
 ))الفصـــل األول((
 

 مقدمــة الدراســة
 
 :المـقدمـــة) ١-١(

     يمر العالم اليوم بعدة تغيرات كثيرة ومتعددة استهدفت حياة األفراد والجماعات وأثـرت             

على عملية التعليم في أهدافه ووسائله ومناهجه بحيث أصبح من الضروري علينـا وعلـى               

لعصر باألساليب والوسائط الحديثة حتى يمكنهم      رجال التربية بشكل خاص مواجهة تحديات ا      

ومـن الضروري جداً االهتمـام بتطبيـق األسـاليب         . التغلب على ما يواجههم من مشكالت     

الحديثة واستخدام الوسائل والمواد واألجهزة التعليمية في المواقف التعليمية لزيادة كفـاءة            

 .عملية التعلم

وسائل التعليمية يوماً بعد يوم بشكل أكبـر وأوضـح               وتزداد حاجة المعلمين الستخدام ال    

ألنها تؤدي إلى أحداث التعلم وجودة التدريس وتوفير الوقت والمال والجهد وتجعل التعلـيم              

عملية مستمرة مع زيادة فرص التعليم غير النظامي كما تفيد في تعليم المعـوقين وتنميـة                

 .الموهوبين

لوسائل وحسن اختيارها واسـتخدامها تـؤدي إلـى              وقد أثبتت الدراسات أن استعمال ا     

تشوق التلميذ وتثير الحمم وتوسع مجال خبرات المتعلم وتساعد على فهم المادة الدراسـية              

وتعدل السلوك وتقوي القيم االجتماعية وتراعي الفروق الفردية بين األفراد فـي الوسـائل              

لتيسير العملية التدريسـية ولهـا      التعليمية سوى طريقة أو أدوات ومعينات يستعملها المعلم         

 .أنواع متعددة وأشكال مختلفة

     وتشير الدراسات التي أجريت في مجال االستفادة من وسائط االتصال التعليمية إلـى أن          

تلك الوسائط يمكن أن تسهم إسهاماً فعاالً في رفع مستوى التعليم وزيـادة كفـاءة العمليـة                 

 من المشكالت المعاصرة التي يشهدها العالم كاالنفجـار         التعليمية كما تسهم في معالجة كثير     

 .السكاني واالنفجار المعرفي



     ونظراً ألهمية الوسائل التعليمية كان البد من الوقوف على دراسة معوقـات اسـتخدام              

المعوقـات التـي   الوسائل ومحاولة التعرف على بعض الحلول المقترحة للتغلب على تلـك

استخدام الوسائل االستخدام الفعال ولهذا فقد جـاءت هـذه الدراسـة            تؤثر وتعيق في مجال     

متناولة لهذا الموضوع الهام فجاءت لمعالجة معوقات استخدام الوسائل التعليمية وتناولـت            

فصول البحث التعريف بالوسائل التعليمية وأهميتها، كما عرضت بعض معوقـات اسـتخدام             

كما تناول البحث بعض الحلول لتلك المعوقـات        الوسائل وبعض الدراسات التي قامت عليها       

 .وأهم الدراسات التي خرجت بحلول لمعوقات استخدام الوسائل التعليمية

     وفي فصول أخرى قمنا بعمل استبيان لمعرفة مدى رضا األساتذة بمدارس التعليم العام             

 التعليمية في   عن الحلول التي قد تساعد في تفادي المعوقات التي تقف دون توظيف الوسائل            

 .عملية التعليم والتعلم

     وفي نهاية فصول البحث تم تحليل االستبيان ومحاولة الخروج بـبعض النتـائج التـي               

توصلنا إليها من البحث وأرفقت تلك النتائج ببعض التوصيات المتواضعة كحلول لمعوقـات             

 .استخدام الوسائل التعليمية

 :أهداف الدراسة) ٢-١(

خدام الوسائط التعليمية في العملية التعليمية العديد من المعوقات لـذلك فقـد                  يواجه است 

هدفت هذه الدراسة وهذا الجهد إلى تحديد معوقات استخدام الوسائط التعليمية فـي العمليـة        

التدريسية وحصرها ومحاولة إيجاد حلول لها لتالفيها أثناء العملية التعليمية حتـى يحـدث              

 :وجه التحديد فإن الدراسة تهدف إلى التعرف علىالتعلم المطلوب وعلى 

 . معوقات استخدام الوسائط التعليمية-١

 . أهم الحلول المقترحة لتجنب معوقات استخدام الوسائط-٢

 رضا المعلمين بمدارس التعليم العام عن الحلول التي قد تساعد في تفادي المعوقات التي         -٣

 .لية التعليم والتعلمتقف دون توظيف الوسائط التعليمية في عم

 :أسئلة الدراسة) ٣-١(



     لقد حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤالت التالية التي تدور حـول حلـول معوقـات               

 :استخدام الوسائل فكانت كالتالي

 هل ترى أنه يمكن تدريب المدرسين أثناء فترة اإلعداد بكليات التربيـة علـى تصـميم                 -١

 وإنتاج الوسائط التعليمية ؟

 هل تعتقد أنه باإلمكان تدريب المدرسين قبل وأثناء الخدمـة علـى تشـغيل األجهـزة                 -٢

 والمعدات وصيانتها ؟ 

 هل ترى أنه يمكن إيجاد صناعة متخصصة على المسـتوى القـومي لتـوفير األدوات                -٣

 واألجهزة والوسائط التعليمية التي يمكن إنتاجها محلياً؟

يل الالزم لشراء األجهزة والوسائط المتعـذر صـناعتها          هل تعتقد بأنه يجب توفير التمو      -٤

 محلياً؟

 هل تجب زيادة عدد الكوادر المتخصصة من المعلمين والفنيين للتدريس فـي الوسـائط               -٥

 التعليمية؟

 هل تقترح فتح باب للدراسات العليا بكليات التربية للحصول على دبلوم فـي الوسـائط                -٦

 التعليمية؟

ئات العلمية على تصميم أجهزة علمية بديلـة لألجهـزة المكلفـة             هل تحبذ تشجيع الهي    -٧

 كالحقائب التعليمية؟

  هل تؤيد تدعيم أقسام الوسائط التعليمية بالمديريات باإلمكانيات المادية والبشرية؟-٨

  هل يجب استخدام أسلوب مكتبات الوسائط المتنقلة لتقديم الخدمات الفعالة للمدارس؟-٩

د من تشكيل هيئة قومية لمتخصصين في الوسـائط التعليميـة لرسـم     هل ترى أنه الب    -١٠

 سياسة تطوير إنتاج واستخدام الوسائط التعليمية؟

 هل ترى أنه يجب تدعيم مراكز البحوث التربويـة باإلمكانيـات الماديـة والبشـرية                -١١

 خرى؟المتخصصة في الوسائط التعليمية لضمان التكامل بينها وبين المؤسسات التعليمية األ

 هل ترى أن من الضروري التنسيق بين مراكز البحـوث وكليـات التربيـة للبحـث                 -١٢

 والتخطيط إلنتاج الوسائط التعليمية؟



 هل توافق على تحليل المناهج والمقررات بواسطة لجنة مشتركة من واضعي المناهج             -١٣

 وأخصائي الوسائط التعليمية لتحديد الوسائط الالزمة لكل منهج أو مقرر؟

 هل ترى أن تصنف الوسائط الناجمة عن تحليل المناهج إلى قسم يمكن إنتاجه محليـاً                -١٤

 وأخر يستورد من الخارج؟

 هل تحبذ وضع خطة من البداية لتوفير وتزويد المدارس بالوسـائط التعليميـة بمـا                -١٥ 

 يناسب الحجم الطالبي لمادة التخصص؟

 الزمة لمادة التخصص؟ هل ترى أنه البد من توفير جميع الوسائط ال-١٦

 هل ترى أنه من الضروري توفير دليل خاص بالوسائط التعليميـة يشـرح اسـتخدام                -١٧

 الوسائط ويرشد لطريقة صنعها؟

 هل ترى ضرورة التأكيد على أهمية الوسـائط التعليميـة علـى جميـع المسـتويات                 -١٨

 ؟)المدرس والمدرسة واإلدارة والوزارة ( 

 الجداول واألعباء للمدرس بطريقة عادلة بحيث تمكنـه مـن            هل تقترح إعادة توزيع    -١٩

 إعداد الوسائط التعليمية ؟

 هل ترى أنه البد من إعادة تجهيز الحجرات الدراسية باإلمكانيات التـي تمكـن مـن                 -٢٠

 استخدام الوسائط واألجهزة السمعية والبصرية بصورة فعالة؟

 الوسائط التعليمية؟ هل توجد لديك مقترحات أخرى لمعوقات استخدام -٢١

 

 :مبررات الدراسة) ٤-١(

    لقد ازدادت أهمية الوسائل التعليمية في عمليتي التعلم والتعليم بفضل التطور الكبير الذي             

يشهده العالم اليوم، لذلك فقد أصبحت الوسائط التعليمية جزء مهم في أي عملية تدريسـية               

 التعليمية في العملية التعليمية كان البد من  وتؤدي إلى جودة التدريس ونظراً ألهمية الوسائل      

االهتمام بتطوير وإنتاج الوسائل واألجهزة والمواد في العملية التعليمية وكـان البـد مـن               

 .الوقوف على أهم معوقات استخدام الوسائل ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لتلك المعوقات

في ميـدان التعلـيم ومـن ثـم              وقد جاءت هذه الدراسة لعلها تكشف عن أرض الواقع          

 .اإلشارة إلى أهم الحلول المقترحة كحلول لمعوقات استخدام الوسائل التعليمية



 :عينة الدراسة) ٥-١(

     تم توزيع استبانة الدراسة على سبع مدارس منهن مدرستين ثانويتين إحداهما للـذكور             

ت ومدرسـتين إعـدادي   واألخرى لإلناث ومدرستين لإلعدادية بنات ومدرسة ابتدائيـة بنـا       

وثانوي للبنات وتم توزيعه على سبعة عشر معلمة، وأربعة وعشرين معلم والتسعة البـاقين          

وزعت على هذه المدارس في محافظـة مسـقط         . من العينة مستبعدين لعدم ذكرهم للجنس     

 . ووالية بركاء في منطقة الباطنة

 :تنظيم الدراسة) ٦-١(

نظري وجانب أخر هو الجانب العملي ويقصد به عمـل               لقد احتوت الدراسة على جانب      

أما بالنسبة للجانب النظري    . االستبانة وتوزيعها وتحليلها والتوصل إلى نتائج تلك االستبانة       

فقد شمل تعريف الوسائل التعليمية وذكر أهميتها في عملية التعليم والتعلم ثم دراسة معوقات         

ـت على البعث في معوقات استخدام الوسـائل،        استخدام الوسائل وبعض الدراسات التي قام     

كما تناولت الدراسة دراسة بعض الحلول المقترحة لمعوقات اسـتخدام الوسـائل وبعـض              

الدراسات التي قامت على تلك الحلول ثم التوصل إلى نتـائج الدراسـة والخـروج بـبعض                 

 . التوصيات وتشمل حلول مقترحة لمعوقات استخدام الوسائل

 

Top 

 
 
 

 ))الفصـــل الثـــاني (( 
 

 دراسة األدبيات
 

 .مفهوم الوسائل التعليمية 

 .أهمية الوسائل التعليمية 

 .معوقات استخدام الوسائل التعليمية 



 .أهم الدراسات التي أجريت حول معوقات استخدامها 

 .الحلول المقترحة الستخدام الوسائل التعليمية 

 .الدراسات التي أجريت حول الحلول المقترحة الستخدامهاأهم  

 .المراجـــع 

 

 :مقدمــــة ) ١ - ٢(

     في الفصل السابق تطرقنا إلى أهداف هذه الدراسة وأسئلة الدراسة ومبررات قيامنــا             

بهذه الدراسة كما ذكرنا العينة التي اعتمدنا عليها في هذه الدراسة، وختمنا الفصـل بـذكر                

 .لدراسةتنظيم ا

     وفي هذا الفصل نبدأ بالخوض في موضوعنا حيث نتناول الوسائط التعليمية من الجانب             

النظري حيث سنطرق الباب على عدة مواضيع تكون محطة العبور إلى دراستنا فسـنتناول              

في هذا الفصل مفهوم الوسائل التعليمية وأهميتها ثم أهـم معوقــات اسـتخدام الوسـائل                

 الدراسات التي أجريت حول المعوقات وبعدها سـنعرض بعـض الحلـول             التعليمية وبعض 

 . المقترحة للتغلب على هذه المعوقات ثم بعض الدراسات التي أجريت حول الحلول

 :مفهوم الوسائل التعليمية ) ٢ - ٢(

     مّر مدلول الوسائل التعليمية بتطورات مختلفة متالحقة ومتداخلة حيث يظهر كل مدلول            

 .ل أو قصور المدلول السابق في تأدية المعنى المناسب للوسائل التعليميةنتيجة فش

     ولعل أول اصطالح استعمل هو التعليم البصري وكان يقصد به التعليم القائــم علـى               

استعمال حاسة البصر باعتبار العين الطريق الرئيسي للتعلم، فقد كان يعتقد أصـحاب هـذا               

 يتعلمه الفرد يتم عن طريق حاسة البصر    عما % ٨٥,٨٠االتجاه أن ما بين 

بـاقي   وقد لقي هذا المدلول معارضة نتيجة تركيزه على حاسة واحدة فقط مع إهمال

الحواس والواقع أن حاسة البصر قد تكون الرئيسية في موقف معين، وتكون حاسة السـمع               

 .هي الرئيسية في موقف تعليمي آخر

 



لول ثاٍن هو التعليم البصري الحاسي، ليضيف       وكنتيجة إلخفاق هذه التسمية ظهر مد     

بذلك الحواس األخرى، ولكن هذا المدلول لم يلبث فترة قصيرة حتى ظهر اصطالحان آخران              

هما المعينات السمعية والبصرية، والوسائل السمعية والبصريـة التعليميـة علـى اعتبـار             

 ألن هـذين االصـطالحين ال       حاستي البصر والسمع هما الحاستان الهامتان في التعلم ونظراً        

يبديان أي اهتمام بالحواس األخرى، فقد ظهر على عقبيهما مصطلحات أخرى هـي الـتعلم               

اإلدراكي، والمعينات اإلدراكية أو الوسائل المعينة على اإلدراك، والوسـائل المعينـة علـى              

ـ            تخدمت التدريس والخبرات الحاسبة واألدوات والوسائل التعليمية ومن التسميات التـي اس

أيضاً وسائل اإليضاح ووسائل اإليضاح السمعية والبصـرية إال أن هـذين االصطالحيــن              

يعبران عن وظيفة واحدة من وظائف الوسائل التعليمية، كما أنهما يوحيان بـأن الوسـائل               

 .التعليمية توضح بنفسها دون حاجة إلى مدرس ليستخدمها

 للتعليم أو مساعدات التـدريس ويعـاب             ومن التسميات األخرى التي استخدمت معينات     

عليهما أنهما يعبران أن الوسائل التعليمية وسائل كمالية لعمل المعلم قد يستخدمها وقـد ال               

 .يستخدمها، رغم أنها ضرورية وأساسية في العملية التعليمية

ثم      ويعود التطور في التسمية إلى اعتماد أساليب التربية على خبرات األطفال وحواسهم             

التحول إلى اعتبار المعلم مربياً يرعى العملية التعليمية محاوالً تحفيـز إيجابيـة المتعلمـين          

وفعاليتهم خالل جميع مراحل التعليم، ولذلك فهو يتبع جميع السبل ويستعمل كـل الوسـائل               

 .لتسهيل مهمته الدقيقة بجميع جوانبها

وقد قـدم فيـه    " الوسائل التعليمية "      واستقر التربويون في الوقت الحالي على مصطلح        

مصـطفى  ) ١(العديد من التعريفات والتي تتشابه في مضمونها ومنها ما ذكره أبو حمـود              

" في كتابـه    . ١٩٨٣: بدران وآخرون، الوسائل التعليمية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة       

ة أو مادة يسـتعملها     الوسيلة أدا : "في قوله " م  ١٩٨٢الوسائل في عملية التعلم والتعليم عام       

التلميذ في عملية التعلم واكتساب الخبرات وإدراك والمبادىء بسرعة، وتطوير ما يكتسـب             

من معارف بنجاح ويستعملها المعلم لتيسر له جواً مناسباً يستطيع فيه العمل بأنجح األساليب              

بسرعة وقوة  وأحدث الطرق للوصول بتالميذه إلى الحقائق والعلم الصحيح والتربية المقدمة           

 )١. (وأقل كلفة



 :أهمية الوسائل التعليمية ) ٣ - ٢(

     إلى عهد غير بعيد، لم تكن الوسائل التعليمية تحظى باهتمام من الدارسـين والبـاحثين      

والتربويين، فقد كان استخدامها قليل، وإن استخدمت فذلك يكون على افتراض أنها تـؤدي              

 . ا تحقق أهدافاً غير تعليميةإلى أهداف تعليمية، أو على أساس أنه

     ومع تطور الفكر التربوي نستطيع حالياً الرجوع إلى مئات من البحوث التي تختبر قيمة              

وأحد أهم هذه البحوث، البحث الذي أجراه ثالثـة مـن           . وأهمية استخدام الوسائل التعليمية   

 رجال 

 

التعليم والتعلم، الطبعة الرابعـة،   قسطندي نقوال أبو حمود، الوسائل التعليمية في عملية         ) ١(

 .م١٩٨٢مطبعة المعارف، القدس، 

 

 

التربية هم هوبن، وفن، وديل، وكان هدف هذه الدراسة استفتاء المدرسين الذين يستخدمون             

الوسائل التعليمية في التدريس حول أهمية وفوائد الوسائل التعليميـة فخرجـوا مـن هـذه                

 : أحسن استخدامهاالدراسة أن الوسائل التعليمية إذا

 تقدم للتلميذ أساساً مادياً للتفكير اإلداري الحاسي، ومن ثم فهي تقلل من استخدام التالميذ               -

 .لأللفاظ ال يفهمون لها معنى

 . تثير اهتمام التالميذ كثيراً-

 . تجعل ما يتعلموه باقي األثر-

 . تقدم خبرات واقعية تدعو التالميذ إلى النشاط الذاتي-

 .ي التالميذ استمراراً في التفكير تنمي ف-

 . تسهم في نمو المعاني، ومن ثم في نمو الثروة اللفظية -



 تقدم خبرات ال يسهل الحصول عليها عن طريق أدوات أخرى، وتسهم في جعل ما يتعلمه                -

 ).١(التالميذ أكثر كفاية وعمقاً وتنوعاً 

تعليمية من عميق األهميـة واألثـر            يتضح لنا من نتائج الدراسة السابقة ما للوسائل ال        

 التعليمية ومن هذا المنطلق أصبحت التربية الحديثة تهتم بالـدعوة           -على العملية التعلمية    

إلى التعليم بالوسائل التعلمية السمعية والبصرية في ضوء شروط معينـة فـي اسـتخدامها               

 .وحسن اختيارها

ا وفوائـدها وأن تشـابهت بعـض             وأصبح رجال التربية والمهتمين يعرضون ألهميته     

الشيء مع الفوائد أعاله في ذكر نتائج الدراسة السابقة الذكر فإننا سنعرض لها بشيء مـن                

 ): ٢(التفصيل ومن أهم هذه الفوائد 

 تقدم هذه الوسائل خبرات حسية واقعية وشبه واقعية بحسب نوعها تساعد على الفهـم               -١

 .والتعلم والتصحيح

  

 .م١٩٨وآخرون، الوسائل التعلمية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصطفى بدران ) ١(

 .م١٩٨٢هشام الحسن، تكنولوجيا التعليم، الطبعة الثانية، مكتبة الزرقاء، عمان، ) ٢(

 

 

  

   يقصد بالتأثيرات الحسية هنا تلك التأثيرات التي يتلقاها الفرد من الشيء ذاته المطلـوب              

فالعبـارة مهمـا   .  والبد من حدوث هذه الخبرات إلحداث التعلـمالتعرف عليه أو ما يشبهه، 

كانت دقيقة قد ال توصل المعنى الدقيق ألذهان جميع الطلبة، ما لم تكن لديهم خبرة حاسـية                 

سابقة عن موضوع العبارة، فكل تلميذ يكون لديه أدراك خاص حسب فهمه للشـيء، وكـي              

ترتيبها واالختيار من بينها ويكون ذلك من       يفهم عليـه تمييز المدركـات الحسية وفرزها و      

خالل تعرضه لخبرة حاسية سواء كانت سمعية أو بصرية أو ذوقيه أو غيرها وذلك لن الفرد                

 .يتصل عن طريق الحواس بعالم األشياء والمظاهر المحيطة به



 تساعد الوسائل في معالجة ظاهرة اللفظية نتيجة لما تقدمه مـن خبـرات حيـة عـن                  -٢

التعليم، فكثيراً ما يردد التالميذ ألفاظاً عديدة لها يدركون معانيها، فقط يحفظونها            موضوعات  

للنجاح في االمتحان وسرعان ما تنسى تلك األلفاظ بعد انتهاء االمتحـان وبالتالي يضع جهد              

المعلم ويصبح هباءاً منثوراً ولكي يتجنب المعلم تلك الظاهرة يستعين بوسائل تعليمية تمسكن          

ميذ من فهم المادة الدراسية وربط األلفاظ بمدلوالتها ومعانيها األصلية بواسطة الوسيلة            التال

 .التعليمية المحسوسة التي تساعد على تكوين صور مرئية لها في ذهن الطالب

 تساعد في مواجهة الفروق الفردية بين التالميذ، فالتالميـذ يختلفـون فـي قـدراتهم                -٣

لفروق الفردية يتطلب األمر استخدام وسائل سمعية وبصـرية         واستعداداتهم ولمواجهة تلك ا   

متنوعة ومناسبة في التدريس إلتاحة فرصة أكبر لجميع التالميـذ لالسـتفادة مـن المـادة                

فكل طالب يحتاج إلى نوع معين من الوسائل التي تناسـب قدراتـه واسـتعداداته               : التعليمية

 استخدام وسيلة ومنهم من يحتاج إلـى        فمنهم من يستطيع فهم شرح المعلم دون الحاجة إلى        

وسيلة بصرية ومنهم من يحتاج لوسيلة سمعية وآخرون يزداد تعلمهم باسـتخدام وسـائل              

 .سمعية وأخرى بصرية

 تساعد على زيادة انتباه األفراد واهتمامهم وتشويقهم للمادة التعليمية فالوسائل التعليمية           -٤

لب على التالميذ زيادة االهتمام وحسن اإلنصات       تعين على التفاعل اإليجابي داخل الصف فيغ      

وتتبع الدرس واالندماج فيه واالنسجام منه وتلك كلها تعتبر جوانب ضرورية إلحداث التعلم              

ومن دون جذب انتباه المتعلم ال يمكن لطالب أن يفهم موضوع فيلم سينمائي مثالً من غيـر                 

 .متابعة وال انتباه ألحداث الفيلم أثناء العرض

 تعمل على إثارة نشاط التلميذ وزيادة التفاعل اإليجابي والنشاط الذاتي فالوسائل تثيـر              -٥ 

حماس التلميذ فتدفعه للتعلم فعندما يشاهد طالب فيلما عن أضرار التدخين فإن من المتوقـع               

من التلميذ أن يشارك في حمالت مكافحة التدخين واالمتناع عن التدخين وهنا يتفق مع مـا                

لتربية الحديثة من أن الفرد يتعلم بشكل أفضل عندما يقوم بدور إيجابي وفق خطة              تنادي به ا  

 .مناسبة في تعلمه

 تساعد الوسائل التعليمية في المحافظة على ثقافة المجتمع وتماسكه وتقدمـه فـالمواد              -٦

التعليمية تدرس ثقافة األجيال السابقة والحاضرة عـن طريـق صـور وأفـالم ومعـارض                



ة وكل تلك تساعد في المحافظة على تراث وثقافـة المجتمـع وتماسـكه              وتسجيالت صوتي 

 .وتقدمه

 تزيد من ثروة التالميذ من األلفاظ فحيث، الوسائل تعمل علـى معالجـة اللفظيـة عنـد       -٧

التالميذ فإن الطالب بذلك يكتسب عدة ألفاظ وحصيلة لغوية لعدد كبير مـن األلفـاظ وتلـك                 

 .  عبير عن خبراتهم بسهولة ووفرة في حياتهم اليوميةاأللفاظ تساعد التالميذ على الت

 العمل على تسلسل األفكار وتماسكها فالوسيلة التعليمية تعمل على تقديم خبـرات حسية             -٨

مشوقة مرتبطة ومصاحبة للموضوع وعلى تتبع التالميذ له فعرض فيلم لمادة علميـة مـا               

 .م اإليجابي لدى التالميذبخطوات منطقية مرتبة متسلسلة يؤدي إلى أحداث التعل

 تعديل السلوك وتكوين االتجاهات خاصة عند استخدام األفـالم المتحركـة واإلذاعــة              -٩

المرئية والرحالت التعليمية وبرامج اإلذاعة المسموعة ومن أمثلة تعـديل سـلوك التالميـذ       

 .وتأكيد القيم االجتماعية عرض وسائل سمعية بصرية عن العادات الصحية

 الوقت والنفقات المكلفة وهو ما يمكن أن نطلق عليه بجودة التـدريس فعنـدما                توفر -١٠

يعرض المدرس فيلماً عن مراحل نمو الطفل فإنه الطفل فإنه يوفر وقت وجهد يمكن إهـداره          

في الشرح الشفوي اللفظي وقد ال يستفيد التلميذ من ذلك الشرح وبالتالي فالوسيلة التعليمية              

تدريس الجيد الذي يعتمد على توفير الوقت والجهد والمال وزيـادة           قد عملت على تحقيق ال    

 .الوضوح ويسهل عملية التعلم

 تنويع أساليب التعزيز عن طريق استخدام الوسائل السمعية والبصرية حيث تعمل على             -١١

تثبيت االستجابات الصحيحة وتأكيد التعليم ففي برامج التعليم المفـرد أو التعلـيم المبـرمج               

لتلميذ خطأ أو إصابة إجاباته فيتم تعزيز اإلجابة الصحيحة وتصحيح الخطأ في إجاباته يعرف ا 

 .ويستمر في تعلمه حتى يحدث التعلم المطلوب

 تساعد الوسائل على التغلب على البعد الزماني والبعد المكاني وتوسيع مجال الخبرات             -١٢

التي يصعب على التلميذ الوصول     التي يمر بها التلميذ فهناك كثير من الموضوعات الدراسية          

إليها مثل دراسة حياة بالد اإلسكيمو أو حياة الفراعنة والحياة في قاع المحيطات وبالتـالي               

 .يمكن التغلب على تلك المشكلة باستخدام الوسائل التعليمية



 تشجع الوسيلة في التالميذ حب االستطالع والرغبة في المعرفة والتحصيل والمثابـرة            -١٣

لتعلم وتوسع مجال خبرات التلميذ فتسهل عليهم التفاعل اإليجابي مـع البيئـة التـي               على ا 

 .يعيشون فيها

 تخلق جو حيوي نشط داخل الفصل يقوي صلة التلميذ بالمعلم مما يساعد على إحداث               -١٤

 .التعلم من خالل تحقيق األهداف التي رسمها المعلم لدرسه

ية المعاصرة مثل مشـكلتي االنفجـار السـكاني          تعالج الوسائل بعض المشاكل التعليم     -١٥

واالنفجار المعرفي ومشكلة قلة عدد المدرسـين وعــدم كفايــة المبـــاني واألدوات              

واألجهزة الالزمة للتعلم وهذا ما يفسر اهتمام التربية الحديثة بالدعوة إلى التعليم بالوسـائل              

 .التعليمية السمعية والبصرية

 :لوسائلمعوقات استخدام ا ) ٤ - ٢(

 . عدم توفر التسهيالت المادية واألجهزة والمواد التعليمية-١

     ويقصد بها المرافق العامة المختلفة والمزودة باإلمكانيات الالزمة السـتخدام التقنيـات            

التربوية بصورة فعالة مثل المختبرات العلمية واللغوية وقاعة العروض الضـوئية وقاعـة             

نقص كذلك في األجهزة وخاصـة أجهـزة العـرض المختلفـة            الحاسوب وقاعة اإلنتاج وال   

باإلضافة إلى مركز مصادر التعلم والتي توفر فرصاً جيدة لمراعاة الفـروق الفرديـة بـين                

المتعلمين حيث يتمكن كل تلميذ أن يتعلم تبعا إلمكانياته وقدراته وسرعته الذاتية وأسـلوب              

 ). ١(مجال التقنيات التربوية التعلم الذي يناسبه وهذا ما أكدته الدراسات في 

     وفيما يتعلق بعدم توافر األجهزة والمواد التعليمية فقد أرجعت الدراسات أسباب ذلك إلى             

عدة أسباب منها عدم توافر الجاهز منها وعدم توافر المواد الخام إلنتاج المواد محلياً وعدم               

 ). ٢(المعرفة الكافية بكيفية إنتاجها واستخدام أجهزتها 

 عدم توفر معلمين مدربين على استخدام الوسائل التعليمية وعدم االهتمام ببرامج إعداد             -٢

المعلم في مجال التقنيات التربوية ومن الدراسات يتضح لنا أن التقنيـات التربويـة ومـن                

الدراسات يتضح لنا أن التقنيات في برامج إعداد كليات التربية للمعلمين لـم تنـل العنايـة                 

لى الرغم من أهمية هذا اإلعداد بالنسبة للمعلم ومما يدعم ذلك مـا أشـارت إليـه                 الكافية ع 



" البحوث والدراسات التي تـمت في مجـال إعداد المعلم بدولة الكويت فقد أظهرت دراسة              

بأن كفاءة المعلم في اختيار الوسائل التعليمية تعتبر مـن أهـم الكفـاءات              " جامع وآخرون   

 ).   ٣(االبتدائية حيث احتلت الرتبة األولى طبقاً آلراء عينة أبحاثهم الالزمة لمعلم المرحلة 

والبد اإلشارة هنا إلى االهتمام بمقرر الوسائل التعليمية كمقرر ضروري وهام مثـل             

أي مقررات مهنية أخرى يدرسها طالب كليات المعلمين، وترجع أهمية ذلك إلـى أن كفـاءة                

 من التدريس أكثر تأثير وفاعلية تعتبر أولـى الكفـاءات   اختيار الوسائل التعليمية التي تجعل   

 .التدريسية األخرى على اإلطالق إن جاز التعبير

 أن عدداً كبير من موجهي التقنيات التربوية ال يحملون المؤهالت التربوية التي تمكنهم              -٣

 يـزورون   من القيام بالمهام الملقاة على عاتقهم، كما أن أعدادهم قليلة وخاصة أولئك الذين            

 المدارس

_______________________ 

 . م١٩٨٩، عالم الكتب، القاهرة، ٢١دراسات تربوية، العدد ) ١ (

 ].  المرجع السابق ) [ ٢ (

 ].المرجع السابق ) [ ٣١

 

 

ويطلعون على واقع المواد واألجهزة التعليمية ن وإن كانوا يحملون مؤهالت جامعية فتلـك              

 .و صلة بتخصصات التقنيات التربويةالمؤهالت ليس لها عالقة أ

عدم توافر جميع الوسائل الالزمة لمادة التخصـص فمـدرس   ) ١( وذكر في مصدر آخر  -٤

المواد االجتماعية ال يجد من الوسائل التعليمية في المدرسة إال بعض الخرائط الطبيعيـة أو               

مصادر الطاقة فـي  المناخية وحينئذ يضطر إلى استخدام واحدة منها في درس يتناول توزيع      

 .العالم مما يشتت انتباه التالميذ ويقلل من قيمة الوسيلة التعليمية



 المدرسون مثقلون بأعباء التدريس وجداولهم مزدحمة وقد يحول ذلـك دون اهتمـامهم     -٥

 .باستخدام الوسائل التعليمية لن إعداد الوسائل يتطلب وقتا وجهداً من المعلم

ليمية التي يتسم تصميمها في مراكز التعلم ال يتم تجريبهـا إال             أن كثير من الوسائل التع     -٦

في حاالت قليلة، بحيث تكون بعيدة عن مستويات المتعلمين وغيـر متفقـة مـع األهـداف                 

 .التربوية وأهداف المناهج المقررة وبالتالي تصبح بعيدة عن االستخدام المجدي في التعليم

ية وكيفية استخدامها ويرشد عن طريقة صنعها        عدم توفير دليل خاص بالوسائل التعليم      -٧

أو إنتاج البسيط منها، ألن كثير من تلك المواد والتقنيات التعليمية مسـتوردة مـن بيئـات                 

مختلفة، مما يحتم ضرورة وجود دليل خاص بها، كما أن استيراد المواد التعليمية من بيئات               

سائل عن المناهج الدراسـية ممـا       أخرى مختلفة عن بيئة االستعمال يؤدي إلى بعد هذه الو         

 .يؤدي إلى قلة االستفادة منها بصورة كافية

 عدم التشجيع على صناعة الوسائل التعليمية باستخدام مصادر البيئـة وهـذا يتطلـب               -٨

اكتساب المعلمين المهارات التي يمكن أن تساعدهم على إنتاج بعـض الوسـائل باسـتخدام               

 .الخ… والصمغ واألحجار األخشاب والجريد والحبال واألقمشة 

________________________ 

 ]]١٠٢ -١٠١اسكندر وغزاوي، مقدمة في تكنولوجيا التعليم، ص ) [[١ (

 

 

      وهذا يتطلب تعريف المدرسين بالوسائط التعليمية المختلفـة التـي يمكـن صـناعتها              

 إنتاج تلـك الوسـائط      باستخدام البيئية من الخامات والمواد واألدوات الالزمة على أن يكون         

 .قليل التكلفة مع عدم اإلخالل بالدقة العلمية

 عدم استقرار المناهج وكثرة التغيير فيها والتبديل مما يترتب عليه عدم وجود وسـائل               -٩

تعليمية لكثير من موضوعات المنهج والحقيقة أن كثير من الوسائط التعليمية بعيـدة عـن               

 .ري التقدم والتطور في المناهجالمناهج الدراسية وأهدافها وال تجا



 عدم إيمان المعلمين بقيمة الوسائل التعليمية واتجاهاتهم السلبية نحو استخدام الوسائل         -١٠

التعليمية، فكثير من المعلمين يفتقرون لمهارات اختيـار وإنتـاج الوسائــل واسـتخدامها             

لتدريب علـى اسـتخدام     بطريقة فعالة ويرجع ذلك إلى هؤالء المعلمين لم تتح لهم الفرصة ل           

وإنتاج الوسائل بشكل كافي والتعرف على قيمتها وأهميتها في التدريس خاصة أثناء اإلعداد             

 .في كليات التربية على مهنة التدريس

     وتعتبر اتجاهات المعلمين نحو الوسائل التعليمية من أهم العوامل التي تؤدي إلى تحقيق             

لدراسات التربوية من نتائج من أن اتجاهات المعلمـين         عملية التعلم ويؤكد ما أسفرت عنه ا      

مدى تقدير المعلمـين نفسـهم      : نحو استخدام الوسائل التعليمية ترجع إلى عوامل عدة منها        

لقيمة تلك الوسائل وما استخدم من وسائل تعليمية أثناء فتـرة إعـدادهم قبـل الخدمـة أو                  

 .تدريبهم أثناء الخدمة

ات الدراسية وتجهيزاتها وإمكانياتها لالستخدام الفعال للمواد        عدم مالئمة تصميم الحجر    -١١

واألجهزة السمعية البصرية وكثيراً ما يؤثر ذلك في فاعلية الوسيلة التعليمية وبالتالي يجـب              

أن يتالءم تصميم وبناء حجرات الدراسة في المدارس مـع اسـتخدام المـواد واألجهـزة                 

 .التعليمية

 :ي دارت حول المعوقاتبعض الدراسات الت ) ٥ - ٢( 

     إن دراسة معوقات استخدام الوسائل ألمر هام لمعرفة وحصر أنواء الوسائط التعليميـة             

في المدارس لمحاولة إيجاد حلول مناسبة لتلك المعوقات بحيث يمكن التغلب على مسـببات              

أنه قامت  والحقيقة  . الفشل الذي قد ينجم عن عدم استخدام الوسائل كوسيلة تعليمية ناجحـة          

بعض الدراسات حول تلك المعوقات وهي الزالت في طور البداية ومن واقع نتائج األبحـاث               

والدراسات التي قامت في هذا المضمار تبين أن ظاهرة عدم االستفادة من الوسائط التعليمية              

هي ظاهرة عالمية تعاني منها العديد من المدارس وحتى الكليات والجامعات وفيما يلي بعض           

 .  دراسات التي دارت حول الكشف عن معوقات استخدام الوسائل التعليميةال

حول استخدام معلمـي المـواد االجتماعيـة        ) ١٩٨٩(       دراسة قام بها الخياط ومعدى      

لوسائل االتصال التعليمية بالمرحلة الثانوية وكان من أهداف الدراسة التعـرف على أهميـة          



اعية والصعوبات التي تقلل من استخدامها وجاءت النتائج        الوسائل في تدريس المواد االجتم    

كالتالي حيث كان أهم الصعوبات التي تعوق استخدام الوسائل هـو عـدم تـوافر األجهـزة                 

التعليمية والبرامج المناسبة لها وعدم وجود صيانة مستمرة وكثرة األعباء التدريسية وعدم            

 ). ١(وجود دليل للوسائل التعليميـة 

      

حول عدم اسـتخدام وسـائل االتصـال        ) ١٩٨٩( دراسة أخرى أجراها عمران      وفي

التعليمية في التدريس أشارت إلى أن ذلك يرجع إلى عدم تخصيص ميزانيـة لـدى إدارات                

المدارس لشراء أو إنتاج الوسائل التعليمية وعدم تدريب المعلمين علـى كيفيـة اسـتخدام               

المهنية في االستخدام واإلنتاج وعدم توافر الوسائل       األجهزة والمواد التعليمية وعدم كفايتهم      

 ).٢(التعليمية بشكل عام 

     

إلى تحديد العوامل التي تعـوق اسـتخدام        ) ١٩٨٧(وهدفت دراسة قام بها أبو جابر       

الوسائل وكانت الدراسة على مدرس كليات المعلمين في األردن ووجـد أن مـن معوقـات                

 المعرفة والتدريب والروتين الممل الذي يعوق الحصول        االستخدام عدم توافر الوسائل وعدم    

 ).٣(عليها في الوقت المناسب ونقص الدوافع المادية 

 

     وجاء من نتائج دراسة قام بها الدكتور سامي محمود عبد اهللا حول اتجاهـات معلمـي                

ميـة  ومعلمات العلوم الشرعية بمراحل التعليم العام في قطر نحو اسـتخدام الوسـائل التعلي             

 :الحديثة في التدريس ما يلي

 

غزاوي، محمد ذبيان، استخدام وسائل االتصال التعليمية، مجلة دراسات تربوية، العـدد            ) ١(
 .  ٤٦صـ: ، عالم الكتب، القاهرة٥١

 .٤٦المرجع السابق ص ) ٢(
 .٤٨المرجع السابق ص )  ٣(

 



 

 استخدام الوسـائل فـي       اتجاهات معلمي ومعلمات العلوم الشرعية في دولة قطر نحو         -١ 

 .التدريس سلبية وإن اقتربت من المتوسط

 المعلمون في المرحلة االبتدائية لديهم اتجاهات أكثر إيجابية نحو استخدام الوسائل فـي              -٢

 .التدريس من زمالئهم في المرحلتين اإلعدادية والثانوية

 .لسابقتين معلمو المرحلة الثانوية أكثر سلبية من زمالئهم في المرحلتين ا-٣

 أصحاب الشهادات الجامعية العليا أكثر سلبية عمن دونهم في اتجاهاتهم نحو اسـتخدام              -٤

 .الوسائل في التدريس

 . المعلمات لديهن اتجاهات أكثر سلبية من المعلمين في استخدام الوسائل-٥

 وجود اتجاهات إيجابية نحو أهمية الوسائل التعليمية فـي تـدريس العلـوم الشـرعية                -٦

 ).١(البحث عن الجديد منها ال يعني بالضرورة االستمتاع بها عند استخدامهـا و

استخدام وسائل االتصـال التعليميـة      "      وقد خرجت دراسة للدكتور محمد غزاوي حول        

" بمدارس المرحلة المتوسطة بدولة الكويت وعالقة ذلك ببعض المتغيـرات الديموغرافيـة             

 :ببعض الصعوبات منها

 .فر وسائل اتصال تعليمية بأنواعها المختلفةعدم توا* 

 .عدم توافر قاعات خاصة بالعروض الضوئية وأماكن خاصة لإلنتاج* 

 .ضيق وقت الحصة التدريسية ال يساعد المدرسين على استخدام الوسائل بشكل مثمر* 

 .عدم قدرة كثير من المدرسين على كيفية تشغيل األجهزة التعليمية واستخدامها* 

 . صالحية كثير من األجهزة التعليمية لالستعمال إما لقدمها أو عدم صيانتها باستمرارعدم* 

 

عبد اهللا، سامي محمود، اتجاهات معلمي ومعلمات العلوم الشرعية في التعلـيم العـام،              ) ١(
 .٩٢، صـ١٩٩٢: ، قطر١٠٢مجلة التربية، العدد 

 

 



لتعليمية إذا استطاع بعض المدرسـين      عدم توافر الخامات األولية إلنتاج بعض الوسائل ا       * 

 .ذلك

كثرة األعباء التدريسية والنشاطات واألعمال الفنية واإلدارية والتي تقلل فرصة اسـتخدام            * 

 .الوسائل

 .كثافة المناهج المدرسية وتشعبها يقلل فرصة استخدام الوسائل* 

 .عدم وجود ميزانية خاصة بوسائل االتصال التعليمية* 

 .ف تقنيات تربوية يساعد المدرسين ويوجههم نحو استخدام الوسائلعدم وجود مشر* 

 .عدم وجود دليل خاص بوسائل االتصال التعليمية في المدرسة* 

     كما خرجت الدراسة السابقة ببعض التوصيات التي أوصى بها الباحث لتالفي فشـل أو              

 :معوقات استخدام الوسائل التعليمية بشكل فعال وكانت كالتالي

 ضرورة توفير وسائل االتصال التعليمية والتسهيالت الماديـة فـي مـدارس المرحلـة               -١

المتوسطة بدولة الكويت وتدريب المدرسين في مجاالت هذه الوسـائل وخصوصـاً مجـال              

االستخدام الفعال وإنتاج الوسائل وتشغيل األجهزة وتعيين مشرف تقنيات تربوية فـي كـل              

على الصعوبات التي تعوق استخدام الوسائل وتطـوير        مدرسة يساعد المدرسين في التغلب      

 .واقع استخدامها

 إجراء دراسات مماثلة في مراحل تدريسية مختلفة ولكن أكثر شموالً بهدف التعرف على              -٢

معظم المتغيرات التي تؤثر في استخدام الوسائل في مدارس دولة الكويت التي تضم مدرسين              

 ).١(موا إليها مدربة عربية مختلفة تخرجوا من جامعات عربية مختلفة وقد

 
 .٧١المرجع السابق صـ )  ١(

 

 

 :بعض الحلول المقترحة الستخدام الوسائل التعليمية ) ٦ - ٢(



 إيجاد صناعة محلية متخصصة إلنتاج الوسائل التعليمية والتي يتعذر على إدارة الوسائل             -١

ج الوسائل وابتكار وتصـميم أجهـزة       إنتاجها المكانياتها المحدودة ويتحقق ذلك بتشجيع إنتا      

علمية بديلة لألجهزة المكلفة والغير متوفرة حيث يقوم بعض المدرسين بصناعة بعض تلـك              

األجهزة البديلة باستخدام مواد وخامات موجودة في البيئة المحلية وهـذا يتطلـب تعريـف               

قمشـة والبـوص    المدرسين بتلك المواد الخام مثل األخشاب واألسالك والجريد والحبال واأل         

 .والصمغ واألحجار

 توفير المواد واألدوات واألجهزة والوسائل التي يتعذر إنتاجها على المسـتوى المحلـي           -٢

عن طريق الشراء من الخارج أو عقد اتفاقيات التبادل بين الدول المجاورة والصديقة وعـن               

 .التعلم بهذه المهمةطريق الهيئات الدولية وتكلف إدارة التقنيات التربوية ومراكز مصادر 

 إعداد الكوادر المتخصصة من المعلمين والفنيين في مجال استخدام وإنتـاج الوسـائل              -٣

التعليمية وفتح باب الدراسات العليا بكليات التربية للحصول على دبلوم مهني في الوسـائط              

لمين وحتـى   التعليمية والتكنولوجيا واإلعداد والتدريب يكون خالل فترة الدراسة بكليات المع         

أثناء الخدمة، أما في خالل فترة الدراسة فقد أمكن تدريب المعلمين على استخدام الشـرائح               

الفوتوغرافية الشفافة واألفالم الثابتة والشفافيـات والنماذج والملصقات واللوحات الحائطية         

 . وغيرها من وسائط االتصال التعليمي

ية باإلمكانيات المادية والبشرية التي تمكن مـن        تدعيم أقسام الوسائط بالمديريات التعليم     -٤

 توفير األدوات واألجهزة التي تحتاج إليها المدارس ألن العنصر المادي

 

 .١٠٥ ص - ١٠٢، مقدمة في تكنولوجيا التعليمية، ص ١٩٩٤اسكندر وغزاوي، ) ١(

 

 

ـ              رص شيء ضروري لتوفير معدات وتسهيالت ومواد وآالت تعليمية فهو يستطيع تـوفير ف

 .تربوية ال تقوى على تقديمها العديد من البيئات المدرسية العادية



 تشكيل هيئة على المستوى القومي من المتخصصين في مجال الوسائل وتتولى مسئولية             -٥

تطوير إنتاج الوسائل التعليمية في المدارس وقد يطلق على هذه الهيئة مركز مصادر الـتعلم    

العامة لتطوير إنتاج واستخدام الوسائط المختلفة التـي        حيث تتولى مسئولية رسم السياسة      

 .تحتاج إليها المناهج التعليمية

 تحليل المقررات الدراسية علمياً وموضوعياً بحيث يسهل تحديد أنسب الوسائل التعليمية            -٦

لكل منهج ومقرر وتتناسب مع األهداف التعليمية لذلك المنهج ويقوم بهذه المهمــة لجنـة               

ين واضعي المناهج واألخصائيين في الوسائط التعليمية بقصـد العمـل علـى             مشتركة من ب  

تحديد األهداف التعليمية لكل مقرر دراسي ثم تحديد أهداف كل درس على حدة فـي المـواد                 

الدراسية ثم يتم توصيف أنسب وسيلة تعليمية تستخدم لتحقيق هذه األهـداف وعلـى هـذا                

األول منها يمكن إنتاجه بالخامات المحلية والقسم       : األساس يتم تصنيف الوسائل إلى قسمين     

 .الثاني هي الوسائل التي يتم استيرادها من الخارج

 تشجيع المدرسين وتدريبهم على تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية سواء أثناء إعدادهم            - ٧

ي الفجوة  بكليات التربية أو أثناء الخدمة ألن تدريب المعلم على إنتاج الوسائل التعليمية يغط            

ففي التدريس المصغر يزود طالب كليات التربية . الناتجة عن قصور المواد التعليمية الجاهزة

بمهارات تدريسية جديدة ومتطورة ويدرب على استعمال اآلالت التعليمية والمـواد واألدوات            

ماذج والوسائل كالصور والشفافيات والشرائح وأفالم الصور الثابتة والمتحركة والخرائط والن         

 .والرسوم

      

الفرجاني، عبد العظيم، عالقة التخصص األكاديمي بمستوى إنتاج الوسـائل التعليميـة،       ) ١(
 .٣٣٩ص .  م١٩٨٨ - ١٩٨٧: ، قطر٦حولية كلية التربية، العدد 

 

 
     

في دراساته إلى أن تحسـين التـدريب        ) ١" (جوزيف بايول كوفاكس    " وقد توصل   

 :يحتاج إلى

 .ممة تؤآد على ضرورة تطویر برامج التدریب برامج مص-١



 . أن ضمن البرنامج أجزاء من نظریات االتصال وعلم النفس وطرق التدریس-٢

 أن یتضمن البرنامج تفاصيل تطویر األداء وتحسينه وأن یرجع إلى أقسام تكنولوجيا التعليم        -٣

 .في أخذ المشورة حول هذه البرامج

 . وعمل جداول وإحصائيات بالتقدم واإلخفاق متابعة البرامج واإلعداد لها-٤

 تنويع مصادر إنتاج الوسائل التعليمية مثل المعلم والتلميذ ومديرية المناهج والوسـائل             -٨

 .التعليمية بوزارة التربية والتعليم والمصانع المحلية والشركات العالمية

 :قوم بالتالي إنشاء مراكز الوسائل التعليمية واستخدامها في التربية والتي ت-٩

 . توفير معينات تساعد المعلمين على زیادة تأثير طرق التدریس وتفاعلهم مع التلميذ-١

 . توفير طرق ووسائل بدیلة عن المعلم والكتاب آوسائط بدیلة للتعلم-٢

 . تدریب المعلمين والتالميذ على استعمال اآلالت والوسائل التعليمية-٣

 .ئها لدى التالميذ إغناء الخبرات المنهجية وإثرا-٤

  .)١(.  تحقيق مزید من العدالة االجتماعية-٥

     حيث أن مراكز مصادر التعلم تقدم خدماتها بحيث تستجيب لحاجات وخصائص بعـض             

المتعلمين كالمعوقين مثالً وكذلك البيئات الفقيرة لإلمكانيات والخبرات فإن مراكـز مصـادر             

بيئات عما يفوتهم من تلك الخبرات في بيئات أخرى         التعلم تحاول تعويض التالميذ في تلك ال      

 . وبالتالي تزيد قدرتهم من تكيف واالندماج في مجتمعهم الواسع بوجه عام

 

، تأسيس مراكز الوسائل التعليمية في المدارس والمنـاطق التربويـة،           ١٩٨١حمدان،  )  ١(

 .  ٢٧ - ٢٥بيروت، ص ص 

 

 

 التليفزيون التعليمي والحاسـب اإللكترونـي        توفير وسائل سمعية بصرية حديثة مثل      -١٠

التعليمي، فهذه الوسائل تحقق تعلم أفضل وتشمل برامج التليفزيون التعليمي عـدة أنـواع              

 :أهمها



 . برامج تعليمية لتقویة الطالب وتتصل بالمقررات الدراسية-١

 . برامج تعليمية ترتبط بالمناهج الدراسية وتقدم أثناء اليوم الدراسي-٢

دورات  ب-٣ ة وال رامج محو األمي ا ب ة ومنه اهج دراسية معين ر مرتبطة بمن ة غي رامج تعليمي

 . التدریبية المهنية

ا              -٤ ون واآلداب، وأم وم والفن ع المشاهدین في مجاالت العل  برامج ثقافية عامة موجهة لجمي

 :بالنسبة لبرامج الحاسب اإللكتروني فهي عدة أنواع

 . والمحادثات برامج تعليمية لتعليم اللغات-١

 . برامج لتعليم المهارات الحرآية وخاصة المهنية-٢

  برامج تتعلق بالمعلومات وقد تهدف التثقيف أو التعليم -٣

دة                 -٤ اذج مع ا  بواسطة نم دریب عليه ة والت ة للحقيق اة باصطناع مواقف مماثل  برامج المحاآ

 .)١(لذلك ومزودة بأجهزة تنفذ برنامج معين 

ريبية للمعلمين من قبل اإلدارات العامة للتقنيـات التربويـة للوسـائل             تقديم برامج تد   -١١

 :التعليمية مع مراعاة األسس التي تقوم عليها برامج التدريب وهي

 أن تكون أهداف التدريب واضحة ومحددة ومناسبة للمحتـوى والدارسـين ومصـاغة              -١

ى األداء الـذي ينبغـي أن       إجرائياً بلغة السلوك المتوقع أداؤه من الدارسين مع تحديد مستو         

 .يصل إليه الدارسون بعد انتهاء البرنامج

 

، تصدره دائرة البحوث التربويـة بالمديريـة العامـة للتنميـة            ١٩٨٥رسالة التربية،   )  ١(

 .٧٩ - ٧٨التربوية، مسقط، ص ص 

 
 

 . أن يلبي البرنامج الحاجات الفعلية للدارسين-٢

يارات التي تسمح باألنشطة المختلفة التـي تتفـق مـع     أن يتصف بالمرونة وتعدد االخت     -٣

 .الميول واالتجاهات



 . أن يقوم البرنامج على مهارات محددة مطلوبة في الموقف التعليمي-٤

 . أن يتصف البرنامج باالستمرارية والتجديد-٥

 . أن يمكن الدارسين من تحقيق ذواتهم بإتاحة الفرصة لهم للتفاعل واتخاذ القرارات-٦

ن يعمل البرنامج على االستفادة من معطيات تكنولوجيا التعليم في تطبيق االستراتيجية             أ -٧

 .الحديثة في التدريب

 ).١( أن يراعي البرنامج مبدأ تفريد التعليم ويطبق أساليب التقويم المختلفة -٨

 

 :بعض الدراسات التي دارت حول الحلول المقترحة الستخدام الوسائل التعليمية) ٧-٢(

  لقد قامت كثير من األبحاث والدراسات حول إيجاد حلول لمعوقات اسـتخدام الوسـائل                 

التعليمية ورغم الجهود المبذولة لتالفي تلك المعوقات ورغم الخدمات التـي تقـدمها إدارات       

التقنيات التربوية ومراكز مصادر التعلم إال أن استخدام الوسائل التعليمية بصورة فعالة مـا              

ستوى المطلوب وفيما يلي بعض تلك الدراسات التي استهدفت حلول معوقـات            زال دون الم  

 .استخدام الوسائل

أثـر  "      ففي دراسة قام بها الدكتوران مصباح الحاج عيسى وحسن حسيني جامع حول             

بعض العوامل على استخدام وسائل االتصال التعليميـة فـي مـدارس مرحلتـي الريـاض                

 :نت نتائج تلك الدراسة كالتاليواالبتدائي بدولة الكويت وكا

 

، ١٧٣صـ  : ، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، القاهرة     ١٩٩٢تكنولوجيا التعليم،   )  ١(

 .١٧٤صـ 

 

 

 زيادة عدد المقررات الدراسية التي تقدمها كليات التربية من مقرر واحد إجباري إلـى               -١ 

 .ات أخرى اختياريةثالثة مقررات إجبارية على األقل باإلضافة إلى مقرر



 إنشاء مركز لمصادر التعلم في كل مدرسة من مدارس المرحلتين االبتدائيـة وريـاض               -٢

األطفال تصنف فيه المواد واألجهزة التعليمية وتتاح الفرصة فيه لممارسة أنشطة تعليميـة             

 .منوعة

 المواد الخام    تشجيع المعلمين على إنتاج المواد التعليمية بعد تزويدهم بالمهارات وتوفير          -٣

 .الالزمة لذلك

 تدريب المعلمين بين آونة وأخرى إلطالعهم على الجديد في مجال التقنيـات التربويـة               -٤

 .وإتاحة الفرصة لهم للتدريب على تشغيل األجهزة لتبقى اتجاهاتهم إيجابية نحو هذا المجال

تحديث أدوات وأجهزة    تزويد إدارة التقنيات التربوية باألطر البشرية الفنية المتخصصة و         -٥

 .اإلنتاج وزيادة ميزانياتها

 إعادة النظر في برامج إعداد مشرفي ومشرفات التقنيات التربوية طبقاً لمتطلبات عملهم             -٦

 .في المدارس

 إرسال موجهي التقنيات التربوية لدورات تدريبية وزيارات ميدانية لدول أجنبية للتعرف            - ٧

 ).١(ربوية واكتساب الخبرة العملية في المتابعة والتوجيه على الجديد في مجال التقنيات الت

     وجاء في نتائج دراسة أخرى تحليلية لبرامج التـدريب فـي اإلدارة العامـة للوسـائل                

 :التعليمية للدكتور إبراهيم عبد الفتاح يونس ما يلي

 

  .٨٥، ٨٤، صـ١٩٩٠، ٢١دراسات تربوية، العدد )  ١(

 

 

ارة العامة للوسائل التعليمية وتحويلها إلى مركز قـومي لتكنولوجيـا            تطوير العمل باإلد   -١

 .التعليم

 تزويد اإلدارة بالخبرات واإلمكانيات المادية والبشرية حتى تتمكن من القيام بمسئولياتها            -٢

 .في تنفيذ برامج التدريب على المستوى المركزي والمحلي



 .ريبية إلى الدول المتقدمة النظر في إعادة نظام البعثات والزيارات التد-٣

 إعداد نماذج تدريبية مسجلة على شرائط فيديو إلرسالها إلى المديريات التعليمية لتطوير             -٤

 .عمليات التدريب عليها

 . توفير معامل للتدريس المصغر لتطوير التدريب في مجال الوسائل وتكنولوجيا التعليم-٥

على أقسـام بالمحافظـات للنهـوض بهـا          العمل على إعادة إشراف اإلدارة المركزية        -٦

وإمدادها بالقوى البشرية والمؤهلة والمدربة حتى تتولى عمليات التدريب المحلي على أسس            

 ).١(علمية 

     وبدأت فكرة إدخال التلفاز المغلق لتدريب المعلمـين والبحـث التربـوي فـي جامعـة                

مدت التجربة على نظام الشريط     م واعت ١٩٦٠استاندفورد األمريكية لتدريب المعلمين في عام       

المسجل السمعي والبصري نتيجة طبيعة التقدم التقني والعلمي للمتغيرات الجديدة والجوهرية           

 ).٢(التي فرضتها ظروف العصر خاصة االنفجار المعرفي 

 

. يونس، إبراهيم عبد الفتاح، دراسة تحليلية لبرامج التدريب في اإلدارة العامة للوسائل           ) ١(

، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، القـاهرة، دار المعـارف،          ١٩٢٢جيا التعليم،   تكنولو

 .١٨٧ص . مصر

م، دائرة البحوث التربوية بالمديرية العامة للتنمية التربويـة ن          ١٩٨٧رسالة التربية،   ) ٢(

 .١٥٥وزارة التربية والتعليم، مسقط، ص 

 

 

  ))المـــراجــــع(( 

 . م١٩٩٤، مكتبة الفالح، بيروت، ة في التكنولوجيا التعليميةمقدم اسكندر، غزاوي، -١

، مطبعة المعارف، القدس،     الوسائل في عملية التعلم والتعليم      أبو حمود، قسطندي نقوال،    -٢
 .م١٩٨٢



 بدران، مصطفى وآخرون، الوسائل التعليمية ن مكتبة النهضـة المصـرية، القـاهرة،              -٣
 .م١٩٨٣

مراكز الوسائل التعليمية في المدارس والمناطق التربوية،        حمدان، محمد زياد، تأسيس      -٤
 .٢٧-٢٥م، صـ١٩٨١: مؤسسة الرسالة، بيروت

 رسالة التربية، دائرة البحوث التربوية بالمديرية العامة للتنمية التربوية، وزارة التربية            -٥
 .١٥٣م، صـ١٩٨٧والتعليم، مسقط، سلطنة عمان، 

تخصص األكاديمي بمستوى إنتاج الوسائل التعليمية لدى        الفرجاني، عبد العظيم، عالقة ال     -٦
م، ص  ١٩٨٨،  ١٩٨٧: ، قطر ٦طالبات كلية التربية بجامعة قطر، حولية كلية التربية، العدد          

٣٤١ - ٢٣٤. 

 عبد اهللا، سامي محمود والسويدي، وضحى علي، اتجاهات معلمـي ومعلمـات العلـوم               -٧
الوسائل التعليمية الحديثة في التدريس، مجلـة       الشرعية بمراحل التعليم العام نحو استخدام       

 .٩٣ - ٨٦، صـ١٩٩٢: ، قطر١٠٢التربية، العدد 

 غزاوي، محمد ذبيان، استخدام وسائل االتصال التعليمية بمدارس المرحلة المتوسـطة             -٨
 ٤٣م، صــ    ١٩٩٣: ، عالم الكتب، القاهرة   ٥١بدولة الكويت، مجلة دراسات تربوية، العدد       

- ٧١. 

إبراهيم عبد الفتاح، دراسة تحليلية لبرامج التدريب في اإلدارة العامة للوسـائل             يونس،   -٩
 .١٨٧ - ١٧٣، ١٩٩٢: التعليمية، مجلة تكنولوجيا التعليم، دار المعارف، مصر
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 ))الفصـــل الثـــالث (( 
 

 اإلطار العملي
 

 . خطوات الدراسة 

 . االستبانة المستخدمة في الدراسة أسئلة  

 

 :اإلطار العملي للدراسة ) ١ - ٣(

     في الفصل السابق تعرضنا للهدف من الدراسة، وقمنـا بتعريـف الوسـائل وأهميتهـا      

ومعيقات استخدام الوسائل، وقد رجعت لبعض الدراسات، وقومنا بذكر اآلراء، كما عرضـنا             



رحها كل على حدة والرجوع إلى بعض الدراسـات         الحلول، وقد قمنا باستعراض الحلول وش     

 .ومن الواقع والخبرة في المدارس

 :      وسوف نعرض في هذا الفصل الخطوات اإلجرائية للبحث وهي كما يلي

 :صياغة الحلول  )٢ - ٣(

     لقد تم الرجوع إلى المرجع المعتمد في مقرر الوسائل في الجامعة هو كتاب مقدمة فـي                

ـ  التكنولوجيا ف   لكمال يوسف اسكندر وذبيان غزاوي وقد أغنى        ١٠٥ - ١٠٢ي الصفحات ص

  ).٤ - ٢( هذا عن صياغة حلول جديدة على أنه تم مناقشة هذه الحلول في 

     وأثبتنا من خالل المناقشة جدارتها وقدرتها على إعطاء صورة جيدة للحلول التي يمكن             

 . أن تتم في مدارس التعليم العام في السلطنة

 :صياغة أداة الدراسة ) ٣ - ٣(

     لقد اخترنا مقياس ليكرت، إذ قمنا بأخذ رأي تقريري وقد صغنا مقياس األداة في المرة               

األولى وعرضناها على أساتذة المادة والمحكمين حيث وضعناها في الصورة النهائية وكانت            

وات الخبـرة   بعض المعلومات ناقصة، بعدها أضفنا الجنس، والمرحلـة التدريسـية، وسـن           

 .والتخصص

 :قياس صدق األداة وثباتها ) ٤ - ٣(

     قمنـا باختيار صدق األداة على عينة من الفئة المستهدفة للبحث، وأخذنا بعين االعتبار             

جميع االقتراحات، وتم إعادة صياغة االستبانة في صورتها النهائية كما هي موجـودة فـي               

 .  الملحقات

 للتغلب على معوقات استخدام الوسائط التعليمية فـي العمليـة      دراسة حول الحلول المقترحة   

  :التعليمية

 :غرض الدراسة

 :     يواجه استخدام الوسائط التعليمية العديد من المعوقات وهي



 عدم مالئمة تصميم الحجرات الدراسية وتجهيزاتها لالستخدام الفعال للمواد واألجهـزة            -١

 .السمعية البصرية

 .ون بأعباء هائلة وجداولهم مزدحمة جداً المدرسون مثقل-٢

 . النقص في أجهزة الوسائط التعليمية وخاصة أجهزة العرض-٣

 . عدم توفر جميع الوسائط الالزمة لمادة التخصص-٤

 . صعوبة الحصول على الوسائط-٥

 عدم اإليمان بالقيمة التعليمية للوسائط من قبل المدرسين وإدارة المدرسة والمـوجهين             -٦

 .ارةوالوز

 . عدم التشجيع على صناعة الوسائط باستخدام مصادر البيئة-٧

 عدم توافر المدرسين المدربين التدريب المالئم الستخدام الوسائط التعليمية وخاصة في            -٨

 .مجال تشغيل األجهزة السمعية والبصرية

 عدم توفر دليل خاص للوسائط التعليمية يشرح استخدام الوسائط ويرشد عـن طريقـة               -٩

 .صنعها وإنتاج البسيط منها

 عدم استقرار المناهج وكثرة التغير والتجديد فيها مما يترتب عليه عدم وجود وسـائط        -١٠

وقد عددنا هذا المشروع لمعرفة مدى رضا األسـاتذة         . تعليمية لكثير من موضوعات المنهج    

ف دون توظيف   بمدارس التعليم العام عن الحلول التي قد تساعد في تفادي المعوقات التي تق            

لهذا يرجى منك التبرع بشيء من وقتك بحيـث         . الوسائط التعليمية في عملية التعليم والتعلم     

تقرأ الجمل التالية بتمعن واإلجابة عليها بصدق، وكن على ثقة أن لن يتم استخدام إجابتك إال   

 .ألغراض البحث األكاديمي

 

 :لـتخـصـص                                      ا  :الجـنـس

 :                    المرحلة التدریسية           :  مدة الخبرة في التدریس

في الخانة التي تراها تمثـل      )  (تعرض الجمل التالية خمس بدائل يرجى وضع عالمة          

 .الحل المناسب لتفادي معوقات استخدام الوسائط التعليمية المذكورة سابقاً



ال  ال أوافق بشدة  محاید أوافقافق بشدة أو الحــــــــلــــــــــول
 أوافق

أرى بأنه يمكـن تـدريب      .١
المدرسين أثناء فترة اإلعـداد     
بكليات التربية على تصـميم     

 .وإنتاج الوسائط التعليمية

     

في اعتقادي أنه باإلمكان    . ٢
تدريب المدرسين قبل وأثنـاء     
الخدمة على تشغيل األجهـزة     

 والمعدات وصيانتها

     

أرى أنــه يمكــن إيجــاد . ٣
ــى  صــناعة متخصصــة عل
المســتوى القــومي لتــوفير 
األدوات واألجهزة والوسـائط    
التعليمية التي يمكن إنتاجهـا     

 .محلياً

     

في اعتقادي يجب تـوفير     . ٤
التمويل الالزم لشراء األجهزة    
والوسائط المتعذر صـناعتها    

 .محلياً

     

يجب زيادة عدد الكـوادر     . ٥
ـ   ن المعلمـين   المتخصصة م

والفنيين للتدريس في الوسائط 
 .التعليمية

     

اقترح بـأن يفـتح بـاب       . ٦
للدراسات العليا بكليات التربية    
للحصول علـى دبلـوم فـي       

 .الوسائط التعليمية

     

أحبــذ تشــجيع الهيئــات . ٧
العلمية على تصميم أجهـزة     
علمية بديلة لألجهزة المكلفة    

 .كالحقائب التعليمية

     

 أؤيد تدعيم أقسام الوسائط     .٨
ــديريات   ــة بالمـ التعليميـ

     



 .باإلمكانيات المادية والبشرية
يجب اسـتخدام أسـلوب     . ٩

مكتبــات الوســائط المتنقلــة 
ــة   ــدمات الفعال ــديم الخ لتق

 .للمدارس

     

أرى أنه البد من تشكيل     .  ١٠
هيئة قومية لمتخصصين فـي     
ــة لرســم  الوســائط التعليمي

 واستخدام  سياسة تطوير إنتاج  
 .الوسائط التعليمية

     

أرى أنه يجـب تـدعيم      . ١١
ــة  ــز البحــوث التربوي مراك
باإلمكانيات المادية والبشرية   
المتخصصــة فــي الوســائط 
التعليمية لضمان التكامل بينها    
وبين المؤسسـات التعليميـة     

 .األخرى

     

أرى أنه من الضروري    . ١٢
التنسيق بين مراكز البحـوث     

ــات الترب ــث  وكلي ــة للبح ي
والتخطيط إلنتـاج الوسـائط     

 .التعليمية

     

البد من تحليل المنـاهج     . ١٣
والمقررات بواسـطة لجنـة     
مشتركة من واضعي المناهج    
وأخصائي الوسائط التعليميـة    
لتحديد الوسائط الالزمة لكـل     

 .منهج أو مقرر

     

أرى أن تصنف الوسائط    . ١٤
الناجمة عن تحليل المنـاهج     

 إنتاجه محليـاً    إلى قسم يمكن  
 .وآخر يستورد من الخارج

     

أحبذ وضع خطـة مـن      . ١٥
ــد   ــوفير وتزوي ــة لت البداي
المدارس بالوسائط التعليميـة   

     



بما يناسب الحجم الطالبي لكل     
 .مرحلة
أرى أنه البد من توفير     .  ١٦

جميع الوسائط الالزمة لمـادة     
 .التخصص

     

البد مـن تـوفير دليـل       . ١٧
ئط التعليميـة   خاص بالوسـا  

يشــرح اســتخدام الوســائط 
 .ويرشد لطريقة صنعها
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 ))الفصـــل الرابـــع (( 
 

 تحليل نتائج الدراســـة

 :المقدمــــة) ١-٤(

كذلك .  لإلستبانة واألسئلة التي تطرحها          لقد عرضنا في الفصل السابق كيفية صياغتها      

 .قد تحدثنا في صدق وثبات األداة والمشاكل التي واجهتنا في أثناء صياغتنا لإلستبانة

     وفي هذا الفصل وهو الفصل الرابع في دراستنا سوف نقوم بتحليل اسـتجابات العينـة               

 .وتفسير إجاباتهم

ة والتي تالءم هذا النوع من االسـتبانات             وسوف نعتمد على بعض طرق التحليل البسيط      

 .أال وهي طريقة التكرار والنسبة المئوية والمتوسط الحسابي

     كذلك سوف نقوم بتحليل االستجابات حسب المتغيرات الشخصية وهي متغيـر الجـنس             

ومتغير الخبرة التدريبي ومتخير التخصص وذلك لما لهذه المتغيرات من تأثير على إجابـات              

 . والذي سوف يتضح فيما بعدالعينة

     وفي نهاية الفصل سوف نعرض أهم المالحظات التي سجلها أفراد العينة فيمـا يخـص          

 .الحلول المقترحة لمعوقات واستخدام الوسائل التعليمية

 :تحليل استجابات عينة الدراسة باستخدام التكرار والنسبة المئوية) ٢-٤(

ي يوضح استجابات أفراد العينـة والنسـبة المئويـة          والذ) ١(      من خالل الجدول رقم     

لالستجابات يمكن القول بشكل عام أن أفراد العينة راضين عن معظـم الحلـول المطروحـة         

فنجد مثالً نمطية عالية . ويرون أنها مناسبة للقضاء على معوقات استخدام الوسائل التعليمية        

والذي يركز علـى أهميـة تـدريب         ١٩ و   ١٦ و   ١في إجابات أفراد العينة على الحل رقم        

المدرسين أثناء فترة اإلعداد وكذلك توفير الوسائط التعليميـة الالزمـة لمـادة التخصـص               



واألخير يتعلق بإعادة توزيع الجداول واألعباء على المدرس حتى يتمكن من إعداد الوسائل             

 .التعليمية

ه النمطية العالية قـد     وهذ% ٨٨ -% ٨٠      وقد وصلت النسبة لهذه الحلول إلى حوالي        

تكون بسبب أن هذه الحلول تخص المدرس وتعبر عن واقعة أكثر من غيرها ويمكـن عـن                 

 .طريقها القضاء على معوقات استخدام الوسائل التعليمية في المدارس

     بينما نجد العكس حيث تنخفض االستجابات اإليجابية على بعض الحلول المعروضة مثل            

 ). ظر الملحق في الفصل الثالثأن (١٠ و ٣الحل رقم 

وهذين الحلين يتطرق األول منهما إليجاد صناعة متخصصة عليه إلنتاج األجهزة والوسائط            

التعليمية، بينما الثاني يؤكد على أهمية تشكيل هيئة قومية لرسـم سياسـة تطـوير إنتـاج                 

سبب إلى تعـذر    واستخدام الوسائط التعليمية فنجد أن النمطية هنا منخفضة ويمكن إرجاع ال          

تطبيق هذه الحلول على أرض الواقع في السلطنة بسبب قلة المتخصصـين فـي الوسـائل                

 .التعليمية صعوبة إيجاد صناعة لألجهزة التعليمية في السلطنة

     وقد يكون السبب أن هذه الحلول إنما هي من اختصاص وزارة التربية والتعليم ولـيس               

 .المدرسة والمدرسين

األثناء يجب أال ننسى أن نذكر بأنه يوجد بعض األفراد الذين يجيبـون علـى                    وفي هذه   

بعض العبارات ألسباب قد تتعلق بالعبارة نفسها أو بالشخص نفسه ومثال ذلك الحلول التـي               

حيث وجدنا بعض أفراد العينـة لـم        ). أنظر ملحق االستبانة     ( ٨،  ٧،  ٥،  ٤،  ١أخذت رقم   

 .احد لكل عبارةيجيبوا على هذه العبارات شخص و

 :ويمكننا أن نفترض بعض األسباب التي منعتهم من اإلجابة عليها وهي

أنظر ملحـق االسـتبانة الفصـل        (٨،  ٧ يمكن عدم فهمهم للعبارة خاصة العبارات رقم         -١

 )  الثالث

 كذلك يمكن أن يكون سبب عدم اإلجابة على هذه العبارات هو أنها ليسـت فـي نطـاق                   -٢

 .٥ و ٤ا في اختصاصات الوزارة مثالً خاصة العبارة رقم اختصاصاتهم أو أنه



 والذي عرض ضـرورة إيجـاد كـوادر         ٥ يمكن افتراض سبب أخر وهو في الحل رقم          -٣

متخصصة للتدريس في الوسائط هذا الحل ال يناسب المدرسين وذلك أنه ال توجد مناهج في               

عة أو كلية التربية التي يتخرج      ولكننا نقصد في هذا الحل الجام     . المدارس للوسائل التعليمية  

 .منها المدرسون

     ونجد في بعض االستجابات كثرة عدد المحايدين خاصة في الحلول التـي أخـذت رقـم             

 %. ١٠ فقد كانت نسبة المحايدين ٦،٧،٨

      ويمكن أن نرجع سبب ذلك إلى عدم فهمهم للعبارات أو أنها تتحدث عن أمـور لـيس                 

أو أنهـا ليسـت مـن       . حقائب التعليمية ودبلوم الوسائل التعليميـة     لديهم خبرة عنها مثل ال    

اختصاصات المدرسين وقد حصلت بعض الحلول المقترحة على نفس النسبة من اإلجابـات             

وقـد حصـلت    ).  الفصل الثالث    -أنظر االستبانة    ( ٢٠،  ١٥،  ١٣،  ٤وهي مثالً الحل رقم     

والحل رقم  %. ٧٤ نسبة قدرها     وقد حصلت على   ١٧، كذلك الحلول رقم       %٧٨على حوالي   

ولم نجد أية تشابه في مضمون هذه الحلول يمكن أن تفسر           % ٦٠ حصلت على نسبة     ١١,٨

 . على أساس التشابه في عدد اإلجابات

     كذلك نجد قلة المعارضين على الحلول المقترحة في الدراسة فيوجد بعض األفراد أو قلة              

، وكان الحل الثالث يعـرض إمكانيـة   ١٤حل رقم    وال ٣منهم اعترضوا بشدة على الحل رقم       

 .إيجاد صناعة متخصصة محلية إلنتاج الوسائط واألجهزة

 .ويمكن االعتراض عليه جاء من صعوبة تنفيذ هذا الحل في الواقع

 فهو يتحدث عن ضرورة تصنيف الوسائط الناجمة عن تحليل المناهج إلى   ١٤      أما الحل   

 وهذا الحل شبيه بالحل السابق ويمكن أن يأخذ نفـس سـبب             قسم ينتج محليا وأخر يستورد    

 .الرفض

 ١٩     وفي النهاية نشير إلى أن أغلب أفراد العينة قد أجابوا باإليجاب عـن الحـل رقـم                  

والذي يقترح إعادة توزيع الجداول واألعباء للمدرس بطريقة تمكنه مـن إعـداد الوسـائل               

 .التعليمية



هذا الحل سببه وجود شكوى في المدرسين حول كثرة األعباء               وهذا التجاوب الكبير مع     

 .الملقاة على عاتقهم وازدحام جداولهم بالحصص بصورة تمنعهم من إعداد الوسائل

 .     هذا ما يختص بتحليل استجابات العينة باستخدام أسلوب التكرار والنسبة المئوية

ينتمـي إليـه المـدرس أو            وفي هذا الجزء سوف نركز على متغير التخصص الـذي           

 .المدرسة وتأثير هذا المتغير على استجابتهم

     فقد تكون بعض التخصصات تواجه صعوبات في استخدام الوسائل التعليمية أكثر مـن             

غيرها مثل الرياضيات ومواد النشاط والتربية الفنية والرياضية واألسرية والتربية الزراعية           

 أصحاب هذه التخصصات لبعض الحلـول التـي تهـم           وهذا قد يؤدي إلى ميل    . …وغيرها  

 .تخصصهم وهكذا

     وفيما يلي عرض بسيط للتخصصات التي ينتمي إليها أفراد العينـة وأهـم التـأثيرات               

 وقبل الخوض في التحليل يجب أن نذكـر. للتخصص على االستجابات

 عـدم إجـابتهم علـى      فرد من العينة عن تحليلنا لهذا المتغير بسبب        ١٢  بأننا قد استبعدنا    

لذلك فهـذا   . السؤال الخاص بالتخصص والبعض لم يجيبوا على البيانات الشخصية جميعها         

 .  معلم ومعلمة٣٨التحليل سوف يقوم على عينة قدرها 

 

 :وأهم التخصصات التي ینتمي إليها أفراد العينة ما یلي

 : تخـصـص التربية اإلسالمية-١

 فـرد   ٣٨تمون لهذا التخصص حوالي خمسة أفراد وذلك من              وكان عدد األفراد الذين ين    

من هنا فإن نسبة من هم في تخصص التربيـة اإلسـالمية            . هم عينة الدراسة لهذا المتغير    

 ١٢من أفراد العينة وذلك بعد اسـتبعاد        % ١٣,٢سواء من المعلمين الذكور أو اإلناث كانت        

 . فرد منها

 :استجابات أفراد العينة فهو كاآلتي     وبالنسبة لتأثير هذا المتغير على 



 إن مادة التربية اإلسالمية تواجه صعوبة استخدام الوسائل التعليمية وذلك لعلة الوسـائل              -

الموجودة في مدارس السلطنة والتي تختص بهذه المادة من هنا بحيث تفسر ميل أفراد هذا               

ية عالية في إجابات هـذه      فنجد نمط . التخصص للموافقة على الحلول التي طرحتها االستبانة      

 .الفئة

 ولكن مع ذلك يوجد بعض المحايدين والذين امتنعوا عن أعضاء الموافقة أو الرفض على               -

، ويمكـن   ) الفصل الثالـث     -أنظر ملحق االستبانة     ( ١٨،  ١٧،  ١٣،  ١٢،  ١٠الحلول رقم   

ول المقترحة  إرجاع سبب ذلك إلى عدم وجود الوسائط التعليمية لهذه المادة لذلك تكون الحل            

 .ليست ذات جدوى

ولكـن قـل عـدد      .      ولكن بصورة عامة فإن أغلب الحلول حازت على رضا هذه الفئـة           

 والتي تتناول موضوع المكتبات المتنقلة للوسائط والحـل         ١٠،  ٩الموافقين على الحل رقم     

اآلخر يتحدث عن تشكيل هيئة لمتخصصين في الوسائط لوضــع سياسـة تطـوير إنتـاج                

 .وال يمكن معرفة سبب هذا االنخفاض في عدد اإلجابات. ام الوسائطواستخد

 

 : تخـصـص اللغة العربية-٢

     وقد كان المدرسين والمدرسات الذين ينتمون لهذا التخصص حوالي خمسة وذلك فـي             

 شخص لم يوضح التخصص بذلك فهـم يشـكلون          ١٢ عينة الدراسة بعد استبعاد      ٣٨أصل  

حظته على استجابات هذه الفئة أنهم وافقوا باإلجماع على معظم          وأهم ما يمكن مال   % ١٣,٢

الحلول المطروحة وذلك لتقسي السبب الذي من أجله وافق مدرسو التربية اإلسالمية علـى              

الحلول وهو حاجة هذه المادة إلى الوسائط التعليمية المتنوعة حيث يعاني مدرسو هذه المادة     

دارس أو باألحرى يمكن القول بأنه ال توجد وسـائط          من نقص في الوسائط التعليمية في الم      

 .تختص بهذه المادة

     لهذا الحظنا ارتفاع النمطية في اإلجابات على معظم الحلـول المقترحـة ولكـن تقـل                

والتي تقترح فتح   ) أنظر االستبانة   (  ويوجد بعض المحايدين     ٧ و   ٦اإلجابات على الحل رقم     

 . سائل والحل السابع يقترح تصميم الحقائب التعليميةباب للدراسات العليا في تخصص الو



     ويمكن إرجاع سبب هذا االنخفاض في اإلجابات على هذين الحلين إلـى عـدم فهمهـم                

أما الحل األخـر فقـد يرجـع        . لمعنى الحقائب التعليمية أو لعدم وجود خبرة في هذا المجال         

 .السبب إلى أن هذا الحل يخص الوزارة وليس المدرسين

     كذلك نجد أن شخص لم يجب على العبارة السابعة أو الحل السـابع والـذي يخـتص                 

. بالحقائب التعليمية ويمكن افتراض السبب لعدم خبرته لهذا النوع من الوسـائط التعليميـة             

 .ولكن بصفة عامة كانت معظم اإلجابات اإليجابية على معظم الحلول

 

 : تخـصـص اللغة اإلنجـليزية-٣ 

 متخصص حيث لم يكن بين أفراد العينـة سـوى           ٣٨من العينة   % ٧,٩انت نسبتهم        وك

وال يوجد اختالف كبير بين استجابتهم وبقيـة        . ثالثة أشخاص فقط تخصص اللغة اإلنجليزية     

 .ولنفس السبب الذي سبق وعرضناه. التخصصات حيث وافقوا على معظم الحلول المطروحة

، ١١،  ١٠،  ٩،  ٦ى بعض الحلول مثل الحل رقـم        ولكن وجد بعض األشخاص المحايدين عل     

 ).انظر ملحق الفصل الثالث  ( ١٨، ١٤

     وقد يكون سبب ذلك عدم وضوح الحلول المقترحة أو عدم وجود الخبرة الكافيـة لدى              

والذي يبحث في ضـرورة تزويـد       .هؤالء المدرسين أو المدرسات في مواضيع هذه الحلول       

مكانيات المادية والبشرية فقد عـارض بعض األفراد هذا الحـل          أقسام الوسائط التعليمية باإل   

والبعض وقفوا في الحياد و يمكن أن يكون السبب أنهم يعتقـدون أن هـذا ال يعتبـر حـالً                    

 . لمعوقات استخدام الوسائط أو أن هذه األقسام مزودة فعالً باإلمكانيات

 

 : تخـصـص العـــلـــوم-٤

 في هذا التخصص ثمانية مدرسين ومدرسـات ونسبتهــم               وكان عدد المدرسين الذين   

ونالحظ أن معظم المدرسين في هذه الفئـة أجـابوا          . وهي نسبة ال بأس بها    % ٢١,١تشكل  

 .باإليجاب على معظم الحلول المقترحة



     ولكن ما يلفت االنتباه هو أنه وفي جميع التخصصات السابقة وهذا التخصـص أيضـاً               

ة أو من يرفض الحل السادس والذي يشير إلى ضرورة فـتح بـاب              وجد من يحيد في اإلجاب    

 .للدراسات العليا في الوسائل التعليمية

     ويمكن إرجاع سبب هذه االبتعاد عن هذا الحل إلى عـدم وجـود ما يـهـم المدرسين              

العاملين في الميدان لما يجري في كليات التربية ألنهـم مهتمـين بحيـاتهم الواقعيـة فـي         

كذلك بعض أفراد هذه الفئة وقفوا في الحياد        . ٨س وأقل إجابة وجدناها في الحل رقم        المدار

أنظـر ملحـق الفصـل       ( ……٩،١٠،١١،١٤،١٨بالنسبة لبعض الحلول مثل الحل رقـم        

ونالحظ أن جميع الحلول السابقة ينصب موضوعها على مراكز البحـوث وكليـات             ) الثالث  

 .ون سبب لهذه النتيجةالتربية واإلدارة والوزارة وهذا قد يك

 

 :: تخـصـص الدراسات االجــتماعية-٥

     وعدد المدرسين والمدرسات الذين في هذا التخصـص بفروعـه سـواء التـاريخ أو               

 %.١٨,٤بنسبة .  مدرسين ومدرسات٧الجغرافيا أو التربية الوطنية 

دد كبير من        ويمكن القول بصورة عامة أن الحلول المقترحة حازت على رضى وقبول ع           

هذه الفئة حيث لم يوجد معارضين سوى القليل جداً، أما المحايدين فكانوا أثنين على الحـل                

 .٦ والحل رقم ٣رقم 

فهو يرى إمكانية إيجاد    ) انظر ملحق االستبانة الفصل الثالث      (      أما بالنسبة للحل الثاني     

ة والتـي يمكـن إنتاجهـا       صناعة متخصصة على المستوى القومي لتوفير الوسائط التعليمي       

وقد يرجع سبب الحياد إلى أنه من الصعب قيام مثل هذه الصناعة في السلطنة وذلك               . محلياً

 .لنقص الخبرات الفنية وباعتبارها صناعة دقيقة ومتخصصة جداً

     أما الحل السادس فقد أشرنا إليه سابقاً كما قلنا أن اغلب التخصصات لم ترضى عن هذا                

 .جاوب عليهالحل أو لم ت

 ٤     كذلك بالنسبة لتخصص الدراسات االجتماعية فقد عارض البعض منهم على الحل رقم   

 .والذي يرى ضرورة توفير التمويل الالزم لشراء األجهزة واألدوات من الخارج



    ويمكن أن نستنتج السبب في أن هذا الحل ال يستطيع المدرسون الحديث فيه فهـو فـي                 

 .اختصاصات الوزارة

 

 : تخـصـص الرياضيات-٦

وبصـفة عامـة وافـق      % ١٣,٢     كان عدد المدرسين في هذا التخصص خمسة بنسبة         

الجميع على جميع الحلول باستثناء واحد وهو الحل السادس وال ندري في الحقيقـة سـبب                

 :  وجود هذه النمطية العالية لدى هذه الفئة ولكن نفترض عدة أسباب وهي

 .رات بدقة عدم فهمهم للعبا- ١

 . عدم قراءتهم للعبارات بتأني وبدقة-٢

 . قلة الخبرة لديهم في مجال الوسائل ومعوقات استخدامها-٣

 أو قد تكون الحلول مناسبة فعالً للمدارس في السلطنة للقضاء أو التقليـل مـن                -٤

 .معوقات استخدام الوسائل خاصة لمادة الرياضيات

 ))راسة حسب التكرار والنسبة المئوية استجابات عينة الد) ١(جدول رقم (( 

  الـــــتــــــــــكــــــــــــــــــــرار 
ل الحلــــــــــــو
المقترحــــــــــ

 ة

أوافق 
 بشدة

ال  النسبةمحايدالنسبةأوافقالنسبة
أوافق 
 بشدة

ال النسبة
أوافق

المجموعالنسبة

 يمكن تدريب المدرسين    -١
أثناء اإلعداد على تصـميم     

 .سائلوإنتاج الو

 في اإلمكـان تـدريب      -٢
ــاء  ــل وأثن ــين قب المدرس
الخدمة على تشغيل األجهزة    

 .والمعدات
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 يمكن إيجـاد صـناعة      -٣
متخصصة لتـوفير األدوات    

 .واألجهزة والوسائط

 يجب تـوفير التمويـل      -٤
 .الالزم لشراء األجهزة

 يجب زيادة عدد الكوادر     -٥
المتخصصة مـن الفنيـين     
والمعلمين للتـدريس فـي     

 .ئلالوسا
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 يجــب تــوفير دليــل -١٧
 ليميةبالوسائط التع

 ضرورة التأكيد علـى     -١٨
 .أهمية الوسائط

 اقترح إعادة توزيـع     -١٩
 .الجداول واألعباء للمدرس

 البد من إعادة تجهيز     -٢٠
ــية   ــرات الدراسـ الحجـ
باإلمكانيات التي تمكن مـن     

 . استخدام الوسائط
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 - التربية الزراعية    - التربية الرياضية    - التربية األسرية    - تخـصـص التربية الفنية     -٧
 ) :مواد النشاط المدرسي (

.      وقد جمعنا بين هذه التخصصات باعتمادها تشكل مواد النشاط  في مـدارس السـلطنة    

فقد كانوا فقط خمسة مدرسين ومدرسات مـن لـم          .  في هذه التخصصات   كذلك لقلة من هم   

 .ينتمون لهذه الفروع

     ونجد أن هذه المواد كلما يستخدم المدرس فيها الوسائط التعليمية ويمكـن ان يكـون               

السبب عدم توفر الوسائط لهذه المواد أو لعدم االهتمام بها في مدارس السلطنة حيث تعنـي                

من هنا نجد أن المدرسين لهذه المواد بحاجة إلـى الوسـائط التعليميـة              . هامواداً ال قيمة ل   



فنجـدهم  . واستخدامها بشكل فعال للمساعدة في تغير نظرة المجتمع والطالب لهذه المـواد           

يوافقون على الحلول المطروحة بصورة كبيرة ما عدا وجود بعض المحايدين في الحلول رقم        

أما الحل السابع فيتعلق بالحقائب التعليمية فيمكن       ). لث  أنظر ملحق الفصل الثا    ( ٧،١٠،١٤

أن بعض المدرسيـن يعني لديهم خبرة بهذه التقنية والحل العاشر يتعلـق بتشـكيل لجنـة                

أما األخير والذي يقترح تصنيف الوسائل إلى قسم ينتج محلياً وأخر           . لتطوير إنتاج الوسائط  

ين الحلين إلى عدم فهمهم للحل أو عدم        يستورد من الخارج فيمكن أن يكون سبب رفض هذ        

 . أو عدم إمكانية تطبيق هذه الحلول في المدارس أو صعوبة التطبيق. وضوح العبارة نفسها

     هذه كانت أهم التخصصات التي وجدنا أن أفراد العينة قد تخصصوا فيها والمواد التـي               

 .يدرسونها في المدارس التي وزعت عليها الدراسة

 عامة فقد القت الحلول المعروضة رضا المدرسين والمدرسات فـي جميــع                  وبصورة

) ٧ويوضح الجـدول رقـم      . التخصصات المذكورة إال بعض الحلول وقد ذكرنا سبب رفضها        

 .استجابات العينة حسب التخصص

 

 :تحليل استجابات العينة على أساس المتغيرات الشخصية) ٣-٤( 

لتخصص، مدة الخبرة في التدريس، المرحلة التدريسية             وهذه المتغيرات هي الجنس، ا    

وذلك لما سوف يكون له من أثر في استجاباتهم وفيما يلي سوف نعرض أهم هذه المتغيرات                

 .من أفراد العينة لوجود نقص في إجابتهم لهذه البيانات) ١٠(وقد استبعدنا من هذا التحليل 

 : متغير الجنس-أوالً 

 توزيع أفراد العينة إلى ذكور وإناث وتحليل استجابات كل فئة على                 ويقصد بهذا المتغير  

 .حدة

 من أفـراد العينـة وقـد % ٦٠لقد شكلت نسبة هذه الفئة :   استجابات الذآور-١

 وذلك أنظر جدول    ٢٠،  ١٦،  ١٥     وفي تحليلنا ألفراد هذه العينة وجدنا أن العبارات رقم          

افقة وهذا يدل على مدى حاجة هؤالء المعلمين إلى         من المو % ١٠٠قد أخذت نسبة    ) ٢(رقم  



هذه الحلول حيث نجد في الواقع أنه ال يوجد هناك خطة متبعـة لتوفير هذه الوسائط عالوة                

على أن هذه الوسائط ال تتوافر لكل مادة وأيضاً أن المدارس غير مالئمـة السـتخدام هـذه                  

 .الوسائط إن وجدت

قد أخـذت نسـبة     ) ) ٢(أنظر الجدول رقم     ( ١٩،  ١٣،  ١١،  ٨،  ٦،  ٢،  ١العبارات رقم   * 

من الموافقة وهذا يدلنا على مدى أهمية هذه الحلول للمدرسـين    % ٩٠عالية وهي أكثر من     

ومدى ارتباطها الوثيق بمجال عملهم وتخصصاتهم وما توفره من سهولة السـتخدام هـذه              

 .الوسائط بطريقة فعالة

ن لبعض هذه الحلول مثل الحل الذي يرى أنه البد          وجدنا أن هناك بعض األفراد المعارضي     * 

من تدريب المدرسين أثناء فترة اإلعداد بالكليات على تصميم وإنتـاج الوسـائط التعليميـة               

 .وتدريبهم على صيانتها أثناء وقبل الخدمة

      وكذلك الحل الذي يرى تدعيم مراكز البحوث باإلمكانيات المادية والبشرية المتخصصة           

التكامل بينها وبين المؤسسات التعليمية األخرى والحل الذي يرى بأنه البد من تحليل      لتحقيق  

وهذا ربما يدل على عدم     . المناهج بواسطة لجنة مشتركة لتوفير الوسائط الالزمة لكـل مادة        

فهم هؤالء األفراد لهذه الحلول أو لبعدها عن مجال تخصصهم أو ربما ألن خبـرتهم الغيـر                 

% ٤ولقد شكل األفراد المعارضين     . يس تجعلهم يتجاهلون أهمية هذه الحلول     واسعة في التدر  

 .لكل عبارة أو حل

لكل حل مثل الحـل     % ١٢,٥،  ٤وجدنا بعض األفراد المحايدين وقد تراوحت نسبتهم بين         * 

 .وذلك ربما يعود إلى فهمهم الخاطىء لهذه العبارة) ٩(و ) ١٤رقم 

 %.٤٢,٥نسبة أفراد هذه العينة شكلت :  استجابات المعلمات اإلناث-٢

من الموافقة وهذا يدلنـا علـى      % ١٠٠لقـد وجدنا أن أغلب العبارات قد أخذت نسبة         * 

أو ربما يدل على عدم الفهم الكامل لمعنى العبارة     . مدى مناسبتها ومدى حاجة المعلمات لها     

نا بعضها قد   وذلك يبرز في أن بعض العبارات لها نفس المعنى ولكن األسلوب مختلف فوجد            

، )١١(،  )٤(والبعض األخر أقل من ذلك مثـل العبـارة رقـم            % ١٠٠أخذت نسبة موافقة    

 ).٣(أنظر الجدول رقم ) ١٤(



من المحايدين وهذا ربمــا      % ٩٤ - ٨٨بعض العبارات وقد أخذت نسبة تراوحت بين        * 

وبة يدل على أن هذه الحلول  تعتبر أقل أهمية بالنسبة لمجـال التخصـص أو ربمـا لصـع                  

 .تحقيقها على أرض الواقع أو لعدم فهمها الفهم الصحيح

العبارة التي ترى بأن يفتح باب للدراسات العليا في مجال إنتاج الوسـائط التعليميـة قـد            * 

 من المحايدات وربما يدل هذا على أنـه يسـتغرق           ٢٣,٥و  % ٧٦أخذت نسبة من اإليجاب     

 . في الدخول بهذا التخصصفترة طويلة من اإلعداد أو عدم الرغبة الكافية 

 
 

 )٢(جدول رقم 
 

 ))استــجـــابات المعلمين من الذكور((

الحــــــلــــــــول 
 المقترحـــة

أوافق 
 بشدة

ال  محايد أوافق
أوافق 
 بشدة

ال 
أوافق

أرى بأنه يمكن تدريب المدرسين أثنـاء       .١
فترة اإلعداد بكليات التربية علـى تصـميم        

 .يةوإنتاج الوسائط التعليم

٧٩% 

 
٤ - -%١٢,٥% 

في اعتقـادي أنـه باإلمكـان تـدريب         . ٢
المدرسين قبل وأثناء الخدمة على تشـغيل       

 األجهزة والمعدات وصيانتها

٤ - - %٣٣%٦٢,٥% 

أرى أنه يمكن إيجاد صناعة متخصصة      . ٣
على المسـتوى القـومي لتـوفير األدوات        
واألجهزة والوسائط التعليمية التـي يمكـن       

 .اًإنتاجها محلي

٤ %٨ %٣٣ %٥٤% - 

في اعتقادي يجب توفير التمويل الالزم       . ٤
لشراء األجهزة والوسائط المتعذر صناعتها     

 .محلياً

٤ - %٤ %٤ %٨٣% 

يجب زيادة عدد الكوادر المتخصصة من      . ٥
المعلمين والفنيين للتدريس فـي الوسـائط       

 .التعليمية

٤ - -%١٦,٧%٧٩,٥% 



ـ     . ٦ ات العليـا   اقترح بأن يفتح باب للدراس
بكليات التربية للحصول علـى دبلـوم فـي         

 .الوسائط التعليمية

٨%١٦,٧ %٧٥% - - 

أحبذ تشجيع الهيئـات العلميـة علـى        . ٧
تصميم أجهزة علمية بديلة لألجهزة المكلفة      

 .كالحقائب التعليمية

٨ %٣٣ %٥٤% - - 

أؤيد تدعيم أقسام الوسـائط التعليميـة       . ٨
 .ادية والبشريةبالمديريات باإلمكانيات الم

٤ - %٨%١٢,٥%٧٠,٨% 

يجب استخدام أسلوب مكتبات الوسـائط      . ٩
 .المتنقلة لتقديم الخدمات الفعالة للمدارس

٤ %٤%١٢,٥ %٢٥ %٥٨% 

أرى أنه البد من تشكيل هيئة قوميـة        .  ١٠
لمتخصصين في الوسائط التعليميـة لرسـم       
سياسة تطوير إنتاج واسـتخدام الوسـائط       

 .التعليمية

٤ %٤%١٢,٥%١٦,٧%٦٢,٥% 

أرى أنه يجب تدعيم مراكز البحـوث       . ١١
التربوية باإلمكانيـات الماديـة والبشـرية       
المتخصصة في الوسائط التعليمية لضـمان      
التكامل بينها وبين المؤسسـات التعليميـة       

 .األخرى

٤ - %٤ %٢٥%٦٦,٧% 

أرى أنه من الضروري التنسيق بـين       . ١٢
يـة للبحـث    مراكز البحوث وكليـات الترب    

 .والتخطيط إلنتاج الوسائط التعليمية

٨ - %٤%١٦,٧%٧٠,٨% 

البد من تحليل المنـاهج والمقـررات       . ١٣
بواسطة لجنة مشتركة من واضعي المناهج      
وأخصائي الوسائط التعليمية لتحديد الوسائط     

 .الالزمة لكل منهج أو مقرر

٨٣% 

 
٤ %٤ %٨% - 

أرى أن تصنف الوسائط الناجمة عـن       . ١٤
تحليل المناهج إلى قسم يمكن إنتاجه محلياً       

 .وآخر يستورد من الخارج

٥٠% 

 
٤ -%١٢,٥ %٣٣% 

أحبذ وضع خطة من البدايـة لتـوفير        . ١٥
وتزويد المدارس بالوسائط التعليميـة بمـا      

 .يناسب الحجم الطالبي لكل مرحلة

٢٥ %٧٥% - - - 

 - - -%١٦,٧ %٨٣أرى أنه البـد مـن تـوفير جميـع          .  ١٦



 .دة التخصصالوسائط الالزمة لما
البد من توفير دليل خاص بالوسـائط       . ١٧

التعليمية يشرح استخدام الوسائط ويرشـد      
 .لطريقة صنعها

٤%١٦,٧ %٧٩% - - 

ضرورة التأكيد على أهمية الوسـائط      . ١٨
المدرس، : (التعليمية على جميع المستويات   

 ).المدرسة، اإلدارة، الوزارة

٧٩% 

 
٤%١٦,٧% - - 

اقترح إعادة توزيع الجداول واألعباء      . ١٩
للمدرس بطريقة عادلة بحيث تمكنـه مـن        

 .إعداد الوسائط التعليمية

٤ - %٨%٨٧,٥% - 

أرى أنه البـد مـن إعـادة تجهيـز          .  ٢٠
الحجرات الدراسية باإلمكانيات التي تمكـن      
من استخدام الوسائط واألجهـزة السـمعية       

 .والبصرية بصورة فعالة

٢٥ %٧٥% - - - 

 

 

 )٣( جدول رقم 

 ))استــجـــابات المعلمات من اإلناث((

الحــــــلــــــــول 
 المقترحـــة

أوافق 
 بشدة

ال أوافق  محايد أوافق
 بشدة

ال 
أوافق

أرى بأنه يمكن تدريب المدرسين أثناء      .١
فترة اإلعداد بكليات التربية على تصـميم       

 .وإنتاج الوسائط التعليمية

٨٨% 

 
١١,٧%- - - 

في اعتقادي أنـه باإلمكـان تـدريب        . ٢
المدرسين قبل وأثناء الخدمة على تشغيل      

 األجهزة والمعدات وصيانتها

٢٩%٧٠,٦% - - - 

ــناعة  . ٣ ــاد ص ــن إيج ــه يمك أرى أن
متخصصة على المستوى القومي لتـوفير      
األدوات واألجهزة والوسـائط التعليميـة      

 .التي يمكن إنتاجها محلياً

٥٢,٩ %٤٧%- - - 



 في اعتقادي يجـب تـوفير التمويـل         .٤
الالزم لشراء األجهزة والوسائط المتعـذر      

 .صناعتها محلياً

٢٣,٥ %٧٦%- - - 

يجب زيادة عدد الكوادر المتخصصـة      . ٥
من المعلمين والفنيـين للتـدريس فـي        

 .الوسائط التعليمية

٥,٩%١١,٧ %٨٢% - - 

اقترح بأن يفتح باب للدراسات العليـا       . ٦
ية للحصول على دبلـوم فـي     بكليات الترب 

 .الوسائط التعليمية

٢٣,٥%٢٣,٥%٥٢,٩%- - 

أحبذ تشجيع الهيئات العلميـة علـى       . ٧
تصميم أجهزة علميـة بديلـة لألجهـزة        

 .المكلفة كالحقائب التعليمية

٢٩%٧٠,٦% - - - 

أؤيد تدعيم أقسام الوسائط التعليميـة      . ٨
 .بالمديريات باإلمكانيات المادية والبشرية

٥,٩%٢٣,٥%٦٤,٧% - - 

يجب استخدام أسلوب مكتبات الوسائط     . ٩
 .المتنقلة لتقديم الخدمات الفعالة للمدارس

٥,٩ %٣٥%٥٨,٨% - - 

أرى أنه البد من تشكيل هيئة قومية       .  ١٠
لمتخصصين في الوسائط التعليمية لرسـم      
سياسة تطوير إنتاج واستخدام الوسـائط      

 .التعليمية

٥,٩ %٤٧ %٤٧% - - 

أرى أنه يجب تدعيم مراكز البحوث      . ١١
التربوية باإلمكانيات الماديـة والبشـرية      
المتخصصة في الوسائط التعليمية لضمان     
التكامل بينها وبين المؤسسات التعليميـة      

 .األخرى

٥,٩ %٢٩%٦٤,٧% - - 

أرى أنه من الضروري التنسيق بين      . ١٢
مراكز البحوث وكليات التربيـة للبحـث       

 .اج الوسائط التعليميةوالتخطيط إلنت

٢٣,٥ %٧٦%- - - 

البد من تحليل المناهج والمقـررات      . ١٣
بواسطة لجنـة مشـتركة مـن واضـعي       
المناهج وأخصـائي الوسـائط التعليميـة       
لتحديد الوسائط الالزمة لكـل مـنهج أو        

 .مقرر

٨٢% 

 
١٧,٦%- - - 



أرى أن تصنف الوسائط الناجمة عن      . ١٤
ـ       ن إنتاجـه   تحليل المناهج إلى قسـم يمك
 .محلياً وآخر يستورد من الخارج

٥٢,٩%

 
٥,٩ %٤١% - - 

أحبذ وضع خطة من البداية لتـوفير       . ١٥
وتزويد المدارس بالوسائط التعليميـة بما     

 .يناسب الحجم الطالبي لكل مرحلة

٥,٩ %٩٤% - - - 

أرى أنه البد مـن تـوفير جميـع         .  ١٦
 .الوسائط الالزمة لمادة التخصص

٥,٩ %٩٤% - - - 

البد من توفير دليل خاص بالوسائط      . ١٧
التعليمية يشرح استخدام الوسائط ويرشد     

 .لطريقة صنعها

٥,٩%٢٣,٥%٧٠,٦% - - 

ضرورة التأكيد على أهمية الوسائط     . ١٨
ــتويات  ــع المس ــى جمي ــة عل : التعليمي

 ).المدرس، المدرسة، اإلدارة، الوزارة(

 

 
  - - 

ــداول . ١٩ ــع الج ــادة توزي ــرح إع اقت
ألعباء للمدرس بطريقة عادلـة بحيـث       وا

 .تمكنه من إعداد الوسائط التعليمية

٥,٩ %٩٤% - - - 

أرى أنه البد مـن إعـادة تجهيـز         .  ٢٠
الحجرات الدراسية باإلمكانيات التي تمكن     
من استخدام الوسائط واألجهزة السـمعية      

 .والبصرية بصورة فعالة

٥,٩ %٩٤% - - - 
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