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 أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك 

يسحبث مكمل ملطالب احلصول على درجة املاجستري يف املناهج وطرق التدر  

 الفصل الدراسي األول

هـ ١٤٢٨لعــــام     

تدريس اللغة يف والتقنيات احلديثةالوسائل التعليميةواقع استخدام

 اإلجنليزية اإلجنليزية يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظر مشرفات اللغة

 .مبكة املكرمة ومديرات املدارس
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في تدريس اللغة واقع استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة 

 لغة اإلنجليزيةمن وجهة نظر مشرفات الاإلنجليزية في المرحلة المتوسطة 

 .ومديرات المدارس بمكة المكرمة

 ملخص الدراسة:
 

تخ      ع اس ة واق ى معرف ة إل ذه الدراس دفت ه ات  ه ة والتقني ائل التعليمي ي  الحدي دام الوس ة ف ث
ة ؛    ة اإلنجليزي دريس اللغ طة لت ة المتوس ديرات      المرحل ات وم رفات التربوي ر المش ة نظ ن وجه م

ة ة المكرم دارس بمك ة   ، الم ائل التعليمي تخدام الوس ه اس ي تواج م الصعوبات الت ى أه رف عل و التع
 .والتقنيات الحديثة في تدريس اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة

ئلة ال  ن أس ة ع ل     ولإلجاب ذي يمث ة ال ع الدراس ى مجتم ا عل م تطبيقه تبانة ت ة اس دت الباحث ة أع دراس
رفة    رة مش دى عش ددهن إح طة وع ة المتوس ة بالمرحل ة اإلنجليزي ادة اللغ ات لم رفات التربوي ، المش

ات  ، وآذلك مديرات المدارس المتوسطة بمكة المكرمة وعددهن خمس وثمانون مديرة وبتحليل البيان
 :إلى النتائج التاليةاإلحصائية تم التوصل 

ة نظر المشرفات     .١ إن مسجل الكاسيت واألشرطة السمعية هما أآثر األجهزة توافرا من وجه
دارس    ديرات الم ات وم ي       ،التربوي وافرا ف ة ت زة التعليمي ل األجه ي أق فافيات ه ا الش بينم

 .المدارس
ات ال   .٢ ة والتقني ائل التعليمي ة للوس ة اإلنجليزي ات اللغ تخدام معلم ة اس ي إن درج ة ه حديث

 .متوسطة
ات         .٣ ائل والتقني تخدام الوس ي اس ة ف ة اإلنجليزي ات اللغ ه معلم ي تواج ات الت م المعوق إن أه

هي عدم توفر فنية صيانة لألجهزة ،التعليمية من وجهة نظر المشرفات ومديرات المدارس 
 .والوسائل التعليمية داخل المدرسة

 .لوسائل التعليمية والتقنيات الحديثةإن المعلمات على دراية  بكل ما هو حديث في مجال ا .٤
ى        .٥ دارس عل ديرات الم رفات وم تجابات المش ين اس ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج

 .مجمل أداة الدراسة
 :وفي ظل هذه النتائج توصي الباحثة ب

دارس  .١ ي الم ا ف ة أنوعه ة بكاف ائل التعليمي وفير الوس ات  ، ت ام المعلم ة أم ة الفرص وإتاح
 .الستخدامها

ات   عقد  .٢ زة والتقني دورات تدريبية للمعلمات لتدربيهم على استخدام الوسائل التعليمية واألجه
 .الحديثة

ى استخدام       .٣ ات؛ لحثهن وتشجيعهن عل االهتمام من قبل المشرفات والمديرات بمتابعة المعلم
 .الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة من أجهزة ومعامل
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 اإلهداء

 ....إىل والدي الغايل 

 .....ىل زوجي احلبيبإ

 ....إىل إخوايت وأخويت األعزاء

 ...أُهدي هذا البحث العلمي املتواضع 

 

 الباحثة
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 شكر وتقدير

دًا د هللا  حم ه   الحم ق بجالل وجه لطانهويلي يم س كرًا ،عظ ًا ش ر   وامتنان ل فضله وواف بجزي

د   والصالة و، على ما انعم به علي من القدرة على إتمام هذه الدراسة ،إحسانه يدنا محم السالم على س

 .وعلى اله وصحبه أجمعين

ه    ،ونعمه العديدة ،على فضله الواسع،هللا سبحانه وتعالى –أوال –ن الشكر إف وتيسيره وتوفيق

ه ي وعون ة  ل ذه الدراس ام ه ى إتم كر  ،عل د والش ه الحم نعم  فل دوم ال ه ت كر  ، وب ل الش ه بجزي وأتوج

ره ،والعرفان إلى والدي الغالي ارك في صحته    أطال اهللا في عم ا منحي   ،وب ى م ازال يمنحني   ،عل وم

ي وأدعو    ،من حب وحنان وتضحية وعطاء وأتوجه بالشكر الجزيل إلي زوجي الحبيب بشير المغرب

ائي     ي وألبن ندا وعضدا ل اتي      ، اهللا أن يبقيه ذخرا وس وتني أن أشكر أخواتي وصديقاتي وحبيب وال يف

بهن وعط   دا بح ي أب بخلن عل م ي ي ل ال الالت ة ومن نخديج واني ،اءهن وعلمه كر موصول إلخ والش

د اهللا زاء عب ام  األع ى     ،وهش ي عل ر ويعنين ل ش ن آ ا م م جميع يم أن يحفظه ي العظ أل اهللا العل وأس

 .وصلهم وبرهم إنه على ذلك قدير 

اهج  ة     ،ثم أتقدم بجزيل الشكر لجامعة أم القرى ثم آلية التربية وقسم المن ع أعضاء هيئ وجمي

ذه الدراسة  التدريس وآل من ساهم في  يس    تقديم المساعدة لي إلتمام ه ة في رئ دآتور    متمثل القسم ال

 شرفني  ذي ال ،صالح الحبيبمحمد موسى بن /خص بالشكر والتقدير الدآتورأو،صالح محمد السيف

ا  خر في مساعدتي جهدًاّديلم  ذيوال ،باإلشراف على هذه الرسالة وأسعدني ل     ،وال وقت ي جزي ه من فل

 .الشكر والتقدير

يم خطة        آم  ذين تفضلوا بتحك اتذة ال ع األس ى جمي دم بالشكر إل وأداة الدراسة واخص  ، ا أتق

راهيم  /بالشكر منهم الدآتور الم  إب دآتو  ،ع دي و    /رو ال ز قوقن د العزي يظ المزروعي   د.أ عب ذي   حف ال

دير     ل الشكر والتق ي جزي وتني أن    ،تفضل بمراجعة التحليل اإلحصائي لهذه الدراسة فله من ا ال يف آم

ة       ق العفيفاأتقدم بالشكر إلى األستاذة الفاضلة أشو المرآز اإلحصائي بجامع المسؤولة اإلحصائية ب

 .التي ساعدتني آثيرًا اإلحصائية أم القرى آلرائها

د اهللا .أ ينتوأتوجه بالشكر إلى سعادة المناقش دي ود  د علياء بنت عب ان بنت سرحان    .الجن حن

ري  ا بذل،النم هلم ون   ن د وع ن جه اع م ه      دةومس ل وج ى أآم الة عل ذه الرس ار ه ان   إلظه د آ وق

ي        ،وآرائهن السديدة بالغ األثر على الرسالة لتوجيهاتهن د ل دير لكل من م وأخيرا أدين بالشكر والتق

ر    إلتمام هذه الدرا وآل من لم يسعني ذآر اسمه الكريم يد العون والتشجيع ا خي سة فجزاهم اهللا جميع

 .الجزاء
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 :مقدمة الدراسة

ي    ع العرب ام والمجتم كل ع الم بش ه الع دة و    يواج ديات متزاي اص تح كل خ  بش

دان    ،نتيجة التطورات السريعة في شتى الميادين ،متسارعة وعلى وجه الخصوص المي

ع ا العلمي والتكنولوجي التي شهدها العالم خال رن الماضي    ل الرب ر من الق ، والتي  ألخي

ى      ،ربتسارع آبييتوقع استمرارها  ذي سيطر عل وقد سبب هذا التقدم العلمي والتقني  ال

دريس      اليب الت ة وتجدد طرق وأس دخول   جميع مناحي الحياة والذي واآب تطور التربي

اً   رورة ورآن بحت ض ث أص يم، حي ال التعل يلة مج ة والوس ة  اآلل ي العملي يا ف أساس

 .وليست نوعا من الكمالية والترف ،ميةالتعلي

د و م تع يم   ل ة التعل د  أهمي ل ج وم مح ا   ،لالي ة س دول المتقدم ك ألن ال رعت وذل

لم  ي أول س يم ف ااهتمالوضع التعل ا ماته و  ،وأولوياته الم ه ي الع افس ف ة أن التن والحقيق

وى و    ،تنافس تعليمي ادة المحت ا  والحل الحقيقي لمشكلة ثورة المعلومات ليست في زي إنم

ات   ذا   .في تزويد الطالب بمهارات المعلومات والمكتب ام ه ل    االنفجار وأم المعرفي الهائ

د النظر في استخدام            واالقتحام ر أصبح من الضروري للمؤسسات أن تعي التقني الكبي

ه       الحديثة تقنياتالالوسائل التعليمية و ع آفاءت ردود التعليمي ورف د  .بهدف تحسين الم وق

ا   ام   الشاعر ذآرت دراسة قام به د احتياجات م   ) م١٩٩٧(وإم ة  علمي عن تحدي  المرحل

 المتوسطة بمنطقة عنيزة للتدريب على إنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها، واتضح من

ة      نتائج هذه الدراسة أن ة الوسائل التعليمي اني قل ة تع تفادة   و مدارس المنطق صعوبة االس

ا إن وجدت ذلك ، منه ة دووآ ين أي ي المعلم دم تلق اليع ي مج ة ف تخدام  رة تدريبي االس

 . والتقنيات التعليمية واإلنتاج للوسائل
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د  تولق ؤتمرات الدول حث اهج يالم وير من رورة تط ى ض ة عل ة واإلقليمي

ة في    التعليم  يم   وتوظيف التقني ة التعل رة    خدم رة األخي حيث أآدت اليونسكو    ،، في الفت

ي و     يم التقن دولي األول للتعل ؤتمر ال ي الم ك ف ى ذل ام    المعل ا ع رلين بألماني ي ب ي ف هن

دولي للت  م١٩٨٧ ام     ، وفي المشروع ال يم التقني والمهني ع ا   م١٩٩٢عل ، وفي مؤتمراته

س   ة الخم ام  اإلقليمي دت ع ي عق ة   ١٩٩٨الت ارات العربي ان، اإلم تراليا، اليون ي اس م ف

ا، وفي     وادور، آيني ؤتمر المتحدة، اإلآ ان  الم د       يالث ذي عق يم التقني والمهني ال في  للتعل

 ) ٤٦ص،٢٠٠٥،العوني.(م١٩٩٩سيول بكوريا في أبريل عام 

ي   ا ف ة ودوره ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس ة اس ر الدراسات أيضا أهمي وتظه

ى         ،العملية التعليمية إنجاح تعلم يحصل عل ذه الدراسات أن الم من  %٤٠حيث أآدت ه

ق حاسة البصر و    %٣٠معلوماته عن طريق حاسة السمع و ق  عن  %٣٠عن طري طري

 )١٦٢ص،٢٠٠٤،فتح اهللا.(باقي الحواس

ذآر   ميع وي د الس رون عب زات  ) ٢٢ص،٢٠٠٤(وآخ ن ممي ًا م واد ا بعض لم

أن المواد التعليمية تساعد   عدة نقاط من أهمها عبر في إثراء الموقف التعليمي التعليمية 

ي  اهف ظ ومعن ين اللف ربط ب اهيم ع ،ال درآات والمف اء الم ليم لبن دم األساس الس ن فهي تق

الج      لتوفره من خبرات حسية تكسب المعاني  طريق ما درس وتع ا ال اظ التي يحتويه أللف

العيوب التي تنتشر بين المعلمين في اعتمادهم على اللفظية التي تجعل الطالب في آثير 

ذلك  ،يدرآون ما تعنيه األلفاظ في البيئة الخارجية من األحوال ال ى نمو    وآ المساعدة عل

دلوالت      المعاني والمفاهيم التي ندرآها الف،المعاني والمفاهيم ين أو م د حد مع تتوقف عن

ة  دة           ،ثابتة أو مطلق رات حسية جدي ا  من خب ا يضاف إليه در م ا تنمو بق فدراسة  ،ولكنه
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ة   القلب عن طريق نموذج تجعل المعنى ال يتضمن الحرآة ويمكن إضافة عنصر الحرآ

ة الق   ديو يوضح وظيف ريط في رك أو ش يلم متح ق ف ن طري بع دوري  ل از ال ي الجه ،  ف

تعلم   ،فعالية التعليم وبقاء أثرهوآذلك تساعد المواد التعليمية على  فقد أثبتت البحوث أن ال

ة    ،القائم على الحفظ والتلقين يذهب بسرعة واد التعليمي أما التعلم الذي يتم عن طريق الم

 .المتنوعة يظل في الذاآرة مدة أطول

ديث عن  د الح ات التعليمالوعن ى تقني اول أن نتعرف عل ا أن نح ة علين ة الحديث ي

ال          ،مفهوم التقنيات التعليمية في التربية ى انتق ا يساعد عل ة هي آل م ات التعليمي فالتقني

ة            ال التربي ي مج ر ف ى آخ خص إل ن ش ة م ارات المختلف ات والمه ة والمعلوم المعرف

دربين  ،والتعليم ى    ل ،والتدريب من المعلم أو المدرب إلى الطالب أو المت درة عل ع الق ترف

 )٦٥ص،١٤٢٠،الشرهان.(اآتساب المهارات وذلك بمخاطبة أآبر عدد من الحواس

اك         نا يالحظ أن هن ة بمدارس ات التعليمي والمتتبع لواقع استخدام  الوسائل والتقني

ا وواضحا ال ات ضعفا جلي ائل والتقني ذه الوس ة ه ة وفاعلي ق بأهمي اك ،يلي ة هن فمن جه

ا   ات بالوس دى المعلم ل ل ذه    جه ميات ه ة بمس ث المعرف ن حي ة م زة التعليمي ئل واألجه

دارس ال        ،التقنيات وآيفية استخدامها ة أخرى نجد أن وضع بعض الم يسمح   ومن جه

ة وال يشجع على استخدام الوسائل والتقنيات التعليم تأجرة   .ية الحديث اني مس بعض المب  ،ف

ى   الدراسية صغيرة وتحتوي على ما ات الصفوفوحجر د عل ة فهي     عشرين  يزي طالب

ر    آخر غي كل أو ب أةبش رورات        مهي ذه الض تخدام ه ى اس ة عل جعة للمعلم ر مش وغي

ة  التعليمية من وسائل ة   تعليمي ات حديث ه عددا من الدراسات        ، وتقني ا أآدت علي ذا م وه

 . )١٩٩٢(ودراسة سابق) ١٩٩٨(آدراسة السلمي
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 :اإلحساس بالمشكلة

األجهزة واآلالت،  يميرتبط المفهوم الشائع لوسائل وتقنيات التعل  د الحديث    ب وعن

يم     ات التعل ال تقني ي مج زة ف ن األجه د ع ا يب رعان م ن ع  أس ديث ع زة الح دد األجه

ددة المتوافرة في المدارس ذا    . واإلنترنت  ، وشبكات الحاسب والوسائط المتع ان ه د آ وق

يم مق  ذا المجال      الفهم لوسائل وتقنيات التعل أة ه دايات نش وًال في ب ه جاء ر   ،ب د فعل  إذ أن

معية البصرية   ات الس ال التقني رينات اهتمت بإدخ ي العش دة ف ة جدي ة  لحرآ ي عملي ف

  .وآان هذا المفهوم مرادفًا لعبارة التدريس بواسطة المعينات السمعية البصرية  التعليم،

دأ   ولك ا ب رعان م ال س ذا المج ون ه ات ريتط ة،   ، ويوظف االتجاه ة المتوالي التربوي

دريس باستخدام   ، وعلم اونظريات التعليم ة  ال لنفس في طرق الت ى أن  وسائل التعليمي ، إل

ر شموال     وم أآث د ووصل مصطلح تقنيات التعليم إلى مفه داود (ً.اتعقي  )٧٨ص،١٩٩١،ال

ات  الو  التعليمية الخطأ الشائع في النظر إلى الوسائل أن هذا، ترى الباحثة و          تقني

ة ا يلحديث ة ف يلة والتقني ى أن الوس د يرجع إل رين ت ق وم الكثي ي اآلالت واألدوات مفه عن

ة، وتغيب    الملموسة ، التي تمثل الجوانباإللكترونية اة اليومي ، وتستخدم في مناحي الحي

ذهن    ار التقني   في حمى   -عن ال ات        -االنبه ا، وهي العملي ر الملموسة فيه الجوانب غي

ام  ا      والنظم والمه ا، وإدارته دة التي ينبغي تخطيطه ا، ل  ،المعق ة   لوتقويمه نهوض بالعملي

 .وإيصال الخبرة للتلميذ،التربوية

ن              ًا م ة       وإدراآ عودية ألهمي ة الس ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل وزارة التربي

يم      ة التعل ة في خدم ات التعليمي ائج  استخدام الوسائل والتقني ة  اإل والنت ات   يجابي ذه التقني له

ام واألساسي بصفة خاصة    اوعلى  ،بصفة عامة مالتعليعلى عملية والوسائل  ، لتعليم الع
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ذا  د أنوله ة  نج يم  بالمملك ة والتعل ين    وزارة التربي ى المعلم د عل دد وتؤآ أصبحت تش

حجرات وتوظيف هذه التقنيات والوسائل لخدمة الطالب وتخصيص  االستفادةبضرورة 

استخدام  وآذلك توفير الدورات التدريبية للمعلمين لتدريبهم على  ،خاصة بتقنيات التعليم

ات والوسائل             د والحديث في مجال التقني اتهم عن الجدي ي وتحديث معلوم الحاسب اآلل

وي   ، درسيةالمبه اإلدارة  مما تقوآذلك  و ،التعليمية من تشجيع    ومرآز اإلشراف الترب

 .الوسائل والتقنيات التعليمية في تدريس الطالب لالستخدامللمعلمين 

بق  ا س ي ضوء م ام وزا ف ي ضوء اهتم ة وف يم بتوظيف التقني ة والتعل  رة التربي

ة ي الم        الحديث يلة ف ادة ووس يم آم ة التعل ي خدم ة ف يلة التعليمي ة  والوس ل التعليمي راح

ة  ي  المختلف يم األساس ة التعل ذه     ،وخاص ل ه ويم مث ة وتق ة مراجع ن أهمي ًا م وانطالق

ين          ة  أن توظيف التقن  التجارب جاء اإلحساس بالمشكلة من خالل المالحظة حيث تب ي

ين    بالرغم من ت واستخدام الوسائل  في خدمة التعليم  إال واجدها آفكره في أذهان المعلم

إلى محاولة دراسة واقع  باحثة الأنها لم توظف بالدرجة الكافية في المناهج وهذا ما دفع 

ائل تخدام الوس ة اس ات ال التعليمي ة والتقني ة    حديث ة بالمرحل ة اإلنجليزي دريس اللغ ي ت ف

طة ذ.المتوس ل ه ة هوجع ة     الدراس ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس وير اس ة لتط محاول

ة    ة اإلنجليزي دريس اللغ رغم من انتشار       .بمدارسنا وخاصة في ت ى ال ى اآلن وعل ه إل ألن

يزال هناك  منها إال أنه ال الستفادةاوالوسائل والتقنيات التعليمية والتوسع في استخدامها 

ين بمسمي    دى المعلم ة وجهل بأسس       قلة وعي ل ة من جه زة والوسائل التعليمي  ات األجه

 .استخدامها من جهة أخرى وآيفية 
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 مشكلة الدراسة:
 

ذه تتحدد مشكلة    ة     رصدالدراسة في   ه ة اإلنجليزي ع استخدام معلمات اللغ واق

ة  بالمرحلة المتوسطة للوسائل ات ال  التعليمي ة  والتقني من وجهة نظر المشرفات     حديث

ة التربويات ومديرات  إن السؤال   ،المدارس بمكة المكرم ذا ف رئيس   وله ذ لال  الدراسة ه ه

 :وه

ا ائل  م طة للوس ة المتوس ة بالمرحل ة اإلنجليزي ات اللغ تخدام معلم ع اس   ةالتعليمي واق

المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المشرفات التربويات ومديرات في  حديثةوالتقنيات ال

 :التاليةويتفرع عنه األسئلة .المدارس بمكة المكرمة

 :تساؤالت الدراسة

 :أسئلة رئيسية وهي خمس تعتمد الدراسة الحالية على

ة       مدى ما .١ دريس اللغ ة لت توافر األجهزة التعليمية في المدارس المتوسطة في مك

 اإلنجليزية من وجهة نظر المشرفات التربويات ومديرات المدارس؟

ة ال       .٢ ي المرحل ة ف ة اإلنجليزي ات اللغ تخدام معلم دى اس ا م ائل  م طة للوس متوس

 ؟التعليمية والتقنيات الحديثة

ة  المعلمات للوسائل   وإنتاج استخدام صعوبات ما .٣ ات ال  التعليمي ة والتقني من   حديث

 وجهة نظر المشرفات التربويات والمديرات؟

ات .٤ درة معلم دى ق ا م ة م ة اإلنجليزي اج وتطوير  اللغ ى إنت ائلاعل ة لوس  التعليمي

 ؟ حديثةوالتقنيات ال
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د ف  .٥ ل توج ديرات   ه رفات وم تجابات المش ين اس ائية ب ة إحص روق ذات دالل

 المدارس على أداة الدراسة؟

 :أهداف الدراسة

 :إلى الدراسة ذههدف هت

رف ع .١ ائل      التع ة بالوس ل الخاص ة والمعام زة التعليمي وافر األجه دى ت ى م ل

 .والتقنيات التعليمية في المدارس المتوسطة بمكة المكرمة

عالكشف عن  .٢ ة استخدام م واق ة المتوسطة بمك ة بالمرحل ة اإلنجليزي ات اللغ علم

 .المكرمة للوسائل والتقنيات التعليمية

ة     .٣ دريس اللغ ي ت ة ف ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس ن صعوبات اس الكشف ع

 .اإلنجليزية للمرحلة المتوسطة

ات       .٤ اج الوسائل والتقني ى إنت ة عل التعرف على مدى قدرة معلمات اللغة اإلنجليزي

 .يميةالتعل

ات     استخدامتقديم توصيات ومقترحات من شأنها تطوير  .٥ اج الوسائل  والتقني وإنت

 .التعليمية بالمدارس المتوسطة بمكة المكرمة

 :حدود الدراسة

 :الحدود الموضوعية والمكانية والزمنية

ذه   رت ه ةالاقتص ة     دراس ة اإلنجليزي ادة اللغ ات لم رفات التربوي ى المش عل

دارس المتو ديرات الم ام   وم اني لع ي الث ل الدراس ة للفص ة المكرم ة مك طة بمدين س

١٤٢٧/١٤٢٨. 
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 :أهمية الدراسة

ة    اح العملي ي نج ة ف ن أهمي ة م ات التعليمي ائل والتقني كله الوس ا تش ا م د خافًي م يع ل

ار اإلي  .التعليمية ة الستخدام  بحيث باتت اآلث دريس       جابي ات في الت ك الوسائل والتقني تل

ع المجرب        من المسلمات التربوية التي  ا الواق ى جدواها الدراسات وأثبته  .برهنت عل

  -:في التالي ةالحالي الدراسةوتتمثل أهمية 

ى ت -١ ةتمش تخدام  ةالحالي الدراس ة اس ف بأهمي ي التعري ة ف ات الحديث ع االتجاه م

 .في العملية التعليمية والتقنيات الحديثة الوسائل التعليمية

د ت -٢ ي الكشف عن  ةالحالي الدراسةهم اسق ي ف ات ف ي تواجه المعلم الصعوبات الت

ة    ات الحديث تخدام التقني ة واس ائل التعليمي اج الوس ن  ،إنت ة م بات آلي ل  حاس ومعام

ن   ا م ات الوغيره ة   التقني ة اإلنجليزي دريس اللغ ي ت ة  ف ن أن   ،حديث الي يمك وبالت

ة السعودية في         ة العربي يم بالمملك ة والتعل يستفيد منها المسئولون في وزارة التربي

 .جاد حلول لها والتغلب عليهاإي

ى     التي  توصيات  المقترحات وال قدم الدراسة الحالية بعض ت -٣ ى التغلب عل تهدف إل

ة        ة وتعيق استخدام الوسائل التعليمي ة المكرم  الصعوبات التي تواجه المدارس بمك

 .والتقنيات الحديثة فيها

اسبات اآللية في قمة والتي تعد الح،تؤآد الدراسة الحالية على دور التقنيات الحديثة -٤

 .هرمها في تحسين العملية التعليمية

ة   -٥ تفيد الدراسة الحالية في تحديد احتياجات المدارس المتوسطة في الوسائل التعليمي

 .والتقنيات الحديثة الالزمة لتطوير العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها
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دريس ا     -٦ ي ت طة ف ة المتوس ات المرحل تويات معلم ى مس وء عل ي الض ة تلق للغ

دى       ال ل وات االتص ة قن رات ومخاطب ع المثي ى تنوي د عل ا يعتم ة تدريس اإلنجليزي

 .التلميذات

ن      -٧ تعلم م ال ال ي مج ة ف ات العلمي ه الدراس ا توصلت إلي ة م ة الحالي اير الدراس تس

ات           ة والتقني ة من خالل استخدام الوسائل التعليمي روق الفردي اة الف ضرورة مراع

 .ر متعة وأعظم فائدة وأبقى أثراالحديثة التي تجعل التعلم أآث

 :مصطلحات الدراسة

ا     )٢٠٠٢( يعرف صبري   :الوسائل التعليمية .١ ة بأنه زة  "الوسائل التعليمي األجه

ه  التي ي، يةواألدوات والمواد التعليم ستخدمها المعلم داخل حجرة الدرس لتيسر ل

 )٥٩٣ص( ."لتعليمية إلى المتعلم بسهولة ووضوحنقل الخبرات ا

ة        آل ما: ابأنه لباحثة إجرائياوتعرفها ا يستخدم داخل أو خارج الحجرة الدراسية إلعان

رة  تعلم الخب اب الم ي إآس م ف ة،المعل ارة،والمعرف ر   والمه هولة يعتب ر وس ة بيس التعليمي

 .وسيلة تعليمية

ة .٢ ة اإلنجليزي ه   :اللغ ا بأن ة إجرائي ه الباحث ررتعرف ة  مق ة للمرحل ة اإلنجليزي اللغ

 .المتوسطة

دارس .٣ طة الم د         :المتوس ة بع ب أو الطالب ا الطال ق به ي يلتح ة الت ي المرحل ه

هادة  ى ش امحصوله عل ة  إتم ةالدراس ة   االبتدائي ذه المرحل ي ه ة ف دة الدراس وم

 )٢٧ص،١٩٩٢،الحقيل(.دراسيةثالث سنوات 
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ة        :بأنهاوتعرفها الباحثة إجرائيا   ة العربي دائي بالمملك يم االبت ي التعل ة التي تل المرحل

 .سنة ١٤إلى  ١٢ويلتحق بها المتعلم من سن  ،وتسبق التعليم الثانويالسعودية 

من يعمل    :المشرف بأنه) ١٢ص،١٩٩١(يعرف األفندي :المشرفات التربويات .٤

ا  بمعنى أن تشرف أي أن تنسق أو     ،على النهوض بعمليتي التعليم والتعلم آليهم

أن  ،ء التالميذين في اتجاه يستطيعون معه باستخدام ذآاالمعلمتحرك وتوجه نمو 

ي     ة ف اهمة فعال ى مس ى وأذآ ى أغن وه إل ذ وأن يوجه ل تلمي و آ وا نم يحرآ

 .وفي العالم الذي يعيشون فيه،المجتمع

وم  تثم  ،ةقوم بمتابعة مستمرة ألداء المعلمتمن  :ابأنه ة إجرائياوتعرف الباحثة المشرف  ق

 .تلميذاتال من أجل تطوير العملية التعليمية والنهوض بمستوى أدائهابتقويم 

يقصد بها التفاعل المنظم بين آل من العنصر البشري المشارك    :تقنيات التعليم .٥

بهدف تحقيق أهداف  ، في العملية التعليمية والمعدات واألجهزة والمواد التعليمية

 )٢٦٠ص،٢٠٠٢،صبري. (تعليمية محددة أو حل لمشكالت التعليم

ة ا الباحث ا وتعرفه ا  إجرائي ةبأنه ين توظيف التقني رات للمتعلم ل الخب ة لنق ق ، الحديث وف

ودة  ة المنش داف التربوي ق األه ك لتحقي تعلم؛ وذل يم وال ات التعل ة ، نظري وإضافة الفاعلي

 .والنجاح للعملية التعليمية

عوباتال .٦ ور   :ص و الن رف أب عوباتال )٢٣٣ص، ١٩٩٠(يع ا  ص ة بأنه  :التعليمي

ة التع     العقبات ام وإنجاح العملي ق إتم ة وتحقيق    التي تقف في طري ة والتربوي ليمي

 .األهداف المنشودة
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التي تحول دون توظيف  المشكالت والصعوبات التعليمية: وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها

ائل تخدام الوس ة  واس اتالتعليمي ة والتقني ام الحديث يم الع ة التعل ي خدم ايرة  ،ف دم مس وع

 .ة المنشودةيحقق األهداف التربوي ابم  ،في التربية االتجاهات الحديثة
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 أوال: اإلطار النظري:
 

 :تمهيد

ار دد مصادرها دوتزاي، إن االنفج ات وتع و، المعلوم ائل االتصال و  روتط وس

ل من المعلومات        لآ،تعقيدها م هائ تقبال آ ل اس هذه العوامل مجتمعة فرضت على الطف

از زة التلف اهد من خالل أجه تغل المر.والصور والمش د أن يس ان الب ال فك ي مج ون ف ب

ي تطوير  ا ف تفادة منه ات الس وات والتقني ائل والقن ذه الوس يم ه دريب والتعل ة والت التربي

ال    ،التعليم آكل وإيجاد حلول للمشكالت التربوية واالجتماعية  ة ألجي ة متوازن وخلق بيئ

ا   ة وانحرافته ق الحضارة الغربي باب مزال ة تجنب الش ي ،القادم م  نمط عرب د له وتوج

 .ري حديثإسالمي حضا

ود    ذ عق ر في      ،وقد شغلت هذه المشكالت فكر التربويين من د من التفكي ان الب وآ

ة   ة حديث رق تعليمي ائل وط ائط ووس أمين وس ة  ،ت ل العملي وير وتفعي ي تط اهم ف تس

ة ة    .التعليمي ام للدراس ار ع دة وإط ع قاع ل وض ذا الفص ي ه ة ف ت الباحث د حاول وق

 :وهي آاآلتي.وتقسيمها إلى أربع مباحث أساسية،الحالية

 :المبحث األول

 :التربوي االتصال

ى         االتصال ظهرت أهمية  ا عل اة وازدهاره آعامل ضروري في استمرار الحي

ن   ذ زم ه األرض من دوج ائل  .بعي ت وس د لعب الوق ر    االتص و الفك ي نم را ف دورا آبي

اإلنساني وتقدم الحضارات بحيث يقاس مدى رقي الحضارات والشعوب بما تحرزه من 

 .هذا المجالتقدم في 
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تعلم   االتصالالتعليمي أهم صور  االتصالولذلك يعد  حيث يهدف إلى تنمية شخصية الم

ه تعداداته وقدرات ة .واس ة عملي درك أهمي ي ن الولك ائل االتص ات ودور الوس  والتقني

  :التعليمية فيه علينا أن نوضح اآلتي

 :مفهوم االتصال التربوي

ة  هو العملية الت Communicationاالتصال  ي تنتقل بمقتضاها فكرة أو معلوم

ر   ى آخ رد إل ن ف ذين      ،م ين ه ارب ب جام والتق اهم واالنس ى التف ؤدي إل ا ي مم

 )١٣ص،١٩٩٨،سالم.(الفردين

تر   اموس وبس د أورد ق ه  ) ١٧٧ص،Webster١٩٩٩(وق ال بأن ًا لالتص ة :تعريف العملي

 . ارف عليها بينهموذلك باستخدام الرموز المتع، التي يتم فيها تبادل المفاهيم بين األفراد

االتصال بأنه العملية التي ينقل الفرد بمقتضاها منبهات    Hoflandولقد عرف هوفالند 

رى موريس  ،لكي يعدل سلوك األفراد اآلخرين، في صورة لفظية لغوية   Morissفيما ي

ر    ي أم راد ف ن األف دد م ارآة ع ه مش تم في ذي ت رف ال ه الظ ال بأن االتص

 )١٦ص،١٩٩٠،رشتي.(معين

رى  داديوي ن   ) ٢٣ص،١٩٩٩(البغ ائل م ل للرس رد نق يس مج ي ل أن االتصال التعليم

ة          ،طرف إلى آخر  ر استجابات معين اهم من المفترض أن تثي ة مشارآة وتف ه عملي ولكن

تقبل   دى المس دة   ،ل رة جدي ة بخب ا معرف تج عنه رف    ،وين ن أن نع ه يمك ه فإن اًء علي وبن

 ).فان أن يتشارآا في رسالةعملية يستطيع بواسطتها طر:(االتصال التعليمي بأنه 

بق   ا س الل م ن خ ن     ، وم تم ع ة ي و عملي ي ه ال التعليم ة أن االتص رى الباحث ت

ومن ثم يصبح  ،)التلميذة(إلى آخر) المعلمة(أو الخبرة من شخص،طريقها انتقال المعرفة
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ة    ه    ،لهذه العملية عناصر ومكونات تخضع للمالحظة  والتجرب اه تسير في وهدف  ،واتج

ر في      ،وهو تحقيق تغير في سلوك الطرف اآلخر ،تسعى لتحقيقه  م يحدث تغيي ه إن ل ألن

 .السلوك فلم يتحقق الهدف من عملية االتصال

 :االتصال عناصر 

ر الث عناص اك ث ي هن ل  ةأساس ي المرس ال وه ة االتص ة لعملي و  Senderمهم وه

ة    ل المعلوم ذي يرس خص ال الة، الش ا  Massage والرس ي م ة    وه ه عملي دور حول ي

ال تقبل  ،االتص تقبل        Receiverوالمس ذي يس اني ال رف الث ى الط خص عل و الش وه

 )٣٤ص،١٩٩٥،حمدان.(الرسالة

 :المفهوم اإلسالمي لالتصال

و       دما يخل ا يمارسه اإلنسان عن لعل أسمى درجات االتصال وأرقى أنواعه هو م

ه          ه بشكر نعم ه أو يتقرب إلي رج هم دعوه أن يف ه وي ه ويناجي إن   ،بنفسه يعبد رب ذلك ف ول

ين       ا ا يكون في السر ب لعبادات والصلوات والصدقات أآثر شفافية وصدقا وأجرا هي م

ه د ورب راف    .العب ورة األع ي س ز ف ه العزي ي آتاب الى ف ال اهللا تع د ق م (﴿وق وا ربك ادع

 ٥٤:األعراف))...تضرعا وخفية

دأ           ه يب ين أن ال وب المي لالتص ور اإلس ن المنظ ي ع ام الغزال دث اإلم د تح وق

وإذا انطلق .وإليه ينسب الكالم ،و به يتذوق ،به يتحدث، ة الكالم ووسيلتهفهو أدا،باللسان

ول الحق    ، اللسان في فحش أو آذب أو نميمة أو غش أو سب فما يفعله مذموم  أما في ق

ود  وب ومحم و مرغ ى    . والصدق فه ي الحث عل ا واضحة وه الم هن ات اإلس ومنطلق

ق  ،والتدبر  الصمت وفضيلته مع ما يستتبع ذلك من فضيلة التفكر وهو ليس سكوت مطل
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م        أنه وتعظ ع ش ره وترف ذآي فك ه وت ظ نفس وابط تحف ق ض ل وف ب

 )١١٥-١١١ص،١٩٧٠،الغزالي.(أجره

فوان  ذآر ص بحانه   )١٧٩ص -١٧٤ص،١٩٨١(وي اهللا س اني ب ال الروح أن االتص

ادة    ،أو اتصال المخلوق بالخالق،وتعالى والتأمل  ،يتم بطريقة غير مباشرة من خالل العب

ات    ،قد دعانا القرآن الكريم لهذا االتصال من خالل التفكير ف،والدعاء والتأمل في مخلوق

د  .والنظر بعمق إلى ما حولنا من سماوات وأرض وجبال للشعور بعظمة الخالق  ،اهللا وق

ر    م للبش االت ربه وا رس له ليبلغ ل اهللا رس الق   ،أرس ين الخ ال ب ة االتص تم عملي وت

 .ألنبياء والمرسلونمن خالل الرسائل التي حملها ا،والمخلوق

 :التربوي االتصالمهارات 

ألة     االتصاليهدف  ه ومس التربوي إلى التحكم في سلوك الفرد عن طريق تنظيم بيئت

 :التحكم في سلوك األفراد تأخذ اتجاهين

ه مع           االتجاه .١ تحكم في راد وال د سلوك األف اقش مدى سالمة تحدي الفلسفي الذي ين

 .آفالة حريتهم الشخصية

علمي الذي يبحث ويناقش إمكانية توصل العلم إلى درجة التحكم فيه مع ال االتجاه .٢

 )٦٠ص، ١٩٨٧، Howeهاو . (سلوك األفراد

 :عند المرسل مهارات االتصال

 :أبرز هذه المهارات
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لوك     .١ ي الس دف التعليم ل اله ث يمث ة وتوضيحها حي داف التعليمي د األه ارة تحدي مه

ة      المراد تحقيقه عند المتعلم ويجب أن تكون ا ا وقابل ألهداف محددة ويمكن مالحظته

 .للتقويم ومتناسبة مع قدرات المتعلم وإمكاناته

مهارة إثارة الدافعية  ويمكن معرفة وجود الدافعية عند المتعلم من خالل مؤشرات     .٢

 .منها درجة المشارآة اإليجابية في الموقف التعليمي 

وتتضمن مجموعة األنشطة  .األساليب واإلجراءات التعليمية اختيار مهارة تحديد و .٣

ة بأقصر            ى تحقيق األهداف التربوي ؤدي إل أنها أن ت ة التي من ش التعليمية المنظم

 .وقت وأقل جهد ممكن

وهي مجموعة األنشطة التي يسعى المعلم من خاللها :الصفية الفعالة اإلدارةمهارة  .٤

ات      وده العالق في تس و ص وفير ج ق وت ى خل ةإل ين المعل   االجتماعي ة ب م اإليجابي

 .وتالميذه وبين التالميذ أنفسهم داخل غرفة الصف

ق  .٥ ارة تحقي ع   االنضباطمه ارة م ذه المه رتبط ه ام الصفي ت الصفية  اإلدارةوالنظ

ق  كل وثي ذ     .بش ابي للتالمي لوك اإليج ز الس ى تعزي دف إل لوب  و،وته اد األس اعتم

ديمقراطي ي  و،ال ف التعليم ي الموق طة ف ع األنش ذ  وت، تنوي اعر التالمي ل مش قب

 .ترامها واإلعداد الجيد للدرسواح

ارة     .٦ يم ومه ائل التعل ار وس ارة اختي د مه ارة نج ذه المه يط وضمن ه ارة التخط مه

 .استخدامها

ذي           .٧ دم ال د مدى التق ى تحدي ة تهدف إل ة تشخيصية عالجي مهارة التقويم وهي عملي

ع  لأحرزه التلميذ في الوصول  ألهداف التعليمية بهدف مساعدته على النمو في جمي
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ق    .االتالمج ا تعل وعلى المعلم أن يكون قادرا على امتالك مهارات التقويم سواء م

اء  ارات بن ئلة أم مه رح األس ارات ط ا بمه اراتمنه ا  االختب وإجرائه

 )٤٩ص،١٩٩٠،الطوبجي.(وتصحيحها

 : عناصر الرسالة

ا     Codeالشفرة : للرسالة ثالث عناصر أساسية وهي تم فيه وهي الطريقة التي ت

ة     تشكيل الرموز   ر لفظي ة أو غي وى    Contentوالمضمون  .سواء آانت لفظي وهو محت

الة ار  Treatmentوالمعالجة .الرس وى واختي اء المحت ي صياغة األسلوب من بن وتعن

 )٣٩ص،١٩٩٩،الحبيب وآخرون(.الطرق المناسبة لضمان حدوث المعنى

 :عوامل اختيار ونجاح الرسالة

 .مراعاة ظروف وطبيعة الموقف االتصالي .١

ة موضع           اختيار .٢ ل استخدام الصوت ومعرف الة مث وع االتصال المناسب للرس ن

 .وأماآن الوقفات واستخدام تعابير الوجه ،الخفض والرفع

ة والمحاضرة من خالل         .٣ اء الحديث والخطب مهارة استخدام االتصال اللغوي أثن

 .الوسيلة في االتصال الجماهيري أومن دونها في االتصال الشخصي

ل  مهارة استخدام الوس .٤ ائل الفنية للوسائل المباشرة آالتلفزيون مثال يتطلب ذلك نق

 )١٤٧ص،١٩٩٤،العريان وآخرون.(الكالم إلى فعل مصور يشاهده الناس
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 : المستقبل

لها المرسل    هو دا أو      . الذي يستقبل الرسالة التي يرس ردا واح تقبل ف د يكون المس وق

ذي         ا في االتصال ال ين آم د يكون عدة مالي يحدث من خالل وسائل      عدة أفراد وق

 .اإلعالم آالتلفزيون الذي يصل إلى ماليين الناس

د   ذآر آوبالن اح    ) ٤٠ص،١٩٨٨(Coplandوي ز نج ي تمي فات الت بعض الص

ام    :منها ، اتصال المستقبل اد االهتم مشارآة المرسل الشعور وسرعة التجاوب وإيج

ا    ل منهم ة لك ل اإلثاب اد عام ة وإيج ة النقدي وفر الرؤي الة وت ول أن .بالرس ن الق ويمك

تقبل  أن المرسل   ذإ، بعض الصفات التي تتوفر في المرسل البد من توفرها في المس

بينما يوظفها المستقبل بهدف تفكيك   ،يوظف مهاراته بهدف إرسال الرسالة لآلخرين

 .رموز هذه الرسالة استعدادا لفهمها

 :التربوي االتصالدور الوسائل والتقنيات التعليمية في 

دن وم إذا ع ى مفه ائل  االتصالا إل ظ أن الوس وي نالح ات الترب ة  والتقني التعليمي

وي فك   االتصال مشترآة ومتداخلة مع جميع عناصر  ى مرسل     الترب وي عل ا يحت ال منه

 .)الهدف التربوي(ورسالة )الطالب(ومستقبل)المعلم(

ار المة وباختص ل س د أجم ال  )٥٥ص، ٢٠٠٠(فق ين االتص ة ب اط المهم ض النق بع

 :والوسائل والتقنيات التعليمية ومنهاالتربوي 

التربوي فقد تكون   االتصالن الوسائل التعليمية تدخل في معظم عناصر عملية إ .١

 .مرسال ووسيلة اتصال وتؤثر في الرسالة تأثيرا واضحا
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يلة  .٢ الوس ف       االتص ة تختل يل المعرف ا لتوص ي تهيؤه رات الت تعملة والخب المس

 .حسب الرسالة التي نسعى لتحقيقها

اهيم        االتصال ن المستقبل في عملية إ .٣ ه للمف الة وفهم أثر تفسيره للرس وي يت الترب

 .م الرسالةخدالتي ت الفوتوغرافيةعلى نوع الوسيلة 

اة   إ .٤ التي يستعملها    االتصال ن الخبرة التي يحصل عليها المتعلم تختلف حسب قن

 .المعلم

 :عتبر وسائل تعليميةالتعليمي والتي ت االتصاليومن أهم مصادر المعرفة في الموقف 

ة .١ ل النشرة العلمي واد المطبوعة والمصورة مث ة وال الم اب ومتخصصة المجل آت

 .الخ.....فوتوغرافية الصور وال تعليميالرسم ال

 .االسطوانات المواد السمعية آأشرطة التسجيل و .٢

ات      .٣ ون وبرمجي رامج التلفزي ديو وب المواد السمعية البصرية المتحرآة آأفالم الفي

 .الحاسب

ة  .٤ ى الطبيع اهدات عل رة والمش رات المباش الت(الخب ارض.رح رات ،مع مختب

 )علمية

اهيم      ذه المف إن إدراك ه الة ف أما المستقبل الذي يفسر الرموز ويدرك مفهوم الرس

رات   ه الخب دم ل ي تق ائل الت وع الوس ا ن رة منه ل آثي ى عوام ا يتوقف عل ة معناه ومعرف

الة المنشودة        االتصالأو قناة  الوسيلة، وآذلك . بواسطتها ى الرس ؤثر عل ة وت ا مهم فإنه

الة     كيل الرس ى تش ل عل يلة تعم دون أن الوس رين يعتق ل إن آثي ب

 )٤٦ص،٢٠٠١،سالمة.(والهدف
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حنا أن  ا أوض ة مر  وآم ات التعليمي ائل والتقني ا الوس ة ارتباط ة   تبط را بعملي آبي

ه     االتصالأننا قد نجد  االتصال لدرجة وفر ل د أن تت ار االتعليمي الجيد الب واستخدام   ختي

 .للوسائل والتقنيات التعليمية مناسب

 :النقاط اآلتيةب عملية االتصال ويمكننا أن نلخص دور الوسائل التعليمية في

 .الخبرات التربوية)المستقبل(إآساب التالميذ  .١

 .معالجة اللفظية في عملية التعلم .٢

 .نالدارسي اهتماموإثارة  االنتباه تؤآد على المشارآة اإليجابية و .٣

 .تشجع النشاط الذاتي للمتعلم والتعليم المستمر .٤

 .يتعلمه المستقبل وتقلل من النسيان تسمح ببقاء أثر ما .٥

 .االتصالتقلل من أعباء المعلم آمرسل في موقف  .٦

 )٢٧ص،٢٠٠١،الحيلة.(زيادة جودة استخدام األدوات والوسائل األخرى .٧

 :واالتصالالمواد التعليمية 

اء   تم علم الاه المو االتص ال    ب ائل اتص ا وس ائل باعتباره ة أي الوس اد التعليمي

 .وعكفوا على دراستها والتعرف على خصائصها ومميزاتها

د  توق ة        أثبت واد التعليمي ة أن الم ة التعليمي ي البيئ ددة ف ات المتع وث والدراس البح

دور  اتصالآمكون أساسي في عملية  ى الفصل         تقوم ب ا إل رة ونقله ع الخب ام في تطوي ه

 االتصال شأ عن اهتمام متزايد بالوسيلة وحدها على أساس أنها أهم عناصر الدراسي ون

ام التعليمي ومع الوقت تبين أن  ة       االهتم ار أن عملي تقبل باعتب الة والمرسل والمس بالرس
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ال ؤث       االتص ا وي رها مع ل عناص ل آ ة تتفاع ة محكم ي    منظوم ا ف ر منه ل عنص ر آ

 ) ١٥٠ص،١٩٩٠، Soul سول .(ىالعناصر األخر

 : بالتالي  التعليمي االتصالوء ذلك يمكن تحديد أهداف وفي ض

 .إحداث تغييرات سلوآية مرغوبة في المستقبل .١

 .المختلفة االتصالتحقيق التفاعل بين عناصر  .٢

 .االتصالتوظيف المواد التعليمية توظيفا فعاال في منظومة  .٣

 .صياغة الرسالة في أفضل صورة مناسبة للمستقبل .٤

 .المتنوعة االتصاللتعليمية المناسبة لمواقف اختيار وتصميم المادة ا .٥

 )٥٠ص،١٩٩٧،Roblyerروبلير.(تحقيق األهداف السلوآية المنشودة .٦

  عالقة االتصال التربوي بالتقنيات التعليمية:

ال     ة االتص دم عملي ة ق ال قديم ات االتص ال وتقني ين االتص ة ب ي أن العالق ك ف الش

راد أو المشارآة      وهي عالقة قوية ومتينة؛حيث إن االتصا،نفسها ين األف ل هو التفاعل ب

 .)٩٨ص،١٩٩٢،الوردان(.فيما بينهم

ه بالتفاعل والمشارآة مع        )٤٧ص، ١٩٩٨(ويذآر السيف  دأ حيات أن اإلنسان ب

نهم   تفاد م ذا االتصال     .من حوله آما قام بنقل أفكاره وآرائه إلى اآلخرين واس وهو في ه

ذه  ، تبسيط ما يريد نقله وتوضيحه  استعمل أدوات وآالت بسيطة في تكوينها؛ محاوال وه

اآلالت واألدوات البسيطة هي البدايات األولى ألدوات االتصال التي استعملها اإلنسان    

ي الماضي  ال     ،ف ه أآلت االتص ذي تلعب دور ال ة ال يطة القديم ذه األدوات البس ؤدي ه وت

وم ة الي ر ،الحديث د فك ع شخص بعي ان أن يجري اتصاال م ذا اإلنس دما أراد ه آيف  فعن
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ه   د عن ان البعي ذلك اإلنس مع صوتا ل ه أن  يس نى ل ي  ، يتس ده ف كيل ي وق أو تش ان الب فك

 .صورة بوق لتصبح وسيلة ليسمع صوته لذلك الشخص البعيد

ل آل    ،آما أن االتصال أساس الحياة وسرها؛ إذ تقوم عليه أمور البشر   حيث ينق

وقد سعى اإلنسان منذ زمن  ، ونعني هنا االتصال المعرفي،واحد إلى اآلخر ما يريد نقله

ا ومضمونها؛ ليجري اتصاال   ي مبناه يطة ف ة والبس ات المتاح تخدام التقني ى اس د إل بعي

ريعا   ا وس ه      ،ناجح ره ورأي ل فك الت لينق ات والعج تخدام العرب ى اس عى إل ا س آم

ه ل ،ومعارف ي نق تخدامه ف ام واس ل الحم ات مث ول والحيوان تخدام اإلنسان للخي ان اس وآ

رة متطورة      ،آبيرة في تاريخ االتصال الرسائل خطوة  ة آبي راع الطباعة نقل ويعتبر اخت

انية  اريخ اإلنس ي ت ا    ، ف ارف ونقله جيل المع ي تس رعت ف ا  ،أس هولة حمله وس

 )١٧ص،١٩٩٥،وحيد.(وانتشارها

 المبحث الثاني

 الوسائل التعليمية

من العناصر المهمة في   Teaching Aids or(Media) تعد الوسائل التعليمية

ينهج الم رة     ذإ، المدرس يح فك م لتوض ا المعل تعين به راز    وأ، يس رد أو إب يد مج تجس

ة تخدم    .تفصيالت دقيق ا يس ل م ي آ ة ه ائل التعليمي ول إن الوس ن الق ة يمك وبصفة عام

ذا المبحث سوف تعرض      يوف ، لتحقيق غاية تربوية تعليمية داخل الحجرة الدراسية   ه

 .وما يتصل بها في العملية التعليمية اوأهميته، الباحثة مفهوم الوسائل التعليمية

 

 



23 
 

 :مفهوم الوسائل التعليمية

المة رفَّ س ا )١٦ص،١٩٩٦ (ع ى أنه ة عل ائل التعليمي زة وأدوات :الوس أجه

 . ومواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم والتعلم

م        ) ٩ص،٢٠٠١(ويعرف الحيلة  ا يستخدمه المعل ا آل م ة بأنه الوسائل التعليمي

ة  من أجهزة  ومواد وأدوات وغيرها داخل غرفة الصف أو خارجها لنقل خبرات تعليمي

 .في الوقت والجهد المبذول االقتصادمحددة إلى المتعلم بسهولة ويسر ووضوح مع 

ام      ا آدمز وه د عرفه واد   ) ١٣ص،٢٠٠٠(Adams and Hammوق ا الم بأنه

ا         يم ومس ة للتعل وفير ظروف مالئم ا في ت ؤثر توفيره ى   التعليمية التي ي تعلم عل عدة الم

 .بلوغ األهداف بدرجة عالية من اإلتقان

ه  ل       ) ٣١٩ص،١٩٨٥( Gagneفيما جاني وفر سبل نق ا األدوات التي ت رى أنه ي

 .مضامين مادة التعلم في المواقف التعليمية

 :وقد تّدرج المربون في تسمية الوسائل التعليمية فكان لها أسماء متعددة منها

ائل الب   اح، الوس ائل اإليض ائط      وس ة، الوس ائل المعني معية، الوس ائل الس رية، الوس ص

التعليم التي تعني علم تطبيق المعرفة في األغراض    قنياتالتربوية، وأحدث تسمية لها ت

 .منظمةالعلمية بطريقة 

زة والتنظيمات المستخدمة          ع الطرق واألدوات واألجه ا الشامل تضم جمي وهي بمعناه

 .محددةعليمية في نظام تعليمي بغرض تحقيق أهداف ت

ا      ة تأخذ في اعتباره وفي ضوء ما تقدم تظهر الحاجة إلى رؤية لمفهوم الوسائل التعليمي

  :نوجزها بما يلي السابقة اتريفورد من التع ام
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ة      يفه، للمعرفةن الوسائل التعليمية هي أوعية إ .١ ة ومعروف ة تقليدي قد تكون أوعي

ل     د مث ن بعي ذ زم بورة(من مات، الس رحال، المجس ا ،تال رة تالحرآ أو )المعب

ل     ه مث ي وتطبيقات دم العلم ة التق ة نتيج ة حديث رض الضوئي (أوعي زة الع ، أجه

 )التعليمية اآلالتمن  اوغيره رالكمبيوت، نالتلفزيو

ل     إ .٢ ة مث رة الدراس ل حج تخدامه داخ ن اس ا يمك ة معظمه ائل التعليمي ن الوس

د ا     ذه الوسائل يمت ى   الرسومات والخرائط والعينات آما أن بعض ه ستخدامها إل

 .خارج الفصل آالرحالت التعليمية والتمثيليات

ذا يجب أن        فإن الوسائل التعليمية عندما يستخدم المعلم .٣ تعلم ول ذي ي ذ هو ال التلمي

ة     ،ما آان يقوم بنشاط من جانبه أي وآذلك أيضا يكون استخدام الوسائل التعليمي

ن المعل      ر م راف المباش واء باإلش تعلم س ود الم ا بوج ن   ،ممرهون ه م أو بتوجي

 .للظروف المناسبة للتعلم هوتهيئت، المعلم

تخدام  .٤ د اس ة  عن ائل التعليمي تخدام        ،الوس ن اس د م ه الب تعلم فإن تفيد الم ي يس لك

األجهزة أو الماآينات آما يقوم باستخدام األدوات آاللوحات مثل لوحة النشرات   

رائ   زة عرض الش بورة الضوئية وأجه ر الس ة وتعتب ة الوبري الم واللوح ح واألف

ديو وال  ون والفي از التلفزي ة وجه ةالثابت بات اآللي زة   حاس ن األجه ا م وغيره

 .التعليمية

ن         .٥ ف م زة تختل ذه األدوات واألجه الل ه ها خ تم عرض ي ي ة الت ادة التعليمي الم

ايير        ،ومن موضوع آلخر    ،تخصص آلخر د وفق قواعد ومع ذه تصمم وتع وه

ف ال    رة للمواق داف المتغي ا لأله ة وتبع ة معين ة المختلف ل تعليمي ة   لك ال  تقني مج
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ه  يم تقنيت رية       ،وللتعل وم البش ي للعل دان تطبيق ي مي يم ه ات التعل إن تقني ذلك ف ول

دها        ا وتجدي ة وتطويره ة التعليمي ة البيئ ين وتنمي ي تحس تثمارها ف ة واس الحديث

ا  اءة   ،وتقويمه ة وآف وة بفاعلي ة المرج داف التعليمي ق األه ى تتحق تح ( .حت ف

 )٤٣ص،٢٠٠٤،اهللا

 :تصنيفات الوسائل التعليمية

ة  ائل التعليمي ائعة للوس دة وش اك تصنيفات عدي ن  ؛هن نهم م واسها صنففم  ،حسب الح

اع       ،ومنهم من اعتمد في تصنيفه على الخبرات ل ارتف ددة مث ايير متع ومنهم من أخذ مع

 .وهكذا وسهولة االستعمال ةوصعوب، الكلفةوانخفاض 

 .األول على أساس الحواس صنيفالت •

ل Audio aids:ائل سمعيةوس .١ و   ،وهي تعتمد على حاسة السمع مث الرادي

 .ومختبرات اللغة ،والتلفون،والمسجل 

رية  .٢ ائل بص ة    Visual aids:وس ى حاس د عل ي تعتم ائل الت ي الوس وه

ل  ر مث رائط :البص يحية  ،الخ ات التوض امتة  ،واللوح الم الص  ،واألف

 .والمجالت وغيرها ،والكتب

د     :Audio visual Aidsةسمع بصري  وسائل   .٣ وهي الوسائل التي تعتم

ى حاس  ون    تيعل ينما والتلفزي ل الس ر مث مع والبص المة(.الس ، س

 )٦٦ص،٢٠٠١

 :سائل التعليمية ومنهاوت أخرى للصنيفاوهناك ت

 .وسائل حديثةو ،وسائل تقليدية:وهي  المعاصرة حسب التصنيف .١
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 .مرآبة لووسائ،  ،وسائل بسيطة:وهيحيث التكوين  التصنيف .٢

 .وسائل ثابتةو،وسائل متحرآة: وهي حيث الحرآةمن  تصنيف .٣

نيف .٤ ث  تص ن حي تخدامم ي االس زة : وه دون أجه تخدم ب ائل تس رضوس ، ع

 .عرض تخدم بأجهزةتس لووسائ

ا وهيمن حيث  صنيفت .٥ ة إليه ة الموجه ة: الفئ ائل فردي ة و ،وس ائل جماعي وس

 .وسائل جماهيريةو،

يلة  صنيفت .٦ ث مصدر الوس ن حي ي م ائل : وه ن وس ة م ةطبيعي ائ، البيئ  لووس

 .مصنعة

 .رخيصة الثمنووسائل ، غالية الثمنوسائل : وهي من حيث التكلفة صنيفت .٧

ة      ة وبسيطة وثابت ثال تقليدي وقد تندرج الوسيلة الواحدة ضمن أآثر من تقسيم فالسبورة م

 ).٢٠٠٢،وآنسارة عطار.(ستخدم بدون أجهزةتوبصرية وجمعية و

ذآر نعم   وي د الم كال آ )١٢١ص،٢٠٠٠(عب ة  ش ائل التعليمي يمات الوس ر لتقس ي  خ وه

 :آاآلتي

الم  إذ ، التقسيم على أساس الحواس تعد الحواس من أهم الوسائل التي تعرفنا على الع

ائل         نف الوس ة وتص ارات المختلف ارف والمه ب المع طته نكتس ا وبواس يط بن المح

 :إلى التعليمية على أساس الحواس

معية  • ة الس ائل التعليمي ائل ا و الوس ي الوس رات    ه ن عرض المثي ا يمك ن خالله ي م لت

ى   معية عل ينالس اب        ثحي، المتعلم تعلم واآتس ة ال ي عملي مع ف ة الس ى حاس د عل تعتم

 .الخبرات آعنصر أساسي
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الفرد على حاسة   دحيث؛ يعتمالتي تعرض المثيرات البصرية وهي  الوسائل البصرية •

يم     تعلم والتعل ة ال ا الرسوم والصور بأنواع    ،البصر في عملي اذج    ومنه ا والشرائح والنم ه

 .والعينات

يم   ؛ الوسائل السمعية والبصرية • م الحواس للتعل ى حاستي      ؛وهي من أه د عل ا تعتم ألنه

ينما أو     :السمع والبصر مثل ديو    التلفاز والصور المتحرآة التي تظهر في الس الم الفي أف

 .وغيرها DVDو  CDمن خالل  اآلليأو الصور واألفالم التي تعرض على الحاسب 

رهان   ذآر الش ة   )٢٩ص،١٤٢١(وي ائل التعليمي يما الوس ة     تقس اس طريق ى أس عل

 :إلى ثالث أقسام  وسائلاليمكن تقسيم حيث ،العرض

رة   • ة مباش وئيا بطريق رض ض واد تع وء   ،م ا الض در منه ي يص زة الت ي األجه  ،وه

دون أن يتم تغيير مسار األشعة  الصادرة من المصدر  ؛وتعرض المواد بطريقة مباشرة

ة    ،يالضوئ الم المتحرآ از األف ا جه ي منه م و١٦والت م ٨مل الم  ،مل از عرض أف وجه

ة    ،وجهاز عرض الشرائح الشفافة،الفيديو الم الثابت از عرض    ،وجهاز عرض األف وجه

 .برمجيات الحاسب اآللي

ا الضوء     ؛مواد تعرض ضوئيا بطريقة غير مباشرة • زة التي يصدر منه  ،وهي األجه

ر فيه     ة يتغي واد بطريق رض الم وء  وتع عة الض ار أش يس    ؛ا مس وء ل در الض أي أن مص

را رآة أو      ،مباش ق الم ن طري اره ع ر مس ا يتغي زة    وإنم ي أجه ودة ف ات الموج العدس

از العرض   ومن.والتي تظهر المعلومات على شاشة العرض  ،العرض ا جه وق  ه  ،الرأسي  ف

 .لصور المعتمة والمسمى بالفانوس السحريا وجهاز عرض
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رة أو  • ة مباش رض بطريق واد تع وئيا م رض ض ي   ي؛ وهال تع واد الت الم

رة   ورة مباش رض بص ا      أي ال ؛تع وء يتخلله در ض زة أو مص ى أجه اج إل تحت

ها رة  ،لعرض رى مباش ا ت وم  ،وإنم ا لرس ي منه ور ،والت ا، والص  ،تواللوح

 .وغيرها توالمجسما، والخرائط

 .األسس الفلسفية والنفسية الستعمال الوسائل التعليمية

ة     هناك أصول فلسفية ونفسي واد التعليمي ون طرق استعمال األدوات والم  ة يبني عليها المرب

 :في  اآلتي) ٧٥ص،١٩٨٢(أوردها أبو حمود

ة .١ فة المثالي ية   Idealismالفلس ات نفس ية أصولها ملك ات نفس ى نظري د عل وتعتم

المين منفصلين    االت       ،تعتبر الكون ع الم الصور والخي ة وع ة المطلق الم الحقيق ع

ة أو       وتعتبر األشياء المحسوس ة العلمي ة ال توصل للحقيق ة مجرد عوارض واهي

د عن      تفرض أن المتعلمين ال ادئ بعي يصلون إليها إال بالتحليل العقلي في جو ه

 .تكترث باستخدام الوسائل التعليمية وتشدد على التحفيظ الحياة الواقعية وبهذا ال

دا      :Realismالفلسفة الواقعية .٢ ا واح ذه الفلسفة الكون عالم يعمل بنظام   وتعتبر ه

رد     ت مج ه وليس ة في ياء المحسوس ذآاء واألش ة بال ة مليئ وانين طبيعي وق

 .وتعتمد هذه الفلسفة على مجموعتين من النظريات.ظالل

التي تؤآد أن إدراك الحقيقة  Herbartنظرية الربط اإلدراآي للفيلسوف هربرت •

ة ة القديم دة بالمعرف ة الجدي ط المعرف ى رب د عل اج أ،يعتم ك نحت ى ذل تخدم وعل ن نس

 .من أآبر عدد من الحواس االستفادة أآبر عدد من الوسائل و
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ف       • ة تكيي طة عملي تم بواس ع وت ؤثر والمرج ة الم تجاباتنظري حيحة  االس الص

ة مباشرة         ة ذات عالق ذه النظري ز وه المترتبة على المؤثر األصلي بواسطة التعزي

 .بآالت التعلم والمواد التعليمية

ة  .٣ فة التجريبي ى أن    Experimentalism:الفلس ل وعل تعلم بالعم ى ال د عل وتعتم

ة    رة والحقيق ة والخب ي توصله للمعرف ي الت ان ه ة اإلنس ية ،تجرب ات النفس والنظري

ى دراسة          دعو إل ات الجشتالت التي ت والتربوية ذات العالقة بهذه الفلسفة هي نظري

تعلم بوا  ه   الشيء آكل ال آأجزاء متفرقة وتعتبر المتعلم إنسانا ديناميكيا ي سطة حاجات

م أن يستعملها       ى المعل يلة تفرض عل وطموحه وأهدافه وتعتبر الوسائل التعليمية وس

  .لإلستخدامها إن آانت هادفة وفي الوقت المناسب

المة ذآر س ة ) ١٩٤ص،٢٠٠٠(وي ية والتربوي س النفس ن األس ددا م تخدامع  الس

تعلم   ات ال ن نظري ددا م ا اإلدراك الحسي وع ة ومنه ائل التعليمي ةالوس اط ،آالدافعي النش

 .وغيرها من النظريات النفسية المعروفة التنظيم،التغذية الراجعة،العقلي 

الوسائل التعليمية تعتبر  الستخدامعددا من األسس )١١٠ص،١٩٩٧(ويذآر العقيلي 

 :أسسا واضحة وسهلة للمعلم أن يتبعها منها

ة    صحة المعلومات وصدقه  .١ يلة التعليمي داثتها في الوس رة   المعلوف ا وح مات متغي

ة   ،ومتطورة ا حقيق د تغيره ها أو ق د تطمس ي األمس ق ة ف ة علمي ان حقيق ا آ فم

ة ا     ،حديث ي وإنم ة لتختف ة أو النظري ذه المعلوم أ ه ر خط رطا أن تظه يس ش ول

ا  ا سواء     ،أحيانا تظهر نظرية أحدث منها فتحل محله ة بمواده والوسائل التعليمي

واد مطب  رطة أم م معية أم بصرية أم أش ت س ا  أآان ل آله وخة تعم ة أو منس وع
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ة ومتطورة    على تجميد ما تحتويه من معلومات لذا يجب أن تكون الوسيلة حديث

 .وصحيحة في معلوماتها ومادتها

ذا        حيث   الوسيلة وجودتهاقوة بناء  .٢ ا وه اء مادته وة بن يلة بق ز الوس يجب أن تتمي

ك . يعني أن تكون المعلومات الموجودة جيدة وذات بناء جيد واد   ويتضمن ذل الم

ى   المصنوعة منها الوسيلة فهناك وسائل تصنع من مواد رخيصة سرعان ما تبل

 .فور استخدامها

ا  إذ  مناسبة الوسيلة ألعمار التالميذ .٣ يصلح   إن لكل عمر زمني وسيلة تناسبه وم

م   يصلح  للتالميذ ويناسبهم في المراحل األولى ال ة  في   له فنجد   ؛مراحل متقدم

ك   ور ذات األش ثال أن الص ام  م وان واألحج ل   ال واألل ة تمث وم الكرتوني فالرس

في حين أن    ،وما قبلها االبتدائيةفي مراحل الدراسة  ألطفالاهتماما آبيرا لدى ا

ة   ة متقدم م أن      ،األفالم المتحرآة ترتبط بمراحل تعليمي ى المعل ذا فيجب عل وهك

 . يختار الوسيلة والمادة المناسبة ألعمار التالميذ

 :سيلة التعليميةمعايير اختيار الو

يلة        )٧٦ص، ١٤٢٠(يذآر الشرهان ار الوس اال في اختي ايير التي تلعب دورا فع عدة مع

 :التعليمية ومنها

 :تالميذمة الوسيلة لخصائص الءمال .١

مع مراعاة الفروق  ؛وخبراتهم ،تالميذونعني بها أن تكون الوسيلة متوافقة مع مستوى ال

م؛    أو صعبة  ،ةتكون سهلة جدا وضعيف فال ،الفردية بينهم م وفهمه وق مستوى إدراآه  تف
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يال من مستواهم       ى قل امهم     ؛فيعجزون عن فهمها فألفضل أن تكون أعل ر اهتم حتى تثي

 .للدرس موحماسته للتفكير

 :مة الوسيلة ألهداف المنهج وموضوعهءمال .٢

د   ه إذ الب نهج وخطت يلة مع أهداف الم تالءم الوس ي ال ؛أن ت يلة الت ق  فالوس تراعي تحقي

داف دة أه ة الفائ نهج تصبح عديم ع  ،الم تالءم م د أن ت بة الب يلة مناس ون الوس ى تك وحت

 .أهداف المنهج ومحتواه وأنشطته لتحقيق األهداف المرجوة

 :المعلم واستخدام الوسيلة .٣

ة فألسف نجد       اواتجاهاته  اوميوله ةونعني بهذا مدى قناعة المعلم يلة التعليمي نحو الوس

د    ستخدمن الوت اتأن بعض المعلم اب التقلي د بعض المعلم   (سيلة التعليمية من ب ) اتتقلي

ديه د ل ى     نوال توج ؤدي إل ا ي تخدامها مم ق اس ى بطرائ يلة أو حت ة الوس ات بأهمي قناع

م ضياع الحصة          ةوقوع المعلم  ام الطالب ومن ث ع    ،في إحراج أم م أن يقتن ى المعل فعل

ر من األنشطة       ا لكثي رة    تماما بأهمية الوسيلة ويجعلها محورا مهم ة ليحقق الخب التعليمي

 .التعليمية الهادفة

ين         ،ومن خالل تطبيق الدراسة   ر ب ط آبي ديهن خل ة  أن بعض المعلمات ل وجدت الباحث

ذه  ، األجهزة التعليمية ومسمياتها وهذا يعني؛أنهن  يّعلمن الطالبات المسميات الخاطئة له

 .وهو ما يؤدي إلى تفاقم  المشكلة وتعقيدها، الوسائل واألجهزة

 :لعل ذلك يتطلب مايليمراعاة الوسيلة للخصائص الفنية و .٤

ة  • يلة التعليمي يلة بشكل بسيط:بساطة الوس داد الوس تم إع ك أن ي ر  ،ومن ذل وغي

ى تشتيت ذهن الطالب      ،معقد ا   ،فكلما آانت الوسيلة معقدة أدى ذلك إل ا آلم بينم
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الب       ي الط ا ف يطا زاد تأثيره هال وبس يلة س داد الوس ان إع ت الم ،آ ال وفتح ج

 .ألنشطة التعليمية األخرىل

ويق  • ودة التصميم وعنصر التش ن   :ج د م ة تع يلة التعليمي ودة تصميم الوس إن ج

درس    يلة   ،العوامل المهمة في إثارة الطالب وشد انتباههم نحو موضوع ال فالوس

ر حماس الطالب      ة     ،وتشوقهم ،المنتجة على مستوى عال تثي ى معرف ؤدي إل وت

ا   ،مزيد من المعلومات ا        بينم يلة ضعيفة التصميم فإنه دما تكون الوس العكس عن

 .تؤدي إلى الملل وعدم الترآيز

ة • ة والمرون ة العلمي ون  :الدق ب أن تك يلة يج دمها الوس ي تق ات الت إن المعلوم

ة  ،تكون ناقصة   فال  ،ومطابقة للواقع ،ودقيقة ،صادقة ة   ،أو محرف ا  ،أو خاطئ أم

ل ،ضافة إللالمرونة فنعني بها أن تكون الوسيلة قابلة   :أو التعديل في محتواها مث

 .جملة  إضافة أو حذف فقرة أو

زمن المخصص         أي مناسبة  :المدة الزمنية • ة مع ال يلة التعليمي دة استخدام الوس م

وتستغرق   لمللإلى ايلة جدا بحيث تؤدي بالطلبة فال تكون طو؛للحصة الدراسية 

ين  خمس  فعلى سبيل المثال إذا آان زمن الحصة   ،آل زمن الحصة ة  وأربع دقيق

ن    ه م ا مدت ه أن يعرض فيلم يلم تعليمي فعلي ي عرض ف م ف -١٥ويرغب المعل

م    ؛دقيقة٢٥ يلة          ومن ث د من أن الوس يفسح المجال للمناقشة والحوار حتى يتأآ

 .التعليمية قد حققت هدفها

ى التأمل   البد  :التأمل والمالحظة •  ،أن تؤدي الوسيلة إلى زيادة مقدرة الطالب عل

ة ر ،والمالحظ اف و ،والتفكي ي االآتش ئلة   ،العلم ر األس م أن يثي ى المعل وعل
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 ؛وتنميته لدى الطالب  ،وتأآيده ،والمشكالت التي تؤدي إلى إثارة النشاط العلمي

ة   ،بشبكة اإلنترنت االتصالأو  ،من خالل عرض فيلم أو القيام باألنشطة التعليمي

 .ظةالتي تنمي قدرة الطالب على التأمل والمالح ،المتنوعة

 :وهناك بعض االعتبارات التي يجب مراعاتها عند عملية اختيار الوسيلة التعليمية وهي

يلة في الوقت المناس     .١ ة   و، بتوافر الوس ة الفني اة الناحي اللون  :مراع  وأ ،آ

كل م ،الش وير  ،والحج ودة التص ة  ،وج وتودق و، الص ط حووض ، الخ

 .وسالمة اإلمالء

ميم   .٢ اطة التص اة بس تخد  ،مراع هولة االس ة    ،اموس رة الزمني د الفت وتحدي

 .الستعمال

 .مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين  .٣

يلة     .٤ تخدام الوس ة اس ين بكيفي ام المتعلم دى إلم اة م ي ،مراع نن ف والتف

 )٣٦ص، ١٩٩٦، سالمة.(اختيارها

 :مبادئ استخدام األجهزة التعليمية

رف    ة التع ورة فعال ا بص ة وتوظيفه زة التعليمي تخدام األجه ب اس ى  يتطل عل

متطلبات العروض الضوئية وأساليب تشغيل أجهزة العرض الضوئية ومن أهمها جهاز 

ي   وق الرأس رض ف واد   ) Over Head Projector)OHP الع رض الم از ع وجه

ة  ة  )  (Opaque Projectorالمعتم الم الثابت رض األف از ع  Film Strip) وجه

Projector)  ملم١٦وجهاز عرض األفالم المتحرآة(Loop Film Projector)   إلى
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ه        وتر وملحقات ديو والكمبي ون والفي وتي والتلفزي جيل الص زة التس ب أجه ن  ،جان ويمك

 .التدريب على استخدامها في مختبرات التقنيات التعليمية بسهولة في مدة وجيزة

ة األجهزة التعليمية آأدوات العرض المواد  ددة  التعليمي ا البسيط     متع واع منه األن

يستخدم للعرض واإلنتاج  يستخدم إلنتاج وما تخدم للعرض فقط ومايس والمعقد ومنها ما

ددة   ،معا ا من    أثبتت وقد دخلت هذه األجهزة البيئة التعليمية بعد تجارب وبحوث متع أنه

تخدامها    ة واس واد التعليمي ي عرض الم ية ف ان،العناصر األساس ارات   وإتق م لمه المعل

بمرآز المواد التعليمية فني   أو المعلمةفقد يكون ب ،شغيل األجهزة لن يجعله فني أجهزةت

 )٩٤ص،٢٠٠٣،Dass داس.(أجهزة يغنيك عن التعامل مع أي جهاز

د جراء      ) ١٣٣ص،Simon١٩٩١(ويذآر سيمون د تتول بعضا من المفاجآت التي ق

 :واستعداده الستخدام الوسائل التعليمية داخل الحجرة الدراسية ومنها مايلي، عدم المعلم

ة   .١ ت الحص اء وق يلة   انته ن عرض الوس اء م دم االنته ية وع دفع  امم، الدراس ي

درس  ن ال اء م د انته ي الفصل بع ذات ف اء التلمي ى إبق ة إل ة  وأ، المعلم أن المعلم

اك     اج وإرب ذا إزع ي ه تخدامها وف ن اس اء م ل االنته يلة قب ق الوس  ةللمعلم، تغل

ات المعلمات    .والتلميذات دى الطالب اء  وترى الباحثة أن هذا األمر قد يحصل ل أثن

يلة          كالتربية العملية؛ وذل  دير الوقت الستخدام الوس ديهن في تق رة ل نقص الخب ل

 .التعليمية

وان       .٢ ة األل ة من حيث عدم دق زاز  ،احتواء  الوسيلة التعليمية على عيوب فني واهت

داخل في التعليق   ،الصور  وب في الصوت وفي اإلضاءة  ،وت وعيوب في  ،وعي

، الخ.......و الموالفة، والتصميم، جوعيوب في اإلخرا،دمج الصوت مع الصورة
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ة في استخدام الحاسب         يوف رة المعلم رأي الباحثة إن هذا يحدث نتيجة عدم خب

را    ادا آبي د اعتم ، اآللي ألن إنتاج الوسائل التعليمية في الوقت الحالي أصبح يعتم

 .الحاسب اآللي ىعل، لم يكن آليا نإ

 .أو إدخال الفيلم ، ضبط الصورةأو ، عدم معرفة المعلمة بطريقة تشغيل الجهاز .٣

 .انطفاء الجهاز فجأة:عدم وجود فنية صيانة لتالفي العوارض الطارئة مثل .٤

 .وجود الجهاز على سطح مهتز مما يعرضه للسقوط .٥

 .وجود السلك الكهربائي في طريق المعلمة أو التلميذات مما يعيق حرآتهن .٦

ؤدي    .٧ رة  ي ن م ر م يلة أآث ذات للوس اهدة التلمي رار مش دم  تك ل وع ى المل ن إل به

 .وبالتالي عدم االستفادة منها،االهتمام بها

 .وجود أخطاء علمية أو لغوية في مادة الوسيلة أو عدم صحتها علميا .٨

 :مصادر الوسائل التعليمية

ا عليه   ،ةومصادرها ميسورة ومتوفرة للمعلم ،إن الوسائل التعليمية آثيرة إال  افم

ة     جد عدداتل افي بيئته التفت حولهتأن  ا لخدم من الوسائل التعليمية التي يمكن أن يوظفه

ة  ،العملية التعليمية وتسهيلها اج وتعتبر عملي تعلم بواسطتها آل من        إنت ة ي الوسائل عملي

ذ داف   اتوالمعلم اتالتلمي ق األه ي تحقي ة ف طة التعليمي ن أفضل األنش ا م د أحيان  ،وتع

ى توضيح المشكالت  اعد عل ن أن تس ا ت ،ويمك ى أنه ة إضافة إل راء عملي ى إث ل عل عم

 )١٧٠ص،١٩٩٥،صديق.(من خالل الجهد المبذول في اإلنتاج ،التعلم

هو ذلك النشاط الميكانيكي  سائل التعليميةوهناك مفهوم خاطئ مفاده أن إنتاج الو

م   ،أو العمل المرتبط بالورش والمعامل والمختبرات ى حيث يعمد المعل تخدام آالت اس  إل
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ا   ا .ومعدات وخامات ونحوه اقص      ومم وم ن ذا المفه ه أن ه اج من   ،الشك في حيث   فاإلنت

ثال  ل في قصيدة شعرية       :المبدأ قد يكون محصلة جهود مختلفة من ذلك م اج المتمث اإلنت

ذا      :أو قد يكون محصلة عمل فني مختلف    رة أرضية أو خريطة وهك تح  .( آنموذج آ ف

 )٩٤ص،٢٠٠٤،اهللا

ة و يف الباحث ا تض درا ، أيض ائل التع  مص ادر الوس ن مص ة وم ة  ليمي ي البيئ ه

ذات والة يحيط بالمعلم   يقصد بالبيئة المحلية آل ماو، المحلية ى حد سواء داخل      تلمي عل

ة إال إذا     ةستطيع المعلم  ت ال و ،حدود القطر الذي يعيشون  فيه استغالل موجودات البيئ

توعب  تآان المة مس ا  جوداته توعبو ،ومعطياته ه     ةمس ع جوانب ي بجمي نهج الدراس للم

اته ى  ،وتخصص دأ المعلمتأن عل ه ةب ذاتهاو ابنفس ا و تلمي رف م أآلن،نويلبس ،نيع  ،وي

 :ومن أهم محتويات البيئة . نوبمجودات بيوته ،ويشربن

 . عيش فيهتالقطر الذي و،والقرية ،والبلدة ،المدينةو، المعلمةو،والسوق ،الشارع،البيت

 :المبحث الثالث

 :التقنيات التعليمية

ة  ة التربي ت أنظم و    والتع حرص رص النم وفير ف ى ت م عل ول العل يم ح ل

آما أخذت بالحسبان   ،هوإمكانات،ومخاطبة المتعلم في حدود قدراته، والمتوازن،المتكامل

اتي ار المعلوم ات االنفج ة   ، متطلب ا لحظ ات وتناميه دفق المعلوم مح بت ذي س ي ال والتقن

 .بلحظة

يم   ة والتعل ي التربي ة ف ات الحديث أثير التقني تحوذ موضوع ت د اس ى خاص وق عل

دم في   ،وإمكانيتها التربوية من جهة،نظرا لمميزاتها،ومستمر وانخفاض آلفتها نتيجة التق
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ا   اج برمجياته ة أخرى   ،إنت ا من جه ة     .وتطبيقاته ذا المبحث سوف تعرض الباحث وفي ه

ة ات التعليمي وم التقني ائل  يودواع، مفه وي والوس ا باالتصال الترب تخدامها وعالقته اس

 .بها لالتعليمية وما يتص

 :مفهوم تقنيات التعليم 

يم     ا التعل في معظم    Instructional Technologyاستعمل مصطلح تكنولوجي

ة   الدول المتقدمة والذي تم تعريبه إلى تقنيات التي هي أصال مأخوذة من الكلمة اإلغريقي

 .القديمة ويقصد بها معالجة موضوع أو عمل معالجة منظمة

نش   رف هي دة   ت)  ٣٣ص،١٩٩٣(Heinishويع ة معق ا عملي يم بأنه ات التعل قني

ي     بة الت ات المناس ار واألدوات والتنظيم ل واألفك اليب العم راد وأس مل األف ة تش متكامل

يم      م تقي ا ث ول له نستخدمها لتحليل المشكالت التعليمية التي تواجهنا وتقرير وتطبيق الحل

 .ويمكن التحكم فيهوإدارة هذه الحلول وذلك في  المواقف التي يكون فيها التعليم هادفا 

ة   ") ٢٠٠٢(مرآز التقنيات التربويةآما وردت في  وتقنيات التعليم ة منهجي عملي

وم    منظمة في تصميم عملية التعليم والتعلم وتنفيذها وتقويمها في ضوء أهداف محددة تق

على نتائج البحوث في مجاالت المعرفة المختلفة وتستخدم جميع الموارد البشرية  أساسا

 )١٤ص( ."رية المتاحة للوصول إلى تعلم أآثر فاعلية وآفايةوغير البش

ارة ار وآنس ر عط ا يعتب ا ) ٢٠٠٢(فيم يم بأنه ات التعل م لحل "تقني ات العل تطبيق

ا     تم فيه املة ي المشاآل العلمية أي معالجة النظريات والحقائق العلمية بطريقة منظمة وش

تلفاز التعليمي والبرامج التشغيلية االستفادة من األجهزة والمواد والبرامج آالحاسوب وال

 )٧٩ص ".(ويطلق عليها التقنيات التعليم
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ي أوردو ة  )١٩٩٧(العقيل ات الحديث حا للتقني ا واض و أن  تعريف ات "وه التقني

ة        ة في العملي ة فعال التعليمية هي جميع األجهزة والمواد واألساليب التي تستخدم بطريق

رتبط استخدامها      التعليمية وأن يرتبط استخدام تقنيات الت ة وأن ي ة التعليمي عليم في العملي

ة ونجاح         ،بتحقيق األهداف المحددة    ا إذا فشلت في تحقيق األهداف وإضافة فعالي وأنه

 )٦٢ص( ."للعملية التعليمية فليس هناك حاجة الستخدامها

رهانوي ف) ٢٠٠٠(ذآر الش ة  تعري ل بجمعي ق عم االتفري ة  االتص التربوي

ا ا بالوالي ة والتكنولوجي ات التعليمي ة  التقني دة األمريكي ات ، ت المتح وا التقني ذين عرف ال

ين عدة عناصر       "على أنهاالتعليمية  ة ب عملية متشابكة متداخلة تتضمن المشارآة الفعال

ار   ،العنصر البشري   ،تشمل اليب العمل وألفك ا     ،واألدوات ،وأس والمنظمات التي يتبعه

ذه     لتحليل المشكالت التي تدخل جميع جوانب الت ول المناسبة له اء الحل عليم اإلنساني وبن

 )٧١ص ".(وتقويم نتائجها ،ثم تنفيذها ،المشكالت وإدارتها

انية     "بأنها )٢٠٠١( Grabeويعرفها  جراب  ات اإلنس ا في العملي التطبيقات التكنولوجي

ئته التربوية وأثرها على حياة الفرد  ة أم  سواء أآانت داخل    ؛التربوية أو على تنش المعلم

عخار زل أو المجتم ي المن ا ف ة خارج . جه ؤثرات تكنولوجي د م ةحيث توج ل  المعلم مث

 )٦٦ص(. الهاتف والتلفزيون واإلعالنات

من مجرد استخدام    ويتضح من التعاريف السابقة شمولية تقنيات التعليم التي تعني أآثر 

زة واآلالت ل          ،األجه لوب لح ل وأس ر للعم نهج ح ق م ر وف ة التفكي ي طريق ي تعن فه

 .شكالت متبعا في ذلك مخططا وأسلوبا منهجيا للتقويم والتنظيمالم
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 :تقنيات التعليم في عمليتي التعليم والتعلم مساهمات

يم  قنياتتلإن  ة         دورا التعل واد الحديث زة واألدوات والم ر من مجرد إدخال األجه اآب

ا   ؛في عمليتي التعلم والتعليم ة عوام       إذ إنه ل المعرف ى جانب نق ل أخرى  تتسع لتشمل إل

ديل  تتعلق بتخطيط وتقويم مواقف تعليمية قادرة على تحقيق األهداف الت عليمية وذلك بتع

 )٤٥ص،١٩٩٩،عبد السميع(.بيئة التعلم

 :إدخال التقنيات التعليمية في التعليم أهدافومن أهم 

ا تقتصد في الوقت     إحيث   ؛تستطيع رفع آفاءة عملية التعليمإن تقنيات التعليم  .١ نه

 .التالي تسرع عملية التعلموب ،والجهد

ز        .٢ ى وجود عنصر التعزي يم عل ات التعل ة  ترآز تقني يم  في عملي ز    ؛التعل ا يحف مم

 .في عملية التحصيل واآتساب المهارة االستمرارالمتعلم على 

 .بين المتعلم وما يتعلمه احتكاآا مباشرا التفاعلتجعل  .٣

ة   .٤ اءة والفاعلي ن الكف دا م ة مزي ة التعليمي وفر للعملي ا،ت ت ف ا آان ده مهم لمعلم وح

 .الذاتية فهو محدود الطاقة وتقنيات التعليم تزيد من إمكانيته وطاقاته إمكانيته

 :فيما يقسمها البعض إلى

 .أجهزة طباعة تستخدم آعامل مساعد في إنتاج الوسائل .١

 .أجهزة العرض الضوئية .٢

 .التلفزيون والفيديو .٣

 )١١٨ص،١٩٩٧،الشاعر وإمام(.الحاسب اآللي .٤

زة    احثة أن وترى الب ة باستخدام األجه تقنيات التعليم ليست مجرد توضيح للمادة التعليمي

ين    دى المتعلم درات ل ارة الق ى إث درة عل ي الق ا ه ة وإنم ة  ،الحديث ادة العلمي يم الم  ،وتعل
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ين   ولها للمتعلم مان وص مل    ؛وض ة تش ة متكامل ي منظوم دخالت :فه ات ،م  ،ومخرج

 .وتغذية راجعة ،وعمليات

 :ئل التعليمية بتقنيات التعليمعالقة الوسا

ة ب الوسائل التعليمية قد مرتل ب      ،مراحل مختلف ة تسميتها التي تناس  ،هالكل مرحل

ة مرتبط    نظم    ًاإلى أن أصبح مفهوم الوسائل التعليمي ة ال ا  ،بطريق تسمى بمنحى    وهي م

 )٢٥٤ص، ١٩٩٦، سالمة.(وأطلق عليها تقنيات التعليم أو تكنولوجيا التعليم ،النظم

د بدأت فكرة إدخال التقنيات إلى العملية التعليمية انطالقا من دورها في عملية وق

دة    االتصالإذ اتضح من خالل نظرية  ؛االتصال وات عدي سهولة نقل المعلومات عبر قن

ة     ،تخاطب من خاللها الحواس البشرية تم عملي ذلك ت ة      االتصال وب بأقصى حد من الدق

هولة ت الدراسات أن ا.والس د أثبت ي  وق يلم التعليمي الت ى الف ي أجريت عل ات الت لمعلوم

ن خالل ى    هتعرض م و تلق ا ل دة فيم ى ضعف الم د عل دة تزي ب م ي ذهن الطال ى ف تبق

مما يؤدي إلى الزيادة في فاعلية التعليم بنسبة تتراوح مابين  ،المعلومة بالطريقة التقليدية

 )٥٨ص،١٩٩٦،الكلوب.(عن الطريقة التقليدية%٣٤إلى%٢٠

 :استخدام تقنيات التعليمدواعي 

باستخدام  االهتمامبعضا من الدواعي التي دفعت إلى  )٤٩ص،١٩٩٨(يذآر عبد المنعم 

 :التقنيات التعليمية

د بمعدالت     : يوالتكنولوجتضاعف معدل النمو العلمي .أ ة تتزاي ة العلمي لما آانت المعرف

ا    ذا م بعض    فاقت آل التوقعات البشرية وه ك من   ) عرفي  الم االنفجار (يسميه ال زاد ذل

ى نحو طيب    العبء واستخدام مصادر   .الملقي على عاتق المعلم في اإليفاء بواجباته عل
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ل من       اني ويقل ليمة وإيضاح المع التعلم التقنية في التدريس يساعد على بناء المفاهيم الس

 .الحاجة إلى الشرح الطويل

ذا    لما آان المعلم هو الرآيزة الت: بكفاءة المعلم االرتقاء.ب يم فه ربوية األساسية في التعل

ي السريع  ة التطور التقن ه لمواجه ذي يؤهل داد ال داده اإلع تم إع اريح ي  واالنفج المعرف

ورة   ر وث االتالكبي ة        االتص ا لمواآب ة أيض اء الخدم ل أثن ب ب ة فحس ل الخدم يس قب ل

 .األمر الذي يمكنه من أداء مهمته التربوية بكفاءة ،التطورات المتالحقة

ذآر ا وبوي تخدام   ) ٩٠-٨٩ص،١٩٩٦(لكل ن اس ل م ي تجع باب الت ن األس بعضا م

ة     ي للعملي ب أساس ة  ضرورة ومطل ات التعليمي ةالتقني ي أن ،التعليمي ا ف ن إيجازه  يمك

ذه       التقنيات التعليمية يم ومن ه ام تطور التعل تشكل حال للمشكالت التعليمية التي تقف أم

وتفشي ،والزيادة الهائلة في عدد السكان،يةالزيادة الهائلة في المعارف اإلنسان:المشكالت

 .وعدم القدرة على مواآبة التطور العلمي في آثير من الدول النامية،األمية 

  -:أهمية استخدام تقنيات الحديثة في التعليم

وبجي  ذآر الط يم    ) ١٢ص،١٩٩٠( ي ي التعل ة ف ات الحديث تخدام تقني ة اس ، أهمي

اء  ن في ميدان التقنيات التربوية آماال واسعة  من المشتغليعليها الكثير  علق قد والتي ؛بن

ى ة عل ة التربوي ي العملي ه ف ذي تلعب دور ال رى المتحمسون للتإذ ،ال ات ي ة أن الترقني بوي

ادة فعالي    استخدامها سوف يؤدي إلى  يم وزي ة التعل اتج     تحسين نوعي ذا التحسين ن ه ،وه ت

نقص في    مو ،حل مشكالت ازدحام الفصول وقاعات المحاضرات  عن طريق  ة ال واجه

ة  داد هيئ ا  أع ا وتربوي ؤهلين علمي دريس الم ين  مرو،الت ة ب روق الفردي اة الف اع

ا في   و،الطلبة ا      مكافحة األمية التي تقف عائق ة في مختلف مجاالته ذلك ،سبيل التنمي  وآ



42 
 

واد ا  يم المناسبة    تدريب المعلمين في مجاالت إعداد األهداف والم ة وطرق التعل  ،لتعليمي

تعلم   ، إلى استثارة اهتمام التالميذ ،ت التعليميةالتقنيا تؤديو اتهم لل فالشك   ،وإشباع حاج

الم     اذج واألف الرحالت والنم ة آ ة المختلف ائل التعليمي رات     أن الوس دم خب ة تق التعليمي

 .منها ما يحقق أهدافه ويثير اهتمامه  تلميذيأخذ آل  ،متنوعة

ة    التقنيات  تؤديو  وع في اللفظي ة وهي استعمال الم ؛إلى البعد عن الوق يس    علم ا ل ألفاظ

إن اللفظ يكتسب        ، علمةنفس الداللة التي عند الم ةلها عند التلميذ إذا تنوعت الوسائل ف ف

ادة التطابق     األ ،أبعادا من المعنى تقترب من الحقيقة ى زي ذي يساعد عل ارب  ،مر ال والتق

 . ةوالتلميذ علمةبين معاني األلفاظ في ذهن الم

ة أن ال  رى الباحث ة  وت نمعلم ة  استخدام تإذا أحس ا  الوسائل التعليمي د الهدف منه وتحدي

ن ال  ي ذه يحه ف ذةوتوض ذ    تلمي ارآة التلمي ادة مش ى زي ؤدي إل وف ت ي  اإل ةس ة ف يجابي

درته  وتنمية ،اآتساب الخبرة ى التأمل   اق ة المالحظة   ،عل اع  ،ودق ر العلمي    وأتب  ؛التفكي

ذا األسلوب    . للوصول إلى حل المشكالت   ؤدي ه يم    وي ة التعل ى تحسين نوعي ع   ،إل ورف

ذ د التلمي توى األداء عن ك  ةمس ة ذل ن أمثل ارآة  وم ذمش د ةالتلمي ي تحدي ئلة ف  ،األس

ذلك ،والمشكالت التي يسعى إلى حلها الم    ؛واختيار الوسائل المناسبة ل ل عرض األف  ،مث

اهدتها ة الو ،ومش ةبغي ى اإلجاب ئلة  صول إل ذه األس رائط ،عن ه تخدام الخ ذلك اس  ،وآ

ا    إو،والكرات األرضية ا يقتصر استخدام الم     . جراء التجارب وغيره ر م ا أآث ة وم  علم

ذ  تمع أن األفضل أن    فقط؛لهذه الوسائل على التوضيح والشرح  وم التلمي باستخدامها  ة ق

ا تللوصول إلى حل بعض المشكالت التي   علمةالم تحت أشراف ذلك   اله  نفيكو  ،ثيره ب

 .الخبرةواآتساب  ،فةدور إيجابي في الحصول على المعر
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وني  ا يضيف الع يم    )٥٥ص،٢٠٠٥( فيم ي التعل ة ف ف التقني ك إن توظي ى ذل إل

د أشار    ،للتعلم  ةمستعد مما يجعلها ،ةؤدي إلى زيادة خبرة التلميذي رات ق ا إوهذه الخب  ليه

رة    ه وفي المخروط الذي وضع  Edgar&Dellإدجارو ديل الذي يسمى بمخروط الخب

رات ال ؛ ل الخب ث تمث ال   حي ى الخي د عل ي تعتم ردة الت ة رأس    مج الرموز اللفظي آ

روط ى ا    ،المخ د عل ي تعتم ة الت رات الملموس ل الخب ة وتمث ة الفعلي دة   لممارس قاع

ا   ة؛ومن هنا نقول آلما زادت الخبرات الملموسة آلما زادت خبرة التلميذ.  المخروط مم

تعد ايجعله س صحيح   ةمس تعلم والعك اعد  . لل ات تس ذه التقني ذلك –وه وع   -آ ى تن عل

ة   تلميذاتأساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين ال ا أضاف    .الصف داخل غرف آم

ة وهي أن الوسائل التعليمي   ، ن مهام أخرى باإلضافة إلى ما سبق بعض العلماء والباحثي

ز اإلدراك الحسي ى تعزي اعد عل ة الفهتس ى تقوي اعد عل ذآر ، وتس ى الت اعد عل م، وتس

تعادة جيالت  ، وواالس ى التس تمر إل ماع المس ا بالس ة وقوته ة اللفظي ن الطالق د م تزي

ى الترغيب واالهت        راءات إضافية، وتبعث عل تلزمه من ق ام  الصوتية واألفالم وما يس م

ا ال عليه ادة واإلقب تعلم الم دى التل ة ل ول اإليجابي ة المي ى تنمي ذات؛، وتشجع عل من  لمي

ارات  رحالت  ،خالل الزي الم  ،وال ا ،     ،جيالت السمعية والتس  ،واألف ا إليه ون وم والتلفزي

 .اتوتنمي القدرة على االبتكار لدى التلميذ

ا   ةباإلضاف ال إلى العالقة اإليجابية القوية التي تصبح بين المعلمة والتلميذات فمم

ة   الوسائل  ةأن استعمال المعلم  فيه شك ات التعليمي  اوتبسيطه  افي شرح درسه    ،والتقني

د   ،افيتقربون إليه ابهتهن وبالتالي تزيد ثق ،تهاتلميذال اللمادة يحببه ا اعتم  توخاصة إذا م

 درسي المنه خالل العمل بعد ساعات الدوام إف العمل وسائله افي مساعدته تلميذاتهاعلى 
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ال ل ذاتيفسح المج درس اللتحدث معه لتلمي ا ال ي يتطلبه ميات الت دا عن الرس د  ،بعي فق

ة كلة اجتماعي ي بحث مش ارأو منا ،يخضن ف ن األخب ر م ة خب ن أطراف ذباويتج  ،قش

نه ،الحديث من نكات وغيرها ة  أي ، نوبذلك تتحول العالقة بي ذات و ةمعلم العالق ، التلمي

ة   رامعالق ى االحت ة عل ادلال  قائم رام وحب وصداقة  ،متب ى احت ا من خوف إل ا فيه بم

اون  سهم في حلتو ،والتعرف إليها ،التلميذات  على تفهم مشكالت ةتساعد المعلم ها بالتع

ز آل من    ،نوأسره معلماتال زميالتهامع  ا بصداقات تربط  اوآثيرا ما يعت بعض من    ن ب

ا  ا   حولن روف أو غيره ن الظ وع م ذا الن ي ه ت ف ن تكون م

 )٦٥ص،٢٠٠١،الصغير.(الظروف

ر   إلى ماسبق أهمية ) ٩٩ص،١٩٩٦(ويضيف الكلوب يم وتغي مواجهة تطور فلسفة التعل

بح   دور الم د أص م فق دف ا عل ي      يه ات الت الخبرات واالتجاه رد ب د الف ى تزوي يم إل لتعل

ي   اح ف ى النج اعده عل اة،تس تقبلمواو الحي كالت المس ة مش ك . جه تم ذل ن أن ي وال يمك

تعلم الآتساب   ة ال ه بمتابع ي تسمح ل رة الت وفير مجاالت الخب اء ولكن بت التلقين واإللق ب

رات المستم      ة المتغي ى مواجه در عل اة ،    الخبرات الجديدة ليكون أق ات الحي رة في متطلب

ولهذا آان من الضروري    .وأنواع العمل التي يمارسها والمشكالت التي تصاحب ذلك 

داد      ى امت ؤدي إل ي ت رة والت االت الخب ع مج مح بتنوي ي تس ة الت ائل التعليمي وفير الوس ت

اة   . فرص التعلم واإلعداد على مدى الحياة  التعليم لإلعداد للحي ،  ومن هنا نشأ االهتمام ب

ة     ائل االتصال الجماهيري ك وس ي ذل ا ف ي بم ائل االتصال التعليم ع وس تغالل جمي واس

 .لتحقيق هذا الهدف 
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ين   ترى الباحثة أن وظيفة المعلم،من خالل ما سبق و انتقلت من دورها التقليدي في التلق

ى أن أصبح ى  إل ا إل اج ألدائه دة يحت ه وظائف جدي داده  ل ي إع دة ف رات جدي لكي  ؛خب

وجي يتمشى  ى      ،مع التطور التكنول ذلك أصبح يشار إل م ول ه    المعل ى أن ا عل رجل    أحيان

ة       ؛التربية التكنولوجي ة التربي ة لخدم ع وسائل التقني وأصبح نجاحه   ،الذي يستخدم جمي

ي     يقاس بقدرته على تصميم مواقف التعلم ع وسائل التعل تعانة بجمي ا  مباالس ، والتكنولوجي

ى اآتساب  رد عل ل ف اعد آ ي تس ات العصر  الت ة متطلب ه لمواجه ي تؤهل رات الت . الخب

تعلم  معلموأصبح يشار إلى ال ه    .آذلك على أنه المصمم للبيئة التي تحقق ال ا الشك في ومم

بحيث أصبح من   ؛أهمية الوسائل التعليمية في مواجهة مشكالت التغيرات المعاصرةأن 

الي ر باألس ديات العص وا تح ة أن يواجه ال التربي ى رج روري عل ائل   بالض والوس

دفعوا        ،الحديثة واجههم من مشكالت وي ا ي ى م وا عل ة  حتى يتغلب وم     بعجل يم لكي يق التعل

 .التغيرات  هذه ومواآبةمع بمسئوليته في تطوير المجت

 :عالمإلاالتطور التكنولوجي ووسائل 

ة نتيجة            ا بسرعة فائق رن العشرين ظهور وسائل اإلعالم وتطوره د شهد الق لق

ا المت ةللتكنولوجي ه         ،قدم يش في ذي نع ر ال ائص العص ن خص بحت م ا أص ى أنه  ،حت

ة   ة والثقافي اة       ،وانعكس أثر ذلك على حياتنا الفكري لوبنا في الحي ذلك أس أثر ب وظهر  ،وت

ا في       ي ننتهجه اط السلوآية الت ا في األنم ك جلي بس  ،والمشرب  ،المأآل :ذل وفي  ،والمل

ة  كالمعالج ة  اتنمش أثر ،اليومي ذلك ت يم ب أثر التعل راو ت الي إذا قلنوال  ،ا آبي اغ ن إ ن

عالم وما تقدمه من معلومات ومدى تأثيرها على الفرد في  إلاإلمكانيات الهائلة لوسائل ا
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فتها في المجتمع ولرجال      جميع مراحل نموه أصبحت تشكل تحديا آبيرا للمدرسة وفلس

 .الفكر التربوي قاطبة 

ى  إن )٤٤ص،٢٠٠٣(ويرى رمضان  ه    الطفل منذ سنواته األول د أحاطت أ وق ينش

ة       ة المكتوب ى الكلم ة وهو يستمع إل ا في القصص    ،وسائل اإلعالم من آل ناحي أو يقرأه

ون    وينقل إليه ،ويستمع إلى اإلذاعة والتسجيالت الصوتية ،والجرائد والمجالت التليفزي

ر داره    ى عق ى   وترتب . الكلمة المسموعة والمرئية إل ل للمدرسة     عل أتي الطف ك أن ي ذل

ا    والمعل  يلة لغوية من األلفاظ والصور الذهنيةولديه حص را م وق آثي ومات والمفاهيم تف

ه آ ا نعرف نن س م ت خم نوات مض بح ،س ن فأص توى  م ع مس روري أن يرتف الض

 .ليواجه هذه التحديات  مدرسيالوأن يتطور المنهج  ،المقررات الدراسية التي يتعلمها

ى طرق     الم أثرت ن طريقة عرض الموضوعات في وسائل األع إوبالمثل ف عل

ا  ي تتبعه اليب الت دريس واألس ةالت ة  المعلم ى المعرف ذ عل الم . لحصول التلمي ن األف فم

ر       د آبي ا جه ا صرف فيه ة م اء والوسائل       ،والبرامج التليفزيوني رة العلم ه خي وحشدت ل

ان بحيث أصبح      المعلمةبحيث أنها أصبحت تفوق ما تقدمه  ،الحديثة في آثير من األحي

 .وتأخذ بوسائل التعليم الحديثة ،من طرق التدريس المعلمةي أن تعدل من الضرور

ذه        أنه ال) ٧٩ص،١٩٩٩(ويذآر قاووق الي له ر االنفع ل األث ذلك أن نغف يمكن آ

اليب وتكنيك      ؛البرامج على المشاهد والمستمع وع أس التي تجذب     اإلخراج   نتيجة لتن

ة  فيمضي معها التلميذ ساع  ،وتستثير الشوق،االنتباه  ل     ،ات طويل ه المل ا يتطرق إلي بينم

ه وسائل األعالم      ويالحظ ذلك بوضوح ،وينصرف عن الدراسة، المعلمةفي  فيما تقدم

سواء في مجاالت السياسة أو      ؛من معلومات جديدة حديثة متغيرة حسب تغير األحداث
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ذي تؤجل       ،العلوم أو التطور االجتماعي ة في الوقت ال ذه      المعلم ثال دراسة بعض ه م

ا  رق العلي ى الف ذ إل ى يصل التلمي ه ال يسمح  ؛الموضوعات حت ذي يدرس نهج ال ألن الم

 .بمالحقة هذه التغيرات 

ا        إلوبذلك خلقت وسائل ا رة ينبغي مواجهته وي تحديات آبي عالم للمدرسة وللفكر الترب

 :على النحو التالي 

ن أن تظل : أوال  ةال يمك ل يجب أن ت المعلم ائل األعالم ب أى عن وس ذ بمن ةأخ  المعلم

 ،والتليفزيون التعليمي ،استخدام األفالم التعليمية :الحديثة بهذه الوسائل في التدريس مثل

 .والتسجيالت الصوتية 

في إطار    ، عالم إلمجاالت للتعاون بينها وبين ما تقدمه وسائل ا  المعلمةأن تخلق  :انياث

يم   ل   الت    نظام يسمح لها أن تساهم في تحقيق بعض أهداف التعل ا مث  :ي تتفق وإمكانياته

نهج    ،تقديم الموضوعات الجديدة راء الم ديم الصور   ،أو البرامج التي تعمل على إث أو تق

 .من معلومات نظرية أحيانا  المعلمةالعلمية التطبيقية لما تقدمه 

ودراسة  ،أن تساهم المعاهد التربوية في إجراء البحوث العلمية حول هذه الوسائل: ثالثا 

 .بغرض تحسين وتطوير طرق االستفادة منها  ،تعليمية والنفسيةآثارها ال

تهيئة التالميذ في مراحل التعليم المختلفة بالخبرات التي تؤهلهم على التميز بين : رابعا

حتى تخلق الفرد الواعي الذي يحسن اختيار ؛واختيار أفضلها ،ما تقدمه هذه المؤسسات

طن قوة إيجابية في إحداث التغيير المنشود يصبح المواه حتى ما يستمع إليه أو يشاهد

 .في البرامج التي تقدمها هذه المؤسسات
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 -:مجاالت توظيف التقنيات الحديثة في التعليم العام

وم ت رع ا مفه اتفن تعلم      قني ة ال ليم لعملي ي الس يط العلم ه التخط ى أن يم عل  ،التعل

ات وذآرنا اآلراء التي دارت حول دور الت   يم   قني د   ،في التعل بعض أن يحدد    وق حاول ال

دريس           اهذ ن الت وع من ف ة آن زة السمعية والمرئي ى استخدام األجه الترآيز عل  ،الدور ب

وم ت      إال ،وهذا هو مفهوم تكنولوجيا التعليم آمنتج اقش مفه ا نن د أنن ات أننا نعود ونؤآ  قني

 .التعليم آأسلوب ونظام جيد لتخطيط يساعد في حل مشكالت التعليم

دد ي     ذا الص ي ه عدي وف ه) ١٧ص،٢٠٠٥(ذآر الس ات   أن ف التقني ن توظي يمك

د صانعي     تحظى ألنها  آوسيلة أو أداة تعليمية  الحديثة في التعليم العام  الغ عن باهتمام ب

يلة أو أداة      ويتحقق ذلك من خالل   ،القرار في مجال التربية والتعليم ا آوس التعامل معه

ا يمكن يهوبناء عل،وأسلوب الحوار، اةمية تساعد على التدريب والممارسة، والمحاآتعلي  ن

التعليم          تعلم ب داد آل م ة يجب أن يصمم إلم القول إن نظام التدريس والتعليم بصفة عام

وعليه فإن التقدم ،من خالل تطبيق األسس العلمية لتعليم وتعلم اإلنسان ؛الصادق والفعال

ة وتجدد   العلمي والتقني الذي سيطر على جميع مناحي الحياة والذي واآب تط ور التربي

ة ول اآلل ى دخ دريس أدى إل اليب الت رق وأس ي  ط يم ف ال التعل بحت  ؛مج ث أص حي

 .والترف  اتضرورة بعد أن آانت نوعا من الكمالي

درسي المورغم أن دورها في البداية خضع لكونها مواد مساعدة للمعلم والكتاب 

رات      ن خب ور م يم وتط ة التعل ري عملي متث ا ا المعل ان  إال أن نجاحه بط بإيم مرت  المعل

زة    في البدء و .ها إذا ما توفرت له بقدر معقول بجدوى استخدام ذه األجه آان استخدام ه

دودا ي    ،مح زة ف ذه األجه ود ه وم أصبح وج ةوالي ة   المدرس ر قابل ة غي ضرورة حتمي
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ة ق  ا الفني زة بمعطياته ذه األجه كل ه ث تش اش حي رض و درةاللنق ي ع ة ف فاعل

ديم واد التعليمي   وتق ي ة الم د  ف دة تعتم يغة جدي ى ص ؤثرات  عل تخدام الصوت والم اس

الصوتية مما يثير انتباه المتعلم للدرس ويزيد من مشارآته في عملية التعلم والتعليم بجو 

ا    ،والحيوية  ملئ بالتشويق بعكس اعتماد استخدام الكلمة المنطوقة فقط التي آانت أساس

ة بغيضة   للتعليم ذلك أنها تحد من دور حواس المتعلم و تجعله مجرد مستمع لعملية تلقيني

 .غير محببة لنفسية وإحساسه

ة  ن أمثل زة        وم ل أجه ة مث ات الحديث ف التقني ا توظي ن فيه ي يمك االت الت المج

ون          زة التلفزي ي وأجه وق رأس رض ف زة الع ا وأجه ة بأنواعه الم التعليمي رض األف ع

دارس  ام بالم يم الع ي التعل ي ف ي توظي، والتصوير والحاسب اآلل ة ف ات الحديث ف التقني

تعلم    م والم ين المعل ة أن         عملية االتصال ب ة التعليمي ى المرسل في العملي حيث يجب عل

اط مع الموقف التعليمي حيث         ة في االرتب ة  إيختار أآثر قنوات االتصال فعالي ن  عملي

ة           ف تعليمي ها بمواق رتبط بعض ددة ي ات متع ق معطي تطيع تحقي ة تس ال الناجح االتص

 : ومن هذه المعطيات ما يلي ،اقف حياتية عامة واآلخر بمو

ومده بالقدرات العقلية والعملية للتفاعل مع  ،ربط المتعلم بالحياة العامة والبيئة .١

من خالل ممارسات  ،والتعامل معها بوعي ودراية ،األحداث المكونة لمجريات الحياة

 . سلوآية اآتسبها نتيجة استيعابه لرسائل معرفية عامة أو خاصة 

ة والعملية وصقل زيادة حصيلة المتعلم من المعارف وإثراء خبراته العلمي  .٢

على سلوك اإلنسان واتجاهاته بتعديلها أو تغييرها نحو  روالتأثي، مهاراته الفنية

 . األفضل
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 المبحث الرابع

 :الوسائل والتقنيات التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية

ا  )٢٣ص،٢٠٠١(Mooreيذآر مور  ة المستخدمة    بعض الوس ات التعليمي ئل والتقني

 :اللغة اإلنجليزية منهافي تدريس 

ال       حيث:الحاسب اآللي .١ ر فع ة ذا أث ة تعليمي يلة وتقني يعد استخدام الحاسب اآللي آوس

ة بصفة خاصة    نظرا   ،في العملية التعليمية بصفة عامة وفي تدريس اللغة اإلنجليزي

 ،العلمية االتجاهاتوتنمية  ،الدراسية لدوره في توفير الوقت والجهد في شرح المادة

 :ومن أهم مزايا الحاسب اآللي في التعليم

ه          • ا أن ى المعلومات في وقت قصير آم يوفر الوقت والعناء في الحصول عل

ة    ة        ؛يعرض تلك المعلومات بأشكال مختلف م اللغ تعلم تعل ى الم ا يسهل عل مم

 .بشكل جيد

ى التفاعل مع المستخدم من خال        • ه عل امج التعليمي  يتسم بقدرت عن   ؛ل البرن

 .للتعلم دافعتيهطريق تزويده بالتغذية الراجعة التي تزيد من 

ذاتي  • ة      ؛يساعد على الحصول على عملية التقويم ال ة الراجع من خالل التغذي

تواه التعليمي        ،في اللحظة نفسها  ى الكشف عن مس تعلم عل ذا يساعد الم  ،وه

 .وتالفيها ،وتشخيص األخطاء

ليَمُ • ن التعام ة تح ك ين بطريق ع المتعلم اة م ق مراع ةق روق الفردي نهم؛ الف  بي

يم من خالل إعطاء المتعلم الفرصة في التحكم في زمن  كوذل ة   ،التعل وإمكاني

 .التشعب في مادة البرنامج
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ين   ه إن إدخال • ين المتعلم  ؛آوسيلة تعليمية يزيد من روح الحيوية والمشارآة ب

ى الحصول    ورسوم تس   ،وصور  ،بما يتضمنه من معلومات   تعلم عل اعد الم

ن  ارآة م ى عنصر التشويق والمش ةعل ي، جه ة  خوترس ن جه ات م المعلوم

 .أخرى

ذآر وود     صف بعضا من الوسائل التي تستخدم في ال      )٥٩ص،١٩٩٩(Woodآما ي

 :ومنها الدراسي لتدريس اللغة اإلنجليزية

ي وهي عبارة عن لوحة من الورق المقوى مطو:Pocket Board اللوحة الجيبية .١

اه ال     . بشكل جيوب ليحمل البطاقات أو الصور ر انتب ا تثي ا أنه م مميزاته تعلم ومن أه  ،م

ة   ى المتابع زه عل هلة   ،وتحف ي س تخداموه نع  االس ل والص ة   ،والحم ة المادي والتكلف

تعلم        ،لصناعتها قليلة ى الم م يستطيع أن يستخدمها ليسهل عل واألهم من ذلك أن المعل

 .خصوصا في المراحل التعليمية األولى ؛أن يربط بين الصورة والكلمة

ع    : Real Objectsالعينات الحقيقيٌة .٢ ونقصد بها األشياء آما هي موجودة في الواق

ات ،دون تعديل ة في      ،مثل الطيور والحشرات والنبات ياء الحقيقي دريس باألش ز الت ويتمي

رة المك      ،عن قرب الدراسةأنه يشجع المتعلم على  ى تكامل الخب ؤدي إل ه ي تسبة  آما أن

ة  ،من مشاهدة وعرض وتحليل وترآيب وتقويم آل  ،آما يؤدي إلى خبرة مباشرة وغني

 .مقاوما للنسيانو،ممتعاو،ذلك يجعل من تعلم اللغة سهال

رض .٣ از الع از  : Data Showجه زات الجه م ممي ن أه ة وم ام إمكاني وضعه أم

ذ    المعلموهذه ميزة تمكن  ،الصف وليس خلفه ة التالمي تمك  ،من متابع ذلك ي م  وب ن المعل
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ى  ،ومناقشة التالميذ ،من شرح الدرس ويمكن هذا الجهاز المعلم من إضافة الحرآة عل

 .ورخيص الثمن االستخدامآما أنه سهل ،وفي هذا زيادة المتعة والتشويق ،الصور

 Flatإلى هذه الوسائل الصور التعليمية ) ١٣١ص،١٩٩٢(آما يضيف الوردان 

Pictures ا يسمى بالصور الفوتوغ ة وصور المجالتأو م تخداماتها  ،رافي ومن اس

تعلم   درآها الم ن أن ي ة يمك ى مادي ة إل ي اللغ ة ف رات اللفظي اني والخب د المع ا تجس أنه

تعلم     ،وترسخ في ذاآرته لمدة طويلة،بسهولة  اه الم ى التشويق وشد انتب  ،وهي تؤدي إل

دة  اي   ،وتختصر الوقت الالزم لتوضيح المفاهيم والكلمات المعق اك عدة مع ير يجب  وهن

ة     ور التعليمي ار الص د اختي ا عن توى    ،مراعاته بة لمس ورة مناس ون الص ي أن تك وه

ة و أن تكون ألو ،وعمر المتعلم ذلك أن تكون صالحة    ،انها متناسقة من الناحية الفني وآ

 .إلثارة األسئلة والمناقشة

ا و  ون  آم ذآر فيرن اب ) ٣٠ص،Vernon(٢٠٠٧ت ة بعض األلع ي  التعليمي الت

 (English as Secondتعليمية لمتعلمي اللغة اإلنجليزية آلغة ثانية تستخدم آوسيلة

(Language أوESL ،  ة دة وممتع ية مفي ة الدراس ف أو الحص ن الص ل م  ،تجع

ال من سن    لوتسهل تعلم اللغة اإلنجليزية  ى  ٤ألطف ة يستطيع    ،١٢إل واأللعاب التعليمي

وقين يشجعو    أ  نالمعلم من خاللها أن يجعل الطالب المتف خرين في المشارآة في    المت

 : ومن هذه األلعاب التعليمية،الدرس والتعلم

١. )Communicative gamesألعاب جماعية( 

٢. )ESL vocabulary games ألعاب المفردات( 

٣. Primary writing games)ألعاب الكتابة األساسية( 
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٤. )English composition gamesألعاب التعبير باإلنجليزية( 

٥.  )  Fun games for learning Englishاأللعاب الفكاهية لتعليم اإلنجليزية( 

٦. )Flashcards(البطاقات( 

٧. Elementary reading games()ألعاب القراءة األساسية( 

٨. )Spelling games(ألعاب اإلمالء( 

ي      ة  )٤٤ص،١٩٩٦(Dyrliويعرف ديرل  Learning Gamesاأللعاب التعليمي

نظم  :على أنها  ع مجموعة من قواعد اللعب     ، نوع من أنواع المحاآاة وهي نشاط م ، يتب

تعلم أن يحل        د تتطلب من الم يتفاعل فيها المتعلم؛ للوصول إلى أهداف تعليمية محددة ق

ة  كلة معين ة   ،مش ن اللعب ا م ا معين اول جانب د يتن ا بمحض    ،أو ق ا ربم وز فيه ون الف ويك

ة عن   وتختلف عادة برامج األلعاب التعلي ، وليس نتيجة مهارة تعلمها المتعلم، الصدفة مي

ة ر واقعي ة وغي رامج خيالي ا تعرض ب ي آونه اة ف وافز ، المحاآ تخدام الح ا يمكن اس آم

امج         ، الصوتية والمرئية ات البرن ات أو محتوي ى االستمرار في فعالي دفع المستخدم إل لت

تجابة    ز االس ق تعزي ن طري ة ؛ع ع اللعب ل م ة والتفاع اد روح الحماس اب إيج ن ب م

 .الصحيحة لدى المتعلم

 :ارة التربية والتعليم في مجال الوسائل والتقنيات التعليميةجهود وز

عن بعض األنشطة والمشاريع    إلدارة اإلشراف التربوي ذآر الموقع اإللكتروني 

في سبيل تفعيل وتعريف المعلمين بأهمية استخدام   التربية والتعليم  التي تقوم بها وزارة

 :طة والمشاريعالوسائل والتقنيات التعليمية ومن بين هذه األنش
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ة    :أوال روع اللغ ي ف ة ف ائل التعليمي واد والوس ت للم داد معرض ثاب روع إع مش

 .اإلنجليزية

 : أهداف المشروع 

 . البتكار وسائل تعليمية جيدة  ،إذآاء روح التنافس بين المعلمين .١

 . تفعيل الوسائل التعليمية في تدريس اللغة اإلنجليزية في المدارس  .٢

 . مل وسائل تعليمية تدريب المعلمين على ع .٣

 .  تعريف المعلمين بالطرق المثلى الستخدام الوسيلة التعليمية  .٤

عن طريق زيارة  ،إبراز جهود المعلمين المميزة في إعداد الوسائل التعليمية .٥

  .للمنطقةالمعرض من قبل المعلمين والزائرين 

ة      .٦ ائل التعليمي ال الوس ي مج دة ف رات جي ين بخب د المعلم د  ،تزوي ك بعق  وذل

 .  وورش عمل في المعرض  ،لقاءات ودورات تدريبية

 : تنفيذ المشروع 

  :آاآلتيمراحل تنفيذ المشروع 

دارس       :أوال ة في إحدى الم تم  (تحديد المكان الخاص بعرض المواد والوسائل التعليمي ي

  ).بعد الموافقة على المشروع 

عن   ؛وع اللغة اإلنجليزيةحث المعلمين في المدارس على إنتاج وسائل تعليمية لفر :ثانيا

ع المراحل   طريق تعم ويين      يم يرسل للمدارس في جمي ل المشرفين الترب ابع من قب ، ويت

  .المادةفي 

 . واختيار المميز منها لعرضه ،ئل التعليمية المنتجة في المدارسحصر الوسا: ثالثا 
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ك   ( إصدار آتيب   : رابعا  ة المعروضة    ) إن أمكن ذل المواد والوسائل التعليمي ذة   ،ب ونب

ة إعدادها   م     والتعريف بأصحابه   ،وطرق استخدامها   ،عن آيفي افزا له ك ح ا ؛ ليكون ذل

 . ولغيرهم

ة ودورات    : خامسا  ارات ميداني ذ زي ا        ةتدريبي تنفي وم به وورش عمل في المعرض يق

 .وفق جداول زمنية  ،يشارك فيها المعلمونو ،المشرفون التربويون

 : يتوقع من المعلمين بعد المشروع 

 . تفعيل الوسائل التعليمية  .١

 . االستخدام األمثل للمواد والوسائل التعليمية  .٢

 . التنافس في ابتكار وإعداد وسائل تعليمية مميزة من شأنها خدمة المادة  .٣

 .التعليمية اآتساب خبرة جديدة في مجال المواد والوسائل  .٤

 :دورات التدريبية قصيرة المدى وطويلة المدىال:ثانيا

 .ًامعلم أربع وأربعينوعدد المشارآين  ،دورات خمسنفذت الشعبة 

 :الدورات التدريبية أهداف

 .تدريب المعلمين على استخدام الحاسب اآللي في التدريس .١

 .لتحصيلتدريب المعلمين على بناء االختبارات الموضوعية لقياس مستوى ا .٢

ا        .٣ وم به ال التي يجب أن يق م األعم إعطاء المعلمين حقيبة تربوية متكاملة عن أه

 .المعلم ألداء عملة

 .تدريب المعلمين على آيفية إنتاج الوسائل التعليمية وآيفية استخدامها .٤

 : النشرات التربوية:ثالثا
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 .معلٍمثمانون ومائة المستفيدين عدد و ،نشرات تربوية سبعنفذت الشعبة 

 :النشرات التربوية أهداف

 .وإيجاد سجل موحد إلعداد الدروس ،تفعيل دليل المعلم في المدارس .١

 .تزويد المعلمين بحقيبة تربوية متكاملة .٢

 .تزويد المعلمين بخطة شعبة اللغة اإلنجليزية واألساليب اإلشرافية .٣

ا      .٤ ل به ب أن يعم ي يج وات الت ى الخط د عل م الجدي الع المعل يره ،اط وتبص

 .أفضل طرق التدريس وآيفية توظيف التقنيات في التدريسريفه على وتع،بها

 .اطالع المعلمين على أهم مهارات التدريس .٥

 .وفق األسلوب العلمي للبحث ،تعويد المعلمين على إجراء البحوث التربوية .٦

 :القراءات الموجهة:رابعا

 .معلٍمثمانون ومائة  المستفيدين دوعد ،هةقراءات موج ثالثنفذت الشعبة  

 :القراءات الموجهة أهداف

ة  .١ ة في العملي ائل التعليمي ة الوس راءات حول أهمي عرض بعض الدراسات والق

 .التعليمية

ا    ،العملية التعليمية السبورة فيتزويد المعلمين بما آتب عن دور  .٢ ة توظيفه وآيفي

 .أثناء الدرس

ة           .٣ رة التربوي ا آتب عن إدارة الصف من أصحاب الخب ى م ين عل  إطالع المعلم

 .والدور اإليجابي إلدارة الصف

 :الدراسات :خامسًا
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 .قامت الشعبة بدراسة وثائق مناهج اللغة اإلنجليزية 

 : الدراسة أهداف

ا   وم،تطوير المناهج الدراسية  .١ ة دراسية    عرفة مدى مالءمته  دوتحدي ،لكل مرحل

 .األهداف الدراسية لكل مادة

 .قرر دراسيتحديد الوسائل التعليمية المناسبة لموضوعات آل م .٢

 : التجارب :سادسًا

 :قامت الشعبة بتنفيذ تجربتين

 .االستفادة من معامل الحاسب اآللي في المدارس الثانوية: األولى

 .توظيف الحاسب اآللي في التدريس: هاهدف

 .قوامها أربعون معلمعينة على تكوين جماعة اللغة اإلنجليزية  في المدارس، : الثانية

وتفعيل األهداف الرئيسة ،انب النظري والجانب العملي للمادة الربط بين الج: هاهدف

 .من خالل الممارسات العملية؛للمادة 

http://www.moe.gov.sa/ishraf/MOE/Supervision/Supervision.htm 
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 :الدراسات السابقة:ثانيا 

ابقة ذات الصلة  ت ذا الفصل بعض الدراسات والبحوث الس ي ه ة ف اول الباحث تن

ى  رف عل ي التع رى ف ة آب ن أهمي وث م ذه البح ا له ة ؛لم ة الحالي وع الدراس بموض

ذتها  ي اتخ ى يكون موضوع الدراسة ،اإلجراءات الت ا ؛حت ي توصلت إليه ائج الت والنت

 .الحالية واضحا بين تلك الدراسات

 :محاورراسات السابقة إلى ثالثة تم تقسيم الدوقد 

 .الوسائل والتقنيات التعليمية استخدام الدراسات التي اهتمت بدراسة واقع:المحور األول

 .الدراسات التي تناولت صعوبات استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية:المحور الثاني

ات      ا:المحور الثالث   ائل وتقني ة استخدام الوس ي أآدت فاعلي وتر في  لدراسات الت الكمبي

 .التدريس

 .الدراسات التي اهتمت بدراسة واقع الوسائل والتقنيات التعليمية: أوال

 )١٩٩١(الشيخ دراسة •

وان   ة بعن اءت الدراس ة :((ج ي      أهمي دريس ف ي ت ة ف ات التربوي تخدام التقني اس

 .))مدارس دولة الكويت

ة  إلى استقصاء آراء المعلمين والمعلمات بشأن أهمية الدراسة  هدفتو  ،التقنيات التربوي

م الباحث بتصميم   اوقد ق ،لتوفيرها المعلمةومدى تعاون إدارة  ،المعلمةومدى توفرها في 

 وتوصلت الدراسة  ،معلم ومعلمة)١٢١(استبانه تم توزيعها على عينة الدراسة المكونة من

دارس يرون بمالئمة التق أن معظم المعلمين الإلى  راسات  للد نيات التربوية الموجودة بالم
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تمر   كل مس ة بش زة التعليمي ديث األجه ى ضرورة تح د عل ي تؤآ ة الت اك  ،الحديث وأن هن

 . للتقنيات التربوية  همحول استخداملدى المعلمين تحفظ 

 )١٩٩٣(غزاوي دراسة •

ة    ((جاءت الدراسة بعنوان استخدام وسائل االتصال التعليمية بالمدارس المتوسطة بدول

 . ))غيرات الديموغرافيةالكويت وعالقة ذلك ببعض المت

دفتو ة ه ة      الدراس ات المرحل ي ومعلم تخدام معلم دى اس ى م رف عل ى التع إل

ال   ائل االتص ت لوس ة الكوي طة بدول ة المتوس ذه    ،التعليمي تخدام ه ين اس ة ب د العالق وتحدي

ة      ،مدى توفرها :الوسائل وبعض المتغيرات مثل واد التعليمي اج الم ى إنت وقدرة المعلمين عل

زة وتشغيل ا، دريب،ألجه ة ،والت رات الديموغرافي د آانت  ،وبعض المتغي ة  أداةوق الدراس

ائج       . معلم) ١٨٠( قوامهااستبانة وزعت على عينة  ى عدد من النت وقد توصلت الدراسة إل

د عز    االتصالقلة استخدام المعلمين لوسائل  :منها دارس وق ك   ا الباحث  التعليمية في الم ذل

ى استخدامها     ،هذه الوسائل ة إلى قلة توافريبصورة رئيس ين عل دريب المعلم ذلك  ،وقلة ت وآ

 .عدم توافر وسائل االتصال لتعليمية في المدارس بصفة عامة

 )١٩٩٨(دراسة السلمي •

ات        ((بعنوان  ة للبن ة الثانوي ة بالمرحل ة اإلنجليزي دريس اللغ واقع الوسائل التعليمية في ت

 .))بمكة المكرمة

ة توافر الوسائل  مدى  الكشف عنإلى هدفت الدراسة وقد  ة    ، التعليمي درة المعلم ومدى ق

ا    و، في المرحلة الثانوية على استخدامها  د الوسائل المستخدمة حالي وفر    و، تحدي مدى ت

 .ومعوقات استخدامها، وإتاحة الوسائل التعليمية في المدارس الثانوية
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د آانت    ،وللقيام بهذه الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي  ارة    أداةوق الدراسة عب

 :وتوصلت الباحثة للنتائج التالية ،معلمةثالث وثالثين تم تطبيقه على  ،عن استبيان

ة       • درة الالزم ة والق ة المعرف ة اإلنجليزي الوسائل   الستخدام ليس لدى معلمات اللغ

 .التعليمية

في الموقف    الستخدامهاهناك نقص وضعف واضح في توفير الوسائل التعليمية  •

 .التعليمي

د         ما إن • اك تجدي يس هن ة ول ة وقديم يستخدم من وسائل تعليمية هي وسائل تقليدي

 .وتحديث لها

تو ائل          أوص ن الوس ورة م ة ومتط أنواع مختلف دارس ب د الم رورة تزوي ة بض الباحث

ة  ذل ، التعليمي ائل      إخضاع ضرورة   كوآ ى استخدام الوس ة عل دورات تدريبي المعلمات ل

 .هنتحسن وتطور مستوا ةومتابع، التعليمية

 )١٩٩٩(دراسة الرآابي •

ة نظر معلمي ومعلمات          (( :عنوان الدراسة  ة من وجه ع الوسائل التعليمي دراسة واق

 ))اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة بعمان

د  دفوق ة ته ى  الدراس ة   إل دريس اللغ ي ت ة ف ائل التعليمي ة دور الوس راز أهمي إب

ة با طة اإلنجليزي ة المتوس ذلك ، لمرحل ى  وآ رف عل ة    التع ي اللغ ة معلم دى معرف م

ة   و،المتوسطة ائل التعليمية بالمرحلة اإلنجليزية بالوس التعرف على مقدرة معلمي اللغ

دارس      و ، ية عل استخدام الوسائل التعليميةاإلنجليز ة بالم وفر الوسائل التعليمي مدى ت

 .ومعوقات استخدامها المتوسطة بمدينة مسقط



61 
 

ت    دت اس ة أع اؤالت الدراس ى تس ة عل الغ   وإلجاب ة الب ع الدراس ى مجتم ت عل بانة وزع

 :التي توصلت إليها مة ومن أهم النتائج،أهميتهاسبعمائة وواحد وستون عددهم 

ون     ؛لدى المعلمين معرفة جيدة بالوسائل .١ م يعرف روا أنه يلة   ستة عشر  فقد ذآ وس

 .ووسيلتين فقط ال يعرفونها ،معرفة تامة

تخدام    .٢ تطيعوا اس م يس ون أنه ا أوضح المعلم راثنت يل عش ع و ةوس ائل ال تس وس

 .استخدامها نيستطيعو

م  الصعوباتجاءت  .٣ ز األول ث ي المرآ ة ف ة ف الصعوباتالمادي  الصعوباتالفني

را     الصعوباتالخاصة بالمعلمين ثم  اإلدارة وأخي الخاصة   الصعوبات الخاصة ب

 .بالكتب

من  مين توفير البرامج الالزمة لتمكين المعلبضرورة  لباحثا ىوصأوفي ضوء النتائج 

د   ؛تسهيل مهمة استخدام المعلمين للوسائل وآذلك ، معرفة الوسائل من حيث أهميتها بعق

 .دورات تدريبية تصطحب فيها األجهزة المطلوب تدريب المعلم عليها

 )٢٠٠٠(صيام دراسة •

وان  ة بعن اءت الدراس ات    :((ج يم ومعوق ات التعل تخدام تقني ول اس ين ح آراء المعلم

 .))استخدامها

ين     ،التعليمالدراسة إلى  هدفت هذه دعو المعلم ة    الستخدام سباب التي ت الوسائل التعليمي

رات   ،وآذلك مدى توافر األجهزة والوسائل بالشكل المناسب في آل المدارس وتوفر المختب

ى  ،تقنيات التعليم الستخداموالغرف المجهزة  ة الصعوبات التي     آما هدفت الدراسة إل معرف

ات التع تخدام تقني ي  تعترض اس ات ف تخدام التقني ي تعترض اس ة الصعوبات الت يم ومعرف ل
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ات   المعلمين عملية التدريس ومقترحات د الباحث في      ،استخدامها  للحد من معوق د اعتم وق

طة    ة المتوس ي المرحل ين ف ة للمعلم تبانة موجه ى اس ته عل ة التخصصات  ،دراس ن آاف وم

نع   الستطالع د آانت   ،هم من استخدامها  آرائهم حول أهمية التقنيات والصعوبات التي تم وق

ة دمشق     )٨٥(عينة الدراسة عبارة عن  ة في مدين ى      ،معلم ومعلم د توصلت الدراسة إل وق

 :عدد من النتائج أهمها

يم   .١ ة      ،أهمية استخدام تقنيات التعل ة التربوي ال في تطوير العملي ا الفع  ؛ودوره

 .من خالل توفير الوقت على المعلم والمتعلم

تخدا   .٢ ات اس ى معوق ن أول ات     م وافر التقني دم ت ائلها ع يم ووس ات التعل م تقني

بة     دارس بنس ي الم زة ف ة واألجه زات    ،%٥٨التعليمي ابر وتجهي ة المخ ه قل يلي

بلغت نسبة المعلمين الذين أدلو بضيق وقت الدراسة  كوآذل، %٤٦بنسبةالغرف 

٣٧.% 

ا  .٣ م م ن أه ائل      م وفير الوس رورة ت ات ض ن مقترح ة م ه الدراس خلصت إلي

 .لتعليمية بالمدارسوالتقنيات ا

 )٢٠٠٥(الكنديدراسة  •

دي      ة الكن ور دراس ذا المح ي ه ة ف ات الحديث ن الدراس وان)٢٠٠٥(وم تخدام  ((بعن اس

 .))التقنيات التعليمية في مدارس السلطنة

م في سلطنة اهذه الدراسة إلى إيضاح واقع توظيف التقنيات في خدمة التعليم الع وهدفت

يم   توظيف التقنيات ف   ء على صعوباتتسليط الضو  إلى تآما هدف،عمان ة التعل ي خدم

ة تختص بالموضوع نفسه،          العام ى المعلومات من أبحاث مختلف ، وقد تم الحصول عل
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تبيان   ن اس دارس ، وم ديري الم ع بعض م ابالت م ن مق وائية  وم ة عش ى عين تند إل اس

ا  ) ٦٠(مدارس التعليم بالمنطقة الداخلية ، ومن    معلما من بعض) ٣١( مكونة من  طالب

 : وأظهرت هذه الدراسة النتائج التالية  وطالبة من مدرستين بالمنطقة الداخلية

تمر     -١ كل مس ة بش ائل التعليمي تخدام الوس ة اس ين بأهمي ي المعلم ل   ،وع ي المقاب وف

ر      دارس غي ة بالم ات الحديث آانت نتائج بعض االستجابات الخاصة بواقع استخدام التقني

 .  بعين االعتبارإذ يجب أخذها  ،مريحة

دورات  -٢ وفر ال دم ت دربهم ب  ع ي ت ين الت ة للمعلم واد  نولك، التدريبي اج الم إنت

ا ة وتطويره ين  ؛التعليمي ة المعلم د محاول ا شكل صعوبة عن ي   مم ات ف توظيف التقني

ه          عوبة تواج ر ص ا أآب ا باعتباره عوبة خصيص ذه الص رت ه د ذآ يم ولق ة التعل خدم

ا آل الصعوبات التي ظهرت         ألن عدم توفر؛المعلمين  الدورات التدريبية تنبني عليه

ة  الل الدراس ن خ ي للصعوبات   ،م ع األساس ي المنب ا ف  ؛فه تم مواجهته م ي وف إذا ل س

 .  تستمر الصعوبات بالظهور من خاللها

ى   ،ازدياد وعي الطالب بمعنى الوسائل التعليمية وأهميتها  -٣ ولكن رغم ذلك نطمح إل

تفيد م ، المعلمةل توفير األدوات والوسائل التعليمية داخل من خال ؛أآثر من ذلك ا  ليس نه

ة   ة التعليمي واد          ،الطالب في العملي واجههم في الم د ت ى الصعوبات التي ق ون عل ويتغلب

 .الدراسية 
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ات   الدراسات التي تناولت الصعوبات والعقبات أمام استخدام الوسائل والتقني

 التعليمية

  ) ٦١٩٨( Maurerدراسة مارور  •

رى   ارور أج وان  )١٩٨٦(Maurer م ة بعن ي  ((دراس ب ف ف الحاس ق توظي عوائ

بدراسة العوائق التي تمنع تطبيق وتوظيف الحاسب   عنيت هذه الدراسة حيث  )).التعليم

تبيانا تضمن مجموعة     الباحث أعد وقد،في التعليم في آلية المجتمع بوالية آاليفورنيا اس

ة الدراس   ،الصعوباتمن  ار عين ات        واخت يم بمساعدة الحاسب في آلي ة من منسقي التعل

زة    ،المجتمع دات الحاسب  ،ومصنعي أجه ات   ،ومع وأخصائيين في    ،وناشري البرمجي

أشارت الدراسة إلى أن نقص الهيئة التعليمية المختصة آان  و، التعليم بمساعدة الحاسب

ل األول  دريس   العام ي الت ي ف ف الحاسب اآلل ة توظي ي إعاق لف نقص  لعام ،آما احت

 .  الصعوباتالموارد المالية أيضا مرآزا عاليًا بين 

 )١٩٩١(دراسة منصر  •

ر     رى منص وان  ) ١٩٩١(أج ة بعن ي      ((دراس ة ف ائل التعليمي تخدام الوس ات اس معوق

ى  هدفت الدراسة و. ))تدريس مادة اللغة اإلنجليزية في الجمهورية العربية اليمنية ة  إل معرف

م م  الصعوبات ن معل ي التمك ي   الت ة ف ائل التعليمي تخدام الوس ن اس ة م ة اإلنجليزي ادة اللغ

 .تدريس المادة المذآورة

ة    الدراسة أداةوقد آانت  ى عين ة   الدراسة عبارة عن استبانة وزعت عل م  ١٨٠البالغ معل

 :آاآلتي الدراسةوجاءت نتائج 

 .الخدمة في مجال الوسائل التعليمية وأثناءوتدريب المعلم قبل  إعدادعدم آفاية  .١
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 .يتناسب وظروف الحياة المعيشية قلة مرتبات المعلمين بشكل ال .٢

وحصر صالحيته   ،سائل التعليمية المادية والبشرية مرآز الو إمكاناتعدم توفر  .٣

 .واختصاصه وقلة التنسيق بينه وبين الجهات التربوية األخرى

 .تكدس  الفصول بالتالميذ .٤

ا  .٥ ى حفظ واستخدام    عدم توفر الغرف الدراسية المجهزة بالتجهيزات المس عدة عل

 .الوسائل

اء ا  إعدادتطوير برنامج قد أوصى الباحث بضرورة و ة في   المعلمين والتدريب أثن لخدم

ة ائل التعليمي ال الوس اني و، مج يةالمتصميم المب ا  درس وفر فيه اآنبحيث تت خاصة  أم

 .لحفظ واستخدام الوسائل التعليمية والتقليل من آثافة التالميذ داخل الفصول

 )١٩٩٢(سابق سةدرا •

وان  دراسة ب ) ١٩٩٢(أجرى سابق    م     الصعوبات المشاآل و ((عن التي تصادف معل

 ))االبتدائية في إنتاج الوسائل التعليمية بمكة المكرمة

دفت  ة المشكالت وال وه ى معرف ة إل ة  الصعوباتدراس م المرحل ي تصادف معل الت

تبيان  ،يةفي إنتاجه للوسائل التعليمية من البيئة المحل االبتدائية وقد قام الباحث بتصميم اس

ة        ارة من معلمي المرحل ة مخت ى عين ة موجه إل ة    االبتدائي ة المكرم ة مك غ   ،بمنطق د بل وق

 :وقد آانت أهم نتائج الدراسة ،مدارس ابتدائية) ١٠(من  معلم)١٢٠(نةأفراد العي

 .االبتدائيةالمعلمين في المرحلة  قلة الدورات التدريبية التي حصل عليها بعض .١

 .االبتدائيةالمدارس في قلة توفر الخامات الالزمة إلنتاج الوسائل التعليمية  .٢

 .وصيانتها،وتخزينها ،عدم توفر مكان مخصص إلنتاج الوسائل التعليمية .٣
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 .عدم توفر مخصصات مالية خاصة بإنتاج الوسائل التعليمية .٤

 .عدم توفر متخصص لصيانة األجهزة والوسائل التعليمية .٥

ى استخدام الوسائل      وقد أوصى الباحث  ين عل بضرورة إعداد برامج تدريبية للمعلم

ين للوسائل           كوآذل، التعليمية ة التي تعيق استخدام المعلم ة والمالي ات الفني تخطي العقب

دارس     رالتعليمية؛ عب ة بالم وفير الوسائل التعليمي ذل ، تخصيص ميزانية لصيانة وت  كوآ

 . توفير فني لصيانة الوسائل وحفظها

 )٢٠٠٠(كيم دراسة ح •

وان  ة بعن اءت الدراس ام     (( ج يم الع ي التعل ة ف ائل التعليمي تخدام الوس ات اس د معوق تحدي

 )).بالمملكة العربية السعودية من خالل مراجعة الدراسات السابقة

ة  ؛إلى تحديد معوقات استخدام الوسائل التعليمية  حيث هدفت الدراسة   من خالل مراجع

ائج الدرا ي نت ابقة الت ةسات الس ة رصد ،أجريت بالمملك د الباحث بطاق ك أع ق ذل ولتحقي

المقررات    :تضمنت ستين مشكلة في ستة مجاالت رئيسة هي   ات خاصة ب الدراسية  معوق

المعلمين، ات خاصة ب اإلدارة  ،معوق ات خاصة ب يةالمومعوق وي درس  ،واإلشراف الترب

اني  ات خاصة بالمب ية الومعوق رية ،مدرس ة والبش هيالت المادي ة ومع،والتس ات إداري وق

ة ابقة    ،ومالي ات الس ائج الدراس ل نت ي تحلي تخدامها ف دف اس ك به ة   ،وذل ملت عين د ش وق

ة       دراسة ) ٢٦(الدراسة  ررات الدراسية والمراحل التعليمي د استخدم    ،تغطي آل المق وق

وقد توصلت الدراسة إلى وجود مشكالت ملحة أجمعت . الباحث المنهج الوصفي التحليلي

 :بقة ومن أهمهاعليها البحوث السا

 .عدم توافر المواد التعليمية بصفة عامة .١
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 .عدم توافر األجهزة التعليمية بشكل آاف .٢

 .معظم األجهزة غير صالح للعمل .٣

دارس      ة الموجودة بالم زة التعليمي وتكثيف  ،وقد أوصت الدراسة بضرورة تطوير األجه

ين   اءة المعلم ع آف ى رف ؤدي إل ا ي ة للمعلمين؛مم دورات التدريبي ذل،ال ين وآ وفير فني ك ت

 . للوسائل التعليمية بالمدارس

ا ات :ثالث ائل والتقني ض الوس تخدام بع ة اس ت فاعلي ي تناول ات الت الدراس

 .التعليمية في التدريس

 )١٩٩٠(دراسة الهميس  •

تجربة الحاسب اآللي في المدارس الثانوية في دولة (:(جاءت الدراسة بعنوان 

 ))الكويت

 على تجربة استخدام الحاسب اآللي آوسيلة تعليمية فيوقد هدفت الدراسة إلى التعرف 

وللتوصل لنتائج الدراسة قامت الباحثة بتوزيع إستبانة ،المدارس الحكومية بدولة الكويت

وقد توصلت الدراسة إلى وجود ،معلم ومعلمة )٢٥٠(والتي بلغت ،على عينة الدراسة

استخدام الحاسب في عوامل سلبية وأخرى إيجابية في المدارس التي تطبق تجربة 

 .وبينت  الدراسة اتجاها إيجابيا لدى المعلمين نحو هذه التقنية،التعليم

من المعلمين لم يتلقوا أي دورات تدريبية على %٨٩آما دلت الدراسة أن هناك نسبة  

آما أن هناك عددا من المشاآل التي تواجه المعلمين ،استخدام الحاسب اآللي في التعليم

عدد الدورات التدريبية  قلةو،قلة األماآن التعليمية المناسبةو،زةنقص األجه:منها
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ضرورة إخضاع المعلمين لدورات تدريبية على الحاسب بوقد أوصت الباحثة .للمعلمين

 .وآذلك ضرورة توافر فنيي حاسب وتقنية في المدارس ،اآللي في التعليم

 )١٩٩١(دراسة عبد الحميد •

ة  وان الدراس تخدام ال ( :(عن ر اس ة    أث ة الثانوي ي المرحل ة ف ي تحصيل الطلب حاسب ف

 ))بالقاهرة بجمهورية مصر العربية

تخدام    ر اس ة أث ى دراس ة إل دفت الدراس د ه لوبوق ي    أس ق الحاسب ف ن طري تعلم ع ال

يلالت ابطة   ، حص وعتين ض ى مج ة إل ة الدراس مت عين د قس ددهم(وق رى )  ٢٠وع وأخ

ي  آلة باستخدام الحاسب ا  وتم تعليم المجموعة التجريبي )١٧وعددهم (تجريبية م   ،ل ا ت فيم

ة        ة التقليدي تخدام الطريق ا باس ة ذاته دة التعليمي ابطة الوح ة الض يم المجموع ي ،تعل وه

ة المحاضرة ه،طريق ار ذات ين لالختب م إخضاع العيينت م ت ى  ،ث ة إل د توصلت الدراس وق

ق     وا عن طري ذين تعلم ة ال ين الطلب ي التحصيل ب ة إحصائية ف روق ذات دالل ود ف وج

ة الحاسب      نتعلموا ع الحاسب والطلبة الذين  ق المحاضرة لصالح طلب تعلم  ،طري وأن ال

ق    ن طري يع ع س المواض تعلم نف الزم ل ت ال ر الوق د اختص ب ق ق الحاس ن طري ع

وأن تغيرا إيجابيا في اتجاهات الطلبة نحو الحاسب في    .المحاضرة بمقدار الثلثين تقريبا

ى        وقد.التعلم جاء نتيجة لتعلمهم عن طريقه ين عل أوصى الباحث بضرورة حث المعلم

تعلم           ى الم ة عل ار إيجابي ه من آث ا ل ي في التعليم؛لم ى   ،استخدام الحاسب اآلل الي عل وبالت

 . العملية التربوية آكل
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  )١٩٩٦(العمري دراسة  •

أثر استخدام الحاسب اآللي على تحصيل طالبات المستوى في  ((عنوان الدراسة  

  . ))ول بكلية إعداد المعلمات بالمدينة المنورةمقرر اللغة اإلنجليزية األ

ى       سبالحا استخدام أثر دراسة إلى معرفة الهدفت  ة عل ة اإلنجليزي رر اللغ اآللي في مق

تحصيل طالبات المستوى األول بكلية إعداد المعلمين في المدينة المنورة، و قد استخدمت 

يم بكامله    ة التعل ا سوى باإلشراف و      ،االباحثة الحاسب اآللي إلدارة عملي دخل منه دون ت

ه  ي  (التوجي طة الحاسب اآلل دار بواس التعليم الم رف ب ا يع و م ة  )و ه ت عين د تكون ، و ق

ي، و  ) طالبة ٢٨(الدراسة من مجموعة واحدة  حيث درس الطالبات بواسطة الحاسب اآلل

ة     ة اإلنجليزي رر اللغ ي مق ة ف ل الباحث ن قب د م امج مع ى برن ة عل تملت أدوات الدراس  اش

ار تحصيلي    ورة، و اختب ة المن ي المدين ين ف داد المعلم ة إع توى األول بكلي ي و (للمس قبل

ة         ) بعدي روق ذات دالل ه ا توجد ف ى أن معد من قبل الباحثة أيضًا، و توصلت الدراسة إل

دي   ار البع ي و االختب ار القبل ي االختب ات ف ي متوسطات تحصيل الطالب د إحصائية ف عن

ة  رلتذآمستويات بلوم المعرفية ا ، و الفهم، و التطبيق، لصالح درجات المجموعة التجريبي

ة إحصائية           روق ذات دالل ه ال توجد ف ل وأن م والتطبيق والتحلي ذآر والفه عند مستوى الت

ب د مستوى الترآي ي .عن ي ف تخدام الحاسب اآلل يم اس ة بضرورة تعم د أوصت الباحث وق

 . يمية آبيرةله من فوائد تعل االتعليم بالمدارس في المملكة؛ لم

  )م١٩٩٧،Boyle(دراسة بيول  •

ة        :( (عنوان الدراسة دريس قواعد اللغ ي في ت ى    ))توظيف الحاسب اآلل والتي هدفت إل

ة     ة الثانوي ات المرحل توظيف الحاسب اآللي في تدريس مقرر قواعد اللغة لطالب و طالب
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دارس  م  Repton Schoolبم ى تحصيلهم و أدائه أثيره عل ة ت را ومعرف ي انجلت ي  ف ف

الفصل، و قد تكونت عينة الدراسة من مجموعتين، المجموعة تجريبية األولى و تكونت  

ن  ة  ٢٢(م ب و طالب ن    ) طال ت م ة و تكون ة الثاني ة التجريبي ب و  ٢٢(و المجموع طال

ة امجين)طالب ى برن تملت أدوات الدراسة عل ددة و  -، و اش ائط المتع تخدم الوس األول اس

ي و       -الصور الثاني استخدم خواص النصوص و ار قبل ا أعدت اختب ة، آم نفذتهما الباحث

ات        ط درج ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ائج وج رت النت د أظه دي، و ق بع

الح      ك لص دي و ذل ار البع ي االختب اتهم ف ط درج ي و متوس ار القبل ي االختب ات ف الطالب

ى  ة األول دي للمجموع ار البع تخد،االختب امج يس ي درست بواسطة برن ائط و الت م الوس

  . المتعددة

 )١٩٩٨(دراسة عيسى •

وان  ة بعن اءت الدراس ي  (:(ج ي ف ب اآلل تخدام الحاس ي،اس ي  اآلل ة ف الثانوي

ة قطر   ))قطر وهي دراسة مسحية اعتمد الباحث فيها على استبانة وزعت على مدن دول

ة     ة حكومي بعين مدرس ة س ملت الدراس د ش ية وق ويم   ،الرئيس ى تق ة  إل دفت الدراس وه

ذلك   ام الحاسب اآللي في تدريس مقررات اللغة اإلنجليزيةاستخد ة استخدامات   وآ معرف

ى    ،في دولة قطر مدارس التعليم الثانويالحاسب في  ين   وتوصلت الدراسة إل أن المعلم

زا وطوال     ر ترآي ة أآث ى     ،والمعلمات بحاجة إلى دورات تدريبي ذلك أشار الباحث  إل وآ

اني          ة للمب ررات الدراسية و بالمواصفات الفني ادة النظر في المق درسية  المضرورة إع

ة  دريس اللغ رات الخاصة بت وفير فرص و .والمختب دريلت تخدام لت ى اس ين عل ب المعلم

 .بالمدارس ر البرمجيات الحديثةيتوف و،الحاسب اآللي 
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 ) م١٩٩٩،Hawisher(دراسة هاويشر  •

ة   ((عنوان الدراسة )) أثر استخدام الحاسب اآللي في تدريس مقرر اللغات الحديث

رر اللغات           هدفت الدراسة    وقد  دريس مق ي في ت ر استخدام الحاسب اآلل ة أث ى معرف إل

دارس      امن بم توى الث ات المس الب و طالب ة لط واللغالحديث ا، و  رات بكوااللمب بماليزي

ة الدراسة من  ة ٢٤(تكونت عين ة، و ) طالب و طالب طالب و  ٢٤(للمجموعة التجريبي

ة ة الضابطة) طالب د    ،للمجموع امج مع طة برن ة بواس ة التجريبي دريس المجموع م ت و ت

تخدام   ة الضابطة باس دريس المجموع م ت ة، و ت ل الباحث ي من قب تخدام الحاسب اآلل باس

ده الباحث   الصور ال دي أع ي و بع ار قبل ق اختب م تطبي ا ت بورة، آم ى الس  معروضة عل

ات       ط درج ين متوس ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ائج وج رت النت د أظه بقُا، و ق مس

دي    ار البع ي و االختب ار القبل ي االختب ات ف دي   ؛الطالب و الطالب ار البع الح االختب لص

وم المعرفي   تويات بل د مس ة عن ة التجريبي ق، و  للمجموع م، و التطبي ذآر، و الفه ة الت

 .   التحليل، و الترآيب، و التقويم

 :السابقةالتعليق على الدراسات 

 :التعليق على الدراسات التي اهتمت بدارسة واقع استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية •

ات          .١ ع استخدام الوسائل والتقني ى واق تعددت الدراسات وتنوعت في التعرف عل

  .)والمتوسط والثانوي االبتدائي(ها ماشمل التعليم العام بمراحلهالتعليمية من

 .٢٨٤و٣٣تراوحت عينة الدراسة بين  .٢
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نهج الوصفي     .٣ ى الم جميع الدراسات تتفق مع الدراسة الحالية في آونها تعتمد عل

 .اإلستباناتالدراسة هي وأداة 

ة يتمث     .٤ بالد العربي ن ال با م ا مناس ات نطاق وث والدراس ع البح مل مجتم ي ش ل ف

عودية   ة الس ة العربي اض(المملك ة ،الري مك

 ). مسقط(سلطنة عمانو،)الكويت(الكويتو،)دمشق(سورياو،)المكرمة

ان تشمل الدراسات           .٥ م المعلمون وفي بعض األحي ع الدراسات ه العينة في جمي

الب ا ،الط و م ة    وه ة الحالي مل الدراس ث تش ة حي ذه الدراس ن ه ف ع يختل

ديرات   ات والم رفات التربوي ا ألن    ،المش ات منه ات والطالب تبعد المعلم وتس

أآثر موضوعية من المعلمات    نمن وجهة نظر الباحثة ه المديرات والمشرفات

 .والطالبات

ى ضعف استخدام         .٦ د عل ا تؤآ بعض في آونه تتفق نتائج الدراسات مع بعضها ال

بتوفير الوسائل   االهتماموآذلك ضرورة  ،الوسائل والتقنيات التعليمية بالمدارس

ر وا كل أآب دارس بش ي الم ات ف ين ،لتقني ام بإخضاع المعلم ات واالهتم  والمعلم

 .لدورات تدريبية على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية

ى الدر  • ق عل تخدام        االتعلي ه اس ي تواج عوبات الت ق والص ت العوائ ي تناول ات الت س

 :الوسائل والتقنيات التعليمية

ا في    .١ ات التي تعترض استخدام      تعددت الدراسات وتنوعت اتجاهاته مجال العقب

 .وحصر أآثرها تحديا وصعوبة ،الوسائل والتقنيات التعليمية
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 ).١٢٠(و)٢٦(تراوحت عينات الدراسات السابقة بين  .٢

ا   .٣ تبيانات  :تم استخدام أدوات بحث مختلفة من بينه ات؛ لرص   ،االس م   دوالبطاق أه

 .ليميةوالتقنيات التعوسائل العقبات التي تحول دون استخدام ال

 .تنوعت الدراسات بإتباعها المنهج الوصفي بنوعيه التحليلي والمسحي .٤

ي        .٥ ل ف ة يتمث بالد العربي ن ال با م ا مناس ات نطاق وث والدراس ع البح مل مجتم ش

عودية ة الس ة العربي ة(المملك ة المكرم دة،مك يمنو،)ج ذلك بعض ).صنعاء(ال وآ

 )انيآاليفور(المجتمعات الغربية آالواليات المتحدة األمريكية

 .متعددة آمدارس التعليم العام وآليات المجتمع مراحل ، شملت الدراسات  .٦

ع استخدام الوسائل     وتختلف الدراسة الحالية عن هذه الدراسات في آونها تقف على واق

ذلك تعطي   ،والصعوبات  الصعوبات ومن ثم تحدد ،والتقنيات التعليمية  نظرة أشمل    وب

م تشمل مجتمع الدراسة آكل       وآذلك معظم ا ،وأدق للواقع التعليمي ابقة ل  ،لدراسات الس

 .فشمول العينة عل جميع أفراد المجتمع يزيد من عمق ودقة النتائج

 :التعليق على الدراسات التي أآدت فاعلية استخدام الوسائل وتقنيات الكمبيوتر •

حول )آتقنية تعليمية (تنوعت الدراسة حول فاعلية وواقع استخدام الحاسب اآللي .١

الم  ي الع ي والغرب عوديةمال(العرب ة الس ة العربي ة (ملك المدين

 )انجلتراو،ماليزياو،مصر و،الكويتو،)الدوحة(قطرو،)المنورة

يم   ،بعض الدراسات تناولت التعليم العام بالتحليل والدراسة .٢ وبعضها تناولت التعل

امعي يلة        ،الج ي آوس ب اآلل ة الحاس ة وأهمي ى فاعلي ا عل ت جميعه ا اتفق ولكنه

 .ية حديثة ذات أهمية في العملية التربويةتعليمية تقن
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ل    .٣ نهج الوصفي مث ا   ) عيسى ،الهميس (بعض هذه الدراسات استخدمت الم وهو م

 .أما الدراسات الباقية فقد استخدمت المنهج التجريبي ،يتفق مع الدراسة الحالية

ا         .٤ دارس ومنه ي في الم بعض الدراسات تناولت صعوبات استخدام الحاسب اآلل

اقش      ،س وعبد الحميدالعيسى والهمي م تن ا ل ة فيم وهو مايتشابه مع الدراسة الحالي

ي       ب اآلل دريس بالحاس ام الت ات أم عوبات والعقب ة الص ات الباقي .الدراس



 

 
 

 الفصل الثالث
 : إجراءات الــدراســة امليدانية

 .ةــدراســهج الــمن 

 .جمــتمــع الدراسـة وعيــــنتها 

  .أداة الــدراســـــة 

 .ةتطبيق الدراس 

 .اإلحصائية ملعاجلةا 
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 إجراءات الدراسة الميدانية.
 :تمهيد

ذه الدراسة   ،يتناول هذا الفصل إجراءات الدراسة  وتشمل المنهج المستخدم في ه

ع، ة، ومجتم ة وعين ة،الدراس ة،وأداة الدراس ق الدراس ائية ،وتطبي اليب اإلحص واألس

 .والتوصل إلى النتائج،المستخدمة لتحليل البيانات 

 :دراسةمنهج ال

استخدمت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة   

ع  ي الواق ودة ف ا هي موج ا أو  ،آم را آيفي ا تعبي ر عنه ا ويعب تم بوصفها وصفا دقيق ويه

 )٢٤٧ص،١٩٩٩،عبيدات.(آمياتعبيرا 

 :الدراسة وعينة مجتمع

ع  ون مجتم ةيتك ادة الدراس ات لم ع المشرفات التربوي ة  من جمي ة اإلنجليزي اللغ

ديرا   ة    للمرحلة المتوسطة وم ة المكرم دارس المتوسطة بمك د  ،ت الم ار   وق م اختي ة  ت عين

دية  لي قص ع األص ن المجتم دية  و ،م ة القص دات  العين ا عبي ا يراه ي  آم ة الت ي العين ه

ى      را عل ارا ح ث اختي ا الباح اسيختاره راض    أس ق أغ ا تحق ةأنه يال الدراس وم  ت يق

 )١٣٩ص،١٩٩٩،عبيدات.(ابه

ة للمر      الدراسةعينة و ة اإلنجليزي ع مشرفات اللغ ة المتوسطة   عبارة عن جمي حل

وآذلك جميع مديرات المدارس المتوسطة  ،مشرفةن إحدى عشرة بمكة المكرمة وعدده

تا وتسعون مشرفة      ،مديرة خمس وثمانون بمكة وعددهن ة الدراسة س فكان مجموع عين

 .ومديرة
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 :أدوات الدراسة

تبانة اإل ةاستخدمت الباحث أداة للدراسة     س ة المفتوحة آ تبانة   قسم نوت ،المغلق ى  اإلس إل

 :ثالثة أقسام

ة  .١ تبانةمقدم ح:اإلس ن    ويتض رض م ا الغ ةفيه ات   ،الدراس ض المعلوم وبع

 .اإلرشادية

 )مديرة مشرفة أو(معلومات عن المجيبة .٢

 :مرتبطة بتساؤالت الدراسة أربعة محاوروهي  اإلستبانةمحاور  .٣

ور األول ز :المح ي األجه وفرة ف ة المت واد التعليمي ةالمة والم تخدمها  درس ي تس والت

 .المعلمة

 .استخدام المعلمة للوسائل والتقنيات التعليمية :المحور الثاني

 .لوسائل والتقنيات التعليميةل معلمات اللغة اإلنجليزية استخدام معوقات :المحور الثالث

 .عليميةإنتاج وتطوير الوسائل والتقنيات الت :المحور الرابع

ه          ة ب رات الخاص ن الفق ة م ى مجموع ور عل ل مح وي آ ب    ،وينط ث يجي حي

وفر أو  ة الت ى درج تخدامالمفحوص عل الث   االس ن ث بة م ة المناس ى الخان ارة عل باإلش

  )أحيانا،ال،نعم(اختيارات

 :صدق اإلستبانة

ة    اتم عرضه اإلستبانةبعد تصميم  على مجموعة من المحكمين من أعضاء هيئ

دريس بال آرائهم     الت اد ب اص لالسترش رة واالختص ن ذوي الخب دارس م ة والم جامع

وى أن محت اتهم بش تبانة ومقترح د من صدقها و اإلس ة  للتأآ ا لموضوع الدراس مالئمته
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ا  ال م ق فع ا تحق ه وأنه ن أجل م ،وضعت م تبانة بصورتها ) ٤(ويوضح ملحق رق اإلس

 :التغييراتومن هذه ،المبدئية قبل إجراء المحكمين بعض التغييرات عليها

 .اقترح المحكمون إضافة محور توافر األجهزة التعليمية بالمدارس المتوسطة .١

م (في اإلستبانة بصورتها المبدئية آانت االستجابة بصورة  .٢ ا ،وال،نع د  ،)وأحيان وق

ا للمحور ا تبع ون بتغييره رح المحكم تجابة ،اقت اني جاءت االس ي المحور الث فف

ورة   تخدام(بص ة االس ا،درج ا وأ،وال،دائم ث ،)حيان ور الثال ي المح ة (وف درج

عوبة ة،الص طة،عالي عيفة،ومتوس ور ،)وض ي المح وف

 ).وأحيانا،وغير متوفرة،متوفرة،االستجابة(األخير

تبانة   .٣ ر   ، أشار المحكمون بضرورة تتابع تعداد العبارات في اإلس وبضرورة تكبي

آما  وبعد انتهاء الباحثة من ضبط اإلستبانة جاءت بصورتها النهائية،حجم الخط 

 ).٥(بدت في ملحق رقم

 :اإلستبانةثبات 

ات    م حساب ثب تبانة  ت اخاإلس ل الفاآرونب ع  Alphacronpachبمعام اور  لجمي مح

غ         اإلستبانة د بل ي متوسط فق ات الكل ة ثب وة     ٠.٦٥٣٣وقد آانت قيم ى أن ق دل عل ذا ي وه

 .جيدةالعبارات تكاد تكون 

 :الدراسة أداة تطبيق

اء من  د االنته ى تبانة حاإلس ضبطبع ة عل ات الموافق ى خطاب ة عل صلت الباحث

ق الدراسة هيل مهم ،تطبي اوتس ة  ته ة المكرم ز اإلشراف بمك ديرة مراآ ل من م ى آ إل

ة   ا الدراس تجري عليه ي س دارس الت ديرات الم م ((  وم ق رق م )١(ملح ق رق وملح
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دى     ،))٣( ن إح ة م ة المكون ة الدراس ى عين تبانات عل ع اإلس ة بتوزي ت الباحث ث قام حي

تا وتسعون     ،وخمس وثمانون مديرة،رة مشرفةعش تبانات الموزعة س فكان مجموع اإلس

و تولت مشرفتين   ،٢٥/٢/١٤٢٨وقد بدأت الباحثة التوزيع يوم السبت الموافق   ،استبانة

ا     دارس التي يزرنه ديرات الم وهي سبعة   ،مساعدة الباحثة في توزيع اإلستبانات على م

دارس   ت ال  ، م د تول دارس فق اقي الم ا ب ورة   أم ا  بص تبانات عليه ع اإلس ة توزي باحث

تم  ،١٤٢٨وقد انتهت الباحثة من جمع اإلستبانات في شهر رجب من عام ،شخصية ولم ي

 .أو عدم استرجاع أي استبانة ،أو فقد،استبعاد

 :األساليب اإلحصائية 

 :تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية

 .اسةالدرحساب التكرارات والنسب المئوية لوصف عينة  .١

 .واالنحرافات المعيارية حساب المتوسطات الحسابية .٢

 .الدراسةلحساب ثبات أداة  Alphacronbachلتحليل T-Testت-اختبار .٣

 .لتحليل النتائج النهائية  T-Testت-اختبار .٤
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها
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 :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها

 :تمهيد

ا الدراسة؛     ، في هذا الفصل عرض باحثةتناول الت ومناقشة النتائج التي أسفرت عنه

ي  لحو ة ف ات الحديث ة والتقني ائل التعليمي ة للوس ة اإلنجليزي ع استخدام معلمات اللغ واق

طة؛ حي  ة المتوس ا      ثالمرحل دة وفق ى ح ة عل اور الدراس ن مح ور م ل مح اول آ م تن ت

 :للخطوات اآلتية

 .أداة الدراسةعرض سؤال آل محور من محاور  .١

 .عرض إجابات عينة الدراسة على هذا السؤال .٢

 .تفسير اإلجابات ومناقشتها .٣

رارات      تخدام التك ة باس ة الدراس تجابات عين ل اس ة بتحلي ت الباحث د قام ، وق

طا ابية توالمتوس األدنى  بوالنس، الحس األعلى ف ة ب ا مبتدئ ة مصنفة تنازلي ، المئوي

ذل ار ت  كوآ ى اختب ة عل دت الباحث ين   T-Testاعتم رق ب ة للف توى الدالل ان مس لبي

 .)والمديرات، المشرفات(استجابة العيينتين

 :إجابة السؤال األول 

ى     ؤال األول عل نص الس ا (ي دى  م دارس      م ي الم ة ف زة التعليمي وفر األجه ت

 )المتوسطة في مكة المكرمة لتدريس اللغة االنجليزية ؟

ة     ت الباحث ؤال قام ى الس ة عل تخدامو لإلجاب ب الم تراراالتك باس ة ئوو النس ي

 :ا يظهر في الجدول التاليماإلحصائية آ المعالجةآأسلوب من أساليب 
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)١(الجدول رقم   
 يوضح التكرارات والنسب المئوية حول محور األجهزة التعليمية

 

 اسم الجهاز الرقم 

 الفئة المستهدفة في الدراسة

 متوفر غير متوفر 

 النسبة التكرار
النسبة  رالتكرا المئوية

 المئوية

 %٩١.٧ ٨٨ %٨،٣ ٨ مسجل آاسيت١

 %٨٦،٥ ٨٣ %١٣،٥ ١٣ أشرطة سمعية٢

 %٧٤ ٧١ %٢٦ ٢٥ عينات حقيقة٣

 %٧٢،٩ ٧٠ %٢٧،١ ٢٦ حاسوب٤

 %٦٩،٨ ٦٧ %٣٠،٢ ٢٩ نماذج مجسمة٥

 %٦٢،٥ ٦٠ %٣٧،٥ ٣٦ رسوم توضيحية٦

 %٦٠،٤ ٥٨ %٣٩،٦ ٣٨ خرائط٧

 %٥٣،١ ٥١ %٤٦،٩ ٤٥ جهاز عارض الشرائح٨

 %٥١،١ ٥٠ %٤٧،٩ ٤٦ جهاز تلفزيون٩

 %٥٠ ٤٨ %٥٠ ٤٨ الفيديو١٠

 %٤٥،٨ ٤٤ %٥٤،٢ ٥٢ صور فوتوغرافية١١

 %٤٣,٧٥ ٤٢ %٥٦,٢٥ ٥٤ آلة التصوير١٢

 %٤٢،٧ ٤١ %٥٧,٣ ٥٥ شرائح١٣

 %٤٠،٦ ٣٩ %٥٩،٤ ٥٧ أفالم تعليمية١٤

 %٢٧،١ ٢٦ %٧٢،٩ ٧٠ شفافيات١٥

 



81 
 

ة   نالحظ أن أآثر ج ،) ١( رقم من الجدول وافرًا من وجه ة   نظر  هاز ت هو   العين

يت ( جل الكاس دره  ،)مس رار ق ك بتك ة  ) ٨٨(و ذل بة مئوي تخدام   )%٩١،٧(و نس م اس ث

ر  تبينما %) ٨٦،٥(ونسبة مئوية ، )٨٣(األشرطة السمعية بتكرار قدره فافيات (عتب ) الش

دره     رار ق وافرا بتك ة ت ة   ، )٢٦(أقل المواد التعليمي ا األ  )%٢٧،١(وبنسبة مئوي الم  تليه ف

 .%)٤٠،٦(ونسبة مئوية، )٣٩(التعليمية بتكرار قدره

ا     معية  و توافره رطة الس يت واألش جل الكاس تخدام  المس بب اس ظ أن س ونالح

دى   وآونها أآثر األجهزة التعليمية استخداما في الحجرة الدراسية هو توفر هذا الجهاز ل

آما أنه ، وفي أي وقت،وتستطيع المعلمة استخدامه بسهولة ، آل معلمة وفي آل مدرسة

 . يمكن استخدام المسجل الكاسيت مع أعداد التلميذات الكثيرة والقليلة

زات    ،واألفالم التعليمية أآثر صعوبة  تفي حين إن استخدام  الشفافيا ى تجهي اج إل ويحت

فية يرات ص ة ، وتحض ق نتيج ة وتتف ذه الدراس ي ه ور ف ذا  المح ة ه ع دراس م

 ).١٩٩٨(السلمي

 :لثاني إجابة السؤال ا

ى    اني عل ة للوسائل        (ينص السؤال الث ة اإلنجليزي ا مدى استخدام معلمات اللغ م

ة ؟ ات الحديث ة والتقني ى ) التعليمي ة عل ذا و لإلجاب ؤال  ه اب الس ة بحس ت الباحث قام

ة  ، تالتكرارا ابية  ،والنسب المئوي ة  ، والمتوسطات الحس ات المعياري ا هو    واالنحراف آم

 ). ٢(موضح في الجدول رقم
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 ) ٢(جدول رقم 

 الستجابات العينة حول المحور الثاني  يوضح التكرارات والنسب المئوية واالنحراف المعياري

الرقم
 

 المحور الثاني
 درجة االستخدام

االنحراف  أحيانا ال دائما
المعياري  % ت % ت % ت

تستعمل المعلمة الوسائل والتقنيات التعليمية بشكل  ١
 ١٢.٥ ٤٦.٩ ٤٥ ٢٠.٨ ٣٢,٣٢٠ ٣١ .مستمر في الصف

يختلف استخدام المعلمات للوسائل والتقنيات التعليمية  ٢
 ٢٥.٠ ٢٥.٠ ٢٤ ١٢.٥ ٦٢.٥١٢ ٦٠ .بحسب مستواهن

تجيد المعلمة استخدام التقنيات التعليمية الحديثة من  ٣
 ١٩.٣ ٤٧.٩ ٤٦ ٤١.٧ ١٠.٤٤٠ ١٠ .آمبيوتر ومعامل وغيرها

لتعليمية الحديثة في الصف بشكل توظف المعلمة التقنية ا ٤
 ١٢.١ ٤٦.٩ ٤٥ ٢١.٩ ٣١.٣٢١ ٣٠ يحقق األهداف السلوآية للدرس

 ٢٠.٧ ٥٧.٣ ٥٥ ١٥.٦ ٢٧.١١٥ ٢٦ .تستخدم المعلمة الوسيلة في الوقت والمكان المناسبين ٥

اعتماد المعلمة لوسيلة تعليمية واحدة طوال الفصل مما  ٦
 ١٥.٤ ٤٦.٩ ٤٥ ٣٧.٥ ١٥.٦٣٦ ١٥ لمعلمةيسبب الملل من الوسيلة والمادة وا

حصلت المعلمة على دورات تدريبية في آيفية استخدام  ٧
 ١٧.٤ ٥٤.٢ ٥٢ ٢٠.٨ ٢٥.٠٢٠ ٢٤ الوسائل والتقنيات التعليمية في التعليم

آل الوسائل التعليمية التي تحتاجها المعلمة داخل  ٨
 ١٧.٣ ٢١.٩ ٢١ ٥٤.٢ ٢٤.٠٥٢ ٢٣ المعلمة تخضع لصيانة دورية

استخدام المعلمة للتقنية التعليمية في الصف يأتي سلسا  ٩
 ٢٣.٩ ٥٥.٢ ٥٣ ٣٨.٥ ٣٧ ٦.٣ ٦ .وسهال

 ١١.١ ٤٥.٨ ٤٤ ٣١.٣ ٢٢.٩٣٠ ٢٢ الوسائل التعليمية مناسبة لخصائص نمو الطالبات ١٠

تشجيع من إدارة المعلمة للمعلمات على استخدام  ١١
 ١٤.٢ ٢٨.١ ٢٧ ٥٠.٠ ٢١.٩٤٨ ٢١ .الوسائل التعليمية

١٢ 
تزيد الوسائل التعليمية من قدرة التالميذ على استيعاب 

الدرس والوصول إلى الحقائق والمفاهيم واآتساب 
 المهارات واالتجاهات المطلوبة

٢٢.٥ ٣٢.٣ ٣١ ١٠.٤ ٥٧.٣١٠ ٥٥ 

تستخدم المعلمة الكمبيوتر بشكل دائم لعرض الصور أو  ١٣
 ١٢.٥ ٢٠.٨ ٢٠ ٤٦.٩ ٣٢.٣٤٥ ٣١ .الرسوم

الشعور بقلة أهمية استخدام الوسائل وتقنيات الكمبيوتر  ١٤
 ١٦.١ ١٩.٨ ١٩ ٥٢.١ ٢٨.١٥٠ ٢٧ .من قبل المعلمة

تهيئ المعلمة المناخ المناسب الستخدام الوسائل وتقنيات  ١٥
 ١٨.٤ ٥٥.٢ ٥٣ ١٩.٨ ٢٥.٠١٩ ٢٤ .الكمبيوتر آإظالم المكان لبعض األجهزة مثال

تخدام برنامج  البوربوينت إلنتاج تدرب المعلمة على اس ١٦
 ١٠.٨ ٤٢.٧ ٤١ ٢٠.٨ ٣٦.٥٢٠ ٣٥ .برامج تعليمية هادفة

  ٣٨.٨ ٢٩.٧ ٢٧.٥ المتوسط
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ة  %) ٣٢,٣(من خالل الجدول السابق نجد أن   رون أن معلمات اللغ ة ي راد العين من أف

ا  ،راإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة يستعملن الوسائل والتقنيات التعليمية بشكل مستم  بينم

رون %)٢٠,٨( ات  ي ائل والتقني تعملن الوس ات ال يس ا  أن المعلم رون  %)٤٦,٩(فيم ي

رون أن المعلمات ال يستخدمن    ،أنهن يستخدمنها أحيانا مما يعني أن معظم أفراد العينة ي

ية     رة الدراس ي الحج ي ف زء أساس ات آج ائل والتقني ة   ،الوس ن عملي ي م زء أساس وآج

يم تخدم ،التعل ات يس ات  وأن المعلم ن الكمالي وع م ات آن ائل والتقني د  ن الوس ي ق  الت

ا  تخدمنها أحيان ل        ،يس ي نق ات ف ائل والتقني ة للوس ة قائم ل الحاج ا تظ بينم

 .والمعرفة،والمفهوم،الخبرة

د أن  ائل    %)٦٢,٥(ونج ات للوس تخدام المعلم رون أن اس ة ي راد العين ن أف م

تواهن   ب مس ف بحس ة يختل ات التعليمي ا،والتقني دن ال ي%)١٢,٥(بينم عتق

رون أن       .يرون أن هذا يحدث أحيانا%)٢٥,٠(و،ذلك ة ي راد العين ة أف ا يعني أن غالبي مم

تواهن        ب مس ف بحس ة يختل ات التعليمي ائل والتقني ات للوس تخدام المعلم ث أن ، اس حي

في حين  ،واستخدام الوسيلة والتقنية التعليمية ،وتوظيف ،المعلمة الممتازة تحسن توقيت 

رى أ ة الضعيفة ت و عبء  المعلم ة ه يلة والتقني تخدام الوس ات ،ن اس ن الكمالي وع م و ن

  .)١٩٩٨(و السلمي ) ٢٠٠٥(تؤآد عليه دراستي الكندي  وهو ما، الغير ضرورية

وتر و ن آمبي ة م ة الحديث ة للتقني ة اإلنجليزي ات اللغ تخدام معلم ادة اس ن إج ع

د أن    ا نج ل وغيره تخدمنه    %)١٠,٤(ومعام أنهن يس رون ب ة ي راد العين ن أف ا ،ام بينم

تخدمنها ،%)٤١,٧( أنهن ال يس دن ب ة ،%)٤٧,٩(و،يعتق راد العين م أف دن ، أي معظ يعتق

د  ،وهذا يدل أنه في ظل التطور التقني،بأنهن يستخدمنها أحيانا  واالنفجار المعلوماتي الب
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ة تسهل   ،أن يأتي استخدام المعلمات للتقنية الحديثة آرد فعل لهذا األمر ألن التقنية الحديث

د عمل المع ا      ،لمات وتوفر لهن الوقت والجه ا تعليمي ة برنامج تج المعلم دما تن زودا  ،فعن م

نهج   ن الم دة م ات لوح دعما بالمعلوم ور وم اه ،بالص د انتب ي ستش فه

ذات ذات،وتشوقهن،التلمي ذاتي للتلمي يم ال ا من التعل امج يصبح  نوع ذا البرن ا أن ،وه آم

ده دراسة     ،ت أخرى المعلمة تستطيع حفظ هذا البرنامج واستخدامه في أوقا ا تؤآ ذا م وه

د  د الحمي ي    ) ١٩٩١(عب امج التعليم تخدام البرن تطاع الباحث اس ث اس ه  ،حي ذي أنتج ال

 .آنوع من األنشطة التعليمية بالمدرسة

داف    ق األه كل يحق ي الصف بش ة ف ة الحديث ة التعليمي ف التقني ة توظي ن جه وم

درس لوآية لل د أن ،الس وظفن ا %) ٣١,٣(نج ات ي رون أن المعلم ق  ي كل يحق ة بش لتقني

ة  ،ال يرين ذلك%)٢١,٩(بينما ،األهداف السلوآية راد العين رون  %) ٤٦,٩(و غالبية أف ي

يوظفن التقنية الحديثة بشكل يحقق األهداف السلوآية    ، في بعض األحيان، أن المعلمات

آونهن المسئوالت  ،وهذا يعني أن على المشرفات التربويات ومديرات المدارس،للدرس

ة رآن    ،قييم المعلمةعن تقويم وت ة الحديث توعية وتثقيف المعلمات بضرورة اعتبار التقني

ى  ،ومرتكز أساسي في العملية التعليمية وهو أمر يفيد ويسهل عمل المعلمة والمتعلمة عل

 .حد سواء

ان المناسبين   %) ٢٧,١(نجد أن  ،وعن استخدام المعلمة للوسيلة في الوقت والمك

ا  ،مات يستخدمن الوسيلة في الوقت والمكان المناسبينمن أفراد العينة يرون أن المعل فيم

يرون أنهن أحيانا يستخدمنها في %)٥٧,٣( وغالبية أفراد العينة،ال يرين ذلك%)١٥,٦(

بين ان المناس و شرط  ،الوقت والمك بين ه ان المناس ي الوقت والمك يلة ف تخدام الوس واس
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يلة    فما الفائدة،ومبدأ أساسي في استخدام الوسيلة التعليمية ذة    من عرض الوس ام التلمي أم

ى     ،لمدة دقيقة أو دقيقتين ة إل يلة التعليمي لن تستطيع المعلمة أو التلميذة االستفادة من الوس

ه   ،إذاُ استخدمت  ذا األمر   ، ،ووظفت بشكل يخدم الدرس ويحقق األهداف السلوآية ل وه

ه  ،يأتي بالتدريب والممارسة والخبرة من قبل المعلمة دراستي صيام     وهذا ما أآدت علي

رة والممارسة        )١٩٩٨(و السلمي)٢٠٠٠(  ى أن عاملي الخب حيث أآدت الدراستين عل

 .يلعبا دورا أساسيا ومهما في نجاح المعلم في استخدام الوسائل التعليمية

ن     ل م بب المل ا يس وال الفصل مم دة ط ة واح يلة تعليمي ة لوس اد المعلم ة اعتم ن جه وم

ة   ادة والمعلم يلة والم د أ،الوس ات     %) ١٥,٦(ن نج دون أن المعلم ة يج راد العين ن أف م

ة     ادة العلمي رح وتوضيح الم ي لش وال الفصل الدراس ا ط يلة ذاته تخدمن الوس ا ،يس فيم

ام    %) ٣٧,٥( ا طوال الع يلة ذاته راد    ،يعتقدون أن المعلمة ال تستخدم الوس ة أف ا غالبي فيم

ة %) ٤٦,٩(العينة وهم ا   ،يرون أن المعلم ع أحيان د تق أ استخ   ،ق ا   في خط يلة ذاته دام الوس

 .وبالتالي من المادة العلمية برمتها، ومن الوسيلة، مما يسبب الملل منها،طوال العام

تخدام  ة اس ى آيفي ة عل ى دورات تدريبي ة عل ة اإلنجليزي ات اللغ ول معلم ن حص وع

يم    ي التعل ة ف ات الحديث ة والتقني ائل التعليمي د أن ،الوس ة  %) ٢٥,٠(نج راد العين ن أف م

دورات     يؤآدون على وع من ال ذا الن ا  ،حصول المعلمات على ه رون  %)٢٠,٨(فيم ال ي

ات    ائل والتقني تخدام الوس ة اس ى آيفي ة عل ى دورات تدريبي د حصلن عل ات ق أن المعلم

بتهن ،بينما غالبية أفراد العينة ،التعليمية رين أن المعلمات   %) ٥٤,٢(والالتي بلغت نس ي

دورات  اك تقصير       ،قد يحصلن أحيانا على هذا النوع من ال ى أن هن دل عل ذا مؤشر ي وه

ى         ات عل ة للمعلم وفير دورات تدريبي ي ت وي ف راف الترب ل إدارة اإلش ن قب ح م واض
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ع المعلمات حتى       م وشامل لجمي استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية بشكل دوري و دائ

وسائل  تستطيع المعلمة تطوير ذاتها واإلحاطة باألساليب التربوية الحديثة في استخدام ال

يم  ي التعل ات ف ؤدي ،والتقني ا ي ال،مم ة الح ات  ،بطبيع توى المعلم كل ،للنهوض بمس بش

ام ،خاص د من الدراسات آدراسة         ،وبعلمية التربوية بشكل ع ه العدي ا أآدت علي ذا م وه

دورات التدريبي      ) ٢٠٠٥(الكندي وفر ال دربهم     ةالتي أظهرت أن عدم ت ين التي ت للمعلم

ات       على آيفية إنتاج المواد التعل ين توظيف التقني ة المعلم د محاول يمية يشكل صعوبة عن

ة التي        ) ١٩٩٢(ودارسة سابق  ،في خدمة التعليم دورات التدريبي ة ال ى قل التي أآدت عل

 . يحصل عليها المعلمون

ة داخل المدرسة للصيانة          ا المعلم ة التي تحتاجه وعن خضوع الوسائل التعليمي

ة ت ،الدوري ة ب%)٢٤,٠(أجاب راد العين ن أف م(م ا ، )نع بن %)٢١,٩(بينم أج

أي أن ،)ال(أجبن ب %) ٥٤,٢(فيما غالبية أفراد العينة والالتي بلغت نسبتهن،)أحيانا(ب

ى عدم      ،الوسائل التعليمية ال تخضع لصيانة دورية داخل المدرسة   ذا األمر يرجع إل وه

ة   ل المدرس يانة داخ ة ص وفر فني ائل و    ،ت يانة الوس ة لص وفر مخصصات مالي دم ت وع

 .والمواد التعليميةاألجهزة 

ة عن  راد العين د سؤال أف ي الصف وعن ة ف ات التعليمي ائل والتقني استخدام الوس

ة ب  %) ٦,٣(أيأتي سلسا وسهال؟ أجاب  راد العين م (من أف ا  ،)ال(ب%)٣٨,٥(و،) نع فيم

 ). أحيانا(ب%) ٥٥,٢(والالتي بلغت نسبتهن، أغلب أفراد العينة

ة لخصائص    ائل التعليمي ة الوس ن مالئم ذات وع و التلمي د أن ،نم %) ٢٢,٩(نج

ذات   و التلمي ائص نم بة لخص ي مناس تخدمة ه ائل المس رون أن الوس ا ،ي بينم
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بة  %)٣١,٣( ر مناس ائل غي أن الوس دن ب ت  ،يعتق ي بلغ ة والالت راد العين ة أف وغالبي

ا مناسبة لخصائص نمو       %) ٤٥,٨(نسبتهن د تكون أحيان يعتقدن أن الوسائل التعليمية ق

وهذا يدل على أن هناك ضعف واضح لدى المعلمات  ،ال تكون مناسبة التلميذات وأحيانا

ة    ائل التعليمي تخدام الوس ادئ اس س ومب ي أس ة ،ف ائل التعليمي تخدام الوس بة اس فمناس

رر          ل مناسبة المق ا مث ة مثله ة ومهم ألة أساسية وحتمي لخصائص نمو التلميذات هي مس

ي  ة  ،الدراس ة والالمنهجي طة المنهجي ائر عن،واألنش و   وس ائص نم نهج لخص ر الم اص

ة     رة التعليمي ل الخب و نق ه وه ممت ل ذي ص دف ال رض واله ق الغ ذة؛آي تحق التلمي

 . واضحة وتراعي الفروق الفردية بين التلميذات،في صورة ميسرة ومبسطة،للتلميذة

ن  د أن   وع ة نج ائل التعليمي تخدام الوس ى اس ات عل ة للمعلم جيع إدارة المعلم تش

ى استخدام    من أفراد العين%) ٢١,٩( ة يعتقدن أن هناك تشجيع من اإلدارة المدرسية عل

ة   ى استخدام الوسائل       %) ٢٨,١(و، الوسائل التعليمي رون أن التشجيع من اإلدارة عل ي

م    يس دائ ا  ،التعليمية ل ة     %) ٥٠,٠(بينم راد العين ة أف اك     ، وهن غالبي يس هن ه ل رون أن ي

ية عل   ن اإلدارة المدرس جيع م ائل ا  ىتش تخدام الوس ةاس ي أن اإلدارة  ،لتعليمي ذا يعن وه

ة    ر مهتم ية غي وب ،المدرس كل المطل تخدام     ،بالش و اس ات نح ه المعلم جيع وتوجي بتش

ى استخدام       ،الوسائل التعليمية ديرة والمشرفة التشجيع عل ألن المعلمة إن وجدت من الم

 .وتجعل منها عاداتها التربوية،الوسائل التعليمية فسوف تثابر وتواظب على استخدامها 

ة     ا إذا آانت الوسائل التعليمي درة    المستخدمة  وعن م د من ق ى    تزي ذات عل التلمي

ات      ارات واالتجاه اب المه اهيم واآتس ائق والمف ى الحق درس والوصول إل تيعاب ال اس
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ة اب  ،المطلوب د أج ة ب  %)١٠,٤(فق راد العين ن أف ا(ب%)٣٢,٣(و،)ال(م ا ،)أحيان بينم

 ).نعم(ب%)٥٧,٣(والالتي بلغت نسبتهن،غالبية أفراد العينة 

رض         م لع كل دائ وتر بش ة للكمبي ة اإلنجليزي ات اللغ تخدام معلم ث اس ن حي وم

اب    وم أج ور والرس ة ب   %)٣٢,٣(الص راد العين ن أف م (م بن  %) ٢٠,٨(و،)نع أج

 ).ال(ب%)٤٦,٩(بينما غالبية أفراد العينة والالتي بلغت نسبتهن،)أحيانا(ب

ائل      تخدام الوس ة اس ة أهمي ة بقل عور المعلم ن ش وتر وع ات الكمبي اب ،وتقني أج

ي  %)٢٨,١( ة ف ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس ة اس ة أهمي ات يشعرن بقل أن المعلم ب

ة ة التعليمي ا ،العملي ة    %)١٩,٨(فيم ة اللغ اب معلم د ينت عور ق ذا الش أن ه دن ب يعتق

بتهن  ،اإلنجليزية أحيانا أن   %) ٥٢,١(بينما غالبية أفراد العينة والالتي بلغت نس دن ب يعتق

رة        ال ل الخب ة في إيصال ونق ات التعليمي معلمات يشعرن بأهمية استخدام الوسائل والتقني

وترى الباحثة بأن عدم استخدام المعلمات للوسائل والتقنيات التعليمية ال يعني ،للمتعلمين

ا    عرن بأهميته ن ال يش رورة أنه ن    ،بالض بحت م ة أص ات التعليمي ائل والتقني فالوس

ا الضرورات داخل الحجرة الدر ة    ، اسية وأهميته ى المعلم ا ال تخفى عل ولكن  ، وفاعليته

د يعيق        ،زيادة األعباء على المعلمة  ذات ق ا بالتلمي ووضع الفصول الدراسية واآتظاظه

 . استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية

ة       ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس ب الس اخ المناس ة للمن ة المعلم ن تهيئ ، وع

المعلمات  بأنمن أفراد العينة %) ٢٥,٠(فقد أجاب ،األجهزة مثال آإظالم المكان لبعض

ة   يهيئن الجو المناسب الستخ    ات التعليمي ا  ،دام الوسائل والتقني راد   %)٢٠,٨(بينم من أف

ات        ائل والتقني تخدام الوس م الس و المالئ ئن الج ات ال يهي ان المعلم دن ب ة يعتق العين
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ة ي   ،التعليمي ة والالت راد العين ة أف ا غالبي بتهن  فيم ت نس أن  %) ٥٥,٢(بلغ دن ب يعتق

ات ان  ،المعلم ي بعض األحي د ،ف ات    ق ائل والتقني تخدام الوس ب الس و المناس ئن الج يهي

 .وقد ال يفعلن ذلك ،التعليمية

رامج        اج ب ت إلنت امج البوربوين تخدام برن ى اس ة عل دريب المعلم دى ت ن م وع

ا %)٣٦,٥(تعليمية هادفة فقد أجاب  ى استخدام    من أفراد العينة بأن المعلم دربن عل ت يت

ة    رامج تعليمي اج ب ا  ،برنامج البوربوينت إلنت راد   ،)ال(أجبن ب %)٢٠,٨(بينم ة أف وغالبي

بتهن   ت نس ي بلغ ة والالت ات %) ٤٢,٧(العين أن المعلم دن ب ض  ،يعتق ي بع ف

 . يحصلن على التدريب إلنتاج البرامج التعليمية الهادفة،األحيان

م       وبحساب المتوسط الكلي الستجابات العين   ين في الجدول رق ا هو مب ) ٢(ة آم

د      و عن ة ه تجابات العين ط الس ى متوس د أن أعل ا(نج غ  ) أحيان ذي بل ا ، )٣٨,٨(وال مم

ة      ات الحديث ة والتقني يوضح أن درجة استخدام معلمات اللغة اإلنجليزية للوسائل التعليمي

ت  اللغة اإلنجليزية بالمدارس المتوسطة  يدل على أن معلماتمما ،هو متوسط ى  يح جن إل

ة  المزيد من التدريب على آيفية استخدام الوسائل  ات ال  التعليمي ة والتقني وعيتهن  ،حديث وت

ة      عبر،بضرورة استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية دورات تدريبي إخضاع المعلمات ل

ة  ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس ى اس تواهن ، عل ور مس ن وتط ة تحس ذل ، ومتابع وب

والتثقيف والتشجيع على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة  المزيد من التوعية

ة حتى تساهم في تعريف           ،في التعليم ات التعليمي ة للوسائل والتقني وفير فني آما ويجب ت

 .المعلمة بكيفية استخدام الوسيلة أو الجهاز التعليمي وصيانته
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 إجابة السؤال الثالث:
ى    ا (نص السؤال الثالث عل ة  استخدام المعلمات للوسائل    تصعوبا  م و  التعليمي

 )؟ حديثةالتقنيات ال

ث   ؤال الثال ن الس ة ع لوب      لإلجاب طات آأس ة المتوس لوب مقارن ة أس تخدمت الباحث اس

ائي د  إحص عوباتلتحدي ة  ص ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس ب  ، اس م ترتي د ت وق

ر الصعوبة  التي تواجه المعلم        ة اث ا لمعرف  ات في استخدام الوسائل   المتوسطات تنازلي

دارس       حديثةوالتقنيات  ال التعليمية ديرات الم ات وم ة نظر المشرفات التربوي  ،من وجه

 :ترتيب العبارات والمتوسطات في الجدول اآلتي تم وقد

 
 )٣( الجدول رقم 

 الحديثةوالتقنيات  التعليمية استخدام الوسائل صعوباتمتوسطات 

 ٢٣ ٢٤ ٣١ ٣٠ ٢٥ ٢٦ ١٩ ٣٢ ٢٠ ٣٣ ١٨ ٢٨ ٢١ ٢٩ ١٧ ٢٢ ٣٤ ٢٧ العبارة

 ١،١ ١،٢ ١،٥ ١،٦ ١،٨ ١،٩ ٢ ٢،٠ ٢.٠ ٢،١ ٢،١ ٢،٢ ٢،٣ ٢،٣ ٢،٤ ٢،٥ ٢،٥ ٢،٨ المتوسط

 

دول             ن الج ابق  وم عوبة ،الس ظ أن ص زة  (نالح يانة ألجه ة ص وفر فني دم ت ع

ة   آانت أآثر الصعوبات التي تواجه المعلما) المدرسةوالوسائل التعليمية داخل  ت من وجه

ر  ة؛نظ راد العين دره  أف ط ق ن   ، )  ٢,٨(  بمتوس ة م ة بحاج ألة جدي ة مس ي الحقيق ي ف وه

ة     وافر فني ن الضروري ت ه م ة أن رى الباحث ث ت ر فيها؛حي يم أن تنظ ة والتعل وزارة التربي

ا    ،لصيانة وحفظ الوسائل واألجهزة التعليمية ة تعيقه ألن األعباء التي تقع على آاهل المعلم

يانة  ن ص ة   ، ع زة التعليمي ائل واألجه الحية الوس ة ص ة  .ومتابع ن جه ذا م ة  نوم، ه جه
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ع المعلمات بالمدرسة في استخدام الوسائل           ،أخرى ة ال تستطيع أن تنسق مع جمي فالمعلم

 .بينما تستطيع الفنية ذلك بحكم أن هذا هو عملها،واألجهزة التعليمية

ي  عوبة تل ذه الص عوبة  ،ه ات (ص ائل والتقني دد الوس ة ع ل  قل ة داخ التعليمي

عدم إعداد الصف الستخدام     (و )بالمقارنة مع عدد الطالبات اآلتي يستخدمنها   درسةالم

ا  رالتقنيات التعليمية الحديثة من آمبيوت دره بمتوسط  ) وشاشات عرض وغيره )  ٢،٥(ق

ذات     ية بالتلمي رات الدراس م الحج ام معظ ى ازدح ع إل ذا يرج تخدام  ،وه ق اس ذا يعي وه

ائل ة للوس ة  المعلم ات التعليمي ارة  ، والتقني ت عب ا آان ل الطا(فيم دم تقب ائل ع ة للوس لب

حيث أن استخدام الوسائل   ،)١،١(هي أقل الصعوبات بمتوسط قدره )والتقنيات التعليمية

 .ويزيد من خبرتها ،ويرسخ المعلومة في ذهنها،والتقنيات التعليمية يشد انتباه التلميذة 

المتوسطة   سائل والتقنيات التعليمية بالمدارسالو ماستخداعزى أسباب عدم ُتوقد 

رر الدراسي     لتدريس اللغة اإلنجليزية ا طول المق ى عدم      ؛لعدة أسباب منه ؤدي إل ا ي مم

، لوآذلك عدم وجود ورش عم   ، والتقنيات التعليمية الوسائل ستخدامبااهتمام المعلمات 

ة اء الخدم ات أثن ة للمعلم ذلك ع ،أو دورات تدريبي ة دم وجود معاوآ ة اإلنجليزي مل للغ

 .بمكة المدارس المتوسطةمعظم ب

ن      ل م ة آ ع دراس ور م ذا المح ي ه ة ف ذه الدراس ائج ه ق نت وتتف

 ).١٩٩١(منصرو،)١٩٩٢(وسابق،)٢٠٠٠(صيام

 :السؤال الرابعإجابة 

نص ا ؤالي ع لس ى  الراب ة عل ي الدراس ا(:ف ى    م ات عل درة المعلم دى ق اجم  إنت

 )ةوتطوير الوسائل والتقنيات التعليمي
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ة   مت هذا السؤال ت  إلجابة علىلو ة     مقارن المتوسطات آأسلوب إحصائي لمعرف

ى  ات عل درة المعلم اجمدى ق ة إنت ات التعليمي ائل والتقني م ترتيب  دوق ،وتطوير الوس ت

 :ترتيب العبارات والمتوسطات في الجدول التالي آانو ،تنازلياالمتوسطات 

 )٤(جدول رقم 

 ت للوسائل والتقنيات التعليميةمتوسطات إنتاج وتطوير  المعلما

 ٤٤ ٣٨ ٤٢ ٣٥ ٣٦ ٤٣ ٣٩ ٤٠ ٣٧ ٤١ العبارة

 ١.٧٢ ١.٧٧ ١.٧٩ ١.٨٣ ١.٩٧ ٢ ٢ ٢.١١ ٢.١٥ ٢.٢٤ المتوسط

 

ا هو     المعلمات على دراية (ومن الجدول السابق يتضح أن عبارة  حديث  بكل م

ة     ات التعليمي ائل والتقني ال الوس ي مج ي) ف ر  ه رارا بمت أآث ارات تك دره  العب ط ق وس

ارة  ) ٢.٢٤( ا عب ي    (تليه ي ف ب اآلل ة الحاس تخدم المعلم ةالمتس ائل   درس اج الوس إلنت

ة  ات التعليمي دره  )والتقني ط ق ت ، )٢.١٥(بمتوس ا آان ارةبينم ة (عب تعين المعلم تس

ات   ة ب   بمتخصصين في مجال إنتاج الوسائل والتقني رامج التعليمي ل   )درسة الموالب هي أق

در ط ق ارات بمتوس ذه العب ة ،)١.٧٢(ه ه ة اإلنجليزي ات اللغ ى أن معلم ير إل ا يش مم

ة؛مما يساعدهن          ات التعليمي رة في مجال الوسائل والتقني ذوي الخب تنقصهن االستعانة ب

ات   ائل والتقني ذه الوس ى تحضير ه ا،عل ذلك حفظه و ،وصيانتها، وآ ا  ه ريفهن بم وتع

ديث ك أل ، ح ة ؛ وذل ات الحديث ة والتقني ائل التعليمي ال الوس ي مج دول ف غط ج ن ض

افي لتصميم        ى المعلمات ال يعطيهن الوقت الك اج الوسائل   ،الحصص الدراسية عل وإنت

 . التعليمية
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 إجابة السؤال الخامس :
ى   امس عل اؤل الخ نص التس ين    ( ي ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ه

 ) استجابات المشرفات ومديرات المدارس على أداة الدراسة؟

 : تحليل استجابات العينة آما في الجدول التالي تمإلجابة على السؤال لو

 )٥(جدول رقم 

 متوسط استجابة العينة على أداة الدراسة

 

ى      من  ات عل خالل الجدول السابق يظهر أن متوسط استجابة المشرفات التربوي

و ة ه ا م،)٩٣,٠٩(أداة الدراس وبينم ديرات ه تجابة الم وحيث إن ،)٩١,٦٠٠(توسط اس

ين          ،المتوسطات متقاربة إحصائيا  ه ال يوجد اختالف في وجهات النظر ب ذا يعني أن فه

تبانة      ، المشرفات التربويات ع محاور اإلس ى جمي دارس عل ديرات الم ارب   ،وم ذا التق وه

ر   ات النظ ي وجه ة   ف راد العين داقية أف وعية ومص ى موض دل عل رفات (ي أي المش

ئلة الدراسة   ) لمديراتوا ة   ، في اإلجابة عن أس ذا من جه رى  أن     ،ه ة أخرى ن ومن جه

ون      ر آ ات النظ ي وجه ارب ف ي التق بب ف رفات  الس ات المش ن  التربوي ديرات ه والم

ة       ،المسئوالت عن تقييم أداء المعلمات زة التعليمي ة األجه ى معرف ادرات عل وهن أيضا ق

وفر دارسالمت ه ،ة بالم ي تواج عوبات الت ة تخداماس والص ات  المعلم ائل والتقني للوس

 .التعليمية

 المتوسط العدد العينة

 ٩٣،٠٩ ١١ المشرفات

 ٩١،٦٠٠ ٨٥ المديرات
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 )٦(الجدول 
 اختبار ت لبيان مستوى الداللة والفرق بين االستجابتين 

 

لبيان مستوى الداللة والفرق بين استجابة ) ت(دام اختبار وقامت الباحثة باستخ 

بين  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ومن الجدول السابق نالحظ أنه ال نالعينيتي

ألن قيمة مستوى الداللة  ،مديرات المدارس على أداة الدراسةاستجابات المشرفات و

 ) ٠.٠٥( أآبر من مستوى المعنوية  ) ٠.٥٣٢(

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المشرفات ومديرات توجد  ال( إذن

ودرجة الحرية  ٠.٦٢٨  =ت ، االختباروهنا قيمة  ،)المدارس على أداة الدراسة

 .وهي درجة غير دالة إحصائيا٩٤=

 تنوع البيانا
 اختبار لفينز للتجانس

درجة  ت
 الحرية

مستوى 
 ف قيمة سيجما الداللة

 ٠.٥٣٢ ٩٤ ٠.٦٢٨ ٠.٥٣٢ ٠.٤٦٨ متجانسةالالبيانات 



 

 

 

 

 

 

  الفصل اخلامس

 مستخلص النتائج والتوصيات واملقرتحات 

 .الدراسةنتائج  صخلمست 

 .ات ـــيـــالتوص 

 .اتــــرتحـــاملق 
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 :تمهيد

ة   يتضمن  ة وتوصيات الباحث ذه الدراس ي ه ائج ف م النت ذا الفصل تلخيصا أله ه

 : ومقترحاتها وذلك آما يلي

 :ج الدراسةمستخلص نتائ

 :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 :النتائج المتعلقة بالمحور األول - أ

وافرا      .١ زة ت ر األجه دارس المتو  إن مسجل الكاسيت هو أآث ة    ،سطة بالم من وجه

دره ،نظر المشرفات التربويات ومديرات المدارس و بنسبة  ،)٨٨(وذلك بتكرار ق

ة   ،)٨٣(يليه األشرطة السمعية بتكرار قدره،%)٩١,٧(مئوية بلغت  وبنسبة مئوي

 .%)٨٦,٥(بلغت

فافيات  إن .٢ دارس   الش ي الم وافرا ف ة ت زة التعليمي ل األجه ي أق رار  كوذل، ه بتك

دره ب، )٢٦(ق ة ب ةوبنس ت مئوي ك   ،%)٢٧,١(لغ ة وذل الم  التعليمي ا األف تلته

 %).٤٠,٦(وبنسبة مئوية بلغت،)٣٩(بتكرار

 :النتائج المتعلقة بالمحور الثاني - ب

م            ين في الجدول رق ا هو مب ة آم ي الستجابات العين نجد أن  ) ٢(بحساب المتوسط الكل

د و عن ة ه تجابات العين ى متوسط الس ا(أعل غ ) أحيان ذي بل ا يوضح ، )٣٨,٨(وال أن مم

ي  ة ه ات الحديث ة والتقني ائل التعليمي ة للوس ة اإلنجليزي ات اللغ تخدام معلم ة اس درج

 .متوسطة
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 :النتائج المتعلقة بالمحور الثالث - ت

ائل   .١ تخدام الوس ي اس ة ف ة اإلنجليزي ات اللغ ه معلم ي تواج م الصعوبات الت إن أه

وفر والتقنيات التعليمية من وجهة نظر المشرفات ومديرات المدارس هي عدم ت  

 .المدرسةفنية صيانة لألجهزة والوسائل التعليمية داخل 

ل      التلميذات للوسائل إن عدم تقبل  .٢ ة هي أق ة الحديث ات التعليمي الصعوبات  والتقني

ا ة والتقني ائل التعليمي تخدام الوس ي اس ة ف ة اإلنجليزي ات اللغ ي تواجه معلم  تالت

 .الحديثة

 :النتائج المتعلقة بالمحور الرابع - ث

 .جال الوسائل والتقنيات التعليميةحديث في مبكل ما هو  ت على دراية المعلماإن  .١

 .إلنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية درسةالمتستخدم الحاسب اآللي في  المعلمة إن .٢

تعيال  .٣ ات     ال نتس ائل والتقني اج الوس ال إنت ي مج ين ف ة بمتخصص رامج معلم  والب

ة المتوسطة      مما يشير إلى أن معلمات الل،ةدرسالمالتعليمية ب ة في المرحل ة اإلنجليزي غ

 .تنقصهن االستعانة بذوي الخبرة في مجال الوسائل والتقنيات التعليمية

 :النتائج المتعلقة بالمحور الخامس - ج

ى        دارس عل ديرات الم ين استجابات المشرفات وم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب

 .مجمل أداة الدراسة
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 التوصيات:
 :توصي الباحثة بما يلي ضوء نتائج الدراسة في

ة   .١ زة التعليمي ائل واألجه ة بالوس ة المكرم ة مك دارس المتوسطة بمدين د الم تزوي

ام      ،التي يتطلبها تدريس اللغة اإلنجليزية ا يستحقه من اهتم وإعطاء هذا األمر م

 .بحيث يصبح من أولويات اإلدارة المدرسية ومرآز اإلشراف التربوي

ى إن     .٢ طة عل ة متوس ل مدرس جيع آ زة      تش ى األجه وي عل ة يحت ل لغ اء معم ش

ة      ة اإلنجليزي ى اللغ ق   ، والمعدات التي تمكن الطالبات من االستماع إل عن طري

ة    ، األشرطة؛ مما يخفف العبء على المعلمة تعلم اللغ ويعطي التلميذة الفرصة ل

 .وبنطق صحيح، بشكل جيد

اد  تشجيع نظام تداول الوسائل واألجهزة التعليمية بين المدارس المتوس  .٣ طة وإيج

 .اآللية لتحقيق ذلك

ويم األداء    .٤ ة تق ي بطاق ة ف ات التعليمي ائل والتقني ور الوس ر لمح اء وزن أآب إعط

ة  ة         ،الوظيفي للمعلم ة الستخدام الوسائل التعليمي افزا للمعلم ك ح حتى يصبح ذل

 .والتقنيات الحديثة

د دورات .٥ اديميي    ،عق ين واألآ ا بالمتخصص ي فيه ات تلتق دوات للمعلم ي   نون ف

ا هو حديث في     ،ال الوسائل والتقنيات التعليميةمج حتى يعرفن المعلمات بكل م

ة   ات التعليمي ائل والتقني ال الوس رح    ،مج ة ط تطيع المعلم ت تس س الوق ي نف وف

 .األسئلة واالستفسارات في هذا الصدد

 .تفعيل دور مشرفة الوسائل والتقنيات التعليمية .٦
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حتى تتولى مسؤولية  ،مية بالمدارستوفير فنية لصيانة الوسائل و األجهزة التعلي .٧

زة     ذه الوسائل واألجه ى      ،حفظ وصيانة ه زة بحاجة إل ذه الوسائل واألجه ألن ه

 .صيانة دورية ومستمرة

بحيث ترآز على ،التربوي قبل الخدمة في برامج اإلعداد  رضرورة إعادة النظ .٨

ة   تدريب الطالبات المعلمات على استخدام الوسائل   ات الحد والتعليمي ة  التقني ، يث

ى    ة حت ا العملي ة حياته ذ بداي ات من ائل والتقني تخدام الوس ى اس ود عل ث تتع بحي

 .وغريبا عليها فيما بعد،اليصبح األمر صعبا 

ة    .٩ اء الخدم دريب أثن رامج الت ام بب ال ، االهتم ي مج ا    ف ة إنتاج ائل التعليمي الوس

تخداما  ات ،واس ائل والتقني ة بالوس رف المعلم ي تع رات الت داد النش ذا إع وآ

 . التعليمية الحديثة وخاصة في تدريس اللغة اإلنجليزية

 :المقترحات

ائج  ن نت ة م ه الدراس ا أسفرت عن ي ضوء م ن توصيات اوم، ف ا م ، توصلت إليه

 :يلي الباحثة ما حتقتر

ة        (القيام بدراسة عن  .١ دريس اللغ ة في ت ات التعليمي واقع استخدام الوسائل والتقني

 )خرى من التعليم العاماإلنجليزية للمراحل التعليمية األ

ور بوينت   (القيام بدراسة عن .٢ دريس    Power Pointأثر استخدام برنامج ب في ت

 )اللغة اإلنجليزية في المراحل المختلفة من التعليم العام

ة  .٣ ام بدراس دارس  (القي ي الم ة ف ات التعليمي ائل والتقني تخدام الوس ين اس ة ب مقارن

 ).الحكومية واألهلية



 

 

 
 

 

 املراجع
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 :در والمراجع العربيةالمصا

 .القرآن الكريم .١

 .دار النهضة العربية:القاهرة، المعلم والطالب،)١٩٩٠(،منصور،رأبو النو .٢

 .دار القلم:الكويت،أساسيات استخدام الوسائل التعليمية،)١٩٨٢(،عبدا هللا،دأبو حمو .٣

 .القاهرة،عالم الكتب :اإلشراف التربوي،)١٩٩١(، ،محمد حامد، األفندي .٤

دادي .٥ ا دحمم، البغ تعلم اتكنولوجي، )١٩٩٩(، رض يم وال اهر، التعل ر :ةالق دار الفك

 .العربي

 .مؤسسة األنوار للنشر:الرياض،وسائل االتصال،)١٩٩٩(،الحبيب وآخرون .٦

لالحق .٧ د، ي ة     ،)٢٠٠٠(أحم ة العربي ي المملك يم ف ية التعل ام وسياس نظ

 .مطابع الشريف،الرياض،السعودية

يم .٨ د،حك تخد،)٢٠٠٠(أحم ات اس د معوق ام تحدي يم الع ي التعل ة ف ائل التعليمي ام الوس

ابقة      ة الدراسات الس ى    (،بالمملكة العربية السعودية من خالل مراجع دم إل بحث مق

يم و  ا التعل دوة تكنولوجي عوباتن ة  .الص كالت تعليمي ول لمش ك )حل ة المل جامع

 .الرياض:سعود

ة .٩ ة  التكنولوج).٢٠٠٠( ،دمحم، الحيل ة والمعلوماتي ا التعليمي ي،ي اب   دارن الع الكت

 .الجامعي

داود .١٠ ر،ال ادة    ،)١٩٩١(،ناص الب للم ل الط ا بتقب ة وعالقاته ائل التعليمي الوس

 .مكتبة العبيكان:الرياض،الدراسية 
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تي .١١ د،رش ان أحم ر  ،)١٩٩٠(،جيه ي العص ه ف الم ونظريات اإلع

 .اإلتحاد العربي:القاهرة،٣ط،الحديث

ابي .١٢ لمان،الرآ ة نظر ،)١٩٩٩(س ة من وجه ائل التعليمي ع الوس ة واق معلمي اللغ

 .جامعة مسقط.ميدانيةدراسة .اإلنجليزية في المرحلة المتوسطة بسلطنة عمان

ين،رمضان .١٣ وي،)٢٠٠٣(،حس ائل اإلعالم الترب اهرة  ،١ط، وس اب :الق دار الكت

 .العربي

م     الصعوبات و لالمشاآ، )١٩٩٢( ،دخال، سابق .١٤ ة التي تصادف معل في   االبتدائي

المناهج  مقس، منشورةماجستير غير  ةرسال، مةالوسائل التعليمية بمكة المكر إنتاج

 .مكة المكرمة:أم القرى ةجامع، التربية ةآلي، التدريسوطرق 

 .مرآز الكتاب للنشر:القاهرة،االتصال والتربية،)١٩٩٨(،عبد اهللا،سالم .١٥

 .مكتبة العبيكان:الرياض،التقنية في التعليم،)٢٠٠٥(، صالح محمد،السعدي .١٦

المة .١٧ افظ  دعب، س ائ ،)٢٠٠٠(الح ال لوس يم  االتص ي التعل ا ف دار :والتكنولوجي

 .نعما، الفكر

المة .١٨ د، س افظ عب مي ،)٢٠٠١( ،الح اج متص ة     وإنت ي تربي ة ف ائل التعليمي الوس

 .نعما، دار الفكر:الطفل

ان ، دار     ) ١٩٩٢( ،عبد الحافظ محمد،سالمة .١٩ يم ،عم ا التعل ى تكنولوجي ،مدخل إل

 الفكر لنشر والتوزيع
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ة        ،)١٩٩٨(،ةسمير ، السلمي .٢٠ ة اإلنجليزي دريس اللغ ة في ت ع الوسائل التعليمي واق

ة        ة المكرم ة بمك ة الثانوي ة بالمرحل ة اإلنجليزي دريس اللغ ي ت ة . ف دراس

 .لبناتا لتعليم الرئاسة العامة.ميدانية

ة  ، )١٩٩٨(، نبيل، السيف .٢١ ة والتجرب الكويت دار  ،التقنيات التعليمية بين النظري

 .القلم

 واستخدام نتاج مفاهيم أساسية إل ،)١٩٩٧(،حمد إماموإمام م نعبد الرحماالشاعر  .٢٢

 .الرياض:دار الجسر، الوسائل التعليمية

الوسائل التعليمية ومستجدات تكنولوجيا ،)٢٠٠٠(،جمال عبد العزيز،الشرهان  .٢٣

 .الرياض،الحميضي  :بعمطا:التعليم

دا  ،)١٩٩١(،عبد اهللا،الشيخ .٢٤ رس أهمية استخدام التقنيات التربوية في التعليم في م

 .٢١٤-١٧٨ص.الجزء األول،مجلة آلية التربية العدد الثالث.دولة الكويت

ماعيل ،صبري .٢٥ اهر إس ة  ،)٢٠٠٢( ،م ة لمصطلحات التربي وعة العربي الموس

 .الرياض مكتبة الرشد:،وتكنولوجيا التعليم

ديق .٢٦ عد ،ص ر س دخل،)١٩٩٥(،زهي ي  دعب، الم ائل والتقن ي  ، الوس يلة ف الوس

 .بعالم الكت:القاهرة،التعليم

وي    ،)٢٠٠١(،بعبد الوها،الصغير .٢٧ م في الموقف الترب اهرة ،٢ط، المعل ة  :الق مطبع

 .السعادة

 .دار النهضة العربية:القاهرة،حياة المسلم ،)١٩٨١(،حمدي محمد،صفوان .٢٨
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يام .٢٩ د، ص ات       ءآرا، )١٤٢٠(محم يم ومعوق ات التعل تخدام تقني ول اس ين ح المعلم

ة دمشق  دراسة ميدانية في بعض المدارس االبت(استخدامها  ى    ،)دائية بمدين دم إل بحث مق

يم و ا التعل دوة تكنولوجي عوباتن ة الص كالت تعليمي ول لمش ك )حل ة المل جامع

 .الرياض:سعود

وبجي   .٣٠ ين،الط ائل  ،)١٩٩٠(،حس الوس تعلم  االتص ي ال ا ف دار ،والتكنولوجي

 .الكويت، ٣ط،القلم

ق الحاسب في        أثر ،)١٩٩١(شادي،عبد الحميد .٣١ تعلم عن طري استخدام أسلوب ال

 .جامعة القاهرة.رسالة ماجستير غير منشورة .التعليم

 .دار النعناعي:القاهرة،التعليم اتكنولوجيالمدخل إلى ،)١٩٩٨(علي ،عبد المنعم .٣٢

نع .٣٣ د الم ي،معب ة ،)٢٠٠٠(،عل ائل التعليمي يم والوس ا التعل اهرة .تكنولوجي دار :الق

 النعناعي

رون  .٣٤ ان وآخ دات ذوق ثال،)١٩٩٩ (،عبي ه وأدوا بح ي مفهوم اليبهالعلم ه وأس ، ت

 .األردن.عمان.دار الفكر للطباعة والنشر،٦ط،

ة ،)١٩٩٤(،العريان وآخرون .٣٥ اهرة ، مذآرات في وسائل االتصال التعليمي دار :الق

 .الكتب المصرية

ان     .٣٦ ارة إحس د اهللا وآنس ار عب ائل ،)٢٠٠٢( ،عط الوس ة االتص ة ، التعليمي مك

 .المكرمة

ي .٣٧ ز ،العقيل د العزي يم و ،)١٩٩٧(،عب ات التعل التقني اض،االتص ة :٢ط،الري مكتب

 .الملك فهد للنشر



103 
 

ري .٣٨ د،العم ة محم يل  ،) ١٩٩٦(،نادي ى تحص ي عل ب اآلل تخدام الحاس ر اس أث

طالبات المستوى في مقرر اللغة اإلنجليزية األول بكلية إعداد المعلمات في المدينة 

 .ةالمدينة المنور،دراسة ماجستير غير منشورة جامعة طيبة ،المنورة

 . األردن ،عمان،دار الفكر،الوسائل التعليمية والطالب،)٢٠٠٥(،محمد،العوني .٣٩

ة في        ،)١٩٩٨(،عبد العزيز،عيسى .٤٠ دارس الثانوي ي في الم استخدام الحاسب اآلل

 .جامعة الدوحة،آلية التربية،منشورة غير،رسالة ماجستير.دولة قطر 

 .دار الندوة الجديدة:بيروت ،إحياء علوم الدين،)١٩٧٩(،دأبو حام،الغزالي .٤١

د ،ويغزا .٤٢ ة     االتصال استخدام وسائل   ،)١٩٩٣(محم دارس المرحل ة بالم التعليمي

ة         رات الديموغرافي بعض المتغي ك ب ة ذل ت وعالق ة الكوي طة بدول ة .المتوس مجل

ة ات تربوي امن،دراس د الث ون ،المجل ادي والخمس زء الح الم ،الج ع

 ٧٣-٤٣ص.القاهرة:الكتب

تح اهللا .٤٣ الم،ف د الس دور عب ات ال،)٢٠٠٤(،من ائل وتقني يموس ة ، تعل مكتب

 .الرياض،الرشد

 .مطبعة الديار:بيروت،١ط، اإلعالم التربوي،)١٩٩٩(، عبد الحميد،قاووق .٤٤

وب .٤٥ ير،الكل ة ،)١٩٩٦(،بش ائل التعليمي دادهاالوس تخدامها إع روت ،وطرق اس بي

 .دار إحياء العلوم:

لم مصطفى، ديالكن .٤٦ ن مس ات  ،)٢٠٠٥(ب تخدام تقني ع اس وتر الحديثواق  ةالكمبي

ان   والصعوبات ال ام بسلطنة ُعم ى    ،تي تواجهها بمدارس التعليم الع ة إل دراسة مقدم

 .آلية التربية بنزوى بسلطنة عمان
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رون    .٤٧ ميع وآخ د الس طفى عب د مص اهيم  ،)٢٠٠٤(،محم يم مف ا التعل تكنولوجي

 .عمان،دار الفكر:،وتطبيقات

د .٤٨ طفى،محم ميع مص د الس يم ،)١٩٩٩(،عب ا التعل ة :تكنولوجي ات عربي دراس

 .لكتاب للنشرالقاهرة مرآز ا،

ة   .٤٩ ات التربوي ز التقني ة   ، )٢٠٠٢( ،مرآ ات التربوي ز التقني ل مرآ اض ،دلي الري

 .اإلدارة العامة لتقنيات التعليم:

اني،منصر .٥٠ ة   ،)١٩٩١(،ه دريس اللغ ي ت ة ف ائل التعليمي تخدام الوس ات اس معوق

ة  ة اليمني ة العربي ة بالجمهوري الة .اإلنجليزي تير غيرس ورة رماجس ة .منش جامع

 .صنعاء

يسا .٥١ دى،لهم ة     ،)١٩٩٠(،ه ة بدول دارس الثانوي ي الم ي ف ب اآلل ة الحاس تجرب

 .الكويت.جامعة الكويت .دراسة ميدانية.الكويت

 .عالم الكتب:القاهرة،االتصال التربوي،)١٩٩٥(،حمدان،وحيد .٥٢

يم الصغار     ،)١٩٩٢(، مراد، الوردان .٥٣ ات في تعل اهرة ،الوسائل والتقني وزارة :الق

 .التربية والتعليم

 

 

 

 



105 
 

 :جع األجنبيةالمرا

١. Adams, D and Hamm, M. (٢٠٠٠) Literacy, Learning and 

Media, Techno Quarterly for Education Technology. 

٢. Bitter, Tom, ١٩٩٢, Technology in Education. Education 

Leadership cop.vol٤ 

٣. Boyle,Frank T,١٩٩٧,The Effect Of Using Computer Program 

In Teaching English Grammar For Repton Secondary School 

Students ,Journal Of Industrial Teacher Education ,CD 

٤. Copland, W.P. (١٩٨٨) Communication and Schools, Journal 

of Experimental Education.Vol١٤٢.no١, fall. 

٥. Das B.C. (٢٠٠٣).Educational Technology-NewDelhy: Klayani 

Publisher.  

٦. Dyrli,O.&Kinnaman,D.(١٩٩٦).Energizing the classroom 

through telecommunications, Technology and Learning,no.١٦ 

٧. Gagne, R.M (١٩٨٥) Learning Theory Educational Media and 

Individualized Instruction. London: Edinburgh Press. 

٨. Grabe M and Grabe C, ٢٠٠١.Integrating Technology for 

Meaningful Learning. Houghton Mifiln, New York. 

٩. Hawisher, Gail E, ١٩٩٩, The Effect Of Using A Computer 

Assisted Program In Teaching Modern Languages. The 

Dirasat Journal, Vol.Nom.٣. 

١٠. Heinich,R.Molenda,M of Russel,G(١٩٩٣)Audio Visual 

Instructional Technology; Media &Methods NewYork;Mc 

Graw Hill Pup 



106 
 

١١. Howe, A. and Romioszowski, A.J (١٩٨٧) International Year 

Book of Educational and Instructional Technology. N.Y.Nechols 

Publishing. 

١٢. Roblyer M.D, Edwadrs J and Havriluk(١٩٩٧).Integrating 

Educational Technology In to Teaching .Ohio:Prentice Hall. 

١٣. Sales,Nick,١٩٩٥,Educatinal Programs in Learning .Nease and 

CEE 

١٤. Simmon, Rick (١٩٩١) Theories in Practice, Canada :Mitchell 

press. 

١٥. Soul ,H, ١٩٩٠.Interactive Communication. Venture Company 

Inc. 

١٦. Vernon, Natasha. (٢٠٠٧).Teaching Through Games. New 

york:Macmiffan.co 

١٧. Webster, A.M (١٩٩٩) Webster's Seventh New Collective 

Dictionary .New York: Macmiffan. 

١٨. Wood, Rojer. (١٩٩٩).The Technical Teaching. Manchester 

Publishing co. 

 



107 
 

 
 المواقع  اإللكترونية:

 

 مأخوذة من الموقع اإللكتروني ) ١٩٨٦(Maurer  دراسة مارور .١
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 ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم
 أحيانًا ال نعم

 يميةاستخدام المعلمة للوسائل والتقنيات التعل: المحور األول

    .تستعمل المعلمة الوسائل والتقنيات التعليمية بشكل مستمر في الصف ١

    .يختلف استخدام المعلمات للوسائل والتقنيات التعليمية بحسب مستواهن ٢

    .تجيد المعلمة استخدام التقنيات التعليمية الحديثة من آمبيوتر ومعامل وغيرها ٣

ليمية الحديثة في الصف بشكل يحقق األهداف توظف المعلمة التقنية التع ٤
    السلوآية للدرس

    .تستخدم المعلمة الوسيلة في الوقت والمكان المناسبين ٥

 الوسيلةتعليمية واحدة طوال الفصل مما يسبب الملل من  ةلوسيلاعتماد المعلمة  ٦
    والمادة والمعلمة

تخدام الوسائل والتقنيات حصلت المعلمة على دورات تدريبية في آيفية اس ٧
    التعليمية في التعليم

آل الوسائل التعليمية التي تحتاجها  المعلمة داخل المدرسة تخضع لصيانة  ٨
    دورية

    .استخدام المعلمة للتقنية التعليمية في الصف يأتي سلسا وسهال ٩

    الوسائل التعليمية مناسبة لخصائص نمو الطالبات ١٠

    .ن إدارة المدرسة للمعلمات على استخدام الوسائل التعليميةتشجيع م ١١

تزيد الوسائل التعليمية من قدرة التالميذ على استيعاب الدرس والوصول إلى  ١٢
    الحقائق والمفاهيم واآتساب المهارات واالتجاهات المطلوبة

     .تستخدم المعلمة الكمبيوتر بشكل دائم لعرض الصور أو الرسوم ١٤

    .ة استخدام الوسائل وتقنيات الكمبيوتر من قبل المعلمةيالشعور بقلة اهم ١٥

آإظالم  تهئ المعلمة المناخ المناسب الستخدام الوسائل وتقنيات الكمبيوتر ١٦
    .المكان لبعض األجهزة مثال

    .تدرب المعلمة على استخدام برنامج  البور بوينت ألنتاج برامج تعلمية هادفة ١٧
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 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم
الوسائل  وانتاج الصعوبات التي تواجه المعلمات في استخدام: المحور الثاني  أحيانًا ال نعم

 والتقنيات التعليمية

التعليمية بالمادة داخل  والبرامج ال تتوفر المواد الخاصة بإنتاج الوسيلة ١٨
    .المدرسة

    .عدم صيانة الوسائل والتقنيات التعليمية الموجودة داخل المدرسة  ١٩

عدم مناسبة الوسائل والتقنيات  التعليمية الموجودة داخل المدرسة الستخدامها  ٢٠
    .في المناهج الحالية

عدم توفر الدورات التأهيلية والتدريبية التي تعرف المعلمة على أهم الوسائل  ٢١
    .ليمية  الحديثة وآيفية استخدامها والتقنيات التع

    .عدم توافر الدورات التدريبية للمعلمات على إنتاج وتطوير الوسائل التعليمية ٢٢

عدم إعداد الصف الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة من آمبيوتر وشاشات  ٢٣
    .عرض وغيرها

    .في الدرس حديثةعدم تقبل الطالبة للوسائل والتقنيات التعليمية ال ٢٤

عدم وجود التشجيع من إدارة المدرسة والمشرفات التربويات الستخدام الوسائل  ٢٥
    .والتقنيات التعليمية

    .ة يعدم قدرة المعلمات على استخدام الوسائل والتقنيات التعليم ٢٦

    .الحديثةوقت الحصة ال يمكن من استخدام الوسيلة والتقنية التعليمية  ٢٧

    .عدم توفر فنية صيانة لألجهزة والوسائل التعليمية داخل المدرسة ٢٨

     .عدم تنظيم حفظ الوسائل والتقنيات التعليمية في المدرسة بطريقة مناسبة ٢٩

    .عدم توفر جدول زمني الستعمال الوسائل والتقنيات التعليمية ٣٠

    .مية الموجودة داخل المدرسةعدم معرفة المعلمة بالوسائل والتقنيات التعلي ٣١

     .الدروس ال تشجع على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية ٣٢

آثرة األعباء التي تقوم بها المعلمة عند التدريس تمنعها من استخدام الوسائل  ٣٣
     .والتقنيات التعليمية

نهج في اغلب وسائل والتقنيات التعليمية مرتبطة بموضوعات المالعدم وجود  ٣٤
    األحيان

قلة عدد الوسائل والتقنيات التعليمية داخل المدرسة بالمقارنة مع عدد الطالبات  ٣٥
    .الالتي يستخدمنها
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 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم
 أحيانًا ال نعم

 إنتاج وتطوير الوسائل والتقنيات التعليمية : المحور الثالث

توفر المدرسة األدوات الوسائل والتقنيات التعليمية  التي تساعد المعلمة على  ٣٦
    . إنتاج الوسيلة التعليمية الناسبة للدرس

    .تستخدم المعلمة الحاسب اآللي في المدرسة إلنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية ٣٧

    .هادفةتستخدم المعلمة الحاسب اآللي في إنتاج برامج تعليمية  ٣٨

تزور المعلمة مرآز مصادر التعلم في المدرسة لالستفادة منه في إنتاج وتطوير  ٣٩
    .الوسائل والتقنيات التعليمية 

    .تشترك المعلمة في دورات تعرفها بكيفية إنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية  ٤٠

    .ومبتكرةالوسائل والتقنيات التعليمية التي تنتجها المعلمة جيدة  ٤١

    .المعلمات على دراية بالحديث في مجال الوسائل والتقنيات التعليمية  ٤٢

المعلمة مدربة على إنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية  من خامات محلية  ٤٣
    .واقتصادية

الوسائل والتقنيات التعليمية التي تستخدمها المعلمة من إنتاج المحالت التجارية  ٤٤
    .ة للدعاية واإلعالنالمخصص

تستعين المعلمة  بمتخصصين في مجال إنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية  ٤٥
    .والبرامج التعليمية بالمدرسة



 

 

 )٣(ملحق رقم 

صورتها النهائيةباالستبانة 
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     : الفاضلة المديرة/أختي المشرفة 

 . مشكورة  أرجو االهتمام بالمشارآة في إبداء الرأي

 :لمحور األولا

   -: متوفر في المدرسة يتعليمي جهازبجانب آل    ) √ ( ضعي   )أ:وال أ

 مسجل آاسيت )       ( آلة تصوير )       (         حالشرائ عارض )       (

 حاسوب )       ( فيديو )       (         نتليفزيو جهاز )       (

 : المتوفرة في المدرسة بجانب آل المواد التعليمية) √ ( ضعي ) ب

    أشرطة سمعية )       ( خرائط )       (         أفالم تعليمية )       (

      نماذج مجسمة )       (  رسوم توضيحية )       ( شرائح )       (

      عينات حقيقية )       ( شفافيات )       ( صور فوتوغرافية )       (

 ؟ المتوفرة في المدرسة  والمواد التعليمية األخرى ألجهزةما هي ا) ج

.........................................،..............................،..................، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

  
 أحيانًا  ال دائما

 استخدام المعلمة للوسائل والتقنيات التعليمية: لثانيالمحور ا

    .ئل والتقنيات التعليمية بشكل مستمر في الصفتستعمل المعلمة الوسا ١

    .يختلف استخدام المعلمات للوسائل والتقنيات التعليمية بحسب مستواهن ٢

    .تجيد المعلمة استخدام التقنيات التعليمية الحديثة من آمبيوتر ومعامل وغيرها ٣

٤ 
األهداف  توظف المعلمة التقنية التعليمية الحديثة في الصف بشكل يحقق

 السلوآية للدرس
   

    .تستخدم المعلمة الوسيلة في الوقت والمكان المناسبين ٥

٦ 
تعليمية واحدة طوال الفصل مما يسبب الملل من  ةلوسيلاعتماد المعلمة 

 والمادة والمعلمة الوسيلة
   

٧ 
حصلت المعلمة على دورات تدريبية في آيفية استخدام الوسائل والتقنيات 

 ية في التعليمالتعليم
   

٨ 
داخل المدرسة تخضع لصيانة  تحتاجها المعلمةآل الوسائل التعليمية التي 

 دورية
   

    .استخدام المعلمة للتقنية التعليمية في الصف يأتي سلسا وسهال ٩

    الوسائل التعليمية مناسبة لخصائص نمو الطالبات ١٠

    .خدام الوسائل التعليميةتشجيع من إدارة المدرسة للمعلمات على است ١١

١٢ 
تزيد الوسائل التعليمية من قدرة التالميذ على استيعاب الدرس والوصول إلى 

 الحقائق والمفاهيم واآتساب المهارات واالتجاهات المطلوبة
   

     .تستخدم المعلمة الكمبيوتر بشكل دائم لعرض الصور أو الرسوم ١٣

    .وسائل وتقنيات الكمبيوتر من قبل المعلمةاستخدام ال أهميةالشعور بقلة  ١٤

١٥ 
آإظالم  المعلمة المناخ المناسب الستخدام الوسائل وتقنيات الكمبيوتر ئتهي

 .المكان لبعض األجهزة مثال
   

١٦ 
 ةتدرب المعلمة على استخدام برنامج  البور بوينت إلنتاج برامج تعليمي

 .هادفة
   

 درجة االستخدام ارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم
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 :التالية  أمام آل سؤال من األسئلة) أحيانا(أو ) ال ( ، أو) نعم ( في المكان المناسب تحت ) √(ضعي: ثانيا

 درجة الصعوبة ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم

الوسائل  وإنتاج استخدام الصعوبات التي تواجه المعلمات في :الثالثالمحور 

 والتقنيات التعليمية
 ضعيفة متوسطة عالية

١٧ 
التعليمية بالمادة داخل  والبرامج ال تتوفر المواد الخاصة بإنتاج الوسيلة

 .المدرسة
   

    .عدم صيانة الوسائل والتقنيات التعليمية الموجودة داخل المدرسة  ١٨

١٩ 
ليمية الموجودة داخل المدرسة الستخدامها عدم مناسبة الوسائل والتقنيات  التع

 .في المناهج الحالية
   

٢٠ 
عدم توفر الدورات التأهيلية والتدريبية التي تعرف المعلمة على أهم الوسائل 

 .والتقنيات التعليمية  الحديثة وآيفية استخدامها 
   

    .لتعليميةعدم توافر الدورات التدريبية للمعلمات على إنتاج وتطوير الوسائل ا ٢١

٢٢ 
عدم إعداد الصف الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة من آمبيوتر وشاشات 

 .عرض وغيرها
   

    .في الدرس عدم تقبل الطالبة للوسائل والتقنيات التعليمية الحديثة ٢٣

٢٤ 
عدم وجود التشجيع من إدارة المدرسة والمشرفات التربويات الستخدام 

 .التعليميةالوسائل والتقنيات 
   

    .ة يعدم قدرة المعلمات على استخدام الوسائل والتقنيات التعليم ٢٥

    .الحديثةوقت الحصة ال يمكن من استخدام الوسيلة والتقنية التعليمية  ٢٦

    .عدم توفر فنية صيانة لألجهزة والوسائل التعليمية داخل المدرسة ٢٧

     .التعليمية في المدرسة بطريقة مناسبة عدم تنظيم حفظ الوسائل والتقنيات ٢٨

    .عدم توفر جدول زمني الستعمال الوسائل والتقنيات التعليمية ٢٩

    .عدم معرفة المعلمة بالوسائل والتقنيات التعليمية الموجودة داخل المدرسة ٣٠

     .الدروس ال تشجع على استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية ٣١
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٣٢ 
ألعباء التي تقوم بها المعلمة عند التدريس تمنعها من استخدام الوسائل آثرة ا

  .والتقنيات التعليمية
   

٣٣ 
وسائل والتقنيات التعليمية مرتبطة بموضوعات المنهج في اغلب العدم وجود 

 األحيان
   

٣٤ 
قلة عدد الوسائل والتقنيات التعليمية داخل المدرسة بالمقارنة مع عدد 

 .التي يستخدمنهاالطالبات ال
   

 ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب الرقم
 اإلستجابة

 متوفرة
غير 

 متوفرة
 أحيانًا

 إنتاج وتطوير الوسائل والتقنيات التعليمية : رابعالمحور ال

٣٥ 
توفر المدرسة األدوات الوسائل والتقنيات التعليمية  التي تساعد المعلمة على 

 . ناسبة للدرسمالوسيلة التعليمية ال إنتاج
   

    .تستخدم المعلمة الحاسب اآللي في المدرسة إلنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية ٣٦

    .تستخدم المعلمة الحاسب اآللي في إنتاج برامج تعليمية هادفة ٣٧

٣٨ 
تزور المعلمة مرآز مصادر التعلم في المدرسة لالستفادة منه في إنتاج 

 .التعليميةتطوير الوسائل والتقنيات و
   

    .تشترك المعلمة في دورات تعرفها بكيفية إنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية  ٣٩

    .الوسائل والتقنيات التعليمية التي تنتجها المعلمة جيدة ومبتكرة ٤٠

    .المعلمات على دراية بالحديث في مجال الوسائل والتقنيات التعليمية  ٤١

٤٢ 
المعلمة مدربة على إنتاج الوسائل والتقنيات التعليمية  من خامات محلية 

 .واقتصادية
   

٤٣ 
الوسائل والتقنيات التعليمية التي تستخدمها المعلمة من إنتاج المحالت التجارية 

 .المخصصة للدعاية واإلعالن
   

٤٤ 
ات التعليمية تستعين المعلمة  بمتخصصين في مجال إنتاج الوسائل والتقني

 .والبرامج التعليمية بالمدرسة
  

 

 



 

 

 

 ) ٣(ملحق رقم 

ةتسهيل مهمة ملديرات املدارس املتوسطخطاب 



 

 

 

    



 

 

 

 ) ٤(ملحق رقم 

تسهيل مهمة ملديرة اإلشراف الرتبويخطاب 



 

   



 

 

 ) ٥(ملحق رقم 

 خطاب إفادة بعدم إجراء الدراسة من قبل



 

  



 

 ) ٦(ملحق رقم 

 احملكمني أمساء السادة



 

 
 

  
 

 الجامعة  الدرجة العلمية  إسم المحكم

 جامعة أم القرى د بقسم المناهج وطرق التدريس .أ محمد المزروعيحفيظ  .١

 جامعة أم القرى أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس هاله طه عبداهللا بخش .٢

 جامعة أم القرى مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس أستاذ عقيل عبداهللا البرديسي إآرام .٣

 جامعة أم القرى أستاذ مشارك بقسم المناهج وطرق التدريس يم محمد عالمإبراه .٤

 جامعة أم القرى اإلسالميةمساعد بقسم التربية  أستاذ خليل عبدالرحمن الحدري .٥

 جامعة أم القرى اإلسالميةمساعد بقسم التربية  أستاذ سمية محمد علي موسى حجازي .٦

 جامعة أم القرى أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس صباح محمد صالح الخريجي .٧

 جامعة أم القرى بقسم المناهج وطرق التدريسمساعد أستاذ  عبد العزيز قوقندي .٨

 جامعة أم القرى أستاذ مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس منى حميد رميزان السبيعي .٩

 مكة المكرمة مشرفة تربوية   ائشة األدماويع .١٠

 جامعة أم القرى أستاذ مساعد بقسم علم النفس وفاء محمد عبداهللا بنجر .١١

 جامعة أم القرى معيد بقسم علم النفس سعيد بوقس ألطاف .١٢
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Abstract 

The present study aims at clarifying the state of Teaching Aids 
and Technology in teaching English for Intermediate schools in 
Makkah, from the point of view of  school principals and educational 
advisers. It also attempts to shed some light on the difficulties faced in 
using Teaching aids and Teaching  Technology. 

To answer the study questions ,a questionnaire was administered to a 
random of sample of ١١ educational advisers and ٨٥school principals. 
The findings of the study were as follows: 

١. The cassette recorder and audio tapes are the most 
available educational equipments at school, while 
transparent and instructional films are the least available 
ones, from the point of view of educational advisers and 
school principals.   

٢. The degree of using teaching aids and modern technology 
in teaching English at intermediate schools is medium. 

٣. The main difficulties faced by teachers in the use of the 
English language Teaching aids and educational 
technology from the viewpoint of the educational advisers 
and school principals is the lack of professional 
maintenance of equipment and teaching aids within the 
school while students not to accept the aids and technology 
is the least of these difficulties . 

٤. English language teachers familiar in the production and 
development of teaching aids and technology . 

٥. It was no statistically significant differences between the 
responses of supervisors and school principals to the  study 
tool . 

 And,  in light of these findings the researcher recommends :  
• Providing all kinds of teaching aids and technology in schools, to 

allow teachers to use them . 
• Holding training sessions for teachers in the use of teaching aids 

and teaching technology . 
• The supervisors and managers should pursue the teachers and 

encourage them to use the teaching aids and technology of 
educational hardware and labs. 
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