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  الشكر والتقدير
أمحدك اللهم على ما أوليتين  به من النعم ووفقنين الجناز هذه الدراسة وأشكرك يا 

  . يت وسألك اللهم من فضلك يا صاحب اجلود املعهود والكرم املشهود اهللا على ما أعط

أتقدم جبزيل الشكر وعظيم التقدير للمسئولني يف جامعة أم القرى ممثلة يف مديرها             

 ناصر بن عبداهللا الصاحل  ، وإىل وكيل اجلامعة سـعادة األسـتاذ              رمعايل األستاذ الدكتو  

ة وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحـث       الدكتور هاشم بن بكر حريري ، وإىل سعاد       

حممد بن علي العقال ، وإىل سعادة عميد الدراسات العليا الدكتور ثامر            / العلمي الدكتور   

زهري بـن امحـد     / بن محدان احلريب، وإىل كلية التربية ممثلة يف سعادة عميدها الدكتور            

صاحل بن حممـد    / الدكتور  الكاظمي ، وإىل قسم املناهج وطرق التدريس ممثلة يف سعادة           

  .السيف 

وكما يسعدين ويشرفين أن أتقدم بامسي آيات الشكر وعظيم االمتنـان لـسعادة             

 إبراهيم بن أمحد عامل املشرف على هذه الدراسة وبارك اهللا يف جهوده وييـسر               رالدكتو

ريا زك/ لـه اخلري ونفع بعلمه ، وإىل أعضاء جلنة املناقشة كل من سعادة األستاذ الدكتور             

سامل بن أمحد خليل على تفضلهما بقبول مناقشة هـذه          / بن حيىي الل ، وسعادة الدكتور     

  . الدراسة

كما أتوجه بالشكر والتقدير إىل كافة األساتذة الذين تكرموا بتحكيم االسـتبانة            

  . على ما قدموه من مالحظات علمية ومبا أمدوا به الباحث من مشورة صادقة 

 جلميع أعضاء هيئة التدريس بقـسم املنـاهج وطـرق           والشكر والتقدير موصوال  

  .التدريس 

وأخريا أتقدم جبزيل شكري وتقديري جلميع أفراد أسريت اليت أتاحت يل الفرصـة             

  . وهيأت يل اجلو املناسب إلمتام هذه الدراسة 

  .سائالً اهللا تبارك وتعايل أن يبارك هذا العمل املتواضع وجيعله حمققا لألهداف املرجوة 
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رقم 
اجلدول

 الصفحة عنوان اجلدول

 ١٨ .جدول يوضح املقررات الدراسية بقسم تقنيات التعليم يف كليات املعلمني  ١

  ٦٠  جدول يوضح جمتمع أعضاء هيئة التدريس  ٢

٣ 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب عـن فقـرات          

   . حسب املتوسطات احلسابيةاألهداف مرتبة تنازلياً
٦٥ 

٤ 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب عـن فقـرات          

 املهارات مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية
٦٩ 

٥ 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس 

 ٧٣ :ازلياً حسب املتوسطات احلسابية لفقرات درجة لزوم الكفاية مرتبة تن

٦ 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء التدريس عن 

 فقرات درجة ممارسة الكفاية مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية
٧٦ 

٧ 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ومعامالت االرتبـاط واختبـار ت          

عضاء هيئة التدريس عن مدى التوافق بني درجة اللزوم ودرجـة           الستجابات أ 
 .املمارسة للكفايات التقنية

٨٠ 
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رقم 
 امللحق

 الصفحة عنوان امللحق 

١ 
أدارة الدراسة اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس يف أقـسام تقنيـات التعلـيم يف              

 .كليات املعلمني 
١١٣ 

  ١١٨  . استبانة خاصة بالطالب   ٢

  ١٢٤  .أمساء احملكمني   ٣
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إن التوسع احلاصل يف حجم املعرفة اإلنسانية وما يتبع ذلك من ظهور احلديث من 
جهزة واملواد التعليمية ، ووسائل توصيل املعلومات، وأساليب التدريس املختلفة يستلزم األ

  . إجياد معلم كفء متجدد يتناسب مع كل جديد

وهذا يتطلب إعداده إعداداً شامالً ومتخصصاً جيعله يقوم بعمله على أكمل وجه 

ية، إذ هو أحد دعائمها ممكن، فهو حجر الزاوية وواسطة العقد يف العملية التعليمية التربو

وجناح العملية التربوية مبحتواها العام وأبادها املختلفة وما تنطوي عليه من . األساسية 

العناصر واألساليب العديدة سوف يظل مشكوكاً فيه ما مل يهيأ هلا معلم كفء معد 

حيح، إن إعداداً جيداً علمياً ، وثقافياً ، ومهنياً ، يوجه مسارها ويضعها يف إطارها الص

املعلم هو الذي يهيئ اخلربات واملهارات لتالميذه ، وهو الذي خيتار وسيلة التعليم 

املناسبة، وأهم من ذلك كله هو الذي يؤثر يف تفكري تالميذه وسلوكهم ، وبالتايل فهو 

م ، ١٩٨٨تركي ، ( العنصر الفاعل يف تكوين شخصيام وتوجيه قيمهم ومثلهم ، 

  ) . ٢٩١ص

ئل وتقنيات التعليم تساعد املعلم على أن يكون نشاطه منظماً ولكون الوسا

وفاعالً، كما أا تساعد املتعلم على التعلم بصورة أفضل ؛ وذلك بتوظيف حواسه 

إليصال املعلومات إىل ذهنه، وهذا ما يساعد على التشويق وتركيز االنتباه، مما يؤدي إىل 

ارف واخلربات واملعلومات املختلفة اليت استيعاب وسرعة التعلم ، وزيادة التحصيل للمع

  .يراد تعلمها

ومبا أن استخدام الوسائل وتقنيات التعليم أمر ضروري وحيوي وخصوصاً يف أثناء 

إعداد املعلم ؛ جلعله يتعود على استخدامها بعد خترجه يف جمال ختصصه، حيث دلت 

الوسائل وتقنيات التعليم إذا الدراسات يف هذا اال على أن املعلمني مييلون إىل استخدام 

) " م ١٩٩٣(فريى املشيقح . كانت لديهم خربات سابقة عنها وتعودوا على استخدامها

أن املعلم الذي تعود على استخدام طريقة احملاضرة فقط سيجد صعوبات مجة يف تغيري 
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طريقته هذه أو التخلص منها واستبداهلا بطريقة أخرى، كما يؤكد على أن استخدام 

سائل التعليمية بشىت أنواعها ويف كافة التخصصات أمام معلمي املستقبل جيعلهم الو

   ١٨ص: " يؤمنون ا وبالتايل يستخدموا مستقبالً 

فالوسائل وتقنيات التعليم يف العملية التعليمية التربوية ليست مساعدة على الشرح، 

ن العملية التعليمية ، أو وسائل إيضاح فقط كما يعتقد البعض؛ بل هي جزء ال يتجزأ م

لذلك فإن املعلم الذي يسعى إىل توظيفها على الوجه األنسب سوف يثري تعليمه، 

ويضيف إىل املادة الدراسية حيوية جتعلها ذات قيمة عملية وأكثر فعالية وأقرب إىل التطبيق 

  ) . ١٠٥م، ص١٩٩٤الدريج ، (

هي ) ١٦٠م، ص١٩٩٧(هلذا فإن الطريقة األنسب يف التعليم كما يرى الغامدي 

اليت تساعد التلميذ على الفهم، وتنمي قدرات التفكري لديه؛ ليصل إىل احلقائق واملفاهيم " 

بنفسه ، من خالل فهم ما هو مطالب مبعرفته واكتسابه، أفضل من تلك القائمة على 

 التقليد دون فهم ، كما أن املعارف واملعلومات اليت تكتسب مبشاركة التلميذ تكون أكثر

أن الوسائل ) " م ١٩٩٧(وهذا ما أكده أيضاً كل من السبحي وبنجر " . ثباتاً وأثراً 

". التعليمية تساعد على فهم وتفسري األفكار واملعلومات ، وغريها مما حتويه مادة الدرس

  ٤٠ص

وهذا يؤدي إىل االهتمام بطريق التدريس وتطويرها لتكون أكثر فاعلية، ومن ذلك 

يات التعليم واملراكز املشرفة عليها يف مؤسسات إعداد املعلم على تطوير الوسائل وتقن

  . مجيع املستويات واملراحل 

لذلك نشطت مراكز البحوث يف الكليات التربوية لدراسة أوضاع التعليم يف ظل 

متغريات العصر ومشكالته، فتوالت البحوث والدراسات واملؤمترات والندوات على شىت 

قليمية والعاملية، واليت تنادي مجيعها بضرورة األخذ مبفهوم الوسائل املستويات احمللية واإل

وتقنيات التعليم متشياً مع ما يشهده العصر من سرعة هائلة يف التغري يف ااالت التعليمية 
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والتقنية، وما يتبع ذلك من ظهور األجهزة واملواد التعليمية اليت تسهل عملية التعليم 

وملا أشار . ة الوسائل وتقنيات التعليم يف العملية التعليمية التربويةوالتعلم، مما يؤكد أمهي

أن الوسائل التعليمية بأنواعها املختلفة تؤدي دوراً هاماً ورئيساً ) " هـ١٤١٠(إليه حكيم 

يف إعادة تشكيل التعليم وإصالحه يف كثري من اتمعات، إذ أا تعترب مكمالً تدريبياً 

 مواصلة الدراسة، يف إطار املناهج الدراسية املدرسية واجلامعية، ووسيلة اتصال تتيح فرص

   . ١٨١ص" واحملاضرات العلمية والثقافية 

وزارة  " ٢٠١" كما نصت سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية يف مادا 

أن توفر اجلهات التعليمية يف املدارس ، واملعاهد ، والكليات " على ) م١٩٩٥(املعارف 

" سائل اإليضاح البصرية والسمعية والتدريبية، مبا يساعد على حتقيق األهداف التعليمية و

   . ٣٧ص

ومن الندوات واملؤمترات احمللية واإلقليمية اليت أكدت على أمهية الوسائل وتقنيات 

املؤمتر األول إلعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية الذي عقد يف جامعة . التعليم 

أوصى بالعناية " إذ ) ٣٧هـ،ص١٣٩٤/صفر/١٣ – ٨الفترة بني ( لك عبد العزيز يف امل

بتدريب املعلمني على إنتاج واستعمال الوسائل التعليمية، واألجهزة التكنولوجية احلديثة 

، وكذلك ندوة إعداد املعلم بدول " باملقدار الذي يكسبهم املهارة الكافية يف هذا اال 

، ومؤمتر التقنيات التربوية ودورها يف تطوير العملية ) هـ١٤٠٤ (اخلليج العريب عام

، مث ندوة حنو إستراتيجية مستقبلية إلعداد ) م١٩٨٧(التربوية الذي عقد يف الكويت

املعلمني واملعلمات يف اململكة العربية السعودية ، جبامعة امللك سعود بالرياض عام 

علم التعليم العام الذي عقد يف جامعة أم ، وكذلك املؤمتر الثاين إلعداد م) هـ١٤١٣(

" حيث أكد يف توصياته ) هـ١٤١٣/شعبان/٢٣-٢١الفترة بني (القرى مبكة املكرمة يف 

على أن تتضمن برامج إعداد املعلم مقررات تم وتركز على إنتاج واستخدام الوسائل 

، وكذلك ٢٠٣ص... " التعليمية جبميع أنواعها، واستخدام احلاسب اآليل يف التدريس 

ندوة تقنيات التربية بني املطالب والتحديات الذي عقدت يف جامعة امللك سعود بالرياض 
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باإلضافة إىل املؤمتر الثالث إلعداد املعلم الذي عقد جبامعة أم القرى ) . هـ١٤١٣(عام 

، وكذلك املؤمتر العريب لتقنية املعلومات ) هـ١٤٢٠/صفر/٢-٢٩/١الفترة بني (يف 

أكد على إدخال التقنية احلديثة يف املقررات الدراسية، دف إجياد " يث ح) م٢٠٠٠(

   . ١٦٥ص" كوادر قادرة على التعامل وتوظيفها خلدمة اتمع 

إن الندوات واملؤمترات والدراسات سالفة الذكر تؤكد على أن الوسائل وتقنيات 

ؤكد على أمهيتها البالغة التعليم أصبحت عنصراً رئيساً من عناصر النظام التعليمي، كما ت

يف جمال التعليم، كما تؤكد أيضاً على ضرورة االهتمام بإعداد املعلم القدير، والكفء 

القادر على مواكبة عصره واالستفادة من معطياته، وتوظيف التقنيات احلديثة يف جمال 

الوسائل لذلك مل يعد بوسع أي نظام تعليمي مهما كان، فصل . العملية التعليمية التربوية

وتقنيات التعليم احلديثة ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً ؛ لعدم االستغناء عنها يف هذا العصر ألا 

مدركات حسية هلا القدرة على نقل ) " هـ١٤١٧(يف احلقيقة كما أوردت الناس 

وتوصيل املعارف واألفكار واخلربات واملهارات إىل املتعلمني بطريقة جذابة ومشوقة، كما 

ساعدهم على تنمية تلك املعارف واملهارات وتوظيفها بشكل جيد يف املوقف أا ت

   .٥ص" التعليمي

وألن نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية ، يسعى جاهداً ملواكبة التطور 

احلاصل يف التعليم ومؤسساته بشكل عام والوسائل وتقنيات التعليم بشكل خاص، 

ء كليات التربية واملسئولني عن إعداد املعلمني يف الدول واستجابة لتوصيات اجتماع عمدا

/ شعبان/٢٣-٢١الفترة بني ( األعضاء مبكتب التربية العريب لدول اخلليج املنعقد يف 

إنشاء مركز أو قسم لتكنولوجيا التعليم يف كلية للتربية؛ " الذي دعى إىل ) هـ١٤١٠

 من تقدمي اخلدمات ألعضاء هيئة دف توفري اإلمكانات املادية والبشرية اليت متكن

التدريس بالكلية ، وتزويد غرف الدارسة باألجهزة التقنية األساسية اليت تساعد على 

لذا أنشأت وزارة املعارف أقسام تقنيات  . ٥ص" استخدم التكنولوجيا يف التدريس 

 إعداد معلم التعليم يف كليات املعلمني لالستفادة من التقنيات التعليمية احلديثة يف عملية
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املرحلة االبتدائية دف رفع مستوى أدائه يف هذا اال الفعال باعتباره حجر الزاوية 

  . للعملية التعليمية التربوية

وبالرغم من وجود أقسام تقنيات التعليم يف كليات املعلمني، إال أننا جند العالقة 

تقدمي مقررات دراسية يغلب بني هذه األقسام وعملية اإلعداد التربوي للمعلم تقتصر على 

عليها اجلانب النظري رغم أن أغلب املقررات الواردة يف اخلطة الدراسية عملية ، وعليه 

فإن املخرجات التعليمية هلذه املقررات الدراسية ال ترقى إىل املستوى املنشود من تنمية 

يم إنتاجاً واستخداماً املهارات الالزم توفرها لطالب اإلعداد التربوي املتعلقة بتقنيات التعل

 .  

szjÛa@òîàçc@Z@ @

  : تظهر أمهية هذه الدراسة فيما يلي 

إىل الكشف عن واقع مقررات الوسائل وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني من   -١
حيث مدى مناسبتها ومالءمتها لطالب كلية املعلمني ، فقد يتطلب األمر من 

وتنظيم حمتوى هذه املقررات أو يف املسئولني بكليات املعلمني تغيرياً يف عرض 
  . أسلوب إخراجها أو تعديالً يف مستواها وغريها من األمور 

تكون هذه الدراسة أحد املراجع الرئيسية للمسؤولني عن هذه املقررات يف قد   -٢
  .املقرراتحال قيامهم بعمليات املراجعة والتعديل والتطوير هلذه 

مراجعة ولة عن التربية والتعليم يف الدولة عند قد م هذه الدراسة اجلهات املسؤ  -٣
وتطوير وحتديث للواقع التربوي والتعليمي ،حيث تؤكد سياسة التعليم يف اململكة 
العربية السعودية على أن تكون مناهج إعداد املعلمني يف خمتلف اجلهات التعليمية ، 

ة يف تربية كل ويف مجيع املراحل ، وافية باألهداف األساسية اليت تنشدها األم
مسلم يفهم اإلسالم فهماً صحيحاً عقيدة وشريعة،ويبذل جهده يف النهوض بأمته 

  .، ويكون قادراً على القيام برسالته التربوية السامية بقوة واقتدار 

bènÜ÷cë@òaŠ‡Ûa@òÜØ“ß@‡í‡¥@ @



  -١٥- 

  :مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل تتحدد 

سائل وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني،ويتفرع مـن الـسؤال          ما واقع مقررات الو   
  :الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 

أهداف مقررات الوسائل وتقنيات التعليم لدى طـالب كليـات           حتقيق   ما مدى   . ١
  املعلمني ؟

 مهارات إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم لدى         توظيفمدى   ما  . ٢
  املعلمني ؟ تطالب كليا

ما الكفايات التقنية التعليمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف أقـسام الوسـائل               . ٣
  وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني ؟

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الوسـائل وتقنيـات التعلـيم يف                 . ٤
 كليات املعلمني للكفايات التقنية التعليمية ؟

ى التوافق بني درجة اللزوم ودرجة املمارسة للكفايات التقنية التعليمية لدى           ما مد    . ٥
  أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الوسائل وتقنيات التعليم يف الكليات املعلمني ؟

@Òa‡çcòaŠ‡ÛaZ@ @

  . واقع مقررات الوسائل وتقنيات التعليم يف كليات املعلمنيعلىالتعرف   -١

 من أهداف مقررات الوسـائل وتقنيـات التعلـيم           مدى حتقيق كل   علىالتعرف    -٢
 .ومهارات استخدام وإنتاج الوسائل وتقنيات التعليم لدى طالب كليات املعلمني

تقنيـات   التوافق بني درجة اللزوم ودرجة املمارسة لكفايـات          على مدى التعرف    -٣
 . لدى أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمنيالتعليم 

@†ë‡yòaŠ‡ÛaZ@ @
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 هذه الدراسة على طالب التربية امليدانية الذين أوا دراسة مقـررات    صر تطبيق اقت  -١
   . أقسام تقنيات التعليم

على أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس مقـررات الوسـائل           اقتصرت    -٢
مجيـع   وهـم    :وكانت الدراسة على فئتني      .وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني      

لعاملني يف أقسام الوسائل وتقنيات التعلـيم يف الكليـات          أعضاء هيئة التدريس ا   
مجيع الطالب املتدربني خالل الفصل الدراسـي        وهم   . عضواً ٣٥اخلمس وعددهم 

 طالباً موزعني عـل     ٣١٥هـ وقد بلغ عددهم     ١٤٢٦ -هـ  ١٤٢٥األول للعام   
  .الكليات اخلمس

ليم اليت تدرس يف    اقتصرت هذه الدراسة على تقومي مقررات الوسائل وتقنيات التع          -٣
  . كليات املعلمني باململكة العربية السعودية

اقتصرت هذه الدراسة على استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس يف أقسام تقنيات              -٤
 . التعليم والطالب الذين أوا دراسة هذه املقررات
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szjÛa@paë†c@Z@ @

  . استبانه للطالب – ١

الب يف مقررات الوسائل وتقنيات     راء الط آوهي استبانه دف إىل استطالع      
التعليم اليت يدرسوا يف الكليات من حيث مدى حتقيقهـا لألهـداف واملهـارات              

  . املطلوب اكتساا هلم

  .  استبانه ألعضاء هيئة التدريس يف أقسام تقنيات التعليم – ٢

  تقنيات وهي استبانة دف إىل استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس يف أقسام          
  .  يم يف كليات املعلمني ملعرفة الكفايات الالزمة هلم ودرجة ممارستهم هلاالتعل

szjÛa@wèäßZ@ @

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املسحي لواقـع مقـررات الوسـائل            
  .وتقنييات التعليم يف كليات املعلمني

@pbzÜİ—ßòaŠ‡ÛaZ@ @

   :التعليمية الوسائل 

الوسائل التعليمية جتعل التعليم فورياً "  :ا أب )م٢٠٠٢ (عطار وكنسارهعرفها 
وتتيح فرصاً أكثر للتكافؤ ، ألا تتخطى حمدودية الزمان واملكان واملسافة يف تقدمي 
املعارف واخلربات ، إضافة إىل قدرا على التسجيل واحلذف واالسترجاع ، كما أا 

   . ٢٧ص " هاريةتسهم يف حتقيق األهداف السلوكية املعرفية ، والوجدانية ، وامل

مواد وأدوات وأجهزة تعليمية يستخدمها     ي  ه: كما يعرفها الباحث إجرائياً بأا      
الـربامج  : املعلم يف التربية النظامية لتحقيق أهداف تعليمية سبق وأن مت وضعها ، مثـل               

، أدوات العـرض التعليميـة      ) إذاعية ، تلفزيونية ، أو حسابية        ( Softwareالتعليمية  
التلفزيون ، احلاسب اآليل    ( واألجهزة التقنية املتطورة    ) لوحات العرض التعليمية  (ية  التقليد

 (Hardware على التوايل  .  
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  :املعلمني كليات 

: بأا  ) هـ١٤١٤) (وزارة التربية والتعليم حالياً     ( عرفتها وزارة املعارف سابقاً     
ربية السعودية وحتـت إشـراف      هي تلك املؤسسات التربوية اليت أنشئت يف اململكة الع        "

وزارة التربية والتعليم ومتنح درجة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي،أو ما فوق االبتـدائي             
يف بعض التخصصات اليت حتددها الوزارة وتقبل الطـالب احلاصـلني علـى الـشهادة               

أربـع  الثانوية،وكذلك الطالب احلاصلني على شهادة الكلية املتوسطة،ومدة الدراسة ا          
على أن جيتاز   ) ٥(من أصل    ) ٢( سنوات ويشترط للتخرج حصول الطالب على معدل        
  . ٤٢ص "مجيع املقررات الدراسية املقيدة له حسب ختصصه بنجاح
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—ÐÛaãbrÛa@Ýï@ @

 ð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ @

@ @
 @òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa
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@üëc@Zð‹ÄäÛa@Šb ⁄a@ @

òß‡Ô¾a@Z@ @

واقع مقررات الوسائل وتقنيات التعليم يف كليات تعريف دراسة إىل دف هذه ال  
املعلمني يف اململكة العربية السعودية،وهذا يستدعي إعطاء خلفية عن الوسائل وتقنيات 
التعليم وأمهيتها يف جمال التعليم والتعلم،وارتباط ذلك باملؤسسات التعليمية اليت يتم فيها 

  : وانب التاليةاإلعداد  لذا تناول الباحث اجل

Þëþa@kãb§a@O@µàÜÈ¾a@†a‡Çg@À@bçŠë†ë@µàÜÈ¾a@pbîÜ×@Z@ @

بدايتها ، نشأا أهدافها ، :   وتناول الباحث يف هذا اجلانب كليات املعلمني  
اإلعداد التربوي فيها، األقسام التربوية و أمهيتها ، ومقرراا  واجلانب التربوي من إعداد 

ني ، أقسام تقنيات التعليم وأهدافها ، ومقرراا ونسبتها يف اإلعداد املعلم يف كليات املعلم
  .التربوي ودورها يف إعداد املعلم 

ïãbrÛa@kãb§a@OáîÜÈnÛa@Þbª@À@áîÜÈnÛa@pbîäÔmë@ÝöbìÛaZM@ @

وتناول فيه الباحث،مفهوم الوسائل وتقنيات التعليم ومدلوالا وأمهيتها يف جمال   
 اختيار الوسيلة اجليدة وقواعد وشروط إنتاج واستخدام الوسائلالعملية التعليمية ،أسس 

وتقنيات التعليم اجليدة،املعوقات اليت حتد من استخدام الوسائل وتقنيات التعليم يف امليدان 
  .التربوي

Þëþa@kãb§a@OµàÜÈ¾a@†a‡Çg@À@bçŠë†ë@µàÜÈ¾a@pbîÜ×@Z@ @

ها ، نشأا وأهدافها وبرنامج يتناول هذا اجلانب كليات املعلمني من حيث بدايت  
  .اإلعداد التربوي فيها وخاصة فيما يتعلق بأقسام تقنيات التعليم ودورها يف إعداد املعلم 

µàÜÈ¾a@pbîÜ×@Z@ @

   إن من األهداف األساسية لوزارة التربية و التعليم ،رفع مستوى إعداد املعلمني يف 
 مع خطط التنمية ، والسياسة العامة للتعليم املرحلة االبتدائية ورفع مستوى التعليم متشياً

لذا عملت الوزارة على تنفيذ برامج تكميلية إضافية ملا مت تنفيذه من الربامج والدورات 
التدريبية ملعلمي املرحلة االبتدائية ، دف رفع مستوى اإلعداد ، وذلك مبنح درجة 
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دىن إلعداد معلمي املرحلة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي  ليكون ذلك هو احلد األ
االبتدائية، وكان من ذلك قرار اللجنة العليا لسياسة التعليم باململكة قيام الكليات بإعداد 

  .برامج تكميلية ملنح درجة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي 

  :بالنص ) هـ ١٤١٠(املعارفوذلك كما جاء يف وزارة 

هـ ٢/١/١٤٠٩ بتاريخ ٣٢/٤/١٣/١أنه بصدور قرار وزارة املعارف رقم " 
 على هـ١٤٠٩القاضي بقبول الطالب املتقدمني للكليات املتوسطة للعـام الدراسي

  . ٢١٦ ص"برنامج البكالوريوس

ومن هنا بدأت املرحلة اليت متثل أعلى مستوى وصلت إليه برامج إعداد معلم 
عارف،فأصبحت هذه الكليات املرحلة االبتدائية باململكة العربية السعودية التابعة لوزارة امل

ويف عام .خترج معلمني مؤهلني حيملون درجة البكالوريوس يف التعليم االبتدائي 
. هـ أطلق عليها اسم كليات املعلمني بدالً من الكليات املتوسطة إلعداد املعلمني١٤١٢
" ) هـ ١٤٢٠(ارف ـا ورد يف وزارة املعـات املعلمني ، كمـة يف كليـوالدراس
اإلعداد العام ، واإلعداد التربوي ، واإلعداد التخصصي ، و : ى ثالثة حماور هي ترتكز عل

ذلك من شأنه ختريج معلم لديه قاعدة يف املواد األساسية اليت تدرس يف املرحلة االبتدائية، 
   . ٥٥ ص "وإعداد تربوي ميكنه من أداء مهنته بطريقة سليمة  وإملام كامل بتخصصه

µàÜÈ¾a@pbîÜ×@Òa‡çcZM@ @

حـِددت أهداف كليات املعلمني كمـا جـاء يف وزارة 
  " : كما يلي ) هـ١٤٢٠(املعـارف

إعداد معلم املرحلة االبتدائية تربوياً وأكادميياً،واملتمسك بتعاليم اإلسالم  −١
  . والعمل ا

س أرفع مستوى التأهيل التربوي واألكادميي للمعلمني القائمني على ر −٢
 . مفاهيمهم التربويةالعمل وجتديد معلومام و
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اإلسهام مع اجلهات املختصة بالوزارة بإجراء البحوث التربوية النظرية  −٣
والتطبيقية اليت تؤدي إىل تطوير املناهج والكتب املدرسية للمرحلة 

 . االبتدائية 

املشاركة يف إعداد وتطوير وتنفيذ الربامج والدورات التدريبية ملعلمي  −٤
حسب مقتضيات التطور يف جمايل التربية املراحل التعليمية املختلفة 

 . والتعليم 

التعاون مع إدارات التعليم يف حل املشكالت التربوية عن طريق البحث  −٥
 . العلمي التربوي ، وغريه من الوسـائل 

التعاون مع املؤسسات التربوية داخل اململكة وخارجها لتطوير التعليم  −٦
 املؤمترات واحللقات لتبادل واالشتراك بالبحوث التربوية والعلمية وحضور

 . اخلربة واملعرفة 

تنظيم برامج تأهيلية للطالب بعد الثانوية العامة إلعداد حمضري  −٧
 " املختربات املدرسية وأمناء املكتبات واملتخصصني يف الوسائل التعليمية

 .٥٧ ـ ٥٦ ص

µàÜÈ¾a@pbîÜ×@À@ðìiÛa@†a‡Ç⁄a@âbÓcZM@ @

  : لتربوي يف كليات املعلمني هياألقسام اليت تقوم باإلعداد ا

  . قسم التربية وعلم النفس  -١

 . قسم املناهج وطرق التدريس  -٢

 . قسم تقنيات التعليم  -٣

حيث تقوم هذه األقسام الثالثة بتقدمي املقررات الدراسية التربوية النظرية منها والعملية 
التخصص إىل جانب . للطالب ، حيث يقدم كل قسم ما خيصه من املقررات التربوية 

  . العلمي
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   -:أمهية األقسام التربوية يف كليات املعلمني 

تعد األقسام التربوية من األقسام الرئيسة يف كليات املعلمني ؛ حيث تتوىل إعداد   
الطالب إعداداً تربوياً وإكسام املهارات التدريسية واملعارف ، واالجتاهات اليت تؤهلهم 

  . للعمل يف ميدان التربية والتعليم

وتأيت أمهيتها كوا حتقق رسالة كليات املعلمني يف إعداد املعلمني األكفياء للقيام    
بالتدريس يف التخصصات املختلفة، كما تتوىل تدريب الطالب املعلمني على إنتاج 
الوسائل التعليمية واستخدامها واستخدام األجهزة التعليمية ، والتقنية احلديثة يف العملية 

ربوية كما تقوم بتدريب الطالب املعلمني على التدريس الفعلي من خالل التعليمية الت
اإلشراف على التربية العملية قبل التخرج ، وهي حلقة وصل بني الكليات وإدارات 

علماً بأن قسم املناهج وطرق التدريس . التعليم يف املناطق اليت توجد فيها كليات املعلمني 
 يف ذلك وخباصة يف عملية التنسيق والتوزيع للطالب هو أكثر األقسام التربوية تنسيقاً

  . املعلمني يف التربية العملية واإلشراف عليهم 

  : أهداف أقسام اإلعداد التربوي يف كليات املعلمني

مبا أنه ال توجد أهداف عامة ألقسام اإلعداد التربوي يف كليات املعلمني فقد مت   
    ":توصل إىل األهداف التالية هـ  حيث ١٤٢٤الرجوع إىل دراسة األكليب 

ى مفهوم التكنولوجيا ودورها يف دعم العملية التعليمية، واحلث على علالتعرف   -١
  . إنتاجها واستخدامها يف العملية التعليمية التربوية

 . التدريب على إنتاج واستخدام بعض الوسائل التعليمية املناسبة   -٢

 . ية التربوية وأهدافها توضيح مفاهيم التربية وأمهية العمل  -٣

 . ترسيخ العقيدة اإلسالمية يف نفوس الطالب قوالً وعمالً ومظهراً   -٤

 . إتقان اللغة العربية كوسيلة لالتصال ووعاء للفكر وتعبري عن الثقافة   -٥

 . بيان حجم األثر اإلسالمي يف التربية وتطور الفكر التربوي   -٦
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ت واخلصائص اليت ينبغي أن يتحلى ا املعلم إكساب الطالب املعلمني بعض الصفا  -٧
 . بصفة عامة ، ومعلم التربية اإلسالمية بصفة خاصة 

 . حتديد مصادر التربية اإلسالمية وأهدافها ومناهجها وأساليبها   -٨

لى تطور مراحل التعليم يف اململكة العربية السعودية ، ومؤسساته عالتعرف   -٩
 .واجلهات املشرفة عليه 

كساب الطالب املعلمني أساسيات البحث العلمي وتنمية القدرة على التفكري إ   -١٠
الناقد بأشكاله املختلفة والقدرة على االستقصاء السليم واإلبداع  مع تنمية 

 . القدرات العقلية العليا 

 ). طفولة ، مراهقة ، شباب( التعرف إىل مطالب النمو لكل مرحلة   -١١

فس التربوي يف أداء املعلم واألساليب اليت يتبعها يف التعرف على دور علم الن  -١٢
 . ذلك

 . تنمية القدرة ملمارسة املهارات اليت حيتاجها املرشد الطاليب يف جمال عمله   -١٣

 . تنمية الشعور باالنتهاء للثقافة العربية اإلسالمية واالعتزاز ا   -١٤

 . ومي إكساب املعلومات واحلقائق واملهارات اخلاصة بالتق  -١٥

 . التعرف إىل طبيعة املنهج وتنظيماته وطرق إعداده وتنفيذه وتقوميه   -١٦

توجيه سلوك الطالب املعلمني وإعدادهم ليكونوا قدوة صاحلة لطالم يف أقواهلم   -١٧
 . وأفعاهلم 

 . التدريب على التدريس الفعلي للطالب املعلم حسب التخصص  -١٨

رة على التعلم الذايت ومتابعة كل ما هو جديد يف إعداد املعلم الذي يتصف بالقد  -١٩
 . جمال ختصصه من ناحية ، وامليدان التربوي من ناحية أخرى 

   ).٢٠ ص١٩( " إعداد املعلم الذي حيترم العمل اليدوي ويشجع تالميذه عليه   -٢٠

  :مقررات اإلعداد التربوي يف كليات املعلمني 
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يدرسها الطالب يف األقسام اليت تقوم مقرراً  ) ٢٧( يتضمن اإلعداد التربوي   
وتعترب هذه . حماضرة ) ٤٥(باإلعداد التربوي يف كليات املعلمني ، ويبلغ عدد حماضراا  
تربية خاصة ، ومشكالت : ( املقررات متطلبات خترج ما عدا مادة من املادتني التاليتني

 تسجيل التربية العملية يف ، حيث خيتار الطالب واحدة منهما لدراستها مع مراعاة )تربوية 
  .فصل دراسي مستقل حيث يكون الطالب متفرغاً للتربية العملية 

@è¾a@kãb§a@I@Z@ðìiÛaZ@H@ @
مكمل للجانبني الثقايف والتخصصي من إعداد املعلم ،        ) التربوي  (  اجلانب املهين   

 على القيام بأعباء    وتأيت أمهية اجلانب التربوي كونه يساعد يف تكوين املعلم الكفء القادر          
أن املعرفة  " )  هـ   ١٤١٠(  حيث يرى زايد     ٠مهنته التعليمية والتربوية على أكمل وجه       

بالشيء ال تعين القدرة على توصيله لآلخرين ، فقد جند عاملاً بارزاً يف جمال ما إال انـه ال                   
 ، ومن هنـا     يصلح ملهنة التعليم، الفتقاره إىل القدرة على توصيل تلك املعارف للمتعلمني          

إىل تزويد الطالـب    ) التربوي  ( يهدف اإلعداد املهين    حيث  " تربز أمهية اإلعداد التربوي     
 املعلم باملعارف واملهارات اليت يستخدمها يف املواقف التعليمية الفعلية الـيت تواجهـه يف             
 حياته العملية،وكذلك تكوين االجتاهات اإلجيابية لدى املعلم حنو مهنة التدريس،وكذلك         
تزويده مبعرفة دقيقة وعميقة عن تالميذ املرحلة اليت سوف يدرا،وأهم خصائص تالميـذ             

ـ    (هذه املرحلة النفسية والعقلية واالجتماعية وكذلك ميوهلم وحاجـام           ه ـأبـو زين
  .) هـ ١٤١١وآخرون،

( كمـا يـذكر شـوق وسـعيد         ) التربوي  ( هلذا فإن املقصود باإلعداد املهين      
ربات اليت ينبغي أن يكتسبها املعلم يف أثناء إعداده مبا يساعده على            مجيع اخل " ) هـ١٤١٦

  :       حتقيق اآليت 
   ٠فهم طبيعة املتعلم وتكوينه ومعرفة مراحل منوه وخصائصه وأهم مشكالته     -
   ٠معرفة نظريات التعليم وأساليبه وأدواته واكتساب املهارة يف تطبيقها   -
 مثل دور التربية يف اتمع بدءاً       ٠املتعلقة باتمع   دراسة املتطلبات التربوية      -

بتحقيق أهدافه وحل مشكالته إىل قيادة حركة التغري واستشراف حاجات          
  ٠املستقبل فيه 
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لى أهم جوانب تطور الفكر التربوي قدمياً وحديثاً وخباصة الفكر          عالتعرف    -
  ٠التربوي اإلسالمي 

التعلم املطلوبة من املعلم بالنسبة لكل مـن        اإلملام بفعاليات عملية التعليم و      -
املناهج الدراسية وخباصة ما يتعلق منها بتقنية التعلـيم واإلدارة املدرسـية            

  ٠وتوجيه التالميذ وإرشادهم والتخطيط للتدريس 
التطبيق امليداين جلميع اخلربات اليت أكتسبها املعلم تطبيقـاً فعليـاً وفقـاً               -

  . ٨٩ ص "لألساليب املعاصرة 
يف )  هــ   ١٤٠٠( كما يرى ذلك دانـش      ) التربوي  ( ويتكون اجلانب املهين    

  :العادة من قسمني رئيسيني 
 كأصول التربية وتاريخ التربية ، وطرق التدريس العامة واخلاصة          :تربويةمقررات     -١"

   ٠ونظام التعليم ، والتقومي التربوي ، وعلم االجتماع التربوي
لنفس العام وعلم النفس التربوي ، وعلم نفـس النمـو            كعلم ا  :نفسيةمقررات     -٢

   " .والتوجيه واإلرشاد النفسي  والصحة النفسية
 املهـين  أن التربية العملية ركيزة هامة يف اجلانـب       " ) هـ١٤٠٥( ويعترب فالتة   

    . ١١٥ص  " باعتبارها احملصلة النهائية لعملية إعداد املعلم) التربوي (
يف ) التربـوي   ( سب اليت جيب أن تعطى للجانب املهين      واختلف املربون حول الن   

   ٠برامج إعداد معلم املرحلة االبتدائية مقارنة باجلانب الثقايف واألكادميي 
هي نسبة مثاليـة     % ) ٢٠( أن نسبة   "  ) ١٨م ص   ١٩٩٦( حيث يرى غنيمة    

  ٠") التربوي(املهين  للجانب
% ) ٢٥( أن نـسبة    إىل  "  ) ٤٥ص) هـ  ١٣٩١( يما يذهب حلمي وآخرون     ف

  ٠ ")التربوي ( فقط هي النسبة املالئمة للجانب املهين 
جيـب أن   ) التربوي  ( ن اجلانب املهين    أ"  ) ٤٩ ص -هـ  ١٤٠٣( ويرى حممود   

   ٠"من حجم برنامج إعداد املعلم % ) ٣٥(يعطى ما نسبته 
ن ـيجيب أن يعطى ما ب    ) التربوي  ( بينما يرى بعض املختصني ، أن اجلانب املهين         

  ٠ ) ١٢٦ ص –م ١٩٨٤اجلالل ، ( من حجم الربنامج %  ٢٥ : ١٠
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من % ) ٣٠( ثل حوايل   ميوبالنظر إىل اإلعداد التربوي يف كليات املعلمني جند أنه          
جمموع املقررات الدراسية يف كليات املعلمني ، ولكن مع هذا جنـد أن هنـاك قـصوراً                 

   ٠ملحوظاً يف خمرجات هذا اجلانب 
  :   السبب يف هذا يرجع إىل عدة عوامل منها  ويرى الباحث أن

   ٠االهتمام بالكمية على حساب النوعية يف املقررات الدراسية  -١
قلة االهتمام باجلانب التطبيقي الوظيفي ملا يدرسه الطالب املعلمني ، وخاصـة يف              -٢

التربية العملية حيث يسند اإلشراف أحياناً إىل غري التربويني ، مما يكون سـبباً يف               
  ٠مهال التطبيقات التربوية املعاصرة إ

عدم االهتمام بتنمية االجتاهات اإلجيابية لدى الطالب املعلمـني حنـو تطبيقـات              -٣
اجلانب التربوي من اإلعداد ، وحثهم على تطبيقه يف امليدان التربوي بعد خترجهم             

٠   
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بية والتعليم على إعداد املعلمني األكفياء ذوي التأهيل العايل يف  وزارة الترتحرص  
مجيع اجلوانب األكادميية واملهنية مبا خيدم العملية التعليمية ، فقد أنشأت أقسام الوسائل 
وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني،لتقوم بدورها التربوي يف إعداد املعلم القادر على 

جليدة واملناسبة واستخدامها يف العملية التعليمية التربوية ، وتنمية إنتاج الوسيلة التعليمية ا
  . االجتاهات اإلجيابية حنوها داخل مؤسسات اإلعداد 

وقد تطورت أقسام الوسائل وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني  فنجد أا من 
هـ ١٤٠٩حيث اإلدارة واألعضاء كانت تابعة لقسم املناهج وطريق التدريس حىت عام 

حيث صدر قرار إنشاء كليات املعلمني  وصدوره اهليكلة والتنظيمات اجلديدة ، واليت 
كان من ضمنها فصل أقسام الوسائل وتقنيات التعليم لتكون مستقلة رئيساً وأعضاء هيئة 
تدريس عن قسم املناهج وطرق التدريس ، حبيث يكون هلم قرارام واجتماعام اخلاصة 

  . م

Ûa@paŠ‹Ô¾aðìiÛa@†a‡Ç⁄a@À@bènjãë@L@áîÜÈnÛa@pbîäÔmë@ÝöbìÛa@áÔÛ@òÈibnZM@ @

مقررات اإلعداد التربوي يف كليات املعلمني ، جند أن املقررات اليت  إىل بالنظر  
  ).١( تنتسب لقسم تقنيات التعليم أربع مقررات كما هو موضح يف اجلدول رقم

  : التعليم يف كليات املعلمني  يوضح املقررات الدراسية بقسم تقنيات) :١ (جدول

م
رقم املقر 
 ورمزه

 اسم املقــرر
الساعات 
 املعتمدة

إجبـاري 
 اختياري

 املتطلبات السابقة طبيعته

 ـــ نظري إجباري  ١ تقنيات التعليم و١١٠٠

 و٢٢٠٠
إنتاج الوسائل 

 )١(التعليمية
 ـــ عملي إجباري ٢

 و٣٢٠١
استخدام الوسائل 

 التعليمية
 ـــ مليع إجباري ٢

 عملي إجباري ٢ )٢(إنتاج وسائل و٤٣٠٠
  دراسـة املقـررات

)و٢٠١و، ٢٠٠و، ١٠٠(
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من مقررات اإلعداد التربوي يف % ١٥,٦ومتثل هذه املقررات ما نسبته 
  ). هـ ، تعميم وزاري١٤١٦(  وزارة املعارف. كليات املعلمني 

   -:دور تقنيات التعليم يف إعداد املعلم

 هو اخلبري الذي أقامه اتمع ليحقق ) "م١٩٨٧ ( عليكما يرىإذا كان املعلم   
أغراضه التربوية وأوكل إليه املسئولية املباشرة يف ترمجة القيم واملثل واألهداف العامة إىل 

ع يف ـح اتمـإجراءات سلوكية لتشكل املواصفات املطلوبة يف املواطن الذي يطم
لكبري واملهم الذي يقوم به املعلم ، فقد تصدت وإدراكاً هلذا الدور ا . ٢٣٦ ص"دادهـإع

الكثري والكثري من الدراسات واألحباث اليت دف إىل رفع كفاءته ومستوى أدائه أكادميياً 
وثقافياً وتربوياً ؛ ليتمكن من أداء عمله املوكل إليه على الوجه املطلوب مبا حيقق تطلعات 

   .اتمع وحيقق رغباته ويواكب مستجدات عصره 

وإعداد املعلم ملمارسة هذه األدوار اجلديدة يف التربية احلديثة ضمن منظومة   
تكنولوجيا التعليم يتطلب برامج جديدة يف مؤسسات إعداد املعلم ، وبرامج تدريبية 

تنطلق هذه أن  ه ينبغي أن)هـ ١٤١٩قنديل (  يؤكد للمعلمني يف أثناء اخلدمة، حيث
  : ساسية هيالربامج من عدة مفاهيم فلسفية أ

استبعاد فكرة أن املعلم ناقل للمعرفة ، حيث ينبغي أن يركز على تعليم التفكري    -" 
  . املنظم والقدرة على اختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب

تدريب املعلم على العمل ضمن فريق متعاون ، وتبادل اخلربة مع الفريق دون شعور    - 
  . قاً من الفكرة القائلة عقالن أفضل من عقل واحدباالستعالء أو الدونية ، انطال

التدريب على إنتاج املواد التعليمية ، وليس جمرد املعرفة ا،ويشمل كافة أنواع املواد    -
مبا فيها املعقدة واملربجمة ، وكذا التدريب على االستخدام لآلالت التعليمية بأنواعها 

ام مبقررات إنتاج واستخدام مثل دون رهبة أو خوف ، ويتطلب ذلك توسيع االهتم
 . هذه املواد 

االهتمام بتحويل قدر كبري من مقررات اإلعداد التربوي إىل اجلانب العملي    -
التطبيقي بدالً من اجلانب النظري التقليدي ، فقد أثبتت التجارب الطويلة أن نسبة 
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ثر من استفادم استفادة الطالب يف مرحلة اإلعداد قبل اخلدمة يف التطبيق العملي أك
  . ٢٩٠ص" من التنظري واحملاضرات 

  : يتضح دور الوسائل وتقنيات التعليم ما ذهب إليه و

 : إن تقنيات التعليم حتقق العديد من املزايا للمعلم منها) هـ ١٤١٩(يوسف    -

تساعد املعلم على التدريس ، حيث يتم تدريبه على ممارسة التدريس وتطويره قبل   -" 
  . ثناء اخلدمة اخلدمة وأ

تساعد املعلم على اكتساب بعض املهارات، مثل مهارة اإلعداد واالستخدام   -
   .والتقومي

مثل الدائرة التلفزيونية املغلقة، .تساعد الوسائل التعليمية املعلم على توفري الوقت  -
 . خاصة عند توحيد املقررات 

 . تساعد املعلم على ترشيد جهده   -

تيسري عملية التدريس ، فهي تتغلب على كثرة الشرح والكالم تساعد املعلم على   -
 .لفترات طويلة مما يكون له عائد نفسي سليب على املعلم واملتعلم

فهي تساعد على تقريب املفاهيم اردة . تساعد املعلم على ما يصعب شرحه   -
 . وحتويلها إىل صورة حمسوسة يسهل إيصاهلا للمتعلم 

كنسيانه عنصراً من عناصر . جتنب احلرج يف بعض املواقف تساعد املعلم على     -
الدرس مثالً ، أو عدم متكنه من إجابة سؤال معني ، فعليه توجيه الطالب لقراءة 
موضوع على لوحة اإلعالنات أو االستماع إىل شريط أو فيلم معني ، وكذلك 

 . استخدامها لعرض بعض أجهزة اجلسم احلساسة لتجنب بعض االحراجات 

تساعد املعلم على التقليل من االعتماد على اللفظية،الذي يؤدي إىل امللل والسآمة               -
 .  ١٦٠ -١٥٦ص " من قبل املتعلم  مما يؤدي إىل عدم املتابعة

 وإذا كان اهلدف من إعداد املعلم هو القيام بتعليم فعال يؤدي إىل حتقيق أهداف  
  :ل من اتمع فإن دور تقنيات التعليم كما يرى ذلك ك
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يف "  يظهر جلياً كوا عامالً مهماً Kizlik Robert (1999)  كيزليك وروبرت
حتسني معارف وحتصيل املعلمني ، وأمهية تدريبهم عليها يف الربامج التربوية ؛ ليصبحوا 
معلمني أكفياء يف املرحلة االبتدائية قادرين على التغلب على املشكالت اليت تواجههم يف 

 . ١٩٣ ص"يامليدان التربو

أن تقنيات التعليم تساعد املعلم على الرفع من ):" هـ ١٤٢٠( ة لكما يقول احلي
درجة كفايته املهنية واستعداده ، وتغري من دوره كناقل وملقن للمعلومات ، إىل دور 
املخطط ، واملنفذ ، واملقوم للتعلم  وتساعده على حسن عرض املادة العلمية وتقوميها 

ما تساعده على خلق روح املتعة والتشويق للمتعلمني خالل فترة والتحكم فيها ، ك
 . ٧١ص "الدراسة

إن التقنيات ووسائل التعليم تعيني : " أيضاً ) هـ ١٤١٣( كما يقول املشيقح 
املعلم على تقريب احلقيقة ، حيث إن خيال الناشئ قد ال حييط باحلدث واملشهد املراد 

 متكاملة ، وإن استوعب بعض املالمح سرعان تصويره من خالل الشرح والوصف بصورة
على عكس ما يشاهد على أرض الواقع من أحداث من خالل فيلم .ما تتبخر أغلبها 

  .  ) ٨-٦ص  ( "مصور أو مشهد جمسم 

@†a‡Çg@áÄãáÜÈ¾aZ@@ @
 املعلم صاحب الدور األساسي يف إجناح العملية التعليميـة والتربويـة وتوجيـه             

، وهو العنصر األساسي األكثر حسماً يف تنمية قدرات التالميـذ     مسارها لتحقيق أهدافها    
ومهارام من خالل احتكاكه وتفاعله معهم بشكل مستمر ، فهو الذي يترجم املنـهج              
على واقع ملموس يستطيع مالحظته وقياس أثره ، ومن هنا جاء االهتمام  بإعداد املعلـم                

 جيداً تظهر مالمح إعـداده يف خمرجاتـه ،          القادر على حتقيق  ذلك ، فاملعلم املعد إعداداً        
وعليه فإنه يوجد نظامان رئيسان تستخدمهما مؤسسات إعداد املعلمني يف اململكة العربية            

   ٠النظام التتابعي  والنظام التكاملي : السعودية ومها 
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@âbÄäÛaïÈibnnÛaZ@@ @
كليـة  بيلتحق  الطالب  أن  ) هـ  ١٤١٣عبد اجلواد ومتويل    (يقول  ويف هذا النظام    

التربية بعد خترجه من اجلامعة ويدرس ملدة سنة أو سنتني دف احلصول على الدبلوم العام               
 ٠والثقافة للمعلم   ) التربوي  (، أو إجازة التدريس ويتضمن برنامج الدراسة اإلعداد املهين          

أما اإلعداد األكادميي فمن املفترض أن يكون قد مت إجنازه حبصول الطالب علـى درجـة                
   ٩٨ ص. وريوس يف ختصص معني قبل التحاقه بكيلة التربيةالبكال

أن هذا النظام يتيح الفرصة أمام خرجيي اجلامعات        " ) هـ  ١٩٩٩( ويرى غنيمة   
الراغبني يف إعدادهم ملهنة التعليم ، ويسمح يف الوقت نفسه مبواجهة أي تغيريات مستقبلية              

  .١٩٤ص " غري متوقعة
بـالتعمق يف   "  ) ٢٣٦م ص   ١٩٧٩( ان  ويتميز هذا النظام كما يقـول سـليم       

( ويكون لك كما يقـول عبـد اجلـواد ومتـويل          "الدراسة التخصصية وارتفاع مستواه   
بزيادة فترة اإلعداد التخصصي والقضاء على الصراع القائم داخل         " ) ٩٩ص،هـ١٤١٣

    ٠  "كليات التربية اليت تضم أقساماً أخرى غري تربوية
أنه ال يلـيب حاجـات      " ) م١٩٩٩( ى غنيمة   ويؤخذ على هذا النظام ، كما ير      

املدارس املتزايدة من املعلني املؤهلني،لعدم توجه هذا النظام للتدريس وكذلك عدم جديـة             
حلني البحث ) شغل فراغ ( الكثري من امللتحقني به حيث ينظرون للدبلوم التربوي على أنه    

 يشعر باالنتماء إىل مهنة     عن وظيفة مرتبطة بالتخصص ، كما أن طالب النظام التتابعي ال          
التدريس من خالل  عام دراسي واحد حيث يصعب عليه تكوين اجتاهات إجيابيـة حنـو                

  . ١٩٥ص  " مهنة التعليم
زيـادة النفقـات    " أنه يؤخذ على هذا النظـام       ) م  ١٩٧٩(كما يقول سليمان    

 مما يكون   ٠" والتكاليف إىل جانب أنه يبعد الطالب عن مادة ختصصه سنة  دراسية كاملة              
يف فقدان الكثري من املعلومات التخصصية خاصة مع عدم املراجعة الدوريـة             له أكرب األثر  

   ٠ ٢٣٦ ص "والتطبيق العلمي هلا خالل فترة الدراسة التربوية 
ويقوم ذا النوع من نظم اإلعداد مراكز خدمة اتمع يف اجلامعـات ، وبعـض               

   ٠ الكليات التربوية يف اجلامعات السعودية
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@ïÜßbØnÛa@âbÄäÛa@@Z@ @
(  املقصود ذا النظام أن يدرس الطالب املعلـم مجيـع املقـررات األكادمييـة               

يف الوقت نفسه دون ترتيب زمين على مدى        ) التربوية  ( والثقافية ، واملهنية    ) املتخصصة  
أربع سنوات كحد أدىن ليحصل بعدها على درجة البكالوريوس التربوي يف ختصص معني             

 ٠خل  إ ٠٠٠و رياضيات   أختصص دراسات إسالمية ، أو لغة عربية ، أو تاريخ ،             :  مثل ٠
مع األخذ يف االعتبار تفاوت الكليات اليت تقوم بإعداد املعلم يف النسب املعطـاه لكـل                
جانب من جوانب اإلعداد الثالثة يف كليات املعلمني ، وكليات التربية التابعة للجامعات             

   ٠عودية يف اململكة العربية الس
مبـا  ) هــ   ١٤١٣(  ويتميز النظام التكاملي ، كما يرى كل من عبد اجلواد ومتويل          

  : يلي
   ٠ختريج عدد كبري من املعلمني يسهم يف سد احلاجة املتزايدة إليهم "  -
  ٠يتالىف إىل حد كبري الطالب ألنه يستقطب الراغبني يف مهنة التدريس  -
 "ة التدريس اكرب من قدرة النظام التتابعي      قدرته على تكوين اجتاهات موجبة حنو مهن       -

  .١٠٠ص 
  : من مميزات النظام ما يلي ) م١٩٧٩( كما يذكر سليمان 

 عدم ابتعاد الطالب عن املادة العلمية من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه يساعد الطالب               -"
قتصادياً من  على اإلعداد النفسي لتقبل مهنة التدريس واالستعداد هلا  فضالً عن كونه أقل ا             

   . ٢٣٧ص  " حيث التكاليف واجلهد من النظام التتابعي
  :  إن النظام التكاملي يتميز )  م١٩٨٤( كما يقول اجلالل 

بفضل طـول   ) التربوي  ( بالقدرة على تشرب مواد اإلعداد التخصصي واملهين        "   -
   ٠  ١٢٦ص  " املدة الزمنية

ات التربية وكليات املعلمني وزيـادة  وقد أدى هذا النظام إىل التوسع يف إنشاء كلي  
  اإلقبال عليها

ويطبق هذا النظام بكليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية ، ويف بعض كليات    
 مثل كلية التربية فرع جامعة امللك عبـد العزيـز باملدينـة    ٠التربية باجلامعات السعودية  

  ٠وكذلك كلية التربية جبامعة امللك خالد بأا 



  -٣٤- 

  ) هـ١٤١٣(  ورد يف املآخذ على هذا النظام  ما ذكره عبد اجلواد ومتويلومما
   ٠قصر مدة اإلعداد التخصصي "  -
واملتخصصني يف ااالت األخرى حول     ) التربويني  ( استمرار الصراع بني املهنيني      -

  ٠األوزان النسبية ملقررام 
بتـدريس مـواد    التساهل يف مستوى تأهيل أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون           -

  .١٠٠ ص"التخصص يف كليات املعلمني 
  : إن من املآخذ على هذا النظام ) م ١٩٩٧( ويذكر أبو لبده 

ضعف مستوى الطالب املعد وفقاً هلذا النظام يف النواحي األكادميية التخصـصية            "  -
وتعمل  كليات املعلمني حالياً وفق هذا النظام على الرغم من كثرة املآخذ املوجهة              ٠
   .٧٤ص  " هـيإل

 حيث مـن املمكـن أن       ٠الرغم من مميزات هذا النظام إال أن عيوبه أكثر أثراً           ب و -
يتخرج الطالب املعلم وهو متذبذب يف مستواه يف مجيع جوانب اإلعداد ، مما يكون              

 وعلى هذا فإن الباحث يرى أن يطبـق         ٠له أكرب األثر يف عملية تدريسه مستقبالً        
وى مؤسسات إعداد املعلم يف اململكة العربية الـسعودية ،          النظام التتابعي على مست   

 فعالة ومؤثرة للرقي مبستوى العملية التعليميـة        – بال شك    –ألن خمرجاته ستكون    
 ٠التربية على مجيع مستوياا ومكوناا كما وكيفاً 

ïãbrÛa@kãb§a@O@áîÜÈnÛa@Þbª@À@áîÜÈnÛa@pbîäÔmë@ÝöbìÛa@Z@ @

  : التعليم مفهوم الوسائل وتقنيات 

لقد مر مفهوم الوسائل وتقنيات التعليم بكثري من التطور،وكان ذلك نتيجة للتطور 
السريع يف ميدان العلوم و التكنولوجيا ، الذي أدى إىل ظهور أنواع متعددة من الوسائل 
وتقنيات التعليم ومن مث تطورت مفاهيمها بشكل يواكب أنواعها ووظائفها ؛ مما أدى إىل 

ل إىل تعريف موحد هلا الختالف الزوايا اليت ينظر منها التربويون إىل الوسائل عدم الوصو
: التعليمية ، فقد تعددت مسميات الوسائل التعليمية فمن التربويني من يطلق عليها 

الوسائل املعينة ، ووسائل اإليضاح ومعينات التدريس ، والتقنيات التربوية و منهم من 



  -٣٥- 

على الرغم من االختالف يف املسميات إال أم يتفقون على و. يسميها تقنيات التعليم 
  . أمهيتها ودورها الفعال يف جناح العملية التعليمية والتربـوية 

وجود الصور والرسومات التوضيحية )" م١٩٨٧( ودليل ذلك ما أورده الطوجبي 
وما هو واخلرائط مع اإلنسان منذ آالف السنني ، والعثور عليها من احلضارات القدمية 

موجود يف معابد القدماء ومقابرهم فقد زينت جدران هذه املعابد والقبور بالصور 
والرسومات اليت تصور احلياة يف ذلك الوقت من تاريخ اإلنسان ، وتشرح املناسك 
والطقوس الدينية والعادات القدمية والتقاليد املمارسة عندهم ،وتسجيل معتقدام 

٢١ص" مـوإجنازا .  

 من والدليل على ذلك ما يتم ذكرهأن مفهوم الوسائل التعليمية ليس يتضح مما سبق و      
  .بعض التعاريف اليت وردت يف الدراسات واملراجع املختلفة 

: الوسائل التعليمية بأا ) هـ ١٤٠٠( األمريكية جلنة املتخصصني مجعية عرفت 
م،وتوضيح املعاين واألفكار كل أداة يستخدمها املعلم لتحسني عملية التعليم والتعل"

والتدريب على املهارات و تنمية القيم و االجتاهات املرغوب فيها دون أن يعتمد املعلم 
   . ٢٣ ص "أساساً على األلفاظ و الرموز و األرقام

املواد اليت تستخدم يف حجرات الدراسة " بأا ) م١٩٨١(وعرفها كاظم وجابر 
  .  ٢٧ص "سهيل فهم معاين الكلمات املكتوبة واملنطوقة أو غريها من املواقف التعليمية لت

جمموعة من اخلربات واملواد " : بأا) هـ ١٤٠٥(وعرفها برنامج تدريب املعلمني 
واألدوات اليت يستخدمها املعلم لنقل املعلومات إىل ذهن الطالب سواء داخل الفصل أو 

  .  ٢١ص  "لنقطة األساسية فيهخارجه،دف حتسني املوقف التعليمي الذي يعترب الطالب ا

 الل واجلنـدي: وكلمة تكنولوجيـا ذات أصـل إغريقي كما يقول
 وهي تعين التفكري املنطقي Logic , Technoحيث تتكون من شقني ) هـ١٤١٥(

تعين الوسائل واألجهزة " ، أو املهارة يف فن التدريس  وخلصا إىل أن تكنولوجيا التعليم 
  .  ١٤ص"  م أثناء قيامه بالعملية التربوية على حنو مناسب وفعالاليت يعتمد عليها املعل
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فهو " ) هـ١٤١٨(أما مصطلح تقنيات التعليم كما أوردت وزارة املعارف 
 ولفظه تكنولوجيا تعين Instructional Technologyتعريف للمصطلح األجنيب 

لي لتوفري الوقت بشكل عام دراسة كيفية وضع املعرفة العلمية يف إطار االستخدام العم
  . ١٣٤ص " واجلهد فيما هو ضروري ملعيشة اإلنسان ورفاهيته

جمموعة متكاملة من املواد " الوسائل التعليمية بأا): هـ ١٤١٩( ويعرف يوسف 
واألدوات واألجهزة التعليمية اليت يستخدمها املعلم أو املتعلم لنقل حمتوى معريف ، أو 

م ـي التعليـن عمليتـ أو خارجها دف حتسيالوصول إليه ، داخل غرفة الدراسة
   . ٣١ص " مـوالتعل

العملية املنهجية املنظمة لتصميم " بأا ) م١٩٩٥( ويعرفها النعيمي وآخرون 
وتنفيذ وتقومي عملييت التعليم والتعلم عن طريق تطبيق املبادئ التربوية والنفسية املعروفة 

تاحة ، من أجل حتقيق أهداف تربوية حمددة وتوظيف كافة املوارد املادية والبشرية امل
  . ٣٢ص " بأقصى قدر من الكفاءة والفاعلية

مواد وأدوات تقنية مالئمة " إن الوسائل التعليمية هي ) م ١٩٩٦(ويقول الكلوب 
للمواقف التعليمية املختلفة ، يستخدمها املعلم واملتعلم خبربة ومهارة لتحسني عملية التعلم 

  . ١٥ص "والتعليم 

تعريفاً عن وكالة تقنيات التربية بالواليات املتحدة ):  م١٩٩٧( أورد العقيلي و
هي طريقة منظمة لتصميم وتنفيذ وتقومي " األمريكية والذي ينص على أن تقنيات التربية 

عملية التعليم والتدريس ، كلها يف ضوء أهداف حمددة قائمة على البحوث يف التعليم 
 موارد بشرية وغري بشرية ، للحصول على تعليم أكثر تأثرياً اإلنساين واالتصال مستخدمة

  .١١ص" 

جمموعة من األجهزة واألدوات واملواد اليت :" بأا) م١٩٩٨(كما عرفها حممود 
يستخدمها املدرس لتحسني عملية التعليم والتعلم وتقصري مدا وتوضيح املعاين أو شرح 

، أو تعويدهم على العادات ، أو تنمية األفكار ، أو تدريب التالميذ على املهارات 



  -٣٧- 

االجتاهات ، أو غرس القيم فيهم دون أن يعتمد املدرس أساساً على األلفاظ والرموز و 
  .  ٨ص "األرقام

مفهوم واسع للعملية التعليمية  " تقنيات التعليم بأا ) م١٩٩٩( ويعرف يونس 
 الدراسية وأساليب تنفيذ تلك ويقصد ا التخطيط والتصميم للربامج التعليمية واملناهج

املناهج والربامج مبا يف ذلك إنتاج املواد التعليمية، مث املواقف التعليمية وما يدور فيها بني 
املعلم والتلميذ وإدارة تلك املواقف ، مبا يف ذلك أيضاً تقييم العملية التعليمية جبميع 

  . ٧ص"أبعادها

  :) هـ١٤٢٠( ويقول احليلة

 يف أصله Instructional Technologyوجيا التعليم إن مصطلح تكنول   
". أو التقنيات التعليمية" تقنيات التعليم " مصطلح معرب ويرادفه يف اللغة العربية

تطبيق نظمي منظم حلقائق ومفاهيم وقوانني ونظريات  "  : فالتكنولوجيا يف نظره هي
  . ٢٢-٢١ص" يةالعلم يف الواقع الفعلي ألي جمال من جماالت احلياة اإلنسان

وعليه جند أن مجيع التعاريف السابقة تأكد على أا طريقة للتفكري والعمل وفق 
وجناحها يقوم على تضافر جهود القائمني على العملية التعليمية التربوية  ، منهج عملي

حىت تتحقق األهداف املرجوة منها بكفاءة عالية وذلك ملواجهة حتديات العصر ومتطلباته 
  . يف مجيع ااالتاملستمرة 
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مل يعد باإلمكان االستغناء عن تقنيات التعليم يف العملية التعليمية التربوية يف العصر 
. احلاضر نظراً ألمهيتها يف مواكبة االنفجار املعريف الذي جنم عن كثرة املعلومات واحلقائق 

بح من الضروري البحث عن وسائل معينة لتحصيل وتبسيط تلك املعلومات حيث أص
واحلقائق،باإلضافة إىل كوا جتعل التعليم يقوم على اخلربات احلسية مما يكون له أكرب األثر 

فهي حتل كبديل . لدى املتعلمني يف احلصول على تعلم أفضل وبقاء أثره ملدة أطول 
ائق وتكوين املفاهيم مبا يؤدي إىل حتقيق اهلدف التعليمي للخربات املباشرة يف معرفة احلق

  . بأيسر الطرق وأقل التكاليف 



  -٣٨- 

أفضل التعلم ما يتم عندما يصل التلميذ إىل " بأن)  م١٩٨٧( الطوجبي ذكر وي
 والوسائل التعليمية تساعد على (Readiness to Learn)مرحلة االستعداد للتعلم 

  .  ٤٥ص "  استعداداً للتعلم وإقباالً عليهزيادة خربة التلميذ فتجعله أكثر

وتساهم وسائل االتصال التعليمية بدور حيوي يف العملية التعليمية التربوية مما 
يساعد املعلم على حتقيق األهداف املرجوة بفاعلية يف أقصر وقت وأقل تكلفة حيث أورد 

  : أا تساعد املعلم يف ) ١٩٩٣(ي ـاهلذل

  . ريسية  حتقيق األهداف التد-"  ١

 .  تشويق الطلبة وجذب انتباههم - ٢

 .  تقريب موضوع الدرس ملستوى إدراك الطالب - ٣

 .  تنويع مصادر املعرفة واخلربة التربوية - ٤

 . ضرب األمثلة وإقامة الدالئل على حقائق الدرس - ٥

 .  استكمال نواحي الضعف يف الكتاب املدرسي - ٦

 . زيادة إجيابية ومشاركة الطالب - ٧

 . ٣٣٥ص "ة الفروق الفردية مراعا- ٨

إنّ تنوع الوسائل :بقوله) ٤٨-٤٦م ، ص ١٩٩٤( ويؤكد ذلك الطوجبي 
التعليمية يف عملية التعلـم يـؤدي إىل تكـوين وبناء املفاهيم السليمة 

Construction) Concepts . ( فكلما مر املتعلم خبربات جديدة ، ازداد قدرة
ماً للمعاين حىت يصل إىل تكوين التعميمات اليت على تعديل اخلربات السابقة وازداد فه

تساعده على إمتام عملية االتصال والتفاهم ، وتساعد الوسائل التعليمية كذلك على 
مواجهة الفروق الفردية بني املتعلمني ، كما تؤدي إىل تغيري السلوك واالجتاهات إىل سلوك 

  . واجتاهات تتمشى مع املتغريات يف اتمع العصري 

تساعد يف نقل املعرفة " بأن الوسائل التعليمية )  م١٩٩٦( ا ذكر الكلوب كم
وتوضيح اجلوانب املبهمة ، وتثبيت عملية اإلدراك ، كالكرات األرضية واخلرائط 



  -٣٩- 

والنماذج والصور ، كما أا تقوم معلومات الطالب وتقيس مدى ما استوعبه من مادة 
   . ٣٩ص "  ، وإجراء التجارب العمليةالدرس ، كاخلرائط الصماء ولوحة الكهرباء

أن الوسائل التعليمية جتعل التعليم فورياً ). هـ١٤٢٣( ويرى عطار وكنساره 
وتتيح فرصاً أكثر للتكافؤ ، ألا تتخطى حمدودية الزمان واملكان واملسافة يف تقدمي 

 أا املعارف واخلربات ، إضافة إىل قدرا على التسجيل واحلذف واالسترجاع ، كما
  .  تسهم يف حتقيق األهداف السلوكية املعرفية ، والوجدانية ، واملهارية

بأا تفيد يف زيادة وحجم العمل كما تفيد يف ):" هـ١٤١٩( و يرى قنديل 
جتسيد القيم واملعاين اردة ، كما تفيد أيضاً يف تقدمي حلول لتعليم الفئات اخلاصة وتقدمي 

  . ٣٣ص " التعليم املستمر

إا ضرورية ملواجهة حتديات العصر من ) : "  هـ١٤٢٠(  يقول احليلة كما
االنفجار املعريف والسكاين ، وتقدمي نظريات التعلـم  والتطور التكنولوجي ، ووسائل 

  .  ٧٤ص  " دور املعلمرياإلعالن ، وفلسفة التعليم وتغي

ضاء هيئة كما أن الوسائل التعليمية تساعد يف مواجهة بعض املشكالت كنقص أع
وكذلك تساهم يف التخفيف من مشكلة ازدحام الفصول والقاعات ، التدريس أو املعلمني 

  . الدراسية حيث ميكن العرض يف أماكن واسعة تسمح باألعداد الكبرية من املتعلمني 

و جيب أن يكون املعلم على معرفة بالتغريات اليت حتدث يف جمال ختصصه ، وطرق 
 الوسائل وتقنيات التعليم اليت تساعد على توصيل أفكاره إىل التدريس  باإلضافة إىل

املتعلمني بأيسر الطرق ، وكذلك معرفة ما يستجد من حبوث ودراسات يف جمال الوسائل 
  . وتقنيات التعلم 

واملعلم الكفء هو الذي ميتلك مهارة انتقاء الوسائل وتقنيات التعليم املناسبة 
 ، وزمانه مع إجادة التخطيط واإلعداد واالستخدام لتخصصه ودرسه ، وطالبه ، ومكانه

حىت يكون درسه مفيداً ومشوقاً لطالبه  وذا فائدة علمية وعملية ، وأبقى أثراً يف  هلا
  .  أذهام



  -٤٠- 

  : قواعد استخدام الوسائل وتقنيات التعليم

 ، ومن تلعب الوسائل وتقنيات التعليم دوراً كبرياً يف جناح العملية التعليمية التربوية
ذلك مساعدة املعلم على أداء عمله بكل يسر وسهولة ، وإذا ما أراد املعلم ذلك فإن عليه 

  :عند استخدام الوسائل وتقنيات التعليم مراعاة قواعد االستخدام وفق املراحل التالية

  : مرحلة اإلعداد : أوالً

وتقنيات التعليم وتعترب مرحلة اإلعداد من املراحل الضرورية اليت متر ا الوسائل  
  :  وهي) م ١٩٨٧الطوجبي ،( كما يرى وتشتمل على عدة نقاط 

حيث من الضروري أن يتعرف املعلم على الوسائل : إعداد الوسيلة التعليمية املناسبة    -
املناسبة ملادته وختصصه وحييط مبحتوياا وخصائصها ونواحي القصور فيها ، كما 

  . ها يقوم بتجربتها وعمل خطة الستخدام

 . وذلك بتحديد وظيفة الوسيلة واألنشطة التعليمية الالزمة هلا : رسم خطة العمل    -

وذلك بأن يصل عن طريق املناقشة واحلوار إىل إعطاء صورة : يئة أذهان املتعلمني    -
عن موضوع الوسيلة املستخدمة وصلتها باخلربات السابقة للطالب ، وأمهيتها لكي 

 .  منها يدركوا بوضوح الغرض

جيب أن يعلم املعلم أن مكان الوسيلة مناسب من حيث وضوح : إعداد املكان   -
  .٦٣ص. " إخل .. الصوت    والصورة ، والتهوية 

  : مرحلة االستخدام: ثانياً

جيب على املعلم التركيز على " على أنه ) م ١٩٩١( عبد الرمحن كما يقول   
  :  األمور التالية يف مرحلة االستخدام

أن تتوفر التسهيالت الطبيعية الالزمة الستخدام الوسيلة التعليمية مع مالحظة    -
  . الزمن والتكلفة وجذب انتباه التالميذ وتفاعلهم 

 . أن يلفت املعلم نظر التالميذ إىل اخلربات اليت تثريها الوسيلة يف استجابام    -

 . أن ختضع الوسيلة وطرق استخدامها للتطوير املستمر    -



  -٤١- 

ومما ينبغي على املعلم فعله عند استخدامه للوسائل وتقنيات التعليم مراعاة التأكد 
حبيث يشاهدها مجيع التالميذ ، كاخلرائط ، واسمات ، . من موقعها داخل غرفة الصف 

كما أن إفساح اال للتالميذ للمشاركة يف عملية . والصور وأجهزة  العرض وغريها
ذ يعود عليهم بالفائدة ، وزيادة اخلربات يف هذا اال مما االستخدام أمر ضروري ؛ إ

  .٢٣٢ص " يكون له أكرب األثر يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لديهم مستقبالً 

  :مرحلة التقومي واملتابعة: ثالثاً 

التقومي جزء ال يتجزأ وال ينفصل عن " أن) م ١٩٨١( يرى كل من كاظم وجابر 
 مبعرفة األهداف املراد حتقيقها ، ويتضمن بعد بذلك عدة الطريقة ، وهو يبدأ أساساً

خطوات الغرض منها حتديد الدرجة اليت حتققت ا فعالً هذه األهداف ، ويستلزم ذلك 
معرفة نواحي القوة أو النجاح ونواحي الضعف أو اإلخفاق يف االستخدام ووضع 

  .  ٨٥ ص"التفسريات املمكنة ألسباب ذلك 

  :خدام الوسائل وتقنيات التعليممعوقات إنتاج واست

  : معوقـات إداريـة-١

أن اقتناع املعلم بأمهية الوسائل وتقنيات التعليم )" م ١٩٩٣( يرى صاحل حيث 
ما مل تتضافر العناصر املؤثرة يف . واستخدامه هلا ال يكفي لتحقيق ذلك اهلدف املنشود

اف وتشجيع وتوجيه من قبل العملية التعليمية مجيعها ، وما مل يكن هناك متابعة وإشر
وبدون ذلك فسيكون له آثار سلبية على فاعلية استخدامه .مدير املدرسة واملشرف التربوي

"  للوسائل وتقنيات التعليم والتخطيط هلا ، وإعداده للمادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها
  .  ٣١٠ص 

 كما أن عدم موافقة بعض مديري املدارس على خروج الطالب يف بعض 
الرحالت اخلارجية امليدانية ولو لوقت قصري الكتساب بعض اخلربات املباشرة ، ولتحقيق 

داللة واضحة على وجود . أهداف تعليمية وتربوية يراد حتقيقها ، ولو كان ذلك متيسراً 
  .عوائق إدارية 



  -٤٢- 

  : معوقات مالية -٢

دارس تؤثر تأثرياً إنّ اإلمكانيات والتجهيزات املادية يف معامل الكليات ، أو يف امل
واضحاً يف إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم يف العملية التعليمية ، حيث إن بعض 
الوسائل وتقنيات التعليم حيتاج توفريه إىل مبالغ مالية كبرية سواء لشرائه أو تأمني 

ل وتقنيات مستلزماته ،وجنـد الكثري من املدارس ينقصها املبالغ الالزمة لشراء بعض الوسائ
التعليم من جهة ، وبعدها عن مراكز تقنيات التعليم يف إدارات التعليم من جهة ثانية، 

  . ورمبا عدم صالحية األجهزة املتوفرة من جهة ثالثة

أن معظم إمكانيات املدارس ال تسمح بتوفري بعض        ) " م١٩٩٣( يذكر صاحل   كما  
د وسائل تعليمية حملية ، وتوفري الصيانة       اخلامات ، أو األدوات اليت ميكن استخدامها يف إعدا        

الفنية بصورة مستمرة لبعض األجهزة املوجودة يف املدرسة حىت ال تتعطـل وتـصبح دون               
   . ٣١١ص "فائدة

  ): تتعلق بالصيانة(  معوقات فنية -٣

إن الصيانة املستمرة واحملافظة على الوسائل ) " هـ ١٤١٢(حيث يرى كابلي 
مها وفق قواعد سليمة جيعلها تعمر أكثر مما لو قلت احملافظة عليها وتقنيات التعليم واستخدا

  . وصيانتها بشكل غري سليم 

  : أا ال ختلو مناملدارس فاملالحظ على الوسائل وتقنيات التعليم يف أغلب ذ 

  . ِقدم الوسائل والتقنيات التعليمية املوجودة فيها    -

يات التعليم بشكل مستمر وفق جدول عدم االهتمام بصيانة هذه الوسائل وتقن   -
 . زمين أو عند احلاجة لذلك 

وإذا توفر فيكون بعد مدة . عدم توافر قطع الغيار هلذه الوسائل وتقنيات التعليم    -
 . طويلة مما يكون له أكرب األثر على حمدودية االستفادة منها

وإن . واملواد عدم وجود الفنيني املؤهلني واملتخصصني يف صيانة هذه األجهزة   -
 . توفروا فيكون يف املركز فقط وبعدد قليل جداً



  -٤٣- 

وعليه البد من تأهيل وتدريب جمموعة كبرية من الفنيني حىت تسد العجز القائم أو    -
  .٨ص  " تعيني من لديهم املقدرة على ذلك

  :  معوقات مكانية -٤

ة له أثر كبري على إن عدم توفر املكان املناسب الذي يسمح بعرض الوسيلة التعليمي  
فعدم وجود القاعات الدراسية املالئمة .عدم استخدامها أو عدم جناحها إذا استخدمت 

: واهزة الستخدام الوسائل وتقنيات التعليم من حيث العوامل املساعدة على ذلك مثل
اإلضاءة ، والتهوية ، وتوفر التوصيالت الكهربائية املالئمة ، وسعة املكان ، وعوامل 

وكذلك صعوبة . كذلك عدم توفر األماكن املناسبة لعرضها وختزينها . اخل.. سالمة فيه ال
نقلها من مكان إىل آخر ألسباب عدة قد تعود للوسيلة ،أو تعود ألداة النقل أو لعدم 

كل هذا يشكل عائقاً من العوائق اليت قد حتول دون استخدام . مناسبة املكان وغريها 
يم ، وكذلك قلة وجود أماكن جيدة حلفظ بعض األجهزة ذات الوسائل وتقنيات التعل

القيمة العالية من جهة واليت حتتاج إىل مكان جيد من ناحية أخرى ، وخاصة يف املدارس 
أبا اخليـل ) هـ ١٤١٧( املستأجرة ، وهذا تؤكده نتائج دراسـة كل مـن ناس 

وأثرها على توظيف الذين تعرضوا هلذه املعوقات ). هـ١٤١٦(، الراشدي )هـ١٤١٠(
  .الوسائل وتقنيات التعليم يف العملية التعليمية التربوية

  -: معوقات تتصل بالوسائل وتقنيات التعليم -٥

إن من الصعوبات اليت يواجهها معلم التربية ) " هـ١٤٢٣( ويقول الفرج 
عريها ، أو اإلسالمية قلة الوسائل التعليمية املتاحة له ، إذ عليه أن يعدها بنفسه، أو يست

  .٢٨ص " يستعمل ما أتيح ملعلمي املواد األخرى

عدداً من املعوقات اليت تتصل بالوسائل وتقنيات ) هـ ١٤١٤( وذكر العقيلي 
قلة األجهزة واملواد التعليمية ،وقلة توافر األجهزة وقلة : " التعليم نفسها ومنها 

م معرفة التعليمات اخلاصة باجلهاز املواد،وارتفاع قيمة بعض األجهزة واملواد التعليمية ، عد
وإمكاناته ، السعي وراء أحداث أنواع التقنيات التعليمية ، سوء نوعية بعض األجهزة 

  .  ١٢١-١١٥ص  "واملواد ، سوء ختزين األجهزة واملواد التعليمية 



  -٤٤- 

  : معوقات تتصل باملعلم -٦

دور املعلم الرئيس يف املعلم هو حجر الزاوية يف العملية التعليمية التربوية ، فنجد 
. هذا العصر يتمثل يف تنظيم املواقف التعليمية بشكل يضمن جودة نواجتها وكفاءا 

واستخدام تقنيات التعليم يأيت ضمن األولويات لضمان نواتج جيدة ومفيدة لتلك املواقف 
  . التعليمية التربوية 

ل وتقنيات التعليم ولكن عدم معرفة بعض املعلمني بكيفية إنتاج واستخدام الوسائ
إما لعدم استفادته من اإلعداد التربوي يف املقدمة يف مؤسسات اإلعداد من كليات معلمني 

  .أو جامعات من جهة ، أو لقلة الدورات أثناء اخلدمة

  : معوقات تتصل بالطالب-٧

الطائلة لبناء  األموال تنفق من أجله. التربوية الطالب هو حمور العملية التعليمية   
وقد . دارس وجتهيزها وإعداد املعلمني ، وتوفري كل ما من شأنه الرقي مبستواه التعليمي امل

 متوفرة وكذلك كفاءة املعلم ، إال أنه يتجنب استخدامها تواإلمكانياتكون األجهزة 
لعدم قدرته من السيطرة على الطالب أثناء عرضها ، وخاصة مع كثرة الطالب يف أماكن 

ري مناسبة  مثل استخدام جهاز عرض الصور املعتمة ويرجع ذلك العرض اليت قد تكون غ
  : إىل ) هـ ١٤١٧( كما يرى الشعييب 

  . النظرة اخلاطئة لدور التقنيات التعليمية واالعتقاد اخلاطئ بأا وسائل للترفيه فقط   -"

هذه افتقاد الطالب للتوجيه املبكر حنو أمهية املشاركة يف إنتاج املواد املستخدمة مع    -
  .التقنيات

استغالل بعضهم بانشغال املعلم بالوسيلة،وممارسة سلوكيات خاطئة أو االنصراف    -
 . ١٥٠ص  "عن الدرس

  :   معوقات تتصل باملنهج-٨

  ): ١٢٤ -١٢٣هـ ، ص ١٤١٤(ومن املعوقات اليت تتصل باملنهج ما ذهب إليه العقيلي 
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مية باملشاركة يف إعداد املناهج عدم إتاحة الفرصة للمتخصصني بالتقنيات التعلي"    -
  ". الدراسية حني تشكل اللجان إلعداد املناهج الدراسية

أن البعض يعتقد أن ) " هـ ١٤١٣( حيث يرى املشيقح : مادة املنهج الدراسي    -
تقنيات التعليم ال متارس وال تصلح إال مع بعض املقررات الدراسية اليت طابعها 

) األكادميية ( ية والتطبيقية ، أما الدراسات النظرية عملي أو وصفي كاملواد الطبيع
ده ـفال جيدي معها استخدام تقنيات التعليم بل تقوم على شرح املعلم وجه

  .١٨ص  " طـفق

أن احلقيقة عكس ذلك حيث إن تقنيات التعليم " ) هـ١٤١٤( ويشري العقيلي 
تعلم وتثري اهتمامه وتشد تصلح لكل مادة وعلم ، ألا تتعامل مع احلواس وتؤثر على امل

  . ١٢٤ص  "انتباهه وتغري من الطريقة التقليدية يف التعليم

 كذلك قد يكون طول املنهج الدراسي ، وكثافته عائقاً أمام استخدام تقنيات التعليـم  -
 .يف التدريس

  :  معوقات تتصل باملبىن املدرسي-٩

 يتوفر فيها الكثري من العوامل ال زال الكثري من املباين املدرسية مباين مستأجرة،ال  
الستخدام األجهزة التعليمية ، وكذلك املباين اليت ال يتوفر فيها بعض اخلدمات من كهرباء 

كل هذا يعد من العوائق . وخط هاتف ، باإلضافة إىل قلة القاعات أو عدم مناسبتها
ملية التعليمية والعقبات اليت تؤثر سلباً على استخدام الوسائل وتقنيات التعليم يف الع

  ) . هـ١٤١١( وهذا ما يؤيده دراسة الغامدي التربوية

  : معوقات تتصل بربامج الكليات واملعاهد التربوية-١٠

يف عدم مواكبة مقررات الوسائل ) " هـ ١٤١٤( ويتمثل ذلك كما ذكر العقيلي   
لي واجلانب فيها للمتغريات السريعة يف جمال الوسائل ، والفجوة الكبرية بني اجلانب العم

  . ١٣٠ص  "النظري ، وقلة  الترمجة وعدم التشجيع عليها
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òÔibÛa@pbaŠ‡Ûa@ @
تعددت الدراسات السابقة املتعلقة مبشكلة البحث احلايل خاصة يف اململكة العربية 

  : السعودية وقد أمكن تقسيم هذه الدراسات إىل ثالثة حماور أساسية
  .ئل التعليمية وتقنيات التعليم  دراسات حول مشكالت الوسا:احملور األول 
دراسات حول تطوير أساليب تدريب املعلمني على استخدام الوسائل : احملور الثاين 

  . التعليمية
 دراسات حول تقومي خطة الدراسة بكليات املعلمني والتربية يف جمال :احملور الثالث 

  .الدراسات التعليمية وتكنولوجيا التعلم 
  .راسات كل احملاوروفيما يلي عرض موجز لد

  .دراسات عن مشكالت الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم: أوالً
  : )(Bakri 1983  دراسة بكري-١

وتناول بكري يف دراسته، حتديد العوامل املؤثرة على استخدام الوسائل التعليمية 
موزعني يف مدارس )  معلما٤٨٦ًبلغ عددهم (بواسطة معلمني من ختصصات خمتلفة 

ة وثانوية، ويف منطقتني متباعدين، مها الرياض وجيزان باململكة العربية السعودية، متوسط
أظهرت نتائج الدراسة، وجود فروق ذات داللة إحصائية بني معلمي الرياض، ومعلمي 
جيزان، من حيث استخدام الوسائل التعليمية املناسبة لصاحل معلمي الرياض، وأظهرت 

 املؤثرة على استخدام املعلمني للوسائل التعليمية، يعزى إىل النتائج أيضاً، أن من العوامل
اخلربة السابقة، وفاعلية برامج التدريب، واالستعدادات املكانية مبا حيقق استخدام أمثل 

  .للوسائل التعليمية
 ) :١٩٨٣(راسة عامل  د-٢

وكان موضوع الدراسة اجتاهات املعلمني حنو استخدام الوسائل التعليميـة غـري            
طبوعة ومدى معرفتهم باألجهزة واملواد اخلاصة بتدريس اللغة اإلجنليزية ، وعدم تـوفر             امل

دف التعرف إىل اثر اسـتخدام    أجريت هذه الدراسة  ،  الوسائل غري املطبوعة يف املدارس      
املواد غري املطبوعة يف تدريس اللغة اإلجنليزية باململكة العربية السعودية واختار الباحـث             

ملكرمة  لتطبيق أدوات البحث اليت تكونت من استبانة وزعت على معلمـي             منطقة مكة ا  
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وتوصـل الباحـث إىل أن       اللغة اإلجنليزية باملنطقة املختارة يف املرحلة املتوسطة والثانوية،       
معظم املعلمني لديهم اجتاهات اجيابية حنو استخدام الوسائل غري املطبوعة ، ولكن معرفتهم             

رجع ذلك إىل قصور برامج إعدادهم يف الكليات وعدم التدريب          باستخدامها حمدودة ، وي   
  .  على استخدام هذه املواد

  : (Gudmundsoon,1985) دراسة جودمندسون -٣
ويف أيرلندا قام جودمندسون بدراسة استقصائية لواقع التقنيات التعليمية يف املرحلة             

ات من خالل استبانة وزعها علـى       االبتدائية والثانوية واجلامعية، وقام الباحث جبمع البيان      
فرداً، وتوصلت الدراسة إىل أن توافر التقنيات التعليمية        ) ٢٩٨(عينة الدراسة البالغ عددها     

منخفض، وأن املرحلة اجلامعية تفوق املرحلتني االبتدائية والثانوية يف عدد هذه التقنيـات،             
ال التقنيات التعليمية كما توصلت إىل أن هناك فروق أساسية من حيث درجة فهم واستعم

تعود إىل متغريات أساسية منها اجلنس وذلك لصاحل اإلناث وسنوات اخلربة وذلك لصاحل             
وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية بالرغم من اخـتالف          .املعلمني ذوي اخلربة األدىن   

  . جمتمع الدراسة 
 ):١٩٨٦( دراسة الصاحل -٤

العوامل املؤثرة يف استخدام معلمي كليات أجريت هذه الدراسة دف التعرف إىل 
 معلماً من ٦٧٤التربية للوسائل التعليمية باجلامعات السعودية،وتكونت عينة الدراسة من 

أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية ، طبق عليهم استبانة من إعداده ، توصلت 
لتعليمية وكل من خربة الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة بني استخدام الوسائل ا

التدريس واجتاهات املعلمني حنو الوسائل التعليمية واإلدارة وتوفري املعلومات لعضو هيئة 
 .التدريس عن الوسائل املتاحة

 ):١٩٨٧(دراسة كنسارة  -٥
أجريت هذه الدراسة دف الوقوف على العوامل املؤثرة على استخدام الوسائل 

مني املتدربني يف كلية التربية جبامعة أم القرى ، طبق الباحث التعليمية املستخدمة لدى املعل
 آخرين منهم ٣٠ من معلمي التربية وأجرى مقابالت شخصية مع ٢١٧استبانة على 
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أن املساعدات اليت جيدها املعلم من قبل املتخصصني غري : وتوصل إىل نتائج هامة منها
  . كافيةكافية وأن التجهيزات الالزمة الستخدام الوسائل غري

  
  :(Dunham,1987)  دراسة دام -٦

لى مدى استخدام املعلمني للتقنيـات      عأما دام فقد سعى يف دراسته إىل التعرف           

التعليمية يف املدارس املهنية التقنية يف والية أوكالهوما األمريكية، حيث مت توزيع اسـتبانة              

علمني غالباً ما يـستخدمون     ى أن امل  علمعلماً، ودلت النتائج    ) ٣٣٢(على عينة مكونة من     

الشفافيات واألفالم التعليمية الثابتة، بينما سجلت األفالم التعليمية املتحركة نسبة مرتفعة           

يف درجة االستخدام، مث تبعتها أشرطة الفيديو والشرائح، وكان أقـل املـواد التعليميـة               

هـزة احلاسـب    استخداماً هي أجهزة املواد املعتمة وأشرطة التسجيل الصويت، أمـا أج          

  .اإللكتروين والتلفزيون التعليمي فقد كانت درجة استخدامها متوسطة

   

  : (Counrad,1989)  دراسة كونراد-٨

وأجرى كونراد دراسة يف نيجرييا هدفت إىل التعرف إىل مدى توافر واسـتخدام               

عـضو هيئـة    ) ٧٠٠(التقنيات التعليمية يف جامعة نيجرييا، وتكون جمتمع الدراسة مـن           

عضو هيئة تدريس، وقد استخدم     ) ٢٦٠(ريس يف الكليات األدبية، وعينة الدراسة من        تد

الباحث استبانة قام بتصميمها وتطويرها هلذا الغرض، وأشارت نتائج الدراسة أن هنـاك             

نقص يف عدد التقنيات التعليمية، كما أشارت إىل اجتاهات سلبية حنو استخدام األجهـزة              

  . اء هيئة التدريس يفضلون التدريس بصيغة اخلطب العامةواملواد التعليمية وأن أعض

  

  ) :١٩٨٩( دراسة اهلميسات -٩
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الكشف عن واقع تقنيات التربية والتعليم يف       هدفت إىل   دراسة         فقد أجرى اهلميسات  

 ةـة، واملتوسط ـاالبتدائي (مدارس حمافظة الكرك باململكة األردنية اهلامشية، مشلت املراحل         

 ،  
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، مث التوصل فيها إىل أن نسبة قليلة من املعلمني واملعلمات يستخدمون الوسـائل              )ويةوالثان

والتقنيات التربوية يف العملية التعليمية، على الرغم من وجود اجتاهات إجيابية لديهم حنوها،        

وقد أرجع ذلك إىل النقص الواضح يف الوسائل، وقلة التدريب املسبق على اسـتخدامها،              

  . مهية التدريب يف جمال الوسائل وتقنيات التعليمكما أكد على أ

  
  :(Al-Hashimi, 1991) دراسة اهلامشي -١٠

أما اهلامشي فقد قام بدراسة هدفت إىل حتديد مدى استخدام التقنيات التعليمية يف               
عضواً من أعـضاء    ) ٥٠(جامعة السلطان قابوس، حيث قام بتطوير استبانة وزعها على          

كلية التربية والعلوم اإلسالمية،    : كليات من كليات اجلامعة وهي    ) ٥ (اهليئة التدريسية يف  
أعضاء من كل كليـة،     ) ١٠(وكلية الطب، وكلية الزراعة، وكلية اهلندسة، وذلك بواقع         

  : وقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلي
من املدرسني ال يستخدمون التقنيات التعليمية بسبب عدم توفر         %) ٧٣(أن ما نسبته     −

قنيات يف جماالت ختصصهم أو لكون هـذه التقنيـات صـعبة االسـتخدام              هذه الت 
  . والتشغيل

من هؤالء املدرسني ال يستخدمون التقنيات التعليميـة نتيجـة          %)١٢(أن ما نسبته     −
ألسباب أخرى ومنها اعتقادهم بأن أفضل وسيلة جللب اهتمام الطالب هي استخدام            

 . ب أكثر من استخدام السبورةالسبورة، أو أن املساق الذي يدرسونه ال يتطل
من هؤالء املدرسني يقولون أنه ليس هناك مـا ميـنعهم مـن             %) ٣٥(أن ما نسبته     −

استخدام التقنيات التعليمية، كما بينت نتائج الدراسة أن الكليات العلمية سـجلت            
 %). ٨٩(أعلى نسبة يف استخدام التقنيات التعليمية بواقع 

  : (Rahman,1993)  دراسة رمحان-١١
ن هدفت إىل وصف واقع استخدام التقنيات التعليمية        اوهناك دراسة للباحث رمح   

) ٢١٥(من قبل املدرسني يف كليات إعداد املعلمني يف ماليزيا، وتكونت عينة الدراسة من              
كليات إلعداد املعلمني يف ماليزيا، وقد توصلت الدراسة إىل عدم          ) ٨(مدرساً يعملون يف    

 كليات إعداد املعلمني اليت مت مسحها فيما يتعلق باسـتخدام           وجود فروق ذات داللة بني    
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املدرسني للتقنيات التعليمية، ووجود فروقات تعزي لعدد سنوات اخلربة التدريسية وذلك           
لصاحل ذوي اخلربة القليلة باإلضافة إىل عدم وجود عالقة ذات داللـة بـني اسـتخدام                

عليها، وعدم وجـود عالقـة ذات داللـة         املدرسني للتقنيات التعليمية وتدريبهم السابق      
  . إحصائية بني اجتاهات مدرسي الكليات حنو التقنيات التعليمية واستخدامهم هلا

  :) ١٩٩٤( دراسة مفلح -١٢
ويف دراسة ملفلح هدفت إىل التعرف إىل مدى توافر واستخدام التقنيات التعليمية   

عضو هيئة ) ٣٠٠(نة الدراسة من يف الكليات اإلنسانية يف اجلامعة األردنية، تكونت عي
، )١٩٩٣-٩٢(للعام الدراسي ) األردنية، الريموك، مؤتة(تدريس يف اجلامعات األردنية 

وقام الباحث بتطوير استبانة هلذا الغرض، وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك اخنفاضاً يف 
ت األردنية احلكومية، مدى توافر األجهزة واملواد التعليمية يف الكليات اإلنسانية يف اجلامعا

  . وأن أعضاء هيئة التدريس نادراً ما يستخدموا
 ):١٩٩٦ ( دراسة احملمدي -١٣

أجريت هذه الدراسة دف معرفة العوامل املؤثرة يف استخدام الوسائل التعليمية يف 
تلفة تدريس منهج اللغة اإلجنليزية يف املرحلة املتوسطة باملدينة املنورة ومعرفة العالقات املخ

بني استخدام الوسائل التعليمية وكل من توافر الوسائل وخربة املعلم وتدريب املعلمني ، 
  -: معلماً وتوصلت الدراسة إىل نتائج هامة منها٦٥واشتملت عينة الدراسة على 

  .وجود ارتباط بني استخدام الوسائل التعليمية وتوافرها يف املدارس  - أ
 .دريب املعلمني وإعدادهموجود ارتباط بني استخدام الوسائل وت  - ب

وأوصت الدراسة بإعادة النظر يف تدريب املعلمني وتزويد املدارس بأخصائيني للوسائل 
  .التعليمية
 ) :١٩٩٧(دراسة مخيس  -١٤

     أجريت هذه الدراسة دف تقومي استخدم الوسائل التعليمية ومهاراا لدى املعلمني 
 ١١٤لكة العربية السعودية، اشتملت عينة الدراسة يف املرحلة االبتدائية واملتوسطة باملم

معلماً باملرحلتني مبنطقة الرياض ، طبقت عليهم بطاقة مالحظة وأسفرت النتائج عن 
القصور الواضح يف استخدام الوسائل وتشغيل األجهزة ، وظهور اجتاهات اجيابية لدى 
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ت تدريبية هلم على استخدام املعلمني حنو استخدام الوسائل ، واحلاجة املاسة إىل عقد دورا
 .الوسائل يف مواقف تعليمية جديدة

  

 ) : ١٩٩٩(دراسة صيام   -١٥
لى آراء املعلمني حول استخدام تقنيات عجريت هذه الدراسة دف التعرف أ

التعليم ومعوقات استخدامها يف بعض املدارس اإلعدادية مبدينة دمشق بسوريا ، طبق 
ملعلمني واملعلمات مبدارس التجربة ، وتوصل إىل نتائج هامة الباحث استبانة على عينة من ا

منها عدم وجود فروق بني اجلنسني يف آرائهم حول استخدام الوسائل التعليمية وتقنيات 
  .التعليم وقدم اقتراحات أساسية منها ضرورة إقامة دورات تدريبية  للمعلمني يف هذا اال

¨a@szjÛbi@Þëþa@Šìa@pbaŠ†@òÓýÇ@ïÛbZ 
أكدت مجيع الدراسات السابقة على وجود مشكالت تتعلق باستخدام الوسائل 
التعليمية يف مجيع املراحل التعليمية وربطت هذه املشكالت بتوفري الوسائل التعليمية وخربة 

) ١٩٨٣بكري(فقد تبني من دراسة . املعلم وتدريبه وإعداده يف كليات إعداد املعلمني
م الوسائل التعليمية وتوافرها يف املدارس،وتبني من وجود عالقة بني استخدا

دراسة ( و) ١٩٨٥الصاحل (، دراسة ) ١٩٨٣بكري(ودراسة) ١٩٨٣املشيقح(دراسة
كما ركزت . إن هناك عالقة بني استخدام الوسائل التعليمية وخربة املعلم) ١٩٨٦كابلي 

ده أو أثناء اخلدمة ، معظم الدراسات على أمهية التدريب املسبق للمعلم سواء أثناء إعدا
الن هذا التدريب واكتساب املهارات الالزمة لتشغيل األجهزة واستخدام املواد التعليمية 
من أهم العوامل املؤثرة يف استخدام الوسائل التعليمية بصورة أفضل وقد أكدت ذلك 

أبو (و) ١٩٩٦احملمدي (و) ١٩٨٣الدراسي (و ) ١٩٨٢املشيقح (دراسات كل من 
  ) .١٩٩٧القاضي (و) ١٩٩٧مخيس (و) ١٩٩٣درديري (و)  ١٩٩١عظمة 

وهذا االهتمام بضرورة تدريب املعلمني وإعدادهم يؤكد على أمهية الدراسة احلالية 
يف التعرف على جوانب القصور يف مقررات الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم يف 

لق الرئيسي يف إعداد املعلمني كليات املعلمني باململكة العربية السعودية باعتبارها املنط
عامة، ويف جمال الوسائل و التكنولوجيا التعليم خاصة ، للتصدي لعالج هذا القصور 
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بتطوير املقررات ملقابلة االحتياجات املتزايدة للمعلمني والتطور التكنولوجي يف جوانب 
  .         العملية التعليمية
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  ) :١٩٨١(  دراسة هبادر-١

إىل تصميم برنامج للتدريب على استخدام الوسائل التعليمية         وهدفت دراسة ادر  
املبين على الكفاية، حاولت الباحثة فيه، االستفادة من التقنيات التعليمية املتطورة يف جمال             

لكفاءات الالزمة للمعلمني، فضالً عن االرتقاء مبهنـة        تدريب وإعداد املعلمني لالرتقاء با    
التدريس، كما حددت الباحثة العديد من هذه الكفاءات وأمهية األخذ ا عنـد إعـداد               

  : الربامج املتخصصة بتدريب املعلمني، ارتكزت على املراحل التالية
  . مرحلة التصميم -١
 . مرحلة اإلعداد للتطبيق -٢
 . مرحلة التطبيق واإلدارة -٣
 . حلة التقييم والتشخيصمر -٤

وقد استفاد الباحث من بعض الكفاءات املهنية املدرجة ضمن مرحلـة التـصميم               
الالزمة للتدريب يف جمال الوسائل وتقنيات التعليم، إال أن أهم ما يلحظ يف هذه الدراسة               
أن الباحثة مل ختضع هذه الكفاءات للتجريب امليداين، إذ أا تضمن رؤى رياديـة حنـو                

أكيد على أمهية التدريب الشامل يف جمال استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية، كمـا             الت
اقتصر البحث فيها على إظهار وإبراز أمهيتها ودورها يف حتقيق استخدام أمثل للوسـائل              

   . ٢٢-١٧ص ص  .التعليمية
  :)م ١٩٨٦( عطار  ) Attar(  دارسة -٢

ي الكلية املتوسطة باملدينة املنورة علـى       مدى تأثري برامج املعلم من خرجي     " بعنوان  
ودف إىل التعرف إىل مدى تأثري برنامج       " . استخدام وسائل تقنية التعليم يف تدريسهم       

الكلية املتوسطة إلعداد املعلمني يف مدرسي املرحلة االبتدائية  فيمـا يتعلـق باسـتخدام               
 معرفة املعلمني خرجيي الكلية     لى مدى عالوسائل التعليمية يف التدريس ، إضافة إىل التعرف         

املتوسطة بالوسائل التعليمية وعلى مقدرم ومهارم يف تشغيلها واستخدامها ، واستخدام           
الباحث األسلوب الوصفي ، كانت أداة الدراسة عبارة عن استبانه وزعت علـى أفـراد               

جيي معاهد  معلم من خر   ) ١٠٠( العينة اليت تكونت من جمموعتني ، تضم اموعة األوىل          
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( إعداد املعلمني الذين مل يتلقوا تدريباً يف جمال الوسائل التعليمية ، وتضم اموعة الثانيـة        
معلم من خرجيي الكلية املتوسطة الذين تلقوا تدريباً يف جمال استخدام الوسـائل              ) ١٠٠

وتوصل  ٠ ٢كا) ت  ( التعليمية ، واستخدم الباحث  يف حتليل بياناته التكرارات واختبار           
   -: الباحث إىل نتائج منها 

 مثـل   –أن خرجيي الكلية املتوسطة أكثر قدرة على استخدام الوسائل التعليميـة             -
 من خرجيي معاهد إعداد املعلمني الـذين مل       –الشرائح الشفافة لتسجيالت الصوتية     

  .يتلقوا تدريباً على استخدامها
 للوسائل التعليمية ، من معاهـد       أن خرجيي الكلية املتوسطة أكثر إنتاجاً واستخداماً       -

 إعداد املعلمني 
إن هناك عالقة إجيابية بني التدريب املسبق للمعلمني  ، ومدى استخدامهم لوسائل              -

 .التقنية
وهذه الدراسة تتفق مع الدراسة احلالية يف أما يف جمال إعداد معلم املرحلة االبتدائية    

 التعليمية وهذا ما تبحثه الدراسة احلالية فيما        وتبني الدراسة أمهية إنتاج واستخدام الوسائل     
  .يقوم به قسم تقنيات التعليم يف كليات املعلمني 

  ) :١٩٨٧(  دراسة الطوجبي-٣
وكان اهلدف من دراسة الطوجبي ، هو استطالع آراء فئات تربوية قياديـة مـن               

بـوزارة  أعضاء هيئة تدريس جامعيني معلمني ومعلمات، وعاملني مبركز أحباث املنـاهج            
التربية والتعليم يف دولة الكويت حنو أمهية عدد من األنشطة التعليمية أطلق عليهـا اسـم                

، تدخل يف نطاق    )بلغ عشر وظائف رئيسية اندرج حتت كل منها ست كفاءات         (وظائف  
جمال الوسائل وتقنيات التعليم واملكتبات املدرسية متهيداً لوضع أسس دف بناء بـرامج             

لى استخدام الوسائل التعليمية تبني من النتائج احملصلة أن هناك اتفاق عام            إعداد للتدريب ع  
بني آراء فئات عينة الدراسة حنو أمهية الوظائف العشر تراوحت بني مهمة ومهمـة جـداً    

إدارة وتنظيم الربامج، التدريب، تصنيف مـصادر الـتعلم، اإلعـالم           : على النحو التايل  
ية، تقييم الربامج،تطوير التدريس، اإلنتاج، إجراء الدراسـات        والتوعية، إنتاج املواد التعليم   

  . وإدارة شؤون األفراد
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  ) :١٩٨٧( دراسة أمحد -٤
 عدداً من األنشطة التعليمية املختلفة تعد من العناصر األساسية يف           ت الدراسة وتناول

ـ             دريباً املقررات واخلطط الدراسية واملساقات املختلفة، كما أكد أمهية التدريب عليهـا ت
مناسباً يف إدارات ومراكز الوسائل والتقنيات التعليمية، أدرجت هذه األنشطة مجيعها حتت            

اإلدارة، مصادر التقنيـات التربويـة، البحـث، التـصميم، اإلنتـاج            : ست حماور هي  
  . واالستخدام

 عدد من األنشطة التعليمية أدرجت ضمن حمـاور         الدارسويف هذه الدراسة تناول       
ادة منها يف بناء أداة الدراسة احلالية السيما تلك اليت تربط بإنتاج الوسـائل              أمكن االستف 

  . التعليمية
 : ) ١٩٨٩( دراسة حكيم  -٥

أنشطة مركز الوسائل وتكنلوجيا التعليم بكلية التربية جبامعة امللك عبـد           " بعنوان    
التعلـيم  وهدفت الدراسة إىل تقومي مفردات أنشطة مركز وسائل وتكنلوجيـا           " العزيز  

باجلامعة للتعرف إىل وجهات نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب املعلمني لتقومي مفردات            
) ٦٠(  عينة الدراسة مـن      نت وتكو ٠أنشطة املركز ، وتوثيقها لتحسني وتطوير املركز        

طالباً ، وكانت االستجابة بالنسبة ألعضاء هيئـة         ) ١٢٠( عضواً من هيئة التدريس ، و     
، واتبعت الدراسة املنهج الوصـفي  وكانـت أداة          %  ٧١ب املعلمني   التدريس والطال 

الدراسة عبارة عن استبانه صممها الباحث حول األنشطة املستخدمة يف املركز  واستخدام             
 وكشفت نتائج الدراسـة   ) ت (التكرارات ، والنسب املئوية واملتوسط احلسايب ، واختبار       

ملفردات أنشطة وحدات املركـز متقـارب        أن تقومي أعضاء هيئة التدريس والطالب        عن
باستثناء مفردة الرسم واخلط واخلطوط البيانية ، حيث ظهر اختالف يف  وجهات نظرهم              

 ٠حنوها 
وهذه الدراسة تتفق مع الدراسة احلالية كوا يف نفس جماهلا ، حيث قامت بتقومي مركـز                

وصيات هذه الدراسـة     و كانت ت   ٠الوسائل وتكنولوجيا التعليم لتحسني دوره وأنشطته       
من الدواعي هلذه الدراسة ، حيث تصبان معاً يف حتسني وتطوير إعداد املعلمني يف اململكة               

  ٠العربية السعودية ورفع كفاءم يف هذا اال 
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  ) :١٩٩٠(  دراسة مبارك-٦
طالباً لغـرض تقيـيم     ) ٢٤٣(كما توصل مبارك يف دراسة أجراها بني عدد بلغ          

 العامة املتعلقة باستخدام الوسائل التعليمية أثناء التربية العملية، إىل وجود           الكفاءات األدائية 
فروق ذات دالالت إحصائية بني أداء أفراد العينة لكل من الكفاءات العامة والنظرية الـيت           
ال يتطلب إتقان الطالب هلا سوى قيامهم باستظهارها وحفظها، والكفاءات اليت تنـدرج             

التعليمية، وتلك اليت تندرج ضمن األنشطة التعليميـة الـيت يـتم            ضمن األنشطة العملية    
التدريب عليها يف املركز، وخلصت الدراسة إىل حتديد العديد مـن األنـشطة العمليـة               
التعليمية اليت يتم تدريب الطالب عليها يف مراكز وسائل وتقنيات التعليم، كما خلـصت              

ير األنشطة التعليمية املتعلقة بالتـدريب      إىل وضع العديد من التوصيات اليت دف إىل تطو        
  . على اختيار، وإنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم

 : ١٩٩١دراسة املقدم  -٧
أجريت هذه الدراسة دف بناء برنامج يف تكنولوجيا التعليم قائم على الكفايات 

 ١٥٠نة من باستخدام أسلوب التعليم الفردي وقياس فاعليته،  وطبق الربنامج على عي
واعد الباحث قائمة . طالباً من طالب السنة الثالثة بكلية التربية جامعة األزهر مبصر

كفايات خاصة بتشغيل األجهزة وإنتاج املواد التعليمية البسيطة، ومتثلت أدوات الدراسة 
يف اختبار حتصيلي وبطاقة مالحظة ومقياس اجتاهات للطالب حنو مادة الوسائل التعليمية، 

اعد الباحث دليالً للطالب يرشده إىل كيفية استخدام املوديوالت التعليمية اليت مت كما 
إعدادها وأثبتت الدراسة فاعلية الربنامج املقترح يف إكساب الطالب مهارات تشغيل 

 .األجهزة و إنتاج املواد التعليمية البسيطة

 : ١٩٩١دراسة يونس  -٨
ة برنامج مقترح لتدريب املعلمني أجريت هذه الدراسة دف التعرف على فعالي

على مهارات تكنولوجيا التعليم بأسلوب التدريس املصغر ، تكونت العينة من عشرة أفراد 
من معلمي احللقة الثانية من التعليم األساسي مبحافظة القاهرة من غري خرجيي كليات 

 مت قياس أدائها قبلياً التربية ممثلة للمواد الدراسية املختلفة ، وهي اموعة التجريبية اليت
وبعدياً من خالل بطاقات مالحظة ملهارات تشغيل األجهزة وعرض املواد التعليمية ، 
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وتقدمي املواد التعليمية ومتابعة استخدامها ، وتوصلت الدراسة إىل أن الربنامج فعال يف 
إكساب املعلمني مهارات موضع الدراسة ، وأوصى الباحث بضرورة االهتمام بتطبيق 
  .االستراتيجيات املتطورة يف تدريب املعلمني أثناء اخلدمة على مهارات تكنولوجيا التعليم

  ):١٩٩١(  دراسة الغزاوي والطوجبي-٩
كما أجرى غزاوي والطوجبي دراسة هدفت إىل إعداد قائمة كفـاءات خاصـة               

س يف  بالوسائل التعليمية مما ينبغي أن يكتسبه املعلمون أثنـاء إعـدادهم ملهنـة التـدري              
 كفاية أدرجت ضمن أحد عشر حموراً، مشلـت         ٦٣املؤسسات التربوية تضمنت القائمة     

عدة جماالت، من بينها، استخدام الوسائل التعليمية، واختيارها، وتصميمها، وتقوميهـا،           
 مـن   ١١٥وإنتاجها، وتشغيل األجهزة التعليمية، مث استطالع آراء عينة مكونـة مـن             

نيات التعليمية يف املؤسسات التربوية بدولة الكويت حنو أمهية         املتخصصني يف الوسائل والتق   
الكفاءات املدرجة ضمن احملاور األحد عشرة اليت تضمنتها القائمة، أظهرت النتـائج أن             
الكفاءات اليت تضمنتها األداة تدرجت آراء أفراد العينة فيها بني املهمة واألكثر أمهية، وأن              

ية واختيارها، وتشغيل األجهزة التعليمية، تعد من أهـم         جماالت استخدام الوسائل التعليم   
  . تلك ااالت

خلصت توصيات الدراسة إىل ضرورة اعتبار القائمة اليت توصل إليها الباحثان يف            
برامج إعداد املعلمني يف املؤسسات التربوية أو تدريبهم قبل وأثناء اخلدمة من الكفـاءات              

ل وتقنيات التعليم، كما أا ركزت على أمهية إجـراء          ذات األمهية البالغة يف جمال الوسائ     
  .  املزيد من البحوث والدراسات يف جماالت التدريب على كفاءات الوسائل التعليمية

   :(Descy, Done, 1992)  دراسة ديسكي و دون-١٠
حيث قاما بدراسة املعلمني اجلدد يف املرحلة االبتدائية بإحدى الواليات األمريكية             
وصمم الباحثان استبانة على طريقـة      .  على مدى استخدامهم للوسائل التعليمية       ، وركزا 

ليكرت ذات السلم اخلماسي ، حبيث متثل درجة االستخدام عند املعلم ، وكانت العينـة               
املختارة يف الدراسة املعلمني الذين أوا سنة دراسية واحدة بعد خترجهم من جامعة والية              

 ١٤٦٠٠( معلماً من اصل     ) ٨٠(  عدد أفراد العينة العشوائية      منكاتوا األمريكية ، وكان   
  % ) .٦٠( معلماً ، مثل الذكور منهم ) 
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  :وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية 
  .أن أقل الوسائل التعليمية استخداماً هي أقراص الليزر  -
 حيث مثل ذلـك مـا نـسبته         CD-Roomأن معظم املعلمني ال يستخدمون       -

 .من العينة% ٩٤,٢
 .من أفراد العينة استخدموا الشرائح يف التدريس % ٨٥,٧أن  -
 .من أفراد العينة استخدموا اللوحة الوبرية % ٥٧أن  -
من املعلمني يستخدمون احلاسب اآليل داخل الفصل الدراسي مرة واحدة          % ٧٧أن   -

 .يف األسبوع على األقل 
 يف األسـبوع    من املعلمني يستخدمون الفيديو داخل القاعة مرة واحدة       % ٦٨أن   -

 .على األقل 
 .من املعلمني يستخدمون لوحة النشرات % ٧٤أن  -
 .من املعلمني يستخدمون امللصقات % ٦٢,٩أن  -
من املعلمني يستخدمون الصور املأخوذة من الكتب املدرسية ، االت          % ٥٧,٢أن   -

 :كما كشفت الدراسة إىل نتائج منها . 
آلالت أكثر من املواد من املواد التعليمية        أن معظم املعلمني يتخوفون من األجهزة وا       -

٠  
ان املعلمني مييلون ويفضلون استخدام الوسائل التعليمية األقل تعقيداً مثل اللوحـة             -

الوبرية لوحة اجليوب ، املسجالت ، الصور الفوتوغرافية ، الـشفافيات ، األفـالم              
 األكثر تعقيـداً ،     و آالت أكثر من الوسائل التعليمية     أالثابتة، سواء كانت برجميات     

 .مثل الكمبيوتر والفيديو 
وعلى الرغم من أن هذه الدراسة طبقت على جمتمع آخر ، وخلطت بني اجلنـسني               
إال أا يف نفس جمال الدراسة احلالية ، حيث تشتركان يف معرفة مدى متكن املعلمـني يف                 

 كانت  ٠لة االبتدائية   مهارة إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم يف التدريس يف املرح         
   ٠نتائجها من دواعي إجراء الدراسة احلالية 

   :)١٩٩٢ ( دراسة املشيقح-١١
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، )١٤١٣املشيقح، القدوة يف استخدام الوسائل التعليميـة،        (ويف دراستا املشيقح    
، اعتمد الباحـث يف األوىل      )١٤١٣واملشيقح، مدى شيوع استخدام الوسائل التعليمية،       (

واقترح منوذجـاً   ) القدوة يف استخدام الوسائل التعليمية    (ح املسمى بـ    منهما على املصطل  
تكون من ست عمليات، مشل كل منها عدد من األنشطة التعليميـة، والتـدريب أثنـاء             
العمل، تبني من النتائج احملصلة أن الوسائل التعليمية تعد أكرب معني لكـل مـن املعلـم                 

 لعملية التطبيق، وأن التدريب وإعادة التـدريب        واملتعلم، وأن النموذج املقترح كان مهماً     
يؤديان إىل حتقيق املزيد من األهداف التربوية، وهدف الباحث يف الوسائل التعليمية ومدى             

 طالبـاً،   ٤١٢االستفادة منها يف كلية التربية جبامعة امللك سعود بالرياض، بلغ عـددهم             
  : وخلص إىل عدد من التوصيات من أمهها

ن يتعرف معلم املستقبل على الوسائل التعليمية ومتكينه من التفاعـل           التأكيد على أ   -١
  . معها مهما اختلف ختصصه

 نـوع   مـع ضرورة التعامل مع أنواع خمتلفة ومتنوعة من الوسائل التعليمية، وليس            -٢
 . واحد أو أنواع حمددة

التأكيد على أمهية استخدام أنواع شىت من الوسائل التعليمية يف كافة التخصـصات              -٣
 . لتعليمية بدون استثناء وليس يف ختصصات معينةا

 . ضرورة التعرف على أساليب استخدام الوسائل التعليمية وطرق اختيارها -٤
  :)١٩٩٢(  دراسة سامل -١٢

" التقنيات التربوية أثرها يف حتصيل الطالب واجتاهام حنو مهنة التـدريس            " بعنوان  
ف إىل اسـتخدام الوحـدات النـسقية يف    دراسة جتريبية  وهدفت هذه الدراسة إىل التعر 

التحصيل يف مقرر إنتاج الوسائل الذي يدرس بكلية املعلمني باالحساء ، والتعرف إىل أثر              
استخدام الوحدات النسقية يف انتقال أثر تعلم مقرر إنتاج الوسائل إىل مقرر طرق التدريس 

الب املعلمني حنـو مهنـة      العامة ، ومعرفة أثر استخدام الوحدات النسقية يف اجتاهات الط         
طالباً ، وهم الذين يدرسون مقرر إنتاج الوسـائل          ) ٦٢( تكونت العينة من    . التدريس  

التعليمية وأداة الدراسة كانت عبارة عن وحدتني نسقيتني استخلصهما الباحث من مقرر            
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إنتاج الوسائل وهو من املقررات التربوية اليت تقدمها الكليـة ، واختبـار حتـصيلي يف                
  .الوحدتني السابقتني واختبار انتقال أثر التعلم ، وقياس االجتاه حنو مهنة التدريس 

وقد توصلت الدراسة إىل أن التعلم باستخدام الوحدات النسقية له أثر إجيايب فعال             
يف حتصيل الطالب ، حيث استطاعوا ربط اجلانب النظري باجلانب العملي يف املنهج املقرر              

لوحدات النسقية يف انتقال أثر التعلم يف مقـرر تـصميم وإنتـاج             ، كما أكدت فعالية ا    
  .الوسائل إىل مقرر طرق التدريس العامة 

وهذه الدراسة تؤكد أمهية وسائل وتقنيات التعليم يف طرق التدريس ضمن اال            
التربوي يف كليات املعلمني ، وهذه ضمن جمال الدراسة احلالية ، وقد استفاد الباحث من               

وكانت من أهم الدواعي للدراسة احلالية ، ألا تتعلق بتطـوير بـرامج إعـداد               نتائجها  
  .املعلمني، وهذا هو جمال الدراسة احلالية 

  :)١٩٩٢(  دراسة عوض -١٣
أثر التغذية الراجعة على إنتاج املواد التعليمية لدى طلبة كليـة املعلمـني             " بعنوان  

إنتاج املواد التعليمية من قبل الطلبـة       لى مستوى   عوهدفت الدراسة إىل التعرف     " بعرعر  
املعلمني بكلية املعلمني بعرعر داخل مركز الوسائل وتقنيات التعليم بالكلية ، ومـستوى             
إنتاج الطلبة للمواد التعليمية يف املركز باختالف التخصص األكادميي وتكونـت عينـة             

سوا مقرر إنتاج الوسائل    طالباً در  ) ٤٠( الدراسة من جمموعتني ، اموعة األوىل وعددها        
) هـ  ١٤١٢(يف الفصل الدراسي األول من العام       )  و   ٣٠٠( زه  ـه ورم ـورقم ) ٢( 

طالباً ، درسوا نفس املقرر يف الفصل الثـاين مـن            ) ٤٨( ا  ـة وعدده ـواموعة الثاني 
ىل إوكانت أداة الدراسة عبارة عن بطاقة مالحظـة ، وـدف            ) هـ١٤١٢(نفس العام   

 مستوى إنتاج املواد التعليمية اليت ينتجها طالب الكلية داخل مركز الوسائل            لىعالتعرف  
وتوصلت الدراسة إىل أن اموعة األوىل اليت حصلت علـى مـصادر            . وتقنيات التعليم 

التغذية الراجعة حتسن إنتاجها عن اموعة الثانية بدرجة دالة إحـصائيه عنـد مـستوى               
 الراجعة فعال يف املواد التعليمية اليت أنتجها أفراد عينة  أي أن تنوع مصادر التغذية    ) ٠,٠٥(

  .البحث داخل مركز وسائل وتقنيات التعليم 
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وهذه الدراسة من الدراسات اليت أجريت يف كليات املعلمني على إنتاج الوسائل            
التعليمية وهو جزء من جمال الدراسة احلالية ، وبينت أمهية دور الوسائل وتقنيات التعلـيم               

إعداد الطالب واملعلمني ، وقدرم على إنتاجها واستخدامها وأمهية ذلك يف مستقبلهم            يف  
.  
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  )  : ١٩٩٥(  دارسة بروكس -١٤
 إىل معرفة مدى استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية يف جمال التدريس           هدفتاليت  

لباحـث  مدرساً يف املدارس الثانوية واسـتخدام  ا       ) ١١٤( ، وتألفت عينة الدراسة من      
 أن نسبة   -:  وتوصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها          ٠االستبانة كأداة لدراسته    

   ٠من املعلمني يفضلون استخدام الوسائل السمعية والبصرية % ٩٣
من أفراد الدراسة كانوا يستخدمون النماذج والعينـات بـشكل          % ٨٦أن نسبة      -

  ٠مستمر 
   ٠فالم  املتحركة حيبذون استخدام األ% ٨٤أن نسبة    -
   ٠يفضلون مشاهدة التوضيح العلمي عرب الفيديو والتلفزيون % ٨٧أن    -

وهذه الدراسة تتفق مع الدراسة احلالية ، رغم اختالف املرحلة الدراسية اليت يعمل             
 لكنهما معاً دفان إىل معرفة      ٠ا املعلمون ، واختالف اتمع الذي أعدت فيه الدراسة          

   ٠املعلمني للوسائل وتقنيات التعليم أثناء عملية التدريس مدى استخدام 
   :)١٩٩٦( دراسة ناس  -١٥

بعنوان دور مراكز الوسائل وتقنيات التعليم يف اإلعداد املهين ملعلمة االقتصاد املرتيل            
، من وجهة نظر طالبات االقتصاد املرتيل واألساتذة الذين يدرسون مقرر الوسائل وتقنيات        

طقة مكة املكرمة ، من اململكة العربية السعودية وهدفت هذه الدراسة إىل معرفة             التعليم مبن 
دور مراكز الوسائل وتقنيات التعليم من وجهة نظر طالبات االقتصاد املرتيل واألسـاتذة             
الذين يدرسون مقرر الوسائل وتقنيات التعليم يف كليات التربية التابعة جلامعة أم القـرى              

ائف ، وكلية التربية التابعة جلامعة امللك عبد العزيز باملدينـة املنـورة             مبكة املكرمة ، والط   
وجدة وكلييت التربية للبنات مبكة املكرمة ، وجدة التابعة لوكالة الرئاسة العامـة لتعلـيم               

   ٠البنات
وقامت الباحثة ببناء استبانتني حددت أبعادها وفقاً ألسئلة البحث طبقت االستبانتني 

 ٠أسـتاذا    ) ٢٢(  طالبة وعدد األسـاتذة      ٢٤٢ وبلغ عدد الطالبات     على أفراد البحث  
واستخدمت الباحثة النسب املئوية ، واملتوسطات احلسابية ، واالحنراف املعياري كأساليب        

  : وكانت أبرز نتائج الدراسة ما يلي ٠إحصائية  
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 التعلـيم   وجد أن أكثر األجهزة واملواد التعليمية توافراً يف مراكز الوسائل وتقنيات           -
جهاز عرض الشفافيات والشفافيات و اللوحات الوبرية ، والبطاقات اخلاصة ـا            

   ٠ولوحات اجليوب ، وجهاز عرض الشرائح والشفافيات 
 ال يوجد فنيون متخصصون مبراكز الوسائل وتقنيات التعليم من وجهة نظر أفـراد              -

  ٠يشرفون على تدريب الطالب ) األساتذة ( البحث 
ان خمصصة يف أغلبية مراكز الوسائل وتقنيات التعليم املوجودة يف قـسم         ال توجد مب   -

الطالبات مزودة بقاعة للعرض وقاعة خاصة بعرض األجهزة واملواد التعليمية وورشة           
  ٠عمل إلنتاج املواد التعليمية املطورة 

 : ) م ٢٠٠٠(دراسة فتح الباب وآخرين  -١٦
ولوجيا التعليم من خالل برنامج تدريب هدفت هذه الدراسة إىل تقدمي مقرر يف تكن

املعلمني التابع لوزارة التربية والتعليم يف مصر ، ملعلمي املرحلة األوىل من التعليم األساسي 
يف صورة وحدات تعليمية تتضمن مخسة موضوعات رئيسية يف جمال تكنولوجيا التعلم 

  :هي

التكنولوجية والتعلم،وعرض  مفهوم تكنولوجيا التعليم،طبيعته،وأهدافه، واملستحدثات 
املواد التعليمية ضوئياَ العروض غري الضوئية ، اختيار املواد التعليمية واستخدامها وتضمنت 

 موديوال وقد ١٧كل وحدة موضوعات فرعية صيغت يف صورة موديوالت بلغ عددها 
مبيوتر ، تنوعت املواد التعليمية يف املوديوالت من مادة مطبوعة إىل حقيقية ، برنامج الك

برنامج الفيديو ، ومت إعداد دليل للمعلم يوضح له كيفية السري يف دراسة املقرر وكيفية 
  .  التعامل مع املوديالت

   :)٢٠٠٠(  دارسة السيف -١٧
بعنوان استخدام التقنيات التعليمية يف مراكز التدريب حبرس احلدود وعالقتـها           " 

لى مدى توافر التقنيـات التعليميـة يف        ع وهدفت الدراسة إىل التعرف   " ببعض املتغريات   
 ، ومدى صـالحيتها  ودرجـة         باململكة العربية السعودية   مراكز التدرب حبرس احلدود   

اخلـربة ، التأهيـل ، التخـصص ،         ( استخدامها من املدربني يف ضوء متغريات الدراسة        
 املـسحي   واستخدم الباحث املنـهج    )التفرغ  –النصاب التدريسي ، طبيعة املادة العلمية       
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امليداين واعتمد االستبانة كأداة جلمع معلوماته ، واستخدم يف معاجلتـها التكـرارات ،              
 وكان من أهم نتائج الدراسة      ٠والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنراف املعياري       

 :-  
وجود فروق إحصائية بني املتدربني الذين التحقوا بدورات مبجـال التقنيـات ،                 -

  ٠ يلتحقوا بدورات يف استخدام الوسائل والذين مل
إن أهم املعوقات اليت حتد من استخدام التقنيات عدم املعرفة باسـتخدام وإنتـاج               -

  .التقنيات التعليمية
 مع الدراسة احلالية يف جمال إنتاج واستخدام تقنيات التعليم يف           تتفقوهذه الدراسة   

ن الدراسة احلالية طبقت علـى      أغري  . امالتعليم  وأمهية ذلك يف العملية التعليمية بشكل ع        
ومها تصبان يف   .  كليات املعلمني بينما طبقت األخرى على مراكز التدريب حبرس احلدود         

جمال واحد وهو بيان أمهية إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم يف التعليم باختالف             
  .أنواعه وختصصاته ومراحله

  ):٢٠٠٠(  دراسة عامل-١٨
دراسة حتدد فيها أمهية املهارات الالزمة لتـدريب طـالب          ) ١٤٢٠(أجرى عامل   

التربية العملية على استخدام الوسائل واألجهزة التعليمية وذلك من وجهة نظر عينة مكونة             
معلمي املدارس املتوسطة، واملشرفني التربويني باإلدارة العامة للتعليم،        : من فئات ثالث هي   

د التربوي جبامعة أم القرى يف مدينة مكة املكرمة، بلـغ           وأعضاء هيئة تدريس مواد اإلعدا    
 عضو هيئة تدريس، وضع سؤالني للدراسـة،        ١٠٣ مشرفاً، و  ٧٤ معلماً، و  ٣٢٨عددهم  

تعلق األول منهما، بتحديد وجهة النظر حنو أمهية عدد من مهارات اسـتخدام الوسـائل               
جت مجيعها ضمن عدد من     واألجهزة التعليمية يف التدريس، بلغ سبعاً وستني مهارة، أدر        

احملاور بلغ ستة حماور، وتعلق السؤال الثاين منـهما، بتحديـد أي فـروق ذات دالالت                
إحصائية بني آراء عينة الدراسة الثالثة حنو أمهية املهارات الالزمة لتدريب طالب التربيـة              

ة العظمـى   العملية على استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس، أظهرت النتائج أن الغالبي          
من استجابات فئات الدراسة حتصلت على متوسطات عالية، دلت علـى أمهيـة هـذه               

   .املهارات لتدريب طالب التربية العملية على استخدام الوسائل واألجهزة التعليمية
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   :)٢٠٠٠(  دراسة آل ساعد -١٩
أثر استخدام الشرائح امللونـة واملستنـسخات الفنيـة يف    " وكان عنوان الدراسة  

صيل طالب كليات املعلمني يف مادة التذوق وتاريخ الفـن ، وهـدفت الدراسـة إىل                حت
التعرف إىل أثر استخدام الشرائح امللونة واملستنسخات الفنية على تنمية القدرة على قراءة             

  .األعمال الفنية وحتليلها 
وكانت عينة الدراسة مجيع طالب الفصل الثاين ، والثالث ، والرابع ، واخلـامس              

ن قسم التربية الفنية بكلية املعلمني بالباحة ، وكان منهج الدراسة منهج شبه جترييب ، أما                م
األدوات فكانت مستنسخات األعمال الفنية ، الشرائح امللونة ، اختباراً حتصيلياً ، اختبار             
القدرة على قراءة األعمال الفنية وحتليلها ، استخدام الطريقة اإللقائية ، استخدام طريقـة              

  ) .ت ( العروض العملية  وحتليل الدراسة باستخدام اختبار 
 ) ٠,٠١( وتوصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ملستوى داللة           

لصاحل طالب اموعة التجريبية يف التحصيل الدراسي،وجود فروق ذات داللة إحـصائية            
القدرة على قراءة وحتليـل     لصاحل طالب اموعة التجريبية يف       ) ٠,٠١( ملستوى داللة   

توجيه اهتمام أعضاء هيئة التدريس بكليـات       : األعمال الفنية ، وكانت أهم التوصيات       
املعلمني ألمهية استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس مواد قسم التربية الفنيـة ، وتـوفري               

لونـة  الوسائل واألجهزة التعليمية احلديثة بكليـات املعلمـني ، وتـوفري الـشرائح امل             
  .واملستنسخات الفنية على مستوى عال من التقنية 

فق مع الدراسة احلالية ، يف أا أجريت يف كليـات املعلمـني ،              توهذه الدراسة ت  
وأكدت على توجيه أعضاء هيئة التدريس بالكليات ألمهية استخدام وتقنيات التعلـيم يف             

 بالكليات بشكل عـام ،      تدريسهم ، ودعت إىل أمهية تفعيل دورها يف تدريس املقررات         
  .وهذا هو جمال الدراسة احلالية وكانت نتائجها من دواعي إجراء هذه الدراسة 

   :)م٢٠٠٢( دراسة الل -٢٠
االحتياجات التدريبية لطالب التربية العملية امليدانيـة يف جمـال إنتـاج            "بعنوان  

 التعليمية بكلية   وهدفت الدراسة إىل معرفة وضع الوسائل     ". واستخدام الوسائل التعليمية  
ومدى اهتمام طالب التربية العملية امليدانية يف كلية التربيـة          ) جامعة امللك فيصل  (التربية  
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جامعة امللك فيصل من إنتاجها واستخدامها يف التدريس ، وتكونت عينة الدراسة مـن              
طالباً يف خمتلف التخصصات ، وكانت أداة الدراسة عبارة عـن اسـتبانة قـام               ) ١٢٠(

ث ببنائها واعتمد يف معاجلتها اإلحصائية علـى التكـرارات ، والنـسب املئويـة               الباح
  :وتوصلت الدراسة إىل

ال   جيدون احلرص الكايف من الكلية لتوفري الوسائل التعليميـة            %) ٧٥(أن نسبة      -
كما أن اإلنتاج واالستخدام للوسائل التعليمية      . كاملواد التعليمية ، وأجهزة العرض    

  .ب أخذ جانب الضعف والسلبيةمن قبل الطال
من الطالب تتحاشى استخدام أجهزة العرض لعدم معرفتهم        %) ٧٧,٥(أن نسبة    -

  .باستعماهلا وإنتاجها من جهة ، ولعدم ثقتهم بأنفسهم من جهة أخرى
ال يعتمدون على استخدام الوسائل التعليمية أثناء التطبيـق يف          %) ٥٠(أن نسبة    -

 .التربية العملية يف املدارس
من الطالب تعتقد بأن املواد اليت يدرسـوا  ال حتتـاج إىل             %) ٤٨,٨(ن نسبة   أ -

 .وسيلة
حتاول االبتعاد عن استخدام الوسيلة حبجة التأخري يف تنفيـذ          %) ٦٨,٣(أن نسبة    -

 .املنهج املقرر رغم وجود الوقت الكايف
ية التربوية  وهذه الدراسة تؤكد على أمهية الوسائل وتقنيات التعليم يف العملية التعليم          

، وما هلا من أثر فعال يف حتصيل الطالب ، ونشاطهم أثناء احلصة الدراسية ، وأن قـدرة                  
 على إنتاجها واستخدامها يعترب من أهم جوانب إعداده تربوياً ملواكبة           – املعلم   –الطالب  

وهذه الدراسة تصب يف جمال الدراسـة احلاليـة ،          . مستحدثات العصر ومتطلبات اتمع   
ولكنهما معـاً يهـدفان إىل      .  املعلم     –م من اختالف املراحل اليت يعد هلا الطالب         بالرغ

تطوير ورفع كفاءة املعلم يف إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم ، وكانت نتائجها             
مشجعة للباحث لعمل دراسته احلالية ، حصرها يف حموري اإلنتاج واالستخدام للوسـيلة             

ألن هذين احملورين مها احملـصلة النهائيـة        . يق امليداين يف التربية العملية    التعليمية أثناء التطب  
  .لتحصيل الطالب املعلم املعريف واملهاري يف مقررات أقسام تقنيات التعليم
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  :  عالقة دراسات احملور الثاين بالبحث احلايل
 اهتمت دراسات احملور الثاين مبواجهة مشكالت الوسائل التعليمية وتكنولوجيا
التعليم عند تدريب املعلمني على استخدامها بتطبيق االستراتيجيات احلديثة يف هذا اال 
ملا هلا من فعالية يف إكساب املعلمني املهارات األساسية الالزمة لتطوير أداء املعلمني يف 
الفصل الدراسي وحيث إن هذه االستراتيجيات قد أثبتت فاعليتها يف تدريب املعلمني 

ريقة التقليدية الشائعة االستخدام يف الربامج املقامة حالياً ، فان البحث احلايل مقابل الط
يهتم مبحاولة تطبيق مثل هذه االستراتيجيات يف إجراءات تدريس  املقررات املقترحة 
للوسائل التعليمية  وتكنولوجيا التعليم بكليات املعلمني باململكة العربية السعودية سواء يف 

 واجلانب العملي لتحقيق األهداف املنشودة من تطوير هذه املقررات اجلانب النظري
ملواكبة التطور العملي والتكنولوجي وحتسني العملية التعليمية ، وحتديث دور املعلم الذي 
نلقي عليه املسئولية الكاملة  يف جتويد التعليم وحتسينه من خالل تطبيقات تكنولوجيا 

  . التعليم
brÛbq@ZÛëbäm@pbaŠ†@ÝöbìÛa@Þbª@À@òîiÛaë@µàÜÈ¾a@pbîÜØi@òaŠ‡Ûa@òİ‚@áíìÔm@o

@áÜÈnÛa@bîuìÛìäØmë@òîàîÜÈnÛaZ 
  : ١٩٩١دراسة القاضي  -١

أجريت هذه الدراسة دف تقومي خطة الدراسة لشعبة املكتبات والوسائل 
التعليمية بكلية التربية جبامعة حلوان ، وصممت استبانة خاصة مبفردات املقررات 

 خرجياً مث أجريت املقارنة بني ١٥٠طالع رأي اخلرجيني يف كفايتها ، وطبقت على الست
آراء اخلرجيني من حيث أمهية موضوعات الدراسة وتوصل البحث إىل ضرورة االهتمام 

  .باجلانب العملي وإضافة مقررات جديدة يتطلبها املنطق التكنولوجي يف التعليم
 : ١٩٩١دراسة منصور  -٢

لى واقع مقررات تكنولوجيا التعليم يف شعبة عة دف التعرف أجريت هذه الدراس
إعداد معلم رياض األطفال يف كليات التربية جبمهورية مصر العربية وصمم الباحث 
جمموعة أدوات جلمع املعلومات منها بطاقات مالحظة  وبطاقة رصد ، وعقد مقابالت 

 عينة وتكونتلكليات ، شخصية مع عينة من اخلرجيني وأعضاء هيئة التدريس ذه ا
 مدرساً يعملون ا ، وبعد تطبيق األدوات تبني للباحث إن ٢٥الباحث من اخلرجيني من 
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املقررات اخلاصة بتكنولوجيا التعليم غري كافية ، وان اجلانب النظري فيها يسيطر على 
ني ، املوضوعات اليت يتم تدريسها ، كما إن غالبية أعضاء هيئة التدريس من غري املتخصص

لذلك أوصت الدراسة بضرورة حتديد احملتوى العلمي للمقررات ، وتوفري املتخصصني 
لتدريس هذه املقررات ، وكذلك توفري التجهيزات والورش اليت يتم تدريس اجلانب 
العملي فيها ، كما أوصت بضرورة تشكيل جلنة دائمة من املسئولني ذه الكليات لتقومي 

  .تجها الطالب حملياًاملواد التعليمية اليت ين

 : ١٩٩٧دراسة يونس  -٣
لى مدى توافر كفايات تكنولوجيا التعليم عأجريت هذه الدراسة دف التعرف 

العامة الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني وما يف مستواها، وإلجراء الدراسة 
 عضواً من ٦٥ مت إعداد قائمة بالكفايات األساسية يف تكنولوجيا التعليم مث طبقت على

وكلية التربية للبنات بنفس املدينة ، . أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني بتبوك
وأوضحت النتائج  قصور امتالك أفراد العينة ملعظم هذه الكفايات مما يؤثر بصورة واضحة 
على تطبيقات تكنولوجيا التعليم يف جتويد التدريس ، لذلك أوصت الدراسة بضرورة عقد 

تدريبية ألعضاء هيئة التدريس إلثراء خربام يف استخدام مصادر التعلم وإنتاج دورات 
األنواع البسيطة منها وتنظيم البعثات ذات الفترة القصرية إىل الدول املتقدمة إلتاحة 

  .الفرصة هلم لالطالع على اجلديد يف هذا اال
 : ١٩٩٨دراسة مخيس   -٤

كنولوجيا التعليم بكليات املعلمني أجريت هذه الدراسة دف تطوير مقررات ت
شتمل على أربع مراحل اباململكة العربية السعودية ، وقد اعد الباحث منوذجاً للتطوير 

  :هي
مرحلة التحليل والدراسة ، وفيها درس مجيع العوامل املؤثرة يف التطوير ، مث مرحلة 

 مرحلة التطوير وفيها التصميم وفيها حدد األهداف العامة وحللها إىل أهداف سلوكية ، مث
 هصاغ األهداف السلوكية لكل وحدة يف كل مقرر وحدد حمتواها وطرق التعليم ومصادر

وأنشطة الطالب وأسلوب التقومي واملتطلبات املادية والبشرية الالزمة ، وأخرياً جاءت 
ضه على مرحلة التقومي وتضمنت التقومي البنائي أثناء التطوير والتقومي النهائي للربنامج بعر
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أعضاء هيئة التدريس من أقسام تكنولوجيا التعليم جبميع كليات املعلمني باململكة ، وعدل 
الربنامج  يف ضوء آرائهم ومقترحام ، مث أرسل إليهم مرة أخرى لتطبيقه  وجتريبه ، وبعد 
جتريبه ملدة ثالثة فصول دراسية مت تقدميه مرة أخرى باستخدام استبانة خاصة ، واشتملت 

 كلية ، ويف النهاية صاغ الباحث الصورة النهائية لربنامج ١١عضواً من ٢٨لعينة على ا
تكنولوجيا التعليم يف كليات املعلمني باململكة مشتمالً املقررات األربعة اليت تدرس ذه 

  .الكليات

  :٢٠٠٠دراسة اجلزار  -٥

ا التعليم أجريت هذه الدراسة دف تقومي منظومة الدبلومة املهنية يف تكنولوجي
بكلية البنات جامعة عني مشس ، وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤل الرئيسي 

  : التايل
 طالباً ٢٤ما مدى صالحية املنظومة إلعداد خرجييها ، واشتملت الدراسة على 

 ، طبق عليهم استبانة للتعرف على آرائهم واجتاهام ، مث ١٩٩٩وطالبة من خرجيي دفعة 
ليلية لنتائج اخلرجيني من واقع سجالت الكلية ، وتوصلت الدراسة إىل أجريت دراسة حت
  : نتائج هامة منها 

مالءمة املنظومة خلرجييها ، وأوصت بضرورة فتح دبلومات أخرى يف التخصصات 
الدقيقة يف تكنولوجيا التعليم ، وتشجيع الدراسات التقوميية للربامج املماثلة يف كليات 

  .إعداد املعلمني 
  : عالقة دراسات احملور الثالث بالبحث احلايل

قدمت دراسات هذا احملور مناذج متنوعة لدراسات تقوميية ملقررات الوسائل 
وتكنولوجيا التعليم يف كليات التربية ميكن االسترشاد ا  يف إجراء الدراسة احلالية ، فقد 

 املكتبات والوسائل دراسة تقوميية خلطة الدراسة بشعبة) ١٩٩١القاضي (  قدمت دراسة
  .التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان من مدخل الكفايات ومن وجهة نظر اخلرجيني

دراسة تقوميية ملقررات تكنولوجيا التعليم من ) ١٩٩١منصور (وقدمت دراسة 
 شعب رياض األطفال بكليات التربية من مدخل التجهيزات العملية ، وقدمت دراسة

ية ملدى توافر كفايات تكنولوجيا التعليم العامة لدى أعضاء دراسة تقومي) ١٩٩٧يونس(
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دراسة تقوميية ) ١٩٩٩محيد (هيئات التدريس بكليات املعلمني والتربية ، وقدمت دراسة 
حلظة الدراسة بشعبة املكتبات والوسائل التعليمية بكلية التربية جامعة حلوان ، من مدخل 

دراسة تقوميية ) ١٩٩٨مخيس ( مت دراسة مقارنة بالكليات العربية واألجنبية وقد
ملقررات الوسائل وتكنولوجيا التعليم بكليات املعلمني باململكة العربية السعودية من مدخل 

دراسة تقوميية ملنظومة الدبلوم املهنية يف ) ٢٠٠٠اجلزار (مناذج التطوير ، وقدمت دراسة 
  .تكنولوجيا التعليم بكلية البنات جامعة عني مشس

لنماذج تلقي الضوء على األسلوب العلمي املناسب إلجراء الدراسة احلالية وهذه ا
 . واختيار املدخل املناسب للتقومي حىت حتقق الدراسة أهدافها العلمية والعملية
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
òaŠ‡Ûa@paõa‹ug@ @

M@@ @@òaŠ‡Ûa@wèäß@N@ @

M@@ @@òaŠ‡Ûa@Éànª@N@ @

M@@ @@òaŠ‡Ûa@ña†c@N@ @

M@@ @@òãbjnüa@Ö‡–@N@ @

M@@ @@òãbjnüa@pbjqN@ @

M@@ @@òîöb—y⁄a@ò§bÈ¾a@N  
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òaŠ‡Ûa@paõa‹ug@ @
@òaŠ‡Ûa@wèäßZ@ @

اتبع الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي  حيث مت توزيع االستبانتني على 
ابتداًء من ) الطالب و أعضاء هيئة التدريس يف أقسام تقنيات التعليم ( فئيت جمتمع الدراسة 

ر الذي يكون فيه طالب التربية امليدانية قد اخنرطوا يف عملية التدريب  األم١٥/٨/١٤٢٥
  . امليداين وبدأو بتوظيف كل ما تعلموه يف كليام 

أما عن كيفية توزيع االستبانات و استرجاعها فقد ساعد الباحث يف هذه العملية بعض 
  .من أعضاء هيئة التدريس يف كل كلية من هذه الكليات

@òaŠ‡Ûa@Éànª@Z  
  :تكون جمتمع الدراسة من فئتني مها 

 مجيع أعضاء هيئة التدريس يف أقسام تقنيات التعليم يف مخس كليات معلمني :الفئة األوىل 
كلية املعلمني حبائل ، كلية املعلمني بتبوك ، و كلية املعلمني جازان، و كلية املعلمني : هي 

عضواً و اجلدول التايل يوضح  ) ٣٥( بالدمام ، و كلية املعلمني جبدة و قد بلغ عددهم 
 استمارات من العدد األصلي ٤ ، مع العلم بأنه حذفت وصف الفئة األوىل تمع الدراسة

  . لعدم اكتمال البيانات 
@áÓŠ@Þë‡uIRH@ @

íŠ‡nÛa@ò÷îç@õb›Çc@Éànª@|šìí@Þë‡u  

  املؤهل

  الكلية
  دكتواره  ماجستري  معيد

  ٢  ٣  ٣  جده
  ١  ٢  ٣  جازان
  -  ٢  ٤  تبوك
  ١  ٣  ٣  حائل
  ٢  ٣  ٣  الدمام
  ٦  ١٣  ١٦  اموع
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 مجيع الطالب املتدربني الذين يطبقون برنامج التربية امليدانية خالل الفـصل            :الفئة الثانية   
طالباً موزعني على الكليـات      ) ٣١٥(  و قد بلغ عددهم      ٢٥/٢٦األول للعام الدراسي    

تمارة من العدد األصـلي لعـدم       اس) ١٩(، مع العلم بأنه حذفت      اخلمس السابق ذكرها    
  . اكتمال البيانات 

@òaŠ‡Ûa@ña†cZ@ @

تكونت أداة الدراسة من استبانتني مت إعدادمها وتطويرمها لغايات مجع املعلومـات            
  . والبيانات اخلاصة ذه الدراسة 

فقد تألفت مـن    ) جمتمع الدراسة ( أما االستبانة األوىل و هي املوجهة إىل الطالب         
  : زعة على حمورين فقرة مو) ٨٨(

 مدى حتقيق أهداف مقررات الوسائل و تقنيات التعليم لدى طـالب كليـات              :األول  
  . املعلمني

 حتديد و قياس املهارات املطلوب اكساا لطالب كليات املعلمني مـن خـالل              :الثاين  
ور دراستهم ملقررات الوسائل و تقنيات التعليم علماً أن حتديد الفقرات اخلاصة بقياس احمل            

  . فقرة ) ٢٩(فقرة ، و الفقرات اليت تقيس احملور الثاين هي ) ٥٩(األول هو 

 أما االستبانة الثانية و هي املوجهة إىل أعضاء هيئة التدريس يف أقـسام تقنيـات              
فقرة دف إىل حتديد الكفايات املهنية الالزمة ألعضاء هيئـة          )٤٤(التعليم فقد تألفت من     

  .  لتعليم يف كليات املعلمنيالتدريس يف أقسام تقنيات ا

@òãbjnüa@Ö‡–@Z  

للتأكد من صدق احملتوى حمتوى االستبانة ، فقد عرضت علـى جمموعـة مـن               
عضو هيئة تـدريس يف قـسم       )١٢(عضو هيئة تدريس منهم     ) ٢٥( احملكمني تألفت من  

مـن  عضواً يف قسم تقنيات التعليم      ) ١٣( التربية و علم النفس يف كلية املعلمني بتبوك و          
  . جامعة أم القرى ، وجامعة الريموك باألردن 

وقد طلب منهم اإلطالع على االستبانة و إبداء الرأي بكل ما يتعلق بفقراا  من               
دقة ومالءمة ووضوح يف الصياغة ، ومايلزم من تعديل أو إضافة أو حذف وبنـاء علـى                 
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أخذت شـكلها النـهائي     اقتراحام و توصيام املكتوبة واملسموعة مت تعديل االستبانة و        
  . لتصبح مالئمة للتطبيق 

@òãbjnüa@pbjq@Z@ @

لتحديد ثبات االستبانة استخدمت طريقة الثبات مع الزمن حيث مت تطبيقها على            
عينتني استطالعيتني من فئيت جمتمع الدراسة ، فئة أعضاء هيئة التدريس و فئة الطالب ، و                

ـ         تطالعيتني بطريقـة إعـادة االختبـار       حسب معمل الثبات من خالل أداء الفئتني االس
(RETEST)           ألعـضاء هيئـة     ) ٠,٨٩= (   بفاصل زمين قدره ثالثة أسابيع فكـان ر

و اعتربت هاتان القيمتان مقبولتني ألغراض       ) ٠,٨٧= ( التدريس،و للطالب فقد كان ر      
  . إجراء هذه الدراسة 

@òîöb—y⁄a@ò§bÈ¾aZ  

  : لى النحو التايل متت معاجلة أسئلة الدراسة إحصائياً ع

بالنسبة للسؤال األول من أسئلة الدراسة فقد استخرجت املتوسطات احلاليـة             -١
  .واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب

بالنسبة للسؤال الثاين من أسئلة الدراسة فقد استخرجت املتوسطات احلسابية            -٢
  . واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب

للسؤالني الثالث والرابع فقـد اسـتخرجت املتوسـطات احلـسابية           بالنسبة     -٣
  . واالحنرافات املعيارية

 بعد استخراج املتوسـطات     )ت(بالنسبة للسؤال اخلامس فقد استخدم اختبار        -٤
  .  املعيارية لدرجيت اللزوم واملمارسةواالحنرافاتاحلالية 
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Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
@I@bèn“Óbäßë@wöbnäÛa@‹Ç@H@ @

  
 nÛaïöb—y⁄a@ÝîÜz@N@ 

 
 wöbnäÛa@ò“Óbäß@ @
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يتضمن هذا الفصل النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة وهي تشكل مبجملـها             
   -:اإلجابة عن أسئلة الدراسة التالية 

ما واقع مقررات الوسائل وتقنيات التعليم يف كليـات املعلمـني            :السؤال الرئيسي   
  : سئلة األربعة التالية وتتفرع عن هذا السؤال الرئيسي األ

ما مدى حتقيق أهداف مقررات الوسائل وتقنيات التعليم لدى طـالب كليـات                -١
  املعلمني ؟

ما مدى حتقيق مهارات إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم لـدى طـالب        -٢
  كليات املعلمني من خالل دراستهم ملقررات الوسائل وتقنيات التعليم ؟

 التقنية التعلمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف أقـسام الوسـائل            ما الكفايات    -٣
  .وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني ؟

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الوسـائل وتقنيـات التعلـيم يف                  -٤
  كليات املعلمني للكفايات التقنية التعليمية ؟

جة املمارسة للكفايات التقنية التعلمية لدى      ما مدى التوافق بني درجة اللزوم ودر         -٥
  أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الوسائل وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني ؟

@lýİÛa@pbibvna@áîîÔm@‘bîÔß@Z@ @
حيث إن اإلجابة عن فقرات االستبانه اخلاصة بالطالب كانت من خالل مقيـاس             

د أعطيت اإلجابات الثالث القيم املعيارية      فق)  ال   –نعم ، إىل حد ما      ( ثالثي التدرج هي    
وعليه فقد مت اعتماد التقسيمات الرقمية التالية كمحكـات         ) ٣،٢،١(التالية على الترتيب  

  -:لغايات متيز الفقرات القوية واملتوسطة والضعيفة وهذه التقسيمات هي 
  . تعترب فقرة قوية ٢,٥ -٣الفقرة اليت متوسطها احلسايب : أوالً 
  . تعترب فقرة متوسطة ٢-٢,٤٩ الفقرة اليت متوسطها احلسايب من  :ثانياً
  .تعترب فقرة ضعيفة ١- ١,٩٩الفقرة اليت متوسطها احلسايب من  : ثالثاً

  : وتسهيالً لعرض النتائج وتفسريها فقد مت تصنيفها إىل فئتني مها 
  .الطالب ) تقديرات (  نتائج استجابات  : أوالً
  .أعضاء هيئة التدريس ) تقديرات  (  نتائج استجابات : ثانياً
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@üëc@ZlýİÛa@pbibvna@wöbnãZ@ @
 احلسابية واالحنراف املعيارية الستجابات الطالب على الفقـرات         املتوسطاتاستخرجت  

املتعلقة مبدى حتقق أهداف مقررات الوسائل وتقنيات التعليم لديهم ويبني اجلدول رقـم             
املتوسطات احلـسابية واالحنرافـات املعياريـة       .ياً  نتائج هذه احلسابات مرتبة تنازل    ) ٣(

الطالب ملدى حتقيق أهداف مقررات الوسائل وتقنيات التعلـيم         ) تقديرات(الستجابات  
  . لديهم 

  : )٣( اجلدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب عن فقرات األهداف مرتبة تنازلياً 

  ابيةحسب املتوسطات احلس

  راتـــالفق  رقم الرتبة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 0.52 2.68  .أستطيع تعريف مفهوم احلاسب اآليل  ٥٥ ١
 0.57 2.62  .ميكنين حتديد أدوار احلاسب اآليل ووظائفه يف التعليم  ٥٦ ٢
 0.61 2.61  .ميكنين تعريف السبورة الطباشريية  ٢٦ ٣

١٥ ٤  
  عليمية املعروضة ضوئيا ميكنين تعريف املواد الت

 0.57 2.60  ).الشفافيات، الشرائح الشفافة(

 0.62 2.60 .ميكنين ذكر أمهية السبورة الطباشريية ودورها يف العملية التعليمية  ٢٧ ٥
 0.63 2.53  .ميكنين ذكر تعريف إجرائي مناسب ملفهوم الوسائل التعليمية  ٤ ٦
 0.61 2.53  .ةأستطيع حتديد مكونات الوسيلة التعليمي  ٥ ٧
 0.60 2.51  ).النماذج والعينات(أستطيع تعريف اسمات التعليمية   ١٤ ٨

٧ ٩  
أستطيع حتديد وظائف الوسائل التعليمية ودورهـا يف املوقـف

 0.61 2.49  .التعليمي

٢٤ ١٠  
أستطيع حتديد الرسوم التعليمية الالزم استخدامها يف تدريس مادة

 0.64 2.49  .ختصصي

 0.63 2.48  .الزيارات امليدانية، والرحالت التعليمية: ين تعريف مفهوميميكن  ١٢ ١١
 0.63 2.48  .أستطيع تعريف مفهوم التلفزيون التعليمي وذكر مزاياه  ١٦ ١٢
 0.61 2.47  .ميكنين حتديد أهداف تقنيات التعليم  ٣ ١٣

١٣ ١٤  
ميكنين ذكر مزايا ووظائف الزيارات امليدانية والرحالت التعليمية

 0.62 2.47  . العملية التعليميةيف

٤٧ ١٥  
ميكنين ذكر أمهية استخدام الوسائل التعليمية ووظائفها يف العملية

 0.61 2.47  .التعليمية
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  ) ٣(تابع جدول 

  راتـــالفق  رقم الرتبة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 0.67 2.45  .أستطيع تعريف اللوحة الوبرية وشرح فكرا  ٣٢ ١٦
 0.65 2.44 .التعلم والتعليم والتدريس وحتديد الفروق بينها: ميكنين تعريف مفاهيم  ٤٩ ١٧
 0.60 2.43 .ميكنين حتديد مكونات اإلذاعة املدرسية وذكر وظيفة كل مكون  ٤٨ ١٨
 0.64 2.42  .ميكنين ذكر تعريف إجرائي مناسب لتقنيات التعليم  ١ ١٩
 0.68 2.42  .ية ووظائفها التعليميةميكنين ذكر أمهية الرسوم التعليم  ٢٣ ٢٠
 0.71 2.42  .أستطيع تعريف اللوحة الوبرية وشرح الوبرية  ٣٣ ٢١
 0.67 2.41  .أستطيع تعريف العينة وحتديد خصائصها وأمهيتها التعليمية  ٣٨ ٢٢

١٧ ٢٣  
ميكنين تعريف مفهوم اإلذاعة التعليمية والتـسجيالت الـصوتية

 0.67 2.39  .لية التعليميةوذكر جماالت استخدامها يف العم

٣٩ ٢٤  
ميكنين اختيار الوسائل التعليمية املناسـبة لألهـداف واحملتـوى

 0.70 2.39  .وخصائص املتعلمني

 0.75 2.35  .ميكنين حتديد خطوات ومراحل إنتاج اللوحة الوبرية  ٣٤ ٢٥
 0.67 2.34  .أستطيع ذكر تعريف إجرائي مناسب للرسوم التعليمية  ٢٢ ٢٦

٤٥ ٢٧  
ستطيع توصيف بعض األجهزة التعليمية كذكر فكرة عمل اجلهازأ

 0.71 2.33  .وحتديد مكوناته واستخداماته

١١ ٢٨  
ميكنين ذكر تعريف إجرائي مناسب لألنشطة التعليميـة املـشاة

 0.67 2.32  .املباريات، احملاكاة، األلعاب التعليمية: ملواقف احلياة وهي

 0.71 2.32  .جميات التعليميةأستطيع تعريف مفهوم الرب  ٥٧ ٢٩

٢٥ ٣٠  
أعرف املعايري التربوية والفنية الواجب توافرها يف إنتاج الـصور

 0.69 2.31  .والرسوم التعليمية

 0.72 2.29  .أستطيع وضع منوذج تصميم تدريس يف ضوء ختصصي  ٥٤ ٣١
 0.65 2.27  .ميكنين حتديد خصائص اسمات التعليمية وإمكانياا التعليمية  ٣٦ ٣٢
 0.73 2.25  .أستطيع التمييز بني أنواع السبورات الضوئية املختلفة واملفاضلة بينها  ٤٦ ٣٣
 0.64 2.23  .ميكنين حتديد املواد واخلامات الالزمة إلنتاج النماذج اسمة  ٣٧ ٣٤

٤٢ ٣٥  
أستطيع حتديد خطوات وإجراءات استخدام الوسائل التعليمية يف

 0.62 2.23  .الوقف التعليمي
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  ) ٣(تابع جدول 

  راتـــالفق  رقم الرتبة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 0.75 2.22  .ميكنين حتديد استخدامات السبورة املغناطيسية  ٢٩ ٣٦
 0.70 2.22  .ميكنين ذكر بعض أمناط الربجميات التعليمية والتمييز بني أنواعها  ٥٨ ٣٧
 0.76 2.21  . وشرح فكراميكنين تعريف السبورة املغناطيسية  ٢٨ ٣٨
 0.72 2.21  .أستطيع حتديد مراحل تصميم التدريس  ٥٢ ٣٩
 0.71 2.19  .ميكنين ذكر تعريف إجرائي مناسب ملفهوم مصادر التعلم  ٤٠ ٤٠
 0.74 2.19  .ميكنين ذكر الفائدة من تصميم التدريس  ٥١ ٤١
 0.76 2.18  .أستطيع حتديد معوقات عملية االتصال التعليمي  ١٠ ٤٢
 0.69 2.16  .ميكنين ذكر تعريف إجرائي مناسب ملفهوم االتصال التعليمي  ٨ ٤٣
 0.72 2.16  .ميكنين حتديد مبادئ ومتطلبات العروض الضوئية والسمعية  ٤٣ ٤٤
 0.67 2.14  .ميكنين حتديد أسس وأصول تقنيات التعليم  ٢ ٤٥

٣٥ ٤٦  
 تربويةأستطيع تقومي إنتاج واستخدام لوحة وبرية يف ضوء معايري        

 0.71 2.14  .وفنية حمددة

 0.80 2.13  .أستطيع حتديد عناصر ومكونات نظام االتصال التعليمي  ٩ ٤٧

٤١ ٤٨  
خصائـصها: أستطيع التمييز بني مصادر التعلم املختلفة من حيث       

 0.69 2.12  .وإمكانياا التعليمية

 0.72 2.11  .ميكنين ذكر بعض مناذج تصميم التدريس  ٥٣ ٤٩
 0.69 2.10  .كنين تقومي برجميات تعليمية يف ضوء معايري تربوية وفنية حمددةمي  ٥٩ ٥٠
 0.74 2.09  .أستطيع حتديد مفهوم التصميم عامة، وتصميم التدريس خاصة  ٥٠ ٥١
 0.70 2.05  .ميكنين ذكر تصنيف علمي مناسب للوسائل التعليمية  ٦ ٥٢

١٩ ٥٣  
   :أستطيع تعريف بعض أساليب التعليم الفردي مثل

 0.76 2.04  ).التعليم املربمج واحلقائب التعليمية(

 0.68 2.04  .ميكنين حتديد خطوات بناء املوقف التعليمي  ٢١ ٥٤
 0.74 2.02  .ميكنين تعريف مفهوم تصميم التعليم  ٢٠ ٥٥
 0.74 1.97  .أستطيع تعريف اللوحة اإلخبارية والتمييز بني أنواعها  ٣٠ ٥٦
 0.77 1.95  .عرض الضوئي وذكر أنظمتهاميكنين تعريف نظرية ال  ٤٤ ٥٧
 0.73 1.90  .أستطيع حتديد معايري إنتاج اللوحة اإلخبارية وخصائصها  ٣١ ٥٨
 0.74 1.82  .ميكنين تعريف مفهوم تفريد التعليم  ١٨ ٥٩
 0.31 2.29  األهداف ككل   

يتضح أن األهداف التعليمية اليت تتضمنها الفقـرات        ) ٣( بالنظر يف اجلدول رقم     
قد حتققت عند الطالب    ) ٥،١٤ ،   ٤ ،   ٢٧ ،   ١٥ ،   ٢٦ ،       ٥٦ ،   ٥٥(م  ـاوات األرق ذ



  -٨١- 

) ٢,٥١ – ٢,٦٨(  حيث تراوحت متوسطاا احلـسابية مـابني          )نعم  ( بدرجة قوية   
وحبساب النـسبة املئويـة      ) ٢٦٠ – ٠,٥٢(  نـبي ت ما ـة وقع ـيرواحنرافاا املعيا 

،  % ١٣,٥فقرة جندها تساوي     ) ٥٩(  ل  موعة هذه الفقرات الثمان اليت هي من أص       
هدفاً تعليمياً قـد حتققـت      ) ٥٩(  فقط هذا يعين أن مثانية أهداف تعليمية فقط من أصل         

بدرجة قوية عند الطالب وبالرجوع إىل مضامني هذه األهداف الثمانية جندها تتمثل مبـا              
  -:يلي 
  .يم احلاسب اآليل وحتديدا دواره ووظائفه يف التعل/ تعريف مفهوم -١
 .تعريف السبورة الطباشريية ، وذكر أمهيتها ودورها يف العملية  -٢
تعريف املواد التعليمية اليت تعرض ضوئياً كالشفافيات والشرائح الشفافة واألفـالم            -٣

 .الثابتة واملتحركة 
 الوسائل التعليمية / ذكر تعريف إجرائي ملفهوم  -٤
 تعريف اسمات التعليمة  -٥
  .عليمية حتديد مكونات الوسيلة الت -٦

نفسه يتضح أن األهداف التعليميـة الـيت         ) ٣( وباستمرار النظر يف اجلدول رقم      
إىل ( قد حتققت عندا الطالب بدرجة متوسـطة         ) ٩( تتضمنها الفقرات ذوات الرتبة من    

ـ    % ٨٠علماً أن النسبة املئوية موعة هذه األهداف هي         ) حد ما    ل ـإىل اموع الك
  . تعليماًهدفاً)  ٥٩( غ ـوالبال

مل ) ١٨ ،   ٣١ ،   ٤٤ ،   ٣٠( أ ن األرقـام      ) ٣( كما ويال حظ من اجلدول رقم       
) ١,٨٢ – ١,٩٧( نتحقق عند الطالب حيث تراوحت متوسطاا احلسابية مـا بـني            

وتشكل هذه األهداف األربعة ما نسبة مئوية هي        ) ٧٣ – ٧٧( واحنرافاا املعيارية ما بني   
هداف التعليمية املتضمنة يف مقرات الوسـائل وتقنيـات         من اموعة الكلي لأل    % ٦,٧

  .التعليم اليت تدرس يف كليات املعلمني 
ولإلجابة عن السؤال الثاين أسئلة الدارسة والذي نصه ما مدى حتقيـق مهـارات        
اإلنتاج واالستخدام للوسائل وتقنيات التعليم لدى طالب كليـات املعلمـني ؟فقـد مت              

ية واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب عـن الفقـرات          احلساب املتوسطاتاستخراج  
ينب نتائج هذه احلسابات مرتبـة      ) ٤(اخلاصة مبهارات اإلنتاج واالستخدام واجلدول رقم       

  .تنازلياً



  -٨٢- 

  )٤(جدول
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات الطالب عن فقرات املهارات مرتبة تنازلياً 

  احلسابيةحسب املتوسطات 

  راتــالفق رقم الرتبة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

٦٤ ١ 
أستطيع تكبري صورة أو رسم تعليمي صغري يف كتاب أو جملة على 

 0.58 2.61  .لوحة تعليمية كبرية بإحدى طرق التكبري املعروفة

٦٥ ٢ 
أستطيع إنتاج شفافيات تعليمية عمليا بالطريقة اليدوية مبواصفات 

 0.65 2.60  .ةمقبول

 0.66 2.58  .أستطيع استخدام وتشغيل جهاز الفيديو كاسيت ٨٣ ٣
 0.60 2.55  .ميكنين قراءة خريطة جغرافية قراءة صحيحة ٦٢ ٤
 0.63 2.55 .لوحة وبرية ولوحة جيوب مبواصفات مقبولة) عمل(أستطيع إنتاج  ٦٧ ٥

٦١ ٦ 
ة يف ميكنين توظيف واستخدام رسوم تعليمية وملصقات تعليمي

 0.63 2.54  .مواقف تعليمية حمددة وفق ختصصي

 0.68 2.51.أستطيع إنتاج بطاقات لوحة وبرية ولوحة جيوب مبواصفات مقبولة ٦٨ ٧
 0.70 2.48  .بشكل سليم) الدرج(أستطيع تركيب الشرائح الشفافة يف احلامل  ٧٨ ٨

٦٠ ٩ 
فنية ميكنين إنتاج بعض الرسومات التعليمية وفق معايري تربوية و

 0.64 2.47  .حمددة

٧٩ ١٠ 
أستطيع تشغيل جهاز عرض األفالم الثابتة والشرائح الشفافة وعرض 

 0.72 2.47  .صورة واضحة

 0.69 2.46  .أستطيع تركيب اإلذاعة املدرسية وتشغيلها بشكل سليم ٨٤ ١١

٦٣ ١٢ 
أستطيع توظيف واستخدام األلوان يف الرسوم التعليمية وفق مدلول 

 0.65 2.40  .كل لون

٧١ ١٣ 
ميكنين توظيف واستخدام الوسائل واملصادر التعليمية يف املواقف 

 0.67 2.40  .التعليمية وفق ختصصي

٧٢ ١٤ 
أستطيع تنفيذ متطلبات العروض الضوئية والسمعية عمليا كوضع 
 0.71 2.40 .شاشات العرض والسماعات وأجهزة العرض يف أماكنها الصحيحة

٦٦ ١٥ 
فيات تعليمية عمليا بالطريقة احلرارية مبواصفات أستطيع إنتاج شفا

 0.75 2.38  .مقبولة

 0.69 2.37  .أستطيع إنتاج بعض النماذج التعليمية البسيطة عمليا مبعايري مقبولة ٧٠ ١٦



  -٨٣- 

  ) ٤(تابع جدول 

  راتــــالفق رقم الرتبة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 0.77 2.37  .ليمية اجلاهزة أمام الطالبميكنين عرض بعض الربجميات التع ٨٦ ١٧
 0.78 2.33  .أستطيع تركيب الفيلم الثابت يف احلامل بشكل سليم ٧٧ ١٨

٧٤ ١٩ 
ميكنين رسم أشكال توضيحية للسبورات الضوئية والسبورات 

 0.75 2.31  .التعليمية

٨٧ ٢١ 
أستطيع إنتاج بعض الربجميات التعليمية وفق معايري تربوية وفنية 

 0.68 2.16  . على هيئة قرص مضغوط أو شريط فيديومقبولة

 0.78 2.15  .أستطيع إجراء عملية نسخ لربجمية تعليمية جاهزة أو من إنتاجي ٨٨ ٢٢

٨١ ٢٣ 
وعرض ) السينما(أستطيع تشغيل جهاز عرض األفالم املتحركة 

 0.81 2.12  .صورة واضحة

 0.78 2.10  .أستطيع حفظ بعض العينات حفظا رطبا أو جافا ٦٩ ٢٤

٧٥ ٢٥ 
أستطيع اكتشاف بعض املشكالت الفنية البسيطة ألجهزة العروض 

 0.80 2.05  .الضوئية والسمعية التعليمية وحتديدها

٨٠ ٢٦ 
 مم يف جهاز العرض ١٦أستطيع تركيب فيلم تعليمي متحرك قياس 

 0.78 2.03  .بطريقة سليمة

 0.75 1.99  .م التدريسميكنين إجراء تطبيق عملي على منوذج عاملي لتصمي ٨٥ ٢٧
 0.77 1.89  .أستطيع تركيب فيلم حلقي يف اجلهاز وتشغيله بطريقة سليمة ٨٢ ٢٨

٧٦ ٢٩ 
الالزمة لبعض األجهزة ) البسيطة(ميكنين إجراء الصيانة األولية 

 0.79 1.84  .التعليمية كجهاز السبورة الضوئية مثال

 0.40 2.32 لـاملهارات كك
 0.31 2.30 لـاألداة كك

  

  :يتبني ما يلي  )  ٤( بالنظر يف اجلدول رقم 
أن سبع مهارات يف اإلنتاج واالستخدام قد حتققت عند الطالب بدرجـة قويـة                 -أ

 ٦٨،  ٦١،  ٦٧،  ٦٢،  ٨٣ ،   ٦٥،  ٦٤( وهي ممثلة بالفقرات ذوات األرقام      ) نعم(
واحنرافاـا    ) ٢,٥١- ٢,٦١( حيث تراوحت متوسطاا احلسابية ما بـني          ) 
وحبساب النسبة املئوية لعدد الفقرات املتحققة بدرجة       ) ٦٨ -٥٨( يارية ما بني    املع



  -٨٤- 

( فقرة جندها تساوي     ) ٢٩(  قويه إىل جمموع الفقرات اخلاصة باملهارات والبالغة      
٢٤,١. ( %   

أن تسع عشرة مهارة من مهارات اإلنتاج واالستخدام  قد حتققت عند الطـالب                 -ب
 ) ١٨( وهي ممثلة بالفقرات ذوات الرتبة من رقـم         ) إىل حد ما    (بدرجة متوسطة 

 ) ٢,٠٣ – ٢,٤٨( حيث تراوحت متوسطاا احلسابية مـابني        ) ٢٦( إىل رقم   
وتشكل هذه املهـارات التـسع       ) ٦٤ – ٨٠( وكانت احنرافاا املعيارية ما بني      

  .إىل جمموع املهارات الكلي  % ) ٦٥,٥١( عشرة نسبة مئوية هي 
من مهارات اإلنتاج واالستخدام للوسائل أو تقنيات التعليم مل         أن ثالث مهارات    

 ،  ٨٢ ،   ٨٥( تتحقق عند الطالب ، وهذه املهارات الثالث متثلها الفقرات ذوات األرقام            
وكانت احنرافاـا   ) ١,٨٤ – ١,٩٩( حيث تراوحت متوسطاا احلسابية ما بني   ) ٧٦

 هذه املهارات الثالث نسبة مئوية هي       وتشكل ) ٧٩ ،   ٧٧ ،   ٧٥( املعيارية عن الترتيب    
   من اموع الكلي ملهارات ١٠,٣٤

  -:وتتمثل هذه املهارات اليت مل تتحقق عند الطالب مبا يلي 
  .القدرة على إجراء تطبيق عملي على منوذج عاملي لتصميم التدريس  -١
 .استطاعة تركيب فيلم حلقي يف اجلهاز وتشغيله  -٢
 .لية لبعض األجهزة التعليمية التمكن من إجراء الصيانة األو -٣

أعضاء هيئة التدريس تـشكل هـذه النتـائج         ) تقديرات  (  نتائج استجابات    -:ثانيا  
  -:جبملتها اإلجابة عن األسئلة الثالثة التالية من أسئلة الدراسة وهي 

ما الكفايات التقنية التعليمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف أقـسام الوسـائل              -
  يم يف كليات املعلمني ؟وتقنيات التعل

ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الوسـائل وتقنيـات التعلـيم يف                -
 كليات املعلمني للكفايات التقنية التعليمية الالزمة هلم ؟

ما مدى التوافق بني درجة اللزوم ودرجة املمارسة للكفايات التقنية التعليمية لدى             -
  وسائل وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني ؟أعضاء هيئة التدريس يف أقسام ال



  -٨٥- 

  :مقياس تقييم استجابات أعضاء هيئة التدريس 

حيث أن اإلجابة عن فقرات االستبانة اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس كانت مـن             
خالل مقياس مخاسي التدرج هي بدرجة عالية جداً ، بدرجة عالية ، بدرجة متوسـطة ،                

جداً، فقد أعطت اإلجابات اخلمس القـيم املعياريـة         بدرجة منخفضة  بدرجة منخفضة      
وعليه فقد مت اعتماد التقسيمات الرقمية التالية       ) ١ ،   ٢ ،   ٣ ،   ٤،  ٥(التالية وعلى الترتيب    

كمحكات لغايات متيز الفقرات القوية جداً والقوية واملتوسطة والضعيفة ، والضعيفة جداً            
  -:، وهذه التقسيمات هي 

  . عالية جداً ٤,٥ – ٥ احلسايب من الفقرة اليت متوسطها -

 .  عالية ٣,٥ – ٤,٤٩الفقرة اليت متوسطها احلسايب من  -

 . متوسطة ٢,٥ – ٣,٤٩الفقرة اليت متوسطها احلسايب من  -

 . ضعيفة ٢ – ٢,٤٩الفقرة اليت متوسطها احلسايب من  -

 . ضعيفة جداً ٢الفقرة اليت متوسطها احلسايب اقل من  -

 املتوسـطات أعضاء هيئة التدريس فقـد اسـتخرجت        وملعرفة نتائج استجابات    
احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابام عن الفقرات املتعلقة بالكفايات التقنية التعليمية          

  .يبني نتائج هذه احلسابات  ) ٥( فقرة واجلدول رقم ) ٤٤(الالزمة هلم حيث بلغ عددها

ات درجة لزوم الكفاية مرتبة تنازلياً      املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقر    
  .حسب املتوسطات احلسابية 



  -٨٦- 

  :  )٥( جدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء هيئة التدريس لفقرات درجة لزوم 

  :الكفاية مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية 

املتوسط   الفقرات رقم الرتبة
  احلسايب

ف االحنرا
  املعياري

مراعاة عنصر األمن والسالمة عند اختبار التقنيات التعليمية   ٩ ١
 0.598 4.40  .واستخدامها

 .  4.40 0.681يئة املوقف التعليمي الستخدام التقنيات التعليمية ١٩ ٢

البشرية وغري (توجيه الطالب لالستفادة من مصادر التعلم املتاحة  ٢٧ ٣
  0.503 4.40  .يئة احملليةاملتوافرة يف الب) البشرية

 0.875 4.35  .متابعة املستجدات العلمية يف جمال التقنيات التعليمية ١٠ ٤
  0.587 4.35  .العمل على تذليل معوقات االتصال الفعال ١٣ ٥

توظيف التغذية الراجعة يف تطوير املقرر الذي يدرسه ويف تعديل  ٢٨ ٦
  0.671 4.35  .أساليب التدريس

 0.489 4.35  .لتقنيات التعليمية وفق طريقة التدريس املناسبةاختيار ا ٢٩ ٧
 0.657 4.30 .مساعدة املتعلمني أثناء قيامهم باألنشطة التعليمية واإلشراف عليهم  ٤ ٨
 0.733 4.30  أساليب متنوعة يف التعليم حلفز املتعلمني / استخدام   ٨ ٩
 0.733 4.30 .وزيعها على املتعلمنيوضع خطة لدراسة الوحدات اليت يشملها املقرر وت ١٥ ١٠

حتديد األهداف التعليمية املراد حتقيقها من تعلم موضوع ما على   ١ ١١
 0.786 4.25  .شكل أهداف سلوكية قابلة للقياس

 0.716 4.25  .حتديد وسائل االتصال التعليمية املناسبة لتحقيق األهداف  ٢ ١٢

املتوافرة يف ) رية وغري البشريةالبش(االستعانة مبصادر التعلم املتاحة   ٣ ١٣
 0.716 4.25  .البيئة احمللية لتحقيق األهداف التعليمية

 0.967 4.25  .استخدام احلاسوب كمصدر تعليمي  ٥ ١٤

تعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم وذلك بتشجيعهم على إبداء آرائهم  ٢٢ ١٥
 0.716 4.25  .فيما يتعلق بعملية تعليمهم وتعلمهم

التقنيات التعليمية مبا يتوافق مع أهداف احملتوى التعليمي اختيار  ٣٣ ١٦
  0.786 4.25  .وخصائص املتعلمني

توضيح كيفية استخدام األجهزة واملواد التعليمية بشكل فعال يف  ٣٤ ١٧
 0.716 4.25  .املمارسات التدريبية

استخدام األساليب التعليمية اليت تثري التنافس بني املتعلمني بغرض  ٤١ ١٨
 0.786 4.25  .زهم ودفعهم ملزيد من التعليمحف

التعلمية املناسبة لتحقيق أهداف / حتديد االستراتيجيات التعليمية   ٧ ١٩
 0.834 4.20  .احملتوى التعليمي

استخدام التعزيز بكافة أشكاله استخداما سليما حلفز املتعلمني  ١٦ ٢٠
 0.894 4.20  .وإكسام السلوك املرغوب فيه



  -٨٧- 

  )٥(رقم تابع جدول 

املتوسط   الفقرات رقم الرتبة
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

إعطاء تعليمات واضحة ومتسلسلة عن طبيعة املهام والنشاطات املطلوبة  ٢٤ ٢١
 0.768 4.20  .من املتعلمني للقيام ا استكماال ملتطلبات املقرر

س مستوى تصميم أنواع متعددة من االختبارات املقالية واملوضعية لقيا ٣١ ٢٢
 0.696 4.20  .التعلم عند املتعلمني

استخدام مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية لتسهيل االتصال  ١٢ ٢٣
 0.587 4.15  .باملتعلمني وضمان فاعليته

 0.671 4.15  .طرح األسئلة اليت تثري التفكري وتقيس فهم الطالب للمادة التعليمية ١٤ ٢٤
 0.671 4.15  .ي واخلتامي بغرض تطويرالتعليماستخدام التقومي البنائ  ٢٠ ٢٥
 0.745 4.15  .حتديد مهارات املتطلبات السابقة الالزمة للبدء يف التعلم اجلديد ٣٠ ٢٦
 0.745 4.15  .مراعاة خصائص عناصر عملية االتصال يف املوقف التعليمي التعلمي ٣٢ ٢٧
 0.813 4.15  .توظف التقنيات التعليمية يف إطار املوقف التعليمي ٣٥ ٢٨

حفظ األجهزة واملعدات واألدوات واملواد التعليمية اليت تستخدم يف  ٤٤ ٢٩
 0.813 4.15  .التعليم للمحافظة عليها وإطالة عمرها التشغيلي

 0.852 4.10  .اختيار التقنيات التعليمية اليت ميكن تطبيقها يف املواقف التعليمية التعلمية ١٧ ٣٠
 0.718 4.10  .علمني الستخدام التقنيات التعليمية والتدرب عليهاإتاحة الفرصة للمت ١٨ ٣١
 0.852 4.10  .التعلمية/ تطبيق منحي النظم يف املواقف التعليمية  ٢١ ٣٢
 0.788 4.10  .إعداد اختبارات متنوعة ملعرفة أداء الطالب وحتسينه ٢٣ ٣٣

أكد من جتريب التقنيات التعليمية قبل استخدامها يف التدريس للت ٣٨ ٣٤
 0.788 4.10  .صالحيتها ومناسبتها

تقبل مشاعر املتعلمني وإحساسام والعمل على حل ما يعترضهم من  .٤٠ ٣٥
 0.852 4.10  .مشكالت دف حتسني التعلم

اعتماد أسلوب الربجمة يف تنظيم التعلم أي جتزئة األهداف واحملتوى  ٤٣ ٣٦
 0.912 4.10  .واألنشطة لزيادة فاعلية التعلم

توظيف األسئلة اليت تساعد املتعلم على معرفة اإلجابة الصحيحة يف مجيع  ١١ ٣٧
 0.826 4.05  .مراحل الدرس لضمان فاعلية التعلم وحتسينه

حتليل احملتوى التعليمي إىل مكوناته األساسية من حقائق ومفاهيم ومبادئ  ٣٧ ٣٨
 0.826 4.05  .وتعميمات

ل حتديد األهداف واألنشطة التخطيط لتعلم كل موضوع من خال ٤٢ ٣٩
 0.999 4.05  .التعليمية املرجو حتقيقها

حتليل نتائج االختبارات وتفسريها لالستفادة منها يف حتسني األداء   ٦ ٤٠
 0.973 4.00  .التعلمي/ التعليمي 

 0.945 3.95  .حتليل خصائص املتعلمني ملراعاا أثناء عملية التدريس ٣٦ ٤١
  0.887 3.95 .طالب وتزويدهم بتغذية راجعة فورية مكتوبة أو لفظيةمراجعة أعمال ال ٣٩ ٤٢
  0.718 3.90  .مراعاة خصائص املتعلمني أثناء اختيار التقنيات التعليمية وتدريسها ٢٥ ٤٣
 0.912 3.90  ).اإلنترنت(استخدام شبكة املعلومات للحصول على بيانات تعليمية  ٢٦ ٤٤

 0.611 4.18 لــاللزوم كك



  -٨٨- 

  

تبني أن مجيع الفقرات املتعلقة بالكفايـات التقنيـة          ) ٥(  يف اجلدول رقم     بالنظر
التعليمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريس العاملني بأقسام الوسائل وتقنيات التعليم بكليات            

ـ  ـاملعلمني اعتربت الزمة بدرجة عالية فقط ، حيث تراوحت متوسطاا احلسابي           ا ـة م
 مضمون هذه الفقرات جند أا تـضمنت مجيـع          وبتفحص ) ٣,٩٠ – ٤,٤٠( ن  ـبي

الكفايات التقنية التعليمية الالزمة ألعضاء هيئة تدريس حيث إن هذه الكفايات والبـالغ             
كفاية تتناول مجيع العناصر الرئيسة لعملية التدريس مـن أعـداد خطـة              ) ٤٤( عددها  

ل التعلمية املناسـبة    لدراسها الوحدات وحتديد األهداف التعلمية ، وحتديد وسائل االتصا        
البشرية وغري البشرية واستخدام أسـاليب متنوعـة يف         ( واستخدام مصادر التعلم املتاحة     

  .التعليم واستخدام التقومي البنائي والنهائي وتصميم أنواع متعددة من االختبارات 
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن أعلى املتوسطات احلسابية كانت حتديداً لفقرات ثالث وهي 

  -:ضمن الكفايات التالية ت
  .مراعاة عنصر األمن والسالمة عند اختبار التقنيات التعليمية واستخدامها  -
 .يئة املوقف التعليمي الستخدام التقنيات التعليمية  -
 توجيه الطالب لالستفادة من مصادر التعلم املتاحة واملتوافرة يف البيئة واحمللية   -

   )٥( يات التقنية التعليمية ترتيباً يف اجلدول رقم ويف الوقت نفسه جند أن آخر الكفا
  : حسب متوسطاا احلسابية كانت هي 

  .مراجعة أعمال الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة فورية  -
 .مراعاة خصائص املتعلمني أثناء اختيار التقنيات التعليمية وتدريسها  -
 .يمية للحصول عن بيانات تعل) االنترنت ( استخدام شبكة املعلومات  -

   وملعرفة درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس للكفايات التقنية التعليمية وهـي نفـسها             
الكفايات اليت اعتربوها الزمة،فقد مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية          

   ) .٦( وتظهر هذه احلسابات يف اجلدول رقم . لدرجة ممارسة الكفايات 
  



  -٨٩- 

  )٦(جدول 
 احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أعضاء التدريس عن فقرات درجة ممارسة املتوسطات

  الكفاية مرتبة تنازلياً حسب املتوسطات احلسابية

  الفقرات رقم  الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

١٧ ١ 
اختيار التقنيات التعليمية اليت ميكن تطبيقها يف املواقف التعليمية 

  .التعلمية
4.40 0.503 

٩ ٢  
مراعاة عنصر األمن والسالمة عند اختبار التقنيات التعليمية 

  .واستخدامها
4.25 0.639 

 0.616 4.20  .العمل على تذليل معوقات االتصال الفعال ١٣ ٣
 .  4.20 0.616يئة املوقف التعليمي الستخدام التقنيات التعليمية ١٩ ٤

٢٤ ٥ 
عن طبيعة املهام والنشاطات إعطاء تعليمات واضحة ومتسلسلة 

  .املطلوبة من املتعلمني للقيام ا استكماال ملتطلبات املقرر
4.20 0.616 

 0.768 4.20  .اختيار التقنيات التعليمية وفق طريقة التدريس املناسبة ٢٩ ٦

١٢ ٧ 
استخدام مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظية لتسهيل االتصال 

  .باملتعلمني وضمان فاعليته
4.10 0.553 

٢٧ ٨ 
البشرية وغري (توجيه الطالب لالستفادة من مصادر التعلم املتاحة 

  .املتوافرة يف البيئة احمللية) البشرية
4.10 0.553 

٣٤ ٩ 
توضيح كيفية استخدام األجهزة واملواد التعليمية بشكل فعال يف 

  .املمارسات التدريبية
4.10 0.788 

٣٣ ١٠ 
ية مبا يتوافق مع أهداف احملتوى التعليمي اختيار التقنيات التعليم
  .وخصائص املتعلمني

4.05 0.887 

 0.887 4.05  .توظف التقنيات التعليمية يف إطار املوقف التعليمي ٣٥ ١١

٤٤ ١٢ 
حفظ األجهزة واملعدات واألدوات واملواد التعليمية اليت تستخدم 

  .يف التعليم للمحافظة عليها وإطالة عمرها التشغيلي
4.05 0.887 

٣ ١٣  
املتوافرة يف ) البشرية وغري البشرية(االستعانة مبصادر التعلم املتاحة 

  .البيئة احمللية لتحقيق األهداف التعليمية
4.00 0.562 

١١ ١٤ 
توظيف األسئلة اليت تساعد املتعلم على معرفة اإلجابة الصحيحة يف 

  .مجيع مراحل الدرس لضمان فاعلية التعلم وحتسينه
4.00 0.649 

٣٧ ١٥ 
حتليل احملتوى التعليمي إىل مكوناته األساسية من حقائق ومفاهيم 

  .ومبادئ وتعميمات
4.00 0.725 



  -٩٠- 

  

  الفقرات رقم  الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

٣٩ ١٦ 
مراجعة أعمال الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة فورية مكتوبة أو 

  .لفظية
4.00 0.725 

٤٠ ١٧ 
املتعلمني وإحساسام والعمل على حل ما يعترضهم تقبل مشاعر 

  .من مشكالت دف حتسني التعلم
4.00 0.795 

 0.605 3.95  .حتديد وسائل االتصال التعليمية املناسبة لتحقيق األهداف  ٢ ١٨
  0.887 3.95  .إعداد اختبارات متنوعة ملعرفة أداء الطالب وحتسينه ٢٣ ١٩

٣١ ٢٠ 
الختبارات املقالية واملوضعية لقياس تصميم أنواع متعددة من ا
  .مستوى التعلم عند املتعلمني

3.95 0.826 

٤٣ ٢١ 
اعتماد أسلوب الربجمة يف تنظيم التعلم أي جتزئة األهداف واحملتوى 

  .واألنشطة لزيادة فاعلية التعلم
3.95 0.887 

١٨ ٢٢ 
إتاحة الفرصة للمتعلمني الستخدام التقنيات التعليمية والتدرب 

  .اعليه
3.90 0.912  

٤١ ٢٣ 
استخدام األساليب التعليمية اليت تثري التنافس بني املتعلمني بغرض 

  .حفزهم ودفعهم ملزيد من التعليم
3.90 1.119 

٢٢ ٢٤ 
تعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم وذلك بتشجيعهم على إبداء آرائهم 

  .فيما يتعلق بعملية تعليمهم وتعلمهم
3.85 0.745 

٣٨ ٢٥ 
نيات التعليمية قبل استخدامها يف التدريس للتأكد من جتريب التق

  .صالحيتها ومناسبتها
3.85 1.089 

٧ ٢٦  
التعلمية املناسبة لتحقيق أهداف / حتديد االستراتيجيات التعليمية 

  .احملتوى التعليمي
3.80 0.768 

١٥ ٢٧ 
وضع خطة لدراسة الوحدات اليت يشملها املقرر وتوزيعها على 

  .املتعلمني
3.80 0.894  

٣٢ ٢٨ 
مراعاة خصائص عناصر عملية االتصال يف املوقف التعليمي 

  .التعلمي
3.80 0.834 

 0.851 3.75  .متابعة املستجدات العلمية يف جمال التقنيات التعليمية ١٠ ٢٩

١٤ ٣٠ 
طرح األسئلة اليت تثري التفكري وتقيس فهم الطالب للمادة 

  .التعليمية
3.75 0.851 

١٦ ٣١ 
لتعزيز بكافة أشكاله استخداما سليما حلفز املتعلمني استخدام ا

  .وإكسام السلوك املرغوب فيه
3.75 0.851 



  -٩١- 

  

  الفقرات رقم  الرتبة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
  املعياري

 0.801 3.70  أساليب متنوعة يف التعليم حلفز املتعلمني / استخدام   ٨ ٣٢

١ ٣٣  
ها من تعلم موضوع ما على حتديد األهداف التعليمية املراد حتقيق
  .شكل أهداف سلوكية قابلة للقياس

3.65 1.182 

٤ ٣٤  
مساعدة املتعلمني أثناء قيامهم باألنشطة التعليمية واإلشراف 

  .عليهم
3.65 1.089 

٢٦ ٣٥ 
استخدام شبكة املعلومات للحصول على بيانات تعليمية 

  ).اإلنترنت(
3.65 0.933 

٢٨ ٣٦ 
 يف تطوير املقرر الذي يدرسه ويف تعديل توظيف التغذية الراجعة

  .أساليب التدريس
3.65 1.089 

٤٢ ٣٧ 
التخطيط لتعلم كل موضوع من خالل حتديد األهداف واألنشطة 

  .التعليمية املرجو حتقيقها
3.65 0.875  

 1.142 3.60  .استخدام التقومي البنائي واخلتامي بغرض تطوير التعليم ٢٠ ٣٨
 1.046 3.60  .التعلمية/ م يف املواقف التعليمية تطبيق منحي النظ ٢١ ٣٩
 1.188 3.60  .حتديد مهارات املتطلبات السابقة الالزمة للبدء يف التعلم اجلديد ٣٠ ٤٠
 1.276 3.55  .استخدام احلاسوب كمصدر تعليمي  ٥ ٤١

٢٥ ٤٢ 
مراعاة خصائص املتعلمني أثناء اختيار التقنيات التعليمية 

  .وتدريسها
3.55 1.234 

 0.889 3.50  .حتليل خصائص املتعلمني ملراعاا أثناء عملية التدريس ٣٦ ٤٣

٦ ٤٤  
حتليل نتائج االختبارات وتفسريها لالستفادة منها يف حتسني األداء 

  .التعلمي/ التعليمي 
3.25 1.164 

 0.544 3.87  املمارسة  ككل   

  

التقنية التعليميـة   كفاية من الكفايات     ) ٤٣( أن   ) ٦( يالحظ من اجلدول رقم     
ة ما  ـا احلسابي ـت متوسطا ـميارسها أعضاء هيئة التدريس بدرجة عالية حيث تراوح       

وان هناك كفاية تقنية تعليمية واحدة متارس بدرجة متوسـطة           ) ٣,٥٠ – ٤,٤٠( بني  
وهي الكفاية املتعلقة بتحليل نتائج االختبارات وتفسريها لالستفادة منها يف حتسني األداء            

   ) .١,١٦٤( واحنرافها املعياري  ) ٣,٢٥( ليمي حيث بلغ متوسطها احلسايب التع



  -٩٢- 

وبالرجوع إىل مضمون هذه الفقرات مجيعها جندها تدور حول سـتة جمـاالت             
  -:تشكل جبملها أركان العملية التعليمية وهذه ااالت هي 

  .جمال تصميم التعليم  -١
 .جمال األساليب واألنشطة  -٢
 .تعليم جمال اختيار تقنيات ال -٣
 . جمال استخدام التقنيات التعلمية  -٤
 .جمال تشغيل األجهزة التعليمية  -٥
 . جمال التقومي  -٦

  :ولإلجابة على السؤال الفرعي اخلامس من أسئلة الدراسة والذي نصه 
ما مدى التوافق بني درجة اللزوم ودرجة املمارسة للكفايات التقنية التعلمية لدى             -

  .الوسائل وتقنيات التعليم أعضاء هيئة التدريس يف أقسام 
 احلسابية واالحنرافات املعياريـة واسـتخراج معامـل         املتوسطاتفقد مت حساب    

) ٧(االرتباط بني درجة اللزوم ودرجة املمارسة لكل كفاية تقنية تعليمية واجلدول رقـم              
  .يبني نتائج هذه احلسابات 



  -٩٣- 

   )٧( جدول رقم 
 ومعامالت االرتباط واختبار ت الستجابات أعضاء هيئة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية

  :التدريس عن مدى التوافق بني درجة اللزوم ودرجة املمارسة للكفايات التقنية
        معامل  املمارسة  اللزوم    

املتوسط   الفقرات  رقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ارتباط 
 بريسون

داللة 
 اطاالرتب

مستوى  قيمة ت
  الداللة

١  
حتديد األهداف التعليمية املراد حتقيقها

من تعلم موضوع ما على شكل 
  .أهداف سلوكية قابلة للقياس

4.25 .786 3.65 1.182-.014 .953 1.878 0.076 

٢  
حتديد وسائل االتصال التعليمية 

  .املناسبة لتحقيق األهداف
4.25 .716 3.95 .605 .152 .523 1.552 0.137 

٣  
االستعانة مبصادر التعلم املتاحة 

املتوافرة يف ) البشرية وغري البشرية(
.البيئة احمللية لتحقيق األهداف التعليمية

4.25 .716 4.00 .562 .392 .087 1.561 0.135 

٤  
مساعدة املتعلمني أثناء قيامهم 
 .باألنشطة التعليمية واإلشراف عليهم

4.30 .657 3.65 1.089.449 .047 2.942 0.008 

 0.040 2.208 342. 1.276.224 3.55 967. 4.25 .استخدام احلاسوب كمصدر تعليمي  ٥

٦  
حتليل نتائج االختبارات وتفسريها 
لالستفادة منها يف حتسني األداء 

  .التعلمي/ التعليمي 
4.00 .973 3.25 1.164.093 .697 2.319 0.032 

٧  
/ حتديد االستراتيجيات التعليمية 

التعلمية املناسبة لتحقيق أهداف 
  .احملتوىالتعليمي

4.20 .834 3.80 .768 .313 .180 1.902 0.072 

٨  
أساليب متنوعة يف التعليم / استخدام 

  حلفز املتعلمني
4.30 .733 3.70 .801 .072 .764 2.565 0.019 

٩  
مراعاة عنصر األمن والسالمة عند 
.اختبار التقنيات التعليمية واستخدامها

4.40 .598 4.25 .639 .413 .070 1.000 0.330 

١٠  
متابعة املستجدات العلمية يف جمال 

 0.030 2.349 603. 124. 851. ٠,٨٧٥٣,٧٥  4.35  .التقنيات التعليمية

١١  

توظيف األسئلة اليت تساعد املتعلم 
على معرفة اإلجابة الصحيحة يف مجيع 

مراحل الدرس لضمان فاعلية التعلم 
  .وحتسينه

4.05 .826 4.00 .649 .393 .087 0.271 0.789 



  -٩٤- 

  )٧(تابع جدول رقم 
        معامل  املمارسة  اللزوم    

املتوسط   الفقرات  رقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ارتباط 
 بريسون

داللة 
 االرتباط

مستوى  قيمة ت
  الداللة

١٢  
استخدام مهارات االتصال اللفظية 

غري اللفظية لتسهيل االتصال و
  .باملتعلمني وضمان فاعليته

4.15 .587 4.10 .553 .600 .005 0.438 0.666 

١٣  
العمل على تذليل معوقات االتصال 

  .الفعال
4.35 .587 4.20 .616 .379 .100 1.000 .330 

١٤  
طرح األسئلة اليت تثري التفكري وتقيس 

  .فهم الطالب للمادة التعليمية
4.15 .671 3.75 .851 -.208 .380 1.506 .148 

١٥  
وضع خطة لدراسة الوحدات اليت 

يشملها املقرر وتوزيعها على 
  .املتعلمني

4.30 .733 3.80 .894 .096 .686 2.032 .056 

١٦  
استخدام التعزيز بكافة أشكاله 
استخداما سليما حلفز املتعلمني 
  .وإكسام السلوك املرغوب فيه

4.20 .894 3.75 .851 .069 .772 1.690 .107 

١٧  
اختيار التقنيات التعليمية اليت ميكن 
 .تطبيقها يف املواقف التعليمية التعلمية

4.10 .852 4.40 .503 .762 .000 -2.349 .030 

١٨  
إتاحة الفرصة للمتعلمني الستخدام 
  .التقنيات التعليمية والتدرب عليها

4.10 .718 3.90 .912 .418 .067 1.000 .330 

١٩  
يئة املوقف التعليمي الستخدام 

  .التقنيات التعليمية
4.40 .681 4.20 .616 .176 .458 1.073 .297 

٢٠  
استخدام التقومي البنائي واخلتامي 

 077. 1.868 954. 1.142.014 3.60 671. 4.15  .بغرض تطوير التعليم

٢١  
تطبيق منحي النظم يف املواقف 

  .التعلمية/ التعليمية 
4.10 .852 3.60 1.046-.012 .961 1.648 .116 

٢٢  
تعزيز ثقة املتعلمني بأنفسهم وذلك 
بتشجيعهم على إبداء آرائهم فيما 
  .يتعلق بعملية تعليمهم وتعلمهم

4.25 .716 3.85 .745 .271 .248 2.027 .057 

٢٣  
إعداد اختبارات متنوعة ملعرفة أداء 

  .الطالب وحتسينه
4.10 .788 3.95 .887 .233 .322 .645 .527 



  -٩٥- 

  )٧(تابع جدول رقم 
        معامل  املمارسة  اللزوم    

املتوسط   الفقرات  رقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ارتباط 
 بريسون

داللة 
 االرتباط

مستوى  قيمة ت
  الداللة

٢٤  

إعطاء تعليمات واضحة ومتسلسلة 
 عن طبيعة املهام والنشاطات املطلوبة
من املتعلمني للقيام ا استكماال 

  .ملتطلبات املقرر

4.20 .768 4.20 .616 .690 .001 .000 1.000 

٢٥  
مراعاة خصائص املتعلمني أثناء اختيار 

 090. 1.789 000. 1.234.718 3.55  718. 3.90  .التقنيات التعليمية وتدريسها

٢٦  
استخدام شبكة املعلومات للحصول 

  ).اإلنترنت(على بيانات تعليمية 
3.90 .912 3.65 .933 .575 .008 1.314 .204 

٢٧  

توجيه الطالب لالستفادة من مصادر 
  التعلم املتاحة 

املتوافرة يف ) البشرية وغري البشرية(
  .البيئة احمللية

4.40 .503 4.10 .553 .417 .067 2.349 .030 

٢٨  
توظيف التغذية الراجعة يف تطوير 

تعديل أساليب املقرر الذي يدرسه ويف
  .التدريس

4.35 .671 3.65 1.089-.112 .639 2.333 .031 

٢٩  
اختيار التقنيات التعليمية وفق طريقة 

  .التدريس املناسبة
4.35 .489 4.20 .768 .504 .023 

1.000 
0.330 

٣٠  
حتديد مهارات املتطلبات السابقة 
  .الالزمة للبدء يف التعلم اجلديد

4.15 .745 3.60 1.188-.048 .842 1.718 0.102 

٣١  
تصميم أنواع متعددة من االختبارات 
املقالية واملوضعية لقياس مستوى التعلم

  .عند املتعلمني
4.20 .696 3.95 .826 .476 .034 1.422 0.171 

٣٢  
مراعاة خصائص عناصر عملية 
 .االتصال يف املوقف التعليمي التعلمي

4.15 .745 3.80 .834 .305 .191 1.677 0.110 

٣٣  
اختيار التقنيات التعليمية مبا يتوافق مع 
أهداف احملتوى التعليمي وخصائص 

  .املتعلمني
4.25 .786 4.05 .887 .509 .022 1.073 0.297 

٣٤  
توضيح كيفية استخدام األجهزة 
واملواد التعليمية بشكل فعال يف 

  .املمارسات التدريبية
4.25 .716 4.10 .788 .886 .000 1.831 0.083 



  -٩٦- 

  )٧(تابع جدول رقم 
        معامل  املمارسة  اللزوم    

املتوسط   الفقرات  رقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

ارتباط 
 بريسون

داللة 
 االرتباط

مستوى  قيمة ت
  الداللة

٣٥  
توظف التقنيات التعليمية يف إطار 

  .املوقف التعليمي
4.15 .813 4.05 .887 .646 .002 .623 0.541 

٣٦  
حتليل خصائص املتعلمني ملراعاا أثناء 

  .عملية التدريس
3.95 .945 3.50 .889 .157 .509 1.690 0.107 

٣٧  
حتليل احملتوى التعليمي إىل مكوناته 

األساسية من حقائق ومفاهيم ومبادئ 
  .وتعميمات

4.05 .826 4.00 .725 .439 .053 .271 .789 

٣٨  
يات التعليمية قبل جتريب التقن

استخدامها يف التدريس للتأكد من 
  .صالحيتها ومناسبتها

4.10 .788 3.85 1.089-.043 .857 .815 .425 

٣٩  
مراجعة أعمال الطالب وتزويدهم 
 .بتغذية راجعة فورية مكتوبة أو لفظية

3.95 .887 4.00 .725 .573 .008 -.295 0.772 

٤٠  
م تقبل مشاعر املتعلمني وإحساسا

والعمل على حل ما يعترضهم من 
  .مشكالت دف حتسني التعلم

4.10 .852 4.00 .795 .389 .090 .490 0.629 

٤١  
التخطيط لتعلم كل موضوع من 
خالل حتديد األهداف واألنشطة 

  التعليمية املرجو حتقيقها
٠,٢٠٢ ٣,٦٥ ٣,٦٥ ٠,٩٩٩ ٤,٠٥0.394 1.506 0.148 

٤٢  
التخطيط لتعلم كل موضوع من 

الل حتديد األهداف واألنشطة خ
  .التعليمية املرجو حتقيقها

4.05 .999 3.65 .875 .202 .394 1.506 0.148 

٤٣  
اعتماد أسلوب الربجمة يف تنظيم التعلم 
أي جتزئة األهداف واحملتوى واألنشطة

  .لزيادة فاعلية التعلم
4.10 .912 3.95 .887 .462 .040 .719 0.481 

٤٤  

ات واألدوات حفظ األجهزة واملعد
واملواد التعليمية اليت تستخدم يف 

التعليم للمحافظة عليها وإطالة عمرها 
  .التشغيلي

4.15 .813 4.05 .887 .646 .002 0.623 0.541 

 0.041 2.198 062. 424. 544. 3.87 611. 4.18  االداة ككل  



  -٩٧- 

درجـة  أن هناك ارتباطاً موجباً بني لزوم الكفايات و       ) ٧(يالحظ من اجلدول رقم     
ممارستها مما يعين انه بازدياد درجة لزوم الكفاية لدى أعضاء هيئة التدريس تزداد ممارستهم              

  :يف الكفايات التالية  ) ٥( ويتمثل االرتباط املوجب كما يتضح من اجلدول رقم . هلا 
مساعدة املتعلمني أثناء قيامهم باألنشطة التعليمية واإلشـراف         ) ٤( الكفاية رقم      -أ

  .عليهم
  .استخدام أساليب متنوعة يف التعليم حلفز املتعلمني  ) ٨( الكفاية رقم    -ب
  .متابعة املستجدات العلمية يف جمال التقنيات التعليمية  ) ١٠( الكفاية رقم    -ج
استخدام مهارات االتصال اللفظية وغري اللفظيـة لتـسهيل          ) ١٢( الكفاية رقم      -د

  .هم االتصال باملتعلمني وضمان فاعليت
اختيار التقنيات التعليمية اليت ميكن تطبيقها يف املواقف التعليمية         ) ١٧(الكفاية رقم      -هـ

  .التعلمية
أعطاء تعليمات واضحة عن طبيعة املهام والنشاطات املطلوبة         ) ٢٤( الكفاية رقم      -و

  .من املتعلمني للقيام ا استكماالً ملتطلبات املقرر 
راعاة خصائص املتعلمني أثناء اختيار التقنيـات التعليميـة         م ) ٢٥( الكفاية رقم      -ز

  .وتدريسها 
توجيه الطالب لالستفادة من مصادر التعلم املتاحة املتـوافرة          ) ٢٧( الكفاية رقم      -ح

  .يف البيئة احمللية
توضيح كيفية استخدام األجهزة واملواد التعليمية بشكل فعال         ) ٣٤( الكفاية رقم      -ط

  .التدريبية يف املمارسات 
  .توظيف التقنيات التعليمية يف إطار املوقف التعليمي  ) ٣٥( الكفاية رقم    -ك
حفظ األجهزة واملعدات واألدوات واملواد التعليميـة الـيت          ) ٤٤( الكفاية رقم      -ي

  .تستخدم التعليم للمحافظة عليها وإطالة عمرها التشغيلي 
 جلميع فقرات الكفايات انه توجـد       وأخرياً يتضح من قيمة معامل ارتباط بريسون      

عالقة اجيابية بني لزوم الكفاية ودرجة ممارستها لكل قيمة االرتباط منخفضة وغري دالـة              



  -٩٨- 

بني درجة لزوم الكفايـة ودرجـة        ) ٠,٤٢٤( إحصائياً حيث إن قيمة معامل االرتباط       
  .ممارستها 



  -٩٩- 
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 ما مدى حتقيق أهداف مقررات الوسائل وتقنيات التعليم لطالب كليات املعلمني ؟
على ما يلي   ) ٣(دلت النتائج املتعلقة باإلجابة عن هذا السؤال واليت تضمنها اجلدول رقم            

:  
أن مثانية أهداف تعليمية من مجلة تسعة ومخسني هدفاً تعليمياً ،قد حتققت عنـد              

، وحبساب نسبة هذه األهداف التعليمية الثمانية إىل جممـوع          ) نعم(طالب بدرجة قوية  ال
،وتعترب هذه النسبة قليلة ، مما يعين أن أهداف مقـررات           %١٣,٥األهداف الكلي جندها    

الوسائل وتقنيات التعليم اليت تدرس يف كليات املعلمني ،ال حتقق معظم أهدافها بدرجـة              
فهام كبرية على هذه النتيجة واليت عربت عن جانب من واقـع            مما يضع عالمة است    ،ةقوي

  .مقررات الوسائل وتقنيات التعليم 
        ويفسر الباحث هذه النتيجة بأن مفردات مقررات الوسائل وتقنيـات التعلـيم يف             

 وتقنيات التعلـيم،  ) و١٠٠(كليات املعلمني هي مفردات كثرية ومتشعبة ،خاصة يف مقرر        
ملقرر وحده أكثر من مخس عشرة مفردة رئيسية، ويندرج حتت كـل            حيث يشتمل هذا ا   

مفردة رئيسية أكثر من ثالث مفردات فرعية ، علماً بأن الزمن املخصص لتدريس هـذا               
سبوع ويدرس الطالب هذا املقـرر يف املـستوى         فقط يف األ  ) ساعة(املقرر حسب اخلطة    

طالب الكليات من إشـكالية ال      األول من السنة األوىل لدخول الكلية ومعلوم ما حيدث ل         
بل إشكاليات يف سنتهم األوىل من دراستهم بالكلية واليت تتمثـل يف اخنفـاض املعـدل                
التراكمي ألعداد كبرية من الطالب ،وذلك ألسباب كثرية منها االختالف بـني طبيعـة              
مقررات التعليم العام وطبيعة مقررات الكليات ذات املـستوى اجلـامعي باإلضـافة إىل              

  .تالف يف طريقة التدريس وأساليبه ما بني املدارس والكليات اخ
 درس هذا املقرر على سبيل املثال ألكثر من سبع سـنوات ،           أن الباحث ي  وحبكم  

) و١٠٠(ضحاً وكبرياً يف نتائج الطالب النهائية يف  هذا املقـرر          افقد كان يالحظ تدنياً و    
قرر بـسبب كثـرة مفرداتـه    ويضاف إىل هذا كثرة شكاوي الطالب من صعوبة هذا امل 

كما أن هنالك أعضاء هيئة التدريس الـذين        .وتشعبها مع قلة الوقت املخصص لتدريسه       
يدرسون هذا املقرر يكون تركيزهم بالدرجة األوىل على كيفية إاء تدريس مفردات هذا             
 املقرر أكثر من تركيزهم على مدى حتقيق أهدافه عن الطالب بدرجة قوية ،مث إضافة تعليم              
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املفاهيم واملصطلحات للطالب تعترب قضية شائكة،ويكتنفها يف الغالب صعوبة يف كيفيـة            
  .توصيلها لعقول الطالب ، وفهمهم هلا ألا يف معظمها مفاهيم ومصطلحات جمددة 

ومما جتدر اإلشارة إليه أن الطالب يف السنة األوىل يقع معظمهم يف خطـأ كـبري                
ت التعليم ويتمثل هذا اخلطأ أن التراخي يف دراسة         و وتقنيا ١٠٠خبصوص دراستهم ملقرر    

الطالب هلذا املقرر وعدم اكتراثهم بالنتيجة النهائية اليت سيحصلون عليها لن يكون هلـا              
وهذه .كبري أو تأثري مقابل املقررات األخرى ذات وزن الوحدتني والثالث  وحدات             وزن  

 كان يتوجه إليهم بالسؤال عـن       حقيقة واقعة استقاها الباحث من الطالب أنفسهم عندما       
  .سبب عدم اهتمامهم بدراسة هذا املقرر والتايل بنتيجته 

جند أا تتمثل فيمـا     ) نعم(وبالعودة إىل مضامني األهداف اليت حتققت بدرجة عالية       
   -:يلي
 .قدرة الطالب على تعريف مفهوم احلاسب اآليل وحتديد أدواره ووظائفه يف التعليم -
 .عريف املواد التعليمية املعروضة ضوئياً خاصة الشفافيات قدرة الطالب على ت -
قدرة الطالب على تعريف مفهوم الوسائل التعليمية وحتديـد مكونـات الوسـيلة              -

 .التعليمية
قدرة الطالب على تعريف مفهوم اسمات التعليمية ،ولتفسري هذه النتيجة ميكـن             -

 -:القول مبا يلي 
ألكثر التصاقاً حبياة الطالب وبالتايل فـان       يعترب احلاسب اآليل وسيلة العصر ا      -١

مفهوم هذه الوسيلة العصرية ومعرفة أدوارها ووظائفها يف شىت ميادين احلياة البـد             
  .أن يكون واضحاً جلياً يف أذهام 

إن السبورة الطباشريية من أكثر الوسائل التعليمية على اإلطالق اليت يتعايش معهـا              -٢
 املدرسة وانتهاًء بدراستهم يف الكلية ، وبالتـايل         الطالب طوال سنوات دراستهم يف    

 .فمفهومها بسيط وواضح يف أذهان الطالب 
إن الشفافيات التعليمية من أكثر الوسائل التعليمية استخداماً مـن املدرسـني يف              -٣

مث إن مفهومها بـسيط وواضـح بالنـسبة         .الكليات بناًء على مالحظات الباحث      
 .للطالب 
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ج اسمة يف أذهان الطالب يعود إىل أن هذه املفردة حتديداً           إن وضوح مفهوم النماذ    -٤
ـ ٢٠٠من ينب املفردات اليت يعود الطالب لدراستها مفـصلة يف مقـرر         اج ـو إنت

 ).١( لـوسائ
أن مفهوم الوسائل التعليمية مفهوم بسيط وواضح،وغالباً ما يتكرر ذكره وتوضيحه            -٥

م مجلة املفاهيم املألوفـة يف أذهـان   يف مجيع مفردات تقنيات التعليم ،وبالتايل فهمه      
 .الطالب 

واملتعلقة مبـدى حتقـق أهـداف       ) ٣(وبالعودة إىل النتيجة املتضمنة يف اجلدول رقم      
هدفاً تعليميـاً قـد     ) ٤٧(مقررات الوسائل وتقنيات التعليم عند طالب الكليات جند أن          

 هلذه األهداف إىل    وحبساب النسبة املئوية  ) إىل حد ما  (حتقق عند الطالب بدرجة متوسطة      
  .تقريباً %) ٨٠(اموع الكلي جندها تساوي 

       وعلى الرغم أن مجيع األهداف التعليمية ملقررات الوسائل وتقنيات التعلـيم الـيت             
تتضمنها االستبانة املوجهة للطالب هي أهداف تدور يف اال املعـريف،إال أن مـستوى              

: سط ، والتساؤل املطروح أمام هذه النتيجة هـو          معرفة الطالب ا مل يتجاوز احلد املتو      
ملاذا مل تتحقق هذه األهداف املعرفية عند الطالب بدرجة قوية، على الرغم أا أهـداف               

  .ومتكاملة واضحة حمددة دقيقة الصياغة
     يعتقد الباحث أن هنالك مجلة أسباب حتول دون حتقق أهداف مقـررات الوسـائل              

  -:الية عند الطالب وهذه األسباب هي وتقنيات التعليم بدرجة ع
 أن دافعية الطالب حنو دراسة مقررات الوسائل وتقنيات التعليم هي دافعية متوسطة             -١

  .القوة
 قد يكون الزمن املخصص لتدريس هذه املقررات وهـو سـبع سـاعات غـري                -٢

نظـري  (و ذات شـقني     ١٠٠كاف،خاصة أن طبيعة هذه املقررات باستثناء مقرر        
 ).وعملي 

تكون معظم أساليب التدريس املتبعة عند مدرسي هذه املقررات هي أسـاليب             قد   -٣
تقليدية مبعىن أا تم باحلفظ والتلقني،ومبجرد أن جيتاز الطالب االختبارات اخلاصة           

 .ذه املواد تكون املعلومات قد تبخرت 
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 إليهم   ومما يؤكد منطقية هذه التفسريات ما ذكره الطالب خطياً باالستبانة املوجهة           -٤
 :يف معرض ردهم على سؤال مفاده  

ما أبرز املشكالت والعقبات اليت واجهتك أثناء دراستك ملقررات الوسائل وتقنيـات           
  :التعليم يف الكلية ، وكان من مجلة ما ذكروه 

  .ضعف الوقت حملاضرات الوسائل وتقنيات التعليم    -أ
  .و ١٠٠رر كثرة املوضوعات الواردة يف هذه املقررات خاصة مق   -ب
أن معظم هذه املقررات تدرس بشكل تلقيين حيث التركيز على احلفظ أكثر مـن                -ج

  .الفهم 
يف بعض مفردات هذه املقررات خاصة ما يتعلـق    ) الصعوبة( هناك بعض الغموض     -د

باملصطلحات الواردة فيها حيث تتعدد التعريفات للمصطلح الواحد ممـا يـشكل        
  .صعوبة يف فهمها واستيعاا 

اليت  نرى أن األهداف التعليمية   ) ٣(وبالرجوع إىل النتائج اليت تضمنها اجلدول رقم      
  -:مل تتحقق عند الطالب هي 

  .تعريف اللوحة اإلخبارية والتمييز بني أنواعها  -١
 .تعريف نظرية العرض الضوئي وذكر أنظمتها  -٢
 .حتديد معايري إنتاج اللوحة اإلخبارية وخصائصها  -٣
 .تعليم تعريف مفهوم تفريد ال -٤

ويفسر الباحث هذه النتيجة    ) ١,٨٢-١,٩٧(حيث تراوحت متوسطاا احلسابية ما بني       
  -:مبا يلي
أن هذه املفردات مل حتظ باهتمام املدرسني لكوا مفردات نظرية تقـع ضـمن                :أوالً 

ومقـرر  )) ١(إنتاج وسـائل    (و  ٢٠٠مقررين يغلب عليهما اجلانب العملي ومها       
  )استخدام الوسائل(و ٢٠١

 إن املراجع الرئيسية املقررة للطالب ال تتضمن مفردة نظرية العرض الضوئي وكذا             :ثانياً   
مفردة تفريد التعليم أو التعليم املفرد وبالتايل فمعرفة الطالب ما معتمدة على ما             

  .يذكره له املدرس خبصوص هاتني املفردتني حتديداً 
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  :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين 
 ما مدى متكن طالب كليات املعلمني من مهارات إنتاج واستخدام الوسـائل             :لسؤال  ا

  ؟.التعليمية من خالل دراستهم ملقررات الوسائل وتقنيات التعليم 
  :على ما يلي ) ٤(لقد دلت النتائج اخلاصة ذا السؤال واليت تضمنها اجلدول رقم

وية من أصل تسع وعشرين مهـارة       هنالك سبع مهارات ميتلكها الطالب بدرجة ق      : أوالً  
تكبري الصور والرسوم التعليمية بإحدى طرق التكبري املعروفة         :وهذه املهارات السبع هي     

، وإنتاج شفافيات تعليمية بالطريقة اليدوية واستخدام وتشغيل جهاز الفيـديو كاسـت             
ات ،وقراءة خريطة جغرافية قراءة صحيحة ،وإنتاج لوحة وبرية ولوحة جيـوب مبواصـف            

وكذلك إنتاج بطاقاما ،وتوظيف واستخدام رسوم وملـصقات تعليميـة يف            مقبولة ، 
مواقف تعليمية حمددة،وحبساب النسبة املئوية هلذه املهارات اىل اموع الكلي للمهـارات            

  % .٢٤اوي ـجندها تس
وبالنظر يف هذه املهارات السبع جند أن أربع مهارات منها تتعلق بإنتاج الوسـائل              

وثالث مهارات تتعلـق    ) ١(و إنتاج وسائل    ٢٠٠يات التعليم وهي متضمنة يف املقرر       وتقن
  .و استخدام وسائل٢٠١باستخدام الوسائل وتقنيات التعليم وهي متضمنة يف املقرر 

وعلى الرغم من أمهية هذه املهارات وضرورة امتالكها من قبل طالب الكليات،إال            
ـ         أا تعترب مهارات بسيطة وسهلة وهذه ا       ة ـلنتيجة تتوافق مع ما توصـلت إليـه دراس

،ويرى الباحث أن هذه النتيجة منطقية ألن اكتساب مثل هـذه           ) هـ١٤٢٤( يـاألكلب
املهارات ال يتطلب من الطالب أكثر من استخدام بعض األدوات واخلامات املوجـودة يف              

هارات استخدام  البيئة احمللية وال يدخل يف تصنيعها استخدام أية أجهزة أو أدوات تتطلب م            
  .عالية 

جند أن تسع عـشرة مهـارة يف        ) ٤(وبالعودة إىل النتائج املتضمنة يف اجلدول رقم      
إىل حد  (إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليم قد حتققت عند الطالب بدرجة متوسطة          

مـن امـوع الكلـي      % ٦٦وتشكل هذه املهارات التسع عشرة نسبة مئوية هي         ) ما
  .للمهارات 
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رب هذه النتيجة متواضعة ،وال ميكن الرضا عنها ،ألن األصل يف امتالك الطالب             تعت
هلذه املواصفات البد أن يكون بدرجة عالية،وذلك على اعتبار أن تدريس املقررات الـيت              
تتضمن هذه املهارات يتم يف ظل توافر ظروف وقدرات ومتطلبات حتقق أعلى درجة من              

ذلك،ومن خربة الباحث يف تدريس مقررات الوسائل       األداء،ولكن يبدو أن الواقع عكس      
وتقنيات التعليم يف واحدة من الكليات الداخلة ضمن جمتمع الدراسة يؤكـد أن الواقـع               
الذي يتم فيه تدريس مقررات الوسائل وتقنيات التعليم عليه الكـثري مـن املالحظـات               

  :وعالمات استفهام كبرية ومنها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي 
 وتقنيات التعلـيم    واالستخدام للوسائل إن الغالب على تدريس مقررات اإلنتاج          :أوالً

وقد يكون السبب يف هذا أن      العلمي،يغلب عليه اجلانب النظري أكثر من اجلانب        
) و٢٠٠(ومقـرري اإلنتـاج     ) و٢٠١(الزمن املخصص لتدريس مقرر االستخدام    

  .غري كاٍف ) و٣٠٠(و
ة املتوافرة لغايات إكساب الطالب مهاريت االستخدام واإلنتـاج          إن معظم األجهز   :ثانياً  

هي بني حاالت ثالث ال رابع هلا وهي إما أن تكون معطلة وغري صاحلة للعمل أو                
أن تكون قليلة العدد أو أن ال تتوافر املواد التعليمية اليت تستخدم يف هذه األجهزة               

  .مم ١٦ كما هو احلال يف جهاز عرض األفالم املتحركة قياس
 ينظر كثري من الطالب إىل طبيعة مفردات هذه املقررات أثناء دراستهم هلا نظـرة               :ثالثاً  

فطالب احلاسب اآليل على سبيل املثال يتساءلون عـن مـدى جـدوى              سلبية،
دراستهم ملقررات مثل إنتاج اللوحة الوبرية ولوحة اجليوب وبطاقاما ، أو ملفردة            

  .ضها األفالم املتحركة وأجهزة عر
من املدرسني يف أقسام الوسائل وتقنيات التعليم هم من املعيـدين أي            % ٥٦ألن  : رابعاً  

محلة البكالوريوس وحىت درجة البكالوريس اليت حيملها هؤالء املعيدون ليست يف           
فهي أن  ) ٤(أما النتيجة األخرية املتضمنة يف اجلدول رقم         .ختصص تقنيات التعليم    

تتحقق عند الطالب أو أا حتققـت عنـدهم بدرجـة           هنالك ثالث مهارات مل     
  :ضعيفة وهذه املهارات الثالث هي 

  .مهارة إجراء تطبيق عملي على منوذج عاملي لتصميم التدريس  -
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 .مهارة تركيب فيلم حلقي يف اجلهاز وتشغيله بطريقة سليمة  -
 .مهارة إجراء الصيانة األولية الالزمة لبعض األجهزة  -
 :نتيجة مبا يلي ويفسر الباحث هذه ال -

يؤكد الباحث أنه ال يوجد يف معظم الكليات الداخلة يف هذه الدراسة جهاز عرض               -١
فكيف سيكسب الطالب مهارة استخدام هذا اجلهاز على الرغم أن          .األفالم احللقية 

  ؟.و ٢٠١هذه املفردة متضمنة يف مقرر استخدام الوسائل 
تنقصهم كفاية إجراء الصيانة    إن معظم مدرسي مقررات الوسائل وتقنيات التعليم         -٢

ألجهزة الوسائل التعليمية وحىت من ميتلك هذه الكفاية منهم ال يسعى إلكـساب             
الطالب مهارات صيانة األجهزة والوسائل التعليمية حفاظاً على عدم ختريب هـذه            

 .األجهزة ولعدم توفر أجهزة بديلة يف حال خراب اجلهاز املنوي صيانته 
تالك طالب كليات املعلمني ملهارة إجراء تطبيق عملي على          لعل السبب يف عدم ام     -٣

ال يتم  ) الربجميات التعليمية (و  ٣٠٠منوذج عاملي لتصميم التدريس،أن تدريس مقرر       
داخل معمل جمهز وخاص بتدريس هذا املقرر وذلك لعدم توافر املعامـل اخلاصـة              

  .بتدريس هذا املقرر يف معظم الكليات 
تجابات أعضاء هيئة التدريس العاملني بأقسام الوسائل وتقنيات        مناقشة نتائج اس  : ثانيا  

  . التعليم 
@ïÛbnÛa@ÞaûÛbi@òibu⁄bi@òÔÜÈn¾a@wöbnäÛa@ò“Óbäß@Z@ @

ا الكفايات التقنية التعليمية الالزمة ألعضاء هيئة التدريب يف أقـسام الوسـائل             م
  . وتقنيات التعليم يف كليات املعلمني 
 استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة       لإلجابة عن هذا السؤال مت    

لكل فقرة لالستبانة اخلاصة بأعضاء هيئة التدريس واليت اشتملت على أربع وأربعني فقرة             
تتضمن كل فقرة منها كفاية تقنية تعليمية يرى أعضاء هيئة التدريس أا الزمة له ، وقد مت 

ا من أعلى متوسط حسايب للفقرة وانتهاء بأدىن         احلسابية تنازليا بدء   املتوسطاتترتيب هذه   
  : كما يلي  ) ٥(متوسط حسايب للفقرة ، وكانت النتائج كما تضمنها اجلدول رقم 
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 ، وأدين متوسط    ٤,٤٠حيث بلغ   ) ٠٩(إن أعلى متوسط حسايب كان للفقرة رقم        
 ، ومجيع الفقـرات األخـرى وقعـت         ٣,٩٠حيث بلغ   ) ٢٦(حسايب كان للفقرة رقم     

وبالنظر يف هذه النتيجـة يتـبني أن مجيـع          . ا احلسابية ما بني هذين املتوسطني     متوسطا
  . الكفايات التقنية التعليمية يف رأى أعضاء هيئة التدريس أا الزمة هلم بدرجة عالية 

ويرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية ومنطقية ، ألن هذه الكفايات ال بـد مـن                
 هيئة التدريس يف أقسام الوسـائل وتقنيـات التعلـيم    لزومها وتوافرها لدى مجيع أعضاء   

  . ليتمكنوا من ممارسة املهام التدريسية املنوطة م
إن هذه الكفايات التقنية التعليمية ال بد من لزومها وتوافرهـا يف عـضو هيئـة                
التدريس الذي يعمل يف مؤسسة تربوية وتعليمية تعىن بتعليم وتأهيـل الطـالب الـذين               

  . ة التعليم يف مدارس التعليم العام ستوكل هلم مهن
مث إن تلك الكفايات هي من العناصر الرئيسية لعملية التدريس لذلك جاء تقـدير              

  . أعضاء هيئة التدريس لدرجة لزومها هلم بدرجة عالية أمرا منطقيا ومعقوال 
وبقراءة مضمون كل كفاية من الكفايات التقنية التعليمية جند أا توزعت علـى             

  :االت هي ستة جم
جمال تصميم التعليم وجمال األساليب واألنشطة وجمال اختيار التقنيات التعليميـة           

  . وجمال استخدام التقنيات التعليمية وتشغيل األجهزة التعليمية وجمال تقومي التعليم 
وبالنظر يف ترتيب لزوم الكفايات التقنية التعليمية حسب متوسطاا احلسابية بدءا           

جند أن الترتيـب ألول عـشر       ) ٥(ط حسايب وكما جاء يف اجلدول رقم        من أعلى متوس  
  : كفايات تقنية تعليمية جاء على النحو التايل 

مراعاة عنصر األمن والسالم عند اختيار التقنيات التعليمية واستخدامها مث يئـة            
 التعلم  املوقف التعليمي الستخدام تقنيات التعليم ، مث توصية الطالب لالستفادة من مصادر           

املتاحة واملتوافرة يف البيئة احمللية ، مث متابعة املستجدات العلمية يف           ) البشرية وغري البشرية    ( 
جمال التقنيات التعليمية ، مث العمل على تذليل معوقات االتصال النقال مث توظيف التغذيـة     

ار التقنيـات   الراجعة يف تطوير املقرر الذي يدرسه ويف تعديل أساليب التدريس ، مث اختي            
التعليمية وفق طريقة التدريس املناسبة ، مث مساعدة املتعلمني أثنـاء قيـامهم باألنـشطة               
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التعليمية واإلشراف عليهم ، مث استخدام أساليب يف التعليم حلفز املتعلمني ، مث وضع خطة               
لدراسة الوحدات اليت يشملها املقرر وتوزيعها على املتعلمني ، وـذا جنـد أن ترتيـب                

لكفايات حسب درجة لزومها لعضو التدريس جاء منطقيا وشامال للمجاالت الستة اليت            ا
تعترب ، كما عملية تعليم وتعلم  وهكذا يستمر ترتيب الكفايات تنازليا حسب متوسطاا              

  : احلسابية حىت تصل على آخر مخس كفايات تقنية تعليمية واليت تتمثل فيما يلي 
  .فسريها لالستفادة منها يف حتسني األداء التعليميحتليل نتائج االختبارات وت  -
  . حتليل خصائص املتعلمني مبراعاا أثناء عملية التدريس   -
  . مراجعة أعمال الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة فورية مكتوبة أو لفظية  -
  . مراعاة خصائص املتعلمني أثناء اختيار التقنيات التعليمية وتدريسها  -
  . للحصول على بيانات تعليمية) اإلنترنت ( املعلومات استخدام شبكة   -

وعلى الرغم من أن هذه الكفايات جاءت يف آخر الترتيب التنازيل للكفايات  إال              
 ـ  ٤,٠( أا بقيت ضمن درجة اللزوم العالية،حيث تراوحت متوسطاا احلسايب ما بني 

تدريس يف أقـسام تقنيـات      األمر الذي يدعو على الطمأنينة بأن أعضاء هيئة ال         ) ٣,٩٠
التعليم يرون لزوم هذه الكفايات لعضو هيئة التدريس حىت يتمكن مـن ممارسـة عملـه       

  . التدريسى 
  : ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة هذه الدراسة هو 

. ما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني للكفايات التقنية التعليمية       
  ؟

 احلسابية واالحنرافات املعيارية لتقديرات أعضاء هيئة التدريس        توسطاتاملفقد مت حساب    
لدرجة ممارستهم للكفايات التقنية التعليمية فقد أظهرت النتائج كما تـضمنها اجلـدول             

  : ما يلي ) ٦(م ـرق
 ـ  ٤,٤٠أن مجيع الكفايات التقنية التعليمية كانت ما بني املتوسـط احلـسايب     -

ذه الكفايات التقنية التعليمية ميارسها أعضاء هيئة التدريس        مما يعين أن ه    . ٣,٥٠
) ١٧(يف كليات املعلمني بدرجة عالية ، وكان أعلى متوسط حسايب للفقرة رقم             

واليت تتضمن الكفاية املتمثلة باختيار عضو هيئة التدريس للتقنيات التعليمية الـيت            



  -١٠٨- 

 ) ٣٦(ط حسايب للفقـرة     ميكن تطبيقها يف املواقف التعليمية  ، وكان أدىن متوس         
 واليت تتضمن الكفاية املتعلقة بتحليل خصائص املتعلمني ملراعاـا أثنـاء            ٣,٥٠

  . التدريس 
أن كفاية تقنية تعليمية واحدة ميارسها أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة وهي              -

داء الكفاية املتعلقة بتحليل نتائج االختبارات وتفسريها لالستفادة منها يف حتسني األ          
  . التعلمي / التعليمي 

يتضح مما سبق أن الكفايات التقنية التعليمية اليت ميارسها  أعضاء هيئة التـدريس              

جاءت درجة ممارستها عالية فقط ومل تصل أية كفاية من هذه الكفايات إىل درجة ممارسة               

 فمـرد   أما من حيث أا مقبولة    . عالية جدا ومع هذا تبقى هذه النتيجة مقبولة ومنطقية          

من أعضاء هيئة التدريس العاملني يف أقسام تقنيات التعلـيم          % ٥٠ذلك إىل أن، أكثر من      

أنظر اجلدول رقم   ) معيدين  ( اليت أجريت عليها الدراسة هم من محلة درجة البكالوريوس          

  .  وعليه فتصبح هذه النتيجة يف ظل هذه املعطيات منطقية وواقعية إىل درجة كبرية .)٢(

 إا منطقية فقد أشارت النتائج املتعلقة مبدى حتقق أهداف مقررات           أما من حيث  

تقنيات التعليم لدى طالب كليات املعلمني،على أن درجة التحقـق ملعظـم األهـداف              

  % . ٨٠متوسطة بنسبة 

وميكن القول إن هناك تقارباً كبرياً على حد ما بني وجهـات نظـر الطـالب                

  . ث حتقق أهداف مقررات تقنيات التعليم ووجهات نظر أعضاء هيئة التدريس من حي

هل توجـد فروقـاً ذات      : ولإلجابة عن السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة وهو         

داللة إحصائية بني درجة لزوم الكفايات التقنية التعليمية ودرجة ممارستها لدى أعـضاء             

 هناك فـروق    فقد مت إجياد اختبارات ودلت النتائج أن      . هيئة التدريس يف كليات املعلمني      

وذلك يف   . ٠,٠٥< ذات داللة إحصائية بني درجة اللزوم ودرجة املمارسة عن مستوى           

  : مثاين كفايات تقنية تعليمية هي 
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  . مساعدة املتعلمني أثناء قيامهم باألنشطة التعليمية واإلشراف عليهم   -١

  . استخدام احلاسوب كمصدر تعليمي   -٢

ها لالستفادة منها يف حتسني األهداف يف املستوى        حتليل نتائج االختبارات وتفسري     -٣

  . التعليمي 

  . استخدام أساليب متنوعة يف التعليم حلفز املتعلمني   -٤

  . متابعة املستجدات العلمية يف جمال التقنيات التعليمية   -٥

  . اختيار التقنيات التعليمية اليت ميكن تطبيقها يف املواقف التعليمية   -٦

  ) البشرية وغري البشرية (  لالستفادة من مصادر التعلم املتاحة توجيه الطالب  -٧

توظيف التغذية الراجعة يف تطوير املقرر الذي يدرسون يف تعديل أساليب التدريب              -٨

 .  

يتضح من هذه النتيجة أن املمارسة لثماين كفايات تقنية تعليمية أقل جوهريا مـن              

ه  الكفايات الثمانية من الناحيـة الواقعيـة         اللزوم أو ليس كما حيب إال أن املمارسة هلذ        

 وذلك للكفاية الـيت     ٣,٢٥ليست متدنية كان أقل متوسط حسايب لدرجة املمارسة هو          

/ تتعلق بتحايل نتائج االختبارات وتفسريها لالستفادة منها يف حتـسني األداء التعليمـي              

  . التعلمي 

تقنية التعليمية وممارستها ممـا     ومع هذا يبقى االرتباط عالياً بني توافر الكفايات ال        

يؤكد على أن أعضاء هيئة التدريس يف كليات املعلمني يعملون يف ظروف بيئية تعليميـة               

  . متشاة يف ظل اإلمكانيات املتوافرة يف كليات املعلمني باململكة العربية السعودية 
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إن أهم األهداف التعليمية لمقررات الوسائل   -١
وتقنيات التعليم التي تحققت لدى الطالب بدرجة قوية تتمثل 

 تعريف مفهوم الحاسب ، السبورة الطباشرية ، - : في 
مفهوم تعريف المواد التعليمية ، وذآر تعريف إجرائي ل

  . الوسائل التعليمية 
  : أن هناك سبع مهارات قد حتققت لدى الطالب بدرجة قوية وهي    -٢

  .   تكبري صورة أو رسم تعليمي بأحد طرق التكبري -  

  .  استخدام وتشغيل جهاز الفيديو كاسيت -

          .  قراءة خريطة جغرافية قراءة صحيحة -  

  .  إنتاج لوحة وبرية ولوحة جيوب -

  .  توظيف واستخدام الرسوم التعليمية -  

  .  إنتاجا بطاقات للوحة اجليوب واللوحة الوبرية -  

  : الكفايات الالزمة ألعضاء هيئة التدريس بأقسام التقنيات األعلى نسبة كما يلي   -٣

  .  مراعاة عنصر األمن والسالمة عند اختيار التقنيات التعليمية واستخدامها -  

  . تعليمي الستخدام التقنيات التعليمية  يئة املوقف ال-  

  .  توجيه الطالب لالستفادة من مصادر التعليم املتاحة -  

 كفاية كانت تدور    ٤٣أما بالنسبة ملمارسة هيئة التدريس هلذه الكفايات فكانت         
  : يف جمملها يف ست جماالت هي

نيات التعلـيم ،    جمال تصميم التعليم ، جمال األساليب واألنشطة ، جمال اختيار تق             -٤
  . جمال استخدام التقنيات وجمال تشغيل األجهزة التعليمية ، جمال التقومي 

وجود عالقة إيجابية بين لزوم الكفاية ودرجة    -٥
بين درجة ) ٠٫٢٤(ممارستها حيث أن معامل االرتبـاط 

  . لزوم الكفاية ودرجة ممارستها
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 هذه الدراسة فإن الباحث يتقدم بعدد مـن         يف ضوء ما مت التوصل إليه من نتائج يف        

  : التوصيات واملقترحات وهي اآليت 

إعادة النظر يف الزمن املخصص لتدريس مجيع مقررات الوسائل وتقنيات التعلـيم              ـ ١

حبيث يزداد الزمن املخصص مبا يتمكن معه املدرسون من حتقيق أهداف املقررات            

  . بصورة أفضل وأقوى 

لطالب املسجلني يف شعب مقررات إنتاج واسـتخدام الوسـائل          مراعاة أعداد ا    ـ ٢

  .التعليمية حبيث ال يزيد عن مخسة وعشرين طالباً كحد أقصى

العمل على جتهيز املعامل املخصصة لتدريس مقررات الوسائل وتقنيـات التعلـيم              ـ ٣

بشكل متكامل لضمان تنفيذ اجلانب العملي وتدريب الطالب علـى مهـارات            

  .ستخدام للوسائل التعليميةاإلنتاج واال

نظراً للنقص الواضح يف أعضاء هيئة التدريس يف جمال تقنيات التعليم يوصي              ـ ٤

الباحث بتوفري أعضاء هيئة تدريس املتخصصني يف تقنيات التعليم وعدم إسناد 

تدريس هذه املقررات إىل املعيدين ، وأن يقتصر دورهم على مساعدة عضو            

  . ب العملية هيئة التدريس يف اجلوان

العمل على استمرارية تزويد أقسام تقنيات التعليم والعمليات مبا حتتاجه فعلياً             ـ ٥

  .من أجهزة الوسائل التعليمية اليت وموادها التعليمية

أن يسهم املتخصصون يف املناهج وطرق التدريس والوسائل وتقنيات التعليم            -٦

ش عمل لتدريب الطـالب     بدور إجيايب قد يكون بعمل دورات تدريبية وور       

املعلمني واملعلمني إىل إنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها يف تدريس املـواد           

  . الدارسية املختلفة 
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العمل على استحداث وظيفة فين تقنيات التعليم ليقوم بصيانة  األجهزة اليت تتعطل               ـ ١

  . كلف الطالب بإنتاجها ويتابع اإلنتاج العملي للوسائل التعليمية اليت ي

 إعادة النظر يف مجيع مقررات الوسائل وتقنيات التعليم حبيـث يـتم حتـديثها               -٢

  . وتطويرها وفق مستحدثات العصر التقنية

ـ إجراء دراسات مستقبلية تتناول تقومي مقررات الوسائل وتقنيات التعليم وفـق            ٣

  . منهج الدراسة ومناهج أخرى كاملنهج التحليلي

ء املزيد من الدراسات اليت تتناول تقومي مقررات الوسائل وتقنيات التعليم           ـ إجرا ٤

  . ومؤسسات تعليمية أخرى كاجلامعات يف اململكة العربية السعودية 

ـ إجراء املزيد من الدراسات اليت  تبحث يف مدى استخدام التقنيات التعليميـة              ٥

  . ام هلااملعلمني يف كليات املعلمني ومدى اكتس/ الالزمة لطالب
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الوسائل التعليمية ، مفهومها ، ، ) ١٩٩٣(أبا مني ، عبد احملسن عبد العزيز ،  .١

 ، كلية التربية ، جامعة اإلمام ١ طومكانتها يف العملية التعليمية ، واستخدامها
 .حممد بن سعود االسالمية ، الرياض 

تطوير برامج اعداد معلمي املرحلة  ، )١٩٩٧(بده ، عبد اهللا يونس ، أبو ل .٢
 ) .٧٨ – ٦٦ص ص ( ، ٢١ جملة التربية ، العدد االبتدائية ملدارس الغد ،

تطوير أساليب وطرائق التدريس  : )١٩٩٠(أبوزينة ، فريد كامل ، وآخرون ،  .٣
خلليج العريب ،  رسالة االتعليم يف جمال إعداد وتدريس املعلمني ، وتكنولوجيا

 . ، السنة احلادية عشرة ٣العدد 
 ، مؤمتر التدريب يف جمال التقنيات التربوية، ) ١٩٨٧(أمحد ، مرغين دفع اهللا  .٤

 .مجعية املعلمني الكويتية السابع عشر ، الكويت 
مدى متكن طالب التربية اإلسالمية املعلم ، ) ٢٠٠٣(األكليب، مفلح دخيل اهللا ،  .٥

 ، رسالة  من إنتاج واستخدام الوسائل وتقنيات التعليميف كليات املعلمني
 . ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

أثر استخدام الشرائح امللونة ، ) ٢٠٠٠(آل ساعد ، أمحد إبراهيم أمحد ،  .٦
واملستنسخات الفنية على حتصيل طالب كلية املعلمني يف مادة التذوق وتاريخ 

 . ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، مكة املكرمة الفن
اإلفادة من تكنولوجيا التعليم يف تصميم برامج ، ) ١٩٨١(ادر ، سعدية حممد ،  .٧

 ، الكويت ، املركز العريب للتقنيات التربوية ، تدريب املعلمني املبنية على الكفاية
 . جملية تكنولوجيا التعليم ، العدد الثامن 

 ، املعلم القطري بني اإلعداد والوظيفة، ) ١٩٨٨(تركي ، عبد العزيز عبد اهللا ،  .٨
 . الندوة العلمية ، جامعة قطر 

دراسة تقوميية ملنظومة الدبلوم املهنية يف : ) ٢٠٠٠(، عبد اللطيف اجلزار ،  .٩
سلسلة : تكنولوجيا التعليم: بكليات البنات جامعة عني مشس تكنولوجيا التعليم
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منظومة تكنولوجيا التعليم يف املدارس : ات وحبوث عدد خاص عندراس
 . صيف١٠الواقع واملأمول مج : واجلامعات

املعلم العريب مستوى اإلعداد ومرتلة املهنة  ، )١٩٨٤(اجلالل ، عبد العزيز ،  .١٠
  . ، السنة الرابعة الرياض١٣، رسالة اخلليج العريب ، العدد واملأمول  عرض للواقع

املعلم العريب مستوى اإلعداد ومرتلة املهنة  ، )١٩٨٤( العزيز جالل ، عبد .١١
 ، رسالة اخلليج العريب ، العدد الثالث عشر ، السنة الرابعة ، عرض الواقع واملأمول

 ) ١٣٥-١١٥ص (الرياض 
تقومي أنشطة مركز الوسائل وتكنولوجيا  ، )١٩٨٩(حكيم ، منتظر محزه ،  .١٢

 جملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم التربوية ،  جبامعة امللك عبد العزيز ،التعليم
 )٢٠٨-١٧٧ص ص (
تقومي خطة الدراسة لشعبة املكتبات والوسائل التعليمية : ) ١٩٩٩(محيد حممود  .١٣

رسالة دكتوراه غري . التربية جامعة حلوان يف ضوء األهداف املرجوة منهابكلية 
 . منشورة كلية التربية جامعة حلوان

 ، دار ١ط : تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية : )٢٠٠٠(مود ، احليلة ، حممد حم .١٤
 . عمان –املسرية للنشر والتوزيع والطباعة 

تطوير مقررات تقنيات التعليم لكليات املعلمني ، ) ١٩٩٢(مخيس ، حممد عطية ،  .١٥
  .  ، الرياض ، مؤمتر تكنولوجيا املعلومات ، الرياض باململكة العربية السعودية

تطوير مقررات تقنية التعليم بكليات املعلمني  )١٩٩٩(،  عطية  حممدمخيس ، .١٦
 حبث مقدم إىل ندوة تقنيات التعليم واملعلومات كلية "السعودية  باململكة العربية

 .التربية جامعة امللك سعود 
املواد التعليمية يف مدارس املرحلة االبتدائية ، ) ١٩٩٧(مخيس ، حممد عطية ،  .١٧

 ، الواقع واالحتياجات ، تكنولوجيا التعليم ، الد يةمبنطقة الرياض بالسعود
السابع ، الكتاب الثاين ، عدد خاص باملؤمتر العلمي الرابع للجمعية املصرية 
لتكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا التعليم بني النظرية والتطبيق ، القاهرة ، عامل الكتب 

 . 
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 رسالة صية الطالب، املعلم وأثره يف تكوين شخ )١٩٧٩(دانش ، حسن ،  .١٨
 .ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

املنشأ والتطوير : الكليات املتوسطة ،  )١٩٨٠(، عبد الرمحن سليمان الدايل ،  .١٩
مركز املعلومات اإلحصائية والتوثيق : الرياض. يف جملة التوثيق التربوي " والواقع
  .التربوية 

 ، حتليل العملية التعليمية مدخل إىل علم التدريس، ) ١٩٩٤(مد ،  الدريج ، حم .٢٠
 . الطبعة األوىل ، دار عامل الكتب ، الرياض 

تقومي استخدام معلمي التربية اإلسالمية  )١٩٩٥(الراشدي ، عبد اهللا سامل ،  .٢١
 رسالة ماجستري غري التعليمية باملرحلة اإلعدادية يف حمافظة مسقط ، الوسائل
 . جامعة السلطان قابوس ، كلية التربية منشورة ،

 ترمجة تكنولوجيا التعليم والتعريف ومكونات اال،:ريتا: ) ١٩٩٧(رباراريتشي  .٢٢
  .مكتبة الشقرى: الرياض . بدر بن عبد اهللا الصاحل

 ، دار املعارف ، النمو الشخصي واملهين للمعلم، ) ١٩٨٩(زايد ، نبيل حممد ،  .٢٣
 . القاهرة

 ، دار املعارف، النمو الشخصي واملهين للمعلم، ) ١٩٨٩(د ، زايد ، نبيل حمم .٢٤
 . القاهرة 

 ، التطبيقات العملية إلنتاج الوسائل التعليمية، ) ٢٠٠٠(زكي ، سامي حممد ،  .٢٥
دراسات تربوية ، امللتقى التربوي بني منطقة العني التعليمية ومنطقة الظاهرة التعليمية 

 .، عمان 
 ) التطبيقات العملية إلنتاج الوسائل التعليمية(:  )٢٠٠٠( ، زكي ، سامي حممد .٢٦

دراسات تربوية ، املتلقى التربوي بني منطقة العني التعليمية ومنطقة الظاهرة التعليمية      
  .)١٢٨-١٢٢ص (عمان 

التقنيات التربوية وأثرها يف حتصيل الطالب  )١٩٩٢(سامل ، املهدي حممود ،  .٢٧
راسة جتريبية ندوة تقنيات التربية بني الطالب  دحنو مهنة التدريس ، واجتاهام

 . والتحديات ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 
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، طرق التدريس واستراتيجاته ، ) ١٩٩٧(السبحي وبنجر، عبد احلي ، فوزي ،  .٢٨
 . دار زهران للنشر والتوزيع ، جدة 

تربوية الحتياجام تقرير مشريف التقنيات ال: ) ١٩٩٧( سعاد عبد العزيز فريح  .٢٩
 . ٤٥ عدد ١٢جملد : جملة العلوم التربوية، الكويت. املهنية

 ، ٢، ط االجتاهات التربوية املعاصرة،) ١٩٧٩(سليمان ،عرفات عبد العزيز ، .٣٠
 .جنلو املصرية ، القاهرة ألمكتبة ا

 نظام التعليم يف اململكة العربية: ) ١٩٩٦(، عبد العزيز عبد اهللا السنبل وآخرون ،  .٣١
  .هـ ١٤١٣. دار اخلرجيي للنشر والتوزيع: الرياض. ٤ط. السعودية

استخدام التقنيات التعليمية يف مراكز ، ) ٢٠٠٠(السيف ، سعود عبد العزيز ،  .٣٢
 ، رسالة ماجستري غري منشورة ، التدريب حبرس احلدود وعالقتها ببعض املتغريات

 . أكادميية نايف العربية للعلوم األمنية ، الرياض 
التعريف ومكونات : تكنولوجيا التعليم: ) ١٩٩٨ (لز، بار بارا رتشي، ريتا سي .٣٣

 . الرياض مكتبة الشثري.اال
تربية املعلم للقرن  : )١٩٩٥( شوق وسعيد ، حممد أمحد ، حممد مالك حممد ،  .٣٤

  الطبعة األوىل ، مكتبة العبيكان ، الرياض والعشرين ، احلادي
بعض العوامل اليت تؤثر يف استخدام املدرسني  ، )١٩٨٦(الصاحل ، بدر عبد اهللا ،  .٣٥

 ، الة للوسائل التعليمية بكليات التربية يف جامعات اململكة العربية السعودية
 . العربية للبحوث التربوية 

دراسة واقع الوسائل التعليمية ومعوقات ( )١٩٩٣( صاحل ، حممد أمحد  .٣٦
 ٢٠ية ، جامعة الزقازيق ، العدد  ، جملة الترب)التعليم العام استخدامها مبدارس

 .اجلزء األول 
آراء املعلمني حول أمهية استخدام تقنيات التعليم ) ١٩٩٩(صيام ، حممد وحيد  .٣٧

 ، دراسة ميدانية يف بعض املدارس اإلعدادية مبدينة دمشق ، ومعوقات استخدامها
لحة ، ندوة تكنولوجيا التعليم واملعلومات ، حلول ملشكالت تعليمية وتدريبية م

 . الرياض ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 
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الكفاءات الالزمة ألداء مهام العاملني يف ، ) ١٩٨٧(الطوجبي ، حسني محدي ،  .٣٨
، الكويت ، الة التربوية ، العدد وظائف التقنيات التربوية واملكتبات املدرسية 

 . الرابع عشر 
 ال والتكنولوجيا يف التعليموسائل االتص ، )١٩٨٧( الطوجبي ، حسني محدي ،  .٣٩

 .الطبعة الثامنة دار القلم ، الكويت 
 وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم : )١٩٩٤( الطوجبي ، حسني محدي ،  .٤٠

 . ، دار القلم ، الكويت ١٣، ط
حتديد أمهية املهارات الالزمة لتدريب  ، )١٩٩٩ (عامل ، ابراهيم  أمحد حممد ، .٤١

على استخدام الوسائل واألجهزة التعليمية يف التدريس من العملية  طالب التربية
وجهة نظر معلمي املدارس املتوسطة واملشرفني التربويني وأعضاء هيئة تدريس 

حبث مقدم اىل املؤمتر التربوي الثالث  " مواد اإلعداد التربوي جبامعة أم القرى
. هـ ١٤٢٠ /٢/٢ – ٢٩/١إلعداد املعلم املنعقد يف جامعة أم القرى يف الفترة 

 ."مكة املكرمة
حتديد حاجات معلمي املدارس املتوسطة  ، )١٩٩٥(عامل ، إبراهيم أمحد حممد ،  .٤٢

اختصاصي التقنيات التربوية فيما يتعلق باملواد التعليمية غري املطبوعة  بواجبات
 . ، جامعة امللك سعود ، كلية التربية ، مركز البحوث التربوية ١ ، طواألجهزة

مهنة التعليم  ، )١٩٩٢(د ومتويل ، نور الدين حممد ، مصطفى حممد ، عبد اجلوا .٤٣
  . ، مكتبة التربية العريب لدول اخلليج يف دول اخلليج

معايري استخدام تقنيات التربية يف تدريس . ) ١٩٩٢( عبد احلي أمحد عبد السميع  .٤٤
مكتبة .ديات حبث مقدم إىل ندوة تقنيات التربية بني املطالب والتح.اإلجنليزية اللغة

 .التربية جامعة امللك سعود 
مفهوم الوسائل التعليمية ( )١٩٩١(عبد الرمحن ، مصطفى حسن ،  .٤٥

  ، دار أحياء علوم الدين ، املدينة املنورة ١ط) والتكنولوجيا
وسائل االتصال () ٢٠٠٢ ( عطار وكنساره ، عبد اهللا إسحاق ، وإحسان حممد، .٤٦

 .لوطنية  فهرسة مكتبة امللك فهد ا)التعليمية
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 دار القلم ١ ، طتقنيات التعليم واالتصال ، )١٩٩٣( العقيلي ، عبد العزيز حممد  .٤٧
 .والكتاب ، الرياض 

، دار الفكر ١، طالقرآن الكرمي رؤية تربوية، ) ٢٠٠٠(علي ، سعيد إمساعيل ،  .٤٨
 . العريب، القاهرة 

 ، دارسات عإعداد املعلم بني املهاتره والترقي، ) ١٩٨٧(علي ، سعيد إمساعيل ،  .٤٩
 .يف التربية والفلسفة ، عامل الكتب ، القاهرة 

أثر التغذية الراجعة على انتاج املواد ، )١٩٩٢(عوض ، عبد الرمحن حممد ،  .٥٠
 ، دراسة جتريبية ، ندوة تقنيات التربية طالب كلية املعلمني بعرعر التعليمية لدى

 .ود بني املطالب والتحديات  ، كلية التربية ، جامعة امللك سع
كفاءات املدرسني ، ) ١٩٩١(غزاوي ، حممد ذيبان والطوجبي ، حسني محدي ،  .٥١

 ، جملد مؤتة للبحوث والدراسات ، األردن ، جامعة يف وسائل االتصال التعليمية
 . مؤتة ، الد السادس ، العدد األول 

  الطبعةسياسات وبرامج إعداد املعلم العريب ، ، )١٩٩٩( غنيمة ، حممد متويل ،  .٥٢
هـ ١٤٠٤فالته ، إبراهيم حممود ، .األوىل ، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة 

 تقوميها - وسائلها - أهدافها -هـ ، العملية التربوية يف املدرسة االبتدائية ١٤٠٥
 .، الطبعة األوىل ، مطابع الصفا ،  مكة املكرمة 

 ، الطبعة م العريبسياسات وبرامج إعداد املعل، ) ١٩٩٩(غنيمة ، حممد متويل ،  .٥٣
 . األوىل، الدار املصرية اللبنانية ، القاهرة 

منهج مقترح يف الوسائل التعليمية : ) ١٩٩٧ (حممود عثمان، وفاطمة الزهراء  .٥٤
التعليم الكتاب األول :  القاهرة.بكلية االقتصاد املرتيل لطالبات الشعبة التربوية

ة لتكنولوجيا التعليم حمدثات عدد خاص باملؤمتر العلمي اخلامس للجمعية املصري
 . عامل الكتب: القاهرة . تكنولوجيا التعليم وحتديات املستقبل

إطار مقترح لربنامج الدراسة يف : ) ١٩٩٨(فتح الباب عبد احلليم سيد وآخرون  .٥٥
املنظمة العربية :  تونس– بكليات التربية باجلامعات العربية تكنولوجيا التعليم
 . مللتربية والثقافة والعلو
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أهدافها  العملية التربوية يف املدرسة االبتدائية، ) ١٩٨٣(فالته ، ابراهيم حممود ،  .٥٦
 . مكة املكرمة– مطابع الصفا األوىل، الطبعة – تقوميها – وسائلها –
مؤشرات عن كفاية برنامج الدراسة لشعبة : ) ١٩٩٥(، رضا عبدهالقاضي ،   .٥٧

تكنولوجيا التعليم . جامعة حلوانالتعليمية بكلية التربية  املكتبات والوسائل
حنو تعلم أفضل باستخدام تكنولوجيا التعليم : سلسلة دراسات وحبوث املؤمتر األول

 . القاهرة اجلمعية املصرية
       الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم ،)١٩٩٨(قنديل ، يس عبد الرمحن ،  .٥٨

طن للنشر والتوزيع،  ، دار النشر الو٢ ط) التصنيف – العالقة –املضمون (
 الرياض

تقومي مقرر الوسائل التعليمية بكلية التربية  ()١٩٩١(كابلي ، طالل حسن ،  .٥٩
 املدينة املنورة جملة جامعة امللك عبد العزيز ، الد )جامعة امللك عبد العزيز 

 ) ١٤-٤ص (اخلامس 
تربية تقومي مقرر الوسائل التعليمية بكلية ال، ) ١٩٩١(كابلي ، طالل حسن ،  .٦٠

 ، جملة جامعة امللك عبد العزيز ، الد جامعة امللك عبد العزيز ، املدينة املنورة
 .اخلامس

، الوسائل التعليمية  )١٩٨١(كاظم وجابر ، امحد خريي ، وعبد احلميد جابر  .٦١
  ، دار النهضة العربية ، القاهرة ٢ط،  واملنهج

ليمية التعلمية  إعدادها الوسائل التع(، )١٩٩٦(الكلوب ، بشري عبد الرحيم ،  .٦٢
 . الطبعة السادسة ، دار إحياء العلوم بريوت ،)استخدامها  وطرق

 ، التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلم ،) ١٩٨٨( الكلوب ، بشري عبد الرحيم  .٦٣
  ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ١ط
بية العملية االحتياجات التدريبية لطالب التر ، )٢٠٠٢(الل ، زكريا حيىي ،  .٦٤

 الندوة التربوية األوىل ، انتاج واستخدام الوسائل التعليمية ، امليدانية يف جمال
جتارب دول جملس التعاون يف إعداد املعلم املصاحبة لالجتماع اخلامس للجنة عمداء 
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 أبريل ٢٩ -٢٧كليات التربية جبامعات دول الس املنعقدة بدولة قطر من 
 ).٢٢٩-٢٠٩ص ص (م ،٢٠٠٢

مقدمة يف االتصال ( ) ١٩٩٥( الل واجلندي ، زكريا حيىي ، وعلياء عبد اهللا ،  .٦٥
 . ، مكتبة العبيكان ، الرياض ٢ ، طالتلعيم وتكنولوجيا

 ، الرياض الوسائل التعليمية ، مكتبة الرياض احلديثة ، )١٩٧٩( جلنة املختصني ،  .٦٦
. 
ة ، جامعة أم القرى يف الفترة املؤمتر األول إلعداد املعلمني باململكة العربية السعودي .٦٧

 . هـ، مركز البحوث التربوية والنفسية ، مكة املكرمة ١٣٩٤/صفر/١٣-٨من 
املؤمتر التربوي الثالث إلعداد املعلم ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، يف الفترة من  .٦٨

 . هـ ، مكة املكرمة ٢/٢/١٤٢٠ – ٢٩/١
م العام يف اململكة العربية السعودية ، كلية املؤمتر التربوي الثاين إلعداد معلم التعلي .٦٩

 ١٥-١٣هـ ، ١٤١٣/شوال/٢٣-٢١التربية ، جامعة أم القرى ، يف الفترة من 
 . ، اجلزء األول ) ١٩٩٣(إبريل 

الكفايات العامة للوسائل التعليمية لدى ، ) ١٩٩٠(مبارك ، فتحي يوسف ،  .٧٠
 ، دراسة تقوميية ، ربيةطالب املعلمني بشعبيت التاريخ واجلغرافيا بكليات الت

 . القاهرة، كلية التربية ، جامعة األزهر 
بعض العوامل املنتقاه املؤثرة على استخدام ، ) ١٩٩٦(احملمدي ، عبد الرمحن ،  .٧١

، الوسائل التعليمية يف تدريس اللغة االجنليزية يف املرحلة املتوسطة باملدينة املنورة
 .  عبد العزيز ، جدة رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة امللك

بعض العوامل املؤثرة يف استخدام  )١٩٩٦(، عبد الرمحن عويضة احملمدي ،  .٧٢
 هاملنور تدريس اللغة اإلجنليزية يف املرحلة الثانوية باملدينة الوسائل التعليمية يف

 . كلية التربية جامعة امللك عبد العزيز –رسالة ماجستري غري منشورة 
إعداد املعلم من منظور التربية  )١٩٩٤(حلميد ، حممود ، عبد اهللا عبد ا .٧٣

 . دار البخاري ، املدينة املنورة اإلسالمية،
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بعض اخلدمات اليت تعيق االستفادة ، ) ١٩٩٢(املشيقح ، عبد الرمحن الصاحل ،  .٧٤
 ، حبث مقدم لندوة تقنيات التربية بني املطالب من التقنيات التربوية احلديثة

 . ، جامعة امللك سعود ، الرياض والتحديات، كلية التربية 
بعض اخلدمات اليت تعيق االستفادة من ( )١٩٩٢( املشيقح ، عبد الرمحن صاحل  .٧٥

حبث مقدم لندوة تقنيات ا لتربية بني املطالب  : )التربوية احلديثة تقنيات
 والتحديات ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 

مشكالت توظيف تقنيات التعليم . ) ١٩٩٧( املشيقح عبد الرمحن بن صاحل  .٧٦
 جملة تكنولوجيا التعليم، الكتاب الثاين، عدد خاص باملؤمتر وسبل التغلب عليها

 مستحدثات تكنولوجيا التعليم :لتكنولوجيا التعليمالعلمي اخلامس للجمعية املصرية 
 .وحتديات املستقبل، أكتوبر

ام األجهزة واملواد مدى توافر واستخد، ) ١٩٩٤(مفلح ، حممد خليفة ،  .٧٧
 ، جامعة الريموك ، التعليمية يف اجلامعات األردنية ، رسالة ماجستري غري منشورة

 .أربد ، األردن
إعداد برنامج يف تكنولوجيا التعليم قائم على : ) ١٩٩١ ( حممد حممداملقدم، .٧٨

 باستخدام مدخل املعلم الفردي لطالب كليات التربية فاعليته الكفايات وحتديد
 الة دكتوراه غري منشورة كلية التربية جامعة األزهر  رس–
واقع مقررات تكنولوجيا التعليم بشعب إعداد : ) ١٩٩١( ،أمحد حامدمنصور  .٧٩

 – دراسة حتليلية – بكليات التربية جبمهورية مصر العربية معلم رياض األطفال
 .تكنولوجيا التعليم املؤمتر العلمي األول أكتوبر

مقرر مقترح يف تكنولوجيا التعليم لطالب كليات :  )١٩٩٧(ناجح حممد حسن  .٨٠
 .  جامعة األزهر– رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية التربية

دور مراكز الوسائل وتقنيات التعليم يف  ، )١٩٩٦(ناس  ، نور حممد أمحد ،  .٨١
  ، رسالة ماجستري غرياالقتصاد املرتيل مبنطقة مكة املكرمة اإلعداد املهين ملعلمة

 .كلية التربية جامعة أم القرى  منشوره ،
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دور مراكز الوسائل وتقنيات التعليم يف ، ) ١٩٩٦(ناس ، نور حممد أمحد ،  .٨٢
 ، رسالة ماجستري غري اإلعداد املهين ملعلمة االقتصاد املرتيل مبنطقة مكة املكرمة

 . منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة 
 دار ، تقنيات التعليم ، )١٩٩٥(بد اللطيف وآخرون ، النعيمي ، جناح حممد ع .٨٣

 قطري بن الفجاءة للنشر ، الدوحة 
التأهيل التخصصي لعضو هيئة  ، )١٩٩٣(اهلذيل ، عبد اهللا حمسن حسن ،  .٨٤

 حبث مقدم للمؤمتر الثاين التدريس بكليات املعلمني ودوره يف حتصيل الطالب
 ١٤شوال ٢٣-٢١م القرى يف الفترة من إعداد معلم التعليم العام املنعقد جبامعة أ

  . )٢٦٣-٢٣٣ص ( ، هـ ، اجلزء الثالث 
التأهيل التخصصي لعضو هيئة ، ) ١٩٩٣(اهلذيل ، عبد اهللا حمسن حسن ،  .٨٥

 ، حبث مقدم للمؤمتر الثاين التدريس بكليات املعلمني ودوره يف حتصيل الطالب
يف الفترة إلعداد معلم التعليم العام املنعقد جبامعة أم القرى 

 . هـ ، اجلزء الثالث ١٤١٣/شوال/٢١/٢٣
دراسة مسحية لواقع الوسائل التعليمية يف مدارس ، ) ١٩٨٩(اهلميسات ، محد ،  .٨٦

 ، جملة مؤتة للبحوث والدراسات ، األردن ، جامعة مؤتة ، الد الكرك باألردن
 . الرابع ، العدد األول 

م البكالوريوس ، اإلدارة العامة دليل الطالب لنظا ، )١٩٩٣(وزارة املعارف ،  .٨٧
 لكليات املعلمني ، الرياض 

 ، اإلدارة العامة دليل الطالب لنظام البكالوريوس، )١٩٩٣(وزارة املعارف ،  .٨٨
 . لكليات املعلمني ، الرياض 

 وكالة الوزارة ، التقرير الوثائقي لكليات املعلمني )١٩٩٩(وزارة املعارف ،  .٨٩
 كليات املعلمني ، الرياض 

، ٤ ، طسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية، ) ١٩٩٥(رة املعارف ، وزا .٩٠
 . مطابع البيان ، الرياض 

من الوسائل التعليمية إىل ( )١٩٩٨(يوسف ، ماهر امساعيل صربي حممد  .٩١
 . مكتبة الشقري ، الرياض ١ط) تكنولوجيا التعليم
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ريب املعلمني على برنامج مقترح لتدم ، ١٩٩١يونس ، إبراهيم عبد الفتاح ،  .٩٢
 ، رسالة دكتوراه غري مهارات تكنولوجيا التعليم بأسلوب التدريس املصغر

 . منشورة، جامعة القاهرة 
كفايات تكنولوجيا التعليم العامة الالزمة :  م١٩٩٧، إبراهيم عبد الفتاح يونس ،  .٩٣

سلة سل:  تكنولوجيا التعليم:التدريس بكليات املعلمني وما يف مستواها لعضو هيئة
 .١٠–حبوث ودراسات الد السابع العدد 

òîjäuþa@Éua‹¾a@Z@ @

1-  Al Hashim ,HN(1991)AN Assessment Of The Use of Educational Media 

and Technology at Sutan Q Aboos University . 

2- Bakkri, T.H. (1983). Factors influencing the use of instructional media by 

middle school teachers in two school districts in Saudi Arabia. 

Dissertation Abstract International , 44(2), 361.  

3-   Beckon T. H. (1983) Fact Ops Qnfluemcing The UAL of Gemstone 

Atonal Meiden Middle shall Tea Chess in Two-School Diotnioto Sand 

Alaska.Ph .D. Deems Tatiana the University of Oklahoma. 

4- Counral, D(1989) "proper use Audio Visual Aids : essential for educators" 

community services catalyst 

5- Dunham .L.G.(1987) Media Utilization Practices and Preferences of 

Teacher in Area of Vocational Technical Schools in Oklahoma, 

Dissertation Abstracts International 48(01).  

6- Gudmundsson, Reynit (1985) Media Education in the City of Reykjavik, 

Iceland, Dissertation Abstract International, 46, (5) . P. 1256.  

7- Moshaikah, M.,(1982) Pattesms of Mstunetimal Media Utioigatim in   

Prepanatim of Glementany School teaches in Saudi Aniline Jumbos 

Colleges. Ph .D. Dissertation, lhuresaily of piltsbug. 

8- Rohman, M.H. (1993). Utilization of educational media and technology 

among instructors of teachers’ training colleges in Malaysia (teacher 

training colleges). Dissertation Abstracts International, 53(11), 3790-A.  



  -١٢٧- 

 
 
 

Õyý¾a@ @

 



  -١٢٨- 

  )١(ملحق رقم
א א א א א א א

א א/א א א
א א

،،، א א
א א א א א א

، א א.א א א א
א :א

א" א א א א א א א
."

א א א אא
א)×(. א .א

א. א א א
.א
אא א א .א

،،، א א א

:
א١ :א

.................................................................................
א٢ ..........................א :

 املشرف 
  إبراهيم أحمد عالم : االسـم

  أستاذ مشارك: درجته العلمية

  قسم المناهج وطرق تدريس بجامعة أم القرى: موقع العمـل

  الباحـث 
  ناصر القحطاني خالـد بن 

  قسـم المناهج وطـرق التدريس 

  مكـة المكـرمة/ جامعة أم القـرى



  -١٢٩- 

א٣ א:א

א א א א א א
.

אא א

 א   א

א א  א

 א   א

     
א١ א א א א

 .א
     

אא٢      א א       .א

     
א٣ א א(א
א)א א א א א א  .א

     

     
א٤ א א א

. 
     

א٥      א       .א

     
א٦ א

א א  .א/א
     

     
א٧ א א/א א
אא  .א

     

     
א٨ א/א א א

א א א א  .א
     

     
א٩ א א א א א

א  .א
     

א١٠      א א א       .א

     

א١١ א א א
א א א א

. 

     



  -١٣٠- 

     
א١٢ א א א א א
 .א

     

אא١٣            .א



  -١٣١- 

אא א
 

 א   א

א א  א

 א   א

  

     
א١٤ א אא
 .א

     

     
א١٥ א א א א
 .א

     

     
א١٦ א א א א

א א  .א
     

     
א١٧ א א אא א

א  .א
     

     
א١٨ א א א
 .א

     

א١٩      א א א       .א

א٢٠      א א א       .אא

א٢١      א א       .א/א

     
א٢٢ א
 .א

     

א٢٣      א א א       .א

     

א٢٤ א
א א א א

 א

     

     
א٢٥ א א א א

.

     

     
א٢٦ א א
).א(

     



  -١٣٢- 

אא א
 

 א   א

א א  א

 א   א

     
א٢٧ א א(א

א)א א א .א

     

     
א٢٨ א א א א

.א

     

א٢٩      א א א      .א

     
א٣٠ אא א א
.א

     

     
א٣١ א א א א

א .א

     

     
א٣٢ א א א
.א

     

     
א٣٣ א אא א א

א .א

     

     
א٣٤ א א א א א

א .א

     

א٣٥      א א      .א

אא٣٦           .א

     
א٣٧ א א

.

     

     
א٣٨ א א א א

.

     



  -١٣٣- 

אא א
 

 א   א

אא  א
 א   א

     
א٣٩ א א

. 
     

     
אא٤٠

 .א
     

     
א٤١ א א א א א

א  .א
     

     
א٤٢ א א

א  .אא
     

     
א٤٣ א "א

א א א א  ".א
     

     
א٤٤ א א א א א א א א

א .א
     



  -١٣٤- 

  )٢(ملحق رقم
א א א א

א א א א
......................................................................

א ،،،א
א א א א א א

א א א ، א א א א
א א א .א

אא א ، א א א א א א א
)א )

،)()()(א
א .אא

א א א א א א
.א

،،، א א א

  املشرف
  إبراهيم أحمد عالم : االسـم

  أستاذ مشارك: درجته العلمية

  قسم المناهج وطرق تدريس بجامعة أم القرى : موقع العمـل

  الباحـث
  خالـد بن ناصر القحطاني 

  قسـم المناهج وطـرق التدريس 

  مكـة المكـرمة/جامعة أم القـرى 



  -١٣٥- 

א א א א א

 א
 אא 

   

א١  .א

 .א٢

א٣  .א

א٤ א  .א

א٥ .א

.א٦

א٧ א א .א

א٨ א .א

.אא٩

א١٠ .א

١١
א א א א :א

א א ، א ، .א

א:١٢ א ، א א א .א

א١٣ א א א א א א א .א

א١٤ א(א ).א

א١٥ א א א(א א א ، ).א ...

א١٦ א .א

١٧
א א א א א א א

א .א



  -١٣٦- 

.א١٨

 א
א   א

   

١٩
א (א א: א א ....א

(

 .א٢٠

א٢١ א  .א

א٢٢  .א

א٢٣ א  .א

א٢٤ א א א .א

א٢٥ א א א א א א א .א

א٢٦ .א

א٢٧ א א .א

א٢٨ .א

א٢٩ א א .א

א٣٠ א א .א

.אא٣١

א٣٢ .א

א٣٣ א א .א

א٣٤ א א .א

א٣٥ .א



  -١٣٧- 

א٣٦ א .א

א٣٧ א א א א .א

 א
א   א

   

א٣٨ .א

א٣٩ א א א א א .א

א٤٠  .א

٤١
א א :א

 .א

אא٤٢ א א א א א א  .א

א٤٣ א  .א

א٤٤ .א

א٤٥ א א א .א

א٤٦ א א א א א .א

א٤٧ א א א א .א

א٤٨ א .א

א:٤٩ אא .א

א٥٠ ، .א

א٥١ .א

א٥٢ .א

.א٥٣

٥٤.

א٥٥ .א

א٥٦ א א .א



  -١٣٨- 

א٥٧ .א

א٥٨ א א .א

٥٩.

א א א א א א א א

 א
א  א

  

א١  .א

٢
א א א

. 

א٣ א  .א

א٤ א א א א  .א

א٥ .א

א٦ .א

א٧ א .א

.א)(٨

.א٩

.א١٠

א١١ א .א

١٢
א א א א א א א א

.

١٣
א א א

א א א .א

١٤
א א אא

.

א١٥ א א א .א

א١٦ א א א א א



  -١٣٩- 

א .א

١٧
א א א)א(א א א

א .א

א١٨ א .א

 א
א  א

  

א١٩ א א .)א(א

٢٠
אא א א א

 .א

٢١
א١٦

. 

א٢٢  .א)א(א

 .א٢٣

א٢٤ א .א

א٢٥ א .א

א٢٦ .א

א٢٧ א א .א

٢٨
אא

.

.א٢٩

؟: א א א א א א א א

١............................................................................................................................................



  -١٤٠- 

٢............................................................................................................................................

٣............................................................................................................................................

٤............................................................................................................................................

٥............................................................................................................................................

áÓŠ@ÕzÜß@ISH@ @
א א א

א.١
٢.
א.٣
אא.٤
٥.
٦.
٧.
אא.٨ א
אא.٩

א
א/א
א/א
א
א
א
א
א
א

 
 


