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يف حتسني مهارات الكتابة لدي الفارقي  التدريسفاعلية 
 الطالب ذوي صعىبات التعلم

  حسن اسماعيل يونس محمد 
 كمية التربية  - جامعة الممك عبد العزيز

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة فاعمية برنامج تعميمي يقـو  -الممخص

ي تنمية الفارقي ومقارنتو بالطريقة التقميدية فعمى أسموب التدريس 
ميارات الكتابة لدى طالب الصفيف الخامس والسادس االبتدائييف الذيف 

( خمسيف 50انوف مف صعوبات تعمـ. وقد تألفت عينة الدراسة مف )يع
طالبًا مف الطالب الممتحقيف بغرؼ المصادر مف مستوى الصفيف 
الخامس والسادس االبتدائييف في ثالث مدارس حكومية، حيث تكونت 

ة ( طالباً، وتكونت المجموع25التجريبية مف خمسة وعشريف )المجموعة 
( طالبًا تـ اختيارىا بطريقة 25) الضابطة مف خمسة وعشريف طالباً 

قصدية. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ الباحث بإعداد أداتي الدراسة وىما: 
أداة الكشؼ عف أنماط التعمـ، وأداة الكشؼ عف أخطاء الكتابة، وتـ 

دؽ وثبات ليما . وألغراض اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، إيجاد دالالت ص
. وقد توصمت الدراسة إلى  (ANCOVA)تـ استخداـ تحميؿ التغاير 

وجود داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية عمى مقياس الميارات 
  .الكتابية )اإلمالء، الكتابة اليدوية، والتعبير الكتابي(

 .لفارقي، أوضاع التعمـ، ميارات الكتابة: التدريس االكممات المفتاحية
 المقدمة.1

لقد زاد االىتماـ مؤخرًا بتعمـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في      
الصؼ العادي، وقد ارتبط ذلؾ بالمبادئ التي جاء بيا قانوف تربية 

 Individualized with Disabilities (IDEA)األفراد المعاقيف 
Education Act  تعميـ األفراد المعاقيف في البيئة ، وخاصة مبدأ

األقؿ تقييدًا. فالمستقرئ لألبحاث والدراسات الميتمة بتعميـ الطمبة 
ذوي صعوبات التعمـ يجد أف االىتماـ الذي جاء بو القانوف قد 
انطمؽ ليس مف عدـ وجود توافر فرص تعميـ الطمبة ذوي صعوبات 

يؿ تربوي، التعمـ في الصؼ العادي مع وجود غرؼ المصادر كبد
فيذا البديؿ كاف متوافرًا قبؿ التعديالت التي طرأت عمى قانوف 

(IDEA) ولكف االىتماـ الذي تممسو الباحث مف خاللو اطالعو ،

عمى الدراسات واألبحاث السابقة ىو االىتماـ الذي ارتبط بمدى 
توفر التعميـ الجيد لمطالب ذي صعوبة التعمـ في الصؼ العادي، 

   [1].ة المصادروليس فقط في غرف
ومف ىنا فإف التحميؿ لطبيعة االىتماـ الذي جاء بو قانوف      

(IDEA)  االىتماـ كاف مرتبطًا بضماف تعمميـ ىذا يشير إلى أف
في الصؼ العادي مف خالؿ تصميـ مناىج وأساليب تدريسية فعالة 
تتفيـ وتمبي حاجاتيـ وقدراتيـ، وجعؿ المسؤولية في تعميـ الطمبة 

صعوبات التعممية مرتبطة بالمعمـ العادي عمى اعتباره ذوي ال
المسؤوؿ األوؿ عف تعميـ الطالب ذي الصعوبة التعممية في الصؼ 

 العادي وليس معمـ التربية الخاصة المتواجد في غرفة المصادر.
إف ىذا التحميؿ السابؽ في رأي الباحث، قد دفع بعجمة      

تعمـ إلى بحث كيفية الدراسات واألبحاث في مجاؿ صعوبات ال
ي تطوير المناىج الدراسية الفعالة المستخدمة مع الطمبة ذو 

وتطوير األساليب والمناحي  صعوبات التعمـ في الصؼ العادي،
العالجية ليـ، والتأكد مف أثرىا في تعميميـ، وضرورة تقديـ التطوير 

وىذا  الميني لممعمميف العادييف لمتعامؿ معيـ داخؿ الصؼ العادي.
في مقابمة ليا مف   [2]ا واضحًا في تصريح أدلت بو توممنسوفبد
  (North American Journal of Psychology, 2010)قبؿ

حيث أكدت عمى أف التعميـ العالي يحتاج  ،الفارقي حوؿ التدريس
في التدرب عمى  -قبؿ وأثناء الخدمة   -إلى مساعدة المعمميف

 اقات في الصؼ العادي. التعامؿ مع الطمبة المختمفيف وذوي اإلع
تمامًا لما بدأت بو الدراسات واألبحاث التي أجريت ضمف       وا 

ىذا االىتماـ السابؽ، وجد الباحث أنو مف الضروري البحث فعاًل 
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عف استراتيجيات وأساليب فعالة في تعميـ الطمبة ذوي صعوبات 
التعمـ في الصؼ العادي، فالطمبة ذوو صعوبات التعمـ لـ يكونوا 

ومًا يعمموف في غير الصؼ العادي مف قبؿ أف يظير مصطمح ي
صعوبات التعمـ وبعد ظيوره، ولذلؾ لف يجد المعمـ العادي مناصًا 

 مف تعميـ ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ العادي.
وانطالقًا مف أف المكاف الدائـ لتعميـ الطمبة ذوي صعوبات       

فإنو  -معظـ وقتيـوالذي يمضوف فيو  -التعمـ ىو الصؼ العادي 
أصبح محط أنظار وتطمعات الباحثيف لتعميـ الطمبة ذوي صعوبات 

وخاصة  -التعمـ فيو. وبالفعؿ بدأنا نسمع ونرى دراسات عديدة 
تبحث في تعميـ الرياضيات لدى الطمبة ذوي  -األجنبية منيا 

صعوبات التعمـ في الرياضيات في الصؼ العادي ضمف 
نسمع عف تعميميـ القراءة في الصؼ استراتيجية معينة، وتارة 

وقد استرعى  .العادي، وتارة أخرى نسمع عف تعميميـ الكتابة
الباحث أثناء استقرائو البحثي لعناويف الدراسات أف مشكمة الكتابة 
وعالج مشكالتيا لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ وخاصة في 

احثيف، الصؼ العادي لـ تبحث كثيرًا، وقمما تعرضت ليا أقالـ الب
في حدود  –ات عربية وخاصة في البمداف العربية. فمـ توجد دراس

بحثت مشكالت الكتابة مجتمعة، وىي: التعبير  -عمـ الباحث 
الكتابي، واإلمالء، والكتابة اليدوية )الخط اليدوي( في دراسة واحدة، 
وخاصة مشكالت الكتابة اليدوية )الخط اليدوي(، كما لـ تبحث 

ة مشكالت الكتابة بأنواعيا مع الطمبة ذوي الدراسات العربي
 صعوبات التعمـ في الصؼ العادي وكيفية التعامؿ معيا.

ما ذكرناه آنفًا مف أف البحث لـ   [3]ولقد أكد ماسوف وجراىاـ     
يتطرؽ بشكؿ واؼ لمشكمة الكتابة، حيث يقوالف بأف أبحاث التدخؿ 

الحاؿ في جوانب في الكتابة لدى المراىقيف لـ يوطد ليا كما ىو 
أكاديمية أخرى مثؿ: القراءة، وىذا بشكؿ صائب لمكتُّاب األقؿ 

 تحصياًل كالطمبة ذوي صعوبات التعمـ. 
ولقد دفعت ىذه الحقيقة الباحث نحو البحث في مشكمة الكتابة      

لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ ومعالجتيا داخؿ الصؼ 

ثو المستمر عف العادي. حيث وجد الباحث بعد اطالعو وبح
أسموب يقـو عمى تعميـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ 
العادي، أف مف أىـ األساليب المستخدمة عالميًا ىو أسموب أو 

لتعميـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، وىو الفارقي  منحى التدريس
أسموب يقـو عمى تعميـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ 

مى فيـ الفروؽ والتنوع بيف الطمبة في العادي، باالعتماد ع
استعداداتيـ، واىتماماتيـ، وأنماط تعمميـ لموصوؿ إلى أف يكوف 
المنياج واألسموب التعميمي والنتاج المرغوب تحقيقو متفقًا مع ىذه 
االىتمامات، واالستعدادات، وأنماط التعمـ، بمعنى آخر، ال بد أف 

 أف يتكيؼ الطالب ال يكوف المنياج متكيفًا مع حاجات الطالب،
 : [4,5,6,7].اآلتي دراسة كما ورد فيج لحاجات المنيا

ينادي بتصميـ منياج  الفارقيوال يعني أف أسموب التدريس      
مستقؿ لكؿ طالب ذي صعوبات تعمـ في الصؼ العادي، ولكف 
معرفة الحاجات الفردية لكؿ طالب حتى يأخذىا المعمـ بعيف 

مطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ االعتبار أثناء تعميمو ل
    . [8]العادي
والتدريس الفارقي يؤكد عمى ضرورة التعرؼ عمى ما يعرفو      

الطالب، والميارات التي يتقنيا، لينطمؽ منيا، وال يعتمد األساليب 
غير الفعالة والتي أثبتت عدـ جدواىا في تعميـ الطمبة ذوي 

بالتقييـ القبمي لمعرفة مف  صعوبات التعمـ. بمعنى آخر، إنو ييتـ
 أيف ينطمؽ المعمـ في تعميمو لمطالب.

إف المطمع عمى األبحاث والدراسات العالمية التي أجريت في      
التدريس الفارقي وأىميتو في تعميـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في 
الصؼ العادي، يدرؾ ضرورة بحث ىذا المنحى في دراسة 

لطمبة في التعامؿ مع مشكالت الكتابة مستفيضة تساعد المعمميف وا
وتعتبر المغة المكتوبة مف أعقد أشكاؿ التواصؿ، وىي  .مف خاللو

عف الذات. وتتكوف عممية الكتابة  عبارة عف ميارة وطريقة لمتعبير
مف القدرة البصرية، والحركية، والمفاىيمية. وتعتبر الكتابة وسيمة 

واد األكاديمية المتقدمة رئيسة يبرىف بيا الطالب عمى معرفتو بالم
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وتمثؿ الكتابة الشكؿ الثالث مف نظاـ المغة التكاممي والذي  [9].
يشمؿ: المغة المكتوبة، والقراءة. فالكتابة تعتبر الجانب التحصيمي 

ؿ التطور ساألعقد واألكثر تطورًا في النظاـ المغوي. وحسب تسم
يا، كما أف فيي تعتبر آخر الميارات التي يتـ تعمم ،النمائي لمغة

منحى تعميـ ميارات ما قبؿ القراءة والكتابة المبكر يشجع األطفاؿ 
عمى الكتابة حتى قبؿ أف يتعمموا القراءة. ومف خالؿ الكتابة، فإننا 
ندمج التعمـ السابؽ مع الخبرات في الجوانب السمعية والكالمية 

 . [10]والقراءة
القدرة عمى  ميارة عقمية تتضمف وتعرؼ الكتابة عمى أنيا     

تحويؿ الرموز الصوتية )المسموعة( إلى رموز مكتوبة )مرئية(، 
وتشمؿ كذلؾ القدرة عمى التعبير كتابيًا عما يجوؿ في الذىف مف 
أفكار وخواطر، أو التعبير عف الذات باستعماؿ قواعد التعبير 
وقواعد اإلمالء المتعارؼ عمييا بيف أصحاب المغة باإلضافة إلى 

  . [11]الخط اليدوي
وبناء عمى ذلؾ، اىتمت الدراسات العممية في العقود الماضية      

بالتحقؽ مف فاعمية أساليب مختمفة في تطوير ميارات الكتابة، 
ونشرت العديد مف األبحاث والدراسات والمؤلفات التي تناولت 
موضوع صعوبات الكتابة بشكؿ عاـ، وأخطاء التعبير الكتابي 

ف األساليب التي استخدمت مع واإلمالء بشكؿ خاص. وم
صعوبات الكتابة األساليب السموكية مثؿ: التغذية الراجعة، والتعزيز 
اإليجابي، والتشكيؿ، والنمذجة، وكذا استخدمت األساليب المعرفية 
كأسموب المراقبة الذاتية، والتعميـ الذاتي، وكذلؾ استخدمت 

لكتابة لمطمبة األساليب المعتمدة عمى الحواس المتعددة في تعميـ ا
 ذوي الصعوبات الكتابية.

ولقد كاف لمتدريس الفارقي نصيبًا مف البحث حوؿ دوره في      
عالج المشكالت الكتابية وغيرىا مف المشكالت التحصيمية 
األكاديمية لدى الطمبة داخؿ الصؼ العادي. حيث ساعدت 
 منيجيتو في انتشار أسموبو بيف معممي الطمبة ذوي صعوبات التعمـ

د مفاىيمو منحى عممي يستمفالتدريس الفارقي  الصؼ العادي.في 

والممارسات العممية في الميداف التربوي،  مف نتائج البحث العممي
فيو يعتمد عمى المنيجية التجريبية في تخطيط وتنفيذ البرامج 
العالجية المنظمة. كما أف التدريس الفارقي ىو استجابة المعمـ 

القًا مف مبادئ تقـو عمى مراعاة الفروؽ الحتياجات المتعمـ انط
والتنوع  بيف الطمبة مف خالؿ استخداـ التقييـ المستمر لمنتجات 
الطمبة واألسموب التدريسي ومحتوى المنياج بالرجوع إلى أنماط 

 تعمميـ واىتماماتيـ واستعداداتيـ.
وانطالقًا مف تممس الحاجة إلى بحث مثؿ ىذا األسموب الذي       
صعوبات الكتابة في  ت فاعميتو في تعميـ الطمبة ذويإف ثب –

سيمكف العديد مف الطمبة ذوي صعوبات الكتابة  -الصؼ العادي
ومساعدتيـ عمى إتقاف ميارة أساسية  -مف تجاوز مشكالتيـ

–لمتطمبات الحياة، ولذلؾ كاف اختيار الباحث ليذا األسموب 
 راجعًا لمسببيف اآلتييف: -التدريس الفارقي

  ؼ عمى أثره في معالجة مشكالت الكتابة بأنواعيا التعر
)الخط اليدوي(.  الثالثة: التعبير الكتابي، واإلمالء، والكتابة اليدوية

فمقد وجد الباحث أف معظـ الدراسات التي أجريت في مجاؿ 
التدريس الفارقي لـ تتطرؽ إلى عالج صعوبات الكتابة، أما 

 د. الدراسات العربية فمـ تصب منو شيئًا بع
  االطالع عمى الدور الكبير الذي يشغمو التدريس الفارقي في

حؿ مشكمة المعمميف العادييف في كيفية التعامؿ مع الطمبة ذوي 
صعوبات التعمـ في الصؼ العادي وىذه الخاصية الميمة قد حثت 
 خطى الباحث بشكؿ كبير ألف يتجو صوب اختياره ىذا األسموب.

تمر مف قبؿ الباحث في مجاؿ ومف خالؿ االطالع البحثي المس
صعوبات التعمـ أثناء تدريس الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، ومف 
خالؿ تدريسو لممساقات الجامعية في نفس المجاؿ، استجد لدى 
الباحث عدد مف األسئمة جعمتو يوجو اىتمامو نحو البحث عف 

فقد  حيثيات ىذه المشكمة ومحاولة إيجاد اإلجابة العممية الوافية.
الباحث أف العديد مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ يواجيوف  وجد

صعوبات في الكتابة، مما ينعكس سمبًا عمى تحصيميـ المدرسي، 
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حيث تعتبر الكتابة مف الميارات األساسية المرتبطة بالتحصيؿ في 
المدرسة، وبما أف التحصيؿ في مجاؿ الكتابة يدخؿ في التقدير 

نخفاض تحصيؿ الطالب في الكمي لعالمة الطالب، نجد أف ا
الكتابة سوؼ ينعكس عمى المعدؿ العاـ لو، مما يؤدي إلى 

 انخفاض التحصيؿ العاـ، وقد يؤدي ذلؾ إلى تدني دافعيتو.
ونظرًا ألىمية عالج صعوبات الكتابة، نجد أف ىناؾ العديد       

مف الدراسات التي أجريت في محاولة لعالجيا، ولكف المتتبع ليذه 
في عموميا، يجد أف كثيرًا منيا قد تناوؿ المشكالت أو الدراسات 

الصعوبات الكتابية وعالجيا في غرؼ المصادر مع الطمبة ذوي 
صعوبات التعمـ أو غيرىـ مف المعاقيف، بينما ال نكاد نجد إال عددًا 
قمياًل مف الدراسات التي  تبحث عف استراتيجيات تقـو عمى تعميـ 

ية مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الطمبة ذوي الصعوبات الكتاب
الصؼ العادي، في الوقت الذي نرى أف التوجيات الحديثة والتي 

 No Child Left Behindانبثقت عف القوانيف مف مثؿ: قانوف 
(NCLB) وقانوف ،(IDEA) وقانوف التعميـ في البيئة األقؿ تقييدًا ،

مب معرفة تنادي بدمج الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة، وىذا يتط
االستراتيجيات والطرؽ التدريسية العالجية المستخدمة في الصؼ 

 العادي.
إف مثؿ ىذه التوجيات والتشريعات قد أثارت تحديًا لدى      

الباحث، وىو ضرورة التحوؿ في التفكير في الممارسات التدريسية 
التي تتـ في غرؼ المصادر لتعميـ الكتابة لدى الطمبة ذوي 

ـ إلى البدء جديًا بممارسات عممية ذات أسس صعوبات التعم
تخصصية وافية تتواكب مع مستوى المتطمبات الحديثة لمتربية 
الخاصة في صفوؼ مدمجة، وقد تأكدت ىذه النظرة الحديثة لدى 
الباحث مف ضرورة التفكير في أساليب واستراتيجيات لتعميـ الطمبة 

شكؿ عاـ ذوي صعوبات الكتابة بشكؿ خاص وصعوبات التعمـ ب
 في الصؼ العادي لمسببيف اآلتييف:

االتجاه الحديث الذي ينادي بتعمـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ  -1
الدمج  مدرسة الجميع أوبي الصؼ العادي مف خالؿ ما يسمى ف

 .الشامؿ
إف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ يمضوف معظـ وقتيـ   -2

ميًا، مف الدراسي فعميًا في الصؼ العادي )أربع ساعات دراسية يو 
حتى في ظؿ  –أصؿ ست ساعات دراسية يوميًا(. وىذا يشير 

إلى أف الطالب ال يزاؿ يمضي معظـ وقتو  -وجود غرفة المصادر
ذا لـ توجد غرفة مصادر في المدرسة   –في الصؼ العادي. وا 

فإف  -وىذا ما عميو معظـ مدارسنا الحكومية والخاصة منيا
ي كامؿ وقتو في غرفة الطالب ذا الصعوبة التعممية سوؼ يقض

الصؼ بمعدؿ ست ساعات يومية دوف استراتيجيات واضحة 
 موجية نحوه.

مف خالؿ السببيف السابقيف وجد الباحث أنو مف الميـ جدًا      
البحث عف استراتيجيات تدريسية وأساليب عالجية فعالة لعالج 

 مشكالت الكتابة عمى أف تتوفر فييا خاصيتاف أساسيتاف ىما:
ف ىذا األسموب أو ىذه االستراتيجية موجية لعالج أف يكو  -1

 مشكالت أو صعوبات الكتابة.
أف يكوف ىذا األسموب أو ىذه االستراتيجية مف الممكف  -2

تطبيقيا أو تطبيقو داخؿ الصؼ العادي، وتقـو عمى مراعاة 
الفروؽ الفردية نظرًا ألف ذوي صعوبات الكتابة يختمفوف في 

 في الصؼ العادي. مستويات صعوباتيـ الكتابية 
وكاف مف نتائج البحث، واالطالع المستمر عمى شبكة       

اإلنترنت والبحوث العممية أف وصؿ الباحث إلى أحد األساليب 
العممية المطروحة عالميًا، كأسموب يشار إلى فاعميتو في التعامؿ 
مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ العادي، وىو أسموب 

، حيث يعتبر (Differentiated Instruction) التدريس الفارقي
ىذا األسموب مف األساليب المطروحة عالميًا وحديثًا كأسموب 

بؿ مع  -ليس فقط مع الطمبة ذوي صعوبات التعمـ –لمتعامؿ 
 جميع الطمبة في الصؼ العادي عمى اختالؼ ثقافاتيـ وقدراتيـ.
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 . مشكمة الدراسة2
 مشكمة الدراسة وأسئمتها أ.  

تتمثؿ مشكمة الدراسة في استقصاء فاعمية التدريس الفارقي      
في تحسيف ميارات الكتابة لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ ، 
ومف ىنا تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عمى األسئمة 

 اآلتية : 
ما أثر التدريس الفارقي في تنمية ميارات اإلمالء لدى الطالب   -

 مـ؟ذوي صعوبات التع
 ما أثر التدريس الفارقي في تنمية ميارات الكتابة اليدوية )الخط - 

 ( لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ ؟ اليدوي
ما أثر التدريس الفارقي في تنمية ميارات التعبير الكتابي لدى  -  

 الطالب ذوي صعوبات التعمـ؟ 
 أهمية الدراسةب. 

لكتابة، وأثرىا عمى مف خالؿ ما بيِّف آنفًا حوؿ صعوبات ا      
الطمبة في إحداث الفشؿ األكاديمي، ودور البرامج العالجية في 
معالجة الصعوبات الكتابية؛ فإف أىمية ىذه الدراسة تكمف في 
معرفة مدى فاعمية أسموب التدريس الفارقي في معالجة صعوبات 
الكتابة والتي مف المتوقع أف توفر لممعمميف العادييف بشكؿ خاص 

التربية الخاصة بشكؿ عاـ أسموبًا يقـو عمى مراعاة  ولمعممي
الفروؽ الفردية لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ داخؿ الصؼ 
العادي مف خالؿ اىتماماتيـ واستعداداتيـ وأنماط تعمميـ. وىذا ما 
يحتاجو المعمموف العاديوف بشكؿ كبير أثناء دمج الطمبة ذوي 

 صعوبات التعمـ داخؿ الصؼ العادي.
 هدف الدراسةج. 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تطبيؽ التدريس الفارقي، ومعرفة أثره      
في زيادة تحصيؿ الطالب ذوي صعوبات التعمـ الذيف لدييـ 

ة)الخط اليدوي( صعوبات كتابية في ميارات اإلمالء والكتابة اليدوي
 .والتعبير الكتابي

 

 محددات الدراسةد. 
طالب الذكور دوف اإلناث تقتصر ىذه الدراسة عمى مجتمع ال - 

 الخامس والسادس االبتدائييف .  في مستوى الصفيف
تقتصر ىذه الدراسة عمى المدارس التي تـ اختيارىا بطريقة  -

 قصدية والتي توجد فييا غرؼ مصادر في مديرية تربية حائؿ . 
تتحدد نتائج ىذه الدراسة بمدى الدقة في تشخيص معممي غرفة  -

يف تـ اختيارىـ ضمف عينة الدراسة بأف لدييـ المصادر لمطالب الذ
 صعوبات تعمـ. 
 الخمفية النظرية 
إف الكتابة ليست خيارًا يختاره الناس فقط، بؿ ىي : أهمية الكتابة

ضرورية ليـ؛ فميارة الكتابة ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع القراءة فيي 
كة تعتبر بمثابة متنبىء لمنجاح األكاديمي، ومتطمب أساسي لممشار 

في الحياة المدنية، كما أف معظـ جوانب الحياة )المدرسة، أماكف 
العمؿ، المجتمع( تحتاج لمستوى معيف مف ميارة الكتابة، وكؿ 

.  [12]جانب مف ىذه الجوانب يتداخؿ مع بعضو البعض
وباإلضافة إلى ذلؾ، فإف الكتابة ميارة حياتية ميمة لمتواصؿ بيف 

 . [13]يؼ لدى الراشديفاألشخاص والتعمـ الثانوي والتك
 Writing Difficulties andمشكالت الكتابة وعسرها 

Dysgraphia) ) 
يعاني العديد مف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ مف نقص في       

، حيث يظير ىؤالء الطمبة مشكالت في  [9]الميارات الكتابية
لكتابي، مكونات الكتابة الثالثة، والتي تـ ذكرىا آنفًا وىي: التعبير ا

واإلمالء، والكتابة اليدوية )الخط اليدوي(. ولقد أوضحت نتائج 
البحث أف الطمبة ذوي المشكالت التعممية في المستوى األساسي 
والثانوي غير قادريف عمى أف يعبروا عف ذواتيـ بنجاح في جوانب 

ولقد وجد جراىاـ وزمالؤه بأف الطمبة ذوي  . [13]التواصؿ الكتابي
عممية يتوجيوف نحو االعتماد عمى اآلخريف لمحصوؿ المشكالت الت

عمى مساعدتيـ في حؿ المشكالت الكتابية أكثر مف االعتماد عمى 
معرفتيـ في عممية الكتابة. فيؤالء الطمبة لدييـ تدٍف في ثقتيـ 



 2012كانون أول،  –( 11(، العذد )1المجلة الذولية التربوية المتخصصة، المجلذ )

028 
 

وقدراتيـ لمقياـ بعممية الكتابة ، ويبحثوف عف المساعدة مف معممييـ 
ا لدى زمالئيـ الذيف يمتمكوف عمى األغمب أكثر مف بحثيـ عني

 . [13]بشكؿ أكثر تطورًا ميارات كتابية كافية
  [12]وتجدر اإلشارة ىنا إلى ما توصؿ إليو كؿ مف جراىاـ وبيرف

" في كؿ عاـ في الواليات المتحدة يوجد عدد في تقريرىما مف أنو
كبير مف الطمبة المراىقيف الذيف يتخرجوف مف المدرسة الثانوية ال 

عوف الكتابة ضمف المستويات األساسية المطموبة لدى يستطي
الكميات ومؤسسات التوظيؼ، باإلضافة إلى ذلؾ، فإف سبعة آالؼ 
طالب ينسحبوف أو يتركوف المدرسة الثانوية بسبب محدودية 
معرفتيـ بالميارات القرائية والكتابية األساسية لمواكبة متطمبات 

 التطور في منياج المدرسة الثانوية". 
 التدريس الفارقي

لقد استخدمت العديد مف األساليب واالستراتيجيات والبرامج      
العالجية التي يمكف أف تستخدـ في عالج مشكالت الكتابة، فقد 
نشرت العديد مف األبحاث والدراسات والمؤلفات التي تناولت 

مف مثؿ:  -في أنواعيا المختمفة-موضوع صعوبات الكتابة 
كتابي، واإلمالء، والكتابة اليدوية )الخط مشكالت التعبير ال

 اليدوي(. 
ويعتبر التدريس الفارقي واحدًا مف ىذه األساليب الحديثة التي      

استخدمت في تعميـ الطمبة غير العادييف في الصؼ العادي وفي 
األوضاع الخاصة، حيث استخدـ ىذا األسموب في تعميـ الجوانب 

دراتيـ واىتماماتيـ وأنماط تعمميـ، األكاديمية لمطمبة عمى اختالؼ ق
حيث يعتبر ىذا األسموب حديثًا نسبيًا في أمريكا إذا ما قورف 

إلى أف   [8]باألساليب التقميدية المستخدمة سابقًا، حيث يشير بندر
أسموب التدريس الفارقي قد تأثر بأعماؿ جاردنر ونظريتو المعروفة 

التعميـ ضمف ما يسمى  بنظرية الذكاء المتعدد، كما أثر فيو أيضاً 
باالتساؽ الدماغي حيث يرتبط ىذا التعميـ بالجوانب العممية 

 العصبية والمنظور الطبي لعمؿ الدماغ.

إلى أف قانوف ال يترؾ طفؿ بدوف تعميـ  [14]تشير إيفوري       
(NCLB)  مف خالؿ مبادئو وتركيزه عمى ضرورة -قد ساىـ أيضًا

في استفادة أسموب التدريس   –اعتبار أف التعمـ حؽ لمجميع
يجاد أسموب يراعي حاجات  الفارقي مف ىذه المبادئ لالنطالؽ وا 
الطمبة جميعًا عمى اختالؼ قدراتيـ وميوليـ واىتماماتيـ. وىذا ما 
كاف بالفعؿ حيث قامت توممنسوف بإيجاد أسموب التدريس الفارقي 

 منطمقة مف مبادئ ىذا القانوف.
قانوف تربية األفراد المعاقيف بأف  [14]كما تضيؼ أيفوري 

(IDEA)  قد جاء بعدد مف المكونات والمبادئ التي  1990المعدؿ
تنادي بضرورة تعميـ الطمبة المعاقيف في البيئة األقؿ تقييدًا ، 
ووجوب توفير التعميـ المجاني، وضماف حقيـ في تمقي فرص 

مف التعميـ المناسبة سواء أكاف ذلؾ في الصؼ العادي أـ في غيره 
متصؿ خدمات التربية الخاصة مما أسيمت ىذه المبادئ أيضًا في 

 ظيور أسموب التدريس الفارقي. 
ويشير األدب التربوي إلى أف التدريس الفارقي ىو فمسفة       

تعميمية تعتمد عمى فرضية أف الطمبة يتعمموف بشكؿ أفضؿ عندما 
 يتكيؼ المعمموف مع االختالفات الموجودة عند الطمبة في
مستويات استعداداتيـ، واىتماماتيـ، وأنماط تعمميـ بشكؿ يسمح 

. وفي ىذا  [15]الطمبة اإليجابية لمتعمـباستثمار كامؿ لقدرات 
عمى أف مفيـو التدريس الفارقي يعتمد عمى  [8]الصدد، يؤكد بندر

حاجة المعمميف في استخداـ ىذا األسموب ليمبي حاجات الطمبة 
 في الصؼ العادي. (diverse learners)المختمفيف 

ويعرؼ التدريس الفارقي أيضًا عمى أنو عممية تعميـ الطمبة      
المختمفيف في قدراتيـ في نفس الصؼ الدراسي ، حيث الغاية مف 
التدريس الفارقي ىو زيادة نمو ونجاح الطالب مف خالؿ معرفة 

  . [16,4,17]مستواه ومف ثـ مساعدتو في عممية التعمـ
عمى أنو أسموب يقـو عمى إدراؾ التنوع في   [18]وؿىكما تعرفو 

الخمفيات المعرفية، واالستعداد، والمغة، والنمط المفضؿ في التعمـ، 
واالىتمامات، ومف ثـ العمؿ عمى التعامؿ معيا بطريقة تجاوبية. 
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فالتدريس الفارقي ىو عممية تيدؼ إلى الوصوؿ لتدريس وتعميـ 
إف  لفارقية في نفس الصؼ.الطمبة ذوي القدرات المتنوعة وا

التركيز األساسي لمتدريس الفارقي ىو تنظيـ التعميـ ليمبي حاجات 
قابمياتو. عة، وتدريس كؿ طالب حسب قدراتو و الطمبة المتنو 

الفارقي ىو أسموب بنائي؛ بمعنى أنو ييتـ بأخذ  والتدريس
االعتبارات الخاصة لحاجات األفراد ذوي الحاجات الخاصة بعيف 

ر منذ البداية، كاستخداـ الممرات الخاصة لمرور الكراسي االعتبا
 . [19]أو الدرج الحمزوني منذ إنشاء البناء قبؿ أف يتـ استخدامو

بيف التعميـ الفردي الذي ساد في [6] وقد فرقت توممنسوف      
السؤاؿ الذي حيث أشارت إلى  ،السبعينات والتدريس الفارقي

االنتقاؿ مف التعميـ الموحد إلى  كيؼ يمكننا يطرحو التربويوف وىو
التعميـ المتنوع بحيث نستطيع تمبية الحاجات المختمفة لمطمبة بشكؿ 

فتقوؿ بأف اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تتطمب التخمص مف  ؟أفضؿ
فال يعني التدريس الفارقي التعميـ  الخاطئة أوالً  بعض التصورات

 وممنسوفتالذي انتشر مفيومو في السبعينات. وتضيؼ  الفردي
قائمة بأننا تعممنا شيئًا ميمًا خالؿ السبعينات عندما جربنا ما كنا 
نسميو آنذاؾ بالتعميـ الفردي، فعمى األقؿ فيمنا أف لمطمبة 
خصائص تعممية مختمفة وأف ىناؾ تميزًا عند معرفة مستوى الطمبة 

لكف مف العيوب الواضحة في  ومساعدتيـ عمى التقدـ األفضؿ،
ت أننا كنا نحاوؿ أف نفعؿ شيئًا مختمفًا لكؿ طالب منيج السبعينيا

مف الطالب الذيف يزيد عددىـ عف الثالثيف في كؿ صؼ،  فعندما 
يخصص لكؿ طالب عمى سبيؿ المثاؿ واجب قراءة مختمؼ 

كما أف  سيصبح المعمموف في غاية اإلنياؾ خػػػالؿ وقت قصير،
ة التعميمية إلى مف العيوب األخرى ليذا المنيج قيامنا بتقسيـ الماد

بيدؼ موافقة المستوى األساسي لكؿ طالب مما  مجزأةميارات 
ومع أف التدريس الفارقي يقدـ  أدى إلى تجزئة التعميـ وعدـ ترابطو.

طرقًا متعددة لمتعميـ إال أنو ال يتطمب توفير مستوى منفصؿ لكؿ 
طالب، ويركز أيضًا عمى التعميـ النافع أو األفكار القوية لجميع 

 طمبة.ال

 التقييم في التدريس الفارقي
إف التدريس الفارقي الفعاؿ يتطمب معرفة المعمـ لمستويات      

والقياس الصفي  تحصيؿ الطمبة وارتباطيا باألىداؼ التعميمية
يزودنا بمعمومات حوؿ استعدادات الطمبة لمتعمـ وكذلؾ مستوى 

ف . كذلؾ يمك   [20,21,22,23]اإلتقاف لدعـ التدريس الفارقي
المعمـ مف التخطيط  Classroom assessmentالقياس الصفي 

عادة التدريس لتعديؿ أدوات المنياج أو االستراتيجيات  القبمي وا 
 . [17]التعميمية لتمبي حاجات الطمبة الفردية

ويأخذ القياس الصفي عدة أشكاؿ، فقد يتـ القياس باستخداـ      
األنشطة الصفية، أو  ية، أواالختبارات الرسمية، أو الواجبات المنزل

حيث تستخدـ ىذه األشكاؿ مف القياس  17]،[23 المناقشة الصفية
في تشخيص استعدادات الطالب ليتعرؼ المعمموف عمى خمفية 
الطالب المعرفية، وكذلؾ يتـ القياس لتحديد اىتمامات الطمبة مف 
خالؿ أدوات تطور ليذا الغرض، حيث تفيد معرفة االىتمامات في 

دخميا المعمـ في تدريس الطمبة. كما تستخدـ أيضًا لمعرفة أف ي
أنماط الطمبة وتفضيالتيـ البيئية ليتسنى لممعمـ أف يتعرؼ إلى 
البيئة التي تناسب كؿ طالب ليتعمـ عمى النحو األفضؿ، وقد يتـ 

 . [24]ذلؾ مف خالؿ مالحظة النشاطات التي يقـو بيا الطمبة
 رقي  البيئة التعميمية في الصف الفا

 :البناء الصفي
يؤثر نشاط أي صؼ بشكؿ كبير عمى أولئؾ المتواجديف       

تعتبر البيئة الصفية ، و في الصؼ ونوعية التعميـ الذي يتـ فيو
الفارقية عاماًل ميمًا في تشكيؿ النجاح، و ينبغي أف تدعـ  الغرفة 
 الصفية الفارقية المجتمع المتنوع مف الطمبة وأف تتمقى الدعـ منيـ
أيضًا  ويعني ذلؾ قياـ المعمـ بقيادة طالبو نحو تطوير سموكياتيـ 
واعتقاداتيـ وممارساتيـ كما لو كانوا يعيشوف في حي سكني مثالي 

[15] . 
في تصوره لبنية الصؼ الفارقي لمطمبة ذوي  [8]ويتساءؿ بندر     

صعوبات التعمـ فيقوؿ: ماذا نعني بالبنية الصفية؟ وىؿ ىي ليست 
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عد يتـ ترتيبيا؟ أـ تتضمف أيضًا كيفية تنظيـ الواجبات سوى مقا
وأدائيا؟ أو لربما كيؼ يمضي الطمبة أوقاتيـ؟ ثـ يجيب نفسو 

" إنني مف خالؿ أعمالي التي قمت بيا أجد أف األكثر فعالية :قائالً 
فالمستوى األوؿ لمبنية  ،ىو استخداـ تعريؼ واسع لمبنية الصفية

ألثاث الصفي واألدوات لخمؽ مساحة الصفية يتضمف كيفية تنظيـ ا
مالئمة لمتعمـ، كما أف بعض االعتبارات يجب أف تعطى لترتيب 
المقاعد وترتيب الكمبيوترات، الخ ...(. وباإلضافة إلى ذلؾ فإف 
البنية الصفية تتضمف كيؼ يقـو القائد التعميمي بتنظيـ وقت 

تسييؿ ولالطمبة، باإلضافة إلى كيفية بناء الواجبات المحددة. 
التدريس الفارقي لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ، فعمى المعمـ أف 
يرتب صفو فيزيائيًا ليسمح بتغيرات تدريسية وتنويع في مناطؽ 
التدريس ألف ذلؾ ضروريًا إلحداث بيئة تعميمية وفؽ أسموب 
التدريس الفارقي. وىذا يتحقؽ بشكؿ نموذجي في إيجاد مراكز تعمـ 

معمميف، ومنطقة عمؿ لمميارات متعددة، وطاوالت عمؿ لم
االجتماعية. وىذه المناطؽ سوؼ تتنوع طبقًا لممستوى الدراسي. 
حيث مف المتوقع إنو إذا طبؽ التدريس الفارقي عمى ىذه الشاكمة، 
ووفؽ عناصره وأسسو، أف يؤدي إلى وصوؿ الطمبة ذوي صعوبات 

 . [8]التعمـ إلى مستويات متقدمة مف النجاح
 سموب التدريس الفارقيأهمية استخدام أ

مف المناسب أف نستيؿ حديثنا عف أىمية التدريس الفارقي      
في   [26]مف خالؿ ما خرجت بو كؿ مف باجمري وكنوؼ

دراستيما حوؿ التدريس الفارقي، حيث أشارتا إلى أنو وبالرغـ مف 
تطبيؽ الدمج كجانب أخالقي لترويج العدالة االجتماعية، إال أف 

مستمرة تحت إطار الدمج تعمؿ عمى تجاىؿ ىناؾ ممارسات 
الطمبة المعاقيف. ومف ىنا يمكننا أف نستنتج المعنى الضمني الذي 

ف كاف يرتبط بمبدأ أخالقي  -أشار إليو الباحثوف مف أف الدمج  وا 
إال أف وجود   -يشير إلى العدالة االجتماعية وتساوي الفرص

بدأ تساوي الدمج ال يعني أف الممارسات التدريسية تضمف م
الفرص لمطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ العادي، وىذا ما 

يؤكد أىمية الحاجة الماسة لمتخطيط المناسب والجيد لمتدريس 
الفعاؿ ضمف وجود الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ 
العادي، حيث يعتبر التدريس الفارقي واحدًا مف ىذه الممارسات 

في التعميـ لكافة ذوي الحاجات  التربوية التي أثبتت فعاليتيا
 الخاصة في الصؼ العادي. 

وتزداد أىمية تناوؿ التدريس الفارقي مع الطمبة ذوي صعوبات      
التعمـ في الجممة التي اتفؽ عمييا كؿ مف ستروسندر، وليوف، 

في مطمع دراستيـ والتي كانت بعنواف "دمج   [27]وجارتالند
حيث أكدوا عمى أف معممي ، الطمبة المعاقيف في الصؼ العادي"

الصفوؼ العادية مسؤولوف عف تزويد الطمبة المعاقيف ببرنامج 
 تعميمي داخؿ الصؼ العادي. 

 عناصر التدريس الفارقي 
في إيجادىا ألسموب التدريس الفارقي  [21] اعتمدت توممنسوف 

 :وىيعمى ثالثة عناصر أساسية في منياج التدريس الفارقي، 
 المنتج.و  العمميةو  المحتوى

 Content)( أواًل: المحتوى
إلى أف محتوى المنياج يمكف أف يدرس  [21] تشير توممنسوف 

 مف خالؿ طريقتيف ىما:
 تكييؼ ما الذي نعممو؟ -1
تكييؼ أو تعديؿ كيؼ نقدـ ونسيؿ لمطمبة وصوليـ إلى الذي  -2

 نريد منيـ أف يتعمموه؟ 
 تي:ويمكف أف ُيميز المحتوى مف خالؿ اآل

يتـ استخداـ العديد مف العناصر والمواد لدعـ المحتوى  -
التدريسي، وتتضمف ىذه العناصر: القوانيف، والمفاىيـ، والتعميمات 
أو المبادئ، والميارات. إف التنوع في الصؼ الفارقي الذي يتـ 
مالحظتو ىو في أغمب األحياف الذي يسمح لمطمبة أف يكتسبوا 

النظر إلى المحتوى عمى أنو ىو المفتاح  التعمـ الميـ ليـ. ويمكف
 لموصوؿ إلى اكتساب التعميـ الميـ ليـ.
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فمصممو  ،ال بد مف تحديد األىداؼ العامة واألىداؼ التعميمية -
التدريس الفارقي يحددوف منذ البداية المياـ المرتبطة مع األىداؼ 
التعميمية واألىداؼ العامة. وعادة ما يتـ كتابة األىداؼ في 

 .[18]ات متزايدة خطو 
وعند إعداد المحتوى، يجب عمى المعمـ أف يقرر أىـ الجوانب  -

في ىذا المحتوى. فالمعمـ يؤلؼ ويطور نظامًا يتـ مف خاللو تقديـ 
المعمومات لمجموعة مف الطمبة المتنوعيف في ىذا المجاؿ. كما أف 
المعمـ سوؼ يقرر األفكار األساسية في كؿ وحدة تعميمية ويقرر 

ًا ما ىي المعمومات المتواجدة في ىذه الوحدات والتي سوؼ أيض
 . [14]تساعد الطمبة في إتقانو

 (Processالعممية ) ثانيًا:
تعتبر كمرحمة يطبؽ فييا المعمـ األنشطة ويقرر كيؼ يمكف عمميا 
لمجموعات الطمبة، حيث تعتمد العممية في تطبيقيا عمى ثالثة 

 عوامؿ ىي:
 ((Readinessاالستعداد  -1

تختمؼ استعدادات الطمبة بناء عمى مستوى قابمياتيـ، ومف      
خالؿ التدريس الفارقي يتـ تقسيـ مجموعات الطمبة في الصؼ 
حسب استعداداتيـ، فقد تشترؾ مجموعات الطمبة بنفس اليدؼ 
التعميمي ولكف تختمؼ أنشطة تحقيؽ اليدؼ حسب اىتماـ كؿ 

الىتمامات مجموعة. ويمكف تقسيـ كؿ مجموعة حسب نفس ا
 وأنماط التعمـ.

 (Interestsاالهتمامات ) -2
األمور التي يتمتع  االىتمامات إلى تمؾ الجوانب أوتشير      

الطالب بتعمميا، والتفكير بيا والقياـ بيا. ويقـو المعمـ بربط 
المحتوى المطموب باىتمامات الطالب مف أجؿ انتباىو. ولقد 

الىتمامات الفارقية ىو أشارت توممنسوف إلى أف "اليدؼ مف ا
مساعدة الطمبة عمى التواصؿ مع المعمومات الجديدة واالستيعاب، 

 والميارات ذات العالقة باىتماماتيـ".
 

 (Learning Profileاألوضاع التعممية لمطالب  ) -1
يفضمو الطالب، وتبعًا  يعتبر ذلؾ الوضع التعممي الذي     

ر بنمط التعميـ، "فإف الوضع التعممي الفردي يتأث لتوممنسوف
واالىتماـ الفعمي، والجنس، والثقافة، ويكمف اليدؼ مف الوضع 
التعممي الفارقي ىو مساعدة الطمبة عمى التعمـ بطرؽ متنوعة، 
بحيث يتعمموف بشكؿ أفضؿ، والعمؿ عمى توسعة ىذه الطرؽ 

 .[14]بحيث يستطيع الطمبة التعمـ بفاعمية 
 (Productثالثًا: النتاج )

ط النتاج في التدريس الفارقي بكيفية تعمـ الطالب، ومدى يرتب     
إتقانو لممادة التعميمية، كما ييتـ بالتعرؼ إلى الطمبة الذيف 
يحتاجوف إلى وقت أكثر وتعميـ إضافي. وباإلضافة إلى ما سبؽ 
ذكره، فإف أنماط التعمـ لدى الطمبة في الصؼ سوؼ تساعد المعمـ 

اع النتاجات التي يرغبيا المعمـ في اتخاذ قرار فيما يتعمؽ بأنو 
 . [8]لقبوؿ حصوؿ التعمـ لدى الطالب

ويعتبر التقييـ المبدئي والمستمر لمطمبة وتقدميـ نحو النتاج أمرًا 
ضروريًا وميمًا، فغالبًا ما يقود التقييـ القبمي إلى التدريس الفارقي 
الناجح، وقد يكوف التقييـ رسميًا أو غير رسمي، مف خالؿ 

 .[18]ت، والمسوحات، وتقييمات األداء المقابال
 :دور المعمم في الصف الفارقي

تساىـ الصفوؼ التي تحتوي عمى قدرات متعددة  وتقدـ تعميمًا      
فارقيًا بيف الطمبة بتوفير بيئة مريحة لكؿ مف الطمبة والمعمميف، 
وبالنسبة لمعديد مف المعمميف يتطمب التعميـ الفارقي أواًل تغير 

فسيجد المعمموف الذيف يشعروف بالراحة في  الذي يتبعونو. النموذج
الصفوؼ الفارقية بأف دورىـ يختمؼ في جوانب ميمة عف الدور 

عندما يراعي المعمموف ي يقـو بو المعمموف التقميديوف و الذ
الفروقات الفردية بيف الطمبة فإنيـ ينتقموف مف كونيـ مشرفيف عمى 

ص التعميمية، ومع بقاء أىمية اكتساب المعرفة إلى منظميف لمفر 
يركز ىؤالء المعمموف عمى معرفة جميع ال  ،لمحتوىمعرفة ا

األجوبة بؿ يركزوف أكثر عمى قراءة طمبتيـ، ثـ يقوموف بابتكار 
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طرؽ  لمتعمـ تجذب انتباه الطمبة وتحقؽ الفائدة، حيث يصبح 
 تنظيـ صؼ لتحقيؽ نشاطات واستكشافات ناجحة األولوية األولى.

كما يركز المعمموف في الصؼ الفارقي عمى دورىـ كمرشديف      
أو موجييف، وتحميؿ الطمبة أكبر قدر مف المسؤولية التعميمية 

 يستطيعوف تحممو، وتعويدىـ عمى تحمؿ المزيد مف المسؤولية.
 الدراسات السابقة. 3

ولقد أجريت العديد مف الدراسات فيما يتعمؽ بالمشكالت أو      
كتابية، وقد تعددت الطرؽ التي انتيجتيا الدراسات في الصعوبات ال

بحثيا ليذه الصعوبات الكتابية ، فمنيا ما كانت في الجانب 
التجريبي، ومنيا ما اختص بالجانب الوصفي والنوعي، ومنيا ما 
كاف مختمطًا بيف ذلؾ. وكاف جؿ االىتماـ في الدراسات التجريبية 

برامج العالجية في رفع ينصب عمى التعرؼ إلى دور وفعالية ال
مستوى أو زيادة فاعمية الكتابة. أما في يتعمؽ بالدراسات التي 
استخدمت التدريس الفارقي لمعرفة أثره في عالج الصعوبات 
الكتابية، فإنو  توجد دراسة أجنبية قميمة مباشرة في التدريس الفارقي 
ت وعالقتو في عالج الصعوبات الكتابية. أما عمى مستوى الدراسا

ىذا الموضوع قط سابقًا مف  -في حدود عمـ  –العربية فمـ يبحث 
خالؿ استعراض الباحث لممواقع العالمية والعربية المختصة في 

 مجاؿ التربية الخاصة.
ىدفت إلى الكشؼ عف   [28]ففي دراسة أجرتيا إنشاصي      

ستراتيجية تنظيـ الذات عمى تنمية ميارة التعبير الكتابي لدى اأثر 
طمبة ذوي صعوبات التعمـ، وذلؾ مف حيث نوعية الكتابة، وكمية ال

ستراتيجية تنظيـ الذات في الكتابة عمى نوعية االكتابة، ومعرفة أثر 
الكتابة لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ تبعًا لجنس الطمبة، وقد 

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصفيف 40تكونت عينة الدراسة مف )
اسييف، وتـ تقسيـ العينة عشوائيًا إلى الخامس والسادس األس

النتائج إلى وقد أشارت  مجموعتيف تجريبية وضابطة بالتساوي.
وجود أثر داؿ إحصائيًا ليذه االستراتيجية التعميمية في نوعية 
الكتابة وكمية الكتابة )الطالقة( في القصة والمقالة لصالح 

عدـ وجود فروؽ المجموعة التجريبية، كما أشارت النتائج أيضًا إلى 
دالة إحصائيًا نتيجة استخداـ ىذه االستراتيجية بيف أداء الذكور 
واإلناث في نوعية الكتابة في المقالة والرسالة لدى الطمبة ذوي 

 صعوبات التعمـ . 
تحصيؿ "زيادة  عنوانيابدراسة   [14]ايفوري وقد قامت     

تدريس الرياضيات لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة مف خالؿ ال
الفارقي، والتدريس بوساطة األقراف. ىدفت ىذه الدراسة إلى تطبيؽ 
أسموبي التدريس الفارقي والتدريس بوساطة األقراف لمعرفة فيما إذا 
كانت ىذه التدخالت سوؼ تكوف ناجحة في إعداد الطمبة المعاقيف 
الجتياز االختبارات المعيارية لموالية. باإلضافة لذلؾ فقد ىدفت ىذه 

راسة لمعرفة كيؼ يستجيب األفراد ذوو الحاجات الخاصة الد
لمتكنيكات المستخدمة خالؿ التدريس الفارقي والتدريس بوساطة 
األقراف. أما أفراد الدراسة فقد كانوا مف الطمبة ذوي الحاجات 
الخاصة في مستوى الصؼ السابع المتواجديف في غرؼ المصادر، 

( طالبًا وطالبة 24)اختيروا مف مدرسة متوسطة وكاف عددىـ 
مسجميف في غرفة المصادر. وقد تـ اختيار عينة الدراسة مف قبؿ 

 الباحث عمى أنيا عينة متاحة أو متوفرة لديو.
دراسة بعنواف "تأثيرات التدريس  [29]وقد أجرت كوندر      

الفارقي عمى الدافعية لدى الطمبة المتفوقيف والموىوبيف. ىدفت ىذه 
الفارقي المتعددة ستراتيجيات التدريس اوتطبيؽ  الدراسة إلى اكتشاؼ
ودافعية المتعمميف الموىوبيف والمتفوقيف.  اركةالتي قد تزيد مف مش

وقد تألفت عينة الدراسة مف ستة طمبة متفوقيف وموىوبيف مف 
الصؼ الثالث. وقد أظيرت النتائج أنو كاف ىناؾ تحسف بسيط في 

لوح االختيار ونماذج   شروعاندماج الطمبة ودافعيتيـ مع استخداـ م
 الرياضيات المقدمة لمطمبة الموىوبيف والمتفوقيف.

  [30]وفي دراسة مسحية قاـ بيا كؿ مف سكوت وسبنسر     
 رسات الدمج التدريسية الفارقية "" التطور الميني لممابعنواف

لمتعرؼ عمى معتقدات المعمميف حوؿ استخداـ استراتيجية التدريس 
ات الدمج التدريسية لمطمبة الذيف يعانوف مف الفارقي وممارس
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( أربعة وستيف 64صعوبات تعمـ. وقد تكونت عينة الدراسة مف )
% مف  8معممًا في خمسة مدارس. وقد أشارت النتائج إلى أف 

المستجيبيف أفادوا بأف كؿ الطمبة مف الممكف أف ال ينجحوا في 
ما إذا كاف % مف المستجيبيف كانوا غير متأكديف في41صفوفيـ و

كؿ الطمبة سيتمكنوف مف النجاح. وال يعتقد كؿ المعمميف بأنيـ 
% مف 17يؤكدوف النجاح  مف خالؿ تكييؼ المنياج. كما أف 

المستجيبيف يعتقدف بأف الطمبة ذوي صعوبات التعمـ يؤخروف 
 الطمبة غير المعاقيف.

بدراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج [31] وقامت سالـ      
عميمي فردي مصمـ بناء عمى تشخيص صعوبات القراءة والكتابة ت

باستخداـ صورتيف معربتيف مف مقياس جوردف لصعوبات القراءة 
والكتابة، ومقياس إلينوي لمقدرات السيكولغوية في عينة أردنية، وقد 

منيـ  150طالب وطالبة،  300بمغ عدد أفراد عينة الدراسة 
خروف ال يعانوف مف صعوبات آ 150يعانوف مف صعوبات تعمـ، و

 150 ة بالطريقة العشوائية البسيطة مفوقد تـ اختيار العين ،تعمـ
مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعميـ في عماف. أما عينة البرنامج 

طالبًا وطالبة مف ذوي صعوبات  20التعميمي فقد بمغ عدد أفرادىا 
رسة حكومية التعمـ. وتـ اختيارىا بطريقة عشوائية بسيطة مف مد

في العاصمة عماف. وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة 
 إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.

دراسة لمتعرؼ إلى تأثير  [32] وكذلؾ أجرت سميث    
التكنولوجيا المعتمدة عمى التدريس الفارقي لفنوف المغة عمى 

مف  طالباً  24تحصيؿ الطمبة. وقد كانت عينة الدراسة مكونة مف 
مستوى الصؼ السادس مف مجموعات غير متجانسة. وأشارت 
النتائج إلى وجود تحسف طفيؼ في تحصيؿ الطمبة فيما يتعمؽ 
بتركيب الجممة، أما فيما يتعمؽ بتوجيات الطمبة ومستويات ثقتيـ، 
فقد أشارت النتائج إلى وجود تحمس لدييـ الستخداـ التكنولوجيا 

، والمعقدة. ولكف بتحمس أقؿ لوجود لتعمـ الجمؿ البسيطة، والحركية

واجبات فارقية )عمى أساس التدريس الفارقي(. أما مدركات 
 المعمميف فقد كانت إيجابية.

وفي دراسة أجريت لمعرفة تأثيرات استراتيجية التنظيـ الذاتي      
عمى األداء الكتابي لطمبة الصؼ الثاني ذوي الصعوبات السموكية 

دراسة ىدفت إلى فحص أثر   [33] آخروفو  والكتابية، أجرى اليف
التدخؿ األكاديمي الثانوي عمى كتابة طمبة الصؼ الثاني 
المعرضيف لالضطراب السموكي واالنفعالي ومشكالت الكتابة. وقد 

( طمبة ذوي اضطرابات سموكية 6تكونت عينة الدراسة مف )
وصعوبات كتابية مف مستوى الصؼ الثاني. وأشارت النتائج أف 

)كفاءتيا(  تحسنًا مستمرًا في نياية القصة وطوليا، ونوعيةىناؾ 
 لمطمبة الستة. 

ولمعرفة أثر تدريس استراتيجية التخطيط عمى األداء الكتابي      
لمطمبة ذوي صعوبات الكتابة، أجرى كؿ مف سادلر، موراف، جراىاـ 

دراسة ىدفت إلى فحص إذا ما كاف تدريس   [34]وىاريس
مة والمبكرة في التخطيط تحسف مف األداء االستراتيجية الداع

الكتابي، ويخفؼ مف الصعوبات الكتابية. وقد تألفت عينة الدراسة 
مف طمبة الصؼ الثاني الذيف يعانوف مف صعوبة تعممية في 

أثر بشكؿ  أف تعمـ االستراتيجيةالكتابة. وقد أشارت النتائج إلى 
اكتمااًل،  إيجابي عمى الكتابة، حيث أصبحت قصص الطمبة أكثر

 ومف حيث النوعية أصبحت أفضؿ لدى الطمبة ما عدا طالب واحد.  
ذا أردنا أف نحدد مواطف االختالؼ بيف الدراسة الحالية       وا 

 :بما يميوالدراسات السابقة فإننا نوجز ذلؾ 
لـ  -كما تمت اإلشارة سابقًا -إف معظـ الدراسات السابقة      

فارقي مع  صعوبات الكتابة، فمـ تبحث موضوع أسموب التدريس ال
يجد الباحث دراسة عربية واحدة في أثر التدريس الفارقي في 
ميارات الكتابة أو مشكالتيا، بينما وجدت دراسات أجنبية في ىذا 

قميمة. ولذلؾ فإف ىذه  –في حدود عمـ الباحث  –الصدد ولكنيا 
ات الدراسة تبحث موضوعًا جديدًا ميمًا وبأسموب جديد مع صعوب

الكتابة. كما  أف معظـ الدراسات التي تناولت عالج صعوبات 
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الكتابة استخدمت أساليب عالجية تطبؽ في غرفة المصادر، 
بمعنى آخر أف الدراسة ونتائجيا كانت ترتبط فقط بتعميـ البرنامج 
العالجي لذوي صعوبات التعمـ في غرفة المصادر. أما الدراسة 

الطمبة ذوي صعوبات التعمـ الحالية فيي تقـو عمى استيداؼ 
داخؿ الصؼ العادي ومعرفة أثر أسموب التدريس الفارقي عمى 

 تعمـ الكتابة لدى الطمبة في الصؼ العادي.
ولقد تناولت العديد مف الدراسات السابقة نوعًا أو مكونًا واحدًا      

أو مكونيف مف مكونات الكتابة الثالثة أو التعبير الكتابي، 
تابة اليدوية )الخط اليدوي(، بينما في الدراسة الحالية واإلمالء، والك

فإف الباحث سيبحث أثر التدريس الفارقي عمى مكونات الكتابة 
 الثالثة سابقة الذكر.

تالطريقة واإلجراءا  4.  

قدـ ىذا الفصؿ وصفًا لمطريقة واإلجراءات التي اتبعيا ي     
تمع الدراسة إذ يتضمف وصفًا لمج ،الباحث لتحقيؽ أىداؼ الدراسة

وعينتيا، وطريقة اختيارىا، كما يتضمف وصفًا إلعداد أدوات 
الدراسة، والتحقؽ مف ثباتيا وصدقيا، ووصفًا لمطريقة التي اتبعيا 
الباحث لتطبيؽ الدراسة وتحميؿ البيانات ومتغيراتيا، والمعالجة 

 اإلحصائية التي اتبعت لمحصوؿ عمى النتائج.
 مجتمع الدراسة وأفرادهاأ. 

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الطالب ذوي صعوبات التعمـ      
الممحقيف في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في 
مديرية تربية وتعميـ حائؿ )والتي فييا غرؼ مصادر( في الفصؿ 

، والبالغ 2010- 2009 الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي
الصفيف )الخامس و السادس ( طالبًا مف مستوى 263عددىـ)

 االبتدائييف (. 
( طالبًا مف الصفيف 50أما أفراد الدراسة فقد تكونوا مف )     

الخامس والسادس االبتدائييف في ثالث مدارس حكومية، حيث 
( طالبًا، وتكونت المجموعة 25تكونت المجموعة التجريبية مف )

، والجدوؿ ( طالبًا تـ اختيارىا بطريقة قصدية25الضابطة مف )

لمجموعة ( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المدرسة والصؼ وا1)
 )الضابطة والتجريبية (.

 1جدول ال
توزيع عينة الدراسة حسب المجموعة )الضابطة والتجريبية( 

 والمدرسة والصؼ
اسم 
 المدرسة

عدد 
 الطالب

توزيع العينة عمى 
 المجموعتين

 توزيع العينة حسب الصف

 السادس الخامس بيةالتجري الضابطة
 12 13 25 - 25 الجزيرة

 4 6 - 10 10 ابف سيريف
 7 8 - 15 15 ابف قدامة
 23 27 25 25 50 المجموع
 وقد تـ اختيار العينة بطريقة قصدية لألسباب اآلتية:     
  تستخدـ ىذه الدراسة أسموبًا جديدًا لـ يطبؽ مف قبؿ في تعميـ

ممكة العربية السعودية، حيث الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في الم
إف ىذه االستراتيجية التدريسية تطبؽ مع الطمبة ذوي صعوبات 
التعمـ في الصؼ العادي، ومف قبؿ معمميف عادييف وليس في 
غرؼ المصادر أو مف قبؿ معممي التربية الخاصة، فمـ يعتد 
المعمموف العاديوف عمى تدريس الطمبة ذوي صعوبات التعمـ في 

، ومف ىنا سوؼ تكوف ىناؾ صعوبة واضحة في الصؼ العادي
تطبيؽ البرنامج وتنفيذه مع جميع معممي التعميـ العاـ، وقد يؤثر 

 ذلؾ عمى النتائج الحقًا.
  ليس مف السيؿ تطبيؽ البرنامج في جميع المدارس التي تتواجد

فييا غرؼ مصادر، حيث مف الممكف أف يتوافر في المدرسة 
ب ذوي صعوبات التعمـ، وقد ال الواحدة عدد قميؿ مف الطال

يتجاوز عدد الطالب في المدرسة الواحدة في مستوى دراسي واحد 
الطالبيف أو الثالثة، فعمى سبيؿ المثاؿ: قد يتواجد طالب واحد فقط 
في الصؼ الخامس االبتدائي مف ذوي صعوبات التعمـ في مدرسة 

تدريب واحدة، وىذا يتطمب استثناؤىا نظرًا ألف البرنامج يقتضي 
وىذا  - ولو وجد طالب واحد -معممي المغة العربية في المدرسة 

سيجمب مشقة واضحة في التطبيؽ، وقد ال يساعد الباحث في 
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تطبيؽ بحثو وفؽ مقتضيات البرنامج؛ ألف ذلؾ سيتطمب أف يدرب 
الباحث عددًا كبيرًا مف المعمميف مما يؤدي إلى التأثير عمى 

مدرسة الجزيرة لتوافر متطمبات  النتائج. ولذلؾ اختار الباحث
تطبيقو، ومف أىميا وجود بيئة تعميمية تتناسب مع البرنامج 

 المقترح.
  ،تعاوف إدارات المدارس وموافقتيا عمى إجراء الدراسة، والخبرة

 والمؤىؿ العممي الذي يتمتع بو معممو ىذه المدارس.
 أدوات الدراسة ب. 

 :تيةوات اآلاستخدـ الباحث ألغراض ىذه الدراسة األد
 أواًل: أداة أنماط التعمـ:

  ألغراض الدراسة الحالية، قاـ الباحث بالرجوع إلى أداة الكشؼ
عف أنماط التعمـ المعتمدة مف قبؿ مديرية االمتحانات في مديرية 
التربية والتعميـ في المممكة األردنية الياشمية لمتعرؼ إلى أنماط 

في  ليساعدائي( )سمعي، بصري، قرائي / كتابي، أد الطالب
، فبدوف ىذه األداة ال يستطيع تطبيؽ أسموب التدريس الفارقي

المعمـ التعرؼ إلى أنماط الطالب وبالتالي ال يستطيع تطبيؽ 
ونظرًا ألف الباحث قد قاـ بتطبيؽ دراستو  أسموب التدريس الفارقي.

في المممكة العربية السعودية في مدينة حائؿ، فقد قاـ بعرض 
اس عمى مجموعة مف معممي المرحمة األساسية في فقرات المقي

مجاالت المغة العربية وصعوبات التعمـ ممف يحمموف درجة 
البكالوريوس في ىذيف المجاليف وليـ خبرة ال تقؿ عف عشر سنيف 

لتحديد مدى وضوح  ،في مجاؿ التعميـ في وزارة التربية والتعميـ
الصفيف  ومناسبة المغة، ومدى مناسبتيا لمطالب في مستوى

الخامس والسادس االبتدائييف في مدينة حائؿ، وتـ األخذ بمالحظة 
وآراء االختصاصييف، وعدلت األداة بناء عمى ذلؾ، حيث عدلت 

في أداة الكشؼ عف أنماط التعمـ، أما بقية الفقرات فمـ  45الفقرة 
 يشر المعمموف إلى وجود تعديالت عمييا وخاصة المغة .

  ثـ قاـ الباحث بإجراء دراسة استطالعية لألداة في صورتيا
( خمسة 15األولية، حيث طبؽ األداة عمى عينة مكونة مف )

عشر طالبًا مف الفئة المستيدفة والتي تمثؿ الطمبة ذوي صعوبات 
التعمـ مف مستوى الصفيف الخامس والسادس االبتدائييف مف خارج 

عمى عدد مف معممي غرؼ عينة الدراسة، كذلؾ تـ عرض األداة 
المصادر لمتعرؼ عمى مدى مالءمة صياغة الفقرات مف حيث 

تـ األخذ باآلراء التي تركزت في مغة، ومالءمتيا لمفئة العمرية، و ال
( تكبير الخط ليتناسب مع الطالب ذوي 1ممحوظتيف ىما: )
( وأف تُبدأ األداة بمثاؿ توضيحي ليسيؿ عمى 2صعوبات التعمـ، )

 جابة عمييا بما يتناسب مع أىدافيا.الطالب اإل
ثـ قاـ الباحث بعرض األداة عمى لجنة تحكيـ تتألؼ مف      

عشرة اختصاصييف مف أساتذة الجامعة األردنية، وجامعة الممؾ 
عبد العزيز، وجامعة حائؿ، في أقساـ: المناىج والتدريس، وقسـ 
اإلرشاد والتربية الخاصة، وقسـ عمـ النفس، وكذلؾ مشرؼ 

عوبات التعمـ في مدينة حائؿ، وثالثة مف معممي صعوبات ص
التعمـ لمتعرؼ عمى مالحظاتيـ ومقترحاتيـ حوؿ فقرات المقياس 
مف حيث مدى مالءمة صياغتيا المغوية، ومدى مالءمة الفقرات 
لمطالب المستيدفيف، ومدى تمثيميا لمبعد الذي تقيسو. وتـ األخذ 

كانت نسبة االتفاؽ بينيـ  حيث ،بآراء االختصاصييف وممحوظاتيـ
عمى ضرورة تنسيؽ الفقرات معظيـ % ،فقد أجمع 90تصؿ إلى 

ضمف نسؽ واحد مف خالؿ بدأ كؿ فقرة مف الفقرات بفعؿ سموكي، 
( بحيث تبدأ الفقرتاف 18( و)1وبناء عمى ذلؾ تـ تعديؿ الفقرتيف )

 بفعؿ سموكي حتى وصمت األداة إلى محتواىا النيائي.
 صدق األداة ج. 

 :صدق المحكمين
تـ التحقؽ مف صدؽ األداة مف خالؿ تحكيميا مف قبؿ عدد      

مف االختصاصييف في الجامعة األردنية، وجامعة الممؾ عبد 
العزيز، وجامعة حائؿ في تخصصات مختمفة ىي: التربية 
الخاصة، والمناىج وأساليب التدريس، وعمـ النفس، وتـ األخذ 

ت األداة بناء عمى ذلؾ،  حتى بممحوظاتيـ وآرائيـ، حيث عدل
 وصمت لمحتواىا النيائي . 
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 ثبات األداة د. 
 استخرج ثبات األداة بطريقتيف ىما:

عادة االختبار )  - أ  (Test Re-Testطريقة االختبار وا 
عادة       لمتأكد مف ثبات األداة تـ اتباع طريقة االختبار وا 

رسوف ( باستخداـ معادلة ارتباط بيTest Re-Testاالختبار )
( فردًا، وقد تـ تطبيؽ 15عمى عينة مف خارج عينة الدراسة بمغت )

األداة عمى أفراد العينة وبعد مضي أسبوعيف تـ إعادة تطبيؽ 
األداة عمى أفراد العينة مرة ثانية حيث بمغ معامؿ ارتباط بيرسوف 

 ( لألداة ككؿ. 0.88بيف التطبيقيف )
 ا (طريقة االتساق الداخمي ) كرونباخ ألف  -ب
كد مف ثبات االتساؽ أكما تـ استخداـ معادلة كرونباخ ألفا لمت      

الداخمي لمفقرات ولكؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة ولألداة ككؿ 
( يبيف معامالت الثبات لألداة 2( والجدوؿ رقـ )0.85)وبمغ 

ومجاالتيا، وتعتبر ىذه القيـ مناسبة ومقبولة ألغراض تطبيؽ ىذه 
 الدراسة.

 2جدول ال
 معامالت ثبات األداة ومجاالتيا وفؽ طريقتي اإلعادة واالتساؽ الداخمي

معامل ارتباط  المجال الرقم
 بيرسون )اإلعادة(

 معامل كرونباخ ألفا
 )االتساق الداخمي(

 0.81 0.85 بصري 1
 0.79 0.81 سمعي 2
 0.77 0.78 قرائي كتابي 3
 0.80 0.80 أدائي 4
 0.85 0.88 األداة ككؿ 
ر التصحيح )تحميل وتجميع البيانات( لألداة : معايي  

 تـ اعتماد أربعة مستويات لكؿ فقرة مف فقرات األداة، وىي:
 (.1نادرًا، وتأخذ درجة واحدة ) -1
 (.2أحيانًا، وتأخذ درجتيف اثنتيف ) -2
 (.3غالبًا، وتأخذ ثالث درجات ) -3
 (.4دائمًا، وتأخذ أربعة درجات ) -4

وأربعيف فقرة، حيث تحسب وتفسر درجات  وتكونت األداة مف خمس
 األداة ، كاآلتي:

 < نمط تعميمي رئيسي كبير.---فأكثر  70العالمة  -1
 < نمط تعممي فرعي.--- 69-50العالمة  -2
 < نمط غير مرغوب.--- 50العالمة أقؿ مف  -3

 ثانيًا: أداة تشخيص أخطاء الكتابة 
ب التربوي المتعمؽ بعد قراءة مستفيضة ألىـ ما جاء بو األد     

تـ التوصؿ إلى أىـ  بخصائص الطمبة ذوي صعوبات الكتابة،
الخصائص التي تميز ىؤالء الطمبة، وتمت صياغتيا ضمف 
عبارات تعبر عف مدى وجود الصفة لدى الطالب، حيث تكونت 

 ( خمس عشرة  فقرة.15األداة مف )
تبار وألجؿ قياس الصفات المرتبطة بأخطاء الكتابة، تـ إعداد اخ

مف غير  –مف مستوى الصفيف الخامس والسادس االبتدائييف 
 -المنياج المقرر ليذيف المستوييف في المممكة العربية السعودية

لقياس كؿ فقرة واردة في األداة، حيث يقـو الطالب باإلجابة عمى 
االختبار، ومف ثـ يقـو الفاحص أو المالحظ بتسجيؿ األخطاء التي 

فيا ضمف فقرات األداة، والتي تكونت كما وقع بيا الطالب ويضي
 ( خمس عشرة فقرة.15ذكر آنفًا مف )

 صدق األداة هـ. 
 :صدق المحكمين

بعد االنتياء مف بناء أداة الدراسة، تـ عرضيا عمى لجنة مف      
المحكميف، وذلؾ لمحكـ عمى مدى مالئمة فقراتيا لمستوى الصفيف 

لغة األداة، وفاعمية  الخامس والسادس االبتدائييف ومدى وضوح
بدائميا وفقراتيا، ومناسبة عددىا ومدى تمثيميا ألخطاء الكتابة التي 
جراء  وصفت لقياسيا، وقد تـ األخذ بمالحظات المحكميف وا 

في حدود  –نسبة االتفاؽ بينيـ حيث كانت  التعديالت المطموبة.
فقد أشار بعض ، %90تصؿ إلى –صدؽ تقدير الباحث 

رة أف يخفض عدد الفقرات التي تكشؼ عف المحكميف إلى ضرو 
أخطاء الكتابة حتى يسيؿ ذلؾ مف عممية تطبيقيا، وقد اقترح 
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آخروف ضرورة أف تحذؼ بعض الفقرات نظرًا ألنيا تتشابو مع 
مثؿ:  بالتالي ال فائدة مف تكرارىا مففقرات أخرى في المضموف و 

برسـ استبدلت بيقـو يكتب الحرؼ كبيرًا جدًا أو صغيرًا جدًا 
الحروؼ بشكؿ صحيح، كما عدلت فقرة: يكتب الكممات بشكؿ 

 بشكؿ مستقيـ. الكممات  بيكتبواستبدلت غير مائؿ 
 ثبات األداة و. 

تـ التحقؽ مف ثبات األداة، باستخداـ طريقة حساب نسبة      
االتفاؽ بيف المالحظيف أو المصححيف، مف خالؿ استخداـ معادلة 

 0.79أف معامؿ ىولستي قد بمغ )ىولستي لمتوافؽ وقد تبيف 
 ويعتبر ىذا مقبواًل لتطبيؽ الدراسة. )

 :معايير التصحيح
 تـ اعتماد أربعة مستويات لكؿ فقرة مف فقرات األداة، وىي:

 (.0ال تنطبؽ، وتأخذ درجة صفر ) -1
 (.1تنطبؽ بدرجة بسيطة، وتأخذ درجة واحدة )  -2
 (.2تنطبؽ بدرجة متوسطة، وتأخذ درجتيف اثنتيف ) -3
 (.3طبؽ بدرجة كبيرة، وتأخذ ثالث درجات )تن -4
  ولقد تراوحت الدرجة الكمية عمى أداة التعرؼ إلى أخطاء

(، حيث أف ارتفاع الدرجة الكمية يشير إلى 45-0الكتابة مف )
تحسف ميارة الكتابة لدى الطالب ذي الصعوبة الكتابية وانخفاض 

 عدد األخطاء الكتابية.  
  :تصميم البرنامج التعميمي

قاـ الباحث بتصميـ برنامج عالجي يقـو عمى أسموب      
التدريس الفارقي، والذي مف المتوقع أف يساعد الطمبة ذوي 
صعوبات الكتابة في تطوير مياراتيـ الكتابية: )اإلمالء، والتعبير 
الكتابي، والخط اليدوي )الكتابة اليدوية(. وقد تـ عرض البرنامج 

س في الجامعة األردنية وجامعة عمى عشرة أعضاء مف ىيئة التدري
في  الدكتوراهالممؾ عبد العزيز وجامعة حائؿ ممف يحمموف درجة 

قد تـ األخذ بممحوظاتيـ التربية الخاصة والمناىج وعمـ النفس، ول
تعديؿ أىداؼ  :ومف ىذه الممحوظات التي تـ األخذ بيا وآرائيـ.

لقياس البرنامج بحيث تصاغ بطريقة سموكية قابمة لممالحظة وا
مباشرة، كما تـ األخذ بعيف االعتبار تعديؿ بعض الكممات المتعمقة 
ببعض األىداؼ مف مثؿ: التاء المفتوحة بداًل مف التاء المبسوطة، 
واستخداـ مصطمح التضعيؼ بداًل مف الشدة وذلؾ بما يتناسب مع 
المصطمحات المستخدمة في منياج وزارة التربية والتعميـ في 

السعودية، كما تـ اقتراح أف تكوف جمسات التدريس  المممكة العربية
باستخداـ التدريس الفارقي ثالث مرات أسبوعيًا لمتأكد مف تأثير 

 فاعمية البرنامج .  
   :األسس التي قام عميها البرنامج

التركيز في البرنامج عمى تحسيف الميارات الكتابية لدى  -1
فارقي لدى الطالب، وذلؾ مف خالؿ اعتماد أسموب التدريس ال

الطالب ذوي صعوبات التعمـ، حيث يساعد ىذا األسموب في 
تحديد الصعوبات الكتابية لكؿ طالب وتعميمو داخؿ الصؼ 

 . [8]العادي
يتـ تدريس الطالب ذي صعوبات التعمـ عمى الميارات   -2

الكتابية وفؽ برنامج داخؿ الصؼ العادي، ومف قبؿ المعمـ العادي 
مصادر أو معمـ التربية الخاصة في وليس مف قبؿ معمـ غرفة ال

 المدرسة.
يتـ االتفاؽ مع معممي غرؼ المصادر في كؿ مدرسة مف  -3

المدارس التي تندرج تحت العينة القصدية بأف ال يتـ تعميـ الطمبة 
ذوي صعوبات التعمـ عمى نفس األخطاء اإلمالئية والخطية، التي 

و التحسف الذي يعالجيا البرنامج، حتى يتـ التأكد مف أف التعمـ أ
طرأ لـ يكف راجعًا لممعمـ العادي ومعمـ غرفة المصادر في 

 المدرسة.
صمـ ىذا البرنامج ليراعي الفروؽ الفردية لدى الطمبة ذوي  -4

صعوبات التعمـ مف خالؿ التركيز عمى: أنماط تعمميـ، 
واستعداداتيـ، واىتماماتيـ، وتحديد العممية التدريسية والمحتوى 

يراد مف الطالب ذي صعوبات التعمـ أف يحققيا والنشاطات التي 
 بناء عمى ىذه األنماط واالستعدادات واالىتمامات.
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البرنامج ال يقـو عمى تعميـ الطمبة ذوي صعوبات التعمـ داخؿ  -5
الصؼ العادي كمجموعة منعزلة، فميس المقصود دمجيـ المكاني 
دوف أف تكوف ىناؾ استراتيجيات واضحة الستعداداتيـ داخؿ 

وىذا ما سيتـ ) صؼ العادي جنبًا إلى جنب مع الطمبة العادييف.ال
 الحديث عنو عند التحدث عف محتوى البرنامج وآلية تنفيذه(.

ما مف خالؿ  -6 يتـ إتماـ الواجبات إما بشكؿ فردي، وا 
أربعة طالب (، أو الصؼ بشكؿ  –مجموعات صغيرة )اثناف 

أحيانًا يقوـ يـ ومياميـ و كامؿ. وقد يختار الطالب حجـ مجموعات
 .  [6]بتوزيعيـ المعمـ

يركز معممو الصؼ الفارقي عمى دورىـ كموجييف، ويتحمؿ  -7
الطالب أكبر قدر مف المسؤولية التعممية يستطيعوف تحمميا، 

 .  [14]ىـ عمى تحمؿ المزيد مف المسؤوليةوتعود
ُتذكر المجموعات بطبيعة العمؿ الذي سيفعمونو بالضبط؟  -8

متوقع مف أعضاء المجموعة؟ وما الذي  وكيؼ سيفعمونو؟ وما ىو
ألف ذلؾ سيساعد عمى أف  يشكؿ النوعية في العمؿ واإلنتاج؟

 .  [6]تعمؿ المجموعات بشكؿ أفضؿ
يستطيع الطالب أف يختاروا شركاءىـ أو يفضموا العمؿ  -9

لوحدىـ. وأوقات أخرى قد يجتمع فييا الطالب الذيف لدييـ 
الطالب الذيف تختمؼ اىتمامات مشتركة لمعمؿ معًا، وكذلؾ 

 اىتماماتيـ لمبحث في فكرة أو موضوع معيف مف زوايا مختمفة. 
يقـو المعمموف في الصفوؼ الفارقية بالتخطيط لتشكيؿ  -10

المجموعات المرنة عند بداية الوحدة، حيث يسأؿ المعمـ مثاًل: متى 
يجب أف يعمؿ جميع الطالب معًا خالؿ الوحدة؟ ومتى يجب 

المجموعات الصغيرة؟ ومتى يكوف مف المفيد  التخطيط لتشكيؿ
لمطالب العمؿ بشكؿ فردي؟ ومتى ينبغي التخطيط لقضاء وقت 

المرنة ىي جزء رئيسي الحتراـ جميع وعات مفالمجمع األفراد؟ 
الطالب وتقدير اختالفات األفراد والتعاوف والتدريس مف أجؿ 

 النجاح والتعاوف في الصؼ الفارقي. 
 :تعمميمحتوى البرنامج ال

 المادة التعميمية -1
لقد تـ االعتماد عمى مادة الكتاب المدرسي لمصفيف الخامس      

والسادس االبتدائييف )كتاب المغة العربية( المقرر مف قبؿ وزارة 
التربية والتعميـ في المممكة العربية السعودية، حيث أف ىذا 
البرنامج يقـو عمى تعميـ الطالب ذوي صعوبات التعمـ داخؿ 

لصؼ العادي وضمف المنياج العادي المقرر ليـ دوف أف تكوف ا
ىناؾ خطة فردية أو ما يعرؼ بالبرنامج التربوي الفردي لذوي 
االحتياجات الخاصة. ولذلؾ سوؼ يحتوي ىذا البرنامج الخطة 
العامة التي يعدُّىا المعمـ العادي لمصفيف الخامس والسادس 

وي صعوبات التعمـ في االبتدائييف مع مراعاة خصائص الطمبة ذ
الصؼ العادي مف حيث: أنماط تعمميـ، واستعداداتيـ، 

 واىتماماتيـ.
ولذلؾ تضمف البرنامج عددًا مف األنشطة العالجية والتي تغطي 
مجاالت الكتابة : الكتابة اليدوية )الخط اليدوي( واإلمالء، والتعبير 
، الكتابي. وتتوزع ىذه األنشطة عمى أربع وعشريف حصة صفية

( خمس وأربعوف 45) قدره جمسات أسبوعيًا، بزمف (3-2)بواقع 
دقيقة . وقد تـ اختيار النصوص القرائية والكممات والصور الواردة 
في الميارات التعميمية بشكؿ يتناسب مع ميوؿ الطالب 
 واىتماماتيـ ورغباتيـ، ومتناسبة مع بيئتيـ الثقافية واالجتماعية.   

 اإلجراء التعميمي  -2
تـ تطوير اإلجراء التعميمي مف خالؿ مراجعة وتحميؿ      

 How To "األدبيات ذات العالقة، وخاصة كتاب 
Differentiate Instruction In Mixed –Ability 

Classrooms "   لممؤلفة كاروؿ توممنسوف والتي تعتبر أوؿ مف
 أوجد أسموب التدريس الفارقي. 

 آلية تنفيذ البرنامج )دور المعمم(
اسي لمتعرؼ عمى يقيـ المعمـ طالبو في بداية العاـ الدر  -

واىتماماتيـ واستعداداتيـ مف خالؿ األدوات  أوضاعيـ التعممية
 التي تـ إعدادىا ليذا الغرض.
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ثـ يقـو المعمـ بعد ذلؾ بإعداد الخطة الدراسية الفصمية لطمبة  -
 الصؼ موضحًا فييا ما يمي:

طالب ذو صعوبات التعمـ بناء النتاجات التي سوؼ يحققيا ال -1
)ممحوظة:  عمى قدراتو وأنماط تعممو واىتماماتو واستعداداتو

نتاجات الطمبة ذوي صعوبات التعمـ سوؼ ترتبط بنقاط الضعؼ 
 لدييـ(.

تحديد المحتوى بناء عمى ىذه النتاجات مراعيًا أيضًا استعداد  -2
 الطالب ذي صعوبات التعمـ وأنماط تعممو واىتماماتو.

تحديد العممية التدريسية والتي تعمؿ عمى تحقيؽ النتاجات لدى  -3
الطالب ذي صعوبات التعمـ، ولكف بناء عمى اىتماماتو واستعداداتو 
وأنماط تعممو. ومف الممكف تبني االستراتيجيات التدريسية المناسبة 

(. حيث يتـ مف خالؿ ىذه االستراتيجيات التدريسية 5) انظر ممحؽ
وتوزيعيـ عمى مراكز التعمـ واالىتماـ بناء عمى تعميـ الطمبة 

 استعداداتيـ واىتماماتيـ وأنماط تعمميـ. 
وبعد تبني المعمـ لالستراتيجية التدريسية المناسبة لمطمبة ذوي  -

صعوبات التعمـ والطمبة العادييف في الصؼ بناء عمى تنوع 
الالزمة  حاجاتيـ، يعد المعمـ مسبقًا األنشطة العالجية أو التعميمية

لتدريس الطمبة عمى ميارات الكتابة التي ثبت أف لدى الطمبة ذوي 
صعوبات التعمـ ضعؼ فييا في اإلمالء والخط اليدوي )الكتابة 
اليدوية( والتعبير الكتابي. وبعد ذلؾ يستمر المعمـ في تدريس 
الطمبة ذوي صعوبات التعمـ مع الطمبة العادييف في الصؼ العادي 

 قت تطبيؽ البرنامج.إلى أف ينتيي و 
ثـ يقـو المعمـ بعد ذلؾ بتقييـ النتاجات وذلؾ مف خالؿ التقييـ  -

 البعدي.
 كيفية تدريب المعممين ومتابعة أدائهم

قاـ الباحث بداية بتعريؼ المعمميف بالجوانب التي سيشمميا      
البرنامج مف خالؿ فكرة شمولية تتناوؿ األىداؼ التي يسعى 

قيا وكيفية التدريب عمى طرؽ تحقيؽ األىداؼ. البرنامج إلى تحقي

وكذلؾ التدريب عمى إدارة الجمسة في بناء حصة تقـو عمى أسموب 
 التدريس الفارقي.

وتـ تعريؼ المعمميف بالبرنامج مف خالؿ أربع جمسات تدريبية، مدة 
، اعتمدت عمى أسموب ( دقيقة40) الجمسة التدريبية أربعوف

خداـ النمذجة الحية، وتقديـ تغذية المناقشة، واستالمحاضرة، و 
راجعة لمتأكد مف فيـ المعمميف آللية تطبيؽ البرنامج. وقد نفذ ىذا 
التدريب في مركز مصادر التعمـ التابع لمدرسة الجزيرة االبتدائية 

التي و دث الوسائؿ التكنولوجية والفنية حيث زود ىذا المركز بأح
 تساعد في تقديـ التدريب المناسب.   

أما بالنسبة لمتابعة أداء المعمميف، فتـ مف خالؿ متابعتيـ مرة      
واحدة كؿ أسبوع لمتأكد مف سير العممية التعميمية وفؽ ما تـ 

 تدريبيـ عميو.
 :تصميم الدراسة

 Quasi)استخدـ في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي      
Experimental Design) حيث تـ اختيار مجموعتيف مف ،

ذوي صعوبات التعمـ إحداىما المجموعة التجريبية، الطالب 
واألخرى المجموعة الضابطة، حيث خضعت المجموعة التجريبية 
لألسموب التعميمي )التدريس الفارقي(، بينما لـ يتـ إخضاع 
المجموعة الضابطة لذلؾ، وقد أخضعت المجموعتاف لالختبارات 

 راسة:القبمية والبعدية، وفيما يمي تحديد لمتغيرات الد
 المتغير المستقل -1
 الفارقي. أسموب التدريسبرنامج  
 المتغيرات التابعة -2
 درجات المفحوصيف عمى أداة أخطاء الكتابة. 

 وقد كاف التصميـ كما ىو مبيف أدناه:
 o   X   oالمجموعة التجريبية       

  o        oالمجموعة الضابطة       
 حيث أف:

o تعني القياس أو االختبار 
X ي التدريب أو المعالجةتعن 
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وبعد أف طبؽ االختباراف: القبمي والبعدي ألداة أخطاء الكتابة، تـ 
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لممجموعتيف، 
وذلؾ بناء عمى درجات أداة أخطاء الكتابة والمقارنة بيف 

، فقد االستجابات المختمفة، ولمتأكد مف داللة ىذه الفروؽ إحصائياً 
 .(ANCOVA)تـ استخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ 

 إجراءات البحث 
  قاـ الباحث بأخذ موافقة وزارة التربية والتعميـ مف خالؿ مديرية

تربية وتعميـ حائؿ لتطبيؽ الدراسة الحالية، ثـ حصؿ عمى قائمة 
بأسماء المدارس التي يتوافر فييا غرؼ مصادر لمطالب ذوي 

 صعوبات التعمـ.
 تحديد عينة الطالب الذيف يعانوف مف صعوبات كتابية،  بعد

والذيف تـ تشخيصيـ عمى أنيـ أفراد يعانوف مف صعوبات تعمـ، تـ 
تقسيميا إلى مجموعتيف )ضابطة وتجريبية( بطريقة قصدية. وقد 
طبؽ االختبار القبمي عمى جميع أفراد العينة مف قبؿ الباحث، 

 ومف ثـ تحميميا.حيث صممت األداة وتـ تفريغ النتائج 
  ومعممي غرؼ مدرائيا ثـ قاـ الباحث بزيارة المدارس ومقابمة

المصادر فييا لمتعرؼ عمى مدى مالءمتيا إلجراء الدراسة مف 
حيث التعاوف مف قبؿ اإلدارة والمعمميف وتوفر المواصفات 

 المطموبة لتطبيؽ البرنامج وفؽ أسس تطويره.
  ثالث مدارس بشكؿ ونتيجة لما عاينو الباحث، تـ اختيار

تجريبية )مدرسة الجزيرة  قصدي لممشاركة في الدراسة، وىي:
 االبتدائية(، وضابطة )مدرستي ابف قدامة وابف سيريف(.

  ثـ قاـ الباحث بتعريؼ المعمميف )معممي المغة العربية( بيدؼ
طالعيـ عمى الدراسة البرنامج التعميمي وأىدافو، واألداة التي ، وا 

دراسة وما ىي أىـ اإلجراءات التي سيقـو بيا سوؼ تستخدـ في ال
 الباحث.

  ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار القبمي عمى المجموعتيف
 التجريبية والضابطة بالتنسيؽ مع معممي غرؼ المصادر.

  وقد تـ تدريب معمـ المغة العربية عمى تطبيؽ البرنامج مف خالؿ
( وضحت 40عدة جمسات تدريبية مدة كؿ جمسة أربعوف دقيقة )

فييا إجراءات تطبيؽ البرنامج مف خالؿ استخداـ أسموبي 
المحاضرة والمناقشة، وتقديـ التغذية الراجعة لمتأكد مف فيـ 

 المعمميف آللية تطبيؽ البرنامج.
  وكاف الباحث قد خصص زيارة أسبوعية لممدرسة التي تـ تطبيؽ

ألجؿ البرنامج فييا لضماف سيره وفؽ أىداؼ البرنامج وغاياتو، و 
ىذا الغرض تـ تصميـ نموذج لمتابعة المعمميف. وقد استمر تطبيؽ 

حصة وبمعدؿ ثالث حصص  24البرنامج مدة شيريف بواقع 
أسبوعية، مدة الحصة الواحدة خمس وأربعوف دقيقة، استخدـ فييا 
أسموب التدريس الفارقي، أما العينة الضابطة فمـ يطبؽ عمييا 

الطريقة الكتابية االعتيادية ضمف ما البرنامج، واستمر أفرادىا عمى 
انتياء المدة العالجية ) مدة وفور  غرفة الصؼ.ىو متبع في 

تطبيؽ البرنامج العالجي( عمد الباحث إلى تطبيؽ االختبار 
 البعدي عمى العينتيف الضابطة والتجريبية. 

 .النتائج5
لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة األوؿ تـ استخراج المتوسطات      
دلة لألداء عمى االختبار البعدي )اختبار ميارات اإلمالء( بعد المع

أخذ الفروؽ في األداء عمى االختبار القبمي بعيف االعتبار والجدوؿ 
 ( يبيف ذلؾ.3)

 3جدول ال
المتوسطات الحسابية المعدلة ألداء أفراد المجموعتيف التجريبية 

 والضابطة عمى أداة ميارات اإلمالء

( أف المتوسط المعدؿ لممجموعة 3ويتضح مف الجدوؿ )     
(، بينما بمغ ىذا المتوسط بالنسبة لممجموعة 661,11التجريبية )
(. وىذا يشير إلى أف ىناؾ فرقًا ظاىريًا بيف أداء 539,2الضابطة)

تحقؽ فيما إذا كاف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. ولم

 المجموعة المتوسطات البعدية
 التجريبية 11,661
 الضابطة 2,539
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(. فقد تـ α =5, 0ىذا الفرؽ ذا داللة إحصائية عند مستوى ) 
( لألداء عمى االختبار البعدي ANCOVAاستخداـ تحميؿ التغاير)

اإلمالء( بعد أخذ الفروؽ في األداء عمى االختبار  أداة أخطاء)
 .( يبيف ذلؾ4القبمي بعيف االعتبار والجدوؿ )
 4جدول ال

لمفرؽ بيف متوسط المجموعتيف عمى  (ANCOVA)لتغاير نتائج تحميؿ ا
 االختبار البعدي عمى أداة أخطاء اإلمالء

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

االختبار 
 القبمي

39, 8 1 39, 8 02, 3 089, 0 

 ,62 المجموعات
686 

1 62, 686 92, 
246* 

000, 0 

 ,13 خطأال
125 

45 78, 2   

 (α =5, 0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )  *

( أعاله بأف أسموب المعالجة )التدريس 4يتضح مف الجدوؿ )     
الفارقي( كاف لو أثر ذو داللة إحصائية عمى مقدار التحسف الناتج 

( وىي 246 ,92فقد كانت قيمة ؼ ) ،لدى المجموعة التجريبية 
( وىذا يعني أف α =5, 0ائية عند مستوى ) ذات داللة إحص

أسموب التدريس الفارقي كاف لو أثر في تنمية ميارات اإلمالء لدى 
أفراد المجموعة التجريبية بشكؿ ممحوظ. وىذا ما تؤكده الفروقات 
الواضحة بيف متوسطات أداء الطالب في المجموعة التجريبية 

ة التجربيبة، حيث والمجموعة الضابطة، والتي كانت لصالح المجوع
(، بينما 11 ,661كاف المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )

( كما ىو مشار 2 ,539كاف متوسط أداء المجموعة الضابطة )
 (.3إليو في الجدوؿ )

المتوسطات  الدراسة الثاني، فقد تـ استخراج ولإلجابة عمى سؤاؿ
اليدوية )الخط ار الكتابة المعدلة لألداء عمى االختبار البعدي )اختب

(، بعد أخذ الفروؽ في األداء عمى االختبار القبمي بعيف اليدوي
 ( يبيف ذلؾ.5االعتبار والجدوؿ )

 5جدول ال
المتوسطات البعدية المعدلة ألداء أفراد المجموعة التجريبية والضابطة 

 عمى أداة أخطاء الكتابة اليدوية )الخط اليدوي(
 المتوسطات المعدلة المجموعة

 7 ,341 ريبيةالتج
 2 ,179 الضابطة

( أف المتوسط المعدؿ لممجموعة 5ويتضح مف الجدوؿ )     
( بينما بمغ ىذا المتوسط لممجوعة الضابطة 341,7التجريبية )

وىذا يشير إلى أف ىناؾ فرقًا ظاىريًا بيف المجموعة  (.2 ,179)
ذا  ف ىذا الفرؽفيما إذا كاولمعرفة  والمجموعة الضابطة.التجريبية 

( فقد تـ استخداـ تحميؿ التغاير α  =5, 0داللة عند مستوى)
(ANCOVA) لألداء عمى االختبار البعدي )اختبار الكتابة اليدوية 

(، وذلؾ بعد األخذ بعيف االعتبار األداء عمى اليدوي )الخط
 ( يبيف ذلؾ.6) االختبار القبمي، والجدوؿ

 6جدول ال
بيف متوسط المجموعتيف عمى لمفرؽ  (ANCOVA)نتائج تحميؿ التغاير

 االختبار البعدي عمى اختبار الكتابة اليدوية )الخط اليدوي(
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

االختبار 
 القبمي

000, 0 1 000, 0 000, 0 971, 0 

 0 ,000 * 49,127 219 ,77 1 219 ,77 المجموعات
   172 45 77 ,57 طأالخ

    49 399 ,12 المجموع
 (α  =5, 0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )  *

( أعاله بأف أسموب المعالجة )أسموب 6يتضح مف الجدوؿ )     
التدريس الفارقي( كاف لو أثر ذو داللة إحصائية عمى مقدار 
التحسف الناتج لدى المجموعة التجريبية؛ فقد كانت قيمة ؼ 

(، α  =5, 0ىي ذات داللة إحصائية عند مستوى)( و 49,127)
وىذا يعني أف برنامج التدريس الفارقي كاف لو أثر في تنمية 
ميارات الكتابة اليدوية )الخط اليدوي( لدى أفراد المجموعة 



 2012كانون أول،  –( 11(، العذد )1المجلة الذولية التربوية المتخصصة، المجلذ )

088 
 

التجريبية بشكؿ ممحوظ. وىذا ما تؤكده الفروقات الواضحة بيف 
يبية والمجموعة متوسطات أداء الطالب في المجموعة التجر 

الضابطة، والتي ىي لصالح المجموعة التجريبية، حيث كاف 
(. بينما كاف 7 ,341المتوسط الحسابي لممجموعة التجريبية )

( كما ىو واضح في 179,2) متوسط أداء المجموعة الضابطة
 (.5المتوسطات المشار إلييا في الجدوؿ )

استخراج  ولإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثالث، فقد تـ     
المتوسطات المعدلة لألداء عمى االختبار البعدي )اختبار التعبير 
الكتابي( بعد األخذ بعيف االعتبار األداء عمى االختبار القبمي 

 ( يبيف ذلؾ.7) والجدوؿ
 7جدول ال

المتوسطات البعدية المعدلة ألداء أفراد المجموعتيف التجريبية والضابطة 
 ابيعمى أداة أخطاء التعبير الكت

 المتوسطات المعدلة المجموعة
 7 ,656 التجريبية
 1 ,144 الضابطة

( أف المتوسط المعدؿ لممجموعة 7) ويتضح مف الجدوؿ     
 ,144) ( بينما بمغ متوسط المجموعة الضابطة7 ,656التجريبية )

(، وىذا يشير إلى أف ىناؾ فرقًا ظاىريًا بيف المجموعة التجريبية 1
. ولمعرفة فيما إذا كاف ىذا الفرؽ ذا داللة عند والمجموعة الضابطة

 (ANCOVA) ( فقد تـ استخداـ تحميؿ التغايرα =5,0) مستوى
لألداء عمى االختبار البعدي )اختبار التعبير الكتابي( بعد أخذ 

( 8الفروؽ في األداء عمى االختبار القبمي بعيف االعتبار والجدوؿ )
 يبيف ذلؾ.

 
 
 
 
 
 

 8 جدولال
لمفرؽ بيف متوسط المجموعتيف  (ANCOVA)غاير نتائج تحميؿ الت

 عمى االختبار البعدي عمى أداة أخطاء التعبير الكتابي
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

االختبار 
 القبمي

01, 0 1 01, 0 010, 0 922, 0 

 ,77 المجموعات
349 

1 77, 
349 

18 
,385* 

000, 0 

   0 ,91 45 40 ,86 الخطأ
 ,00 المجموع

566 
49    

 (α =5, 0دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة)  *

( أعاله بأف أسموب المعالجة )أسموب 8يتضح مف الجدوؿ )     
التدريس الفارقي( كاف لو أثر ذو داللة إحصائية عمى مقدار 

يو ؼ التحسف الناتج لدى المجموعة التجريبية، فقد كانت ف
( α  =5, 0( وىي ذات داللة إحصائية عند مستوى) 92,246)

وىذا يعني أف برنامج التدريس الفارقي كاف لو أثر في تنمية 
ميارات التعبير الكتابي لدى أفراد المجموعة التجريبية بشكؿ 
ممحوظ. وىذا ما تؤكده الفروقات الواضحة بيف متوسطات أداء 

لمجموعة الضابطة، والتي ىي الطالب في المجموعة التجريبية وا
لصالح المجموعة التجريبية، حيث كاف المتوسط الحسابي 

اف متوسط أداء المجموعة (، بينما ك7 ,656) لممجموعة التجريبية
( كما ىو واضح مف المتوسطات المشار إلييا 144,1) الضابطة

 (.7في الجدوؿ )
 مناقشة النتائج .6

برنامج تعميمي يقـو عمى  حاولت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أثر     
أسموب التدريس الفارقي في تدريس الطالب ذوي صعوبات التعمـ 
في الصؼ العادي، ويتضمف ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي 
توصمت إلييا ىذه الدراسة، باإلضافة إلى تقديـ مجموعة مف 

 التوصيات المنبثقة عف ىذه النتائج.



 2012كانون أول،  –( 11(، العذد )1المجلة الذولية التربوية المتخصصة، المجلذ )

088 
 

 
 األول مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال -أ
لقد تبيف مف خالؿ تحميؿ نتائج السؤاؿ األوؿ أف ىناؾ فروقًا      

( في ميارات اإلمالء α =5,0ذات داللة إحصائية عند مستوى)
بيف الطالب في المجموعة التجريبية، والذيف تمقوا تدريبًا عمى 
ميارات اإلمالء، وبيف الطالب في المجموعة الضابطة، والذيف لـ 

باستخداـ البرنامج عمى ميارات اإلمالء وذلؾ  يتعرضوا لمتدريب
لصالح المجموعة التجريبية. وىذا يشير إلى أف برنامج أسموب 
التدريس الفارقي المطبؽ في ىذه الدراسة قد ساىـ بشكؿ كبير في 
تحسيف الميارات اإلمالئية لدى المجموعة التجريبية مف الطالب 

لطالب ذوي ذوي صعوبات التعمـ مقارنة مع أقرانيـ مف ا
صعوبات التعمـ في المجموعة الضابطة. ومف الممكف أف نعزو 

 النتيجة لألسباب اآلتية:
أواًل: إف أفراد المجموعة التجريبية تمقوا تعميمًا فعااًل يقـو عمى 
أسموب فعاؿ ىو: أسموب التدريس الفارقي والذي يتميز بأساسو 

لميارات العممي والمنيجي المتعارؼ عميو، ودوره في تنمية ا
األكاديمية لدى الطمبة. وقد بدا أثر ىذا األسموب واضحًا عند 
المجموعة التجريبية، وفي مقابؿ ذلؾ، نجد أف أفراد المجموعة 
الضابطة تمقوا تعميمًا روتينيًا اعتياديًا، ركز عمى تعميـ الطالب 
ذوي صعوبات التعمـ بالطريقة االعتيادية، دوف استيداؼ مباشر 

ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ العادي في تطوير وواضح لمطمبة 
 مياراتيـ األكاديمية.

كما تؤكد ىذه النتيجة قابمية الطالب ذوي صعوبات التعمـ      
الخاضعيف ليذه الدراسة لمتحسف وتطوير مياراتيـ اإلمالئية الميمة 
بالنسبة ليـ أسوة بزمالئيـ مف الطمبة العادييف، حيث يؤكد أسموب 

رقي عمى أىمية عدـ ترؾ أي طالب ذي صعوبة تعمـ التدريس الفا
في الصؼ العادي بدوف تعمـ، وتعميمو بناء عمى خصائصو 

 وأنماط تعممو واىتماماتو.

والتي أشارت إلى أف  [35]لي  وىذه النتيجة تتفؽ مع دراسة      
استخداـ استراتيجيات تعميمية عالجية قد ساىـ في تحسيف الكتابة 

 عوبات التعمـ. لبعض الطالب ذوي ص
التدريس الفارقي مف أىـ االستراتيجيات المستخدمة  ثانيًا: يعتبر

اآلف عالميًا في تدريس الطمبة ذوي صعوبات التعمـ بشكؿ خاص 
وذوي االحتياجات الخاصة بشكؿ عاـ في الصؼ العادي، حيث 
يقـو ىذا األسموب عمى أسس ونظريات عممية ومنيا: نظرية 

ظرية )إستنبيرغ(، والتي أثبتت أىمية مراعاة الذكاءات المتعددة ون
الفروؽ الفردية بيف الطمبة مف خالؿ التعرؼ إلى قدراتيـ 

 .[6,8,13,16] وتفضيالتيـ الذكائية وأنماط تعمميـ
ثالثًا: لقد أشار المعمموف العاديوف إلى أىمية تطبيؽ مثؿ ىذا 
 البرنامج الذي يقـو عمى مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطالب
وخاصة الطالب ذوي صعوبات التعمـ، حيث يشعر كثير مف 
المعمميف العادييف بصعوبة بالغة في التعامؿ مع الطالب ذوي 
صعوبات التعمـ في الصؼ العادي؛ ألنيـ لـ يتمقوا تدريبات 
واضحة ومباشرة حوؿ كيفية تدريس الطالب ذوي صعوبات التعمـ 

يت كموف عمى في الصؼ العادي، بؿ كاف المعمموف العاديوف 
معممي غرؼ المصادر في تعميـ ىؤالء الطالب ويعتبروف أف 
تعميميـ يقع عمى عاتؽ معممي غرؼ المصادر فقط. ولذلؾ وجد 
المعمموف العاديوف مف خالؿ ىذا البرنامج أنيـ قادروف عمى تعميـ 

 الطالب ذوي صعوبات التعمـ داخؿ الصؼ العادي.
لتدريس الفارقي في كؿ رابعًا: ليس شرطًا أف يطبؽ أسموب ا

، فمقد كاف البرنامج يقدـ في  [8]الحصص الصفية المقدمة لمطالب
يوميف أو ثالثة في األسبوع وبمعدؿ حصة في اليـو الواحد، وىذا 
األمر لـ يشكؿ ضغطًا كبيرًا عمى المعمـ العادي بشكؿ يمنعو مف 
ًء ممارسة عممو بالشكؿ المناسب، ولذلؾ لـ يجد المعمـ العادي عنا

عممًا بأف الباحث قد زود المعمميف العادييف  -في تدريس البرنامج 
 بأوراؽ العمؿ التي سوؼ يستخدمونيا مع الطالب .
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خامسًا: إف تدريس اإلمالء في الصفوؼ األساسية غالبًا ما يتـ 
بالطريقة التقميدية ومتناسبة مع العمر الزمني لمطالب أكثر مف 

مع العمر العقمي لمطالب التعامؿ مع القضايا اإلمالئية 
وخصائصيـ، ولذلؾ نجد أف تدريس اإلمالء في الصؼ العادي ال 
يراعي خصائص الطالب ذوي صعوبات التعمـ واىتماماتيـ وأنماط 
تعمميـ وبالتالي نجد أف النصوص المستخدمة في اإلمالء قد 
تناسب مستوى الطالب في مستوى الخامس مثاًل وقد ال تناسب 

لمستوى وفي نفس الصؼ مف الطالب ذوي آخريف في نفس ا
 كما تؤكداه  صعوبات التعمـ، ولكف ضمف أسموب التدريس الفارقي

فإف المعمـ يراعي االختالفات بيف   [7]توميمسوف وسنتاجمو
الطالب لضماف تعمميـ ضمف خصائصيـ وليس ضمف ما يفرض 

 المنياج عمييـ.
دريس الفارقي في سادسًا: لقد أشار المعمموف العاديوف إلى أثر الت

زيادة الدافعية لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ حيث أكد أحد 
المعمميف أف الطالب كانوا ينتظروف أوراؽ العمؿ بفارغ الصبر 
نظرًا ألنيا ارتبطت باىتماماتيـ وأنماط تعمميـ، فالتدريس الفارقي 
ينطمؽ مف ما عند الطالب أكثر مف ما يفرضو المنياج والمعمـ مف 

فمف المتعارؼ عميو أف الميمات الدراسية إذا  ،عمى الطالب قيود 
ما التقت مع قدرات الطالب وأنماط تعممو واىتماماتو، ازداد حبو 

وبالتالي ازدادت دافعيتو لمقياـ بيا، وكمما أجبر الطالب عمى  ليا،
أداء ميمات دراسية ال تتناسب مع ميولو وحاجاتو واىتماماتو 

كوندر  دافعيتو نحوىا. وىذا ما اتفقت معووأنماط تعممو كمما قمت 
مف أف استراتيجيات التدريس الفارقي تزيد مف مشاركة  [29]

 ودافعية المتعمميف.
 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

وفيما يتعمؽ بالسؤاؿ الثاني، والمرتبط بفاعمية البرنامج      
(. فقد بينت اليدوي التعميمي في تنمية ميارات الكتابة اليدوية)الخط

نتائج الدراسة الحالية أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند 
في ميارات الكتابة اليدوية )الخط  (α =5, 0) مستوى داللة

اليدوي( لصالح الطالب في المجموعة التجريبية والذيف تمقوا تدريبًا 
 عمى ميارات الكتابة اليدوية )الخط اليدوي(، مقارنة مع الطمبة في
المجموعة الضابطة والذيف لـ يتعرضوا لمبرنامج التعميمي. وىذا 
يشير إلى أف أسموب التدريس الفارقي قد ساىـ بشكؿ واضح في 
تحسيف ميارات الخط اليدوي لدى المجموعة التجريبية مف الطالب 
ذوي صعوبات التعمـ مقارنة مع أقرانيـ مف الطالب ذوي صعوبات 

 .التعمـ في المجموعة الضابطة
لقد اتفقت ىذه الدراسة مع نتيجة دراسة كؿ مف سادلز،      

والتي أشارت إلى أف استراتيجية   [34]موراف، جراىاـ وىارسي
التخطيط المبكرة تحسف مف األداء الكتابي، وتخفؼ مف الصعوبات 
الكتابية وىذا مف أىـ األسس التي يقـو عمييا التدريس الفارقي 

فارقي اإلعداد المسبؽ لخطة حيث يتطمب أسموب التدريس ال
تدريس الطالب والتوفيؽ ما بيف خصائص الطالب ومعرفتيـ 
وتشخيصيـ والمنياج وذلؾ قبؿ عممية التدريس حتى يتـ التدريس 

 بشكؿ مخطط لو.
وقد ترتبط ىذه النتيجة بمرونة أسموب التدريس الفارقي مف      

واضيع خالؿ السماح لمطالب أف يكتب النصوص الكتابية في الم
التي يحبيا، كما تترؾ لو الحرية بالكتابة عمى األوراؽ والكراسات 
التي تناسبو وباأللواف التي يريد، ما داـ الطالب يسير باتجاه تحقيؽ 

، وىذا أيضًا ساعد  [24]اليدؼ أو النتاج الذي يريده المعمـ منو
في تحسيف كتابتو اليدوية بأف طمب منو القياـ بالتدرب عمى 

و الكممات اإلمالئية، وفي نفس الوقت يتدرب عمى النصوص أ
كتابتيا بخط واضح، بمعنى آخر، تـ التركيز في البرنامج عمى 
االستفادة مف تطوير ميارة اإلمالء لدى الطالب مف خالؿ جمؿ 
ونصوص معينة وفي نفس الوقت يقـو الطالب بتجويد كتابة ىذه 

لب بتكدس النصوص عمى نحو يريده المعمـ حتى ال يشعر الطا
الميمات المترتبة عميو، وفي نفس الوقت يقـو الطالب بتعميـ 

 الميارة وىي استخداـ الخط في كتابة النصوص اإلمالئية. 
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 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث
وفيما يتعمؽ بالسؤاؿ الثالث، والذي يتعمؽ بفاعمية البرنامج      

بير الكتابي، فقد تبيف مف التعميمي المقترح في تنمية ميارات التع
خالؿ تحميؿ النتائج أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية عند 

في ميارات التعبير الكتابي بيف الطالب في  (α =5, 0مستوى)
المجموعة التجريبية، والذيف تمقوا تدريبًا عمى الميارات التعبيرية 
الكتابية وبيف أداء الطالب في المجموعة الضابطة والذيف لـ 
يتعرضوا لمتدريب عمى ميارات التعبير الكتابي، وذلؾ لصالح 
المجموعة التجريبية. وىذا يؤكد أف برنامج أسموب التدريس الفارقي 
المطبؽ في ىذه الدراسة قد ساىـ في تحسيف ميارات التعبير 
الكتابي لدى المجموعة التجريبية مف الطالب ذوي صعوبات التعمـ 

ذوي صعوبات التعمـ في المجموعة  مقارنة مع رفاقيـ مف الطالب
الضابطة. وقد يعود ذلؾ إلى أسموب التدريس الفارقي في مراعاة 
خصائص الطالب مف حيث أنماط تعممو واىتماماتو وميولو في 
اختيار الطريقة والموضع الذي يريد الطالب أف يعبر عنو كتابيًا 

تراعى  ، ففي الصفوؼ العادية التي ال [24]وبما يتناسب مع قدراتو
فييا الفروؽ الفردية ينظر إلى الطالب ذوي صعوبات التعمـ أنيـ 
ال يستطيعوف أف يعبروا كتابيًا عف المواضيع التي يتـ التطرؽ ليا 

غير المدرب -داخؿ الصؼ العادي، حيث ييتـ المعمـ العادي 
بالطالب المتفوقيف  -عمى تعميـ الطالب ذوي صعوبات التعمـ 

ف االىتماـ بالطالب ذوي صعوبات التعمـ والعادييف في الصؼ دو 
أو توفير تماريف خاصة ليـ تتناسب مع قدراتيـ ال مع قدرات 
أقرانيـ، ومف ىنا توفرت فرصة التدرب لدى الطالب ذوي 
صعوبات التعمـ في الصؼ العادي لمتعبير الكتابي ومناقشتيـ 

كف شفويًا لما يكتبوف وتقديـ التغذية الراجعة ليـ، وىذا كمو لـ ي
 يتوفر ليـ مف قبؿ كما أشار المعمموف العاديوف. 

كما أف مف األسباب التي دعمت تطور الطالب في ميارات      
التعبير الكتابي ىو تقسيـ الطالب إلى مجموعات حسب منيجية 
التدريس الفارقي وفؽ أنماط التعمـ مما ساىـ في تحقيؽ التعمـ 

وسمح ليـ بحرية أكبر  باألقراف مع الطالب العادييف والمتفوقيف،
ووقت أطوؿ في التعبير الكتابي لمميمات المطموبة منيـ، كما 
ساعد في تنمية تنظيـ ذواتيـ، وىذا يتفؽ تمامًا مع النتيجة التي 

في دراستيا حوؿ تنمية ميارة التعبير   [28]توصمت ليا إنشاصي
الكتابي لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ، مف خالؿ تطبيؽ 

كما  لدييـ.ة تنظيـ الذات في الكتابة عمى نوعية الكتابة استراتيجي
حيث أظيرت النتائج أف  [35]لي  ذلؾ مع نتيجة دراسةيتفؽ 

الطمبة ذوي صعوبات التعمـ قد تحسنت ميارات التعبير الكتابي 
      والطالقة الكتابية لدييـ  بعد استخداـ استراتيجية رسـ خريطة

 ) مخطط( القصة. 
قوؿ بأف نتيجة الدراسة الحالية قد دعمت ومما سبؽ، نستطيع ال

التدريب مف خالؿ أسموب التدريس الفارقي في تحسيف ميارات 
الكتابة لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ. وتنمية قدراتيـ 
 األكاديمية وتحصيميـ الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتقدميـ في الكتابة.

 التوصيات.7
حيث  ،موب التدريس الفارقيإجراء المزيد مف األبحاث حوؿ أس -1

في  –إف الدراسات واألبحاث العربية في ىذا الموضوع غير متوافرة 
 . -حدود عمـ الباحث 

ضرورة تدريب معممي التربية الخاصة والعامة عمى تعميـ  -2
س ار الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة في صفوؼ الدمج في المد

 العادية .
تتناوؿ أساليب وبرامج حديثة إجراء المزيد مف األبحاث التي  -3

 في تعميـ ذوي صعوبات التعمـ في الصؼ العادي.
 المراجع
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. رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة، الجامعػػػػة األردنيػػػػة، الػػػػتعمـ
 عماف، األردف.

فاعمية برنػامج تعميمػي فػردي مصػمـ (. 2888سالـ، سمفيا. )[31] 
بنػػػػػاء عمػػػػػى تشػػػػػخيص صػػػػػعوبات القػػػػػراءة والكتابػػػػػة باسػػػػػتخداـ 

ف معػػػػربتيف مػػػػف مقيػػػػػاس جػػػػوردف لصػػػػعوبات القػػػػػراءة صػػػػورتي
فػػػي عينػػػة  ةلمقػػػدرات السػػػيكو لغويػػػ  والكتابػػػة ومقيػػػاس إلينػػػوي

، رسػػػػػالة دكتػػػػػوراة غيػػػػػر منشػػػػػورة، الجامعػػػػػة األردنيػػػػػة، أردنيػػػػػة
 .فعماف، األرد
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Abstract 

       This study aimed at investigating the effectiveness of differentiated Instruction and comparing it 

with traditional approaches of teaching writing skills for learning disabled students in the 4
th
 and 5

th
 grade. 

The Study sample consisted of (50) of students with learning disabilities were purposefully assigned to the 

experimental group (25 students ) and a control group (25 students ). Learning styles and writing errors were 

assessed by scales prepared by the researcher . ANCOVA was used to analyze the results of the study. The 

findings revealed the presence of statistically significant differences in spelling skills favoring the 

experimental group. The results also showed statistical significant differences in handwriting in favor of the 

experimental group. There were also statistically significant differences in favor of the experimental group in 

written expression. 
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