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الفصل األول 

خمفية الدراسة ومشكمتيا 

: المقدمة

يعيش مجتمعنا الفمسطيني بشكؿ خاص والعربي بشكؿ عاـ مرحمة حاسمة ودقيقة مف 

تطوره ونموه يواجو فييا تحديات داخمية وخارجية، ويسعى جاىدًا لمواجية ىذه التحديات بطرؽ 

عممية مدروسة، وسبيمو في ذلؾ التغيير وأداة التغيير ىي التربية بكؿ ركائزىا ومقوماتيا ومحدداتيا 

وصيغيا ووسائميا التكنولوجية المتواكبة مع روح العصر ومتطمباتو لممشاركة في النيوض بالمجتمع 

. في مواجية التحديات وصواًل إلى ما يستيدفو مجتمعنا مف تقدـ ونمو" لتكوف أكثر فاعمية وتأثيرا

فالمعمـ في عالمنا العربي بشكؿ عاـ والفمسطيني بشكؿ خاص ال يزاؿ بعيدًا عف 

المستجدات في التعميـ كالتقنيات التربوية التي أصبحت جزء مف العممية التعميمية الناجحة، وسبب 

ذلؾ أف أساليب إعداد المعمـ في معاىد المعمميف والجامعات وحتى في دورات تطويره أثناء الخدمة 

ال زالت نظرية لـ تتح لو المجاؿ ليمارس مف خالليا استخداـ ىذه التقنيات،  ليعايش تأثيرىا في 

التعميـ ويتعرؼ عمى مردودىا في نقؿ عممية التعميـ مف االعتماد عمى الكممة المجردة إلى التعميـ 

الحسي حيث اإلدراؾ والفيـ بدؿ التمقيف والحفظ، ومع أف المدارس مميئة بالكثير مف األجيزة 

التعميمية المتطورة وموادىا الفعالة في التعميـ إال أنيا ال زالت غير مستخدمة االستخداـ الفعاؿ الذي 

يرفع مف مستوى أداء المعمـ ويزيد مف استيعاب الطالب، وبالتالي أصبح مف الضروريً  االىتماـ 

بتطبيؽ األساليب الحديثة واستخداـ الوسائؿ والمواد واألجيزة التعميمية في المواقؼ التعميمية لزيادة 

. كفاءة عممية التعميـ
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إف حاجة المعمميف الستخداـ الوسائؿ التعميمية تزداد يومًا بعد يوـ بشكؿ أكبر، ألنيا تؤدي 

إلى إحداث التعمـ وجودة التدريس وتوفير الوقت والماؿ والجيد وتجعؿ التعميـ عممية مستمرة مع 

. زيادة فرص التعميـ غير النظامي كما تفيد في تعميـ المعوقيف وتنمية الموىوبيف

وقد أشارت بعض التجارب حوؿ الوسائؿ التعميمية أنو كمما اشتركت أكثر مف حاسة في 

عممية التعميـ والتعمـ كاف المردود مف المعرفة والخبرة أكبر، حيث أف نسبة تعمـ اإلنساف عف طريؽ 

، وىذه %3، والذوؽ %3، والشـ %6، والممس بنسبة %13، وحاسة السمع %75حاسة البصر 

النسب تؤكد أىمية إشراؾ أكبر قدر ممكف مف الحواس في عممية التعميـ والتعمـ وتؤكد أيضًا القوؿ 

، وأف الوسائؿ التعميمية تساعد عمى "أسمع فأنسى، أرى فأتذكر، أعمؿ فأتعمـ"الشائع بيف الناس 

(. 1999عمياف والدبس، )التذكر وسرعة التعمـ وتثبت ما تـ تعممو 

كما أثبتت بعض الدراسات أف استعماؿ الوسائؿ التعميمية وحسف اختيارىا واستخداميا 

تؤدي إلى تشوؽ الطالب وتثير اليمـ وتوسع مجاؿ خبرات المتعمـ وتساعد عمى فيـ المادة الدراسية 

وتعدؿ السموؾ وتقوي القيـ االجتماعية وتراعي الفروؽ الفردية بيف األفراد، فيي تسيـ إسيامًا فعااًل 

في رفع مستوى التعمـ وزيادة كفاءة العممية التعميمية ومعالجة كثير مف المشكالت المعاصرة التي 

يشيدىا العالـ كاالنفجار السكاني واالنفجار المعرفي ليذا فإف الوسائؿ التعميمية تعتبر جزءًا أساسيًا 

مف عممية التعميـ ألنيا أحدى مصادر التعمـ اليامة، كما أنيا حمقة الوصؿ بيف المعمـ والطالب، إذ 

(. 1994التؿ، )يمكف مف خالليا نقؿ المعرفة أو المعمومة بطريقة ما مف المعمـ إلى الطالب 

لقد تطور مفيـو الوسائؿ التعميمية التعممية واتسع ليشمؿ وسائؿ االتصاؿ الفردية 

والجماعية، وأصبحت بذلؾ جزءًا متكاماًل في العممية التعميمية التعممية، وليا دور كبير في تحقيؽ 

أىداؼ التعميـ العامة منيا والخاصة، وانطالقًا مما سبؽ يصبح استخداـ الوسائؿ التعميمية خاضعًا 

، بلمبادئ التخطيط العممي المنيجي وبذلؾ ال تنفصؿ الوسيمة التعميمية عف اليدؼ أو األسمو
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يجابية فتأخذ  ولكنيا تصبح جزءًا متكاماًل مف عناصر ىذا النظاـ، يتفاعؿ معيا بصورة ديناميكية وا 

(. 2001الحيمة، )في االعتبار العوامؿ الكثيرة التي تؤثر في نواتج التعميـ 

وحتى يتحقؽ ذلؾ، عمى المعمـ أف يكوف فنيًا متطورًا، ممتمكًا ميارات وكفايات 

واستراتيجيات فاعمة في توظيؼ األجيزة التعميمية وموادىا، لمساعدة طمبتو عمى بموغ األىداؼ 

قبؿ " التعميمية بدرجة مرتفعة مف اإلتقاف، لذا عمينا االىتماـ بإعداد المعمـ إعدادًا خاصًا سواء

الخدمة كاف ذلؾ أـ في أثنائيا، ليكوف قادرًا عمى توظيؼ الوسائؿ التعميمية الحديثة لخدمة أىداؼ 

العممية التعميمية، ولكي يصبح لو دور الموجو والمرشد والميسر، يرسـ استراتيجية التعميـ وينفذىا، 

ويييئ مجاالت الخبرة لطمبتو ويزودىـ بمصادر المعرفة المختمفة، حتى يكوف الموجو لعممية التعمـ 

. (أ2000الحيمة، )والمييئ لمبيئة التعميمية التي تضمف التفاعؿ النشط 

وبما أف الوسائؿ التعميمية تشكؿ إحدى الوسائؿ اليامة في تسييؿ عممية التعمـ، كاف ال بد 

مف أف تحظى بقدر كبير مف الدراسة والتحديث واالبتكار وصواًل إلى العمؿ عمى توفيرىا في 

يجابي  المدارس وتوفير البنية التحتية األساسية ليا، والحث عمى استخداميا بشكؿ فاعؿ ومؤثر وا 

أثناء عممية التعمـ،  وىناؾ العديد مف الدراسات التي أشارت إلى أف الوسيمة التعميمية ابتداء مف 

الكتاب ومرورًا بالفيمـ، والشريحة والصورة، والخارطة، وانتياء بالجياز الحديث، تعد مف المقومات 

األساسية إلحداث جو مفعـ بالتعزيز واإلثارة والتشويؽ، يتيح لممعمـ والطالب إمكانية لمتفاعؿ 

(. 1996عصيدة، )اإليجابي 

مف وقت % 40-30وقد دلت اإلحصاءات والدراسات عمى أنو يتـ توفير ماال يقؿ عف 

التعمـ باستخداـ الوسيمة التعميمية، كما أنيا تبقي المتعمـ عمى عالقة حية بالخبرات السابقة، وتمكنو 

أكثر مف الفترة لدى المتعمـ بدوف وسيمة % 38مف االحتفاظ بالمعارؼ والميارات لزمف يصؿ إلى 

(. 1997السيد، )تعميمية 
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ونظرًا ألىمية الوسائؿ التعميمية وجدواىا بالنسبة لإلنساف المتعمـ فإف إدخاليا في المناىج 

، (1998أبو حساف، )الفمسطينية جاء كحاجة ضرورية كما ىو الحاؿ في مناىج الدوؿ المتقدمة 

بؿ ويتـ التأكيد عمى أىميتيا وضرورة استخداميا في جميع مراحؿ التعميـ المختمفة، وقد خطت وزارة 

 وتأسيس اإلدارة العامة لمتقنيات 1994التربية والتعميـ العالي الفمسطينية منذ إنشائيا في العاـ 

 خطوات ممموسة في مجاؿ توفير الوسائؿ واألجيزة التعميمية، حيث تـ 1997التربوية في العاـ 

تطوير المدارس في ىذا المجاؿ بيدؼ تحسيف عممية التعميـ والتعمـ واالرتقاء بمستوى التعميـ 

ومواكبة التطور العممي والتكنولوجي الذي يشيده العالـ الذي تحوؿ إلى أشبو ما يكوف بالقرية "

الصغيرة نتيجة التقدـ في وسائؿ االتصاالت والتعميـ بأشكاليا المختمفة، األمر الذي جعؿ عممية 

نقؿ وتبادؿ المعمومات والخبرات واألحداث مف أي مكاف في العالـ إلى أي مكاف آخر عممية سيمة 

وتتـ بسرعة وفاعمية، لذا أصبح عمينا أف نتعمـ لنعيش في ىذه القرية العالمية، وأف نكوف قادريف 

عمى معرفة اآلخريف والتفاىـ واالنسجاـ معيـ، فالعولمة واعتماد الدوؿ عمى بعضيا البعض أصبح 

الحيمة، )" مف قوى الحياة المعاصرة، وسوؼ تترؾ بصمات عميقة في القرف الحادي والعشريف

. (ب2000

ومف ىنا سعت وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية إلى بذؿ الجيود الحثيثة نحو التركيز 

عمى توفير معظـ احتياجات المدارس مف األجيزة والوسائؿ التعميمية مف خالؿ المشاركة والتعاوف 

بينيا وبيف المجتمع المحمي والمدارس ومديريات التربية والتعميـ، إضافة إلى مشاريع الدعـ الخارجية 

والتي ساىمت بشكؿ متواضع في تدريب المعمميف عمى استخداـ وصيانة األجيزة والوسائؿ التعميمية 

وزارة التربية والتعميـ العالي، )المتالؾ ميارات وكفايات خاصة تؤىميـ الستخداميا بشكؿ وظيفي 

. (ب2003
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وتكاماًل مع ىذه الجيود ولما ليذه الوسائؿ التعميمية مف أىمية كاف ال بد مف الوقوؼ عمى 

دراسة واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا في المدارس الحكومية في الضفة الغربية 

مف وجية نظر مديري المدارس، ألنيـ المسئولوف عف تنفيذ سياسات اإلدارة التربوية واإلدارة 

التعميمية وأىدافيا، فمدير المدرسة يعتبر مف أىـ عناصر العممية التربوية وأشخاصيا، بؿ أنو ركيزة 

العممية التعميمية، وعميو يعتمد النظاـ التربوي في بموغ أىدافو، فالمدير ىو اإلداري األوؿ في 

المدرسة ويقؼ عمى رأس التنظيـ فييا، ويتحمؿ فييا المسؤولية األولى بؿ الكاممة أماـ السمطة 

التعميمية والمجتمع وىو المسئوؿ عف نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا وتربية طالبيا وىو حمقة 

االتصاؿ الثابتة في العالقات المدرسية عمى اختالؼ أنواعيا خاصة بيف المعمميف ببعضيـ، وبيف 

المشرفيف والمعمميف، وىو دائمًا في المركز الرئيسي لمعممية التعميمية، فعميو عبء تنظيميا 

أحمد، )لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج الممكنة وىو الذي يوجو رسـ الخطط المختمفة وتنفيذىا 

واليـو يتـ التركيز عمى الدور الفني اإلشرافي لمدير المدرسة والمتعمقة بقيادة العمؿ . (1991

التعميمي التي تسعى إلى تغيير سموؾ المشاركيف في العممية التعميمية عف طريؽ حفز أعضاء ىيئة 

التدريس بالمدرسة لبذؿ أقصى جيد، والعمؿ مع أعضاء ىيئة التدريس بالمدرسة عمى تطوير 

وتنمية وتحسيف عممية التعميـ والتعمـ،  فمدير المدرسة باعتباره قائدًا تربويًا ليس مجرد رجؿ إدارة 

يضطمع بمسئوليات إدارية تقميدية ويقتصر دوره عمييا، بؿ أنو يتولى التنسيؽ بيف كافة الجيود في 

مكانات مادية وبشرية لتحقيؽ أىداؼ المدرسة،  المدرسة، وتوفير أقصى ما يمكنو مف تسييالت وا 

ومساعدة معمميو وحفزىـ عمى العمؿ الجاد لتحقيؽ تمؾ األىداؼ واألخذ بأيدييـ لتطوير أنفسيـ 

وأساليبيـ وتنمية خبراتيـ، فمدير المدرسة مسئوؿ عف استخداـ األدوات والوسائؿ التعميمية التعممية 

استخدامًا وظيفيًا، بحيث يساعد المعمميف عمى اختيار األداة والوسيمة التعميمية المناسبة لمستوى 
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وىو المسئوؿ عف توفير األدوات والوسائؿ التعميمية . الطالب ويتأكد مف استخداميـ ليا بشكؿ فعاؿ

(. 2001عابديف، )التعممية ليتمكف المعمموف مف استخداميا وليشقوا طريقيـ نحو التعميـ الفعاؿ 

: الخمفية النظرية

 :مفيوم الوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم

عند الحديث عف الوسائؿ التعميمية، يتبادر إلى الذىف أف مفيوـ ىذا المصطمح ال يتعدى 

حدود استعماؿ الوسائؿ اإليضاحية البسيطة، التي تستعمؿ في عممية التعميـ، كالنماذج البسيطة، 

(. 1999عمياف والدبس، )، والمجسمات والعينات، والرسـو والخرائط توالمصورا

وىذه النظرة البسيطة أصبحت مع التطور العممي وسعة البحث والتجربة في أصوؿ التربية، نظرة 

قاصرة وضيقة إلى حد كبير، بحيث ال تتفؽ أو تتالءـ والنظريات التربوية، وىي ال تختمؼ كثيرا 

. (أ2000الحيمة، )عف المحاوالت التاريخية األولى في استعماؿ الوسائؿ التعميمية 

ومف خالؿ اإلطالع عمى مصادر الفكر التربوي لموضوع الوسائؿ التعميمية وتكنولوجيا التعميـ، فقد 

: كاف ىناؾ عدة تعاريؼ لموسائؿ التعميمية منيا

بأنيا أجيزة، وأدوات، ومواد يستخدميا المعمـ : لموسائؿ التعميمية (1998)تعريؼ سالمة - 

. لتحسيف عممية التعميـ والتعمـ

ىي المواد التي تؤدي إلى جودة التدريب، وتزويد الدارسيف : تعريؼ ادجار ديؿ لموسائؿ التعميمية- 

 (.2005العبيد، )بخبرات أثرىا باؽ 

بأنيا أجيزة وأدوات، ومواد يستخدميا المعمـ لتحسيف عممية التعمـ : (ب2000)وعرفيا الحيمة - 

 مدتيا، وذلؾ لموصوؿ بطمبتو إلى الحقائؽ العممية الصحيحة، والتربية القويمة، روالتعميـ، وتقصي

 .بسرعة وقوة، وبتكمفة اقؿ
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فتعرؼ الوسائؿ التعميمية بأنيا كؿ ما : (1999)أما وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية - 

أو مف المدرب )يساعد عمى انتقاؿ المعرفة والميارات والمعمومات المختمفة مف المعمـ إلى الطالب 

. ، وترفع مف القدرة عمى اكتساب الميارة وذلؾ بطريقة مخاطبة أكبر عدد مف الحواس(إلى المتدرب

وبما أف الوسائؿ التعميمية عبارة عف أجيزة ومواد تعميمية فاف المواد التعميمية يمكف تصنيفيا ضمف 

وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ غير اآللية التي يمكف استخداميا في تنفيذ عممية التعمـ والتعميـ، وتضـ 

وسائؿ البيئة المحمية، العينات الحقيقية، المجسمات والنماذج، الدروس العممية، الصور : كؿ مف

. والرسوـ التعميمية، الخرائط الجغرافية، السبورات التعميمية

أما األجيزة التعميمية فتصنؼ ضمف وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ اآللية، التي تعتمد عمى اآللة في 

الوسائؿ المترافقة ومراكز مصادر التعمـ، الصور : عرضيا واستعماليا في التعميـ، وتضـ كؿ مف

المتحركة والفيديو والتمفزيوف التعميمي، المرئيات الثابتة اآللية، المواد والوسائؿ السمعية، الكمبيوتر 

(. 1986حمداف، )والحاسبة اليدوية 

: (تكنولوجيا التعميم)مفيوم تقنيات التعميم 

ىناؾ تعريفات كثيرة لمفيـو تقنيات التعميـ، حيث تباينت اآلراء واختمفت االتجاىات، فقد ذكر 

بعض الميتميف أف تقنيات التعميـ ىي نفسيا الوسائؿ التعميمية بقديميا وجديدىا، وذكر قسـ آخر 

أنيا األجيزة واآلالت الحديثة عندما يتـ توظيفيا في العممية التعميمية لتحسيف التعمـ ورفع مستواه 

وعالج مشكالتو، وذكر فريؽ ثالث أف تقنيات التعميـ ىي تطبيؽ نظرية االتصاؿ وأسموب النظـ في 

تصميـ الموقؼ التعميمي، أما الفريؽ الرابع، فذىب إلى ابعد مف ذلؾ حيث أكد عمى أف تقنيات 

التعميـ عبارة عف استراتيجيات جديدة لبناء الموقؼ التعميمي بصورة غير تقميدية، تستثمر 

(. 2003يونس، )المستحدثات العممية في نقؿ التعميـ، وترتيب إجراءات عممية التعمـ 
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إف لفظ تقنيات التعميـ يعني أشياء مختمفة بيف األشخاص، ولكف مع ىذا فانو يمكف تصنيؼ معظـ 

األوؿ ينظر لتقنيات التعميـ عمى أنيا معادلة لمجموعة مف : تعريفات مفيـو تقنية التعميـ إلى نوعيف

أما النوع اآلخر . الوسائؿ التعميمية والتي كثيرا ما يشار إلييا بمفظ األجيزة السمعية البصرية

(. 2005العنزي، )فيصؼ تقنية التعميـ بأنيا عممية كثيرا ما يطمؽ عمييا عممية مدخؿ النظـ 

ولعؿ أفضؿ مثاؿ لتوضيح ىذيف النوعيف مف التعريفات ىو تعريؼ تقنيات التعميـ مف قبؿ كؿ مف 

 :

ىي طريقة منيجية منظمة لعممية التعميـ والتعمـ، تستند إلى المصادر : (2001)الحيمة  -

. البشرية وغير البشرية، مف اجؿ خمؽ بيئة أكثر أثرا وتأثيرا بغية تحسيف عممية التعميـ وتقويميا

ىي عممية منيجية نظامية لتخطيط وتصميـ وتنفيذ وتقويـ : (2002)تعريؼ حمدي وزمياله،  -

عممية التعميـ والتعمـ، في ضوء أىداؼ محددة، وباالعتماد عمى نتائج البحوث في مياديف 

االتصاؿ، وباستخداـ المصادر البشرية وغير البشرية، المتاحة لمحصوؿ عمى تعميـ أكثر 

 .فاعمية

أما الباحث فينظر إلييا عمى أنيا عممية منيجية لتحسيف عمميتي التعمـ والتعميـ، تقـو عمى  -

التكامؿ بيف األجيزة والمواد التعميمية المختمفة، وما يمتمكو المعمـ مف معارؼ وميارات، 

 .لتوظيؼ ىذه التكنولوجيا في العممية التعميمية التعممية

 

: (تكنولوجيا التعميم)الفرق بين الوسائل التعميمية وتقنيات التعميم 

الوسائؿ التعميمية عبارة عف أدوات وتجييزات وآالت ومعدات معينة لممعمـ، بينما تقنيات التعميـ 

تعمؿ  (اإلنساف، اآلراء، األفكار، أساليب العمؿ، اآللة، اإلدارة)عبارة عف منظومة متكاممة تضـ 

كذلؾ الوسائؿ التعميمية جزء ال يتجزأ مف استراتيجيات . جميعيا لرفع كفاءة العممية التعميمية
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التدريس، وىي عنصر مف عناصر منظومة تعميمية شاممة، بينما تقنيات التعميـ ىي أسموب عمؿ 

(. 1997احمد، )جديد وطريقة في حؿ المشكالت، كما أنيا تعتمد عمى التخطيط والبرمجة 

: مراحل تطور مفيوم الوسائل التعميمية التعممية

لعبت الوسائؿ التعميمية التعممية دورًا ميمًا في مجاؿ التربية والتعميـ ليس في الوقت 

الحاضر فحسب، بؿ منذ القدـ، إذ أف استخداـ ىذه الوسائؿ في التعميـ ترجع إلى عصور قديمة، 

فمقد تعمـ اإلنساف منذ القدـ استخداـ اإلشارات وتعبيرات الوجو واإليماءات في شرح أفكاره، 

، لذلؾ فيي قديمة قدـ التاريخ وحديثة حداثة الساعة، (أ2000الحيمة، )واالتصاؿ مع اآلخريف 

فقصة ىابيؿ وقابيؿ وكيؼ أرسؿ اهلل سبحانو وتعالى الغراب ليقتؿ غرابًا آخر ويدفنو ليتعمـ ىابيؿ 

كيؼ يواري سوءة أخيو بالمالحظة والمشاىدة الحية، وفي أقدـ الحضارات اإلنسانية الموغمة في 

القدـ، نجد أف ذلؾ اإلنساف سجؿ تمؾ الرسومات الرائعة لبعض الحيوانات عمى جدراف الكيوؼ في 

مناطؽ متعددة مف العالـ، فاإلنساف فكر بوسيمة يتعامؿ بيا لمتعبير عما يريد، فاىتدى إلى الرسـو 

والرموز والنحوت والنقوش والتماثيؿ وىذه الوسائؿ البدائية كانت تفسح المجاؿ الواسع أماـ الصغار 

(. 1997أحمد، )ليتعمموا ما تيسر ليـ 

كذلؾ استخدـ قدماء المصرييف وقدماء اإلغريؽ الرسـو واألشكاؿ التوضيحية ونماذج 

األشياء المصنوعة مف األحجار والفخار، كما استخدموا الكتابة، والرسـ عمى الصخور والجدراف 

(. 1986حمداف، )وجمود الحيوانات وأوراؽ البردى كوسائؿ لمتعميـ 

، التشكيمي" ولما جاء الديف المسيحي سخر رجاؿ الكنيسة، والحكـ الزمني، مف الفف سواء

الخ، كوسائؿ لنشر تعاليـ الديف المسيحي وما ورد ... أو فف مسرحي أو موسيقا، مف رسـ ونحت

صموا كما )يقوؿ لممسمميف  ()ثـ جاء الديف اإلسالمي الحنيؼ فكاف الرسوؿ . في اإلنجيؿ
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، واتبع وسائؿ رآىا مناسبة لنشر تعاليـ الديف منيا اإلقناع (خذوا عني مناسككـ)، (رأيتموني أصمي

(. 1997السيد، )والترغيب 

ويتضح مما سبؽ أف اإلنساف منذ آالؼ السنيف، وعمى الرغـ مف عدـ معرفتو 

التعميـ الحديثة ووسائمو، إال أنو فطف إلى أىمية الحواس في عممية اإلدراؾ والتعميـ  (بسيكولوجية)

. (ب2000الحيمة، )

وفي بداية العصر الحديث زاد االىتماـ بيذا الجانب، فنجد كثيرًا مف المربيف ينادوف 

قبؿ أكثر مف نصؼ قرف أكد عمى أىمية استخداـ  (إيرازمس)باستخداـ الوسائؿ التعميمية، فمنيـ 

ثـ . ىذه األشياء والصور في التعميـ وأف الخبرات القائمة عمى أشياء حسية تؤدي إلى نتائج أفضؿ

تبعو كومينيوس وجاف روسو وىربارت وفروبؿ ومنتسوري الذيف اىتموا بتنمية خبرات المتعمـ 

(. 2001عبيد، )باستعماؿ النماذج واألشياء والرحالت كأدوات لمتعميـ 

ومع تقدـ الحضارة أخذت الوسائؿ تتطور بسرعة وتتنوع لتتناسب مع تطور الحياة وتطور 

الوسائؿ المعينة ووسائؿ : عمميات التعميـ والتعمـ، لنجدىا اليـو وقد أخذت تسميات متعددة مثؿ

اإليضاح، الوسائؿ السمعية والوسائؿ السمعية البصرية، وسائؿ االتصاؿ التعميمية، والوسائؿ 

. (تكنولوجيا التعميـ)التعميمية التعممية، ولكف أحدث التسميات ىي تقنيات التعميـ 

 ومما تقدـ نخمص إلى أف المربيف كانوا يطمقوف التسميات حسب اقتناعيـ بفوائدىا، 

والحواس التي تثيرىا في اكتساب الخبرات ونالحظ كذلؾ تطور ىذه التسميات مع تطور 

ولقد أسيمت الوسائؿ التعميمية بمختمؼ صورىا وأشكاليا بشكؿ واضح في .  االختراعات وتعددىا

التحوؿ التربوي الكبير الذي تـ في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف، الذي يؤكد رعاية النمو 

المتكامؿ لشخصية المتعمـ بداًل مف االقتصار عمى تأكيد الجانب المعرفي عف طريؽ التعمـ المفظي 

(.  2001الرواحي، )فقط خالؿ الحقائؽ والقواعد والنظريات 



12  

: أىمية الوسائل التعميمية

زادت أىمية الوسائؿ في عمميتي التعميـ والتعمـ عمى أثر التطور التقني السريع الذي نعيشو 

اليوـ، وىذا التطور يشمؿ األجيزة والمواد التعميمية وتوظيؼ ىذه األجيزة والمواد في العممية 

التعميمية، وتفاوت االعتماد عمييا حتى استحاؿ تحقيؽ األىداؼ بدونيا في بعض األحياف، كما 

أدرؾ رجاؿ التربية والتعميـ فوائد ومزايا استخداـ الوسائؿ التعميمية في عمميتي التعميـ والتعمـ، لما 

تتركو مف آثار إيجابية أثبتتيا نتائج البحوث والدراسات والتي انعكست عمى نوعية المخرجات 

التعميمية مف اكتساب لمميارات والخبرات والمعارؼ بشكؿ أكثر فاعمية وتطورًا، وتبدو أىمية الوسائؿ 

: عمى النحو التالي (2005العبيد، )التعميمية في تحسيف عممية التعميـ والتعمـ كما أوردىا 

تمعب الوسائؿ التعميمية دورًا جوىريًا في إثراء عممية التعميـ والتعمـ وذلؾ مف : إثراء التعمـ: أوالً 

. خالؿ توسيع خبرات المتعمـ وتيسير بناء المفاىيـ وتخطي الحدود الجغرافية

أي جعؿ عممية التعميـ اقتصادية بدرجة أكبر مف خالؿ زيادة نسبة التعمـ : اقتصادية التعميـ: ثانياً 

. إلى تكمفتو والعمؿ عمى توفير الوقت والنفقات، وىو ما يمكف أف نطمؽ عميو بجودة التدريس

شباع حاجتو لمتعمـ وتشويقو لممادة : ثالثاً  تساعد الوسائؿ التعميمية عمى استثارة اىتماـ الطالب وا 

بحيث يكتسب الطالب مف خالؿ استخداميا بعض الخبرات التي تثير اىتمامو وتحقؽ ، التعميمية

. أىدافو

ىذا االستعداد الذي إذا : تساعد عمى زيادة خبرة الطالب مما يجعمو أكثر استعدادًا لمتعمـ: رابعاً 

. وصؿ إليو الطالب يكوف تعممو في أفضؿ صورة

إذ أف اشتراؾ جميع الحواس في : تساعد الوسائؿ التعميمية عمى إشراؾ جميع حواس المتعمـ: خامساً 

. عمميات التعميـ والتعمـ يؤدي إلى ترسيخ وتعميؽ ىذا التعمـ ويجعمو أكبر أثرًا ويبقى زمنًا أطوؿ
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أي استعماؿ ألفاظ ليست ليا عند : تساعد الوسائؿ التعميمية عمى تحاشي الوقوع في المفظية: سادساً 

الطالب نفس الداللة التي ليا عند المعمـ، وال يحاوؿ توضيح ىذه األلفاظ المجردة بوسائؿ مادية 

. محسوسة تساعد عمى تكويف صورة مرئية ليا في ذىف الطالب

. يؤدي تنويع الوسائؿ التعميمية إلى تكويف مفاىيـ سميمة: سابعاً 

تساعد في زيادة مشاركة الطالب اإليجابية في اكتساب الخبرة، بحيث تنمي قدرة الطالب عمى : ثامناً 

تباع التفكير العممي لموصوؿ إلى حؿ المشكالت . التأمؿ ودقة المالحظة وا 

التي تؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة وتأكيد : تساعد في تنويع أساليب التعزيز: تاسعاً 

. التعمـ

مف خالؿ ما : تساعد عمى تنويع أساليب التعميـ لمواجية الفروؽ الفردية بيف المتعمميف: عاشراً 

تقدمو مف مساعدة في تنويع مصادر التعميـ، مما يساعد المتعمـ عمى السير في تعممو حسب 

. سرعتو وما لديو مف إمكانيات وقدرات

يقوي صمة الطالب بالمعمـ وذلؾ ألف استخداميا : تخمؽ جوًا حيويًا داخؿ الصؼ: الحادي عشر

. يعمؿ عمى كسر الجمود والروتيف التقميدي في الحصص

مشكمتي االنفجار : تعالج الوسائؿ التعميمية بعض المشاكؿ التعميمية المعاصرة مثؿ: الثاني عشر

كاستخداـ مكبرات الصوت في المدارس وقاعات المحاضرات وكذلؾ التمفزيوف )السكاني والمعرفي

، ومشكمة ازدحاـ الفصوؿ (والراديو أي نقؿ اكبر قدر مف المعمومات إلى اكبر عدد ممكف مف الناس

. الدراسية بالطالب

تقـو - باإلضافة لمنقاط السابقة الذكر- أف الوسائؿ التعميمية (1982أبو حمود، )وبيف 

: بأدوار أخرى ميمة في عمميتي التعميـ والتعمـ وىي

. تجعؿ التعمـ باقي األثر لفترة أطوؿ -1
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 .تنمي في المتعمـ حب االستطالع وترغبو في التعمـ -2

 .تقوي العالقة بيف المعمـ والمتعمـ -3

 .تؤكد عمى شخصية المتعمـ وتقضي عمى ظاىرة الخجؿ عنده -4

 .تساعد عمى ربط أجزاء المادة الدراسية ببعضيا البعض -5

 .تدفع المتعمـ لمتعمـ بواسطة العمؿ وترغبو فيو -6

تتيح الفرصة الجيدة إلدراؾ الحقائؽ العممية مف خالؿ ربط الخبرات الجديدة بالخبرات  -7

 .السابقة لمقياـ بتجارب ذاتية جديدة

 .تساعد عمى جمب العالـ الخارجي إلى غرفة الصؼ -8

 .تحرر المتعمـ مف دوره التقميدي أي تجعمو مشاركًا بعد أف كاف مستمعاً  -9

 .تبعث الروح والمعنى في محتوى المادة المقروءة -10

وىناؾ دراسات عديدة في ىذا المجاؿ أثبتت أف التعميـ مف خالؿ الوسائؿ التعميمية يؤدي 

التؿ، )إلى زيادة تحصيؿ الطمبة لمحقائؽ والمعمومات ويجعؿ التعمـ أكثر جدوى وفائدة وأبقى أثرًا 

(. 1999عمياف والدبس، )، و(1995الراشدي، )و  (1994

ومما سبؽ عرضو يتضح ما لموسائؿ التعميمية مف عميؽ األثر واألىمية عمى العممية 

التعممية، ومف ىذا المنطمؽ أصبحت التربية الحديثة تيتـ بالدعوة إلى التعميـ باستخداـ - التعميمية

الوسائؿ التعميمية في ضوء شروط معينة في استخداميا وحسف اختيارىا، ولـ يعد السؤاؿ المطروح 

نما أصبح  أماـ الباحثيف والميتميف بالوسائؿ التعميمية ىو إمكانية استخداميا في التعميـ المدرسي، وا 

محور اىتماميـ ىو إعداد الوسائؿ التعميمية واستخداميا بطريقة فعالة لتحقيؽ األىداؼ التربوية، 

نما ىي وسيمة لتحقيؽ ىدؼ تربوي،  حيث أف الوسيمة التعميمية ليست ىدفًا تربويًا في حد ذاتيا وا 

ولكي يختار المعمـ الوسيمة المناسبة، ويستخدميا عمى أفضؿ وجو لتحقيؽ أىدافو ينبغي عميو أف 



15  

يقؼ عمى بعض األسس التي ليا عالقة باختيار الوسائؿ التعميمية المناسبة واستخداميا وىي كما 

:- (أ2000الحيمة، )يمي 

. توافؽ الوسيمة مع الغرض الذي نسعى لتحقيقو منيا -1

عطائيا صورة متكاممة عف  -2 صدؽ المعمومات التي تقدميا الوسيمة ومطابقتيا لمواقع وا 

 .الموضوع

 .مدى صمة محتويات الوسيمة بموضوع الدراسة -3

مناسبة الوسائؿ ألعمار الطمبة ومستوى ذكائيـ وخبراتيـ السابقة التي تتصؿ بالخبرات الجديدة  -4

 .التي تييؤىا ىذه الوسائؿ

 .أف تكوف الوسيمة في حالة جيدة -5

 .أف تساوي الوسيمة الجيد أو الماؿ الذي يصرفو المعمـ أو المتعمـ في إعدادىا والحصوؿ عمييا -6

أف تؤدي الوسائؿ التعميمية إلى زيادة قدرة المتعمـ عمى التأمؿ والمالحظة وجمع المعمومات  -7

 .والتفكير العممي

 .أف تتناسب الوسائؿ مع التطور العممي والتكنولوجي لكؿ مجتمع -8

ولكي تحقؽ الوسيمة اليدؼ منيا ينبغي أف تخضع لعدة معايير وشروط تجعميا وسيمة ذات 

مواصفات جيدة، وأف يضع المعمـ في اعتباره عند اختياره لموسيمة التعميمية توافر تمؾ المعايير 

أف تكوف مثيرة لالىتماـ واالنتباه، وذات صمة بالمنياج وبموضوع الدراسة وتحقؽ : والشروط وىي

أىدافو، وأف تكوف مراعية لخصائص الطالب ومناسبة لعمرىـ العقمي والزمني، ومناسبة لمبيئة التي 

تعرض فييا، وتكوف متقنة جيدة التصميـ، وأف يراعى في تصميميا صحة المحتوى مف الناحية 

العممية والجودة والدقة مف الناحية الفنية، وتكوف جذابة بألوانيا، وتكوف قميمة التكاليؼ وسيمة في 

(. 1999عمياف والدبس، )استعماليا 
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: تصنيفات الوسائل التعميمية

مف قبؿ  (وسائؿ االتصاؿ)ىناؾ طرؽ عدة لتصنيؼ الوسائؿ التعميمية وتقنيات التعميـ 

عمماء وخبراء ومربيف تربوييف ومختصيف في مجاؿ وسائؿ االتصاؿ وتقنيات التعميـ، بحيث اعتمد 

كؿ منيـ عمى معيار مف المعايير اتخذه أساسًا لتصنيفو وذلؾ حسب مرئياتيـ واختالفاتيـ العممية 

: ومنيا

 :(Edgar Dale)تصنيف إدجار ديل  -

، واعتمد عمى أساس حسيتيا، فوضع في أسفؿ (2001عبيد، ) أو ما يسمى مخروط ديؿ 

المخروط الوسائؿ التعميمية الحقيقية التي يمكنيا تزويد الطالب بخبرات واقعية ومباشرة ثـ تالىا 

بالعينات والنماذج الحقيقية والمصنوعة، والمكبرة أو المصغرة والسبب في ذلؾ ىو تمثيؿ 

العينات والنماذج لمواقع دوف كثير مف التشويو ثـ قربيا منو، وقدرتيا عمى تزويد الطالب 

وتدرج ديؿ في تصنيفو ألنواع الوسائؿ التعميمية حسب قرب الخبرات التي .بخبرات حسية واقعية

تييؤىا مف التجريد أو الواقعية، وليس حسب سيولتيا أو صعوبتيا أو أىميتيا، أي مف 

. المحسوس إلى المجرد وحتى وصؿ إلى الكممة الممفوظة في أعمى المخروط

 

 

 

الرموز المفظية - 11

الرموز البصرية - 10

الصور الثابتة، التسجيالت الصوتية، - 9

 اإلذاعة 

األفالـ المتحركة - 8
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التمفزيوف التعميمي - 7

المعارض - 6

الدراسات الميدانية، الرحالت العممية - 5

التوضيحات العممية، المالحظة الواقعية - 4

الخبرات الممثمة، التمثيؿ وتقمص الشخصيات - 3

الخبرات المعدلة، غير المباشرة - 2

 الخبرات اليادفة المباشرة- 1

 

( إلدجار ديؿ)مخروط الخبرة : (1)الشكؿ 

: (Oslen)تصنيف أوسمن - 

صنؼ أوسمف أنواع الوسائؿ التعميمية المستخدمة في التعميـ عمى شكؿ ىـر مكوف مف ثالث 

(: 1999عمياف والدبس، )طبقات وقد اعتمد عمى درجة الحسية كمعيار لمتصنيؼ كما يمي 

الطبقة األولى في قاعدة اليـر وتشمؿ الخبرات الحية والواقعية المباشرة مثؿ الزيارات  - أ

. والرحالت والمقابالت واآلالت واألجيزة المستخدمة في التعميـ الميني

التي تتوسط اليـر تركز عمى الوسائؿ السمعية والبصرية المتحركة والثابتة، : الطبقة الثانية - ب

 .والتي يستخدميا المعمـ عندما ال تتوفر لديو الوسائؿ الواقعية أو الحقيقية

 . والمواد المطبوعة والممفوظة مف المعمـ (المغة)وتركز عمى الرموز المسموعة : الطبقة الثالثة - ت

: الوسائؿ الرمزية المجردة

: المواد التعميمية المطبوعة مثؿ

. الكتب، والنشرات، والمذكرات

: الوسائؿ الرمزية الحسية

الوسائؿ السمعية البصرية مثؿ الخرائط والرسـو 
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والصور المسطحة والشرائح واألفالـ والصور الثابتة 

 والمتحركة، والشفافيات والعينات والنماذج والتسجيالت الصوتية 

 والراديو والتمفزيوف والسبورة والتمثيؿ المسرحي 

: الوسائؿ التعميمية الواقعية

الخبرات والمقابالت والزيارات الميدانية والرحالت 

وآالت التعميـ كما ىي الحاؿ في التعميـ الميني 

 

" تصنيؼ أوسمف: "(2)شكؿ 

صنؼ حمداف الوسائؿ التعميمية إلى فئتيف حسب طبيعتيا : (1986) تصنيف حمدان- 

ىي وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ غير اآللية التي يمكف استخداميا في تنفيذ عمميات التعمـ والتعميـ كما 

ىي عادة، ثـ وسائؿ وتكنولوجيا التعميـ اآللية التي تعتمد عمى اآللية في عرضيا واستعماليا في 

. التربية المدرسية عموماً 

وقد عمد حمداف خالؿ عرض أنواع الوسائؿ التعميمية بصنفييا غير اآللية واآللية إلى 

. تدريجيا مف المحسوس إلى المجرد ومف ندرة االستخداـ إلى كثافتو

 
" تصنيؼ حمداف: "(3)شكؿ 
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: لموسائل التعميمية من حيث وظيفتيا (أ2000)تصنيف الحيمة  -

صنؼ الحيمة الوسائؿ التعميمية إلى أربع فئات متدرجة مف األكثر محسوسية إلى المجردة 

: وىي

تأخذ المعمومات منيا بشكؿ مباشر مثؿ المقابالت الحية والزيارات : وسائؿ واقعية -1

. والرحالت الميدانية

الحجـ، الوزف، : حيث تكوف المعمومات جزءًا منيا أو موروثة فييا مثؿ: وسائؿ األشياء -2

 .الشكؿ، الكتمة، الموف، التركيب، وىذه األشياء تكوف طبيعية أو مصنوعة أو ممثمة

وىي وسائؿ تعرض معمومات وفي الوقت نفسو تدفع المتعمـ ليتفاعؿ معيا : وسائؿ التفاعؿ -3

ومنيا، الكتب المبرمجة، واآلالت التعميمية مثؿ الحاسوب والمختبرات، والمحاكاة واأللعاب 

 .التربوية

ويقصد بيا كيفية بث المعمومة، وعرض المعمومات بأشكاؿ مختمفة، أو : وسائؿ العرض -4

عمى أساس شكؿ تقديـ المعمومات عف طريؽ ىذه الوسائؿ وقد قسمت إلى سمعي، 

 .وسمعي بصري ثابت، وسمعي بصري متحرؾ، وبصري

 
 

سمعي 
بصري 

   سمعي بصري ثابت 
  سمعي بصري متحرؾ 

 
الكتب المبرمجة 
اآلالت التعميمية 

المحاكاة واأللعاب التعميمية 
 

النماذج   
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المقاطع 
األشياء الطبيعية 

 
المقابالت الحية 

الزيارات والرحالت الميدانية 
التعميـ في مواقع العمؿ 

 
لموسائؿ التعميمية  " الحيمة"تصنيؼ : (4)شكؿ 

 
حيث كاف األساس الذي تـ : (1999عميان والدبس، )تصنيف الدبس واستيتية كما ورد في - 

اعتماده في ىذا التصنيؼ ىو التصنيؼ الوظيفي أي عمى أساس الوظيفة أو الدور الذي تقـو بو 

كما يعتمد عمى خصائصيا . الوسيمة في توضيح الحقيقة والمفاىيـ أو المبادئ أو النظريات العممية

فجميع الوسائؿ التعميمية وتكنولوجيا التعمـ تعرض المعمومات . وصفاتيا وماذا تعمؿ وكيؼ

: وتوصميا إلى المتعمـ، وىذا التصنيؼ يقـو عمى ثالثة أقساـ رئيسية ىي

وىي التي توصؿ المعمومات إلى المتعمـ وتعرضيا بشكؿ ما والمعمومات : وسائؿ العرض -1

، مادة متحركة ويمكف تصنيفيا  قد تكوف عمى شكؿ صورة، مواد مطبوعة أو مكتوبة، رسـو

إلى وسائؿ بصرية ثابتة، وسائؿ سمعية، وسائؿ سمعية بصرية ثابتة، وسائؿ بصرية 

. متحركة، ووسائؿ سمعية بصرية متحركة

ويقصد بيا المواد أو األجساـ ذات الثالثة أبعاد وىي وسائؿ تعميمية ال : وسائؿ األشياء -2

تعطي المعمومات مف خالؿ عرضيا، ولكف باعتبار ىذه المعمومات جزءًا مف تركيبيا أو 

تتضمف وسائؿ . موروثة فييا مثؿ الموف والمممس والحجـ والشكؿ والوزف واألجزاء والوظيفة

كما أف تمؾ األجساـ المصنوعة . (أحياء وجمادات)األشياء أجساـ حقيقية حية وغير حية 

التي تقوـ مقاـ أو تمثؿ األشياء الحقيقية تعتبر مف وسائؿ األشياء ويطمؽ عمييا الوسائؿ 

 .الممثمة
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تمؾ الوسائؿ التي تجبر أو تدفع المتعمـ لمتفاعؿ معيا خالؿ األنشطة التي : وسائؿ التفاعؿ -3

يقوـ بيا المتعمـ، كأف يقوؿ شيئًا، أو يكتب شيئًا أو يفعؿ شيئًا ومنيا الكتب المبرمجة، 

 ..اآلالت التعميمية مثؿ الحاسوب والمختبرات، المحاكاة واأللعاب التربوية

: أساسيات في استخدام الوسائل التعميمية وتقنيات التعميم

تعتبر الوسيمة التعميمية محور التفاعؿ بيف كؿ مف المعمـ والمتعمـ، فإذا ما أحسف 

استخداميا أنتجت موقفًا ناجحًا، إذ ال يوجد ىناؾ خطوات وأساليب ثابتة يتبعيا المعمـ عند 

استخدامو لموسائؿ التعميمية، ألف أساليب استخداـ الوسائؿ التعميمية في التدريس تختمؼ باختالؼ 

التعممية، ويتوقؼ عمى ذلؾ طبيعة الوسيمة المستخدمة في موقؼ معيف ونوعيا، / المواقؼ التعميمية

وخصائص الطمبة، وميارة المعمـ، واألىداؼ التعميمية التي سوؼ تخدميا الوسيمة، والمحتوى 

. العممي

إف االستخداـ غير السميـ لموسائؿ التعميمية مف جانب بعض المعمميف غير الميرة مشكوؾ 

في قيمتو التعميمية، بينما االستخداـ الذكي مف جانب بعضيـ اآلخر سوؼ يجعؿ الوسيمة التعميمية 

فعالة بشكؿ كبير في تحقيؽ األىداؼ التعميمية والتربوية المنشودة، لذلؾ فإف نجاح الطمبة في 

الخ، ... استيعاب المادة التعميمية مف خالؿ لقطات تمفازيو أو شفافيات أو مجسمات أو خرائط

يعتمد بشكؿ كبير عمى طريقة المعمـ وخبرتو والمناقشة التي تتـ قبؿ عرض الوسيمة التعميمية 

(. 1999اليونسكو، )وبعدىا 

فإذا قرر المعمـ أف يستخدـ وسيمة تعميمية في الحصة فمف الطبيعي أف تبنى خطة الدرس 

لمف؟ أيف؟ متى؟ كيؼ؟ : عمى ىذا األساس، لذلؾ ال بد مف اإلجابة عمى بعض التساؤالت اليامة

ولماذا سأستخدـ ىذه الوسيمة التعميمية؟ 

ستستخدـ الوسيمة التعميمية وما مستوى الفئة المستيدفة وخصائصيا؟ لمن  -
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ستستخدـ الوسيمة التعميمية في الصؼ أـ في المختبر أـ في مركز المصادر أـ في أين  -

 البيت وأيف ستوضع أثناء استخداميا؟

؟ في أية مرحمة مف مراحؿ الدرس ستستخدـ الوسيمة، ىؿ في بداية الحصة، أـ في متى -

 منتصفيا، أـ في نيايتيا كتمخيص لمدرس؟

 ستستخدـ الوسيمة، ما الخطوات التي ينبغي القياـ بيا قبؿ استخداـ الوسيمة وفي أثناء كيف -

 ذلؾ وبعده؟

 ستستخدـ ىذه الوسيمة دوف غيرىا؟ ما القيمة التربوية والخصائص التي تميزىا عف لماذا -

(. 2001الحيمة، )غيرىا مف الوسائؿ؟ وما الدور الذي يراد لموسيمة أف تمعبو في الدرس؟ 

إف الوقت المبذوؿ لمتحضير والتنظيـ الصحيح لمحصة ال يذىب سدى بؿ يقابمو نتائج طيبة 

. مف حيث المردود كجودة التعميـ والتعمؽ في دراسة المادة والتوفير في الوقت بشكؿ عاـ

: معيقات استخدام الوسائل التعميمية

يعتمد نجاح استخداـ الوسائؿ التعميمية في التعميـ عمى إقباؿ المعمميف عمييا، فالبيئة التي 

. يتـ فييا استخداـ الوسائؿ التعميمية تؤثر كثيرًا في مدى تحقيؽ األىداؼ المرجوة مف استخداميا

ولذلؾ ال يمكف النظر إلى ىذه الوسائؿ بمعزؿ عف العوامؿ األخرى التي تؤثر في كفاءة استخداميا 

مثؿ األىداؼ التعميمية واستراتيجيات التدريس، والقوى البشرية واإلمكانات المادية المتوفرة في 

المدرسة، فالوسائؿ جزء مف منظومة متكاممة تتفاعؿ فييا جميع عناصرىا بانسجاـ يؤدي إلى رفع 

كفاءة استخداـ ىذه الوسائؿ، فتنوع وسائؿ االتصاؿ التعميمية وتوفرىا في المدرسة، وخبرة المعمميف 

نتاج المواد التعميمية، والتسييالت المادية كميا عوامؿ  في استخداميا، والقدرة عمى تشغيؿ األجيزة وا 

(. 1993غزاوي، )تؤثر في استخداـ ىذه الوسائؿ بشكؿ فعاؿ 
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إلى أنو بالرغـ مف أف ىناؾ تدف في درجة استخداـ  (Shroch ،1985)وأشار شروؾ 

الوسائؿ التعميمية في المراحؿ التعميمية المختمفة، عمى الرغـ مف المناداة بضرورة استخداميا كجزء 

أساسي في عممية التعمـ والتعميـ، وقد عزا ذلؾ إلى عدـ رغبة المعمميف واإلدارييف ومتخذي القرارات 

، 1986الصالح، )في التربية في استخداـ التقنيات التربوية، كما أشارت نتائج بعض الدراسات 

لى  (1993، والجبر، 1989واليميسات،  إلى تدني درجة استخداـ الوسائؿ التعميمية في المدارس وا 

أىـ العوامؿ التي تقمؿ مف استخداـ وسائؿ االتصاؿ التعميمية، مثؿ قمة توفر ىذه الوسائؿ بشكؿ 

كاؼ، ونقص توفر التسييالت المادية في المدارس، وقمة تدريب المعمميف، وثقؿ العبء الدراسي، 

: إلى أف مف معوقات استخداـ تقنيات التعميـ عوامؿ رئيسية منيا (2000)وأشارت أميف 

. ندرة المتخصصيف في ميداف تقنيات التعميـ -1

قصور برامج إعداد المعمميف في كميات التربية وبرامج تنمية أعضاء ىيئة التدريس  -2

 .بالجامعات

 .طبيعة الظروؼ البيئية المحيطة بالعممية التعميمية -3

 1989 في العاـ Brooks and Kopeوفي دراسة قاـ بيا كؿ مف بروكس وكوب، "

دراسة في استخداـ التقنيات في البرامج التعميمية، ودراسة أخرى لممشيقع  (72)حيث قاما بتحميؿ 

، استقرأ فييا عدد مف المواثيؽ والتقارير العممية واإلحصائية حوؿ معوقات استخداـ 1992عاـ 

: تقنيات التعميـ، وأشاروا إلى بعض العوامؿ التي تعوؽ استخداـ التقنية في البرامج التعميمية منيا

. ضعؼ تصميـ البرامج وغياب الييكمية فييا وضعؼ تتابع مقرراتيا -1

 .عدـ إعطاء األولوية لشراء األدوات واألجيزة التعميمية -2

 .ارتفاع تكمفة التقنيات بصفة عامة -3

 .نقص اإلعداد الميني لمقائميف بالتدريس في نماذج تطبيؽ التقنيات -4
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5-  

 .فقداف الحماس المصاحب ألداء المعمـ داخؿ البيئة الصفية -6

 .عدـ مالءمة المناىج الستخداـ وسائؿ وتقنيات التعميـ -7

 .عدـ توفر فني إصالح وتشغيؿ األجيزة التعميمية -8

 .التسييالت المادية المتعثرة بالمؤسسة التعميمية -9

(. 2000سالمة، ) "اإلجراءات المالية واإلدارية غير المناسبة- 10

حوؿ معيقات استخداـ األجيزة  (2005)وفي نشرة لمديرية التربية والتعميـ في قمقيمية، 

: التعميمية تـ تحديدىا ضمف إطاريف وىما

. الييئة اإلدارية في المدرسة -1

 .الييئة التدريسية -2

أو " بعض المعوقات األساسية الستخداـ األجيزة يكوف ناشئا: الييئة اإلدارية في المدرسة (1

بسبب الييئة اإلدارية، إال أف ىذه المعوقات تتدخؿ فييا العديد مف األمور سواء كانت " ناتجا

: داخمية أو خارجية ليا عالقة بالمجتمع المحمي ويمكف تمخيص تمؾ المعوقات فيما يمي

. عدد األجيزة التعميمية في المدرسة غير مناسب لعدد أعضاء الييئة التدريسية فييا -

. عدـ توفر جميع األجيزة التعميمية في المدرسة -

عدـ تنظيـ استخداـ األجيزة في المدرسة مف قبؿ الييئة اإلدارية بوضع برنامج خاص لتفعيؿ  -

. األجيزة حتى يتـ االستفادة مف جميع األجيزة المتوفر ولجميع الصفوؼ والمباحث

عدـ توفير المواد األساسية الالزمة لتفعيؿ األجيزة التعميمية في المدرسة ويعود ذلؾ إلى  -

اإلجراءات البيروقراطية التي تقـو بيا الييئة اإلدارية في المدرسة كاالحتفاظ ببعض األجيزة  

. داخؿ اإلدارة كالتمفاز أو الفيديو
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: الييئة التدريسية (2

يعتبر المعمـ مف المحاور األساسية في العممية التعميمية، ومف أجؿ إنجاح دور المعمـ ال 

بد مف تسخير كافة اإلمكانيات الموجودة في المدرسة ووضعيا تحت تصرؼ الييئة التدريسية، إال 

: أف ىناؾ العديد مف المعوقات سببيا المعمـ منيا

 عدـ وعي المعمـ ألىمية استخداـ األجيزة التعميمية في التعميـ .

  خوؼ المعمـ مف تحمؿ المسؤولية في حاؿ حدوث خمؿ ما في الجياز خاصة األجيزة غالية

 .الثمف

  عدـ رغبة المعمميف أحيانًا في استخداـ األجيزة التعميمية لقناعتو بعدـ جدوى استخداـ

 .التقنيات الحديثة في التعميـ

  عدـ إلماـ المعمميف باستخداـ وتشغيؿ وصيانة األجيزة التعميمية ويعود ذلؾ إلى العديد مف

 :األسباب أىميا

. قمة الدورات التدريبية حوؿ األجيزة التعميمية -1

عدـ توفر الوقت الكافي لممعمميف لتدريبيـ عمى استخداـ األجيزة بسبب دورات المنياج طواؿ  -2

 .العاـ الدراسي

 .عدـ توفر النشرات الالزمة والضرورية حوؿ األجيزة التعميمية -3

 .عدـ مواكبة كؿ ما يستجد مف أجيزة تعميمية في المدرسة مف قبؿ أعضاء الييئة التدريسية -4

عدـ وجود معمـ مؤىؿ كأميف المكتبة مثاًل لتشغيؿ األجيزة التعميمية المتوفرة في المدرسة في  -5

. حاؿ عدـ معرفة المعمـ

الخميوي، )، (2000السيؼ، )، (2002العطوي، )كما خمصت العديد مف الدراسات 

1998) ،(Comb, 2000) ،(1998، وزارة التربية والتعميـ العالي) ،(1998، ةسالـ)  إلى وجود
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 أو حتى البناء ب أو الطاؿةصعوبات في استخداـ الوسائؿ التعميمية إما مف ناحية المعمـ أو اإلدار

المدرسي نفسو أو وزارة التربية والتعميـ العالي أو مديرية التربية والتعميـ، يمكف تمخيص الصعوبات 

العبء الدراسي الكبير لممعمميف الذي يقمؿ اىتماميـ بالوسائؿ التعميمية، : في تمؾ الدراسات بما يمي

وضعؼ قدرة المعمميف عمى ضبط النظاـ في الصؼ عند استخداـ التقنيات التعميمية، وعدـ توفر 

، القناعة لدى المعمـ بجدوى التقنيات التعميمية، وقمة معرفة المعمـ بقواعد استخداـ التقنيات التعميمية

وخشية أو خوؼ المعمـ مف عطب أو كسر أو تمؼ مواد أو أجيزة وما ينتج عنيا مف مسؤولية 

مادية ومعنوية، واالمتحانات بوضعيا الراىف حيث أنيا ال تقيس في أغمب األحواؿ إال مستويات 

معرفية واضحة، وعدـ تقيد المعمـ باإلصالحات والشعارات التربوية في النظاـ التعميمي،  وصعوبة 

اإلجراءات المالية، وعدـ مالءمة القاعات الدراسية الستخداـ التقنيات التعميمية، وعدـ المعرفة 

نتاج الوسائؿ التعميمية، وعدـ جاىزية الغرؼ الصفية الستخداـ الوسائؿ التعميمية، وكثرة  باستخداـ وا 

أعداد الطمبة في الفصؿ الدراسي، وعدـ توفر الوسائؿ التعميمية المالئمة لمحتوى المقررات 

.  الدراسية

ولذا كاف ال بد مف إجراء ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية باإلضافة 

إلى التعرؼ عمى أىـ المعيقات التي تقمؿ مف درجة استخداـ الوسائؿ التعميمية في المدارس 

. الحكومية الفمسطينية في الضفة الغربية

: الوسائل التعميمية في ظل السمطة الوطنية الفمسطينية

عمى الرغـ مف أف عمـ التقنيات التربوية وممارستو في التربية قد مضى عميو أكثر مف 

نصؼ قرف، إال أف مدارسنا وطمبتنا إباف االحتالؿ لـ تتح ليـ الفرصة لالستفادة مف ىذه التقنيات 

بسبب سياسة التجييؿ والحرماف التي كانت تمارس عمى شعبنا، ولـ يكف باإلمكاف اقتناء األجيزة 

. والمواد والوسائؿ التعميمية التي تساىـ في تحسيف وتطوير العممية التعميمية التعممية
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نشاء وزارة التربية والتعميـ التي بدأت عمميا قبؿ  ومع قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية، وا 

 مدفوعة بإيمانيا بضرورة العمؿ عمى بناء المؤسسة 1994يوميف مف افتتاح العاـ الدراسي 

التعميمية الفمسطينية، التي تستمد وجودىا مف الثقافة الوطنية الفمسطينية واالجتماعية، وتساىـ في 

ووضعت الوزارة في أولويات عمميا، إزالة اآلثار السمبية . رسـ خطط تطورىا وتحديد معالـ مستقبميا

الناتجة عف االحتالؿ اإلسرائيمي وتمبية االحتياجات الممحة لمختمؼ القطاعات التربوية، حتى يكوف 

(. 1999 العالي، ـوزارة التربية والتعمي)السير في العممية التعميمية باتجاه اليدؼ الوطني الفمسطيني 

 دور ميـ وفّعاؿ في العمؿ عمى 1997وكاف إلنشاء اإلدارة العامة لمتقنيات التربوية مع بداية العاـ 

إنتاج . توظيؼ تكنولوجيا المعمومات في التعميـ): تحسيف نوعية التعميـ مف خالؿ ثالثة مجاالت

، ووضعت ضمف سمـ (إنشاء المختبرات العممية والمكتبات المدرسية. وتطوير الوسائؿ التعميمية

أولوياتيا تجييز المدارس باحتياجاتيا مف الوسائؿ التعميمية والتقنية المناسبة والتي تساعد عمى 

ولما ليذه الوسائؿ مف آثار . تطوير العممية التربوية، وتزود الطمبة بخبرات تطبيقية لممفاىيـ العممية

تربوية ونفسية بالغة في إحداث تعمـ الطمبة ونمو شخصياتيـ بمجاالتيا المختمفة اإلدراكية والعاطفية 

واالجتماعية والحركية مف أجؿ ذلؾ كاف ىذا الكـ والنوع في الوسائؿ التي زودت بيا المدارس 

فكانت الخطط . (1998وزارة التربية والتعميـ العالي، )الحكومية وال زالت تمبي احتياجات الميداف 

، والتي مف خالليا استطاعت الوزارة (2005-2001)الطموحة ومف ضمنيا الخطة الخمسية 

النيوض بالمدارس وبشكؿ متسارع في مجاؿ التقنيات التربوية، حيث تـ تزويد غالبية المدارس 

بكميات مناسبة مف الوسائؿ التعميمية المختمفة، وكذلؾ تـ إنتاج البرامج التعميمية وطباعة العديد مف 

الموحات والبطاقات التعميمية التي تخدـ المنياج الفمسطيني األوؿ، وكاف ىناؾ زيادة مضطردة في 

مختبر في العاـ  (15)مختبر حاسوب مف أصؿ  (840)مختبرات الحاسوب حيث بمغ عددىا 

وكاف التدريب إلزامي لكافة منتسبي . ، كما تـ تدريب الجياز التربوي عمى استخداـ الحاسوب1994
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الجياز التربوي لما يحقؽ مف تفاعؿ مع الحداثة والتطور، كما تـ ربط العديد مف المدارس بشبكة 

، وتـ تطوير وزيادة المختبرات العممية في المدارس وتزويدىا بمعظـ (االنترنت)المعمومات العالمية 

وفي العاـ . احتياجاتيا مف األجيزة والمواد المخبرية، كما تـ زيادة وتطوير المكتبات المدرسية

 قامت الوزارة بإنشاء مراكز مصادر التعمـ ضمف مشروع تحسيف نوعية التعميـ في المرحمة 1997

األساسية وتييئة التسييالت المناسبة لالرتقاء بعممية التعمـ في مجاالت العمـو المختمفة 

في المدارس الحكومية كما تـ تدريب رؤساء " مركزا (130)واالىتمامات الشخصية حيث تـ إنشاء 

أقساـ التقنيات التربوية والمشرفيف التربوييف ومديري المدارس والمعمميف عمى توظيؼ الوسائؿ 

التعميمية في خدمة عممية التعميـ وصيانة األجيزة التعميمية مما كاف لو مف أثر واضح عمى 

مما حدا بمديري المدارس مف اختيار برنامج تدريب الييئة التدريسية عمى الوسائؿ . المدارس

(. 2002وزارة التربية والتعميـ العالي، )التعميمية ضمف مشروع المدرسة وحدة تدريب 

وكوف المنياج الفمسطيني مطمبًا وطنيًا، فقد تـ إنشاء مركز تطوير المناىج في العاـ 

 أف ينجز معظـ 1997، واستطاع المركز ضمف خطة منيجية قطفت بداية ثمارىا في العاـ 1995

ونظرًا ألىمية الوسائؿ . 2006مواد المنياج ولمعظـ الصفوؼ حيث سيتـ االنتياء منو في العاـ 

التعميمية وجدواىا لإلنساف المتعمـ فإف إدخاليا في المناىج الفمسطينية كاف ضرورة ممحة كما ىو 

الحاؿ في مناىج الدوؿ المتقدمة، بؿ وتـ التأكيد مف خالليا عمى ضرورة تطبيؽ األنشطة الموجودة 

. في المنياج

وقامت الوزارة بطرح مشروع طموح لحوسبة المنياج الفمسطيني مف خالؿ مبادرة التعميـ 

بمشاركة وزارة االتصاالت وشركات  (17/4/2005)الفمسطينية اإللكترونية التي انطمقت ىذا العاـ 

عالمية ومحمية، وذلؾ ضمف سياسة الوزارة اليادفة لتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات في التعميـ، حيث 

أخذت الوزارة عمى عاتقيا وضع استراتيجية واضحة لتأسيس بنية تحتية قوية تعتمد عمى وسائؿ 



29  

تكنولوجية حديثة قابمة لمتطوير لتعمـ بأعمى كفاءة وبأقؿ التكاليؼ وذلؾ مف خالؿ بناء شبكة 

المدارس الفمسطينية لدعـ العممية التعميمية ورفع مستوى أداء المعمـ الفمسطيني وتييئة الطمبة 

لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع مف خالؿ وضع معايير لبناء شبكة ترتكز عمى محوريف 

: أساسييف ىما

بناء شبكة بربط المدارس الفمسطينية بمقر اإلدارة العامة لمتقنيات التربوية وتكنولوجيا  -

. المعمومات

لتفعيؿ شبكة المدارس التي يتـ إنشاؤىا في المحور  (زاجؿ)بناء الموقع اإللكتروني التربوي  -

األوؿ، ويتكوف ىذا الموقع مف زوايا تربوية تيدؼ لخدمة الطمبة والمعمميف بطريقة فعالة 

وسريعة، وتفتح باب المعرفة والتعارؼ والحوار وتبادؿ وجيات النظر بيف المعمميف والطمبة 

مف جية، والمجتمع المحمي مف جية أخرى، عالوة عمى احتواء الموقع عمى مواد ودروس 

وزارة التربية )تعميمية نصية ومسموعة ومرئية لجميع الصفوؼ الدراسية ولمختمؼ المباحث 

 .(أ2005والتعميـ العالي، 

وبعد توفير احتياجات المدارس مف وسائؿ تعميمية رسمت الوزارة السياسة التربوية التي 

تدعو إلى استغالؿ ما يتوفر مف تجييزات في مجاؿ التطبيقات العممية والتوضيحات، وذلؾ 

لمساعدة الطمبة بالمحاؽ بركب التطور والتقدـ العممي وأف يكوف لمفمسطينييف موطئ قدـ في مجاؿ 

(. 2001وزارة التربية والتعميـ العالي، )البحث والدراسة واالكتشاؼ واالنفتاح عمى العالـ 

وبيذه اإلنجازات المتعاظمة مف األجيزة والوسائؿ والبرامج والمشاريع التعميمية التي تـ 

توفيرىا لممدارس، سعت الوزارة إلى تفعيميا مف خالؿ الدورات التدريبية لممعمميف ومديري المدارس، 

وتـ التأكيد عمى ضرورة تنشيط المرافؽ التقنية في المدارس بداية مف قياـ المعمـ باستخداـ ىذه 

المرافؽ في مدرستو وفؽ تخصصو مرورًا بمتابعة مدير المدرسة وىو المسئوؿ األوؿ عف ذلؾ كونو 
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، كما أف ىناؾ نظاـ متابعة ممثؿ في أقساـ (أ2003وزارة التربية والتعميـ العالي، )المشرؼ المقيـ 

التقنيات التربوية والرقابة اإلدارية ومتابعة الميداف واإلشراؼ التربوي لتفعيؿ استخداـ الوسائؿ 

التعميمية انطالقًا مف ضرورة وضعيا في خدمة الطمبة، إلشباع عقوليـ وميوليـ ورغباتيـ عممًا 

وعماًل، وتعويضيـ عف آالميـ وتضحياتيـ، عممًا وتربية، كذلؾ ضرورة استثمار األمواؿ التي 

صرفت مف أجؿ توفير تعميـ أفضؿ عف طريؽ استخداـ كافة الوسائؿ التعميمية وتوظيفيا في 

العممية التعميمية التعممية لضماف نجاحيا وتطويرىا، فبمغ إجمالي اإلنفاؽ عمى الوسائؿ التعميمية 

 956توفير : ، ويمكف توضيحيا كاآلتي( مميوف دوالر أمريكي7.25)التي تـ تزويد المدارس بيا 

 مسجؿ 1401 فيديو، و 942 تمفزيوف، و955 ماكينة سحب سريع، و810ماكينة تصوير، و

 250 جياز عرض الشرائح، و366، و(السبورة الضوئية) جياز الرأس المرتفع881كاسيت، و

 كاميرا تصوير، باإلضافة إلى إنتاج أجيزة، وأدوات، ومواد 308جياز تكبير الصور المعتمة، و

. (ب2005وزارة التربية والتعميـ العالي، ) الؼ دوالر 750تعميمية بقيمة 

  :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

          تتمحور مشكمة الدراسة حوؿ واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية مف حيث مدى توافرىا 

ودرجة رضا مديري ومديرات المدارس الحكومية عف استخداميا مف قبؿ المعمميف، وكذلؾ معيقات 

حيث الحظ الباحث مف خالؿ موقعو . استخداميا في المدارس الحكومية في الضفة الغربية

الوظيفي في قسـ التقنيات التربوية أف ىناؾ اىتماما ذو أىمية بالغة بالوسائؿ التعميمية مف خالؿ ما 

يتـ رفد المدارس باألجيزة والوسائؿ التعميمية المتنوعة، حيث أحدث تجييز ىذه المدارس نقمو نوعية 

في مجاؿ توفير التكنولوجيا ليذه المدارس بعد أف كانت محرومة ولسنيف طويمة إباف االحتالؿ 

اإلسرائيمي، ومع دخوؿ السمطة الوطنية الفمسطينية أخذت وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية 

ومف خالؿ اإلدارة العامة لمتقنيات التربوية تجييز المدارس بالوسائؿ واألجيزة التعميمية المتنوعة 
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حتى يتـ النيوض بعممية التعمـ والتعميـ الفمسطيني وبالرغـ مف التجييزات التي بمغت مالييف 

الدوالرات إال انو لوحظ أف استخداـ ىذه الوسائؿ واألجيزة لـ يصؿ إلى المستوى المطموب، ومف 

ىنا جاءت ىذه الدراسة خاصة وأننا بحاجة لمثؿ ىذه الدراسات التي تساعدنا عمى النيوض بواقع 

 التعميـ، والتقميؿ مف األسباب والظروؼ التي تعيؽ عمميتي التطور والتطوير لمتعميـ في مجتمعنا، 

لذا ارتأى الباحث دراسة واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا في المدارس مف خالؿ 

: طرح األسئمة التالية

ما مدى توافر الوسائؿ التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية؟  -1

ما درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عف استخداـ المعمميف  -2

 والمعممات لموسائؿ التعميمية؟

ىؿ تختمؼ درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عف استخداـ المعمميف  -3

جنس المدير، وتخصص المدير، : والمعممات لموسائؿ التعميمية باختالؼ متغيرات الدراسة

 والمؤىؿ العممي لممدير، وسنوات الخبرة اإلدارية لممدير، ومستوى المدرسة، والمنطقة؟

 الوسائؿ التعميمية مف وجية استخداـما درجة المعيقات التي تواجو المعمميف والمعممات في  -4

 نظر مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية ؟

ىؿ تختمؼ درجة تقدير مديري المدارس الحكومية لممعيقات التي تواجو المعمميف  -5

 الوسائؿ التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية استخداـوالمعممات في 

جنس المدير، وتخصص المدير، والمؤىؿ العممي لممدير، : باختالؼ متغيرات الدراسة

 وسنوات الخبرة اإلدارية لممدير، ومستوى المدرسة، والمنطقة؟

 

 



32  

 

: فرضيات الدراسة

: الفرضية األولى

في درجة رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية في مدارس الضفة الغربية الحكومية 

. تعزى إلى جنس المدير

 :الفرضية الثانية

في درجة رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية في مدارس الضفة الغربية الحكومية 

. تعزى إلى تخصص المدير

 :الفرضية الثالثة

بيف درجات رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي 

. لممدير

: الفرضية الرابعة

بيف درجات رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة 

. اإلدارية لممدير
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: الفرضية الخامسة

بيف درجات رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

. الحكومية عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير مستوى المدرسة

: الفرضية السادسة

بيف درجات رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

. الحكومية عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير المنطقة

: الفرضية السابعة

بيف درجات تقدير مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

. الحكومية لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير جنس المدير

: الفرضية الثامنة

بيف درجات تقدير مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير تخصص 

. المدير

: الفرضية التاسعة

بيف درجات تقدير مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي 

. لممدير

: الفرضية العاشرة
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بيف درجات تقدير مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة 

. اإلدارية لممدير

: الفرضية الحادية عشرة

بيف درجات تقدير مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

الحكومية لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير مستوى 

. المدرسة

: الفرضية الثانية عشرة

بيف درجات تقدير مديري المدارس  ( =0.05) فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى دال توج

. الحكومية لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير المنطقة

: أىداف الدراسة

التعرؼ إلى واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا مف وجية نظر مديري  -1

. المدارس الحكومية في الضفة الغربية في فمسطيف

معرفة أثر الجنس والتخصص، والمؤىؿ العممي، والخبرة اإلدارية، ومستوى المدرسة عمى  -2

واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا مف وجية نظر مديري المدارس 

. الحكومية في الضفة الغربية في فمسطيف

 

 : أىمية الدراسة

. تأتي أىمية ىذه الدراسة مف أىمية موضوع الوسائؿ التعميمية -1
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يمكف ليذه الدراسة أف تفيد مديري المدارس والمشرفيف التربوييف ورؤساء أقساـ التقنيات - 2 

التربوية وأصحاب القرار في وزارة التربية والتعميـ العالي في معالجة مسألة استخداـ الوسائؿ 

واألجيزة التعميمية ومعيقات استخداميا في المدارس، ووضع الحموؿ المناسبة لمتخفيؼ مف ىذه 

المعيقات والمساىمة في رسـ الخطط واالستراتيجيات التي تزيد مف فاعمية التعميـ داخؿ المدارس 

عف طريؽ إتباع طرائؽ التدريس التي تستخدـ فييا الوسائؿ واألجيزة التعميمية، لرفع مستوى التعميـ 

التعميـ داخؿ المدارس وتطوير الوسائؿ التعميمية في المناىج  وزيادة كفاية عممية التعمـ وزيادة فعالية

. إضافة إلى برامج إعداد المعمميف وتأىيميـ وتدريبيـ أثناء الخدمة

: حدود الدراسة

 الضفة الغربية لمفصؿ الدراسي الثاني مف ياقتصرت ىذه الدراسة عمى مديري المدارس الحكومية ؼ

.  2004/2005العاـ الدراسي 

:  تعريف المصطمحات

. ىو تسخير الوسائؿ التعميمية المتوفرة لما وجدت مف اجمو: توظيف

ىي األجيزة والمواد واألدوات التي يستخدميا كؿ مف المعمـ والطالب لتسييؿ : الوسائل التعميمية

. عمميتي التعميـ والتعمـ

ىي العوامؿ واألسباب التي يؤدي وجودىا إلى التأثير السمبي عمى عممية استخداـ : المعيقات

(. 1998حمداف، )الوسائؿ التعميمية مما يقمؿ مف استخداميا 

ىو قائد تربوي عنده إحساس بالمسؤولية واتجاه ايجابي عالي بأنو مسئوؿ عف : مدير المدرسة40

التأثير في المدرسة ويعمؿ عمى خمؽ اتجاىات ايجابية في مرؤوسيو وعند الطالب 

(. 2001عابديف،)



36  

ىي المدارس التي تشرؼ عمييا وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية إداريا : المدارس الحكومية

.  وماليا
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الدراسات السابقة 
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الفصل الثاني 

الدراسات السابقة 

تـ استطالع عدد مف الدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة في األدب التربوي، 

ومف مصادرىا المتوفرة مف الدراسات واألبحاث والمراجع والكتب الموجودة في المكتبات واالنترنت، 

الدراسات العربية والدراسات األجنبية، وال بد مف اإلشارة : وقد صنفيا الباحث في مجموعتيف ىما

إلى أنو نظرًا لعدـ وجود دراسات تناولت واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا في 

المدارس مف وجية نظر مديري المدارس، فقد تناوؿ الباحث مجموعة مف الدراسات التي اىتمت 

. بواقع الوسائؿ التعميمية في المدارس الثانوية واألساسية وفيما يمي عرض ليذه الدراسات

: الدراسات العربية: أووً 

 درجة استخداـ معممي ومعممات إلىعرؼ ت دراسة ىدفت إلى اؿ(2005 )عنزيال       أجرى 

المرحمة الثانوية لمتقنيات التعميمية والصعوبات التي يواجيونيا في محافظة حفر الباطف في المممكة 

ي محافظة ؼالعربية السعودية، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي ومعممات المرحمة الثانوية 

وبنسبة  (976)معمما ومعممة مف مجتمع الدراسة البالغ عدده  (382) وشممت العينة الباطف،حفر 

، وبعد إجراء العمميات اإلحصائية أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر التقنيات التعميمية %39مقدارىا 

، "الخرائط والرسـو البيانية"و، "أشياء حقيقية مف البيئة"و، "السبورة الطباشيرية: "المستخدمة ىي

أما التقنيات التعميمية قميمة االستخداـ فكانت جياز عرض األفالـ ". النماذج والمجسمات"و

، ثـ جياز عرض األفالـ ( ممـ8أفالـ )، يميو جياز عرض األفالـ الحمقية (ممـ16)السينمائية 

. الثابتة

قمة الحوافز لممعمميف المبدعيف في "  فكاف أكثرىا بنظر أفراد عينة الدراسة ىي ،اتمعيؽأما عف اؿ

قمة إقامة معارض "، ثـ "تراكـ المسؤوليات عمى المعمـ" ، ثـ "إنتاج واستخداـ التقنيات التعميمية
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، كما يالحظ أف اقؿ الصعوبات التي تواجو "لمتقنيات التعميمية لخمؽ روح التنافس وتبادؿ الخبرات

اعتقاد المعمـ باف استخداـ التقنيات التعميمية ىي مضيعة " معممي ومعممات المرحمة الثانوية ىي 

عدـ " ، تمييا "اعتبار المعمـ استخداـ التقنيات التعميمية تسمية وترفييا ال تعميما وتثقيفا " ، ثـ "لموقت

". اقتناع المعمـ بجدوى استخداـ الوسيمة التعميمية

وبينت نتائج الدراسة أيضا انو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ معممي ومعممات 

أصحاب  لصالح المرحمة الثانوية لمتقنيات التعميمية في تدريسيـ تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة

 لمتغير التخصص لصالح التخصصات العممية باستثناء استخداـ جياز الكاسيت والخبرة األعمى، 

.  لمتغير الجنس لصالح المعمميف في معظمياوالتعميمي لصالح التخصصات األدبية، 

بينما أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في صعوبات استخداـ التقنيات 

، (10-5)لمتغير الخبرة لصالح أصحاب الخبرة والتعميمية تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث، 

. لكنو لـ تظير أية فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغير التخصص

وأوصى الباحث بضرورة توفير التقنيات التعميمية، وتكثيؼ الدورات التدريبية لجميع المعمميف 

 .والمعممات في إنتاج واستخداـ التقنيات التعميمية

 دراسة ىدفت إلى إيضاح واقع توظيؼ التقنيات التعميمية (2004)الكندي كما أجرى 

الحديثة في خدمة التعميـ العاـ بمدارس سمطنة عماف، كما ىدفت إلى تسميط الضوء عمى صعوبات 

توظيؼ التقنيات في خدمة التعميـ العاـ بسمطنة عماف، وقد تـ الحصوؿ عمى المعمومات مف 

أبحاث مختمفة تختص بالموضوع نفسو، ومف مقابالت مع بعض مديري المدارس، ومف استبانة 

معممًا مف بعض مدارس التعميـ بالمنطقة الداخمية، ومف  (31)استند إلى عينة عشوائية مكونة مف 

: طالبًا وطالبة مف معممتيف بالمنطقة الداخمية، وأظيرت ىذه الدراسة النتائج التالية (60)
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وعي المعمميف بأىمية استخداـ الوسائؿ التعميمية بشكؿ مستمر وفي المقابؿ كانت نتائج  -1

. بعض االستجابات الخاصة بواقع استخداـ التقنيات الحديثة بالمدارس قميمة

عدـ توفر الدورات التدريبية لممعمميف التي تدربيـ عمى كيفية إنتاج المواد التعميمية  -2

 . وتطويرىا، مما شكؿ ىذا صعوبة عند محاولة المعمميف توظيؼ التقنيات في خدمة التعميـ

 . ازدياد وعي الطالب بمعنى الوسائؿ التعميمية وأىميتيا -3

: وفي ضوء النتائج قدـ الباحث مجموعة مف التوصيات أىميا

ضرورة عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس العاـ تختص بكيفية استخداـ التقنيات  -

. الحديثة في العممية التعميمية

إدخاؿ التقنيات الحديثة في مدارس التعميـ العاـ مواكبة مع تطور المناىج فال بد أف يقترف  -

 .تطور المنياج مع تطور التقنيات المستخدمة في التعميـ

ضرورة عمؿ بحوث تختص بالصعوبات التي تعوؽ توظيؼ التقنيات في التعميـ العاـ  -

 .عمى مستوى السمطنة

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ معممي الدراسات (2004)المومني وأجرى 

االجتماعية في المرحمة الثانوية لموسائؿ التعميمية وعوائؽ استخداميا مف وجية نظرىـ في إقميـ 

الشماؿ في األردف، وتكوف مجتمع الدراسة مف معممي الدراسات االجتماعية لممرحمة الثانوية في 

المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميـ في محافظات إقميـ الشماؿ في األردف لمعاـ الدراسي 

معممًا  (257)معممًا ومعممة، وتكونت عينة الدراسة مف  (784)، وقد بمغ عددىـ 2003-2004

مف مجتمع الدراسة تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية، واستخدـ  (%33)ومعممة يمثموف ما نسبتو 

: وأظيرت النتائج ما يمي. الباحث استبانة قاـ بتطويرىا
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إف الوسائؿ التعميمية األكثر توافرًا ىي السبورة الطباشيرية، واإلذاعة المدرسية، وأجيزة  -1

. الحاسوب، والكرات األرضية، وأقميا توافرًا منضدة الرمؿ

السبورة الطباشيرية، ويمييا الخرائط، ولوحة : إف الوسائؿ األكثر استخدامًا ىي -2

 .اإلعالنات، واإلذاعة المدرسية، وأقميا استخدامًا كانت منضدة الرمؿ

إف مف أىـ العوائؽ التي تحوؿ دوف استخداـ معممي الدراسات االجتماعية لموسائؿ  -3

زيادة العبء الدراسي عمى المعمـ، : التعميمية في المرحمة الثانوية مف وجية نظرىـ ىي

وزيادة أعداد الطمبة في الصؼ، وتركيز الطمبة في المرحمة الثانوية عمى الجانب 

ىماؿ الجانب األدائي، وجعؿ الدراسات االجتماعية في المرحمة الثانوية مادة  المعرفي وا 

اختيارية يقمؿ مف عممية استخداـ الوسائؿ التعميمية فييا، وقمة دعـ القطاع الخاص 

 .لممدارس لشراء الوسائؿ التعميمية، وقمة التوصيالت الكيربائية

في معيقات  (0.05 )عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية تعزى لمتغيرات المحافظة، والخبرة، والمؤىؿ 

 .العممي، بينما تبيف وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور

:  واختتمت الدراسة بعدة توصيات تؤكد عمى أىمية استخداـ الوسائؿ التعميمية ومنيا

إجراء دورات تدريبية لممعمميف حوؿ كيفية استخداـ الوسائؿ التعميمية وخاصة التقنية  -

. منيا

إجراء دراسات تتناوؿ مشروع حوسبة شامؿ لمناىج الدراسات االجتماعية ودراسة أسباب  -

. عزوؼ طمبة المرحمة الثانوية عف اختيار مادة التاريخ

 والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى معيقات استخداـ (2004)لمجيضمي وزميالتيا وفي دراسة 

االنترنت في التعميـ مف وجية نظر المعمميف لمحد مف تمؾ المعيقات والتأكيد عمى أىمية استخداـ 
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حيث تكونت عينة الدراسة مف معممات . التقنيات بما فييا االنترنت في تطوير العممية التعميمية

إحدى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعميـ بمحافظة مسقط في سمطنة عماف، وتـ 

تصميـ استبانة مكونة مف خمسة مجاالت، وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ العديد مف المعيقات 

في التعميـ وعمى رأسيا الجوانب الفنية التي ما  (االنترنت)التي تقؼ حائاًل أماـ استخداـ ىذه التقنية 

زالت تعتبر مف أىـ المعيقات خاصة في الدوؿ العربية التي تعتمد بشكؿ كبير عمى استيراد ىذه 

التقنية وىذا يحد مف استخداميا في مجاؿ التعميـ والمجاالت األخرى، وفي ضوء نتائج الدراسة 

. أوصت الباحثة بضرورة األخذ بيد الشباب وكؿ المواىب العربية البارعة في مجاؿ التقنيات

 التعرؼ إلى المعوقات التي تحد مف تفعيؿ (2004)العموري وزميالتيا وىدفت دراسة 

مراكز مصادر التعمـ بمدارس التعميـ األساسي مف الحمقة األولى، وشممت عينة الدراسة مديرات 

ومعممات المجاالت ومعممات مركز مصادر التعمـ في ستة مدارس بمحافظة مسقط، وخمسة 

مدارس في منطقة الباطنة جنوب، حيث تـ جمع البيانات مف خالؿ المقابمة، واستبانة تـ إعدادىا 

: مف قبؿ الباحثات، وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي

وجود معيقات أماـ معممة مركز المصادر والتعمـ مثؿ التدريب عمى استخداـ الحواسيب  -

. والبرمجيات وصيانتيا وصيانة األجيزة اإللكترونية وتصميـ الوسائؿ التعميمية

 .عدـ توفر العدد الكافي مف األجيزة والبرمجيات -

األعباء اإلدارية اإلضافية تؤثر سمبًا عمى االستفادة مف خدمات المركز وكذلؾ االستخداـ  -

 .اإلداري لبعض أجيزة المركز أثناء حصص مادة تقنية المعمومات

ازدحاـ جداوؿ المعممات، وعدـ اىتماـ معممات المجاالت في التعامؿ مع التقنيات  -

الحديثة، وافتقار معممات المجاالت لكفايات التعامؿ مع أجيزة المركز تعد مف المعيقات 

 .التي تحد مف تفعيؿ معمـ المجاؿ لمركز مصادر التعمـ
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لمعالجة المعيقات التي تحد مف تفعيؿ المركز لميامو ال بد مف توفير األجيزة الالزمة  -

واليامة لمتدريب والتدريس، وزيادة عدد األجيزة لتناسب أعداد الطالب، ووجود أكثر مف 

 .مركز لتخفيؼ األعباء وحؿ مشكمة االزدحاـ

: واستنادًا إلى نتائج الدراسة اقترحت الباحثات التوصيات التالية

ضرورة خفض نصاب جداوؿ معممات المجاالت في التعميـ األساسي بصورة تساعدىـ  -

. عمى ارتياد المركز وتفعيمو

 .تأىيؿ العامميف في المركز ومعممات المجاؿ لمواكبة تطور األجيزة الحديثة -

 دراسة ىدفت إلى معرفة الوسائؿ التعميمية، ومدى استخداميا، (2003)سميران وأجرت 

وأىـ العوائؽ التي تحوؿ دوف استخداـ معممي المغة العربية ليا، وقد استخدمت الباحثة استبانة 

معممًا ومعممة، وقد أظيرت  (52)قامت بإعدادىا وتطويرىا ووزعت عمى عينة عشوائية تكونت مف 

النقص الحاد في الوسائؿ التعميمية، و زيادة العبء التدريسي : النتائج أف أبرز المعوقات ىي

لممعمـ، وعدـ تعاوف اإلدارة مع المعمـ في تسييؿ استخداـ الوسائؿ التعميمية، وتبيف عدـ وجود 

 فروؽ ذات داللة إحصائية بيف معيقات استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية تعزى لمتغيري الجنس

 ىوالخبرة، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية تعز

. لممؤىؿ العممي وعضو ىيئة التدريس

 فقد ىدفت إلى معرفة مدى توافر الكفايات التقنية التعميمية لدى (2003)قوقزة أما دراسة 

معممي الرياضيات في المرحمة الثانوية في محافظة جرش وممارستيـ ليا مف وجية نظرىـ في 

ضوء بعض المتغيرات كالخبرة العممية، والمؤىؿ العممي، حيث أعد الباحث استبانة تكونت مف 

: كفاية تقنية تعميمية موزعة عمى خمسة مجاالت، وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي (69)
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يتوافر لدى معممي الرياضيات في المرحمة الثانوية في محافظة جرش كفايات تقنية  -1

تعميمية بدرجة مرتفعة، ويمارس معممو الرياضيات في المرحمة الثانوية في محافظة 

 .جرش كفايات تقنية بدرجة مرتفعة

يوجد اختالؼ في درجة توافر الكفايات التقنية التعميمية لدى معممي الرياضيات في  -2

 .المرحمة الثانوية تعزى ألثر الخبرة والمؤىؿ

يوجد اختالؼ ألثر الخبرة والمؤىؿ العممي في ممارسة معممي الرياضيات في المرحة  -3

 .الثانوية في محافظة جرش لمكفايات التقنية التعميمية مف وجية نظرىـ

بيف توافر الكفايات التقنية التعميمية  (=0.05)يوجد ارتباط موجب داؿ إحصائيًا  -4

 .0.56وممارستيا عند معممي الرياضيات في المرحمة الثانوية في محافظة جرش بمغ 

 وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة إثراء برامج إعداد المعمميف وتدريبيـ 

. بمساقات أكثر في مجاالت التقنيات التعميمية في برامج اإلعداد والتأىيؿ الجامعي

 فقد ىدفت إلى معرفة مدى اكتساب معممي المغة العربية (2003)عبد الجميل  أما دراسة 

في المدارس األساسية في محافظات شماؿ فمسطيف لمفيـو تقنيات التعميـ، وواقع استخداميـ ليا 

في تدريسيـ الفعمي، حيث قامت الباحثة بتطبيؽ استبانة عمى عينة الدراسة التي بمغ حجميا 

معممًا ومعممة  (50)معممًا ومعممة مف المدارس الحكومية، و (275)معممًا ومعممة، منيـ  (325)

مف مجتمع الدراسة األصمي مف مدارس الحكومة  (%33)مف مدارس الوكالة، ويمثموف نسبة 

، 2000/2001ومدارس الوكالة بمحافظات شماؿ فمسطيف في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

:- وبعد تطبيؽ الدراسة أظيرت النتائج

وجود عالقة بيف إدراؾ مفيـو تقنيات التعميـ وأىمية استخداـ تكنولوجيا التعميـ في التطبيؽ  -1

. العممي
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إف أىـ معيقات استخداـ تقنيات التعميـ ىو عدـ حصوؿ المعمميف والمعممات عمى التدريب  -2

 .الكافي الستخداـ تكنولوجيا التعميـ بطريقة عممية

 .إف واقع استخداـ تقنيات التعميـ كاستراتيجية متكاممة قميؿ جدًا لدى المعمميف والمعممات -3

رغبة معممي المغة العربية مف ذوي الخبرة أقؿ مف خمس سنوات باستخداـ تقنيات التعميـ  -4

 .في تدريس المغة العربية

بيف مجاالت اإلدراؾ  ( =0.05)ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  -5

لمفيوـ تقنيات التعميـ وأىمية االستخداـ ومعيقاتو عمى جميع المجاالت تبعًا لمتغيري 

المؤىؿ العممي، الجنس، في حيف توجد فروؽ تعزى لمتغير المؤسسة التعميمية ولصالح 

 .مدارس وكالة الغوث

: وفي ضوء نتائج الدراسة قدمت الباحثة مجموعة مف التوصيات مف أىميا

. إعطاء دورات مكثفة لممعمميف والمعممات في كيفية استخداـ تكنولوجيا التعميـ في المدارس -

 .توفير التقنيات التعميمية داخؿ المدارس -

 ىدفت التعرؼ إلى أسباب عزوؼ معممي المدارس الثانوية (2003)لمحسيني  وفي دراسة 

في الرياض عف استخداـ التقنيات التعميمية في التدريس الصفي حيث استخدـ الباحث استبانة قاـ 

بتطويرىا، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممي المرحمة الثانوية في مدارس الرياض لمعاـ 

معممًا،  (538)معممًا، في حيف تكونت العينة مف  (2691)، والبالغ عددىـ 2003/2004الدراسي 

مف مجتمع الدراسة، تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد أشارت  (%20)يمثموف ما نسبتو 

: نتائج الدراسة إلى ما يمي

إف أكثر األسباب أىمية في عزوؼ معممي المدارس الثانوية عف استخداـ التقنيات التعميمية  -

صعوبة حصوؿ المعمـ عمى تقنيات التعميـ : في التدريس الصفي مرتبةً  تنازليًا تعود إلى
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عند طمبيا بسيولة والسرعة المطموبة، وضيؽ وقت المعمـ الناتج مف العبء الدراسي، وتردد 

المعمـ في مخاطبة مراكز الوسائؿ والتقنيات التعميمية لممساعدة في الحصوؿ عمى التقنيات 

الالزمة، وازدحاـ عدد الطمبة في الغرؼ الصفية، وقمة تجييز الغرؼ الصفية بالشاشات 

والتوصيالت الكيربائية، وقمة توافر الدعـ المادي لشراء األجيزة التقنية، وطبيعة امتحاف 

. الثانوية العامة الذي يقمؿ مف استخداـ التقنيات التعميمية

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات العزوؼ عف استخداـ التقنيات التعميمية تعزى  -

لمتغير المؤىؿ العممي بشكؿ عاـ، في حيف تبيف عدـ وجود فروؽ تعزى لمتغيري التخصص 

. والخبرة

/  استطالع آراء معممي بعض مدارس وكالة الغوث الدولية(2003)العمايرة وحاولت دراسة 

األردف حوؿ أىمية استخداـ التقنيات التعميمية، والصعوبات التي تواجييـ في استخداميا 

الجنس، والخبرة في التدريس، والتخصص، والمؤىؿ )ومعرفة ما إذا كاف لممتغيرات التالية 

أثر عمى آرائيـ في أىمية استخداـ  (المدرسة/ العممي، والمرحمة التي يدّرس بيا المعمـ

القسـ األوؿ : التقنيات التعميمية في التدريس، حيث أعد الباحث استبانة تألفت مف قسميف

األوؿ : يتعمؽ بالبيانات الشخصية لممعمميف، والقسـ الثاني يشتمؿ عمى أربعة محاور ىي

يتعمؽ بأىمية التقنيات التعميمية بالنسبة لممعمـ والمتعمـ، والمحور الثاني يتعمؽ باألىمية 

العامة لمتقنيات التعميمية، أما المحور الثالث فيتعمؽ باتجاىات أفراد العينة نحو التقنيات 

التعميمية، والمحور الرابع يتعمؽ بدرجة صعوبة استخداـ التقنيات التعميمية، أما مجتمع 

( 1010)الدراسة فقد تكوف مف معممي مدارس منطقة شماؿ عماف التعميمية البالغ عددىـ 

معممة لمذكور، أما عينة الدراسة فقد  (24)معممة، منيا  (48)معممًا ومعممة، موزعيف عمى 
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مف مجتمع  (%17.3)معممًا ومعممة يشكموف  (175)تـ اختيارىا عشوائيًا وبمغ عددىا 

: الدراسة، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية

مف أفراد العينة أظيروا اتجاىًا إيجابيًا نحو استخداـ التقنيات التعميمية في  (79.8%) -

. التدريس

الجنس، والتخصص، والمؤىؿ العممي، وسنوات الخبرة في درجة : ال يوجد أثر لممتغيرات -

استخداـ التقنيات التعميمية في التدريس، بينما يوجد اثر لمتغير المرحمة لصالح معممي 

 .المرحمة اإلعدادية

، وىذه (3.57)إف متوسط الصعوبات التي تواجو المعمميف في استخداـ التقنيات التعميمية  -

الدرجة تقترب كثيرًا مف درجة الحياد، ومف الصعوبات التي أشار إلييا أفراد العينة ما 

 :يمي

 عدـ وجود غرؼ مجيزة الستخداـ التقنيات التعميمية .

 ال يتوافر في المدرسة العدد الكافي مف أجيزة التقنيات التعميمية الالزمة لمتدريس. 

 ال يتوافر في الغرؼ الصفية التسييالت الالزمة الستخداـ التقنيات التعميمية. 

 عدـ توفر االمكانات المدرسية التي تساعد عمى استخداـ التقنيات التعميمية. 

 إف كثرة أعداد الطالب داخؿ الصؼ يعوؽ استخداـ التقنيات التعميمية بشكؿ فاعؿ. 

: وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بما يمي

. تجييز بعض الغرؼ الصفية بالوسائؿ والتقنيات التعميمية -1

 .توفير سبؿ استخداـ التقنيات التعميمية داخؿ غرفة الصؼ بكؿ يسر وسيولة -2

 .العمؿ عمى توفير أعداد كافية مف أجيزة التقنيات التعميمية الالزمة لمتدريس -3

 .توفير المواد والمستمزمات الالزمة إلنتاج التقنيات والوسائؿ التعميمية -4
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 .تزويد المدارس باالمكانات التي تساعد عمى استخداـ التقنيات التعميمية -5

 .إنشاء مراكز مصادر تعّمـ في المدارس -6

 فيدفت التعرؼ إلى المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ (2002)عودة   أما دراسة 

الوسائؿ التعميمية مف وجية نظر معممي الرياضيات لممرحمة األساسية في المدارس الحكومية 

مف  (%12)معممًا ومعممة وبنسبة  (395)التابعة لمحافظة نابمس، حيث تكونت عينة الدراسة مف 

مجتمع الدراسة يدرسوف منياج الرياضيات لطمبة المرحمة األساسية في المدارس الحكومية التابعة 

، وتمثمت أداة الدراسة 2000/2001لمحافظة نابمس في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

: باستبانة قاـ الباحث بإعدادىا وتطويرىا، وقد كشفت الدراسة عف النتائج التالية

إف المعيقات األكثر أىمية والتي تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ التعميمية ىي ندرة تجييز  -1

الغرؼ الصفية بالشاشات الالزمة لمعرض، وندرة وجود اختصاصي في الوسائؿ التعميمية، 

ونقص كبير في القاعات التي تستخدـ لعرض الوسائؿ التعميمية، وقمة الوسائؿ التعميمية 

الحديثة والمتطورة، وقمة إعطاء حوافز لممعمـ المتميز في مجاؿ استخداـ الوسائؿ التعميمية، 

واإلكثار مف استخداـ السبورة وبعض الصور كوسيمة تعميمية في منياج الرياضيات، وندرة 

. إشراؾ معمـ الرياضيات في تصميـ المنياج ووصؼ الوسيمة التعميمية

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية مف وجية نظر  -2

معممي الرياضيات لممرحمة األساسية في محافظة نابمس تعزى لكؿ مف متغيري الجنس 

، (لصالح حممة البكالوريوس)والتخصص، بينما وجدت فروؽ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي

، ومتغير المرحمة (سنوات (10)لصالح المعمميف أصحاب الخبرة أكثر مف )ومتغير الخبرة 

 (.أساسي (4-1)لصالح المعمميف الذيف يدرسوف طالب المرحمة األساسية الدنيا )التعميمية 
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 وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة أوصى الباحث الجيات المسئولة في وزارة 

التربية والتعميـ بضرورة العمؿ عمى تزويد المدارس باالمكانات المادية المتاحة، وكذلؾ أوصى قسـ 

المناىج الفمسطينية، وىـ اآلف في طور إعداد منياج فمسطيني حديث ومتطور بضرورة اإلكثار مف 

الوسائؿ التعميمية في المنياج، وكيفية عمؿ ىذه الوسائؿ، وتدريب طاقـ خاص لعمؿ وتصنيع 

. الوسائؿ التعميمية الخاص بمناىج الرياضيات لممرحمة األساسية

 بدراسة ىدفت التعرؼ إلى واقع الوسائؿ التعميمية في مدارس تربية (2002)النعمان  وقاـ 

أربد األولى مف حيث توافر ىذه الوسائؿ ودرجة استخداميا مف قبؿ معممي ومعممات المغة 

اإلنجميزية، وأىـ المعيقات التي تحوؿ دوف استخداميا في ضوء متغيرات الجنس والمؤىؿ العممي، 

مدى توافر : والمرحمة، والخبرة في التدريس، وقد استخدـ الباحث استبانة تكونت مف مجاليف ىما

األجيزة والمواد التعميمية ودرجة استخداميا في عممية التعميـ، ومعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية، 

وأظيرت النتائج تدني واضح في استخداـ . معممًا ومعممة (360)ووزعت عمى عينة مكونة مف 

الوسائؿ التعميمية، وعدـ وجود فروؽ إحصائية بيف درجة المعيقات تعزى لمتغيرات الجنس والمرحمة 

. التعميمية والمؤىؿ العممي والخبرة في التدريس

 فقد ىدفت إلى معرفة المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ (2001)الخوالدة  أما دراسة 

الوسائؿ التعميمية في تدريس منياج المغة العربية لطالب المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية 

التابعة لمديرية التربية والتعميـ لمحافظة جرش، حيث تـ اختيار عينة الدراسة والتي تكونت مف 

ممف يقوموف بتدريس منياج المغة العربية لطالب المرحمة  (%55.2)معممًا ومعممة، بنسبة 200

الثانوية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ لمحافظة جرش، باإلضافة إلى عدد 

مف المعمميف والمعممات الذيف كاف ليـ خبرات سابقة في ىذا المجاؿ، وكانت أداة الدراسة عبارة 

قمة : عف استبانة قاـ الباحث بتطويرىا، وأظيرت نتائج الدراسة أف المعيقات األكثر أىمية ىي
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اىتماـ المعمـ بالتغذية الراجعة الصادرة عف المتعمـ، عدـ مراعاة التقنيات التعميمية المتضمنة في 

الخطط الدراسية لمفروؽ الفردية بيف الطالب، ضعؼ دافعية الطالب نحو التعمـ، تدني فاعمية 

األجيزة والوسائؿ التعميمية المتوافرة في المدرسة، ممؿ الطالب مف بقاء الوسائؿ التعميمية 

المعروضة في الصؼ بشكؿ مستمر، وافتقار الوسائؿ التعميمية لمدليؿ الذي يوضح كيفية 

. استخداميا

  وأظيرت نتائج تحميؿ التبايف األحادي وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى           

( =0.05)  لى بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى متغير الجنس لصالح الذكور، وا 

متغير المؤىؿ العممي لصالح حممة درجة الماجستير، وكشفت النتائج أيضًا عدـ وجود فروؽ ذات 

بيف استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى إلى الخبرة  ( =0.05)داللة إحصائية عند مستوى 

. (الجنس، المؤىؿ العممي، الخبرة)التدريسية، أو التفاعؿ بيف المتغيرات المستقمة الثالثة 

 التعرؼ إلى ميارات استخداـ الوسائؿ التعميمية لدى (2001)الرواحي  وسعت دراسة 

معممي الجغرافيا الذيف يدرسوف الصؼ األوؿ الثانوي، ومدى تمكنيـ مف أداء تمؾ الميارات، 

والكشؼ عف المعيقات التي تواجييـ أثناء استخداميـ لتمؾ الوسائؿ التعميمية، حيث قامت الباحثة 

بإعداد أداتيف لمدراسة األولى تمثمت في بطاقة مالحظة لتقويـ أداء معممي الجغرافيا عند استخداميـ 

لموسائؿ التعميمية واألداة الثانية تمثمت في استبانة موجية لمعممي الجغرافيا لمعرفة آرائيـ حوؿ 

معممًا  (11)المعيقات التي تواجييـ عند استخداميـ لموسائؿ التعميمية، وثـ تطبيؽ الدراسة عمى 

معممة ثانوية تابعة لممديرية العامة  (15)معمميف موزعيف عمى  (5)معممات و (6)ومعممة منيـ 

مف مجتمع الدراسة، وتوصمت الدراسة لمنتائج  (%50)لمتربية والتعميـ بالمنطقة الداخمية يمثموف 

: التالية
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إف أكثر الوسائؿ التعميمية استخدامًا مف قبؿ معممي الجغرافيا ىي السبورة التعميمية ثـ  -1

الخرائط ثـ الوسائؿ الواردة بالكتاب المدرسي، وىناؾ انخفاض في استخداـ الشفافيات وعدـ 

. استخداـ أشرطة الفيديو التعميمية في جميع حصص المالحظة

ثـ الخرائط  (%84)أكثر الوسائؿ تمكف المعمميف مف أداء مياراتيا ىي الصور التوضيحية  -2

 %.60، ثـ األطمس المدرسي (%66)، تمتيا السبورة التعميمية (%74)والشفافيات 

أىـ المعيقات التي تحوؿ دوف استخداـ معممي الجغرافيا لموسائؿ التعميمية مف وجية نظرىـ  -3

عدـ توفر مكاف مخصص في المدرسة إلنتاج الوسائؿ وحفظيا، كثرة األعباء اإلدارية : ىي

والمينية الممقاة عمى عاتؽ المعمـ، قمة التنسيؽ الكافي بيف إدارة التقنيات التربوية بالوزارة 

 تييئة قاعات الدراسة الستخداـ بعض الوسائؿ، ارتفاع أعداد الطالب في ـعد، والمديريات

 .الصؼ

:  وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أوصت الباحثة بما يمي

ضرورة تزويد وزارة التربية المدارس بمزيد مف الوسائؿ التعميمية والتقنيات الحديثة مف مواد  -1

 .ةوأجيزة تعميمي

زيادة الدورات التدريبية التي تعقد لممعمميف لتدريبيـ عمى ميارات استخداـ الوسائؿ التعميمية  -2

 . بالشكؿ الصحيح

التقميؿ مف األعباء اإلدارية والمينية الممقاة عمى عاتؽ المعمـ، حتى يتوفر لو الوقت الكافي  -3

 .لتييئة استخداـ الوسائؿ التعميمية

توفير المستمزمات والتسييالت المادية الضرورية التي تساعد عمى استخداـ الوسائؿ  -4

 . التعميمية
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التعممية /  وىدفت التعرؼ إلى الطرائؽ والوسائؿ التعميمية(2001)إلبراىيم وداؤد وفي دراسة 

الشائعة االستخداـ لدى معممي التاريخ في المرحمة اإلعدادية بمحافظة نينوى بالعراؽ، صيغت في 

ضوء ىذا اليدؼ عشر فرضيات تناولت متغيرات الجنس، واالختصاص، والكمية، والخبرة، 

. والدورات التدريبية

معممًا ومعممة، واستخدـ الباحثاف استبانة كأداة لمبحث اشتممت  (60) تكونت العينة مف 

عمى ثالثة أقساـ، حيث توصؿ البحث إلى أف طرائؽ التعميـ والتعمـ األكثر شيوعًا ىي طرائؽ 

االستجواب والمناقشة والمحاضرة عمى التوالي، وتمييا في االستخداـ طريقتا حؿ المشكالت 

التعممية فتشير النتائج إلى اعتماد أفراد العينة بالدرجة / أما بالنسبة لموسائؿ التعميمية. والوحدات

وبعد التحقؽ مف فرضيات . األساس عمى الكتاب المدرسي ثـ السبورة والخرائط التاريخية بالتعاقب

: البحث تبيف اآلتي

لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ المعمميف لطرائؽ التعميـ والتعمـ وفؽ متغيرات - 1

الجنس والكمية والدورات التدريبية والخبرة، بينما ظيرت تمؾ الفروؽ في متغير االختصاص، وفي 

طريقتيف تدريسيتيف ىما المناقشة والتعيينات، في حيف ظيرت فروؽ ذات داللة إحصائية في 

استخداـ الوسائؿ التعميمية التعممية حسب متغير الجنس، وكانت الفروؽ لمصمحة الذكور في 

وسيمتيف فقط ىما السبورة والكتاب المدرسي، ولمصمحة اإلناث في وسيمتيف أيضًا ىما الزيارات 

 .ولـ تظير تمؾ الفروؽ في بقية الوسائؿ التعميمية. الميدانية والمصورات

لـ تظير فروؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية في 2- 

متغيرات االختصاص والكمية والخبرة، بينما ظيرت فروؽ في متغير الدورات التدريبية في 

ولمصمحة غير  (المصادر األصمية واألفالـ والزيارات)ثالث وسائؿ تعميمية فقط 

 .المشاركيف في تمؾ الدورات
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: وفقًا لنتائج البحث تـ تقديـ جممة مف التوصيات والمقترحات أىميا

حث معممي التاريخ عمى استخداـ ما ىو متوافر مف الوسائؿ التعميمية التي تساعد الطالب  -1

.  عمى االستيعاب األفضؿ لمادة التاريخ

ضرورة االعتماد عمى الحاسوب كوسيمة تعميمية في تدريس التاريخ، ووضع البرمجيات  -2

. الخاصة بذلؾ وتدريب المعمميف عمى استخدامو

 التعرؼ إلى واقع مراكز مصادر التعمـ بالمرحمة الثانوية لمبنات (2001)الشرىان وىدفت دراسة 

بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية مف وجية نظر المعممات، وتكونت عينة الدراسة 

معممة في المرحمة الثانوية تـ اختيارىف بطريقة عشوائية، تـ استطالع آرائيف بواسطة  (64)مف

وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ فوائد تعميمية . بنداً  (65)استبانة أعدىا الباحث واشتممت عمى 

منيا مساعدة . عدة يمكف أف تحصؿ عمييا المعممات مف وجود مركز مصادر التعمـ في المدرسة

المعممة في إعداد المادة التعميمية، وتدريب المعممات عمى استخداـ األجيزة والمواد التعميمية أو 

وقد دلت النتائج عمى أف المناىج المقررة والخطط . تقديـ الفرصة المناسبة لمتعميـ الذاتي وغيرىا

وأف ىناؾ قصور في توافر . الدراسية ال تحث عمى ربط المادة التعميمية بمركز مصادر التعمـ

وكشفت الدراسة وجود معوقات وصعوبات عدة في استخداـ . األجيزة والمواد التعميمية في المدرسة

مركز مصادر التعمـ منيا زيادة عدد طالبات الصؼ، عدـ توافر األجيزة والمواد التعميمية في 

المركز، ضيؽ الوقت المخصص لمحصة وكثافة الجدوؿ الدراسي، عدـ تدريب المعممات عمى 

استخداـ التقنيات التربوية، عدـ توافر مديرة لمتقنيات التربوية في المدرسة لتساعد المعممات عمى 

استخداـ التقنيات التربوية الموجودة في المركز بشكؿ فعاؿ، تكميؼ المعممات بأعباء إدارية إلى 

جانب التدريس، ثـ طرحت عينة الدراسة الحموؿ والمقترحات حوؿ تحسيف دور مركز مصادر 

: وبناًء عمى ىذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة مف التوصيات أىميا. التعمـ في المدرسة وتفعيمو
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. ضرورة إنشاء مراكز مصادر التعمـ في جميع المراحؿ الدراسي -1

 . تأميف األجيزة والمواد التعميمية في المدارس التي تتوافر فييا مراكز مصادر التعمـ -2

نتاجيا في مركز مصادر  -3 عقد الدورات التدريبية لممعممات حوؿ استخداـ المواد التعميمية وا 

 .التعمـ

ربط المناىج الدراسية بالتقنيات التربوية الحديثة، بمركز مصادر التعمـ، وحث المعممات  -4

. عمى استخداميا بشكؿ فعاؿ مع الطالبات

 فقد ىدفت إلى الكشؼ عف واقع الوسائؿ التعميمية في (2000)بني إسماعيل  أما دراسة 

تدريس كتب التربية المينية لصفوؼ المرحمة األساسية العميا مف وجية نظر المعمميف وذلؾ مف 

حيث مدى توافر واستخداـ المواد واألجيزة التعميمية، ومدى توافر المواد واألدوات واألجيزة الالزمة 

إلجراء النشاطات العممية الواردة في كتب التربية المينية، ومدى إجراء ىذه النشاطات وتنفيذىا، 

ومعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية والنشاطات العممية في تدريس التربية المينية، و قاـ بإعداد 

 توافر ىمدى توافر واستخداـ المواد واألجيزة التعميمية، ومد: استبانة مكونة مف أربع مجاالت ىي

المواد واألدوات واألجيزة الالزمة إلجراء النشاطات العممية الواردة في كتب التربية المينية، ومدى 

إجراء ىذه النشاطات وتنفيذىا، ومعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية والنشاطات العممية في تدريس 

أما عينة الدراسة فقد شممت مجتمع الدراسة ذاتو، حيث تكونت مف جميع معممي . التربية المينية

الخامس والسادس والسابع في محافظة عجموف : ومعممات التربية المينية ممف يدرسوف الصفوؼ

. معممًا ومعممة (77) والبالغ عددىـ 99/2000لمعاـ الدراسي 

: وأظيرت نتائج الدراسة ما يمي

. قمة توافر المواد واألجيزة التعميمية في مدارس عينة الدراسة بشكؿ عاـ -1
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وجود فروؽ في متوسطات النسبة المئوية لمدى توافر المواد واألجيزة التعميمية بيف  -2

 .المدارس األساسية والمدارس الثانوية، لصالح المدارس الثانوية

 . قمة استخداـ المعمميف لألجيزة والمواد التعميمية -3

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجة استخداـ المعمميف لكؿ مف المواد واألجيزة  -4

التعميمية تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة التدريسية والمؤىؿ، في حيف تبيف وجود فروؽ دالة 

إحصائيًا بيف درجة استخداـ المعمميف لألجيزة التعميمية تعزى لمتخصص ولصالح المعمميف 

الذيف تخصصيـ تربية مينية، وبيف درجة استخداـ المعمميف لممواد التعميمية تعزى 

 .لمتخصص ولصالح المعمميف الذيف تخصصاتيـ تربية مينية وميف ىندسية وعمـو زراعية

وجود عدد مف المعيقات التي تحد مف استخداـ المعمميف لموسائؿ والمواد واألجيزة التعميمية  -5

نتاج وصيانة الوسائؿ والمواد واألجيزة : منيا عدـ توافر االمكانات المادية الالزمة لشراء وا 

التعميمية، وزيادة العبء الدراسي عمى المعمميف، وعدـ مالءمة البيئة المادية لقاعات 

العرض المناسبة مف حيث التيوية واإلنارة والتوصيالت الكيربائية، عدـ وجود فني 

متخصص في إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية، وقمة عقد دورات متخصصة لممعمميف 

 .عف أىمية وفوائد استخداـ ىذه األجيزة والمواد التعميمية

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف آراء المعمميف مف حيث تقديرىـ لممعيقات التي تحد مف  -6

جراء األنشطة تعزى إلى جنس المعمـ أو خبرتو في التدريس أو  استخداـ الوسائؿ وا 

 .تخصصو أو مؤىمو

 وفي ضوء نتائج ىذه الدراسة أوصى الباحث بضرورة االىتماـ بالوسائؿ واألجيزة التعميمية 

وتعييف فني . ومحاولة التغمب عمى المعيقات التي تحد مف درجة استخداميا وتوظيفيا

. متخصص بالوسائؿ التعميمية في كؿ مدرسة مف مدارس عينة الدراسة
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 إلى معرفة مدى امتالؾ المعمميف لكفايات إنتاج الوسائؿ (2000)العمري  وىدفت دراسة 

. التعميمية في المدارس الحكومية بسمطنة عماف، ومدى أىمية ىذه الكفايات مف وجية نظرىـ

معممًا ومعممة مف مراحؿ التعميـ المختمفة بالمنطقة الداخمية، وقد  (216)وتكونت عينة الدراسة مف 

:- كفاية موزعة عمى ثمانية مجاالت، وأظيرت نتائج الدراسة (83)أعد الباحث استبانة مكونة مف 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في امتالؾ الكفايات تعزى إلى متغيرات سنوات الخبرة،  -

ومستوى المرحمة التعميمية، والمؤىؿ العممي، بينما تبيف وجود فروؽ تعزى لمتغير الجنس 

. (لصالح التخصص العممي)، ومتغير التخصص (لصالح الذكور)

 وفي ضوء نتائج الدراسة تقدـ الباحث ببعض التوصيات مثؿ زيادة المساقات التي تختص 

. بإنتاج الوسائؿ التعميمية، وعقد دورات تدريبية لممعمميف في إنتاج الوسائؿ التعميمية أثناء الخدمة

 والتي ىدفت التعرؼ إلى واقع الوسائؿ التعميمية مف حيث (2000)خطاطبة  وفي دراسة 

مدى توافرىا، ودرجة استخداميا، ومعيقات استخداميا في تدريس مادة التربية اإلسالمية في مدارس 

محافظة إربد في األردف، في ضوء متغيرات الجنس، والمرحمة والمؤىؿ، والخبرة في التدريس، 

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـ إعداد استبانة تضمنت قائمة بالوسائؿ التعميمية لمعرفة مدى توافرىا 

واستخداميا، وقائمة بمعيقات استخداـ ىذه الوسائؿ مف وجية نظر معممي التربية اإلسالمية لمعاـ 

، وتكونت عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة ذاتو، حيث قاـ الباحث بتوزيع 1999/2000الدراسي 

وأظيرت نتائج الدراسة أف . معممًا ومعممة مف معممي التربية اإلسالمية (250)االستبانة عمى 

كما . الوسائؿ التعميمية متوافرة بدرجة قميمة، وأف درجة استخداـ المعمميف والمعممات ليا متدف

= )أظيرت نتائج تحميؿ التبايف الثنائي عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

في مدى توافر الوسائؿ التعميمية تعزى لمتغيرات الجنس والمرحمة والمؤىؿ والخبرة، كما  (0.05

أظيرت وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة بيف متوسطات استخداـ المعمميف لموسائؿ 
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وكشفت نتائج الدراسة أف ىناؾ معيقات . التعميمية تعزى لمتغيرات الجنس والمرحمة والمؤىؿ والخبرة

تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ التعميمية منيا معيقات ذات صمة بالوسيمة التعميمية، ومف ىذه المعيقات 

وأخرى متعمقة بالطمبة وأولياء األمور، كاف أكثرىا إعاقة " سوء التجييزات في مختبرات المدارس"

قمة توافر االمكانات "، ومعيقات متعمقة بالتنظيـ اإلداري، مثؿ "اكتظاظ الطمبة في الصؼ الدراسي"

الضغوط "ومعيقات متعمقة بالمعمـ والمدرسة، مثؿ ". المادية لشراء الوسائؿ التعميمية غير المتوفرة

". النفسية التي يعاني منيا المعمـ بسبب المشاكؿ التي يواجييا في حياتو العممية

 كما وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ دالة إحصائيًا في تقدير أفراد عينة الدراسة لمعيقات 

وفروقًا ، استخداـ الوسائؿ التعميمية في تدريس مادة التربية اإلسالمية تعزى لمجنس ولصالح الذكور

. ، كما تبيف أنو ال توجد فروؽ تعزى إلى المؤىؿ والخبرة في التدريس(األساسية)لممرحمة ولصالح 

 وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة توفير الوسائؿ التعميمية في المدارس 

األساسية والثانوية وتفعيؿ استخداميا، وعقد دورات تدريبية لممعمميف حوؿ الوسائؿ التعميمية 

نتاجيا . واستخداميا وا 

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى درجة استخداـ معممي المغة اإلنجميزية (2000)عقل  وأجرى 

لموسائؿ التعميمية والمعيقات التي تحوؿ دوف استخداميا وكذلؾ التعرؼ إلى أثر الجنس والخبرة 

معممًا ومعممة  (50)وتكوف مجتمع الدراسة مف . والمؤىؿ العممي عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية

وقد دلت . في المرحمة الثانوية في محافظة جنيف، وقد أعد الباحث استبانة مكونة مف مجاليف

فقرة اعتبرىا المعمموف عمى درجة كبيرة مف األىمية وىما  (18)النتائج أف ىناؾ فقرتيف مف اصؿ 

استخداـ السبورة في درس المغة اإلنجميزية و استعماؿ لعب األدوار في تدريس المغة اإلنجميزية، 

ودلت . واعتبرت الفقرات التي تتعمؽ بالفيديو واألفالـ وجياز العرض والحاسب اآللي قميمة األىمية

النتائج كذلؾ عمى أف المعيقات التي تحوؿ دوف استخداـ الوسائؿ التعميمية تتمثؿ في عدـ وجود 
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غرؼ خاصة لموسائؿ، وعدـ توافر الوقت الالـز إلنتاج الوسائؿ التعميمية، وقمة االمكانات المدرسية 

التي تساعد عمى استخدـ الوسائؿ التعميمية، وكثرة اإلجراءات المطموبة لمقياـ ببعض األنشطة 

كما أظيرت النتائج أف درجة . التعميمية، وعدـ توافر المواد الالزمة إلنتاج الوسائؿ التعميمية

استخداـ الوسائؿ التعميمية في تدريس المغة اإلنجميزية كانت أفضؿ عند اإلناث منيا عند الذكور، 

سنوات، ولصالح حممة ما بعد البكالوريوس، وأف درجة المعيقات في  (10-5)ولفئة الخبرة مف 

استخداـ الوسائؿ التعميمية كانت أعمى عند الذكور منيا عند اإلناث، وكانت أعمى لفئة الخبرة أكثر 

.   سنوات، وكانت لصالح حممة البكالوريوس، يمييا حممة الدبموـ10مف 

 وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بضرورة توفير مركز أو غرؼ خاصة بالوسائؿ 

قامة دورات تدريبية وورش عمؿ في موضوع الوسائؿ التعميمية لمعممي ومعممات المغة  التعميمية وا 

اإلنجميزية في فمسطيف، وتدريب المعمميف عمى استعماؿ الشفافيات وجياز العرض والفيديو 

. والحاسب اآللي، وتنمية اتجاىات المعمميف نحو الوسائؿ التعميمية

إلى المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ   دراسة ىدفت التعرؼ(1998)أبو حسان  وأجرى 

الوسائؿ التعميمية التي تواجو المعمميف لمادتي العمـو واالجتماعيات في المرحمتيف األساسية 

معممًا ومعممة  (161)والثانوية لمدارس محافظة الخميؿ الحكومية، حيث تكونت عينة الدراسة مف 

ممف يقوموف بتدريس منياج العمـو واالجتماعيات لممرحمتيف األساسية والثانوية في  (%20)بنسبة 

: المدارس الحكومية التابعة لمحافظة الخميؿ، وأظيرت الدراسة النتائج التالية

إف المعيقات األكثر أىمية ىي وجود نقص في المواد والوسائؿ واألجيزة التعميمية التي يستعيف  -

بيا المعمـ، وأف بعض الوسائؿ غالية الثمف وال يمكف إنتاجيا مف قبؿ الطالب، وعدـ تجييز 

الغرؼ الصفية بالشاشات والتوصيالت الكيربائية، وعدـ توفر وسائؿ تعميمية حديثة ومتطورة، 

. وعدـ وجود قاعات الستخداـ الوسائؿ التعميمية
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وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية لبعد توفر  -

لصالح أصحاب )، ولبعد الخبرة (لصالح المعمميف)الوسائؿ التعميمية بيف المعمميف والمعممات 

، بينما تبيف عدـ وجود فروؽ (لصالح معممي العموـ)، ولبعد المادة (سنوات فأكثر (10)الخبرة 

ذات داللة إحصائية في درجة معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية التي تواجو المعمميف تعزى 

 .لمتغيري المؤىؿ العممي، والمرحمة الدراسية

 وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة أوصى الباحث بضرورة اىتماـ الجيات 

المسئولة والمعنية بموضوع الوسائؿ التعميمية مف حيث تزويد المدارس بكافة االمكانات والخدمات 

. الفنية التي تسيؿ وتتيح االستخداـ االمثؿ لموسائؿ التعميمية

 دراسة ىدفت التعرؼ إلى واقع الوسائؿ التعميمية في تدريس (1998)بني دومي  وأجرى 

كتب العموـ في مدارس المرحمة األساسية العميا مف حيث مدى توافر واستخداـ المواد واألجيزة 

وتوصمت الدراسة . التعميمية، وأثر بعض المتغيرات مثؿ الجنس والخبرة والمؤىؿ والتخصص لممعمـ

: إلى

. قمة توافر المواد واألجيزة في المدرسة، وخصوصًا المدارس األساسية -

 .تدني استخداـ المعمميف لألجيزة والمواد التعميمية -

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف درجة استخداـ كؿ مف المواد واألجيزة تعزى إلى  -

. الجنس والخبرة التدريسية والمؤىؿ والتخصص

 دراسة ىدفت إلى تقويـ واقع توافر واستخداـ الوسائؿ التعميمية (1997)أبو جراد  وأجرى 

بمدارس المرحمة األساسية الدنيا بمحافظات غزة مف حيث مدى توفر ىذه الوسائؿ، ومدى 

الجية المشرفة، والمؤىؿ العممي، والجنس، : استخداميا، وعالقة استخداميا بالمتغيرات التالية

معممًا ومعممة اختيروا بطريقة عشوائية مف  (500)والخبرة التعميمية، حيث تكونت عينة الدراسة مف 
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، وقاـ الباحث بتصميـ استبانة لجمع البيانات، (%15)المجموع الكمي لمجتمع الدراسة وبنسبة 

: وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية

إف معظـ الوسائؿ التعميمية المتوفر في البيئة المحمية والسيمة في إعدادىا واستخداميا  -

. والرخيصة الثمف كانت متوفرة بدرجة مرتفعة وكانت تستخدـ بدرجة مرتفعة

وجود فروؽ دالة إحصائيًا في استخداـ الوسائؿ التعميمية لدى معممي ومعممات المرحمة  -

لصالح معممي )األساسية الدنيا بمدارس محافظات غزة تعزى إلى الجية المشرفة 

لصالح ذوي الخبرة )، والخبرة التعميمية (لصالح المعممات)، والجنس (ومعممات الوكالة

، في حيف تبيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في ( سنوات4- القصيرة مف صفر

استخداـ الوسائؿ التعميمية لدى معممي ومعممات المرحمة األساسية الدنيا بمدارس 

 .محافظات غزة تعزى إلى المؤىؿ العممي

 ومف أىـ توصيات الدراسة ضرورة توفير الوسائؿ التعميمية في مدارس المرحمة األساسية 

وخاصة األجيزة بأنواعيا المختمفة، وضرورة رفع كفاءة المعمميف والمعممات مف خالؿ عقد دورات 

. تدريبية أثناء الخدمة

 بدراسة الستقصاء واقع الوسائؿ (1997)البركات  وفي دراسة مماثمة لدراسة أبو جراد قاـ 

التعميمية في الصفوؼ األساسية الثالثة األولى في لواء الرمثا، وتكونت أداة الدراسة مف استبانة تـ 

وبينت . معممًا ومعممة يدرسوف الصفوؼ األساسية الثالث األولى (150)توزيعيا عمى عينة مف 

الكرات األرضية، والموحات التعميمية، والخرائط، : نتائج الدراسة أف أكثر المواد التعميمية وفرة ىي

وبينت النتائج عدـ . التمفزيوف، والراديو، والمسجؿ: والمصورات، أما أكثر األجيزة التعميمية وفرة ىي

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف استجابة المعمميف والمعممات حوؿ مدى توافر المواد واألجيزة 

كثرة أعداد الطمبة في : التعميمية، وأف أبرز المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ التعميمية ىي
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الغرؼ الصفية وعدـ وجود قاعات مناسبة لمعرض، وقمة الحوافز المقدمة لممعمميف المبدعيف وكثرة 

األعباء اليومية التي يقـو بيا المعمـ، وقمة توافر الوسائؿ التعميمية في المدرسة، وعدـ مالءمة 

الصفوؼ الستخداـ الوسائؿ التعميمية وصعوبة نقؿ األجيزة التعميمية إلى الغرؼ الصفية وقمة 

وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة، . االمكانات المالية الالزمة لشراء الوسائؿ التعميمية

أوصى الباحث المعنييف في وزارة التربية والتعميـ بأىمية الوسائؿ التعميمية والعمؿ عمى إزالة 

 .المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ المعمميف ليا

 دراسة بيدؼ استقصاء أثر بعض العوامؿ المؤثرة في (1996)أبو الحالوة  كما أجرت 

شخصية معمـ الصؼ مثؿ الجنس، والخبرة، والمؤىؿ العممي، في استخدامو لمتقنيات التعميمية في 

تدريس طمبة الصفوؼ الثالثة األولى في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة الزرقاء، وتحديد 

( 218)المعوقات التي قد تحوؿ دوف االستخداـ الفعاؿ ليذه التقنيات، وقد تكونت عينة الدراسة مف 

معممًا ومعممة يدرسوف طمبة الصفوؼ الثالثة األولى في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية 

والتعميـ في محافظة الزرقاء، أعدت الباحثة استبانة قامت بتطويرىا، وقد كشفت الدراسة عف النتائج 

: التالية

أكثر أنواع األجيزة انتشارًا في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة الزرقاء ىي أجيزة  -1

التسجيالت الصوتية، وأكثر برامج التقنيات التعميمية استخدامًا ىي برامج التسجيالت 

. الصوتية

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في معدالت استخداـ التقنيات التعميمية بيف أفراد عينة  -2

، (لصالح المستوى الثالث)، ولمخبرة التدريسية (لصالح اإلناث)الدراسة تعزى لجنس المعمـ 

بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في معدالت استخداـ التقنيات التعميمية بيف أفراد 

 .عينة الدراسة تعزى لممؤىؿ العممي
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عدـ : تبيف أف المعوقات األكثر أىمية أماـ استخداـ التقنيات التعميمية في المدارس ىي -3

وجود متسع مف الوقت لدى المعمـ الستخداـ التقنيات التعميمية الرتفاع نصابو مف 

الحصص وتكميفو بأعماؿ إدارية أخرى، وكثافة المنياج الدراسي، واكتظاظ طالب الصؼ، 

وعدـ توفر قاعة خاصة لمتقنيات التعميمية، وقمة وجود برامج ودورات لتدريب المعمـ عمى 

 .التعامؿ معيا، وعدـ وجود مختص في المدرسة يشرؼ عمى األجيزة

 في ضوء النتائج أوصت الباحثة بضرورة اىتماـ الجيات ذات العالقة بموضوع التقنيات 

التعميمية، وتزويد المدارس بالخبرات الفنية، وبضرورة عقد دورات تدريبية لممعمميف لتزويدىـ 

. بالميارات التي تمكنيـ مف التعامؿ مع األجيزة التقنية

 دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ (1996)عصيدة  وأجرى 

الوسائؿ التعميمية في تدريس منياج االجتماعيات لممرحمة األساسية في المدارس الحكومية في 

منطقة شماؿ الضفة الغربية مف وجية نظر معممي ىذه المرحمة، وتـ تحديد خمسة مصادر 

وتكوف . المعمـ، الطالب، الكتاب المدرسي، اإلدارة المدرسية، التسييالت المادية: لممعيقات ىي

معممًا ومعممة، واقتصرت أداة البحث عمى استبانة قاـ الباحث  (684)مجتمع الدراسة مف 

: بإعدادىا، وخمصت الدراسة إلى نتائج كاف أبرزىا

مف أىـ المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ التعميمية في تدريس منياج      - 

عدـ وجود برامج ودورات لتدريب المعمـ عمى التعامؿ مع الوسائؿ التعميمية، : االجتماعيات

وعدـ امتالؾ المعمـ لميارات التعامؿ مع الوسائؿ التعميمية، وكثرة عدد طالب الصؼ، وافتقار 

الوسائؿ التعميمية الواردة في كتب االجتماعيات إلى عنصر التشويؽ، وتدني فاعمية اإلشراؼ 

وأظيرت التحميالت درجة مرتفعة مف موافقة المعمميف . التربوي في مجاؿ الدراسات االجتماعية
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عمى أف التسييالت المادية تحتؿ مكانة أولى كمعيؽ الستخداـ الوسائؿ، يمييا الكتاب 

. المدرسي، ثـ الطالب، ثـ المعمـ، وأخيرًا اإلدارة المدرسية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف معممي المرحمة األساسية حوؿ المعيقات التي  -

تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ التعميمية في تدريس منياج االجتماعيات تعود الختالؼ الجنس 

أو سنوات الخبرة أو المؤىؿ العممي أو مكاف المدرسة، بينما أظيرت النتائج وجود فروؽ 

ذات داللة إحصائية بيف معممي المرحمة األساسية حوؿ المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ 

 .الوسائؿ التعميمية تعود الختالؼ التخصص

 وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحث بإيجاد برامج ودورات تأىيؿ في استخداـ الوسائؿ 

التعميمية لممعمميف أثناء الخدمة، وطرح مساؽ خاص لطمبة الكميات والجامعات حوؿ استخداـ 

. الوسائؿ التعميمية

 ىدفت إلى تحديد المعوقات التي تواجو استخداـ الوسائؿ (1995)لمجندي  وفي دراسة 

التعميمية لدى معممات المواد الدينية بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدارس مدينة اإلحساء، مف 

مكانات المدارس، وتوفير الوسائؿ، وتأثير متغير  حيث اىتماـ المعممات بالوسائؿ التعميمية، وا 

المرحمة التعميمية والخبرة التدريسية والمنطقة عمى اتجاىات المعممات نحو الوسائؿ التعميمية 

معممة مف معممات المرحمتيف المتوسطة والثانوية بواقع  (96)وتكونت عينة الدراسة مف . ومشكالتيا

وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة أعدتيا الباحثة، وتوصمت . معممة في كؿ مرحمة (48)

: الدراسة إلى النتائج التالية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لتأثير الخبرة والمرحمة التعميمية والمنطقة التعميمية  -

. في مدى شعور المعممات ببعض المشكالت المرتبطة بالوسائؿ التعميمية
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ظيرت فروؽ ذات الداللة اإلحصائية مف حيث تأثير المرحمة الدراسية عمى معممات  -

المرحمة الثانوية في مستوى الرضا عف مناسبة الوسائؿ التعميمية لمخطة الدراسية بصورة 

 .أقؿ مف معممات المرحمة المتوسطة

ظيرت فروؽ ذات الداللة اإلحصائية مف حيث تأثير المنطقة عمى المعممات الالتي  -

تعممف بالمبرز عمى الالتي تعممف باليفوؼ نتيجة البعد، فكّف أقؿ رضا بالنسبة لمناسبة 

 .الوسائؿ التعميمية لمخطة الدراسية عف زميالتيف في مدارس اليفوؼ

ظيرت فروؽ ذات الداللة اإلحصائية في تأثير الخبرة التعميمية عمى المعممات مف حيث  -

شعورىف ببعض المشكالت المرتبطة بالوسائؿ التعميمية حيث اتضح أف المعممات 

المستجدات صاحبات الخبرة الحديثة في التدريس أكثر معاناة مف زميالتيف صاحبات 

الخبرة القديمة مف حيث ما يواجييف مف مشاكؿ في عدـ توفر الوسائؿ التعميمية في 

 .المدارس

لوحظ أف المعممات صاحبات الخبرة الحديثة أقؿ رضا عف الوسائؿ ومدى توافرىا مف  -

. زميالتيف صاحبات الخبرة المتوسطة

 فقد ىدفت إلى معرفة الوسائؿ التعميمية المتوافرة في المدارس (1995)الراشدي وأما دراسة 

اإلعدادية مف وجية نظر معممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا في محافظة مسقط بسمطنة عماف، 

معممًا ومعممة  (129)وتقويـ استخداميـ ليذه الوسائؿ التعميمية، وتكوف مجتمع الدراسة مف 

موجييف، واستخدـ  (7)باإلضافة إلى موجيي التربية اإلسالمية في محافظة مسقط وعددىـ 

فقرات موزعة عمى  (108)الباحث ثالث أدوات لجمع البيانات المطموبة وىي استبانة مكونة مف 

عدة مجاالت، وبطاقة المقابمة أعدت لمعرفة مدى استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ والموحات 
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التعميمية مف وجية نظر الموجييف، وبطاقة المالحظة أعدت لتقويـ كفاءة المعمميف والمعممات في 

: وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية.استخداـ الموحة الطباشيرية، والموحات التعميمية

قمة توافر الوسائؿ والموحات واألجيزة التعميمية في المدارس اإلعدادية ما عدا التسجيالت  -

. الصوتية، والخرائط، والموحة الطباشيرية، والمسجؿ، والمذياع

تأكيد المعمميف والمعممات عمى أىمية الوسائؿ والموحات التعميمية، فقد حصمت جميعيا  -

 .باستثناء الموحة المغناطيسية، والموحة المثقبة (60)عمى تقديرات تزيد عف 

أظيرت بطاقة المالحظة ضعؼ كفاءة المعمميف والمعممات في استخداـ الخرائط،  -

 (.50)والموحات التعميمية، إذ لـ يتجاوز متوسط أدائيـ في أي منيا عف 

 واختتمت الدراسة بعدة توصيات منيا ضرورة توفير الوسائؿ والموحات واألجيزة في 

المدارس اإلعدادية، وعقد دورات تدريبية لمعممي التربية اإلسالمية ومعمماتيا بالتعاوف بيف جامعة 

. السمطاف قابوس ووزارة التربية والتعميـ العمانية

 مف دراستو التعرؼ إلى مدى توافر الوسائؿ التعميمية ودرجات (1994)شقير  وىدؼ 

استخداميا مف قبؿ المعمميف والمعممات واتجاىاتيـ نحوىا، وأىـ الصعوبات التي تقؼ عائقا أماـ 

استخداميا في مدارس المرحمة االبتدائية واإلعدادية التابعة لوكالة الغوث في األردف، ولتحقيؽ 

معممًا ومعممة ومديرًا، وفي  (73)أىداؼ الدراسة اختيرت عينة عشوائية بمغت في المرحمة االبتدائية 

معممًا ومعممة ومديرًا، وأعد الباحث أداة الدراسة وىي عبارة عف  (118)المرحمة اإلعدادية 

استبانتيف إحداىما لمعرفة مدى توافر الوسائؿ التعميمية في مدارس عينة الدراسة، واألخرى لمعرفة 

وتوصمت . درجة االستخداـ واالتجاىات نحو االستخداـ والصعوبات التي تقؼ أماـ االستخداـ

: الدراسة إلى النتائج التالية
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إف األجيزة ذات التقنية المرتفعة غير متوافرة في المدارس، كما أف االىتماـ بتوفير  -

. الوسائؿ في المرحمة اإلعدادية كاف أعمى مف المرحمة االبتدائية

إف الوسائؿ ذات التقنية المرتفعة قميمة االستخداـ في المرحمة اإلعدادية نظرًا لقمة توافرىا،  -

بينما متدنية االستخداـ في المرحمة االبتدائية نظرًا لعدـ توافرىا، أما الوسائؿ البسيطة في 

 .تركيبيا وثمنيا فكانت مرتفعة االستخداـ في المرحمتيف

إف المعمميف أكثر استخدامًا مف المعممات لموسائؿ التعميمية في المرحمتيف، مما يدلؿ عمى  -

 .كفاية وحرص المعمميف عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية أكثر مف المعممات

إف اتجاىات المعمميف والمعممات كاف إيجابيًا نحو استخداـ الوسائؿ التعميمية في  -

 .المرحمتيف االبتدائية واإلعدادية

عدـ توافر الوسائؿ : ىناؾ بعض المعوقات التي تعيؽ استخداـ الوسائؿ التعميمية مثؿ -

التعميمية، وتكمفة إنتاج وشراء الوسائؿ، وازدحاـ الفصوؿ، ونصاب المعمـ عاؿ، وعدـ 

وجود فنييف متخصصيف في مجاؿ الصيانة، وقمة التدريب لدى المعمـ، وعدـ مالءمة 

. المبنى المدرسي الستخداـ الوسائؿ التعميمية

 دراسة استقصائية بيدؼ التعرؼ إلى واقع الوسائؿ التعميمية مف (1994)التل  وأجرت 

حيث مدى توفرىا وصالحياتيا، ودرجة استخداميا في مدارس المرحمة األساسية في محافظة إربد 

في األردف، وأثر بعض المتغيرات مثؿ التخصص األكاديمي والخبرة التدريسية والدورات التدريبية 

في ذلؾ االستخداـ، كما ىدفت إلى تحديد أىـ المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ التعميمية، 

وبياف أثر اختالؼ التخصص والخبرة والدورات التدريبية في اختالؼ المعيقات مف وجية نظر 

تكونت أداة الدراسة مف استبانة قامت الباحثة بتوزيعيا عمى عينة عشوائية بمغ . المعمميف والمعممات

معممًا ومعممة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أف المواد واألجيزة التعميمية متوافرة  (230)عدد أفرادىا 
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بدرجة غير كافية، وأف أكثر األجيزة وفرة ىي الراديو والمسجؿ والتمفزيوف وباقي األجيزة التعميمية 

، وأف درجة استخداـ المعمميف والمعممات لممواد واألجيزة التعميمية (%40)متوفرة بنسبة أقؿ مف 

متدنية، وأف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف درجة استخداـ كؿ مف المواد واألجيزة التعميمية تعزى 

. لمتخصص األكاديمي، ولكف لـ تظير أية فروؽ تعزى لكؿ مف الخبرة التدريسية والدورات التدريبية

كما دلت نتائج الدراسة أف ىناؾ معيقات تواجو المعمميف في استخداـ الوسائؿ التعميمية كنقص 

المواد واألجيزة التعميمية، وكثرة األعباء اليومية التي يقـو بيا المعمـ، وعدـ توفر الوسائؿ التعميمية 

المالئمة ألىداؼ المناىج الدراسية وموادىا، وعدـ صالحية بعض األجيزة التعميمية، وعدـ كفاية 

. المواد التعميمية لجميع الطمبة

 وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة أوصت الباحثة بضرورة اىتماـ الجيات 

المعنية والمسئوليف ومتخذي القرارات بموضوع وسائؿ االتصاؿ التعميمية، بتوفيرىا وصيانتيا، 

وتشجيع المعمميف عمى استخداميا، وعقد دورات تدريبية لممعمميف أثناء الخدمة، وتوفير الحوافز 

. المادية والمعنوية لممعمميف

 إلى معرفة المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ (1993)سميمان  وىدفت دراسة 

التعميمية في تدريس منياج المغة العربية لطالب المرحمة األساسية في المدارس الحكومية التابعة 

لعماف الثانية مف وجية نظر معممي ىذه المرحمة، وىؿ تختمؼ وجية نظر المعمميف باختالؼ 

مؤىالتيـ العممية، وباختالؼ خبرتيـ التدريسية، وقد استخدـ الباحث استبانة طبقيا عمى عينة مؤلفة 

معممًا ومعممة يقوموف بتدريس منياج المغة العربية لطالب المرحمة األساسية في  (270)مف 

: المدارس الحكومية التابعة لمنطقة عماف الثانية، وكشفت الدراسة عف النتائج التالية

تبيف أف المعيقات األكثر أىمية ىي قمة توافر المواد والوسائؿ واألجيزة، وقمة تجييز الغرؼ  -

الصفية بالشاشات الالزمة والتوصيالت الكيربائية، وقمة توافر مختبرات المغة، وقمة توافر 
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قاعة خاصة لموسائؿ التعميمية، وقمة وجود إرشادات لممعمـ في الكتاب المدرسي ودليؿ 

. المعمـ مف الوسائؿ التعميمية، وكثر عدد الطالب في الصؼ

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى درجة إدراؾ أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ  -

الوسائؿ التعميمية تعزى لممؤىؿ، بينما تبيف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى درجة 

إدراؾ أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية تعزى لمخبرة ولمتفاعؿ بيف 

 .المؤىؿ والخبرة

 وفي ضوء النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة أوصى الباحث بضرورة اىتماـ الجيات 

المسئولة والمعنية بموضوع الوسائؿ التعميمية، وتزويد المدارس بكافة االمكانات والخدمات والخبرات 

. الفنية

 فقد حاوؿ في دراستو التعرؼ إلى مدى توفر الوسائؿ التعميمية (1993)الشاعر  أما 

ومدى استخداميا، وأىـ الصعوبات التي تقؼ أماـ استخداميا في مدارس المرحمة المتوسطة بمنطقة 

العنيزة بالمممكة العربية السعودية، تـ اختيار عينة الدراسة مف جميع معممي منطقة عنيزة العامميف 

: معممًا، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية (267)في المرحمة المتوسطة والبالغ عددىـ 

. أف مدارس منطقة عنيزة تعاني قمة االمكانات والمواد واألجيزة التعميمية -

ىناؾ شح في الوسائؿ التعميمية األخرى، وكذلؾ صعوبة االستفادة منيا إف وجدت، نتيجة  -

 .عدـ كفاءة االمكانات األخرى مف قاعات وتوصيالت كيربائية وغيرىا

مف المبحوثيف لـ يتمقوا أية دورات تدريبية في  (%83.2)أشارت نتائج الدراسة إلى أف نسبة  -

 . مجاؿ إنتاج واستخداـ الوسائؿ التعميمية
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أشارت نتائج الدراسة، فيما يتعمؽ بمدى استخداـ الوسائؿ التعميمية، أف نسبة مف يعتمد مف  -

، أما فيما يتعمؽ بإنتاج الوسائؿ التعميمية فإف (%62.6)المعمميف عمى التمقيف كانت 

 %(.32.3)المعمميف الذيف يقوموف بإعداد وسائؿ متنوعة كانوا بنسبة 

أشارت نتائج الدراسة، فيما يتعمؽ باتجاىات المعمميف نحو استخداـ الوسائؿ التعميمية، أف  -

مف المعمميف يروف أف المادة التي يدرسونيا ال تحتاج إلى وسائؿ تعميمية، وأف  (38.7%)

منيـ يرى أف استخداـ الوسيمة التعميمية قد يؤدي إلى التأخر في تنفيذ  (%62.6)نسبة 

.  يتحاشوف استخداميا (%50.3)المنياج، وأف نسبة 

 ىدفت إلى معرفة اتجاىات معممي ومعممات (1992)لعبد اهلل والسويدي  وفي دراسة 

العمـو الشرعية نحو استخداـ الوسائؿ التعميمية الحديثة في التدريس في كافة مراحؿ التعميـ في العاـ 

، ومحاولة إيجاد حموؿ ليا ومراعاتيا في برامج إعداد المعمميف التي (1991-1990)الدراسي 

معمـ ومعممة مف مختمؼ مدارس دولة  (300)تقدميا كميات التربية، وتكونت عينة الدراسة مف 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أف لمعممي . قطر، وأعد الباحثاف استبانة تحتوي عمى ثالثة محاور

ومعممات الصفوؼ االبتدائية اتجاىات إيجابية مرتفعة نحو استخداـ الوسائؿ التعميمية أكثر مف 

معممي باقي المراحؿ، وأف المعممات لدييف اتجاىات أكثر سمبية مف المعمميف نحو استخداـ 

الوسائؿ التعميمية في التدريس، كما أف أصحاب الشيادات الجامعية العميا أكثر سمبية في اتجاىاتيـ 

. نحو استخداـ الوسائؿ التعميمية في التدريس

 وفي ضوء نتائج ىذه الدراسة أوصى الباحثاف بضرورة توفير األجيزة التعميمية التي تفتقر 

إلييا المدارس بمراحؿ التعميـ العاـ، وتدريب المعمميف والمعممات عمى استخداـ األجيزة التعميمية 

الحديثة وكيفية االنتفاع بيا في العممية التعميمية، وضرورة إقامة ندوات دورية لممعمميف والمعممات 

نتاج موادىا . في مجاؿ الوسائؿ التعميمية الحديثة حوؿ ما يستجد في مجاؿ األجيزة التعميمية وا 
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 دراسة مسحية لمتعرؼ إلى آراء مديري مدارس المراحؿ (1992)العوضي والغزاوي وأجرى كؿ مف 

المتوسطة بالكويت في واقع التقنيات التربوية مف حيث مدى توافر األجيزة والوسائؿ التعميمية 

مديرا ومديرة، وأشارت  (122)وقد وزع الباحثاف استبانة عمى .والتسييالت المادية والدورات التدريبية

النتائج إلى توافر األجيزة التعميمية بنسب مقبولة،ولكف ما يحوؿ دوف استخداميا عدـ وجود المواد 

التعميمية التي تستخدـ في ىذه األجيزة إال بنسب قميمة، وكذلؾ عدـ وجود مشرفيف لمتقنيات 

 لحفظ الوسائؿ فيتصفوف بالكفاءة، ومف نتائجيا أيضا عدـ توافر قاعات لمعرض، وعدـ توفر أماؾ

التعميمية في معظـ المدارس، وقمة المدارس التي تتوافر فييا أماكف إلنتاج الوسائؿ التعميمية 

وصفوؼ دراسية مجيزة الستخداـ الوسائؿ التعميمية، كما أظيرت الدراسة اعتماد معظـ المدارس 

. عمى الوزارة لتزويدىا بوسائؿ تعميمية

 إلى معرفة المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ التعميمية في (1988)اندراوس وىدفت دراسة 

تدريس كتب االجتماعيات لطالب المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية الثانوية التابعة لمديرية 

تكونت أداة الدراسة مف استبانة تـ توزيعيا عمى عينة مكونة مف . التربية والتعميـ في محافظة اربد

عدـ توفر قاعة خاصة : وأظيرت نتائج الدراسة أف أىـ المعيقات تتمثؿ في. معمما ومعممة (85)

لموسائؿ التعميمية، وعدـ كفاية الوسائؿ التعميمية المتضمنة في كتب االجتماعيات، وقمة الدورات 

والبرامج التي تعقد لممعمميف لتدريبيـ عمى التعامؿ مع الوسائؿ التعميمية، وكثرة عدد الطالب في 

ىماؿ الجوانب األخرى، وعدـ  الصؼ، وتركيز االمتحانات اليومية عمى الجوانب المعرفية لمطمبة وا 

تجييز الغرؼ الصفية بالشاشات والستائر الالزمة، ونقص الخدمات الفنية لقسـ الوسائؿ التعميمية، 

بيف  (α =0.05)كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى مستوى الداللة 

آراء المجموعات المختمفة لعينة الدراسة في تقديرىـ لممعيقات التي تقمؿ مف استخداـ الوسائؿ 

. التعميمية في التدريس تعزى لمتغيرات الجنس، والمؤىؿ العممي، والخبرة التدريسية
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 فقد ىدفت إلى معرفة مدى توافر واستخداـ الوسائؿ التعميمية في (1978)مجيد أما دراسة 

استخدمت الباحثة استبانة واحدة قامت بتوزيعيا عمى . المدارس االبتدائية لمحافظة بغداد في العراؽ

: مدير ومديرة، وأظيرت الدراسة النتائج التالية (100)عينة الدراسة البالغ عددىا 

مف مدارس العينة، واف  (%95)بمغ عدد المدارس التي لـ يتوافر فييا أجيزة السينما والتمفزيوف  -1

. مف المدارس لـ يتوفر فييا جياز المسجؿ (55%)

السينما، والتمفاز،  )بمغت النسبة المئوية لممعمميف الراغبيف والقادريف عمى استخداـ أجيزة  -2

 %.56أما لممعممات % 85 (والمسجؿ

النسبة المئوية آلراء اإلدارييف حوؿ رغبة وقدرة المعمميف والمعممات في استخداـ ىذه األجيزة  -3

 %(.65)بمغت 

وقد عزت الدراسة تدني النسب المئوية لرغبات المعمميف والمعممات وقدراتيـ عمى استخداـ ىذه 

األجيزة إلى عدـ امتالؾ المعمـ أو المعممة لميارات التعامؿ مع الوسائؿ، ونقص الكوادر الفنية، 

. وانعداـ األلفة ببعض األجيزة التعميمية

الدراسات األجنبية 

 وىدفت ىذه الدراسة المسحية الستكشاؼ أثر مستوى المدرسة (Kim, 2004) كيمدراسة 

، كما ىدفت الدراسة إلى فيـ حاجات (L2)عمى تكاممية التقنية التربوية في الصفوؼ الثانوية 

المعمميف في استخداـ تكنولوجيا التعميـ في التدريس ومعرفة الفروؽ في ىذه االحتياجات في البيئة 

التعميمية،  مف حيث لغة تعميـ الصفوؼ، وكيفية اختالؼ تمؾ الحاجات بناًء عمى أجواءىـ 

مف خالؿ التحميؿ المسحي . التعميمية، مثؿ نوع البرنامج، مستوى الصؼ والطمبة في صفوفيـ

والمقابالت، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر لمستوى المدرسة عمى استخداـ التقنيات التربوية، 

 النتائج أف توقعات ت بيفافكمما كاف مستوى المدرسة أعمى كاف استخداـ التقنيات التربوية أعمى، كـ
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المعمميف في التعميـ باستعماؿ التقنية التربوية مف خالؿ االعتماد عمى وسائؿ تكنولوجية حديثة 

. وأوصت ىذه الدراسة بضرورة تفيـ احتياجات المعمميف الستخداـ تكنولوجيا التعميـ". مرتفعة"

 فقد أكدت عمى الدور الياـ لمدير المدرسة في (Feldner, 2003) فيمدنروأما دراسة 

تطوير نشاطات المدرسة والتأكيد عمى دور إدارة المدرسة في استخداـ التكنولوجيا في الصؼ الثاني 

. الثانوي

وىدؼ الدراسة ىو اختبار العالقات التي يمكف أف تعكس تأثير إدارة المدرسة عمى مدى 

تنافس المعمميف في استخداـ تكنولوجيا التعميـ، تكونت عينة الدراسة مف معممي الثاني عشر 

واإلدارييف الذيف شاركوا في كمية التعميـ التكنولوجي األدبي في الواليات المتحدة في مشروع تعميـ 

(North Dakota teaching)  مف معممي التوجييي ومديري المدراس % 89وكاف عدد المشاركيف

. مدرسة خاصة وحكومية في والية داكوتا الشمالية (423)مف أصؿ 

وأظيرت نتائج الدراسة العالقة اليامة بيف مديري المدارس والمعمميف، مف ناحية الكفاءة 

. اإلدارية لممديريف وميارات المعمميف التكنولوجية ونمو المعمميف الميني وتدريبيـ عمى التكنولوجيا

ودلت النتائج عمى أف كفاءة مدير المدرسة اإلدارية تساىـ إلى حد ما في فعالية استخداـ 

وأوصت الدراسة بدراسات . التكنولوجيا وتفعيميا في عممية التعميـ مف قبؿ المعمميف في ظؿ قيادتيـ

 .أكبر وموسعة أكثر وخاصة في مجاؿ التطبيقات العممية

 فقد ىدفت التعرؼ إلى أىمية استخداـ (Al-Dabbous, 2002) الدبوسأما دراسة 

، (بالمغة اإلنجميزية)الفيديو كمنظـ بصري متقدـ لتنمية ميارات الكتابة لمتعممي المغة اإلنجميزية 

الفيديو يستخدـ كوسيط في تخطيط بيئة التعمـ، ويعمؿ عمى تطوير "وانبثقت الدراسة مف الفرضية 

". ميارات الطالب الكتابية بشكؿ أفضؿ
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وتـ استخداـ اختبارات  (Hello America)استخدمت الباحثة مساؽ خاص بالفيديو يدعى 

. فيديو أخرى إلثبات فرضية الدراسة

 وأشارت النتائج أف استخداـ الفيديو كمنظـ بصري يساعد بشكؿ أفضؿ في تطوير ميارات 

. الكتابة ألنو يزود بمخطط قوي وممتع لتنشيط بيئة التعمـ

 فقد ىدفت إلى تقصي االدراكات الحسية (Fortune, 2001)فورتشن أما دراسة 

وأظيرت نتائج الدراسة بأف تفويض المعمـ . لممعمميف والمتعمقة بمسألة التكنولوجيا واستخداميا

ومساعدتو مف خالؿ استخداـ التكنولوجيا ستكوف اسمية في حدىا األدنى واألقؿ عندما تتوافر أي 

معيقات أو عقبات في طريؽ التطبيؽ الفعمي، وتكمف ىذه المعيقات في عدـ توفر أجيزة الحاسوب، 

. وفقداف الكادر مف المعمميف، وندرة القياـ بعممية التدريب، وانعداـ الرؤية المشتركة

 بدراسة بحثية استقصت العوامؿ المؤثرة في (Catchings, 2000) كاتشينزكما قامت 

تطبيؽ التكنولوجيا في المدارس االبتدائية، وكانت األربع مف المدارس التي تـ اختيارىا إلجراء ىذه 

الدراسة فييا قد صدرت عنيا أحكاـ وآراء ذات تطبيقات تكنولوجية متميزة يقوـ بيا قادة بارزوف في 

مجاؿ التكنولوجيا الحكومية، ولقد اختارت الباحثة ىذه المدارس مف أجؿ التأكد بأف ىذه القضايا 

. ىي التي يمكف لممرء التعمـ واالستفادة منيا، فميذه المدارس المحددة مصادر تكنولوجية فّعالة

وأظير معمموىا خبرة وممارسة تعميمية واضحة في اختيارىـ واحتوائيـ لمتكنولوجيا المناسبة في 

العممية التعميمية، وقد قامت الباحثة بتجميع البيانات مف خالؿ مالحظة ومراقبة صفية، وعف طريؽ 

إجراء مقابالت، وعف طريؽ استبانة المعمـ، وعف طريؽ الفحص والتدقيؽ في المستندات والوثائؽ 

وكشفت الوثائؽ المنبثقة عف تحميؿ البيانات األىمية المتميزة لمعوامؿ المتعددة التي ترمي . الرسمية

شمولية القيادة : وتضمنت ىذه النتائج. إلى التطبيؽ التكنولوجي الواسع االنتشار في تمؾ المدارس

واتجاىات . في البرامج المدرسية لمتطوير الميني، والخطة التكنولوجية القائمة عمى المدرسة الشاممة
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كما تبيف أف لشمولية القيادة دورىا . وميوؿ المعمميف اإليجابية نحو االستخداـ المناسب لمتكنولوجيا

وكاف لمدعـ واإلسناد اإلداري لتحصيؿ واكتساب . األساس لمتطبيؽ الناجح والفعاؿ لتقنيات التعميـ

المصادر وعمميات تشجيع التجارب التي يقوـ بيا المعمـ متوافرة أيضًا، وتـ توفير الدعـ واإلسناد 

اإلضافي مف قبؿ مديري المدارس لممعمميف، ومف االختصاصيف في الشؤوف التكنولوجية الذيف 

 .كانوا يتابعوف ويشرفوف عمى زمالئيـ المعمميف

 البحث في العوامؿ المؤثرة عمى تطبيؽ التكنولوجيا Comb, 2000))كومب  وىدفت دراسة 

في مدرسة ثانوية متركزة في مجاؿ التحضير الميني والفني والتي تركز مناىجيا وبرامجيا 

ومثمت عينة المعمميف . طالبا (146)معمما ومف  (21)حيث تكونت عينة الدراسة مف . التكنولوجية

أما . المشاركيف مستويات متنوعة مف التجربة والخبرة في التدريس، والميارات والخبرة التكنولوجية

، وعمى (في سنتيـ األولى)عينة الطمبة المشاركيف في ىذه الدراسة فاحتوت عمى طمبة مستجديف 

طمبة في سنتيـ الدراسية األكاديمية النيائية، وقد خمصت الباحثة إلى نتيجة مفادىا أنو وفي الوقت 

الذي تتوافر فيو اتجاىات وميوؿ ايجابية لممعمميف والطمبة بخصوص استخداـ التكنولوجيا في 

/  أف ندرة التدريب في ىذا المجاؿ، واإلدراؾ المتدني لممساعدة واإلسناد الفني إالالغرؼ الصفية، 

  .التكنولوجي ىي المعيؽ والمانع مف تحقيؽ ذلؾ التقدـ

 لتقصي أثر مجموعة مف العوامؿ المرتبطة (Mosly, 1999)موسمي وفي دراسة قاـ بيا 

فقد أقر مجمس التعميـ في ىذه )باستخداـ تكنولوجيا التعميـ في مدارس والية ميزوري األمريكية، 

 نقطة رئيسية لتحديد مدى 12الوالية خطة تيدؼ إلى إدراج خمسة أىداؼ تعنى بالتكنولوجيا، و

، كما ىدفت إلى البحث في مسألة تطبيؽ مدارس منطقة بارؾ وي (تطبيؽ التكنولوجيا في الوالية

(Park Way)  األىداؼ التي حددتيا والية ميزوري، وىو ما يعرؼ بخطة ميزوري التكنولوجية، إذ

تـ تصميـ الدراسة لتحديد مدى استخداـ تكنولوجيا التعميـ ومدى التطور الذي يبديو المعمموف في 
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 Park)استخداميا، ومدى تكرار ىذا االستخداـ خالؿ عممية التدريس، وقد وفرت مدارس بارؾ وي 

Way)  التكنولوجيا الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس مف المؤىميف، وكاف معممو مدارس بارؾ وي

(Park Way)  قد وضعوا برنامجًا تطويريًا لممعمميف اآلخريف، وبينت نتائج الدراسة أف ىناؾ تطورًا

، كما أظيرت النتائج أف أكثر مف (25)قد حصؿ عمى استخداـ عشرة مف األجيزة مف أصؿ 

 قد وفرتيا المدرسة، كما أف 25جيازًا مف المعدات مف أصؿ  (23)نصؼ المعمميف قالوا أف 

المعمميف المؤىميف يستخدموف التكنولوجيا بشكؿ قميؿ، كما أف النمو الميني لممعمميف كاف لو معنى 

. جيازًا مف األجيزة الخاصة بأدوات تكنولوجيا التعميـ (15)ومغزى في العالقة مع 

إلى  (Bataineh, and Barakat, 1998)البطاينة وبركات وىدفت دراسة كؿ مف 

تحديد أىـ المعيقات التي تواجو معممي المغة اإلنجميزية في استعماؿ الوسائؿ التعميمية في المدارس 

الحكومية الخاصة مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ، وتأثير عوامؿ الجنس والتدريب عمى استخداـ 

. الوسائؿ التعميمية، والمؤىؿ العممي ونوع المدرسة عمى مدى تأثر ىؤالء المعمميف بتمؾ المعيقات

معممًا ومعممة، ممف يدرسوف المغة اإلنجميزية لمصفوؼ مف  (148)حيث تكونت عينة الدراسة مف 

الخامس األساسي وحتى الثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة في منطقة اربد األولى، 

. فقرة (31)واستخدمت في الدراسة استبانة مكونة مف 

انعداـ وجود تسييالت : أظيرت نتائج الدراسة أف مف أىـ المعيقات في استخداـ الوسائؿ

مادية الستخداـ الوسائؿ التعميمية، وكثرة عدد الطالب في الصفوؼ المتوالية، وعدـ وجود مختصيف 

في الوسائؿ التعميمية في المدارس، وانعداـ التنسيؽ بيف المدارس ومراكز مصادر التعمـ،  (فنييف)

. وغياب التعاوف بيف اإلدارات المدرسية والمعمميف في تحديد احتياجات المدرسة مف وسائؿ تعميمية

، والمؤىؿ العممي (لصالح اإلناث)كما أظيرت فروقًا ذات داللة إحصائية لعوامؿ الجنس 

، في حيف لـ تظير أية فروؽ (لصالح المدارس الخاصة)، ونوع المدرسة (لصالح المؤىؿ األعمى)
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ذات داللة إحصائية في إدراؾ المعمميف لمعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية يعزى لعامؿ التدريب 

. عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية، إذ تساوى مف تدرب مع مف لـ يتدرب في رؤيتو ليذه المعيقات

 دراسة بيدؼ التعرؼ إلى مدى االستفادة مف (Abumalha, 1998)أبو مال وأجرى 

الوسائؿ التعميمية، في مدارس قطر عامة، وتحديد معوقات استخداـ تقنيات التعميـ في تمؾ 

المدارس، ووضع استراتيجيات مف الممكف تنفيذىا وتشجع عمى استخداـ تقنيات التعميـ، ووزع 

الباحث استبانة لعينة مف المعمميف والموجييف بمدارس قطر العامة لمحصوؿ عمى معمومات فيما 

يتعمؽ باستخداـ تقنيات التعميـ، ومدى توافرىا بالمدارس، وأظيرت نتائج الدراسة أنو يستخدـ القميؿ 

مف الوسائؿ وتقنيات التعميـ في الفصوؿ الدراسية بمدارس قطر عامة، كذلؾ أظيرت النتائج بعض 

افتقار : المعوقات التي تحوؿ دوف استخداـ الوسائؿ التعميمية عمى نطاؽ واسع، ومف تمؾ المعوقات

المعمميف إلى معمومات وتدريب عف كيفية استخداـ الوسائؿ، كما تفتقر المدارس إلى التقنيات 

التكنولوجية الحديثة، وغياب الدعـ الالـز الستخداـ التكنولوجيا والمتمثؿ في التجييزات والمعدات 

والموارد المالية وبرامج التدريب، وأوصت الدراسة بعدة توصيات لتوفير تقنيات التعميـ وتدريب 

. المعمميف عمى استخداميا في قطر

 حوؿ واقع استخداـ التقنيات التعميمية مف قبؿ (Lin, 1996)لين وفي دراسة قاـ بيا 

التربوييف في كميات مجتمع مختارة في والية تكساس، بواسطة استبانة تـ توزيعيا عمى عينة مف 

عادة  (9)معممًا في  (313) استبانة، وأظيرت نتائج  (161)كميات مجتمع، حيث تـ تعبئة وا 

الدراسة أف المعمميف يفضموف استخداـ الوسائؿ التقميدية عمى استخداـ التقنيات الجديدة، وأف 

موظفي مركز الوسائؿ يقوموف بتقديـ المساعدة الضرورية لممعمميف، وأف األجيزة واإلمكانات 

عادة ترتيب، واقترحت الدراسة  (التسييالت) المتوفرة في الغرؼ الصفية بحاجة إلى تجديد وتحديث وا 
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اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسيف استخداـ الوسائؿ التعميمية، وأف تخصص ميزانية كافية لتجديد 

. الغرؼ الصفية واألجيزة والمرافؽ

 بدراسة استقصائية لواقع الوسائؿ (Gudmundsson, 1995)جودمندسون وقاـ 

التعميمية في المرحمة االبتدائية، والثانوية والجامعية في ايرلندا، وىدفت أيضا معرفة اتجاىات 

دراؾ الييئات التدريسية واستعماليا  الييئات التدريسية نحو استخداـ الوسائؿ التعميمية، وا 

الستراتيجيات وأدوات التعميـ الموجو بالوسائؿ التعميمية، وقد قاـ الباحث بجمع البيانات مف خالؿ 

وأظيرت ، فرداً  (289)ثالث استبانات مستقمة أي لكؿ جانب استبانة مستقمة، وشممت عينة الدراسة 

نتائج الدراسة أف توافر الوسائؿ التعميمية منخفض، وأف أكثر ما تتوافر الوسائؿ التعميمية في 

المرحمة الجامعية، وأف ىناؾ فروقًا أساسية مف حيث درجة فيـ واستعماؿ الوسائؿ التعميمية، تعود 

الجنس وسنوات الخبرة، وموقؼ المعمميف تجاه استخداـ الوسائؿ : إلى متغيرات أساسية منيا

التعميمية كاف حياديًا، وىذا يظير أنيـ ليسوا ضد استعماؿ الوسائؿ التعميمية وليسوا متحمسيف 

. الستخداميا، وىذا يفسر قمة استخداـ الوسائؿ التعميمية في العممية التعميمية

 حوؿ عوامؿ مختارة تؤثر عمى مواقؼ المعمميف (Dawaidi, 1993)داويدي وفي دراسة 

السعودييف تجاه التقنيات التعميمية، ىدفت إلى استقصاء العالقة المتداخمة بيف عوامؿ ديمغرافية 

ومواقؼ مختارة يمكنيا أف تؤثر عمى استخداـ التقنيات التعميمية، حيث قاـ الباحث بتصميـ استبانة 

طالبًا ومعممًا، وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت  (287)لجمع البيانات مف عينة الدراسة، وعددىا 

: إلييا الدراسة ما يمي

.  لـ يكف ىناؾ اختالؼ يعزى إلى الجنس في تكرار استخداـ التقنيات التعميمية -

 . لـ يكف ىناؾ اختالؼ يعزى إلى الجنس في الموقؼ تجاه تقنيات التعميـ -

. تقنيات التعميـ (فني)قمة توفير برنامج تدريبي لممعمميف واختصاصي - 
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 .قمة مراكز تقنيات مجيزة ومنظمة جيدًا في جميع المدارس- 

. قمة مرافؽ عرض التقنيات في الغرؼ الصفية- 

 بعنواف (Spotts and Bowman, 1993)سبوتس وبومان وفي دراسة أجراىا الباحثاف 

وتـ تطبيقيا في جامعة متشغاف ". العوائؽ والحواجز: تزايد القدرة عمى استخداـ تقنيات التعميـ"

بالواليات المتحدة األمريكية، فقد ىدفت إلى معرفة العوامؿ المؤثرة في تقنيات التعميـ ومدى أىميتيا 

مف أعضاء  (696)ومساىمتيا في تطوير أداء المتعمـ، وأعد الباحثاف استبانة تـ توزيعيا عمى 

الييئة التدريسية بجامعة متشغاف، وأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ المختمفة 

توفير األجيزة : تؤثر في استخداـ تقنيات التعميـ، وأىـ ىذه العوامؿ مف وجية نظر المفحوصيف

، وأف تكنولوجيا التعميـ تساىـ %86والمعدات بشكؿ ميسر وكاؼ لالستخداـ، وكانت أىميتو بنسبة 

، وتوافر الموارد المالية الالزمة لشراء %85في تطوير وتحسيف تعمـ الطالب، وكانت نسبة األىمية 

%. 79المواد واألدوات الضرورية التي تستخدـ في تقنيات التعميـ، وكانت نسبة أىميتيا 

ومف النتائج التي كشفت عنيا الدراسة وجود بعض الحوافز المختمفة التي تؤثر عمى 

استخداـ أعضاء ىيئة التدريس لتقنيات التعميـ،  حيث أشاروا إلى أف أىـ تمؾ الحوافز ىو توافر 

الوقت الكافي لدييـ الستخداـ تقنيات التعميـ، ثـ مدى مساعدة الطالب ليـ عمى ذلؾ االستخداـ، 

وكذلؾ مدى إسياـ ذلؾ االستخداـ في حدوث ترفيو في العمؿ، واالعتراؼ والتقدير لعمؿ المعمـ 

سواء مف إدارة الجامعة التي يعمؿ بيا أو مف وزارة التعميـ العالي، ووجود المكافآت والحوافز 

: كما أظيرت الدراسة وجود بعض المعوقات التي تعيؽ استخداـ تقنيات التعميـ مف أىميا. المالية

أنيا تستيمؾ وقتًا طوياًل لتعمميا واستخداميا، وأف ىناؾ بعض األقساـ بالجامعة تنقصيا بعض 

المعدات واألجيزة الالزمة لالستخداـ، كذلؾ أشاروا إلى وجود نقص وعدـ كفاية في التدريب عمى 

. استخداميا، واالفتقار إلى الدعـ المالي الالـز الستخداـ تقنيات التعميـ
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 وىدفت إلى استقصاء أبرز العوامؿ (Dumba, 1993)دومبا وفي دراسة قاـ بيا 

الشخصية والتربوية المؤثرة في استخداـ المعمـ لموسائؿ التعميمية، في الكميات الخاصة بتعميـ 

فرص التعميـ والتدريب الذي زود : المعمميف في ماالوي، ومف الجوانب التي ركزت عمييا الدراسة

بيا المحاضروف والخدمات التي قدمتيا وزارة التعميـ لكميات المعمميف، إضافة إلى وفرة المعمومات 

عف مصادر الوسائؿ التعميمية في ماالوي، وقد تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع المحاضريف الذيف 

قاموا بالتدريس في ثماني كميات لممعمميف في ماالوي إضافة إلى عمداء الكميات ومنسقي البرامج 

وتبيف مف نتائج التحميؿ . 90/91الخاصة بتعميـ المعمميف وذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني 

اإلحصائي لممعمومات أف ىناؾ اتجاىات إيجابية نحو عممية التعميـ باستخداـ الوسائؿ التعميمية، 

وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد تبيف أف ىناؾ استخدامًا متدنيًا لموسائؿ التعميمية وخاصة الوسائؿ 

طريقة عرض الوسائؿ التعميمية حيث : ويفسر الباحث ذلؾ بمجموعة مف العوامؿ ىي. اإللكترونية

كاف غير مناسب لتعميـ الطالب، قمة فرص التدريب والتعمـ لممحاضريف عمى استخداـ الوسائؿ 

التعميمية، عدـ توفر الدعـ المالي الكافي، عدـ وجود صيانة دورية لألجيزة التعميمية، عدـ اىتماـ 

 .اإلدارييف واإلجراءات غير الفعالة في استخداـ الوسائؿ التعميمية

 فقد ىدفت معرفة مدى توافر واستخداـ (Okwudishu, 1993)أوكوديشو أما دراسة 

الوسائؿ التعميمية في مدارس والية اوندو الثانوية في نيجيريا، فقد أظيرت قمة توافر الوسائؿ 

وبينت النتائج أف أجيزة الراديو والتسجيؿ وآلة . التعميمية وأف مستوى االستخداـ كاف متدنيًا جداً 

أما الطابعة وجياز عرض الشرائح وجياز عرض .  السحب السريع متوافرة في معظـ المدارس

 ممـ وأجيزة التمفزيوف متوافرة في بعض المدارس، كما أشارت النتائج إلى عدـ توافر 16األفالـ 

بعض األجيزة التعميمية في جميع المدارس مثؿ أجيزة الحاسوب، وكاميرات الفيديو، وأجيزة العرض 



80  

فوؽ الرأس، كما أشارت النتائج إلى تدني مستوى إعداد المعمميف في مساقات ودورات الوسائؿ 

. التعميمية

خصائص المعمـ الذي يستخدـ " بعنواف (Henry, 1993)ىنري وجاءت دراسة 

وىدفت إلى معرفة العالقة بيف جنس المعمـ وعدد السنوات التي قضاىا في التعميـ " التكنولوجيا

ومقدار ما يستعممو مف تقنيات تعميمية في الصؼ، حيث قاـ الباحث بتطبيؽ استبانة عمى  (الخبرة)

معممًا ومعممة في فموريدا، يعمموف عمى تدريس المرحمة االبتدائية والثانوية، وأظيرت نتائج  (64)

الدراسة وجود عالقة قوية بيف المعرفة والخبرة التدريسية لممعمـ ومقدار ما يتـ استخدامو فعميًا مف 

. التقنيات التعميمية

 التعرؼ إلى اتجاىات المعمميف في المدارس الثانوية نحو Kim) ،1993)كيم      وىدفت دراسة 

وأظيرت الدراسة إلى أف الوسائؿ . استخداـ الوسائؿ التعميمية، مف أجؿ تحسيف العممية التعميمية

التعميمية استخدمت بفعالية مف قبؿ المعمميف، لكف كفاءة المعمميف في استخداميا كانت متدنية جدًا 

أو معدومة، عمى الرغـ مف وجود اعتراؼ مف جميع المعمميف عمى قيمة فوائد استخداـ الوسائؿ 

كما أف ىناؾ اتجاىًا ايجابيًا نحو استخداـ الفيديو، والحاسوب التعميمي، .التعميمية في عممية التعميـ

: واف أكثر األجيزة والمواد التعميمية استخدما في الغرؼ الصفية ىي. وجياز عرض الشفافيات

.  جياز المسجؿ، والفيديو، واألشرطة المسجمة، وأشرطة الفيديو

 إلى وصؼ واقع استخداـ الوسائؿ التعميمية مف فيدفتRohman) ،1993)رحمن     أما دراسة 

معمما في  (215)وتكونت عينة الدراسة مف . قبؿ المعمميف في كميات إعداد المعمميف في ماليزيا

: وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية.كميات إلعداد المعمميف في ماليزيا (8)

ال توجد فروؽ ذات داللة بيف كميات إعداد المعمميف التي تـ مسحيا في ما يتعمؽ  - أ

 .استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية(تكرار)بنسبة
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ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في مدى استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية  - ب

 . تعزى لعدد سنوات الخبرة التدريسية

ال توجد عالقة ذات داللة بيف استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية وتدريبيـ السابؽ  - ت

 .عمى الوسائؿ التعميمية

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات معممي الكميات نحو الوسائؿ  - ث

 .استخداميـ ليذه الوسائؿ (تكرار)التعميمية ونسبة 

: ومف توصيات ىذه الدراسة ما يمي

  أف تعمؿ إدارة الكميات عمى تنظيـ برامج تدريبية أثناء الخدمة في مجاؿ الوسائؿ    

 .التعميمية لمعممي ىذه الكميات

  أف تتوفر فرص أكبر لمعممي كميات إعداد المعمميف لدراسة مساقات في استخداـ    

 .الوسائؿ التعميمية محميًا وفي الخارج

  أف يكوف في كؿ كمية إعداد معمميف في ماليزيا مركز لموسائؿ التعميمية يتميز بالشموؿ   

 .والتنظيـ الجديد

 في دراسة أعدىا في مقاطعة أكوارا في نيجيريا إلى ((Oluyori, 1992أوليري وحاوؿ 

 مدارس 9تقييـ الوسائؿ التعميمية في المدارس العامة، وقد اختار الباحث عينة عشوائية مكونة مف 

في مقاطعة أكوارا، أجرى مع أفرادىا مقابالت شخصية، ووزع عمييـ استبانة، وقد أكدت نتائج 

الدراسة عدـ كفاية الوسائؿ التعميمية الموجودة في المدارس، وعزا ذلؾ إلى عدـ اىتماـ اإلدارييف 

. بالوسائؿ التعميمية

 التي أجريت في والية منيسوتا حوؿ مدى أىمية استخداـ (Don, 1992)دون وفي دراسة 

عضو ىيئة تدريس، أشارت نتائج الدراسة إلى  (109)الوسائؿ التعميمية عمى عينة مكونة مف 
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األولى : وجود ثالث وجيات نظر حوؿ مدى أىمية استخداـ الوسائؿ التعميمية في عممية التدريس

تشير إلى تفضيؿ بعض المعمميف ألساليب التدريس التقميدية، في حيف فضمت وجية النظر الثانية 

التعاوف واستخداـ الوسائؿ التعميمية والتقنيات، غير أف أصحابيا غير مدربيف عمى استخداميا، في 

حيف أشارت وجية النظر الثالثة إلى أف بعض المعمميف يستوعبوف األفكار الجديدة التي تتعمؽ 

وكذلؾ أوضحت الدراسة فعالية الوسائؿ . باستخداـ األجيزة والمواد التعميمية في عممية التدريس

. التعميمية وتأثيرىا اإليجابي عمى كؿ مف الطمبة والمعمميف

 حوؿ واقع التقنيات التعميمية في اندونيسيا، فقد (Mahady, 1992)ماىادي وفي دراسة 

سعت الدراسة إلى تحديد مدى استخداـ معممي المرحمة الثانوية لمتقنيات التعميمية، وأظيرت النتائج 

عدـ توافر الوسائؿ التعميمية في المدارس، وأف الوسائؿ التعميمية المتوافرة معظميا بسيط وتقميدي 

كالسبورة الطباشيرية والخرائط والرسـو والصور الفوتوغرافية وأدوات المختبر والرسـو اإليضاحية 

والصحؼ وألعاب المحاكاة والكتب، كما أشارت إلى أف استخداـ التقنيات التعميمية يتأثر بعدـ توفر 

الوسائؿ واألدوات التعميمية، ونقص التسييالت المدرسية، إضافة إلى المواد التعميمية، وقمة الحوافز 

المقدمة لممعمميف، وفيما يتعمؽ باتجاىات المعمميف نحو استخداـ التقنيات التعميمية فقد أظيرت 

الدراسة اتجاىات مفضمة نحو الوسائؿ، كالرسـو والصور الواردة في الكتب المدرسية، والسبورة 

. الطباشيرية، وأشرطة الفيديو، وبرامج الحاسوب والمجالت والجرائد والشرائح وأدوات المختبر

 التعرؼ إلى المشاكؿ التي يواجييا المعمموف (Clark, 1991)كالرك وىدفت دراسة 

ما ىي المشاكؿ : الجدد تجاه الوسائؿ التعميمية، وحاولت الدراسة اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة التالي

: التي يواجييا المعمموف الجدد تجاه الوسائؿ التعميمية؟  وبيف الباحث أف أىـ ىذه المشاكؿ ىي

عدـ توفر الوسائؿ التعميمية، أو عدـ كفايتيا األمر الذي يجعميا سببًا لإلعاقة في االستخداـ لموسيمة 

. أثناء العممية التربوية
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: تعميق عمى الدراسات السابقة

   مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة والمتعمقة بمدى توافر واستخداـ الوسائؿ التعميمية 

: ومعيقات استخداميا، استخمص الباحث ما يمي

معظـ الدراسات بحثت في توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا مف وجية نظر - 

المعمميف، وقميال ىي الدراسات التي بحثت في توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا مف 

  ،2003)، وفمدنر (1992)، والعوضي والغزاوي (1994)وجية نظر المديريف، وىي شقير 

Feldner .)

أشارت معظـ الدراسات التي طبقت عمى المراحؿ التعميمية المختمفة إلى قمة توافر المواد - 

واألجيزة التعميمية الالـز توافرىا في المدرسة مما قمؿ مف استخداميا بدرجة فّعالة، كما ورد في 

، بينما أشارت (2003)؛ قوقزة، (2003)؛ سميراف (2004)؛ المومني (2004)دراسة العموري 

إلى توافر المواد واألجيزة  (1996؛ ليف، 1999؛ موسميؿ، 1999الطراونة، )دراسة كؿ مف 

. بدرجة كافية

أشارت الدراسات السابقة إلى تدني درجة استخداـ الوسائؿ التعميمية في المدارس، مثؿ دراسة - 

 (.2003)؛ الحسيني (2003)؛ عبد الجميؿ (2004)كؿ مف الكندي 

مف العوامؿ المساعدة عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية الخبرة التدريسية والتدريب المسبؽ عمى - 

 دراسة كؿ مف العمايرة ؿاستخداـ الوسائؿ التعميمية واتجاىات المعمميف االيجابية نحوىا مث

 (.2001)؛ إبراىيـ وداؤد (2002)؛ عوده (2003)

أشارت بعض الدراسات إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ الوسائؿ التعميمية - 

، المؤىؿ العممي، صأو مدى توافر المواد واألجيزة التعميمية تعزى إلى متغيرات الجنس، التخص

،  في حيف (1998)؛   بني دومي (2003)؛ عبد الجميؿ (2003)مثؿ دراسة كؿ مف سميراف 
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إلى وجود مثؿ ىذه  (2000)؛ عقؿ (2001)؛ الخوالدة (2004)أشارت دراسة كؿ مف المومني 

 . العالقة

أشارت نتائج العديد مف الدراسات إلى مجموعة مف المعيقات التي تقمؿ مف استخداـ المعمميف - 

عدـ توافر المواد واألجيزة التعميمية، قمة : والمعممات لموسائؿ التعميمية ومف أبرز ىذه المعيقات

التدريب عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية، وكثرة عدد الطالب في الغرؼ الصفية، وعدـ مالءمة 

الدراسية الستخداـ الوسائؿ التعميمية، واألمور اإلدارية التي تحوؿ دوف استخداـ  (القاعات)الغرؼ 

الوسائؿ التعميمية،  وكثرة األعباء اليومية التي يقـو بيا المعمـ، وقمة الحوافز والمكافآت المادية 

والمعنوية التي تشجع المعمـ عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية بشكؿ فعاؿ، نقص الخدمات لقسـ 

الوسائؿ، عدـ توفر التخطيط واإلعداد الجيد مف اإلدارة والمدرسة، وارتفاع التكاليؼ المالية لشراء 

 ي؛ الحسيف(2003)؛ سميراف(2005)الوسائؿ والتقنيات الحديثة، مثؿ دراسة كؿ مف العنزي 

(2003.) 

أوصت ىذه الدراسات بضرورة إجراء دورات تدريبية لممعمميف عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية، - 

وضرورة االستمرار في تقويـ واقع التقنيات التربوية في المدارس بجوانبيا المختمفة توفرىا، 

واستخداميا، وصيانتيا، ومعيقات استخداميا، ووضع الحموؿ المناسبة لمصعوبات التي يواجييا 

العامموف في الميداف وخاصة المعمميف والطالب باعتبارىـ محور العممية التربوية مثؿ دراسة كؿ 

(. 2001)؛ الرواحي (2003)؛ عبد الجميؿ (2004)مف المومني 

       يبدو مف الدراسات السابقة جميعيا والتي تناولت واقع الوسائؿ التعميمية، وتوافرىا، واستخداميا، 

ومعيقات استخداميا، أف القائميف عمى العممية التربوية بجميع جوانبيا لـ يدركوا بصورة عامة أىمية 

الوسائؿ التعميمية باعتبارىا عنصرا رئيسًا مف عناصر المنياج ومف النشاطات التدريسية التي تؤدي 

 أدى إلى قمة توافرىا في المدارس ومف ثـ تدني درجة استخداميا حتى واف اإلى تحقيؽ أىدافو، مـ
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وجدت مما يعني انخفاض مستوى التدريس الفّعاؿ، وعمى الرغـ مف وجود قواسـ مشتركة بيف ىذه 

الدراسة والدراسات السابقة إال أنيا اختمفت عنيا بتميزىا بأخذ رأي أىـ عناصر العممية التربوية 

وأشخاصيا، والمسئوؿ عف تنفيذ سياسة اإلدارة التربوية وأىدافيا،  وعف نجاح المدرسة في تحقيؽ 

أىدافيا، أال وىو مدير المدرسة باعتباره قائدا تربويا يعمؿ عمى قيادة العمؿ التعميمي ومساعدة 

. معمميو وحفزىـ إلى العمؿ الجاد لتحقيؽ األىداؼ
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الفصل الثالث 

الطريقة واإلجراءات 

:- مقدمو

يأتي ىذا الفصؿ لوصؼ الطريقة واإلجراءات التي اتبعيا الباحث في تحديد مجتمع الدراسة 

وتحديد عينتيا وتصميـ أداة الدراسة، واألسس المتبعة لمتحقؽ مف صدؽ األداة وثباتيا، كما يركز 

جانب مف ىذا الوصؼ عمى بياف الوسائؿ والطرؽ اإلحصائية المستخدمة في معالجة البيانات 

. المتعمقة باستجابات أفراد العينة عمى أسئمة الدراسة الرئيسية، وذلؾ اعتمادا عمى المنيج الوصفي

: مجتمع الدراسة

مديرا ومديرة،  يقوموف عمى إدارة المدارس الحكومية  (1338 )تكوف مجتمع الدراسة مف 

وفي التخصصات األكاديمية  (2004/2005)في الضفة الغربية في فمسطيف في العاـ الدراسي 

، الرياضيات، (كيمياء، أحياء، فيزياء، تكنولوجيا)التربية اإلسالمية، المغة العربية، العمـو : التالية

. ، غير ذلؾ(التربية الوطنية، التاريخ، الجغرافيا)المغة اإلنجميزية،  االجتماعيات 

. توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري جنس المدير والمديرية (1)يبيف الجدوؿ 

( 1)جدوؿ 
توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيري جنس المدير والمديرية 

 
النسبة المئوية  المجموع العدد الجنس المديرية

 جنين
 110 56 ذكر

 
8.22 %

 54أنثى 

قباطية 
 101 52 ذكر

 7.54 %
 49أنثى 

نابمس 
 194 98 ذكر

 
14.51 %

 96أنثى 
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سمفيت 
 55 25 ذكر

 
4.11 %

 30أنثى 

طولكرم 
 104 51 ذكر

 
7.78 %

 53أنثى 

قمقيمية 
 66 35 ذكر

 
4.94 %

 31أنثى 

رام اهلل 
 155 77 ذكر

 
11.58 %

 78أنثى 

ضواحي القدس 
 52 27 ذكر

 
3.87 %

 25أنثى 

القدس 
 35 17 ذكر

 
2.62 %

 18أنثى 

بيت لحم 
 95 48 ذكر

 
7.11 %

 47أنثى 

أريحا 
 17 8 ذكر

 
1.27 %

 9أنثى 

الخميل 
 199 103 ذكر

 
14.87 %

 96أنثى 

جنوب الخميل 
 155 79 ذكر

 
11.58 %

 76أنثى 

المجموع 
 1338 676ذكر 

 
100 %

 662انثى 

 

: عينة الدراسة

مديرا ومديرة كعينة  ( 275 )      قاـ الباحث باستخداـ الطريقة الطبقية العشوائية الختيار 

، تـ توزيع االستبانة التي أعدىا (%20.6 )لمدراسة، وكانت نسبة العينة إلى مجتمع الدراسة حوالي 

أي بنسبة  ( %19.7)بنسبة  ( 263 )الباحث عمى أفراد العينة، وكاف عدد االستبانات العائدة 

أي بنسبة          ( 139) حيث بمغ عدد المديريف الذكور . مف مجموع العينة (95.6%)

يبيف  (2)، والجدوؿ رقـ (%47.1)أي بنسبة  (124)، وعدد المديرات اإلناث (52.9%)
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يبيف توزيع أفراد العينة حسب متغيري  (3)خصائص العينة الديمغرافية ، كذلؾ الجدوؿ رقـ 

. المحافظة وجنس المدير

 

( 2)جدوؿ 
خصائص العينة الديمغرافية 

 النسبة المئوية العدد المتغيرات

 مستوى المدرسة
 63.1 166 أساسية

 36.9 97 ثانوية

 المنطقة

 46.4 122 مديريات شماؿ الضفة

 20.9 55 مديريات الوسط

 32.7 86 مديريات الجنوب

 جنس المدير
 52.9 139 ذكر

 47.1 124 أنثى

سنوات الخبرة 
  لممديراإلدارية

 28.5 75  سنوات5أقؿ مف 

 30.4 80  سنوات10-5مف 

 41.1 108  سنوات10أكثر مف 

المؤىؿ العممي 
 لممدير

 24.7 65 دبموـ

 60.1 158 بكالوريوس فقط

 15.2 40 أعمى مف بكالوريوس

 تخصص المدير
 71.5 188أدبية 

 28.5 75 عممية

 

 
 
 
 ( 3 )جدوؿ 

توزيع أفراد العينة حسب متغيري المحافظة وجنس المدير 
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 المديرية
 جنس المدير

النسبة المئوية  المجموع
 أنثى ذكر

 20 11 9 جنين
 

%7.60 

 7.98% 21 7 14 قباطية

 13.69% 36 21 15 نابمس

 4.18% 11 4 7 سمفيت

 7.98% 21 11 10 طولكرم

 4.94% 13 3 10 قمقيمية

 11.41% 30 13 17 رام اهلل

 4.18% 11 8 3 سضواحي القد

 3.04% 8 4 4 القدس

 7.22% 19 9 10 بيت لحم

 2.28% 6 4 2 أريحا

 15.21% 40 21 19 الخميل

 10.27% 27 8 19 جنوب الخميل

 100.00% 263 124 139 المجموع

 

: أداة الدراسة

مف أجؿ معالجة مشكمة الدراسة والتوصؿ إلى نتائجيا، قاـ الباحث بتصميـ أداة قياس 

، وذلؾ بالرجوع إلى الدراسات والبحوث السابقة المتعمقة بالوسائؿ التعميمية وبمراكز (استبانة)

مصادر التعمـ، والنشرات والقرارات المتعمقة بالوسائؿ التعميمية الصادرة عف وزارة التربية والتعميـ 

؛ العمري (2001)العالي الفمسطينية خالؿ السنوات السبع األخيرة مثؿ دراسة كؿ مف الخوالدة 

؛  (1995)؛  الراشدي (1998)، بني دومي (2000)؛ خطاطبة (2000)؛ بني إسماعيؿ (2000)
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وبعد جمع البيانات قاـ الباحث بتبويبيا وحساب التكرارات لتمؾ المعيقات . ف، وآخرو(1994)التؿ 

(. 1)واستخالص الفقرات المناسبة مساىمة في بناء االستبانة بصورتيا األولية، ممحؽ رقـ 

: قسمت االستبانة إلى

مستوى المدرسة، المديرية، جنس : ويشمؿ معمومات ديموغرافية وشممت: القسـ األوؿ

. المدير، وسنوات الخبرة اإلدارية، والمؤىؿ العممي لممدير، والتخصص األكاديمي لممدير

: وتشمؿ الفقرات المتعمقة بكؿ مف: القسـ الثاني

 .ة المدرسة عف استخداميا/مدى توافر األجيزة التعميمية، ودرجة رضا مدير- 1

 .ة المدرسة عف استخداميا/مدى توفر المواد التعميمي، ودرجة رضا مدير- 2

معيقًا موزعة عمى أربعة  (42)معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية حيث اشتممت عمى  -3

 :مجاالت ىي

  معيقاتً  ( 9 )المجاؿ المتعمؽ بالمعمـ واشتمؿ عمى .

  معيقات ( 10 )المجاؿ المتعمؽ بالطالب واشتمؿ عمى .

  معيقاً  (12)المجاؿ المتعمؽ باإلدارة واشتمؿ عمى .

  معيقاً  ( 11 )المجاؿ المتعمؽ بالتسييالت المادية والفنية واشتمؿ عمى .

ووضع أماـ كؿ فقرة مف فقرات المعيقات خمسة استجابات يختار المدير أو المديرة 

في المكاف المناسب لدرجة االستجابات وىي عمى النحو  (X)واحدة منيا بوضع إشارة 

معيؽ بدرجة كبيرة جدًا وأعطيت خمس عالمات، معيؽ بدرجة كبيرة وأعطيت أربع : التالي

عالمات، معيؽ بدرجة متوسطة وأعطيت ثالث عالمات، معيؽ بدرجة قميمة وأعطيت 

. عالمتاف، ومعيؽ بدرجة قميمة جدًا وأعطيت عالمة واحدة

 Validity:صدق األداة 
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لمتحقؽ مف صدؽ االستبانة، مف حيث الصياغة والوضوح، ومناسبتيا لممجاؿ الذي أدرجت 

تحتو، وشموليا لمجوانب المتعمقة بمدى توفر واستخداـ األجيزة والمواد التعميمية ومعيقات 

 ( 30 )استخداميا، وقاـ الباحث بعرض االستبانة عمى عدد مف المحكميف المختصيف وعددىـ 

القدس، وبيت لحـ، والنجاح، بيرزيت، )محكما، يحمموف درجة الدكتوراة أو الماجستير في جامعات 

، إضافة إلى اإلدارة العامة لمتقنيات التربوية في وزارة التربية والتعميـ (، والقدس المفتوحةؿوالخمي

وقد  (2)العالي، ورؤساء أقساـ التقنيات التربوية في بعض مديريات التربية والتعميـ، ممحؽ رقـ 

: طمب إلييـ ما يمي

. قراءة فقرات االستبانة بتمعف لبياف مدى شموليتيا -1

 .مدى ارتباط كؿ فقرة بالبعد الذي أدرجت تحتو -2

 .إضافة فقرات جديدة إلى القائمة أو حذفيا أو تعديميا -3

. إضافة أبعاد جديدة إلى القائمة أو حذفيا -4

وبناء عمى آراء المحكميف ومالحظاتيـ واقتراحاتيـ، قاـ الباحث بتعديؿ بعض الفقرات 

ضافة فقرات جديدة، حيث كانت نسبة االتفاؽ بيف المحكميف عمى الفقرات  وحذؼ بعضيا، وا 

، واعتبرت (3) رقـ ؽ، وبعد ذلؾ اعتمدت االستبانة بصورتيا النيائية، ممح%70المعتمدة أكثر مف 

: ىذه اإلجراءات كافية لتأكيد صدؽ االستبانة، وتكونت االستبانة في صورتيا النيائية مف

ة المدرسة عف استخداـ األجيزة /مدى توافر األجيزة والمواد التعميمية، ودرجة رضا مدير*

. فقرة (28)والمواد التعميمية، واشتمؿ عمى 

(. 42)معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية حيث اشتممت عمى *

  Reliability:   ثبات أداة الدراسة
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تـ حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادىا المختمفة بطريقة االتساؽ الداخمي، بحساب معادلة الثبات 

(.  4)، وقد جاءت النتائج كما ىي واضحة في الجدوؿ Cronbach Alpha))كرونباخ ألفا 

 ( 4 )جدوؿ 
ألداة الدراسة بمجاالتيا المختمفة  (Cronbach Alpha)نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا 

 المجاالتاالستبانة  الرقم

عدد 

 الفقرات

قيمة 

Alpha 

1. 

درجة رضا المديريف 

عف استخداـ المعمميف 

. لموسائؿ التعميمية

 0.87 28 الكمي

المعيقات - 2

 0.86 9 معيقات تتعمؽ بالمعمـ 

 0.86 10 معيقات تتعمؽ بالطمبة

 0.89 12معيقات إدارية   

 0.83 11معيقات تتعمؽ بالتسييالت المادية والفنية 

 0.94 42الدرجة الكمية لممعيقات 

وتشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ أف أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة تتمتع بدرجة مرتفعة 

.  مف الثبات

: إجراءات الدراسة

: بعد اعتماد االستبانة بصورتيا النيائية، قاـ الباحث بإتباع الخطوات التالية لتنفيذىا
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تـ التنسيؽ بيف عمادة الدراسات العميا في جامعة القدس ووزارة التربية والتعميـ العالي  .1

الفمسطينية لغايات تسييؿ تطبيؽ أداة الدراسة في المدارس المعنية، وذلؾ بكتاب مف عمادة 

(. 4)الدراسات العميا موجو إلى وزارة التربية والتعميـ ممحؽ رقـ 

تـ التنسيؽ بيف وزارة التربية والتعميـ ومديريات التربية والتعميـ في الضفة الغربية لغايات تسييؿ  .2

تطبيؽ الدراسة، وذلؾ بكتاب مف وزارة التربية والتعميـ العالي إلى مديريات التربية والتعميـ في 

(. 5)الضفة الغربية ممحؽ رقـ 

تـ التنسيؽ بيف مديريات التربية والتعميـ ومديري المدارس المعنية لغايات تسييؿ تطبيؽ  .3

 (.6)الدراسة، ممحؽ رقـ 

مف مجتمع   (%20.7)استبانة عمى أفراد عينة الدراسة أي بنسبة  (275)قاـ الباحث بتوزيع  .4

الدراسة في جميع مديريات الضفة الغربية مف خالؿ الزيارات لبعض مديريات التربية والتعميـ ومف 

. خالؿ بريد الوزارة الرسمي

استبانة،            (263)جمع الباحث االستبانات بعد تعبئتيا وقد بمغ عدد العائد منيا  .5

 .مف مجتمع الدراسة (%19.7)تقريبًا مف االستبانات الموزعة وبنسبة  ( %95.6 )بنسبة 

: متغيرات الدراسة

: اشتممت الدراسة عمى عدد مف المتغيرات المستقمة والتابعة وىي عمى النحو اآلتي

:- وتقسـ إلى قسميف: المتغيرات المستقمة ( أ

: متغيرات  تتعمؽ بالمدرسة والمديرية وىو: أوال

ثانوية - أساسية         ب- ولو مستوياف   أ: مستوى المدرسة-  

: وليا ثالثة مستويات: المنطقة- 
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، قمقيمية، : محافظات الشماؿ، وتشمؿ مديريات التربية في- أ جنيف، نابمس، سمفيت، طولكـر

. قباطية

. راـ اهلل، ضواحي القدس، القدس، أريحا: محافظات الوسط، وتشمؿ مديريات التربية في- ب

. بيت لحـ، الخميؿ، جنوب الخميؿ: محافظات الجنوب، وتشمؿ مديريات التربية في- ج

: ة المدرسة وىي/متغيرات تتعمؽ بمدير: ثانيا

أنثى - ذكر       ب- الجنس ولو مستوياف أ- 1

: ولو ثالثة مستويات ىي: ة/ المؤىؿ العممي لممديرً-2

أعمى مف بكالوريوس  ( بكالوريوس فقط        ج( دبموـ        ب (أ

: ة ولو ثالثة مستويات ىي/سنوات الخبرة اإلدارية لممدير- 3

  سنوات10-5مف - 2  سنوات5اقؿ مف - 1

   سنوات10أكثر مف - 3

:                                  ولو مستوياف ىما: ة/التخصص األكاديمي لممدير- 4

 :التخصص األدبي ويضـ :التخصص العممي ويضـ

 التربية اإلسالمية- 1 (،  تكنولوجياء، أحياءفيزياء، كيميا)العمـو - 1

 المغة العربية- 2الرياضيات - 2

تاريخ، جغرافيا، تربية )االجتماعيات -  3 

 (وطنية

المغة اإلنجميزية - 4غير ذلؾ 

: المتغيرات التابعة (ب

.  تقدير مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية لمدى توافر الوسائؿ التعميمية (1



96  

درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عف استخداـ المعمميف والمعممات  (2

.  لموسائؿ التعميمية

تقدير مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات  (3

.  لموسائؿ التعميمية

: المعالجة اإلحصائية

، وقد أدخمت إلى  لمحاسوبإلدخالياحث بمراجعتيا تمييدًا اـ البابعد جمع بيانات الدراسة، ؽ

اإلجابة  أعطيت المفظية إلى رقمية، حيث اإلجاباتتحويؿ و متسمسمة بإعطائيا أرقامًا الحاسوب

 درجات، وقميمة درجتيف، قميمة جدًا درجة 3 درجات، ومتوسطة 4 درجات، وكبيرة 5كبيرة جدًا 

واحدة، بحيث كمما ازدادت الدرجة زادت درجة الرضا لمديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية 

 تتـقد و. عف استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية، وكذلؾ زادت درجة المعيقات، والعكس صحيح

المتوسطات الحسابية، والنسب المئوية، و الالزمة لمبيانات، باستخراج األعداد، اإلحصائيةالمعالجة 

 عف طريؽ ،(α=0.05) فرضيات الدراسة عند المستوى تفحصقد و. االنحرافات المعياريةو

 one way)اختبار تحميؿ التبايف األحادي و، (t- test)ت اختبار :  التاليةاإلحصائيةاالختبارات 

analysis of variance)، واختبار توكي (Tukey- test)معامؿ الثبات كرونباخ ألفا ، و

(cronbach alpha) ،اإلحصائية باستخداـ برنامج الرـزو، وذلؾ باستخداـ الحاسوب SPSS.  
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الفصل الرابع 
 

نتائج الدراسة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع 

نتائج الدراسة 
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         يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج الدراسة، وذلؾ لإلجابة عف أسئمة الدراسة والتحقؽ مف 

صحة فرضياتيا باستخداـ المعالجات اإلحصائية المناسبة، ولتحديد درجة رضا المديريف أو درجة 

معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية، تـ استخداـ مفتاح المتوسطات الحسابية اآلتي باالستناد إلى 

: الطريقة التقريبية

المتوسط الحسابي درجة الرضا أو المعيق 

 2.49-1منخفضة 

 3.49-2.50متوسطة 

 5-3.50مرتفعة 

 

 

: سؤال الدراسة األول

 

 ما مدى توافر الوسائل التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية؟ 

 
لمتعرؼ إلى مدى توافر الوسائؿ التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية 

والتعرؼ إلى مدى صالحيتيا لالستخداـ قاـ الباحث بحساب األعداد والنسب المئوية الستجابات 

. (6، 5)أفراد عينة الدراسة كما ىو موضح في الجدوليف 

 

 

( 5)الجدوؿ 
التكرارات والنسب المئوية لتوافر األجيزة التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية 

صالح لالستخدام اسم الجياز 
غير صالح 
لالستخدام 

غير متوافر 
القيم 
الناقصة 

المجموع 
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جياز العرض العموي 
 13 3 247العدد       

 ---
263 

 100% 4.9% 1.2 % 93.9النسبة   
جياز عرض الشرائح 

 (الساليدات)
 120 8 135العدد       

 ---
263 

 100% 45.6% 3.0% 51.4النسبة    
جياز عرض الصور 

 (أوبيك)المعتمة 
 183 9 71العدد        

 ---
263 

 100% 69.6% 3.4% 27.0النسبة    
جياز التسجيل الصوتي 

 (المسجل)
 3---  26العدد       

 ---
263 

 100% 1.1% 0% 98.9النسبة    

جياز التمفزيون 
 16 2 245العدد        

 ---
263 

 100% 6.1% 0.7% 93.2النسبة    

جياز الفيديو 
 20 4 239العدد         

 ---
263 

 100% 7.6% 1.5% 90.9النسبة    

 (كمبيوتر)جياز حاسوب 
 6 2 255العدد        

 ---
263 

 100% 2.2% 0.8% 97.0النسبة    

طابعة حاسوب 
 11 3 249العدد        

 ---
263 

 100% 4.2% 1.1% 94.7النسبة    
جياز عرض المعمومات 

بالحاسب 
 218 12 33العدد         

 ---
263 

 100% 82.9% 4.6% 12.5النسبة    

 (سكانر)الماسح الضوئي 
 135 8 120العدد       

 ---
263 

 100% 51.4% 3.0% 45.6النسبة    

ماكنة تصوير 
 11 6 246العدد       

 ---
263 

 100% 4.2% 2.3% 93.5النسبة    

كاميرا تصوير 
 263 2 133 7 121العدد       
 100% 0.7% 50.6% 2.7% 46.0النسبة    

DVD 
 263 1 232 14 16العدد        
 100% 0.4% 88.2% 5.3% 6.1النسبة     

شاشة عرض 
 263 1 136 8 118العدد        
 100% 0.4% 51.7 % 3.0% 44.9النسبة    

( 6)الجدوؿ 
 التكرارات والنسب المئوية لتوافر المواد التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية

المجموع القيم غير متوفر غير صالح صالح لالستخدام المادة التعميمية 



100  

الناقصة لالستخدام 

 (الساليدات)الشرائح 
 263 1 116 5 141العدد       
 100% 0.4% 44.1% 1.9% 53.6النسبة   

الشفافيات 
 20 1 242العدد       

 ---
263 

 100% 7.6% 0.4% 92.0النسبة    

أشرطة الفيديو التعميمية 
 25 2 236العدد     

 ---
263 

 100% 9.5% 0.8% 89.7النسبة    

أشرطة تسجيل كاسيت 
 8 1 254العدد        

 ---
263 

 100% 3.0% 0.4% 96.6النسبة    

برامج تعميمية محوسبة 
 100 2 161العدد        

 ---
263 

 100% 38.0% 0.8% 61.2النسبة    

لوحات تعميمية 
 13 1 249العدد       

 ---
263 

 100% 4.9% 0.4% 94.7النسبة    

المجسمات والنماذج 
 22 3 238العدد      

 ---
263 

 100% 8.4% 1.1% 90.5النسبة    

الخرائط التوضيحية 
 254العدد        

 ---
9 

 ---
263 

 100% 3.4% 96.6النسبة    

اونترنت 
 222 3 37العدد        

 ---
263 

 100% 84.7% 1.1% 14.2النسبة    

لوحة الجيوب 
 39 1 223العدد      

 ---
263 

 100% 14.8% 0.4% 84.8النسبة    

لوحة مغناطيسية 
 97 6 160العدد       

 ---
263 

 100% 36.9% 2.3% 60.8النسبة    

لوحة كيربائية 
 194 7 62العدد        

 ---
263 

 100% 73.7% 2.7% 23.6النسبة    

لوحة وبرية 
 112 4 147العدد        

 ---
263 

 100% 42.6% 1.5% 55.9النسبة    
الكرات األرضية واألطالس 

الجغرافية 
 249العدد       

 ---
13 1 263 

 100% 0.4% 5.0% 94.6النسبة    
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 أف أعمى نسبة لتوافر الوسائؿ التعميمية الصالحة االستعماؿ كما أشار (6، 5)يتضح مف الجدوليف 

، يمي ذلؾ جياز (%98.9) (المسجؿ)إلييا أفراد عينة الدراسة ىي وجود جياز التسجيؿ الصوتي 

، وجياز (%93.9)، وجياز العرض العموي (%94.7)، وطابعة حاسوب(%97)حاسوب 

، (%96.6)، وأشرطة تسجيؿ كاسيت (%96.6)، والخرائط التوضيحية بنسبة (%93.2)التمفزيوف 

،   في حيف لوحظ (%94.7)، والموحات التعميمية (%95)والكرات األرضية واألطالس الجغرافية

المعمومات  ، وجياز عرض(%6.2) بنسبة DVDجياز : قمة توفر األجيزة والمواد التالية

، (%14.2)، واالنترنت (%27)، وجياز عرض الصور المعتمة LCD( 12.5%)))بالحاسب 

ويالحظ مف خالؿ قيـ النسب المئوية، أف النسبة المئوية لعدد أفراد . (%23.6)والموحة الكيربائية 

في أي % 6عينة الدراسة الذيف أجابوا بعدـ صالحية الوسائؿ التعميمية كانت متدنية ولـ تتجاوز 

. مف الوسائؿ

 

: سؤال الدراسة الثاني

 ما درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عن استخدام المعممين والمعممات 

 لموسائل التعميمية ؟

 
       لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

لدرجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ 

(. 7)التعميمية، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 
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( 7)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف 
والمعممات لموسائؿ التعميمية 

 العدد مجاالت الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 0.43 3.58 263 درجة الرضا عف المواد التعميمية

 0.40 3.59 263 درجة الرضا عف األجيزة التعميمية

 0.38 3.58 263  ارضؿالدرجة الكمية ؿ

استخداـ الوسائؿ التعميمية  عف أفراد عينة الدراسة الدرجة الكمية لرضا أف (7)يتضح مف الجدوؿ 

وفؽ  (3.58)كانت مرتفعة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

، تاله (3.59)مقياس ليكرت الخماسي، ودرجة الرضا عف األجيزة التعميمية بمتوسط حسابي 

(. 3.58)الرضا عف المواد التعميمية بمتوسط حسابي 

(. 8)أما بالنسبة لمتوسط درجات الرضا عف استخداـ األجيزة التعميمية فيو مبيف في الجدوؿ 

( 8)الجدوؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا عف استخداـ األجيزة التعميمية مرتبة 

. تنازليا
رقم الفقرة في 
 اوستبانة

 المتوسط الحسابي الجيازالترتيب 
االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
الرضا 

 مرتفعة 0.75 4.63 ماكينة التصوير 1 11
 مرتفعة 0.76 4.41 جياز التسجيؿ الصوتي 2 4
 مرتفعة 0.87 4.32 جياز حاسوب 3 7
 مرتفعة 0.95 4.29 طابعة حاسوب 4 8
 مرتفعة 0.83 3.81 جياز العرض العموي 5 1
 مرتفعة 0.94 3.52 جياز التمفزيوف 6 5
 متوسطة 0.94 3.45 جياز الفيديو 7 6
 متوسطة 0.80 3.35 شاشة العرض 8 14
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 متوسطة 0.84 3.24 كاميرا التصوير 9 12
 متوسطة 0.67 3.15 جياز عرض المعمومات بالحاسوب 10 9
 متوسطة 0.75 3.13 الماسح الضوئي 11 10
 متوسطة 0.81 3.05 جياز عرض الشرائح 12 2

13 13 DVD 2.99 0.48 متوسطة 
 متوسطة 0.68 2.87 جياز عرض الصور المعتمة 14 3

 مرتفعة 0.40 3.59 الدرجة الكمية 
 

، ومف خالؿ مالحظة المتوسطات الحسابية لفقرات أداة الرضا، أف أعمى (8)يتبيف لنا مف الجدوؿ 

درجات رضا مديري المدارس عف استخداـ المعمميف لألجيزة التعميمية كانت لصالح ماكينة 

، يمييا جياز التسجيؿ الصوتي، بمتوسط (4.63)التصوير حيث حصمت عمى متوسط حسابي 

(. 4.32)، ثـ جياز الحاسوب بمتوسط حسابي (4.41)حسابي 

في حيف كانت أقؿ درجات الرضا عف االستخداـ ىي لجياز عرض الصور المعتمة حيث حصؿ 

، وجياز عرض الشرائح (2.99) بمتوسط حسابي DVD، واؿ(2.87)عمى متوسط حسابي 

. وكانت درجة الرضا لجميع األجيزة التعميمية مرتفعة. (3.05)بمتوسط حسابي 

 

أما بالنسبة لمتوسط درجات رضا مديري المدارس عف استخداـ المعمميف لممواد التعميمية كما ىو 

(. 9)واضح في الجدوؿ 
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 ( 9 )الجدوؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة الرضا عف استخداـ المواد التعميمية مرتبة 

. تنازليا
رقـ الفقرة 
في 

 االستبانة

 المادة التعميميةالترتيب 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
الرضا 

 مرتفعة 0.75 4.17 الخرائط التوضيحية 1 8
 مرتفعة 0.75 4.11 الكرات األرضية واألطالس الجغرافية 2 14
 مرتفعة 0.88 4.07 أشرطة تسجيؿ كاسيت 3 4
 مرتفعة 0.80 4.03 لوحات تعميمية 4 6
 مرتفعة 0.89 3.92 الشفافيات 5 2
 مرتفعة 0.94 3.80 لوحة الجيوب 6 10
 مرتفعة 0.78 3.80 المجسمات والنماذج 7 7
 متوسطة 0.98 3.41 أشرطة الفيديو التعميمية 8 3
 متوسطة 0.77 3.30 لوحة وبرية 9 13
 متوسطة 0.79 3.25 لوحة مغناطيسية 10 11
 متوسطة 0.78 3.08 (الساليدات) حالشرائ 11 1
 متوسطة 0.56 3.05 لوحة كيربائية 12 12
 متوسطة 0.81 3.05 برامج تعميمية محوسبة 13 5
 متوسطة 0.48 3.03 االنترنت 14 9

 مرتفعة 0.43 3.58الدرجة الكمية  
، وأف أعمى "مرتفعة"أف درجات الرضا لمعظـ المواد التعميمية كانت  (9)نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 

درجات رضا المديريف عف استخداـ المعمميف لممواد التعميمية كانت لصالح الخرائط التوضيحية، 

، (4.11)، تبعتيا الكرات األرضية واألطالس الجغرافية، بمتوسط حسابي (4.17)بمتوسط حسابي 

(. 4.07) بمتوسط حسابي ،أشرطة تسجيؿ كاسيتثـ 

، (3.03)في حيف كانت أقؿ درجات الرضا عف المواد التعميمية ىي االنترنت، بمتوسط حسابي 

. لكؿ منيما (3.05)والبرامج التعميمية المحوسبة، والموحات الكيربائية بمتوسط حسابي 
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:  السؤال الثالث

ىل تختمف درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عن استخدام المعممين 

جنس المدير، وتخصص المدير، : والمعممات لموسائل التعميمية باختالف متغيرات الدراسة

والمؤىل العممي لممدير، وسنوات الخبرة اإلدارية لممدير، ومستوى المدرسة، والمنطقة؟ 

 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيرات 

الدراسة الواردة في السؤاؿ الثالث، ولمتعرؼ فيما إذا كانت الفروؽ بيف المتوسطات الحسابية تـ 

: فحصيا مف خالؿ الفرضيات اآلتية

 

: الفرضية األولى

في درجة رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية في مدارس الضفة الغربية 

 .الحكومية تعزى إلى جنس المدير

 

لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية األولى استخدـ الباحث اختبار ت 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

(. 10)متغير جنس المدير، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 
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( 10)الجدوؿ 
لداللة الفروؽ بيف درجة رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف  (t- test)نتائج اختبار ت 

. والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير جنس المدير

العدد الجنس المجاؿ 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

الداللة 
 *اإلحصائية

األجيزة 
التعميمية 

 0.41 3.59 139ذكر 
261 0.382 0.703 

 0.38 3.57 124أنثى 
المواد 
التعميمية 

 0.44 3.55 139ذكر 
261 0.704 -0.482 

 0.41 3.59 124أنثى 
الدرجة 
الكمية 

 0.40 3.57 139ذكر 
261 0.200 -0.842 

 0.34 3.58 124أنثى 
 1.98، قيمة ت الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

بيف ( =0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (10)يتضح مف الجدوؿ 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

متغير جنس المدير، سواء في مجاؿ الرضا عف استخداـ األجيزة التعميمية أو المواد التعميمية، 

حيث كانت درجة رضا المديريف عف استخداـ المعمميف والمعممات لممواد واألجيزة التعميمية في 

، وذلؾ عمى اختالؼ جنس المديريف سواء الذكور أو "مرتفعة"مدارس الضفة الغربية الحكومية 

.  (ت)اإلناث، وذلؾ كما ىو واضح مف المتوسطات الحسابية ونتائج اختبار 

: الفرضية الثانية

في درجة رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية في مدارس الضفة الغربية 

 .الحكومية تعزى إلى تخصص المدير
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لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية استخدـ الباحث اختبار ت 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

(. 11)متغير تخصص المدير، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

( 11)الجدوؿ 

لداللة الفروؽ في درجة رضا المديريف عف استخداـ المعمميف والمعممات  (t- test)نتائج اختبار ت 
. لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير تخصص المدير

العدد التخصصات المجاؿ 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

الداللة 
* اإلحصائية

األجيزة 
التعميمية 

 0.42 3.58 188أدبية 
261 0.025 0.980 

 0.35 3.58 75عممية 
المواد 
التعميمية 

 0.44 3.55 188أدبية 
261 1.073 -0.312 

 0.39 3.61 75عممية 
الدرجة 
الكمية 

 0.39 3.57 188أدبية 
261 0.612 -0.542 

 0.33 3.60 75عممية 
 1.98، قيمة ت الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

بيف  ( =0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (11)يتضح مف الجدوؿ 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

متغير تخصص المدير، فقد كانت درجة رضا المدير عف استخداـ المعمميف والمعممات لممواد 

. بشكؿ عاـ وذلؾ باختالؼ تخصصاتيـ" مرتفعة"واألجيزة التعميمية 

: الفرضية الثالثة

بين درجات رضا مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير المؤىل 

. العممي لممدير
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استخرج الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا المديريف عف استخداـ 

المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير وذلؾ كما ىو موضح 

( 12)في الجدوؿ 

( 12)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف 
. والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير

 العدد المؤىؿ العممي المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 األجيزة التعميمية

 0.44 3.54 65 دبموـ

 0.39 3.62 158 بكالوريوس فقط

 0.40 3.56 40 أعمى مف بكالوريوس

 المواد التعميمية

 0.45 3.52 65 دبموـ

 0.43 3.62 158 بكالوريوس فقط

 0.39 3.51 40 أعمى مف بكالوريوس

 الدرجة الكمية 

 0.39 3.53 65 دبموـ

 0.37 3.62 158 بكالوريوس فقط

 0.37 3.53 40 أعمى مف بكالوريوس

 

 one way)ولمتحقؽ مف صحة الفرضية الثالثة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

analysis of variance)  لمفروؽ بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف

والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

(13 .)
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( 13)الجدوؿ 

لمفروؽ بيف درجات  (one way analysis of variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى  

. متغير المؤىؿ العممي لممدير

 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 *اإلحصائية

األجيزة 
 التعميمية

 0.167 2 0.334 بيف المجموعات

 0.161 260 41.932 داخؿ المجموعات 0.357 1.035

  262 42.266 المجموع

المواد 
 التعميمية

 0.344 2 0.689 بيف المجموعات

 0.1845 260 48.285 داخؿ المجموعات 0.159 1.854

  262 48.973 المجموع

الدرجة 
 الكمية 

 0.245 2 0.490 بيف المجموعات

 0.141 260 36.634 داخؿ المجموعات 0.178 1.739

  262 37.124 المجموع

( 3)، قيمة ؼ الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

بيف  (=0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (13)يتضح مف الجدوؿ 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

متغير المؤىؿ العممي لممدير، فقد كانت درجة رضا المديريف عف استخداـ المعمميف والمعممات 

. ، وذلؾ عمى اختالؼ مؤىالتيـ العممية"مرتفعة"لممواد واألجيزة التعميمية 

:  الفرضية الرابعة

بين درجات رضا مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير سنوات 

. الخبرة اإلدارية لممدير
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قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات رضا المديريف عف 

استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير وذلؾ 

( 14)كما ىو موضح في الجدوؿ 

( 14)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف 
. والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

اونحراف 
 المعياري

 األجيزة التعميمية

 0.35 3.50 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.37 3.60 80  سنوات10-5مف 

 0.45 3.64 108  سنوات10أكثر مف 

 المواد التعميمية

 0.42 3.51 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.38 3.56 80  سنوات10-5مف 

 0.47 3.63 108  سنوات10أكثر مف 

 الدرجة الكمية 

 0.35 3.51 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.34 3.58 80  سنوات10-5مف 

 0.42 3.63 108  سنوات10أكثر مف 

 

 one way)ولمتحقؽ مف صحة الفرضية الرابعة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

analysis of variance)  لمفروؽ بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة مف المديريف عف استخداـ

المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير، وذلؾ كما ىو 

(. 15)واضح في الجدوؿ 
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( 15)الجدوؿ 
لمفروق بين  (one way analysis of variance)نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية حسب متغير 
. سنوات الخبرة اإلدارية لممدير

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدولة 
 *اإلحصائية

األجيزة 
 التعميمية

 0.406 2 0.811 بيف المجموعات

 0.159 260 41.454 داخؿ المجموعات 0.080 2.55

  262 42.266 المجموع

المواد 
 التعميمية

 0.355 2 0.714 بيف المجموعات

 0.186 260 48.259 داخؿ المجموعات 0.148 1.919

  262 48.973 المجموع

 الدرجة الكمية 

 0.370 2 0.741 بيف المجموعات

 0.140 260 36.383 داخؿ المجموعات 0.073 2.642

  262 37.124 المجموع

( 3)، قيمة ؼ الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

بيف  ( =0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (15)يتضح مف الجدوؿ 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير 

سنوات الخبرة اإلدارية لممدير، فقد كانت درجة رضا المديريف عف استخداـ المعمميف والمعممات 

. ، وذلؾ عمى اختالؼ سنوات الخبرة اإلدارية لدييـ"مرتفعة"لموسائؿ التعميمية 

: الفرضية الخامسة

بين درجات رضا مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير مستوى 

. المدرسة
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لمفروؽ بيف درجات رضا أفراد  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الخامسة استخدـ اختبار ت 

عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب مستوى المدرسة، وذلؾ كما 

(. 16)ىو واضح في الجدوؿ 

( 16)الجدوؿ 
بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات  (t- test)نتائج اختبار ت 

. لموسائؿ التعميمية حسب متغير مستوى المدرسة

مستوى المجال 
المتوسط العدد المدرسة 

الحسابي 
اونحراف 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

الدولة 
* اإلحصائية

األجيزة 
التعميمية 

 0.40 3.53 166أساسي 
261 2.794 -0.006 

 0.38 3.67 97ثانوي 
المواد 
التعميمية 

 0.45 3.55 166أساسي 
261 0.852 -0.395 

 0.39 3.60 97ثانوي 
الدرجة 
الكمية 

 0.38 3.54 166أساسي 
261 1.972 -0.050 

 0.34 3.64 97ثانوي 
 1.972، قيمة ت الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

بيف  ( =0.05)أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (16)يتضح مف الجدوؿ 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير 

مستوى المدرسة وذلؾ في الدرجة الكمية لممقياس، وقد كانت ىذه الفروؽ لصالح المدارس الثانوية 

. لممدارس األساسية (3.54)، مقابؿ (3.64)والتي كانت درجة الرضا أعمى شيء بمتوسط حسابي 

كذلؾ كانت ىناؾ فروؽ في مجاؿ الرضا عف استخداـ األجيزة التعميمية، وقد كانت ىذه الفروؽ 

لممدارس األساسية، في حيف لـ  (3.53)، مقابؿ (3.67)لصالح المدارس الثانوية بمتوسط حسابي 

. تظير فروؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ الرضا عف استخداـ المواد التعميمية

: الفرضية السادسة
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بين درجات رضا مديري المدارس  (α=0.05 )و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند المستوى 

. الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير المنطقة

قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجات رضا المديريف عف 

استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المنطقة، وذلؾ كما ىو موضح في 

(. 17)الجدوؿ 

( 17)جدوؿ 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لرضا المديريف عف استخداـ المعمميف والمعممات 

. لموسائؿ التعميمية حسب متغير المنطقة

 العدد المنطقة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة الرضا عف استخداـ 
 األجيزة التعميمية

 0.41 3.63 122 محافظات الشماؿ

 0.41 3.58 55 محافظات الوسط

 0.38 3.53 86 محافظات الجنوب

درجة الرضا عف استخداـ 
 المواد التعميمية

 0.45 3.60 122 محافظات الشماؿ

 0.43 3.66 55 محافظات الوسط

 0.40 3.49 86 محافظات الجنوب

 المدير عف االدرجة الكمية لرض
 االستخداـ

 0.39 3.62 122 محافظات الشماؿ

 0.38 3.62 55 محافظات الوسط

 0.35 3.51 86 محافظات الجنوب

 one way)ولمتحقؽ مف صحة الفرضية السادسة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

analysis of variance)  لمفروؽ بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة مف المديريف عف استخداـ

المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المنطقة، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 

(18 .)

 
( 18)جدوؿ 
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لمفروؽ بيف درجات  (one way analysis of variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
رضا أفراد عينة الدراسة مف المديريف عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب 

متغير المنطقة 

 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 *اإلحصائية

درجة الرضا عف 
استخداـ األجيزة 

 التعميمية

 0.295 2 0.591 بيف المجموعات

 0.160 260 41.675 داخؿ المجموعات 0.160 1.843

  262 42.266 المجموع

درجة الرضا عف 
استخداـ المواد 

 التعميمية

 0.514 2 1.028 بيف المجموعات

 0.184 260 47.945 داخؿ المجموعات 0.063 2.787

  262 48.973 المجموع

 االدرجة الكمية لرض
المدير عف 
 االستخداـ

 0.331 2 0.662 بيف المجموعات

 0.140 260 36.462 داخؿ المجموعات 0.097 2.359

  262 37.124 المجموع

  داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة( α =0.05) ( 3)، قيمة ؼ الجدولية

بيف  (α=0.05) عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (18)يتضح مف الجدوؿ 

درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

فقد كانت درجة رضا المديريف عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية .متغير المنطقة

. ، وذلؾ عمى اختالؼ المنطقة لدييـ(مرتفعة)

 

 

: سؤال الدراسة الرابع
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 الوسائل التعميمية من وجية نظر استخدامما درجة المعيقات التي تواجو المعممين والمعممات في 

مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية ؟ 

لإلجابة عف السؤاؿ الرابع تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعيقات استخداـ 

الوسائؿ التعميمية كما يراىا مديرو المدارس لمجاالت الدراسة والمجاؿ الكمي وكذلؾ الفقرات، مرتبة 

(. 23-19)حسب األىمية وذلؾ كما ىو موضح في الجداوؿ 

( 19)الجدوؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المعيقات 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي  المجاالت الترتيب
 0.69 3.19 المعيقات المتعمقة بالتسييالت المادية والفنية 1

 0.67 2.83 تتعمؽ بالطمبةالتي معيقات اؿ 2

 0.70 2.76 تتعمؽ بالمعمـالتي معيقات اؿ 3

 0.72 2.22 المعيقات اإلدارية 4

 0.59 2.74 الدرجة الكمية  *

أف الدرجة الكمية لمعيقات استخداـ  (19)تشير قيـ المتوسطات الحسابية الواردة في الجدوؿ 

 معياري ؼ، وانحرا(2.74)، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة "متوسطة"الوسائؿ التعميمية 

، (3.19)وكاف أعمى متوسط حسابي لممعيقات المتعمقة بالتسييالت المادية والفنية وقيمتو " 0.59"

في حيف كانت درجة . (2.76)، ثـ معيقات تتعمؽ بالمعمـ (2.83)تالىا المعيقات المتعمقة بالطمبة 

وفؽ مقياس ليكرت  (2.22)حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذا المعيؽ " منخفضة"المعيقات اإلدارية 

(. 23)، (22)، (21)، (20)أما المعيقات حسب فقرات المجاالت فتظير في الجداوؿ . الخماسي

 

: المجال األول معيقات تتعمق بالمعمم: أوو
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تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ معيقات استخداـ الوسائؿ 
:- يوضح ذلؾ (20)التعميمية التي تتعمؽ بالمعمـ والجدوؿ 

( 20)الجدوؿ 
. المعيقات التي تتعمؽ بالمعمـ مرتبة حسب األىمية

رقم الفقرة في 
المعيؽ  لترتيبااوستبانة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
* المعيؽ

5 1 
األعباء الكثيرة التي يكمؼ بيا المعمـ 
 متوسطة 1.00 3.30. تحوؿ دوف إعداد الوسائؿ التعميمية

8 2 
ضعؼ قدرة المعمـ عمى التخطيط إلعداد 

 متوسطة 0.95 3.03. الوسائؿ التعميمية بشكؿ مناسب

 متوسطة 0.96 2.99. تكميؼ المعمـ بإعداد الوسيمة التعميمية 3 6

7 4 
عدـ امتالؾ المعمـ ميارات التعامؿ مع 

 متوسطة 1.02 2.96. الوسائؿ التعميمية

9 5 

اعتقاد بعض المعمميف بضرورة استخداـ 
الوسائؿ التعميمية عند حضور المشرؼ 

. فقط
 متوسطة 1.18 2.87

1 6 
شعور المعمـ بعدـ الحاجة الستخداـ 

 متوسطة 0.96 2.55. الوسائؿ التعميمية

2 7 
قمة معرفة المعمـ بالمواد واألجيزة التعميمية 

 متوسطة 0.96 2.53. المتوفرة في المدرسة

3 8 

قمة الوعي بأىمية الوسائؿ التعميمية 
باعتبارىا معينات أساسية في عممية 

. التعميـ
 متوسطة 1.07 2.51

4 9 

اعتقاد بعض المعمميف بأف استخداميـ 
لموسائؿ التعميمية في الصؼ يؤدي إلى 

. تشتت انتباه الطالب
 منخفضة 0.98 2.12

 متوسطة 0.70 2.76  بالمعمـالمتعمقةمعيقات الدرجة الكمية لؿ 
درجات  (5)أقصى درجة لالستجابة * 
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أف الدرجة الكمية لمعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية المتعمقة بالمعمـ كانت  (20)يوضح الجدوؿ 

األعباء الكثيرة التي يكمؼ بيا : ، وقد جاء في مقدمتيا(2.76)وبمتوسط حسابي " متوسطة"بدرجة 

ضعؼ قدرة "، تالىا (3.30)المعمـ والتي تحوؿ دوف إعداد الوسائؿ التعميمية، بمتوسط حسابي 

، في حيف (3.03)، بمتوسط حسابي "المعمـ عمى التخطيط إلعداد الوسائؿ التعميمية بشكؿ مناسب

اعتقاد بعض المعمميف بأف استخداميـ لموسائؿ التعميمية "جاءت أقؿ المتوسطات الحسابية لمفقرتيف 

قمة الوعي بأىمية الوسائؿ  "، و(2.12)، بمتوسط حسابي "في الصؼ يؤدي إلى تشتت الطالب

، وكانت درجة (2.51)وبمتوسط حسابي " التعميمية باعتبارىا معينات أساسية في عممية التعميـ

".  متوسطة"، في حيف كانت درجة المعيقات األخرى في ىذا المجاؿ "منخفضة"ىذيف المعيقيف 

: المجال الثاني معيقات تتعمق بالطمبة:- ثانيا

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ معيقات استخداـ الوسائؿ 

:- يوضح ذلؾ (21)التعميمية التي تتعمؽ بالطمبة والجدوؿ 

( 21)الجدوؿ 
المعيقات المتعمقة بالطمبة مرتبة حسب األىمية 

الرقـ في 
االستبانة 

 المعيؽالترتيب 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
* المعيؽ

قمة معرفة الطمبة بميارات تشغيؿ األجيزة  1 9
 0.96 3.40التعميمية 

 متوسطة

تكميؼ الطمبة المبدعيف فقط بإعداد الوسائؿ  2 10
 التعميمية

3.26 1.06 
 متوسطة

6 3 
ممؿ الطمبة مف بقاء الوسائؿ المعروضة في 
الصؼ بشكؿ مستمر يقمؿ مف استخداميـ 

 ليا

3.07 1.01 

 متوسطة

قمة حفز الطالب عمى عمؿ الوسائؿ  4 5
 التعميمية يعيؽ مف استخدامو ليا

2.95 1.03 
 متوسطة
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 متوسطة 0.94 2.94 غياب وعي الطمبة بأىمية الوسائؿ التعميمية 5 1

ضعؼ دافعية الطمبة نحو التعمـ يحوؿ دوف  6 8
 تفاعميـ أثناء عرض الوسائؿ التعميمية

2.90 1.04 
 متوسطة

ميؿ الطمبة إلحداث فوضى أثناء استخداـ  7 7
 الوسائؿ التعميمية

2.67 1.05 
 متوسطة

4 8 
عدـ مناسبة الوسائؿ التعميمية لمستويات 

 الطمبة
2.51 0.99 

 متوسطة

3 9 
نظرة الطالب لموسيمة التعميمية عمى أنيا 

 وسيمة لمتسمية
2.43 0.99 

 منخفضة

2 10 
خوؼ الطمبة مف العقاب عند استخداميـ 

 لموسائؿ التعميمية
2.19 1.01 

 منخفضة

 متوسطة 0.67 2.83 تتعمؽ بالطمبةالتي معيقات الدرجة الكمية لؿ 
درجات  (5)أقصى درجة لالستجابة * 

أف الدرجة الكمية لمعيقات  (21)توضح قيـ المتوسطات الحسابية الواردة في الجدوؿ 

حيث بمغ المتوسط الحسابي ليا " متوسطة"استخداـ الوسائؿ التعميمية المتعمقة بالطمبة كانت 

قمة معرفة الطمبة بميارات : "، ومف خالؿ ترتيب الفقرات حسب األىمية نالحظ أف الفقرة(2.83)

تكميؼ الطمبة المبدعيف فقط "، ثـ (3.40)كانت بأعمى متوسط حسابي " تشغيؿ األجيزة التعميمية

في حيف جاءت أقؿ المتوسطات الحسابية . (3.26)بمتوسط حسابي " بإعداد الوسائؿ التعميمية

 بمتوسط حسابي ،"خوؼ الطمبة مف العقاب عند استخداميـ لموسائؿ التعميميةب"لمفقرة المتعمقة 

نظرة الطمبة مف العقاب عند "، و"منخفضة"، وىي الفقرة الوحيدة التي جاءت بدرجة (2.19)

(. 2.43)بمتوسط حسابي " استخداميـ لموسائؿ التعميمية

: المجال الثالث معيقات تتعمق باإلدارة:- ثالثا

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ معيقات استخداـ الوسائؿ 

:- يوضح ذلؾ (22)التعميمية التي تتعمؽ باإلدارة والجدوؿ 
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( 22)الجدوؿ 
 

المعيقات اإلدارية مرتبة حسب األىمية 
رقـ الفقرة 
في 

 االستبانة

 المعيؽالترتيب 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
* المعيؽ

8 1 
قمة فرص التدريب عمى كيفية استخداـ الوسائؿ 

 .التعميمية
 متوسطة 1.02 2.98

5 2 
قمة تعاوف مركز مصادر التعمـ في إعارة األجيزة 

 .الالزمة لممعمميف
 متوسطة 1.08 2.67

7 3 
الروتيف الذي يحوؿ دوف الحصوؿ عمى الوسائؿ 

 .التعميمية في الوقت المناسب
 متوسطة 1.02 2.67

11 4 
غياب الدور اإلشرافي الفاعؿ لقسـ التقنيات 

 التربوية
 متوسطة 1.21 2.57

6 5 
تضارب حصص معممي المادة الواحدة يحوؿ 

 ..دوف استخداـ الوسائؿ التعميمية
 متوسطة 1.04 2.51

12 6 

اىتماـ مديري المدارس بالجوانب اإلدارية عمى 
حساب الجوانب التعميمية األخرى بما فييا 

 .الوسائؿ التعميمية

 منخفضة 1.16 2.21

10 7 
قمة تركيز المشرؼ التربوي في الحصة الصفية 

 .عمى الوسائؿ التعميمية
 منخفضة 1.04 2.03

4 8 
تقصير اإلدارة المدرسية في تشجيع الطمبة عمى 

 .اإلسياـ في استخداـ الوسائؿ التعميمية
 منخفضة 1.06 1.93

1 9 
قمة تشجيع اإلدارة المدرسية لممعمميف عمى 

 . الوسائؿ التعميميةـاستخدا
 منخفضة 1.06 1.86

9 10 
عدـ وجود سجؿ خاص في الوسائؿ التعميمية في 

 .المدرسة
 منخفضة 0.99 1.78

2 11 
خوؼ مدير المدرسة مف تمؼ الوسائؿ التعميمية 

 .إذا ما تـ استخداميا
 منخفضة 1.08 1.78
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3 12 
عدـ اقتناع اإلدارة المدرسية بجدوى استخداـ 

 .الوسائؿ التعميمية في التعميـ
 منخفضة 0.94 1.59

 منخفضة 0.72 2.22 لمعيقات اإلداريةالدرجة الكمية ؿ 
درجات  (5)أقصى درجة لالستجابة * 

وبمتوسط حسابي " منخفضة"أف الدرجة الكمية لممعيقات اإلدارية كانت بدرجة  (22)يبيف الجدوؿ 

قمة فرص : وىي" متوسطة"، كما نالحظ أف ثالث فقرات ضمف ىذا المجاؿ كانت بدرجة (2.22)

قمة تعاوف مركز "، تالىا (2.98)التدريب عمى كيفية استخداـ الوسائؿ التعميمية، بمتوسط حسابي 

 الروتيف الذي "، ثـ (2.67)، بمتوسط حسابي "مصادر التعمـ في إعارة األجيزة الالزمة لممعمميف

، أما (2.67)، بمتوسط حسابي "يحوؿ دوف الحصوؿ عمى الوسائؿ التعميمية في الوقت المناسب

عدـ "وكانت أقؿ المتوسطات الحسابي ىي لمفقرة ، "منخفضة"بقية فقرات ىذا المجاؿ فكانت بدرجة 

، (1.59)، بمتوسط حسابي "اقتناع اإلدارة المدرسية بجدوى استخداـ الوسائؿ التعميمية في التعميـ

(. 1.78)بمتوسط حسابي "  مدير المدرسة مف تمؼ الوسائؿ التعميمية إذا ما تـ استخدامياؼخو"و

 

: المجال الرابع معيقات تتعمق بالتسييالت المادية والفنية: رابعا

تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجاؿ معيقات استخداـ الوسائؿ 

:- يوضح ذلؾ (23)التعميمية التي تتعمؽ بالتسييالت المادية والفنية والجدوؿ 

 

( 23)الجدوؿ 
 

المعيقات المتعمقة بالتسييالت المادية والفنية مرتبة حسب األىمية 
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الرقـ في 
 االستبانة

 المعيؽالترتيب 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
* المعيؽ

2 1 
عدـ تجييز الغرؼ الصفية بالشاشات 

 .والتمديدات الكيربائية الالزمة
 مرتفعة 1.06 3.79

9 2 
عدـ وجود فني متخصص في مجاؿ إنتاج 

 .وصيانة المواد واألجيزة التعميمية في المدرسة
 مرتفعة 1.06 3.73

 مرتفعة 1.18 3.50 .اكتظاظ الصؼ الدراسي بالطمبة 3 1

3 4 

نقص الخدمات الفنية لقسـ الوسائؿ التعميمية 
في مجاؿ تييئة التقنيات التعميمية الحديثة 

 .وتشغيميا

 متوسطة 1.01 3.40

8 5 
عدـ وجود برنامج تدريبي واضح عمى استخداـ 

 .الوسائؿ التعميمية
 متوسطة 0.99 3.22

4 6 
قمة توافر شروط حفظ وتخزيف الوسائؿ 

 .التعميمية يقمؿ مف فاعمية استخداميا
 متوسطة 1.02 3.08

6 7 
قمة توافر موازنة في المدرسة لشراء الوسائؿ 

 .التعميمية الالزمة
 متوسطة 1.21 3.05

5 8 

صعوبة نقؿ الوسيمة إلى غرفة الصؼ بسبب 
تباعد الصفوؼ عف )طبيعة مبنى المدرسة 

 .(بعضيا مثالً 

 متوسطة 1.65 3.05

7 9 
افتقار الوسائؿ التعميمية المتوافرة لمدليؿ الذي 

 .يوضح كيفية استخداميا
 متوسطة 1.01 2.92

11 10 

عدـ وضوح األنظمة والتعميمات التي تحدد 
الجية المسئولة عف متابعة استخداـ الوسائؿ 

 .التعميمية

 متوسطة 1.12 2.79

10 11 
عدـ متابعة السجالت الخاصة باستخداـ 

 .الوسائؿ التعميمية مف قبؿ المختصيف
 متوسطة 1.07 2.62

 
لمعيقات المتعمقة بالتسييالت الدرجة الكمية ؿ
 المادية والفنية

 متوسطة 0.69 3.19

درجات  (5)أقصى درجة لالستجابة * 
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" متوسطة"أف الدرجة الكمية لممعيقات المتعمقة بالتسييالت المادية والفنية كانت  (23)يبيف الجدوؿ 

عدـ تجييز الغرؼ : "ىما" مرتفعة"، ونالحظ أف فقرتيف فقط كانتا بدرجة (3.19)بمتوسط حسابي 

عدـ وجود "، تالىا (3.79)، وبمتوسط حسابي "الصفية بالشاشات والتمديدات الكيربائية الالزمة

بمتوسط حسابي " فني متخصص في مجاؿ إنتاج وصيانة المواد واألجيزة التعميمية في المدرسة

وأقؿ المتوسطات الحسابية ىي " متوسطة"، في حيف كانت بقية فقرات ىذا المجاؿ بدرجة (3.73)

، وبمتوسط "عدـ متابعة السجالت الخاصة باستخداـ الوسائؿ التعميمية مف قبؿ المختصيف"لمفقرة 

عدـ وضوح األنظمة والتعميمات التي تحدد الجية المسئولة عف متابعة استخداـ "، و(2.62)حسابي 

(. 2.79)، بمتوسط حسابي "الوسائؿ التعميمية

: السؤال الخامس

ىل تختمف درجة تقدير مديري المدارس الحكومية لممعوقات التي تواجو المعممين والمعممات في 

:  الوسائل التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية باختالف متغيرات الدراسةاستخدام

جنس المدير، وتخصص المدير، والمؤىل العممي لممدير، وسنوات الخبرة اإلدارية لممدير، 

ومستوى المدرسة، والمنطقة؟ 

قاـ الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

لمعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية، ولمتعرؼ فيما إذا كانت الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائيا 

: تـ فحصيا مف خالؿ الفرضيات اآلتية

: الفرضية السابعة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. جنس المدير
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لمفروؽ بيف تقديرات أفراد عينة  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابعة استخدـ اختبار ت 

الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير جنس المدير، وذلؾ 

(. 24)كما ىو واضح في الجدوؿ 

( 24)الجدوؿ 
لمفروؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف  (t- test)نتائج اختبار ت 

والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير جنس المدير 
المجاالت 

 

جنس 
 المدير

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 *اإلحصائية

معيقات تتعمؽ 
 بالمدير

 0.54 2.75 139 ذكر
261 0.501 0.617 

 0.62 2.71 124 أنثى

معيقات تتعمؽ 
 بالطمبة

 0.68 2.78 139 ذكر
261 0.633 0.527 

 0.71 2.73 124 أنثى

 معيقات إدارية
 0.65 2.91 139 ذكر

261 2.269 0.024* 
 0.68 2.73 124 أنثى

معيقات تتعمؽ 
بالتسييالت 
 المادية والفنية

 0.64 2.19 139 ذكر

261 0.571- 0.569 
 0.79 2.24 124 أنثى

 الدرجة الكمية
 0.65 3.18 139 ذكر

261 0.228- 0.820 
 0.73 3.20 124 أنثى

 1.972، قيمة ت الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

بيف تقديرات ( =0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (24)يتضح مف الجدوؿ 

أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير جنس 

المدير، في المجاؿ الخاص بالمعيقات اإلدارية ولصالح الذكور الذيف بمغ المتوسط الحسابي 

، في حيف لـ تظير فروؽ دالة إحصائيا لمدرجة (2.73)، مقابؿ اإلناث (2.91)لممعيقات عندىـ 

. الكمية أو المجاالت األخرى
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: الفرضية الثامنة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. تخصص المدير

لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الثامنة استخدـ الباحث اختبار ت 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

(. 25)متغير تخصص المدير، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

( 25)الجدوؿ 

لمفروؽ بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف   (t- test)نتائج اختبار ت 

. والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير تخصص المدير

العدد التخصص المجاؿ 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعياري 

درجات 
الحرية 

قيمة ت 
المحسوبة 

الداللة 
* اإلحصائية

معيقات 
تتعمؽ 
بالمدير 

 0.68 2.76 188أدبي 
261 0.040 -0.968 

 0.71 2.76 75عممي 

معيقات 
تعمؽ 
بالطمبة 

 0.68 2.82 188أدبي 
261 0.316 -0.752 

 0.63 2.85 75عممي 

معيقات 
إدارية 

 0.67 2.61 188أدبي 
261 1.870 -0.064 

 0.80 2.35 75عممي 
معيقات 

مادية وفنية 
 0.71 3.17 188أدبي 

261 0.701 -0.484 
 0.65 3.24 75عممي 

الدرجة 
الكمية 

 0.58 2.71 188أدبي 
261 1.014 -0.312 

 0.59 2.79 75عممي 
  داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة( α =0.05) 1.972، قيمة ت الجدولية 
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بيف  ( =0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (25)يتضح مف الجدوؿ 

درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

متغير تخصص المدير، فقد كانت درجة معيقات استخداـ المعمميف والمعممات لممواد واألجيزة 

. ، وذلؾ عمى اختالؼ تخصصات مديري المدارس"متوسطة"التعميمية 

: الفرضية التاسعة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

تعزى إلى متغير  المدارس الحكومية لمعيقات استخدام  المعممين والمعممات لموسائل التعميمية

. المؤىل العممي لممدير

قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير وذلؾ 

(. 26)كما ىو موضح في الجدوؿ 

 

 

 

( 26)الجدوؿ 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ 
. المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير

 العدد المؤىؿ العممي مجاالت الدراسة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 معيقات تتعمؽ بالمعمـ
 0.70 2.60 65 دبموـ

 0.69 2.81 158 بكالوريوس فقط
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 0.70 2.83 40 أعمى مف بكالوريوس

 معيقات تتعمؽ بالطمبة

 0.71 2.61 65 دبموـ

 0.66 2.91 158 بكالوريوس فقط

 0.60 2.89 40 أعمى مف بكالوريوس

 معيقات إدارية

 0.80 2.12 65 دبموـ

 0.71 2.29 158 بكالوريوس فقط

 0.57 2.09 40 أعمى مف بكالوريوس

معيقات متعمقة 
بالتسييالت المادية 

 والفنية

 0.76 3.06 65 دبموـ

 0.67 3.23 158 بكالوريوس فقط

 0.67 3.29 40 أعمى مف بكالوريوس

 الدرجة الكمية

 0.64 2.58 65 دبموـ

 0.57 2.79 158 بكالوريوس فقط

 0.52 2.75 40 أعمى مف بكالوريوس

 one way analysis)ولمتحقؽ مف صحة الفرضية التاسعة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

of variance)  لمفروؽ بيف درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات

(. 27)لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير المؤىؿ العممي لممدير، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

 

 

( 27)الجدوؿ 

لمفروؽ بيف درجة  (one way analysis of variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

. المؤىؿ العممي لممدير

مجاوت 
 الدراسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدولة 
 *اإلحصائية
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معيقات تتعمؽ 
 بالمعمـ

 1.161 2 2.322 تبيف المجموعا

 0.478 260 124.277 داخؿ المجموعات 0.090 2.429

  262 126.599 المجموع

معيقات تتعمؽ 
 بالطمبة

 2.166 2 4.331 تبيف المجموعا

 0.440 260 114.353 داخؿ المجموعات *0.008 4.924

  262 118.684 المجموع

المعيقات 
 اإلدارية

 1.076 2 2.152 تبيف المجموعا

 0.514 260 133.691 داخؿ المجموعات 0.125 2.093

  262 135.844 المجموع

المعيقات 
المتعمقة 

بالتسييالت 
 المادية والفنية

 0.840 2 1.681 تبيف المجموعا

1.759 0.174 
 0.478 260 124.241 داخؿ المجموعات

  262 125.922 المجموع

الدرجة الكمية 
لمعيقات 
 االستخداـ

 1.031 2 2.061 تبيف المجموعا

3.031 0.050 *  0.340 260 88.392 داخؿ المجموعات

  262 90.453 المجموع

  داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة( α =0.05) ( 3)، قيمة ؼ الجدولية

بيف درجة ( =0.05)وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (27)يتضح مف الجدوؿ 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

متغير المؤىؿ العممي لممدير في المجاؿ الخاص بالمعيقات المتعمقة بالطمبة والدرجة الكمية، وإليجاد 

وذلؾ كما ىو . لممقارنات الثنائية البعدية (Tukey-test)مصدر ىذه الفروؽ استخدـ اختبار توكي 

(. 28)موضح في الجدوؿ 

( 28)جدوؿ 
لممقارنات الثنائية البعدية لمفروؽ بيف درجة تقديرات أفراد عينة  (Tukey- test)نتائج اختبار توكي 

الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المؤىؿ العممي 
. لممدير
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أعمى من بكالوريوس بكالوريوس فقط دبموم المقارنات المجاوت 

معيقات تتعمؽ 
 بالطمبة

- 0.2773- 0.3018* دبمـو 

 0.0245  بكالوريوس فقط 

   أعمى مف بكالوريوس 

رجة الكمية داؿ
لمعيقات 
 االستخداـ

- 0.1683- 0.2109* دبموم 

 0.0427  بكالوريوس فقط 

   أعمى مف بكالوريوس 
(. α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

تشير المقارنات الثنائية البعدية في الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ بيف درجة المعيقات حسب متغير 

: المؤىؿ العممي لممدير كانت كما يمي

البكالوريوس "وحممة " حممة شيادة الدبموـ" بالنسبة لممجاؿ المتعمؽ بالطمبة كانت الفروؽ بيف فئتي 

كذلؾ األمر بالنسبة لمدرجة الكمية لمعيقات ". شيادة البكالوريوس فقط"ولصالح حممة " فقط

، ولصالح شيادة "شيادة البكالوريوس فقط"و" شيادة الدبموـ"االستخداـ، فقد كانت بيف حممة 

يقدروف المعيقات المتعمقة " بكالوريوس فقط"البكالوريوس، بمعنى أف أفراد عينة الدراسة مف فئة 

". الدبموـ"بالطمبة والدرجة الكمية بدرجة أعمى مف فئة 

 

: الفرضية العاشرة

بين درجة  تقديرات مديري   ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

تعزى إلى متغير  المدارس الحكومية لمعيقات استخدام  المعممين والمعممات لموسائل التعميمية

. سنوات الخبرة اإلدارية لممدير
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قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة 

لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية 

(. 29)لممدير، وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ 

( 29)الجدوؿ 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ  

 
المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير 

 العدد سنوات الخبرة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

متعمقة معيقات 
 بالمعمـ

 0.61 2.83 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.71 2.76 80  سنوات10-5مف 

 0.74 2.72 108  سنوات10أكثر مف 

 متعمقةمعيقات 
 بالطمبة

 0.56 2.85 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.66 2.96 80  سنوات10-5مف 

 0.74 2.72 108  سنوات10أكثر مف 

المعيقات 
 اإلدارية

 0.60 2.14 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.75 2.29 80  سنوات10-5مف 

 0.78 2.22 108  سنوات10أكثر مف 

المعيقات 
المتعمقة 

بالتسييالت 
 المادية والفنية

 0.63 3.24 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.75 3.24 80  سنوات10-5مف 

 0.69 3.13 108  سنوات10أكثر مف 

الدرجة الكمية 
لمعيقات 
 االستخداـ

 0.47 2.74 75  سنوات5أقؿ مف 

 0.63 2.80 80  سنوات10-5مف 

 0.63 2.68 108  سنوات10أكثر مف 

 one way analysis)ولمتحقؽ مف صحة الفرضية العاشرة استخدـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

of variance)  لمفروؽ بيف درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات
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لموسائؿ التعميمية حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

(30 .)

( 30)الجدوؿ 

لمفروؽ بيف درجة  (one way analysis of variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 
تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

. متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير

مجاوت 
 الدراسة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الدولة 
 *اإلحصائية

معيقات 
تتعمؽ 
 بالمعمـ

 0.302 2 0.604 بيف المجموعات

 0.485 260 125.995 داخؿ المجموعات 0.537 0.623

  262 126.599 المجموع

معيقات 
تتعمؽ 
 بالطمبة

 1.345 2 2.690 بيف المجموعات

 0.446 260 115.994 داخؿ المجموعات 0.051 3.015

  262 118.684 المجموع

المعيقات 
 اإلدارية

 0.478 2 0.956 بيف المجموعات

 0.519 260 134.887 داخؿ المجموعات 0.399 0.921

  262 135.844 المجموع

المعيقات 
المتعمقة 

بالتسييالت 
المادية 
 والفنية

 0.343 2 0.685 بيف المجموعات

0.711 0.492 

 0.482 260 125.236 داخؿ المجموعات

  262 125.922 المجموع

الدرجة 
الكمية 
لمعيقات 
 االستخداـ

 0.311 2 0.622 بيف المجموعات

0.900 0.408 
 0.346 260 89.831 داخؿ المجموعات

  262 90.453 المجموع

( 3)، قيمة ؼ الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 
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بيف  ( =0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (30)يتضح مف الجدوؿ 

درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية وجية 

. نظر مديري ومديرات المدارس حسب متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير

: الفرضية الحادية عشرة

بين درجة تقديرات مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. مستوى المدرسة

لمفروؽ بيف درجة تقديرات  (t-test)لمتحقؽ مف صحة الفرضية الحادي عشرة استخدـ اختبار ت 

أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير مستوى 

(. 31)المدرسة، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ 

 

 

 

 

( 31)الجدوؿ 
لمفروؽ بيف درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف  (t- test)نتائج اختبار ت 

والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير مستوى المدرسة 
المجاوت 

 

مستوى 
 المدرسة

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

اونحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الدولة 
 *اإلحصائية

 0.237 -1.186 261 0.71 2.72 166 أساسيمعيقات تتعمؽ 
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 0.66 2.82 97 ثانوي بالمدير

معيقات تتعمؽ 
 بالطمبة

 0.70 2.79 166 أساسي
261 1.059- 0.291 

 0.62 2.88 97 ثانوي

 معيقات إدارية
 0.73 2.18 166 أساسي

261 0.998- 0.319 
 0.70 2.27 97 ثانوي

معيقات تتعمؽ 
بالتسييالت 
 المادية والفنية

 0.96 3.18 166 أساسي

261 0.351- 0.726 
 0.68 3.21 97 ثانوي

 الدرجة الكمية
 0.59 2.70 166 أساسي

261 1.047- 0.296 
 0.56 2.78 97 ثانوي

 1.972، قيمة ت الجدولية (α =0.05 )داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 

بيف  ( =0.05)أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى  (31)يتضح مف الجدوؿ 

درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

لدى كؿ مف المدارس األساسية " متوسطة"متغير مستوى المدرسة، حيث كانت المعيقات بدرجة 

. والثانوية

: الفرضية الثانية عشرة

بين درجات تقدير مديري المدارس  (α=0.05)و توجد فروق ذات دولة إحصائية عند المستوى 

. لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير المنطقة

قاـ الباحث باستخراج المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينات الدراسة 

لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المنطقة، وذلؾ كما ىو 

(. 32)موضح في الجدوؿ 

( 32)جدوؿ 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينات الدراسة لمعيقات استخداـ 
. المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير المنطقة
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 العدد المنطقة المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 معيقات تتعمؽ بالمعمـ

 0.74 2.75 122 محافظات الشماؿ

 0.68 2.76 55 محافظات الوسط

 0.64 2.78 86 محافظات الجنوب

 معيقات تتعمؽ بالطمبة

 0.71 2.84 122 محافظات الشماؿ

 0.65 2.72 55 محافظات الوسط

 0.63 2.89 86 محافظات الجنوب

 المعيقات اإلدارية

 0.78 2.24 122 محافظات الشماؿ

 0.63 2.09 55 محافظات الوسط

 0.68 2.27 86 محافظات الجنوب

المعيقات المتعمقة بالتسييالت 
 المادية والفنية

 0.67 3.15 122 محافظات الشماؿ

 0.75 3.14 55 محافظات الوسط

 0.68 3.30 86 محافظات الجنوب

الدرجة الكمية لمعيقات 
 االستخداـ

 0.63 2.73 122 محافظات الشماؿ

 0.57 2.66 55 محافظات الوسط

 0.54 2.80 86 محافظات الجنوب

 one)ولمتحقؽ مف صحة الفرضية الثانية عشرة استخدـ الباحث اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

way analysis of variance)  لمفروؽ بيف درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ

(. 33)المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير المنطقة، كما ىو واضح في الجدوؿ 

( 33)جدوؿ 
لمفروؽ بيف درجة  (one way analysis of variance)نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي 

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 
. متغير المنطقة

 مصدر التبايف المجاؿ
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 *اإلحصائية

معيقات تتعمؽ 
 بالمعمـ

 0.012 2 0.025 بيف المجموعات
0.025 0.975 

 0.487 260 126.574 داخؿ المجموعات
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  262 126.599 المجموع

معيقات تتعمؽ 
 بالطمبة

 0.501 2 1.002 بيف المجموعات

 0.453 260 117.682 داخؿ المجموعات 0.332 1.107

  262 118.684 المجموع

 المعيقات اإلدارية

 0.599 2 1.198 بيف المجموعات

 0.518 260 134.645 داخؿ المجموعات 0.316 1.157

  262 135.844 المجموع

المعيقات المتعمقة 
بالتسييالت المادية 

 والفنية

 0.711 2 1.421 بيف المجموعات

 0.479 260 124.500 داخؿ المجموعات 0.229 1.484

  262 125.922 المجموع

الدرجة الكمية 
 لمعيقات االستخداـ

 0.332 2 0.664 بيف المجموعات

 0.345 260 89.789 داخؿ المجموعات 0.384 0.961

  262 90.453 المجموع

( 3)قيمة ؼ الجدولية  (α=0.05)داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة * 
( α=0.05)عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى  (33)يتضح لنا مف خالؿ الجدوؿ 

بيف درجات تقدير مديري المدارس لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب 

. متغير المنطقة
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الفصل الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 
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الفصل الخامس 

مناقشة النتائج والتوصيات 

. يتناوؿ ىذا الفصؿ مناقشة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مف خالؿ أسئمتيا وفرضياتيا

مناقشة نتائج السؤال األول  

ما مدى توافر الوسائل التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية؟ 

دلت نتائج استجابات مديري ومديرات المدارس الحكومية عمى قسـ االستبانة المتعمؽ بمدى 

توافر الوسائؿ التعميمية عمى أف معظـ المواد واألجيزة التعميمية متوافرة بدرجة كافية في مدارس 

، والجدوؿ (5)أفراد العينة، وأف النسب المئوية لتوفر األجيزة والمواد التعميمية كما يشير الجدوؿ 

.  لغالبية األجيزة والمواد التعميمية" مرتفعة"، كانت (7)

لغالبية األجيزة " مرتفعة"  ويعزو الباحث توافر معظـ األجيزة والمواد التعميمية بنسبة مئوية 

والمواد التعميمية لتؤدي المياـ المطموبة في العممية التعميمية إلى االىتماـ الكبير الذي توليو وزارة 

التربية والتعميـ العالي الفمسطينية لتوفير كافة االمكانات المادية لتحقيؽ أىدافيا التنموية والتعميمية، 

خصوصًا في مجاؿ التعميـ، كذلؾ ال يمكف إغفاؿ دور المجتمع المحمي ومؤسسات المجتمع المدني 

في دعـ المدارس باألجيزة والمواد التعميمية، مف خالؿ التبرع بميزانيات لتوفير ىذه األجيزة مساىمة 

في تعميـ أبنائيـ، وكاف لمديري المدارس دور بارز في تشجيع ىذه المؤسسات واألىالي عمى 

تطوير مدارسيـ بتوفير الوسائؿ التعميمية، كما أف لممعمـ دور ميـ في تشجيع مديري المدارس 

بتوفير األجيزة والمواد التعميمية مف خالؿ مطالباتيـ مديرييـ بتوفيرىا، مواكبة مع متطمبات المنياج 

.  الفمسطيني الجديد

، وقد يعزى ذلؾ إلى أف ىذا الجياز (%6.1)" متدنية "DVDفي حيف كانت نسبة توفر الػ 

 فنسبة LCD، والفيديو، أما بالنسبة لجياز CD-ROMيمكف االستغناء عنو ببدائؿ أخرى مثؿ الػ 
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، وتفسير ذلؾ أف ميزانيات معظـ المدارس ال تتحمؿ شراء مثؿ ىذا (%12.5)أيضا " متدنية"توفره 

ويعزو الباحث ذلؾ لتكاليفو  (%14.1)" متدنية"أما بالنسبة لالنترنت فكانت نسبة توفره .الجياز

المرتفعة حيث ميزانيات المدارس ال تسمح بذلؾ إضافة إلى انو مف الصعب إشغاؿ ىاتؼ المدرسة 

. لفترات طويمة عدا عف الصعوبات اإلدارية والفنية التي تقمؿ مف االشتراؾ

، والعمايرة (2003)، وقوقزة (2003)وىذه النتائج اتفقت مع دراسة كؿ مف سميراف 

، حيث أشارت ىذه الدراسات إلى توافر المواد واألجيزة التعميمية بدرجة كافية في المدارس (2003)

. التي شممتيا تمؾ الدراسات

إلتي أشارت نتائجيا إلى قمة توافر . (2002)واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة النعماف 

. األجيزة والمواد التعميمية وعدـ كفايتيا في المدارس التي شممتيا تمؾ الدراسات

: مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني

ما درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عن استخدام المعممين والمعممات 

لموسائل التعميمية ؟ 

دلت النتائج عمى أف الدرجة الكمية لرضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى . (3.58)، وبمتوسط حسابي "مرتفعة"والمعممات لموسائؿ التعميمية كانت 

أنو تشكؿ لدى المعمميف ثقافة خاصة بأىمية استخداـ الوسائؿ التعميمية المتوفرة في مدارسيـ مف 

اجؿ المساىمة في تحسيف عممية التعميـ والتعمـ ومواكبة متطمبات المناىج الفمسطينية الجديدة، التي 

تعتمد في معظميا عمى أنشطة تتطمب استخداـ األجيزة والمواد التعميمية، والتي ساىمت كؿ مف 

الوزارة والمدرسة والمجتمع المحمي بتوفيرىا وتدريب المعمميف عمييا مف اجؿ استخداميا، وىذا كمو 

شكؿ رضا عالي لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية عف استخداـ المعمميف والمعممات ليا، 

وذلؾ ألىمية الوسائؿ التعميمية في جعؿ التدريس مشوقا وجذابا، األمر الذي جعؿ المديريف يؤمنوف 
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باف استخداـ التقنية الحديثة مف مواد وأجيزة أكثر جدوى في العممية التعميمية، كما أف درجة الرضا 

: المرتفعة قد تعزى إلى

يجاد أقساـ ليا في المديريات، بحيث تـ تزويد معظـ  (1  وجود إدارة عامة لمتقنيات التربوية، وا 

المدارس الحكومية بمعظـ األجيزة والمواد التعميمية الالزمة لعممية التعميـ، وعقد دورات 

. لممديريف والمعمميف حوؿ استعماؿ تمؾ التقنيات ومتابعة تفعيميا بشكؿ فعاؿ

معظـ المعمميف والمعممات مف الخريجيف الجدد، وىـ عمى اطالع بالتقنيات الحديثة،  (2

 .ويحاولوف استخداميا لسيولة توفر المواد واألجيزة التعميمية رغـ احتياجيا إلى جيد كبير

توفير العديد مف المباني المدرسية الحديثة والمالئمة الستخداـ األجيزة الموجودة في  (3

 .المدرسة

إف المناىج الفمسطينية الحديثة والتي تعتمد في معظميا عمى أنشطة تتطمب استخداـ األجيزة  (4

 .والمواد التعميمية الموجودة في المدرسة

الدور الجديد لمديري المدارس باعتبارىـ مشرفيف مقيميف، يقوموف بزيارات إشرافية مباشرة  (5

. لممعمميف، ويعمموف عمى حث المعمميف باستمرار عمى استخداـ األجيزة والمواد التعميمية الحديثة

واختمفت مع .(1997)، وأبو جراد (2004)ىذه النتائج اتفقت مع دراسة كؿ مف المومني 

حيث أشارت . (2003)، والحسيني (2003)، وعبد الجميؿ (2004)دراسة كؿ مف الكندي 

. دراساتيـ إلى تدني درجة استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية في مدارسيـ

 
 
 
 

: مناقشة نتائج السؤال الثالث
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ىل تختمف درجة رضا مديري المدارس الحكومية في الضفة الغربية عن استخدام المعممين 

جنس المدير، وتخصص المدير، : والمعممات لموسائل التعميمية باختالف متغيرات الدراسة

والمؤىل العممي لممدير، وسنوات الخبرة اإلدارية لممدير، ومستوى المدرسة، والمنطقة؟ 

: ستتـ مناقشة نتائج السؤاؿ الثالث مف خالؿ الفرضيات المنبثقة عنو اآلتية

 :الفرضية األولى

في درجة رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية في مدارس الضفة الغربية 

. الحكومية تعزى إلى جنس المدير

أشارت نتائج فحص الفرضية األولى إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(α =0.05) بيف متوسطات استجابات مديري المدارس تعزى إلى متغير الجنس  .

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى تشابو ظروؼ العمؿ في محافظات الوطف التي نشأ فييا المعمموف 

والمعممات، حيث نجد أف معظميـ مف خريجي الجامعات وكميات المجتمع المحمية ودرسوا نفس 

المواد وقاـ بتدريسيا نفس المعمميف، مما نتج عنو عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف، كما أف ىناؾ 

عامؿ أساسي يتمثؿ في تشابو أنماط التفكير بيف كؿ مف الجنسيف، لذلؾ كاف رأي مديري ومديرات 

العمايرة : وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ مف. المدارس بالنظر إلى كؿ منيـ نظرة متساوية

(. 2002)، والنعماف (2003)

،  والمومني (2005)العنزي : بينما أشارت الدراسات اآلتية إلى وجود فروؽ لصالح الذكور

 أشارت الدراسات اآلتية إلى وجود فروؽ ا، كـ(2002)، والعمري (2001)، والخوالدة (2004)

 (. 2000)، والبطاينة وبركات (2000)، وعقؿ (2001)دراسة إبراىيـ وداود : لصالح اإلناث

: الفرضية الثانية
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في درجة رضا مديري المدارس  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية في مدارس الضفة الغربية 

 .الحكومية تعزى إلى تخصص المدير

( α =0.05)تبيف مف خالؿ فحص الفرضية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 

بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى 

متغير تخصص المدير فقد كانت درجة رضا أفراد عينة الدراسة الكمية عف استخداـ المعمميف 

".  مرتفعة"والمعممات لممواد واألجيزة التعميمية 

 ويعزو الباحث ذلؾ إلى النظرة اإليجابية لمديري المدارس نحو استخداـ الوسائؿ التعميمية 

بغض النظر عف التخصص، ورغبة مديري المدارس في الرقي بالوضع التعميمي مف خالؿ 

استخداـ الوسائؿ التعميمية في كؿ التخصصات سواء كانت العممية أو األدبية، كذلؾ قد يعزى 

السبب إلى كوف المدير مسئوال عف استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية لجميع التخصصات لتحقيؽ 

. نتائج أفضؿ

، ابراىيـ (2003)، والعمايرة (2003)الحسيني : واتفقت ىذه النتائج مع الدراسات اآلتية

، (2003)، سميراف (2005)العنزي :  كما اختمفت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف. (2001)وداؤد 

(. 1994)، والتؿ (2001)والخوالدة 

 

 

: الفرضية الثالثة
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بين درجات رضا مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير المؤىل 

. العممي لممدير

      تبيف مف خالؿ فحص الفرضية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عف المستوى        

( =0.05)  بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ

.  التعميمية حسب متغير المؤىؿ العممي لممدير

يعزو الباحث ذلؾ إلى أف عينة الدراسة مف المديريف ليـ خبرة في التدريس ال تقؿ عف خمس 

سنوات، حيث كانوا مف المعمميف الناجحيف، وكاف ليـ دور كبير في استخداـ الوسائؿ التعميمية مما 

يجعميـ قدوة لمعممييـ في استخداـ الوسائؿ التعميمية، مف خالؿ تركيزىـ المستمر حوؿ أىمية 

استخداميا كرافد أساسي وميـ لممنياج، وتوفير ما يحتاجو المعمميف مف ىذه الوسائؿ في مدارسيـ، 

ويعزو الباحث أيضا إلى الدورات التدريبية التي تعقدىا وزارة التربية والتعميـ والمديرية لممديريف حوؿ 

أىمية استخداـ وتفعيؿ الوسائؿ التعميمية داخؿ مدارسيـ، فادى ذلؾ إلى عقد دورات تدريبية 

. لممعمميف حوؿ استخداـ ىذه الوسائؿ

كما أف عينة الدراسة تتكوف مف مديريف مف ذوي التخصصات المختمفة، يدركوف أىمية 

" مرتفعة"الوسائؿ التعميمية في إيصاؿ المعمومة لمطالب بسيولة ويسر، وىذا أدى إلى درجة رضا 

.  حوؿ استخداـ معممييـ لموسائؿ التعميمية

،وعبد (2003 )ة، العماير(2004)المومني : اتفقت ىذه النتائج مع كؿ مف الدراسات اآلتية

، وخطاطبة (2003)في حيف اختمفت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف الحسيني . (2003)الجميؿ 

(.  2000)، وعقؿ (2000)
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: الفرضية الرابعة

بين درجات رضا مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير سنوات  المدارس الحكومية

. الخبرة اإلدارية لممدير

تبيف مف خالؿ فحص الفرضية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

(=0.05)  بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ

التعميمية حسب متغير الخبرة اإلدارية لممدير، فقد كانت درجة رضا المدير عف استخداـ المعمميف 

. ، وذلؾ عمى اختالؼ سنوات الخبرة اإلدارية لدى المديريف"مرتفعة"والمعممات لموسائؿ التعميمية 

ويعزو الباحث عدـ وجود فروؽ بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف 

والمعممات لموسائؿ التعميمية حسب متغير الخبرة اإلدارية لممدير، لمدورات التدريبية التي تقيميا وزارة 

التربية والتعميـ لكؿ مف المديريف والمعمميف في مجاؿ توظيؼ واستخداـ الوسائؿ التعميمية في 

المدارس، كذلؾ رغبة مديري المدارس في تطوير مدارسيـ واالىتماـ بعناصر العممية التعميمية التي 

تعود بالفائدة عمى الطالب، فقد يكوف المدير قد استفاد مف سنوات الخبرة اإلدارية في مجاؿ الوسائؿ 

التعميمية، كذلؾ قد يكوف المدير صاحب الخبرة اإلدارية القميمة راغبا في أداء متميز ليثبت قدرتو 

.  اإلدارية أماـ مرؤوسيو

، (2003)، والحسيني (2004)المومني : وقد اتفقت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف

، وخطاطبة (2005)العنزي : في حيف اختمفت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف. (2000)والعمري 

(.  2000)، وعقؿ (2003)

: الفرضية الخامسة
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بين درجات رضا مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير مستوى 

. المدرسة

= )تبيف مف خالؿ فحص الفرضية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عف المستوى     

 بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية (0.05

حسب متغير مستوى المدرسة، وذلؾ في مجاؿ الرضا عف استخداـ األجيزة التعميمية، وقد كانت 

. لممدارس األساسية (3.53)مقابؿ  (3.67)لصالح المدارس الثانوية بمتوسط حسابي 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المدارس الثانوية يوجد بيا ميزانيات اكبر مف المدارس 

األساسية، كما قد يعزى السبب إلى االىتماـ بيا مف قبؿ الوزارة والمديرية والمجتمع المحمي أكثر 

 المدارس األساسية لمرغبة في تحقيؽ نتائج مرتفعة في امتحاف الثانوية العامة، كما أف ىذه فـ

المدارس مجيزة بوسائؿ تعميمية تتالءـ مع طبيعة المنياج الذي يحتاج إلى وسائؿ وأجيزة لتتواكب 

معو، وكؿ ىذا أدى إلى اىتماـ معممي المدارس الثانوية باستخداميـ الوسائؿ التعميمية مما أدى إلى 

. مف الرضا مف قبؿ مديري ىذه المدارس" مرتفعة"نيؿ درجة 

(.  2004)واختمفت مع دراسة كيـ .(1998)البطاينة وبركات : واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة

 

 

: الفرضية السادسة

بين درجات رضا مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية عن استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. المنطقة
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تبيف مف خالؿ فحص الفرضية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

(=0.05)  بيف درجات رضا أفراد عينة الدراسة عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ

التعميمية المنطقة، فقد كانت درجة رضا المدير عف استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية 

. ، وذلؾ عمى اختالؼ المنطقة"مرتفعة"

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف التعميمات الصادرة عف الوزارة ومديريات التربية والتعميـ والتي تحث 

عمى أىمية وضرورة استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية ومتابعتيـ مف قبؿ المديريف واحدة في 

جميع المحافظات، إضافة إلى أف عدالة توزيع الوسائؿ التعميمية مف قبؿ الوزارة عمى المديريات 

. وفؽ نسب محددة بتعميمات أدى إلى توفر ىذه الوسائؿ التي يتـ استخداميا مف قبؿ المعمميف

: مناقشة نتائج السؤال الرابع

 الوسائل التعميمية من وجية نظر استخدامما درجة المعيقات التي تواجو المعممين والمعممات في 

مديري ومديرات المدارس الحكومية في الضفة الغربية ؟ 

أف الدرجة الكمية لمعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية كانت  (19)    نالحظ مف الجدوؿ رقـ 

، وسيتـ مناقشة ىذه النتائج (2.74)، حيث بمغ المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لممقياس "متوسطة"

: لممجاالت كاآلتي" وفقا

: معيقات تتعمق بالمعمم

أف درجة المتوسط الحسابي التي تتعمؽ بمعيقات استخداـ  (20)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

". متوسطة"بدرجة  (2.76)الوسائؿ التعميمية الخاصة بالمعمـ مف وجية نظر عينة الدراسة بمغ 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف مديري المدارس ال يستطيعوف توفير الوقت الكافي والتخفيؼ 

مف العبء التعميمي الممقى عمى عاتؽ المعمـ نتيجة الظروؼ الخارجية التي تحكـ تشكيالت 
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كما ال يوفروف الوقت الكافي لممعمـ مف أجؿ إبداع وابتكار وسائؿ تعميمية تسيـ في الرقي . المدرسة

بالعممية التعميمية بسبب عدد الحصص الدراسية، وعدـ تفرغو الستخداـ مثؿ ىذه الوسائؿ،  وميؿ 

المعمـ الستخداـ وسائؿ تعميمية مريحة تتمثؿ في الكتاب المدرسي والسبورة، وااللتزاـ بالكتاب 

المدرسي كوسيمة وحيدة لممنياج أي التعامؿ مع المنياج بالمعنى الضيؽ مع العمـ أف الوسائؿ 

التعميمية جزء أساسي مف المنياج وتسيـ في تيسير وتفسير الكثير مف جوانبو، كما يرى المديروف 

أف الكثير مف المعمميف يركزوف عمى النتائج النيائية التحصيمية لمطمبة، فالميـ لدييـ مقدار 

تحصيؿ الطالب مف العالمات حتى بدوف استخداـ الوسائؿ التعميمية فيتـ التركيز عمى الحفظ 

. واالستظيار، ال عمى التفاعؿ بيف الطالب والوسائؿ التعميمية الحديثة

، (2004)، والكندي (2004)المومني : واتفقت ىذه النتائج مع كؿ مف الدراسات التالية

(. 2003)وسميراف 

: معيقات متعمقة بالطمبة

إف قيمة المتوسط الحسابي التي تتعمؽ بمعيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية الخاصة بالطمبة 

". متوسطة"وىي بدرجة  (2.83)مف وجية نظر عينة الدراسة بمغ 

ويعزو الباحث ذلؾ إلى عدـ قدرة مديري المدارس مف التخفيؼ مف اكتظاظ الطالب في 

الغرؼ الصفية مما يقمؿ مف إتاحة الفرصة لمطمبة باستخداميا، وعدـ تركيز مديري المدارس عمى 

إسياـ الطمبة في استخداـ الوسائؿ التعميمية، وتغييب الطالب مف العممية التعميمية واقتصار دوره 

كمتمقي لممعرفة فقط، كذلؾ قمة ميارة الطمبة بالكثير مف األجيزة والمواد التعميمية، وقد يعزى السبب 

أيضا إلى غياب الحوافز المقدمة مف اإلدارات المدرسية لمطمبة في حاؿ إعدادىـ لوسائؿ تعميمية أو 

مشاركتيـ في عرضيا، كذلؾ قد يعزى السبب إلى غياب المعارض العممية بسبب االنتفاضة والتي 

.  غالبا ما كانت تشجع الطمبة عمى إبداعات عممية في مجاؿ الوسائؿ التعميمية
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، (2004)، والمومني (2004)الكندي : اتفقت ىذه النتائج مع كؿ مف الدراسات اآلتية

(. 2003)والعمايرة 

 

: المعيقات اإلدارية

أف درجة المتوسط الحسابي التي تتعمؽ بمعيقات استخداـ  (22)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

وىي  (2.22)الوسائؿ التعميمية الخاصة بالمعيقات اإلدارية مف وجية نظر عينة الدراسة بمغ 

". منخفضة"

ويعزو الباحث ذلؾ إلى الدور الجديد لمديري المدارس بالتركيز عمى الجوانب الفنية، التي 

تعمؿ عمى تحسيف نوعية التعميـ، مف خالؿ تشجيعو لممعمميف عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية، 

كمشرؼ مقيـ يقع عمى عاتقو تحسيف العممية التعميمية التعممية، وتوفير الوسائؿ التعميمية التي 

تسيـ برفع مستوى المعمـ والطالب، كما أف لمدور اإلشرافي لكؿ مف المشرؼ التربوي وقسـ التقنيات 

التربوية في حث مديري المدارس عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية مف خالؿ نظاـ تدريبي يقـو بو 

مختصوف لمتدريب عمى توظيؼ الوسائؿ التعميمية في خدمة العممية التعميمية التعممية، ومتابعة 

. تطبيؽ الدورات التدريبية داخؿ المدارس، ساىـ في خفض المعيقات اإلدارية بشكؿ ممحوظ

(. 2003)، وعبد الجميؿ (2004)الكندي : واتفقت ىذه النتائج مع الدراسات اآلتية

: المعيقات التي تتعمق بالتسييالت المادية والفنية

أف درجة المتوسط الحسابي التي تتعمؽ بمعيقات استخداـ  (23)يالحظ مف الجدوؿ رقـ 

( 3.19)الوسائؿ التعميمية الخاصة بالتسييالت المادية والفنية مف وجية نظر عينة الدراسة بمغ 

". متوسطة"بدرجة 
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى ارتفاع أسعار معظـ األجيزة والمواد التعميمية مما يعيؽ مديري 

المدارس، مف شراء تمؾ الوسائؿ، مما يؤدي إلى شراء وسائؿ تعميمية مف الدرجة الثانية النخفاض 

أسعارىا، ويعزو الباحث ذلؾ أيضا إلى عدـ توفير مراكز متخصصة في المحافظات مف شأنيا بيع 

وسائؿ تعميمية لتشجيع مديري المدارس عمى شراء تمؾ الوسائؿ بأسعار مناسبة، وكذلؾ القيود 

المفروضة عمى مديري المدارس التي تحد مف قدرتيـ عمى التصرؼ بالنواحي المادية بالطرؽ التي 

يرونيا مناسبة، كما أف عدـ وجود فني صيانة إلصالح األجيزة والمواد التعميمية يزيد مف ىذه 

. المعيقات

(. 2002)، وعودة (2003)، والحسيني (2003)العمايرة : اتفقت ىذه النتائج مع الدراسات اآلتية

: مناقشة نتائج السؤال الخامس

ىل تختمف درجة تقدير مديري المدارس الحكومية لممعوقات التي تواجو المعممين والمعممات في 

:  الوسائل التعميمية في المدارس الحكومية في الضفة الغربية باختالف متغيرات الدراسةاستخدام

جنس المدير، وتخصص المدير، والمؤىل العممي لممدير، وسنوات الخبرة اإلدارية لممدير، 

ومستوى المدرسة، والمنطقة؟ 

: سيقـو الباحث بمناقشة نتائج السؤاؿ الخامس مف خالؿ الفرضيات المنبثقة عنو اآلتية

: الفرضية السابعة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. جنس المدير

أشارت نتائج فحص الفرضية عدـ وجود فروؽ باستثناء المجاؿ الخاص بالمعيقات اإلدارية ولصالح 

(. 2.73)، مقابؿ اإلناث (2.91)الذكور الذيف بمغ المتوسط الحسابي لممعيقات عندىـ 
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المديريف يحاولوف توفير الوسائؿ التعميمية مف خالؿ ميزانيات مدارسيـ، 

ومف خالؿ مطالبتيـ لقسـ التقنيات التربوية مف اجؿ تحسيف أوضاع مدارسيـ، عمما باف ظروؼ 

المديريف متشابيو، وغالبيتيـ تخرجوا مف نفس الجامعات والمعاىد وتمقوا نفس التعميـ، كما أف 

ظروؼ مدارسيـ متشابيو مف حيث االمكانات المادية والفنية، ويشرفوف عمى مدارس تدرس نفس 

. المناىج والكتب، ويخضعوف لنظاـ إداري واحد

ويعزو الباحث وجود فروؽ في المجاؿ الخاص بالمعيقات اإلدارية لصالح الذكور إلى إف 

مدارس اإلناث تيتـ باستخداـ الوسائؿ التعميمية أكثر مف مدارس الذكور وتعمؿ جاىدة عمى إنتاج 

وتوفير وسائؿ تعميمية في مدارسيا، وىذا يالحظو الباحث بحكـ وظيفتو كمسئوؿ عف التقنيات 

 مدارس اإلناث في المعارض العممية ةالتربوية وذلؾ أثناء زياراتو الميدانية لممدارس، ومشارؾ

ومعارض الوسائؿ التعميمية أكثر مف مشاركة مدارس الذكور، كذلؾ قد يعود السبب إلى أف 

اىتمامات مديرات المدارس بتوفير الوسائؿ التعميمية لتطوير مدارسيف أكثر مف المديريف، كوف جزء 

. مف الوسائؿ التعميمية يتـ إعداده مف قبؿ المعممات والطالبات

، وبني (20020)، وعوده (2003)سميراف : اتفقت نتائج الدراسة مع الدراسات اآلتية

،   والخوالده (2004)، والكندي (2005)العنزي : واختمفت مع دراسة كؿ مف. (2000)اسماعيؿ 

(2001 .)

: الفرضية الثامنة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. تخصص المدير
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بيف درجة  (α =0.05)أشارت النتائج إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عف المستوى 

معيقات استخداـ المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية مف وجية نظر مديري ومديرات المدارس 

.  حسب متغير تخصص المدير

ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف معظـ المديريف والمديرات مف جيؿ الشباب، ودرسوا في 

جامعات تعتمد عمى التكنولوجيا الحديثة، وأف معظميـ قد تدرب عمى استخداـ األجيزة والوسائؿ 

التعميمية وكذلؾ الدورات التأىيمية التي تقيميا مديريات التربية والتعميـ في مجاؿ الوسائؿ التعميمية 

كما أف المناىج الفمسطينية . ساىمت إلى حد كبير في إيجاد اتجاىات إيجابية نحو استخداميا

. الحديثة في مختمؼ التخصصات ركزت عمى استخداـ األجيزة والوسائؿ التعميمية

، وبني (2002)، وعودة (2005)العنزي : اتفقت نتائج الدراسة مع الدراسات اآلتية

، وعصيدة (1998)أبو حساف : كما اختمفت النتائج مع دراسة كؿ مف. (2000)اسماعيؿ 

(1996  .)

 

 

: الفرضية التاسعة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. المؤىل العممي لممدير

أظيرت نتائج فحص الفرضية أف الفروؽ كانت في الدرجة الكمية ومجاؿ المعيقات المتعمقة بالطمبة 

أي أف درجة تقديرات فئة البكالوريوس فقط لمعيقات استخداـ " البكالوريوس فقط"ولصالح فئة 

".  الدبموـ"المعمميف والمعممات لموسائؿ التعميمية كانت أعمى مف تقديرات فئة حممة 
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المديريف مف حممة الدبمـو يحاولوف تشجيع معممييـ عمى استخداـ 

الوسائؿ التعميمية أكثر مف المديريف حممة البكالوريوس، حرصا منيـ عمى إثبات أنفسيـ كمديريف 

ناجحيف نظرا لمستواىـ التعميمي، فيحاولوف التغمب عمى ذلؾ عف طريؽ توفير الوسائؿ التعميمية 

في مدارسيـ، مما يقمؿ مف نسبة المعيقات عند حممة الدبموـ، كما أف حممة الدبموـ ليـ معرفة في 

استخداـ الوسائؿ التعميمية، الف األساليب والطرؽ التدريسية المتبعة في كميات المجتمع، تركز عمى 

التدريب والتطبيؽ العممي، وىذا يسيـ في مساعدة معممييـ عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية، وقد 

يعزى ذلؾ إلى أف المديريف مف حممة البكالوريوس يشرفوف عمى مدارس المرحمة التي مسؤولياتيا 

أكثر واكبر مف المدارس األساسية، وينعكس ذلؾ عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية في ىذه المدارس، 

.  ىـ مف طمبة المرحمة الثانويةاوىذا قد يفيـ مف خالؿ وجود الفروؽ في مجاؿ الطمبة أيضا، فغالب

، والنعماف (2003)، وسميراف (2004)الكندي : اتفقت نتائج الدراسة مع الدراسات اآلتية

، (2000)، وعوده (2004)المومني : ، في حيف اختمفت ىذه النتائج مع دراسة كؿ مف(2002)

(.  2000)وعقؿ 

: الفرضية العاشرة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. سنوات الخبرة اإلدارية لممدير

أشارت النتائج المتعمقة بفحص الفرضية إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

( =0.05)  بيف درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات

. لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير سنوات الخبرة اإلدارية لممدير
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ويعزو الباحث ذلؾ إلى االىتماـ التي توليو وزارة التربية والتعميـ ومديريات التربية، بحث المديريف 

عمى متابعة استخداـ الوسائؿ التعميمية، مف خالؿ الدورات وورشات العمؿ والزيارات الميدانية 

، مما يؤدي إلى استخداـ الوسائؿ التعميمية مف قبؿ المعمميف، فيظير اثر ىذه الوسائؿ سلممدار

.  عمى العممية التعميمية

،     (2003)، وسميراف (2004)الكندي : واتفقت نتائج الدراسة مع الدراسات اآلتية

، وعوده (2005)العنزي : في حيف اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة كؿ مف. (2000)وخطاطبة 

(.  2000)، وعقؿ (2002)

: الفرضية الحادية عشرة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير 

. مستوى المدرسة

 الفرضية إلى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ص     تشير النتائج المتعمقة بفح

بيف درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف  ( =0.05)المستوى 

" متوسطة"والمعممات لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير مستوى المدرسة، حيث كانت المعيقات 

. لدى كؿ مف المدارس األساسية والثانوية بشكؿ عاـ

ويعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ كؿ مف الوزارة والمديرية والمجتمع المحمي في تزويد 

المدارس عمى اختالؼ مستوياتيا بالوسائؿ التعميمية، بيدؼ رفع المستوى التعميمي قي جميع 

المدارس، ليتالءـ مع طبيعة المنياج، وىذا أدى إلى اىتماـ معممي المدارس الستخداـ الوسائؿ 

التعميمية، مما يؤدي إلى متابعة واىتماـ مديري المدارس لممعمميف مف اجؿ االستمرار في استخداـ 

.   الوسائؿ التعميمية
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: الفرضية الثانية عشرة

بين درجات تقدير مديري  ( =0.05) فروق ذات دولة إحصائية عند مستوى دو توج

المدارس الحكومية لمعيقات استخدام المعممين والمعممات لموسائل التعميمية تعزى إلى متغير  

. المنطقة

أشارت النتائج المتعمقة بفحص الفرضية إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى 

( =0.05)  بيف درجة تقديرات أفراد عينة الدراسة لمعيقات استخداـ المعمميف والمعممات

. لموسائؿ التعميمية تعزى إلى متغير المنطقة

ويعزو الباحث ذلؾ إلى اىتماـ مديري المدارس في جميع المحافظات عمى توفير الوسائؿ التعميمية 

ومتابعة استخداميا في مدارسيـ مف قبؿ المعمميف، وبالتالي خمؽ بيئة تعميمية مناسبة لمنيوض 

. بعممية التعميـ في مدارسيـ

(. 1995)، والجندي (2004)واتفقت  نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف الكندي 

 

 

التوصيات 

، يشير الباحث إلى عدد مف التوصيات، لكؿ مف ةفي ضوء النتائج التي كشفت عنيا ىذه الدراس

: المسئوليف والباحثيف في مجاؿ الوسائؿ التعميمية

 توصيات لممسئولين التربويين  :أوال

 التي تعقد لممديريف والمعمميف لتدريبيـ عمى ميارات استخداـ الوسائؿ ةزيادة الدورات التدريبي- 1

. التعميمية بالشكؿ الصحيح
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التقميؿ مف األعباء اإلدارية والمينية الممقاة عمى عاتؽ المعمـ، حتى يتوفر لو الوقت الكافي - 2

. لتييئة استخداـ الوسائؿ التعميمية

قياـ المشرفيف التربوييف وأقساـ التقنيات التربوية ومديري المدارس والمعمميف بوضع خطط -   3

. مناسبة الستخداـ الوسائؿ التعميمية بحيث تقمؿ مف معيقات استخداميا

توفير المستمزمات والتسييالت المادية الضرورية التي تساعد عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية - 4

. وزيادة الميزانية الخاصة باإلنفاؽ عمييا مف ضمف ميزانية المدرسة مف قبؿ مديري المدارس

أف تأخذ الجامعات والكميات دورىا السميـ في تخريج المعمـ الكؼء القادر عمى استخداـ - 5

. الوسائؿ التعميمية بكفاءة مف خالؿ طرح مساقات كافية لموسائؿ التعميمية

تمعب مراكز مصادر التعمـ دورا كبيرا في إكساب المعمميف الكثير مف الميارات والمعارؼ - 6

واالتجاىات لذا يجب تفعيؿ دور ىذه المراكز الموجودة في المديريات والعمؿ عمى رفدىا بالكوادر 

. العممية المؤىمة القادرة عمى تفعيميا بالميداف

ضرورة تزويد وزارة التربية والتعميـ العالي المدارس بمزيد مف الوسائؿ التعميمية والتقنيات - 7

. الحديثة مف مواد وأجيزة تعميمية ليتـ استخداميا

 

: توصيات لمباحثين: ثانيا

ضرورة إجراء دراسات شاممة تبحث في واقع استخداـ الوسائؿ التعميمية الموجودة في المنياج  -1

.  الفمسطيني الجديد

إجراء دراسات مشابيو لمعرفة وجية نظر المشرفيف التربوييف والمعمميف ورؤساء أقساـ التقنيات - 2

. التربوية في واقع استخداـ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا وطرح الحموؿ المناسبة ليا



154  

إجراء دراسات تبحث في أثر نوعية الدورات التدريبية ومدتيا عمى درجة استخداـ الوسائؿ - 3

. التعميمية

عمؿ دراسات حوؿ معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية لكؿ مادة مف المواد الدراسية، وعمؿ - 4

. مقارنات بينيا، واقتراح اإلجراءات العممية لمتغمب عمييا مف اجؿ رفع مستوى كفاءة التعميـ

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



155  

المراجع 



156  

  المراجع

 :المراجع العربية

التعممية الشائعة / الطرائؽ والوسائؿ التعميمية. (2001). إبراىيـ، فاضؿ؛ وداؤد، فائز- 1

مجمة العموم  .االستخداـ لدى معممي التاريخ في المرحمة اإلعدادية بمحافظة نينوى بالعراؽ

 .134-93،  (12)2، التربوية والنفسية

أثر جنس معمم الصف وخبرتو العممية ومؤىمو العممي في (. 1996). أبو الحالوة، لمعة- 2

رسالة ماجستير غير . استخدام التقنيات التعميمية في تدريس طمبة محافظة الزرقاء

 .الجامعة األردنية، عماف منشورة،

تقويم استخدام الوسائل التعميمية في المرحمة األساسية الدنيا (. 1997). أبو جراد، سميماف- 3

. رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. بمدارس محافظة غزة

معيقات استخدام الوسائل التعميمية التي تواجو معممي المدارس (. 1998). أبو حساف، خالد- 4

رسالة ماجستير . الحكومية في تعميم العموم واوجتماعيات في محافظة الخميل

 .منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس غير

: ، القدس4، طالوسائل التعميمية في عممية التعمم والتعميم(. 1982). أبو حمود ، قسطندي- 5

. مطبعة المعارؼ

سمسمة دراسات نظرية : نحو تطوير اإلدارة المدرسية(. 1991). أحمد، إبراىيـ أحمد- 6

 .دار المطبوعات الجديدة: ، اإلسكندرية1، طوميدانية

نتاج الوسائل التعميمية- تكنولوجيا التعميم(. 1997). أحمد، زاىر- 7 ، 1، ط2، جتصميم وا 

. المكتبة األكاديمية: القاىرة



157  

دار اليدى لمنشر: ، المنيا1، طإشكاليات حول تكنولوجيا التعميم(.  2000).  أميف، زينب- 8

.  والتوزيع

معيقات استخدام الوسائل التعميمية في تدريس كتب(.  1988).  اندراوس، تيسير- 9

 .      رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، اربد.   اوجتماعيات

واقع الوسائل التعميمية في الصفوف األساسية الثالثة األولى (. 1997). البركات، عمي- 10

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد. من وجية نظر المعممين

واقع الوسائل التعميمية في تدريس كتب التربية المينية (. 2000). بني إسماعيؿ، صالح- 11

رسالة ماجستير غير منشورة، . لصفوف المرحمة األساسية العميا من وجية نظر المعممين

 .جامعة اليرموؾ، إربد

واقع الوسائل التعميمية في تدريس كتب العموم في مدارس (. 1998). بني دومي، حسف- 12

رسالة . المرحمة األساسية العميا التابعة لمديرية التربية والتعميم في محافظة جرش

 .منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد ماجستير غير

دراسة استقصائية لمعوامل المؤثرة في استخدام وسائل اوتصال . (1994). التؿ، باسمة- 13

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة. التعميمية في مدارس المرحمة األساسية في األردن

 .اليرموؾ، إربد

الوسائؿ التعميمية المستخدمة في تدريس الجغرافيا بالمرحمة . (1993). الجبر، سميماف- 14

، (1 )5،مجمة جامعة الممك سعود. دراسة ميدانية: المتوسطة بالمممكة العربية السعودية

 .94-67التربوية والدراسات اإلسالمية،  العموـ



158  

بعض المعوقات التي تواجو استخداـ معممات المواد الدينية . (1995). الجندي، عمياء- 15

، مجمة التقويم والقياس. لموسائؿ التعميمية بالمرحمتيف المتوسطة والثانوية بمدارس اإلحساء

 .العدد السادس، السنة الثالثة

معيقات استخدام (. 2004). الجيضمي، فايقة؛ والسيابي، عايدة؛ والبموشي، صالحة- 16

بحث منشور في االنترنت،  جامعةالسمطاف . اونترنت في التعميم من وجية نظر المعممين

 www.al-musawi.com. قابوس،سمطنة عماف

أسباب عزوف معممي المدارس الثانوية في الرياض عن (. 2003). الحسيني، أحمد- 17

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة. استخدام التقنيات التعميمية في التدريس الصفي

 .األردنية، عماف

مؤسسة : ، بيروت2، طالوسائل التعميمية، مبادؤىا وتطبيقاتيا(. 1986). حمداف، محمد- 18

. الرسالة

وسائل وتكنولوجيا التعميم مبادئيا وتطبيقاتيا في التعمم (. 1998). حمداف، محمد- 19

. دار التربية الحديثة: ، سمسمة التربية الحديثة، عماف2، طوالتدريس

،2، طتكنولوجيا التربية(.  2002).  حمدي، نرجس؛ والخطيب، لطفي؛ والقضاة، خالد- 20

.  منشورات جامعة القدس المفتوحة، عماف

تقنيات إنتاج الشفافات التعميمية واستخداميا وجياز عرضيا . ( أ2000). الحيمة، محمد- 21

 .دار المسيرة لمنشر والتوزيع: ، عماف2، طفي عممية التعميم والتعمم

نتاج الوسائل التعميمية التعممية. ( ب2000). الحيمة، محمد- 22 دار   : ، عماف1، طتصميم وا 

 .المسيرة لمنشر والتوزيع

http://www.al-musawi.com/
http://www.al-musawi.com/


159  

دار الكتاب : ، العيف1، طالتكنولوجيا التعميمية والمعموماتية(.  2001).  الحيمة، محمد- 23

 .الجامعي

واقع استخدام معممي التربية اإلسالمية لموسائل التعميمية في (. 2000). خطاطبة، أسامة- 24

رسالة ماجستير غير منشورة، . مدارس محافظة إربد من وجية نظر المعممين أنفسيم

 .اليرموؾ، إربد جامعة

مدى استخدام الوسائل التعميمية في تدريس مادة العموم في (. 1998). الخميوي، محمد- 25

. المدارس اوبتدائية في مدينة الرياض من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين

 .ماجستير غير منشورة، جامعة الممؾ سعود، الرياض رسالة

معيقات استخدام الوسائل التعميمية في تدريس المغة العربية (. 2001). الخوالدة، محمد- 26

رسالة ماجستير غير . لممرحمة الثانوية في محافظة جرش من وجية نظر المعممين

 .منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد

تقويم استخدام معممي التربية اإلسالمية لموسائل التعميمية (. 1995). الراشدي، عبد اهلل- 27

رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة السمطاف .  بالمرحمة اإلعدادية في محافظة مسقط

 .قابوس

تقويم ميارات استخدام معممي الجغرافيا لموسائل التعميمية . (2001). الرواحي، حناف- 28

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السمطاف . بالصف األول الثانوي بسمطنة عمان

 .قابوس

، دار الفكر لمنشر 2ط.  مدخل إلى تكنولوجيا التعميم(. 1998). سالمة، عبد الحافظ- 29

. والتوزيع،عماف



160  

، دار الفكر لمنشر 1ط.  الوسائل التعميمية والمنيج(. 2000). سالمة، عبد الحافظ- 30

. والتوزيع، عماف

معيقات استخدام الوسائل التعميمية في تدريس منياج المغة (. 1993). سميماف، رمضاف- 31

رسالة . العربية لممرحمة األساسية في مديرية التربية والتعميم لمنطقة عمان الثانية

. ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف

تقويم استخدام معممي المغة العربية لموسائل التعميمية لممرحمة (. 2003). سميراف، سميمة- 32

األساسية العميا من وجية نظرىم في مديرية التربية والتعميم لمواء البادية الشمالية 

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الفاشر، الخرطوـ.األردن-الشرقية

دار : ، عماف1، طالوسائل التعميمية وتكنولوجيا التعميم(. 1997). السيد، محمد عمي- 33

. الشروؽ لمنشر والتوزيع

استخدام التقنيات التعميمية في مراكز التدريب (. 2000).  بف عبد العزيزدالسيؼ، سعو- 34

رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية . بحرس الحدود وعالقتيا ببعض المتغيرات

 .معيد الدراسات العميا، الرياض- العربية لمعمـو األمنية نايؼ

احتياجات معممي المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية . (1993). الشاعر، عبد الرحمف- 35

، القاىرة، مجمة التربية المعاصرة. السعودية لمتدريب عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية

 .، السنة العاشرة28العدد 

واقع مراكز مصادر التعمـ بالمرحمة الثانوية لمبنات بمدينة . (2001). الشرىاف، جماؿ- 36

،  (1)2، مجمة العموم التربوية والنفسيةالمممكة العربية السعودية، - الرياض

109-133. 



161  

دراسة تحميمية لواقع الوسائل التعميمية لممرحمة اوبتدائية (. 1994). شقير، محمد- 37

رسالة . واإلعدادية في المدارس التابعة لوكالة الغوث لمالجئين الفمسطينيين باألردن

 .منشورة، جامعة أـ درماف اإلسالمية، الخرطوـ، السوداف ماجستير غير

العوامؿ المؤثرة في استخداـ المعمميف لموسائؿ التعميمية بكميات. (1986). الصالح، بدر- 38

، (2)6، المجمة العربية لمبحوث التربوية.  التربية في جامعات المممكة العربية السعودية

138-139. 

دار الشروؽ لمنشر : ، عماف1، طاإلدارة المدرسية الحديثة(. 2001). عابديف، محمد- 39

. والتوزيع

اكتساب معممي المغة العربية في المدارس األساسية في (. 2003). عبد الجميؿ، حنيف- 40

شمال فمسطين لمفيوم تكنولوجيا التعميم وواقع استخداميم ليا في تدريسيم  محافظات

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية، نابمس. اليومي

اتجاىات معممي ومعممات العموم الشرعية (. 1992). عبد اهلل، سامي؛ والسويدي، وضحى- 41

التربية،  ،مجمةبمراحل التعميم العام نحو استخدام الوسائل التعميمية الحديثة في التدريس

 .94-80، ص 102، العدد 21المجمد 

تقرير نشر في االنترنت . تقنيات التعميم- الوسائل التعميمية(. 2005). العبيد، إبراىيـ- 42

 www.tlt.net/vb/showthread.php?t=21155 

نتاج الوسائل التعميمية(. 2001). عبيد، ماجدة- 43 دار صفاء لمنشر : ، عماف1، طتصميم وا 

. والتوزيع

 

http://www.tlt.net/vb/showthreud.php?t=21155
http://www.tlt.net/vb/showthreud.php?t=21155


162  

معيقات استخدام الوسائل التعميمية في تدريس منياج (. 1996). عصيدة، مصطفى- 44

اوجتماعيات لممرحمة األساسية في المدارس الحكومية في منطقة شمال الضفة الغربية 

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح من وجية نظر معممي ىذه المرحمة

 .الوطنية، نابمس

مدى وعي معممي العموم في المرحمة الثانوية في المدارس (.   2002). العطوي، أحمد- 45

رسالة . السعودية لمفيوم التقنيات التعميمية وواقع استخداميم ليا في تدريسيم الفعمي

 .منشورة، الجامعة األردنية، عماف ماجستير غير

دراسة مسحية لواقع التقنيات التربوية . (1992).  العوضي، عبد المطيؼ؛ والغزاوي، محمد- 46

-45، العدد الثالث والعشروف، المجمة التربويةفي مدارس المرحمة المتوسطة بالكويت، 

49. 

استخداـ الوسائؿ التعميمية والصعوبات التي تحوؿ دوف استخداميا . (2000). عقؿ، فواز- 47

 جامعة النجاحمجمة . لدى معممي المغة اإلنجميزية في المدارس الثانوية في محافظة جنيف

 .658-637، 14، المجمد لألبحاث والعموم اإلنسانية

: ،عماف1، طوسائل اوتصال وتكنولوجيا التعميم(. 1999). عمياف، ربحي؛ والدبس، محمد- 48

 .   دار صفاء لمنشر والتوزيع

األردف في /آراء معممي بعض مدارس وكالة الغوث الدولية (. 2003). العمايرة، محمد- 49

 مجمة العموم. أىمية استخداـ التقنيات التعميمية، والصعوبات التي تواجييـ في استخداميا

. 164-138، (4)4، التربوية والنفسية

 



163  

مدى امتالك المعممين لكفايات إنتاج الوسائل التعميمية (.  2000). العمري، سميماف- 50

رسالة ماجستير غير منشورة، . وتقديرىم ألىميتيا في المدارس الحكومية بسمطنة عمان

 .اليرموؾ، إربد جامعة

 

(. 2004). العموري، فاطمة؛ والزرجالي، أحالـ؛ واليعقوبي، أمؿ؛ والبموشي، خديجة- 51

المعوقات التي تحد من تفعيل مراكز مصادر التعمم بمدارس التعميم األساسي من الحمقة 

 www.almusawi.com.بحث منشور عمى االنترنت، جامعة السمطاف قابوس. األولى

استخدام معممي ومعممات المرحمة الثانوية لمتقنيات التعميمية (.  2005). العنزي، سالـ- 52

. والصعوبات التي يواجيونيا في محافظة حفر الباطن في المممكة العربية السعودية

 .رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف

معيقات استخدام الوسائل التعميمية من وجية نظر معممي (. 2002). عودة، أحمد- 53

رسالة . الرياضيات لممرحمة األساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابمس

 .منشورة، جامعة النجاح، نابمس ماجستير غير

استخداـ وسائؿ االتصاؿ التعميمية بمدارس المرحمة المتوسطة .  (1993).  غزاوي، محمد- 54

. 71-43، 51، القاىرة، العدد، مجمة دراسات تربويةبدولة الكويت

مدى توافر الكفايات التقنية التعميمية لدى معممي الرياضيات في (. 2003). قوقزة، سميماف- 55

رسالة . المرحمة الثانوية في محافظة جرش وممارستيم ليا من وجية نظرىم

. غير منشورة، جامعة آؿ البيت، المفرؽ ماجستير

 

http://www.al-musawi.com/
http://www.al-musawi.com/


164  

واقع استخدام التقنيات التعميمية الحديثة والصعوبات التي (. 2004). الكندي، سالـ- 56

 ، بحث منشور عمى االنترنتتواجييا بمدارس التعميم العام بسمطنة عمان

www.almdares.net/salim/ 
دراسة مسحية في توافر واستخداـ األجيزة التعميمية في المدارس .  (1978).  مجيد،  سعاد- 57

، الكويت، المركز العربي مجمة تكنولوجيا التعميماالبتدائية في محافظة بغداد في العراؽ، 

 .119-101، (1)1لموسائؿ التعميمية، 

، نشرة تربوية،  قمقيمة، معيقات استخدام الوسائل التعميمية(. 2005). مديرية التربية والتعميـ- 58

. فمسطيف

مدى استخدام معممي الدراسات اوجتماعية في المرحمة (. 2004). المومني، محمد- 59

الثانوية لموسائل التعميمية ومعيقات استخداميا من وجية نظرىم في إقميم الشمال في 

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة آؿ البيت، المفرؽ .األردن

واقع استخدام معممي ومعممات المغة اإلنجميزية لموسائل (. 2002). النعماف، أيمف- 60

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد. التعميمية في تربية إربد األولى

دراسة مسحية لواقع الوسائؿ التعميمية في مدارس محافظة . (1989). الييمسات، مجد- 61

،  (1)4، مؤتة لمبحوث والدراسات. الكرؾ االبتدائية واإلعدادية والثانوية الحكومية

151-197. 

الخطة السنوية لإلدارة العامة لمتقنيات (. 1998). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 62

. ، راـ اهللالتربوية

  التعميم الفمسطيني الواقع واإلنجازات(.1999). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 63

 .راـ اهلل. 1994-1998

http://www.almdares.net/salim/


165  

الخطة السنوية لإلدارة العامة   لمتقنيات (. 2001). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 64

. ، راـ اهللالتربوية

الخطة السنوية لإلدارة العامة لمتقنيات (. 2002). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 65

. ، راـ اهللالتربوية

الخطة السنوية لإلدارة العامة لمتقنيات . (أ2003). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 66

. ، راـ اهللالتربوية

نشرة تربوية، . مراكز مصادر التعمم. (ب2003). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 67

. راـ اهلل

الخطة السنوية لإلدارة العامة لمتقنيات . (أ2005). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 66

. ، راـ اهللالتربوية وتكنولوجيا المعمومات

إنجازات اإلدارة العامة لمتقنيات . (ب2005). وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطينية- 67

 . نشرة غير دورية، راـ اهلل.2005-1994التربوية وتكنولوجيا المعمومات 

نتاجيا وتوظيفيا/ اختيار الوسائل التعميمية(. 1999). اليونسكو- 68 - معيد التربية. التعممية وا 

. عماف- ألونروا

، دار قباء لمطباعة 2، ط(بين الفكرة والواقع)تكنولوجيا التعميم (.  2003).  يونس، إبراىيـ- 69

 .والنشر والتوزيع، القاىرة



166  

: المراجع األجنبية

1- Abumalha, H. M. (1998). The Utilization of Instructional Technology in 

the Qatar Public School System, Dissertation Abstract 

International, Vol.57, No.8, pp2831. 

2- Al-Dabbous, J. (2002). An Investigation Into the Effects of Using Video 

as An Advance Organizer in Teaching Writing for College EFL    

Students. The educational Journal, Vol. 15, No. 63, pp 15-29. 

3- Bataineh, R., and Barakat, A. (1998). The Major Obstacles in the 

Utilization of Instructional Media by Teachers of English in 

Jordanian Public and Private Schools. A teachers Perspective, 

Dirasat, Educational Science, Vol. 25, No. 2, pp. 469-483. 

4- Catchings, M. (2000). Models of Professional Development for Teachers 

Influencing Technology. Dissertation Abstract International, 

Vol.61, No.7, pp 315-344. 

5- Clark. R. (1991). Interaction of Media, Cognitions and Learning. 

Washington D.C. Vol. 3, No.11, pp. 26-36. 

6- Comb, k. (2000). Factors Influencing The Implementation of 

Technology in A Magnet High School, Dissertation Abstract 

International, Vol.60, No.2, pp 160-191. 

7- Dawaidi, A. (1993). Selected Factors Influencing Saudi Arabia Student 

Teachers Attitudes Towards Classroom Educational Media. 

Dissertation Abstract International, Vol. 53, No. 11. 

8- Don, E. D. (1992). International Media Utilization, Classroom Learning 

and Teacher Burnout: Mankate-statement. The Journal of the 

College of  Education, Vol.67, No.10, pp11-14. 

9- Dumba- Safuli, D. (1993). Utilization of Instructional Media by 

Lecturers in the Primary Teachers Colleges. A study of Factors 

Related to Adoption and Diffusion of Innovation by the Malawi 



167  

teachers colleges. Dissertation Abstract International, Vol. 53, 

No.8, p. 2773. 

10- Feldner, L. and M. Christensen. (2003). The Role of the School 

Administrators in Supporting Teachers in the Integration of 

Educational Technology into K-12 classrooms. Doctoral 

Dissertation, The University of North Dakota, Dissertation Abstract 

International,Vol.64, No. 3103734. 

11- Fortune, K. (2001). Teachers and Technology: A study of Use and 

Empowerment. Dissertation Abstracts International,Vol.62, No. 

13906,  p1463. 

12- Gudmundsson, R. (1995). Media Education in the City Rekjyavik, 

Iceland. Dissertation Abstract International, Vol.46, No.5, p 1256. 

13- Henry, M. (1993). "Aofile of Atechnology Using Teacher" a paper 

Presents at the Annual Convention of the Eastern Educational 

Research Association, Clear Water, Florida. 

14- Kim, C. (1993). Instructional Technology in Korean Secondary     

Schools: A study of Current Utilization, Needs, Attitudes and 

Problems. Dissertation Abstract International, Vol.53,No.9, p. 

3181. 

15- Kim, J. A. (2004). A teacher Education Course in Integrating 

Educational Technology in L2 Classrooms: Teachers Perspectives. 

Doctoral dissertation, New York University. Dissertation Abstract 

International,Vol.65, No. 3142669. 

16- Lin, S. (1996). Utilization of Educational Media and Technology by 

Educators in Selected Community Colleges in Texas. Dissertation 

Abstract International, Vol. 57, No. 1, p 10-A. 

17- Mahady k. R. (1992). The study of High School Teachers' Utilization 

of Instructional Media in Ach Province, Indonesia. Dissertation 

Abstract International, Vol.52, No.7, p. 2319-A. 



168  

18- Mosly, le'. L. (1999). Factors Related to Usage of Educational 

Technology and Implementation of Missouri Show-m Technology 

Plan Bench Marks in Parkway School District. Dissertation 

Abstract International, Vol. 58, No.11, p. 4111-A. 

19- Okwudishu, C. (1993). Availability and Use of Educational Media in 

Secondary Schools in Ondo State. British Journal of Educational 

Technology, Vol. 24, No. 1, p. 32-42. 

20- Oluyori, F. (1992). An Appraisal of Audio-Visual for Instructional in 

The Public School of Acuava State from 1970- 1980. Dissertation 

Abstract International, Vol. 52, No.2, p. 387. 

21- Rohman, M. H. (1993). Utilization of Educational Media and 

Technology Among Instructors of Teachers' Training Colleges in 

Malisia (Teacher Training Colleges). Dissertation Abstract 

International, Vol.53, No.11, p. 3790 A. 

22- Shorck, S. (1985). Faculty Perceptions of Instructional Development 

and Success Failure of Instructional Development Program: A 

National Study. Vol. 33, No.1, pp. 16-22. 

23- Spots, T. H, Bowman, MA (1993). Increasing Faculty Use if

 International Technology: Barriers and Incentives. Educational

 media international, Vol. 30, No.4, Michigen, USA, pp. 199-204. 

 

 

 

 

 

 

 



169  

 

 

 

 

 

 

 

المالحق 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170  

( 1)ممحؽ 

أداة الدراسة بصورتيا النيائية 

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 
 

ة /المحترم-------- أختي المديرة / أخي المدير 
تحية طيبة وبعد،،، 

  
          يقـو الباحث بدراسة تيدؼ إلى كشؼ واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية 

ومعيقات استخداميا مف وجية نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات 
الضفة الغربية في فمسطيف، وذلؾ استكمااَل لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير 

.   في اإلدارة التربوية في جامعة القدس
      وألىمية ىذا الموضوع يرجو الباحث التكـر باإلجابة عف جميع فقرات ىذه 

االستبانة، ونؤكد لكـ بأف جميع المعمومات التي ستعطونيا ستحاط بالسرية التامة ولف 
. تستخدـ إال ألغراض البحث العممي

  
شاكرَا لكم اىتمامكم ومقدرا جيودكم الطيبة إلبدائكم حسن التعاون في دعم المسيرة 

. العممية
 

 
محمود نمر عوده : الباحث
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: معمومات عامة:- أوو
 

. في المربع المناسب (X)يرجى التكرم بوضع إشارة 
 
: بيانات تتعمق بالمدرسة والمديرية- أ
 
. أساسية                        ثانوية:              مستوى المدرسة-  1
 
:     ------------------------ المديرية- 2
 
: ة المدرسة/بيانات تتعمق بمدير- ب
 
 .ذكر          أنثى:                  الجنس- 1
 

                                             
: سنوات الخبرة اإلدارية- 2
 

.  سنوات10 سنوات                 أكثر من 10-5 سنوات      من 5 أقل من 
 
: المؤىل العممي- 3
 

. دبموم                       بكالوريوس فقط                أعمى من بكالوريوس
 
:   ------------------------. التخصص- 4
 
 
 
 
 



172  

. مدى توافر األجيزة التعميمية في المدرسة ودرجة رضا المدير عن استخداميا: ثانيا
      تضـ القائمة اآلتية عددا مف األجيزة التعميمية، يرجى بياف الرأي حوؿ كؿ منيا وذلؾ بوضع 

في المربعات المناسبة التي تدؿ عمى توافرىا، وصالحيتيا لالستخداـ، ومدى رضا  (X)إشارة 
. المدير عف استخداميا في المدرسة

 

 الجياز

 متوافر
غير 
 متوافر

 ة عف االستخداـ/درجة رضى المدير

صالح 
 لالستخداـ

غير صالح 
 لالستخداـ

كبيرة 
 جدا

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جدا

1.  
 OHP))جياز العرض العموي 

Over Head Projector 
    

 
   

     (الساليدات)جياز عرض الشرائح   .2
 

   

3.  
جياز عرض الصور المعتمة 

 (أوبيؾ)
    

 
   

4.  
جياز التسجيؿ الصوتي 

 (المسجؿ)
    

 
   

 جياز التمفزيوف  .5
 

 
   

 
   

 جياز الفيديو   .6
 

   
 

   

  (كمبيوتر)جياز حاسوب  .7
 

   
 

   

 طابعة حاسوب   .8
 

   

 

   

جياز عرض المعمومات   .9
     LCDبالحاسوب 

 
   

         (سكانر)الماسح الضوئي   .10

         تصوير ةماكف  .11

    كاميرا تصوير   .12
 

   

13.  DVD     
 

   

     شاشة عرض  .14
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مدى توافر المواد التعميمية في المدرسة ودرجة رضا المدير عن استخداميا : ثالثا
      تضـ القائمة اآلتية عددا مف المواد التعميمية، يرجى بياف الرأي حوؿ كؿ منيا وذلؾ بوضع 

في المربعات المناسبة التي تدؿ عمى توافرىا، وصالحيتيا لالستخداـ، ومدى رضا  (X)إشارة 
. المدير عف استخداميا في المدرسة

 
المادة التعميمية 

 

 متوافرة
غير 
 متوافرة

 ة عف االستخداـ/درجة رضى المدير

صالحة 
 لالستخداـ

غير صالحة 
  لالستخداـ

كبيرة 
 جدا

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جدا

         (ساليدات)الشرائح  .1

    الشفافيات   .2
 

    

         أشرطة الفيديو التعميمية  .3

    أشرطة تسجيؿ كاسيت  .4
 

    

    برامج تعميمية محوسبة  .5
 

    

   لوحات تعميمية   .6
 

    

 المجسمات والنماذج   .7
 

  
 

    

 الخرائط التوضيحية   .8
 

  
 

    

 االنترنت   .9
 

  
 

    

   لوحة الجيوب   .10
 

    

        لوحة مغناطيسية   .11

   لوحة كيربائية   .12
 

    

   لوحة وبرية   .13
 

    

   الكرات األرضية واألطالس  .14
   الجغرافية 
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معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية : رابعا 
في الخانة المناسبة أماـ كؿ مف معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية كما  (X) يرجى وضع إشارة
. تراىا في معممتؾ
معيقات تتعمق بالمعمم : المجال األول

 المعيقات
 درجة المعيق

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

1.  
شعور المعمم بعدم الحاجة وستخدام الوسائل 

 .التعميمية

 
 

    

2.  
قمة معرفة المعمم بالمواد واألجيزة التعميمية 

 .المتوافرة في المدرسة
     

3.  
قمة الوعي بأىمية الوسائل التعميمية 

 .باعتبارىا معينات أساسية في عممية التعميم
     

4.  

اعتقاد بعض المعممين بأن استخداميم 
لموسائل التعميمية في الصف يؤدي إلى 

 .تشتت انتباه الطالب

     

األعباء الكثيرة التي يكمف بيا المعمم تحول   .5
. دون إعداد الوسائل التعميمية

     

 . تكميف المعمم بإعداد الوسيمة التعميمية  .6
 

    

عدم امتالك المعمم ميارات التعامل مع   .7
     . الوسائل التعميمية

8.  
ضعف قدرة المعمم عمى التخطيط إلعداد 

الوسائل التعميمية بشكل مناسب 
     

9.  
اعتقاد بعض المعممين بضرورة استخدام 
الوسيمة التعميمية عند حضور المشرف 

. فقط
     

 

 
 
 
 

معيقات تتعمؽ بالطمبة : المجاؿ الثاني
 درجة المعيق المعيقات
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 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

1.  
غياب وعي الطمبة بأىمية الوسائل 

 .التعميمية

 
 

    

2.  
خوف الطمبة من العقاب عند استخداميم 

 .لموسائل التعميمية
     

3.  
نظرة الطالب لموسيمة التعميمية عمى أنيا 

. وسيمة لمتسمية
     

عدم مناسبة الوسائل التعميمية لمستويات   .4
     . الطمبة

قمة حفز الطالب عمى عمل الوسائل   .5
. التعميمية يعيق من استخدامو ليا

     

6.  
ممل الطمبة من بقاء الوسائل المعروضة في 
الصف بشكل مستمر يقمل من استخداميم 

. ليا
     

7.  
ميل الطمبة إلحداث فوضى أثناء استخدام 

. الوسائل التعميمية
     

ضعف دافعية الطمبة نحو التعمم يحول دون   .8
     . تفاعميم أثناء عرض الوسائل التعميمية

قمة معرفة الطمبة بميارات تشغيل األجيزة   .9
 .التعميمية

     

تكميف الطمبة المبدعين فقط بإعداد الوسائل   .10
التعميمية 
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معيقات إدارية : المجال الثالث

 المعيقات
 درجة المعيق

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

1.  
قمة تشجيع اإلدارة المدرسية لممعممين عمى 

 . الوسائل التعميميةماستخدا
     

2.  
خوف مدير المدرسة من تمف الوسائل 

 .التعميمية إذا ما تم استخداميا
     

3.  
عدم اقتناع اإلدارة المدرسية بجدوى استخدام 

 .الوسائل التعميمية في التعميم
     

4.  
تقصير اإلدارة المدرسية في تشجيع الطمبة 
 .عمى اإلسيام في استخدام الوسائل التعميمية

     

5.  
قمة تعاون مركز مصادر التعمم في إعارة 

     . األجيزة الالزمة لممعممين

6.  
تضارب حصص معممي المادة الواحدة 
     .. سيحول دون استخدام الوسائل التعميمية

7.  
الروتين الذي يحول دون الحصول عمى 
     . الوسائل التعميمية في الوقت المناسب

8.  
قمة فرص التدريب عمى كيفية استخدام 

. الوسائل التعميمية
 

     

9.  
عدم وجود سجل خاص بالوسائل التعميمية 

     . في المدرسة

10.  
قمة تركيز المشرف التربوي في الحصة 

     . الصفية عمى الوسائل التعميمية

11.  
غياب الدور اإلشرافي الفاعل لقسم التقنيات 

     . التربوية

12.  
اىتمام مديري المدارس بالجوانب اإلدارية 
عمى حساب الجوانب التعميمية األخرى بما 

. فييا الوسائل التعميمية
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معيقات تتعمق بالتسييالت المادية والفنية : المجال الرابع

 المعيقات
 درجة المعيق

 قميمة جداً  قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

 . اكتظاظ الصف الدراسي بالطمبة  .1
 

 
    

2.  
عدم تجييز الغرف الصفية بالشاشات 

 والتمديدات الكيربائية الالزمة 
     

3.  

نقص الخدمات الفنية لقسم الوسائل التعميمية 
في مجال تييئة التقنيات التعميمية الحديثة 

 .وتشغيميا

     

4.  
قمة توافر شروط حفظ وتخزين الوسائل 
 .التعميمية يقمل من فاعمية استخداميا

 
 

    

5.  
صعوبة نقل الوسيمة إلى غرفة الصف بسبب 

تباعد الصفوف عن )طبيعة مبنى المدرسة 
. (بعضيا مثالً 

     

قمة توافر موازنة في المدرسة لشراء الوسائل   .6
. التعميمية الالزمة

     

افتقار الوسائل التعميمية المتوافرة لمدليل الذي   .7
     . يوضح كيفية استخداميا

8.  
عدم وجود برنامج تدريبي واضح عمى 

     . استخدام الوسائل التعميمية

9.  
عدم وجود فني متخصص في مجال إنتاج 

وصيانة المواد واألجيزة التعميمية في 
. المدرسة

     

عدم متابعة السجالت الخاصة باستخدام   .10
. الوسائل التعميمية من قبل المختصين

     

11.  
عدم وضوح األنظمة والتعميمات التي تحدد 

الجية المسئولة عن متابعة استخدام الوسائل 
التعميمية 
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( 2)ممحؽ 

قائمة بأسماء المحكمين 
لقد عرضت االستبانة عمى مجموعة مف أساتذة الجامعات أصحاب الخبرة واالختصاص في التربية 

:  وأساليب التدريس والتخصصات األخرى وىـ
األستاذ الدكتور أحمد فييـ جبر  جامعة القدس - 1
الدكتور غساف سرحاف   جامعة القدس - 2
الدكتور إبراىيـ عرماف   جامعة القدس - 3
الدكتور عفيؼ زيداف   جامعة القدس - 4
الدكتور محسف عدس   جامعة القدس - 5
الدكتور محمد العممة   جامعة القدس - 6
الدكتور محمود الجعفري   جامعة القدس - 7
الدكتور سامي عدواف   جامعة بيت لحـ - 8
الدكتورة ىالو اليمني    جامعة بيت لحـ - 9
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( 3)ممحق 

اوستبانة بصورتيا األولية 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
استبانة لمتحكيم 

 
. المحترم.............. ……....األستاذ/الدكتور

تحية طيبة وبعد،  
 

واقع توظيف الوسائل التعميمية ومعيقات استخداميا من "        يقـو الباحث بإجراء دراسة حوؿ 
، "وجية نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية في فمسطين 

.  متطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية في جامعة القدسفضـ
 

أرجو التمطؼ بقراءة عبارات ىذه االستبانة، لبياف مدى شموليتيا لواقع توظيؼ الوسائؿ 
التعميمية ومعيقات استخداميا، ومدى ارتباط كؿ عبارة بالبعد الذي أدرجت تحتو، كما أرجو 

 .التمطؼ بإضافة أو حذؼ ما ترونو مناسبا، ويخدـ أىداؼ ىذه الدراسة

 
شاكرا لكم حسن تعاونكم 

 
الباحث                                               

                                                محمود نمر عودة 
 ة                                                قسم التربي

جامعة القدس  /                                                   الدراسات العميا 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 
 

ة /المحترم-------- أختي المديرة / أخي المدير 
تحية طيبة وبعد،،، 

  
يقـو الباحث ،           انطالقًا مف أىمية الوسائؿ التعميمية في عممية التعميـ والتعمـ

بدراسة لكشؼ واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا في المدارس 
وذلؾ استكمااَل لمتطمبات ، الحكومية في محافظات الضفة الغربية في فمسطيف

الحصوؿ عمى درجة الماجستير في اإلدارة التربوية، وليذا الغرض تـ تطوير استبانة 
تيدؼ إلى التعرؼ إلى واقع توظيؼ الوسائؿ التعميمية ومعيقات استخداميا مف وجية 

.   نظر مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات الضفة الغربية في فمسطيف
      وألىمية ىذا الموضوع أرجو التكـر باإلجابة عف جميع فقرات ىذه االستبانة، 

ونؤكد لكـ بأف جميع المعمومات التي ستعطونيا ستحاط بالسرية التامة ولف تستخدـ إال 
.  ألغراض البحث العممي

 
شاكرَا لكم اىتمامكم ومقدرا جيودكم الطيبة إلبدائكم حسن التعاون في دعم المسيرة 

. العممية
 

 
محمود نمر عوده : الباحث

 
 
 

 
 

: المعمومات الديموغرافية:- أوو
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. في المربع المناسب (X)يرجى التكرم بوضع إشارة 
 
: بيانات تتعمق بالمدرسة والمديرية- أ
 
. (اذكرىا من فضمك):     ------------------------المديرية- 1
 
. أساسية                        ثانوية:         مستوى المدرسة- 2
 
 
: ة المدرسة/بيانات تتعمق بمدير- ب
 
 .ذكر          أنثى:                  الجنس- 1
 
: سنوات الخبرة اإلدارية- 2
 

.  سنوات10 سنوات                 أكثر من 10-5 سنوات      من 5    اقل من 
 
: المؤىل العممي- 3
 

.   دبموم                       بكالوريوس فقط                أعمى من بكالوريوس
 
. (اذكره):   ------------------------التخصص- 4
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... مدى توافر األجيزة التعميمية في المدرسة ودرجة استخداميا: ثانيا 
 

      تضـ القائمة اآلتية عددا مف األجيزة التعميمية يرجى بياف الرأى حوؿ كؿ منيا وبوضع إشارة 
(X) في المربعات المناسبة التي تدؿ عمى مدى توافرىا ومدى استخداميا في معممتؾ .
 

 الجياز

 متوافر
غير 
 متوافر

 درجة رضا المدير عف االستخداـ

صالح 
 لالستخداـ

غير صالح 
 لالستخداـ

كبيرة 
 جدا

 قميمة متوسطة كبيرة
قميمة 
 جدا

1 - 
جياز العرض العموي 

OHP 
    

 
   

2- 
جياز عرض الشرائح 

 (الساليدات)
    

 
   

3- 
جياز عرض الصور 

 (أوبيؾ)المعتمة 
    

 
   

4- 
جياز التسجيؿ الصوتي 

 (المسجؿ)
    

 
   

 جياز التمفزيوف -5
 

 
   

 
   

 جياز الفيديو - 6
 

   
 

   

 جياز حاسوب - 7
 

   
 

   

 طابعة كمبيوتر - 8
 

   
 

   

جياز عرض المعمومات - 9
     LCDبالحاسوب 

 
   

         (سكانر)الماسح الضوئي  10

        ماكنة تصوير  11

    كاميرا تصوير  12
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 مدى توافر المواد التعميمية في المدرسة ودرجة استخداميا: ثالثا 

      تضـ القائمة اآلتية عددا مف المواد التعميمية يرجى بياف الرأي حوؿ كؿ منيا وبوضع إشارة 
(X) في المربعات المناسبة التي تدؿ عمى مدى توافرىا ومدى استخدميا في معممتؾ .

 
 

المادة التعميمية 
 

 متوافرة

غير 
 متوافرة

 درجة رضا المدير عف االستخداـ

صالحة 
 

 لالستخداـ

غير 
صالحة 
 لالستخداـ

 قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا
قميمة 
 جدا

         الشرائح -1

    الشفافيات  -2
 

    

         أشرطة الفيديو -3

    أشرطة تسجيؿ كاسيت -4
 

    

    برامج حاسوب تعميمية -5
 

    

   لوحات تعميمية - 6
 

    

 المجسمات والنماذج - 7
 

  
 

    

 الخرائط - 8
 

  
 

    

 االنترنت - 9
 

  
 

    

   السبورة الطباشيرية  10
 

    

   لوحة الجيوب  11
 

    

        لوحة مغناطيسية  12

   لوحة كيربائية  13
 

    

   لوحة وبرية  14
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   الكرات األرضية واألطالس  15
 

    

معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية : رابعا 
في العامود المناسب أماـ كؿ مف معيقات استخداـ الوسائؿ التعميمية كما (X) يرجى وضع إشارة
. ترىا في معممتؾ
معيقات متعمقة بالمعمـ : المجاؿ األوؿ

 المعيقات

معيؽ 
بدرجة 
 كبيرة جدا

معيؽ 
بدرجة 
 كبيرة

معيؽ 
بدرجة 
 متوسطة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة جداً 

 .عدـ الشعور بالحاجة الستخداـ الوسائؿ التعميمية -1
 

 
    

2- 
عدـ معرفة المعمـ بالمواد واألجيزة التعميمية المتوافرة في 

 .المدرسة
     

 .ضعؼ القدرة عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية -3
 

 
    

4- 
عدـ الوعي بأىمية الوسائؿ التعميمية باعتبارىا معينات 

 .أساسية في عممية التعميـ
     

5- 
اعتقاد بعض المعمميف بأف استخداميـ لموسائؿ التعميمية 

 .في الصؼ يؤدي إلى تشتت انتباه الطالب
     

األعباء الكثيرة التي يكمؼ بيا المعمـ بحيث ال يتوافر - 6
     . الوقت إلعداد الوسائؿ الضرورية

 . تكميؼ المعمـ بتوفير الوسيمة- 7
 

    

     . عدـ امتالؾ المعمـ لميارات التعامؿ مع الوسائؿ التعميمية- 8

ضعؼ القدرة عمى التخطيط إلعداد الوسائؿ التعميمية - 9
     بشكؿ مناسب 

اعتقاد بعض المعمميف بضرورة استخداـ الوسيمة التعميمية   .10
     . عند حضور المشرؼ فقط

 

معيقات متعمقة بالطالب : المجاؿ الثاني

 المعيقات
معيؽ بدرجة 
 كبيرة جدا

معيؽ 
بدرجة 
 كبيرة

معيؽ 
بدرجة 
 متوسطة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      .قمة اىتماـ الطالب بالمحافظة عمى الوسائؿ التعميمية -1

      .عدـ وعي الطمبة بأىمية الوسائؿ التعميمية -2
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 . اكتظاظ الطمبة في الصؼ الدراسي -3
 

 
    

      .قمة معرفة الطمبة بميارات تشغيؿ األجيزة التعميمية -4

نظرة الطالب لموسيمة التعميمية عمى أنيا وسائؿ لمتسمية - 5
     . والترفيو

اختالؼ مستويات الطمبة وقدراتيـ في استخداـ الوسائؿ - 6
     . التعميمية

عدـ إثابة الطالب عمى عمؿ الوسائؿ التعميمية يعيؽ مف - 7
     . استخدامو ليا

ممؿ الطالب مف بقاء الوسائؿ المعروضة في الصؼ - 8
     . بشكؿ مستمر يقمؿ مف استخداميـ ليا

ميؿ الطالب إلحداث فوضى أثناء استخداـ الوسائؿ - 9
     . التعميمية

ضعؼ دافعية الطالب نحو التعمـ يحوؿ دوف تفاعمو أثناء  10
     . عرض الوسائؿ التعميمية

 
معيقات إدارية : المجاؿ الثالث 

 المعيقات
معيؽ بدرجة 
 كبيرة جدا

معيؽ 
بدرجة 
 كبيرة

معيؽ 
بدرجة 
 متوسطة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة جداً 

1- 
تركيز مديري المدارس عمى الجوانب اإلدارية عمى حساب 

 .الجوانب األخرى بما فييا الوسائؿ التعميمية
     

2- 
 ـتقصير اإلدارة المدرسية في تشجيع المعمميف عمى استخدا

 .الوسائؿ التعميمية
     

3- 
خوؼ مدير المدرسة مف تمؼ أو ضياع الوسائؿ التعميمية إذا 

 .ما تـ استخداميا
     

4- 

ضعؼ إيماف اإلدارة المدرسية بجدوى استخداـ الوسائؿ 
التعميمية في التعميـ العتقادىـ بأنيا مضيعة لموقت 

 .المخصص لمحصة الصفية

     

5- 
تقصير اإلدارة المدرسية في تشجيع الطالب عمى المساىمة 

 .في استخداـ الوسائؿ التعميمية
     

قمة تعاوف مركز مصادر التعمـ في إعارة األجيزة الالزمة - 6
     . لممعمميف

تضارب حصص معممي المادة الواحدة سيحوؿ دوف استخداـ - 7
     .. الوسائؿ التعميمية

     الروتيف الذي يحوؿ دوف الحصوؿ عمى الوسائؿ التعميمية في - 8
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. الوقت المناسب
     . قمة توفير خدمات كافية لصيانة األجيزة المعطمة- 9

. قمة فرص التدريب عمى استخداـ الوسائؿ التعميمية- 10
      

 
معيقات متعمقة بالتسييالت المادية والفنية : المجاؿ الرابع

 

 المعيقات

معيؽ 
بدرجة 
 كبيرة جدا

معيؽ 
بدرجة 
 كبيرة

معيؽ 
بدرجة 
 متوسطة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة

معيؽ 
بدرجة 
 قميمة جداً 

      .عدـ توافر قاعة خاصة لموسائؿ التعميمية يحد مف استخداميا -1

2- 
عدـ تجييز الغرؼ الصفية بالشاشات والتمديدات الكيربائية 

 .الالزمة
     

3- 
نقص الخدمات الفنية لقسـ الوسائؿ التعميمية في مجاؿ تييئة 

 .التقنيات التعميمية الحديثة وتشغيميا
     

4- 
قمة توفر شروط الحفظ والتخزيف لموسائؿ التعميمية يقمؿ مف 

 .فاعمية استخداميا

 
 

    

تعذر نقؿ الوسيمة إلى غرفة الصؼ بسبب طبيعة مبنى المدرسة - 5
. (تباعد الصفوؼ عف بعضيا مثالً )

     

     . قمة توفير موازنة في المدرسة لشراء الوسائؿ التعميمية- 6

افتقار الوسائؿ التعميمية المتوافرة لمدليؿ الذي يوضح كيفية - 7
     . استخداميا

قمة متابعة أعماؿ الصيانة التي تتطمبيا األجيزة والوسائؿ في - 8
     . المدرسة

عدـ وجود برنامج تدريبي واضح عمى استخداـ الوسائؿ - 9
     . التعميمية

10
 -

عدـ وجود فني متخصص في مجاؿ إنتاج وصيانة المواد 
. واألجيزة التعميمية في المدرسة

     

11
 -

عدـ متابعة السجالت الخاصة باستخداـ الوسائؿ التعميمية مف 
. قبؿ المختصيف

     

12
 -

قمة تركيز المشرؼ التربوي في الحصة الصفية عمى الوسائؿ 
. التعميمية
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( 4)ممحق 
كتاب الدراسات العميا إلى وزارة التربية والتعميم العالي 
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( 5)ممحق 
كتاب وزارة التربية والتعميم العالي إلى مديريات التربية والتعميم 
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( 6)ممحق 
كتاب مكاتب التربية والتعميم إلى المدارس 
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