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 شكر وعرفان
حمدك ربي وأشكرك عمى أن يّسرت لي إتمام ىذا البحث الميم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيو، أ

 عمى الوجو الذي أرجو أن ترضى بو عني.

شعيبات، الذي لو  عوض ثم أتوجو بالشكر إلى أستاذي ومشرفي الفاضل األستاذ الدكتور: محمد

ن عمى البحث منذ كان الموضوع عنوانًا وفكرة إلى أن صار رسالًة وبحثًا م -بعد اهلل تعالى -الفضل

 خالل مراجعتو وتوجيياتو البناءة  المتواصمة. 

لما قدماه من  الدكتور أحمد فتيحة،و  ،ة بعاد الخالص، الدكتور عضوي لجنة المناقشة لىإباإلضافة 

 تغذية راجعة وتعديالت دقيقة من شأنيا أن تجعل تفاصيل دراستي أقرب الى الكمال.

مالحظتيم وتوجيياتيم وارشادىم لمكيفية الصائبة ولحضرات المحكمين األفاضل الذين لم يبخموا عمي ب

 التي ساىمت في إخراج أداة الدراسة بما يتفق وتحقيق أىدافيا. 

كذلك مديري ومديرات ومعممي ومعممات المدارس في محافظة القدس التابعة لمجيات المشرفة 

 .)الوكالة، الخاصة، الحكومة(.  لتعاونيم في تعبئة أداة الدراسة )االستبانة(

 انتياًء بجميع أفراد عائمتي عمى مساندتيم وتشجيعيم الذي أوجد الحافز، أداميم اهلل سندًا وذخرًا.

 ليؤالء جميعًا، الشكر والتقدير واالمتنان ليبقى عمى مدى الزمان

 

 عزة جمال محمد عبد ربو



 ج
 

 الممخص
 ئل الّتعميمّية في مدارسىدفت ىذه الّدراسة الّتعرُّف إلى دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسا

مين، وقد استخدمت الباحثة  المنيج الوصفي الّتحميمي. ولإلجابة محافظة القدس من وجية نظر المعم
( فقرة، وتم التّأكيد من صدقيا 42عن أسئمتيا استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتكونت من )

ع الّدراسة من معممي مدارس محافظة القدس ) وثباتيا بالّطرق اإلحصائية المناسبة، وَتكو ن مجتم
( معممًا ومعممة. وقد وزعت االستبانة عمى عّينة 2625الوكالة، الخاصة، الحكومة( والبالغ عددىم )

 % من المعّممين التّابعين لكل جية مشرفة،) الوكالة ، الخاصة ، الحكومة(.10بمغت  طبقية عشوائية

جة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل الّتعميمّية في وكان من أبرز نتائج الّدراسة أن در 
محافظة القدس من وجية نظر المعممين ُتطبق بدرجٍة عالية، وأن درجة المعوقات التي تحّد من 
استخدام الوسائل الّتعميمّية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين جاءت بدرجٍة متوسطة، 

د فروق ذات داللة إحصائّية تعزى لمتغّير الجنس، الّتخصص، المرحمة كما أشارت إلى عدم وجو 
 لصالح أدنى من بكالوريوس الّتعميمّية، ووجود فروق ذات داللة إحصائّية تعزى لمتغّير المؤىل العممي

 . لصالح المدارس الحكومية والجية المشرفة

انيات مادية وبشرية تسيم في بناء وقد أوصت الباحثة بالعمل عمى توجيو ما يوجد في المدرسة من امك
عداد الوسائل الّتعميمّية، كذلك اإلشراف والمتّابعة من قبل مديري المدارس في متابعة المعممين في  وا 

 إعداد الوسائل الّتعميمّية في مختمف الّتخصصات.
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Abstract 
This study aims to identify the role of school principals in promoting the use of teaching 

aids at Jerusalem district schools according to teachers’ point of view. The study used the 

descriptive analytical method. To answer the questions, the researcher used a questionnaire 

as a data collection tool. It consisted of (42) paragraphs, and its validity and stability were 

confirmed by the appropriate statistical methods. The study population consisted of (2625) 

teachers, all from Jerusalem district. The questionnaire was distributed to a random 

stratified sample of 10% of those teachers; (UNRWA, private and public schools). 

 

According to the point of view of teachers; study results proved that the role of school 

principals in promoting the employment of teaching aids in Jerusalem district was high, 

while the  obstacles that limit the use of teaching aids in Jerusalem schools  was medium. 

There are no statistically significant differences due to variables of gender, specialization 

or educational level, while there were statistically significant differences due to variables 

of academic qualification and school supervision. 

 

In light of the results, the researcher had some recommendations.  
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 الفصل األول
______________________________________________________________________

 مشكمة الّدراسة وأىمّيتيا

 المقدمة  1.1
يواجو التعميم في العالم بشكل عام، وفي مجتمعنا الفمسطيني بشكل خاص، تحديات متزايدة ومتسارعة 

ميادين؛ وعمى وجو الخصوص الميدان العممي والتكنولوجي، وقد أدى التطور في ىذين في شّتى ال
المجالين إلى تطّور أساليب العمم والتعميم، وتجّدد طرائق التدريس وتنوعيا. حيث أصبح استخدام 
الوسيمة التعميمية ضرورة ممحة في الحصة الّصفية وفي جميع المواد الدراسية مثل الرياضيات والمغة 
العربية والعموم العامة والمغة اإلنجميزية وغيرىا من المواد التي يتعمميا الطمبة. و ُيعتبر توظيف 
الوسائل في العممية التعميمية أمرًا ميمًا، حيث يعمل ىذا التوظيف عمى تحسين مستوى العممية 

 دة فاعميتو.التعميمية، واالرتقاء بيا لتحقيق األىداف المنشودة، وتحسين نوعية التعميم وزيا

النظرة الحالية لموسائل التعميمية قد أخذت في الت غُير، فمم َيُعد ُيْنظر إلييا عمى أنيا مواد إضافية يمكن 
استخداميا أو االستغناء عنيا، بل أصبحت النظرة الحديثة إلييا نظرة شمولية لعممية تطوير وتعميم 

في عممية التعمم والتعميم مما أدى إلى جعل  التعمم. وتعتبر ىذه النظرة عنصرًا ىامًا ال غنى عنو
الوسائل التعميمية تدخل كجزء من تقنيات الّتعميم ألنيا تتضمن التخطيط والتقييم لمعممية وتنفيذىا كنظام 

 .(2008، )نبيان شامل

ن وبالرغم من أن أىمية وممّيزات استخدام الوسائل التعميمية قد ُعرفت منذ مدة طويمة، إال أن قبوليا كا
بطيئًا. تشير النتائج حديثًا إلى وجود قبول قوي ومشجع الستخدام وسائل تعميمية جيدة التصميم 
واإلنتاج، واستخدمت ىذه الوسائل في البرامج التعميمية في مختمف المستويات الدراسية وأيضًا في 

  (.2007)أحمد،  البرامج التدريبية

ت اليامة في العممية التعميمية، فنّنو ينبغي أن تحظى وبما أّن الوسائل التعميمية تشكل إحدى المدخال
دائمًا بالدراسة والتحديث واالبتكار والتطوير التربوي لمواجية ىذا التغير االجتماعي والثقافي داخل 
المجتمع. فيي تمثل عنصرًا حيويًا في استراتيجيات التدريس، بفضل ما تؤديو من وظائف أساسية في 
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العتبارات سيكولوجية، وعقمية تستند عمييا عمميات االتصال بين أطراف اإلرسال تسييل عممية التعمم، 
وأطراف االستقبال في إطار المواقف التعميمية، ليذا كانت الوسائل التعميمية جزءًا أساسيًا في مكونات 

ممة لمتعمم المنياج المدرسي، ذلك ألن استخداميا ُيعتبر عممية منظمة لتصميم وتنفيذ وتقويم العممية الكا
والتعميم ِوفقًا ألىداف خاصة محّددة، وبتوظيف مجموعة من المصادر البشرية وغير البشرية بغية 

 .(2002، )عودة الوصول إلى تعميم فعال

ومن جانب آخر، فالوسائل التعميمية ليست بدياًل عن المعمم وليست غاية؛ بل ىي عبارة عن أدوات 
اليدف التعميمي. وقد أكد كثير من التربويين عمى أن الوسائل يتوصل المعمم من خالليا إلى تحقيق 

تساعد عمى تحسين عممية التعميم والتعمم في جميع المراحل، وقد اعتبر بعض التربويين أن المعمم 
الفعال والكتاب الجيد والوسيمة التعميمية الجيدة من أىم عناصر العممية التعميمية الجيدة وتكمن أىميتيا 

 (.2000 )عقل، عمى المعمم والمتعمم والمنياج  المدرسيفي تأثيرىا 

أصبحت مسؤولية المعمم في عصرنا الحالي رسم مخطط لمدرس تعمل فيو طرق التدريس والوسائل 
التعميمية لتحقيق أىداف محّددة. ويجب األخذ بعين االعتبار العناصر التي ُتؤثر في تخطيط الدروس، 

جميع التالميذ وغيرىا من العناصر. فالمدرس الماىر ىو الذي مثل إعداد حجرة الدراسة، طريقة ت
يستطيع أن يشرح مادتو جيدًا ويحقق لطمبتو الفيم السميم، من ىنا يتبّين أىمية االتصال الفّعال وعالقتو 
وارتباطو بالتعميم الجيد الذي يتطمب معرفة المدرس ألىداف التعمم ومعرفة كل ما يريد توصيمو إلى 

ن حقائق ومفاىيم وقوانين أو تصميمات أو ميارات وغير ذلك من خبرات التعمم المتنوعة . المتعممين م
أن الوسائل التعميمية ليست أدوات تحقق المعجزات أو يستطيع التمميذ من خالليا  المعمم الماىريدرك 

تبر في حد أن يتغمب عمى جميع مشكالت التعميم. ولكن ىذه الوسائل ما ىي اال مكممة لمتعميم وال ُتع
ذاتيا مواقف تعميمية تامة. وىي ليست خبرات، ولكن وسائل لمحصول عمى بعض أنواع الخبرات. 
كذلك يتوجب عمى المعمم استخدام الوسيمة التعميمية إلى جانب الّشرح المفظي؛ فالّتدريس الجيد ىو 

ألسئمة والمناقشة بما المواقف التعميمية با لىإاالّتصال الجّيد، وىذا يتطمب أن يستجيب المتعممون 
 (.2003، )أحمد شاىدوه أو سمعوه وربط ذلك كمو بخبراتيم السابقة

( 1997ومن الواضح بأن المعمم في عصرنا الحالي قد اختمف عما كان عميو، فكما أشار المشيقح )
يات فالتطور العممي أضاف أعباًء جديدة وكثيرة عمى معمم اليوم، الذي أصبح عميو أن يتعامل مع التقن
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الحديثة لمعمم ويوظفيا لخدمة األىداف التربوية؛ فالوسائل التعميمية تعد أدوات لمتعمم والتعميم، 
 واستخداميا أصبح ضرورة تربوية في عصرنا الحديث.

(، والتي تتوفر فيو الكفاءة والقدرة 2001وىنا يبرز دور المعمم اليام في ىذه العممّية، كما يرى الحيمة )
بنجاح، وأعتقد أن قدرة المعمم عمى توظيف الوسائل التعميمية واتجاىاتو نحوىا لو  عمى أداء رسالتو

أكبر األثر في صنع نتائج إيجابية في الّتدريس، يمكن لموسائل التعميمية أن تؤدي إلى استثارة اىتمام 
شباع حاجتو لمتعمم.  الطالب وا 

تعميم، التي أخذت من أسموب الّنظم طريقة إن الوسائل التعميمّية ُتشكل حمقة في مفيوم تطور تقنيات ال
عمل يبدأ بتحديد أىداف الدرس وينتيي بالتقويم. فمرت الوسائل التعميمية بمراحل مختمفة، ولكل مرحمة 
تسميتيا التي تناسب تمك المرحمة، إلى أن أصبح مفيوم الوسائل التعميمية مرتبط بطريقة الّنظم؛ وىي 

ييا تكنولوجيا التعميم التي تعرف بأنيا : إعداد المواد التعميمية ما يسمى بمنحى الّنظم، وأطمق عم
والبرامج، وتطبيق مبادئ التعميم، وفيو يتم تشكيل السموك عمى نحو مباشر قصدي، وىذا ما يحققو 
مفيوم تقنيات التعميم الحديثة، ومعنى ذلك أن تكنولوجيا التعميم ال تعني مجرد استعمال اآلالت 

فقط، بل أشمل من ذلك بحيث تأخذ بعين االعتبار جميع اإلمكانات البشرية، والمواد  واألجيزة الحديثة
 (.2017التعميمية ومستوى الدارسين، وحاجاتيم واألىداف التربوية )التميمي،

( أن الوسائل التعميمية عبارة عن أسموب أو مادة او أداة أو جياز يستخدميا 2000وقد ذكر الحسن )
و لفيم الدرس بأسرع وقت وأقل جيد، كما وأنيا ُتعدل في اتجاىات الطالب وتغّير المعمم لموصول بطمبت

في سموكو بصورة أكثر موضوعّية، والوسائل التعميمّية ىي مثيرات تعميمية متعددة الخواص، تخاطب 
الحواس المختمفة. ولكون اإلنسان يعتمد بشكل كبير عمى حاستي السمع والبصر فيما يتعمم، فنن ىاتين 

( فنن لموسائل التعميمية 2006لحاستين تعدان أساس عممية التعمم والتعميم. كما أضاف اليويدي )ا
عالقة وثيقة مع كل عنصر من عناصر المناىج؛ وىي : أىداف المناىج ، ومحتوى المناىج، وأساليب 

 التدريس، وتقويم المنياج .

وية، في ىذا العصر الذي شيد نموًا ىائاًل وتكتسب الوسائل التعميمية أىمية متزايدة في العممية الترب
لممعارف والحقائق العممية كّمًا ونوعًا، وذلك من خالل التطور السريع لمتكنولوجيا بشكل عام والتقنيات 
التربوية بشكل خاص. وقد صاغ االنسان بذكائو ىذه الحقائق عمى شكل رموز وصيغ وقوانين مختزلة 
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دراك مدلوالتيا. إال إذا تم تبسيط ىذه الحقائق والمعارف، يصعب عمى المتعمم فيميا واستيعابي ا وا 
وعرضيا بواسطة وسائل وتقنيات، تمكن المعمم من نقل ىذه المعارف لممتعممين؛ في الوقت الذي 
 عجزت فيو الوسائل التقميدية التي تعتمد المفظية والمعاني المجردة، عن نقل ىذا التراث العممي اليائل

 (.2002 )عودة،

ن ناحية أخرى، فقد ورد حديثًا مصطمح التقنية التعميمية، وىي أحدث المصطمحات التي ُأطمقت وم
عمى الوسائل التعميمية في معظم الّدول المتقدمة، فالتقنية بمعناىا الشامل تعني : المعرفة واألدوات 

لتحقيق النتائج  التي يؤثر بيا االنسان في العالم الخارجي، ويسيطر بواسطتيا عمى المادة الدراسية
التعميمية والعممية المرغوبة فييا. فالتقنية في مجال التعميم ال تعني استخدام األجيزة واآلالت في 
الّتدريس، إنما ىي طريقة في التفكير، ومنيج في العمل وأسموب حل المشكالت، وىي تنظيم متكامل 

وأساليب العمل واإلدارة (. وىذه العناصر  يضم العناصر التالية: )اإلنسان، واآللة ، واألفكار، واآلراء،
تعمل بشكل متكامل داخل إطار واحد؛ لذلك فالوسائل والتقنيات التعميمية تعّد من أسباب نجاح المعمم 
في مينتو التعميمية، لذا يجب عمى المعمم أن يتبع أسموب األنظمة في التدريس وىذا يؤكد المعنى 

 (.2012، ر)آج الحديث لموسائل التعميمية

 الطمبة استخدام أن لىٳ( إحدى طرق التنوع في استخدام الوسائل التعميمية 2007وقد أوضح عباس )
لوسائط حسّية ادراكّية )بصرية، سمعية، كتابية، قرائية، عممية( ُيعبر دون شك عن أنماط تعمم مفضمة 

 مية التعميمية.لدى الطمبة، حيث أن ىذه الوسائط تساعد في البحث عن المعنى المطموب في العم

ولقد صنع التقدم الذي طرأ عمى التكنولوجيا واالىتمام المتزايد بمعدالت التعمم وأساليبو حالة من 
االزدىار لموسائل في مجال التربية، حيث يظير في كل عام عدد أكبر وأنواع أكثر من المواد التعميمية 

. وباقتران ىذه المواد التقميدية بالوسائط التقميدية عمى ىيئة كتب مدرسية وأفالم وخرائط وما إلى ذلك
المتطورة حديثًا أصبحت تشكل تحديًا صعبًا لممعمم الذي أصبح عميو أن يقرر الوسيط التعميمي الذي 
يستخدمو ومتى وكيف يفعل ذلك. لقد أتاحت أشرطة الفيديو والدوائر التمفزيونية المغمقة وأجيزة التعمم 

ب اآللي إمكانية تعميمية شديدة التنوع إلى درجة ال يصدقيا العقل، والنصوص المبرمجة وأجيزة الحاس
وأصبح المعمم يدرك بصورة متزايدة تنوع الوسائط، والحاجة إلى تحديد مدى فاعميتيا لمعممية التعميمية 

 (. 2009)أيوب، 
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اعاًل في تحقيق الذي يمعب دورًا متميزًا وف ومدير المدرسة ىو القائد التنفيذي لممدرسة،  وىنا يأتي دور
كذلك توفير الظروف المادّية والبشرية الالزمة لتيسير العممية التربوية في   أىداف التعميم في مدرستو؛

ومتابعة ذلك من خالل  المدرسة، فعميو حث المعممين وتشجيعيم عمى استخدام الوسائل التعميمية
باحثة في مجال التدريس عامة متابعتو لخططيم التدريسية. وفي ضوء ما سبق، ومن خالل خبرة ال

وفي تدريس المرحمة األساسية خاصة، اتضح أن ىناك حاجة ماسة إلجراء مثل ىذه الدراسة والتي 
 تبحث في دور مديري المدراس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية. 

 مشكمة الّدراسة  1.1
فعيل العممية التعميمية، ومدى اىتمام التربويين لتحديد مدى أىميتيا في ت الوسائل التعميمية شغمت

توفرىا كمًا ونوعًا كونيا توفر ظروف بيئية أكثر مالءمة لمدارسين عمى اختالف مستوياتيم العقمية 
والعمرية ومراحل تعميميم، كما أن فمسفة التعميم تقوم عمى أساس يؤكد عمى تكامل الوسائل مع المنيج 

 الدراسي. 

ًا ىامًا وأساسيًا في زءأصبحت جالبحث أن الوسائل التعميمية ومن مبررات اختيار الباحثة لمشكمة 
المعممين يعتبرىا شيئًا تكميميًا خاصًة ونحن في بعض ال يزال لكن صميميا،  بل وفي العممية التعميمية

مرحمة إعداد منياج فمسطيني جديد، وأحوج ما نكون لمعرفة كل ما يتعمق باستخدام الوسائل التعميمية 
جيات الخطط التي تزيد من فعالية التعميم داخل المدارس. فمدارسنا تعاني في معظم لرسم استراتي

األحيان من مشكالت عّدة بشأن الوسائل التعميمية، فيي تفتقر الى أدوات ومفيوم شامل ليذه التقنيات. 
رة مسيرة تطّورىا، وىو اإلدافي  يساىمالتعميمية و  الوسائل وراء توفيريقف ىام ىناك عنصر  ولكن

يجب استخداميا وتوظيفيا في العممية التعميمية لتحقيق بوجود تقنية تعميمية  المدرسية التي تؤمن
قائمة أولوياتيا وفي خطتيا المدرسية التي ستوفر من خالليا ، وتضعيا في ربوية المنشودة األىداف الت

ائل التعميمية وكيف يتم احتياجاتيا لموسائل التعميمية. ومعرفة المعوقات التي تواجو استخدام الوس
  . عدة لى عواملإالتغمب عمييا والتي قد يرجع سببيا 

وبناًء عمى ما ذكر من أىمية الوسائل التعميمية، فنن ىذه الدراسة ستحاول الكشف عن دور مديري  
نظرالمعلمينالمدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس . منوجهة

ائل التعميمية ليا أثر واضح في تحقيق نتائج أفضل، وذلك بناء عمى نتائج الّدراسات التي وألن الوس
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( تحت عنوان " 2008أجريت في ىذا المجال وأطمعت الباحثة عمييا، مثل: دراسة أبو فاشة )
االتجاىات نحو استخدام الوسائل التعميمية ودرجة استخداميا وصعوبات استخداميا لدى معممي العموم 

ي محافظة رام اهلل والبيرة " فقد اختارت الباحثة أن تكون دراستيا عن دور مديري المدارس في تعزيز ف
توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس، وخاصة أن الّدراسات التي أجريت في ىذا 

 المجال عمى حد عمم الباحثة قميمة.

  الّدراسةأسئمة  1.1
 جابة عن األسئمة اآلتية:مشكمة الّدراسة في اإل تكمن

السؤال األول: ما درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة 
 القدس من وجية نظر المعممين ؟

السؤال الثاني: ما درجة المعوقات التي تحّد من استخدام الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس 
 من وجية نظر المعممين؟

السؤال الثالث: ىل تختمف درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس 
 محافظة القدس باختالف )الجنس، المؤىل العممي، التخصص، المرحمة التعميمية، الجية المشرفة(؟

 فرضيات الّدراسة  1.1
 انبثق عن السؤال الثالث الفرضيات الصفرية اآلتية :

( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ἀ≤0.05روق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )ال توجد ف
لدرجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية 

 نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس.

( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ἀ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
لدرجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية 
 نظر المعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي )أدنى من بكالوريوس، بكالوريوس، أعمى من بكالوريوس(.
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( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ἀ≤0.05داللة )ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ال
لدرجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية 

 نظر المعممين تعزى لمتغير التخصص )عموم انسانّية، عموم طبيعّية(.

بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ( ἀ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )
لدرجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية 

 نظر المعممين تعزى لمتغير المرحمة التعميمية )أساسّية دنيا، أساسّية عميا، ثانوية(.

( بين متوسطات تقديرات أفراد العينة ἀ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة )
لدرجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية 

 نظر المعممين تعزى لمتغير الجية المشرفة )وكالة، خاصة، حكومة(.

 أىداف الّدراسة 1.1
 تيدف ىذه الّدراسة إلى ما يأتي: 

مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة التعرف عمى درجة دور 
 القدس من وجية نظر المعممين. 

التعرف عمى درجة المعيقات التي تحد من استخدام الوسائل التعميمية في محافظة القدس من وجية 
 نظر المعممين.

مية في مدارس محافظة التعرف عمى درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعمي
 القدس باختالف )الجنس، المؤىل العممي، التخصص، المرحمة التعميمية، جية االشراف(.

 أىمّية الّدراسة  1.1
تكمن أىمية ىذه الدراسة من خالل الكشف عن درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل 

مستقمة، وىي )الجنس، المؤىل العممي، التعميمية في مدارس محافظة القدس في ضوء المتغيرات ال
التخصص، المرحمة التعميمية، الجية المشرفة(؛ كون مدير المدرسة ُيعتبر قائدًا تربويًا في مدرستو، 
ليذا فال بد أن يكون لو دور في توفير الوسائل التعميمية الالزمة والعمل عمى توظيفيا. ومما يضيف 
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محافظة القدس، والتي تعاني من ىجمٍة شرسٍة عمى المسيرِة أىمية لمدراسة أيضًا، أنيا ُأجريت في 
التعميمية فييا من خالل فرض سياسة التعميم الخاصة باالحتالل فييا، وفرض المناىج الخاصة بو 
عمييا وعمى أبنائيا الطمبة، وكما أن الباحثة تأمل من أن يستفيد من نتائج ىذه الدراسة كل من 

داد المعممين، وذلك لتزويدىم بالخبرة الالزمة لتصميم الوسائل التعميمية المؤسسات التربوية ودورات إع
وكيفية توظيفيا والشروط الالزمة في الوسيمة حتى تؤدي اليدف التعميمي الذي ُصممت من أجمو، 
تاحة فرص استخداميا في  ولفت نظر المسئولين التربويين والمعممين إلى أىمية الوسائل التعميمية وا 

فمسطينّية. كما أن ىذه الدراسة ُيمكنيا مساعدة المسؤولين وصانعي القرار في تقديم توصيات المناىج ال
 في ىذا المجال. 

 حدود الّدراسة  1.1
 .المدارس في محافظة القدس.)وكالة، خاصة، حكومة( والحدود البشرية: معمم

 .2019\2018الحد الزمني: الفصل الدراسي األول من العام 

 .دارس محافظة القدسلحد المكاني: ما

 مصطمحات الّدراسة  1.1
ىي كل أداة يستخدميا المعمم لتحسين عممية التعميم والتعمم، وتوضيح المعاني الوسيمة التعميمية: "

واألفكار، أو التدريب عمى الميارات، أو تعويد التالميذ عمى العادات الصالحة، أو تنمية االتجاىات، 
أن يعتمد أساسًا عمى األلفاظ والرموز واألرقام فقط، وىي باختصار وغرس القيم المرغوب فييا، دون 

جميع الوسائط التي يستخدميا المعمم في الموقف التعميمي لتوصيل الحقائق، أو األفكار، أو المعاني، 
لمتالميذ لجعل الدرس أكثر اثارة وتشويقًا، ولجعل الخبرة التربوية خبرة حية، وىادفة ومباشرة في نفس 

 (  33، ص 2008)شمي واسماعيل، الوقت"

وتعّرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا جميع المواد واألدوات واألجيزة التي يستخدميا المعمم داخل الصف أو 
كساب المتعمم الخبرة والمعرفة والميارة التعميمية بسيولة ويسر  خارجو لتسييل عممية التعميم والتعمم وا 

 لتحقيق األىداف المرجّوة.
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ىي " تطبيقات العمم لحل المشاكل العممية أي معالجة النظريات والحقائق العممّية  تعميم:تقنيات ال
بطريقة منظمة وشاممة سيتم فييا االستفادة من األجيزة والمواد والبرامج، مثل الحاسوب والتمفاز 

 (.21، ص 2008)عطاروكسنارة، التعميمي والبرامج التشغيمية ويطمق عمييا التقنيات التعميمية "

وتعّرفيا الباحثة إجرائيًا بأنيا التقنيات الحديثة التي ُتوظف لنقل الخبرات لممتعممين، وفق نظريات 
ضافة الفاع مية والنجاح لمعممية التعميمية. التعميم والتعمم، وذلك لتحقيق األىداف التربوية المنشودة، وا 

ة العيزرية والطور شرقًا الى قطنة ىي " مدينة القدس وضواحييا، والتي تمتد من قري محافظة القدس:
لييا قرية بيت صفافا إمخماس شمااًل، مضاف  جنوبًا الى جبع و رصور باىوبيت اكسا غربًا، ومن 

   (.22، ص 2003" )أبو صوي،  جنوباً 

" أي مؤسسة تعميمية ُتديرىا وزارة التربية والتعميم العالي، أو وزارة أو سمطة المدارس الحكومية: 
ُوذكر أن المدارس الحكومية التابعة لمديرية القدس الشريف ُتشرف عمييا دائرة األوقاف "  حكومية

 (6، ص2013العامة في القدس ) وزارة التربية والتعميم ، 
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 يالفصل الثّان

 االطار الّنظري والّدراسات الّسابقة


 مقدمة 1.1
تناول ىذا الفصل اإلطار النظري لمدراسة، ويتحدث عن الوسائل التعميمية، وأىم ما ورد عنيا: الّنشأة 
والتطور التاريخي لموسائل التعميمية، مفيوم الوسائل التعميمية، مراحل تطور استخدام الوسائل 

 لتعميمية، أىمية الوسائل التعميمية، اإلطار الِقَيِمي لتوظيف الوسائلالتعميمية، تصنيف الوسائل ا
معايير اختيار  التعميمية في التعميم، مصادر الوسائل التعميمية، فعالية استخدام الوسائل التعميمية،

يا في الوسيمة التعميمية، معّوقات استخدام الوسائل التعميمية، العالقة بين تكنولوجيا التعميم والتكنولوج
التعميمية، الوسائل التعميمية في فمسطين، دور مدير المدرسة في توظيف الوسائل  التعميم والوسائل

 التعميمية.

 األدب الّنظري لموسائل التعميمية  1.1

 الّنشأة والتطور التاريخي لموسائل التعميمية: 1.1.1
، فيي من أدواتو التي استخدميا في ُتعتبر الوسائل قديمة جدًا منذ نشأة الحياة اإلنسانية عمى األرض

قديمة قدم التاريخ، وحديثة حداثة الساعة، وأخذت ىذه الوسائل التعميمية  فيينقل معارفو إلى اآلخرين، 
بالتطور بشكل كبير مع تطور اإلنسان، حيث اىتم بيا كثيرًا، وأدخميا في جميع مجاالتو واستخداماتو، 

 ا حسب المراحل التي مرت بيا. كما قد اختمفت اآلراء والتسميات فيي

( أن البدايات األولى لموسائل التعميمية تمثمت في الحضارات االنسانية القديمة، 2005يرى الكموب )
فكانت تجد أن اإلنسان بدأ بنقش الرسومات الرائعة لبعض الحيوانات في أزمنة عمى جدران الكيوف 

وتطّورت ىذه الرسوم والرموز إلى أن أصبحت التي كان يعيش فييا، فاىتدى إلى الرسوم والرموز، 
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الحروف والكممات التي يتعامل بيا في عصرنا الحاضر. فعندما أراد اإلنسان أن يجري اتصااًل مع 
شخص بعيد، فّكر بكيفية قدرتو عمى أن يسمع صوتًا لذلك اإلنسان البعيد عنو، فكان البوق، أو تشكيل 

وتو ذلك الشخص البعيد. وتؤدي ىذه األدوات البسيطة يده في صورة بوق؛ لتصبح وسيمة ليسمع ص
القديمة الدور الذي تمعبو آالت االتصال الحديثة اليوم. ثم عندما نشأت المعممة النظامية اقتضى األمر 

 ِإدخال التقنيات التعميمية ضمن عممية التعميم والتعمم.

يجاد فمنذ أن بدأ االنسان في تعميم النشء، وىو يحاول جاىدًا تحسين  عممية التعميم واالرتقاء بيا، واِ 
مواد وأجيزة تساعده في العممية التعميمية؛ فاستخدم اإلنسان الحصى في العّد كوسيمة إيضاح، كما 
استخدم العديد من المواد التي ليا القدرة عمى نقل التعمم، ويظير ذلك بوضوح في آثار الحضارات 

ث استخدم المصريون القدماء الكتابة والتماثيل والصور، القديمة، مثل الحضارة المصرية القديمة، حي
 (.2003)خميس، كما يظير ذلك أيضًا في الحضارة اليونانية والرومانية القديمة

كما أن ىناك رأي آخر مغاير يعيد جذور الوسائل التعميمية إلى عصور القدماء، حيث االستشياد دومًا 
ري، واالستقرار السياسي، وتغير االتجاىات، أدى بازدىار الحياة في أثينا بسبب التقدم الجا

بالسفسطائيين في اليونان أن يأخذوا عمى عاتقيم تطوير التعميم، وأخذوا في دراسة "فّن الحياة"، وكانوا 
عمى عمم بالمشكالت ذات العالقة باإلدراك والدافعية، والفروق الفردية، وأن لكل نوع معين من 

لتحقيقو، فقاموا بتحميل طرق التدريس وصاغوا الفرضيات الناتجة عن األىداف طريقة معينة تستخدم 
التحميل. بينما يرى آخرون أن النشأة الحقيقة لموسائل التعميمية بدأت في أوائل العشرينات من القرن 
 العشرين، وذلك نتيجة لظيور حركة التعميم البصري واستخدام األجيزة والتقنيات في العممية التعميمية

 (.2017مي،)التمي

نستطيع القول بأن الوسائل التعميمية موجودة منذ القدم، وكان اإلنسان يستخدميا بطرق بسيطة وسيمة 
دون أن يعرف تسمياتيا، ألنيا متروكة لمفروق الفردية من شخص آلخر، وكانت وليدة المحظة 

يصال الصور بط ريقة معبرة عن والموقف، فكانت ُتستخدم لحل المشاكل وتفسير وايضاح األفكار وا 
طريق الحواس المختمفة. وعندما تطورت الوسائل التعميمية، فأصبحت أجيزة ومعدات، بدأت تنتظم 
شيئًا فشيئا حسب طرائق استخداميا وطرق تشغيميا؛ ألن الوسائل التعميمية تمثل أحد الركائز األساسية 

 في العممية التعميمية بمختمف مستوياتيا.
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 عميميةمفيوم الوسائل الت 1.1.1
إن ميدان الوسائل التعميمية غني بالتعريفات التي تناولت مفيوم الوسائل التعميمية وذلك نتيجة لتأثرىا 

 بالمتغيرات والتطورات التي تحدث في عممية التعميم مّما أدى الى تغير مفيوميا ومن ىذه التعريفات:

ألجيزة التعميمية والطرق المختمفة ( أن الوسائل التعميمية ىي األدوات والمواد وا2001يرى سالمة )
التي يستخدميا المعمم بخبرة وميارة في المواقف التعميمية لنقل محتوى تعميمي، أو الوصول إليو حيث 
أنيا تنقل الطالب من واقع الخبرة المجردة إلى واقع الخبرة المحسوسة وتساعده عمى تعمم فعال بجيد 

 ورغبة نحو تعمم أفضل. أقل، وبوقت أقصر، وكمفة أرخص في جو مشوق

بينما ُيعّرفيا الحيمة عمى أنيا :" أي شيء يستخدم في العممية التعميمية التعممية، بيدف مساعدة 
المتعمم، عمى بموغ األىداف، بدرجة عالية من االتقان، وىي جميع المعدات، والمواد، واألدوات، التي 

دراسين، داخل غرفة الصف و خارجيا، يستخدميا المعمم، لنقل محتوى الدرس إلى مجموعة من ال
بيدف تحسين العممية التعميمية التعممية، وزيادة فاعميتيا، دون االستناد إلى األلفاظ وحدىا " )الحيمة، 

 (.180، ص 2004

( عمى أنيا األدوات والمواد واألجيزة والمواقع التي يوظفيا المعمم داخل 2006وُيعرفيا عسقول )
طار خطة لتفعيل دور المتعمم وتحويل المجرد من المعمومات إلى محسوس المدرسة أو خارجيا في إ

 وتؤدي إلى تحقيق األىداف التعميمية.

( أنو ُيشار إلى مفيوم الوسائل التعميمية عمى أنيا مجموعة المواقف والمواد 2007وأورد العنزي )
ة التدريس بغية تسييل واألجيزة التعميمية واألشخاص الذين يتم توظيفيم ضمن إجراءات استراتيجي
 عممية التعميم والتعمم مما يساىم في تحقيق األىداف المرجّوة في نياية المطاف.

كما ُتعرف الوسائل التعميمية بالتقنيات، فالتقنية ىي االستخدام المنظم واليادف والمتكامل لتطبيقات 
في جميع ما تم إنتاجو من أجيزة  العمم والمستحدثات التربوية بجانبييا المادي والفكري، المادي ممثالً 

وآالت، مثل التسجيالت والتمفاز والحاسب اآللي، واالنترنت؛ والفكري ممثاًل في االستراتيجيات 
التدريسية مثل التعمم حتى التمكن، والتعمم التعاوني، والحقائب المدرسية، بغرض تحقيق أىداف تعميمية 

 (.2016الكتابة والتحدث واالستماع )سيل، ترتقي بميارات المغة األربعة، وىي القراءة و 
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التييؤثر13،صAdams and Hamm(2000وقد عرفيا آدمز وىام  التعليمية المواد بأنها )

 في توفير ظروف مالئمة لمتعميم ومساعدة المتعمم عمى بموغ األىداف بدرجة عالية من توفيرها
اإلتقان.

 ة:مراحل تطّور استخدام الوسائل التعميمي 3.2.2

بعد أن تعرفنا عمى المراحل التاريخية التي مر  بيا التطور في استخدام واستعمال الوسائل يمكننا أن 
 :فيما يأتيُنمخص ىذا التطور 

كانت الوسائل تعتمد عمى الفردية المجردة حيث كانت الصناعة يدوية وسادت الوسائل التالية في ىذه 
ثم  ية، والمخطوطات والعروض العممية.والرسوم البيان المرحمة: الموحات، الخرائط، لوح الطباشير

اعتمدت الوسائل عمى المفظية والسمعية بعد اختراع آالت الطباعة، حيث أصبح ىناك تصميم في 
مكانية نقميا ألكبر عدد من الناس فشاع التعميم وأصبح في متناول كل م ن يريده اكتساب الخبرات واِ 

تمدت الوسائل التعميمية عمى السمع والبصر؛ وكانت ىذه نتيجة اع كذلك فانتشرت المدارس والكتب.
لمثورة الصناعية األولى في أواخر القرن التاسع عشر، فاخترع المذياع وتمكن من نقل الصوت إلى 
مسافات بعيدة وتوجت ىذه المرحمة باختراع التمفاز في الثالثينات من ىذا القرن فاستخدمت الصورة 

الوسائل كأحد أىم عناصر التدريس الحديثة  حتى أصيحت الصور والشرائح.ت، باإلضافة الى والصو 
واألجيزة ودخول االلكترون في معظم األجيزة، وبالتالي أصبحت اآللة ىي المعمم لمدارس يتفاعل معيا 
ويتعمم )كالمختبرات المغوية( والتي عّمت معظم غرف التدريس في الّدول المتقدمة، فوسعت ىذه 

 (.2001)عبيد،  اإلنسان ووفرت عميو الوقت، وتم اختراع الحاسوب واألجيزة الحاسبة األجيزة مدارك

 تصنيف الوسائل التعميمية: 1.1.1
إن الوسائل التعميمية عديدة ومتنوعة منيا القديم الذي تعارفنا عميو دىرًا من الزمان مثل السبورة، ومنيا 

وما يتضمنو من برامج تعميمية مصممة لمتعمم  الحديث الذي بدأ يدخل أساليب التعميم مثل: الحاسوب
الفردي. وقد اىتم المتخصصون في المجال التربوي عمى مدى العقود الماضية بتصنيف الوسائل 

( إلى ذلك فيقول 2009التعميمية واختمفت التصنيفات الناتجة في كل حالة. حيث يشير عبدالرحيم )
يدف من التصنيف؛ فمنيم من اىتم بالتصنيف اختمفت التصنيفات الناتجة في كل حالة بحسب ال
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ألغراض  تعميمية ومنيم من اىتم بو ألغراض تنظيمية كما أن منيم من تعددت أغراضو بين التعميم 
 والتنظيم وربما غيرىا من أغراض أخرى.

وكان من نتائج الجيود التي بذلت لتصنيف الوسائل التعميمية وجود تصنيفات متنوعة ليذه الوسائل  
 مد كل منيا عمى أساس معين لمتصنيف ومن أبرز ىذه التصنيفات ما يمي:اعت

 التصنيف عمى أساس الحواس:

 ُصنفت الوسائل التعميمية عمى أساس الحاسة أو الحواس التي تخاطبيا وتركز عمييا وذلك كما يمي:

ن األذ قطري عن المخ لىٳوسائل سمعّية: وىي التي تخاطب حاسة السمع وتحمل رموزًا صوتية تصل 
وسائل بصرية: وىي التي تخاطب حاسة النظر وتحمل  ،مثل: التسجيالت الصوتية وبرامج اإلذاعة

رموزًا بصرية تنفذ من خالليا إلى المخ الذي يترجميا ويفسرىا لممتعمم ومن أمثمة ىذه الوسائل: الشرائح 
حاستي السمع والبصر  وسائل سمعية بصرية: وىي التي تخاطب ،لشفافيات والموحات بشتى أنواعياوا

أي تحمل النوعين من الرموز الصوتية والبصرية ومن أمثمة ىذه الوسائل: برامج الحاسب اآللي 
وسائل لمسّية: وىي التي ، لشرائح الشفافة المصحوبة بالصوتوتسجيالت الفيديو وبرامج التمفاز وا

المعاقين بصريًا أو سمعيَا تخاطب حاسة الممس وىي وسائل ميمة لدراسة الطالب غير العاديين من 
 (.2009)عبد الرحيم،  أو عقمياً 

 التصنيف عمى أساس الحداثة:

 وُصنفت الوسائل التعميمية عمى أساس تتبع الفترة الزمنية التي ظيرت فييا وذلك كما يمي:

وسائل قديمة: والتي عرفت منذ نشأة المدرسة بشكميا التقميدي مثل السبورة الطباشيرية والكتاب 
التي ظيرت منذ منتصف القرن التاسع عشر الميالدي حتى الوقت و  حديثة:الوسائل ، ثم الدرسيالم

الراىن وتعتمد عمى أجيزة خاصة لعرضيا ومن أمثمة ىذه الوسائل الشرائح وتسجيالت الفيديو وبرامج 
 (.2009)عبد الرحيم،  التمفاز والشفافيات
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 التصنيف عمى أساس طريقة الحصول عمى الوسيمة:

ُصنفت الوسائل التعميمية وفقًا ليذا التصنيف تبعًا لطريقة الحصول عمييا من قبل المعمم أو المدرسة 
مثل: الصور، إلى وسائل جاىزة: وىي وسائل َتُعدىا شركات متخّصصة في انتاج تقنيات التعميم 

خامات متوافرة في وسائل معّدة محميًا: وىي وسائل يقوم المعمم بنعدادىا من ، و الخرائط، والشفافيات
نتاج األفالم الثابتة )القرشي،  المدرسة أو في البيئة المحمية مثل: إنتاج الخرائط، والنماذج المجسمة، وا 

2008.) 

 التصنيف عمى اساس الّتكمفة:

وسائل ي تدفع من أجل شرائيا إلى ُصنفت الوسائل التعميمية وفقًا ليذا الّتصنيف تبعًا لممبالغ المالية الت
اقتناءىا مثل التكمفة: وىي وسائل ُيدفع من أجل شرائيا مبالغ بسيطة يستطيع الجميع شراءىا و بسيطة 

عالية: وىي وسائل ُيدفع من أجل شرائيا مبالغ كبيرة التكمفة الوسائل ذات ، وىناك الالموحات، والخرائط
)سالم وسرايا،  قد ال يستطيع البعض شراءىا واقتنائيا مثل: أجيزة الفيديو، والحاسوب، والتمفاز

2003 .) 

 التصنيف عمى أساس عدد المتعممين:

لى وسائل فردية: وىي إُصنفت الوسائل التعميمية وفقًا ليذا التصنيف تبعًا لعدد المستفيدين من الوسيمة 
وسائل جماعية: وىي وسائل ُتستخدم ، وسائل يستخدميا فرد بصورة مستقمة مثل برمجيات الحاسوب

وسائل جماىيرية: ، ن كغرفة الصف مثل أفالم الفيديوطالب يجمسون معًا في مكالتعميم مجموعة من ال
وىي وسائل تستخدم لتعميم عدد كبير من األشخاص في مواقع متباعدة في وقت معين كبرامج االذاعة 

 (.2009)عبد الرحيم،  والتمفزيون

 التصنيف عمى أساس التواجد في الطبيعة: 

وسائل طبيعية: توفرىا بصورة طبيعية إلى  ليذه التصنيف تبعًا لمدى ُصنفت الوسائل التعميمية وفقاً 
وىي وسائل أوجدىا اهلل سبحانو وتعالى في أرجاء الكون الشاسع سواء عمى األرض أو خارج نطاقيا 

وسائل صناعية: وىي التي يقوم اإلنسان و  ،لجبال، والوديان، وسقوط األمطارمثل: الصحاري، وا
 (.2008)القرشي،  ئط، والمجسمات، والمصوراتبصناعتيا مثل: الخرا
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 التصنيف عمى أساس طرق عرضيا:

مواد تعرض بدون  :مقي ) الطالب (صنفت الوسائل وفقًا ليذا التصنيف تبعًا لطريقة عرضيا لممت
 .ات، والّنماذج، والخرائطأجيزة: وىي وسائل بسيطة ال يجد المعمم صعوبة في استخداميا مثل: الموح

ية تعرض بأجيزة تعميمية: وىي وسائل موجودة في الكثير من المدارس ويجيد كثير من مواد تعميم
لمدرسة مثل: جياز عرض المعممين تشغيميا ويستطيع المعمم التنقل بيا من صف الى آخر داخل ا

مواد تعميمية تعرض من خالل أجيزة مستحدثة: وىي وسائل قد توجد في بعض المدارس  ،الشفافيات
تعامل معيا إال بعض المعممين وال يستطيع المعمم التنقل بيا داخل المدرسة بل توجد في وال يجيد ال

 (.2003معمل خاص بالمدرسة تحت مسمى مصادر التعمم.)سالم وسرايا، 

 التصنيف عمى درجة الواقعية:

  :( وىي1999ُصنفت الوسائل التعميمية وفقًا ليذا التصنيف حسب واقعيتيا وقد أوردىا زيتون )

الوسائل ذات الّصمة ، الوسائل ذات الّصور المتحركة، ألشياء والمواقف الحقيقية والعينات والّنماذجا
الوسائل  ،الوسائل المسطحة غير المعروضة ضوئياً ، الوسائل الثابتة المعروضة ضوئياً ، بالحاسوب

 الوسائل المسموعة.، المطبوعة والمنسوخة

 التصنيف عمى أساس الخبرة التعميمية:

ث يتم تقسيم الوسائل فييا حسب مخروط الخبرة، ويكون ترتيب الخبرات فييا تصاعديًا، فكمما تدرجنا حي
 .التجريد لىإ الواقعية من تدرجنا كمما قمتو، لىإمن قاعدة المخروط متجيين 

عرف بالتعميم عن طريق الممارسات تُ مجموعة  المخروط إلى ثالث مجموعات رئيسة:وقد قسم 
 لخبرات اليادفة المباشرة، والخبرات المعدلة، والخبرات الممثمة.واألنشطة وىي ا

عرف بالتعميم عن طريق المالحظات و المشاىدات وتشمل: اإليضاحات العممية وتُ  ومجموعة أخرى
طمق عمييا التعميم عن طريق يُ ، ومجموعة أخيرة ارض والمتاحف والتمفاز التعميميوالّرحالت والمع

 (.2008)العنزي،  مي وتشمل الرموز البصرية والّرموز الشكميةالمجردات والتحميل العق
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 التصنيف عمى أساس عدد الُمثيرات ) المنبيات(:

( أن ىذا التصنيف ىو " التصنيف الذي اقترحو أديمنج وفيو قسم الوسائل إلى 2003ذكر سالم وسرايا )
شكل ىرم مقموب كما ىو  ( وكثافتيا وىو عمىدًا عمى عدد المنبيات ) المثيرات( فئات اعتما5)

 .51موضح في الشكل اآلتي" ص 

 

  

  

   

 

وترى الباحثة أن ىذه التصنيفات تسيل عمى المعمم كيفية اختيار الوسيمة التعميمية المناسبة والتي 
تستثير اىتمام الطالب وتشبع حاجاتيم لمتعمم، وتنوع أساليب التعزيز لدييم، وتتغمب عمى الفروق 

م، كما تحث المعممين أيضًا عمى استخداميا في تدريسيم حتى يتحقق اليدف المنشود من الفردية بيني
 ذلك.

 أىمّية الوسائل التعميمية: 1.1.1
تؤكد الباحثة أن لموسائل التعميمية أىمية كبيرة في عممية التعميم والتعمم بسبب ما تمعبو من دور إيجابي 

لك أىميتيا لعناصر الموقف التعميمي. كما أن ليا دورًا في استخدام الحواس في العممية التعميمية وكذ
 كبيرًا في تسييل عممية التدريس، حيث تقرب كثيرًا من المفاىيم وتوضح كثيرًا من المعمومات واألفكار.

( أن الوسائل التعميمية تستمد أىميتيا من كونيا ضرورة فرضتيا طبيعة 2002ويؤكد الفرجاني ) 
وعة، كما تتمثل أىميتيا في الفوائد الكثيرة التي تقدميا مما كان لو األثر األكبر المواقف التعميمية المتن

 في المخرجات التعميمية.

وتكمن أىمية الوسائل التعميمية التعممية، وفائدتيا من خالل تأثيرىا في العناصر الرئيسية الثالثة من  
 مية( كما يأتي:عناصر العممية التعميمية ) المعمم، والمتعمم، والمادة التعمي

 وسائلالبيئةالمحليةالحقيقية

لتلفازأفالمالصورالمتحركةوالفيديووا  

فالمالصورأالصورالثابتةاآلليةكالشرائحو

الشفافياتالمرفقةبتسجيالتسمعيةالثابتةو  

 الصورالمسطحةوالرسومالبيانيةوالسبورة

 الرسومالكاريكاتوريةوالتسجيالتالضوئية
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 أىمّيتيا لممعمم

يعتبر المعمم ىو الذي يستخدم الوسيمة التعميمية وىو الذي يسعى لتحقيق أىداف العممية التعميمية، وىو 
الذي يقوم بنلقاء الّدروس عمى التالميذ داخل الغرفة الصفية فيو العامل الرئيسي الذي يتوقف عميو 

تمكن المعمم ، كما أنيا جة كفاية المعمم المينية، واستعدادهتساعد عمى رفع در فيي نجاح ىذه العممية 
تساعد المعمم عمى تحقيق األنشطة ، و من استغالل كل الوقت المتاح بشكل أفضل وأكثر فعالية

اإلثرائية والعالجّية لطمبتو وذلك من خالل استخدام أكثر من جياز أو أداة أو مادة تعميمية في الموقف 
تغير دور المعمم من ناقل لممعمومات وممقن إلى كما أنيا  (.2004والعمري، ) دومي  الصفي الواحد

 تساعد المعمم عمى ُحسن عرض المادة، وتقويميا، والتحكم بيا.، و دور المخطط والمنفذ والمقوم، لمتعمم

توفر الوقت، والجيد المبذولين من قبل المعمم، حيث يمكن استخدام الوسيمة التعميمية مرات فيي 
، ومن قبل أكثر من معمم، وىذا ُيقمل من تكمفة اليدف من الوسيمة، ومن الوقت والجيد المبذولين عديدة

تساعد المعمم في الّتغمب عمى حدود الزمان،  تحضير واإلعداد لمموقف التعميمي.من قبل المعمم في ال
والمكان في غرفة الصف، وذلك من خالل عرض بعض الوسائل عن ظواىر بعيدة حدثت، أو 

تساعد المعمم في إثارة  ،في الماضي أو ستقع في المستقبل حيوانات منقرضة، أو أحداث وقعت
 الدافعية لدى الطمبة، وذلك من خالل القيام بالّنشاطات التعميمية لحل المشكالت، أو اكتشاف الحقائق

 (.2001)عبيد، 

 أىمّيتيا لممتعمم

غرفة الّصف فننيا أيضًا تعود بالفائدة عمى المتعمم أما أىمية استخدام الوسائل التعميمية التعممية في 
تُقوي العالقة بين المتعمم  ،حب االستطالع، وترغبو في التعممتُنمي في المتعمم فيي وتثري تعممو 

 (2004والمعمم، وبين المتعممين أنفسيم. إعطاء الفرد الحرية ليتعمم وفق ما يناسبو.)دومي والعمري، 

َتجذب  ،لجديدةُتساعد في اقناع المتعمم باألفكار ا، ُتشوق التالميذ لمدرس كما أن ليا دور كبير في 
 (.2003)الشمري. دية بين التالميذُتعالج مشكمة الفروق الفر  ،وُتركز انتباه التالميذ

يم في تكوين اتجاىات ُتس ،روة الطمبة وحصيمتيم من األلفاظُتعالج المفظية والتجريد، وتزيد من ث 
ذا شجع المتعمم عمى المشاركة، والتفاعل مع المواقف الصفية المختمفة، وخصوصًا اتُ  ،مرغوب فييا

ى أثرًا، وأقل احتمااًل تجعل الخبرات التعميمية أكثر فاعمية، وأبق ،كنت الوسيمة من النوع المسمي
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م ما أثبتت الّتجارب أن التعمم بالوسائل التعميمية يوفر من الوقت، والجيد عمى المتعم ، كمالمنسيان
 (.2001%( )عبيد،40-38مقداره )

( بأنو: " قد ثبت أيضًا من خالل األبحاث أن التعمم يحدث في الدماغ الذي 2001وذكر الحيمة )
يجمع بدوره المعمومات عن طريق الحواس لدى اإلنسان، وىذه الحواس متفاوتة في مقدرتيا عمى جمع 

 المعمومات كاآلتي:

حاسة  -% 3,5حاسة الّشم  -% 15حاسة الذوق  -% 20حاسة الّسمع  -% 30حاسة البصر 
 (. 58% " )ص 1,5الممس 

 أىميتيا لممادة التعميمية

ُتساعد في  في أنياتكمن أىمية استخدام الوسائل التعميمية التعممية في الغرفة الّصفية لممادة التعميمية 
ة التعميمية إلى المتعممين، توصيل المعمومات والمواقف، واالتجاىات، والميارات المتضمنة في الماد

ُتساعد عمى إبقاء  ،متقاربًا، وان اختمفت المستوياتوتساعدىم عمى إدراك ىذه المعمومات إدراكًا 
تبسيط المعمومات واألفكار وتوضيحيا، وتساعد  ،وذات صورة واضحة في ذىن المتعممالمعمومات حية 

 (.2001،)عبيد الطمبة عمى القيام بأداء الميارات كما ىو مطموب

 اإلطار القيمي لتوظيف الوسائل التعميمية في التعميم: 1.1.1
من الضروري الربط بين توظيف الوسائل ومجموعة القيم التي توجو، وال يتوقع أن يتحسن أداء المعمم 

كان ُمستخِدمًا مجموعة من القيم  ذاإ الإفي جوانب النقص في ميدان استخدام التكنولوجيا التعميمية 
 والقيم المقترحة لتوجيو توظيف الوسائل في التعميم  باستخدام التكنولوجيا وتوظيفيا. فعو لالىتمامالتي تد

ويتطمب استخدام الوسائل في التعميم قيمًا أخالقية تعزز البعد األخالقي الذي ينسجم مع  :قيمًا اخالقية
رتبط باألىداف التعميمية التي وىي مجموعة من القيم التي ت :قيمًا غائية .متطمبات الفمسفة الّتربوية

ال بد أن اذ  :األمانة .نرجو تحقيقيا وتوظيف التكنولوجيا في التعميم ومنيا ما ىو سمبي وآخر ايجابي
يكون المعمم أمينًا في استخدامو لموسائل التعممية في التعميم سواء في اختيار الوسائل أم المحافظة 

المعمم مطالب بمراعاة قيمة الرحمة حتى ال ُنحمل  :الّرحمة عمى سالمة المتعممين أو األجيزة.
المتعممين طاقة معرفية نفسية أكبر من التي بحوزتيم، وذلك بالحرص عمى توفير مكان مريح 
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من مستويات الستخدام الوسائل ومراعاة قدرة التالميذ عمى التحمل، وعدم عرض مادة تعميمية أعمى 
ة إلى إبراز قيمة التعاون بين المعمم وطالبو وبين المتعممين توظيف الوسائل بحاج :التعاون التالميذ.

وذلك بالصبر عمى التعامل مع الوسائل  :الّصبر االستعانة بالخبراء والمتخّصصين.أنفسيم وكذلك 
تنحصر في استخدام  :القيم االقتصادّية لتالميذ.والتحمي بسعة الصدر خالل اإلجابة عن استفسارات ا

ترتبط  :القيم الجماعّية ن ذلك عمى حساب استخدام الوسائل.ماديًا، ولكن أال يكو  الوسائل غير المكمفة
ويتم من خالل  :قيم الحزم ذي يعتبر من أىم مكونات الوسيمةبالبعد الفني بالوسائل في التعميم وال

وسائل تشجيع التالميذ، عمى المعمم تشجيع التالميذ عمى توجيو األسئمة واالستفسارات أثناء استخدام ال
التأكد من أن توظيف التكنولوجيا في التعميم ييسر  :قيم التقويم ية، والّتعامل مع الوسائل بجرأة.التعميم

فيم المتعممين، واالىتمام بتشخيص المشكالت المعرفية لتوظيف الوسائل والحرص عمى ِإزالة العقبات 
 (:94 – 78:  2013) عسقول،  المعوقة الستخداميا

 سائل التعميمية:مصادر الو  1.1.1
إن الوسائل التعميمية كثيرة وأنواعيا متعددة، ومن الضروري أن يكون المعمم مممًا بالمصادر التي يمكن 
أن تزوده بالوسائل التعميمية المختمفة وكيفية االستفادة منيا، ويمكن الحصول عمييا من مصادر 

كل ما يحيط  في البيئة المحمية وىي( 2005متعددة. ومن ىذه المصادر التي أوردىا عطار وكسناره )
بالمعمم والطالب عمى حد سواء داخل حدود القطر الذي يعيشان فيو، وىي أغنى مصدر من مصادر 

الشارع والسوق:  البيت: ويعتبر البيت أحب وأقرب معطيات البيئة لمطالب. الوسائل التعميمية ومنيا
الروضة والمدرسة وغرفة  ة عمى حد سواء.وىذان يشكالن جوانب البيئة المحيطة بالطفل والمدرس

الصف: المدرسة بالنسبة لمطالب مجتمعو الثاني، حيث يعيش قسطًا ليس بالقميل من ساعات النيار، 
والمعمم الناجح ىو الذي يعرف موجودات مدرستو ويستغميا أيما استغالل بادئًا بنفسو وطالبو، كأجزاء 

المدينة والبمدة أو القرية: بكل ما فييا من دوائر حكومّية  ميم.أجساميم ومالبسيم وكتبيم ودفاترىم وأقال
ومؤسسات وعمارات وأشجار وبساتين وشوارع ووسائل ومواصالت ومحالت تجارية ومساجد ومصانع 

القطر الذي ينتمي إليو الدارس: وما فيو من مصانع ووسائل مواصالت بأنواعيا وآثاره  وآثار ...الخ.
 (.2001حيواناتو وجّوه وحدوده ومدنو.)عبيد، وتضاريسو، ومزروعاتو و 

ارجية كل ما ىو خارج حدود قطر الطالب والمعمم، ولتحديد امكانات البيئة الخ وىي ارجّيةالبيئة الخ
ال بد لمطالب أن يتعرف إلى ىذا الوطن، ويعرف مزاياه  ؛الوطن العربي يمكن أن نقسميا الى قسمين:
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، واستغالل المعمم لموجودات الوطن العربي من خالل وخصائصو وتضاريسو  وكل ما يتصل بو
أو األفالم بنوعييا والصور و الممصقات  –ان كان سن طالبو وامكاناتيم تسمح  –الّزيارات والّرحالت 

العالم: ويشكل العالم  مى الّسبورة من مالحظات وممخصات.والخرائط المجسمة، وما يمكن أن يسجمو ع
واًل لمطالب والمعمم عمى حد سواء. ويمكن أن يستغل المعمم األفالم والشرائح البيئة األكثر اتساعًا وشم

والمجالت والصور والجرائد واإلذاعات التي تتوفر لديو سواء عن طريق الشراء من األسواق المحمية أو 
االستيراد أو المراسالت. أو من السفارات والمراكز الثقافية لجمب عالميم إلى غرفة الصف متخطين 

 .(2008) العنزي،  لبعد المكاني أو الزمانيا

التالميذ والمعممون: إن أي معمم باستطاعتو إنتاج وعمل الكثير وتضم  البيئة المنتجة لموسائل التعميمية
من الوسائل التعميمية التي تحتاجيا المدرسة وذلك بمشاركة تالميذه وتوجيييم نحو ذلك، إال أن عممية 

خبرة المعمم العممّية والفنّية في إعداد  فنية وىي: عميمية تخضع لعدة شروطإنتاج المعمم لموسائل الت
المدرسة من  وجود اإلمكانات الفنية في، واد الخام الالزمة لصنع الوسيمةتوفر الم، الوسائل التعميمية

 (.2008)القرشي،  توفر الوقت الكافي لدى المعمم إلعداد ىذه الوسيمة، أدوات وأجيزة ومكان

وسائل التعميمية بندارات التعميم: ويشترط في ىذه القسم المتخّصصون في إنتاج الوسائل قسم ال
الخ، حيث يقوم ىذا القسم بتوزيع تمك  ...صقات وشرائح وأفالم ثابتة وتمفازالتعميمية من لوحات ومم

 .الوسائل عمى المدارس لإلفادة منيا في العممية التعميمية

مؤسسات التعميمية كالجامعات وكميات المعممين والمعاىد: ويعمل ىذا مركز الوسائل التعميمية في ال
المركز بننتاج وتوزيع الوسائل التعميمية عمى المدارس داخل المنطقة الموجود بيا ىذا المركز، كما 
 يقوم ىذا المركز بميمة أخرى وىي تدريب المعممين والتالميذ عمى إعداد وعمل الوسائل التعميمية

 (2005ه،)عطار وكنسار 

 فعالية استخدام الوسائل التعميمية: 1.1.1
( أنو حتى تكون الوسائل التعميمية مفيدة وفعالة في الوقت نفسو ال بد من توفر 2008) يرى شواىين

عدة أمور منيا: وجود فكرة عن خبرات الطمبة السابقة لدى المعمم ليتسنى لو اختيار نوع الوسيمة 
مة في عرض المفاىيم والعالقات بينيا، تدريب المعمم عمى إعداد الوسائل التعميمية المناسبة ليم لممساى

التعميمية بنفسو واستخداميا قبل الحصة الّصفية، توضيح خطوات العمل بالتفصيل لمطمبة عند استخدام 
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وسيمة تعميمية معينة، كتابة بعض الممخصات عمى السبورة عند شرح درس معين باستخدام الوسائل 
قيام الطمبة باستخدام الوسيمة التعميمية عدة مرات والطمب منيم إن أمكن أن ينتجوىا التعميمية، 

بأنفسيم، تقويم أثر الوسيمة التعميمية في زيادة تحصيل الطمبة، واستخدام وسائل تعميمية تصمح ألكثر 
 من موضع دراسي واحد وكذلك أن تكون مصنوعة من الخامات الموجودة في بيئة الّطالب.

( أن الوسيمة غير المناسبة أو التي ال تستخدم بالشكل الصحيح، تؤثر 2013اف أبو ثابت )وقد أض
سمبًا عمى عممية التعمم، وأن الوقت والمكان المناسبين يؤثران في نجاح الوسيمة التعميمية، وقد بين أن 

داد الطمبة في ىناك بعض العوامل التي تؤثر عمى نوعية الوسيمة التعميمية وكيفية اختيارىا وىي: أع
الصف، وتغير أىداف التدريس، باإلضافة إلى الفروق الفردية بين المتعممين، وأيضًا التقدم العممي 
والتقني وتسارع المعرفة حيث أصبح من الضروري استخدام التكنولوجيا كالحاسوب في عممية التدريس 

 حتى يتمكن المعمم من اكتساب المعرفة بفعالية.

 ر الوسيمة التعميمية:معايير اختيا 2.1.1
إن الوسائل التعميمية ليا معايير وقواعد في اختيارىا يجب أن يحرص كل معمم عمى االلتزام بيا حتى 
تحقق ىذه الوسائل األىداف التعميمية المنشودة منيا، فعممية اختيارىا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموقف 

( " ال نستطيع أن ننظر لموسائل التعميمية 2002) التعميمي المراد تعممو بكافة عناصره فيشير الحيمة
بمعزل عن العناصر األخرى، كاألىداف السموكية ) األدائية (، وميارات المعمم وقدرتو، وخصائص 
المتعمم، والمحيط أو البيئة، والتّقويم، حتى نييئ لتمك الوسائل أفضل الّظروف لتحقيق أكبر فائدة منيا" 

 (.363)ص 

 اختيار الوسيمة التعميمية ومنيا:عدة معايير تمعب دورًا فاعاًل في أن ىناك ( 2000يذكر الشرىان )
ونعني بيا أن تكون الوسيمة متوافقة مع مستوى التالميذ،  :مالءمة الوسيمة لخصائص التالميذ

وخبراتيم، مع مراعاة الفروق الفردية بينيم، فال تكون سيمة جدًا وضعيفة، أو صعبة تفوق مستوى 
ىتماميم لمتفكير وحماستيم وفيميم فاألفضل أن تكون أعمى قمياًل من مستواىم حتى تثير ا إدراكيم
مالءمة الوسيمة ألىداف المنيج وموضوعو: إذ ال بد أن تتالءم الوسيمة مع أىداف كذلك  لمدرس.

المنيج وخطتو، فالوسيمة التي ال تراعي تحقيق أىداف المنيج تصبح عديمة الفائدة، وحتى تكون 
المعمم  وأنشطتو لتحقيق األىداف المرجوة.وسيمة مناسبة ال بد أن تتالءم مع أىداف المنيج ومحتواه ال
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واستخدام الوسيمة ونعني بيذا مدى قناعة المعمم وميولو واتجاىاتو نحو الوسيمة، عمى المعمم أن يقتنع 
 ليحقق الخبرة التعميمية اليادفة. تمامًا بأىمية الوسيمة ويجعميا محورًا ميمًا لكثير من األنشطة التعميمية

مراعاة الوسيمة التعميمية لمخصائص الفنية وىذه يتطمب بساطة الوسيمة التعميمية: فكمما كانت الوسيمة 
معقدة أدى ذلك الى تشتيت ذىن الطالب، بينما كمما كان إعداد الوسيمة سياًل وبسيطًا زاد تأثيرىا في 

جودة التصميم وعنصر التشويق: فالوسيمة  يمية األخرى.لمجال لألنشطة التعمالطالب، وفتحت ا
المنتجة عمى مستوى عاٍل تثير حماس الطالب، وتشوقيم، وتؤدي إلى معرفة مزيد من المعمومات، 

 الممل وعدم التركيز. لىإبينما العكس عندما تكون الوسيمة ضعيفة التصميم فننيا تؤدي 

ي تُقدميا الوسيمة يجب أن تكون صادقة، ودقيقة، ومطابقة الّدقة العممية والمرونة: إن المعمومات الت
لإلضافة لمواقع، فال تكون ناقصة أو محرفة أو خاطئة. أما المرونة فنعني بيا أن تكون الوسيمة قابمة 

المدة الزمنّية: أي مناسبة مدة استخدام الوسيمة التعميمية مع الزمن المخصص  أو الّتعديل في محتواىا.
التّأمل  إلى الممل وتستغرق كل زمن الحصة.ة، فال تكون طويمة جدًا بحيث تؤدي لمحصة الدراسي

والمالحظة: ال بد أن تؤدي الوسيمة إلى زيادة مقدرة الطالب عمى التأمل، والمالحظة، والتفكير، 
واالكتشاف العممي، وعمى المعمم أن يثير األسئمة والمشكالت التي تؤدي إلى إثارة النشاط العممي، 

كد تنميتو من خالل عرض فيمم، أو االتصال بشبكة االنترنت، أو القيام باألنشطة المتنوعة، التي وتأ
 تنمي قدرة الطالب عمى التّأمل والمالحظة.

 :منيا ( معايير أخرى لممعايير الّسابقة ال تقل عنيا في األىمية2002في حين ُيضيف الحيمة )

ن نحو الوسيمة التعميمية أثر بالغ في نجاحيا في تحقيق اتجاىات المعمم ومياراتو، التجاىات المعممي
 خداميا بفاعمية ُيسيم في نجاحيا.األىداف التي ُصممت من أجميا، كما أن ميارة المعمم في است

 عنصر األمن يجب االبتعاد عن استخدام الوسائل التعميمية التي تشكل خطرًا عمى المتعمم أو المعمم.

عيارًا آخر أال وىو " أن تكون الوسيمة التي يقع عمييا االختيار أنسب ( فيضيف م2002أما الصوفي )
 " 44وسيمة في متناول اليد لخدمة الموضوع التي اختيرت من أجمو.  ص

وترى الباحثة أن معرفة استخدام الوسائل التعميمية ضروري جدًا ولكن يجب أن يكون وفق معايير 
 ن استخداميا.وقواعد يجب االلتزام بيا حتى تحقق اليدف م
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 معوقات استخدام الوسائل التعميمية: 1.1..1
عمى الّرغم من حاجتنا إلى استخدام الوسائل التعميمية، وبالرغم من النجاح الذي أثبتتو الوسائل 
التعميمية في العممية التعممية، ودورىا في تسييل عممية التدريس ورفع مستوى كفايتو وجودتو، إال أن 

ون استخداميا في مدارسنا، كما أن ىناك صعوبات ومعوقات تعترض المعمم ىناك معوقات تحول د
 عند استخدامو ليذه الوسائل التعميمية.

عدم إيمان بعض المعممين  لوسائل التعميمية في المدارس ىي:ومن األمور التي تعيق من استخدام ا
عدم معرفة  مضيعة لموقت.ىا عند البعض اآلخر بجدوى الوسائل التعميمية في عممية التعمم واعتبار 

المعممين بطرق استخدام الوسائل ومجاالت استخداميا وشروط االستخدام، وفي حالة وجود المعرفة فال 
عدم امتالك المعممين لميارات استخدام الوسائل  شاممة لجميع الوسائل التعميمية. تكون ىذه المعرفة

عدم امتالك المعممين لكفايات االختيار . ميةمجال األجيزة واآلالت التعميالتعميمية، وال سيما في 
سوء صيانة الوسائل وحفظيا وتصميحيا كذلك  عميمية لتحقيق األىداف المناسبة.المناسب لموسائل الت

صعوبة الحصول عمى الوسائل التعميمية المناسبة لتحقيق و  عطبيا في أثناء االستعمال وبعده.في حالة 
 (. 2012األىداف المحددة )السيد، 

( توصل الى أىم المعيقات التي تقمل من استخدام الوسائل التعميمية 2002وفي دراسة أجراىا عودة )
ندرة تجييز الغرف الصفية بالشاشات الالزمة لمعرض، وندرة وجود اختصاصي في الوسائل التعميمية، 

جال استخدام الوسيمة وقمة الوسائل التعميمية الحديثة والمتطورة، وقمة إعطاء حوافز لممعمم لمتميز في م
 التعميمية، ندرة اشراك المعمم في تصميم المنياج ووصف الوسيمة التعميمية.

 العالقة بين تكنولوجيا الّتعميم والتكنولوجيا في الّتعميم والوسائل التعميمية: 11.1.1
 أواًل: العالقة بين تكنولوجيا الّتعميم والتكنولوجيا في الّتعميم: 

أشمل من التكنولوجيا في الّتعميم، ألنيا تنظر إلى الموقف التعميمي نظرة شاممة  تكنولوجيا الّتعميم
لمجموعة من العناصر، والتي ُتمثل اآللة التعميمية واحدًا منيا. أما التكنولوجيا في الّتعميم فتركز عمى 

لتعميم، توظيف العنصر اآللي في المواقف التعميمية وعميو فيي فئة جزئّية مضمنة في تكنولوجيا ا
 ويمكننا القول بأن التكنولوجيا في الّتعميم عنصر من عناصر تكنولوجيا التعميم.
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 ثانيًا: العالقة بين الوسائل التعميمية والتكنولوجيا في الّتعميم:

الوسائل التعميمية تشمل الوسائل اآللية والوسائل غير اآللية، إذًا التكنولوجيا في الّتعميم أخص من 
مية، ولما كانت الوسائل التعميمية جزءًا من تكنولوجيا الّتعميم، فنن المساحة التي تمثميا الوسائل التعمي

 الوسائل التعميمية في تكنولوجيا الّتعميم أكبر من المساحة التي تمثميا التكنولوجيا في الّتعميم فييا
 (.2006)عسقول: 

 ثالثًا: العالقة بين الوسائل التعميمية وتكنولوجيا الّتعميم:

لقد حدث تداخل بين ىذين المفيومين، وأعتبرىما البعض مترادفين، عمى أن ىناك فروق جوىرية 
بينيما ولمعرفتيما ال بد من اإللمام بمفيوم " تكنولوجيا " أن لكل مجال تكنولوجياتو، فالّزراعة والّطب 

باعتباره أحد ىذه والعمارة وغيرىا لكل منيا مظير عصري في الّتطبيق التكنولوجي، كذلك الّتعميم 
الميادين فينبغي أن تكون لو تكنولوجياتو. لذلك فنن تكنولوجيا الّتعميم ضرورة فرضيا التطور العصري 

 المستمر لتوفير الوقت والجيد والتكاليف. لإلنسان في سعيو

من مقطعين ىما: تكنو ويعني حرفة أو ميارة أو فن والمقطع الثاني  Technologyويتكون مصطمح 
لتحقيق أىداف محددة واألداة  وييتم بالتفاعل ما بين االنسان والمادةعمم التطبيق أو عمم التقنية عني ي

 (.2002مسبقًا )سالمة والشقران،

وتكنولوجيا التعميم عممية عقمية تيتم بالتطبيق المنيجي لنظريات التعميم والتعمم واالتصال ونتائج 
م جميع المواد البشرية وغير البشرية المتاحة لموصول البحوث في مجاالت المعرفة المختمفة، وتستخد

إلى تعمم أكثر فاعمية لتحقيق أىداف محددة مسبقًا. وبالتالي فتكنولوجيا التعميم مفيوم متسع يشمل 
 الوسائل التعميمية.

 الوسائل التعميمية في فمسطين: 11.1.1
التربية من العموم التي قد مضى عميو تعتبر الوسائل التعميمية وعمم التقنيات التربوية وممارستو في 

أكثر من نصف قرن، إال أن واقع مدارسنا وظروف طمبتنا ابان االحتالل لم تتيح ليم فرصة لالستفادة 
من ىذه التقنيات بالشكل المناسب بسبب سياسة التجييل والحرمان التي كانت تمارس عمى شعبنا 
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ألجيزة والمواد والوسائل التعميمية التي تساىم في تحسين وأبنائنا الطمبة، حيث لم يكن باإلمكان اقتناء ا
 وتطوير العممية التعميمية التعممّية بسيولة ويسر.

نشاء وزارة الّتربية والّتعميم التي بدأت عمميا قبل يومين  العالي ومع قيام الّسمطة الوطنية الفمسطينّية، وا 
ة العمل عمى بناء المؤسسة التعميمية مدفوعًة بنيمانيا بضرور  1994من افتتاح العام الدراسي 

الفمسطينّية، التي تستمد وجودىا من الثقافة الفمسطينّية واالجتماعية، وتساىم في رسم خطط تطورىا 
وتحديد معالم مستقبميا. فقد وضعت في أولويات عمميا إزالة تمك اآلثار السمبية الناتجة عن االحتالل 

لمختمف القطاعات التربوية، حتى يكون السير في العممية  االسرائيمي وتمبية االحتياجات الممحة
( . وكان إلنشاء 1999التعميمّية باتجاه اليدف الوطني الفمسطيني ) وزارة الّتربية والّتعميم العالي، 

دور ميم وفعال في العمل عمى تحسين نوعية  1997اإلدارة العامة لمتقنيات التربوية مع بداية العام 
ل ثالثة مجاالت: ) توظيف تكنولوجيا المعمومات في الّتعميم، إنتاج وتطوير الوسائل الّتعميم من خال

التعميمية، إنشاء المختبرات العممية والمكتبات المدرسية(، ووضعت ضمن سمم أولوياتيا تجييز 
ربوية، المدارس باحتياجاتيا من الوسائل التعميمية والتقنية المناسبة والتي تساعد عمى تطوير العممية الت

وتزود الطمبة بخبرات تطبيقية لممفاىيم العممية. ولما ليذه الوسائل من آثار تربوية ونفسية بالغة في 
إحداث تعمم الطمبة ونمو شخصياتيم بمجاالتيا المختمفة اإلدراكية والعاطفية واالجتماعية والحركية من 

س الحكومية وال زالت تمبي احتياجات أجل ذلك كان ىذا الكم والنوع في الوسائل التي زودت بيا المدار 
(. فكانت الخطط الطموحة ومن ضمنيا الخطة الخمسية 1998الميدان  )وزارة الّتربية والّتعميم العالي، 

(، والتي من خالليا استطاعت الوزارة النيوض بالمدارس وبشكل متسارع في مجال 2001-2005)
بكميات مناسبة من الوسائل التعميمية المختمفة،  التقنيات التربوية، حيث تم تزويد غالبية المدارس

وكذلك تم إنتاج البرامج التعميمية وطباعة العديد من الموحات والبطاقات التعميمية التي تخدم المنياج 
 الفمسطيني األول.

قامت الوزارة بننشاء مراكز مصادر الّتعمم ضمن مشروع تحسين نوعية الّتعميم في  1997وفي العام 
األساسّية وتييئة الّتسييالت المناسبة لالرتقاء بعممية الّتعمم في مجاالت العموم المختمفة المرحمة 

( مركزًا في المدارس الحكومية كما تم تدريب رؤساء 130واالىتمامات الشخصية حيث تم إنشاء )
ام الوسائل أقسام التقنيات التربوية والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعممين عمى توظيف استخد

التعميمية في خدمة عممية الّتعميم وصيانة األجيزة التعميمية مما كان لو أثر واضح عمى المدارس. مما 



29 
 

حدا بمديري المدارس من اختيار برنامج تدريب الييئة التدريسية عمى الوسائل التعميمية ضمن مشروع 
 .(2002المدرسة وحدة تدريب ) وزارة الّتربية والّتعميم العالي، 

وبعد توفير احتياجات المدارس من وسائل تعميمية رسمت الوزارة السياسة التربوية التي تدعو إلى 
استغالل ما يتوفر من تجييزات في مجال التطبيقات العممية والتوضيحات، وذلك لمساعدة الطمبة 

والدراسة  بالمحاق بركب  التطور والتقدم العممي وأن يكون لمفمسطينيين موطئ قدم في مجال البحث
 (.2001واالكتشاف واالنفتاح عمى العالم )وزارة الّتربية والّتعميم العالي، 

كما سعت الوزارة إلى تفعيل األجيزة والوسائل والبرامج والمشاريع التعميمية التي تم توفيرىا لممدارس، 
ط المرافق التقنية من خالل الدورات التدريبية لممعممين ومديري المدارس، وتم التأكيد عمى ضرورة تنشي

في المدارس بدايًة من قيام المعمم باستخدام ىذه المرافق في مدرستو وفق تخصصو مرورًا بمتابعة مدير 
أ(. 2003المدرسة وىو المسؤول األول عن ذلك كونو المشرف المقيم ) وزارة الّتربية والّتعميم العالي، 

تربوية والرقابة االدارية ومتابعة الميدان واإلشراف كما أن ىناك نظام متابعة ممثل في أقسام التقنيات ال
التربوي لتفعيل استخدام  الوسائل التعميمية انطالقًا من ضرورة وضعيا في خدمة الطمبة، إلشباع 
عقوليم وميوليم ورغباتيم عممًا وعماًل، وتعويضيم عن آالميم وتضحياتيم، عممًا وتربية، كذلك ضرورة 

فت من أجل توفير تعميم أفضل عن طريق استخدام كافة الوسائل التعميمية استثمار األموال التي ُصر 
 ب(.2005وتوظيفيا في العممية التعميمية لضمان نجاحيا وتطويرىا ) وزارة الّتربية والّتعميم العالي، 

 وترى الباحثة أن أىمية الوسائل التعميمية وفائدتيا كان أمرًا ضروريًا وممحًا في إدخاليا في المناىج
الفمسطينّية،  بل والتأكيد عمى ضرورة استخداميا وتوظيفيا وتطبيق األنشطة التي تستخدم فييا الوسائل 

 التعميمية في المناىج، كما ىو حال المناىج في الدول المتقدمة.

 دور مدير المدرسة في توظيف الوسائل التعميمية: 11.1.1

عممية التربوية يعمل عمى حفز عناصر العممية ُتعد اإلدارة المدرسية عنصرًا أساسيًا من عناصر ال
التربوية المادية والبشرية، وتنشيطيا فيي تتغمغل في جميع أوجو النشاط التربوي، ومن ىنا تأتي 
نما وسيمة لتحقيق أىداف العممية التربوية. كما تغيرت  أىميتيا، فيي ليست غاية في حد ذاتيا، وا 

العممية الروتينية التي تيدف الى تنظيم أمور المدرسة وتسيير  أىداف االدارة المدرسية، فمم َتعد تمك
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عمميا تحت أروقة األنشطة والتعميمات المفروضة عمييا، بل تجاوزت ذلك لتكون عممية تسعى إلى 
 تحقيق األىداف التربوية والتعميمية بما يحقق النمو الصحيح لدى التالميذ.

ية، فيو قائد البيئة التعميمية الذي عميو االعتماد في تحقيق يعتبر المدير أحد أىم عناصر العممية التربو 
المدرسة لرسالتيا، وفي سعي النظام التربوي لبموغ أىدافو، وىو المسؤول األول الذي يقف عمى رأس 
التنظيم  المدرسي، ويتحمل المسؤولية األولى والكاممة أمام السمطة التعميمية والمجتمع ويتطمب ىذا 

ر أن يكون قادرًا عمى العمل مع اآلخرين، والتأثير فييم وعمييم لتحقيق أىداف الموقع من المدي
المدرسة، وذلك من خالل قيامو بمجموعة من األدوار الرئيسية والمتداخمة التي تضم األدوار: 
األخالقية، والتعميمية، واالجتماعية اإلنسانية، والسياسية، واإلدارية، األمر الذي يؤكد عمى أىمية 

 (. 2011سية دور المدير في قيادة المنظمة المدرسية )عابدين،وحسا

( ان عممية تحقيق األىداف التربوية محكومة بمدى قدرة اإلدارة المدرسية عمى 2012يرى الزايدي )
توفير الدعم الفني واإلداري لمعاممين في المدرسة، وعمى رأسيم مديري المدارس حيث أن ليم الّدور 

األىداف بحكم أنيم مسؤولون عن تحقيق األىداف التربوية والتعميمية لممدرسة.  الكبير في تحقيق ىذه
فجميع البرامج التربوية التي تطبق في المدارس تعتمد اعتمادًا مباشرًا وبشكل كبير عمى مدى تفيم 
ووعي مديري المدارس بأىميتيا، ومدى اقتناعيم ومعرفتيم بأىداف ىذه البرامج، وسعييم نحو تحقق 

 األىداف.ىذه 

( أن دور مدير المدرسة يتجمى من خالل حرصو عمى تجييز وتييئة وتوفير 2011كما ذكر الدايل )
األجيزة المتطورة والكافية لالستخدام من قبل أكبر عدد من طالب المدرسة، والتخطيط المناسب 

جيو ما يوجد في الستخدام الوسائل التعميمية بما يتناسب وأدوار المعممين في مختمف التخصصات، وتو 
المدرسة من امكانات مادية مما يسيم في استخدام الوسائل التعميمية، ومحاسبة األفراد مختصي 
الوسائل والمعممين عن كل ما ُيقدم في مجال الوسائل التعميمية، وتحديد الممارسات الجارية لموسائل 

ة لموسائل وتقصي العوامل أو الظروف التعميمية بالمدرسة، وتحديد األنواع الموجودة من المواد التعميمي
اإليجابية أو السمبية التي ُتساعد أو تعوق استخدام الوسائل بالمدرسة، وتحديد ميزانية الوسائل، وحصر 
نتاج األجيزة والمواد التعميمية  وتنظيم وسائل البيئة التي يمكن توظيفيا بشكل مؤثر وفعال، وشراء وا 

صالح التي يرى المعممون ضرورة إضافتيا  لتنفيذ المناىج المقررة، واإلشراف عمى عممية صيانة وا 
الوسائل، ومتابعة عمميات تدريب المعممين عمى تشغيل األجيزة وتسييل إجراء االتصاالت بين قسم 
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الوسائل بالمدرسة والدوائر الحكومية األخرى التي يمكن االستفادة منيا، واإلشراف عمى تنظيم الوسائل 
 ، وتشجيع المعممين الستخداميا.واألجيزة واألدوات

عمى ضوء ما سبق يمكن االستنتاج بأن نجاح توظيف الوسائل التعميمية وتحقيق أىدافيا يعتمد إلى حد 
كبير عمى درجة اسيام مديري المدارس في ىذا المجال، لذلك جاءت ىذه الدراسة لمحاولة التعرف 

 ميمية في محافظة القدس.سائل التععمى دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الو 
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 الّدراسات الّسابقة: 1.1

 أجنبية و دراسات عربية 1.1.1
، وتم ترتيبيا حسب ة بالوسائل التعميمية واستخدامياتم االطالع عمى مجموعة من الّدراسات المتعمق

 تسمسميا الّزمني من األحدث لألقدم.

مستوى امتالك معممي لواء الشوبك في  ىدفت إلى الكشف عن دراسة (2017بني عبده ) أجرى
( فقرة، 20األردن لميارات استخدام الوسائل التعميمية، ولتحقيق ذلك طور الباحث استبانة مكونة من )

وقد وضع تقدير متدرج أمام كل فقرة، يحتوي عمى خمسة مستويات حسب مقياس ليكرت الخماسي 
%(. وزعت االستبانة 86رجة ثباتيا والتي بمغت )لقياس درجة تحقق الفقرة، وتم التحقق من صدقيا، ود

( معممًا ومعممة، وقد استخدم المنيج الوصفي المسحي من أجل 82عمى مجتمع الدراسة المكون من )
تحقيق أىداف الدراسة، ولإلجابة عن أسئمة الدراسة استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ر شيفيو. وأظيرت النتائج أن تقديرات المعممين األكثر أىمية المعيارية وتحميل التباين األحادي واختبا
لمستوى امتالك معممي لواء الشوبك لميارات استخدام الوسائل التعميمية كانت عمى الترتيب التنازلي 
اآلتي: القدرة عمى اختيار الوسائل التعميمية، أسباب ضعف استخدام الوسائل التعميمية، واقع استخدام 

يمية، مدى توافر الوسائل التعميمية. بينما أظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة الوسائل التعم
احصائية تعزى لمتغير الجنس والمؤىل العممي، ووجود فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الخبرة 

 ( سنوات. 10التعميمية ولصالح فئة أكثر من )

دراك مديري المدارس األساسية الخاصة ألىمية إلى معرفة مستوى إ (2015دراسة أبو ربيع ) وىدفت
تكنولوجيا التعميم، وعالقتو بمستوى توظيف التعميم ليذه التكنولوجيا من وجية نظر المعممين في 
العاصمة األردنية عمان، حيث استخدمت أسموب المنيج الوصفي التحميمي االرتباطي وتكونت عينة 

مة األساسية لممدارس الخاصة في العاصمة باستخدام ( معممًا ومعممة من المرح331الدراسة من )
أسموب العينة الطبقية العشوائية وقد وجد أن مستوى ادراك مديري المدارس األساسية ألىمية تكنولوجيا 
التعميم من وجية نظر المعممين كان متوسطًا، وأن مستوى توظيف المعممين لتكنولوجيا التعميم من 

 وجية نظرىم كان متوسطًا.
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لى أثر استخدام عمم الوسائل التعميمية في تحصيل طالبات إىدفت  دراسة (2015الّدىيم ) رتأجا كم
م في  2015/2016ىجري 1437/ 1436الصف األول المتوسط في مدينة الرياض لمعام الّدراسي 

 األعداد الصحيحة في مادة الرياضيات ولتحقيق ذلك سعت الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال اآلتي:

( بين متوسط التحصيل في ἀ=0.05ىناك فروق فردية ذات داللة احصائية عند مستوى الّداللة ) ىل
فصل األعداد الصحيحة عند الطالبات الذين تعمموا باستخدام الوسائل التعميمية ومتوسط تحصيل 

عينة  الطالبات الذين تعمموا بالطريقة االعتيادية. وقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي. وتكونت
( طالبة من طالب الصف األول المتوسط. قسمت العينة إلى مجموعتين، مجموعة 63الدراسة من )

( طالبة درست فصل األعداد الصحيحة المقررة عمى طالبات الصف األول 20تجريبية وعدد أفرادىا )
( 33ا )المتوسط في مادة الرياضيات باستخدام الوسائل التعميمية. أما المجموعة الضابطة وعددى

طالبة درست الفصل نفسو باستخدام الطريقة التقميدية. وقد خضعت المجموعتان الختبار تحصيمي 
 لى النتيجة التالية:ٳبعدي وتم استخدام اختبار )ت( لتحميل النتائج وقد توصمت الدراسة 

 وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط عالمات الطالبات الالتي درسن باستخدام الوسائل
التعميمية ومتوسط عالمات الالتي درسن بالطريقة التقميدية لصالح المجموعة التي استخدمت الوسائل 

 التعميمية.

لىالتحققمناستخدامالمعلمينوالمعلماتللتكنولوجيافيإهدفت( Merc, 2015)دراسة ميرك أما 

قد استخدم أسموب البحث الفصول الّدراسية خالل ممارسة تجربة التدريس في العاصمة التركية، و 
( معممًا، وقد لوحظ أن ىناك نقصًا في أجيزة 86الكمي، وزعت االستبانة عمى عينة عددىا )

التكنولوجيا، ولم تكن ممارسة المعممين التعميمية عمى مستوى مرٍض، وعدم وجود تدريب كاٍف، وعدم 
س الواقعي توافق بين برنامج التدريوجود تكامل بين الفصول الدراسية والتكنولوجيا المستخدمة، وعدم ال

 .والبرنامج االلكتروني

أىمية استخدام الوسائل التعميمية في حصة  لى معرفةإ (2011ثابت والكيالني )دراسة  كما سعت
( طالبًا من 235تكونت عينة الدراسة من )، جية نظر الطمبة أنفسيم في فمسطينالرياضيات من و 

حمة الّتعميم األساسي الثانية في المدارس الحكومية في مديرية مجتمع الدراسة المكون من طالب مر 
تربية وتعميم نابمس، لتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثتان استبانة تم التأكد من صدق وثبات 



34 
 

األداة، وبعد تحميل البيانات أظيرت النتائج درجة كبيرة ألىمية الوسائل التعميمية من وجية نظر 
ت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية وفقًا لمتغيرات الجنس، ووجود فروق الطمبة، كما وأظير 

( وموقع 7-5ذات داللة احصائية تبعًا لمتغير المرحمة التعميمية لصالح المرحمة األساسية من )
 المدرسة لصالح مدارس المدينة.

الكتشاف الموجو بالوسائل أثر استخدام استراتيجية ا لىإ أشارت في دراستيافقد  (2011ىزيم )أما 
لثامن األساسي في التعميمية في التحصيل والتذكر وانتقال أثر التعمم في الرياضيات لطمبة الصف ا

، ( طالبة من طالبات132مكونة من ) طبقت الباحثة االختبار التحصيمي عمى عينة، محافظة قمقيمية
راسة ولقد قسمت الباحثة العينة لمجموعتين واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي لمالءمتو إلجراءات الد

ضابطة )درست بالطريقة التقميدية(، وتجريبية )درست مادة تدريبية من إعداد الباحثة( ولقد توصمت 
إلى أنو توجد فروق ذات داللة إحصائّية بين متوسطات إجابات الطالبات المواتي درسن باستراتيجية 

المجموعة التجريبية( ومتوسطات الطالبات المواتي درسن االكتشاف الموجو بالوسائل التعميمية )
بالطريقة التقميدية عمى مقياس اختبار التحصيل البعدي، وانتقال أثر التعمم، والتذكر لوحدة اليندسة من 

 يات، ولصالح المجموعة التجريبية.منياج الصف الثامن األساسي لمرياض

(Cameron, 2010دراسة كامرون )وجاءت   هدفالتي استخدامإت أثر على التعرف لى

وكيفأنالطالبيتحفزونويتجاوبونمعاألشكال فينيوزلندا المجسماتفيالمدارساالبتدائية

ىذه الدراسة قسمت عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات، استخدم مع المجموعة والمجسماتولتطبيق
 طريقة التقميدية.األولى الحواسيب المحمولة، والثانية المجسمات والثالثة ال

استخدمت الباحثة المالحظات والمقابالت وذلك لتوضيح كيفية تجاوب الطمبة مع المجسمات في 
التعميم، تبين أن استخدام المجسمات في التعميم ليا أثر ايجابي، فقد كانت مستويات التحصيل عالية 

تين درستا باستخدام المحمول لمطمبة الذين درسوا باستخدام المجسمات بالمقارنة مع المجموعتين الم
والطريقة التقميدية، وكانت الدافعية لمتعميم ذات مستويات عالية لممجموعة التي استخدمت الحاسوب 
المحمول، وبالرغم من ظيور بعض التعبير السمبي اتجاه بعض التصاميم واألشكال اليندسية التي 

ت دور المعمم الميم والمتكامل في صقل عممية قيدت النتائج العممية المبتغاة إال أن ىذه الدراسة وضح
نيا جزء من العممية التعميمية تعمم األشكال وأن تعزيز الّدور الميم لممجسمات واألشكال  .وا 
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ة بعنوان " معوقات استخدام الوسائل التعميمية في المدارس في دراس (2009أيوب )أوضح كما  
و ال توجد فروق ذات داللة احصائية في معوقات أن الحكومية من وجية نظر المديرين والمعممين "

استخدام الوسائل التعميمية من وجية نظر المديرين والمعممين في محافظة سمفيت في فمسطين تعزى 
لمتغير الجنس، طبيعة الوظيفة، التخصص، سنوات الخبرة، الحالة االجتماعية، المرحمة التعميمية، 

لة احصائية في معوقات استخدام الوسائل التعميمية في التعميم وبينت الدراسة أن ىناك فروقًا ذات دال
من وجية نظر المديرين والمعممين تعزى لمتغير المؤىل العممي وكانت النتائج بناًء عمى تحميل 
البيانات االحصائية وفقًا إلجابة أفراد عينة الدراسة ) المعممين، والمديرين في محافظة سمفيت( عمى 

 الغرض. استبانة أعدت ليذا

واقع التقنيات المعاصرة في تدريس الرياضيات بالمرحمة  لىإ أشارتف (2009دراسة الّذبياني ) أما
تكون مجتمع الدراسة من جميع معممي الرياضيات بالمرحمة ، المتوسطة من وجية نظر المعممين

( معممًا تم 67تكونت عينة الدراسة من )و المتوسطة بمحافظة ينبع في المممكة العربية السعودية، 
 استخدام االستبانة كأداة لمدراسة وتأكد من صدقيا وثباتيا، وخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

توافر الوسائل والتقنيات المعاصرة في المدارس المتوسطة كانت ذات درجة منخفضة جدًا، درجة 
ىناك و خفضة جدًا. سطة كانت ذات درجة منودرجة استخدام التقنيات المعاصرة في المدارس المتو 

 .ميم لممستجدات التكنولوجيةاصعوبات بدرجة مرتفعة يراىا المعممون تحول دون استخد

معرفة اتجاىات معممي العموم في المدارس الحكومية في  لىإ (2008دراسة أبو فاشة )وىدفت 
ليا، ودرجة  محافظة رام اهلل والبيرة في فمسطين نحو استخدام الوسائل التعميمية، ودرجة استخداميم

الصعوبات التي تواجييم في استخداميا، وفحص أثر متغيرات: الجنس، والمؤىل العممي، والمرحمة 
التعميمية، وعدد سنوات الخبرة عمى اتجاىات معممي العموم نحو استخدام الوسائل التعميمية، ودرجة 

شف عن إمكانية وجود استخداميم ليا، والصعوبات التي تحول دون استخداميم ليا. كذلك ىدفت لمك
 عالقة تربط بين اتجاىات معممي العموم نحو استخدام الوسائل التعميمية ودرجة استخدميم ليا.

 155تكون مجتمع الدراسة من جميع المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة، والبالغ عددىا 
معممًا ومعممة،   534ىم من مدرسة، وجميع معممي العموم العاممون في ىذه المدارس والبالغ عدد

مدرسة حكومية أساسية وثانوية من مدارس محافظة رام اهلل والبيرة تم  76وتكونت عينة الدراسة من 
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اختيارىا بطريقة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة األصمي. واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع 
حو استخدام الوسائل التعميمية، وفقرات لقياس البيانات، ضمت فقرات لمكشف عن اتجاىات المعممين ن

درجة استخدام المعممين لبعض الوسائل التعميمية، وفقرات لمعرفة الصعوبات التي تواجييم في 
 استخدام الوسائل التعميمية.

وقد أظيرت الدراسة النتائج اآلتية: لدى معممي العموم في المدارس الحكومية في محافظة رام اهلل والبيرة 
اىات ايجابية نحو استخدام الوسائل التعميمية، ودرجة استخدام متوسطة لبعض الوسائل التعميمية، اتج

وقد تبين وجود عالقة طردية بين اتجاىات معممي العموم نحو استخدام الوسائل التعميمية ودرجة 
لعموم استخداميم ليا، وقد أظيرت النتائج أن درجة الّصعوبات التي تحول دون استخدام معممي ا

لموسائل التعميمية كانت متوسطة بشكل عام، ولكن تبين وجود صعوبات تحد من استخدام معممي 
العموم لموسائل التعميمية بدرجة كبيرة، ومنيا: ارتفاع تكاليف األجيزة، وعدم توفر شاشات عرض داخل 

 الصفوف. 

مين والمعممات حول الكشف عن تصورات المعم لىإىدفت  دراسة (2008بركات وخزاعة ) كما أجرى
، ولتحقيق الصفوف الثالثة األولىتوظيف ىذه المعايير في االيضاحات التعميمية المستخدمة في 

أىداف الدراسة تم تصميم قائمة من المعايير، لتحديد مدى توظيف قائمة المعايير في االيضاحات 
يضاحات التعميمية المستخدمة في تدريس األطفال، وقد أظيرت نتائج الدراسة، أن تصميم اال

المستخدمة في تدريس تالميذ الصفوف األساسية الثالثة األولى لم ُترَق الى درجات تقدير عميا، وبينت 
النتائج عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في تصورات المعممين لمدى توظيف معايير التصميم 

ود فروق ذات داللة احصائية لإليضاحات التعميمية تعزى لمتغير الجنس والمؤىل العممي، وعن وج
 تعزى لمخبرة التدريسية والصف الذي يدرسو المعمم. 

لى معرفة واقع استخدام الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة في إ سعتالتي  (2007قادي )دراسة أما 
ة، المرحمة المتوسطة لتدريس المغة اإلنجميزية من وجية نظر المشرفات ومديرات المدارس بمكة المكرم

والتعرف عمى أىم الصعوبات التي تواجو استخدام الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة في تدريس المغة 
 اإلنجميزية بالمرحمة المتوسطة.
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ولإلجابة عن أسئمة الدراسة أعدت الباحثة استبانة تم تطبيقيا عمى مجتمع الدراسة التي يمثل المشرفات 
بالمرحمة المتوسطة وعددىن احدى عشر مشرفة، وكذلك مديرات التربويات لمادة المغة اإلنجميزية 

 المدارس المتوسطة بمكة المكرمة وعددىن خمس وثمانون مديرة، وتم التوصل إلى النتائج اآلتية:

ان درجة استخدام معممات المغة اإلنجميزية لموسائل التعميمية والتقنيات الحديثة متوسطة، إن أىم 
ات المغة اإلنجميزية في استخدام الوسائل التعميمية من وجية نظر المشرفات المعوقات التي تواجو معمم

ومديرات المدارس، ىي عدم توفر فني صيانة لألجيزة والوسائل التعميمية داخل المدرسة، إن المعممات 
عمى دراية بكل ما ىو حديث في مجال الوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة، كما أنو ال توجد فروق 

 داللة إحصائية بين استجابات المشرفات ومديرات المدارس عمى مجمل أداة الدراسة. ذات

لى استقصاء أثر الحاسوب عمى تحصيل طمبة الصف السابع إسعت دراسة  (2007جبر )كذلك طبق 
األساسي في الرياضيات، مقارنة بالطريقة التقميدية، ومعرفة اتجاىات معممييم نحو استخدامو كوسيمة 

 .تعميمية

( طالبًا وطالبة من طمبة الصف السابع األساسي، في مدرستي ذكور بنات كفر 93بمغ حجم العينة )
حارس الثانويتين، التابعتين لمديرية التربية والتعميم في محافظة سمفيت في فمسطين لمعام الدراسي 

( 37لمعممين )، وقد تم اختيار العينة بالطريقة القصدية لتطبيق التجربة، وبمغ عدد ا2007\2006
معممًا ومعممة وذلك لدراسة اتجاىاتيم نحو استخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية، بعد أن قسم الطمبة في 

ضابطة درست بالطريقة  مجموعتين: تجريبية درست باستخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية، وأخرى
 وكانت من أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث: التقميدية.

( بين متوسطات تحصيل طمبة الصف السابع ἀ=0.05لة إحصائيا عند مستوى الداللة )توجد فروق دا
األساسي في القياس البعدي في وحدة المجموعات في الرياضيات تعزى لطريقة التدريس)حاسوب، 
تقميدية( ولصالح طريقة التدريس بالحاسوب، ولم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة احصائيًا تعزى 

تفاعل بين طريقة التدريس والجنس. أما بالنسبة لمعممي الرياضيات لمصف السابع فننو لمجنس أو ال
 يوجد اتجاىات إيجابية نحو استخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية في الرياضيات. 

هدفتالدراسةالىاالجابةعنالسؤالالتالي:كيفتؤثرالوسائلاليدوية(Ehi, 2007دراسة )أما 

ت عمى طالب المدارس؟تحصيل الرياضيافي
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أراد الباحث التغمب عمى مشكمة الّضعف في الرياضيات في منطقة بنشل في والية أيدوا النيجيرية، 
ناث( في منطقة بنشل قسميا إلى 36تكونت عينة الدراسة من ) ( مدرسة من المدارس الثانوية )ذكور وا 

دارسيا األدوات اليندسية اليدوية ( مدرسة استخدمت في م18مجموعتين، األولى تجريبية تكونت من )
( مدرسة لم تدرس 18التي صنعت من لوحات الحائط الورقية، ومجموعة ضابطة تكونت من )

الرياضيات باألدوات اليدوية. كانت نتائج االمتحانات لمادة الرياضيات لكال المجموعتين تشير أن 
 .موعة الضابطةل من الطالب في المجالطالب في المجموعة التجريبية كانوا أفض

أثر استخدام  الى معرفة ىدفتفي المممكة العربية السعودية دراسة  (2006الحواس )أجرى الباحث و 
الوسائل التعميمية في تدريس الكسور والعمميات عمييا عمى تحصيل طالب الصف الخامس في 

بة عن السؤال محافظة القريات في الرياضيات وعمى اتجاىاتيم نحوىا " وتيدف الدراسة إلى اإلجا
ما أثر استخدام الوسائل التعميمية عمى التحصيل الرياضي لدى طالب الصف الخامس  اآلتي:

 االبتدائي؟

اختار الباحث العينة من طالب الصف الخامس، واختار العينة بالطريقة القصدية، وأعد غرفة خاصة 
راسة عمى وحدة الكسور والعمميات لممصادر التعميمية يتم شرح الوسائل التعميمية المعدة، واقتصرت الد

عمييا، واستخدم الباحث وسيمة الشكل السداسي وذلك ألن من خالليا يتم تعميم الكسور وليندسة الشكل 
 السداسي ميزة خاصة، حيث أن تقسيمو ترتبط بأشكال ىندسية، وتوصل الباحث إلى النتائج اآلتية:

( بين متوسطات تحصيل طالب ἀ=0.05)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
المجموعة التجريبية ومتوسط عالمات تحصيل طالب المجموعة الضابطة عمى االختبار التحصيمي 

 يعزى إلى استخدام الوسيمة التعميمية.

استخدام التقنيات التعميمية في مدارس سمطنة ُعمان " وىدفت  لىإ (2005دراسة الكندي )كما أشارت 
اح واقع توظيف التقنيات في خدمة التعميم في سمطنة ُعمان، كما ىدفت إلى تسميط الدراسة إلى ايض

الضوء عمى صعوبات توظيف التقنيات في خدمة التعميم العام، وقد تم الحصول عمى المعمومات من 
أبحاث مختمفة تختص بالموضوع نفسو، ومن مقابالت مع بعض مديري المدارس، ومن استبيان استند 

( 60( معممًا من بعض مدارس التعميم بالمنطقة الداخمية، ومن )31وائية مكونة من )الى عينة عش
 طالبًا وطالبة من مدرستين بالمنطقة الداخمية وأظيرت ىذه الدراسة النتائج التالية:
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وعي المعممين بأىمية الوسائل التعميمية بشكل مستمر، وفي المقابل كانت نتائج بعض االستجابات 
عدم  ،حة، اذ يجب أخذىا بعين االعتباراستخدام التقنيات الحديثة بالمدارس غير مريالخاصة بواقع 

توفر الدورات التدريبية لممعممين التي تدربيم، ألن عدم توفر الدورات التدريبية تنبني عمييا كل 
الصعوبات التي ظيرت من خالل الدراسة، فيي المنبع األساسي لمصعوبات، اذا لم يتم مواجيتيا 

ازدياد وعي الطالب بمعنى الوسائل التعميمية ، كذلك ف تستمر الصعوبات بالظيور من خالليافسو 
وأىميتيا، ولكن رغم ذلك نطمح إلى أكثر من ذلك من خالل توفير األدوات والوسائل التعميمية داخل 

 اجييم. المدرسة، ليستفيد منيا الطالب في العممية التعميمية، ويتغمبون عمى الصعوبات التي قد تو 

ىدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام اليدويات عمى تحصيل تالميذ  (2005الغزو )دراسة اما 
الصف الخامس االبتدائي بمادة الرياضيات، أجريت الدراسة في االمارات العربية المتحدة واستخدمت 

 49يذًا وتمميذه )( تمم98الباحثة المنيج شبو التجريبي إلجراء الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
 25اناث(، وتم توزيع التالميذ إلى مجموعتين إحداىما ضابطة مكونو من فصمين )  49ذكور و 
اناث(، وقد تم جمع البيانات من خالل اختبار قبمي وبعدي صممت لقياس أثر استخدام  25ذكور، 

دريس المجموعة اليدويات في وحدة الكسور عمى التحصيل الدراسي ) المعرفة، والفيم( حيث تم ت
التجريبية باستخدام يدويات مختمفة تالئم موضوع الكسور، وتم تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة 
التقميدية وقد أظيرت النتائج تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى زمالئيم في المجموعة الضابطة في 

 كل من المعرفة والفيم.

أن فعالية التدريس تتحسن  (Ardac & Akaygun, 2005دراسة أرداك وأكايجون )وقد تبين في 
عندما يتم الدمج بين الشرح المفظي والصور المتحركة. حيث قاما بدراسة لممقارنة بين فعالية الوسائط 

وقد طبقت لكيميائية عمى المستوى الجزيئي، والوسائط المرئية الثابتة في تمثيميا لمتغيرات االمرئية 
من الصف الثامن في األناضول، بحيث يشترك كل طالب في احدى طرق ( طالبًا 52التجربة عمى )

العرض الثالثة وىي ) صور متحركة تعرض بشكل فردي لمطمبة، وصور متحركة تعرض بشكل 
جماعي لمطمبة في الصف، وصور ثابتة تعرض بشكل جماعي لمصف(، وقد أظيرت النتائج تحسنًا 

حركة بالمقارنة مع الطمبة الذين استخدموا الصور الثابتة، في أداء الطمبة الذين استخدموا الصور المت
باإلضافة إلى ذلك فنن الطالب الذين استخدموا نظام الرسوم المتحركة عمى المستوى الفردي أظيروا 

 نتائج أفضل وأكثر ثباتًا مقارنة مع الطمبة الذين تمقوا الدروس بشكل جماعي.
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عنمدىاستخدامالكشفهدفتالتي(Bauer & Kenton, 2005بور وكينتون )دراسة وجاءت 

 معممًا ومعممة من المتطوعين في ىذه الدراسة من  30كأداة تعميمية تعممّية من قبل التكنولوجيا
مدرستين ابتدائيتين ومدرسة إعدادية وأخرى ثانوية في مدينة فيرجينيا، وممن صنفوا عمى أنيم 

في المدارس، فقد تبين أنو بالرغم من امتالك المعممين  ممارسون جيدون لمتكنولوجيا من قبل مسؤولييم
الميارات والمعرفة الكافية في استخدام التكنولوجيا اال أنيم ال يدخمون ىذه التكنولوجيا كأداة تعميمية إلى 
صفوفيم. وعن األسباب الكامنة وراء ذلك فقد أشار المعممون أن الوقت المتاح لطمبتيم غير كاف 

وقت أكبر لمتخطيط لعرض دروس باستخدام التكنولوجيا ، باإلضافة الى معوقات  وأنيم بحاجة الى
أخرى مثل ضعف ميارة الطمبة وقمة البرمجيات المتوافرة، وىذا يؤكده مجموعة الباحثين في دراسة 
أجريت في بريطانيا، حيث وجدوا أن استخدام اإلنترنت كوسيمة تعميمية في المدارس عينة الّدراسة كان 

 دًا.محدو 

لى فحص إ سعتدراسة  (Martindale.Curda & Pilcher, 2005)مارتندل وزمالؤه طبق كما 
تعميمية عمى تحسين أداء الطمبة في اختبار والية فموريدا الشامل تكونت عينة الدراسة من  أثر برمجية

لتدريس ( مدرسة بوصفيا مجموعة تجريبية، استخدمت ىذه الوسيمة 12) لىإ( مدرسة تم تقسيميا 24)
مادة الرياضيات لطمبة الصفوف الخامس والثامن والعاشر. بينما تعمم الطمبة في المدارس االثنتي 
عشرة الباقية المواد الدراسية نفسيا دون استخدام ىذه الوسيمة، أي بأسموب التدريس التقميدي بوصفيا 

االختبار الشامل في مجموعة ضابطة، وتم الحصول عمى عالمات الطمبة في كمتا المجموعتين عمى 
الرياضيات. وأظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية في تحصيل الطمبة يعزى لمطريقة 
ولصالح طمبة الصف الخامس، الذين استخدموا الوسيمة في تعمم الرياضيات، بينما لم يكن ىناك أثر 

 لمطريقة عند طمبة الصف الثامن والعاشر في مادة الرياضيات.

أجريت بيدف التعرف عمى واقع استخدام الوسائل التعميمية من التي  (2003دراسة الخيل )فت وىد
وجية نظر المعممات والموجيات في المرحمة االبتدائية بمدينة الرياض وتحديد أىم المعوقات التي 
تواجو ذلك االستخدام، وقد أشارت النتائج الى أن الوسائل التعميمية في المرحمة االبتدائية يعاني من 

حصر االستخدام في الكتاب المدرسي والسبورة الطباشيرية، أما ما عدا ذلك من قصور شديد حيث ين
الوسائل األخرى التي ينبغي استخداميا فيي ال تستخدم إال ما ندر، كما أشارت النتائج إلى وجود  
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قمة االعتمادات المالية المخصصة لموسائل التعميمية، ارتفاع  الوسائل أىميا: معوقات تحد من استخدام
 المسئوليات المكمفة بيا المعممة.كاليف بعض األجيزة، كثرة ت

آراء بعض معممي بعض مدارس وكالة الغوث الّدولية/  لىإ أشارتالتي  (2002العمايرة )دراسة وفي 
توصل إلى أن ، األردن في أىمية استخدام التقنيات التعميمية، والصعوبات التي تواجييم في استخداميا

( معمم ومعممة من المجتمع األصمي المكون من معممي 175التي بمغ عددىا )أفراد عينة الدراسة 
ومعممات مدارس وكالة الغوث الّدولية في األردن وبعد اإلجابة عمى أداة الدراسة ) االستبانة ( أظيروا 
اتجاىًا ايجابيًا نحو استخدام التقنيات التعميمية في التدريس، وأنو ال يوجد أثر لعامل الجنس، 

تخصص، والمؤىل العممي، وسنوات الخبرة في درجة استخدام التقنيات التعميمية في التدريس، وال
وكانت الصعوبات التي يواجيا المعممون والمعممات في مدارس وكالة الغوث وتعيق استخدام الوسائل 

تتوافر التعميمية ىي: عدم وجود غرف مجيزة الستخدام التقنيات، ال تتوافر التسييالت الالزمة، ال 
 االمكانات المدرسية التي تساعد عمى استخدام التقنيات التعميمية، كثرة أعداد التالميذ داخل الصف. 

 ىدفت بشكل عام الى تحديد كيفية استخدام(Helen & Nike 2002)  ىيمين ونايكدراسة أما 
ة: كيف؟ ومتى؟ وأين الحاسبات اآللية في الفصول الدراسية وتحديدًا تحاول الدراسة اإلجابة عن األسئم

يستخدم المدرسون والطالب الحاسبات اآللية لتعمم الرياضيات؟ ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم لذلك 
( مدرسًا ومدرسة موزعين في 80استبانتين لكل من مجموعتي الدراسة وتكونت عينة الدراسة من )

 بة.( طالبًا وطال1702( مدرسة من مدارس فكتوريا غرب استراليا و )23)

%( من المعممين يمتمكون حاسبات آلية واستخدموىا في 80وكان من أبرز نتائج ىذه الدراسة أن )
%( من 83%( من التالميذ يمتمكون حاسبات آلية، )74األعمال المتعمقة بتدريس الرياضيات، و )
 %( من الطالب كذلك.40النصوص، و) المدرسين يستخدمون الحاسب اآللي لمعالجة

إلى تحديد معوقات استخدام الوسائل التعميمية، من خالل مراجعة نتائج  (2000حكيم )دراسة وسعت 
الدراسات السابقة التي أجريت بالمممكة، ولتحقيق ذلك أعد الباحث بطاقة رصد تضمنت ستين مشكمة 
في ست مجالت رئيسة ىي: معوقات خاصة بالمقررات الدراسية، معوقات خاصة بالمعممين، ومعوقات 

اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي، ومعوقات خاصة بالمباني المدرسية، والتسييالت المادية خاصة ب
والبشرية، ومعوقات إدارية ومالية، وذلك بيدف استخداميا في تحميل نتائج الدراسات السابقة، وقد 
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ستخدم الباحث ( دراسة تغطي كل المقررات الدراسية والمراحل التعميمية، وقد ا26شممت عينة الدراسة )
عمييا البحوث وجود مشكالت ممحة أجمعت  لىإالمنيج الوصفي التحميمي. وقد توصمت الدراسة 

 ،عدم توافر األجيزة التعميمية بشكل كاف، عدم توافر المواد التعميمية بصفة عامة السابقة ومن أىميا:
 .معظم األجيزة غير صالحة لمعمل

ىدفت الدراسة لمتعرف  ( (Magoun Owens, charlotte- H 2000أوينز شالوتدراسة أما 
 عمى 

االتجاىات نحو تكنولوجيا التدريس في ثالثة أحياء مدرسية في لويزيانا. كذلك دراسة تأثير االختالفات 
بين النظم المدرسية والفروق في الجنس وخبرات التدريس. تم توزيع أداة الدراسة االستبانة بطريقة 

 مدارس ريفية.عشوائية عمى مدارس حضرية و 

كانت نتائج الدراسة أن الفروق واالختالفات في االتجاىات نحو التكنولوجيا، كانت بارزة بين المعممين 
 الذين يقومون بالتدريس في اطار ىذه النظم السابقة.

وقد اظير المعممون العاممون في مناطق حضرية اتجاىًا أفضل نحو التكنولوجيا مقارنة بأقرانيم في 
 يفية، ولم يكن لمجنس أو سنوات الخبرة أي تأثير في اتجاىاتيم.  النظم الر 

التعرف عمى أثر لى إ  (PeseK & Kinrschner, 2000)دراسة بيسك وكيرشنروىدفت  
اليدويات في تعمم المساحة والمحيط والمربع والمستطيل ومتوازي األضالع والمثمث، قسمت استخدام 

ة تم تدريسيا بالطريقة المعتادة، و مجموعة تجريبية تم عينة الدراسة لمجموعتين مجموعة ضابط
تدريسيا باليدويات مثل رقائق الكسور والموح اليندسي وأوراق المربعات، تكونت الدراسة من استخدام 
الباحثان االختبار القبمي واالختبار البعدي كأداة في الدراسة، وقد وجدا أن المجموعتين لم تختمفا في 

نما تفوقت المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة في مجال الفيم، حيث أبدى مجال المعرفة، بي
 تالميذ المجموعة التجريبية فيمًا أعمق لممساحة والمحيط ومرونة في حل المسائل. 
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 ممّخص الّدراسات الّسابقة:

بدأت تأخذ مكانًا من خالل استعراض الدراسات السابقة العربية واألجنبية، لوحظ أن الوسائل التعميمية 
( 2011ة ثابت والكيالني )( ودراس2015ممحوظًا في الدراسات العربية، فقد اىتمت دراسة الّدىيم )

( في 2005( ودراسة الغزو )2006( ودراسة حواس )2007( ودراسة جبر )2011ىزيم )ودراسة 
 معرفة أثر استخدام الوسائل الّتعميمّية وأىميتيا.

لمنيج التجريبي الذي قسم عينة الدراسة إلى مجموعتين، مجموعة ضابطة استخدمت معظم الدراسات ا
درست بالطريقة التقميدية و مجموعة درست بالطريقة التجريبية. وكانت النتائج لصالح المجموعات التي 

 استخدمت الوسائل التعميمية، وأظيرت إيجابية نحو استخدام الوسائل التعميمية. 

( ودراسة العمايرة 2003( ودراسة الخيل )2007(  ودراسة قادي )2009كما تناولت دراسة أيوب )
( معوقات استخدام الوسائل التعميمية، ومن المعوقات التي بينتيا نتائج 2000( ودراسة حكيم )2002)

الدراسات معوقات خاصة بالمقررات الدراسية، معوقات خاصة باالعتمادات المالية، معوقات خاصة 
عباء الممقاة عمييم، معوقات خاصة باإلدارة واإلشراف التربوي، معوقات خاصة بالمعممين لكثرة األ

 بالمبنى المدرسي، ومعوقات تتعمق بعدم وجود فني صيانة لألجيزة والوسائل التعميمية.

استخدمت الدراسات السابقة المنيج الوصفي التحميمي الذي من خاللو تم التوصل إلى المعوقات 
 السابقة. 

( في معرفة االتجاىات نحو الوسائل 2005( ودراسة الكندي )2008راسة أبو فاشة )كما اىتمت د
التعميمية ومعرفة آراء المعممين في أىمية استخداميا والتي أظيرت وجود اتجاىات إيجابية عند 
المعممين نحو استخدام الوسائل التعميمية، ووعييم ألىميتيا، كذلك ازدياد وعي الطمبة بالوسائل 

 ية وأىميتيا.التعميم

 كما استخدمت الّدراسات المنيج الوصفي التحميمي، و االستبانة والمقابمة كأداتي دراسة. 

( لتوضح واقع الوسائل التعميمية و 2003( وبعض من دراسة الخيل )2009جاءت دراسة الّذيباني )
ت المعاصرة بدرجة التقنيات المعاصرة في التدريس والتي بينت انخفاض درجة توافر الوسائل والتقنيا

منخفضة جدًا ووجود صعوبات تحول دون استخدام المعممين لمتقنيات الحديثة، وجاءت دراسة بني 
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( التي ىدفت إلى الكشف واقع مستوى امتالك 2015( وبعضًا من دراسة أبو ربيع )2017عبده )
ارس األساسية الخاصة المعممين لميارات استخدام الوسائل التعميمية. معرقة مستوى إدراك مديري المد

ألىمية التكنولوجيا وعالقتو بمستوى توظيف المعممين ليذه التكنولوجيا كما أن الدراستان السابقتان 
طبقتا في مدارس المممكة األردنية، وكانت نتيجة كل من المعممين والمدراء متوسطة في مستوى 

دراكيم لميارات استخدام الوسائل التعميمية خاصًة   الحديثة منيا. امتالكيم وا 

(  التي وضحت معايير استخدام الوسائل التعميمية في 2008كذلك جاءت دراسة بركات وخزاعة )
 الصفوف الثالثة األولى والتي بينت أن االيضاحات لم ترق الى درجات تقدير عميا. 

 س، خاصًة استخدام أما الدراسات األجنبية فقد اىتمت أيضًا بالوسائل التعميمية والتقنيات الحديثة بالتدري

( 2010(  ودراسة كامرون )2015التكنولوجيا وتوظيفيا في الغرف الصفية كما جاء في دراسة ميرك )
( 2000(، ودراسة أوينز شالوت )2005( ودراسة مارتندل وزمالؤه )2005ودراسة آرداك وأكايجون )

التعميم مثل ادخال الحواسيب  والتي أظيرت نتائجيا أن الطالب يتجاوبون مع استخدام التكنولوجيا في
 المحمولة والوسائط المرئية المتحركة.

 استخدمت الّدراسات الّسابقة البحث الكمي، وأخرى المنيج التجريبي وأخرى المنيج الوصفي التحميمي.

( التي أظيرت نتائجيا امتالك المعممين 2005لكن تناقضت مع الدراسات السابقة دراسة بوركينتون )
 رفة كافية في استخدام التكنولوجيا اال أنيم ال يدخمونيا كأداة تعميمية في الغرف الصفية.لميارات ومع

( والتي 2000( ودراسة بيسك وكوشنر )2002( ودراسة ىيمين ونايك )2007ثم جاءت دراسة اييي )
في تناولت استخدام الوسائل التعميمية المتنوعة مثل اليدويات والمجسمات والحاسبات اآللية خاصة 

مادة الرياضيات وكان من نتائجيا أن ىذه الوسائل جزء من العممية التعميمية وأن الطمبة في 
 المجموعات التجريبية أفضل من طالب المجموعات الضابطة.

 كما استخدمت الدراسات السابقة المالحظات والمقابالت والمنيج التجريبي كذلك المنيج التحميمي.

سابقة التي تناولت اتجاىات المدرسين نحو استخدام الوسائل والتقنيات من خالل استعراض الدراسات ال
التعميمية وأىميتيا، تبين أن ىناك اتجاىات إيجابية لدى المدرسين نحو استخدام الوسائل التعميمية 
بشكل عام ومعرفة ألىميتيا في العممية التعميمية، ولكن رغم أىميتيا والدور الذي تؤديو بالنسبة لممعمم 
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لمتعمم، فنن ىناك تقصيرًا ممحوظًا في استخداميا وتطبيقيا من قبل المعممين في التدريس وبينت وا
الدراسات وجود معيقات تقمل من استخدام الوسائل التعميمية، ومن أىميا عدم توفر الوسائل واألجيزة 

التدريبية في  في نقص االمكانات المادية مثل عدم توفر القاعات لعرض الوسائل وكذلك قمة الدورات
ىذه المجال. وقد تبين وجود ارتباط بين درجة استخدام الوسائل ومدى توفرىا والمسيالت الستخدميا، 

 كما استفادت الباحثة من نتائج ىذه الدراسات في دراستيا الحالية.

س أما ىذه الدراسة، فتختمف عن الدراسات السابقة من خالل كونيا تسعى إلى معرفة دور مديري المدار 
في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية من وجية نظر المعممين، ومعرفة المعيقات التي تحد من استخدام 

 الوسائل التعميمية.

كما أن ىذا الدراسة طبقت عمى مدارس محافظة القدس ولثالث جيات مشرفة وىي الوكالة والخاصة 
عى إلى تيويد المناىج الفمسطينّية والحكومة والتي تواجو معركًة شرسة في مواجية االحتالل الذي يس

وطمس المعالم التاريخّية والثقافية والتراثية لمشعب الفمسطيني من خالل محاولة  إدخال المناىج 
 اإلسرائيمية في التعميم، والسيطرة عمى المدارس خاصًة الحكومية والوكالة.

العالقة بموضوع الوسائل ومن خالل اطالع الباحثة عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات 
التعميمية، استخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي وتمكنت من بناء أداة دراستيا حول الوسائل 
التعميمية في مجالين اثنين: المجال األول وىو دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل 

 ي تحد من استخدام الوسائل التعميمية.التعميمية من وجية نظر المعممين، المجال الثاني المعيقات الت
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 الفصل الثّالث

______________________________________________________________ 
 الّطريقة واإلجراءات



 المقّدمة  1.1
راءات التي اتبعتيا تناول ىذا الفصل المنيج المتبع في ىذه الدراسة، وتضمن وصفًا تفصيميًا لإلج

الباحثة في تنفيذ ىذه الدراسة، من حيث وصف مجتمع الدراسة وعينتيا والطريقة التي اختيرت بيا، 
وأدوات الدراسة وطرق إعدادىا، واجراءات الصدق والثبات وخطوات تطبيقيا ومتغيرات الدراسة، 

 ئج .والمعالجة اإلحصائية المستخدمة لتحميل البيانات والوصول إلى النتا
 

 منيج الّدراسة 1. 1
من أجل تحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنيج الوصفي. وُيعرف بأنو المنيج الذي 
يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكن الحصول منيا عمى معمومات ُتجيب عن أسئمة 

لو وصف الظاىرة موضوع الدراسة، البحث دون تدخل من الباحثة فييا. والتي تحاول الباحثة من خال
وتحميل بياناتيا، وبيان العالقة بين المكونات واآلراء التي تطرح حوليا، والعمميات التي تتضمنيا 
واآلثار التي تحدثيا، وىو أحد أشكال التحميل والتفسير العممي المنظم لوصف ظاىرة أو مشكمة، 

خضاعيا لمدراسات الّدقيقة ب  الفحص والتحميل.وتصنيفيا وتحميميا وا 
 

 مجتمع الّدراسة  1. 1
( معمم 2625تكون مجتمع الّدراسة من جميع معممي مدارس محافظة القدس الشريف، والبالغ عددىم )

 ومعممو في المدارس الحكومية والخاصة والوكالة.
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 عينة الّدراسة  1. 1
( فردًا من 260عمى )حسب جية اإلشراف، حيث اشتممت الدراسة  طبقية عشوائيةتم اختيار عينة 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة:1.3%( من مجتمع الدراسة، والجدول )10المجتمع الكمي بنسبة )
 

 وصف متغيرات أفراد عينة الّدراسة  1. 1
% لمذكور، 19.6( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس، ويظير أن نسبة 1.3يبين الجدول )

% ألدنى من بكالوريوس، ونسبة 4.6يبين متغير المؤىل العممي أن نسبة % لإلناث. و 80.4ونسبة 
% ألعمى من بكالوريوس. ويبين متغير التخصص أن نسبة 24.6% لمبكالوريوس، ونسبة 70.8
% لمعموم الطبيعية. ويبين متغير المرحمة التعميمية أن نسبة 41.2% لمعموم اإلنسانية، ونسبة 58.8
% لمثانوية. ويبين متغير الجية 31.2% ألساسية عميا، ونسبة 46.5بة % ألساسية دنيا، ونس22.3

 % لمحكومة. 32.7% لمخاصة، ونسبة 63.8% لموكالة ، ونسبة 3.5المشرفة أن نسبة 
 .الدراسة(: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 19.6 51 ذكر الجنس

 80.4 209 أنثى
 4.6 12 ادنى من بكالوريوس المؤىل العممي

 70.8 184 بكالوريوس
 24.6 64 أعمى من بكالوريوس

 58.8 153 عموم إنسانية التخصص
 41.2 107 عموم طبيعية

 22.3 58 اساسية دنيا المرحمة التعميمية
 46.5 121 أساسية عميا

 31.2 81 ثانوية
 3.5 9 وكالة  الجية المشرفة

 63.8 166 خاصة
 32.7 85 حكومة
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 أداة الّدراسة: 1. 1
تم بناء االستبانة بصورتيا  استخدمت الباحثة االستبانة لغايات جمع البيانات وتحقيق أىداف الدراسة،

( 2017األولية بعد االطالع عمى األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة مثل بني عبده )
( ودراسة أبو فاشة 2009( ودراسة الّذيباني )2009( ودراسة أيوب )2011ي )ودراسة ثابت والكيالن

(2008.) 
، الجزء األول: البيانات العامة عن المبحوث، تشمل المتغيرات المستقمة نجزئييوتكونت االستبانة من 

( 42لمدراسة، في حين اشتمل الجزء الثاني عمى مجاالت االستبانة وفقراتيا، وتكونت االستبانة من )
 فقرة موزعة عمى مجالين اثنين:

 المجال األول: درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمّية.
 المجال الثاني: درجة المعيقات التي تحد من استخدام الوسائل التعميمية.

مات، عال 5وتم االجابة عمى فقرات االستبانة حسب مقياس ليكرت الخماسي حيث ُأعطيت كبيرة جدًا 
 عالمات، قميمة عالمتان، قميمة جدًا عالمة واحدة فقط. 3عالمات، متوسطة  4كبيرة 

 ( 1كما يشير ممحق رقم ) 

 (:Validityصدق أداة الّدراسة )  1. 1
قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتيا األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة والتأكد من 

أجمو، بعرضيا عمى المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص  أنيا تقيس ما وضعت من
حيث ُطمب منيم  (.2( محكمًا، كما ُيبين ممحق رقم )14والخبرة في المجال التربوي وبمغ عددىم )

إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث: مدى وضوح لغة الفقرات وسالمتيا لغويًا، ومدى شمول 
ضافة أي معمومات أو تعديالت أو فقرات يرونيا مناسبة، ووفق ىذه الفقرات لمجانب المدر  وس، وا 

 المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتيا النيائية.
لفقرات االستبانة من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضًا بحساب معامل االرتباط بيرسون 

ميع فقرات االستبانة ويدل عمى أن ىناك واتضح وجود داللة إحصائية في جمع الدرجة الكمية لألداة، 
 التساق داخمي بين الفقرات. والجداول التالية تبين ذلك:
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دور ( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 2.3جدول )
 مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر

 المعممين
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
1 0.650** 0.000 8 0.546** 0.000 15 0.730** 0.000 
2 0.653** 0.000 9 0.782** 0.000 16 0.755** 0.000 
3 0.755** 0.000 10 0.671** 0.000 17 0.742** 0.000 
4 0.697** 0.000 11 0.765** 0.000 18 0.692** 0.000 
5 0.683** 0.000 12 0.753** 0.000 19 0.674** 0.000 
6 0.699** 0.000 13 0.771** 0.000 20 0.725** 0.000 
7 0.659** 0.000 14 0.751** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )

 معوقات تحد من استخدام الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية
1 0.442** 0.000 9 0.607** 0.000 17 0.590** 0.000 
2 0.668** 0.000 10 0.653** 0.000 18 0.645** 0.000 
3 0.680** 0.000 11 0.603** 0.000 19 0.674** 0.000 
4 0.504** 0.000 12 0.645** 0.000 20 0.630** 0.000 
5 0.556** 0.000 13 0.722** 0.000 21 0.604** 0.000 
6 0.658** 0.000 14 0.636** 0.000 22 0.600** 0.000 
7 0.690** 0.000 15 0.707** 0.000    
8 0.585** 0.000 16 0.672** 0.000    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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 ثبات الدراسة   1. 1
قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات حسب 
معادلة الثبات كرونباخ ألفا، وكانت الدرجة الكمية لدرجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف 

( 0.926، و)(0.946يمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين )الوسائل التعم
معوقات تحد من استخدام الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين وىذه ل

 داة بثبات يفي بأغراض الدراسة. األ ىذه تمتع لىإالنتيجة تشير 

 إجراءات الّدراسة  2. 1
 لتالية إلجراء الّدراسة :   تم اتباع الخطوات ا

اة الدراسة وىي عبارة عن استبانة لقياس درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف أد تحضير
الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين، وذلك بالرجوع إلى العديد من 

 ة.  البحوث والدراسات المحكمة والكتب ذات الصمة بموضوع الدراس
اة الدراسة عمى مجموعة من المحكمين من أجل أخذ مالحظاتيم واقتراحاتيم بما يختص أد عرض تم

 (.3ممحق ) األداةبموضوع الصياغة والمحتوى والبناء، لموصول إلى الصورة النيائية ليذه 
 ارةاإلدتم الحصول عمى كتاب تسييل ميمة الطالبة من دائرة الدراسات العميا / برنامج ماجستير 

 (4التربوية ، والذي تم ارسالو لمديرية التربية والتعميم في محافظة القدس. ممحق )
بعد أن تم الحصول عمى كتاب تسييل ميمة من مديرية التربية والتعميم في محافظة القدس ممحق رقم 

( 300(، وزعت األداة عمى أفراد عينة الدراسة، ثم ُجمعت وتم التأكد من عددىا حيث تم توزيع )5)
( استبانة خضعت لمتحميل اإلحصائي، قامت الباحثة بتفريغيا السترجاع 260استبانة وتم استرجاع )

 النتائج بعد تحميميا إحصائيا باستخدام األنواع اإلحصائية المناسبة لمتغيرات الدراسة.
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 متغيرات الّدراسة  .1. 1
 المتغيرات المستقمة وىي:

 الجنس.
 س.و مستويات: أدنى من بكالوريوس، بكالوريوس، أعمى من بكالوريالمؤىل العممي ولو ثالث 

 ، عموم طبيعية.نسانيةإالتخصص ولو مستويان: عموم 
 المرحمة التعميمية وليا ثالث مستويات: أساسية دنيا، أساسية عميا، ثانوي.

 الجية المشرفة وليا ثالث مستويات: وكالة، خاصة، حكومة.
فظة ري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محاالمتغير التابع: درجة دور مدي
 القدس من وجية نظر المعممين.

 المعالجة اإلحصائية  11. 1
بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتيا لمتحميل تم ترميزىا )إعطائيا أرقامًا معينة(، وذلك تمييدا 

المعالجات اإلحصائية المناسبة، وتحميل البيانات إلدخال بياناتيا إلى جياز الحاسوب اآللي إلجراء 
وفقا ألسئمة الدراسة وبيانات الدراسة، وقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتوسطات 

(، واختبار تحميل t- testالحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة، واختبار )ت( )
(، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا one way ANOVAالتباين األحادي )

(Cronbach Alpha( ونتائج اختبار ،)LCDلبيان اتجاه الفروق )  وذلك باستخدام الّرزم اإلحصائّية
(SPSS( )Statistica Package For Social Sciences.) 
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 الفصل الرّابع: 
_______________________________________________________________________

 نتائج الّدراسة


 مقّدمة  1.  4
دور تضمن ىذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة، التي توصمت إلييا الباحثة عن موضوع الدراسة وىو " 

تعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل ال
وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، وتحميل  المعممين "

البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عمييا. وحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة 
 الّدراسة تم اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فما فوق 3.68 عالية
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 نتائج أسئمة الّدراسة:  1.  1

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.1.1
دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من ما درجة 

 ؟  ينوجية نظر المعمم
لإلجابة عن ىذا الّسؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

دور مديري المدارس في تعزيز توظيف  أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن درجة
 الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين.

 
(: المتوسطات الحسابية واالّنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدور مديري 1.4) جدول

 المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

ين عمى استخدام الوسائل التعميمية المتاحة في يشجع مدير المدرسة المعمم 2
 المدرسة كوسيمة لتطوير العممية التعميمية والتعممية

 عالية 0.759 4.12

 عالية 0.768 3.97 يشجع مدير المدرسة المعممين عمى بناء وسائل تعميمية في مجال التخصص 3
ىداف التربوية يؤكد مدير المدرسة أن الوسائل التعميمية تعمل عمى تحقيق األ 15

 المنشودة 
 عالية 0.792 3.90

يؤكد مدير المدرسة أن استخدام الوسائل التعميمية يساعد في تحسين  13
 مخرجات التعميم

 عالية 0.794 3.88

يوضح مدير المدرسة لممعممين أن استخدام الوسائل التعميمية يزيد من  16
 عناصر االبداع لدى المتعمم

 عالية 0.852 3.88

وضح مدير المدرسة لممعممين أن استخدام الوسائل التعميمية تساعد عمى ي 12
 عرض المعمومات بصورة مشوقة لمطمبة

 عالية 0.800 3.85

يوضح مدير المدرسة أن استخدام الوسائل التعميمية يساعد عمى تنظيم عممية  14
 التدريس

 عالية 0.749 3.84

لدى المعممين والمتعمقة بتوظيف يشجع مدير المدرسة المبادرات االبداعية   20
 الوسائل التعميمية وانتاجيا

 عالية 0.910 3.84

عمى االشتراك في معارض المديرية في مجال  يشجع مدير المدرسة المعممين 7
 الوسائل التعميمية

 عالية 0.853 3.83
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 عالية 0.806 3.80 ُيَعِرف مدير المدرسة المعممين بأنواع الوسائل التعميمية المتاحة بالمدرسة 1
يوفر مدير المدرسة األدوات و التقنيات التعميمية التي تساعد المعمم عمى  6

 انتاج الوسيمة التعميمية المناسبة لمدرس
 عالية 0.852 3.78

يستشير مدير المدرسة المعممين في توفير الوسائل التعميمية والمصادر التي  4
 تخدم المنياج المدرسي

 عالية 0.854 3.77

ييتم مدير المدرسة بعرض نتاجات المعممين في مجال الوسائل التعميمية من  19
 خالل المعارض والصفحات االلكترونية

 عالية 0.984 3.75

يأخذ مدير المدرسة بآراء المعممين الخاصة بالعمل عمى تطوير الوسائل  5
 والتقنيات الخاصة بالتدريس

 عالية 0.883 3.74

عممين أن الوسائل التعميمية يجب أن تراعي الفروق يوضح مدير المدرسة لمم 17
 الفردية بين الطمبة

 عالية 0.837 3.73

يوضح مدير المدرسة لممعممين أىمية توظيف الوسائل التعميمية في اثراء  9
 العممية التعميمية

 عالية 0.801 3.70

 عالية 0.956 3.68 ميميةيحرص مدير المدرسة عمى توفير الميزانية الكافية إلنتاج الوسائل التع 10
ُيَرّغب مدير المدرسة في انضمام المعممين لدورات تدريبية في مجال استخدام  18

 الوسائل
 متوسطة 0.966 3.64

استخدام  يزود مدير المدرسة المعممين بكل جديد مما يساعد عمى تطوير 11
 الوسائل التعميمية وتفعمييا 

 متوسطة 0.867 3.54

مدرسية عمى تدريب المعممين في مجال الوسائل التعميمية من تعمل اإلدارة ال 8
 خالل الدورات والتوجيو

 متوسطة 1.000 3.47

 عالية 0.602 3.78 الدرجة الكمية
( الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 1.4يالحظ من الجدول )

دارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة عينة الّدراسة عمى درجة دور مديري الم
المعياري  واالنحراف( 3.78القدس من وجية نظر المعممين أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

( وىذا يدل عمى أن دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس 0.602)
 ن جاء بدرجة عالية.محافظة القدس من وجية نظر المعممي
( فقرات جاءت 3( فقرة جاءت بدرجة عالية، و)17( أن )1.4كما وتشير النتائج في الجدول رقم )

بدرجة متوسطة. وحصمت الفقرة "يشجع مدير المدرسة المعممين عمى استخدام الوسائل التعميمية 
(، 4.12أعمى متوسط حسابي )المتاحة في المدرسة كوسيمة لتطوير العممية التعميمية والتعممية " عمى 

ويمييا فقرة " يشجع مدير المدرسة المعممين عمى بناء وسائل تعميمية في مجال التخصص " بمتوسط 
(. وحصمت الفقرة " تعمل اإلدارة المدرسية عمى تدريب المعممين في مجال الوسائل 3.97حسابي )
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(، يمييا الفقرة " يزود مدير 3.47)التعميمية من خالل الدورات والّتوجيو "عمى أقل متوسط حسابي 
المدرسة المعممين بكل جديد مما يساعد عمى تطوير استخدام الوسائل التعميمية وتفعمييا " بمتوسط 

 (.3.54حسابي )

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   1.1.1
ن وجية درجة المعوقات التي تحد من استخدام الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس مما 

 ؟  نظر المعممين
لإلجابة عن ىذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

درجة المعوقات التي تحد من استخدام الوسائل  أفراد عينة الدراسة عمى فقرات االستبانة التي تعبر عن
 عممين. التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر الم

 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة 2.4جدول )

 المعوقات التي تحد من استخدام الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.213 3.38 فني متخصص في مجال صيانة األجيزة والوسائل التعميمية  صعوبة وجود 14
كثرة األعباء التي يقوم بيا المعمم عند التدريس ُتعيق من استخدام الوسائل  20

 التعميمية
 متوسطة 1.165 3.35

 متوسطة 1.155 3.13 زمن الحصة ال يكفي الستخدام الوسيمة التعميمية الحديثة 21
 متوسطة 1.177 3.10 ع كثير من الوقت في تجييز الوسيمة ضيا 15
 متوسطة 1.192 3.06 قمة الوقت لدى المعمم إلحضار الوسيمة التعممية من مكان وجودىا 13
 متوسطة 1.227 3.03 يقمل كبر حجم المقرر الدراسي من استخدام الوسائل التعميمية 12
 متوسطة 1.203 3.03 رسة بطريقة مناسبةسوء تنظيم حفظ الوسائل التعميمية في المد 18
 متوسطة 1.062 3.02 تعرض بعض الوسائل لمتمف نتيجة حساسيتيا 17
يركز مديري المدارس عمى الجوانب اإلدارية عمى حساب الجوانب األخرى  1

 بما فييا الوسائل التعميمية
 متوسطة 0.995 2.96

 متوسطة 1.003 2.78 يجيل المعممون وجود أنواع حديثة من الوسائل 16
 متوسطة 1.105 2.63 بنية المنياج ال تشجع عمى استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية 8
 متوسطة 1.088 2.63الوسائل التعميمية الموجودة داخل المدرسة ال يتناسب استخداميا في المناىج  19
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 الحالية 
لكافية في المدرسة قمة توفير مدير المدرسة لموسائل والتقنيات التعميمية ا 22

 بالمقارنة مع عدد الطالب الذين يستخدمونيا
 متوسطة 1.024 2.58

خوف مدير المدرسة من مخاطر استخدام الطمبة لألجيزة التي تعمل  9
 بالكيرباء

 متوسطة 1.056 2.49

 متوسطة 0.973 2.41 قمة تشجيع االدارة المدرسية لممعممين عمى انتاج الوسائل التعميمية  2
قمة تشجيع االدارة المدرسية لممعممين لالشتراك في معارض المديرية في  3

 مجال الوسائل التعميمية
 متوسطة 0.932 2.35

قمة ممارسة مدير المدرسة لدوره كمشرف مقيم في رفع كفاءة بعض المعممين  11
 في استخدام الوسائل التعميمية

 منخفضة 0.937 2.33

وسائل التعميمية اذا ما تم استخداميا من خوف مدير المدرسة من فقدان ال 4
 قبل المعمم والطالب 

 منخفضة 1.010 2.26

تقصير اإلدارة المدرسية في تشجيع الطمبة عمى المساىمة في إنتاج الوسائل  7
 التعميمية 

 منخفضة 1.022 2.10

ضعف رغبة االدارة المدرسية بجدوى استخدام الوسائل التعميمية في  6
  الحصص الدراسية

 منخفضة 0.986 2.07

 منخفضة 0.940 2.06 تقاعس مدير المدرسة عن توفير الوسائل التعميمية عندما يحتاجيا المعمم 10
 منخفضة 0.934 1.82 يعارض مدير المدرسة استخدام بعض األجيزة في الصفوف 5

 متوسطة 0.667 2.66 الدرجة الكمية
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ( الذي يعبر عن المتوسطا2.4يالحظ من الجدول )

عينة الدراسة عمى درجة المعوقات التي تحد من استخدام الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس 
( 0.667المعياري ) االنحرافو ( 2.66من وجية نظر المعممين أن المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية )

ت التي تحد من استخدام الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس وىذا يدل عمى أن درجة المعوقا
 من وجية نظر المعممين جاءت بدرجة متوسطة.

( فقرات جاءت 6( فقرة جاءت بدرجة متوسطة، و)16( أن )2.4كما وتشير الّنتائج في الجدول رقم )
جيزة والوسائل بدرجة منخفضة. وحصمت الفقرة " صعوبة وجود فني متخصص في مجال صيانة األ

(، ويمييا فقرة " كثرة األعباء التي يقوم بيا المعمم عند 3.38التعميمية " عمى أعمى متوسط حسابي )
(. وحصمت الفقرة " يعارض 3.35التدريس ُتعيق من استخدام الوسائل التعميمية " بمتوسط حسابي )

(، يمييا الفقرة " 1.82بي )مدير المدرسة استخدام بعض األجيزة في الصفوف " عمى أقل متوسط حسا
 (.2.06تقاعس مدير المدرسة عن توفير الوسائل التعميمية عندما يحتاجيا المعمم " بمتوسط حسابي )
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 الّنتائج المتعمقة بالسؤال الثّالث:   1.1.1
ىل تختمف درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة 

ر المعممين حسب متغيرات الجنس والمؤىل العممي والتخصص، والمرحمة القدس من وجية نظ
 التعميمية والجية المشرفة ؟

 ولإلجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:
 نتائج الفرضية األولى: 

( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائّية عند مستوى الداللةال  "
عزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين المدارس في ت

 يعزى لمتغير الجنس"
تم فحص الفرضية األولى بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 

ظة القدس الدراسة في درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محاف
 من وجية نظر المعممين حسب متغير الجنس. 

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في دور مديري المدارس في 3.4جدول )
تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين حسب متغّير 

 الجنس
المتوسط  العدد الجنس

 يالحساب
االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.697 0.390 0.574 3.76 51 ذكر
 0.610 3.79 209 أنثى

 
(، أي 0.697(، ومستوى الداللة )0.390( أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )3.4يتبين من خالل الجدول )

عميمية في مدارس أنو ال توجد فروق في درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل الت
 محافظة القدس من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير الجنس. وبذلك تم قبول الفرضية األولى. 
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 نتائج الفرضية الثّانية: 
( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة
محافظة القدس من وجية نظر المعممين  المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس

 يعزى لمتغير المؤىل العممي"
ولفحص الفرضية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى درجة دور 
مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر 

 مؤىل العممي. المعممين يعزى لمتغير ال
لدرجة دور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.4)جدول 

مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر 
 المعممين يعزى لمتغير المؤىل العممي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي
 0.596 4.07 12 أدنى من بكالوريوس

 0.572 3.82 184 بكالوريوس
 0.663 3.64 64 أعمى من بكالوريوس

( وجود فروق ظاىرية في درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف 4.4يالحظ من الجدول رقم )
يعزى لمتغير المؤىل العممي،  الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين

( كما يظير في one way ANOVAولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي )
 (:5.4الجدول رقم )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دور مديري المدارس (5.4)جدول
ي مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين يعزى لمتغير في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية ف

 المؤىل العممي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 3.370 1.200 2 2.400 بين المجموعات
 

0.036 
داخل  

 المجموعات
91.514 257 0.356 

 
 259 93.914 المجموع
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( ىي أقل من 0.036( ومستوى الّداللة )0.370( أن قيمة ف لمّدرجة الكمية)5.4يالحظ من الجدول )
( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة دور مديري المدارس في α ≥ 0.05مستوى الداللة )

لمتغير تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين يعزى 
لبيان اتجاه الفروق   (LSDالمؤىل العممي، وبذلك تم رفض الفرضية الثانية. وتم فحص نتائج اختبار )

 يمي: وىي كما
 

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )6.4الجدول )
 عينة الدراسة حسب متغير المؤىل العممي

ق في الفرو  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

أدنى من 
 بكالوريوس

 0.152 0.255 بكالوريوس
 0.024 *0.426 أعمى من بكالوريوس

 0.152 0.255- أدنى من بكالوريوس بكالوريوس
 0.050 0.170 أعمى من بكالوريوس

أعمى من 
 بكالوريوس

 0.024 *0.426- أدنى من بكالوريوس
 0.050 0.170- بكالوريوس

 
كانت الفروق بين أدنى من بكالوريوس وأعمى من بكالوريوس لصالح أدنى من بكالوريوس، وبين و 

 بكالوريوس وأعمى من بكالوريوس لصالح بكالوريوس.
 

 نتائج الفرضية الثّالثة: 
( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

ف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين المدارس في تعزيز توظي
 يعزى لمتغير التخصص"

تم فحص الفرضية الثالثة بحساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
س الدراسة في درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القد

 من وجية نظر المعممين حسب متغير التخصص. 
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(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة في درجة دور مديري المدارس 7.4جدول )
في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين حسب متغير 

 التخصص
المتوسط  العدد التخصص

 يالحساب
االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.060 1.892 0.560 3.85 153 عموم إنسانية
 0.651 3.70 107 عموم طبيعية

 
(، أي 0.060(، ومستوى الّداللة )1.892( أن قيمة "ت" لمّدرجة الكمية )7.4يتبين من خالل الجدول )

يف الوسائل الّتعميمّية في مدارس محافظة أنو ال توجد فروق في دور مديري المدارس في تعزيز توظ
 القدس من وجية نظر المعممين تعزى لمتغير التخصص. وبذلك تم قبول الفرضية الثالثة. 

 نتائج الفرضية الرابعة: 
( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائّية عند مستوى الداللة "ال

عميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين المدارس في تعزيز توظيف الوسائل الت
 يعزى لمتغير المرحمة التعميمية"

تم فحص الفرضية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى درجة دور 
مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر 

 عممين يعزى لمتغير المرحمة التعميمية. الم
لدرجة دور  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:8.4)جدول 

مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر 
 المعممين يعزى لمتغير المرحمة التعميمية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التعميمية المرحمة
 0.602 3.84 58 أساسية دنيا
 0.610 3.74 121 أساسية عميا

 0.593 3.81 81 ثانوية
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( وجود فروق ظاىرية في درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف 8.4يالحظ من الجدول رقم )
وجية نظر المعممين يعزى لمتغير المرحمة التعميمية،  الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من

( كما يظير في one way ANOVAولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي )
 (:9.4الجدول رقم )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دور مديري المدارس (9.4)جدول
يف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين يعزى لمتغير في تعزيز توظ

 المرحمة التعميمية
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.642 0.233 2 0.467 بين المجموعات
 

0.527 
داخل  

 المجموعات
93.448 257 0.364 

 
 259 93.914 المجموع

( وىي أكبر 0.527( ومستوى الداللة )0.642( أن قيمة ف لمدرجة الكمية )9.4يالحظ من الجدول ) 
( أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة دور مديري المدارس α ≥ 0.05من مستوى الّداللة )

قدس من وجية نظر المعممين يعزى لمتغير في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة ال
 المرحمة التعميمية، وبذلك تم قبول الفرضية الرابعة. 

 
 نتائج الفرضية الخامسة: 

( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة "ال
ن وجية نظر المعممين المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس م

 يعزى لمتغير الجية المشرفة"
تم فحص الفرضية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى درجة 
دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر 

 المعممين يعزى لمتغير الجية المشرفة. 
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لدرجة دور  المتوسطات الحسابية واالّنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)جدول 
مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر 

 المعممين يعزى لمتغير الجية المشرفة
 معيارياالنحراف ال المتوسط الحسابي العدد الجية المشرفة

 0.589 3.94 9 وكالة
 0.621 3.70 166 خاصة
 0.536 3.94 85 حكومة

 
( وجود فروق ظاىرية في درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف 10.4يالحظ من الجدول رقم )

الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين يعزى لمتغير الجية المشرفة، 
( كما يظير في one way ANOVAة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحادي )ولمعرفة دالل
 (:11.4الجدول رقم )

: نتائج اختبار تحميل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في درجة دور مديري (11.4)جدول
مين المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعم

 يعزى لمتغير الجية المشرفة
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

3.419 2 1.709 4.854 
 

0.009 
 

داخل 
 المجموعات

90.496 257 0.352 
 

 259 93.914 المجموع

  
( وىي أقل 0.009( ومستوى الداللة )4.854لمّدرجة الكمية )( أن قيمة ف 11.4يالحظ م الجدول )
( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا في درجة دور مديري المدارس في α ≥ 0.05من مستوى الداللة )

تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين يعزى لمتغير 
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لبيان اتجاه   (LSDالفرضية الخامسة. وتم فحص نتائج اختبار )الجية المشرفة، وبذلك تّم رفض 
 الفروق وىي كمايمي:

( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )12.4الجدول )
 عينة الدراسة حسب متغير الجية المشرفة

الفروق في   المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 0.239 0.240 خاصة وكالة
 0.995 0.00124 حكومة

 0.239 0.240- وكالة خاصة
 0.003 *0.239- حكومة

 0.995 0.00124- وكالة حكومة
 0.003 *0.239 خاصة

 
 وكانت الفروق بين مدارس الحكومة ومدارس الخاصة لصالح مدارس الحكومة.
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 الفصل الخامس: مناقشة الّنتائج و الّتوصيات
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 الفصل الخامس:
______________________________________________________________ 

 مناقشة نتائج الّدراسة والّتوصيات
تناول ىذا الفصل مناقشة إجابات الدراسة، وفقًا ألسئمة الدراسة، ثم عرض لمتوصيات في ضوء ما تم 

 التوصل إليو من نتائج.

 راسة:مناقشة أسئمة الدّ  1.1

 مناقشة نتائج السؤال األول: 1.1.1
ما درجة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من 

 وجية نظر المعممين؟

تمت اإلجابة عن ىذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، جاءت تقديرات أفراد 
( وانحراف معياري 3.78ن ومعممات ( بدرجة عالية بمتوسط حسابي مقداره )عينة الدراسة ) معممي

 ( فقرة جاءت بدرجة عالية. 17(. وتشير النتائج الى أن )0.602مقداره )

تعزو الباحثة ىذه النتيجة بدرجة عالية يعود إلى دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل 
استخدام الوسائل التعميمية المتاحة في المدرسة كوسيمة التعميمية من خالل تشجيع المعممين عمى 

من  لتطوير العممية التعميمية التعممية وتشجيعيم عمى بناء وسائل تعميمية كٌل في مجال تخصصو،
خالل تعريف مدير المدرسة لممعممين بأنواع الوسائل التعميمية المتاحة في المدرسة، وتوفيره الميزانية 

كذلك حرص مديري المدارس عمى إشراك معممييم في دورات تدريبية  ئل التعميمية، الوسا إلنتاجالكافية 
من خالل األداة التي تم  الدرجةىذه  لىإوتم التوصل  في مجال بناء الوسائل التعميمية وبنائيا،

ىذا نتيجة قناعة استخداميا في معرفة دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية، و 
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م مديري المدارس بأىمية استخدام الوسائل التعميمية في تحسين مخرجات الّتعميم وتحقيق واىتما
 .األىداف المنشودة

 مناقشة نتائج السؤال الثُاني: 1.1.1
 ما درجة المعوقات التي تحد من استخدام الوسائل التعميمية؟

عيارية، جاءت تقديرات أفراد تمت االجابة عن ىذا السؤال بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم
( وانحراف معياري 2.66عينة الدراسة ) معممين ومعممات ( بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي مقداره )

 ( فقرة جاءت بدرجة متوسطة.16(. وتشير النتائج أن )0.667)

ل وتعزو الباحثة ىذه النتيجة بدرجة متوسطة إلى وجود بعض المعيقات التي تحد من استخدام الوسائ
 التعميمّية مثل: صعوبة وجود فني متخصص في مجال صيانة األجيزة والوسائل التعميمية وىذا يتفق

(، وكثرة األعباء التي يقوم بيا المعمم عند التدريس تعيق من استخدام 2017مع دراسة قادي ) والتي
درسة بالمقارنة مع عدد الوسائل التعميمية، كذلك قمة توفر الوسائل والتقنيات التعميمية الكافية في الم

وتم التوصل الى ىذه الدرجة  (.2002الطالب الذين يستخدمونيا وىذا يتفق مع دراسة العمايرة )
المعيقات التي تحد من استخدام  بين منكان و  المتوسطة من خالل نتائج أداة الدراسة )االستبانة(،

لمعممون بوجود أنواع حديثة من الوسائل التعميمية كما أظيرتيا أداة الدراسة أيضًا جيل بعض ا
 الوسائل، كذلك الوسائل التعميمية الموجودة داخل المدرسة ال يتناسب استخداميا مع المناىج الحالية.

 مناقشة نتائج السؤال الثالث:   3.5.1

ىل يختمف دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس 
عممين حسب المتغيرات ) الجنس، المؤىل العممي، التخصص، المرحمة التعميمية، من وجية نظر الم
 الجية المشرفة(؟
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 تمت اإلجابة عن ىذا السؤال بتحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى:

( بين تقديرات ἀ≤0.05بينت ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الّداللة )
 د عينة الدراسة تعزى لمجنس.أفرا

الباحثة أن سبب ذلك يرجع الى أن الذكور واالناث يتواجدون في بيئة متشابية وبنفس االمكانات  تعزو
المتوفرة في مدارسيم وبنفس الظروف المساعدة الستخدام الوسائل التعميمية أو إعداد وسائل وبنائيا 

راف ومتابعة مديري مدارس لدييم قناعة باستخدام من قبل المعممات والمعممين في المدرسة، وتحت إش
المستمر. وىذه نتائج تتفق مع دراسة أبو فاشة  والتشجيع الوسائل التعميمية وتوظيفيا من خالل الدعم

(2008.) 

 نتائج الفرضية الثانية:

( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "
في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين  المدارس

 يعزى لمتغير المؤىل العممي"
( في تقديرات أفراد ἀ≤0.05بينت ىذه الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) 

ن بكالوريوس وأعمى من عينة الدراسة تعزى لمتغير المؤىل العممي وكانت الفروق بين أدنى م
 بكالوريوس لصالح أدنى من بكالوريوس، وبين بكالوريوس وأعمى من بكالوريوس لصالح بكالوريوس.

( التي أظيرت نتائجيا أيضًا وجود فروق ذات داللة احصائّية 2017وىذا يتفق مع دراسة بني عبده )
 ُتعزى لممؤىل العممي.

في  ىناك فجوة بين ما يتم دراستو وبين ما يتم تطبيقو ونو قد يكوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن
، كذلك قد يكون السبب أنيم خريجو منظومو تعميمية مختمفة حسب المؤىل العممي والمؤسسة الميدان

لى تمقييم تدريبات حول إيعود  قدالتعميمية، فحسب الدراسة كانت النتيجة لصالح أدنى من بكالوريوس و 
 . بصورة اوسع وأشملمية في مجال التعميم استخدام الوسائل التعمي
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 نتائج الفرضية الثالثة:

( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  " 
المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين 

 يعزى لمتغير الّتخصص"
( في تقديرات ἀ≤0.05ذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائّية عند مستوى الداللة )بينت ى

أفراد عينة الّدراسة تعزى لمتغير التخصص. تعزو الباحثة النتيجة أن التخصص ال يشكل عائقًا أمام 
بأىمية استخدام الوسائل التعميمية، وأن البيئة التعميمية واحدة، وىناك اىتمام لجميع التخصصات 

توظيف الوسائل التعميمية، وىذه دراسة تتفق مع الّدراسات التي تناولت عينتيا الدراسية معممين في 
( معممي العموم في دراسة أبو 2009تخصصات مختمفة مثل معممي الرياضيات في دراسة الّذبياني )

 (.2007( والمغة اإلنجميزية في دراسة قادي )2008فاشة )

 عة:نتائج الفرضية الراب

( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  " 
المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين 

 يعزى لمتغّير المرحمة التعميمية"
( بين تقديرات ἀ≤0.05توى الداللة )بينت ىذه الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مس

أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير المرحمة الّتعميمّية.  فال اختالف لمدرسة أساسية دنيا وأساسية عميا أو 
 ثانوية عن بعضيا البعض .

تعزو الباحثة النتيجة أن سبب ذلك أىمية استخدام الوسائل التعميمية والتقنيات التعميمية الحديثة في 
ية التعميمية التعممية، وأن لكل مدرسة رسالة وأىداف ال بد من تحقيقيا، فتأتي المدارس مكممة العمم

لبعضيا البعض تعطي كل طالب لدييا من خبرات ومعارف وجميع المراحل تحتاج استخدام وتوظيف 
 الوسائل التعميمية بنفس األىمية.   
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 نتائج الفرضية الخامسة:

( في درجة دور مديري α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللوال  " 
المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين 

 يعزى لمتغير الجية المشرفة"
 ( بين تقديرات أفرادἀ≤0.05بينت ىذه الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )

عينة الدراسة تعزى لمتغير الجية المشرفة. فكانت الفروق بين مدارس الحكومة والمدارس الخاصة 
 لصالح مدارس الحكومة. 

والمشرفين التربويين لتوظيف الوسائل التعميمية في الحصص الّدراسية  الحكومية متابعة مديري المدارس
ك توفير مديري المدارس الحكومية أثناء حضور حصص إشرافيو لممعممين حسب عمم الباحثة، كذل

سعييم الدائم ميزانية خاصة لتوفير الوسائل التعميمية بجعميا بندًا ميمًا في بنود ميزانية المدرسة، كذلك 
ألدوات والتقنيات الّتعميمية التي تساعد عمى إنتاج الوسائل التعميمية من خالل االمدارس  الى توفير

 عم الّتعميم في مدينة القدس.   ي الذي يدالمؤسسات الداعمة والمجتمع المحم

 الّتوصيات 1.1
 في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة ُتوصي الباحثة بما يأتي:

العمل عمى االستمرار في  توجيو ما يوجد في المدرسة من إمكانات مادية وبشريو في توظيف الوسائل 
 لمواد التعميمية لموسائل. التعميمية وتطويرىا، وتحديد األنواع الموجودة من ا

توفير األجيزة المتطورة والكافية لالستخدام من قبل أكبر عدد من طمبة المدرسة، عمى ضرورة العمل 
 والتخطيط الستخدام الوسائل بشكل يحقق اليدف المرجو منيا.

المدرسة  ضرورة االشراف والمتابعة من قبل مديري المدارس عمى تحديد الوسائل التعميمية المتوفرة في
والمساىمة في رسم أدوار المعممين في مختمف التخصصات من خالل الرؤية والرسالة العامة التي 

 تسعى المدرسة لتحقيقيا.

صالح الوسائل التعميمية فور تعطميا ومن قبل فني متخصص في  االشراف عمى عممية صيانة وا 
 صيانة األجيزة والوسائل التعميمية.
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عمميات تدريب المعممين في مجال الوسائل التعميمية، وتقديم المساعدة ليم ضرورة العمل عمى متابعة 
في تبادل الخبرات والتعاون في تطوير الوسائل والتقنيات التعميمية وتسييل إجراء االتصاالت بين قسم 

 الوسائل بالمدرسة والدوائر الحكومية األخرى التي يمكن االستفادة منيا.

عمى الوسائل التعميمية وفي كافة المواد الدراسية لجميع المراحل، كذلك إجراء مزيدًا من الدراسات 
المزيد من الدراسات لمعرفة أثر الوسائل التعميمية عمى التحصيل عند الطالب بشكل عام وفي جميع 

 المواد. 
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 (: أداة الدراسة بصورتيا األولية:1ممحق )

 حضرة األستاذ/ الدكتور: ...............................................................

 مؤسسة ................................................................................ 

 تحية طيبة و بعد:

 تقوم الباحثة بنجراء دراسة بعنوان : 

)دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية في مدارس محافظة القدس من وجية 
 نظر المعممين (

ماجستير في اإلدارة التربوية من كمية العموم التربوية بجامعة القدس، وقد لمحصول عمى درجة ال
تضمنت االستبانة مجالين اثنين، وألن ىذا العمل ال يكتمل عمى الوجو األمثل وال يأخذ صيغتو العممية 

من  إال باالستفادة من خبرتكم المتميزة وعممكم الوافر، لذا آمل التكرم لطفًا بنبداء مالحظاتكم عمييا
ضافة أو تعديل ما ترونو  حيث الدقة ووضوح الفقرات، ومدى انتمائيا لمحاور االستبانة، وحذف وا 

 مناسبًا ويؤدي إلى تحقيق أىدافيا.

 

 مع شكري وتقديري لتعاونكم

 

 الباحثة

 عزة جمال عبد ربو
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 أختي المعممة / أخي المعمم 

 تحية طيبة وبعد:

 " دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميمية تقوم الباحثة بنجراء دراسة بعنوان

وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة في مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين". 
الماجستير من جامعة القدس كمية العموم التربوية، قسم اإلدارة التربوية، وألغراض ىذه الدراسة عممت 

نة مكونة من جزئيين، الجزء األول يتعمق بمعمومات عامة عنك، الجزء الثاني الباحثة عمى إعداد استبا
ويتكون من مجالين اثنين، المجال األول: درجة دعم مديري المدارس الستخدام الوسائل التعميمية في 

 مدارسيم، المجال الثاني: يقيس معوقات تحد من استخدام الوسائل التعميمية.

( مقابل ما يناسب كاًل  Xرات االستبانة واإلجابة عنيا وذلك بوضع إشارة ) لذا أرجو التكرم بقراءة فق
 منيا،

 عممًا أن جميع اإلجابات سوف تستخدم ألغراض البحث العممي فقط. 

 أشكر لكم تعاونكم

 الباحثة عزة جمال عبد ربو
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 الجزء األول:

 :م دائرة حول الرقمعمومات عامة: أرجو تعبئة البيانات اآلتية بوضع  

 الجنس: -1

 أنثى .2ذكر                                 .1

 

 المؤىل العممي: -2

 أعمى من بكالوريوس .3أدنى من بكالوريوس                     .1

 

 التخصص: -3

 عموم طبيعية. 2عموم إنسانية                            .1

 

 المرحمة التعميمية: -4

 ثانوية .3أساسية عميا                 .2     أساسية دنيا           .1

 

 الجية المشرفة: -5

 حكومة .3خاصة                        .2وكالة                    .1
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 ( مقابل ما تراه مناسبًا : X* أرجو تعبئة البيانات اآلتية بوضع إشارة ) الجزء الثاني :

 ستخدام الوسائل التعميمية في مدارسيمالمجال األول : درجة دعم مديري المدارس ال

  درجة الموافقة عمى وجود الفقرة
 الفقرات

 الرقم
 كبيرة كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  

 جداً 
1 2 3 4 5 
ُيَعِرف مدير المدرسة المعممين بأنواع الوسائل التعميمية المتاحة      

 بالمدرسة
1 
 

ستخدام الوسائل التعميمية ُيعزز مدير المدرسة المعممين ال     
 المتاحة في المدرسة كوسيمة لتطوير العممية التعميمية والتعممية

2 

يستشير مدير المدرسة المعممين في توفير الوسائل التعميمية      
 والمصادر التي تخدم المنياج المدرسي

3 

يأخذ مدير المدرسة بآراء المعممين الخاصة بالعمل في تطوير      
 ل والتقنيات الخاصة بالتدريسالوسائ

4 

يوفر مدير المدرسة التقنيات التعميمية التي تساعد المعمم عمى      
 انتاج الوسيمة التعميمية المناسبة لمدرس

5 

عمى االشتراك في معارض  يشجع مدير المدرسة المعممين     
 المديرية في مجال الوسائل التعميمية

6 

ة في تحديث معارف المعممين في مجال تتعاون اإلدارة المدرسي     
 الوسائل التعميمية من خالل الدورات والتوجيو

7 

المدرسة لممعممين أىمية توظيف الوسائل التعميمية  يوضح مدير     
 في اثراء العممية التعميمية

8 

يحرص مدير المدرسة عمى توفير الميزانية الكافية إلنتاج      
 الوسائل التعميمية

9 

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى بناء وسائل تعميمية في      
 مجال التخصص

10 

يزود مدير المدرسة المعممين بكل جديد ينعكس إيجابًا عمى      
 تطوير استخدام الوسائل التعميمية وتفعمييا 

11 

يوضح مدير المدرسة لممعممين أن استخدام الوسائل التعميمية      
 ات بصورة مشوقة لمطمبة تساعد عمى عرض المعموم

12 
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 الرقم الفقرات درجة الموافقة عمى وجود الفقرة
 كبيرة كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  

 جداً 
1 2 3 4 5 
يؤكد مدير المدرسة أن استخدام الوسائل التعميمية يساعد في      

 تحسين مخرجات التعميم
13 

ائل التعميمية يساعد يوضح مدير المدرسة أن استخدام الوس     
 عمى تنظيم عممية التدريس

14 

يؤكد مدير المدرسة أن الوسائل التعميمية تعمل عمى تحقيق      
 األىداف التربوية المنشودة 

15 

يوضح مدير المدرسة لممعممين أن استخدام الوسائل التعميمية      
 يزيد من عناصر االبداع لدى المتعمم

16 

رسة أن الوسائل التعميمية تساعد في عممية يؤكد مدير المد     
 التعميم ألغمب الطمبة

17 

يوضح مدير المدرسة لممعممين أن الوسائل التعميمية تراعي      
 الفروق الفردية بين الطمبة

18 

ُيَرّغب مدير المدرسة في انضمام المعممين لدورات تدريبية في      
 مجال استخدام الوسائل

19 

 

  



86 
 

 ني: معوقات تحد من استخدام الوسائل التعميميةالمجال الثا

  درجة الموافقة عمى وجود الفقرة
 الفقرات

 الرقم
 كبيرة كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  

 جداً 
1 2 3 4 5 
تركيز مديري المدارس عمى الجوانب اإلدارية عمى حساب      

 الجوانب األخرى بما فييا الوسائل التعميمية
20 

ة تشجيع االدارة المدرسية لممعممين عمى تصميم الوسائل قم     
 التعميمية يعيق من استخداميا

21 

قمة تشجيع االدارة المدرسية لممعممين لالشتراك في معارض      
 المديرية في مجال الوسائل التعميمية

22 

خوف مدير المدرسة من تمف أو ضياع الوسائل التعميمية اذا      
 من قبل المعمم والطالب  ما تم استخداميا

23 

 24 يعارض مدير المدرسة استخدام بعض األجيزة في الصفوف     
ضعف رغبة االدارة المدرسية بجدوى استخدام الوسائل التعميمية      

 في الحصص الدراسية 
 

25 

تقصير اإلدارة المدرسية في تشجيع الطمبة عمى المساىمة في      
  إنتاج الوسائل التعميمية

26 

 27 الدروس ال تشجع عمى استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية     
 28 الخوف من استخدام األجيزة التي تعمل بالكيرباء     
 29 عدم توفر الوسائل التعميمية عندما يحتاجيا المعمم     
 30 ميارة بعض المعممين في استخدام الوسائل التعميمية ضعيفة     
 31 المقرر الدراسي يقمل من استخدام الوسائل التعميمية كبر حجم     
عدم توفر الوقت لدى المعمم إلحضار الوسيمة التعممية من      

 مكان وجودىا
32 

 33 عدم توفر أماكن لحفظ الوسائل التعميمية     
ال يوجد فني متخصص في مجال صيانة األجيزة والوسائل      

 التعميمية 
34 
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 35 ير من الوقت في تجييز الوسيمة ضياع كث     
 36 عدم معرفة المعممين بتوافر أنواع حديثة من الوسائل     
 37 حساسية بعض الوسائل واألجيزة وتعرضيا لمتمف     
عدم تنظيم حفظ الوسائل والتقنيات التعميمية في المدرسة      

 بطريقة مناسبة
38 

عميمية الموجودة داخل عدم مناسبة الوسائل والتقنيات الت     
 المدرسة الستخداميا في المناىج الحالية 

39 

كثرة األعباء التي يقوم بيا المعمم عند التدريس يمنع من      
 استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية

40 

 41 وقت الحصة ال يكفي من استخدام الوسيمة التعميمية الحديثة     
ة داخل المدرسة بالمقارنة مع عدد قمة عدد الوسائل التعميمي     

 الطالب الذين يستخدمونيا
42 

 

 انتيت االستبانة

 شكرًا لتعاونكم
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 (: قائمة أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة2ممحق )

 الرقم االسم المؤسسة
 

 د. أحمد فتيحة جامعة بير زيت
 

1 
 

 د. معين جبر  جامعة بيت لحم
 

2 

 لأ. د عمر مزع جامعة بيت لحم
 

3 

 د. محمد زغارنة جامعة بيت لحم
 

4 

 د. رزق صميبي جامعة بيت لحم
 

5 

 د. مازن قطاطو جامعة بيت لحم
 

6 

 د. نبيل عبد اليادي جامعة القدس
 

7 

 أ. د عفيف زيدان جامعة القدس
 

8 

 أ. د محمود أو سمرة جامعة القدس
 

9 

 د. محسن عدس جامعة القدس
 

10 

 أ. د رجاء زىير العسيمي الخميل جامعة القدس المفتوحة / 
 

11 

مديرية التربية والتعميم لمحافظة القدس / 
 قسم االشراف والتدريب التربوي

 أ. مازن الدبس
 

12 

مديرية التربية والتعميم لمحافظة القدس / 
 قسم االشراف والتدريب التربوي

 أ. سناء حسن أبو ىالل
 

13 

هلل مديرية التربية والتعميم لمحافظة رام ا
 والبيرة

 ربو . نداء عبدأ
 

14 
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 (: أداة الدراسة بصورتيا النيائية3ممحق )

 

 

 أختي المعممة / أخي المعمم 

 تحية طيبة وبعد:

 " دور مديري المدارس في تعزيز توظيف الوسائل التعميميةتقوم الباحثة بنجراء دراسة بعنوان 

استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى  وذلكفي مدارس محافظة القدس من وجية نظر المعممين ". 
درجة الماجستير من جامعة القدس كمية العموم التربوية، قسم اإلدارة التربوية، وألغراض ىذه الدراسة 
عممت الباحثة عمى إعداد استبانة مكونة من جزئيين، الجزء األول يتعمق بمعمومات عامة عنك، الجزء 

ول: درجة دعم مديري المدارس الستخدام الوسائل الثاني ويتكون من مجالين اثنين، المجال األ
 التعميمية في مدارسيم، المجال الثاني: يقيس معوقات تحد من استخدام الوسائل التعميمية.

( مقابل ما يناسب كاًل Xلذا أرجو التكرم بقراءة فقرات االستبانة واإلجابة عنيا وذلك بوضع إشارة )
 منيا،

 بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.  عممًا أن جميع اإلجابات ستعامل

 أشكر لكم تعاونكم

 الباحثة عزة جمال عبد ربو
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 الجزء األول:

 بما يتناسب مع حالتك: الرقم دائرة حولمعمومات عامة: أرجو تعبئة البيانات اآلتية بوضع 

 الجنس: -1

 أنثى  .2ذكر                                .1

 

 ؤىل العممي:الم -2

 أدنى من بكالوريوس.3              أعمى من بكالوريوس     .2بكالوريوس               .1

 

 التخصص: -3

 عموم طبيعية.2عموم إنسانية                                .1

 

 المرحمة التعميمية: -4

 ثانوية.3            أساسية عميا            .2أساسية دنيا                           .1

 

 الجية المشرفة: -5

 حكومة .3خاصة                              .2وكالة                                 .1
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 الجزء الثاني:

( مقابل كل فقرة حسب ما يتناسب مع درجة استجابتك X* أرجو تعبئة البيانات اآلتية بوضع اشارة )
 عنيا:

 دعم مديري المدارس الستخدام الوسائل التعميمية في مدارسيم المجال األول : درجة

  درجة الموافقة عمى وجود الفقرة
 الفقرات

 الرقم
 كبيرة كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  

 جداً 
1 2 3 4 5 
ُيَعِرف مدير المدرسة المعممين بأنواع الوسائل التعميمية المتاحة      

 بالمدرسة
1 

المدرسة المعممين عمى استخدام الوسائل التعميمية يشجع مدير      
 المتاحة في المدرسة كوسيمة لتطوير العممية التعميمية والتعممية

2 

يشجع مدير المدرسة المعممين عمى بناء وسائل تعميمية في      
 مجال التخصص

3 

يستشير مدير المدرسة المعممين في توفير الوسائل التعميمية      
 تي تخدم المنياج المدرسيوالمصادر ال

4 

يأخذ مدير المدرسة بآراء المعممين الخاصة بالعمل عمى تطوير      
 الوسائل والتقنيات الخاصة بالتدريس

5 

يوفر مدير المدرسة األدوات و التقنيات التعميمية التي تساعد      
 المعمم عمى انتاج الوسيمة التعميمية المناسبة لمدرس

6 

المدرسة المعممين عمى االشتراك في معارض  يشجع مدير     
 المديرية في مجال الوسائل التعميمية

7 

تعمل اإلدارة المدرسية عمى تدريب المعممين في مجال الوسائل      
 التعميمية من خالل الدورات والتوجيو

8 

يوضح مدير المدرسة لممعممين أىمية توظيف الوسائل التعميمية      
 التعميمية في اثراء العممية

9 

يحرص مدير المدرسة عمى توفير الميزانية الكافية إلنتاج      
 الوسائل التعميمية

10 
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يزود مدير المدرسة المعممين بكل جديد مما يساعد عمى تطوير      
 استخدام الوسائل التعميمية وتفعمييا 

11 

يوضح مدير المدرسة لممعممين أن استخدام الوسائل التعميمية      
 تساعد عمى عرض المعمومات بصورة مشوقة لمطمبة

12 

 

 الرقم الفقرات درجة الموافقة عمى وجود الفقرة
 كبيرة كبيرة متوسطة قميمة قميمة جداً  

 جداً 
1 2 3 4 5 
يؤكد مدير المدرسة أن استخدام الوسائل التعميمية يساعد في      

 تحسين مخرجات التعميم
13 

رسة أن استخدام الوسائل التعميمية يساعد يوضح مدير المد     
 عمى تنظيم عممية التدريس

14 

يؤكد مدير المدرسة أن الوسائل التعميمية تعمل عمى تحقيق      
 األىداف التربوية المنشودة 

15 

يوضح مدير المدرسة لممعممين أن استخدام الوسائل التعميمية      
 يزيد من عناصر االبداع لدى المتعمم

16 

يوضح مدير المدرسة لممعممين أن الوسائل التعميمية يجب أن      
 تراعي الفروق الفردية بين الطمبة

17 

ُيَرّغب مدير المدرسة في انضمام المعممين لدورات تدريبية في      
 مجال استخدام الوسائل

18 

ييتم مدير المدرسة بعرض نتاجات المعممين في مجال الوسائل      
 خالل المعارض والصفحات االلكترونية التعميمية من

19 

يشجع مدير المدرسة المبادرات االبداعية لدى المعممين       
 والمتعمقة بتوظيف الوسائل التعميمية وانتاجيا

20 
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 المجال الثاني: معوقات تحد من استخدام الوسائل التعميمية

  درجة الموافقة عمى وجود الفقرة
 الفقرات

 الرقم
 كبيرة كبيرة متوسطة قميمة داً قميمة ج 

 جداً 
1 2 3 4 5 
يركز مديري المدارس عمى الجوانب اإلدارية عمى حساب      

 الجوانب األخرى بما فييا الوسائل التعميمية
21 

قمة تشجيع االدارة المدرسية لممعممين عمى انتاج الوسائل      
 التعميمية 

22 

لممعممين لالشتراك في معارض قمة تشجيع االدارة المدرسية      
 المديرية في مجال الوسائل التعميمية

23 

خوف مدير المدرسة من فقدان الوسائل التعميمية اذا ما تم      
 استخداميا من قبل المعمم والطالب 

24 

 25 يعارض مدير المدرسة استخدام بعض األجيزة في الصفوف     
استخدام الوسائل التعميمية  ضعف رغبة االدارة المدرسية بجدوى     

 في الحصص الدراسية 
26 

تقصير اإلدارة المدرسية في تشجيع الطمبة عمى المساىمة في      
 إنتاج الوسائل التعميمية 

27 

 28 بنية المنياج ال تشجع عمى استخدام الوسائل والتقنيات التعميمية     
ألجيزة التي خوف مدير المدرسة من مخاطر استخدام الطمبة ل     

 تعمل بالكيرباء
29 

تقاعس مدير المدرسة عن توفير الوسائل التعميمية عندما      
 يحتاجيا المعمم

30 

قمة ممارسة مدير المدرسة لدوره كمشرف مقيم في رفع كفاءة      
 بعض المعممين في استخدام الوسائل التعميمية

31 

 32 الوسائل التعميميةيقمل كبر حجم المقرر الدراسي من استخدام      
قمة الوقت لدى المعمم إلحضار الوسيمة التعممية من مكان      

 وجودىا
33 

صعوبة وجود فني متخصص في مجال صيانة األجيزة       34 
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 والوسائل التعميمية 
 35 ضياع كثير من الوقت في تجييز الوسيمة      
 36 يجيل المعممون وجود أنواع حديثة من الوسائل     
 37 تعرض بعض الوسائل لمتمف نتيجة حساسيتيا     
 38 سوء تنظيم حفظ الوسائل التعميمية في المدرسة بطريقة مناسبة     
الوسائل التعميمية الموجودة داخل المدرسة ال يتناسب      

 استخداميا في المناىج الحالية 
39 

ُتعيق من  كثرة األعباء التي يقوم بيا المعمم عند التدريس     
 استخدام الوسائل التعميمية

40 

 41 زمن الحصة ال يكفي الستخدام الوسيمة التعميمية الحديثة     
قمة توفير مدير المدرسة لموسائل والتقنيات التعميمية الكافية في      

 المدرسة بالمقارنة مع عدد الطالب الذين يستخدمونيا
42 

 

 انتيت االستبانة

 شكرًا لتعاونكم
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 (: كتاب تسييل ميمة من المديرية5ممحق )
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