
ABSTRACT

ملخص البحث

METHODOLOGY

ةالمنهجي

ا قامت بعد تحديد مشكلة الدراسة وأسئلته
الباحثة باالطالع عىل األدب السابق 
ي له

ا والدراسات والبحوث السابقة الت 
تعلم عالقة بالتعليم المتمايز وأثره عىل

ي الطلبة، بهدف التعرف عىل البحوث
الت 
ي تم التو 

صل تم اجراءها وأهم النتائج الت 
لقيام إليها، وأفضل المنهجيات البحثية ل
و . بالدراسة وحجم العينة المناسبة

للتمكن من الوصول ألفضل أداة لجمع 
منهج البيانات ، قامت الباحثة باستخدام ال
ي ، وذلك لمالئمة هذا الن

وع الكمي الوصف 
ة لطبيعة الدراسة ؛ إذ يعتمد عىل دراس
ي الظاهرة و وصفها وصفا دقيقا كما تو 

 
جد ف

الواقع، ويوضح خصائصها ودرجات 
ارتباطها مع الظواهر األخرى 

(.2014شبكة،)
ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بجمع 
معلمي البيانات باستبانة لقياس مدى وعي 
ي قطر بالتعليم

 
المدارس الحكومية ف

.المتمايز

RESULTS and

DISCUSSION

والمناقشةالنتائج

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجة 
ة بمتوس ط بلغ الوعي لدى المعلمير  كبير

ي %(. 79.9)ونسبة مقدارها ( 4.1)
 
وف
ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة 
ورة ادراج مدخل التعليم المتماي ي بض 

 
ز ف

بية وتدريب طالب الكل ية  عىل كليات الي 
ي كيفية تطبيقه وأهمية توعية الم

 
علمير  ف

ي 
 
الميدان بأهمية التعليم المتمايز ف
ورة اجراء المزيد من  التدريس وض 
الدراسات للوقوف عىل واقع تطبيق
ات التعليم المتمايز ومتطلبات ومعوق

.تنفيذه من قبل المعلمير  
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الشكر 
م تشكر الباحثة وزترة التعليم والتعلي

ي 
 
ي دولة قطر لسماحها للباحثة ف

 
العالي ف

ي مدارسها 
 
اجراء الدراسة عىل المعلمير  ف

وتسهيل محمة الباحث وتزويدها 
.بالمعلومات الالزمة

STATISTICS

اإلحصاء اساليب

االستبانة )ومن أجل معالجة البيانات 
نامج احصائيا قامت الباحثة باستخدام بر )
(SPSS,25 )ة إليجاد المتوسطات الحسابي

ة واالنحرافات المعيارية والنسب المئوي
ل ومن أج. الستجابات افراد عينة الدراسة
تفسير النتائج اعتمدت الباحثة 

ا المتوسطات الحسابية المعتمدة علمي
هذا والخاصة باالستجابة عىل الفقرات من

.النوع 

INTRODUCTION

الخلفية البحثية
ي 
 
ات ظل التوجهات العالمية والدراسف

،) والبحوث ، (2014الراعي
(، ي

 
،)، (2013الطويرف ، (2013الشافعي

(، ،)،(2012الحليسي ي
،   (2017العريت 

ي الحصول عىل
 
حول حق كل متعلم ف

)  النوع الذي يناسبه من التعليم
، ي
 
، وبالنظر ال الواقع(2009الطويرف

ي قطر ا
 
ي الحالي لعملية التعليم ف

لت 
ي 
 
مازالت تركز عىل الجانب المعرف
بوصفه هدفا رئيسيا، مما يحرم 
اء المتعلمير  من فرصة التعلم وبن
ي تناسبه

وتصل المعرفة بالطريقة الت 
ذي به لدرجة التمكن واالبداع، األمر ال
مير  أدى ال مظاهر سلبية لدى المتعل
كقلة الدافعية وضعف القدرة عىل
ي 
مواجهة المشكالت الحياتية الت 
، وبال تالي تحتاج ال مهارات التفكير

ي انخف
 
اض ضعف التحصيل كما ظهر ف

ي 
 
المستوى العام آلداء الطلبة ف

التقييمات العالمية الختبارات ال
TIMSS  وPIRLS وPIZA وانخفاض ،

ي االختبارات
 
مستوى التحصيل ف

عليم الوطنية الذي أشار اليها تقرير الت
ي ظل تأكيد 2017-2016لعام 

 
، وف

العديد من الدراسات والبحوث عىل 
أهمية استخدام التعليم المتمايز 
ب وية لتحقيق الكثير من األهداف الي 
ية والتعليمية مثل التحصيل وتنم
، والدافعية، وتحقيق ت كافؤ التفكير

بد من الفرص لجميع المتعلمير  ، كان ال 
الوقوف عىل مدى وعي معلمي 
ي قطر بالتع

 
ليم المدارس الحكومية ف

ي 
 
رفع المتمايز وأهميته وفاعليته ف

ير  التحصيل والدافعية لدى المتعلم
.شاكلللتغلب عىل هذه التحديات والم

CONCLUSION

الخالصة

ه التعليم الذي يخطط بعيدا عن هذإن 
ي تأخذ بعير  االعتب

ار اختالف الفلسفة الت 
ي الحاجات والقدرات والميول لدى 

 
ف

مهما المتعلمير  ال يمكن أن يحقق أهدافه
وعىل العكس، . كان ذا جودة وكفاءة

فمعرفة المعلم بحاجات المتعلمير  
اتهم وقدراتهم وخصائصهم العقلية وخي  

ي ت
 
واصله السابقة، تجعله أكير فعالية ف

لمير  مع متعلميه، كما تشكل لدى المتع
اتجاهات ايجابية نحو التعلم و نحو 

،) معلمهم (.  2009الشافعي
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قطر للتعليم المتمايز دولة فيدرجة وعي معلمي المدارس الحكومية 

تعلم الطلبةفي 

ىل هدفت هذه الدراسة إل التعرف ع

مدى وعي معلمي المدارس الحكومية 

ي قطر بالتعليم المتمايز وأهم
 
ي ف

 
يته ف

.  تعلم الطلبة


