض نتائج       
اً يف أنطه ال يوجطد  وارق جوهريطة يف درجطة مراعطاة املعلمني للفروق الفرديطة بني تلميطذه  تبعط،التطبيقيطة 

للجنس أو املؤهل أو سططنوات اخلربة ، رغ  أن دراسططة بركات مت تطبيقها يف  لسطططني ودراسططة الباحثة مت 
 تطبيقها يف ماليزاي. 

 داخل الصططططططططططف بشططططططططططكل كامل ومفيد وقد قام عبدالعظي  بتاطية مودططططططططططوع مراعاة الفروق الفردية     
يسطططططتطيع املعلمون اإلسطططططرتشطططططاد مبا جاء  يها بشطططططكل  ع ال . وهي تتكامل مع دراسطططططة ابراهي  يف نفس 

  .املودوع واليت انتهر بعدد من التوصيات اهلامة جداً للمعلمني وأهايل التلميذ واملهتمني 
وق الفرديططة: يف الططذكططاء وابلتططايل يف زايدة الفر املؤثرة أمططا النجططاشططططططططططططططي  ططإهنططا تعترب أنططه من العوامططل البيئيططة 

املسطططططططططتوى اإلقتصطططططططططادي واإلجتماعي واحلرمان. وترى الباحثة أن هذا قد يكون صطططططططططحيحاً يف ما يتعلق 
ابلقطططدرات وليس يف الطططذكطططاء ألن الطططذكطططاء اثبطططر والقطططدرات هي املتارية. ومن ًنحيطططة أخرى  طططإن هطططذ  

وهذ  احلاالت  .دراسططططته تعويضططططاً وحتدايًللظروف السططططيئة  العوامل قد تكون حا زاًللتلميذ كي يتفوق يف
 ليسر قليلة.

إن أمهيططة التكنولوجيططا يف التعلي  ال خلف عليهططا مع الكططاتبططة تتططار . لكننططا جيططب أن ال ننسططططططططططططططى أن  
مناطق واسعة يف الوطن العريب مل تصلها التكنولوجيا ابملستوى املطلوب . هلذا  إن العامل البشري ور ع  

 املدرس حىت اآلن هو األساس يف جناح العملية التعليمية . كفاءة 
إذا كان اسطططططتعمال اللاة مهارة أو قدرة كما يراها مصطططططاروة وحيث أن مقدار املهارات ختلف من       

املهارة  . وابجلد واإلجتهاد ميكن تطوير هذ إنسان آلخر ،  إهنا ميكن أن تمرى من ابب الفروق الفردية 
دنيططاً مقططدار املهططارات الططذي قططد يكون متططوابلتططايل تقليص الفروق الفرديططة يف مططادة اللاططة .وإن اختلف 

جدا ينقلنا إىل هاولة معر ة سططططططططططططططبب التلخر الدراسططططططططططططططي ، وما ينتج عنه من  روق  ردية بني التلميذ 
نتدى وابلتايل تقليص الفروق.إن عرض امل سطططططططططهل علينا العلج بدرجات متفاوتة . وإذا عر نا السطططططططططبب

د جدا لكل من يهمه هذا السطططططططططططعودي ملسطططططططططططللة أسطططططططططططباب التلخر الدراسطططططططططططي ومعاجلتها جيد جدا ومفي
 املودوع.
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ومن القضططااي اهلامة أيضططاً ما طرحه موسططى وهو مودططوع توزيع الطلب يف الفصططواللذي تعددت حوله 
عمر الزمين ، أو التشططططابه يف التحصططططيل الدراسططططي ، أو املسططططتوي العقلي ... :  منه  من يعتمد الاآلراء 

إال  أن الباحثة ترى أن توزيع تلميذ الصف الواحد توزيعاً عشوائياً على الشُّعب هو األنسب ، خاصًة 
 مع وجود معلمني قادرين على اتباع أساليب وطرق تريس تراعي الفروق الفردية بني تلميذه   

كيفية التعامل مع التلميذ مبختلف مواصططططططططططططططفاهت   قد قام همد علي إبعداد دراسططططططططططططططة جيدة أما عن    
ومفيدة عمل  يها على تصططططططططططططنيف التلميذ وقام بشططططططططططططرح كيفية التعامل مع كل صططططططططططططنف . لكن بعض 
احلاالت اليت يرى الكاتب أهنا حتتاج إىل امللطفة واملهادنة ، ترى الباحثة أن معاجلتها قد تت  ابلردع 

. لكن الردع املدروس البعيد عن التحقري واإلهانة .  املتكرب مثلً جيب أن يمكسطططططططططر أنف صطططططططططفة يضطططططططططاً أ
 التكرب  يه ال أنفه هو، ألن بينهما شعرة جيب أن يراها املعل  وحيددها ويراعيها.

إن دراسطططة البائع حول الذكاءات املتعددة واليت أكدهتا دراسطططة ر يق يف أن لكل واحد من الذكاءات    
املتعددة مكانه يف املخ البشططططططططططري ، وأن هذ  الذكاءات يطمَعرب  عنها بقدرات لدى البشططططططططططر ميكن تطويرها 

طابة ... وبقدر ما اخل وتنميتها .  الذكاء اللاوي مثلًيعرب عنه ابلقدرة على كتابة الشططططعر أو القصططططة أو
 تائج و عالية أعلى.كل أ ضل .وبنتستطيع أن تتعامل معه  بشتفه  الذكاءات اليت يتميز  ا تلميذك 

وهكذا  إنه كما هو ملحظ  إن الدراسططططات السططططابقة لعبر دوراً هاماً يف إثراء الدراسططططة يف تتلف     
شطططمولية حيث أهنا عاجلر موادطططيع البحث من كما وأن الدراسطططة متيزت كذلك ابل.  اجاالت املطروحة 

مجيع جوانبها . وقد قامر الدراسطططططططططة بتفصطططططططططيل كل ما احتاج إىل التفصطططططططططيل  مثلً مل تكتف بتعريفات 
ىل اإلسطططططتعانة وقد جللت الدراسطططططة إ .تفصطططططيلي اً دطططططمن أدبيات البحثالفروق الفردية بل أ ردت هلا ابابً 

ج مبنية على لعربية يف كواال ملبور مما سططاعد يف اسططتخلص نتائابسططتبانة مت تطبيقها على مجيع املدارس ا
 أساس عملي تطبيقي .

 اخلالصة
اختارت الباحثة جمموعة من الدراسططططططططات املختلفة اليت ميكن أن نسططططططططتخلص منها أ كارا ووجهات نظر 

سطططططططططططواء ما يتعلق أبسطططططططططططاليب وطرق التدريس أو الذكاء أو  ،تثري مودطططططططططططوع البحث يف تتلف مكوًنته
 الباحثة تقدمهسططططط الذي البحثأن مودطططططوع  إالاليت وإن كانر ثلثة موادطططططيع تتلفة و  ˓الفروق الفردية

 يتكامل بتضا ر هذ  املواديع مع بعضها يف النظرة الشمولية للبحث.



86 

 ˓البحث امللئمة ملوادطططططططططيعه كما وأن الدراسطططططططططات اليت وبشطططططططططكل مو ق اختار كاتبوها مناهج 
توصلر  ستنتاجي أو التجرييب. ومنه  منومنه  من اتبع املنهج اال ،املنهج الوصفي إىل جللوامعظمه  
تزخر ابلفائدة  ،استباًنت وجتارب عملية إىلسلمتها الستنادها و نتائج اليشك يف صحتها  إىلدراسته 

انيال ودراسططططططططططططططة د ،عل  يف مراعاة الفروق الفردية(كدراسططططططططططططططة زايد بركات )دور امل ˓ ليهاإلكل من حيتاج 
س من شططططططططططططططكاالت ليإرحر للتطبيق  إهنا قد تواجه ذا طم إ ،حلول نظرية إىل اسططططططططططططططكو. ومنه  من جلل 

دراسة علي موسى. حىت وإن كانر هذ  احللول و  ،كدراسة شذى همد تتار   السهولة التالب عليها
حيه أن  صطططططططط .إجيايبأن الباحثة ترى أن هذا ليس أمرا سططططططططلبيا بل هو أمر  إال ،غري سططططططططهلة وغري عملية

طرح  إىل مما أدى ،كاتب الدراسة ودع مايرا  مناسبا من حلول لكن هذ  احللول مل تكن شا ية ووا ية
حللول ا إىلومن شطططططططلن هذا أن خلق حالة من اجلدل تاين املودطططططططوع وقد تصطططططططل به  ˓املودطططططططوع للنقاا

 كثر ملئمة.األ
اسة نبيل ر يق كدر   ،حقائق علمية إىلتلك اليت استندت  ،ن الدراسات اليت اختارهتا الباحثةوم

 اليت أثبر عل  الطب وبشططططكل الخلو من الدقة صططططحةو  ˓املخ البشططططري(و براهي  )الذكاء املتعدد إهمد 
مما  ˓بل وبدقة أكثر مكان كل واحدة من هذ  الذكاءات يف مخ اإلنسططططططططططططان ˓نظرية الذكاءات املتعددة

 ته آ اقا واسططططططططططططططعة للتعاطي مع ظاهرة الفروق الفردية مبا ينسططططططططططططططج  مع هذ  النظرية يف رؤية املعلمني 
ل هذا  مث ˓حسطططططططططططططططب قدراهت  ومواهبه  اليت قد تكون أحياًن هصططططططططططططططورة يف مكان واحد ˓للمتعلمني

 الطالب اليكون قليل الذكاء بل جيب رؤية أن ذكاء  هصور يف هذ  الزاوية أو تلك.
التكون  ذكطططاءاهت  اليتو ا عن كيفيطططة تعطططاطي املعلمني مع املتعلمني واكتشطططططططططططططططططا ه  ملواهبه  أمططط

 قد أجابر دراسططططططة جامعة اجمعة على هذا السططططططؤال اعتمادا على نظرية الذكاءات املتعددة.  ˓منظورة
  وحددت مواصفات كل متفوق يف أحد هذ  الذكاءات. وعلى املعل  تقع مسؤولية التعامل مع تلميذ

 ا وسلوكيا.نفسيو على اختلف مستوايهت  وأمناطه . عقليا  ه أب ضل الصيغ اليت تتلئ  مع
 ،عكثر من دراسططططة تعاي نفس املودططططو أن اختيار أ إىلشططططارة اإلنه من امله  أ الباحثة ترىخريا أو 

يعود  -بتدائيالاخر التحصطططيل ملنتدى الرابع أت-ومودطططوع  ،-دطططعف التحصطططيل للعويف-مثل مودطططوع 
 .ن هذ  الدراسات تكمل بعضها يف تاطية تتلف جوانب املودوعأ إىلمهية املودوع و أ إىل
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 الفصل الثالث

 البحث يةمنهج

ج مث املنهج الذي سططططططططتعتمد  الدراسططططططططة وهو املنه ˓يتناول هذا الفصططططططططل منهج البحث من حيث تعريفه
 .هتوى حدود البحثو مث حدود البحث  ،الوصفي

 منهج البحث
وهنج الطريق:  ˓وقد اشططططتقر من الفعل هنج ،ومنهاج يف اللاة العربية تعين الطريق الوادططططهكلمة منهج 

 سلكه. وعندما نقول  لن يستنهج سبيل  لن: أي يسلك مسلكه.
تعريفا اصططططططططططططلحيا ملنهج  2015حتر عنوان أنوع مناهج البحث كتبر خنسطططططططططططاء حسطططططططططططن  
ا بشطططططططكل تنظيمها حىت يت  عردطططططططهو البحث: على أنه إحدى الطرق املسطططططططتخدمة يف ترتيب املعلومات 

ى حبيث حيصططططططل عل ˓ليحد  ذلك تدرجا ابأل كار لدى القارئ ˓ذو نسططططططق متصططططططلو سططططططلي  و منطقي 
ن املعلومة مو  ،حىت الصططططططططططططططعبو حيث يت  التدرج  يها من السططططططططططططططهل  ،ه املعلومات بدرجة منطقية للف

املعرو ة للمعلومة اجهولة وغري الوادطحة. وذلك من خلل التنقل بشطكل مسطتمر بني القضطااي اخلل ية 
شطططدة الرتابط  احلرص علىو  ،التوا ق بني املعلوماتو ومراعيا كا ة أنواع االنسطططجام  ،القضطططااي املسطططل   او 

                            ( . 2015-  أنواع مناهج البحث   -حسن ) .بينها يما 
املنهج الوصططططططفي الذي هو حسططططططب تعريف مسر حسططططططن سططططططليمان  علىهذ  الدراسططططططة  اعتمدت

لعلقات ودراسة ا ˓الدقيقة لظاهرة مودوع البحثو )القيام جبميع األوصاف العلمية الكاملة  :2016
يسططططططططططططططتخطدم هطذا املنهج طرقطا متعطددة يف دراسطططططططططططططططة الظطاهرة منهطا: و كمطا  ˓ وعطةالقطائمطة بني الظواهر املتن

بيعتها من حتديد طو  ،امللحظة العلمية املنظمة: حيث يهت  الباحث بدراسططططططططططططة الودططططططططططططع احلايل للظاهرة
يشططططططططططططططمل هذا املنهج امللحظة املباشططططططططططططططرة للجماعات و االجتاهات اليت حتيط  ا. كما و خلل الظروف 

ة تسجيلها تسجيل وا يا. لذلك على الباحث استخدام وسائل دقيقو  ،مواقفه  االجتماعيةواأل راد يف 
 حتديد ملحظاته اليت يواجهها يف دراسته.و يف تسجيل 

خدام هاولة اسطططتو  ،صطططاف الكاملة عن ظاهرة معينةو سطططاسطططا جلمع األأوتعترب الدراسطططة املسطططحية 
ن الودططع ليات السططلوكية اليت هد ها الكشططف عالبياًنت لنقل أطيطات أكثر دقة  دف حتسططني العم
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يف الرتبية  لبحث ) سططططططليمان مناهج ا   .حتديد مدى كفاءته مبقارنته ابملعايري اليت مت اختيارها(و  ،القائ 
   ( 2016وعل  النفس. 

 حدود البحث  
احلدود املودطططوعية: سطططرتكز الدراسطططة على ودطططع تصطططور مقرتح لتطوير أسطططاليب تدريس  -

 العربية يف املرحلة االبتدائية. يف دوء الفروق الفردية.مادة اللاة 
 احلدود املكانية: املدارس العربية يف كواالملبور. -
 .2018- 2017احلدود الزمانية: العام الدراسي  -
 احلدود البشرية: معلموا اللاة العربية يف املدارس العربية يف كواالملبور. -
 دارس العربية يف كواالملبور.جمتمع البحث: مدرسوا اللاة العربية يف امل -
 ملبوركواال  يف املدارس العربية يف بتدائيةاالمدرسوا اللاة العربية للمرحلة  :عينة البحث  -
حيث قامر الباحثة إبعداد اسطططتبانة مقرتحة تتضطططمن جمموعة  ،أداة البحث: االسطططتبانة -

 من األسئلة تاطي احملاور األساسية ملودوع البحث.
 فروض البحث 

توجد  روق إحصطططططططططائية دال ة متعلقة أبسطططططططططاليب تدريس اللاة العربية يف ماليزاي و قا ملتاري املؤهل  -1   
 األكادميي للمعل  . 

توجد  روق إحصائية دالة متعلقة أبساليب تدريس اللاة العربية يف ماليزاي و قا ملتاري عدد سنوات ططط  2 
 اخلربة لدى املعل  . 

طط توجد  روق إحصائية  3 دارس دالة متعلقة أبساليب تدريس اللاة العربية يف ماليزاي و قا ملتاري عدد املط
                          اليت يدرس  يها املعل  .

 الدراسة جمتمع
يططة واملططدارس يف املططدارس العرب للمرحلططة اإلبتططدائيططة اللاططة العربيططة  البططاحثططة على مجهور معلمي اعتمططدت

 يف كواالملبور. العربية كمادة أساسية يف مناهجهااليت تدرس اللاة  الدولية
 عينة الدراسة 

الباحثة مجيع معلمي اللاة العربية يف املرحلة اإلبتدائية يف املدارس املذكورة للتطبيق العملي  اختارت
  (.االستبانة) ألداة الدراسة
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                                                                 البحث أداة
ج حبثية نظرية علمية نتائ إىلستبانة اليت أعدهتا استكماال للمودوع يف التوصل الباحثة ابال استعانر

 موثقة. واليت تتضمن جمموعة من األسئلة تاطي احملاور األساسية ملودوع البحث.
 عدادها  وكيف نتلكد من صدقها وثباهتا   وكيف نقوم إباالستبانة ما هي 

 لاواي مث اصطلحيا على النحو التايل: االستبانة 2013يعرف الدكتور أمحد خضر 
هي  على دوء ذلك االستبانةهي كلمة مشتقة من الفعل استبان األمر أي أودحه وعر ه و 

 التعريف هلذا األمر.و التوديه 
اصططططططططططططططلحيا: هي منوذج مطبوع حيتوي على جمموعة من األسطططططططططططططئلة املرتبة أبسطططططططططططططلوب منطقي 

وتدور حول مودطططوع معني يت  ودطططعها يف اسطططتمارة ترسطططل  ˓مقسطططمة حسطططب وحدات معينة ˓سطططبمنا
أو تبث  ˓اجلتو أو تنشر على صفحات اجلرائد  ˓لعينة من املبحوثني ابلربيد أو جيري تسليمها ابليد

أو على شططططططططططططبكة اإلنرتنر. جييب عليها املبحوثون بدون مسططططططططططططاعدة من  ˓عن طريق التلفاز أو اإلذاعة
هاء من اإلجابة نتالباحث أو اهليئة املشططططططططططططططر ة على البحث بعد اال إىلمث يقومون إبرسططططططططططططططاهلا  ˓احثنيالب

     ( 2013 -الفرق بني اإلستبيانواإلستبار-) خضرعليها.
 عـداد االستبـانـة إ

 إعداد ،يقصد بتصمي  االستبانة :(االستبانةحتر عنوان )تصمي   ،2014/ 2كتب  عماد املرشدي 
غلف  :ت مثللية من صفحاو ذ تتللف االستبانة يف صورهتا األإ ،املظهري للستبانة أويل و الشكل األ
اليت تدور  ةسطططططئلة االسطططططتبانأ أوو قرات  ،ليةو والبياًنت األ ،واخلطاب الذي يوجه للمبحو  ،االسطططططتبانة

 :ويتطلب تصمي  االستبانة مراعاة القواعد التالية ،سئلة البحثأو  ،هداف البحثأحول 
 أهداف أوسططططططططططططئلة البحث أوهو يف العادة يدور حول  ،حتديد اهلدف من اسططططططططططططتخدام االسططططططططططططتبانة -1

  .البحث
د مراجعة وذلك بع ،البحث أسئلة أوالبحث  هداف رعية ذات صلة أب أسئلة أوطططططط  اشتقاق  قرات  2

  .شاملة  للكتاابت ذات العلقة مبشكلة البحث
 أو ،سططططططهولة الفقرات :االسططططططتبانة مثل أسططططططئلة أورشططططططادات اللزمة عند صططططططياغة  قرات مراعاة اإل - 3
السطهلة مث  سطئلةألا أووالبدء ابلفقرات  ،وميكن  همها بودطوح ،من مع  أكثرحبيث ال حتتمل  سطئلةاأل
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والتحديد الواعي  ،املسططططططتفزة أواحملرجة  سططططططئلةوجتنب األ،جابةوجتنب األسططططططئلة اليت توحي ابإل ،الصططططططعبة
  .االستبانة لئل يشعر اجيب ابلضجر منها أسئلة أولفقرات 

 راد أون من ىل وتكو األ ،وذلك بعردطططططططططططها على جمموعتني ،ليةو جتريب االسطططططططططططتبانة يف صطططططططططططورهتا األ -4
كون من املختصني والثانية وت .سئلتها وكفايتهاأ أوللتلكد من ودوح  قراهتا  ،صلي للدراسةاجتمع األ

وابلتايل عمل التعديلت اللزمة على دطططططططوء  .املمارسطططططططني أوكادمييني  جمال املشطططططططكلة سطططططططواء من األيف
  . راد اجموعتنيأملحوظاهت  اليت يقرتحها 

 .ذا الشلنحصائية املعرو ة يف هساليب اإلوذلك ابستخدام األ.التلكد من صدق االستبانة وثباهتا -5
 ( . 2014-وسائل مجع املعلومات يف البحث العلمي  –) املرشدي 

 صـدق وثبـات االستبانة 
ه  اخلطوات يف أحدى إلعل  : 2007حول التلكد من صطططدق وثبات االسطططتبانة كتب هشطططام مريزيق 

ن صطططدق وثبات أ(  1986ويرى ) مولر  .ن يت  التلكد من صطططدقها وثباهتاأدوات التقيي  هي أتطوير 
سططططططؤال حيث تطرح قضططططططية الصططططططدق ال ،وابلتايل حيسططططططن من التقيي  ،داةنوعية األدوات القياس حيسططططططن أ

طوات ن يقوم ابخلأداة على املقي  ولنتلكد من صطططططدق األ  داة ما وجدت لقياسطططططههل تقيس األ :التايل
 :التالية

  .ن حيدد ما يود قياسه بودوحأ-1
ة خرى سابقأدوات أجياد إوهاولة  ،داة )االستبانة( وطلب مشورة الزملءمسودة األ إعداد -2

  .داةذات علقة به للستفادة منها يف تطوير األ أو ،تتعلق بنفس املودوع
(  7 - 5ح عدده  من ) و اداة ) االسططططططططططططططتبانة ( على هيئة هكمني )خرباء( يرت عرض األ -3
  .وتعليقاهت  عليها  يهابداء آرائه  إملراجعتها و 
  .دا ات جلنة اخلرباءإوتعليقات و خذ ابقرتاحات طط  األ 4
  .تقريبا  مشا ني للجمهور املستهدف أشخاصمن خلل اختبار عشرة  داةطط  جتريب األ 5
)   ] .يةتعليقات العينة التجريب إىلاسطططططتنادا  ،وهتواها ومصططططططلحاهتا وطوهلا األداةمراجعة  -6

      ( 2007-دراسات يف اإلدارة الرتبوية –مريزيق 
 مت وقد ،درسططططنيم عشططططرة على جتربتها ومتر أسططططاتذة سططططبعة بتحكيمها قام اسططططتبانة الباحثة أعدت وقد

 :التايل النحو على ذلك بعد اعتمادها
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  وخطوات إجنازها وتطبيقها استبـانـة الـدراســة
 اهلـدف مـن إعداد اإلستبانة

 العربية للاةا تدريس واقع علىالتعرف  إىللدراسططططططططططتها وهي اسططططططططططتبانة هتدف  أداةإبعداد  الباحثة قامر
 ،ملبوركواال  يف ربيةالع املدارس يف التلميذ بني الذكاء يف الفردية الفروق دططططططططططططططوء يف بتدائيةاال للمرحلة

حتططديططد أثر بعض املتاريات يف مططدى تطور عطططاء معلمي اللاططة العربيططة يف املرحلططة  إىلوكططذلططك هتططدف 
أسططططططاليب تدريس اللاة  رلتطويودططططططع تصططططططور مقرتح  وابلتايل .بتدائية يف املدارس العربية يف كواالملبوراال

على معلمي اللاة  انةاالستبتعرض هذ   وسوف .العربية يف دوء الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ
   .بتدائية يف املدارس العربية لإلجابة على مفرداهتااالالعربية للمرحلة 

ن الرجوع ودو  أحد من مساعدة دون ذاتيا مفرداهتا جبميع االستبانة إبعداد الباحثة قامر لقد        
 ،بة من دراستهاقري أو  ة مشاألي مرجع ألهنا مل جتد أي مرجع تستعني به يستخدم استبانة لدراسة 

   .ذلك يف كبرية  صعوبة واجهر أهنا رغ 
 وصططف اإلستبطانططة

ت االمتحاًن ،أساليب التدريس ،اكتشاف الفروق الفردية :هي رو اه مخسة من االستبانة أتلفر       
املفردات  ر يتضطططططططططططمن عددا منو اهور من هذ  احمل وكل .الثواب والعقاب ،جتماعيةاملتابعة اال ،والتقومي

دا ة أية إ النهاية خصصر خانة للملحظات إذا أراد أي مدرس ويف .)األسئلة( تتعلق مبودوع احملور
  .االستبانةملحظة غري واردة يف 

 من بعدد يمهاحتك يف اسطططتعانراملقرتحة من وجهة نظرها  االسطططتبانةأن اسطططتكملر الباحثة  وبعد      
 العاملية ينةاملد وجامعة ،وماليزاي ،واألردن ، لسطططططني يف أسططططاتذة سططططبعة عدده  بلغ األ ادططططل األسططططاتذة

 مجيعأبدى  وقد .املقرتحة االسطتبانة من بنسطخة مر قة رسطالة منه  لكل أرسطلر حيث ،(امللحق نظرا)
 حيث تلقر الطالبة جمموعة من امللحظات والتوجيهات ،األساتذة الكرام اهتماما كبريا وتعاوًن صادقا

مع الرتكيز على  ،ومنها ما يتعلق ابإلملء ،ومنها ما يتعلق ابلنحو ،منها ما يتعلق ابلصياغة :من قبله 
 من دور  ما ومنهجية أمهية والتوجيهات امللحظات أكثر وكانر .أو حذف بعض الكلمات ،اهلمزات

يف جامعة  يموالدكتور همد  يوسططف  ،املدينة العاملية جامعة يف همود الدين مجال الدكتور األسططتاذين
 قامر وقد ،ريةالتقري اجلمل بصطططططياة األسطططططئلة صطططططياة ابسطططططتبدالالذين نصطططططحا  ،السطططططلطان إدريس للرتبية
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 بقية توجيهاتو  ملحظات مبراعاة الباحثة قامر الوقر نفس ويف ،االسططططططططططططتبانة صططططططططططططياة بتايري الباحثة
  .(امللحق يف لإلستبانة النهائية الصورة أنظر) األ ادل األساتذة

  التطبيق امليداين لإلستبانة 
عليا يف الدراسطططططات ال عمادةزودت  ،سطططططتبانة من قبل األسطططططتاذ املشطططططرفاعتمادالصطططططياة النهائية لل بعد 

املدارس  ىلإمن يهمه األمر( لتسططططططططططهيل مهمتها كي تسططططططططططلمه  إىلجامعة املدينة العاملية الطالبة بكتاب )
   .العربية اليت سوف تقوم الطالبة بزايرهتا

 أية بدواي مل مدرسني عشرة على االستبانةجتربة  متروبعد أن   2018شباط  شهر أواخر يفو         
هذ  املدرسة  ،العربية احلديثة يف ماليزاي )إمياس( يف بوتراجااي املدرسة يف االستبانةما ورد يف  ىعل ملحظة

 أول كانر   قد .استعدادا بل حدود للتعاون مع الطالبة يف كل ما حتتاج -مشكورة–اليت أبدت إدارهتا 
ية للمرحلة ستباًنت لتوزيعها على معلمي اللاة العربيتسل   يها مشرف اللاة العربية عددا من اال مدرسة

  .بتدائية يف املدرسةاال
ور بقية املدارس العربية واملدارس الدولية اليت تدرس اللاة العربية يف كواالملب إىل الزايرات وتوالر      

 للاةا ومعلموا املدارس مجيع إدارات أبدت وقد .سبع عشرة مدرسة )انظر امللحق( وعددها ،وما حوهلا
  .والثناء كرالش معه يستحقون وصادقا كبريا  تعاوًن االستبانة عليه  وزعر الذين  يها العربية
يسطططان وكان هناايت شطططهر ن إىل ومجعها االسطططتبانة توزيع بني املدارس زايرات يف العمل اسطططتمر وقد      

 .سبب هذا التلخري هو العطل املدرسية غري املتزامنة جلميع املدارس املعنية
 أربع إىل املنجزة سططططططتباًنتاال عددوصططططططل  )سططططططردانغ( يف العراقية احلكمة ملدرسططططططة زايرة آخر ومع       
  .عشرة مدرسة سبع البالغ املدارس جمموع من نسخة وسبعني

منها  ذ   وما هي املصادر اليت أنيت  سس بناء هذا التصورأ ما هي  ،التصور املقرتحلقد عر نا ما هو 
   سساأل
  سس بناء التصور املقرتح أ

الباحث  وأ ،ال الكاتبيينسططططططططجها خ أ كارن التصططططططططور املقرتح ليس مسططططططططللة غيبية ًنجتة عن جمموعة إ
علمية  أسطططططططس كار نتجر عن عمل حبثي وميداين قائ  على أبل هو  ،وقناعاته الشطططططططخصطططططططية اخلاصطططططططة

   وحقائق ميدانية.  كيف يت  ذلك
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 عناصر مكوانت التصور املقرتح  
 :حيدد  همد جماهد زين الدين هذ  العناصر على النحو التايل

  .ليهاإتطلع للوصول االتصور اليت  أهدافودع  -
   .املرسومة هدافستساعدين يف ودع هذا التصور لبلوغ األ دراسة املعطيات الكمية والكيفية اليت -
  .ساس هذ  املعطياتأجراءات هلذا التصور على ودع مجلة من السبل واإل -
  .رؤية املعوقات الىت قد تقف يف وجه هذا التصور -
الرسططائل يف  أسططاليب بناء التصططور املقرتح–)زين الدين   .احللول املقرتحة للتالب على هذ  املعوقات -

      ( 2013-العلمية 
 إىليت ستقود ين أتيت املعطيات الكمية والكيفية الأذن من إ :املصادر اليت يب  عليها التصور املقرتح -

احثة هذا عندما وجهر الب :ودططططع تصططططور دقيق إىلالتشططططخيص الدقيق للواقع الكمي والكيفي وصططططوال 
 :هذ  املصادر مشكورا على النحو التايلالدكتور عمران مصله عدد  ستاذ املشرفالسؤال لا

   .أ طط  بناء على استجاابت املعلمني واملعلمات على االستبانة يف هاورها
 .انةب طط بناء على نتائج السؤال املفتوح يف االستب

   .طار النظريج طط الدراسات السابقة واإل
ط بناء على اخلربة الشخصية للباحثة كوهنا عملر يف جمال الت سنة قس  كبري منها يف  24دريس مدة د ط

 .املدارس االبتدائية
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 الرابعالفصل 
 ومناقشتها نتائج الدراسة

 

من أهداف هذ  الدراسطططططططططططة التعرف على واقع أسطططططططططططاليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة اإلبتدائية لدى 
ومن  ربية يف ماليزاي،املدارس العمعلمي اللاة العربية يف دطططططططوء الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف 

مث حتديد أثر متاريات املؤهل األكادميي، عدد سطططططططنوات اخلربة، وعدد املدارس اليت يدرس  يها املعل  يف 
بتدائية يف املدارس االمتوسطططططططططط تقديرات معلمي اللاة العربية ألسطططططططططاليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة 

للاة اللاة العربية يف ساليب تدريس اأالتصور املقرتح لتطوير  أسس يضا سيت  ودعأالعربية يف ماليزاي، و 
ة يف ماليزاي. وقد مت يبتدائية يف دطططططططططططوء الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف املدارس العرباالاملرحلة 

 ستبانة كلداة للدراسة وذلك جلمع البياًنت اخلاصة  ذ  الدراسة وذلك بعد تطبيق مجيع إلااستخدام 
اإلجراءات املتعلقططة إبعططداد أداة الططدراسطططططططططططططططة ومن مث تطبيقهططا، مث متططر عمليططة تبويططب البيططاًنت وحتليلهططا 
واسططططتخراج النتائج مرتبة حسططططب أسططططئلة البحث مع تفسططططريها ومناقشططططتها. و يما يلي عرض النتائج من 

 خلل اجلداول لإلجابة على أسئلة البحث.
 نتائج السؤال األول:
ى معلمي اللاة بتدائية لدإلاى: ما واقع أسططاليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة ينص السططؤال األول عل

 العربية يف دوء الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ يف املدارس العربية 
ة، ئوية، واملتوسططططططططات احلسطططططططابيولإلجابة على هذا السطططططططؤال  قط مت اسطططططططتخدام التكرارت، والنسطططططططب امل

 رئيسية:عرض اجلداول أدًن  النتائج املتعلقة ابحملاور التلتصورات املعلمني، كما  ملعياريةحنرا ات اإلوا
 .اكتشاف الفروق الفردية احملور األول:

 :4.1املعلمني حول اكتشاف الفروق الفردية، كما يظهر يف اجلدول تصورات و يما يلي نتائج 
روق املعلمني حنو اكتشـــاف الفحصـــائي الوصـــفي البســـيط الجتاهات (: التحليل اإل4.1اجلدول )

 الفردية
وا ق أال  الفقرة

 بشدة  
وا ق أ وا ق أ هايد وا ق أال 

 بشدة 
الوسط 
 احلسايب

حنراف إلا
 املعياري
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اإلختبارات هي -1
األسلوب األجدى 

من قبل املدرس 
إلكتشاف الفروق 
 الفردية بني تلميذ 

0 24 
32.4% 

11 
14.9% 

28 
37.8% 

11 
14.9% 

3.35 1.09 

ملحظة املدرس  -2
ة لتلميذ  تكفي ملعر 
 الفروق الفردية بينه 

0 27 
36.5% 

11 
14.9% 

26 
35.1% 

8 
10.8% 3.21 1.07 

من املفيد إشعار  -3
 تفوقنياملالتلميذ 

بتفوقه  والضعفاء 
 بضعفه 

10 
13.5%  

15 
20.3% 

5 
6.8% 

28 
37.8% 

14 
18.9% 

3.29 1.36 

 
اللاة العربية حول اكتشططططططططططططططاف الفروق الفردية للتلميذ، وكانر ل تصططططططططططططططورات معلمي و يبني اجلدول األ

جدى من قبل املدرس الكتشطططططططططططاف سطططططططططططلوب األن االختبارات هي األأب اىل تعطي تودطططططططططططيحو الفقرة األ
من املعلمني كططانوا يوا قون بشططططططططططططططططدة على ذلططك  %15الفروق الفرديططة بني تلميططذ  حيططث مططا يقططارب 

 11(، كانر 28، العدد = %37.8كانوا موا قني )  %37من  أكثر(، و 11، العدد = 14.9%)
( للخيار ال %32.4بنسطططططبة ) 24جاابت عددها إ(، بينما كان هناك %14.9بنسطططططبة ) جابة هايدإ
سلوب لختبارات كإلن اأي أ( 3.35ا ق، وبذلك حصلر هذ  الفقرة على وسط حسايب مقدار  )أو 

 .الكتشاف الفروق الفردية كانر جيدة
رة اخلاصططططة مبلحظة املدرس لتلميذ  تكفي ملعر ة الفروق الفردية بينه   حصططططلر على ما الفقأ

ونسطططططططططبة  11وهو  اعددً قل أوهايد  ،(27)العدد =  %36.5ا ق وهو بنسطططططططططبة أو جاابت للخيار ال إ
ا ق بشططططدة حصططططل على عدد أو واخليار  ،(%35.1ونسططططبة ) 26جاابهتا إا ق كانر أو و  ،(14.9%)
ن ملحظة أي أ( 3.21(، وكان الوسططططططططط احلسططططططططايب للفقرة ككل هو )%10.8بنسططططططططبة ) 8جاابت إ

 التلميذ تكفي بشكل جيد ملعر ة الفروق الفردية.
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والضعفاء بضعفه   شعار التلميذ املتفوقني بتفوقه إنه من املفيد ولصوص الفقرة اليت تتعلق أب
ا ق حصططلر أو وال  ،(%13.5بنسططبة ) 10 جاابتإا ق بشططدة على عدد أو جابة ال  قد حصططلر اإل

ا ق  أو و  ،(%6.8جاابت بنسططططبة )إ 5وهايد حصططططلر على عدد  ،(%20.3بنسططططبة ) 15على عدد 
بة ) 28رب بعدد أكجاابت عليها كانر اإل ونسططططططططططططططبة  14ا ق بشطططططططططططططططدة عدد أو و  ،(%37.8ونسطططططططططططططط

املتفوقني بتفوقه  شططططططعار التلميذ إن أي أ ،(3.29جاابت )(، وكان الوسططططططط احلسططططططايب لإل18.9%)
 والضعفاء بضعفه  مفيد بنسبة جيدة.

 ساليب التدريس.أ: ثايناحملور ال
 :4.2، كما يظهر يف اجلدول ساليب التدريسأحول املعلمني تصورات و يما يلي نتائج 

 التدريس ساليبأالجتاهات املعلمني حنو  حصائي الوصفي البسيطالتحليل اإل(: 4.2اجلدول )
وا ق أال  الفقرة

 بشدة  
وا ق أ وا ق أ هايد وا ق أال 

 بشدة 
الوسط 
 احلسايب

حنراف إلا
 املعياري

إن أسلوب إعادة شرح -1
الدرس عدة مرات ليفهمه 

التلميذ مبختلف مستوايهت  
 حيقق اهلدف املنشود

0 7 
9.5% 

4 
5.4% 

39 
52.7% 

24 
32.4% 

4.1 0.87 

إعطاء حصص إدا ية -2
للتلميذ حيقق  هما جيدا 

 .للدرس

0 4 
5.4% 

15 
20.3% 

40 
54.1% 

14 
18.9% 3.88 0.78 

تكليف التلميذ املتفوقني -3
مساعدة املعل  يف تبسيط 

املعلومة  للطلب الضعفاء  
 .يؤدي اىل النتائج املرجوة

1 
1.4%  

 
 

4 
5.4% 

13 
17.6% 

36 
48.6% 

20 
27.0% 

3.95 0.90 

تقسي  التلميذ إىل -4
جمموعات ليفهموا دروسه  

بشكل مجاعي يساعد التلميذ 
  الضعفاء على حتقيق  ه  أ ضل

0 
 
  

6 
8.1%  

 

6 
8.1%  

 

34 
45.9% 

28 
37.8% 

4.14 0.88 

إشراك التلميذ يف تلقي  -5
 1 0الدروس عن طريق احملاورة 

1.4%  
1 

1.4%  
33 

44.6% 
39 

52.7% 4.50 0.60 
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واملناقشة مه  لر ع سويته  
 .وبناءشخصيته 

  

تكليف التلميذ الضعفاء -6
مبهام دراسية يساعد على 

 .حتقيق ثقته  أبنفسه 
0 

1 
1.4% 

5 
6.8% 

36 
48.6% 

32 
43.2% 4.34 0.66 

من املفيد اإلهتمام أكثر -7
قليل ابلتلميذ املتفوقني دون 

 .غريه  داخل الصف

10 
13.5%  

33 
44.6% 

13 
17.6% 

13 
17.6% 

5 
6.8% 2.60 1.13 

من املفيد اإلهتمام -8
ابلتلميذ الضعفاء اكثر من 

 .غريه  داخل الصف
0 

15 
20.3% 

13 
17.6% 

29 
39.2% 

17 
23.0% 3.65 1.1 

اإلهتمام املتوازن بني -9
التلميذ مبختلف مستوايهت  
 داخل الصف                

1 
1.4%  

 

6 
8.1% 

1 
1.4%  

 

32 
43.2% 

 
34 

45.9%  
4.24 0.94 

تكليف التلميذ  -10
بواجبات خارج الصف مه  

 لزايدة حصيلته  املعر ية
0 

2 
2.7% 

9 
12.2% 

36 
48.6% 

27 
36.5% 4.19 0.76 

 
التدريس املتبعة من قبل املعلمني حيث احتوى اجلدول على عدة  قرات  أسططططططططططططاليبيبني اجلدول أعل  

عادة شطططططططططرح الدرس عدة مرات ليفهمه التلميذ مبختلف إسطططططططططلوب أن أهلا أو كانر   سطططططططططاليبتتعلق ابأل
بنسططبة  4وهايد  ،(%9.5ا ق بنسططبة )أو جاابت ال إ 7مسططتوايهت  حيقق اهلدف املنشططود حيث كانر 

ا ق بشطططططططدة حصطططططططل أو (، و 39، العدد %52.7ا ق )أو للخيار  %50على من أوبنسطططططططبة  ،(5.4%)
الشرح مرة  إعادة أسلوبن أي أ ،(4.1وكان الوسط احلسايب )  ،(%32.4جابة بنسبة )إ 24على 

 اثنية جيد جدا.
جاابهتا  إدطططا ية للتلميذ حيقق  هما جيدا للدرس  كانر إعطاء حصطططص إبما الفقرة اخلاصطططة أ

 40ا ق أو (، و %20.3اجابة بنسططططططططططططططبة ) 15(، وهايد %5.4ونسططططططططططططططبة ) 4ا ق بعدد أو كالتايل: ال 
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(، وبذلك كان الوسططط احلسططايب %18.9ونسططبة ) 14ا ق بشططدة بعدد أو (، و %54.1جابة بنسططبة )إ
 دا ية للطلب جيد يف حتقيق  ه  الطلب للدرس.إعطاء حصص إن أمما يدل على  ،(3.88)
النتائج  ىلإما تكليف التلميذ املتفوقني مسططططاعدة املعل  يف تبسططططيط املعلومة للطلب الضططططعفاء يؤدي أو 

ا ق أو جاابت ال إ 4و ،ا ق بشططططدةأو للخيار ال  ،(%1.4واحدة بنسططططبة )جابة إاملرجوة  كانر النتائج 
ونسططططططططبة  36ا ق حصططططططططلر على عدد أو و  ،(%17.6جابة بنسططططططططبة )إ 13وهايد  ،(%5.4بنسططططططططبة )

والوسططططططط احلسططططططايب اخلاص  ،(%27.0ونسططططططبة ) 20جاابهتا إا ق بشططططططدة  كانر أو ما أ ،(48.6%)
ذ املتفوقني مسطططططططططططططططاعدة املعل  يف تبسططططططططططططططيط املعلومة تكليف التلمي أني أ ،(3.95 ذ  الفقرة كان )

 النتائج املرجوة. إىلللطلب الضعفاء كان جيد جدا يف الوصول 
 جمموعات ليفهموا دروسطططه  بشطططكل مجاعي يسطططاعد الطلب إىلو يما يتعلق بتقسطططي  التلميذ 

وبنفس  ،(%8.1)اجاابت بنسبة  6ا ق على أو  ضل حصل  يها اخليار ال أالضعفاء على حتقيق  ه  
ابة إجوكانر  ،(%45.9وبنسبة ) 34جاابهتا إا ق  كانر عدد أو ما أ ،جاابت للخيار هايدعدد اإل
تقسي  الطلب  أني أ ،(4.14(، والوسط احلسايب )%37.8ابة بنسبة )إج 28ا ق بشدة أو اخليار 

 جمموعات ليفهموا دروسه  بشكل مجاعي يساعد الطلبة الضعفاء بشكل ممتاز. إىل
وبناء  هت مسططططططططتوايشططططططططراك التلميذ يف تلقي الدروس عن طريق احملاورة واملناقشططططططططة مه  لر ع إما أ

  ،لكل منهما ،(%1.4ابة واحدة بنسططططبة )إجا ق وهايد على أو  قد حصططططل اخلياران ال  ،شططططخصططططيته 
ا ق أو و  ،33اابت إجبعدد  ،(%44.6ابملئة وهي ) 50ا ق حصططططلر على نسططططبة أقل من أو ابة جواإل

والوسطططططططططط احلسطططططططططايب  ،(%52.7ابملئة وهي ) 50من  أكثربنسطططططططططبة  39اابهتا إجبشطططططططططدة كانر عدد 
شطططططططططططراك التلميذ يف تلقي الدروس عن طريق احملاورة واملناقشطططططططططططة ممتاز جدا يف بناء إ أن( مما يعين 4.5)

 شخصياهت .
ابة إجحقق  نفسططططططططه وتكليف التلميذ الضططططططططعفاء مبهام دراسططططططططية يسططططططططاعد على حتقيق ثقته  أب

 ،(%6.8بنسططططططططبة ) 5اابت إجوهايد حصططططططططل على عدد  ،(%1.4ا ق بنسططططططططبة )أو واحدة للخيار ال 
 32ا ق بشطططدة حصطططلر على عدد أو و  ،(%48.6وبنسطططبة ) 36اابت عددها إجا ق حصطططل على أو و 

تكليف التلميذ الضعفاء مبهام دراسية يساعد  أني أ ،(4.34وبوسط حسايب ) ،(%43.2ونسبة )
 فسه  بشكل ممتاز.نعلى حتقيق ثقته  أب
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 ،ل الصفقليل ابلتلميذ املتفوقني دون غريه  داخ أكثرما ابلنسبة للفقرة من املفيد االهتمام أ
اابت جرب عدد من اإلكوأب ،(%13.5ا ق بشططططدة بنسططططبة )أو اابت للخيار ال إج 10 حصططططلر على 

ا ق على نفس العدد أو وحصططل اخلياران هايد و  ،(%44.6بنسططبة ) 33ا ق حبيث كانر أو للخيار ال 
 ،(%6.8ونسبة ) 5اابهتا إجا ق بشدة كانر عدد أو و  ،(% 17.6بنسبة ) 13اابت وهو جمن اإل

 فاالهتمام ابلتلميذ املتفوقني دون غريه  داخل الصطط أني أ ،(2.6وبذلك يكون الوسططط احلسططايب )
 غري مفيد بنسبة جيدة.

 ،ر ة الصفمن غريه  داخل غ أكثره من املفيد االهتمام ابلتلميذ الضعفاء نوالفقرة اخلاصة أب
وهايد عدد  ،(%20.3ونسططططططبة ) 15ا ق عدد أو اابت متقاربة ابلنسططططططبة للخيار ال إجحصططططططلر على 

 50قل من أوبذلك تكون النسططبة  ،29اابت إجوموا ق حصططلر على عدد  ،(%17.6ونسططبة )13
 أني أ( 3.65والوسططططططططط احلسططططططططايب ) ،(%23ونسططططططططبة ) 17ا ق بشططططططططدة عدد أو و  ،(%39.2وهي )

 يضا دون غريه  مفيد بنسبة جيدة.أهتمام ابلتلميذ الضعفاء إلا
اابت جإهتمام املتوازن بني التلميذ مبختلف مسططتواايهت  داخل الصططف  قد حصططل على إلا أما
 6و ،(%1.4ابة واحدة لكل منهما وبنسططططططططططبة )إجا ق بشططططططططططدة وهايد متسططططططططططاوايت وهي أو للخيار ال 

 أكثرو  ،(%43.2ابة للخيار موا ق بنسطططططططططططبة )إج 32و ،(%8.1ا ق بنسطططططططططططبة )أو اابت للخيار ال إج
وبذلك يكون الوسطططططططط احلسطططططططايب  ،(%45.9ونسطططططططبة ) 34اابت إجا ق بشطططططططدة بعدد أو قليل للخيار 

 املتوازن بني الطلبة مبختلف مستواايهت  ممتاز وحيقق النتائج املرجوة.هتمام إلا أن أي (،4.24)
اابت جما تكليف التلميذ بواجبات خارج الصططططططف مه  لزايدة حصططططططيلته  املعر ية  كانر اإلأ

على عدد أا ق حصططلر على أو و  (،%12.2بنسططبة ) 9وهايد  (،%2.7ا ق ونسططبة )أو للخيار ال  2
ابة ونسططططططططططططططبة إج 27ا ق بشططططططططططططططدة حصططططططططططططططلر على أو و  (،%48.6)ونسططططططططططططططبة  36اابت وهو جمن اإل

تكليف التلميذ بواجبات خارج غر ة الصطف  أن أي (،4.19والوسطط احلسطايب كان ) (، 36.5%)
 املعر ية. جيد جدا لزايدة حصيلته 

 متحاانت والتقومي:إل: اثالثاحملور ال
 4.3يظهر يف اجلدول ، كما متحاًنت والتقوميإلحول ااملعلمني تصورات ا يلي نتائج و يم
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 اانتمتحإلاالبســــــــــيط الجتاهات املعلمني حنو  :التحليل االحصــــــــــائي الوصــــــــــفي(،4.3جلدول )ا
 والتقومي

وا ق أ وا ق أ هايد وا ق أال  وا ق بشدة  أال  الفقرة
 بشدة 

الوسط 
 احلسايب

حنراف إلا
 املعياري

جيب مراعاة الفروق الفردية -1
بني التلميذ عند ودع أسئلة 

 اإلمتحان

0 4 
5.4% 

0 26 
35.1 

44 
59.5% 4.49 0.76 

أتلف الفروق الفرديةبني -2
التلميذ يف اإلمتحاًنت الشفوية 

 عنهايف اإلمتحاًنت التحريرية

0 0 5 
6.8% 

38 
51.4% 

30 
40.5% 4.34 0.61 

جيب عدم اإلعتماد يف تقيي  -3
التلميذ على اإلمتحاًنت  قط 

بل جيب أن نضع اعتبارا 
للمشاركة الفاعلة يف الصف مهما  

 كان املستوى يف اإلمتحان

1 
1.4%  

1 
1.4% 

2 
2.7% 

24 
32.4 

45 
60.8% 

4.52 0.75 

اهلدف من اإلمتحان ليس -4
 قط ملء د رت العلمات لتحديد 

النجاح والرسوب للطلب  قط 
بل معر ة مستوى التلميذ لر عه 

 وتطوير 

0 

0 2 
2.7% 

32 
43.2% 

39 
52.7% 

4.51 0.55 

إن تدقيق وتصحيه الواجبات -5
وري البيتية اليت تعطى للتلميذ در 
ويساعد على تطور حتصيله  

 الدراسي خاصة التلميذ الضعفاء

0 

1 
1.4% 

2 
2.7% 

29 
39.2% 

42 
56.8% 

4.51 0.62 

 
رات اخلاصة متحاًنت والتقومي حبيث كانر الفقإلحصائية اخلاصة مبحور اعل  النتائج اإلأيبني اجلدول 

ا ق على و أمتحان حبيث حصططططططل اخليار ال إلا أسططططططئلةتراعي الفروق الفردية عند ودططططططع  ،الأو  ذا احملور 
وكانر  (،%35.1ونسططططططططبة ) 26اابت إجا ق على عدد أو واخليار  (،%5.4اابت ونسططططططططبة )إجربع أ
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وكان الوسططططططططططط احلسططططططططططايب  (،%59.5بنسططططططططططبة )ابة إج 44ا ق بشططططططططططدة وهي أو اابت للخيار إجعلى أ
 فأهدامتحاًنت ممتاز جدا لتحقيق إلئلة اأسطططططططططططططمراعاة الفروق الفردية عند ودطططططططططططططع  أني أ (،4.49)

 التعل .
متحاًنت إلا يف امتحاًنت الشططططططفوية عنهإلالفردية أتلف بني التلميذ يف االفروق  نوالفقرة اخلاصططططططة أب

ابة ونسططططططططططبة إج 38ا ق على أو و  (،%6.8اابت ونسططططططططططبة )إج 5حصططططططططططل اخليار هايد على  ،التحريرية
 أي (،4.34وكان الوسط احلسايب ) (،%40.5ابة ونسبة )إج 30ا ق بشدة على أو و  (،51.4%)

 .لتحريريةمتحاًنت اإلا يف امتحاًنت الشفوية عنهإلالفردية أتلف بشكل ممتاز يف ا الفروق أن
 أنط بل جيب متحاًنت  قإلتقيي  التلميذ على اعتماد يف ما الفقرة اليت  يها جيب عدم االأ

ة اخليارين ال ابإج كانر  ،متحانإليف الصطططف مهما كان املسطططتوى يف ا للمشطططاركة الفاعلة انضطططع اعتبار 
 (،%1.4ابة واحدة لكل منهما ونسطططططططططبة )إجاابت وهو جا ق متسطططططططططاوية بعدد اإلأو ا ق بشطططططططططدة وال أو 

ا ق أو واخليار  (،%32.4وبنسطططططبة ) 24ا ق بعدد أو واخليار  (،%2.7ابتان ونسطططططبة )إجواخليار هايد 
اعتبار املشططططططاركة الفاعلة يف  أن أي (،4.52، وبوسططططططط حسططططططايب )%60.8ونسططططططبة  45بشططططططدة بعدد 

 الصف لتقيي  الطلب ممتازة.
متحان ليس  قط ملء د رت العلمات لتحديد النجاح والرسططططططططططططططوب إلا نوالفقرة اخلاصطططططططططططططططة أب

ابتني جإ كان اخليار هايد حاصططططططططططططططل على  ،سططططططططططططططتوى التلميذ لر عه وتطوير للطلب  قط بل معر ة م
اابهتا إجا ق بشططدة كان عدد أو و  (،%43.2ونسططبة ) 32ا ق حصططل على عدد أو و  (،%2.7بنسططبة )

متحان إلا أن أي (،4.51وحصطططططلر الفقرة على وسطططططط حسطططططايب مقدار  ) (،%52.7وبنسطططططبة ) 39
  بشططططكل ضططططا ملعر ة مسططططتوى التلميذ لر عه وتطوير أيليس لتحديد النجاح والرسططططوب للطلب  قط بل 

 ممتاز.
ري ويسطططططاعد اليت تعطى للتلميذ دطططططرو  املنزليةتدقيق وتصطططططحيه الواجبات  نوالفقرة اخلاصطططططة أب

قط للخبار ابة واحدة  إج قد حصططلر على  ،على تطور حتصططيله  الدراسططي خاصططة التلميذ الضططعفاء
ابة للخيار موا ق إج 29و (،%2.7ابتان للخيار هايد ونسططططططططططططططبة )إجو  (،%1.4ا ق بنسططططططططططططططبة )أو ال 

وكان الوسططط احلسططايب  (،%56.8ابة بنسططبة )إج 42ا ق بشططد  حصططل على أو و  (،%39.2بنسططبة )
  ،تططازة جططداومماليت تعطى للتلميططذ دططططططططططططططروريططة  املنزليططةتططدقيق وتصططططططططططططططحيه الواجبططات  أن أي (،4.51)

 وتساعد على تطور حتصيله  الدراسي خاصة التلميذ الضعفاء
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 جتماعية:إل: املتابعة ارابعاحملور ال 
 :4.4جتماعية، كما يظهر يف اجلدول إلاملعلمني حول املتابعة اتصورات و يما يلي نتائج 

 جتماعيةإلعة ااملتابحنو حصائي الوصفي البسيط الجتاهات املعلمني (: التحليل اإل4.4اجلدول )
وا ق أ وا ق أ هايد وا ق أال  وا ق بشدة  أال  الفقرة

 بشدة 
الوسط 
 احلسايب

حنراف إلا
 املعياري

على املعل  أن يدرس األوداع -1
 .اإلجتماعية والنفسية لتلميذ 

0 0 6 
8.1% 

34 
45.9% 

34 
45.9% 4.38 0.64 

التنسيق بني املعل  واملشرف -2
ن وجد إنفسي اإلجتماعي وال

 أمردروري

0 0 2 
2.7% 

30  
40.5% 

42 
56.8% 4.54 0.55 

من واجب املعل  التواصل مع -3
أهايل التلميذ ليتعاونوا على حل 

 أية مشاكل قد يواجهها األبناء
0 

1 
1.4% 

7 
9.5% 

25 
33.8% 

41 
55.4% 4.43 0.72 

من املفيد جداأن يوجد املعل  -4
او البيئة املدرسية شكل من 
أشكال العلقة األبوية مع 

التلميذ مبختلف مستوايهت  
 التحصيلية واإلجتماعية

0 

0 3 
4.1% 

36 
48.6% 

35 
47.3% 

4.43 0.58 

 
 كانر الفقرة  ،جتماعيةإللبنود التابعة حملور املتابعة احصططططططططططططططائية املتعلقة ابعل  النتائج اإلأيبني اجلدول 

 6 :كالتايل  ااابهتإج جاءتجتماعية والنفسطططية لتلميذ  إلدطططاع او يدرس األ أنعلى املعل   ناخلاصطططة أب
ا ق بشدة حصل أو و  (،%45.9ا ق ونسبة )أو اابت للخيار إج 34و (،%8.1للخيار هايد بنسبة )

دطططاع و دراسطططة األ أن أي (،4.38وكان الوسطططط احلسطططايب ) (،%45.9ابة ونسطططبة )إج 34على عدد 
 .جتماعيةإلاجتماعية والنفسية لتلميذ  جيدة للمتابعة إلا

دططططططططروري  مرأوجد  نإجتماعي والنفسططططططططي إلابلتنسططططططططيق بني املعل  واملشططططططططرف ا والفقرة اخلاصططططططططة
 (،%40.5ا ق بنسبة )أو ابة للخيار إج 30 و (،%2.7للخيار هايد بنسبة ) 2 :اابتج كانر اإل

حيث كان الوسططططططط احلسططططططايب  (،%56.8ونسططططططبة ) 42ا ق بشططططططدة حيث كان العدد أو للخيار  أكثرو 
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مر دططططططروري بشططططططكل ملحظ أجتماعي والنفسططططططي إلالتنسططططططيق بني املعل  واملشططططططرف ا أن أي (،4.54)
 وجيد.

بناء ا األة مشطططططاكل قد يواجههأيهايل التلميذ ليتعاونوا على حل أو قرة من واجب املعل  التواصطططططل مع 
وبنسبة اابت للخيار هايد إج 7و (،%1.4وا ق وبنسبة )أابة واحدة على اخليار ال إجحصلر على 

ا ق بشطططططدة بنسطططططبة أو ابة للخيار إج 41و (،%33.8ا ق وبنسطططططبة )أو ابة للخيار إج 25و (،9.5%)
التواصططل  أن أي (،4.43وكان الوسططط احلسططايب للفقرة يسططاوي ) (،%55.4وهي ) % 50تزيد عن 

 .بناءة مشاكل قد يواجهها األأيهايل التلميذ جيدجدا ليتعاونوا على حل أمع 
شطططططكال أالبيئة املدرسطططططية شطططططكل من  أويوجد املعل   أنه من املفيد جدا ناخلاصطططططة أبما الفقرة أو 
اابت إج 3 جتماعية  حصططططططططلر علىإلمبختلف مسططططططططتوايهت  التحصططططططططيلية وا بوية مع التلميذالعلقة األ

ا ق بشطططططططدة عدد أو و  (،%48.6ابة ونسطططططططبة )إج 36ا ق أو وللخيار  (،%4.1للخيار هايد ونسطططططططبة )
البيئة  أويوجد املعل   أنيد جدا اجل منه أنأي  (،4.43والوسططط احلسططايب ) (،%47.3ونسططبة ) 35

 .بوية مع التلميذ مبختلف مستوايهت  التحصيليةشكال العلقة األأاملدرسية شكل من 
 الثواب والعقاب::احملور اخلامس

 :4.5العقاب، كما يظهر يف اجلدول املعلمني حول الثواب و تصورات و يما يلي نتائج 
 بالجتاهات املعلمني حنو الثواب والعقاحصائي الوصفي البسيط (: التحليل اإل4.5اجلدول )

وا ق أ وا ق أ هايد وا ق أال  وا ق بشدة  أال  الفقرة
 بشدة 

الوسط 
 احلسايب

حنراف إلا
 املعياري

العقاب دروري شرط أن -1
يتناسب مع حج  اخلطل او 

 املخالفة 

0 4 
5.4% 

6 
8.1% 

46 
62.2% 

17 
23 4.1 0.73 

جيب ممارسة العقاب نفسه -2
على مجيع التلميذ مبا  يه  
املتفوقني إذا بدر منه  نفس 

 اخلطل أو التقصري

1 
1.4% 

12 
16.2% 

6 
8.1% 

32 
43.2% 

22 
29.7% 

3.85 1.10 

إسرتداء التلميذ بعد -3
معاقبته  قد يساعد على تعزيز 

1 
1.4%  

6 
8.1% 

22 
29.7% 

32 
43.2% 

13 
17.6% 3.68 0.90 



104 

وحتسني تعلمه  حىت لو كانوا من 
 الضعفاء دراسيا 

عل  للطالب اذا قد يعتذر امل-4
مر ما  مما أشعر أنه ظلمه يف 
 يعزز الثقة بينهما 

0 
2 

2.7% 
5 

6.8% 
34 

45.9% 
32 

43.2% 4.32 0.72 

مبقابل العقاب جيب اللجوء -5
تشجيعية  وحتفيزية ألساليب 

متنوعة  للتلميذ مبختلف 
 مستوايهت 

0 

0 1 
1.4% 

20 
27.0% 

53 
71.6% 

4.70 0.49 

 
تضططططططمنر الفقرة  حيث ،حصططططططائي لفقرات هور العقاب والثوابعل  النتائج للتحليل اإلأيبني اجلدول 

 اابت قليله للخيارات الجيتناسطططططططب مع حج  اخلطل  كانر اإل أنالعقاب دطططططططروري شطططططططرط  أنىل و األ
ابة جاابت كانر لإلجعلى اإلأو  (،%8.1ونسططططبة ) 6وهايد عدد  (،%5.4ونسططططبة ) 4ا ق بعدد أو 
ا ق بشطططططدة ونسطططططبة أو ابه جلإل 17وعدد  (،%62.2وهي) %50على من أسطططططبة بنو  46ا ق بعدد أو 
 ليتناسطططب مع حج  اخلط أنيكون العقاب دطططروري شطططرط  أن أي (،4.1والوسطططط احلسطططايب ) (،23)

 جيد جيدا.
ذا بدر منه  إما الفقرة اليت تتعلق مبمارسة العقاب نفسه على مجيع التلميذ مبا  يه  املتفوقني أ

اابت إج 6ا ق بشططدة وأو للخيار ال  (،%1.4ونسططبة ) 1 :اابتجنفس اخلطل أو التقصططري  كانر اإل
ا ق بنسطططططبة أو ابة إج 32و (،%29.7بة )ابة هايد بنسطططططإج 22و (،%8.1ا ق بنسطططططبة )أو للخيار ال 

 (،3.85والوسططططط احلسططططايب ) (،%17.6ابة بنسططططبة )إج 13ا ق بشططططدة  كانر أو ما أ (،43.2%)
 ممارسة العقاب نفسه على مجيع الطلبة جيدة. أن أي

ني تعلمه  قد يسطططططاعد على تعزيز وحتسططططط ،الفقرة املتعلقة ابسطططططرتدطططططاء التلميذ بعد معاقبته  أما
 (،%1.4ونسططبة)  1ا ق بشططدة حصططلر على عدد أو ال  :ابةجمن الضططعفاء دراسططيا  اإل احىت لو كانو 

 (،%29.7ابة ونسطططططبة )إج 22وهايد  (،%8.1اابت ونسطططططبة )إج 6ا ق حصطططططلر على عدد أو وال 
 (،%17.6ابة ونسبة )إج 13قل وهي أاابت إجا ق بشدة أو و  (،%43.2ابة بنسبة )إج 32ا ق أو و 
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اسططرتدططاء التلميذ بعد معاقبته  يسططاعد على حتسططني تعلمه   أن أي (،3.68وكان الوسططط احلسططايب )
 بشكل جيد.

اابت إج مما يعزز الثقة بينهما  كانر ،ه ظلمه يف أمر ماأنذا شطططططططططعر إقد يعتذر املعل  للطالب   والفقرة
ابة إج 34و (،%6.8اابت للخيار هايد ونسططططططططططططططبة )إج 5و (،%2.7ونسططططططططططططططبة ) 2ا ق أو اخليار ال 
 (،%43.2)  ونسطططططططططططبة 32اابهتا إجا ق بشطططططططططططدة كانر عدد أو و  (،%45.9ا ق ونسطططططططططططبة )أو للخيار 

مر ما يعزز الثقة أه ظلمة يف أنذا شططططططططططعر إاعتذار املعل  للطالب  أن أي (،4.32وبوسططططططططططط حسططططططططططايب )
 بينهما بشكل ممتاز.

وحتفيزية متنوعة  تشططططططططططططططجيعية أسططططططططططططططاليب إىله مبقابل العقاب جيب اللجوء نوالفقرة اليت تتعلق أب
يف حني  ،ق بشططططططدةا أو ا ق وال أو ابة للخيارين ال إج أيللتلميذ مبختلف مسططططططتوايهت   ل  حتصططططططل على 

ابة بنسططططططططططططططبة إج 20ا ق على أو واخليار  (،%1.4ابة واحدة ونسططططططططططططططبة )إجحصططططططططططططططل اخليار هايد على 
وكان  (،%71.6) إىلونسططبة عالية وصططلر  53اابت تسططاوي إجا ق بشططدة على عدد أو و  (،27%)

تنوعة تشططططجيعية وحتفيزية م أسططططاليب إىله مبقابل العقاب جيب اللجوء أني أ (،4.7الوسططططط احلسططططايب )
 للتلميذ مبختلف مستوايهت   هو بذلك حيقق اهلدف بشكل ممتاز جدا.

 نتائج السؤال الثاين للدراسة:
ما مدى وجود  روق متعلقة أبسطططططططططاليب تدريس اللاة العربية يف املرحلة اإلبتدائية يف املدارس العربية يف  

              ها املعل  عدد املدارس اليت يدرس  ي –عدد سنوات اخلربة  –املؤهل األكادميي ماليزاي نظرا ملتاريات : 
ذا كان هناك إوذلك لفحص ما  ،حاديألولإلجابة عن هذا السططططططططططططططؤال مت اسططططططططططططططتخدام حتليل التباين ا

( 4.6) سططططططططتبانة تعزى ملتاري املؤهل العلمي، واجلدولإلاهات املعلمني حنو مجيع هاور ااختلف يف اجت
 حصائي:يت يوده النتائج اخلاصة ابلتحليل اإلاآل

لمؤهــل لنتــائج يليــل التبــاين األحــادي الجتــاهــات املعلمني جلميع احملــاور تعزى (: 4.6اجلــدول )
 العلمي

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين احملور
 املربعات

 مستوى الداللة )ف(

0. 0.167 0.106 3 0.319 بني اجموعات 918 

   0.637 65 41.375 داخل اجموعات
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اكتشاف 
الفروق 
 الفردية

    68 41.694 اجموع

ساليب أ
 التدريس

 0.847 0.269 0.043 3 0.129 بني اجموعات

   0.160 67 10.748 داخل اجموعات

    70 10.877 اجموع

متحاانت إلا

 والتقومي

 0.838 0.283 0.056 3 0.169 بني اجموعات

   0.200 66 13.168 داخل اجموعات

    69 13.338 اجموع

املتابعة  

 جتماعيةإلا

 0.759 0.392 0.84 3 0.252 بني اجموعات

   0.215 68 14.591 داخل اجموعات

    71 14.844 اجموع

الثواب 

 والعقاب

 0.770 0.377 0.079 3 0.236 بني اجموعات

   0.208 66 13.744 داخل اجموعات

    69 13.979 اجموع

 
ائية يف إحصطططططططططططططبناًء على نتائج اختبار التباين األحادي لدراسطططططططططططططة  يما إذا كان هناك  روق ذات داللة 

اجتططاهططات املعلمني حنو اكتشطططططططططططططططاف الفروق الفرديططة يعزى على املؤهططل العلمي. أظهرت نتططائج التحليططل 
ه ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصططططططائية بني مسططططططتوايت املؤهل العلمي اليت حددت أنحصططططططائي اإل

كذلك (. و 0.918=   وداللة إحصطططططططائية0.167(= 3،65من خلل حتليل التباين األحادي )ف )
 يوجد هناك  روق ه الأنحصططائي أظهرت نتائج التحليل اإل دالتدريس،  ق أسططاليباحلال ابلنسططبة حملور 

   وداللة إحصططططططططططططائية0.269(= 3،67ذات داللة إحصططططططططططططائية بني مسططططططططططططتوايت املؤهل العلمي )ف )
ه ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصططططططططائية بني أنحصططططططططائي (. وأظهرت نتائج التحليل اإل0.847=
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يل متحاًنت والتقومي اليت حددت من خلل حتلإلالعلمي يف اجتاهاهت  حنو هور امسططططططططططططططتوايت املؤهل 
 يما يتعلق مبحور املتابعة و (. 0.838  وداللة إحصططططططائية=0.283(= 3،66التباين األحادي )ف )

ني ب ه ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصطططائيةأنحصطططائي أظهرت نتائج التحليل اإل  قدجتماعية، إلا
  0.392(= 3،68مسطططططططططططتوايت املؤهل العلمي اليت حددت من خلل حتليل التباين األحادي )ف )

ج أظهرت نتططائ دخري، هور الثواب والعقططاب  قطط(. و يمططا خص احملور األ0.759وداللططة إحصطططططططططططططططائيططة=
 ه ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصططططططائية بني مسططططططتوايت املؤهل العلمي اليتأنحصططططططائي التحليل اإل

 (.0.770  وداللة إحصائية=0.377(= 3،66حددت من خلل حتليل التباين األحادي )ف )
حادي وذلك ولإلجابة عن هذا السطططططططططططؤال  يما يتعلق بسطططططططططططنوات اخلربة، مت اسطططططططططططتخدام حتليل التباين األ

د سطططنوات سطططتبانة تعزى لعدإلاهات املعلمني حنو مجيع هاور اذا كان هناك اختلف يف اجتإلفحص ما 
 حصائي:دًن  يوده النتائج اخلاصة ابلتحليل اإلأ (،4.7اجلدول ) نإربة، حيث اخل
 

نتـــائج يليـــل التبـــاين األحـــادي الجتـــاهـــات املعلمني جلميع احملـــاور تعزى لعـــدد (: 4.7اجلـــدول )
 سنوات اخلربة

متوسط  درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين احملور
 املربعات

 مستوى الداللة )ف(

اكتشاف 
الفروق 
 الفردية

 0.647 0.555 0.337 3 1.012 بني اجموعات

   0.608 67 40.762 داخل اجموعات

    70 41.775 اجموع

ساليب أ
 التدريس

 0.320 1.190 0.186 3 0.558 بني اجموعات

   0.156 69 10.792 داخل اجموعات

    72 11.350 اجموع

متحاانت إلا

 والتقومي

 0.504 0.790 0.150 3 0.450 بني اجموعات

   0.190 68 12.923 داخل اجموعات

    71 13.373 اجموع
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املتابعة  

 جتماعيةإلا

 0.657 0.539 0.113 3 0.340 بني اجموعات

   0.210 70 14.694 داخل اجموعات

    73 15.034 اجموع

الثواب 

 والعقاب

 0.260 1.368 0.274 3 0.823 بني اجموعات

   0.201 68 13.648 داخل اجموعات

    71 14.471 اجموع

 
بناًء على نتائج اختبار التباين األحادي لدراسطططططططططططططة  يما إذا كان هناك  روق ذات داللة إحصطططططططططططططائية يف 

تائج ناجتاهات املعلمني حنو اكتشطططططاف الفروق الفردية بناء على سطططططنوات خرباهت  يف التدريس. أظهرت 
ه ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصططططائية بني املعلمني من تتلف اخلربات يف أنحصططططائي التحليل اإل

  وداللططططططة 0.555(= 3،67التططططططدريس اليت حططططططددت من خلل حتليططططططل التبططططططاين األحططططططادي )ف )
التدريس، حيث أظهرت نتائج التحليل  أسطططططططاليب(. وكذلك احلال ابلنسطططططططبة حملور 0.647إحصطططططططائية=

)ف  سططططططنوات اخلربة بني املعلمني إىله ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصططططططائية تعزى أنائي حصططططططاإل
ذلططك، أظهرت نتططائج التحليططل  إىلدططططططططططططططططا ططة إ(. 0.320  وداللططة إحصططططططططططططططططائيططة=1.190(= 3،69)

ه ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصططططائية بني املعلمني من خربات تتلفة يف اجتاهاهت  أنحصططططائي اإل
(= 3،68حنو هور االمتحطططططاًنت والتقومي اليت حطططططددت من خلل حتليطططططل التبطططططاين األحطططططادي )ف )

اجتمططاعيططة، أظهرت نتططائج إل يمططا يتعلق مبحور املتططابعططة و (. 0.504  وداللططة إحصططططططططططططططططائيططة=0.790
واليت  ،سطططططططططططنوات اخلربة إىله ال يوجد هناك  روق ذات داللة إحصطططططططططططائية تعزى أني حصطططططططططططائالتحليل اإل

(. 0.657  وداللة إحصططططططططططائية=0.539(= 3،70حددت من خلل حتليل التباين األحادي )ف )
ه ال يوجد نأحصطططططططططططططططائي خري، هور الثواب والعقاب  قط أظهرت نتائج التحليل اإلخص احملور األوما 

حصائية بني املعملني من سنوات اخلربة املختلفة اليت حددت من خلل حتليل هناك  روق ذات داللة إ
 (.0.260  وداللة إحصائية=1.368(= 3،68التباين األحادي )ف )

ولإلجابة عن هذا السططططططططططططططؤال  يما يتعلق بعدد املدارس اليت يدرس  يها املعل ، مت اسططططططططططططططتخدام 
لفحص اختلف اجتاهات املعلمني  ،(Independent Sample t-testاختبارات  للعينة املسططططططططططططططتقلة )
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( التايل يودططططططططططه 4.8حنو مجيع احملاور ابختلف متاري عدد املدارس اليت يدرس  يها املعل ، واجلدول )
 هذ  النتائج.

جتاهات إل( لفحص اختالف اIndependent Sample t-test) تانتائج اختبار(: 4.8اجلدول)
 املدارس.حنو مجيع احملاور ابختالف متغري عدد 

مستوى  قيمة ت (21مدرستان أو أكثر )العدد=  (48)العدد=  مدرسة واحدة احملور
 حنرافإلا املتوسط حنرافإلا املتوسط الداللة

 0.554 0.594- 0.788 3.40 0.745 3.25 اكتشاف الفروق الفردية

 0.801 0.254- 0.439 3.99 0.367 3.96 ساليب التدريسأ

 0.551 0.599- 0.412 4.51 0.446 4.44 متحاًنت والتقوميإلا

 0.191 1.320 0.483 4.33 0.441 4.50 جتماعيةإلاملتابعة  ا

 0.478 0.713 0.418 4.04 0.472 4.12 الثواب والعقاب

 
بناًء على حتليل اختبار )ت( للعينة املسططططططتقلة لدراسططططططة الفروق بني املعلمني الذين يدرسططططططون يف مدرسططططططة 

من حيث اجتاهاهت  حنو اكتشططططططططاف الفروق  ،أكثر أوواملعلمني الذين يدرسططططططططون يف مدرسططططططططتني   واحدة
يدرسطططططون يف  21منه  يدرسطططططون يف مدرسطططططة واحدة،  48) امعلمً  69الفردية، حيث  لر الدراسطططططة 

 حصطططططططططططائية بني هؤالء املدرسطططططططططططنيإه ال يوجد  روق ذات داللة أنأو أكثر(. أظهرت النتائج  نيمدرسطططططططططططت
حصائية إ، وداللة 0.594-( =67دارس الذين يدرسون  يها يف اجتاهاهت  يف )ت( )حسب عدد امل

   أو أكثر كان الوسططط احلسططايب هلنياملعلمني الذين يدرسططون يف مدرسططت أنعلى الرغ  من  0.554= 
كرب من الوسططططططططط احلسططططططططايب للذين يدرسططططططططون يف مدرسططططططططة أوهي  0.788واحنراف معياري = 3.40=

ختلف كان صططارياً إل(، ولكن هذا ا0.745اف املعياري=، واالحنر 3.25= واحدة )الوسططط احلسططايب
ه ال يوجد  روق ذات داللة أنذلك، أظهرت النتائج  إىلدطططططططططططططططا ة حصطططططططططططططططائيا. ابإلإوال يزال غري دال 

 سططططططاليبأحصططططططائية بني هؤالء املدرسططططططني حسططططططب عدد املدارس الذين يدرسططططططون  يها يف اجتاهاهت  حنو إ
املعلمني الذين  أنعلى الرغ  من  0.801حصائية = إ، وداللة 0.254-( =67التدريس يف )ت( )

وهي  0.439واحنراف معياري = 3.99يدرسططططون يف مدرسططططتني أو أكثر كان الوسططططط احلسططططايب هل  =



110 

، واالحنراف 3.96كرب من الوسططططط احلسططططايب للذين يدرسططططون يف مدرسططططة واحدة )الوسططططط احلسططططايب =أ
حور  يما يتعلق مبو حصائيا. إف كان صارياً وال يزال غري دال ختلإل(، ولكن هذا ا0.367املعياري=

سطططططططططططططني حصطططططططططططططائية بني هؤالء املدر إه ال يوجد  روق ذات داللة أنت والتقومي، أظهرت النتائج متحاًنإلا
( 67ت والتقومي يف )ت( )متحاًنإلاحسطططططططططططططططب عدد املدارس الذين يدرسططططططططططططططون  يها يف اجتاهاهت  حنو 

املعلمني الذين يدرسطططون يف مدرسطططتني أو  أنعلى الرغ  من  0.551حصطططائية = إ، وداللة 0.599=
كرب من الوسططططط احلسططططايب أوهي  0.412واحنراف معياري = 4.51أكثر كان الوسططططط احلسططططايب هل  =

(، ولكن 0.446اف املعياري=، واالحنر 4.44للذين يدرسطططون يف مدرسطططة واحدة )الوسطططط احلسطططايب =
ه ال أنحصطططططططططططططائيا. وعلوة على ذلك، أظهرت النتائج إ دال ختلف كان صطططططططططططططارياً وال يزال غريإلهذا ا

ا يف هحصططططططائية بني هؤالء املدرسططططططني حسططططططب عدد املدارس الذين يدرسططططططون  يإيوجد  روق ذات داللة 
على الرغ   0.191حصائية = إ، وداللة 1.320( =67جتماعية يف )ت( )إلاجتاهاهت  حنو املتابعة ا

واحنراف معياري  4.50مدرسطططة واحدة كان الوسطططط احلسطططايب هل  = املعلمني الذين يدرسطططون يف أنمن 
كرب من الوسطططططط احلسطططططايب للذين يدرسطططططون يف مدرسطططططتني أو أكثر )الوسطططططط احلسطططططايب أوهو  0.441=
ختلف كططططان صططططططططططططططاريًا وال يزال غري دال اإل(، ولكن هططططذا 0.483راف املعيططططاري=، واالحن4.33=
 روق ذات  ه ال يوجدأنأظهرت النتائج  قد العقاب، خريا  يما يتعلق مبحور الثواب و أحصطططططططططططططططائيا. و إ

حصططائية بني هؤالء املدرسططني حسططب عدد املدارس الذين يدرسططون  يها يف اجتاهاهت  حنو الثواب إداللة 
املعلمني الذين  أنعلى الرغ  من  0.478حصططططططائية = إ، وداللة 0.713( =67والعقاب يف )ت( )

كرب أوهو  0.472واحنراف معياري = 4.12ايب هل  =مدرسطططة واحدة كان الوسطططط احلسططط يدرسطططون يف
، واالحنراف 4.04من الوسطططططط احلسطططططايب للذين يدرسطططططون يف مدرسطططططتني أو أكثر )الوسطططططط احلسطططططايب =

  حصائيا.إ(، ولكن هذا االختلف كان صارياً وال يزال غري دال 0.418املعياري=
ما يلي ما ي  قدمت الباحثة  إن ،االسططططططتبانةحصططططططائي ملا مت اجناز  يف ن وبعد هذا التحليل اإلواآل

كار وآراء  أبعدها ما ورد من  تقدممث  . كار وآراء ومقرتحات يف دططططططططططططططوء نتائج هذا التحليلأورد من 
صططورات السططؤال الثالث وهو الت أما .سططتبانةإلهور املعلمني الذين شططاركوا يف اومقرتحات على لسططان مج

ثة يف التدريس يف دطططططوء الفروق الفردية بني التلميذ  سطططططوف جتيب عنه الباح أسطططططاليباملقرتحة لتطوير 
   .الفصل اخلامس بشيء من العمق والتفصيل يف ابب النتائج واملقرتحات والتوصيات
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 ستبانة  إلنتائج يليل ا: الأو 
  :التايل اةراعمبيتحقق مبدأ مراعاة الفروق الفردية وما يرتتب عليه من نتائج تعليمية تربوية جيدة 

  .عل ختبارات وعن طريق ملحظة املإلدية بني التلميذ يت  عن طريق ااكتشاف الفروق الفر  نإ -
 هام إ تساعد يف ،دا يةإعطاء التلميذ دروسا إ أسلوبو  ،شرح الدرس مرة اثنية إعادة أسلوب نإ -

لدروس عن ا شططططططططططططراك التلميذ يف تلقيإكذلك  إن   .الدروس جلميع التلميذ مبختلف مسططططططططططططتوايهت 
موعات ليفهموا جم إىلتقسططططي  التلميذ  أنكما و   .طريق املناقشططططة واحملاورة ممتاز يف بناء شططططخصططططيته 

يف التلميذ ن تكلإخريا  أو  .دروسه  بشكل مجاعي يساعد التلميذ الضعفاء بشكل ممتاز و عال
نا تربز ملحظة وه ،مر جيد جداأاملتفوقني مبسطططططاعدة املعل  يف تبسطططططيط املعلومة للطلب الضطططططعفاء 

ويف  ،ه قد يتحسطططس تلميذ الصطططف من زميله  يف نفس الصطططفأنوهي  ،ليهاإشطططارة مهمة جتدر اإل
  .هوهذا يعود لتقدير املعل  نفس ،علىأهذ  احلالة قد يستعان بطلب متفوقني من صفوف 

 أسطططئلةدطططع مراعاة الفروق الفردية عند و  أن إىلسطططتبانة إلشطططارت نتائج اأما يتعلق ابلتقيي   قد  أما  -
بل ملعر ة  ،متحان ليس  قط لتحديد الرسططططططططططططططوب والنجاحإلا أنو  .مر دططططططططططططططروري جداأمتحان إلا

املشطططاركة  ه من امله  والضطططروري اعتبارأنو  .مسطططتوى التلميذ للعمل على ر ع هذا املسطططتوى وتطوير 
   .ن  قطمتحاإلجزء من التقيي  للتلميذ وليس االفاعلة يف الصف 

تدقيق  أنو  .تكليف التلميذ بواجبات خارج غر ة الصططططططططططططططف جيدجدا لزايدة حصططططططططططططططيلته  املعر ية -
تحصطططططططيل ويسطططططططاعد على تطور ال ،اليت تعطى للتلميذ مه  ودطططططططروري املنزليةوتصطططططططحيه الواجبات 

وال يهتمون  نزليةاملمهية الواجبات أكثريا من املعلمني يقللون من   نعلما أب .الدراسي جلميع التلميذ
  ا كثريا. 

رف تنسطططططططططيق بني املعل  وبني املشطططططططططوال ،اجتماعية والنفسطططططططططية للتلميذإلدطططططططططاع و من امله  دراسطططططططططة األ -
جياد إ يعمل املعل  والبيئة املدرسططططية على أنومن الضططططرورات الرتبوية  .وجد نإجتماعي والنفسططططي إلا

 األمهيةلك مع كل ذ  .التحصيليةبوية مع التلميذ مبختلف مستوايهت  شكال العلقة األأشكل من 
 بناء. ة مشاكل قد يواجهها األأيهايل التلميذ ليتعاونوا على حل أالكبرية لتواصل املدرسة مع 

يت العقاب دطططططططططروري يف احلاالت ال أن إىلسطططططططططتبانة إللثواب والعقاب  قد خلصطططططططططر نتائج اوحول ا -
سطططططططططة وممار  ،(واحتقارهانة إيتناسططططططططططب مع حج  اخلطل )  يه أتديب دون  أنشططططططططططرط  ،تتطلب ذلك

مر أمه يف ه ظلأنذا شطططططعر إاملعل  قد يعتذر للطالب  أنو  .العقاب على مجيع الطلب دون اسطططططتثناء
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 أساليب ىلإه مبقابل العقاب جيب اللجوء أنمع ملحظة  .وهذا يعزز الثقة بينهما بشكل ممتاز ،ما
عل  مبختلف الت إىلتشططططططططططططططجيعيططة وحتفيزيططة متنوعططة للتلميططذ تزيططد من الططدا عيططة واحلمططاسططططططططططططططططة لططديه  

  .مستوايهت 
 ستبانة إلمجهور املدرسني املشاركني يف ا ثـانيـا: مالحظات

سططططططططجلها  يت كار وامللحظات السططططططططتبانة مع األإل كار اليت وردت يف حتليل القد تقاطعر كثري من األ
  كار: جياز هلذ  امللحظات واألإو يما يلي  .ستبانةإلكون يف ااملعلمون املشار 

 كثرأودططططاع املعلمني ليكونوا أحتسططططني  :ليها وهيإمسططططللة مهمة قليل ما يشططططار  إىلشططططار بعضططططه  أ -
ال على صطططططططططططططعيد العمل  قد طالب البعض بتقليل عدد احلصطططططططططططططص اليت تعطى أو  : ضطططططططططططططل عطاءأو 

 أكثرا واملطلب الثاين متثل بتحسطططططططططططططني رواتب املعلمني حىت يكونو  .رهاقه يف العملللمدرس جتنبا إل
  .محاسا يف عمله  وعطاءه 

يشططعر  أنو  .صططلحهاإيقف املعل  على حتديد نقاط الضططعف عند الطلب الضططعفاء ملعاجلتها و  أن -
 البططالاططة ةاألمهيططمع  .يعمططل على كسطططططططططططططططب حبه  واحرتامه  أنو  ،تلميططذ  حببططه هل  والعطف عليه 

 ومراعاة الفروق الفردية يف التدريس.  ،اة بني تلميذ  يف التعامللمساو ل
واسططتخدام  .دططفاء جو من املرح بينه إراء مسططابقات هاد ة ومدروسططة بني التلميذ لتشططجيعه  و إج -

كثار من اإل و  .يضططططططاح املبتكرة لتسططططططهيل نقل املعلومةما ميكن اسططططططتخدامه من التقنيات ووسططططططائل اإل
  .ملعاجلة نقاط الضعفمثلة التمارين واأل

التشجيع على العمل اجلماعي التعاوين يشجع املتفوقني على التعاون مع الضعفاء بطريقة ألو من  -
  .وتنويع طرق التدريس بطريقة منطقية مدروسة تتلءم مع املادة ومودوع الدرس .التحسس

دارة إ ،املعل  :لثلثيشطططراك اإوالتلكيد على  .خصطططائي نفسطططي يف املدرسطططةأمهية وجود أالتلكيد على  -
 ذلك والتلكيد على التعزيز املعنوي واملادي مبا يف .مور يف العملية التعليميةلياء األأو و  ،املدرسطططططططططططططططة

يث يسطططططتدعي منه جوائز ح أو ،تقدمي اهلدااي للتلميذ بشطططططكل دوري يف حفلت تكرمي للمتفوقني
  .املوقف ذلك

  :إىلشارت ملحظات بعض املعلمني أعلى صعيد اللاة  قد  أما -
  املناهج الرتبوية إىل)من اللهجة العامية(  أودخال مفردات غريبة إجتنب. 
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 يف التطوير  سططططاسا األهنأل ،االسططططتماع ،احملادثة ،الكتابة ،القراءة :ربعاالهتمام مبهارات اللاة األ
   .الذايت يف جمال اللاة

 وتعليمها حىت املراحل اجلامعيةهتمام يف قواعد اللاة إلاستمرار ا.   
  دراستها أمهيةو  ،موره  أبمهية اللاة العربية وازدهارهاألياء أو توعية التلميذ و.   
  التنشططيط مهيتها يفدططرورة زايدة االهتمام ابلنشططاطات الرايدططية أل إىلشططار البعض ألقد  :خرياأو 

ناء الصططططططططططططحي الذي يسططططططططططططاعد على بكل هاليه  ابالهتمام ابألأتوعية التلميذ و  أمهيةو  .الذهين
  .ا وذلك انطلقا من مقولة )العقل السلي  يف اجلس  السلي (سليمً  اجلس  بناءً 
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 اخلــــامـــس ــــــــلالفص
 خامتة الدراسة

 

ومدى تطور  ،ونسبة املتعلمني يف اجتمع ،جمتمع هو مستوى التعلي  أيه  مقاييس التقدم يف أن من إ
روراً ابملدارس ابتداًء من املناهج التعليمية م ،التدريس وتتلف مكوًنت العملية التعليمية أساليبطرق و 

، أبنيتها إداراهتا، وتتلف الوسطططططططططططططائل التعليمية اليت تو رها ، وصطططططططططططططوالً اىل الطالب وهو أ سطططططططططططططاس هذ  
 العملية، وأخرياً اىل املعل ، ابين هذا األساس . 

كل هذ  املكوًنت ،  هي هتدف يف النهاية إىل التوصططططططططل إىل تطوير إن هذ  الدراسططططططططة حتيط ب         
رؤية علمية وصططططططحيحة ومدروسططططططة و ولية ملختلف مسططططططتوايت التلميذ  أسططططططاليب التدريس اسططططططتناداً إىل

التحصططططططططططيلية وظرو ه  اإلجتماعية واإلقتصططططططططططادية والنفسططططططططططية وتتلف العوامل املؤدية اىل الفروق الفردية 
 بينه . 

يقها على مدر سي ابستبانٍة مت تطبد استخدمر الباحثة املنهج الوصفي يف دراستها مستعينة وق         
ط البالغ عدده   ط ط يف املدارس العربية يف كواال ملبور البالاة  74اللاة العربية للصفوف اإلبتدائية ط ط ط ط مدرساً 

 سبع عشرة مدرسة.
وقد خلصطططر الدراسطططة إىل نتائج جيدة سطططبق ذكرها ،  يما يتعلق ابكتشطططاف الفروق الفردية ،           

واإلمتحططاًنت والت قيي  ، والثواب والعقططاب ، واملتططابعططة اإلجتمططاعيططة ومططا يتعلق وأسططططططططططططططططاليططب التططدريس ، 
 ابلعلقة مع أهايل الطلب 

 تخلص عدد من التصططططططورات والتوصططططططياتوقد أدى كل ذلك وما سططططططبقه من أدبيات إىل اسطططططط         
 واملقرتحات 
 املقرتحة التصورات

 تنويع طرق التدريس مبا يتالءم مع الفروق الفردية  
  هططل تتلءم مجيع هططذ  الطرق ،على عططدد ال أبس بططه من طرق التططدريس قططدميهططا وحططديثهططا اطلعططر 

تعود  ابة عن هذا السططططططططططططططؤالجاإل إن  مع مراعاة الفروق الفردية بني التلميذ يف التدريس سططططططططططططططاليبواأل
سطب ن يراها األختار الطريقة اليت أنلكل معل   إنوابلتايل   ،ه اخلاصأسلوب لكل معل   ،للمعل  نفسه

ا االختيار لن يكون مزاجيا بل مدروسططططط أنوطبيعي  ،لكي تصطططططل املعلومة لتلميذ  بسطططططهولة وسطططططلسطططططة
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د على نفس الفكرة أك  ،الدراسطططططططات السطططططططابقه (يف  ( محد عبدالعظي  سطططططططاملأالدكتور  أنكما و   .بعناية
 كثرسطططططططططططططططاليب األللفروق الفردية واأل أمهيةحني قال ) مع مراعاة التنويع يف اختيار الطرق اليت تعطي 

 ملئمة الستخدام هذ  الطرق (. 
يس هو تنويع طرق التدر  أسطططططلوب أنعددا من املعلمني الذين شطططططاركوا يف االسطططططتبانة رأوا  أن إىل إدطططططا ة

تنويع  سطططططلوبالباحثة نفسطططططها كثريا ما جللت أل أنو  .اهلامة ملراعاة ظاهرة الفروق الفردية األسطططططاليبمن 
   .طرق التدريس ملراعاة املستوايت املختلفة بني التلميذ عندما كانر مدرسة

ليت يتسطططططططاعد  يها ا :طريقة اجملموعات التعاونية :ومن الطرق الفعالة اليت تراعي الفروق الفردية
ة إجيابيا سطططططططططية تن أجواءه على عاتق املعل  تقع مسطططططططططؤولية خلق إنمع الضطططططططططعفاء وهنا   األقوايءميذ التل

يذ مع تنويع يشرك مجيع التلم أن املعل على   :سئلةواأل ،طرق احلوار واملناقشة أما .تسودها الود واملرح
   .التدريس طرق وغري ذلك من .صعوبة للتلميذ الضعفاء األقل سئلةوتوجيه األ سئلةاأل

 كثار من استخدامها  املشوقات التعليمية واإل 
من  ،هاملشطططططاركة  ي أو ،ممارسطططططته أو ،مشطططططاهدته أو ،وهي تتضطططططمن كل مايثري تشطططططوق التلميذ لسطططططماعه

قات كما ومن هذ  املشططططططو  .شطططططططة والفعاليات مبا يف ذلك اسططططططتخدام التكنولوجيا احلديثةنالوسططططططائل واأل
 ،والقصطططططططص ،شطططططططيدًناأل :شطططططططذى تتار يف الدراسطططططططات السطططططططابقة إليهاشطططططططارت أو  ،ردها علي موسطططططططىأو 

رات امليدانية ايالز  ،الرحلت العلمية والرت يهية ،العروض ،االحتفاالت ،التمثيليات واملسططرحيات، اللعب
اعة قو  ،واملعاج  واملوسططططططططططططططوعات ،طلس التارخيواأل ،الرسططططططططططططططوم والصططططططططططططططور واخلرائط ،امليدانية األعمال

تشططططكيل جلان  ،ارتياد النوادي الثقا ية والرايدططططية ،جملة احلائط ،ذاعة املدرسططططيةاإل ،والندواتاحملادططططرات 
اسططططتخدام  أما.. .اسططططتضططططا ة متخصططططصططططني يف بعض املوادططططيع ،املشططططاركة يف املهرجاًنت الثقا ية ،ثقا ية

لعامل والكون كله ا إنحيث  ،مكانياتإابحلاسططططططططوب بكل ما حيويه من  :نه يتمثلإالتكنولوجيا احلديثة  
  ،ديووالفي ،رتنرنواإل .مودططططططططططططططوع تشطططططططططططططططاء أيتنهل منه كل ما تشطططططططططططططططاء يف  أنبني يديك تسططططططططططططططتطيع 

  .وتتلف الوسائل السمعية والبصرية ،والكامريات
في   ،هنا تتضططططططططططططططمن التعل  من البيئة والتفاعل معهاإ :نقول الرحالت إىلويف عودة سططططططططططططططريعة 

 ،الاابة ،نهروال ،والوادي ،السططططططططططططططهل ،اجلبل :عن طريق الرحلت يتعرف التلميذ على ،اجلارا يا مثل
   .ثرية التارخيةاأل املواقع إىلندرس التاريخ برحلتنا  أنوميكن  .واع الطيور واحليواًنتأنو  ،زهار الربيةواأل
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العمل  أما.. .دور النشر أوزايرات لبعض املصانع  أو ،كزايرة حديقة احليواًنت مثل  :والزايرة امليدانية
عمال األ مشاركة العمال بعض أو ،رض مثلاألعماهل  يف أامليداين  قد يكون مبشاركة الفلحني بعض 

مع الشطططعور  ،كل ذلك بشطططكل مدروس ومربمج حبيث يزيد من حصطططيلة التلميذ املعر ية  ،...يف املصطططنع
ة داخل الصططططف نشطططططاألشططططراك مجيع التلميذ يف مجيع إ أمهية إدراكومع  .الزايرة أوالفعلي مبتعة الرحلة 

لميذ حسطططططططططب قدراته كل ت  .وخارجه مبا  يها النشطططططططططاطات العلمية والثقا ية والفنية والرايدطططططططططية والرت يهية
   .ومواهبه

سات وشذى تتار يف الدرا ،هذ  املشوقات التعليمية كل من علي  موسى أمهية إىل أشاروقد 
ما زالر تذكر  الباحثة أنو  .ردها  بعض املعلمني الذين شاركوا يف االستبانةأو ويف ملحظات  .السابقة

يها والرحلت املدرسططططططططية اليت شططططططططاركر   ،ولن تنسططططططططى ما شططططططططاهدته يف طفولتها يف الرحلت املدرسططططططططية
 الباحثة إن نظرا ألمهية املودططططططططوع و  ،عن طريقة التعل  ابللعب ماأ .املدارس اليت عملر  يها كمدرسططططططططة

                                            :حتر عنوان 2016بعض ما كتبه الدكتور عبدالعظي  صربي عبدالعظي   تقتبسأن  ترى
 سرتاتيجية التعلم ابللعب ا

اب التعليمية على لعاألوتعمل  .تعبري وتواصططططططططططل بني التلميذ أداةالتعل  ابللعب  اسططططططططططرتاتيجيةتشططططططططططكل 
 بداعية لدى التلميذ.وعلى حتسني املوهبة اإل ،تنشيط القدرات العقلية

 ،التوازن ،السطططباقات ،القفز ،الرمي ،لعاب احلركيةاأل ،اجسطططمات ،النماذج ،الدمى :لعاباألواع أنومن 
 ...  .العاب الكرة
ب لعااأل .حل املشططططططططططططططكلت ،الكلمات املتقاطعة ،لاازاألالفوازير و  :لعاب الذكاء  منهاأ أما

  .امثل املسابقات الشعرية وغريه :لعاب الثقا يةاألو  .دوار والتقليداألمثل لعب  :التمثيلية
  .تكون تربوية أنجيب  :والختيار اللعبة

  .مناسبة خلربات وقدرات وميول وعمر التلميذ .قواعدها وادحة وسهلة التطبيق
 –دالعظي  ) عب  .ثناء ممارسطططططططططتها ابحلرية واالسطططططططططتقلليةأويشطططططططططعر التلميذ  .مسطططططططططتمدة من البيئة

      ( . 2016-اسرتاتيجياتوطرق التدريس العامة واإللكرتونية 
 معاجلة ظاهرة الفروق الفردية بني التلميذ  أساليبومن 
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 التحفيز وااثرة الدافعية والتعزيز   أسلوب
 .واند اعه للتعل سططططططططه امهيتها لزايدة محأالدا عية لدى املتعلمني للتعل  و  إىلمجيع نظرايت التعل  تطرقر 

لتشجيع دور  ل :)مما يساعد على اكتساب املهارة التشجيع :الدراسات السابقة يقول ًندر مصاروة يف
 اكتساب املهارة(.  تقدم ملموس يف إىلتعزيز التعل  و  إىل هو يؤدي  ،ساسي يف جناح العملية التعليميةأ

 ،ة وحتفزهاتثري الدا عي أسطططططططططططططططاليبواملطلوب هو  ،حتفيز وتعزيز هذ  الدا عية أسطططططططططططططططاليبوقد تعددت 
  :ساليبنذكر من هذ  األ ،ويتحمس للستجابة هلا مجيع التلميذ مبختلف مستوايهت 

وك املعل  يف سططل ،يضططاحوسططائل اإل كثار منمن قبل املعل  واإل  التشــويق وجذب االنتبا  أســاليب  -
 .لفاظ اجلارحةاللسططان احلنون وعدم اسططتعمال األ ،نرباته الصططوتية احلازمة واللطيفة ،حركاته :الصططف

 .بوي وخلق جو اجتماعي وديالتعامل األ
... تعترب هفزات هامة جدا .زايرات ،لعابأ ،رحلت :سطططططططططططططابقا شــــــــــطة املذكورةنن خمتلف األأ  -

   .والضعفاء يف التحصيل الدراسي األقوايءوتشمل مجيع الطلب سواء 
 إىلال دططعفاء مبهام تتناسططب مع قدراهت  والتدرج يف االنتق أوتكليف مجيع  التل ميذ اقوايء كانوا   -

   .از مهام دراسية اصعب قليلإجن
م التلميذ يف الصططططططططططططف ) مثل  قرة يف أمايطلب منه املعل  عردططططططططططططه  ،بدع يف موقف دراسططططططططططططيأذا إ -

 .. .التصفيق له مع مرحى ،وبعد قراءهتا على التلميذ ،شاء مثل (إنمودوع 
كلمة   أي وأحسططططططنر أ) لفظية أســــاليب :حتفيز املعل  لطلبه أسططططططاليبنه من أيقول علي موسططططططى  -

 ، اتر التلميذبتوقيع املعل  على د كتابية أو ،اببتسططامة( أوابليد   أو) ابلرأس ميائية إ أو ،مناسططبة (
 خرى.  أوسائل حا زة  أي أو

بدون  أوية املادية واملعنوية واليت قد تكون حبفلت تكرمي تقدمي اجلوائز واهلدااي التحفيزية أســــــلوب -
فز حي سططلوبهذا األ ،خرىأصططياة  يأب أوم تلميذ الصططف أما أوم تلميذ املدرسططة أماتقدم  ،حفلت

  .اجلائزة أوالتلميذ على املزيد من االجتهاد وبذل اجلهد ليحصلوا على اهلدية 
 يذ يففرز التالممعطاجلطة ظطاهرة الفروق الفرديطة بني التلميطذ هو  أسطططططططططططططططاليطبه من أنطهنطاك من يرى  -

  :التالية سسالصفوف على األ
  ساس العمر الزمينأتوزيع التلميذ يف الفصول على.  
 دعفاء ،وسطونمت ،متفوقون :توزيعه  بناء على معيار التشابه يف التحصيل الدراسي.  
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  النضج العقلي ساسأتوزيعه  على.  
ن اتفاق حاس  على طريقة مفضلة على غريها يف توزيع تلميذ الصف الواحد اليوجد حىت اآل

   .ه حىت يف الفئة الواحدة ال يسري مجيع التلميذ بنفس املستوىأنألنه ثبر  ،على شعب تتلفة
عباقرة الذين بل يف مدارس خاصططططة تفته للتلميذ ال، صططططفوفهلذا  إن عملية التوزيع قد تطبق ليس يف 

 ..  .يظهر منه  العلماء واملخرتعون واملبدعون أنميكن 
ن مع االهتمام اجلاد اآل سطططب حىتنالتوزيع العشطططوائي املتبع حاليا يف بلدًن هو األ أنلكن الباحثة ترى 

ملئمة  كثرريقة األالط أنضطططططططططا أيوترى الباحثة  ،تعليمية تراعي الفروق الفردية أسطططططططططاليببتطبيق طرق و 
وهذ  ليسططططططر  ،املعل  الكفء لتطبيق كل ذلك إعداديت   أنعلى  ،هي ) طريقة اجموعات التعاونية (

  ما تسططجيل ملفيدا من أنه الباحثة ترى ،اإليضططاح يف وزايدة املودططوع هذا ألمهية ونظرا .ابملسططللة الصططعبة
 الفروق هاكاة)  عنوان حتر 2017 ااير 15 يف اللبنانية األخبار جريدة يف احلاج  اتن الكاتبة كتبته

 مطططاري جطططان) لجيكيالب البطططاحطططث الرتبويطططة العلوم يف اخلبري يقول :تقول حيطططث  (، التعلي  يف الفرديطططة
 ،والعدالة لفعاليةا صططططططعيد على آاثرها وتفاوتر العامل يف تطورت الفارقي التعلي  شططططططكالأ نإ :( دوكتيل

 بني الفروق ومواجهة صطططا اإن أكثر يصطططبه أن من التعليمي النظام متكني هو التعلي  هذا مزااي ه أ ومن
 خلل من لتفريقا املطلوب أن إىل دوكتيل يشططططططططططري  كيف  .أبنفسططططططططططه  الثقة مبنحه  اإجيابي مراأ التلميذ
 مليزاتا وتشطخيص دراسطة إىل املعل  بلجوء وذلك ،والفصطل اإلقصطاء خلل من وليس والدمج اإلشطراك
 يشطططططططططكل ال ميذ التل .مكاًنتهإ تطوير من ومتكينه والرتكيز هتماماتاال حيث من تلميذ بكل اخلاصطططططططططة

 التلميذ  صططل أن رىوي ،(شططيئا يعلمه ال التلميذ من املعل  يتعل  مل ذاإ) للتعل  مصططدرا بل للمعل  حتداي
 مسطططترتة ريقةط هي دطططعيفة وأخرى قوية عمل جمموعات أو صطططفوف يف وخصطططوصطططياهت  قدراهت  حبسطططب
 املعلمني هروب التعليمي النظام سططططططخرية من يكونوقد  .الضططططططعيف التلميذ على معينة وصططططططمة لودططططططع
–) احلاج  .ويةالق الصطططفوف إىل الدراسطططي والتكوين التدريب حيث من أعلى مبؤهلت يتمتعون الذين

       (                               2017-لي  هاكاة الفروق الفردية يف التع
وقد طبقر الباحثة طريقة اجموعات التعاونية أثناء عملها يف التدريس وكانر نتائجها جيدة 

  .جدا يف مجيع احلاالت
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  التـوصيــات 

 ،لفروق الفرديةا ابكتشططططاف مايتعلق منها ، ئات أو مأقسططططا عدة إىل التوصططططيات بتقسططططي  الباحثة قامر
وأخرى  ،توصططططططططططططططيات للمعلمني ومنها  ،ما يتعلق أبسطططططططططططططططاليب التدريس ومنها ،ومنها ما يتعلق ابلتقيي 

 .الرتبويةالرتبوي وقس  املناهج  لإلشراف وأخريا ،األمور ألولياء وأخرى ،لإلدارة املدرسية
 اكتشاف الفروق الفردية 

 ملحظات ىلإ ابإلدططططططططططططا ة ختباراتاال إىل اللجوء جيبالكتشططططططططططططاف الفروق الفردية بني التلميذ   -
 .املعل 

ا يقوم إبعطططدادهططط ،تراعي املرحلطططة الطططدراسططططططططططططططيطططة والعمريطططة للتلميطططذ ،إعطططداد اختبطططارات ذكطططاء متنوعطططة -
  .تكون جاهزة لتطبيقها يف املدارس حيث يلزم ذلك ،أخصائيون

 املعلمني   إىل توصيات
 حسب ال أحياًن احلاجة حسب الصف مقاعد يف الطلب ترتيب على ابإلشراف املعل  يقوم .1

 تلزمتسطططط ،القامة قصططططر شططططدة أو ،النظر أو ،السططططمع دططططعف مثل اإلعاقات بعض  هناك ،الرغبة
 .األمامية املقاعد يف أصحا ا جيلس أن ابلضرورة

 قدراته مع بتتناسططططططططططط تدريسطططططططططططية مبهام املعل  تكليفو  ،املعلمني بني للحصطططططططططططص العادل لتوزيعا .2
 .املهنية وكفاءته اجلسمية

 .منياملعل بني حتصل مشكلة أبية التلميذ إشعار وعدم املعلمني بني الودي التعامل .3
 هيبته حتفظ  ة مسا على حيا ظ حبيث التلميذ مع احلازم األبوي التعامل على املعل  حيرص أن .4

 .له التلميذ واحرتام
 أو ملءالز  مع سططططططواء اجلماعية والنشططططططاطات العمل ومواعيد العمل وتقاليد العمل قوانني احرتام .5

  .األمور أولياء أو الطلب مع
  .هندام الئقو  ،بشكل معقول ،سليمةواده ولاة  بصوت نفسه عن يعرب أن املعل  على جيب .6
 .املتعددة واملعنوية( اجلوائز) املادية املختلفة التحفيز أساليب استخدام .7
 .العكس وال ضعفاءال حساب على ابملتفوقني يهت  ال حبيث الطلب بني املتوازن املعل  اهتمام .8
 .رسالته ومسو  جهود معحياة كرمية مبا يتناسب  يعيشه شهراي راتبا يتقادى أن املعل  حق من .9
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  املدارس مدراء إىل توصيات   
العلقة الودية والعدل يف التعامل مع مجيع املعلمني حسب كفاءاهت  باض النظر عن العلقات  .1

 .الشخصية
لف الدورات إحلاقه  مبخت يف هتماماالو  املعلمني قدرات وتطوير كفاءة  لر ع  رصططططططططططططططة أية انتهاز .2

  .علمية أو تربوية دورات كانر  سواء رمسيةال تاجلهااليت تعقدها 
 واملخلصة لعاليةا الكفاءات يشعر بشكل واملوظفني للمعلمني واملعنوية املادية ابحلوا ز هتماماال .3

   .وقيمتها أبمهيتها واملتميزة
وسطائل  ،ملخترباتا :األصطعدة كا ة  على التدريس أسطاليب تطوير يتطلبه ما كل  بتو ري هتماماال .4

 .اخل... .امللعب ،املراجع ،اإليضاح
 .جدو  إن جتماعياالو  الرتبوي واملشرف ،جهة من املدرسية اإلدارة بني الدائ  التنسيق .5
 سططططططططططططططتماعاالو  ،علمنيامل مع التعامل يف والبريوقراطية الديكتاتورية عن والبعد الدميقراطي التعامل .6

 تسططامهب والتعامل ،اآلخرين آراء من السططخرية وعدم ،منها الصططائبة ابآلراء واألخذ ،آراءه  إىل
  .النظر وجهات أو الرأي يف معه ختلف من مع ابنتقام ال

 .املعلمني أحد من خلل حصل إذا اخللل حلج  املناسب الردع .7
ا آت وكذلك املتفوقني كنوع من املك ،منه  الفقراء خاصة املدرسية األقساط يف الطلب بعض مراعاة

   .التحفيزية

 التدريس أبساليب مايتعلق
  :ذلك لتحقيق طرق عدة وهناك ،التعليمية ابلعملية الطلب إشراكططط     1 
يه  من أ كار وبطرح ما لد ،طريقة احلوار واملناقشطة اليت يشطارك  يها الطلب يف حتضطري الدروس  -أ  

  .ومعلومات عرب مناقشات مع املعل  أو بني بعضه  بعضا إبشراف املعل 
وقد متتد  ،جمموعات تتعاون يف الصططططف واملدرسططططة إىلالتعلي  التعاوين الذي يت  بتقسططططي  الطلب   -ب

مع  .املذاكرة اجلماعية يف البير مما يدع  الطلب الضططططططعاف حتصططططططيليا ومعنواي إىلنشططططططاطاهتا املشططططططرتكة 
كيمة من بقيادة ح سطططططياتحسطططططا دونو يسطططططودها املرح  بني هذ  اجموعاتة إجيابيخلق أجواء تنا سطططططية 

 .املعل 
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الفروع بشكل  يجيةاسرتاتالتكامل يف تدريس اللاة العربية على حساب  اسرتاتيجيةالرتكيز على  -ج  
  .جيد ام وكاملمدروس وبتحضري 

  .د ططط التنويع يف استخدام طرق التدريس مبا خدم تفاعل الطلب مع املعل  واستيعا   لشرحه 
علمية أو أدبية سططططواء دططططمن املقررات تكليف مجيع الطلب كل حسططططب مسططططتوا  مبهام دراسططططية  -ه  

  .والكتب املدرسية أو من خارجها
 .أن هذ  جمرد أمثلة ويستطيع املعل  أن ختار ما يرا  األنسبمع ملحظة 

   .التعل  ابللعب حيث كان ذلك ممكنا اسرتاتيجيةططططط استخدام  2
  .طططط إدخال التكنولوجيا يف التعلي  حسب اإلمكانيات املتاحة 3
 .طططط إدخال الرحلت والزايرات امليدانية اهلاد ة يف برامج التعلي  4
ة واجتماعية متثيليات ارخي ،مسطططططرحيات وعروض مربجمة :الوسطططططائل املنهجية واللمنهجية تشطططططجيع -5

ابقات والنشططططططططططاطات األدبية كاملسطططططططططط . نون شططططططططططعبية مثل الدبكة الشططططططططططعبية واألغاين الفولكلورية ،هاد ة
 إىلة هتمام ابلنشططططاطات الرايدططططية الصططططفياالو  .رسطططط  مناظر ولوحات  نية ،كتابة قصططططة قصططططرية  ،الشططططعرية
   .املدرسية النشاطاتجانب 

راحل التعليمية .. جلميع امل.أن يكون يف كل مدرسطططططططة مكتبة تضططططططط  كتبا علمية وأدبية وثقا ية و نية- 6
 .خدامهاويكلفوهن  إبجراء البحو  ابست ،املعلمون طل   على ارتيادها يشجعو  .ومجيع املستوايت
 يف جمال التقييم 

فة ختبارات مبا يناسططططططططططططب مجيع املسططططططططططططتوايت املختلااليف  سططططططططططططئلةاألمراعاة التنويع يف مسططططططططططططتوايت  -1 
  .للطلب

  .ختباراتاالجانب  إىلمن امله  أصيص جزء من التقيي  للمشاركة الصفية  - 2
 الرتبوي  افر واإلشيتعلق بقسم املناهج  ما 
ا يراعي الفروق مبالعمل الدائ  على البحث عن أ ضل الصيغ لتطوير املناهج واملقررات التعليمية  - 1 

 .الفردية عرب جلان تتصة
ر تطورا الدول األكث إىلعقد دورات تربوية هلية للمعلمني وإرسططططططططططططططال آخرين يف دورات خارجية  - 2 

   .الوطن إىل دف نقل خرباهت  وتقدما 
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اعد وتزويد املختربات ابملاد اللزمة مما يسططط ،تو ري كل ما يلزم من أجهزة وعينات ووسطططائل إيضطططاح - 3
  .املعل  ويسهل عليه مهمته

هجية داخل واللمن املنهجية النشطططططططططططاطاتتو ري مجيع اإلمكانيات اليت قد تلزم ملمارسطططططططططططة تتلف  - 4 
 .املدرسة وخارجها

تنظي  حفلت تكرمييطططة دوريطططة تقوم  يهطططا اإلدارات التعليميطططة يف املنطططاطق بتكرمي املعلمني ذوي  - 5 
  .يف عطاءه  يزينواملتمالكفاءات العالية 

 ،يتعامل املوجه الرتبوي مع املعل  بكل ود ولطف كمرشطططططططططططططد وموجه تربوي بكل مع  الكلمة أن - 6 
  .وليس أبسلوب األستذة والفوقية

 ما يتعلق أبولياء األمور   
نها  ومعاجلة أي حالة تسططتدعي ذلك  يف حي ،التعاون املتواصططل بني املدرسططة وأولياء أمور الطلب - 1

 .دون أتجيل
  .مع إدارة املدرسة بشكل دوري جتتمعتشكيل جلنة من أولياء أمور الطلب  - 2 
   .زه قد تسه  يف ر ع معنوايهت  وحتفي قيام اإلدارة أو املدرسني بزايرة بيوت أهايل الطلب - 3
 ،أ راحا :مناسطططباهت األهايل و شطططاركة املدرسطططة مبوذلك  .جتماعيةاالقد تقوم املدرسطططة مقام النوادي  - 4

وي ينعكس إجيططااب على الواقع الرتب ،املططدرسططططططططططططططططة واألهططايل بني تفططاعلوهططذا خلق  ،أو غريهططا ،أو أحزاًن
 .عموما

                         ،آخر  سااجتماعية تض  أهايل الطلب ابس  اليوم املفتوح أو أبي تنظ  املدرسة نشاطات  - 5 
 هذ  يشطططططططططارك يف ...ونشطططططططططاطات تر يهية و نية وثقا ية ورايدطططططططططية إن أمكن ،لقاءات وحواراتتشطططططططططمل 

ملتفوقني اوقد توزع  يها جوائز تكرميية على الطلب النشططططططططاطات أكرب عدد من الطلب أمام أهاليه ، 
              .التفاعلية بني املدرسة واألهايل ا يعزز الثقة والعلقةمم
 بور خصوصا:ملالتوصيات اليت تتعلق ابملدارس اليت تدرس اللغة العربية يف ماليزاي عموما وكواال 
 ماليزاي واملدارس اليت تدرس اللاة العربية يف ،صياة مشا ة للمدارس العربية أيو أتشكيل احتاد  - 1 

 ا جلنة تع  حبل مشاكل املعلمني.حداهإينبثق عنه جلان عمل تكون 
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وادططططططططططيع ه  املأه  نشططططططططططاطات هذا االحتاد عقد دورات تربوية ملعلمي اللاة العربية تتضططططططططططمن أمن - 2 
راعاة الفروق واديع طططططططططططط االهتمام مبوعلى رأس هذ  امل ،الرتبوية اليت من شلهنا ر ع وعي وكفاءة املدرسني

  .. ومبا جيعل من املعل  قدوة حقيقية علميا وسلوكيا.معاجلتها ،اكتشا ها :الفردية بني التلميذ
تنسططططيق من ينتدبوهن  للتصططططال املربمج بوزارة الرتبية والتعلي  املاليزية وال أوتشططططكيل جلنة من املدراء - 3 

  .ذلك إىلمور اليت حتتاج األيف مجيع 
  .مور ملناقشة كا ة القضااي الطلبية اليت ترتبط ابلبير واملدرسةاأللياء أو تشكيل جلان من  - 4
 :مراألالباحثة ترفع التوصيات التالية ملن يهمه  إنعلى الصعيد العام ف أما
ريب وعلى صططططططعيد الوطن الع ،:  تشططططططكيل جلان تربوية من ذوي االختصططططططاص على الصططططططعيد القطري1 

صيغ  إىللتوصل وصوال ل ،مع االهتمام اخلاص بظاهرة الفروق الفردية ،مهمتها تطوير العملية التعليمية
   .مثلى ملعاجلتها ومراعاهتا يف املراحل التعليمية املختلفة

يني خصططططططططططائأ: االهتمام الكبري بعقد دورات ذات مناهج ومقررات متطورة جدا للمدرسططططططططططني من قبل 2
  .تربويني متطورين ومستنريين ملختلف املراحل وتتلف املواد

وطرق التدريس ومعاجلة كا ة القضططااي واملشططاكل ذات  أسططاليب: تشططكيل جلان دائمة لدراسططة وتطوير 3
  .العلقة

  ـدراســـةمقتـــرحــات الـ
 باحثة ابملقرتحات التالية :يف ضوء ما سبق تتقدم ال

 ططططط التعلي  اإللكرتوين ودور  يف تقليص الفروق الفردية  1
 الذكاء .. واملهارات بني الوراثة والبيئة – 2
 الفروق الفردية ودورها يف جممل العملية الرتبوية طططط  3

التحصططططططططططططططيل و  مهارات التفكري اإلبتكاري أثر  عالية برًنمج حاسططططططططططططططويب مقرتح يف تنمية  -4 
                               الدراسي.
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 املالحق
ـــ1امللحق رقم ــ   

 كتاب من اجلامعة إىل املدارس العربية لتسهيل مهمة الباحثة
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 2 امللحق رقم
                                                                                                                                                                                  ستبانةإلا كيمي 

                                                                 لألساتذة املقرتحة ستبانةإلا من نسخة مع التالية الرسالة إبرسال الباحثة قامت
 املقرتحة ستبانةإلا بتحكيم شاركوا الذين األفاضل

 ...... حفظه هللا …………… ..الدكتور الفاضل األستاذ           
  

بعد:و يية طيبة   
اجية التكرم على حضططططططرتك  ر  سططططططتبانةإلاتتشططططططرف الطالبة هنلة عبداجيد حسططططططن احملتسططططططب بعرض هذ  

أ ضططططططططططل  إىل ةسططططططططططتباناإلذ   وإرشططططططططططاداتك  وملحظاتك  للوصططططططططططول   ابملوا قة على تزويدًن بتوجيهاتك
ألو من حصططططططططططائيات الإسططططططططططتنتاجات املبنية على االوذلك إلثراء البحث أب ضططططططططططل النتائج و  ،مسططططططططططتوى

ربية ليب تدريس اللاة العاملودططططططططوعية والدقة. علما أبن مودططططططططوع البحث هو )تطوير أسططططططططاو الشططططططططمولية 
بتططدائيططة يف دططططططططططططططوء الفروق الفرديططة يف الططذكططاء بني التلميططذ(. مع  ططائق شططططططططططططططكرًن وتقططديرًن اإلللمرحلططة 

 لشخصك  الكرمي. 
 األ ادل األساتذة التحكي  يف شارك وقد

 جامعة املدينة العاملية        الدكتورة أمل همود إبراهي  احملرتمة      
 العاملية املدينة جامعة                        احملرتمة  إميان الدكتورة
 جامعة املدينة العاملية                                               مجال الدين همد احملرتم             الدكتور
 للرتبية ادريس السلطان جامعة             احملرتم مي همد يوسف  الدكتور
  لسطني ًنبلس النجاح جامعة               احملرتم ينالكيل سامي الدكتور
  لسطني اخلليل جامعة                  احملرتم اجلندي نبيل الدكتور
 األردنية والتعلي  الرتبية وزارة                          العابد الًن  رالدكتو 
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 3امللحق رقم 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 ستاذ الفاضل الدكتور عمران احملرتم األ
 حتية طيبة وبعد 

تدريس مادة  أساليب )تطوير  عداد استبانة ملودوع حبثهالقد قامر الطالبة هنلة عبد اجيد احملتسب إب
 أسططططططططططططططلوبمتبعة  ، اللاة العربية للمرحلة االبتدائية يف دططططططططططططططوء الفروق الفردية يف الذكاء بني التلميذ (

)هل  مجيعا   ادططلاألسططاتذة األوقد اسططتعانر يف حتكيمها بعدد من  .يف تاطية هاور االسططتبانة سططئلةاأل
                         . رشادية القيمة(جزبل الشكر واالمتنان على تعاوهن  الصادق وملحظاهت  اإل

تعلق ا ما ي ادطططططططططططططل منهاألسطططططططططططططاتذة األوقد تلقر الطالبة جمموعة من امللحظات والتوجيهات من قبل 
من  ما ورد  أمهيةامللحظات والتوجيهات  أكثروكانر   .خلإومنها ما يتعلق ابلقواعد...  ،ابلصطططططططططططياغة

تبعة يف وهي ما يتعلق ابملنهجبة امل ،بو يوسطططفأوالدكتور همد  ،الدكتور مجال الدين همد :سطططتاذيناأل
 إىل سططئلةاسططتبدال صططياة مفردات االسططتبانة من صططياة األ بضططرورة وقد رأاي ،صططياغة مفردات االسططتبانة

ها حسطططططب توجيهات ر و وقد قامر الطالبة بتايري صطططططياة االسطططططتبانة جبميع ها  .التقريرية  صطططططياة اجلمل
خرين اآلسططططططططططططاتذة األمراعية يف نفس الوقر مجيع ملحظات وتوجيهات بقية  . ادططططططططططططلاألسططططططططططططاتذة األ
  . ادلاأل

 ،حملكمنيسططططططططاتذة ااألخر صططططططططياة توصططططططططلر هلا بعد االسططططططططرتشططططططططاد بتوجيهات آ يما يلي  وتقدم الطالبة
ة تلقى اسططططتبانة مناسططططب إعداد قر يف تكون قد وم  أنراجية  .سططططتاذ املشططططرف الدكتور عمران مصططططلهاألو 

 .القبول لدى حضرتك  ولدى اجلامعة
 ولكم جزيل الشكر واالحرتام 
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 قبل التحكيم  ستبانةإلاألولية ل صيغةال

 املقرتحة ملوضوع البحث  االستبانة
 هللا حفظه.............احملرتم الدكتور الفاضل ستاذاأل

:بعدو طيبة  يية  

اجية التكرم ابملوا قة على حضرتك  ر  االستبانةالطالبة هنلة عبداجيد حسن احملتسب بعرض هذ   تتشرف
وذلك  ،ل مستوىأ ض إىل االستبانةللوصول  ذ   ،على تزويدًن بتوجيهاتك  وإرشاداتك  وملحظاتك 

 واملودوعيةية الألو من الشمول حصائياتإاملبنية على  ستنتاجاتاالإلثراء البحث أب ضل النتائج و 
 دوء يف تدائيةباالوالدقة. علما أبن مودوع البحث هو )تطوير أساليب تدريس اللاة العربية للمرحلة 

 الكرمي لشخصك  وتقديرًن شكرًن  ائق مع(. التلميذ بني الذكاء يف الفردية الفروق

وأسئلتها االستبانةما يلي هاور  ويف  

 اكتشاف الفروق الفردية 

 املالحظات اإلستفسارات
 روقالف كتشاف  اب اخلاصة ختباراتاالترى أن  هل -1

 األجدى  األسلوب هو التلميذ بني الفردية

 

 روقالف ملعر ة تكفي امللحظة أبن  تعتقد هل -2
  التلميذ بني الفردية

 

  تعتقد أن من املفيد أن تشعر املتفوقني بتفوقه هل -3
  بضعفه  والضعفاء
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 التدريس أساليب

 المالحظات ستفساراتاال

 ،مرات عدة الدرس شرح أسلوب أن ترى هل -1
ليفهمه الطلب مبختلف مستوايهت  حيقق اهلدف 

 املنشود 

 

 للطلب إدا ية حصص إعطاء  نأب تعتقد هل -2
  للدرس جيدا  هما حيقق

 

ترى أن تكليف الطلب املتفوقني ملساعدة  هل -3
املعل  يف تبسيط املعلومة للطللب الضعفاء يؤدي 

  النتائج املرجوة إىل

 

موا جمموعات ليفه إىلترى ابن تقسي  الطلب  هل -4
دروسه  بشكل مجاعي يساعد الطلب الضعفاء 

 على حتقيق  ه   أ ضل 

 

 الطلب يف تلقي الدروس عن شراكإتعتقد ابن  هل -5
بناء و  مستوايهت مه  لر ع  واملناقشةطريق احملاورة 

  شخصيته 

 

 ساعدي  دراسية مبهام الضعفاء الطلب تكليف هل -6
   أبنفسه  ثقته  حتقيق على

 

ن غريه  م أكثرتؤيد  كرة االهتمام ابملتفوقني  هل -7
  داخل الصف

 

 ثرأكتؤيد  كرة االهتمام ابلطلب الضعفاء  هل -8
   من غريه  داخل الصف

 

 لطلبا مجيع بني املتوازن االهتمام  كرة تؤيد هل -9
  مستوايهت  مبختلف
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 مه  الصف خارج بواجبات الطلب تكليف هل -10
 املعر ية حصيلته  لزايدة

 

 

 جتماعيةاال املتابعة

 املالحظات ستفساراتاال
ترى أبنه على املعل  أن  يدرس أوداع الطلب  هل -1

       والنفسية جتماعيةاال

 

ترى ابن التنسيق مع املشرف االجتماعي  هل -2
   دروري مرأوجد ط  نإوالنفسي ط 

 

 هايلاألمن واجب املعل  التواصل مع  نهأتعتقد  هل -3
للتعاون على حل املشاكل اليت يواجهها  ،

 الطلب 

 

يقوم الطلب مبصارحة املعل  مبا  أنمن امله   هل -4
  سراراأيعتربونه 

 

ئة البي أويوجد املعل   أنمن املفيد  هأنتظن  هل -5
 مع بويةاألالعلقة  شكالأاملدرسية شكل من 

 التحصيلية مستوايهت  مبختلف الطلب
      واالجتماعية
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 التقومي و تاالمتحاان

 املالحظات ستفساراتاال
تعتقد أنه جيب مراعاة الفروق الفردية بني الطلب  هل -1

  االمتحانعند ودع أسئلة 

 

 تاًناالمتحترى أبن الفروق الفردية أتلف يف  هل -2
  التحريرية تاالمتحاًنالشفوية عنها يف 

 

ليت تعطى ا املنزليةالواجبات  وتصحيهترى أن تدقيق  هل -3
للطلب دروري بشكل يساعد على  تطور حتصيله  

  الدراسي خاصة الضعفاء منه 

 

ترى أنه جيب االعتماد يف تقيي  الطلب على  هل -4
 قط أم جيب أن نضع اعتبارا للمشاركة  تاالمتحاًن

  االمتحانالفاعلة يف الصف مهما كان املستوى يف 

 

 د رت ملء هو االمتحان من اهلدف أن ترى هل -5
   العلمات

 

اهلدف من االمتحان هو معر ة مستوى  أنترى  هل -6
   الطلب لر عه وتطوير 

 

يظهر التفاوت بني الطلب يف مواد معينة من اللاة:  هل -7
لاة و يف مجيع مواد ال ، خلإالتعبري.... ،اإلملء  ،القراءة 

  بنفس املستوى

 

 هل يوجد تفاوت لدى الطالب الواحد يف  همه ملواد -8
يف  متفوق يف القراءة ودعيف  اللاة العربية املختلفة

 ملء مثلاإل
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 العقاب و الثواب

 املالحظات ستفساراتاال
   توا ق على  كرة اللجوء للعقاب   هل -1

   اجلسدي العقاب متارس هل -2

تعتقد بوجوب ممارسة العقاب نفسه على الطلب املتفوقني و غريه   هل -3
  منه  نفس اخلطل أو التقصري  بدرإذاما 

 

 سنوحي يعزز بشكل معاقبته  بعد الطلب اسرتداء جبدوى تؤمن هل -4
  دراسيا الضعفاء من كانوا  لو حىت تعلمه 

 

 اذا شعراملعل    أبنه ظلمه يف ،للطالب يعتذر أن ميكن املعل  أن ترى هل -5
تعزيز ثقة الطالب ابملعل   إىلأمر ما مهما كان مستوى الطالب بشكل يؤدي 

  وتقبل تلقي العل  عن طريقه

 

 للطلب زيةوحتفي يةتشجيع ألساليب اللجوء املفيد من هل العقاب مبقابل -6
  هت مستواي مبختلف

 
 

 

 مالحظات عامة
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 والتعديلبعد التحكيم  ستبانةلإل  النهائيةالصيغة 

                                       بسم هللا الرمحن الـرحــيم                             
       املعلم ستبانةا                                      

 جامعة املدينة العاملية  طط  ماليزاي 
 الدراسات العليا 

 ساليب التدريس أكلية الرتبية طط قس  املناهج و 
  :عليك  ورمحة هللا وبركاته وبعد مة  السل/ستاذ/ة  مادة اللاة العربية احملرتمأخيت الكرمي/ة  أخي/ أ

 عداد رسالة ماجستري بعنوان تقوم الباحثة إب
اء بني بتدائية يف دططططططططططططططوء الفروق الفردية يف الذكاإلسطططططططططططططططاليب تدريس اللاة العربية للمرحلة أ) تطوير 

 التلميذ(  
 إلسطططططططتبانةامت  على حضطططططططرتك  التكرم بقراءة  قرات أو  .املر قة هي جزء من هذ  الدراسطططططططة سطططططططتبانةاإلو 
 إىللوصول سهاما من حضرتك  ابإوذلك  ،جابة مبودوعية ومبا ترونه مناسباومن مث اإل ،وتركيز هتماماب

ن علما أب  .شططططططارة صططططططه  )   ( يف اخلانة املناسططططططبةإوذلك بودططططططع  ،نتائج تاين وتثري مودططططططوع البحث
 .                                                                                 متنانإلواولك  جزيل الشكر  .غراض البحث العلمي  قطجاابت تستخدم ألاإل

 
 الباحثة هنلة عبد اجيد احملتسب                                                          
 ة  طط  مطاليطزيطا يجامعة املدينة العامل                                                        

 معلومات شخصية 
 نثى أاجلنس           )   (  ذكر           )      (  

 كادميي    )    (  معهد       )     (  بكالوريوس         )     (  ماجستري املؤهل األ
 ............ .العلمي       ختصاصإلا

 عشر سنوات إىلقل من مخس سنوات   )   (  مخس أعدد سنوات اخلربة      )    (  
 كثر من مخس عشرة سنة  أمخس عشرة سنة      )   (   إىلحدى عشرة إ)   (          

 عدد املدارس اليت يدرس  ا    )   ( مدرسة واحدة            )    ( مدرستان
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 ستبانةاإل مفردات

 الفروق الفردية  كتشافا -
 

جدى من قبل املدرس سلوب األختبارات هي األإلا 1
 الفروق الفردية بني تلميذ  كتشافال 

أوا ططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق 
 أوا ق

ال أوا ططططططق 
 بشدة

ملحظطططططة املطططططدرس لتلميطططططذ  تكفي ملعر طططططة الفروق  2
 الفردية بينه 

أوا ططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق 
 أوا ق

ال أوا ططططططق 
 بشدة

املتفوقني بتفوقه   شططططططططططططططعططططار التلميططططذ إمن املفيططططد  3
 والضعفاء بضعفه 

أوا ططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق 
 أوا ق

ال أوا ططططططق 
 بشدة

 
 ساليب التدريسأ     
عطادة شططططططططططططططرح الطدرس عطدة مرات إسططططططططططططططلوب أن إ 1

 ليفهمه التلميذ مبختلف مستوايهت  حيقق اهلدف
 املنشود

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

 
2 

دططططططططططططططا ية للتلميذ حيقق  هما إعطاء حصططططططططططططططص إ
 .جيدا للدرس

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

تكليف التلميطططذ املتفوقني مسططططططططططططططططاعطططدة املعل  يف  3
 ىلإتبسططططططططيط املعلومة  للطلب الضططططططططعفاء  يؤدي 

   .النتائج املرجوة

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

  جمموعات ليفهموا دروسطططططه إىلذ يتقسطططططي  التلم 4
بشططططططكل مجاعي يسططططططاعد التلميذ الضططططططعفاء على 

  ضلأحتقيق  ه  

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

شططططططططططططططراك التلميططططذ يف تلقي الططططدروس عن طريق إ 5
احملطططاورة واملنطططاقشطططططططططططططططططة مه  لر ع سططططططططططططططويته  وبنطططاء 

 .شخصيته 

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة



143 

تكليف التلميذ الضططططعفاء مبهام دراسططططية يسططططاعد  6
 .نفسه على حتقيق ثقته  أب

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

فوقني كثر قليل ابلتلميذ املتأهتمام إلامن املفيد  7
 .دون غريه  داخل الصف

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

من  ثرأكهتمام ابلتلميذ الضطططططططططعفاء إلامن املفيد  8
 .غريه  داخل الصف

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

  هتمام املتوازن بني التلميذ مبختلف مستوايهتإلا 9
 داخل الصف                

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

أوا ططق ال 
 بشدة

تكليف التلميذ بواجبات خارج الصططططططططططططططف مه   10
 لزايدة حصيلته  املعر ية

أوا طططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططق 
 بشدة

 
 ت والتقومي متحاانإلا

جيب مراعاة الفروق الفردية بني التلميذ عند ودطططططططع  1
 متحانإلاسئلة أ

وا طططططططططططق أ
 بشدة

 ال هايد ا قو أ
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

ت متحططاًنإلاأتلف الفروق الفرديططة بني التلميططذ يف  2
 ت التحريريةاالمتحاًنالشفوية عنها يف 

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

يف تقيي  التلميطططططططذ على  عتمطططططططادإلاجيطططططططب عطططططططدم  3
اركة ن نضع اعتبارا للمشأت  قط بل جيب متحاًنإلا

 متحانإلاالفاعلة يف الصف مهما كان املستوى يف 

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

ليس  قط ملء د رت العلمات  متحانإلااهلدف من  4
لتحديد النجاح والرسطططططططططططوب للطلب  قط بل معر ة 

 مستوى التلميذ لر عه وتطوير 

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

تعطى  اليت املنزليططةن تططدقيق وتصططططططططططططططحيه الواجبططات إ 5
للتلميذ دطططططططططروري ويسطططططططططاعد على تطور حتصطططططططططيله  

 الدراسي خاصة التلميذ الضعفاء

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة
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 جتماعية إلااملتابعة 

فسطية والنجتماعية إلاودطاع ن يدرس األأعلى املعل   1
 .لتلميذ 

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

فسطططططي جتماعي والنإلاالتنسطططططيق بني املعل  واملشطططططرف  2
 دروري مرأوجد  نإ

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

من واجططططب املعل  التواصططططططططططططططططططل مع أهططططايل التلميططططذ  3
 بناءيواجهها األية مشاكل قد أليتعاونوا على حل 

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

ة البيئة املدرسططططططططططططططي وأن يوجد املعل  أمن املفيد جدا  4
بوية مع التلميذ شططططططططططططططكال العلقة األأشططططططططططططططكل من 

 اعيةجتمإلامبختلف مستوايهت  التحصيلية و 

أوا طططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

ال أوا ق 
 بشدة

 
 الثواب والعقاب 

ن يتناسطططططططططب مع حج  أالعقاب دطططططططططروري شطططططططططرط  1
 اخلطل او املخالفة 

أوا ططططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد  أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططططق 
 بشدة

جيب ممارسططة العقاب نفسططه على مجيع التلميذ مبا  2
و أذا بطططططططدر منه  نفس اخلططططططططل إ يه  املتفوقني 

 التقصري

أوا ططططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططططق 
 بشدة

التلميذ بعد معاقبته  قد يسططططاعد على  سططططرتدططططاءا 3
تعزيز وحتسططططني تعلمه  حىت لو كانوا من الضططططعفاء 

 دراسيا 

أوا ططططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططططق 
 بشدة

 مرأ نه ظلمه يفأشعر  ذاإقد يعتذر املعل  للطالب  4
 ما  مما يعزز الثقة بينهما 

أوا ططططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططططق 
 بشدة

عية  سططططططاليب تشططططططجيمبقابل العقاب جيب اللجوء أل 5
 وحتفيزية متنوعة  للتلميذ مبختلف مستوايهت 

أوا ططططططططططططططق 
 بشدة

ال  هايد أوا ق
 أوا ق

ال أوا ططططق 
 بشدة
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نه أو مقرتحات يرى املعل  /ة  الفادطططططل/ة  أدطططططا ات إية أكما ويسطططططعد الباحثة  تلقي    :ملحظة هامة

 :وذلك يف اخلاًنت التالية ،ستبانةإلا إىلدا تها إمن املفيد 
 (1               ) 
 (2  ) 
 (3  ) 
 (4  ) 
 (5 )  

 
 متنانإلاولكم جزيل الشكر و 

  



146 

 6امللحق رقم 
 يداينالتطبيق امل  ااملدارس اليت مت فيه                       

  :اعتماد االستبانة قامر الباحثة بزايرة املدارس العربية والدولية اليت تدرس اللاة العربية وهي التالية بعد
 (امياس) احلديثة الدولية العربية املدرسة -1
                                                                                                                                   كواالملبورالسعودية يف   العربيةططط املدارس  2
 طط مدرسة أكادميية املعر ة   3
 GMISطط جلوابل   4
 ططاملدرسة اليمنية طط ابناي  5
 غومباك طط البصرية مدرسر طط 6
 عل  شا  طط البصرية مدرسة طط 7
 طط املدرسة الليبية طط داماي  8
 ركواالملبو   طط الليبية املدرسة طط 9

 الليبية احلداثة مدرسة طط 10
 طط مدرسة يونيفريسال  11
 طط املدرسة العراقية  12
 طط املدرسة األهلية العراقية   13
 طط مدرسة احلكمة العراقية  14
 النخبة مدرسة طط 15
  ة الدوليةالعريب احلديثرس اجليل اطط مد 16
 املناهل مدرسة طط 17

 ملعلمنيا جتاوب أن كما  ،وصططططادقا كبريا  وتعاوًن جتاواب ،مشططططكورة املدارس هذ  مجيع داراتإ بدتأ وقد
 .القلب أعماق من الشكر  له ، وصادقا كبرياكان    االستبانة عليه  وزعر الذين واملعلمات
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 7امللحق رقم 
 التصور املقرتح                                  

لودطططططططططع تصطططططططططور مقرتح ملودطططططططططوع ما ، جيب أن نعود إىل األسطططططططططس اليت يب  عليها هذا التصطططططططططور ، ويف 
 مودوعنا  إننا سوف نبين تصورًن على األسس التالية : ططط  

  نتائج اإلسططططططططططططتبانة املطبقة على معلمي اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية يف املدارس العربية يف -1
 كواال ملبور  . 

 ملحظات املعلمني اليت سجلوها يف هناية اإلستبانة .    -2
 الدراسات السابقة .   -3
                                                 التجربة الشطططخصطططية للباحثة كمعلمة سطططابقة .  -4

 أما األهداف اليت  نصبو لتحقيقها فهي تتمثل ابلتايل : ـــ  
تطوير أسطططططططاليب تدريس اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية يف دطططططططوء الفروق الفردية يف الذكاء  -1

 بني التلميذ . 
يف املرحلة اإلبتدائية، شططكلها ودرجتها  العمل على اكتشططاف الفروق الفردية بني التلميذ   -2

لاة العربية لوأسبا ا ، ورس  اخلطط ملعاجلتها . خاصة الفروق يف التحصيل الدراسي ملادة ا
 . 

الوصطططططططططططول إىل أكرب قدر من التفاعل بني الطلب ومعلميه  مما يسطططططططططططاعد على حتسطططططططططططني    -3
التحصططططيل الدراسططططي لدى مجيع الطلب ابتباع أ ضططططل الطرق واألسططططاليب امللئمة لتدريس 

 اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية للمرحلة اإلبتدائية  ومبراعاة الفروق الفردية . 
 ة  العلمية والرتبوية واملهنية ملعل  اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية .  ر ع الكفاء  -4
تطوير أسطططططططططططططططاليب التقومي ملادة اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية مبا جيعلها وسططططططططططططططيلة لتقومي   -5

 الطلب ولر ع مستواه  .
 عيته  اتطوير أسطططططططططططططططاليططب التحفيز املططاديططة واملعنويططة لططدى طلب املرحلططة اإلبتططدائيططة لزايدة د -6

 ومحاسته  جتا  تعل  اللاة العربية.
 برجمة العلقة مع األهايل مبا حيسن من أوداع املدرسة ، ويعاي مشاكل الطلب .    -7
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 التصور املقرتح  
 ترى الباحثة أن التصور املقرتح يتمثل ابلنقاط التالية : ططط 

عمليات مسطططططه طليب بواسططططططة اإلختبارات مع ملحظات املعلمني لرصطططططد الفروق الفردية  -1
بني تلميذ املرحلة اإلبتدائية يف التحصططططططططططيل الدراسططططططططططي ملادة اللاة العربية ، لودططططططططططع اخلطط 

 املناسبة جلميع املستوايت تربواي وتعليميا . 
ز على تلك اليت اإلبتدائية والرتكيتنويع طرق التدريس ملادة اللاة العربية و روعها للمرحلة   -2

 تراعي الفروق الفردية مثل التعلي  التعاوين ، واسرتاتيجية اللعب ، والرحلت والزايرات ... 
 اإلستفادة من التكنولوجيا يف التعلي  قدر اإلمكان . -3
عقد دورات أتهيلية وتطويرية ملعلمي اللاة العربية للمرحلة اإلبتدائية ذات برامج تزيد من  -4

 حصيلة املعل  العلمية يف مادة اللاة العربية  ، وتزيد من كفاءته املهنية والرتبوية ، مع الرتكيز
 على كيفية مراعاة الفروق الفردية بني طلبه .

حىت تسططه  عملية التقومي يف تطوير الطلب جيب أن تتسطط  ابلديناميكية وليسططر امتحان   -5
 لب املرحلة اإلبتدائية  وترتيبه  يفنصطططططف السطططططنة وآخر السطططططنة كلسطططططاس ملعر ة مسطططططتوى ط

 مادة اللاة العربية يف الصف .                
العمل على ودع خطة  ممنهجة للتقومي مثل : امتحاًنت حتريرية سريعة تتكون من سؤال   -6

واحد ملدة مخس دقائق مرة يف األسططططبوع على األقل ، أو امتحان سططططريع جوابه نع  أو ال ، 
ريعة كذلك . وميكن للمعل  استخدام أي أسلوب يرا  مناسبا .إدا ة وامتحاًنت شفوية س

 إىل اعتبار النشاط الصفي جزء من التقيي  الفعلي للطالب
تطبيق أ ضطططططططططططططل أسطططططططططططططاليب التحفيز لدى طلب املرحلة اإلبتدائية ،   كلن تقدم للطلب   -7

ائز مططاديططة و املتفوقني يف اللاططة العربيططة جوائز يف حفلت تكرمييططة . ويف داخططل الصططططططططططططططف ج
وأخرى معنوية مثل : التصططططططططططططططفيق للطالب ، املرحى ، توقيع املعل  على د رت الطالب ...  

 ويف العقاب استخدام أكثر األساليب نعومة و عالية يف نفس الوقر .
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ودطع برامج إلجراء لقاءات دورية مع أولياء أمور الطلب ملناقشطة أودطاع الطلب العامة،  -8
 ومناقشة أوداع املدرسة وتو ري احتيجاهتا ومسامهة األهايل يف ذلك . 

حتديد أايم معينة خلل األسطططططططططبوع إلجراء لقاءات مع أولياء األمور الذين يطلبون ذلك أو  -9
 قضااي أبناءه  .الذين تطلبه  اإلدارة ملعاجلة 

 


