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أثر تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة في التحصيل الدراسي في مادة الحاسوب لدى 
 طالبات الصف األول الثانوي في األردن

 أريج امالوي الخوالدة

 *د. مهند أنور الشـبولأ.

 ملخص:
أثر تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة في التحصيل ت هذه الدراسة إلى استقصاء هدف

تكونت عينة الدراسة ، الدراسي في مادة الحاسوب لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن
حكومية في مدرسة تم اختيارهم بطريقة قصدية  من طالبات الصف األول الثانوي  طالبة( 02من )

عشوائيًا إلى مجموعتين: إحداهما  وزعتمديرية التربية والتعليم لمنطقة قصبة المفرق، تابعة ل
درست من خالل تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة، واألخرى ضابطة  طالبًة، (02تجريبية )

المنهج شبه تم استخدام درست بالطريقة االعتيادية. ولتحقيق أهداف الدراسة  طالبة،( 02)
وثباته. وأظهرت نتائج صدقه تم التحقق من  اختبار تحصيلي، بإعداد قام الباحثان إذ، يبيالتجر 

لطريقة تعزى  الحاسوبفي مادة  في التحصيل الدراسيالدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 
توظيف  وقد خلصت الدراسة إلى توصيات عدة منها ،لصالح المجموعة التجريبيةو ، التدريس

في تدريس مادة الحاسوب لما فيها من  خدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددةالتدريس باست
 أثر إيجابي في التحصيل الدراسي.

 .، األردنمادة الحاسوب، التحصيل الدراسي، الوسائط المتعددة، تفريد التعليمالكلمات المفتاحية: 
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The Effect of Individualized Education by Using Multimedia on the 

Academic Achievement in Computer Course of the First Secondary 

Grade Female Students in Jordan  

Areej Emlawi Al-Khawaldah  
Prof. Muhannad Anwar Al-Shboul* 

 
Abstract: 

This study aimd at investigating the effect of individualized education 

by using multimedia on the academic achievement in computer course of 

the first secondary grade female students in Jordan. The study sample 

consisted of (60) female students, from first secondary grade students, 

selected from a public school in MafraqGasapa directorate of education. 

The study sample assigned randomly into two groups: experimental group 

of (30) female students, which studied through individualized education by 

using multimedia, and the control group of (30) female students, who 

studied through using conventional approach. To achieve the objectives of 

the study, the researchers used Quasi-experimental approach by applied 

chievement test; it consisted of (20) items; the validity and reliability of 

the instrument were verified. The findings of the study showed statistical 

significant differences in the academic achievement in computer course, 

attributed to the experimental group. In light of the findings, the 

researchers recommended using of the individualized education by using 

multimedia in the teaching of computer course, because of the positive 

impact on academic achievement. 

Keywords: Individualized Education, Multimedia, Academic 

Achievement, Computer Course, Jordan. 
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 :المقدمة
 إذتدور المجتمعات البشرية في فلك التغيير والتطوير الذي فرضته معطيات هذا العصر؛ 

كان نتيجة تطلع  -أنه أحد سنن هذا الكون التي أقرها هللا سبحانه  عنفضاًل  -ر ين هذا التغيأ
هكذا و اإلنسان إلى مواكبة عجلة التقدم العلمي لإلفادة من تلك المعطيات إلى أقصى حد ممكن، 

من مطالب هذا العصر، وسمة مميزة  امطلًبا أساسكافة أنواعها وأشكالها بأضحت التكنولوجيا 
مما جعل  ؛ألن معدل التغيير والتطوير أصبح أكبر من معدل اللحاق به، أو حتى مجرد توقعه؛له

بالطرق  اإلنسان يجد نفسه محاطا بكم كبير من التحديات التي ال يمكن مواجهتها أو التغلب عليها
 التقليدية. 

وفي ظل هذا التغيير والتطوير المتزايد كان البد ألي حركة للتغيير أن تكون منظمة تنطلق 
من تشخيص موضوعي دقيق للواقع، وذلك للوقوف على جوانب القوة والضعف، بهدف تعزيز 

روج ، وإخضاع جوانب الضعف للمعالجة، أو إيجاد بدائل تمكن من الخهاوتدعيم جوانب القوة
 (.Ascol, 2014بأشكال وتحسينات جديدة تواكب الطموحات وتحقق اآلمال )

وألن التعليم من أقوى المؤثرات في تقدم الحضارة البشرية، وهو أحد أسباب نجاحها فإن ذلك 
 جميعالتربوي المسؤوليات نحو حشد  على التربية والتعليم وصناع القرارمن شأنه تحميل القائمين 

النظام  التعليم لجعلوتقنيات  لمواكبة أحدث األساليب واالستراتيجياتلجهود الطاقات وبذل ا
 (.Zaytoon, 2013لمجريات التغيير والتطوير ) مسايراً  التعليمي

ِر  الذاتيوُيعد تفريد التعليم، والذي يطلق عليه أحيانًا التعلمُّ  من متطلَّباِت عصِر التَّطوُّ
الذي زاَد من شعوِر المؤسساِت الّتعليميَِّة والقائميَن عليها، بأنها الّتكنولوجيِّ واالنفجار المعرفيِّ 

ولعلَّ األسباَب الكامنَة وراَء  ،أخذت تعاني من عجٍز وتقصيٍر في مالحقِة التدفِق المعلوماتيِّ الهائلِ 
ابقة، والتي لم تعد مالئمًة لطبيعِة  ُك المتعّلميَن بطرائقهم وأساليبهم السَّ هذا الكمِّ العجِز، هي تمسُّ

خُم والتَّجديدات العلميَّة والتُّكنولوجية المتالحقة  العظيِم من المعلوماِت، فالتَّراكُم المعلوماتيُّ الضَّ
وضرورة استيعابها وتمّثلها من قبل األجيال الناشئة ُتحتِّم البحَث عن بدائل للعمل المدرسيِّ التَّقليديِّ 

الجهِد الذاتيِّ والعمِل المستقِل الموجه الذي يبذله المتعلم، وهو  واالنتقال إلى تعلُِّم قائِم أساسًا على
 (.Al-Qala, Al-Ahmad & Abu Amsha, 2014 ما بات ُيعرف باسم تفريد التعليم )

( تفريد التعليم بأنه "تغيير منهجي بهدف Ben Hamza, 2013, 9وعرف بن حمزة )
التعليم والتعلم، وتصميم برامج لمجموعات من  بالفرد المتعلم، والتركيز عليه في عمليتي االهتمام
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 ,Nashwanالفردية وسرعتهم الذاتية". وعرفه نشوان ) هممقدراتاألفراد بحيث يترك أمر تقدمهم إلى 

 همقدرات( بأنه "نظام يقدم لكل متعلم خبرات وأنشطة تعليمية/ تعلمية تتناسب مع 14 ,2014
يناسبه الكتساب المعارف والمهارات  الذيه ونمط التعلم وامكاناته واستعداداته ومهاراته واحتياجات

واالتجاهات مع توفير بدائل متنوعة من المواد التعليمية ومصادر التعلم الذاتي، ويسير المتعلم في 
 البرنامج وفقًا لسرعته الذاتية للوصول إلى مستوى إتقان محدد".
لتعليمية، وهو يغير مفهوم أن المعلم وتفريد التعليم يؤكد على أن المتعلم هو محور العملية ا

شخص يصب المعلومات في الوعاء الفارغ )الطالب(، إلى موجه ومرشد للعملية التعليمية؛ ومن 
هنا يمكن القول بأن سلطة المعلم تقل بدرجة كبيرة عما هو متبع في نظام التعليم االعتيادي 

(Osama, 2001.) 
 اآلونةالتي ظهرت في مجال التعليم في  لتكنولوجيةالمستحدثات اوتعد الوسائط المتعددة أحد 

االخيرة، وقد تضع المتعلم في مناخ تعليمي يتوفر فيه الوسائل التعليمية المتعددة في شكل متكامل 
من مصادر متعددة لتكوين نسق نظامي واحد يساعد المتعلم في تحقيق أهداف تعليمية واضحة 

ة من الكفاءة جراء التفاعل المباشر بين المتعلم والوسائط سبق تحديدها ويتوقع إنجازها بدرجة عالي
 (.Johari, 2015)المتعددة والتي تؤثر في زيادة التعلم عند المتعلمين 

( الوسائط المتعددة بأنها "تكوين بنائي Abdul Hamid, 2010, 68وعرف عبد الحميد )
ركة والمؤثرات الصوتية، رقمي يتكون من النص المكتوب والرسومات والصور والمرئيات المتح

لتزويد المتعلم بدرجة عالية من التحكم والتفاعل معا وهذا التكوين البنائي يظهر من خالل 
الغناء( والصورة و التي تستخدم النصوص الكتابية والصوت مثل )الموسيقى،  الحاسوببرمجيات 

الرسومات و حركة، الخرائط، وصور فوتوغرافية( والحركة مثل )النصوص المتو مثل )الرسومات، 
المتحركة، والصور الكرتونية، وأفالم الفيديو( في آن واحد، أو بأوقات مختلفة وبشكل متتابع". 

( بأنها "مجموعة األدوات واألجهزة التكنولوجية Al-Salamy, 2013, 14وعرفها السلمي )
الوسائل واألدوات جميع  فضاًل عنالحديثة، وما يرتبط بها من شبكات اإلنترنت والمواقع العلمية، 

السمعية والبصرية، والبرمجيات التعليمية، والتي يتم استخدامها في العملية التعليمية، لتحقيق 
 األهداف التعليمية المرجوة".

وتعتمد الوسائط المتعددة على التكنولوجيا عمومًا وعلى الحاسوب خصوصًا، إذ غزت 
اة المعاصرة على االقتصاد واإلعالم التكنولوجيا مجاالت عديدة ومتنوعة، وأثرت في الحي
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أشكالها المختلفة، ولعل التأثير الرئيس للوسائط المتعددة في و  ،واالتصاالت واإلعالنات بأنواعها
مجال التعليم هو العمل على تحسين التعليم والسعي لزيادة التحصيل الدراسي عند الطلبة وإتقانهم 

األهداف التربوية؛ لذا فإنه من الضروري مواكبة لمعظم المهارات التعليمية التعلمية وتحقيق 
ضمنه من وسائط متعددة ودمج خصائصها في عمليتي التعليم والتعلم وذلك تالتكنولوجيا بما ت

 (.Salem, 2009للحصول على أفضل النتائج الممكنة )
لب في مدى تقدم الطا ودائمًا يقيسويعد التحصيل الدراسي مفهومًا مرتبطًا بالتعلم والدراسة، 

بالعالمة التي يحصل عليها  ةيعبر عادالتعلم من خالل قياس مستوى تحصيله الدراسي، الذي 
الطالب بعد دراسته لمقرر معين، وخضوعه الختبار تحصيلي يقيس مقدار تعلمه وتعد هذه 

من هنا جاءت و العالمة هي المؤشر لدى أولياء األمور لمدى مستوى التحصيل لدى أوالدهم، 
ودوره الفاعل في حياة المتعلم في  المعلمماسة إلى متابعة التحصيل الدراسي من خالل الحاجة ال

ومختلف االتجاهات، فأهمية التحصيل الدراسي وفوائده تظهر على شخصية كافة المستويات 
الطالب، وتبدو أهمية التحصيل الدراسي من خالل ارتفاعه تصاعديًا كونه يعمل على إعداد 

 (.Oqla, 2010جتماعية وخاصة في المستقبل )الطالب لحياته اال
ويتم تقويم التحصيل الدراسي من خالل االختبارات التحصيلية التي ترمي إلى قياس مدى 
تحصيل الطلبة من حيث التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم، ويطلق على 

لتي يمكن تقسيمها إلى ثالثة أقسام: أساليب قياس التحصيل الدراسي باالمتحانات المدرسية وا
من السمات كصحة النطق، والمناقشة، والتعبير  عديداالمتحانات الشفهية: تستخدم لقياس 

الشفهي، واالمتحانات التحريرية: وتقسم إلى امتحانات مقالية وموضوعية، واالمتحانات العملية 
ومهمته قياس ذلك األداء الخاص  وهي تلك االمتحانات التي تكون اإلجابة عنها أداًء عمليًا،

 (.Awadeh, 2005باإلجابة )
تفريد التعليم في العملية التعليمية، جاءت  استخداموبناًء على ما سبق ذكره، ونظرًا ألهمية 

في  الدراسيأثر تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة في التحصيل هذه الدراسة للتعرف إلى 
لما له من أثر إيجابي على مخرجات  لصف األول الثانوي في األردنمادة الحاسوب لدى طالبات ا

في مادة  تالدراسي للطالباتفريد التعليم في رفع مستوى التحصيل  فاعلية وفيالتعليم بشكل عام، 
 .الحاسوب
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها
ان محدد أدت التكنولوجيا إلى توسيع مفهوم التعلم، فلم يعد مقتصرًا على عمر محدد أو مك

على أثر ذلك أنماط وأشكال متعددة كالتعلم الذاتي والتعلم  تومصادر وأدوات محددة، فظهر 
اإللكتروني والتعلم عن بعد والتعلم المدمج. وغدت أسس مراعاة الخصوصية الفردية للمتعلم 

ليب والمسؤولية والتفاعلية من المبادئ الجوهرية التي تشكل األساس النظري لهذه الطرق واألسا
 (.Al-Qudsi, 2014الحديثة للتعلم )

فالتوجه الحالي فيما يتعلق بمخرجات التعلم هو التعليم بطرق وأساليب حديثة تدعم التعلم 
بشكل عام وعلم الحاسوب بشكل خاص، إال أن األدب التربوي السابق يشير إلى أن واقع تدريس 

عندما  هممقدراتثر في انخفاض الحاسوب يعكس انخفاضًا في مستوى كفاءة المعلمين، مما يؤ 
 (.Abdulkarim, 2016يقومون باألداء التدريسي داخل الغرفة الصفية )

أبو خليفة ، و (Al- Aboush, 2012العبوش ) مثل دراسة من الدراسات عديد وقد أوصت
 ,Al-Khawaldehالخوالدة )، و (Abu Khalifa & Abu Khalifa, 2014وأبو خليفة )

وكيفية تفريد التعليم والوسائط المتعددة زيد من الدراسات في مجال ضرورة إجراء مب (2015
، العملية التعليمية التعلمية في المباحث الدراسية المختلفة، وفي مراحل دراسية مختلفةتوظيفها في 

برزت الحاجة إلى للطلبة، لذا التحصيل الدراسي  التفريد والوسائط المتعددة فيوأثر استخدام 
 .التعليم الفردي لتحسين عملية التعليم والتعلم استخدام أساليب

وعليه تم تحديد مشكلة الدراسة على النحو اآلتي: إن طرق تفريد التعليم تراعي الفروق 
أن طرق تفريد التعليم  إذالفردية بين المتعلمين وتعتمد التعلم الذاتي وتوظف جميع مصادر التعلم؛ 

الل استخدام الوسائط المتعددة، وهو ما وقع عليه متعددة ومن هذه الطرق طريقة التعلم من خ
تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة في  أثر إلجراء هذه الدراسة لتقصي نياهتمام الباحث

طالبات الصف األول الثانوي في مادة الحاسوب ومدى استفادتهن من هذا الدراسي ل تحصيلال
 البرنامج وانعكاساته عليهن.

أثر تفريد التعليم باستخدام الوسائط ما السؤال اآلتي:  الدراسة في كلةمش تحديد ويمكن
 ؟في مادة الحاسوب لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن الدراسيالمتعددة في التحصيل 

 الدراسة يةفرض
 ( ــــة ــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى الدالل ( بــــين متوســــطات أداء α=0...ال توجــــد فــــروق ذات دالل
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فـــي مـــادة الحاســـوب تعـــزى إلـــى  الدراســـي ول الثـــانوي فـــي مســـتوى التحصـــيلطالبـــات الصـــف األ
طريقـــة التـــدريس )طريقـــة الـــتعلم باســـتخدام تفريـــد التعلـــيم باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة، والطريقـــة 

 (.االعتيادية
 الدراسة هدف

  التعلـــيم باســـتخدام الوســـائط المتعـــددة فـــي تحســـين مســـتوى التحصـــيل اســـتخدام تفريـــدتقصـــي أثـــر 
 طالبات الصف األول الثانوي في مادة الحاسوب.ل راسيالد

 أهمية الدراسة
تفريد التعليم من خالل توظيف الوسائط المتعددة  استخدامأهمية هذه الدراسة من أهمية  تكمن

لدى طالبات الصف األول الثانوي  الدراسي التحصيلفي تعلم الحاسوب ودورها في رفع مستوى 
نب، أما من جانب اخر فتنبع أهمية الدراسة الحالية من أهمية . هذا من جافي مادة الحاسوب

تطبيقاته  واستخدامتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام والتعلم اإللكتروني  استخدام
وتقنياته الحديثة بشكل خاص في العملية التعليمية. وتبرز األهمية النظرية للدراسة من خالل 

 النقاط االتية:
 ة تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة.التعريف بأهمي 
  .التعريف بالوسائط المتعددة وأهميتها في التعليم والتعلم 
 ن وأوليـاء االمـور والقـائمين علـى يالمدارس والخبراء التربوي يري ين ومدلفت انتباه المعلمين والمرب

 طريقة تفريد التعليم. باستخدامالتعليم باالهتمام 
 د التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين.الكشف عن أثر تفري 
  ،أنهـا تشـكل مرجعـًا للبـاحثين  إذكما تستمد هـذه الدراسـة أهميتهـا مـن النتـائج التـي توصـلت إليهـا

 في األردن وللباحثين في العالم العربي، مما يثري المكتبة العربية في موضوع البحث.

طبيق تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة يوفر األهمية التطبيقية فتكمن في أن ت أما
بأهمية مهمة بالنسبة لكل من المعلمين والقائمين على العملية التعليمية فيما يتعلق  راجعةتغذية 

 التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعلمين.
 مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
بعض  انعرف الباحثيالمفاهيم، وألغراض الدراسة  تتضمن هذه الدراسة عددًا من

 المصطلحات الواردة فيها إجرائيًا على النحو اآلتي:
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 :بــالمتعلم والتركيــز عليــه فــي عمليتــي التعلــيم  االهتمــامتغييــر منهجــي يهــدف إلــى  تفريــد التعلــيم
ــتعلم وتصــميم بــرامج لمجموعــات مــن األفــراد بحيــث يتــرك أمــر تقــدمهم إلــى  لفرديــة ا هممقــدراتوال

 ,Mari & Alhilahوسـرعتهم الذاتيـة، أي تقـديم تعلـيم يراعـي الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين")

2016, 23)  . 
 تكوينـــات كمبيوتريـــة يتفاعـــل معهـــا المـــتعلم، تتكامـــل معـــا لتقـــديم الوســـائل : الوســـائط المتعـــددة

بتـة صـور ثا –رسـوم خطيـة ومتحركـة  -صوت -منطوق  –مكتوب  -التعليمية على هيئة )نص
ــيم المفــردة". عرفهــا ي(. و Salem & Saraya, 2014, 322)ومتحركــة( داخــل بيئــات التعل

 إجرائيا بأنها الوسائط المتعددة التي تم استخدامها في هذه الدراسة. انالباحث
 هـو "درجـة االكتسـاب التـي يحققهـا المـتعلم، أو مسـتوى  الدراسـي فـي مـادة الحاسـوب: التحصيل

. (Allam, 2000, 52ل إليـه فـي مـادة دراسـية، أو مجـال تعليمـي" )النجاح الذي يحرزه أو يص
بأنه الدرجة التي حصلت عليها الطالبات في االختبـار التحصـيلي لمـادة  إجرائياً  انعرفه الباحثيو 

 .الحاسوب المعد خصيصا لهذه الدراسة
 حدود الدراسة 

 تتحدد نتائج هذه الدراسة في ما يأتي: 
 :فـي مدرسـة األميـرة رايـة  الصـف األول الثـانوي الدراسـة علـى طالبـات اقتصرت  الحدود المكانية

 محافظة المفرق. بنت الحسين الشاملة للبنات في 
 :مـن اقتصرت الدراسة على الفترة الزمنية الممتدة خالل الفصـل الدراسـي الثـاني  الحدود الزمانية

 .8.02/8.02العام الدراسي 
 :الصـف األول الثـانوي فـي مدرسـة األميـرة رايـة  بـاتطالاقتصـرت الدراسـة علـى  الحدود البشرية

 .بنت الحسين الشاملة للبنات
 األدب النظري 
 تفريد التعليم

 تقل الطلبة، أعداد الزدياد ونتيجة التعليمية، العملية تطوير مداخل أحد الفردي التعليم ُيعد
 الطلبة، والتي بين رديةالفروق الف مشكلة عن فضالً  والطلبة، المعلم بين والتواصل التفاعل عمليات
 السائد التعلم الجماعي فأسلوب التعليمية التعلمية، العملية تواجه التي المشكالت أهم من اصبحت

 مستوى  إلى كبيرة منهم نسبة وصول إلى يؤدي للطلبة، وال المختلفة العقلية المقدرات مع يتناسب ال
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-Alاألهداف التعليمية ) من كبيرة ةنسب تحقيق عدم عليه يترتب الذي اإلتقان، األمر من واحد
Jumaili, 2016.) 

من رجال التربية وعلماء النفس في  كثير اهتمامعلى  استحوذ موضوع تفريد التعليموقد 
؛ بحيث فردية بين المتعلمينالفروق التفريد التعليم تقديم تعليم يراعي  ويعني ،السنوات األخيرة

ضفاء الطابع الشخصي عليها بحيث يجد كل متعلم توجيه العملية التربوية عن طريق إيتضمن 
ت تدريسية شخصية اأي أنه نظام يمد كل متعلم بمقرر ، مقدارتهو  احتياجاتهفرصة ليتعلم وفق 

 اختيارفي  ويكون كل متعلم حراً  واهتماماته؛وحاجاته وادراكاته  مقدارتهتتناسب مع احتياجاته و 
 ,BeniIssa) وبطريقته الخاصة همقدراتليمية وفقًا لالمادة التي تناسبه ويتفاعل مع البيئة التع

1999.) 
يرتكز على التعلم ( أن أهمية تفريد التعليم تكمن في أنه Nashwan, 2014ذكر نشوان )و 

يؤكد على ، و يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين، و الذاتي، أي التعلم الذي يقـوم بـه المتعلم بنفسه
متعلم االنتقال من وحدة تعليمية إلـى أخـرى قبـل أن يجتـاز المحكـات إتقان التعلم، فال يستطيع ال

يغيـر دور المتعلم، ، و من اإلتقان كحد أدنى %.2الموضوعة على الجزء السابق بما ال يقل عن 
فبداًل من أن يقوم المعلم بدور المحاضر، يصبح دوره مشرفًا على عمليـة الـتعلم ومرشدًا لها، أي 

يستخدم الوسـائل التعليميـة المتعـددة والمدعمة للمادة أنه  فضاًل عن، ملية التعلميصبح منظمًا لع
يزيد من فرص النجاح لـدى المـتعلم لتفاعله مع المادة ، و ينمي الخبرة والثقة بالنفس، و الدراسية

أو  التعليمية، واشتراكه في اختيار طريقة تعلمه، وكذلك ال ينسب الفشل للمـتعلم، بل إلى الطريقة
 .البرنامج

والتي تشمل التركيز ، لتعليم الفرديل مزاياعدة  (Mohammed, 2014ذكر محمد )كما 
على الطالب أكثر من المجموعة، وأن المادة الموجودة فيه تكون أقل اعتمادًا على المعلمين، 

تمد فيه المتفاوتة والفروق الفردية بين الطلبة، وأن معدل سرعة التعلم تع المقدراتوالتغلب على 
على سرعة الطالب الذاتية، وأنه يحدد بوضوح ودقة األهداف السلوكية المتوقعة من الطالب بعد 

الوسائط المناسبة للتعلم، حفز الطلبة ويساعدهم على اختيار االنتهاء من كل وحدة، كما أنه ي
على ميول  ويعمل على استخدام أكثر من حاسة مما يساعد على فاعلية التعلم وبقاء أثره، ويركز

 الطالب أكثر من التركيز على المقررات الدراسية. مقدراتو 
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 الوسائط المتعددة
رمز إلى استعمال عدة تو  ،مصطلح واسع االنتشار في عالم الحاسوب يه الوسائط المتعددة

، المتحركةالثابتة و  والصور والرسوم، والصوت، لنصا أجهزة إعالم مختلفة لحمل المعلومات مثال
نها مجموعة من أكما تعرف ب (.Salem & Saraya, 2014) والتطبيقات التفاعلية، والفيديو
صوات والصور والرسوم والفيديو والتي يمكن جمعها أو تخزينها كالنصوص واأل الرقمية الوسائل

 (.Agnola,2014و على شبكة الحاسوب )أعلى قرص مدمج 
تسهم في زيادة التفاعل أنها  إذالتعلمية، وللوسائط المتعددة أهمية بالغة في العملية التعليمية 

في التعليم بتوفير الوقت والجهد، الوسائط المتعددة بين الطالب والمادة التعليمية، ويساعد استخدام 
العناية بالفروق الفردية، إذ يستطيع أي طالب أن يسير في دراسته الوسائط المتعددة وتحقق 

أن الوسائط المتعددة تخاطب أكثر من حاسة، فتعمل على بالسرعة التي تتيحها له إمكانياته، كما 
الصوت والصورة المتحركة والثابتة، مما يزيد من التركيز على  تشملإثارة اهتمام الطالب، إذ 

المعلومات المراد توصيلها، وتحقق التعلم عن طريق االكتشاف، وتتيح التعمق، والتوسع، وزيادة 
تعلقة بالموضوع من خالل النصوص، والرسوم، والفيديو، المعلومات عن طريق إضافة معلومات م

تهيئ للمتعلم بيئة تعليمية تقل فيها بدرجة كبيرة عملية التشتت، وعدم الوسائط المتعددة أن  كما
استخدام  ق التدريس االعتيادية، ويقدمائأثناء استخدام طر في االنتباه، والتي كثيرا ما تحدث 

غذية راجعة متنوعة، بحيث يستطيع الطالب من خاللها تقييم إجاباته في التعليم تالوسائط المتعددة 
ه وتأكيد بشكل مستمر، وفي حالة اإلجابة الخطأ يقوم بتصحيحها، مما يؤدي إلى ثبات التعلم

(Ali, 2008). 
 التحصيل الدراسي

الطالب على تحصيل المعارف، واكتساب المهارات  مقدرةعملية التعليم تهدف إلى زيادة  أن
الطالب وتهيئته بشكل  مقدراتالخبرات في مختلف المجاالت العلمية والتعليمية، بهدف تنمية و 

واضح، يسمح بانتقاله من مرحلة دراسية إلى أخرى، وذلك من خالل توفير البيئة التعليمية 
المناسبة، وتسخير مختلف الطرق واألساليب واألدوات التي من شأنها أن تساعد الطالب على 

 (.Nasrallah, 2010)معارف تحصيل ال
ويعد التحصيل الدراسي من المتغيرات األساسية التي تربط بين التربية وعلم النفس، ويهدف 
التحصيل إلى الحصول على معلومات وصفية توضح مدى استيعاب الطلبة لما اكتسبوه من 
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الطلبة المعرفية،  مقدراتخبرات معرفية في المواد الدراسية، فضاًل عن محاولة رسم صورة نفسية ل
(. Al-Sadhan,2004وسماتهم الشخصية، واستعداداتهم العقلية، وخصائصهم الوجدانية )

ومعرفة  وللتحصيل الدراسي أهداف كثيرة منها: تقرير نتيجة الطالب النتقاله إلى مرحلة أخرى 
حقًا ال اليهالفردية للطلبة، وتحديد نوع الدراسة والتخصص الذي سينتقل الطالب  المقدرات

(Allam, 2000 .) 
 الدراسات السابقة

الوسائط و تفريد التعليم، في ضوء االطالع على الدراسات والبحوث المتعلقة بموضوع 
من خالل البحث في الدوريات والملخصات العلمية والرسائل ، الدراسي المتعددة، والتحصيل

ي عرض لبعض ضوع، وفيما يأتلتي تناولت هذا المو من الدراسات ا اً الجامعية، تبين أن هناك عدد
 منها وفقًا لتسلسلها الزمني من األحدث إلى األقدم:

-Al-Zboon, Al-mawatheh, Alوالمواجدة ) والمواجدة أجرى الزبون والمواضية

Mawajdeh & Al-Mawajdeh, 2016 هدفت إلى مقارنة أثر استراتيجيتي تفريد ( دراسة
مادة مبادئ علم التربية في جامعة الزرقاء األردنية. التعليم والتعلم التعاوني في تحصيل طلبة 

( 3( طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بطريقة قصدية، ووزعوا على )822وتكونت عينة الدراسة من )
(، بنظام التعليم الشخصي )خطة 28شعب. وقد درست مجموعة تجريبية أولى، عدد أفرادها )

(، بطريقة التعلم التعاوني، ودرست 22ادها )كلير(، ودرست مجموعة تجريبية ثانية، عدد أفر 
(، بالطريقة التقليدية. وتم استخدام تحليل التباين الثنائي 29المجموعة الضابطة، عدد أفرادها )

 عديدوقد توصلت الدراسة إلى .لمعرفة أثر متغيري الدراسة )الطريقة والجنس( في تحصيل الطلبة
على كل من طريقة كيلر والطريقة التقليدية، وتفوق طريقة  من النتائج منها: تفوق الطريقة التعاونية

كيلر على الطريقة التقليدية، وال فرق في التحصيل ُيعزى للجنس وال للتفاعل بين طريقة التدريس 
 .والجنس

معرفة أثر التدريس ( دراسة هدفت إلى Al-Khawaldeh, 2015وأجرى الخوالدة )
في التحصيل وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة  باستخدام استراتيجية الوسائط المتعددة

الصف العاشر األساسي في مبحث التربية اإلسالمية بعمان الثانية بالمملكة األردنية الهاشمية، 
ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء برنامج تدريسي باستخدام استراتيجية الوسائط المتعددة، كما تم 

، وتكونت عينة الناقدللتفكير  كاليفورنيالتربية اإلسالمية واختبار استخدام اختبار تحصيلي بمادة ا
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( طالبًا تم اختيارهم بطريقة قصدية توزعوا على شعبتين دراسيتين، وقد تم عشوائيًا 28الدراسة من )
( طالبًا تم تدريسها بالطريقة االعتيادية، واألخرى 33تحديد إحداهما كمجموعة ضابطة بلغ عددها )

( طالبًا درست باستخدام استراتيجية الوسائط المتعددة. وأظهرت نتائج الدراسة 82غت )تجريبية بل
تفوق المجموعة التجريبية التي درست استراتيجية الوسائط المتعددة بالتحصيل والتفكير الناقد على 

 المجموعة الضابطة. 
المتعددة أهمية الوسائط  إلىالتعرف  دراسة هدفت إلى (Murray, 2014موراي ) وأجرت

بنماذج  التعليمية ادةالمتم عرض  إذ .في تسهيل العملية التعليمية وعملية عرض المادة المطلوبة
وكشفت نتائج  .ةيكبر مع المادة التعليمأتحفيز الطلبة على التفاعل بشكل ، مما عمل على مختلفة

 مل على زيادةالرقمية عفالم عرض القصص واألو  طرق المحاكاة بالحاسوبالدراسة أن استخدام 
 .المطروحة للموضوعاتاستيعاب الطلبة 

( دراسة هدفت Abu Khalifa& Abu Khalifa, 2014وأجرت أبو خليفة وأبو خليفة )
بمساعدة الحاسوب في تحصيل طلبة كلية المبرمج )تفريد التعليم( استقصاء أثر توظيف التعلم إلى 

 (92)ة إنجازهم. وتكونت عينة الدراسة من العلوم التربوية في مادة اإلحصاء التربوي وفي دافعي
طالبة من طالبات السنة الجامعية األولى، قسمت إلى مجموعتين تجريبية استخدم في تدريسها 
التعلم المبرمج بمساعدة الحاسوب وضابطة درست بالطريقة التقليدية لوحدة منحنى التوزيع 

 في اإلحصاء ومقياس دافعية اإلنجاز.الطبيعي والدرجات المعيارية. وتم تطبيق اختبار تحصيلي 
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطالبات لصالح المجموعة 

 .التجريبية وكذلك في دافعية إنجازهم
هدفت الكشف عن فاعلية استخدام الوسائط دراسة  (Al- Aboush, 2012العبوش)وأجرت 

ل الثانوي في مادة اإلحياء بمحافظة القريات في المملكة المتعددة في تحصيل طالبات الصف األو 
طالبة من طالبات الصف  (82)العربية السعودية واتجاهاتهن نحوها، وتكونت عينة الدراسة من 

ولتحقيق هدف  ( طالبة،03)وضابطة  ( طالبة03)تم تقسيمها إلى قسمين تجريبية  ،األول الثانوي 
 تحصيليبناء اختبار ما تم بوحدة تنوع الكائنات الحية، كاصة إعداد برمجية تعليمية ختم الدراسة 

 (80)من  مكون  مقياس االتجاهاتبناء فقرة من نوع االختيار من متعدد، وكذلك  (00)تكون من 
في اختبار التحصيل لصالح أفراد المجموعة  فقرة. وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً 

ابية نحو استخدام الوسائط المتعددة في مادة األحياء لدى أفراد يجإالتجريبية، ووجود اتجاهات 
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 المجموعة التجريبية.
( دراسة هدفت إلى معرفة أثر الوسائط المتعددة في Al- Avones, 2009وأجرت العفون )

التحصيل وتنمية دافعية طالبات الصف الثاني متوسط نحو مادة الكيمياء، وطبق البحث على 
ات الصف الثاني متوسط في إحدى المدارس النهارية التابعة لمديرية تربية ( طالبة من طالب90)

بغداد/ الكرخ األولى في العراق، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار تحصيلي معرفي في مادة 
الكيمياء، ومقياس الدافعية نحو مادة الكيمياء. وأظهرت النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية بين 

لبة في مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي ومقياس متوسطي أداء الط
 الدافعية، ولصالح المجموعة التجريبية.

( دراسة هدفت إلى تعرف Abu Choucair& Hassan, 2008وأجرى أبو شقير وحسن )
طالبات فاعلية برنامج مصمم بالوسائط المتعددة على مستوى التحصيل في مادة التكنولوجيا لدى 

ستخدم المنهج البنائي، والمنهج شبه التجريبي؛ أُ اسع األساسي. ولتحقيق هدف البحث الصف الت
( طالبة. وقد أظهرت نتائج 03تصميم اختبار تحصيل طبق على عينة قصدية مكونة من )وتم 

ادة فيه الوسائط المتعددة في زيادة التحصيل في م ُأستخدمتالدراسة درجة فاعلية البرنامج الذي 
 التكنولوجيا لدى المجموعة التجريبية أفراد الدراسة.

( دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام برمجيات Abu Ward, 2006وأجرى أبو ورد )
الوسائط المتعددة في التدريس في اكتساب طالبات الصف العاشر األساسي المهارات األساسية في 

( طالبة، نصفهم مثل .2قصدية تكونت من ) عينة وقد تم إختيارالبرمجة بلغة بيسك المرئية. 
حصيلي كأداة إعداد اختبار ت وتمبالمجموعة التجريبية والنصف اآلخر مثل بالمجموعة الضابطة، 

 نتائج الدراسة إلى وجود فاعلية للوسائط المتعددة في عملية التدريس. للدراسة. وقد توصلت
استقصاء أثر طريقة التدريس ( دراسة هدفت إلى Al-Qararah, 2003القرارعة)وأجرى 

باستخدام الوسائط المتعددة ومستوى التحصيل السابق والجنس في التحصيل العلمي في مادة 
( .2الكيمياء لطلبة الصف التاسع األساسي ودافعية التعلم لديهم. وتكونت عينة الدراسة من )

، الطفيلة الحكوميةطالبا وطالبة موزعين في أربع شعب من الصف التاسع األساسي في مدارس 
، وضابطة درست بالطريقة الوسائط المتعددة قسموا إلى مجموعتين تجريبية درست باستخدام

طريقة تفوق وتوصلت الدراسة إلى  وتكونت أداة الدراسة من اختبار التحصيل العلمي. .التقليدية
التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في التحصيل العلمي في مادة الكيمياء ودافعية التعلم للطلبة، 
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مرتفعي التحصيل على الطلبة منخفضي التحصيل في التحصيل العلمي ودافعية من وتفوق الطلبة 
ل في النتاجات أن الوسائط المتعددة قد أفادت الطلبة منخفضي التحصيكما أظهرت النتائج التعلم، 

 التعليمية.
 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل استعراض الدراسات السابقة، ومن خالل استقراء بعض المناهج  للباحثينيتضح 
 ي:أتأهدافها ونتائجها وأدواتها، ما يالمستخدمة فيها وبعض 

بــون وآخــرون الز تناولــت بعــض الدراســات الســابقة موضــوع تفريــد التعلــيم مثــل دراســات كــل مــن  .0
(Al-Zboon, et al., 2016 ،) أبــو خليفــة وأبــو خليفــة )وAbu Khalifa& Abu 

Khalifa, 2014 ،).وأثرها على التحصيل الدراسي 
الخوالـــدة تناولـــت بعـــض الدراســـات الســـابقة موضـــوع الوســـائط المتعـــددة مثـــل دراســـات كـــل مـــن  .8

(Al-Khawaldeh, 2015 ،) و( مـورايMurray, 2014) العبـوش )، وAl- Aboush, 

 &Abu Choucairأبــو شــقير وحســن )و ، (Al- Avones, 2009العفــون )و ( ، 2012

Hassan, 2008) ، و( أبـو وردAbu Ward, 2006 ،) و( القرارعـةAl-Qararah, 2003 ،)
بـرامجهم الدراسات من خالل تطبيـق خططهـم و  وأثرها على التحصيل الدراسي، وأوضحت هذه

األســاليب الحديثــة والمعتمــدة علــى الوســائط المتعــددة علــى مجمــوعتين )ضــابطة وتجريبيــة( أن 
 هي ذات فاعلية حقيقية في التعليم. 

من المالحظ أن أغلب الدراسات التي درست فاعلية تفريـد التعلـيم تناولـت مـواد دراسـية متعـددة  .3
تــم اســتخدام مــادة  إذوهــي مختلفــة عــن المــادة الدراســية التــي تــم اســتخدامها فــي هــذه الدراســة؛ 

مـــا يميـــز هـــذه الدراســـة عـــن غيرهـــا مـــن الدراســـات الســـابقة؛ هـــذا أيضـــًا إلـــى  هوهـــذ ،بالحاســـو 
 هذه الدراسة.ألفراد اختالف المرحلة العمرية 

ــيم، وهــذا مــا هــدفت  .3 بعــض الدراســات الســابقة إلــى دراســة اســتخدام الوســائط المتعــددة فــي التعل
نـب التطبيقـي للوسـائط المتعـددة تتفق فيه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة فـي تناولهـا الجا

 في التدريس.
منهـا فـي  ا، بحيـث اسـتفادينهذا وشـكلت الدراسـات السـابقة قاعـدة بيانـات مهمـة بالنسـبة للبـاحث .0

؛ ومن جانب اخـر تختلـف الدراسـة الحاليـة عـن الدراسـات السـابقة وإعدادها الدراسة اة تصميم أد
 .جراء الدراسةفي حجم العينة، واإلجراءات المتعلقة بها، ومكان إ
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 منهج الدراسة: 
 Quasi experimental)التجريبي منهج التصميم شبه  الدراسة اتبعتلطبيعة الدراسة  نظراً 

design.بمجموعتين تجريبية وضابطة ،) 
 أفراد الدراسة 

من طالبات الصف األول الثانوي  القصدية بالطريقة الدراسة أفرادتم اختيار  ،لتطبيق الدراسة
 اإلمكانات لتوفر قصبة المفرق  والتعليم لمنطقةتربية المديرية مدارس الحكومية في إحدى الفي 

وذلك خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  فيها، الدراسة لهذه المطلوبة
 مجموعتين، إلى عشوائياً  يمهنقستم ت إذ طالبة،( .2) الدراسة أفراد عدد بلغ(؛ و 8.02/8.02)

تفريد التعليم باستخدام  باستخدام تدريسهن تم طالبة،( .3) افرادها عددغ بلو  تجريبية األولى
 الطريقة باستخدام تدريسهن تم طالبة،( .3) افرادها عددبلغ  ضابطة والثانية ،الوسائط المتعددة

 .االعتيادية
 تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددةاستراتيجية التدريس باستخدام 

تفريد التعليم باستخدام الوسائط الستراتيجية التدريس باستخدام ري الجانب النظ :اواًل 
 :يأتي وتضمن ما :المتعددة

استراتيجية التدريس باستخدام تفريد التعليم  إلعدادالمبررات التي تم االعتماد عليها  .أ
 .باستخدام الوسائط المتعددة

 .معايير اختيار الوسائط المتعددة .ب
 .المتعددة الوسائط إلنتاجمرحلة التخطيط  .ج
 .هاواعداد مرحلة تجهيز عناصر الوسائط المتعددة .د
 .مرحلة كتابة السيناريو .ه
 .مرحلة تنفيذ السيناريو .و

 :تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددةالستراتيجية التدريس باستخدام الجانب العلمي  :ثانيا
 :وتضمن مايأتي

 :وتعتمد على خطوتين :مرحلة التصميم .أ
 ليميةجمع المادة التع. 
 إعداد اإلطار العام للبرنامج والدروس التي تحتويه. 
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 مرحلة البرمجة .ب
 Flash)استخدم الباحثان مجموعة من البرامج في تصميم الوسـائط المتعـددة وهـي: برنـامج الفـالش

program)  برنــامج الفوتوشــوبوPhotoshop) برنــامج الــوورد(، و(Word program) برنــامج ، و
 (.(Multimedia Program الوسائط المتعددة

تأكد من ترتيب المادة ووضوح األسئلة والتمارين والمفاتيح المستخدمة لل :مرحلة التجريب .ج
 .وتم في ضوء ذلك بعض التعديالت البسيطة ،واستخدامهاووضوح ظهور الشاشات 

 :ثالثا: إعداد دليل لتشغيل الوسائط المتعددة
والذي يتضمن عرض المحتوى  ددة،المتعتم اعداد دليل باالعتماد على إنتاج الوسائط 

الدراسي للفصلين الثالث )شبكات التواصل االجتماعي( والرابع )الحوسبة السحابية( من الوحدة 
 ،على هيئة دروس تعليمية خالل تنفيذ البرنامج ،الحاسوبمادة الثالثة )الخدمات اإللكترونية( من 
 -المحتوى  -وكيةلاالهداف الس -نالعنوا -سالدر  :علىويشمل  وتم وضعه بشكل مخطط انسيابي

الذي تم  تفريد التعليموتمثلت االجراءات باستخدام اسلوب  ،التقويم -الوسائل -الطريقة واالجراءات
 .CD)) الوسائط المتعددة الذي تم اعداده على القرص المدمجباتباعه في تدريس كل وحدة 

 أداة الدراسة
يم باستخدام الوسائط المتعددة في التحصيل هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر تفريد التعل

إعداد اختبار لقياس  تم، و الدراسي في مادة الحاسوب لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن
تحصيل طالبات الصف األول الثانوي في مادة الحاسوب وفق البرنامج التعليمي القائم على تفريد 

للفصلين الثالث المواصفات  لجدول( فقرة وفقًا .8من )، وتكون التعليم باستخدام الوسائط المتعددة
)شبكات التواصل االجتماعي( والرابع )الحوسبة السحابية( من الوحدة الثالثة )الخدمات 

وقد تكونت أسئلة االختبار من نوع االختيار . مادة الحاسوب للصف األول الثانوي اإللكترونية( من 
الصحيحة للسؤال من أربعة بدائل يكون أحدها فقط من متعدد بحيث تختار الطالبة اإلجابة 

( .8وُخصص لالختبار )ولكل فقرة عالمة إما أن تكون صفرًا أو أن تكون واحدًا. صحيحًا؛ 
المواصفات الذي أُعد خصيصًا لهذا  جدولدرجة، لكل فقرة درجة وفقًا للدرجات المخصصة في 

 .االختبار التحصيلي
 صدق أداة الدراسة

قق من الصدق الظاهري وصدق المحكمين لفقرات االختبار التحصيلي قام في سبيل التح
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الباحثان بعرض أداة الدراسة بصورتها األولية على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص 
في تكنولوجيا التعليم والمناهج والتدريس والقياس والتقويم من أعضاء هيئة التدريس في كليات 

( محكمًا، وذلك بهدف التأكد من وضوح الفقرات 08دنية، وعددهم )التربية في الجامعات األر 
وسالمتها اللغوية، ومدى مالءمتها ألغراض الدراسة، وكذلك لذكر أي تعديالت مقترحة أو إضافة 
أي فقرات يرونها ضرورية وحذف غير الضرورية منها. وبناًء على ما ورد من آراء واقتراحات 

ذ بمالحظاتهم والتعديل بناًء عليها وإجراء التعديالت المقترحة لتظهر للمحكمين، قام الباحثان باألخ
 أداة الدراسة بصورتها النهائية.

 ثبات أداة الدراسة
حساب ثبات الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي عن طريق للتحقق من ثبات أداة الدراسة، تم 

صف األول الثانوي من ( طالبًة من طالبات ال.8تكونت من )عينة استطالعية تطبيقه على 
 –معامل الثبات باستخدام معامل كودر  حسابتم  إذمجتمع الدراسة ومن خارج عينتها. 

( وهذا المعامل 20..(، وقد بلغت قيمته )Kuder-Richardson- 20( .8ريتشاردسون )
لفقرات تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز . أيضًا مناسبًا ألغراض الدراسة ُعدَّ مرتفع، وبالتالي 

(، بينما 92.. – 00..تراوحت قيم معامالت صعوبة للفقرات بين ) إذ االختبار التحصيلي؛
(، وتعد هذه القيم مقبولة لتطبيق الدراسة 92..–03..تراوحت قيم معامالت تمييز الفقرات بين )

(Awadeh, 2005.) 
 إجراءات الدراسة 

 الدراسة وفق اإلجراءات األتية: تتم
 راســــات واألدبيــــات ذات الصـــــلة بموضــــوع الدراســــة، وذلــــك بغــــرض تحليلهـــــا االطــــالع علــــى الد

ومناقشـــتها واالســـتفادة منهـــا فـــي إعـــداد اإلطـــار النظـــري، وتوظيفهـــا فـــي معالجـــة مشـــكلة الدراســـة 
 .  هاوإجراءات الحالية

 راسة من قبل مديرية التربية والتعليم  لتطبيق الموافقة أخذ  .المفرق قصبة  لمنطقةالدِّ
 لين الثالـث )شـبكات التواصـل االجتمـاعي( والرابـع )الحوسـبة السـحابية( مـن الوحـدة اختيار الفصـ

الصــف األول الثــانوي، ليــتم تــدريس  لطالبــاتالثالثــة )الخــدمات اإللكترونيــة( مــن مــادة الحاســوب 
 من خالل تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة، والطريقة االعتيادية. الفصلين ينهذ

  راسة والتحقق من صدقها وثباتها.الد ة إعداد أدا 
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 راسة فيها، واالجتمـاع مـع معلمـ درس الصـف تـ التـي الحاسـوب ةزيارة المدرسة التي تم تطبيق الدِّ
 على تطبيق الدراسة. اواالتفاق معه ،األول الثانوي 

 .اختيار المجموعتين الضابطة والتجريبية للدراسة عشوائيًا 
 فريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة. تالتدريس باستخدام على  ةتدريب المعلم 
  راسة. لالختبار التحصيليإجراء التطبيق القبلي  ومن ثم تطبيق الدِّ
 .زيارة المدرسة للتوجيه واإلشراف 
  راسة تم إجراء التطبيق البعدي  .لالختبار التحصيليبعد االنتهاء من تطبيق الدِّ
  ب اآللي.، ورصد البيانات وتخزينها بالحاساالختبارتصحيح 
 ( المعالجـــة اإلحصـــائية المناســـبة للبيانـــات باســـتخدام برنـــامجSPSS فـــي الحاســـوب للحصـــول )

 على النتائج.
 .عرض النتائج ومناقشتها 

 متغيرات الدراسة 
التدريس باستخدام تفريد التعليم و  ،البرنامج االعتيادي)المتغير المستقل: طريقة التدريس:  .أ

 .(باستخدام الوسائط المتعددة
 .لدى طالبات الصف األول الثانوي  في مادة الحاسوب الدراسي التابع: التحصيل تغيرالم .ب

 تصميم الدراسة
بعدي(، وعليه يكون التصميم  -تصميم الدراسة هو تصميم المجموعات غير المتكافئة )قبلي

 بالرموز كما يأتي: 
EG: O1  × O2 
CG: O1    O2 

 إلى  (O1)ى المجموعة الضابطة، وإلCG إلى المجموعة التجريبية، وEG يشير  إذ
 ( للمعالجة التجريبية. ×، و)البعدي الختبار التحصيلياإلى   (O2)، والقبلي الختبار التحصيليا

 المعالجة اإلحصائية
راسة تمَّ استخدام برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) لتحقيق ( SPSSأهداف الدَّ

 ي:أتي ئج، كماالنتالتحليل البيانات والحصول على 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. .0
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 .(ANCOVAاختبار تحليل التباين الثنائي المصاحب ) .2

 عرض النتائج ومناقشتها
 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية وتم عرضها على النحو اآلتي:

لمتعددة في ما أثر تفريد التعليم باستخدام الوسائط ا :النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة
 في مادة الحاسوب لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن؟الدراسي التحصيل 

وقد أشتق من هذا السؤال الفرضية األتية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
 في مستوى التحصيل ( بين متوسطات أداء طالبات الصف األول الثانوي α=0...الداللة )
ستخدام اتفريد التعليم بالحاسوب تعزى إلى طريقة التدريس)التدريس باستخدام  في مادة الدراسي

 ، والطريقة االعتيادية(.الوسائط المتعددة
لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء 

باختالف طريقة حاسوب طالبات الصف األول الثانوي في األردن في مادة المجموعتي الدراسة من 
على  (التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة االعتيادية،التدريس )الطريقة 
 اآلتي يوضح ذلك: الجدولالبعدي، و  االختبار التحصيلي

على االختبار مجموعتي الدراسة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ألداء  (1)الجدول
 باختالف طريقة التدريس وعالماتهم القبليةالبعدي  التحصيلي

العالمة  العدد المجموعة
 الكلية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 02 الضابطة

66 

7.43 2.83 12.50 3.22 

 1.83 16.43 2.20 8.33 02 التجريبية

لمجموعا  02 7.88 2.55 14.47 3.27 

أّن المتوسط الحسابي لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن إلى ( 0) الجدوليشير 
كان األعلى إذ  تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة على االختبار التحصيلي البعديباستخدام 

وعة الضابطةالذين درسوا باستخدام (، في حين بلغ المتوسط الحسابي لطلبة المجم16.43بلغ )
 رق بين متوسطي مجموعتي الدراسة ذا(، ولتحديد فيما إذا كان الف12.50الطريقة االعتيادية )

التباين المصاحب)المشترك( تحليل  طبيق( تم تα≤0...داللة إحصائية عند مستوى داللة )
(ANCOVA وجاءت ،) (:8) الجدولعلى النحو الذي يوضحه تحليل النتائج 
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مجموعتي الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي المصاحب )المشترك( ألداء  تحليل التباين (2)الجدول
 باختالف طريقة التدريس

 درجات مجموعالمربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
مستوى  (ف)قيمة مجموعالمربعات

 قيمة إبتا الداللة
 0.312 0.000 25.848 124.442 1 124.442 االختبار القبلي

 0.381 0.000 35.141 169.184 1 169.184 طريقة التدريس

    4.814 57 274.424 الخطأ

     59 630.933 الكلي المعدل

 *الفرق دال إحصائيا
(، عند 35.141( أن قيمة )ف( بالنسبـة لطريقة التدريس قد بلغت )2) الجدول يشير

داللة إحصائية بين متوسطي أداء (، مما يدل على وجود فرق ذي 0.000مستوى داللة )
التدريس باستخدام تفريد التعليم  االعتيادية،الطريقة طريقة التدريس )باختالف الدراسة  تيمجموع

تم رفض الفرضية وبهذه النتيجة ، على االختبار التحصيلي البعدي(باستخدام الوسائط المتعددة
( بين α=2.20ة عند مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة إحصائيالصفرية التي تنص على: 

متوسطات أداء طالبات الصف األول الثانوي في مستوى التحصيل الدراسي في مادة الحاسوب 
تعزى إلى طريقة التدريس )التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة، والطريقة 

 االعتيادية(.
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى على: التي تنص وبالتالي قبول الفرضية البديلة 

( بين متوسطات أداء طالبات الصف األول الثانوي في مستوى التحصيل α=2.20الداللة )
الدراسي في مادة الحاسوب تعزى إلى طريقة التدريس )التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام 

 درست الفروق لصالح المجموعة التجريبية التي كانت وقد ،الوسائط المتعددة، والطريقة االعتيادية(
 .باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة

 الفرق فقد تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة ألداءكان  أجل معرفة لصالح من ومن
 ( يبين تلك المتوسطات. 0) الجدول، و على االختبار التحصيلي البعدي مجموعتي الدراسة

ألداء مجموعتي الدراسة على االختبار ة المعياري المعدلة واألخطاء المتوسطات الحسابية (3)دولالج
 التحصيلي البعدي باختالف طريقة التدريس

 المعياري  الخطأ المعدل المتوسط الحسابي العالمة الكلية العدد المجموعة

 30 الضابطة
20 

12.76 0.40 

 0.40 16.17 30 التجريبية

لطالبات المجموعة التجريبية اللواتي  المعدل أّن المتوسط الحسابيإلى ( 0) ولالجديشير 
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كان  التحصيلي البعدي االختبار على درسن باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة
اللواتي  المجموعة الضابطةلطالبات (، في حين بلغ المتوسط الحسابي 16.17األعلى إذ بلغ )

 متوسط الفرق كان لصالح(، وهذا يعني أن 12.76الطريقة االعتيادية إذ بلغ ) باستخدامدرسن 
عند  تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددةطالبات المجموعة التجريبية اللواتي درسن باستخدام 

(، وهذا 0.381وبلغ حجم األثر لطريقة التدريس)المجموعة الضابطة، طالبات مع متوسط مقارنته 
في مادة الحاسوب  الدراسي استخدام الوسائط المتعددة في التحصيلبلتفريد التعليم  أثرد يعني وجو 

 .لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن
عزى هذه النتيجة إلى أن التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة قد وقد تُ 

ة، وزيادة فهمهن واستيعابهن لمحتوى المادة أدى إلى زيادة تفاعل طالبات المجموعة التجريبي
التعليمية، األمر الذي أسهم في زيادة تحصيلهن الدراسي في مادة الحاسوب، ووجود أثر لهذه 

 الطريقة في عملية تعلمهن.
إلى التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط أيضًا عزى كذلك هذه النتيجة وقد تُ 

، الحاسوبنحو تعلم  الطالباتناصر مشوقة، أدت إلى زيادة دافعية المتعددة التي تضمنت ع
، مما أدى إلى نجاح هذه العلمية من التفاعل والتعامل واستيعاب المعلومات نوبالتالي مكنته

 عن الطريقة االعتيادية. هاوتميز  الطريقة
إلى أن أسلوب  وقد تعزى فاعلية التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة

عن الحقائق والمعارف والمعلومات  الطالباتتفريد التعليم قد ساعد على زيادة في مستوى تحصيل 
التي تساعد على تذكر المادة المتعلمة، كما يقدم أسلوب تفريد عدد من األنشطة والمعلومات 

على تقديم  وكذلك تعمل ن،إمكانياته فضاًل عنالطالبات، المتنوعة التي تتناسب مع مستوى 
فتوفر التغذية الراجعة التي تعالج األخطاء من خالل  ،معلومات بطريقة مباشرة وغير مباشرة

 .التقويم
التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة هذه النتيجة إلى أن عزى وقد تُ  

 ه من خاللالفردية، كما أن يعمل على توظيف المبادئ التربوية الجديدة التي تنادي بمراعاة الفروق 
ودون ارتباط  ،ويعمل على تنميتها دون خوف ا،همقدراتب امستواه الطالبةقارن تأسلوب تفريد التعليم 

باإلحباط عند  تصابفال  ،إلى التعلم والعمل تلقائياً  امما يدفعه الطالبات،بمستوى تحصيل باقي 
لتغذية الراجعة المرتبطة بكل خطوة من المستوى المرتفع، كما أن استمرارية ا اتالعمل مع ذو 
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أسهمت في رفع مستوى وبالتالي  امتالك المعلومات واالحتفاظ بها،يساعد على  الدراسةخطوات 
 الحاسوب.في مادة  األول الثانوي الصف  طالباتتحصيل 

 وقد تعزى فاعلية استراتيجية التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة على
عن طريق  المتعددةتفريد التعليم باستخدام الوسائط استخدام  أنالمجموعة التجريبية إلى  طالبات

لقطات الفيديو والمؤثرات الصوتية(  –الصور الثابتة  –كتوبة مالحاسب اآللي مثل )النصوص ال
معلومة وفقا بتلقي ال ةتلقي المعلومة واستيعابها بطريقة تسمح لكل طالب فيوالتي تؤثر بصورة فعالة 

أسهمت في رفع ، وبالتالي الذاتية، األمر الذي يسهم بمراعاة الفروق الفردية في االستيعاب اهمقدراتل
 الحاسوب.في مادة  األول الثانوي الصف  طالباتمستوى تحصيل 

مثل أداة ي المتعددةتفريد التعليم باستخدام الوسائط استخدام وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن 
، إذ يتم من الطالبةيل العالقات المعرفية بين المفاهيم الموجودة في البنية المعرفية لدى جيدة لتمث

وإعادة ترتيبها  ،تنظيمها، و خاللها ترتيب المفاهيم وبناء العالقات فيها، كما أن استخالص المفاهيم
وتستقر  اهنهتتراكم هذه المفاهيم في ذ فقد، للطالبةيجعل تعلم المفاهيم ذات معنى واضح بالنسبة 

 .على استخدامها في مواقف أخرى  ةكون قادر توتثبت، ف
في تدريس مادة  المتعددةتفريد التعليم باستخدام الوسائط استخدام وقد يعزى كذلك إلى أن 

وعرضها بطرق متنوعة وترتيبها،  ،وتنظيمها ،للمفاهيم الطالبةقوم على أساس استخراج الحاسوب ي
للوصول إلى المعرفة، لذلك تبقى المفاهيم فترة  ،ناء المفهوم وتعلمهمهارة ب اأي أنها تشكل لديه

 .افي مما ينعكس بالتالي على رفع مستوى تحصيله ،طويلة
أبو شقير ، و (Al-Qararah, 2003القرارعة ) واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من

العبوش ، و (Al- Avones, 2009العفون )و ، (Abu Choucair & Hassan, 2008وحسن )
(Al- Aboush, 2012) و ،( أبو خليفة وأبو خليفةAbu Khalifa & Abu Khalifa, 2014) ،
 والتي (Al-Zboon, et al., 2016الزبون وآخرون )، و (Al-Khawaldeh, 2015الخوالدة )و 

طلبة المجموعة التجريبية التي درست  تحصيلأشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
 .تفريد التعليم والوسائط المتعددةباستخدام 

 التوصيات 
 في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتها، فإن الدراسة توصي باآلتي:

 مادة الحاسوبفي تدريس  التدريس باستخدام تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددةتوظيف  .0
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 .الدراسي لما فيها من أثر إيجابي في التحصيل
التدريس باستخدام مراحل الدراسية المختلفة على استخدام في ال الحاسوبضرورة حث معلمي  .8

 .مادة الحاسوبفي تدريس  تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددة
مادة في تدريس  تفريد التعليم باستخدام الوسائط المتعددةإجراء دراسات أخرى لتقييم أثر  .3

 فاظهم بها.واحت العلميةفي اتجاهات الطلبة واكتسابهم للمفاهيم  الحاسوب
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