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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(.


