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ج 

  اإلهداء

  .عمار رحمه اهللا أبوروح الشهيد الرئيس الخالد  إلى

تسقط حتـى تمـأل الـوادي     أن الشهداء التي تنبت فينا كسنابل القمح التي ما أرواح إلى

االبتدائيـة  من  األوائلالمعلمين   وإخوتي وأمي أبي ةلبن لبنة فكرنا  الذين بنوا أولئك إلى، سنابل

في بنـاء قلعـة    ألساهمامتشق سالحي  أن ألهمتنيمن معاناة شعبي التي  درجه الماجستير  إلى

 )ينمراد، وخليل، وروان، وروند، ونانسي، ونسر( جيل الغد القادم أوالدي إلى  الفلسطينيةالعلم 

المسـتقلة   الفلسـطينية دولتنا  إلى ، إلى زوجي الحبيب،المستقبل إلى األملالذين يتطلعون بعيون 

  .وعاصمتها القدس الشريف

  .جميعا اهدي عملي المتواضع هذا مإليه



د 

  الشكر والتقدير

  .الحمد هللا الذي  يسر لي إتمام هذه الدراسة المتواضعة، إنه على كل شيء قدير

  وبعد؛

ه بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى أساتذتي الدكتور الفاضـل علـي   فإنني أتوج

واإلرشادات القيمة التي كان لها  واالقتراحاتحبايب، الذي لم يتوان لحظة عن تقديم التوجيهات 

عظيم األثر في إتمام هذه الدراسة وإثرائها، كما أتقدم بجزيل الشكر للسادة أعضاء لجنة المناقشة 

غسان الحلو، على ما أبدوه مـن مالحظـات   . علي بركات، د. ، دابذييوسف . د: المحترمين

  .قيمة

كما أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساعدني في إتمام هذه الدراسة من أساتذة ومحكمين 

  .على ما أبدوه من تعاون إلنجاز هذا العمل

لـى رأسـها   وال يفوتني أن أوجه خالص شكري وتقديري إلى أسرة جمعية المستقبل وع

  .السيد عصام الدبعي اللذين لم يتوانوا لحظة عن تقديم يد المساعدة لي إلتمام دراستي

وأخيرا ال يسعني إال أن أتقدم بخالص شكري وتقديري وعرفاني إلى مديري ومـديرات  

مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، والذين ساهموا في االستجابة على أداة الدراسة بصـدق  

  .وأمانة
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لثبات لمجاالت اتجاهات مديري ومديرات المـدارس  معامالت ا )2(الجدول رقم 
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  .الضفة الغربية تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

62  

لفحـص   One Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحـادي   )12(جدول رقمال
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 .الغربية والتعليم في محافظات شمال الضفة

92 



ي 

  اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد

  في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية التعليم 

  إعداد

  عايشه هاشم نمر الخطيب

  إشراف

  علي حبايب. الدكتور

  الملخص

ص اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانويـة الحكوميـة   حاولت الدراسة الحالية فح

  .نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  :على األسئلة التالية اإلجابة إلىوتهدف هذه الدراسة 

علـيم فـي   ما هي اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريـد الت  •

  الغربية؟محافظات شمال الضفة مدارس 

هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو تفريـد التعلـيم     •

 باختالف الجنس؟

هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو تفريـد التعلـيم     •

 باختالف سنوات الخبرة؟

تفريـد التعلـيم    هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الحكومية الثانوية نحـو  •

 باختالف المؤهل العلمي؟

هل تختلف اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو تفريـد التعلـيم     •

 باختالف استخدام تفريد التعليم؟

مـن مـديري   %) 63( نسـبته  مديراً ومديرة، أي ما) 148(تكونت عينة الدراسة من 

ات التربية والتعليم في محافظات شـمال الضـفة   ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في مديري

  .مدير ومديرة" 234"الغربية، حيث إن مجتمع الدراسة بلغ 



ك 

اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قـام الباحـث ببنائهـا    

لمالئمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة مـن المحكمـين   

، وتم التأكد من ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمـة معامـل   )7(تكونت من 

  ).0.95(الثبات 

ولمعرفة اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعلـيم فـي   

مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقـرات أداة الدراسـة،   

  .ت الفقرات تنازلياً وفق المتوسطات الحسابية لهاورتب

  :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية 

وجود اتجاهات ايجابية لمديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعلـيم  

في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، وقد ظهرت هذه النتائج في جميع فقرات ومجـاالت  

  .لدرجة الكليةالدراسة وفي ا

ديرات المدارس الثانوية مفي اتجاهات مديري و إحصائيةهنالك فروق ذات داللة  لم تكن

الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس في 

 حصـائية إهنالك فروق ذات داللة  كانتوالدرجة الكلية، بينما  والتقويم والوسائل المحتوىمجال 

 .األهداففي مجال 

في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية  ةإحصائيلم تكن هنالك فروق ذات داللة 

الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شال الضفة الغربية تعـزى لمتغيـر سـنوات    

 .الخبرة في جميع مجاالت الدراسة وكذلك الدرجة الكلية لالتجاهات

في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية  إحصائيةفروق ذات داللة لم تكن هنالك 

الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهـل  

 .العلمي في جميع مجاالت الدراسة وكذلك في الدرجة الكلية لالتجاهات

مديري ومديرات المدارس الثانويـة   في اتجاهات إحصائيةكانت هنالك فروق ذات داللة 

الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس ومحافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير اسـتخدام  

 .والوسائل ولصالح مستخدمي تفريد التعليم األهدافتفريد التعليم في مجالي 



ل 

تعلـيم فـي   تعزى لمتغير استخدام تفريد ال إحصائيةكن هنالك فروق ذات داللة بينما لم ي

  .مجالي المحتوى والتقويم وكذلك الدرجة الكلية لالتجاهات

بضرورة تعزيز استخدام تفريد التعليم في كل  الباحث ىأوصوبناء على نتائج الدراسة، 

افتتـاح  و التدريبات والدورات التثقيفية واالستفادة من الخبرات السابقة: مدارس الوطن من خالل

استخدام  إنجاحتوفير الدعم المالي والمعنوي الالزم من اجل و ذا المجالمراكز متخصصة في ه

  .تتناول جوانب ومتغيرات غير التي وردت في الدراسة بأبحاث ودراساتيام قتفريد التعليم وال
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  الفصل األول

  :المقدمة

يعتبر التعليم جهداً شخصياً لمساعدة الفرد على التعلم للوصول إلى األهـداف التربويـة   

المحددة، فعملية التعليم هي عملية تحفيز وإثارة قوى المتعلم العقلية ونشاطه الذاتي باإلضافة إلى 

اعد المتعلم على القيام بتغيير سـلوكه النـاتج عـن    توفير األجواء واإلمكانيات المالئمة التي تس

  ).1999الرشدان وجعنيني، (المثيرات الداخلية والخارجية مما يؤكد على حصول التعلم 

والتعليم هو نشاط من أجل التعلم، ومن أجل قيادة التالميذ للمشاركة النشطة والواعية في   

مكن للمعلم أن يتواله عوضاً عنه، بل تقع تشكيل الدرس، بما يساعد في حدوث التعلم والذي ال ي

عليه مهمة المساهمة في تحقيق الظروف المساعدة لحدوثه واألساليب واإلجراءات التـي عليـه   

األخذ بها لتطوير النشاط الذاتي للتلميذ لتمكينه من المساهمة الفاعلة في الدرس، كمـا أن إعـداد   

  ).2003جابر، (التعلم التلميذ يستوجب من المعلم تطوير طرائق وأساليب 

وتوجد أنواع متعددة من نماذج وأساليب التدريس التي يستخدمها المعلمون أثناء القيـام    

بعملهم الوظيفي ويعرف األسلوب بأنه نمط تعليمي يمكن استخدامه لتشكيل المنهـاج وتصـميم   

معينة، وأحياناً  المواد التعليمية، وتوجيه التعليم في الصف وخارجه، ويتميز كل نمط منها بميزة

توجد نواحي مشتركة بين بعضها فبعضها يركز على المعلم والبعض يركز على الطالب ويهـتم  

  ).1994األغا، وعبد المنعم، (بجميع نواحي نموه وقدراته 

ومن أكثر طرق التعليم شيوعاًَ في المدارس، ما يسـمى بطريقـة التعلـيم المعتـادة أو       

عن مجموعة من اإلجراءات التي غالباً، ما تكون، غير مخططة، الطريقة التقليدية، وهي عبارة 

وبالتالي ال توجد خطوات محددة لتنفيذها،وتقوم هذه الطريقة على أساس التعليم الجمعي، وهـو  

نشاط يقوم به المعلم، وأغلبه لفظي يسعى إلى حصول المتعلم على قسط من المعرفـة بقيمتهـا   

  .فة لسد حاجات المتعلم أو االستجابة إلى ميوله ورغباتهالخاصة دون اعتبار لقيمة هذه المعر

وقد توالت كثير من البحوث والدراسات التي أكدت نتائجها أن طرائق التعليم التقليديـة    

التي تقوم على الشرح والتوضيح، ونقل المعرفة إلى المتعلم عـن طريـق المعلـم، باسـتخدام     
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مرعـي  (دي إلى تحسين مسـتويات المتعلمـين   المحاضرة وغيرها من الطرائق المماثلة، ال تؤ

  ).1998والحيلة، 

وعلينا أن نشير إلى أن طرق التدريس القديمة قد ارتبطت بالمفهوم القديم للمنهج الـذي    

يركز على المعلومات والمعارف بقصد تلبية حاجات المتعلم الذهنية والعقلية، ويكاد يهمل بقيـة  

  ).1993ألنعمي، (الجوانب األخرى 

واكب التطور الهائل والمتعدد الجوانب في هذا القرن تطور مماثل في مجالي التعليم  وقد  

والتعلم، فالتعليم لم يعد قائماً على التلقين وحشو األذهان بالمعلومات كما كان الحال في الماضي، 

وإنما أصبح يقوم على تنظيم تعلم التالميذ، وتوفير الظروف المساعدة على إحـداث التغييـرات   

لمرغوبة في سلوكه، وعلى النحو الذي يكفل نموهم النمو المتكامل في جميع النـواحي النفسـية   ا

والجسمية والعقلية واالنفعالية واالجتماعية، والتعلم لم يعد قائماً على التلقي والحفظ والسلبية مـن  

والمبـادأة   ، وإنما أصبح قائماً علـى المشـاركة  ةجانب المتعلمين في المواقف التعليمية التعليمي

الزيـود وآخـرون،   (واإليجابية في هذه المواقف وهادفاً إلى تحقيق النتاج التعليمي المرغـوب  

1989.(  

وتؤكد االتجاهات التربوية الحديثة على أهمية استخدام أساليب التعليم والتعلم التي تؤكـد    

دور المعلم مـن تلقـين   على إيجابية المتعلم ونشاطه في أثناء العملية التعليمية، وعلى أن يتحول 

  ).2002 الطناوي،(المعلومات إلى توجيه المتعلم وإرشاده 

وعلى الرغم من أن الكثير من األساليب التربوية، والتدريسية قد تحقق لها الكثيـر مـن     

الثبات النسبي من حيث القبول العام التي أصبحت تلقاه من جانب العديد من المؤسسات التعليمية، 

التربية، واألوساط التربوية المختلفة في العديد من دول العالم، إال أن ما يحـدث  والمسئولين عن 

قبل ازدياد الطلب االجتمـاعي  (من تغير مستمر في البنية التربوية، أو ما يتصل بها ويؤثر فيها 

، أدى برجـال  )على التعليم، واالنفجار المعرفي الهائل، والمستحدثات التكنولوجيـة المعاصـرة  

إلى التفكير في إعادة النظر في األساليب التدريسية برغم ما تحقق لهـا مـن ثبـات أو    التربية 

استقرار نسبي، وما كانت تلقاه من قبول عام لدى هذه األوساط التربوية من قبل، وذلك لدراسـة  
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مدى فاعلية هذه األساليب في ظل تلك التغيرات المستجدة، وأبرز مثال على ذلك طريقة التدريس 

التي شاع البحث حول موازنتها، من حيـث الفاعليـة بأسـاليب    ) أو اإللقاء(ية المحاضرة التقليد

تدريسية أخرى مستحدثة علها تكون أكثر فاعلية من الطريقة التقليدية في ظل هـذه التغيـرات،   

  .والتطورات المستجدة

ماط ومن هنا ظهرت أفكار عديدة في إطار نظريات التعلم المختلفة تدور حول دراسة أن  

السلوك، ونظم التعزيز، والتغذية الراجعة، وغيرها للمعاونة في اقتراح أساليب تدريسية جديـدة،  

أو تطوير األساليب الحالية بصورة من شأنها تهيئة بيئة التعلم المناسبة لظروف كل متعلم، بحيث 

إمكاناتـه  يقدم التعليم بشكل مناسب لكل فرد، بما يتمشى مع ميوله واهتماماته، ويتوافـق مـع   

وقدراته ويتناسب مع مهاراته من أجل تحقيق التعلم الفعال وتحقيق مهـارات األداء بالمسـتوى   

  ).1998مرعي والحيلة، (المطلوب 

ومن بين تلك األساليب التربوية كان تفريد التعليم وهو عبارة عـن إجـراءات تعليميـة      

يسيره للمتعلم، بأشكال مختلفة، وطبقاً وتعلميه تشكل في مجملها نظاماً، يهدف إلى تنظيم التعلم وت

ألولويات وإبدال، بحيث يتعلم ذاتياً، وبدافعية، وبإتقان، وفقـاً لحاجاتـه وقدراتـه، واهتماماتـه     

  ).1998مرعي والحيلة، (وميوله، وخصائصه النمائية 

إن تفريد التعليم ليس ظاهرة جديدة على العلم وال هي الطريقة الحديثة في التعلم وإنمـا    

تمتد جذورها في القدم إلى بدء الخليقة حيث أن اختالف المستويات العقلية بين األفراد يجعلهـم  

يختلفون في مدى استيعابهم وسرعة تعلمهم عن اآلخرين كل حسب قدراتـه العقليـة وإمكاناتـه    

  ).2004محمد، (وخبراته 

ربية الصينية، المصرية ولقد ظهر االهتمام بالفروق الفردية في التربية القديمة ال سيما الت  

  ).1993نشوان، (القديمة، واإلغريقية وغيرها 

فالتربية الصينية القديمة أكدت على التعليم الفردي، وقـد وضـع الفيلسـوف الصـيني       

كونفوشيوس أسس لتربية الفرد وفقاً لقدراته واحتياجاته، وقد اشتهرت التربيـة الرومانيـة مـن    

لفروق الفردية لدى المتعلم، وضرورة منحه الحرية الكاملـة  خالل دعوة كونتثيليان على أهمية ا
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في التفكير، وقد ابتكر طريقة المناقشة وركز على األسئلة والمناقشة واالهتمام بـالمتعلم الفـرد،   

كما أكدت التربية األوروبية على التعليم الفردي في تعليم الفرد ونموه وأهمية العناية الطبيعة به 

لموضوعية والواقعية وبعيداً عن التخلف الذي كان في العصـور المظلمـة   وفتح أبواب العلم با

خاصة وأن أوروبا عندما دخلت عصر التصنيع قد أحدثت نهضة لها وقد نادى بضرورة التعليم 

ودعـا المربـون   ). 2004محمد، (وغيرهم ) روسو، فروبل، سبنسر، لوزري(الفردي كل من 

ف بين طبائع المتعلمين وخصائصهم، وامتد هذا االهتمـام  المسلمون إلى مراعاة التباين واالختال

  ).1993نشوان، (إلى التربية الحديثة 

وأكدت الفلسفة اإلسالمية في التربية على الفروق الفردية بين األفراد أنفسهم ولعل أكثر   

ابه إحياء ، وقد أورد الغزالي قوالً في كت"ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها" :تأكيد على ذلك قوله تعالى

علوم الدين على أهمية ومراعاة الفهم والعقل للمتعلم ومخاطبته على قدر فهمه، ودعا إلى عـدم  

إن التسارع الحثيث في التطور التكنولوجي . تكليف المتعلم ما ال طاقة له بمراعاة الفروق الفردية

لنفس ومـن خـالل   وزيادة المعارف والميادين والنظريات والمكتشفات الحديثة في مفاهيم علم ا

التجريب وتطبيقاتها العملية وفرت للمتعلم والتعليم رحبة واسعة حيث بـدأ العلمـاء النفسـانيون    

والتربويون وأصحاب الفكر االجتماعي والفالسفة بالبحث والدراسة من أجل تطور العلم والمتعلم 

على أن تفريد التعلـيم   وطريقة التعلم، وقد أصبح اإلجماع واسعاً وكبيراً عند الكثير من العلماء

أصبح من وسائل تقدم العلم من خالل التعلم الفردي خاصة وأن مفهوم تقنيات التعليم قد تطـور  

كثيراً في عمل الوسائل التعليمية السمعية والبصرية وطرق استعمالها وتعدد أساليب اسـتخدامها  

  ).2004محمد، (

من رجال التربية، وعلماء الـنفس   ولقد استحوذ موضوع تفريد التعليم على اهتمام كثير  

في السنوات األخيرة، وقد أبدى هؤالء التربويون والعلماء اهتماماً متزايداً بالفروق الفردية عنـد  

المتعلمين إيماناً منهم بأن المتعلم فرد فريد ومتميز، وأن التعلم عملية فردية، ونتيجة لهذا االتجاه 

لية التعليمية من المادة الدراسـية، واالعتمـاد علـى    الجديد ظهرت طرق تعليم حديثة نقلت العم

الذي اعتبر مركزاً للفعاليات المنظمة التـي  ) المتعلم(المعلم إلى العملية التعليمية واالهتمام بالفرد 

، وهذه الطرق ترى أن التعليم عـن طريقهـا   ةتهدف إلى تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمي
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قابلية للفهم وأكثر مقاومة للنسيان، كما أنها تساعد المتعلم على الـتعلم   يجعل المادة التعليمية أكثر

الفردي، وتمكنه من اكتساب استراتيجية التفكير وتنظيم طرق متنوعة خاصة به من أجل تحقيق 

األهداف المتوخاة، وتزيد من الفعالية العقلية للفرد المتعلم وتقوي الدافعية لديه، وتعـزز الرضـا   

لمتعلم وتساعد على االحتفاظ بما تعلمه، ألنه ينظم معلوماته بطريقته الخاصة، ونظام الذاتي لدى ا

تفريد التعليم هو نظام تعليمي تم تصحيحه بطريقة منهجية تسمح بمراعاة الفروق الفرديـة بـين   

أو % 90المتعلمين داخل إطار جماعية التعليم وذلك بغرض أن تصل نسبة كبيرة من المتعلمين 

مرعـي  (مستوى واحد من اإلتقان كل حسب معدله الذي يناسب قدراتـه واسـتعداداته  أكثر إلى 

  )..1998والحيلة، 

  :مشكلة الدراسة

في ضوء علم الباحث وبعد اطالعه على كثير من الدراسات والنشرات واألبحاث التي   

ليدية القديمة تناولت موضوع الضعف التعليمي العام المرتبط ارتباطاً جزئياً بالطرق التعليمية التق

مثل المحاضرة، المناقشة، واالستقراء، وغيرها من الطرق القديمة، التي تركز على الكم وليس 

على النوع، وتتجاهل الفروق الفردية بين المتعلمين، لذلك أصبح من الضروري أن ينصب 

تبارات عدة اهتمام المختصين التربويين على كيفية تحويل عملية التعليم إلى عملية تعلم وذلك الع

مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين ليصل الجميع إلى المستوى نفسه ولكن بأزمان  :منها

  .وسرعات مختلفة

ولقد كان يقين الباحث عندما تبادر إلى ذهنه أن يقوم بدراسة اتجاهات مديري ومديرات 

عليم كنظام تعليمي يسهل المدارس الثانوية نحو تفريد التعليم، ينبعث من إيمانه بأهمية تفريد الت

عملية التعليم والتعلم، فهو يحقق للمتعلم ذاتيته من خالل مخاطبته مباشرة وجعله المحور الذي 

تدور حوله العملية التعليمية والعمل على توجيهه نحو اإلتقان لما يتعلمه، لذا فاألخذ بهذا 

ية إذا ما أخذ له اإلعداد األمثل األسلوب أو النمط التعليمي يعد قفزة نوعية في العملية التعليم

وانطالقاً من حاجات المجتمع الفلسطيني . للتطبيق، وإذا ما توفرت اإلمكانات المعينة على تنفيذه

الملحة إلى التطور المهني والتعليمي في ضوء الطرق التعليمية الحديثة ومنها تفريد التعليم، وجد 
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ل الخروج بتوصيات ونتائج ذات جدوى سيتم أن هناك حاجة ملحة إلجراء هذه الدراسة على أم

األخذ بها من مثل الهيئات والمؤسسات التعليمية المختصة بما يتناسب ونظام التعليم العام، وما 

  .يتفق مع حاجات المجتمع الفلسطيني وثقافته وقيمه

  :النحو التالي ىوبناًء على ذلك قام الباحث بصياغة أسئلة الدراسة وفرضياتها عل

  :لدراسةأسئلة ا

ما اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس   - 

  :وكذلك تساءل الباحث من خالل بحثه محافظات شمال الضفة الغربية؟

 الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي،: هل تختلف تلك االتجاهات باختالف  - 

  :ض عن السؤال الثاني الفرضيات التاليةهذا وقد تمخ واستخدام تفريد التعليم؟

  :فرضيات الدراسة

  :سعت الدراسة إلى فحص الفرضيات اآلتية  

في اتجاهات ) α=05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -1

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات 

 .الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس شمال

في اتجاهات ) α=05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -2

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات 

 .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

في اتجاهات ) α=05.0(داللة إحصائية على مستوى الداللة  ال توجد فروق ذات -3

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات 

 .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في اتجاهات ) α=05.0(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة  -4

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات 

 .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم
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 :أهداف الدراسة

  :هدفت هذه الدراسة إلى

التعليم في التعرف إلى اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد  -1

  .مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

التعرف على الفروق في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو  -2

الجنس، : تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، تبعاً لمتغيرات

 .وسنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، واستخدام تفريد التعليم

ى أثر سنوات الخبرة في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية التعرف عل -3

 .الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

معرفة أثر متغير ألمؤهل العلمي في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية  -4

 .بيةالحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغر

التعرف على أثر متغير استخدام تفريد التعليم في اتجاهات مديري المدارس الثانوية  -5

 .الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  :أهمية الدراسة

  :ترجع أهمية هذه الدراسة إلى  

  .ليمفحص اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التع -1

 .تبحث في تفريد التعليم بشكل مباشر وتعطي أهمية خاصة لمفهوم تفريد التعليم -2

 .تبحث في أفضلية تفريد التعليم وأهميتها وفاعليتها مقارنة مع الطريقة التقليدية في التعليم -3

 .تستهدف قطاعاً واسعاً من المحافظات الفلسطينية، بحيث تشمل شمال الضفة الغربية -4

  .تفريد التعليم بالنهوض بالعملية التعليميةتركز على أهمية  -5
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توجه االهتمام نحو تفريد التعليم، لما له من فوائد جمة تعود على العملية التعليمية  -6

  .التعلمية

تقدم اقتراحات وتوصيات، العتماد مبدأ تفريد التعليم كاستراتيجية تعليمية تثري العملية  -7

 .التعليمية وتدعمها

لكل الرسائل الجامعية والنشرات واألبحاث لم يجد الباحث  بعد إجراء استطالع شامل -8

 .الدراسات الكافية التي غطت هذا العنوان بالتحديد

تحسن اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية نحو تفريد التعليم في مدارس  -9

 .محافظات شمال الضفة الغربية

  :حدود الدراسة

  :اقتصرت حدود هذه الدراسة على

  .وهو مديري ومديرات المدارس الثانوية :يالمحدد البشر -1

 .وهو المدارس الثانوية في محافظات شمال الضفة الغربية :المحدد المكاني -2

 ).2004/2005(وهو الفصل الثاني من العام الدراسي :المحدد الزمني -3

 .صدق األداة وثباتها ومدى تمثيل عينتها لمجتمعها -4

 .لمي،  واستخدام تفريد التعليممتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، والمؤهل الع -5

  :مصطلحات الدراسة

  :اعتمدت الدراسة التعريفات التالية لمصطلحاتها  

هو التصميم المنظم والمقصود للخبرات التي تساعد المتعلم على إنجاز التغير  :التعليم -1

  ).1998الحيلة، . (المرغوب فيه في األداء
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د، ال يالحظ مالحظة مباشرة، ولكن هو عملية تغيير شبه دائم في سلوك الفر :التعلم -2

يستدل عليه في األداء أو السلوك الذي يصدر عن الفرد، وينشأ نتيجة الممارسة، كما 

 ).1998الحيلة، (يظهر في تغير أداء الفرد 

هو التفاعل الذي يتم بين الطالب وبين المسؤولين في المدرسة والذي ينجم  :تفريد التعليم -3

الهتمامات والقدرات والحاجات الفردية للمتعلم ضمن مصادر عنه تكييف خبرات التعلم ل

 ).1997الشافعي، (المدرسة 

هي عبارة عن مجموعة من اإلجراءات التي غالباً ما تكون غير  :طريقة التعليم التقليدية -4

 ).1998مرعي والحيلة، (مخططة، وبالتالي ال توجد خطوات محددة لتنفيذها 

بحيث يتم ) الخبرات التعليمية والمهارات(ق للمادة الدراسية هو تحليل دقي :التعليم المبرمج -5

تصميمها وفق خطوات ومراحل متسلسلة تقدم للمتعلم بما يحدث التفاعل والتجاوب بين 

 ).1996الدشتي، (المتعلم وبين الموقف التعليمي للحصول على االستجابات الصحيحة 

اعد المتعلمين على تحقيق األهداف هي نظام تعليمي ذو المحتوى، يس :الحقيبة التعليمية -6

التربوية ذاتياً، وفق قدراتهم، وحاجاتهم، واهتماماتهم، وهي عبارة عن مجموعة من 

التوجيهات واإلرشادات التي ينبغي السير بها خطوة بخطوة من أجل إتاحة الفرصة 

بوية للطالب لكي يختار ما يناسبه من النشاطات العديدة التي تؤدي إلى تحقيق أهداف تر

 ).1998جامل، (محددة تحديداً دقيقاً 

هو ذلك الشخص المعين رسمياً في وزارة التربية والتعليم وظيفة  :مدير المدرسة الثانوية -7

مدير مدرسة ثانوية، ليكون مسئوال مباشراً عن جوانب العمل الفني واإلداري في مدرسته 

مكانات لتحقيق هذا الهـدف  لتحقيق بيئة تعلم أفضل، والعمل على تهيئة كل الظروف واإل

 ).1994الروسان، (

هو النظام المعروف بـالتعليم فـي الفصـل، أي أن     :Class Methodالتعليم الجمعي  -8

الفصل الواحد يجتمع فيه عدد من التالميذ يتفاوتون فيما حصلوا عليه من العلم، وما كسبوا 

ستعدادات وفي المـزاج  من المهارة، وفي مقدار ما وهبه كل منهم من الذكاء والميول واال

وفي القدرة على التعبير، كما يتفاوتون في السن، والحالة الجسمية ودرجة تأثرها باألعمال 

  ).1974عبد العزيز وعبد المجيد، (المدرسية 
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  الفصل الثاني 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  الفصل اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة يتناول هذا

  :اإلطار النظري

يتطرق الباحث من خالل اإلطار النظري في هذا الفصل إلى بعض ما كتب عن تفريـد    

  .التعليم من حيث أهميته، وأهدافه، وطرقه المختلفة

فـي  بحيـث يـتم   " جعل التعلم على مقاس كل متعلم"يشير تفريد التعليم في جوهره إلى   

خطوات متدرجة معروفة ومألوفة عند المعلم ويمر بها كل متعلم ولكن بتوافق تـام مـع جهـده    

وإمكاناته واستعداداته ومن هنا تفاوتت سنوات التعليم والتحصـيل بتفـاوت القـدرات الفرديـة     

تدرج إن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً إذا كان على ال"للمتعلمين وبذلك يقول ابن خلدون 

شيئاً فشيئاً، وقليالً قليالً، يلقي عليه أوالً مسائل من كل باب من الفن هي أصـول ذلـك البـاب    

ويقرب له في شرحها على سبيل اإلجمال ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول مـا يـرد   

ـ "عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن أن ،واعتبر الغزالي ذلك من األمور الضرورية للمتعلم فنصحه ب

يجب على المتعلم أال يخوض فن مـن  "يتدرج في دراسة العلوم، فال يخوض بحرها دفعة واحدة 

،وتفريد التعليم يكسب المتعلم اتجاهـات  "فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي الترتيب ويبتدئ باألهم

رة زمنيـة  إيجابية نحو العملية التعليمية بشكل عام، عالوة على اعتبار المتعلم تعليم نفسه بعد فت

  ).1993نشوان، (لتحقيق االستمرارية في التربية والتعليم 

، أن أهداف تفريد التعليم تتلخص في أن تفريد التعليم يراعـي  )1981(ويرى مرعي *  

الفروق الفردية بين المتعلمين ويحولها من فروق في القدرات إلى فروق فـي الـزمن، ويـوفر    

يحتاجه من التعليم وباألسلوب الذي يراه مناسباًُ، وفـي   للمتعلم الحق وحرية االختيار في أخذ ما

الوقت المالئم لذلك، كما أنه يولد الدافعية وحب االستمرارية فـي الـتعلم لـدى الفـرد نتيجـة      

  )1998مرعي والحيلة، (االستقاللية في طريقة تفكيره وطريقة تعلمه وعمله، 
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ف إلى وضع أهـداف تعليميـة   ، أن تفريد التعليم يهد)1986(ويرى عبد الغني ألنوري  

واقعية تناسب كفايات وقدرات الفرد المتعلم، ويعالج الصعوبات التي تواجه الفرد فـي العمليـة   

التعليمية مما يساعد في المحافظة على مشاعر الشخص المتعلم، ويهدف إلى تحقيق تغذية راجعة 

  .بطريقة تناسبه بدالً من طريقة المحاولة والخطأ

، أنه بما أن كل متعلم يعد فريداً في ذاته مـن حيـث مهاراتـه    )1986(ويؤكد الخطيب   

ومهامه وأسلوب تعلمه، ودوافعه وسرعة تعلمه وانضباطيته ومقدرته علـى حـل المشـكالت،    

ودرجة قوته في الحفظ، ودرجة المشاركة لديه في التفاعل الصفي، كما أن المتعلم لديه جوانـب  

كان البد من تحقيق النمو المتكامل السوي وتوفير فرص قوة ونقاط ضعف في جوانب عدة ، لذا 

التعلم له، بحيث تتناسب هذه الفرص مع مقدرات هذا المتعلم ومع طرائق التعلم التـي تناسـبه،   

تفريـد  "من أجل هذا يتجه المربون اليـوم إلـى   . ومع سرعته في االستجابة وتعلم ما يخطط له

و الفرد وجعل الفرد المتعلم هو األساس فـي تنظيمـه   الذي يقوم أساساً على توجيهه نح" التعليم

وتنفيذه وتقويمه ومتابعته فكل تلميذ في غرفة الصف كيان فريـد، والتعلـيم المفـرد ضـرورة     

  .ديمقراطية لتأمين حق الفرد في التعلم إلى أقصى ما تستطيعه قدراته

عناصر رئيسية فـي   "تفريد التعليم والتعليم المستمر"، في كتابه )2004(وقد أورد محمد   

  :التربية المستمرة والتعليم الفردي، ومن أهمها

حيث أتيحت فرصة لكل مواطن لديه الرغبة في برامج التربية المستمرة مـن  : مجانية المعرفة 

االنضمام بالمؤسسات المعرفية للتربية المستمرة في سبيل تجنب كل الصعوبات والفوارق المادية 

  .إعاقة المعرفة للمواطنينالتي هي عامالً من عوامل 

حيث يجب تحديد األهداف المطلوب تقويمها كي يـتم ضـمان   : تحديد الهـدف وكذلك دعا إلى  

واستمرار برامج التربية المستمرة وأكد على أهمية مبدأ تكافؤ الفـرص وهـو مبـدأ أساسـي     

    .طلـوبين للحصول على الخدمات التي تقدمها مراكز التربية المستمرة بالقـدرة والمسـتوى الم  

أي تنفيذ ما يتم التدرب عليه في مراكز التربية المستمرة : الممارسة العمليةكما أشار إلى أهمية 

على واقع عملي وفعلي في الحياة، ودعا إلى تنمية المواهب والقـدرات وتطويرهـا حيـث إن    
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رات استعمال برامج التربية المستمرة سيحقق اكتشاف مواهب واكتشاف قدرات وطاقات ومهـا 

مطلوبة يتم تنميتها وإبرازها وتطويرها لتحقيق التغير المطلوب الستمرار المعرفة، ولـم يهمـل   

مبدأ التشجيع والمكافأة وإثارة الحماس فالعمل في مراكز التربية المستمرة يتطلب إثارة الحـوافز  

لبـرامج  والمكافأة وبث الحماس للمعلمين عند تأدية األعمال ومعرفة المهـارات الهادفـة فـي ا   

المطلوب تنفيذها، كما أن اتباع األساليب الديمقراطية والتربوية يضمن عرض المـواد وتـدرب   

المتعلمين في مراكز الفروق الفردية وأساليب التقويم واإلشراف وغير ذلك من البـرامج التـي   

غبـات  تحقق تنوع الحياة المعرفية في مراكز التعليم المستمر، وكذلك أكد على أهمية احترام الر

والميول واالتجاهات الذي يتطلب دراسة حالة الفرد في مراكـز التربيـة المسـتمرة واحتـرام     

الرغبات والميول واالتجاهات وتطويرها بشكل ال يؤدي إلى عزوف المتعلم عن برامج التعلـيم  

  .الفردي

،  أن أسلوب تفريد التعليم قد طور ليحتوي على أهداف تعليميـة  )2004(وأضاف محمد  

ة ووسائل بصرية ووسائل سمعية وتعليمية أخرى مطبوعـة كانـت أم مسـجلة صـوتياً     محدد

باإلضافة إلى بعض المساعدين في تقديم وعرض هذه الوسائل للطلبة الذين يعانون من صعوبات 

تعليمية حيث تم استخدام هذه النماذج التعليمية ومنها تفريد التعليم على شكل وحـدات تعليميـة   

بحيث تتناول كل واحدة أو مجموعة موضوعاً معينـاً مـن موضـوعات     (Modules)صغيرة 

محمـد،  (الدراسة، بحيث يكون كل نموذج مستقل وتتكامل فيه مكوناته التعليمية، وعليه يطلـق  

  :ظهور مسميات عديدة لهذه الوحدات التعليمية الصغيرة، مثل) 2004

  .Micro Courses / Minicoursesالمقررات الدراسية الصغيرة  - 

 .Instructional Packagesالرزم التعليمية  –الحقائب  - 

 .Learning Activity Packageحقائب نشاط التعليم  –رزم  - 

 .Individual Learning Packageحقائب التعليم الفردي  –رزم  - 

وقد انتشر استخدام النماذج التعليمية انتشاراً واسعاً في جميع المراحل التعليمية بالواليات 

مريكية وأصبح يشكل الركيزة األساسية لنظام التعليم الفـردي الـذي يطلـق عليـه     المتحدة األ
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Modular Instruction  مرعي، (وظهر ما يسمى ببنك النماذج في المجاالت الدراسية المختلفة

1981 .(  

إن من أهم ميزات برنامج تفريد التعليم أنه يعطي فرصة لكل متعلم أن يسـير وينجـز     

  .وفق سرعته الذاتية مع توفير التغذية الراجعةالمهام التعليمية 

وأهمية تفريد التعليم تكمن في كونه يرتكز على التعلم الذاتي، أي التعلم الذي يقـوم بـه     

المتعلم بنفسه، باإلضافة إلى كونه يراعي الفروق الفردية بين المتعلمين كما أنه يؤكد على إتقان 

وحدة تعليمية إلـى أخـرى قبـل أن يجتـاز المحكـات       التعلم، فال يستطيع المتعلم االنتقال من

من اإلتقان كحد أدنى، وكذلك فهـو يغيـر   % 80الموضوعة على الجزء السابق بما ال يقل عن 

دور المتعلم، فبدالً من أن يقوم المعلم بدور المحاضر، يصبح دوره مشرفاً على عمليـة الـتعلم   

أيضاً يستخدم الوسـائل التعليميـة المتعـددة     ومرشداً لها، أي يصبح منظماً لعملية التعلم، وهو

والمدعمة للمادة الدراسية، وينمي الخبرة والثقة بالنفس ويزيد من فرص النجاح لـدى المـتعلم   

لتفاعله مع المادة التعليمية، واشتراكه في اختيار طريقة تعلمه، وكذلك ال ينسب الفشل للمـتعلم،  

  ).1993الحيلة، (بل إلى الطريقة أو البرنامج 

  :طرق تفريد التعليم

تعددت طرق تفريد التعليم واختلفت في أساليبها فظهرت في صور مختلفة لكنها جميعـاً    

تسعى لتحقيق هدف واحد، وهو االستجابة لحاجات المتعلم من حيث كونه فرداً فريداً فـي ذاتـه   

متعلماً نشـطاً   وقدراته، وهي تقوم على التعزيز الفوري فتساعد على التعلم وتجعل من المتعلم،

  : باستمرار، ومن أهم تلك الطرق

   Programmed Instructionالتعليم المبرمج : أوالً

وهو طريقة من طرق التعلم الذاتي يقوم على تقسيم المادة إلى خطوات صغيرة يدرسـها  

المتعلم دراسة ذاتية ويحصل على تعزيز بعد كل خطوة لضمان تقدمه بنجاح ويتكـون التعلـيم   

المعلومات، والسؤال المطـروح، وهـو المثيـر، واإلجابـة     : من مستويات عدة أهمها المبرمج
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الصادرة عن المتعلم، وهو االستجابة، وال نغفل هنا عن ذكر مستوًى هاماً من مستويات التعلـيم  

المبرمج وهو التعزيز والذي يعطى بشكل فوري بعد حـدوث االسـتجابة وهـو كـذلك الحـل      

على عملية التغذية الراجعة للمعلومات أي الرجوع فوراً إلى اإلجابـة  الصحيح، ويستند التعزيز 

) 1990اللقـاني،  (الصحيحة لتعميم االستجابات، وتشجيع النجاح فيها تمهيداً لتعلم برنامج جديد 

إلى أن التعليم المبرمج هو محاولة للوصول إلى هدف أو أكثر عن طريق تحليل ) أللقاني(ويشير 

نها أن تول على هذا الهدف خطوة خطوة، ويجب أن ال ينتقل المعلـم مـن   الخبرات التي من شأ

إطار إلى إطار آخر إال إذا تأكد من إتقانه لإلطار السابق وذلك بالتعرف على صحة إجابته، وقد 

، للتعليم المبرمج عناصر ثالثة لكي يكون له قوة وترسيخاً من أبرزها تحديد )1975(أورد لبيب 

والمعلومات مقدماً، حيث تقسم المادة التعليمية إلى أجزاء مترابطة صغيرة، األهداف والمهارات 

ومرتبة ترتيباً منطقياً ونسبياً، بحيث يتدرج من البسـيط إلـى المركـب ومـن المعلـوم إلـى       

المجهول،وكذلك يعرض البرنامج المعلومات في خطوات صغيرة تعرف بالخطوات وتتطلب كل 

ا في مكان خاص، كما أنه يتطلب معرفة الطالب الفورية لنتائج خطوة من التلميذ استجابة يسجله

استجابته باالطالع على الجواب الصحيح بعد االنتهاء من االستجابة لكل خطوة أوالً بأول، وهذه 

المعرفة هي العامل المعزز أو المدعم لهذه االستجابة أي لعملية التعليم، إن هذا البرنامج يعتنـي  

التالميذ ويعتبر من الطرق التدريسية المعاصرة وهو يتحكم ويضبط السلوك بالفروق الفردية بين 

والتعليم المبرمج يراعي الفـروق  . الذاتي للتغذية الراجعة الناتجة عن ما يقوم به الفرد من نشاط

الفردية من حيث أنه يتم تصميم البرنامج على شكل يساعد المتعلم أن يسير فيه حسب قدراتـه،  

ينهي مادة البرنامج في وقت قصير مقارنة بالتلميذ المتوسط، وعنـدها يمكـن أن   فالتلميذ الجيد 

ينتقل إلى برنامج جديد، وهو أيضاً يوفر تكافؤ الفرص أمام جميع التالميذ، إذ أن هذه الطريقة ال 

تسمح لعدد محدود من التالميذ أن يسيطروا على أغلبية نشاطات الدرس بل يتيح فرصاً متساوية 

ميذ الجريء والتلميذ الخجول، حيث يتمكن كالهما من إبراز قدراته على أكمـل وجـه   أمام التل

  ).1993نشوان، (

ويعتمد التعليم المبرمج على أسس تجريبية تستهدف تحقيـق نظـام فعـال فـي تقـديم        

المعلومات والمفاهيم، حيث يتفاعل التلميذ مع البرنامج وفق مادة تعليمية مبرمجـة فـي كتـاب    
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ى فلم أو دالة تعليمية لضمان استيعابه عن طريق ما يقوم به مـن نشـاط إيجـابي    مبرمج أو عل

  ).2004محمد، (وبتسلسل البرنامج خطوة خطوة 

، أن لهذه الطريقة مبادئ عدة مـن أهمهـا االسـتجابة الفاعلـة،     )1993(ويذكر مرعي  

تعلمه من خالل إتمام  والمشاركة اإليجابية، والسرعة الذاتية للتعلم، وتحقيق الهدف للسلوك المراد

المهمة السابقة، وكذلك توفر عنصر اإلثارة وتحديد رغبة الطالب في العمل دون حرج أو تـوتر  

نفسي، ووضع أهداف سلوكية خاصة لكل برنامج معد يمكن المتعلم من تحقيـق األهـداف مـن    

  .تياً لتعلم ذاتيخالف توجيه جهوده لتعلمها، وبالتالي يصبح تقويم التلميذ لما تعلمه تقويماً ذا

يتضح مما تقدم أن طريقة التعليم المبرمج تعتمد في تنفيذها على الحـذر والدقـة فـي      

عرض محتوى المادة التعليمية في خطوات صغيرة متدرجة ومتسلسلة بشكل دقيـق، باسـتخدام   

ـ  رى التفريع أو التشعيب لتحقيق التقدم التدريجي خالل تتابع المحتوى التعليمي من خطوة إلى أخ

مع تقليل أخطاء المتعلم المحتملة وجعلها أقل ما يمكن خالل انتقاله عبر هـذه الخطـوات التـي    

  ).1988أحمد، (يضمنها التتابع التعليمي للمحتوى 

  Instructional Packagesالحقائب التعليمية : ثانياً

وترابطها،  تعد الحقائب التعليمية من أهم أشكال تفريد التعليم من حيث تكوينها وبساطتها  

فهي نظام تعليمي يشمل مجموعة من المواد المترابطة ذات أهداف متعددة ومحـددة ويسـتطيع   

المتعلم أن يتفاعل معها معتمداً على نفسه وحسب سرعته الخاصة وبتوجيه من المعلم أحياناً، أو 

مل صـمم  وهي نظام تعلمي تعليمي متكا). 1996اليافعي، (من الدليل الملحق بها أحياناً أخرى 

بطريقة منهجية منظمة تساعد المتعلمين على التعلم الفعال، بتزويدهم بإرشادات مفصلة، تقودهم 

في عملية التعلم، وتهيئة مواد تعلمية مناسبة تكون في شكل مواد مطبوعة، أو تقنيـات سـمعية   

تقان بصرية لمساعدة كل متعلم وفق سرعته وأسلوبه في التعلم، ليصل إلى مستوى مقبول من اإل

  ).1981مرعي، (

وقد تطورت الحقائب التعليمية كثيراً إلى أن أصبحت وسيلة من أساليب التعليم الفـردي،    

وهي نظام تعليمي ذو محتوى يساعد المتعلم على تحقيق أهداف تربوية فرديـة وفـق قدراتـه    



 18

مـن  وحاجاته وإمكانياته وهي خطوات موجهة وترشد المتعلم السير على أساس خطوة بخطوة، 

أجل إتاحة الفرصة للمتعلم لكي يختار ما يناسبه من النشاطات العديدة التي تؤدي إلـى تحقيـق   

  .(Hansen, 1975)أهداف تربوية محددة تحديداًَ دقيقاً 

منـذ عـام    Helen Park Hurst تتعود هذه الطريقة في القدم الى هيلين بارك هرس  

وسميت بعد ذلك بطريقة دالتن والتي قـدمت  ، حين قامت بتطبيق طريقتها في مدينة دالتن 1920

فيها مجموعة من الوسائل التعليمية التي تساعد التلميذ على تحقيق األهداف التربوية وتمكنه مـن  

  ).1984عبد اهللا، (استلهام المحتوى الدراسي المقرر وفق قدراته وسرعته الذاتية 

مج محكمة التنظيم تقترح برا: الحقائب التعليمية كاآلتي Smith ( 1969(يعرف سميث   

  .مجموعة من األنشطة والبدائل التي يكون من شأنها مساعدة المتعلم على تحقيق أهداف معينة

بأنها نظام تعليمي يشمل مجموعـة مـن المـواد     1998وكذلك عرفها مرعي والحيلة،   

نفسـه،   المترابطة ذات أهداف متعددة ومحددة، ويستطيع المتعلم أن يتفاعل معها معتمـداً علـى  

وحسب سرعته الخاصة، وبتوجيه من المعلم حيناً، أو من الدليل الملحق بها أحياناً أخـرى مـن   

  . أجل إتقان التعلم

  :كما أشارا إلى خصائص الحقائب التعليمية فأوردا أهمها

حيث أنها تشكل برنامجاً تعليمياً متكامالً وضع بموجب خطة مدروسة، وعملية منظمـة    

ة ما يريده ويرغب فيه من معارف، بدافعية كاملة، في جو محبب وبيئة تعليمية تتيح للمتعلم دراس

مشجعة، وهي أيضاً توافر التعلم من أجل اإلتقان، حيث أنه من أبرز سمات الـتعلم مـن أجـل    

اإلتقان مراعاة سرعة التالميذ كل حسب قدراته الخاصة، كما أنه يشترط إتقان الوحدة الدراسـية  

قبل انتقاله إلى وحدة تالية، وأن يكون هناك تسلسل في تعلم الوحدات % 95-80بمستوى ما بين 

  .التي يفترض وجودها بشكل مستقل، وذات أهداف سلوكية محددة

كما لم يغفال أهميتها في مراعاة سرعة المتعلم وبالتالي فإن عامل الزمن يصبح خاضـعاً    

يلحق بمن سبقوه، كما أنه سريع التعلم  لظروف كل متعلم، فالمتعلم، بطيء التعلم ليس ملزماً بأن
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ال يضطر لالنتظار حتى يلحق به غيره، كذلك فهي توفر عنصر تنوع أنماط التعليم فهي تتمتـع  

بطرق متعددة للتعليم، فهناك حالة المجموعات الكبيرة باستخدام األفـالم، وأجهـزة العـرض،    

مات ألعداد كبيرة من المتعلمـين لمـا   والمشاهدة، والمحاضرة التي تعد أكفأ أساليب تقديم المعلو

  .توفره من اقتصاد وجهد

وتعتبر الحقائب التعليمية من أهم المواد التعليمية فائدة في إثـراء المواقـف التربويـة      

  ).2004محمد، (بالمثيرات المتعددة خاصة بعد أن تطورت وتعددت أهدافها 

تقييمها وإنتاجها واستخدامها  ، في بحثه الحقائب التعليمية، كيفية)1992(وأضاف محمد   

أن الحقيبة التعليمية عبارة عن مجموعة من األجهزة واألدوات والمـواد والوسـائل   : وتوظيفها

التعليمية التي تخدم مجموعة من األنشطة المنهجية والالمنهجية، يتم حفظها بشكل آمن ومناسـب  

بشكل يمكـن الوصـول إلـى أي     داخل حقيبة سهلة الحمل والنقل ما أمكن، يتم تصنيفها بداخلها

  .قطعة بيسر وسهولة

كما أورد أيضاً أن الهدف من استخدام الحقيبة التعليمية يتمثل بتوفير وسيلة تعليميـة تخـدم   

المنهاج الدراسي، وتساهم في تطوير العملية التربوية، ويمكن توظيفها واالستفادة منهـا بيسـر   

منة في استخدامها، وان من مبررات استخدامها وسهولة، شريطة أن تكون سهلة الحمل والنقل وآ

  :ما يلي

  .تقليل الضغط على المختبر المدرسي والمكتبة المدرسية وغرفة التقنيات - 

سهولة الوصول إلى األجهزة واألدوات والمواد التعليمية التي تخدم عدد مـن األنشـطة    - 

التعليميـة   أن الحقائـب 1992وأضاف محمد ، ).كالضوء مثالً(المتماثلة في موضوعها 

  :مرت بعدة مراحل منها

   Discovery Boxesصناديق االكتشاف : المرحلة األولى

وهي عبارة عن صناديق تحتوي مواد تعليمية تخدم موضوعاً معيناً أو فكـرة تتمركـز     

  .جميع محتويات الصندوق حول محتوياتها
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   (Match Units)وحدات التقابل : المرحلة الثانية

يق تحتوي مواد تعليمية متنوعة االستخدامات ومتعددة األهـداف  وهي عبارة عن صناد  

الصور واألفالم المتحركة، األشرطة السمعية، واأللعـاب التربويـة المسـلية، والنمـاذج     : مثل

  .الخ... والمواد األولية

وتتميز الحقائب التعليمية بأسس تربوية يجب مراعاتها لتحقيق أعلى فاعلية وبأقل جهـد    

  :سومن هذه األس

من خالل تحديد األهداف، واختيار المادة التعليميـة وإعـداد   : استخدام األسلوب المنهجي - 

  .خطة رسم مسارات التقويم

ويشمل تنوع مجاالت الخبرة للمـتعلم كـالخبرات الحسـية، والخبـرات     : تنوع الخبرات - 

ا المجردة، وممارسات عملية، ويهدف ذلك إلى إشراك أكثر من حاسة واحدة في التعلم مم

 .يؤدي إلى تكامل الخبرة

يهدف إلى توفير أكثر من وسيلة تعليمية بهدف استخدام أنسـب الوسـائل   : تعدد الوسائل - 

 . لتحقيق كل هذه األهداف التعليمية الخاصة بموضوع الحقيبة

إن تحديد األهداف يسهل عملية اختيار وسائل التعليم المالئمـة  : تحقيق مبدأ التعليم الهادف - 

 .لمناسبة، كما ويحدد مستويات األداء المطلوبونوع المادة ا

إن وضوح األهداف يوضح للمتعلم طريقة التعامل مع المواد : اإليجابية والنشاط في التعلم - 

 .التعليمية، ويؤدي إلى التفاعل اإليجابي مع المعرفة والمعطيات المتاحة في مجال التعلم

ي حقيبة مناسبة بترتيب وتنظيم يسمح وهذا يتطلب حفظ المواد التعليمية ف: سهولة التداول - 

 .للمتعلم الحصول على المادة المطلوبة، وحفظها بعد االنتهاء من استخدامها

إن تعدد المواد التعليمية وتنوعها يجعل من السهولة اتبـاع أسـاليب   : تنوع أنماط التعليم - 

 :مختلفة ألسلوب الحقيبة التعليمية، ومن أنماط التعليم
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  .التعليم الفردي . أ

 .تدريس للمجاميع المتوسطال . ب

 .التدريس للمجاميع الكبيرة . ت

   Modular Instructionالمجمعات التعليمية : ثالثاً

إن الفلسفة الكامنة وراء المجمعات التعليمية مبنية على الحقيقة المتعارف عليها، وهي أن   

فما دام الطالـب  كل طالب فرد فريد في خلفيته وسرعته في التعلم، وعاداته وأساليبه التعليمية، 

كذلك، فالبد أن يعمل على تنمية نفسه، وتطويرها إلى الحد الذي تسمح به قدراتـه، ويحصـل،   

  :بالتالي، على تحقيق ذاته، ولقد أخذ المجمع التعليمي عدة تسميات في اللغة اإلنجليزية منها

Modularized Instruction, Modular Instruction, Modular Approach 

وهـو  " نظام يظهر على شكل برنامج يتكون من مواد تعليمية تعلمية"لتعليمي والمجمع ا

نظام يراعي الفروق الفردية بين الطالب المتعلمين، ويركز على المتعلم، وليس على المعلم، كما 

مرعـي والحيلـة،   (أنه يركز على األهداف ثم األنشطة التي تعد الوسيلة لتحقيق هذه األهـداف  

1998.(  

التعليمية تتصف بأنها تركز على األهداف، وتتيح لكل دارس، العمل وفـق   والمجمعات  

سرعته الخاصة به وتحتوي على األبدال التعليمية المختلفة وتكون قابلة للتطوير، كما تمتاز أيضاً 

  ).1996الحيلة، (بالتقويم النسبي 

  (Keller)نظام التعليم الشخصي أو خطة كيلر : رابعاً

ات تفريد التعليم، ويمكن وصفه بأنه تكنولوجيا إدارة التعلم، ومن أهم وهو أحد استراتيجي  

خصائصه اعتماده على تحمل بعض الطالب مسؤولية التعلم، وقيام بعضهم بالتعليم كموجهين أو 

فيقومون بتطبيق االختبارات وتصـحيح نتائجهـا وتعزيـز سـلوك     . مرشدين لزمالئهم الطالب

اف عن المسار الصحيح، وكشف ما قد يكون غامضـاً علـيهم   المتعلمين وتوجيههم لعدم االنحر
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أحمـد،  (وتقديم النصح والمشورة لهم في ضوء أخطاء التعلم لديهم ونتائج اختباراتهم المسـتمرة  

  .ويمكن وصف هذا النظام التعليمي، بأنه تكنولوجيا إدارة التعلم) 1988

ة ليس فقط أنها تعتمد فلسـفة  وتعد طريقة التعليم الفردي من الطرق التكنولوجية المميز  

اإلتقان، بحيث ال يستطيع المتعلم أن ينتقل من وحدة إلى أخرى قبل إتقان الوحدة التي سـبقتها،  

وترتكز هذه الطريقة على تزويد التالميذ بالمكافآت والتعزيزات التي يمكـن أن يتقبلهـا جميـع    

اهتمام شخصي، ورضى وقبول التالميذ، والتي يمكن أن تكون عبارة عن عالمات، وشهادات، و

  .اجتماعي، وتعاطف وسلوك مختلف عن اآلخرين

وقد وضع هذا النظام نظرية التعزيز في إطارها العملي، حتى تصـبح إطـاراً لمسـاق      

كامل، ويعمل المتعلمون هنا بصورة فردية حسب سرعتهم الخاصـة، ويسـتعملون الوسـائل،    

كتاب، أو برامج التعليم عن طريق الحاسوب، أو  فصل في: والمواد التعليمية المتنوعة، من ذلك

فيلم ثابت مصحوب بصوت، أو كتيب يحتوي على دروس تعليمية مبرمجة وغير ذلك، وعادة ما 

تكون هذه المواد التعليمية مرتبة بشكل متسلسل وعلى المتعلم أن يظهر إتقانه لكل وحـدة قبـل   

  .(Hienich, 1982)السماح له باالنتقال إلى الوحدة التي تليها 

إن الصفة المميزة لخطة كيلر في التعليم السرعة الذاتية، وإتقان التعلم حيـث أن نجـاح     

هذه الطريقة في التعليم، وعمودها الفقري هو انشغال المتعلم في المواد، والوحـدات التعليميـة   

تعليميـة،  الخاصة بالمساق وبذلك يتوجب على كل طالب أن يكون مساهماً، وفعاالً في العملية ال

بدالً من أن يكون سلبياً، مستقبالً فقط للمعلومات التي تنتقل إليه من المعلم المحاضر، فالطالـب  

الذي يدرس المادة التعليمية بطريقة كيلر عنصر مشارك، وفعال في جميع أنشطتها، وذلك إلتقان 

  ).1998مرعي والحيلة، (األهداف التعلمية المحددة 

  ):نمط روتكوف(طريق المواد التعليمية المكتوبة نمط التعليم عن : خامساً

وهو أحد أنماط التعليم الفردي، يركز فيه روتكوف على المتعلم نفسه في دراسته للمـادة    

  .التعليمية ذاتياً
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أما المحتوى فيختار بالدقة التي . ويتكون هذا النمط من محتوى، وطريقة عرض وشكل  

لتوجه الذي يتصل بالهدف التعليمي، وغاياتـه، وأهدافـه   يقدم فيها النص الحقائق والمعلومات وا

فهذا النمط يقوم على تقديم نصوص قصيرة ترتبط ). 1984الفرحان وبلقيس ومرعي، (الخاصة 

بأهداف محددة تتالءم مع حاجات المتعلمين، ويقوم الطالب بالتفاعل مـع النصـوص وتحليلهـا    

عقبها، إذ أن ما يتعلمه الطالب فعـالً هـو مـا    واإلجابة عن األسئلة ذات المستوى العالي التي ت

التفريـدي  ) روتكـوف (يكتسبه من خالل ما يقوم به من جهد ونشاط وبذلك يمكن القول أن نمط 

عبارة عن وضع أهداف، ثم صياغة نصوص قصيرة على درجة من البالغة، متبوعـاً بأسـئلة   

عزيزاً، ويعطى المجال لالنتقـال  تفكيرية يتفاعل الطالب من خاللها مع النص، ثم يقدم للطالب ت

إلى نص آخر وهكذا ،وهذه الطريقة تمتاز بأنها تقوم على توضـيح األهـداف قبـل الشـروع     

بالدراسة، وهذا األمر ييسر عملية تعلم الحقائق، ويتفق مع وجهات نظر التربويين الذين يـرون  

هم، كما أنها أيضاً تمتاز بتقـديم  أن التالميذ يتفاعلون بفاعلية أكبر إذا ما تأكدوا مما هو متوقع من

أسئلة قصيرة من المستوى العالي بعد النص وهذا يؤدي إلى تعلم إيجابي، ويزيـد مـن إبـداع    

  ).1993القاعود، (التالميذ وتحصيلهم 

  :لنموذجه مراحل أربعة هي) روتكوف(وقد وضع   

موضوعات، مرحلة تحديد الهدف المطلوب تعلمه ويتضمن تحديد ما يحتاجه المتعلم من  -1

  .وتحديد التعلم القبلي عند المتعلم ثم وضع احتياجاته للتعلم الهادف

مرحلة توفر البيئة التعليمية وتوفير النصوص حسب احتياجات المتعلمين، على أن يكون  -2

 .محتوى البرنامج مالئم الحتياجاتهم على ضوء التعلم القبلي لهم عند بدء البرنامج

يقوم المعلم بتعزيز الموضوع أو الـنص بأسـئلة، أو   مرحلة اإلشراف والتعزيز حيث  -3

تدريبات إضافية لكي تكون المادة المكتوبة قادرة على استثارة التالميذ وشـد انتبـاههم   

وذلك من خالل توفير الوسائل التعليمية التي تسهل التفاعل للتلميذ مع المادة التعليميـة،  

م التعليم المبرمج ونظـام التعلـيم   وبدون إضافة عوامل تدريب باهظة التكاليف مثل نظا

بالكمبيوتر، وقد انتشرت هذه الخطة انتشاراً واسعاً في الواليات المتحدة األمريكية منـذ  
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أن قدمت في جامعة برازيليا الجديدة، وأصبحت من أبرز مالمح تفريـد التعلـيم فـي    

 .(Robin, 1993)المستويات الجامعية 

  (CAI)وب نظام التعليم بمساعدة الحاس: سادساً

نعني بالتعليم بمساعدة الحاسوب أن الحاسوب يمكنه تقديم دروس تعليمية منفـردة إلـى     

والبرامج التعليمية التي يقـدمها  ) منفردين(الطلبة مباشرة، وهنا يحدث التفاعل بين هؤالء الطلبة 

ج معدة ويمتاز هذا النوع من التعليم باحتواء مجاالت عدة ضمن برام) 1994المالك، (الحاسوب 

). 1991القـاعود،  (للتعليم الفردي بالرغم من ارتفاع تكاليف إعداد مثل هذه البرامج في التعليم 

ويمكن من خالل التعليم بمساعدة الحاسوب تقديم المعلومات وتخزينها، مما يتيح الفـرص أمـام   

الحيلـة،  (المتعلم ألن يكتشف بنفسه حلول مسألة من المسائل، أو التوصل لنتيجة مـن النتـائج   

1993.(  

ولقد انتشر الحاسوب في كثير من المدارس والجامعات والمعاهـد والمراكـز المهنيـة      

والتعليمية األخرى كونه يعمل كمساعد للمعلم، وكآلة حاسـبة، وكـذلك فـي تحليـل البيانـات      

اإلحصائية يقدم الحاسوب برامج مختلفة ومتنوعة للطالب ولألفراد وللجامعات وحسب الحاجـة  

  :رامج المعدة سلفاً، ومن تلك البرامجوالب

وهي برامج يتم تصميمها تبعاً لقدرات المتعلمين، بحيث تـتالءم  : برامج تعليمية خاصة -1

مع احتياجات المتعلمين الفردية وقدراتهم، ويقوم البرنامج التعليمي بتقديم المعلومات في 

ـ    ك يقـوم  وحدات صغيرة، ويتبع كل وحدة سؤال خاص عن تلك الوحـدة، وبعـد ذل

الحاسوب بتحليل استجابة المتعلم، ويوازنها باإلجابة التي قد وضعها مؤلـف البرنـامج   

التعليمي في داخل الحاسوب، وعلى ضوء هذا فإن فإن تغذية راجعـة تعطـى للمـتعلم    

 ).2004محمد، (

برامج التجريب والتدريب والممارسة ويفترض هذا النوع مـن البـرامج التعليميـة أن     -2

القاعدة، أو الطريقة، قد تم تعليمها للمتعلم وأن هذا البرنامج التعليمي، يقـدم   المفهوم، أو

للمتعلم سلسلة من األمثلة من أجل زيادة براعته في استعمال تلك المهارة، والمفتاح هنـا  

 ).1994المالك، (هو التعزيز المستمر لكل إجابة صحيحة 
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تكون فاعلة وهادفة إضافة إلى كونها ويمكن توجيه هذه البرامج ل: برامج اللعب والترفيه -3

تساعد الشباب في الترفيه عن أنفسهم ويتعلمون آليات الحاسوب ومفاتيحه وأساسـياته،  

وتعد البرامج التعليمية التي هي على شكل ألعاب ذات دافعية قوية، وخاصة التـدريبات  

مجال التـدريب  التي تحتاج إلى اإلعادة في تعلمها، ويمكن تطبيق األلعاب التعليمية في 

اإلداري حيث يشكل المشاركون فرقاً إدارية يقومون بإبداء اآلراء فيما يتعلق بالتعـاون،  

 ,Hienich)والفريق الفائز هو الذي يحصل على أعلى الدرجات المتعلقة بفوائد التعاون 

et.al., 1989). 

ضـع  وهي التصميمات التي يتعامل معها المتعلم مـن خـالل و  : برامج حل المشكالت -4

 .المشكلة ثم وضع البرنامج لها ويقوم الحاسوب بإعطاء االحتماالت لها

ويتم ذلك من خالل الحاسوب والبرنامج التعليمي والمعلم والمتعلم حيث : برامج المحاكاة -5

يمكن أن يحاكي البرنامج أي موقف مشابه في الحياة اليومية وحسبما يواجهه في الحياة 

يه وهذا يساعده على تجنـب أخطـار الموقـف الحقيقـي     الحقيقة، ثم يقوم بالتدريب عل

 .والخسارة المالية في حالة العمليات المالية اإلدارية المعقدة على أرض الواقع

وتتناول برامج المحاكاة موضوعات تتعلق بمشكالت إدارية تجارية وتجارب مخبريـة فـي   

ئل رياضية مع مالحظة التأثير العلوم الطبيعية، وفي حاالت أخرى فإن المتعلم يقوم بمعالجة مسا

  ).1998مرعي والحيلة، (الناتج عن تغيير بعض المتغيرات 

  :مزايا الحاسوب التعليمي

يساعد على التعلم حسب سرعة المتعلم ويوفر تعلماً جيداً للتالميذ بغض النظر عن توفر  -1

  .المعلم أو عدم توفره وفي أي وقت يشاؤون، وفي أي موقع

ن يستغرقه التلميذ في عملية التعلم هو أقل في هذه الطريقة منـه  إن الوقت الذي يمكن أ -2

في الطرق التقليدية، كما أنه يصلح لتعليم المهارات الصحيحة التي تتطلب وقتاً كبيـراً،  

 .وبهذا يوفر الوقت
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يقوم الحاسوب التعليمي بجميع األعمال الروتينية، ولذلك يوفر الوقت للمعلـم ليعطـي    -3

 .لميناهتمامات أكبر للمتع

 .يمكن التالميذ الضعاف من تصحيح أخطائهم دون الشعور بالخجل من زمالئهم -4

  :عيوب الحاسوب التعليمي

  :على الرغم من مزايا الحاسوب التعليمي إال أن له بعض العيوب نورد منها ما يلي  

  .مكلف وصيانته تحتاج إلى خبير عند وجود نقص في البرامج -1

سوب مشكلة وخاصة إذا ما تعرضت هذه األجهـزة  قد تصبح عملية صيانة أجهزة الحا -2

 .لالستعمال الدائم

إن البرامج التعليمية التي قدم تم تصميمها لكي تستعمل مع نـوع مـا مـن األجهـزة      -3

 .الحاسوبية، ال يمكن استعمالها مع أجهزة حاسوبية من أنواع أخرى

فمثالًَ درس تعليمي  إن عملية تصميم البرامج التعليمية المحوسبة ليست بالعملية السهلة، -4

 .مدته نصف ساعة يحتاج إلى أكثر من خمسين ساعة عمل

  ) التعليم الدقيق(طريقة التعليم القائم على وحدات دقيقة : سابعاً

وتتميز هذه الطريقة بأنها تستخدم خرائط السلوك المعياري أو النمطي لتسجيل ما يطـرأ    

بموازنته بما كان عليه منذ بدء التعليم، وذلك على سلوك المتعلم من تعديل وعلى أدائه من نمو، 

  .عند عدة نقاط أو مراحل، وبشكل تدريجي

ويتميز نظام التعليم الدقيق بتقويم أداء المتعلم، بموازنة عدة مستويات أداء له خالل فترة   

زمنية محددة، بحيث يمكن مالحظة مدى النمو، أو التقدم في أدائه، والمعيار هنا هـو موازنـة   

  .(Johnston and Penny, 1971)اء الحالي، بمستوى األداء السابق للمتعلم األد
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  Continuous Progress Curriculaمناهج التقدم المستمر : ثامناً

ينظم منهج التقدم المستمر بحيث يتقدم التالميذ خالله كل حسب سـرعته للـتعلم بينمـا      

لم المستقل، ويتكون هـذا النـوع مـن    يتمكن في الوقت نفسه من مهارات الدراسة الالزمة للتع

وتوفر هـذه البـدائل   . المنهج من وحدات تدريس ذاتي متميزة أو موديوالت تحدد بدائل للمتعلم

طرقاً متباينة لعدد من المتعلمين لدراسة نفس الموضوع وعلى هذا يستطيع كل تلميذ أن يركـز  

  ).1978عريان، ال(على األنشطة التعليمية األكثر مناسبة ألسلوبه التعليمي 

  طريقة التعلم القائم على تعزيز االحتماالت المتوقعة وإدارتها : تاسعاً
Contingency Management and Contracting (CM) 

تقوم هذه الطريقة على استخدام مبادئ بريمان التي تقوم على تحديـد أنسـب وسـائل      

األساليب التعزيزية بدقـة كتتابعـات    التعزيز حينما يتم التعلم في بيئة تعلم طبيعية، وتنظيم هذه

ويكـون تحديـد التتابعـات    . محددة من أجل تحقيق األداء بالصورة أو المستوى المرغوب فيه

  ).1988أحمد، (لمحتوى التعلم مسئولية مشتركة أيضاً بين المعلم والمتعلم 

  :أهداف تفريد التعليم

وهو يهـدف إلـى تزويـد المـتعلم     إن تفريد التعليم يعد جزءاً من النظام التربوي العام   

مهارات جديدة كي يصل إلى أسمى ما يمكن أن تصل إليه طاقاته، وذلك بتنمية قدرات المـتعلم  

الذاتية تنمية صحيحة، وذلك عن طريق األنشطة ليحافظ على دافعيته، وبذلك يكون قادراً ذاتيـاً  

ل التعلم، ويحقق األهـداف  على أن يهتدي إلى الصواب ويتحمل المسؤولية المسندة إليه من خال

  ).1997خلف، (المنشودة ضمن البنية التعليمية المنظمة 

ويهدف التعليم الفردي إلى االرتقاء في العالقة بين المعلم والمتعلم لتكون عالقـة قائمـة     

على احترام شخصية المتعلم، كما يهدف إلى توسيع مجال االستفادة من مصادر التعلم، حيث أن 

  .دمها بنفسه، ومتى اضطر إلى ذلك وفق ما يراه مناسباًالمتعلم يستخ
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ويكسب تفريد التعليم المتعلم اتجاهات إيجابية نحو العملية التعليمية بشكل عـام عـالوة،     

نشـوان،  (على اعتبار المتعلم يتولى تعليم نفسه بعد فترة لتحقيق االستمرارية في التربية والتعليم 

1993.(  

تفريد التعليم يهدف إلى إكساب المتعلم اتجاهـات جديـدة    ، أن)1986(ويرى الخطيب   

تجعله متعلماً طوال حياته، ويساعد أيضاً في القضاء على مشاكل العملية التعليمية ومـن ذلـك   

ظاهرة التسرب المدرسي، وهو بالتالي يتناقض مع ظاهرة التعلم القسري أو اإلجباري، ويكسب 

على التكيف مع الحياة وذلك بتحقيق ذاتـه وتكوينهـا، ألن   المتعلم مهارات إيجابية تجعله قادراً 

الطالب المنحرفين والمتسربين لم يحصلوا على قدر كاف ومناسب من المهارات التي تسـاعدهم  

  .على تكوين ذواتهم

فقد أوردا لتفريد التعليم مجموعـة   1998أما مرعي والحيلة في كتابهما تفريد التعليم ،   

الحقيقة مجموعة األسباب، أو المسوغات، أو الحاجـات، أو الـدوافع   من األهداف التي هي في 

أن تفريد التعليم يهدف إلى مراعاة الفروق الفردية بـين    :الكامنة وراء ظهور تفريد التعليم ومنها

المتعلمين من جميع الجوانب وتحويلها من فروق في القدرات إلى فروق في الزمن، كمـا أنـه   

م لكل فرد من أفراد المجتمع بغض النظر عن جنسه، وعرقه، ولونه، يهدف إلى توافر حق التعلي

ودينه، بما يتناسب وحاجات ذلك الفرد وقدراته، وكذلك فإن تفريد التعليم يسـعى إلـى مسـايرة    

االنفجار المعرفي، واالستفادة من التقدم التكنولوجي في إيصال المعرفة الجديدة لكل فرد، ويتفق 

لتكنولوجية، ألن هذه التطورات بدأت تغزو حياة الفرد والمجتمع، كمـا  مع التطورات العلمية وا

أنها دخلت المجال التربوي، األمر الذي يحتم توظيف التكنولوجيا من خالل برامج تفريد التعليم، 

وكذلك يهدف تفريد التعليم إلى حل مشكلة تزايد أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة، وتدني مستوى 

مي لدى الطلبة، ويعالج مشكلة نقص المعلمين، وتطوير عملية التعليم والـتعلم،  التحصيل األكادي

  .وإيصال المعرفة الجديدة إلى كل فرد، بالطريقة التي تتناسب وقدراته واحتياجاته
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 الدراسات السابقة

  الدراسات العربية: أوال

  )2001(دراسة هيدموس، 

بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف  هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر طريقة التعليم

العاشر األساسي في الفيزياء، مقارنة مع الطريقة التقليدية، باإلضافة إلى معرفـة التغيـر فـي    

طالباً وطالبة من طلبة الصف ) 144(وتكونت عينة الدراسة من . اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب

طالبـاً مـن   ) 70(ية للبنـات و  طالباً من مدرسة الصالحية الثانو) 74(العاشر األساسي، منهم 

مدرسة ظافر المصري للبنين في محافظة نابلس، وقد وزع الطلبة إلى مجمـوعتين، إحـداهما   

طالبـاً  ) 32(طالبة و ) 37(طالباً، واألخرى ضابطه تضم ) 38(طالبة و ) 37(تجريبية وتضم 

ستخدم اختبـار  حيث يدرس الذكور واإلناث في شعب منفصلة، واستخدم الباحث امتحان قبلي وا

  .، للمجموعات المتكافئة)ت(

وأعد الباحث برنامج تعليمي محوسب في الفيزياء في موضـوع التيـارات الكهربائيـة    

حصـة  ) 14(الثابتة، وطبق على أفراد المجموعة التجريبية من الجنسين مدة شهرين، بمعـدل  

وضوع فـي نفـس   صفية بواقع حصتين في األسبوع، بينما درست المجموعة الضابطة نفس الم

  .المدة بالطريقة التقليدية

  -:وحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، في متوسطات تحصيل الطلبة في الفيزياء تعـزى   - 

  .إلى استخدام الحاسوب في التدريس والى الجنس والى التفاعل بينهما

ـ  - د فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى إلـى      كما أظهرت هذه الدراسة أنه ال توج

استخدامالحاسوب في التعليم، ولم تظهر فروق تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين الجنس 

  .التدريس وطريقة
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية، في متوسطات اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب   - 

  بينهم؟الستخدام الحاسوب في التدريس وإلى الجنس وإلى التفاعل  تعود

 وكذلك تبين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى استخدام الحاسوب في -

  .التعليم، على مقياس االتجاه

  .وأظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس ولصالح الذكور

  .ولم تظهر فروق تعزى إلى تفاعل الجنس وطريقة التدريس بالحاسوب

إجراء دراسات حول استخدام الحاسوب في التعليم واتجاهات الطلبة وقد أوصى الباحث ب

  .نحو المادة التعليمية المبرمجة بوساطة الحاسوب

  )1999(دراسة جبيلي 

اثر استخدام الحاسوب التعليمي على التحصيل المباشـر  "هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

ون مجتمع الدراسة من جميـع  ، تك"والمؤجل عند طلبة الصف الخامس األساسي في الرياضيات

حيث  98/1999طلبة الصف الخامس األساسي في المدرسة النموذجية في األردن للعام الدراسي

طالباً وطالبة تم تقسيمهم إلـى   65طالباً وطالبة، وتكونت عينة الدراسة من ) 150(بلغ عددهم 

طالبـاً  ) 34(هـا  مجموعتين تجريبيتين درست باستخدام الحاسوب كطريقة تدريس، عدد أفراد

طالبة، واألخرى درست باستخدام طريقة التـدريس الصـفي   ) 18(طالباً و ) 16(وطالبة، منهم 

وتم اعتمـاد  . طالبة) 11(طالباً و ) 20(طالباً وطالبة منهم ) 31(االعتيادي، وكان عدد إفرادها 

 97/1998سابق معدالت الطلبة في الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات للعام الدراسي ال

للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة، ثم طبق االختبـار المباشـر علـى    

  مجموعتي الدراسة بعد االنتهاء مباشرة من دراسة مفاهيم جمع وطرح الكسور 

الواردة في الوحدة الرابعة من كتاب الرياضيات، بهدف التعرف على اثـر الحاسـوب   

طلبة المباشر، وبعد مرور أسبوعين على انتهاء تطبيق االختبار المباشر التعليمي على تحصيل ال

ومن اجل التعرف على فعالية الحاسوب التعليمي كطريقة تدريس في احتفـاظ الطلبـة بـبعض    

  .مفاهيم جمع وطرح الكسور أجري للطلبة االختبار المؤجل وهو االختبار المباشر ذاته
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ئج االختبار المباشر واالختبـار المؤجـل وجـود    وقد أظهرت التحليالت اإلحصائية لنتا

فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح الحاسـوب التعليمـي كطريقـة    

تدريس، بينما لم يكن فروق ذات داللة إحصائية يعزى إلى الجـنس أو التفاعـل بـين طريقـة     

 .تدريس لكال الجنسين التدريس والجنس، مما يدل على فعالية الحاسوب التعليمي كطريقة

  )1998(دراسة الشيدي، 

تم إجراء الدراسة في سلطنة عمان وكان الغرض منهـا الكشـف عـن مـدى فعاليـة      

إستراتيجية التدريس بالحقائب التعليمية كنمط من أنماط تفريد التعليم، في تحصيل طالب الصف 

الثة لمعدالتهم التراكمية األول الثانوي بسلطنة عمان، بشقيه الفوري والمؤجل حسب مستويات ث

بمادة الجغرافية ومقارنتها بالطريقة المعتادة، وأجريت الدراسة على عينة من طـالب الصـف   

طالباً موزعاً على المدارس الثانوية ) 104(األول الثانوي بمنطقة الباطنية التعليمية، بلغ حجمها 

طالباً في شعبتين ) 52(م في أربع شعب دراسية، حيث درس طالب المجموعة التجريبية وعدده

دراسيتين مختلفتين بطريقة الحقيبة التعليمية التي أعدها الباحث، فيما درس طـالب المجموعـة   

طالباً في شعبتين ومدرستين مختلفتين بالطريقة المعتـادة، وتـم   ) 52(الضابطة والبالغ عددهم 

تبار تحصيلي بعدي تـم  تطبيق اختبار تحصيلي قبلي لتحديد مدى تكافؤ مجموعتي الدراسة، واخ

تطبيقه بعد االنتهاء من التجربة مباشرة، لقياس التحصيل الفوري لدى طالب العينة، ثم تطبيـق  

  .االختبار بعد مرور أربعة أسابيع من انتهاء التجربة لقياس التحصيل المؤجل

  :الدراسة النتائج التالية تهذا وقد أظهر

عالمات طالب المجموعتين التجريبيـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  - 

والضابطة في التحصيل الفوري يعزى لطريقة التدريس، ولصـالح طريقـة التـدريس    

  .بالحقائب التعليمية

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات عالمات طالب المجمـوعتين التجريبيـة    - 

ـ    دريس والضابطة في التحصيل المؤجل يعزى لطريقة التدريس ولصـالح طريقـة الت

 .بالحقائب التعليمية



 32

أيضاً يوجد فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطات عالمات طالب المجموعة التجريبية  - 

والضابطة في التحصيل المؤجل يعزى للمعدالت التراكمية ولصالح الطالب ذوي المعدل 

المرتفع أوالً، ويليهم الطالب ذوي المعدل التراكمي المتوسط وعدم وجود أثر للتفاعـل  

  .ين طريقة التدريس والمعدالت التراكمية في التحصيل المؤجلب

  )1997(دراسة عبد القادر، 

اثر تنظيم التعليم من خـالل النصـوص فـي تحصـيل     "هدفت هذه الدراسة إلى معرفة

واتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مبحث التاريخ مقارنة بالطريقـة االعتياديـة فـي    

  .األردن

اسة على أربع شعب ذكور وأربع شعب إناث تم تقسـيمهم عشـوائياً   واشتملت عينة الدر

طالباً وطالبة، ومجموعـة ضـابطة   ) 115(مجموعة تجريبية وعدد أفرادها  -:إلى مجموعتين

طالباً وطالبة، وأعد اختباراً تحصيلياً من نوع االختيار مـن متعـدد تـم    ) 109(وعدد أفرادها 

والضابطة قبل البدء بدراسة الوحدة، ثم أعيد تطبيـق   تطبيقه على مجموعتي الدراسة التجريبية

االختبار ذاته على مجموعتي الدراسة بعد االنتهاء من تدريس الوحدة، تبنـت الباحثـة مقياسـاً    

لالتجاهات لقياس اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مبحث التاريخ وتم تطبيقه علـى  

ثم أعيد تطبيق المقياس ذاتـه علـى مجمـوعتي    مجموعتي الدراسة قبل البدء بدراسة الوحدة، 

أظهرت نتائج الدراسة أن طريقة تنظيم التعلـيم مـن   . الدراسة بعد االنتهاء من تدريس الوحدة

خالل النصوص كان لها أثر أكبر على تحصيل طلبة الصف العاشر األساسـي مـن الطريقـة    

ينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات انحرافاً معيارياً، كذلك ب) 0.45(االعتيادية وبلغ حجم األثر 

داللة إحصائية بين متوسطي عالمات الذكور واإلناث على االختبار ألتحصيلي لصالح اإلنـاث،  

وبينت النتائج أن طريقة التعليم بالنصوص كان لها أثر إيجابي أكبر من الطريقة االعتيادية على 

بينت الدراسة أيضاً وجـود فـروق   اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي نحو مادة التاريخ، و

  .ذات داللة إحصائية في اتجاهات كل من الذكور واإلناث ولصالح اإلناث
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  )1993(دراسة سرحان، 

اتجاهات معلمي المواد العلمية في المرحلة الثانوية نحـو  "هدفت هذه الدراسة إلى معرفة

  ".رىتكنولوجيا التعليم في مديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الكب

وقد تكونت عينة الدراسة من معلمي المواد العلمية في المرحلة الثانوية في منطقـة عمـان   

من مجتمع الدراسة فـي  %) 78.2(معلمة بنسبة ) 135(معلماً، ) 112(الكبرى االولى، وعددهم

فقرة لقياس اتجاهات المعلمين ) 50(وقد طور الباحث اداة تكونت من. 92/1993العام الدراسي 

لالجابة عن ) z-test(ولالجابة عن اسئلة الدراسة، فقد تم استخدام اختبار ز. قنيات التعليمنحو ت

  :السؤالين االول والثاني وهم

ما اتجاهات معلمي المواد العلمية في المرحلة الثانوية نحو تقنيات التعليم فـي مديريـة      -

  التربية والتعليم لمنطقة عمان الكبرى االولى؟

  ؟)α=05.0(عند مستوى داللة احصائية%) 60(اهاهاتهم عن نقطة حياد االتجوهل تختلف اتج  

  في اتجاهـات معلمـي    )α=05.0(هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة   -

   المواد العلمية في المرحلة الثانوية نحو تقنيات التعليم، يمكن ان يعزى الى الجنس؟  

  لالجابة عـن  ) one-way Analysis of variance(ما استخدم تحليل التباين االحاديك

   :سؤالي الدراسة الثالث والرابع وهم  

  في اتجاهات معلمـي  )α=05.0(هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة   -

كـن ان يعـزى الـى المؤهـل     المواد العلمية في المرحلة الثانوية نحو تقنيات التعليم يم

  العلمي؟

  في اتجاهات معلمـي   )α=05.0(هل يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة   -

  المواد العلمية في المرحلة الثانوية نحو تقنيات التعليم يمكن ان يعزى الى سنوات الخبرة   

  التدريسية؟  
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  :يةوقد كشفت هذه الدراسة عن النتائج التال

  تبين أن مستوى اتجاه معلمي المواد العلمية في المرحلة الثانوية نحـو تقنيـات التعلـيم      -

  .بفرق ذي داللة احصائية%) 60(ايجابي ومرتفع، ويزيد عن نقطة الحياد لالتجاه   

  لم يوجد فرق ذو داللة احصائية بين اتجاهات معلمي المواد العلمية نحو تقنيات التعلـيم    -

  .يعزى للجنس  

  ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين اتجاهات معلمي المواد العلمية نحو تقنيات التعلـيم     -

  .يعزى للمؤهل العلمي    

  ال يوجد فرق ذو داللة احصائية بين اتجاهات معلمي المواد العلمية نحو تقنيات التعلـيم    -

  .يعزى لسنوات الخبرة التدريسية  

  )1993(دراسة القاعود، 

التفريدية القائمة على التعلم من خـالل  ) روتكوف(ة إلى معرفة أثر طريقة سعت الدراس

المواد المكتوبة في تحصيل طلبة الصف السادس في مبحث التربيـة االجتماعيـة فـي األردن،    

اختيرت عينة الدراسة عشوائياً وقسمت إلى أربع مجموعات، اثنتان منها تجريبية تعلمت بطريقة 

ومثلهما ضابطة تعلمت نفس الوحدة بالطريقة العادية وقـد  ) جيبوتيوحدة الصومال و(روتكوف 

دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعات تعـزى للجـنس وطريقـة    

التدريسية، وقد أوصت الدراسة بضرورة التنويع في أساليب التدريس مع التركيـز  )  روتكوف(

  .على استخدام طريقة روتكوف التفريدية

  )1993(اسة الحيلة، در

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة اثر نظام التعليم الشخصي بالمقارنة مع أسـلوب التعلـيم   

المعتاد في رفع مستوى التحصيل المباشر والمؤجل لطالب الصف العاشر في مادة الجغرافيـا،  

س وتكون المجتمع اإلحصائي لهذه الدراسة من جميع طالب الصف العاشر الذكور فـي المـدار  

طالبـاً وتكونـت عينـة    ) 1123(منطقة إربد وعددهم / األساسية التابعة لوكالة الغوث الدولية 
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طالباً اختيروا كعينة متوافرة من طالب الصف العاشر وهم موزعـون علـى   ) 92(الدراسة من 

طالباً واألخـرى المجموعـة الضـابطة     46شعبتين إحداهما مثلت المجموعة التجريبية وعددها 

، طالباً وقد خضع طالب مجموعتي الدراسة قبل تطبيق البحث الختبـار تحصـيلي   46وعددها 

موحد من إعداد الباحث وذلك لقياس ما لدى الطالب من معارف وخبرات سابقة في موضـوع  

الدراسة، والتأكد من تكافؤ مستوى الطالب القبلي، وتبين بعد تطبيق هذا االختبار عـدم وجـود   

الطلبة في المجموعتين على االختبار القبلي، وبعد االنتهاء من تطبيق فروق ذات داللة بين نتائج 

البحث طبق االختبار نفسه مرتين، األولى بعد إتمام تعلمهم للمادة التعليمية مباشرة وذلك لقيـاس  

تحصيلهم المباشر والثانية بعد أربعة أسابيع من تطبيق االختبار المباشر وذلك لقياس تحصيلهم ثم 

طالب مجموعتي الدراسة على كل االختبارات، وكذلك تم حساب حجـم األثـر    حسبت إجابات

لنظام التعليم الشخصي على تحصيل الطالب لمعرفة حجم الفروق بوحدات االنحراف المعياري، 

وقد أظهرت النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات الطالب الـذين درسـوا   

نظام التعليم الشخصي والذين درسوه بأسلوب التعليم المعتاد على حسب " األقاليم المناخية"فصل 

كل من اختبار التحصيل الكلي واالختبارات الفرعية في مستويات المعرفة واالستيعاب والتطبيق 

وما فوق التطبيق، وكانت هذه الفروق لصالح طالب المجموعة التجريبية سـواء أكـان قيـاس    

رت نتائج تحليل األثر أن نظام التعليم الشخصي استطاع جعل التحصيل مباشراً أو مؤجالً، وأظه

– 0.81(أداء المجموعة التجريبية يزيد عن وسط أداء المجموعة الضابطة بمقدار يتراوح بـين  

انحرافاً معيارياً على االختبار الكلي المؤجل واالختبارات الفرعية، كما أظهـرت نتـائج   ) 0.75

ائية لصالح المجموعة التجريبية في مقـدار الفقـدان فـي    الدراسة وجود فروق ذات داللة إحص

التحصيل حيث كان مقدار الفقدان في التحصيل لديهم قليالً مقارنة بطالب المجموعة الضـابطة  

  .وفي جميع المستويات خاصة مستويات مهارات التفكير العليا

  )1985(دراسة الناشف، 

ج الخطـي المطـور، والمتفـرع    اثر كل من التعليم المبـرم "سعت الدراسة إلى معرفة

المطور، واثر التعليم العادي في تحصيل طالبات السنة الثانية تخصـص العلـوم، فـي كليـات     

  ".المجتمع في مادة األحياء في األردن
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)وقد أظهرت النتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية  )05.0=α  بين متوسطات

بالطريقة العادية، وبين اللواتي درسناها " النباتات الزهرية"وحدة عالمات الطالبات اللواتي درسن 

على االختبـار ألتحصـيلي   ) الخطي المطور، والمتفرع المطور(بطريقة التعليم المبرمج بنوعية 

الكلي، وكانت هذه الفروق لصالح مجموعة التعليم العادي، ولم تظهر النتائج أيـة فـروق ذات   

)داللة إحصائية  )05.0=α      بين متوسطات عالمات الطالبـات اللـواتي درسـن بالطريقـة

المبرمجة الخطية المطورة، واللواتي درسناها بالطريقة المبرمجة المتفرعة المطورة، وقد عزت 

هذه النتائج إلى عدم ألفة الطالبات للبرامج الخطية المطورة والبرامج التي قد يتـوافر وتعزيـز   

  .ة إلى التكرار الذي قد تستخدمه المعلمة فيكون أكبر األثر في التحصيلالمعلمة لهن، باإلضاف

 )1983(دراسة طواها، 

هدفت الدراسة إلى تصميم حقيبة تعليمية جغرافية ومعرفة أثر طريقتي الحقائب التعليمية 

واإللقاء في التدريس في تحصيل طالب الصف األول الثانوي األكاديمي فـي الجغرافيـا فـي    

طالباً، وقسمت العينـة إلـى مجمـوعتين، مجموعـة     ) 69(تكونت عينة الدراسة من األردن، و

طالباً تم تعليمهم بطريقة الحقائب التعليمية، أما المجموعة الضـابطة  ) 30(تجريبية عدد أفرادها 

طالباً وتم تعليمهم بطريقة اإللقاء، وكانت نتائج الدراسة وجـود فـروق   ) 39(فكان عدد أفرادها 

إحصائية بين متوسط تحصيل الطالب الذي تعلمـوا الجغرافيـا بطريقـة الحقائـب     ذات داللة 

التعليمية، ومتوسط تحصيل الطالب الذين تعلموا هذه المادة بطريقة اإللقاء ولصـالح مجموعـة   

  .الدراسة التي تعلمت بطريقة الحقائب التعليمية

  )1983(دراسة بدر، 

تصميم وإعداد مجمع تعليمي واختبار مدى فعاليته بمقارنة طريقة المجمع "وكانت بعنوان

  "التعليمي مع الطريقة التقليدية في تدريس الجغرافيا للصف االول الثانوي في االردن

وقد اقتصرت عينة الدراسة على مجموعتين من طـالب الصـف األول الثـانوي فـي     

تم تطبيق التجربة على إحدى الشعب التي تم اختيارها بالطريقة المدارس التابعة لتربية أيدون، و
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العشوائية البسيطة من بين شعب الصف األول الثانوي، وكانت أدوات البحث الرئيسة في هـذه  

االختبار التمهيدي واقتصر على مجموعة الدراسة لقياس مدى : الدراسة اختبارين تحصيليين هما

تلكها الطالب قبل البدء بدراسة المجمع التعليمـي واختبـار   المعرفة الضرورية التي يجب أن يم

تحصيلي جمعي تم تطبيقه على مجموعتي الدراسة ومقارنته لقياس كل من التحصـيل القبلـي   

واآلني والمؤجل ودلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة بين التحصيل اآلني والمؤجل لطلبـة  

افيا التـي تعلموهـا بطريقـة المجمـع التعليمـي      الصف األول الثانوي األكاديمي بمادة الجغر

والتحصيل اآلني لطلبة الصف األول الثانوي األكاديمي بالمادة نفسها التي تعلموهـا بالطريقـة   

  .التقليدية لصالح مجموعة الدراسة التي تعلمت بطريقة المجمع التعليمي

  )1976(دراسة مقبل، 

برمج في تدريس اللغة اإلنجليزية بالمقارنـة  هدفت الدراسة إلى اختبار فاعلية التعليم الم   

مع أسلوب التعليم الصفي المعتمد على المعلم، وأظهرت النتائج أن متوسط أداء المجموعة التـي  

مـن   0.01درست بأسلوب التعليم المبرمج كان أعلى بفرق ذي داللة بمستوى ثقة يقـل عـن   

على المعلم كما أظهرت نتائج تحليل  متوسط أداء المجموعة التي درست بأسلوب التعليم المعتمد

التباين أنه كان لمستوى التحصيل أثر ذو داللة ووجود هذا الفرق ال يؤيد الفرضية الثانيـة فـي   

إال أن وجود . هذه الدراسة بأن استخدام أسلوب التعليم المبرمج يؤدي إلى فروق غير ذات داللة

لفئتين لم يكن متساوياً وقد اتضح من التحليل تفاعل بداللة إحصائية يبين أن تأثير األسلوب على ا

اإلحصائي للتفاعل أن تحسن الفئات الضعيفة باستخدام أسلوب التعليم المبرمج كان أكبـر مـن   

تحسن الفئات المتفرقة باستخدام أسلوب التعليم نفسه، أي أن التعليم المبرمج كان له أثر أوضـح  

  .على الفئات الضعيفة منه على الفئات المتفوقة

  الدراسات األجنبية

  )Kelly and Crawford , 1996( ددراسة كيلي وجراوفور 

أثر استخدام الحاسوب في مختبر العلوم وتفاعل واتجاهات "سعت هذه الدراسة إلى معرفة

  "الطلبة نحو استخدام الحاسوب في التعليم



 38

برات وفي هذه الدراسة تم تجهيز مختبرات الحاسوب بحواسيب صغيرة جداً خاصة لمخت

) 12(العلوم، ومن ثم تم تدريس بعض التجارب بوساطة الحاسوب لمجموعة من ألطلبه وعددها 

  .مجموعة من طالب الصف الرابع األساسي، وهي محور ارتكاز هذه التجربة

ومجموعه أخرى تم تدريسها التجارب بالطريقة ألتقليديه، وحاولت هذه الدراسة االجابـه  

  -:عن السؤال التالي

فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة الذين درسوا التجارب بوساطة الحاسوب  هل توجد

  .وبين ألطلبه الذين درسوا التجارب بالطريقة االعتيادية

وبعد تحليل النتائج تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعـة التـي   

  .درست التجارب بوساطة الحاسوب

  )Parker , 1991(دراسة باركر 

هدفت الدراسة إلى فحص أثر طريقتين في التدريس، هما طريقة الحاسوب المساعد في 

طالبـاً  ) 335(التعليم والطريقة التقليدية، في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات لدى عينة من 

  . في الصف العاشر والحادي عشر

الطلبة الذين  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين: تكونت الدراسة من السؤال التالي

ــة؟    ــة التقليدي ــت بالطريق ــي درس ــة الت ــوب والمجموع ــيات بالحاس ــوا الرياض                 درس

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا في تحصيل الطلبة فـي مجمـوعتي   

  .الدراسة

  .ية في التعليموقد أوصى الباحث بإجراء مزيد من األبحاث لتحديد اإلستراتيجية األكثر فاعل

  )Watson , 1990(دراسة واطسون 

اتجاهات المحاضرين في كليات المعلمين في جامايكـا نحـو اسـتخدام    "تناولت الدراسة

  "التقنيات الحديثة في التدريس
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العمر، الجنس، والتدريب علـى اسـتخدام    :وقد هدفت الدراسة الى دراسة أثر متغيرات

مـدرس  ) 200(وقد شارك بهذه الدراسة . حو استخدامهاهذه الوسائل، على اتجاه المحاضرين ن

الى جانـب  . فقرة) 35(يعملون في سبع كليات للمعلمين، وقد استخدم الباحث استبانة مكونة من 

  .اجراء مقابالت مع سبعة محاضرين بمعدل محاضر من كل كلية معلمين

يثة لدى المحاضـرين  وخلص الى ان هنالك قبوالً عاماً الستخدام التقنيات التعليمية الحد

في التدريس، وأنه لم يكن لعمر المشاركين في الدراسة اثر على اتجاهاتهم، كمـا أظهـر كـال    

وأظهر المشاركون ممن لم يتلقوا . الجنسين ممن شاركوا بالدراسة اتجاهات ايجابية نحو التقنيات

  .دريباً على استخدامهاتدريباً على تقنيات التعليم ميالً أكثر ايجابية من اولئك الذين تلقوا ت

  )Anand and Ross,1987(دراسة،

أثر استخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة على التحصيل في مادة "معرفة إلىسعت الدراسة 

  ".الرياضيات

قام الباحثان بإجراء الدراسة في أمريكا وهما من جامعة كاليفورنيا وقد درسوا موضوع 

الحاسوب مقارنة مـع الطريقـة التقليديـة، حيـث     قسمة الكسور بوساطة ثالث نماذج باستخدام 

األول األسلوب التشخيصي للمسألة مثل استخدام كلمـات   باستخدم الباحث في النموذج المحوس

بدالً من الرموز المجـردة  ...) أسماء أشخاص أو نباتات أو هوايات أو اهتمامات أو(من الواقع 

وز واقعية ولكن بشكل نظري وبمضامين بينما استخدم في النموذج الثاني رم...) س، ص، ع،(

الثـاني  : غير واضحة، وفي األسلوب الثالث استخدمت الرموز المجردة، حيث كان األسـلوبان 

ولوحظ أن النتائج  -الطريقة التقليدية–) بدون حاسوب(والثالث كما في مناهج الرياضيات العادية 

الثاني والثالـث فـي الطريقـة     كانت لصالح النموذج المحوسب األول وفضلته على النموذجين

، فسرت )مقياس خاص للنتائج في كاليفورنيا(التقليدية، وباالعتماد على قوانين اختبارات االنجاز 

النتائج على أنها توصية واعتراف بفائدة وأفضلية استخدام النموذج التشخيصي األول المحوسب، 

المدرسين والمسئولين من اجل تبنـي  وكانت التوصية أيضا من اجل زيادة الدافعية عند الطلبة و

  .النموذج المحوسب
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  )Ajibero ,1985(دراسة أجبيرو 

  ".اتجاهات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات النيجيرية نحو تقنيات التعليم"وحملت عنوان

فقرة تم تطويرهـا عـن دراسـات    ) 22(استخدم الباحث في دراسته استبانه مكونة من 

  :وكشفت نتائج هذه الدراسة عن ما يلي). 0,81(الثبات لها بعد تصحيحها  سابقة، وقد بلغ معامل

  . هناك اتجاهات ايجابيه نحو استخدام تقنيات التعليم لدى المدرسين النيجيريين - 

كما اعتبرت تقنيات التعليم الحل الوحيد القادر على معالجة النقص الحاصل فـي عـدد    - 

. طالباً فأكثر) 80(وف الكبيرة المكونة من أعضاء هيئة التدريس المؤهلين، وكذلك الصف

لم يوافقوا على أن تقنيات التعلـيم تضـعف   %) 72(وهناك نسبة كبيرة من المدرسين 

من المستجيبين لم يوافقوا علـى أن  %) 89(بينما . العالقة الشخصية بين المعلم والمتعلم

  . تزايد استخدام تقنيات التعليم يقلل من دور المعلم

  (Lawton and Greschner, 1984)وجريشنر  دراسة اوتون

شملت المرحلة االبتدائية هدفت إلى المقارنة بين أثر التعليم باستخدام الحاسوب والتعلـيم  

بالطريقة التقليدية على التحصيل، وكانت النتائج لصالح مجموعة الطلبة الذين تعلموا عن طريق 

  .إحصائية الحاسوب كأسلوب من أساليب التعليم الفردي وبداللة

  (Colvin, 1983)دراسة كولفن 

سعت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين العوامل المعرفية واالنفعاليـة والوجدانيـة   

 :التالية

  ).عوامل معرفية(مهارات الفهم القرائي والمهارات األخرى المتعلقة بها  - 

 ).عوامل انفعالية(مفهوم الذات واالتجاهات نحو المدرسة  - 
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تفاعـل  (مهارات الفهم القرائي ومفهوم الذات واالتجاهات نحـو المدرسـة    التفاعل بين - 

 ).العوامل المعرفية واالنفعالية

طالباً من طالب الصف العاشر الذين سجلوا لدراسة مقرر  59تكونت عينة الدراسة من 

في مدرسة قريبة من إحدى المدن األمريكية الكبرى، ويقـوم بتـدريس المقـرر    " تاريخ العالم"

  :دراسي لجميع طالب العينة معلم واحد وأجريت الدراسة كما يليال

طبق اختبار تحليل الدافعية نحو المدرسة، واختبار كاليفورنيا للتحصيل الدراسـي علـى    - 

 .جميع طالب عينة الدراسة قبل بدء دراسة المقرر بفترة زمنية

راسـية قـام   درس طالب العينة المقرر الدراسي طيلة الفصل الدراسي من واقع خطة د - 

 .الباحث بتصميمها في ضوء األهداف الخاصة بتدريس المقرر الدراسي

طبق على الطالب في نهاية الفصل الدراسي اختبار تحصيل دراسي نهائي وذلك بعد أن  - 

 .أنهى الطالب دراسة المقرر الدراسي

  :وتوصلت النتائج إلى

تفاعـل العوامـل    من الفروق في مستويات التحصيل الدراسي للطالب إلى% 59ترجع  -1

المعرفية والعوامل االنفعالية الوجدانية معاً حيث وجد أن تفاعل هذه العوامل يؤدي إلـى  

 .اختالف مستويات التحصيل بين الطالب بالنسبة المذكورة

من الفروق في مستويات التحصيل الدراسي للطالب إلى أثـر العوامـل   % 52ويرجع  -2

لمعرفية أقوى أثـراً مـن العوامـل االنفعاليـة     المعرفية وحدها وهذا يعني أن العوامل ا

بينما كان للعوامـل المعرفيـة   % 59الوجدانية حيث كان لتفاعل النوعين معاً أثر بنسبة 

 . على التحصيل الدراسي% 52وحدها أثر بنسبة 

وتعتبر مهارة الفهم القرائي والعوامل المهارية األخرى المتعلقة بها بمثابة مؤشـر جيـد   

ات تحصيل الطالب حيث أشارت النتائج إلى إن أن هذه العوامل تعتبـر المؤشـر   للتنبؤ بمستوي
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وعلى الرغم مـن األثـر   . األكثر داللة أو جوهرية للتنبؤ بمستويات التحصيل الدراسي للطالب

الضئيل للعوامل االنفعالية الوجدانية على مستوى التحصيل الدراسي للطالب، فإن نتائج الدراسة 

العوامل االنفعالية الوجدانية أثرها على العوامل المعرفية نفسها مما يؤثر فـي   تشير إلى أن لهذه

  .النهاية أيضاً على مستويات التحصيل الدراسي للطالب

 وأخيراً أكدت نتائج الدراسة على أنه بالرغم من أن التفاعل بـين العوامـل المعرفيـة   

إال أن  يات التحصيل الدراسي للطـالب، والعوامل االنفعالية الوجدانية معاً له أثر دال على مستو

  .كالً منهما على حدة له أثر قليل في التحصيل الدراسي للطالب

   (Gunningham, 1977)دراسة كنجهام 

فعالية التدريس باسـتخدام  "أجريت الدراسة في والية تينسي األمريكية، وقد سعت لمعرفة

بمادة العالقات اإلنسـانية ومقارنتهـا   الحقائب التعليمية في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي 

  ".بمتوسط تحصيل الطلبة الذين درسوا نفس المقرر بالطريقة التقليدية

وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين نتائج الطلبة الـذين  

  .ةوالطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدي. درسوا المقرر بطريقة الحقيبة التعليمية

  )Ellis, 1976(دراسة أليس 

عالقة الخصائص والسمات النفسية والشخصية ومسـتوى  "حاولت الدراسة التوصل إلى

التحصيل الدراسي لعينة من الطالب الجامعيين حينما يدرسـون بعـض المقـررات الدراسـية     

  ".الجامعية في العلوم بطرق تفريد التعليم

ب تفريد التعليم تناسب عينة مـن الطـالب   وقد سعت أليس إلى تحديد ما إذا كانت أسالي

المتعلمين ذات خصائص وسمات نفسية وشخصية معينة بشكل أكثر من غيرهم، ومن ثم فهـي  

تسعى إلى التعرف على ما قد يكون هناك من عالقات بين بعض الخصائص والسمات النفسـية  

درسـون بعـض   والشخصية ومستوى التحصيل الدراسي لعينة من الطالب الجامعيين حينمـا ي 

 78المقررات الدراسية الجامعية في العلوم بطرق تفريد التعليم وقد تكونت عينة الدراسـة مـن   
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وانقسـمت عينـة الدراسـة إلـى      (Wheelwork college)طالبة في مقرر الفيزياء في كلية 

 :مجموعتين هما

ـ   51وتمثل : المجموعة األولى -  رمج طالبة درسن المقرر الدراسي بطريقة التعلـيم المب

  .كإحدى طرق أو استراتيجيات تفريد التعليم

طالبة درسن المقرر الدراسي بطريقـة التعلـيم السـمعي     27وتمثل : المجموعة الثانية - 

الفردي، استخرجت نتائج خاصة لكل مجموعة من مجموعتي عينة الدراسة على حـدة،  

 :ا الدراسة هيثم نتائج إجمالية لمجموعتي العينة معاً وأهم النتائج التي توصلت إليه

ترتبط العوامل الخاصة بالسمات وخصائص الشخصية بمعامالت ارتباط موجبة  .1

مع متغير االتجاهات، بينما ترتبط بمعامالت ارتباط سالبة من المتغير الخـاص  

  .بطلب المساعدة من اآلخرين

ترتبط االتجاهات بمعامالت ارتباط موجبة بكل من متغير الوقت المستغرق فـي   .2

 .تغير االستقاللية، ومتغير العالقات االجتماعية الموجبةالدراسة، م

يرتبط التحصيل الدراسي بمعامل ارتباط سالب مع متغير الوقت المستغرق فـي   .3

الدراسة، بمعنى أن الطالب الذين استغرقوا وقتاً أطول في الدراسة كانت نتـائج  

صـيله  تحصيلهم الدراسي أقل وبالعكس من استغرق وقتاً أقل كانـت نتـائج تح  

 .الدراسي أعلى

   (Kula, 1973)دراسة كيوال 

اجريت الدراسة في جامعة انديانا بالواليات المتحدة األمريكية وقد أشار فيها الباحث إلى 

أن العديد من الجامعات ما تزال تتمسك بأساليب تقليدية في التنبؤ بنجاح الطالب فـي الدراسـة   

ة بالجامعات لم يعد يتم تدريسها جميعـاً بأسـلوب   الجامعية على الرغم من أن المقررات الدراسي

المحاضرة التقليدية، حيث انتشرت أساليب واستراتيجيات تفريد التعليم وازداد تطبيقهـا بشـكل   

واسع في كثير من الجامعات، ومن شأن اتباع هذه األساليب واالستراتيجيات التدريسـية التـي   
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إيجابية وضرورة اتصافه بالضبط الذاتي، ووجـود  ترتبط بتفريد التعليم مشاركة المتعلم مشاركة 

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن الخصائص والسـمات الشخصـية   . دوافع قوية لديه نحو التعلم

للمتعلمين تعد مؤشرات جيدة للتنبؤ بالتحصيل الدراسي والنجاح في الدراسـة الجامعيـة إذا مـا    

تصبح أكثر جودة كمؤشرات تنبـؤ تقليديـة   استخدمت أساليب واستراتيجيات تفريد التعليم فإنها 

أخرى، كاالستعداد الدراسي ومستوى التحصيل السابق، ونتائج اختبار القبول بالجامعـة، وذلـك   

باإلضافة إلى الخصائص والسمات الشخصية للمتعلم، كما أشارت النتائج إلـى أن الخصـائص   

بالتحصيل الدراسي والنجـاح   والسمات الشخصية للمتعلمين من أقوى المؤشرات الخاصة بالتنبؤ

في الدراسة الجامعية بشكل يميزها عن العوامل والمتغيرات األخرى خصوصاً حينمـا يسـتخدم   

  .الطالب في دراستهم أساليب واستراتيجيات تفريد التعليم
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  الثالثالفصل 

  المنهج واإلجراءات 

  منهج الدراسة  -

 مجتمع الدراسة  -

 عينة الدراسة  -

 إدارة الدراسة  -

 دق األداء ص -

 خطوات الدراسة  -

 متغيرات الدراسة  -

  المعالجات اإلحصائية  -



 46

  الفصل الثالث

  المنهج واإلجراءات 

  :منهج الدراسة

اتبع الباحث المنهج الوصفي في هذه الدراسة، حيث هو المنهج المالئـم لطبيعـة هـذه    

  .ثم وصفها الدراسة، والذي من خالله يتم جمع المعلومات عن الظاهرة موضوع الدراسة، من

  :مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية في 

، والذي يضم )2004/2005(محافظات شمال الضفة الغربية للفصل الثاني من العام الدراسي

ن نابلس، وسلفيت، وجنين، وطولكرم، وقلقيليه، وقد كا: مديري ومديرات المدارس في محافظات

  .مديراً ومديرة) 234(عددهم 

  :عينة الدراسة

مـن مجتمـع   %) 63(ه مديراً ومديرة، أي ما نسـبت ) 148(تكونت عينة الدراسة من 

. المنتظمـة  وقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية). 234(الدراسة الكلي البالغ عددهم 

  .لمستقلةيوضح توزيع عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات ا) 1(والجدول 

  توزيع أفراد عينة الدراسة تبعاً للمتغيرات المستقلة )1( رقمالجدول 

  النسبة  العدد المستويات المتغير

  الجنس
  % 51.4  76  ذكر

 % 48.6 72  أنثى

  عدد سنوات الخبرة

  % 19.6  29  سنوات 5أقل من 

  % 30.4  45  سنوات 10أقل من -5

 % 50.0 74  سنوات فأكثر 10

  يالمؤهل العلم

  % 22.3  33  دبلوم

 % 63.5 94  بكالوريوس

  % 14.2  21  ماجستير
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  النسبة  العدد المستويات المتغير

  استخدام تفريد التعليم
  % 18.2  27  نعم

 % 81.8 121  ال

  %100  148  المجموع  

  :أداة الدراسة

بعد اإلطالع على الدراسات السابقة، واألدب التربوي المكتوب، قام الباحـث بتصـميم   

  :ستبانة كأداة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وقد تكونت هذه االستبانة من قسمين هماا

  ).المتغيرات المستقلة(وتناول المعلومات الديمغرافية للمستجيب  :القسم األول

مديري ومديرات المـدارس  (فقرة لقياس اتجاهات المستجيبين ) 56(والذي شمل  :القسم الثاني

، حيث تضـمن  فريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفه الغربيهنحو ت) الثانويه الحكوميه

  :هذا القسم أربعة مجاالت تقيس تلك االتجاهات، وهذه المجاالت هي

  .فقرة 17وله  :مجال األهداف - 

 .فقرة 17وله  :مجال المحتوى - 

 .فقرات 8وله  :مجال الوسائل - 

 .فقرة 14وله  :مجال التقويم - 

  :تقنين أداة الدراسة

  :اةصدق األد

والتأكد من قياس ما وضعت من أجلـه، قـام   ) االستبانة ( لضمان صدق أداة الدراسة 

الباحث بعرضها على سبعة محكمين، من ذوي االختصاص والخبرة في كلية العلوم التربوية في 

جامعة النجاح الوطنية، للحكم على مدى مناسبة كل فقره من حيث صـياغتها ومـدى تحقيقهـا    

جله، وقد عدلت الفقرات التي اقترح المحكمون تعديلها أو إعادة صياغتها للهدف الذي وضعت أل
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بعد إبداء توجيهاتهم ومالحظاتهم المكتوبة، ثم صيغت فقرات األداة بصورتها الجديدة، وعرضت 

  .من جديد على لجنة المحكمين الذين اجمعوا على صدق مضمون الفقرات

  :ثبات األداة

لحساب معامـل  ) كرونباخ ألفا ( م الباحث باستخدام معادلة للتأكد من ثبات االستبانة، قا

  :التالي الجدولالثبات لمجاالت االستبانة والدرجة الكلية فكانت كما هي في 

معامالت الثبات لمجاالت اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية  )2( رقم الجدول

  والدرجة الكلية للمجاالت

 عامل الثباتم عدد الفقرات  المجال

  0.90  17  مجال األهداف

  0.90  17  مجال المحتوى

  0.86  8  مجال الوسائل

  0.88  14  مجال التقويم

  0.95  56  الدرجة الكلية

وهذا يعني أن االستبانة بمجاالتها تتمتع بدرجة ثبات مناسبة الستخدامها ألغراض هـذه  

  .الدراسة

  :خطوات الدراسة

  :تمثلت خطوات الدراسة بالتالي

قامت عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنيه بتوجيه كتاب الى وزارة التربية   -

  .والتعليم العالي الفلسطينية لتسهيل مهمة الباحث في الحصول على المعلومات المطلوبة

هت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كتابا الى مديريات التربية والتعليم في محافظـات    -

ة الغربية تتضمن الموافقة علىاجراء الدراسة في مدارسها وتقديم ما يلـزم  شمال الضف

  )).1(ملحق(للباحث
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جهت مديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية في محافظـات    -

شمال الضفة الغربية كتبا الى المدارس من اجل تسهيل مهمـة الباحـث فـي تطبيـق     

  )).2(ملحق(دراسته

الباحث بتوزيع االستبانات على افراد العينة وقد بلغ عدد االسـتبانات الموزعـة    قامت  -

منها، واستبعدت ثالث منها لعدم توفر شروط قبول تلك  151استبانة، تم استعادة  160

  .استبانة صالحة للتحليل االحصائي 148االستبانات، وتبقى 

البيانات الى جهاز الحاسوب لمعالجتها  عد ان جمعت االستبانات من المدارس، تم ادخال  -

احصائيا، وبعد ذلك تم اجراء المعالجة االحصائية لها واسـتخراج البيانـات وتحليلهـا    

  .ومقارنتها مع الدراسات السابقة واقتراح التوصيات المناسبة

  :متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة، وهي :أوالً

 ).ثى أن/ ذكر : ( متغير الجنس، وله مستويان .1

 ).ماجستير / بكالوريوس/دبلوم(وله ثالثة مستويات : متغير المؤهل العلمي .2

 10أقـل مـن    – 5/ سـنوات   5أقل من ( له  ثالثة مستويات : متغير سنوات الخبرة .3

 ).سنوات فأكثر  10/ سنوات 

 ).ال / نعم ( وله مستويان : متغير استخدام تفريد التعليم .4

  :المعالجات اإلحصائية

، )SPSS(لتحليل اإلحصائي تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة  للقيام با

حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لجميـع فقـرات   

" ت"األداة، ولكل مجال من مجاالتها لإلجابة عن السـؤال األول، كمـا تـم اسـتخدام اختبـار      

الثانية (، أما الفرضيات )األولى والرابعة(أجل فحص صحة الفرضيات للمجموعات المستقلة من 

  . فقد تم فحصها من خالل استخدام اختبار تحليل التباين األحادي) والثالثة
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة 

انوية الحكوميـة  هدفت هذه الدراسة التعرف إلى اتجاهات مديري ومديرات المدارس الث

نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، ولتحقيق أهـداف الدراسـة قـام    

الباحث بتطوير استبانة الدراسة وبعد التأكد من صدقها ومعامل ثباتها قـام بتوزيعهـا وجمعهـا    

، )SPSS(عية وإدخالها للحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتما

واعتماداً على تقسيم سلم االستجابة تم اعتماد خمسة مستويات للنسب المئوية لالستجابات علـى  

  :مجاالت االتجاهات وفقاً للترتيب التالي

  .درجة ضعيفة جداً :%50أقل من  - 

 .درجة ضعيفة : 59.9%-50% - 

 .درجة متوسطة%: 69.9-60% - 

 .درجة كبيرة : 70.9%-70% - 

 . يرة جداًفأعلى درجة كب%: 80 - 

  :ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها الصفرية، تم الحصول على النتائج التالية

  :مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة :أوالً

ما اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم فـي مـدارس   . 1

 محافظات شمال الضفة الغربية؟

ة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية لكل فقرة ولكـل مجـال مـن    لإلجاب

تبين المتوسطات الحسـابية  ) 6(، )5(، )4(، )3(مجاالت االتجاهات والدرجة الكلية، والجداول 

التجاهات المديرين والمديرات نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضـفة الغربيـة،   
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ترتيب المجـاالت والدرجـة الكليـة    ) 7(التجاهات، بينما يبين الجدول لكل مجال من مجاالت ا

درجات كقيمة مرجعية في تفسير النتـائج، حيـث   ) 3(لالتجاهات، وقد اعتمد المتوسط الحسابي 

اتجاهات إيجابية، بينما تمثل المتوسـطات  ) 3(تمثل المتوسطات الحسابية التي تزيد عن الدرجة 

  .رجات اتجاهات سلبيةد) 3(الحسابية التي تقل عن 

التجاهات مديري ومديرات المدارس الثانويـة الحكوميـة   المتوسطات الحسابية  )3( رقمالجدول 

  نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية لمجال أهداف تفريد التعليم

  الفقرات الرقم
متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  اهاالتج

1
اعتقد أن تفريد التعليم يبدأ بالمتعلم من 

 .النقطه التي تشير الى مستواه العقلي
4.06 0.95 81.2 

كبيرة 

  جدا

2
أرى أن تفريد التعليم يوفر  للمتعلم 

 .فرص المشاركه والتعاون
  كبيرة 79.6 0.97 3.98

3
أشعر أن تفريد التعلم يحقق  

 .الخصوصيه في العمليه التعليميه
  كبيرة 79.2 0.95 3.96

4

أرى أن تفريد التعليم يسهل عملية 

معالجة الصعوبات والعقبات التي 

 .يواجهها المتعلم

  كبيرة 77.2 1.00 3.86

5

أشعر أن تفريد التعليم يسهم في الحد 

من وقوع الطالب في المواقف 

  .المحرجه في العمليه التعليميه

  كبيرة 76.8 0.92 3.84

6
من مستوى أرى أن تفريد التعليم يرفع 

  .دافعية المتعلم للتعلم
  كبيرة 76.4 0.97 3.82

7
أرى أن تفريد التعليم يجنب التالميذ 

  .الشعور بالخوف من الفشل
  كبيرة 74.0 0.97 3.70

8
اشعر أن تفريد التعليم ينمي الخبره 

 .لدى المتعلم
  كبيرة 79.0 0.82 3.95

كبيرة  80.0 1.00 4.00أعتقد أن تفريد التعليم يسمح للمعلم 9
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  الفقرات الرقم
متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  اهاالتج

طول مع المتعلمين بقضاء وقت ا

 .االكثر حاجه من غيرهم

  جدا

أرى أن تفريد التعليم يمكن المعلم من 10

 .ايجاد برامج اكثر دقه
  كبيرة 79.8 0.97 3.99

أرى أن تفريد التعليم يسهم في تنمية 11

  .االستقالليه لدى المتعلم
4.01 0.79 80.2  

كبيرة 

  جدا

تعليم يجعل من اشعر أن تفريد ال12

  .العمليه التعليميه أكثر متعه
  ايجابي 74.2 1.11 3.71

13
أشعر أن تفريد التعليم ينمي الثقه 

 .بالنفس لدى المتعلم
  كبيرة 78.6 0.85 3.93

14
أرى أن تفريد التعليم يقرب بين نتائج 

البحث والممارسه الفعليه في العمليه 

  .التعليميه التعلميه

  ةكبير 75.6 1.07 3.78

أرى بأن تفريد التعليم يأخذ بعين 15

  .االعتبار الفروق داخل الفرد
  كبيرة 76.8 1.06 3.84

16
أعتقد أن تفريد التعليم يسهم في تنمية 

 .االستقالليه لدى المتعلم
  كبيرة 76.8 0.87 3.84

17
أرى أن تفريد التعليم يسهم  في التربيه 

 .المستمرة
  كبيرة 77.4 1.01 3.87

 كبيرة 77.8 0.57 3.89  لية للمجالالدرجة الك

أن اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو  ) 2(يتضح من الجدول 

تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية كانت إيجابية في جميع فقـرات مجـال   

  .الدراسات والبحث العلمي، وكذلك الدرجة الكلية له
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مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو  توسطات الحسابية التجاهاتالم )4( رقم الجدول

  محتوى تفريد التعليم تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمجال

  الفقرات  الرقم
متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

 المئوية

نوع 

 االتجاه

تـدريب   أرى أن تفريد التعليم يسهم في1

  .المتعلمين على حل المشكالت
4.06 0.96 81.2 

كبيرة 

  جدا

2
أرى أن تفريد التعليم يؤمن بحق الفـرد  

في التعلم الـى اقصـى مـا تسـتطيعه     

  .قدراته

4 1.08 80.0 
كبيرة 

  جدا

أرى أن تفريــد التعلــيم يتوجــه نحــو 3

  .المتعلم
  كبيرة 79.6 0.98 3.98

 أرى أن تفريد التعلـيم يراعـي ميـول   4

  .واتجاهات المتعلم
  كبيرة 79.4 1.06 3.97

أرى أن تفريد التعليم يسهم في ايجاد بيئه 5

  .خصبه لإلبداع
  كبيرة 78.2 0.98 3.91

أرى أن دور المتعلم في تفريد التعلـيم  6

  .دوراً نشيطاً
  كبيرة 77.8 1.02 3.89

أرى أن تفريد التعليم يساعد المتعلم على 7

لتـي تتعلـق   اإلطالع على المعرفـه ا 

  .بإختصاصه

  كبيرة 77.2 0.93 3.86

أرى أن المتعلم يأخذ دوراً ايجابياً فـي  8

العمليه التعليميه التعلميـه فـي تفريـد    

  .التعليم

  كبيرة 76.4 1.07 3.82

أرى أن تفريد التعليم يمكن المعلم مـن  9

  .ايجاد برامج اكثر دقه
  كبيرة 76.4 1.02 3.82

فر الخصوصيه اشعر ان تفريد التعليم يو10

  .في العمليه التعليميه التعلميه
  كبيرة 76.2 1.02 3.81

أرى أن تفريد التعليم يساعد المتعلم على 11

  .اإلطالع على الجديد في المعرفه
  كبيرة 76.0 0.96 3.8
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  الفقرات  الرقم
متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

 المئوية

نوع 

 االتجاه

أرى أن تفريد التعليم يأخذ بعين االعتبار 12

  .الفروق الفرديه بين المتعلمين
  كبيرة 75.8 1.03 3.79

أن تفريد التعليم يراعـي الفـروق    أرى13

  .داخل الفرد نفسه
  كبيرة 75.0 1.03 3.75

في رأيي فإن المعلم في تفريـد التعلـيم   14

  .يأخذ دور الموجه
  كبيرة 74.6 1.08 3.73

أرى أن تفريد التعليم يرتكز على التعلم 15

  .الذاتي
  كبيرة 74.0 1.07 3.7

أرى أن تفريد التعليم يراعي التسلسـل  16

  .نطقي في عرض الماده التعليميهالم
  كبيرة 72.2 1.08 3.61

أحبذ أن يكون تفريد التعليم لجميع المواد 17

  .الدراسيه
3.46 1.12 69.2 

متوس

  طة

 كبيرة 76.4 0.61 3.82  الدرجة الكلية للمجال

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو   أن اتجاهات) 4(يتضح من الجدول 

محتوى تفريـد التعلـيم كانـت     يم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية لمجالتفريد التعل

  .إيجابية في جميع فقراته، وكذلك الدرجة الكلية له

مديري ومديرات المدارس الثانويـة الحكوميـة    المتوسطات الحسابية التجاهات )5( الجدول رقم

   وسائل تفريد التعليم تبعاً لمجالتفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية  نحو 

  الفقرات  الرقم
متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  االتجاه

1  
أرى أن الحاسوب هو احد اهـم وسـائل   

  .تفريد التعليم
  كبيرة 79.2 1.15 3.96

2  

أرى أن استخدام الحاسوب التعليمي يوفر 

فـي   المتعه في العمليه التعليميه التعلميـه 

  .تفريد التعليم

  كبيرة 78.2 1.14 3.91

  كبيرة 77.8 1.01 3.89اشعر أن وسائل تفريد التعليم تزيـد مـن     3
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  الفقرات  الرقم
متوسط 

  االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  االتجاه

  .دافعية المتعلم للتعلم

4  
أرى أن تفريد التعليم يفتح اٌفـاق جديـده   

  .للمعلم إلبتكار وسائل تعليميه غير تقليديه
  كبيرة 76.0 1.07 3.80

5  
المبرمج كاحد  أحبذ استخدام أسلوب التعليم

  .االتجاهات المهمه في تفريد التعليم
  كبيرة 75.6 1.13 3.78

6  
أرى أن مهارات الطالب تـزداد بشـكل   

  .ملحوظ اذا اعتمد احد وسائل تفريد التعليم
  كبيرة 74.0 1.09 3.70

7  
أفضل استخدام الرزم التعليميه كوسيله من 

  .وسائل تفريد التعليم
  كبيرة 73.4 1.08 3.67

8  

عر أن وسائل تفريـد التعلـيم تضـفي    اش

عنصر التشويق على العمليـه التعليميـه   

  .التعلميه

  كبيرة 72.6 1.07 3.63

 كبيرة 75.8 0.73 3.79  الدرجة الكلية للمجال

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو   أن اتجاهات) 5(يتضح من الجدول 

وسائل تفريد التعليم كانت إيجابية  الغربية لمجال تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة

  .في جميع فقراته، وكذلك الدرجة الكلية له

مديري ومديرات المدارس الثانويـة الحكوميـة   المتوسطات الحسابية التجاهات  )6( رقم الجدول

  .نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمجال تقويم تفريد التعليم

  الفقرات  الرقم
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 درجة

  االتجاه

أن تفريد التعليم هو اتجاه حديث  أرى1

  .في التعليم
4.03 0.93 80.6 

كبيرة 

  جدا

أرى أن تفريد التعليم اكثر كفاءه مـن  2

  .التعليم بالطريقه التقليديه
  كبيرة 79.0 1.04 3.95

تعليم يسـاعد المعلـم   أرى أن تفريد ال3

  .على تقييم مستوى الطلبه بدقه
  كبيرة 78.2 1.03 3.91
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  الفقرات  الرقم
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 درجة

  االتجاه

أرى أن تفريد التعليم يـوفر فرصـة   4

  .التعليم لالفراد ذوي الحاجات الخاصه
  كبيرة 78.0 1.14 3.90

5
اشعر أن تفريد التعليم يتـيح للمـتعلم   

الفرصه التخاذ القرار المناسب بشـأن  

  .تعلمه

  رةكبي 77.8 0.84 3.89

أرى أن تفريد التعليم يوفر كميه هائله 6

  .من المعلومات يمكن ايصالها للطالب
  كبيرة 77.8 1.02 3.89

7
اشعر أن تفريد التعليم يتـيح للمـتعلم   

الفرصه التخاذ القرار المناسب بشـأن  

  .تعلمه من حيث المحتوى

  كبيرة 76.0 0.88 3.80

8
أرى أن تفريد التعليم يساعد المـتعلم  

من مـدى تحقيقـه لالهـداف    ليتأكد 

  .التعليميه

  كبيرة 76.0 0.99 3.80

أرى أن تفريد التعليم اكثـر صـعوبة   9

  .على التالميذ بطيئي التعلم
  كبيرة 75.4 1.17 3.77

10
اشعر أن تفريد التعليم يتـيح للمـتعلم   

الفرصه التخاذ القرار المناسب بشـأن  

  .تعلمه من حيث المكان المناسب

  ةكبير 74.8 0.96 3.74

اشعر أن تفريد التعليم يتـيح للمـتعلم   11

الفرصه التخاذ القرار المناسب بشـأن  

  .تعلمه من حيث االجهزه المناسبه

  كبيرة 73.2 0.98 3.66

اشعر أن تفريد التعليم يتـيح للمـتعلم   12

الفرصه التخاذ القرار المناسب بشـأن  

  .تعلمه من حيث السرعه المناسبه

  كبيرة 73.2 1.05 3.66

13
أن تفريد التعليم يتـيح للمـتعلم    أرى

الفرصه التخاذ القرار المناسب بشـأن  

تعلمه مـن حيـث اختيـار الوقـت     

  كبيرة 73.0 1.11 3.65
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  الفقرات  الرقم
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

  المعياري

النسبة 

  المئوية

 درجة

  االتجاه

  .المناسب

أرى أن تفريد التعليم يعتبر ضـروره  14

  .ديمقراطيه
  كبيرة 71.8 1.12 3.59

 كبيرة 76.0 0.61 3.80  الدرجة الكلية للمجال

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو  جاهات أن ات) 6(يتضح من الجدول 

تقويم تفريد التعلـيم كانـت    تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تبعاً لمجال

  .إيجابية في جميع فقراته، وكذلك الدرجة الكلية له

لثانويـة  وقد كانت النتائج المتعلقة بترتيب مجاالت اتجاهات مديري ومديرات المدارس ا

  :التالي) 7(نحو تفريد التعليم بحسب الجدول رقم 

مديري ومـديرات المـدارس   الترتيب والمتوسطات الحسابية لمجاالت اتجاهات  )7( رقم الجدول

  .والدرجة الكلية الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  المجاالت  الرقم
متوسط 

  االستجابة

نحراف اال

  المعياري

النسبة 

  المئوية

درجة 

  االتجاه

  كبيرة 77.8 0.57 3.89  مجال األهداف  1

  كبيرة 76.4 0.61 3.82  مجال المحتوى  2

  كبيرة 76.0 0.61 3.80  مجال التقويم  3

  كبيرة 75.8 0.73 3.79  مجال الوسائل  4

  كبيرة 76.4 0.53 3.83  الدرجة الكلية لالتجاهات  

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحـو  أن اتجاهات ) 7(يتضح من الجدول 

كانت إيجابية نحـو جميـع المجـاالت     تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

   .والدرجة الكلية لالتجاهات، بحيث كان مجال األهداف األعلى درجة، إذ كان ترتيبه األول

نوات الخبرة، والمؤهل العلمـي، واسـتخدام تفريـد    الجنس، وس(ما دور كل من متغيرات . 2

على اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريـد التعلـيم فـي    ) التعليم

  مدارس محافظات شمال الضفة الغربية  ؟
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من أجل اإلجابة على هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة التي انبثقـت عـن هـذا      

  :السؤال وهي

 :متعلقة بالفرضية األولى والتي نصهاالنتائج ال )1

فـي متوسـطات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات 

  .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"ام اختبـار  من أجل فحص هـذه الفرضـية تـم اسـتخد    

(Independent  t – test)8( ، وكانت النتائج كما في الجدول(  

مديري ومديرات المدارس الثانوية لداللة الفروق في اتجاهات " ت"نتائج اختبار  )8( رقمجدول ال

  .جنستبعاً لمتغير ال الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  )72=ن (أنثى  )76=ن (ذكر   الجنس     
" ت"

  المحسوبة

مستوى 

  *الداللة 
    المجال

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 *0.02 2.41 0.44 4.00 0.65 3.78  مجال األهداف

 0.32 0.98 0.51 3.87 0.70 3.77  مجال المحتوى

 0.14 1.49 0.56 3.88 0.86 3.70  مجال الوسائل

 0.40 0.85 0.48 3.85 0.72 3.76  مجال التقويم

 0.10 1.67 3.910.37 0.64 3.76  الدرجة الكلية لالتجاهات
  )α=0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 

أن قيمة مستوى الداللة على جميع المجاالت وعلى الدرجة الكلية ) 8(يتضح من الجدول 

ما عدا مجال األهداف، حيث كانـت قيمـة مسـتوى الداللـة     ) 0.05(أكبر من  لالتجاهات هي

، وبالتالي فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهـات  )0.05(أي أصغر من ) 0.02(

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظـات شـمال   

نس في مجال األهداف والوسائل والتقويم وكذلك فـي الدرجـة   تعزى لمتغير الج الضفة الغربية



 60

مديري ومديرات المدارس بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات . الكلية لالتجاهات

تعـزى لمتغيـر    الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  .ثالجنس في مجال األهداف ولصالح اإلنا

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها

فـي متوسـطات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات اتجاهات 

  .تعزى لمتغير سنوات الخبرة شمال الضفة الغربية

 One way) (هذه الفرضية تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي      من أجل فحص

ANOVA   10(و ) 9(الجدولين وكانت النتائج كما في.(  

مديري ومديرات المدارس الثانويـة الحكوميـة   المتوسطات الحسابية التجاهات  )9( رقم الجدول

  .نوات الخبرةتبعاً لمتغير س نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  
سنوات 

  الخبرة

  سنوات 5أقل من 

  ) 29=ن(

أقل من  – 5

  ) 45=ن( سنوات10

  سنوات فأكثر 10

  ) 74=ن(

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف المتوسط    المجال

 0.51 3.98 0.54 3.80 0.71 3.80  مجال األهداف

 0.54 3.90 0.60 3.76 0.79 3.73  مجال المحتوى

 0.62 3.82 0.75 3.84 0.94 3.63  وسائلمجال ال

 0.54 3.88 0.58 3.74 0.81 3.69  مجال التقويم

 0.47 3.91 0.48 3.78 0.72 3.73  الدرجة الكلية لالتجاهات
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مـديري ومـديرات   نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في اتجاهـات   )10( رقم الجدول

تبعـاً   التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربيـة الثانوية الحكومية نحو تفريد المدارس 

  .لمتغير سنوات الخبرة

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

مربعات 

 االنحراف 

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

" ف"

  المحسوبة

مستوى 

  *الداللة

  مجال األهداف

 0.56 2 1.11  بين المجموعات

1.75 
 

0.18 
 

 0.32 145 46.06  داخل المجموعات
  147 47.17  المجموع

  مجال المحتوى

 0.42 2 0.84  بين المجموعات

1.11 
 

0.33 
 

 0.38 145 54.84  داخل المجموعات
  147 55.67  المجموع

  مجال الوسائل

 0.45 2 0.90  بين المجموعات

0.84 
 

0.43 
 

 0.54 145 77.92  داخل المجموعات
  147 78.83  المجموع

  مجال التقويم

 0.46 2 0.93  بين المجموعات

1.23 
 

0.30 
 

 0.38 145 54.64  داخل المجموعات
  147 55.56  المجموع

ــة  ــة الكلي الدرج

  لالتجاهات

 0.42 2 0.83  بين المجموعات

1.49 0.23 

 0.28 145 40.37  داخل المجموعات
  147 41.20  المجموع

  )α=0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 

أن قيمة مستوى الداللة على جميع المجاالت وعلـى الدرجـة   ) 10(يتضح من الجدول 

، وبالتالي فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي   )0.05(الكلية لالتجاهات هي أكبر من 

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظـات  اتجاهات 

تعزى لمتغير سنوات الخبرة في جميع المجاالت وكذلك في الدرجة الكليـة   يةشمال الضفة الغرب

  . لالتجاهات



 62

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها )2

فـي متوسـطات    )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

فريد التعليم في مدارس اتجاهات اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو ت

  .محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

، ( One way ANOV )من أجل فحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحاد

  )12(، ) 11(الجدولين وكانت النتائج كما في الجدول 

لمدارس الثانوية الحكوميـة  ت امديري ومديراالمتوسطات الحسابية التجاهات  )11( رقم الجدول

  .تبعاً لمتغير المؤهل العلمي تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربيةنحو 

  
سنوات 

  الخبرة

  دبلوم

  ) 33=ن(

  بكالوريوس

  ) 94=ن(

  ماجستير

  ) 21=ن(

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط    المجال

 0.51 4.01 0.58 3.86 0.57 3.90  مجال األهداف

 0.54 3.85 0.67 3.82 0.49 3.81  مجال المحتوى

 0.65 4.09 0.75 3.78 0.69 3.63  مجال الوسائل

 0.55 3.77 0.68 3.82 0.45 3.77  مجال التقويم

 0.41 3.91 0.58 3.83 0.45 3.80  الدرجة الكلية لالتجاهات

مـديري ومـديرات   الفروق في اتجاهـات  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة  )12(رقم  الجدول

تبعـاً   المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربيـة 

  .للمؤهل العلمي

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 

مربعات 

  االنحراف

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

" ف"

  المحسوبة

مستوى 

  *الداللة

  مجال األهداف

 0.19 2 0.38  وعاتبين المجم

 0.32 145 46.79  داخل المجموعات 0.56 0.58

  147 47.17  المجموع

 0.97 0.04 0.01 2 0.03  بين المجموعات  مجال المحتوى
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   0.38 145 55.65  داخل المجموعات

  147 55.67  المجموع

  مجال الوسائل

 1.35 2 2.71  بين المجموعات

 0.53 145 76.12  عاتداخل المجمو 0.08 2.58

  147 78.83  المجموع

  مجال التقويم

 0.04 2 0.08  بين المجموعات

 0.38 145 55.49  داخل المجموعات 0.91 0.10

  147 55.56  المجموع

الدرجة الكلية 

  لالتجاهات

 0.08 2 0.17  بين المجموعات

 0.28 145 41.03  داخل المجموعات 0.74 0.30

  147 41.20  المجموع

  )α=0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 

أن قيمة مستوى الداللة على جميع المجاالت وعلـى الدرجـة   ) 12(يتضح من الجدول 

، وبالتالي فإنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي   )0.05(الكلية لالتجاهات هي أكبر من 

مية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظـات  مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكواتجاهات 

تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع المجاالت وكذلك في الدرجة الكلية  شمال الضفة الغربية

  . لالتجاهات

 :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة والتي نصها )4

فـي متوسـطات   ) α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  

ات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات اتجاه

  .شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم

لمجمـوعتين مسـتقلتين   " ت"من أجل فحص هـذه الفرضـية تـم اسـتخدام اختبـار      

(Independent t – test) 13(، وكانت النتائج كما في الجدول(    
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مـديري ومـديرات المـدارس    لداللة الفروق في اتجاهات " ت"نتائج اختبار  )13( رقم جدولال

السـتخدام   تبعاً  الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  .تفريد التعليم

" ت"  )121=ن (ال  )27=ن (نعم   االستخدام  

  المحسوبة

مستوى 

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  وسطالمت    المجال  *الداللة

*0.02 2.39 0.59 3.84 0.35 4.12  مجال األهداف

*0.03 2.21 0.64 3.77 0.42 4.05  مجال المحتوى

 0.18 1.35 0.77 3.960.493.75  مجال الوسائل

 0.06 1.92 0.64 3.76 0.44 4.01  مجال التقويم

*0.02 2.39 0.55 3.78 0.35 4.05  الدرجة الكلية لالتجاهات

  )α=0.05(دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 

أن قيمة مستوى الداللة على مجالي الوسائل والتقويم هي أكبر ) 13(يتضح من الجدول 

، بينما على مجال األهداف والمحتوى والدرجة الكلية لالتجاهات فهي أصـغر مـن   )0.05(من 

مديري ومديرات المدارس ئية في اتجاهات ، وبالتالي فإنه توجد فروق ذات داللة إحصا)0.05(

تعـزى لمتغيـر    الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

استخدام تفريد التعليم في مجال األهداف والمحتوى وكذلك الدرجة الكلية لالتجاهـات ولصـالح   

مديري ومديرات إحصائية في اتجاهات  بينما ال توجد فروق ذات داللة. مستخدمي تفريد التعليم

تعـزى   المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  .لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجالي الوسائل والتقويم
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  الفصل الخامس

  مناقشة نتائج الدراسة

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو الدراسة إلى التعرف على واقع اتجاهات هدفت 

تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية، وذلك من خـالل فرضـيات وأسـئلة    

الدراسة الخمسة التي يعتقد الباحث بأهميتها ودورها في قيـاس اتجاهـات مـديري ومـديرات     

  .حكومية نحو تفريد التعليمالمدارس الثانوية ال

ويشتمل هذا الفصل على مناقشة النتائج التي خرجت بها هذه الدراسة وتفسـيرها علـى     

  :النحو التالي

ما هي اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية نحو تفريـد التعلـيم فـي مـدارس     : أوالً

  محافظات شمال الضفة الغربية؟

السؤال أن فقرات الدراسة في مجـال أهـداف تفريـد    وقد أظهرت النتائج المتعلقة بهذا   

، للفقرة الثانية وأدنـى متوسـط حسـابي    )4.01(التعليم قد حصلت على أعلى متوسط حسابي 

  .، للفقرة أألولى)81.2(، للفقرة السابعة عشرة، ونسبة مئوية عليا مقدارها )3.70(

) 4,06(متوسط حسـابي كـان    أما في مجال محتوى تفريد ألتعليم فقد أظهرت النتائج أن أعلى

، للفقرة السابعة عشرة ونسبة مئوية عليا مقدارها )3,46(للفقرة أألولى وأدنى متوسط حسابي هو 

  .، للفقرة األولى)81,2(

، للفقرة )3,96(وفي مجال وسائل تفريد التعليم فقد أظهرت النتائج أن أعلى متوسط حسابي كان 

) 79,2(للفقرة الثامنة، ونسبة مئوية عليـا مقـدارها    ،)3,63(األولى وأدنى متوسط حسابي هو 

  .للفقرة األولى

، وأدنـى  )4,03(وفي مجال تقويم تفريد التعليم أظهرت النتائج أن أعلى متوسط حسابي كـان  

  .، للفقرة األولى)80,6(، للفقرة الرابعة عشرة ونسبة مئوية عليا مقدارها )3,59(متوسط حسابي 
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، في مجال محتوى تفريد التعلـيم إلـى   )4,06(والذي كان  ويشير أعلى متوسط حسابي  

أهمية المهارات والممارسات التي يتبعها مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد 

التعليم في محافظات شمال الضفة الغربية، وإلى االهتمام الملحوظ من قبلهم بهـذا النـوع مـن    

، فـي االتجـاه االيجـابي    )Massoud,1991(تائج دراسـة  التعليم حيث تتفق هذه النتيجة مع ن

  .المرتفع نحو التعليم بالحاسوب

وذلك في مجال محتوى تفريد التعليم، وتعـزى هـذه   ) 3.46(أما أدنى متوسط حسابي   

النتيجة إلى اختالف فهم بعض المديرين والمديرات لمفهوم تفريـد التعلـيم وأسـاليبه وأنواعـه     

ناسبة لتطبيقه، باإلضافة إلى أن هذا المفهوم هو مفهوم حديث نسبياً فـي  والوسائل المطلوبة والم

  .بالدنا ومنطقة الشرق األوسط ودول العالم الثالث

حيث أن هذا المفهوم لم يتم استيعابه وتطبيقه بشكل كبير وواضح فـي وزارة التربيـة     

لعرقلـة سـير العمليـة    والتعليم، ناهيك عن الممارسات التعسفية التي تقترفها قوات االحـتالل  

  .التعليمية التعلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة

حيث تبين وجود فرق ذو داللـه  ) 1985(واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة الناشف، 

إحصائية بين طريقة التعليم المبرمج الخطي المطور، والمتفرع المطور، وطريقة التعليم العادي 

وقد عزت الباحثة هذه النتائج إلى عدم ألفـة الطالبـات ألسـلوبي     لصالح طريقة التعليم العادي،

  ). الخطي، والمتفرع(التعليم المبرمج

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى والتي نصها: ثانياً

)مستوى الداللة  )05.0=α   ـ دارس الثانويـة  في متوسطات اتجاهات مديري ومـديرات الم

  .الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس

 (T)بعد اسـتخدام اختبـار   ) 7(وقد أظهرت النتائج المتعلقة بهذه الفرضية جدول رقم   

أنه توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي      (Independent T-test)لمجموعتين مستقلتين 

مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في محافظـات شـمال   اتجاهات 
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الضفة الغربية في مجال األهداف تعزى لمتغير الجنس ولصالح االناث ، بينما ال توجد فـروق  

ذات داللة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم 

فظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير الجنس في مجال المحتوى، والوسائل، في مدارس محا

  .والتقويم

وهذا يشير إلى أن موضوع تفريد التعليم أصبحت معالمه وأهميته واضحة لكال الجنسين   

  .وأن تقبله وتفهمه واالتجاه نحوه ال يتوقف على متغير الجنس 

حيث أظهرت ) 2001(التي قام بها هيدموس وتتفق نتائج هذه الدراسه مع نتائج الدراسه 

  .النتائج وجود فروق ذات داللة احصائيه تعزى للجنس ولكن لصالح الذكور

حيث لم يجد ) 1993(بينما تختلف نتائج الدراسة مع نتائج الدراسه التي قام بها سرحان 

  .فرق ذو دالله احصائيه بين اتجاهات المعلمين نحو تقنيات التعليم يعزى للجنس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  : النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي نصها: ثالثاً

)مستوى الداللة  )05.0=α     في متوسطات اتجاهات مديري ومـديرات المـدارس الثانويـة

ت الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سـنوا 

  .الخبرة

بعد استخدام تحليـل  ) 9(و ) 8(وقد أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال الجدولين رقم   

أن المتوسطات الحسابية للدرجة الكليـة التجاهـات    (One Way ANOVA)التباين األحادي 

) 3.73(مديري ومديرات المدارس الثانوية في مدارس محافظات شمال الضفة الغربيـة بلغـت   

 10-5فيما يتعلق بسنوات الخبرة مـن  ) 3.78(سنوات، و 5ق بسنوات الخبرة أقل من فيما يتعل

  .سنوات فأكثر 10فيما يتعلق بالخبرة من  3.91سنوات و

بأنه ال توجد فروق ذات ) 9(وكذلك اتضح من خالل النتائج التي أشار إليها الجدول رقم   

وية الحكومية نحو تفريد التعليم فـي  داللة إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثان

مجـال  (محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير سنوات الخبـرة فـي جميـع المجـاالت     
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ألن قيمة مستوى الداللة علـى جميـع   ) األهداف، مجال المحتوى، مجال الوسائل، مجال التقويم

  ).0.05(المجاالت السالفة الذكر وعلى الدرجة الكلية لالتجاهات هي أكبر من 

وتعزى هذه النتيجة إلى أن الظروف التعليمية المحيطة والجو التعليمـي بشـكل عـام،      

والنظام التعليمي السائد، وثقافة المجتمع التعليمية ونظرته للتغير في مفاهيم التعليم ساعدت بشكل 

... عليميـة أو بآخر على تقبل األفكار الجديدة ومنها تفريد التعليم واستعمال الحاسوب والرزم الت

  .الخ

بدأ منذ عهد قريب بها مع تزامن استالم السلطة زمام التعليم مما ألغـى   االهتمامأو ألن 

  .دور الخبرة نظراً لحداثة ذلك ولجميع المدراء

وبالرغم من وجود معيقات منهجية وال منهجية في النظام التعليمـي الفلسـطيني إال أن     

كل نسبي التعامل مع المفاهيم الجديدة الحديثة والخالقـة  المسؤولين والمدراء والمديرات بدءوا بش

في سبيل النهوض واالرتقاء بالمستوى التعليمي التعلمي والخروج من بوتقة التقليد إلى اإلبـداع  

وبالتالي الحصول على نتائج تؤثر إيجاباً في بناء الوطن من خالل خلق جيـل وأجيـال واعيـة    

  .علمياً لما يدور

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : المتعلقة بالفرضية الثالثة والتي نصها النتائج: رابعاً 

)مستوى الداللة  )05.0=α     في متوسطات اتجاهات مديري ومـديرات المـدارس الثانويـة

الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهـل  

  .العلمي

 One Way)ناقشة هذه الفرضية تم فحصها باسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي     ولم  

ANOVA)  11(و) 10(من خالل نتائج الجدولين رقم.(  

أن متوسط الدرجة الكليـة لالتجاهـات مقـداره    ) 10(وقد أظهرت النتائج في الجدول   

، وفـي  )3.90(لحملة شهادة الدبلوم حيث كان المتوسط الحسابي في مجال األهـداف  ) 3.80(

، ولحملة شـهادة  )3.77(، وفي مجال التقويم )3.63(في مجال الوسائل ) 3.81(مجال المحتوى 
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، )3.86(كدرجة كلية، حيث كان المتوسط الحسابي في مجـال األهـداف   ) 3.83(البكالوريوس 

بينمـا  ). 3.82(، وفي مجال التقـويم  )3.87(، وفي مجال الوسائل )3.82(وفي مجال المحتوى 

حيث كان المتوسـط  ). 3.91(الدرجة الكلية للمتوسطات الحسابية لحملة شهادة الماجستير  كانت

، وفـي مجـال الوسـائل    )3.85(، وفي مجال المحتـوى  )4.01(الحسابي في مجال األهداف 

  ).3.77(، وفي مجال التقويم )4.09(

حصائية فـي  اتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إ) 11(وفيما يتعلق بنتائج الجدول رقم   

اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظـات  

شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير المؤهل العلمي في جميع المجاالت وكذلك في الدرجة الكليـة  

الكليـة  والدرجـة  ) األهداف، المحتوى، الوسائل، التقـويم (ألن قيمة مستوى الداللة في مجاالت 

  ).0.05(لجميع المجاالت سالفة الذكر هي أكبر من 

، )0.97(، وفي مجـال المحتـوى   )0.56(فنرى مستوى الداللة لمجال األهداف مقداره   

، والدرجـة الكليـة لمسـتوى الداللـة     )0.91(، وفي مجال التقويم )0.08(وفي مجال الوسائل 

يق واستخدام الوسائل لتنفيذ تفريد التعلـيم  ويشير ذلك إلى تنوع الفهم والممارسة والتطب). 0.74(

لمـديري ومـديرات   ) دبلوم، بكالويورس، ماجستير(بأنواعه المختلفة الختالف المؤهل العلمي 

  .المدارس الثانوية الحكومية في شمال الضفة الغربية

وكذلك يرتبط األمر مع المهارات الخاصة والمهارات اإلبداعية التي يتمتع بها كل واحد   

هؤالء، وهي التي تؤثر سلباً وإيجاباً في عملية االستخدام الفعال والبناء والمـؤثر لعناصـر   من 

  .وأنواع تفريد التعليم

ويمكن أن نفسر هذه النتائج بأن اإلداريين ووزارة التربية والتعليم في الضـفة الغربيـة     

اتيجيات عمـل  تتصف بقيامها برسم سياسات تربوية وتعليمية وتنموية تطويرية، وتضـع اسـتر  

متميزة لتنفيذ هذا النوع من التعليم بكافة أنواعه ووسائله، وتسعى دائماً لتحقيق أهدافها وتطويرها 

  .وتحسينها
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حيث لـم يجـد فـرق ذو داللـة     ) 1993(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة سرحان،   

  . ؤهل العلميإحصائية بين اتجاهات معلمي المواد العلمية نحو تقنيات التعليم يعزى للم

ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد    : النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة وهي: خامساً

)مستوى الداللة  )05.0=α     في متوسطات اتجاهات مديري ومـديرات المـدارس الثانويـة

ر اسـتخدام  الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية تعزى لمتغي

  .تفريد التعليم

-Independent T)لمجموعتين مستقلتين  (T)ولمناقشة هذا السؤال تم استخدام اختبار   

test) يوضح ذلك، حيث تبين أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية فـي   ) 12(، والجدول رقم

حافظـات  اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس م

شمال الضفة الغربية تعزى لمتغير استخدام تفريد التعليم في مجال األهداف ومجـال المحتـوى   

  .والدرجة الكلية لالتجاهات ولصالح مستخدمي تفريد التعليم

وتشير هذه النتائج إلى أن الخبرة الجيدة التي يتمتع بها مستخدمي تفريد التعليم تـنعكس    

دراية التامة بكيفية االستخدام وأساليبه تجعل النتائج المرجوة أكثـر  إيجاباً لصالحهم وكذلك فإن ال

  .فاعلية على المجتمع المحيط والمستفيد من هذا النوع من التعليم

بينما ال توجد فروق ذات دالله إحصائية في اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية   

لضفة الغربية تعزى لمتغيـر اسـتخدام   الحكومية نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال ا

  .تفريد التعليم في مجالي الوسائل والتقويم

وتشير هذه النتائج إلى الحاجة الملحة لعمل دورات وورشات عمل لتأهيـل هـذه الفئـة      

وجعلها أكثر خبرة في استخدام تفريد التعليم في جميع المجاالت وعلى وجه الخصوص مجـال  

  .الوسائل والتقويم

حيث أشار إلى أهميـة إتبـاع   ) ,1973Kula(ذه النتيجة مع نتائج دراسة كيوال وتتفق ه  

  .أساليب واستراتيجيات تفريد التعليم بشكل واسع
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  :التوصيات

 : اعتماداً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، يوصي الباحث بما يلي

يعتبر مفهوم ذو فاعليـة  ضرورة إعطاء مفهوم تفريد التعليم األهمية الخاصة نظراً ألنه  .1

 . وفائدة كبيرتين للنهوض بالعملية التعليمية

 .تفعيل التعليم الال منهجي المساند للتعليم المنهجي والمتكامل معه كلياً .2

العمل على تنقيح المنهاج التقليدي بما يتالءم ومتغيرات العصر والمفـاهيم التربويـة     .3

 .الحديثة ومنها تفريد التعليم

ابعة وتقييم مستخدمي هذا المفهوم األمر الذي يساعد على تطـوير األداء  العمل على مت  .4

 .وتعزيز الكفاءة وزيادة اإلنتاجية

التركيز على مجال إدارة األفراد الخبراء فـي هـذا المجـال ألن المـوارد البشـرية        .5

 .المتخصصة هي الركيزة الرئيسية في التطوير النوعي المطلوب بشكل عام

لوزارة التربية والتعليم لتدريب كل المهتمين في هذا المجال وغيـره   افتتاح مراكز تابعة .6

 .من المجاالت وإكسابهم المهارات الالزمة لتنفيذ أي مفهوم جديد بكفاءة وفاعلية

توفير الدعم المالي والمعنوي الالزم والضروري من أجل إنجاح االستخدام الصـحيح    .7

  .لمفهوم تفريد التعليم

 .حاث والدراسات حول مفهوم تفريد التعليم بكافة أنواعهإجراء المزيد من األب .8

االستفادة من الخبرات السابقة لبعض الدول المتقدمة في مجال استخدام تفريد التعليم في  .9

 .المدارس

القيام بأبحاث ودراسات تبحث تفريد التعليم تبعاً لمتغيرات غير التي تم بحثها في هـذه   .10

 .الدراسة
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خاصة لفحص ذوي الكفاءات والمهارات اإلبداعية ومـدى   العمل على استحداث آليات .11

 .استخدامهم للتقنيات الجديدة

إصدار التشريعات الخاصة التي تدعم وتساند عمليات التطوير واإلصالح اإلداري األمر  .12

 .الذي يساعد على النهوض بالتربية والتعليم إلى مستويات أفضل
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  مبسم اهللا الرحمن الرحي

  أداة الدراسة بصورتها النهائية )2(ملحق رقم

  :المحترمة/ ، المديرة /المحترم/ المدير

   -:بعد التحية

  :يقوم الباحث التربوي بإعداد هذه الدراسة بعنوان

  

  اتجاهات مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية 

  نحو تفريد التعليم في مدارس محافظات شمال الضفة الغربية

  

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص  اإلدارة التربوية فـي جامعـة    استكماالً

  .النجاح الوطنية

  

وتفريد التعليم هو عبارة عن إجراءات تعليمية وتعلميه تشكل في مجملها نظاماً، يهـدف  

، إلى تنظيم التعلم وتيسيره للمتعلم، بأشكال مختلفة، وطبقاً ألولويات وإبدال بحيث يـتعلم ذاتيـاً  

وبدافعيه، وبإتقان، وفقاً لحاجاته وقدراته، واهتماماته وميوله، وخصائصه النمائية، فهـو نظـام   

يراعي الفروق الفردية بين األفراد، ويسهم في تنمية االستقاللية لدى المتعلم الفرد، ويسهم فـي  

مع المتعلمين التربية المستمرة أو التربية مدى الحياة،وهو نظام يسمح للمعلم  بقضاء وقت أطول 

األكثر حاجة من غيرهم، ويمكن المعلم من إيجاد برامج أكثر دقه وأكثر قدره على التعلم من قبل 

  .الطالب

إن المرجو منكم هو تحديد درجة األهمية لكل عبارة من عبارات اإلستبانة، وذلك بوضع 

خصي المستقل مقابل كل فقره في العمود المناسب، حسب وجهة نظرك، ورأيك الش) x(اإلشارة 

  .فيها

هذا وأؤكد لكم بأن المعلومات التي سيتم جمعها ستعامل بسريه تامة ولن يتم اسـتخدامها  

  .ألغراض البحث العلمي، وكل ما هو مطلوب منكم هو اإلجابة بموضوعيه وصدق وأمانه

  شاكراً لكم حسن تعاونكم

  عايشه هاشم نمر الخطيب:الباحث
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  البيانات األولية -:القسم األول

  

  أنثى          ذكر            :الجنس        

  

  سنوات        10أكثر من   سنوات  10- 5من   سنوات   5اقل من     :سنوات الخبره

  

  ماجستير  بكالوريوس           دبلوم                     :المؤهل العلمي

  

  ال يستخدم تفريد التعليم   يستخدم تفريد التعليم         :استخدام تفريد التعليم

  عبارات االستبانة -:القسم الثاني

  -:أهداف تفريد التعليم

أوافق  البندالرقم

 بشده

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشده

اشعر أن تفريد التعليم ينمي الخبرة  1

 .لدى المتعلم

     

أشعر أن تفريد التعليم ينمي الثقة  2

 .بالنفس لدى المتعلم

     

أعتقد أن تفريد التعليم يسهم في تنمية  3

 .االستقاللية لدى المتعلم

     

أرى أن تفريد التعليم يسهم  في التربية  4

 .المستمرة

     

أعتقد أن تفريد التعليم يسمح للمعلم  5

بقضاء وقت أطول مع المتعلمين 

 .األكثر حاجه من غيرهم

     

أرى أن تفريد التعليم يمكن المعلم من  6

 .إيجاد برامج أكثر دقه

     

تفريد التعليم يبدأ بالمتعلم من  أناعتقد  7

 .مستواه العقلي إلىالتي تشير  ةالنقط

     

أشعر أن تفريد التعلم يحقق   8

 .التعليمية العمليةفي  ةالخصوصي
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أوافق  البندالرقم

 بشده

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشده

أرى أن تفريد التعليم يسهل عملية  9

معالجة الصعوبات والعقبات التي 

 .ميواجهها المتعل

     

تفريد التعليم يوفر  للمتعلم  أن أرى  10

 .والتعاون المشاركةفرص 

     

تفريد التعليم يسهم في تنمية  أن أرى  11

  .لدى المتعلم االستقاللية

     

تفريد التعليم يسهم في الحد  أنأشعر   12

من وقوع الطالب في المواقف 

  .ةالتعليمي العمليةفي  المحرجة

     

فريد التعليم يجنب التالميذ ت أن أرى  13

  .الشعور بالخوف من الفشل

     

تفريد التعليم يرفع من مستوى  أن أرى  14

  .دافعية المتعلم للتعلم

     

تفريد التعليم يجعل من  أناشعر   15

  .أكثر متعه التعليمية العملية

     

تفريد التعليم يقرب بين نتائج  أن أرى  16

 العمليةي ف ةالفعلي ةالبحث والممارس

  .التعليمية

     

بأن تفريد التعليم يأخذ بعين  أرى  17

  .االعتبار الفروق داخل الفرد
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  -:محتوى تفريد التعليم

أوافق البند الرقم

 بشده

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشده
أرى أن تفريد التعليم يتوجه نحو   1

  .المتعلم

     

التعليم في رأيي فإن المعلم في تفريد   2

  .يأخذ دور الموجه

     

أرى أن تفريد التعليم يأخذ بعين   3

االعتبار الفروق الفردية بين 

  .المتعلمين

     

أرى أن تفريد التعليم يراعي الفروق   4

  .داخل الفرد نفسه

     

أرى أن المتعلم يأخذ دوراً ايجابياً   5

في العملية التعليمية التعلميه في 

  .تفريد التعليم

     

أرى أن دور المتعلم في تفريد   6

  .التعليم دوراً نشيطاً

     

أرى أن تفريد التعليم يرتكز على   7

  .التعلم الذاتي

     

أرى أن تفريد التعليم يمكن المعلم   8

  .من إيجاد برامج أكثر دقه

     

اشعر أن تفريد التعليم يوفر   9

الخصوصية في العملية التعليمية 

  .التعلميه

     

أرى أن تفريد التعليم يؤمن بحق   10

الفرد في التعلم إلى أقصى ما 

  .تستطيعه قدراته

     

أرى أن تفريد التعليم يراعي ميول   11

  .واتجاهات المتعلم
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أوافق البند الرقم

 بشده

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشده
أرى أن تفريد التعليم يسهم في   12

تدريب المتعلمين على حل 

  .المشكالت

     

أرى أن تفريد التعليم يسهم في إيجاد   13

  .خصبه لإلبداعبيئة 

     

أرى أن تفريد التعليم يساعد المتعلم   14

على اإلطالع على الجديد في 

  .المعرفة

     

أرى أن تفريد التعليم يساعد المتعلم   15

على اإلطالع على المعرفة التي 

  .تتعلق باختصاصه

     

أحبذ أن يكون تفريد التعليم لجميع   16

  .المواد الدراسية

     

تفريد التعليم يراعي  أرى أن  17

التسلسل المنطقي في عرض المادة 

  .التعليمية

     

  -:وسائل تفريد التعليم

أوافق البند الرقم

 بشده

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشده
اشعر أن وسائل تفريد التعليم   1

تضفي عنصر التشويق على 

  .العملية التعليمية التعلميه

     

ب تزداد أرى أن مهارات الطال  2

بشكل ملحوظ اذا اعتمد احد وسائل 

  .تفريد التعليم

     

3  
  

أرى أن الحاسوب هو احد أهم 

  . وسائل تفريد التعليم
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أوافق البند الرقم

 بشده

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشده
أفضل استخدام الرزم التعليمية   4

  .كوسيلة من وسائل تفريد التعليم

     

أحبذ استخدام أسلوب التعليم   5

المبرمج كأحد االتجاهات المهمة 

  .عليمفي تفريد الت

     

أرى ان استخدام الحاسوب   6

التعليمي يوفر ألمتعه في العملية 

  .التعليمية التعلميه في تفريد التعليم

     

أرى أن تفريد التعليم يفتح افاق   7

جديدة للمعلم البتكار وسائل تعليمية 

  .غير تقليديه

     

اشعر أن وسائل تفريد التعليم تزيد   8

  .لممن دافعية المتعلم للتع

     

  -:تقويم تفريد التعليم

أوافق  البند الرقم

  بشده

ال أوافق   ال أوافق  محايد  أوافق

  بشده

أن تفريد التعليم هو اتجاه حديث  أرى  1

  .في التعليم

         

اشعر أن تفريد التعليم يتيح للمتعلم   2

الفرصة التخاذ القرار المناسب بشأن 

  .تعلمه

         

يح للمتعلم اشعر أن تفريد التعليم يت  3

الفرصة التخاذ القرار المناسب بشأن 

  .تعلمه من حيث المحتوى

         

اشعر أن تفريد التعليم يتيح للمتعلم   4

الفرصة التخاذ القرار المناسب بشأن 

  .تعلمه من حيث المكان المناسب
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أوافق  البند الرقم

  بشده

ال أوافق   ال أوافق  محايد  أوافق

  بشده

اشعر أن تفريد التعليم يتيح للمتعلم   5

الفرصة التخاذ القرار المناسب بشأن 

  .من حيث االجهزه المناسبةتعلمه 

         

اشعر أن تفريد التعليم يتيح للمتعلم   6

ألفرصه التخاذ القرار المناسب بشأن 

  .تعلمه من حيث السرعة المناسبة

         

أرى أن تفريد التعليم يتيح للمتعلم   7

ألفرصه التخاذ القرار المناسب بشأن 

تعلمه من حيث اختيار الوقت 

  .المناسب

         

ن تفريد التعليم يعتبر ضرورة أرى أ  8

  .ديمقراطيه

         

أرى أن تفريد التعليم يوفر فرصة   9

التعليم لألفراد ذوي الحاجات 

  .الخاصة

         

أرى ان تفريد التعليم يساعد المتعلم   10

ليتأكد من مدى تحقيقه لألهداف 

  .التعليمية

         

أرى أن تفريد التعليم يساعد المعلم   11

  .الطلبة بدقه على تقييم مستوى

         

أرى أن تفريد التعليم أكثر كفاءة من   12

  .التعليم بالطريقة التقليدية

         

أرى إن تفريد التعليم يوفر كميه   13

هائلة من المعلومات يمكن إيصالها 

  .للطالب

         

أرى ان تفريد التعليم أكثر صعوبة   14

  .على التالميذ بطيئي التعلم
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Abstract 
 The Study tries to examine the trends of headmasters and 

headmistress of governmental secondary schools at schools in the southern 

governorates in the West Bank about the individuate of learning. 

 The study aims to answer the following questions: 

- What are the trends of those headmasters and headmistress about 

the individuate of learning? 

- Are their trends differ according to gender? 

- Are their trends differ according to accumulated experience years 

of service? 

- Are their trends differ according to Scientific quantification? 

- Are their trends differ according to different usage of individuate of 

learning? 

The sample of the study consisted of (148) Principals (a percentage of 

63%) of secondary schools in Directorates of Education in the Southern 

governorates of the West Bank. The population of the study was 234 

Principals. 

 The study uses only one method of measurement, a questionnaire 

prepared by the researcher to fulfill the aim of the study. order to ensure 



 c

that the study was reliable it was shown to seven specialists. The Kronbakh 

Alfa Formula was used to ensure reliability of the study. the steadiness of 

the way and the Value of steadiness was 0.95. 

 To know the trends of Secondary Schools' headmasters and 

headmistress towards the individuate of learning in schools of southern 

districts of the West Bank, the researcher abstracted the importance of each 

paragraph of the paragraphs of the study instrument, and they were 

arranged down according their averages. 

 The study showed the following results. 

 There are positive trends among Principals of schools of southern 

districts towards the individuate of learning and these results appeared 

clearly in all paragraphs. 

 There were some significant differences in the' trends in secondary 

schools towards the individuate of learning, due to gender in the scale of 

aims, methods and total degree of the directives. 

 There were no significant differences in their heads towards the 

individuate of learning due to the variable of the years of skill in all scales 

and the total degree of the directions. 

 There were no significant differences towards the individuate of 

learning due to variable of scientific qualification in all scales and the 

degree of the total directions of the study. 

 There were significant differences due to the variable of the usage of 

individuate of learning in the scales of aims and methods and the users of 

the individuate of learning. While there were no significant differences due 
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to the variable of the usage of the individuate of learning in the scales of 

contents and evaluation and the degree of directions. 

 According to the results of the study the researcher recommended the 

necessity of using the individuate of learning in all schools in the country, 

through training, cultural courses, to get benefit from previous skills, 

opening specialized centers in this scale, provision of taking in 

consideration other variables not included in this study. 

 




