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1 

  :مقدمة

دوما  األنظاربناء ذاته و تحقيق تطوره و نمائه في جميع المجاالت، و لذلك تتجه  إلىكل مجتمع يسعى 

عليه البد من الذي هو لبنة بناء المجتمع، و  اإلنسانفي بناء  أساسيالتربية لما لها من دور هام و  إلى

 األنظاربجميع المهارات و المعارف المطلوبة ،ووجهت  اسليما،بحيث يكون مزود إعدادا اإلنسان إعداد

ائق التدريس و ابتكار الجديد االنتاجات فيها ،و لذلك زاد االهتمام بطر  أجودالستثمار الطاقات في تحقيق 

. المتوخاة من عملية التدريس األهدافتي تحقق ق التدريس المالئمة الائو زاد االهتمام بتوظيف طر  ،فيها

هذا يتطلب الماما شامال بجميع  أنو تطويرها ،والشك  هافكان هناك دوما اتجاهات حديثة في تنويع

لتحقيق ،من بينها الوسيلة التي اصبح االهتمام بها لتحقيق االتصال العناصر المساهمة في نجاحها

االهتمام بجوهر العملية التعليمية و هو  إلىانتقل االهتمام من مجرد توفير المواد التعليمية و  االتصال ،

،فأصبحت الوسيلة جزا ال يتجزأ من العملية التعليمية التعلمية الذي يتبعها المدرس لتحقيق تحقيق التفاهم 

الهام في هذه العملية و  ستاذاألو هنا يبرز دور يحققه مفهوم الوسائل التعليمية، أهداف محددة و هذا ما

على توظيف الوسائل التعليمية و األستاذ قدرة ف التي تتوفر فيه الكفاءة و القدرة على أداء رسالته بنجاح،

 إلى اتجاهاته نحوها اكبر اثر في صنع نتائج ايجابية في التدريس ،و يمكن للوسائل التعليمية أن تؤدي

لتحقيق األهداف المنشودة في المؤسسة باع حاجاته للتعلم و إش الجامعي  استثارة اهتمام الطالب

  .الجامعية

واقع استخدام الوسائل التعليمية في  علىومن خالل هذا نسعى في هذه الدراسة إلى التعرف  - 

الجامعة من وجهة نظر أساتذة الجامعيين بكلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية بجامعة عبد 

ن خالل إتباع خطة تبدأ بمقدمة و هي عبارة عن نظرة ممهدة الحميد ابن باديس بمستغانم م

تحديد اإلشكالية ،الفرضيات ،دواعي اختيار   :اتبعناها بمدخل الدراسة الذي تناولنا فيهلدراستنا 
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البحث، أهمية البحث، أهداف البحث، التعاريف اإلجرائية ،و أخيرا الدراسات السابقة، كما قسمت 

  .الجانب النظري و الجانب التطبيقي:اجانبيهمبقية الفصول الى 

  : فصلينيحتوي الجانب النظري على 

خاص بالوسائل التعليمية تناولنا فيه تعريف الوسائل التعليمية ، الجذور التاريخية  :الفصل الثاني  - 

 األسسسائل التعليمية، لتطور الوسائل التعليمية ،تطور مفهوم الوسائل التعليمية ،مراحل تطور الو 

النفسية الستخدام الوسائل التعليمية ،خصائص الوسائل التعليمية ، تصنيف الوسائل التعليمية 

الوسائل التعليمية ،و  أنواعو  أجهزة،دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلم و التعليم ،و 

 .أخيرا معوقات الوسائل التعليمية 

الجامعة،  أهدافالجامعة،  أنواعوم الجامعة، مفه إلىالجامعة تطرقنا فيه :أما الفصل الثالث - 

وظائف الجامعة، تاريخ الجامعة الجزائرية، و الخصائص المختلفة للجامعة، و أخيرا التعليم 

 .العالي و البحث العلمي في ظل تكنولوجيا التعليم

  :الجانب التطبيقي فيحتوي على فصلين أما

لميدانية ،و تناولنا فيه الدراسة االستطالعية، المنهجية للدراسة ا لإلجراءاتحصص :لرابعالفصل ا - 

،و الهدف من الدراسة ،مكان وزمان الدراسة، عينة الدراسة، مرورا بالمقاييس التي تتطلبها الدراسة 

، باإلضافة إلى الدراسة األساسية التي تضمنت منهج )الصدق و الثبات(الخصائص السيكومترية 

عينة و مواصفتها، أداة البحث، و األساليب اإلحصائية الدراسة ،مكان وزمان الدراسة ،حجم ال

 .المستخدمة في الدراسة 

 .المطروحة خصص لعرض و مناقشة نتائج الفرضيات :الخامسالفصل  - 

  .و في األخير تم عرض الخاتمة و تقديم بعض االقتراحات إلثراء الموضوع



  : اإلشكالية

وعليه ,المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا التعليم بمفهومها المنظومي الشامل  أكثرتعد الوسائل التعليمية من 

من منظومة المنهج الدراسي و عنصر  يتجزأجزا ال  أصبحتفالوسائل التعليمية مجرد معينات تدريسية بل 

متفاعل مع منظومة التدريس و بدونها يختل ذلك النظام دون  إليهافعاال من عناصره و عليه بات ينظر 

  . أهدافهتحقيق 

و مواقف  أجهزةلنقل الرسالة التعليمية و حملها بما يتضمنه من  أدواتبذلك اعتبرت الوسائل التعليمية  و

ة هنا تعتبر الجامعة كمؤسسة عمومي ومن,لترميز الرسالة  أدواتتعليمية تعرض الرسالة التعليمية و 

تعليمية ذات طابع علمي ثقافي و مهني معنية بتزويد الطالب الجامعي مجموعة من المعارف و الخبرات 

وذلك ال ,في مجاالت مختلفة  أوالتي من خاللها يكتشف الحقائق و يتكون رصيده المعرفي في تخصصه 

نقل و تبادل الخبرات حيث يتم بواسطتها ,للعملية التعليمية  األساسيةبالتفاعل بين العناصر  إاليتم 

بين المرسل و المستقبل و الوسيلة لذلك توفير الجامعة لهذه الوسائل تساعد على العمل التعليمي  بأنواعها

لذلك عدم توفرها أو عدم استغاللها يعيق ,كما أن توظيفها بشكل عقالني في غاية األهمية ,الجامعي 

  :ا من هذا يتم صياغة اإلشكالية التالية وانطالق,العملية من حيث أنها تقلل من قيمة العمل 

  واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة ؟ هو ما_       

  :الفرضيات 

  .استخدام الوسائل التعليمية لدى طلبة علم النفس _

  .استخدام الوسائل التعليمية حسب التخصص_

  .استخدام الوسائل التعليمية حسب المادة _ 



  :التعاريف اإلجرائية 

ومواد وغيرها داخل حجرة الصف  أدواتو  أجهزةهي كل ما يستخدمه المعلم من :الوسائل التعليمية_ 1

المتعلم بسهولة و يسر ووضوح مع اختصار في الوقت و  إلىو خارجها انقل خبرات تعليمية محددة 

  .الجهد المبذول 

متقدم ألشخاص على درجة من التي تقوم بصورة رئيسية على توفير تعليم  هي المؤسسة:الجامعة_2

النضج و يتصفون بالقدرة العقلية و االستعداد النفسي على متابعة دراسات متخصصة في مجال أو أكثر 

  .من مجاالت

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :الهدف من الدراسة 

تي تدفعه إلى الدراسة و البحث مهما كانت طبيعة و دوافعه ال أسبابهيكون لكل باحث  أنمن الضروري 

  :التاليةهذه الدراسة و قد وقع اختياري لهذا البحث لألسباب 

من توفر هذه  التأكدو الدور الذي باتت تلعبه الوسائل التعليمية داخل الجامعة و الرغبة في  األهمية_1

  .التعليميةالوسائل 

االهتمام بمعرفة واقع سير الدروس و المحاضرات باستخدام الوسائل التعليمية و استعمالها من طرف _2

  .  و األساتذة الطلبة

  .على تعلم الفرد تأثيرهاانتشار التدريس بهذه الوسائل و مدى  ألسبابالفهم الحقيقي _ 3

  .ريس الطالب الجامعيمعرفة الدور الحقيقي الذي باتت تلعبه الوسائل التعليمية في تد_4

  .الكشف عن مدى انتشار الوسائل التعليمية في الوسط الجامعي _ 5

  .و أخيرا ضرورة إعداد مذكرة التخرج    

  :دوافع اختيار البحث

 .تزايد نسبة استعمال الوسائل التعليمية في مجتمعنا  �

الوسائل التعليمية انتشار استخدام الوسائل التعليمية حتى في كل اللغات الن موضوع استخدام  �

 .محفز للدراسة و البحث فيه للتعرف عليه أكثر 

 .ألنها أصبحت من ابرز وسائل التدريس وبالنسبة للبعض ال يمكن االستغناء عنها �

  



  :أهمية البحث 

تتضح  أهمية الدراسة في الكشف عن واقع استخدام الوسائل التعليمية و تحديد ضرورة استعمالها في _

  .الجامعة 

  .الكشف عن عوائق استعمال هذه الوسائل داخل الجامعة _

  .ايجابيات الوسائل التعليمية من خالل االستفادة منها لمواكبة االنفجار المعرفي و التغلب على االمية _ 

  :تحديد موضوع البحث 

الى توفير المتعلم تسعى الجامعة  أداءاستخدام الوسائل التعليمية لها دور مهم في تحسين  أنبناءا على 

هذه الوسائل الستخدامها في مجال التعليم و البحث عن تلك الوسائل كالكتب و القواميس ووسائل 

ة دورا جوهريا في إثراء تعليم الطالب اذ تسهل عليه عملية ولهذا تلعب الوسائل التعليمي,االتصال الحديثة 

طول مدة ممكنة و تجعله قادرا على التعلم و تعمل على زيادة فهمه و تمكنه من االحتفاظ بما تعلمه أل

  .إدراك طبيعة المعلومات 

و من هنا تحدد الموضوع في واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة و ذلك من خالل نمط العالقة 

  .التفاعلية بين األستاذ و الطالب و الجامعة كفضاء اجتماعي

   

  

  



  : الدراسات السابقة 

  :لتي وجدناها انها مرتبطة بالموضوع من بين الدراسات السابقة ا 

قام بدراسة هدفت الى معرفة درجة استخدام الوسائل التعليمية في مدارس ):1990(دراسة عسقول 

و ذلك من وجهة نظر المعلمين و المعلمات و معرفة  اإلماراتالمرحلة االبتدائية في السودان و دولة 

و قد توصلت الدراسة الى نتيجة مفادها ان المعلمين بالدولتين يمتلكون ,معوقات استخدامها في الدولتين 

تقاربا في درجات ك وان هنا,مستوى رفيعا من الوعي و التطلع نحو استخدام الوسائل التعليمية و تطويرها 

عدم توفر الكفاءة الالزمة لدى المعلم الستخدام الوسائل :في الدولتين و هي  وجود بعض المشكالت

  التعليمية و شعور المعلم بعدم جدوى الوسائل التعليمية 

التعرف الى واقع التقنيات التعليمية في مدارس المرحلة  إلىهدفت ):1992(دراسة العوضي وغزاوي 

التعليمية تتوافر بصورة عامة في المدارس  األجهزةمعظم ان  إلىوقد توصلت الدراسة ,المتوسطة بالكويت 

التتوافر بالصورة المطلوبة  األجهزةو بنسب مقبولة بحيث ان البرامج و المواد التعليمية المرتبطة بهذه 

كما أشارت نتائج الدراسة الى ان ابرز المعوقات التي تواجه استخدام وسائل االتصال التعليمية تمثل في ,

ومواد خام ,فضال عن عدم توفر وسائل اتصال تعليمية جاهزة ,شرف وسائل تعليمية مؤهال عدم وجود م

  .إلنتاجها في المدارس

هدفت الى التعرف الى مدى احتياجات معلمي المرحلة المتوسطة بمنطقة عنيزة ):1993(دراسة الشاعر

فقد كشفت نتائج الدراسة ان ,امها بالمملكة العربية السعودية للتدريب عن انتاج الوسائل التعليمية و استخد

حيث ,مدارس المنطقة تعاني من قلة االمكانات و التسهيالت و المواد و االجهزة التعليمية المرتبطة بها 

  ).%46(و توافر التسهيالت ,)%65(و توافر المواد التعليمية)%55(بلغت نسبة توافر االجهزة 



دراسة عن واقع استخدام الوسائل التعليمية في المراحل االبتدائية و االعدادية ):1994(دراسة ابو سفير 

و الثانوية بوكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين باالردن بهدف التعرف الى مدى توافر اجهزة 

توى و الكشف عن مس,الوسائل التعليمية المختلفة و موادها في المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية 

 أماممعرفة الصعوبات التي تقف مانعا  إلى إضافة, استخدام المعلمين و المعلمات للوسائل التعليمية 

الدراسة الى جملة نتائج  أشارتو عليه فقد  إنتاجهاالمعلمين و المعلمات في استخدام الوسائل التعليمية و 

و عدم اهتما الجامعات و ,لتعليمية ان ازدحام الفصول يعوق عملية استخدام الوسائل ا:  أهمهاكان من 

فرص استخدام و إنتاج الوسائل التعليمية و يعد من الصعوبات و عدم وجود فني  المعاهد العليا بتوفير

وقلة الخبرة و التدريب ,لها اثر سلبي على استخدام الوسائل التعليمية  األجهزةوتشغيل ,متخصص للصيانة 

و شراء بعض الوسائل التعليمية يقلل  إنتاجوكذلك تكلفة ,ل التعليمية لدى المعلم يقلل من استخدامه للوسائ

  .المعلمين بما هو متوفر من وسائل تعليمية  إلماممن توافرها في المدارس فضال عن عدم 

من  اإلعداديةالوسائل التعليمية المتوفرة في المدارس  إلىالتعرف  إلىهدفت ):1995(الراشدي دراسة 

وقد ,و معلماتها و تقويم مدى استخدام هذه الوسائل التعليمية  اإلسالميةوجهة نظر معلمي التربية 

و  اإلعداديةالتعليمية و لوحات العرض في المدارس  األجهزةقلة توافر : اآلتيةالنتائج  إلىتوصلت الدراسة 

جود معوقات تحول دون استخدام وو ,ضعف كفاءة المعلمين و المعلمات في استخدام الوسائل التعليمية 

وقلة الموارد ,عدم وجود فني وسائل تعليمية في المدرسة المعلمين و المعلمات للوسائل التعليمية منها 

  .المدرسية للمعلمين  األعباءكثرة  إلى إضافة إنتاجهاالمالية المخصصة لشراء الوسائل التعليمية و 

بالحلقة الثانية في التعليم ت التي ال يمكن معلم اللغة العربية هدفت الى تحديد المعوقا):1995(دراسة الفرا

األساسي من استخدام الوسائل التعليمية و الكشف كذلك عن مدى توافر المواد و األجهزة التعليمية 

عدم وجود دورات تدريبية لمعلم :و قد أشارت الدراسة إلى النتائج اآلتية ,واستخدامها في المدارس اليمنية 



العربية في مجال الوسائل التعليمية و كثرة عدد المتعلمين من شانه أن يضعف استخدام الوسائل اللغة 

  .التعليمية و أهمية وجود فني متخصص في الوسائل التعليمية بالمدارس

من  األولىالرياضيات في المرحلة  معلميمدى استخدام  إلىالتعرف  إلىهدفت ):1996(دراسة للمقوشي 

الدراسة  إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن ,التعليم االبتدائي للوسائل التعليمية و عالقة ذلك بمتغيرات عدة

التعليمية المستخدمة غير مطابقة للوسائل المقترحة في كتاب المعلم وان من الوسائل )80%( أن

  .يميةمن معلمي الرياضيات بالمرحلة األولى ال يستخدمون أي وسيلة تعل)%38(

هدفت إلى التعرف إلى الحالة الراهنة لواقع الوسائل التعليمية في مدارس المرحلة ):2002(دراسة احمد 

وقد أظهرت نتائجها ,االبتدائية بمنطقة بيشة  التعليمية من حيث توافرها بالمدارس و معوقات استخدامها 

األجهزة التعليمية بنسبة :ة كما يأتي موزع)%42(ان نسبة توافر الوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات 

أما أهم المعوقات التي أظهرتها ,)31%(و اللوحات التعليمية بنسبة )%56(و المجسمات بنسبة )%57(

نتائج الدراسة فقد تمثلت في عدم قناعة المعلم باستخدام الوسيلة التعليمية و عدم توافر التسهيالت المادية 

  .ة إدارة المدرسة بأهمية الوسائل التعليميةوعدم قناع,المساعدة الستخدامها 

هدفت الى مدى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية في ):2003(دراسة الطيب 

والكشف عن مدى توافر الوسائل ,المرحلة الثانوية من وجهة نظر الموجهين و المعلمين يوالية الخرطوم 

كذلك على المعوقات التي تحول دون استخدامها في المدارس موضوع  التعليمية و استخدامها و الوقوف

وما عدا من وسائل ال تتوافر ,وخلصت الدراسة الى ان السبورة الطباشرية تتوافر بدرجة كبيرة جدا ,الدراسة 

 اال بقدر قليل جدا لذلك يرى افراد العينة ان استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية لطلبة

  .لم الطلبة لهذه المادة و اتقانهم لها المرحلة الثانوية فعالية كبيرة في تع



هدفت اساسا الى التعرف الى فاعلية التدريس باستخدام الشفافيات و ):2005(دراسة وليام و آخرون 

ع التسجيالت الصوتية كوسائل تعليمية سمعية بصرية في القدرة على التعلم موازنة بطريقة الكتاب المطبو 

وقد اظهرت نتائج الدراس ان استخدام الوسائل التعليمية السمعية البصرية كان لها اثر ذوداللة على ,

  .التعلم مقارنة بطريقة التدريس المكتوب 

 هدفت الى التحقق تجريبيا من فعالية الوسائل التعليمية في تنمية مهارة التفكير):2005(دراسة محمد 

الب المرحلة الثانوية في السودان موازنة باستخدام الطريقة التقليدية المتبعة العلمي في مادة الفيزياء لدى ط

ان استخدام الوسائل التعليمية في التدريس له اثر :وقد اشارت الدراسة الى جملة نتائج لعل من اهمها ,

الوسائل ايجابي في تنمية المهارات العقلية لدى طال ب وان نطويع البيئة المحلية النتاج و تصميم بعض 

التعليمية يساعد في حل بعض المشكالت المتعلقة بالنواحي المالية في شراء الوسائل كما اظهرت النتائج 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين افراد المجموعة التجريبية و بين المجموعة الضابطة فيما يتعلق 

دام الطريقة االلقائية و ذلك لصالح بفعالية الوسائل التعليمية في تنمية التفكير العلمي موازنة باستخ

   .المجموعة التجريبية 

حول االتجاهات المعلمين في بعض المدارس االبتدائية نحو استخدام الوسائل ): 2005(دراسة الن 

هماك قبوال عاما يتعلق باستخدام الوسائل التعليمية  وقد اظهرت النتائج ان,التعليمية و التكنولوجيا الحديثة 

كما اظهر الجنسان اتجاهاتايجابية نحو الوسائل التعليمية عامة و الحديثة منها خاصة كما اشارت ,

الدراسة الى ان المعلمين الذين لديهم خبرات طويلة كانت لهم اتجاهات اكثر ايجابية نحو الوسائل 

  .ديهم خبرات قصيرة التعليمية من اولئك الذين ل



اجريت بالجمهورية اليمنية بهدف الكشف عن واقع استخدام الوسائل التعليمية في ):2007(دراسة المقطري

تدريس العلوم في المرحلة التعليم االساسي من حيث استخدامها و المعوقات التي تحول دون استخدامها 

  .من وجهة نظر معلمي و موجهي العلوم 

هدفت الى التعرف الى واقع استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بالتحصيل : )2009(دراسة لعمر 

  .الدراسي في مادة االحياء لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية كسال 

 

   

 

  

  

   

  



 ����د

��رة ا��داول ��ن ا���س ، ���ن �
ول �� أن �� ��	� �و� و �
	د ���       �  إن ��و��ت ا���	�

أن �� �,��ر !+* (�ره �ن ا'�راد،و أ�� �&�
ر �" رأ�� و �� أھداف وا#� �" ا����ة ، و �
ول !ن 

..........آ�ر أ�� #/�ف ا���	� و�/�* ذ�ك أ�� ��,�ر و �1ؤ�ر ��و #/�ف ا.رادة و ��
+ب  


ط ، و إ��� ���ظ�م ا��/+م ا�	7" 1 ��#�ن �وا!د و1 أ�ظ� �ر��ب ا���5 ا��/+�� ا�	         � �7

���رة �" !�+� ا��/+م ا�	7" ، ����در&ون ھم �ن  ����ج أ�#� إ�* ��	� ا��/+م ا��" �/��ر ذو أھ��

  .أھم ا�/��	ر ا�7/�� إذ �
= !+�� ا�/بء ا'��ر �" �ر�� ا��شء و �����5م

:�/ر�ف ا���	�:أو1  

�ر ا���7ھ�م �/
�دا و أھ��       � !+م ا��7س، و �د �#" ��ذ ا�
دم ��ھ���م إن ��7وم ا���	� �ن أ

ا��7�ر�ن و ا�7?&7 و ا�/+��ء �" ���+ف ���د�ن ا��/ر� ، و �ظرا ��/
�د ��7وم ا���	� 1 �و<د 

:ھ��ك �/ر�ف ���= <��= �� ، �
د �/ددت ا��/ر��7ت و ��و!ت  

  1- @�:  

، و ���ر إ��� �" ا�+@ ا�?���� �/ود ��7وم ا���	� و ا���ص و ا���وص �<ذوره إ�* ا�+@ ا��و����

 �+��"PERSONA "ط/�ن ھ��
 �ن ��+��/�" !�ر أو ) PER: (و ا��" �/�" ا�
��ع ، و ���ون ھذه ا�

  .!ن طر�ق

)SANARE ( وت	" ا��و �/.  

���د �ن �و�س ( و ھ�ذا ��و ن ا��/ر�ف ا�+@وي ���7وم ا���	� �/�" !�ر أو !ن طر�ق ا�	وت 

2004 215(  

  :	ط?��ا -2

�ن إ<����� �" ا��/ر�ف ا����"��،   :ھ��ك �/ر��7ت !د�دة و ���و!

ا���روط ا<���!�� ،و ا��" �ظ�ر �" ا�/?��ت ذات  ا�&��و�و<���ظو� ا�&���ت + ا.�&�ن )=ش(

ط��/ ا1<���!� ا��&�
رة ، و ��دد ا��	ر��ت ا'�?�� �E�&�ن ، و ��� أھ�� �+�و& �E�&�ن ذا�� و 

  .+���ط ا��7ز��5" ���

أو ھو !��رة !ن �	�+ !�+��ت وا&/ �ن ا���7!ل و ا��وازن و ا�����ل ا���و�و<" و ا����ط         

�+���  .ا��7ز��5" �" ���ن ا.�&�ن �



ا���	� ھ"  أن ALLPORTا��" �و	ل إ���� ا������ن �رى ا��ورت  ا��/�رفو �ن ��ن          

ا���و���ت ا�<&�� و ا��7&� ا��" ��دد &���� و &+و�� و  ا�7رد �<��=ا���ظ�م ا�د������" ا��و<ود �" 

7��ره و ��دد ھذا ا���ظ�م أ&���ب ����7 �= ا���5 ا����ط�.  

<ون وا&طن ��رى أن ا���	� ھ" �<�و! أ�واع ا����ط ا��" ���ن ا��/رف !+��� �ن  أ��         

 �ن ا�ز�ن ، �����&+و�����/��رھ� ��ظ�م ���ت إ�* �د �� �ط��ع  EIZNEK إ�ز�ك ك ا�7رد !�ر ��رة 

��5 ���ل ���ز،��ث أ��� �� =� �
ا�7رد و �زا<� ، و ��و��� ا�/
+" و ا�<&�" و ��دد أ&���ب �وا�

 �وا�
� �و��ل�+�! "� ����= ا���5، �" ��ن  �
ول أ��� ا�طر�
 ا����زة ا��" �7�ر ��� ا.�&�ن و �&+

�/ر��� !+* أ��� ���&ق �	�5ص و و&�5ل �	رف ا�7رد ا��" ��دد �وا�
� ا�<�ه  ھ����رد أر�
ت�<د 

  )282، �2009/��دي���د <�&م ا.(ظروف ���5

          �Iن ا���	� ھ" ا���ط ا�&���ت ا����ز �E�&�ن ، و !�د   �����GUILFORDورد أ�� ����&�

��" 	�7ت أو �و<���ت أو ا&�/دادات �&�
رة ��دد &+وك ا�7رد �" ا��وا�ف   1LAZARUSزاروس 


و1ن �,���  DOLLARD & MILLERو ��+ر دو1 رد�ن ��7!+�� �= ا��ؤ�رات ا����5 ، (�ر أن �

���د ��" (  �<�و! �ن ا��J���7 ا��" �
رر ��* �&�<�ب ا�7رد و ��ف �&�<�ب و �وع ا1&�<��

  )�217و�س، �ر<= &��ق،ص

 ا���	����:  

 : )IDا�Kر(ا��و

و �ط+ق !+�� أ�#� ا&م ا�ذات ا�د��� أو ا'�� ا�د��� و ھو ا��ظ�م ا'	+" �+��	� و ھو �&�
ل          

ا�ط�� ا���و�و<� أي �� ھو �طري ��� �" ذ�ك ا�@را5ز ا�دوا�= ا����+7 ا�<�&� وا�/دوا�� ا��" �و�د 

، و �/��ر ا���ظ� ا'&�&� ا�ذي �����ز ��� ا'�� و ا'�� ا'!+* و ���ل ا�<زء ا'��ر  ا�7رد �زودا ���

  .                                                            �ن ذ�ر��ت ا�ط7و�

  )EGOا�ذات ا�و&ط*(ا'��

 ا�ذات ��� �در��� 	����� أي �	ور ا���ص �ذا��،و �ظ�ر ا���	� ا�ذي �    ��/� دل !+* در<

 �+7رد �?ل ����� و �&��دم ھذا ا��	ط+J أ����� ��رادف �+ذات �&����،،أ��  �SELFن ا�و�دة و ا��و�

 ط���� �ن ا��و �/��ر �	در �+�وا!ث  ا'����'�� �ظ�ر �/وري �+��	� و �&��د  �رو�ده�" �ظر�

 J��� ����7 �L�� ا'!+* ا�ذي �
وم �وظ���7 ا��و !ن طر�ق �ط��ق ا'وا�ر ا <��Jا�@ر�ز� و �+��

�#��ر �
+�دي                                     

  : SUPER EGO ا'!+* ا'��    



ھو �ظ�م ا���" ا����ت �ن ا'�ظ� ا��7&� و ا����ل ا�دا�+" �+
�م ا��
+�د� و ا'�?���ت و ا���ل ا�/+��    

و ا�
�م ا1<���!� و ا�د��� و ھو ا��&ؤول  ا'�?���تو ا��/���ر ا'�?�� ��و �&�ودع ا�������ت و 

)66-65ص - �2008,�ون 	��J .(ا��و!��� �<د �" ا.�&�ن، ����= ا��ط, ��ل و�و!� و ��ف ر(��ت   

    �و��ت ا���	��  :  

:ھ��ك �<�و! �ن ا�/وا�ل ��دا�ل ���� ����� ��/ط" ��و��ت ا���	�  ھ"            

 :ا���و��ت ا�<&��  

 و �
	د ��� ا�/وا�ل إ�* �د�ل �" ا���و ا�<&�" ا�/�م و ا���� ا�	�� ا�/�� ،��/�* آ�را���و         

ا�<&�" �ن ��ث ا�طول و ا�وزن و ا�&�ق ا'!#�ء ، و �ذ�ك ��� ا�@دد و ا�رازا��� و أ�#� ا�/�ھ�ت 

  .                                            ا�<&�� أو �
ص �/�ن �" أي ���� ا�<&��

 �+
  ):ا��/ر�� (ا���و��ت ا�/

�ل ا�
درة ا�/دد� و  و �
	د ���          �  ا�/+�� ، ���ذ��ء ا�/�م و ا�
درات ا���	�+
ا�وظ�5ف ا�/

)59ص -2002إ�راھ�م ا�د&و�".... (ا�
درة ا�+@و�  

:ا���و��ت ا1�7/���  

و ھ" ��/+ق ������ط ا1�7/��" و ا��زو!"،�����ل إ�* ا1�طواء، أو ا���ل إ�* ا�&�طرة ،أو ا���ل          

.إ�* ا��#وع  

�
:ا���و��ت ا��+  


�م          ��� 

	د �� <��ب ا���	� ا���	ل ����ظ�ر ا1<���!� و ا��وا�ق �" ا��وا�ف ا���/+�

.ا�د���، ا���ل ا�/+��،ا�/�دات و ا��
���د و ا�
وا��ن ا�&�5دة �" ا���5  

 

:ا���و��ت ا����5  

ا���ص &واء ��ن ذ�ك ��	? ب ا�/وا�ل  و �
	د ��� <��= ا�/وا�ل ا���ر<� ا��" �ؤ�ر �"         

���
�.ا�ط��/� أو ا1<���!� أو ا�  

3- :أ�واع ا���	�  

  :       و �ذ�ر ���� �� �+" ا���	� أ�واع !د�دة و ���و!



1-  :antisocial –autocitation ا���	� ا��&+ط�

 �+&+ط،�ر�� �" ���7ذ ا�
وا��ن ا��ر</� ذات ���, (�ر د��
راط" ��/�*            ��� ھ" ��	�

���ل إ�* ا��&+ط و ا�&�طرة !+* ا�@�ر ، و ا���ط ا����ز ��ذا ا��وع �ن ا���	� ھو ا�ط��= ا1&��دادي  

  �ن طرف ا�@�ر    ا��رؤو&���ث ��ون ���+ '&���ب ا����م و ا����م و 


رة ا�7/��������	� (�ر �&ا-2 : EMOTIONALLY UNSTALE PERSONALITY0:              

 و ��7
ر إ�* ا����ت ا1�7/��" �ن ��� إ�* أ�رى ، و  �
�
��&م ��دة ا1�7/�ل  �" ا��وا�ف ا�5�#/ ا��

��را��� ، و 	��ب ھذه ا���	� ��ص �� !دم ا��#M ا1�7/��" و !دم �?�5 ا1&�<���ت ا1�7/���

�Kر�ن و ا���س ا��7/� �&�<�ب �?&���رة  و !دم ا�7/��� �" �وا�ف ا��دة ا���� و !?���  ��

  ��ذ�ذ� و ��&م ����@�ر ا1�7/��" ا1�7/��� ���<�ھ�ت

3-   :ANTISOCIAL PERSONALITY :ا���	� ا1<���!�

 �= �<��/�� !�<زة !ن ا�و1ء  أو �� �&�*         #�����  ا��#�دة �+�<��= و ھ" ��	��	�����

'ي �رد أو <��! أو ����ق ، و ا&�<������ ��م �/دم ا��#M ا1�7/��" و #/ف ا���م و ���ل ھذا  

ا���ص ا���	� ا�&��و���� أو ���ر �ذه ا'��رة إ�* ��ل ا.<رام و #/ف ا�#��ر ا'�?�" و 

�  " ا��1زاز و ا�@ش و ا��ذب و ا����1ل و ا�<�ود ا1�7/��" و ا'���� ا�ر(�

4-                                                  EXTRAVERT PERSONALITY    :ا���	� ا����&ط


 و �	���� ,��	�  ��<� إ�* ا���رج  �"�         �
و �&�<�ب �
وة ��/��م ا�وا�= و ا��

��ط/� �ل ا1&�<���ت ا'�رى  وھ" ا��" ,���= ��ط� ا1��&�ط" إ�* �����ه ا��رض  !�د�� 

��رل "����ز �	�7ت و �	�5ص &��ت ا����&ط ، و ا�ذي !�ر !�� !��م ا��7س ا�&و�&ري 

O�طواء " �و�&�ط و ا1��ط ا1��ل أ��د (����  )22،23ص 2003&��ر 

!ن ��و�ن �/
د �</ل ��ل �رد ط��/� ا����ز ��#J �ن ا��/ر��7ت ا�&��
 أن ا���	� !��رة         

  )���217د ��" �و�س ، �ر<= &��ق،ص.(!ن (�ره ���ث 1 �و<د ا���ن �������ن �����

 ا��" ���ز      �
 و ا��زا<� و ا1<���!� و ا��+�+
 ھ" <�+ ا�	�7ت ا�<&��  و ا�/�	�����

  )281ي،�ر<= &��ق،ص���د <�&م ا�/��د.(ا���ص !ن (�ره ����زا وا#�� <+��

 ����� :   أ���ط ا���	�

     ����&وف ��طرق إ�* أر�/ �	��ف �ن أ���ط ا���	� أو��� ���ل <���� �ن �#�رة ا��و��ن، و ا�

 � و ا�را�/ �ن ا�درا&�ت ا��د�����  .و ا�



 :أ�
�راطا'���ط !�د  -1

  :إ�* �	��ف أ���ط ا���	� إ�* أر�/ أ���ط ھ" ) م.ق400( أ�
�راط�ذھب  

 .�@+ب !+�� �دة ا1�7/�ل و ا��&رع و ا�/دام ا�&رور:ا��زاج ا���راوي  - أ

 .ھو �زاج �ط"ء،�+�د ،!د�م ا1��راث،#/�ف ا1�1�/7ت:أو ا�����وي أ������ا��زاج   - ب

 .ھو �زاج �ز�ن �+"ء ��1���5ب :ا��زاج ا�
وداوي  - ت

ھو ا��زاج ا���ط، ا�&ر�= ،و ھو &�ل ا1&���رة �ن (�ر !�ق أو طول  :ا��زاج ا�د�وي  - ث

 164 �2006روان أ�و �و�M ( �دة ، و ھو أ��ل إ�* ا�#/ف �ن ���� ا�����رة و ا�دأب

(.  

2- O�رل �و�� ) :1922(ا'���ط !�د 

"+� ���   :�دم أ���ط ا���	�

��?ط و �<�ب ا��وا�ف ���ل 	��ب ھذا ا���ط إ�* ا�/ز� و !دم ا1 :ا���ط ا���طوي  - أ

ا1<���!� ،دا5م ا��7��ر �" �7&� ، ���د ا��رو�،(�ر ��در !+* ا��وا�ق ا1<���!"، �د�د 

 .ا��&�&� و ا��ك،�ؤذ�� ا��
د


ط   - ب� ا1<���!� و ا��وا�ق  :ا���ط ا��������ز 	���� ������ط و  ا���و� و ا����ر

��� أ�� 1 ���م ����
د �&�ن  ا1<���!" ا�&ر�= ،و ا�
درة !+* ��و�ن !?��ت ا<���!�

 .)58 2006!�د ا����د ا��د ر�وان 

 

  :ھ��ك أر�/ أ�واع و ھ":  )1927(ا'���ط !�د ���+وف  -3

�رة ا��&+ط و ا�/دوا�� و ��دو   - أ�ا���د�= ا�����ز ��1�د��ع و ط�ش و �دة ا1&���رة و 

 .ھذا ا���ط !�د ا���وان ا�ذي ���ل إ�* ا�/دوان

 و    - ب���ا��ذول و ھو #/�ف ا����ط ،��5ل إ�* ا1���5ب و ا��دوء ا��7رط و ا�&

 .ا����ذل و ا��#وع

 و &ر! ا��+لا���ط ا���زن ا�����ز ��1!�دال �= ظ�ور    - ت��رة ا��ر� .ا����ط و 

(  ا���دئ ا���زن ا�����ز ���
�ول و ا�����ظ و ا�رزا� و ھو !��ل <�د و ��ظم  - ث

  .) �165روان أ�و �و�M �ر<= &��ق 

 أ���ط :  )1942(ا'���ط !�د ��+دون -4�?�  :�ر<= ا���	� إ�* 

ا��ؤون ا1<���!� ،  و ھو ��	ل ��ؤون ا��@ذ� و ا��ؤون ا�/�ط�7 و :ا���ط ا���وي  - أ

	���� ���م �&�و� و1 ��7ق �&�و�  ،���ل إ�* ا'�ل ��? زا5دا،���/د !ن ا��&�&� و 

�ل �ن  ا1ط�5��نا�
+ق،و !دم  =� ، و����ز �&�و� ا��وا�ق ا1<���!" و ��&ن ا�	دا�

?ت،���ل �/رف،إ�� �د�ن (����،�&�د�ر !�د و&ط�،وز�� ا�/�م أ!ظم �ن �&� �� !�ده �ن !#



و ھذا ا���ط �ن ا���	� ھو ا�ذي �
+ل �ر��ب ا�<&م ا��و	وف .  ا1&�ر��ءإ�* ا�را� و 

 7	�  ".دا�+" ا��ر��ب"!��

و " �/�دل ا��ر��ب" و ھو ��ط ا���	� ا�ذي �
��ل �ر��ب ا�<&م ا��&�*  :ا���ط ا��
��   - ب

�/�ل ، و �د�� ��ل 	�دق ��و ����ز ����ل ا'�م �ر#� و إرادة  ، و ا��زوع إ�* ا�&�طرة و ا

ا�ر��#  و ��ب ا��1راك �" ا��@��رات ا��" ��ط+ب <�دا <&��� ���را ،إ�� ���ل ا��زاج 

 "� .ا�ر��#" ، و ����ز ������&ق ا�<&دي و ا��ر

��ر<" "ھو ��ط ا���	� ا�ذي �
��ل �ر��ب ا�<&م ا��&�*  ) :ا�د��!�(ا���ط ا�� �   - ت

ط 1 ����ل ا'�م ���ل إ�* ا��&�&� و &ر! ا'�7/�ل ، و 1 ، و 	��ب ھذا ا���" ا��ر��ب

�<د ��/ �" �<رد ر�
 ا�Kر�ن ، إ�� �7#ل !دد �+�? �ن ا'	د��ء، (���� ��ون ���ل 

  )304 ���2002ود طواب  (.ا�<&م

�ن �	��ف ا���	� �ن ��ث ��!+���� إ�* ��ط�ن      �� ���:  

-  :ا���	� (�ر ا�7/��

و ����ز ا���وذج (�ر �/�ل �ن ا���	� ��<�و! �ن " غ "�ر�ز ��� ����رف و         

 ، ا��	�5ص ا��" �ؤ�ر &+�� !+* ��!+� �دا�?��� �" ���+ف ا��<�1ت ا1<���!� و ا�����

�ل أھ��� �" ا����&ل و ا�
�ول ����را��ت، و !دم ا��رام ا�و�ت ،و ا!���د أ&+وب ا�و1ء ���

 "� 
 ����7س و ا!���ر :ا�/�ل ��� �ؤدي إ�* ا�ط@��ن و روح ا�1��ل �طر�
 �+�ر���و !دم ا�

  .ا1����ء ا�
�+" أھم &�ل ا��<�ح، و !دم ا��رام ا���7ءات و1 ا���		�ت 

-  :ا���	� ا�7/��  

و ھ" ����ز ��<�و! �ن ا��	�5ص ا��" �ؤ�ر إ�<��� !+* &+و���ت " ف"و �ر�ز ��� ����رف          

�	ر���� و ����ل �" ا1<���د و ا��7��ر ا���ط
" و ا��رام ا�و�ت �" إط�ر <و �&وده !?��ت  ا�7رد و

 !+* ا�
وا��ن ا�ر&�� ، ا��ر�� �" ا�/�ل ���< ا���7ءة ، ��ث ����ز ا'�راد �روح ا����درة ، و ����


 ����7س ، و ا!���د ا���7ءة ، أھم �/��ر ا��<�ح أ&+وب ا�د��
راط� �" ا���/��?ت و ا��رام ا���7ءات 

. ) 30 �2006و�+�< (��ث ( و ا���		�ت   

5-    :�	�5ص ا���	�

  : ا�����ل و ا���ظ�م -5-1

      
وة ا���	�� ���! ا���	� �ــ�&ت �<رد �<�و! �ن ا�	�7ت ا��" ��و��� و إ��� و�دة ���<


�س ��
دار �� ��ون ��ن ��و����� �ن ���&ك و ا�&<�م و ����ل� .  



 ا���	� ��&ت �<�و! �ن ا�	�7ت أو �<�و! �ن ا�<وا�ب ا��" ��و��� و إ��� �	�+ و�دة ���<

 ا������� �دى ا'�راد �" �+
����� و ��طوي !+* در< �ن ا���ظ�م و �ذ�ك �ظ�ر ��ظ�م ا��ظ�ھر ا�/

  .	ورة ا����ء و &��ق ا���	�

 5 -2 - ��ا��" ���ون ���م  وھ* ا�<وا�ب  ا'ر�/�/�" ا���7!ل ا��ر�" ��ن <��= !��	رھ�  :ا�د�����

  ، ا�<&�� و ا1<���!��+
  .ا��7&�،ا�/

و���ر إ�* أھ�� ا���7!ل ا��&��ر ��ن !��	ر ا���	� ا����+7 وھ" ا��وا�" ا����+7  وھ" ا��و�" 

 و ا��/ر��، وا��وا�" ا�+
&��ر ���ل ا��د (1�7/���  وا��وا�" ا����5 ا�<&�� أو ا��وا�" ا�/

  )10ص2003

  )ا����ز(:ا��7رد5-2

ا�ط��= ا����ز ��ل �رد وھو ا�ذي �</ل �رد ���+�7 !ن (�ره وھذا ا����ز ا�ذي ھو ا'&�س  أي      

�ل �رد ��	��� �ر�دة و���زة  و ���+ف ط��/ ا���	� �ن �رد � ا�ذي �
وم !+�� �/�* ا���	�

��ر �ن ا��وا�"�  .) 31 2002!��د !�د ا�ر��م ا�ز(ول ( إ�" أ�ر ���ر(م �ن ����� ا'�راد �" ا�

   :ا�/وا�ل ا��ؤ�رة ا���	�

  :و �و<د !دة !وا�ل �ؤ�رة �" ا���	� و ھ"      

1-   :ا�/وا�ل ا���و���

  :و��
&م �دورھ� إ�* �&��ن

��ر �ن :  ا��ؤ#رات ا�ورا#�"_أ��ل ���ر !+* ا��?ف  ا&�<�� ا.�&�ن ��� "��ؤ�ر ا1&�/داد ا�ورا
 �ل ا��واد ا�����و� و ا�/
���ر و ا�/وا�ل ا����5�  ��!+* ا����ل إ	�� ا�7رد �,�د ا'�راض ا�ورا

 ...�رض ا�&�ري و ا�ر�و و #@ط ا�دم 

 

إن ا���و�ن ا�<&���" �ن ا�/وا�ل ا���� ا��" �ؤ�ر �" ��	� ا�7رد و �+/ب : ا�/وا�ل ا���و�و<� _ب
�ر �" !?��ت دورا ���را �" ����+�� ��ث ���&ب أ<زاء ا�<&م �ن ا�/�ھ�ت و ا���وھ�ت  ا��" �د �ؤ

ا�7رد ���Kر�ن �" إ�راز ا�@دد �ؤدي إ�* </ل ا�7رد &+�م و &+و�� ���&ب، و أي �+ل !+* �&�وى 
 )175،ص 2006!�د ا����د ر�وان (ا�<��ز ا�/	�" �ؤ�ر �" �درات ا�7رد !+* ا��/+م 

 

2-  �رى أر�&ون �,��� ��#= ,و �طور ا���	�  !+* ��ط  �ؤ�ر !وا�ل ا1<���!�: ا�/وا�ل ا����5
 ا���و�  �ن �ر�#�ن ���د ( و ��و���� ا�ط��/� ا���ص  ا&�/داد������ل ��,��ر ا�/وا�ل ا����ر

 ). 41 1997أ�
ذا�"  



3-  ���
� �ؤ�ر �" ��و�ن ��	�: ا�/وا�ل ا���
�ا�7رد !ن طر�ق ��7!ل ا'�راد دا�ل  �? �ك أن ا�
���
�، و��� �1ك ��� أن ا��@�ر ا�&ر�= ا��و<ودة �" ا��<��= ا��و<ودة �" �<��/�� ا��ؤ&&�ت ا�

 ا��<��= �ؤدي إ�* إ#طر��ت ا���	�  ���د �وزي <�ل ��
� "�2000, 371(  

:�ظر� ا��
+��ت ا��7&� '��ر  

(LA Théorie DE RENVARSMENT LES STYES MOTIVATIONNELS) 

              ا�دا�/��� ا�دا�/�(�/د �ظر� ا1�
?��ت ا��7&� ا�د أھم ا����ذج ا��" ���م �د������و )�ر

�7 إدرا��� �+�@�رات ا�و&ط ا�ذي �/�ش �����.�@�ر آ��� �ن ��ل إ�* ��ل أ�ر و ذ�ك �ن �?ل   

�/د ���وي و وا�/": وھذا ا���وذج ذو �/د�ن   

�%د ���وي :� و ��@�رة �	7 �ر�� ،����&+&ل �= ا�ز�ن'��� د�����.  

�%د ا�وا&%�:  ا�1<�ھ�ت، ('��� �ر�ز !+* ا���رات و�<�رب ا�7رد ا�&��
 ��/�* ا���� ا��7&�

.)ا1�1�/7ت  

 :ا��+�7 ا���ر��� ا��ظر�  

+م ا��7س �دأت ا'���ر ا'&�&� �ن طرف ا�د��ور ا�ط��ب ا��7&��" ��ن &��ث و���ص �" !          

 �ن طرف ��&�!دة +��� �ل أ��ر �" ا�&�/����ت ا�
رن ا���#" ��ر�ط���� و �طور ��	�J �ظر����

.ز�?ءه ا��ن اھ��وا ��ذه ا��ظر� ��ث ا���روھ� و طور �ط��
���� ا��&��دة ����   

:ا����1رات ا��ظر�  

ا����1رات ا��<ر��� ، ا�
��س : �ن ��ن ا����1رات ا��" ��ت !+* أ&&�� ھذه ا��ظر�  �<د         

�ر �ن��" وھذه ا�د51ل ھ" �	�+ ا���ث ا�ذي ا��د '��+�  25ا��7&"،!+م ا��7س ا���و�و<" و ا1�&

.�ن طرف ا������ن �ن ���+ف أ���ء ا�/��م  

: ا'���ر ا�ر�5&� �+�ظر�  



����ور ا��ظر� �ول ��رة ��7دھ� أن ��رة و�<ر� ا�7رد ���ون �ن �<�و! �ن ا�/�دات و ا'&���ب 

 ���� �����،و ا��" �ن �?���   ا�����د�

��	رف ا�7رد �" ا����ط ا�ذي �/�ش ��ث ��� ��ث أن �ل 	ورة �ن ھذه ا�	ور �ؤ&& !+* دا�= 

 ( ا������# ذو ��� أ&�&�،�و<د أر�/ أزواج �ن ا'&���ب &�ا��" ��دد ھو���� ا���	� ) ا���/�


+�ون (وا'�راد ��,ر<�ون ,��(   .��ن ھذه ا'&���ب �?ل �����م ا��و�� و �" �وا�ف ���+7

  (�ر ا���د� ا��" �دور �ول :ا���� ا���د���� ��&������ط�ط ! ����ور �ول ا'�/�ل ا���د�

  .ا1&���ع اK�" و ا�7/ل ا�+�ظ" 

����ور �ول ا��1زا��ت و ا�����ظ !+* ا�
وا!د و ا�/�دات و ا�
وا��ن و ):ا��ط��ق(��� ا1�#��ط 

 �&�� ا.��رة و ا��
�و� و ا�/��د و ����ور �ول ا��ر� ا���	��/�.  

ا��/�طف ��ث ����ور �ول ,��� ا����م ����ور �ول ا�&+ط ا��را�� ا�&�طرة و �/�ر#�� ا��ودد 

  .ا��<��+ و ا1�<ذاب ��و ا�Kر�ن و ا1�&<�م ا�+ط�� و 

 �و<� ��و ا�ذات ���: و .�/��&�� ا���� ا��و<� ��و ا�Kر�ن ,و ����ور �ول ��<�ت ا�7رد ا�ذا��

  .����ور �ول ��<�ت ا�Kر�ن 

� ن �ل ھذه ا���1ت ���ظم و ��ر�ب ���� ����� �	ور ���+7 �" أو��ت ���+7 .!ط�ء ��?د ��<�و!

ا.�&�&�ت و ا1�1�/7ت و ا�&+و��ت ا.�&��� ا���	� #���� ھ" �و<ودة �" ھذا ا��ر��ب ا�ذي 

  .���ز ا'�راد !+* طول ا�و�ت 

   ):ا���ط (�ر ا���دف–ا���ط ا���دف (�	�5ص ا���	�

  �1996ول �ظر� ا��
+��ت ��ي "��ن ھ�&�ن "<دول 

  (�ر ا���دف  ا���دف   ا'�/�د

  ا'ھداف (�ر ��� _ .ا'ھداف ���  -  )أ(



  �/د ا�و&�5ل _

  ا'ھداف_

-   ا'ھداف ا��7رو#

-   ا'ھداف (�ر �<���

- "&�� ) رد ا�7/ل(ار�

 �و<� ��و ھدف -

 �و<� ��و ��روع  -

  ���و� إ���ء ا����ط -

_   ا'ھداف ا����ر�

_   أھداف �<���

  �و<� ��و ا�7/ل _

  �و<� ��و ا�<�د_

  ���و� ��د�د ا����ط_

  )ب(              

  �/د ا�ز�ن

  �و<� ��و ا��&�
�ل _

  ��و ا�/��م ا���ر<" _

  ا���ط�ط _

 _ ?�

�ق ا��دف �&��� "�   ا���/

_  �ر�7/���  

  �و<� ��و ا���#ر _

��7" �ذا�� _�  

_ �5�
+�)   )!7و�

_ ��Kس ا�&��'��   ا���/

_ #7���   ) ا�ز�ن(���

  )ج(                    

  ا�
وة \�/د ا��دة 

_   ا���7ض �" ا��دة ا��#7+

_ �+@��   ا�وا�/�

  )ا���ول(ا���7ض �" ا����ط _

_   ار��7ع �" ا��دة ا��#7+

  ا��ظ�ر ��@+ب _ 

(ار��7ع �" ا����ط _�  ) ا��ر

  

   :�	و	� ھذه ا��ظر�

  �" ا�و�ت ا�ذي ��ن !+��ء ا��7س ���+ون ,وا&/ ,إ��� �ظر� (�ر !�د�+���ا�* ا��7ض �" �<�ل و


د أ!طت ���ءا <د�دا ��7م ا'���ط ا'&�&� �" !+م ا��7س .رؤ���م �+ظواھر و ا���	ص �" أ!����م �

  .ا��ر#" ��	

 ��ذا ا�&+وك ) ا�ذا��(ا���	� )ا��/�* (�
رر ھذه ا��ظر� أ��� 1 �&�ط�= ��م ا�&+وك ���م ��7م ا�د�1

ا��ظر� ��ط+ق �ن ا����ة ا��7&� و �/�ل ���ل �ر�ز ��و ا�&+و��ت وھذا �/�" ان ,ا�ذي �
وم �� ا�7رد 

  .و ا1�<�زات ا�����&� و ا�/?��ت 



���	ورة ا��" ��ون !+��� ��ن ا'�راد ���+�7ن ,�+ط��/ ا.�&��� )ا���و1ت (��� �ؤ�د !+* ا��@�رات 

,   .أو �ن و�ت '�ر,و �" أو��ت ���+7

 و �ن ��ظور ھذه ا��ظر� ا'����� �ل �" ����ض ذا�" �= �رور ا�و�ت ��م ,راد ��&وا !+* 	7

   .&+وك ���+ف �" أو��ت ���+7 و ��* �" �وا�ف ������

��7ت ا��
�ب !ن �ظ�ھر ا�ط��/ ا.�&��� �" ��ن ان ا��/ض (ض ا��	ر !���  �ل ا����� ,ا��ظر��

 ا��ز�,ا��#�� �ن ا<ل ا�ذات ,ا���رد,)ا�7��ھ,ا����1ج (�, ا��/�رك ا��ر�� ,ا�ر��# ,ا�7ن ,ا�د!��

  .ا�ط
وس ا�د��� ,ا�/�ب ا�
��ر ,

  .و ���ن ا!���ر ھذه ا��ظر� �ظر� �+���ة ا��و�� ���و�/�� و �/
دھ� و ����#���� 

ا1�<�زات ا�ر��#� و ,!+م ا��7س و ا�	� ,ا��ظر� �وا<دت �" ���+ف ا����د�ن ��ر�� ا'ط�7ل 

  ).!+م ا��7س ا�/�ل (�" أ!��ل ا.دارة  ا&�/�+ت ��	

ھ" �ظر� �" !+م ا��7س ���م ���دا�/� و���ن أن �/��ر ا��ر �ظر� �ن ) ا1�/��&�ت(�ظر� ا1�
?��ت 

 ��ذ ا�/
ود ���&?���س ھذا ,ھذا ا��وع �ن �ظر��ت ��&+و و ھز��رج و آ�ر�ن ا�ذ�ن ا����وا �ظر��ت 

��ر �ن ا�ظواھر ا��7&� ,ا�/دوان ,و ا'��&�س و ا���	� وا�
+ق �ل أ��� �ظر� �?�1�/7ت,�
ط �و

 �+&+وك و ا���رة �دى ا'�راد ,��! �+ت �ن �?ل ��+�ل �<ر� ا�دوا�= �دى ا'�راد,أي أ��� �ظر���.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

    ا��?	

 ا�	�7ت        ����ر ا���7ھ�م �" !+م ا��7س �/
دا ،  ��و ���ل ��/��ر ��7وم ا���	� �ن ��ن أ

 و ا�و<دا�� �" ��7!+�� و ����+�� �" ا�7رد ا�ذي ���7!ل �دوره �= ا�/��م ا����ط  �� ، �+
ا�<&�� و ا�/

، و �	�5	�� و ���ل و ��ذا �/ددت و �����ت اKراء ا��" �/��M �و#وع ا���	� و ط��/��� 

�	ط+J ا���	� �/�ن !دة ��و ��7وم �/
د ، ��@�ر و ��ذا ��و!ت و ا��+7ت و<��ت �ظر !+��ء 

 .ا��7س و �7&�را��م و طرق و أ&���ب درا&��م �+��	�

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



   

  ����د

�زا�د ا1ھ���م �درا& ا�دا�/� ��س 'ھ����� �
ط �" !+م ا��7س ، ��ن �/دد �<�1ت  و���د�ن             

����<�ل ا��1	�دي ا��<�ل ا.داري ذ�ك ا��<�ل ا'��د��"  �
درا&��� ���� ا����د�ن ا�/+�� وا��ط��

  �، �/د �و#وع ا�دا�/� أھم ��ث �/د ا�دا�= �?�<�ز !��? ���� �" �و<�� &+وك ا�7رد و ���ط�

�ن �ل ا����?ت �� ?�،"
�رھ� د�1 &واء !+" ا��&�وى ا��ظري أو ا��ط����وا#�= !+م ا��7س ، و أ

��� و���7،وھ"  ��ا�&��و�و<� دون ا1ھ���م �دوا�= ا���5ن ا��" ا��" �
وم �دور ا'&�&" �" ��د�د &+و

 �� ا��" �د�= ا�7رد و�و<� &+و���و ھدف �/�ن ��ث ���7وت ا'�راد �" �&�و��ت ا�دا�/� ا�
وة ا���ر

�د��م ،�/ود ھذا ا���7وت  إ�" !وا�ل !دة ���� �� �ر��ط ا�7روق ا�7رد� ��ن ا'�راد و���� �� �/ود إ�* 

  ا���5 ا��" �/ش ���

   �/ر�ف ا�دا�/�

 @� :  ا�دا�/��+�"MOTIVATION "  ا�?�����+�و ا��" �/�" �د�= أو  "MOVERE"��� <ذور �" ا�

�" !+م ا��7س ��ث ���ل درا& ا�دا�/� !+* ���و� ��د�د ا'&��ب أو ا�/وا�ل " TO MOVE"��رك 

  .ا���ددة �+7/ل أو ا�&+وك 

و �/رض ���� �+" �/ض ا��/ر��7ت ا��" �د��� ا�����ون ���7وم ا�دا�/� و ذ�ك !+* ا���و : ا	ط?�� 

  :ا����"

-  O�ر��� �و!YOUNG:  

 ا&���رة و �و�ر دا�+" ����ر ا�&+وك أو �د�/� إ�* ��
�ق ھدف �/�ن "�� !��رة !ن �,����"  

 و !�� ���رس " MASLOW!ر��� أ�راھ�م ��&+و  -�� و �&��رة و ��@�رة و �ر���� �	�� ���,�

  "ا��,��ر �" �ل ا'�وال ا���5ن ا��"

�,��� �/�" إ!�دة ا�����ل و �<د�د ا����ط ا����M !ن �@��ر �"  MECLELLANDو!ر��� ���+�?�د   -

 .ا��و�ف ا�و<دا�"

 <وا�ب ����ل �" أ�"  -�?� ���ل و �+�ن أن �+دا�/� J#و:  



  . ا���ل ���ل �+
�5" ��/ض ا'���ء دون ا��/ض ا'�ر-

 ������ز  و �دى �,��ره -	��   .إظ��ر ا���� ا1�7/���

  .�<�و! �ن ا'�/�ل ذات ھدف و (�� ا1�د��ع إ�*  -

�,�� �<�و! ا�ظروف ا�دا�+� و ا���ر<� ا��" :�/ر��� !�د ا�ر���ن !دس و ���7 �ط��"- •

��رك ا�7رد �ن أ<ل إ!�دة ا��وازن ا�ذي ا��ل ،���دا�= ��ذا ا���7وم ���ر إ�* �ز! �+و	ول 

 إ�* ھدف �/�ن ،�د ��ون إر#�ء ��<�ت دا�+� أو ر(��ت دا�+�. 

ا�دا�= �,�� ��� دا�+� أو ا&�/داد دا�+" �طري أو ���&ب : �/رف !�د ا�ر���ن !�&وي  •

�/وري أو 1 �/وري ،!#وي أو ا<���!" أو �7&" ���ر ا�&+وك ذھ��� ��ن أو �ر��� و 

   .�و	+� و �&�م �" �و<��� إ�* (�� �/ور� أو �1/ور�

  :�	�5ص ا�دا�/�

  :	�5ص �ن أ�رزھ� ��	ف !�+� ا�دا�/� �/دة �

 !+�� (�ر �/ر�� - أ �+
! �+�!.  

 ا��را#� و ��&ت �ر#� أو ������  -ب �+�!.  

  -ت �+�!
��س و ا��<ر�ب و �+�
��م و ا��
و�م �,&���ب و أدوات ���+7  إ<را�5+�   .أي أ��� ���+

(�طر� و ��/+� �/ور� و �1/ور� وا�دة �ن ��ث أ�وا!��   -ث���ا���ر و ����� ���+ف �ن  !�د 

  .��ص إ�* آ�ر �ن ��ث �د��� و در<���

�5 ا�/وا�ل أي ���< !ن ��7!ل ��ن ا�/وا�ل ا�دا�+� أو ا�ذا��   –ج ���)�ن ) ا��7ز�و�و<� و ا��7&�

  و !وا�ل ��ر<� أو �و#و!��>)�/� �ن <� أ�رى أي ا���7!ل ��ن ا��J���7 ) ��د� و ا<���!�

  .ا���ر<� ا�دا�+� و

�? &+وك ا�
�ل �د ��ون ا�دا�= ا�&+وك و و	��7  �7&�ر –خ �� �د �	در &+وك وا�د !ن دوا�= ���+7

  .إ��� ا�@#ب أو ا��وف أو ا��ذب أو ا�ط�= و �د ��ون ���< �/ور �7" ����
ص أو �دا�= ا1��
�م 

 و ��ن �و<د ����ل ����� !�+� –د +
 ا��/ر�� و (�ر �/ر�� و ��1ت و  �&��+
و ���" ا�/�+��ت ا�/

  .&��ت ا���	� ا'�رى

�و<د !?� ذات �,��ر ����دل ��ن ا�دا�/� �ن <� و ا��#M ا��7ز�و�و<"  و ا��7&" و ا��در�ب و   –ذ 

  .ا��/+م �ن <� أ�رى 



�و��ت ا�دا�/��  

 �ظ�م ��7وح ��,      �����  �/د !�+� ا�دا�/��+����ف �ن  ��7!ل �+�ط �ن ا���و��ت  ا�����ز� و ا��

7 �" ا�در< و ا��دة و ���ون ��� �+" +��� ���� أ���ء ا���ر و ����  :�" أن وا�د و ھ" وا�دة !�د 

- - �/� �ون ذا�" أو دا�+" و ���ل !+* ا���و��ت ا��/ر�� و ا1�7/��� و ا�7ز�و�و<��. 

�ون �و#و!" أو ��ر<" و  - -� �5 و ا���و�و<� (��#�ن ا���و��ت ا���د�����) ا�7ز���5  و ا�
 .و ��ون ا<���!" 

 

 

  وظ�5ف ا�دا�/�


وم ا�دا�/� �/د�د �ن ا�وظ�5ف �ن �����       �:  

و  ھ" وظ�7 أ&�&� �+دا�/� �ن �?��� ��م �7&�ر ا�&+و��ت ����+ف أ�وا!�� : وظ�7 �7&�ر�   - أ
 .و�ط+ق !+* ھذه ا�وظ�7 وظ�7 ا�/زو ) إ�&�ن أو ا���وان  (ا�	�درة !ن ا���5ن ا��" 

 : وظ�7 ����ص و !?ج    - ب���&��دم �" ����ص و !?ج �" ا�/د�د �ن ا1#طرا��ت ا�&+و
 �ن أن �&�!د ا�
���5ن !+* ا��ر�� �" �7&�ر &+و��ت  و ا��7&��� أن �/ر� ا�دوا�= ا'و��

� �&�!د �" �/د�ل &+و��ت ا'�راد �ن �?ل ا����م �" ا���/+��ن و ز��دة ����� ��م ��� أ��
  دوا�/�م �+و	ول إ�* ا�&+وك ا��ط+وب

 :وظ�7 ا�ط�� و ا����ط    - ت

ا��وا�ز، ��د�د، (��ث �
وم إط?ق ا�ط�� و ا&���رة ا����ط �ن �?ل �/�ون ا��J���7 ا���ر<�     - ث
�" ��ر�ك ا�&+وك  و ) ��'ھداف ،ا�ر(��ت ، ا1ھ�����ت(ح ا�دا�+� و وا����7") ا�+وم ، ا����ء

 أو ) ا�7&�و�و<�(�د�/� إ�* ��
�ق ھدف �/�ن أي أن ا�دوا�= �
وم �����ط ا�&+و���ت ا�<ز�5
 �+� أو ا��� )ا�&��و�و<�(ا�&+و��ت ا��ر

      : وظ�5ف ا�دا�/� ا��ر��ط ����/+م

  :ا�وظ�7 ا�����ط�

 &+وك ا1&���رة،و ��� ��ر�� �7#ل �/ر�ف        �+��
ا�����ط ھو !��رة !ن ا��&�وى ا�/�م �

  .ا�����ط !+* ا�� ا��&�وى ا1����ه ا�/�م !�د ا���/+م

  :ا�وظ�7 ا��و�/�


وم ا��/+م �و	ف �� �&�ط�= ا�
��م ا���/+م ا�
��م �� !�د ا1����ء �ن ��
�ق ھدف         � ?��

+ك ا�وظ�7، ����درس �
وم ��/د�ل او �ذف �+ك ا��و�/�ت ا��" �ودي إ�* إ!�� �� و�" أداء  �

  .ا'ھداف ا��ر<وة

  :ا�وظ�7 ا����ز�


وم ا��/+م �
د�م ����,ة ا���	�ل �طر�
 �/�ل !+* ��<�= ا�ط+� ��ذل ا��ر <�د ���ن        �

  .�+و	ول إ�* أ!+* ا�در<�ت



  :ا�وظ�7 ا��,د���

ط ا��/+م �&+وك ا���/+م ا�ذي ���ل ا�* �ن ا1��راف �?ل ا�واع ا��واب ����ل �#�        

  .وا�/
�ب ا����+7

  

  :�/ر�ف ا�دا�/� �?�<�ز

�ر<= ا&��دام �	ط+J ا�دا�/� �?�<�ز �" !+م ا��7س ،�ن ا����� ا���ر��� إ�*          

  .ا�ذي أ��ر إ�* أن ا���< �?�<�ز ھ" دا�= �/و�#" �&��د �ن ��رات ا�ط7و�  ADLERا�7رد

و �/ر��� �وري  ا���<  �E�<�ز �,��� ر(� ا�7رد و �++� ��و �ذ��ل ا�/
��ت 'داء �"ء         

  ��وا�ر ھذه ا���<��?
	/ب �,�ل �در �ن ا�و�ت �&��د�� �� �د�� �ن �وة و ����رة و ا&�

 �دى �ن �����ون ���و�وا �" ا��
د� و �ن  ��&�ون �درا ���را �ن ا���ل و �ن �در< �ر/7�


ون ا��&���ل و �+��&ون �/��ر �ر�7=  <دا 'دا�5م و أو51ك ا�ذ�ن �#/ون ا1�<�ز ھد�� 
��

��	�� ��م و ���, دا�= ا1�<�ز !ن ا���<�ت ��ل ا�&/" وراء ا��7وق و ��
�ق ا'ھداف 

  .�دا�= ��س #رور�� �در< وا#� �?&��رار �" ا����ةا�&��� و ھذا ا

و �
	د ���دا�/� �E�<�ز !+* �درة ا�7رد !+* ��
�ق �� ھو 	/ب ا�و	ول إ��� �"         

  و �&ن ��ظ�م و ا����م �" ا'���ر و ��@+ب !+* ا�/
��ت و ا��7وق !+* ا�ذات و �
ا���5 ا��7ز�

 ا�Kر�ن ��+وغ �/��ر ا��1&���� ��ز  و ا1!�زاز ���ذات و �
د�رھ� و و 	��7 ������ر&


درة أو ا1&�@?ل ا'��ل ��� +�   ا���<�

  : ا�/وا�ل ا��ؤ�رة

��دد ا�����ون �" !+م ا��7س ، أن ا�7رد ��ذ و1د�� �و�د �/دد �/�ن �ن ا1&�/دادات          

�� ������ط ا���ر<" ��،��دأ �" ) ���5 ا1<���!� ا(ا�ط��/� و ا�7طر�، و ��ن ���< ا��

إ��&�ب �<و! �ن ا�
�م و ا�ر(��ت و ��* ا�ط�و��ت و ��* ا�1<�ھ�ت و ا��" ��ون و�ق �� 

"ا��ز<ت ��  �= �� �ور�� و زود �� ���<� ���	� �	����� ���&�. "  

�ذ�ك �Iن �و#وع ا���<�ت و ا�ر(��ت ���+ف ��ن ��ص إ�*  آ�ر ��/� ��1?ف        

دون أن ��&* �وع )  و ا��?ف 	���7 و &���� و �ذا و ��را�� و �<�ر�� ا�&��ق ا���ص ،

  )38-37،ص2007	و�" ���ل ،.(ا��ر�� ا��" �+
�ھ� و�ر!رع ���� 

�&�ھم �"   أن ا�/وا�ل ا��" ���ن أن  " �ر�&���ن ��+ف"و �" ھذا ا�&��ق �رى ا����ث       

ص ��  ، و ��وزع ��ن !وا�ل ا�7رد� و ��و�ن دوا�= و ��<�ت �/�� دون أ�رى �دى ��

 �ن ذ�رھ� ���� �+". أ�رى ا<���!� و ا��	�د���:  

 : ا�/وا�ل ا�ذا��   - أ

و ��+�ص ھذه ا�/وا�ل ���� ���ظم ا���و�ن ا���	" �+7رد �ن ط�وح و ��و1ت و �وع  

�+
 ا.�<�ھ�ت ا��" ��&��� ��و ا��وا#�= ا��" ���ط �� ، و �� ��	ف �� �ن �درات !




��" و �دى ��ر�� �" ا����ة ����ذ��ء ، ا�7ط� و ا.����ه و �ذا ���� و �&�واه ا��/+��" و ا�

 . 

 :ا�/وا�ل ا.<���!�    - ب

�ر دا�/� ��� ھو &�5د �" ���ط� ا1<���!" ،و �دى �� �و�ره �� �ن ��<�ت ���/�� ,��


���ت و �,ھداف ا�7رد ���دد !+* أ&�س�ا�
�م ا��" ��<=  �� �&ود ا��<��= �ن ��وع �+

  . ا.����ر و ا�/�ل و ��ث !+* ا��وا	ل و �ر� ا�داء ا�رأي

 :ا�/وا�ل ا��1	�د�    - ت

�+/ب ھذه ا�/وا�ل دورا ھ��� �" ���7ز ا�7رد ��+وغ أھدا�� و إ���ع ��<��� ، ����<��/�ت 

<� ا���
د� �#�ن '�رادھ� ا���ع ��<���� �ن ا��&�و��ت ا'د�� ���ط+��ت ا��
�ء ، ���

 �?�<�ز و �
د�ر ا�ذات و ا��را��� >��+�. دوا�/�م ��و ا���ع ��<�ت �ن �&�وى أ!+* 

  )38-37،ص2007	و�" ���ل ،(

  

�و��ت ا�دا�/� �L�<�ز �:  

 �/ط��ت ھ" ��OZILد أوز�ل         �?��وا�ت ا�دا�/� �L�<�ز �:  

  : ا����ز ا��/ر�"

         �/�* أن ا�رد أو ا����ث ���ول أن ���ت " ���/�ل ا'��@�ل"ا�ذي �/�ر !ن ���

�ر�� ���ت ال 'ن �/رف و ��7م ، و ���ن ����,ة ا����ف �/ر� <د�دة  ���<�ت ��� ا

�و��� �&�!ده �" أداء �� ���ض �� �ن ��7ءة أ!+* .  

�ر�س ا�ذات -ب�:  

�ن ا�&�/ أو  ��/�* أ�ر �و<� ا��/�* أو ا�ذات و ���+� ر(� ا�7رد �" �ز�د           

 ا��" ��رزھ� !ن طر�ق آراءه ا����زة ، ا��+�زم �" �7س ا�و�ت ����
���د ���ا�	�ت أو ا��

ا���U ���د . (ا'��د��� ا��/�رف ��� ��� �ؤدي إ�* �/وره ����5�7 و ا��را�� �ذا��

،   )94،ص1996!و�#

  : ا�/وا�ل ا��&�� �+دا�/� �?�<�ز !�د أ���&ون

أن ا��ز! أو ا���ل �?�<�ز ا��<�ح ا&�/داد دا�/"    AtkinsoNأ���&ون  �	رح           

��&ب  و ھو ���+ف ��ن ا'�راد!�د ا�7رد ا�وا�د �" �وا�ف ���+7 و ھذا ا�دا�= ��,�ر �

  :�/وا�ل ر�5&� !�د ���م ا�7رد ���� �� و ھذه ا�/وا�ل ھ" 

 :ا�دا�= .�<�ز ا��<�ح  - أ


د�ون !+* أداء ا����م ����ط و ���س ���ر�ن ر(� ���م �"  إن ا�1راد       �

ا��&�ب ��رة ا��<�ح ، و ��ذا ا�دا�= ���< ط��/� و ھ" دا�= �<�ب ا��7ل ، و 

���+ف ا'�راد �" در< دا�/�م ��<�ب ا��7ل ، ��ن ا����ن أن �وا<� �رد�ن �7س 

���" �طر�
 ���ول �ن ا���� !+* أدا��5 ����س ����دا �+�<�ح ���� و �
�ل ا�



إن ا��ز! ��<�ب ا��7ل !�د ا�7رد ا����" أ�وى �ن . �?��� �<�ب ا��7ل ا���و�= 

 >��� ا��ز! ���	�ل ا��<�ح ، و ھذه ا��ز! ا�
و� ��<�ب ا��7ل ��دو ��/+�

��

أ�� . �رور ا�7رد ���رات ��ل ���ررة ، و ��د�ده  'ھد�ف 1 ���ن أن ��

 �Iن ا�دا�= �+
��م ��ذا ا��وع �ن !�د�� ��ون ا����1��ت ا��<�ح أو ا��7ل ��

ا�����ت �/��د !+* ا���رات ا�&��
 !�د ا�7رد ، و 1 �ر��ط ��روط ا��<�ح 

    ا�	/� ا��ر��ط ��+ك ا����

 :ا������  ا��<�ح    - ب

'ن ا����ل ا��<�ح �" أي ��� ��و�ف !+* !�+� ا��
و�م ا�ذا�" ا��" �
وم          

�� ا�7رد �+/�ل ا�ذي �ر�د أن ��<زه �������ت ا�&�+ 1 �/ط" ا�7رد �ر	 �+�رور �

�" ��رة ا��<�ح ���� ���ت در< ا�دا�= ���	�ل ا��<�ح ا��و<ودة !�ده أ�� 

ا�����ت ا�	/� <دا �,ن ا'�راد 1 �رون أن !�دھم ا�
درة !+* أدا��5 ، أ�� �" 

  �" در< ا��<�ح �ؤ�ر �" أداء ��� ا�����ت ا���و&ط �,ن ا�7روق وا#�

�ل وا#J و ���7وت ���7وت ا�دا�= ��   .ا����

 ��!ث ا��<�ح –ت ���:  

���ت . ان ازد��د 	/و� ا���� ��ط+ب ازد��د ��� ��!ث ا��<�ح         ��+��

�ر 	/و� ، و �<ب ان ��ون ا���!ث ا��ر ��� �+��7ظ !+* ا��&�وى �ا���� أ

1 �&���ر ���س ا�دا�/" ا��ر�7= �، ��
�����م ا�	/� ا��ر��ط ��وا!ث �+�+ ا�

  ��وا�"،(ا�7رد

1996.(  

  :�	�5ص ا'�راد ذوي دا�/� �ر�7/ �E�<�ز 

�	�5ص ��	� ا'�راد ذوي دا�/� إ�<�ز  ���ر ا���وث و ا�درا&�ت ا��" ���ول ا	�����        

ا��ر�7/ �,��م ���+ون إ�* &+وك ا��	رف و ا�&+وك �طرق و أ&���ب �/�� ����زون ���� !ن (�رھم 

  :�ن ا'�راد و ھ" ����ل 

 .ا�&/" ��و ا.�
�ن و ا����ز  -

-   .ا�
درة !+* ���ل ا��&ؤو��

 .ا�
درة !+* ��د�د ا��دف  -

 ا�
درة !+* ا����ف ا���5 -. 

 . ا�
درة !+* ا���ط�ط ���
�ق ا��دف -

 .را�
درة !+* �/د�ل ا��&� -

 إ�* ��د�د أھم �	�5ص ذوي ا�<�ز  و�د �و	ل �/ض ا������ن:�	�5ص  ا���	� ا.�<�ز�
 "�'��  :!��" ا��" �&�/ر#� 

  ):1938(�	�5ص ا���	� !�د �وراي -1



�م �" ا'���ر  و �&ن ���و���  و ��ظ����-��.  
-  ��?
  .ا1&�
-  
�ق ا1�<�زات ا��" �راھ� ا�Kر�ن 	/���.  
 ا�Kر�ن !+��� و ��وق !+��م  -&����.  
  .ا1!�زاز ���ذات و �
د�رھ� إ�<���� -
  .ا��@+ب !+* ا�/
��ت و �+وغ �/���ر ا����1ز -
  .&ر! ا'داء -
-   و ا1<���!��
  .ا�&�طرة !+* ا���5 ا��7ز�
  ):1970(�	�5ص ا���	� !�د ھ�ر��ر -2
  .�&�وى ا�ط�وح ا�/��" -
  .&+وك �
ل ��� �@��رة -
 �+��رك  ���Lم  -�+���.  
  .ا�����رة-
  .ا�ر(� �" إ!�دة ا��7��ر �" ا�/
��ت -
-    .ا.دراك و ا��را��
  .ا���ط�ط �+�&�
�ل  -
  .ا���ث !ن ا��
د�ر  -
  .ا�ر(� �" ا'داء ا'�#ل  -
  .�وا�ف ا�����& و�<�ب �وا�ف ا��/�طف ا����ر  -
  ):1979(�	�5ص ا���	� �&ب ��
وش و ��	ور  -3
  .ا����ط و ا1&�
رار �" ا�/�ل -
  .ا�����س �= ا�ذات -
 ا�Kر�ن و ا��7وق !+��م  -&����.  
  .ا���7ظ ��&�و��ت !��� �ن ا�/�ل -
  .ا��@+ب !+* ا�	/و��ت و ا�/
��ت  -
4-   ):1983(ا1�<�ز� �&ب 	�7ء ا1&/ر �	�5ص ا���	�
  .ا�
درة !+* ا���ط�ط ��+وغ ا��دف -
  .ا�
درة !+* ا���د�د ا�	��J �+�دف-
  .ا�
درة !+* ا�����س �= ا�ذات-
  .ا�
درة !+* ا��/د�ل ا��&�ر �" ��� ا��ط,-
-   .ا�
درة !+* ���ل ا��&ؤو��
  ا�
درة !+* ا����ف ا���5 و ��د����� -

�ن ا�&/" ��و ا�1-.  
  ):1986(�	�5ص ا���	� ا1�<�ز� �&ب ��روق !�د ا���7ح �و&*  -5
  .�7	ل ا�/�ل ا�ذي �و�ر �رص ���رة �+�<�ح و ا�����,ة -
-   .ا�وا�/� ���� ��/+ق ���
درات ا�ذا��
  .�ذل �<�ودات �/��رة �" �ل ا1!��ل-
  .ا��ط�ط ��/ظم ا1!��ل 1دا��5 !+* ا�#ل و<� -

�����م ا�<�د�	�5ص ا��/+:  




ق ھذا ا��ط+ب       ��� "���ط+ب ا.دارة ا�	�7 ���ر& �/ض ا'دوار ا�
��د� �ن ��ل ا��/+م ، و �

:��7رض أن ��و�ر �دى ا��/+م  ا��	�5ص و ا�&��ت ا�����  

1-:ا��	�5ص ا��/ر��  

 ا��/+م !+* إ!داد ا�	ف و أ�داث !�+� ا��/+م ��و�ف !+* �و�ر !دد �ن ا�
درات  إن          ���/�

 و ا��/ر�� �دى ا��/+م ����ل ���� �+"�+
:ا�/  

  :ا.!داد ا'��د��" و ا����"  - أ

���@" !+* ا��/+م أن ��ون !+* �/ر� <�دة �" �<�ل ��		� و !+* اط?ع            

�طرأ �" ھذا ا��<�ل ، و �ن <� أ�رى �,ن ا.!داد ا����" و ����&�<دات ا�/+�� ا��" 

 ا��ر�وي �+�/+م 1 �
ل أھ�� !ن ا.!داد ا'��د��" ، ����/+م �" ��< إ�* ا���رة و ا�درا�

 ا�7�� و ا��ر�و� �ن ��ث ا��/ر� �,&���ب  و طرق ا��در�س و طرق ا����ر ا�و&�5ل ا��/+���

 �7 �وظ���7 ��.#����إ�* ا��/ر� ا�7�� �" ا��/رف !+* �	�5ص ا���/+��ن و دوا�/�م و و 

�7 ����	�� و ا��/��ل �/��، �#? !ن ا��/ر �,&���ب ا�
��س و ا��
��م و �و!� ا'دوات ��


��م أداء ا���/+��ن وا���م !+* �دى �/+��م ا'��د��"�� .ا����&�  

 ا.ط?ع   - ب/&:  

ارة ا��/+م !+* �دى إ�
��� �+��	ص �و#= ا1ھ���م ، إ��� 1 ��و�ف �<�ح ا��/+م �" إد      


���� �" �وا#�= أ�رى ذات !?� و(�ر ذات ��ذ�ك !+* �دى إط?!� ، و  ا�&�ع �/�ر�� و 

��را �� �طرح ا����در&ون � ، ����/+م �" �ظر ا���/+م �/د �	درا ھ��� �+�/+و��ت و �?!

ا���	ص،و ���� �� 1 �ر��ط �� ، و ھم ��و�/ون  ا�/د�د �ن ا'&5+ ���� �� �ر��ط ��و#وع

�و�و<� )2007(!��د !�د ا�ر��م ا�ز(+ول ، ���ر !
+� ا������د.(إ�<�د إ<���ت �دى ا��/+م�&،

)29ا��در�س ا�	7" ،دار ا���&رة،!��ن ا'ردن،ص  

 : ا��/ر� �����/+��ن   - ت

!+* !+م ��م ��	�5ص ا���/+��ن  �ن ا�&���ت ا��/ر�� ا���� �+�/+م ا���<J أ���ون       

��/ر� أ&��ءھم و �
ر &���ھم و ظرو��� إ�* �/ر� ��و��م  ،  و ا.�/��� و ا.<���!��+
ا�/

�+
  .و اھ�������م و �&�وى ��	�+�م و �درا��م ا�/

�?ت  - ث��+�   : ا�
درات ا1&�د��1 و ا��&�&�

�ل و ا��7&�ر و ا1&����ج و ا�ر�ط و ا����ؤ و ���@" أن ��و�ر �" ا��/+م ا�<�د �درات ا���+    

 ، و �ن <� أ�رى ��7رض �� ا&��/�ر ا����?ت �ن ��ل و�و!�� �+
(�رھ� �ن ا�
درات ا�/

  .و ا�
��م إ<راءات ����� �+و��� ���� ، و ��&&�� !�د �دو���  ا�/�ل .�<�د �ل ��� 



  : ا��رو� و ا1���7ح ا�7�ري  –ج 

��/+م ا�<�د أن 1 ��ون ���ددا و ��/	ب �" أرا�5 ، إذ ���@" !+�� ا1&���ع ��7رض �ن ا      

  .و ����� آراء و أ���ر ا���/+��ن �" <و ����ز ����
�ل و ا��&��J و ا��دوء 

 �وق ا���و&ط  -ح �+
 :�درة ا�/

��ن ا�ذ��ء ھو أ�د ا�&��ت ا'&�&� ا��" �<ب �و�رھ� �دى ا��/+م ا��وھوب ، و ا!��ر �/ض ا����
���د ���ود .(أن �&� ا�ذ��ء �وق ا���و&ط ھ" �رط #روري �ن �روط ا��<�ح �" ��� ا��/+م

، ، ا.��رات ا�/ر�� 2،طرا5ق ا��در�س و ا&�را��<����،دار ا����ب ا�<��/" ، ط2002ا���+

  ). 441ا����دة، ص

2  -    :�	�5ص ا���	�

 �ن ا�&��ت ا1<���!� و ا1�7/��� ا��" �</ل ��	� ا���/+م ��ز� و �ؤ�رة �"  ���ل       +�>
ا���/+��ن ���ث �+/ب دورا ��رزا �" إدارة <�ودھم و �و<���� ��و ��
�ق أھداف ا��/+م و �ن ھذه 

 : ا�&��ت �� �+"

��د ا�ذات  - أ,�: 

 ا'��ط ا��/+��� ��7رض أن �ؤ�د !+* #رورة ���7ذ ا'وا�ر و ا��/+و��ت و      /����
�ن  ��ل ا���/+��ن ��.#�� إ�* ا�د��ع !ن أراءه و أ���ره ا��" �/�
د أ�� !+* 	واب ، و 

  .ھذا ���ر إ�* ���رة ا.���ع و ا��,��ر دون ا.&��داد أو ا��&+ط 
  : إدارة ا��وار و ا��
�ش –ب 

��وار و ا��
�ش �ول ا��&�5ل ��ط+ب ا��و�ف ا��/+��" �" ا�/د�د �ن ا���1ت إ��رة ا      
  و ھ�� �
= !+* ا��/+م �&ؤو�� إدارة ا����ط و ��ظ��� و �و<��� . ا�/+�� ا��طرو�

  .ا�و<� ا�&+��
 .ا�1زان و ا�دفء ا�/�ط7" –ت 

  .ا�
درة !+* ا�����س �= ا�ذات

  :ظر��ت ا�دا�/� �?�<�ز� 

  :�ظر� �وراي

           �/��ر �ظر� �واري ا��واة ا'و�* ،����+ف ا��ظر��ت و ا����ذج و ا��	ورات �" ا�دا�/�

�����ت �ن ا�
رن ا���#" �ول ا�د�/� و أ�وا!�� و , �E�<�ز?���ث ���ت ا���وث ا��" ��م ��� �" ا�

 �ن ��ن طرق ���&�� و ا��" أ�رت !+* ���5<�� !+* إ�راره �و<ود ا���< إ�* ا.�<�ز ����! >���

 أ�رى����!  و!�ر�ن ��<�?�, �+��+ك( ا���< ل :" وھ" ) 2008(وذ�رھ� �و�	�رة ��	ور, 

��?
, ��ر�ر ا'�/�ل, ا�د��ع !ن ا��رف, ا.�داع ا��7رد, ط�! ا��ظ�م, �?����ء، �+/دوان، �?&�

, ا���ذ, ا�+/ب, ا���ظ�م, ا�����, �7ل��7دي ا�, ��7دي ا'�م, ا1&�/راض, ا�&�طرة, ا1�	��ع �+
��دة



��ط+
�ً �+درا&�ت ا�/د�دة �+/+��ء أ	��ب ا��ظر��ت ا��" &��طرق ) ا���7م, ا���ث !ن ا��ودة, ا�<�س

 ً�
  .إ���� �1

وھو �<�و! ا�
وى ا��" ��ذ��� ا�7رد �ن أ<ل " " �واري" وا���< �E�<�ز ��� �/ر���           

ا��@+ب !+* ا�/
��ت و إ�����   )217, 1998!�د ا��<�د ��وا�"." (<�ز ا����م ا�	/� �,�	* &ر!

��?�د��   :�ظر�

           "�ا�ذي �
وم �ظر��� " ����?�د " �
د ��ن ��واري و �ظر��� أ�ر ���ر !+* !��م ا��7س ا'�ر�

�<�ز ا��رض ��� أن و�د �دم �7&�را �+دا�/� �?, !+* أن ا���<�ت ھ" أ��ر �وى دا�/ �+&+وك ا.�&��"

��� �Iذا أدت �وا�ف ا.�<�ز ا�&��
 إ�* �,��ر , ا��وادث ا.�<��� ا�&��
 ���M !��� أ��ر ا�<���

و!+* ا�/�س إذا أدت �وا�ف ا.�<�ز ا�&��
 �&���ون , �و<ب �Iن ا�7رد &���ك �ن &+و�� أ.�<�زي

 J#د أو
���رة " ����?�د" ور أن �	) 1974" (�ور��ن"�د�� دا�= ��<�ب ا��7ل و� �E�<�ز �� أھ��

��':  

�دم �+���@+�ن �" ھذا ا��<�ل أ&�&� �ظر�� ���ن �ن �?�� ����� ��و ا�دا�/� �E�<�ز �دى   - أ
 .�Iذا ��ن !�5دا إ�<���� ار�7/ت ا�دا�/� وا�/�س 	��J, �/ض ا'�راد

��1	�دي �" !?���� ا&��دم �رو#� �<ر��� أ&�&� ��7م و�7&�ر ار��7ع وھ�وط ا���و ا   - ب
 إ�* ا.�<�ز �" �/ض ا��<��/�ت و���ر �ور��ن �,ن ا���طق ا'&�&" �+ف ھذا >�����

 :                                                         ا�<��ب ���ن ��د�ده ���� �+"

1-  
� ا�<�ز �ن ا���رات ا��ر#�
 .ھ��ك ا��?ف ��ن ا'�راد ���� ��


�ر� �,�راد ���ل ا'�را -2���� ���رة �" ا��وا�ف ا����� د ذوي ��< �ر�7/ إ�* ا�/�ل �در<
 :���7#�ن �" ھذه ا���<

�وا�ف ا����طرة ا���و&ط ��ث �
ل ���!ر ا.�<�ز �" ��1ت ا����طرة ا���دودة أو   - أ
��� ����ل أ1 ��دث ا.�<�ز �" ��1ت ا����طرة ا����رة, ا�#/�7. 

���� ا��/ر� ������M5 أو ا�/�5د �ن ا'داء ��ث أ�� �= ار��7ع ا�دا�= �E�<�ز  ا��وا�ف ا��" ��و�ر  - ب
أو ��� ( وذ�ك ��/ر��� ����M5 أ!����, �ر(ب ا�7رد �" �/ر� �درا�� وإ�������� !+* ا.�<�ز

 ).�&�* ����@ذ� ا�را</

(ب �" �,��د ا�7رد �و<� ��و ا.�<�ز �ر:ا��وا�ف ا��" ��ون ���� ا�7رد �&ؤو1 !ن أدا�5  - ت
 .�&ؤو����� !ن ا�/�ل  ا�ذي �
وم ��

  :�ظر� أ���&ون

ا�&�ت ھذه ا��ظر� ���/د�د �ن ا��?�J ا��" ��ز��� ����?�د و�ن أھم ھذه ا��?�J أن أ���&ون         

�رھ� �ر��زا !+* ا��/��< ا��<ر��� �+��@�رات ا��" ���+ف ��ر �و<�� ��و ا�درا&�ت ا����ر� و أ�أ

أ�� "ا����&ون "و�� �ّ�ز " ����?�د" ��@�رات ا1<���!� ا��" �وا�ب  �وا�ف ا����ة ا��" ���و��� !ن ا�

  .أ&س �ظر��� �" #وء �ل �ن �ظر��ت ا���	� و!+م ا��7س ا��<ر��" 




��م ���/�ل ا�<د�د" أ���&ون"و���ر         +� , أن ا�دا�/� �E�<�ز ��!���رھ� ��7و�� �/�ر !ن �وة ا�د�/

  �E�<�ز ���+ون إ�* ا&�<�����! و��.��رة إ�* �/��ر ��دد �+<ودة وا.�
�ن ��'�راد ا�ذ�ن �د��م دا�/�

�ر �ن (�رھم �" ا����م ا��" ��ط+ب ا���دي�أ�� ا�ذ�ن , و�" �ل ا����?ت ا�<د�دة و ا�@�ر ا�/�د�, أ

�ر �ن (�رھم ���+ون إ�* ا&�<�� �+����ت أ��ل 	/و� وا��" ��د �ن ا��/ز�ز �/���م �<�ب ا��7ل أ

إ�* ا��7ص ا��<ر��" �+/د�د �ن ا������ن و�د "����?�د "و�
د �#/ت �ظر��� أ���&ون و.ا�دا5م �+�<�ح

 
 �� <�ء �� و�ن ��ن ا�درا&�ت ا��" �وا�
ت �/��� �<د درا&�
" ��ذر"أظ�رت �+ك ا�درا&�ت �

)1961(   ).1965"( �و��ون"و درا&

إ�* أن �ظر����� �م ��+و �ن " ����?�د" و " أ���&ون" م �ن ا�طرح ا�1<��" ��ل �ن���ر(          

  و ا��ر��ز !+* ا�/وا�ل ا�دا�+���
ا�/�وب و�ن ��ن ا1��
�دات ا��" و<�ت إ����� (�وض ��7وم ا�

* ا��<�ح و �+دا�/� و إھ������ �+/وا�ل ا���ر<� و�" ھذا ا�&��ق �دى ا��رأة وأو#�ت �? �ن ا�دا�= إ�

  .(�ر �����ن ��رح ا�&+وك ا��ر��ط ��.�<�ز ����&� �+�رأة"أ���&ون"ا�دا�= ��<�ب  ا��7ل ا�ذ�ن �د���� 

  :�ظر� را��ور و رو��ن

         J#ل، و �د أو�
 <د�دة ��ظر� أ���&ون ���� �ؤ�دان !+* ��7وم ا��و<� إ�* ا��&���#I� د��
�

�&+&ل ا��طوات �" ا�/�ل  وا������ ا.دراك ا�7رد .������� و<ود أن ھذا ا���7وم �/��د !+* أ&�س 

�س ��< دا�+� �ؤ�ر /�� ا�	+ ��ن أداءه ���� �� �" ا���#ر آو ا��&�
�ل ��'داء !+* ا����م ا�����

  . !+* ا����م ا'�رى ا������� �" ا��&�
�ل

 �?�<�ز �ن ا��و<� ��و ا��&�
�ل و و��رز ھذه ا��ظر� �� ����ز �� ا'���ص ذوي ا�دا        �/�

  .��	7ون �	�7ت ��ل ا�ط�وح و ا�����رة و ���ل ا��&ؤو�� و �
د�ر ا�ذات

�س �� �و	ل إ��� أ���&ون �ن �?ل �	وره �+/?� ��ن أداء ا����  و�د أو#J را��ور         !

 ،  ،��ث ���ن أن ا��ر�7/�ن �" ا���� �?�<�ز &وف �7#+ون ا����م ا�&�+�+�
ا�����  وا����M5 ا��&�

����� �7#ل ا���7#ون �" ا�<�ز ا����م ا�	/� ،��ن �?ل ا����ر ا����م ا�&�+ �زداد �و<� ا�7رد ��و 

"+�
  .ا.�<�ز �در�<�� و ا��وا	+ �" #وء ا��و<� ��و ا��دف ا��&�

  "�ر��ز ھ��در:"�ظر� ����* ا�/زو ل

�,ن ا'�راد �7&رون ا��<�ح ا��7ل �ن �?ل )2005(��7د ھذه ا��ظر� �&ب !�د ا�ر���ن !دس         

 أ�/�د وھ"�?�:  

 ��م؟-�&����   .ھل ھذه ا'&��ب دا�+� آو ��ر<�

  .ھل ھ" دا�5 آو �ؤ��؟-



  .ھل ھ" وا�/� ��ت &�طر��م أو (�ر وا�/�؟-

  "��ون �&��<ر:"�ظر� ����* ا�����ر ا��/ر�" ل

 ، و���ر ھذه ا��ظر� إ�" أن       ��

دم ھذه ا��ظر� ا��" �د��� ��ون �&��<ر ا��داد �����* �و�= ا��

�ل ��� ������ و(�ل ��� !��	ر �/ر�� ��#�ن �/ر� �ذا�� � ��� ،����رھ�، أھدا��� ،#روب &+و� ��

  .�/ر� ���طر�
 ا��" �&ر ��� ا�/��م �ن �و��� 

�Iذا �� �وا�ر !�	ر �ن ھذه ا�/��	ر �= !�	ر أ�ر ���ث �
#" �و<ود أ�دھ�� ��ط
�� �@��ب       

  ).2000،146!�د ا�+ط�ف �+�7 .(ا'�ر؟، �دث ا��و�ر ا�ذي ��ل !+��� ا���+ص ���

  : �ب ���س دا�/� �?�<�زأ&��

"������  :���ن أن ا��
���س ا��" ا&��د�ت �" ���س ا�دا�/� �?�<�ز ��
&م إ�* �&��ن و ھ�� 

   :ا��
���س ا1&
�ط�

أ&���ب ا1&
�ط� ھ" �<�و! �ن أ&���ب ا��" �/��د !+* إ&
�ط �و	�7 ��7و�� د������� أو            

�ن طرف ا�&��و�و<��ن �+�� �/ذر ا&��دام ا����1رات أو ا��
���س  ��+ د��!� �1/ور� ،و �&�/�ل

  أو ا��?�ظ �" ا��	ول !+* ا��/+و��ت  �ر�دھ� ا����ص،و �د و#/ت �ذوره �ظر�+��
أو ا��

 ا�<�ل، +��ا���+�ل ا��7&" ، و�ن ��ن  ا�طرق ا1&
�ط� ا����ورة ا����ر رو��خ ،�دا!" ا��+��ت ، �

 ا�	ور و ا+��  ).1996،337ر&�ج !�د ا�/ز�ز .(����ر ��7م ا��و#وع�

         
د ��ن ���+�?�د ا�&��ق إ�* ���س ا�دا�/� �?�<�ز  و��ن �� �#ل ا������ و ا1����ه إ�* أھ���

، وا&�ط�ع ) 4(و���ون �ن �<�و! �ن ا�	ور "ا����ر �
��س ا�دا�/� �?�<�ز "���&��،��ث و#= 

أ�� �/#�� ا�Kر �
د ��م ) 1937(ا����ر ��7م ا��و#وع ، ا�ذي أ!ده �وارى  ا��
�ق �/#�� ا'�ر �ن


��س ا�دا�/� �?�<�ز  و �/د أن �/ر#ت إ�* ا1��
�دات  ��ول �/ض ا������ن � �	�	� �����	��

�و#= �
��س ا1&��	�ر �" #وء �	ور ���+�?�د ،��ث " �ر�ش"إد��ل !+��� �/د�?ت ، ��ث ��م 

  .ة �	ف أ���ط ��/ددة �ن ا�&+وكو#= <�? ��7د

��� ��م  �و#= ا����ر ا��/��ر !ن طر�ق ا�ر&م  و ذ�ك �
��س ا�دا�/� �?�<�ز !�د ا'ط�7ل ،         

  ،2000!�د ا�+ط�ف �+�7، .(و�/ر#ت ھ" ا'�رى �+/د�د �ن ا1��
�دات ا��د�دة

99.(    

   :ا��
���س ا��و#و!�



         �و!� �" ���س ا�دا�/� �?�<�ز،���ت  �ن ا�طرق ا1&
�ط�+
� إ�* ا����1رات ا��و#و!�

 ا��
د ا�/+�" ا����ء ا�ذي و<� إ�* ا�طرق ا������7 �" ���س ا�دا�/� �?�<�ز �ن طرف �ل �ن >���

!�د ا����ر " ��ر���ن"،و)1970(و��رر �
��س ا�دا�/� !�د ا'ط�7ل "���+�?�د و أ���&ون  ��ث ا!د 

"�
،و �د ا&��د�ت ھذه 1970"�
��س ھو���ز"و   1969"�
��س &�ن "و  1968"�س ا���ل �?�<�ز �

  .ا��
���س �" ا�/د�د �ن ا�درا&�ت ا'<��� و ا�/ر��

 )%ر�ف ا(
)�ذ

         �ون ا'&��ذ �&� �/��رة �ن ا���5 أو ا����ط ا��در&" أ1 و أ�� ر(م 	@ر ا��&��
  . ك ا��?��ذ ا1<���!"��'&��ذ أ�ر ���ر �" &+و


ون )%ر�ف ا�د�)ور ,���ب –أ  ���Philip jack son :   

  .إ�� 	��= ا��/�رف ���ل �&�ل !+* ا�ط+� ا&�/����، و �/رف ��ذا و ��* �/�ل        

 : )%ر�ف ا�د�)ور إ
��ق ���د –ب 

�/رف ا'&��ذ �,�� أھم �	در �/ر�" �" �و��ق ا�/?� ا���7!+� ���� و ��ن         
ا���/+��ن ، ��I&�&� ��م ��ري ���ة �ل ��ص ���م ، ��'&��ذ �د� �درة ���رة !+* 

ا����ف �
�ط ا�
وة و ا�#/ف ، !�د ا���/+��ن ��� �&�!د !+* ا��/��ل �/� ���ل ���ز و 
+! �5�� ���ل ���د . (* ��م &+وك ا���/+��ن و ا�و�وف !+* أ&��ب �	ر�����رة ���5

،   )165، ص���1996د !و�#

  :)%ر�ف ا�د�)ور  )ر�� را�/  - ت  

�ل إ	?ح و ��و�ن           "� �L<��ل ا�	�!دة !+���، �/ر�� !+* أ�� �<ز ا�زاو�
ر&م ا��ر�ط �" �<�ل أ�?��� و د���� ��� �/ر�� أ�#� �,�� ا�ر<ل ا�/�م '�� �&�ط�= أن �

  .ا��ر�� و ا��/+�م

و ھو ا�ر<ل ا�/��م �ذ�ك '�� ��ب أن ��ون دا��5 !+* ا�	�ل ��	�در ا��/ر� و ��ل  -
<د�د �ظ�ر �" ��دان ا��ر�� و ا��/+�م ��* �&�ط�= أن ��ون �/+�� ��و�� و ����ن �ن 


�ق أھدا�� و ��+� ا�/�� ا��" ر&��� ��7&���.  

/� ���دة ��ر� ، ��و ���م !�+� و ����� و ��		� و ا�#���1 و !?���� إن ا��/+م �ط� -
��5د ���ط��/ أو �&�/د ���
��دة ا�ط��/� 'ن ر&���� 1 �
ف !�د �د ا�/+م و �/+��� و أ��� 

?�
��دة ����  )54، ص2012���ل !�د Y،.(��/داھ� إ�* (�رھ�� ، 

 �" ا�/�+� ا��/+��� ، ��و �/��ر !�	ر �/�ل و و !+�� �/��ر ا'&��ذ ا�+�� ا'        �&�&
أ&�&" �" �<�ح ا�/�+� ا��/+��� أو ��+�� �ن ��ث أھ�� ا�ر&�� ا�/+�� ا��
د& و 
ا��ر�و� ا��" ��
ل �L<��ل ، ���ث �+/ب دور ا��ر�" �" �و<�� &+و��ت و �	ر��ت 



5 ا�<و ا��7&" �د��م ��&ب ا��/ر� و ا��?��ذ ��و ا�/�ل و ا�
��م ��'��ط ا����+7  و ���
 ا�	دارة ��ن ������ل ا��/+و��ت ��� �/د �<ر ا'&�س �" ا�/�+� ا��/+��� و ���ل �

  .ا�/وا�ل ا��" ��و�ف !+���

  :ا�%وا�ل ا�وا�ب )و,رھ� ,� ا(
)�ذ


ن ا(
)�ذ –أ  :  

        
+"  و �/�" �ذ�ك ا�/�ر ا�ز��" ا#��! M#� ن� ����	و �� ��ر�ب !+�� إ�* �� �
�ن �وازن ا�7/��"  ، و ���&ك �" ��	��� و ا�<�ھ��� ��و ا��?��ذ ،و �+�� �و�رت ھذه 

	@ر ا�&ن �/��ر !��? �&�!دا . ا�	�7ت �" ا��درس ��ن !ط�ءه أ��ر �" ��دان ا��/+�م 
�ر !��? �&�!دا !+* ��م !+* &ر! ا1&�<�� ���� و ��ن ا��?��ذ، و 	@ر ا�&ن �/�

ا��?��ذ �����+�م و �د �	�J ��* 	د�
� ��م و ������" �
ل ا�7<وة ��ن ا�طر��ن ، إ1 أن 
ا����دي �" ا�/?� �ؤدي إ�* �
دان ا'&��ذ �	7 ا��درس ،و ��ذه ا'&��ب �<ب أن 

 �" ا'&��ذ �و#= اھ���م و �
د�ر أ�� !�د�� ��ون ا'&��ذ ��
د�� �" ا�&ن ��<د +���
ا��ر��ز و ����/ ا��?��ذ و �+ ا����ل ا�#@ط ��.#�� إ�* ا'�راض ا��" �	�ب ���ر 

 و ا����ط ، ��و ��ل �+�/��" !+* ا'ط�7ل ، و �/د !ن �ط����م و �ا�&ن و �+ ا��ر
  .��و��م أ�� !ن ا��?��ذ ��/��رون ا���
دم �" ا�&ن �د�? �5��Kم

  

�2" �1
)�ذا����" ا�0)�  -ب       �:  

�ؤ�ر ا���� ا1<���!� !+* �و<�� ا'&��ذ �&+وك ا��?��ذ و ��و�ن ��	���م و            
ا��/��ل �/�م ، و �/�
د ا��/ض �ن ا������ن أن ا'&��ذ ا'!زب ���ول إ!?ء دوا�/� !ن 
طر�ق �و<�� ا�ط�� ا����و� ��و ا�/��� و ا��رص !+* �/+���م و ذ�ك ��ذل �ل ا�<�ود 


��" و  �" &��ل �
دم ا��?��ذ�!ن طر�ق ا��<د�د �" و&�5ل ا���وض و د�= �&�واھم ا�
أ�� �" �+ ا'&��ذ ا���زوج و . ا1<���!" و ا��7&" و ���5 ا�<و ا����&ب ��/+�م ا�<�د 

 �" ا��و��ق ��ن �و��� ر�  ��زل أي 	��  ا'&��ذات ���, 	/و���� "� 	��
/و� �" ��#�ر ا�دروس و �ل ����ل أ�@����  ا���ز�� و وظ����7 �,&��ذة ��<د 	

ا��?��ذ إن و<دت و ���/�م و ا�	�ل �= أو����5م و أ����� ��ون أ���ء ا�درس ��@و� ا���ل 
!+* أو1دھ� �" ا���زل أو !�د ا��ر�� ، و �" ��� و<ود ا��زا!�ت ا�زو<� �<د 

�ل �&�ب ا'&��ذات 	/و� �" �	ل ��ن ����+�م و !�+�م �,&��ذة و��� أن ھذه ا����
�L&��ذة  ��� ھ�&�&ر��  ��	ب ���و����� و ردة �/+�� !+* ا��?��ذ  ���	راخ !+��م أو 

��ذه ا��زا!�ت �,�� �ؤ�ر  �ذ�ك �" ��� �/ر� ا��?��ذ. #ر��م �" �/ض ا'���ن �ذل
���ل ���د ���د . (!+* &�/��� ��ن ا��+��ذات و ھذه ا�����ل �<دھ� أ�#� !�د ا'&��ذ

  ).168-166ص 1996 ،!و�#

  



  : ���ت ا(
)�ذ ا����/

 ا'&��ذ ا�ط��!�ت ���+7 �ن ا�
وة و ا�#/ف ، ���� ك �<�و! �ن ��رك        �	��
�ون !�	ر �/�ل �" !�+� ا�1	�ل � *�� J>��@" �وا�رھ� �" ا'&��ذ ا����7ت ا��" �	ا�

�ل 	��J و ��* �� ا��?��ذ ��و�ن <�دا '��م ون ��ٌ ا���دا(و<" و �و	ل ر&�� ا��/+���
  : ���ة ا��&�
�ل ھ" 

 أن ��ون ���� �+�?��ذ �ط��م ، و �/طف !+��م و ��</�م  -

�" �&�ط�= أن ��+ك �+وب ا��?��ذ -   .أن ��ون ذا ��	� �و�

-  J��&� و �ر د��
راط��
�ت ا��?��ذ و ����+�م و أن ��ون أ+
أن ��ون �����   ��
  )354،!+م �7س ا�ط7ل،دار ا��روق ،!��ن ،ص��1997�" ،���د !ودة ا�ر�.(�/�م

أن ��ون !�ر�� �ط��5= ا��?��ذ و ھوا����م و ا�<�ھ���م ��* �&�ط�= أن ���ف !�+� !+*  -
 "� ��
ھذا ا'&�س أي أن ��ون دار&� �/+وم ا��ر�� و !+م ا��7س �7رو!� ا����+7 و �ط��

  .ا��/��ل �= ا��?��ذ

!+* ��!دة ا��&�واة و !دم ا1����ز ���ث 1 �7#ل أ�دھم !+* أن  �/��ل �?��ذه  -
  .ا�Kر

��� �ن �زو�د �?�ذ�� ��� ���ءون �ن  -��  ا<���!� وا&/��
� و ���� ��
�أن ��ون �� 
 و أدب و !+م ا��1رام ��
�.  

�� أن ��ون وا&= ا.ط?ع (ز�ر ا���دة ��ظم ا��7��ر �" �&�ط�= �و<�� �?�ذ��   �و<� -
  .!+��� 	���� &+��� 1 ����ط !�وا��5 �" درو&�

-   �" �/��+� �= ا��?��ذ و ھذا ����/�ون و ا�/�ل ��ر��و أن �ط�ق ا����دئ ا��ر�و� ا��د�
 ا��/+�م �+�! "�   .أي !+�� ��ل !�+�.ا�<�= ��ن ا�������ن ا�/+�� و ا�/�+�

،و 1 ����ون  ر ��"ء �م �/دل !�� (داأن ��ون �و� ا�/ز�� ����ظ� !+* ��د�5 1 �,� -


ون �� .�" ���7ذه ���� ���ت ا'�وال�  .'ن ھذا �</ل ا��?��ذ 1 ���ر�و�� و1 �


� �" أداء !�+�  -�/�   .أن ��ون &+�م ا�&�= و ا��	ر ����� �ن ا�/�ھ�ت ا�<&د�

�+��ذ�� و أن ��ون ذا �را� �&�و ��7&� !ن ا�د���� ��* ��ون �و#= ��<�ل و ��ر   -

  .ا��را��م 

-  ��  .أن ��ون �دوة ا��?��ذ �" �+
� و د��� و &+و

  .أن ��ون أ���� �" !�+� ���7��� �" &��ل أدا�5 !+* أ��ل و<� -



  .أن ��ون �� أ&+وب ��وق �" �
د�م ا�دروس ��* 1 ��/ر ا��?��ذ ����+ل -

  .أن ��ون ��وا#/� �/+�� و ��ر��  -

أن 1 �&�ر �ن ا��?��ذ !�د ار�����م ��Lط�ء   أو ا�&�ر� �ن !�ھ���م و 1 �
�رن  -

�ذ�ك أ&���ب ا�/
�ب ا����دد ��/�س &+��� !+* . ����م  'ن ذ�ك �&�ب #رر �7&" ��?��ذ 

���د !ودة (أن ا��دح �و�د ا����س ) ز<+ر و���زر(ا��?��ذ أ�� أ&+وب ا��واب �&ب 

  )�359ق، ص ا�ر����"، �ر<= &�

  .أن ��ون دا5م ا1ط?ع !+* �� ھو <د�د �" ��دان ا��ر�� و ا��/+�م -

�,داء ا�وا<ب �
ط - Mھ��و ا��/�د !ن �راءة ا�� 
د�م ا�دروس �/�ق �/�دا !ن ا�&ط��� .


�رب ا�&�! ا��ظ�ر ���� ا�ز�ن ��روج ذ�ك ا'&��ذ!   .��	�J ا��+��ذ ����� ��را��

�(
  :ذ�3و��ت � ��" ا(

��رة �" ��دان ا��ر�� و ا��/+�م ��
و�م ��	� ا'&��ذ و ھ" �+
"  !�+ت أ���ث        �

��ب � ا�#وء !+* �/ض �&�+ز��ت ھذه ا���	� و �ن ��ن ھذه ا���وث ��+�ل !�+

ا���وث ا��ر�و� �" ��و�ورك  ��&�!دة ا'&��ذ !+* ��ف �
�ط ا�
وة و ا�#/ف �" �7&� 


د�م ا��&�!دة �" ا��و#وع ا�ذي ��ون ��� �ن ا����� ��	��� و  و �&�!د ا�����7ن !+*�

"+� ��   :�ن أھم !��	ر ھذه ا�درا&

 : ا��ظ�ر ا���ر<"  - أ

ھ�دا��  �ر�ب و  �<ب !+* ا��/+م أن ��ون ���ط�  ، ھ�د�5 ، و أن ��ون             

ا�ذ�ور  ���رم ��	 و أ��� �<د �/ض ا'&��ذات �ر�د�ن �?�س ���ر ا��?��ذ ��	

  .��ر�زون اھ�����م !+��� دون ا1ھ���م ���درس 

 

 ا'&��ذ ����+��ذ  -  ب�?!: 

ا�ذ�ن ���+ون أ!#�ء �" <&م  و<ب أن ��ون !?� ا��+��ذ ��'&��ذ          

�5 !+* أ&�س ���ن �ن ا��ب و ا��1رام ا�����د��ن و 1 �,�" ذ�ك إ1 �� ا��در&

��ث . ��5م و أ�7ق �ن إ�و��م و أ	د���5م ��ن ��/رھم �,�� أ�ن !+��م �ن أ�



و ���در إ�* �&�!د��م،  ���رم �/ورھم و ���ر��م !واط�7م و ��س ��I&�&�م

�+�� ا���<وا إ�* �"ء �ن ا�/ون و ا��&�!دة، و أن �
��+�م ����� ، و ��+��م 

و �&/* دا��5 ��و<���م وإر��دھم و ا1ھ���م ��ؤو��م ، و أن ��ون  �+طف

���ر�� ، ر��
� �" (�ر #/ف �و�� �" (�ر �&وة ، 	ر��� و 	�د��  ��&���� و

  .و أن �7" �و!وده ��ن �/د

 ALFREDإن ���ل ا�/?��ت ��ن ا'&��ذ و ھو ���ل !و�ص إذ �1ظ         

BINET  
" �ن !��ل  1911&��
أن (��ب ا��رح ��ن ا'&��ذ و ا��+��ذ ا�ل �

  .	/و� ا��/+م ا��در&" 


)�ذ ا�%�ري �وا���ت ا( :  

�ون ا'&��ذ ا�/	ري ��<�� �<ب أن ��ون ��� �<�و! �	�5ص و      � "��

"+� ���  :ا��وا	�7ت و ا��" �&���رھ� �" �/+�م ا��?��ذ و ا��/��ل �/�م و ھ" 

 : ا��وا	�7ت ا��د��   - أ

      :�/��ر ھذه ا��وا	�7ت ��� <دا �" !�+� ا��در�س و ��#�ن ا��	�5ص ا�����

  :و �7س طو�ل �دن 	�" -1

إن ��� ا��/+م �ن ا���ن ا��" ����ج إ�* �<�ود �د�" و ��ري ���ر  و �7س طو�ل         

����/+م ��ذل <�ودا <��رة طوال ا�7	ل ا�درا&" &واءا أ���ء ا��	ص ا��" �
وم ��
د���� . 

 أو 'ن إ�	�ل ا��/+و��ت �+�?��ذ ��س �,�ر ھ�ن 'ن ھ��ك ��7وت و ا��?ف �" &ر!

&��/�ب ا��/+و��ت ����ك �ن 1 �&�و!ب إ1 �/د �رح ���رر ، أو أ���ء ���م ا��/+م �,دوار ا

إ�را��  و إدار� و ��ظ��� ��و �/�ل طوال ا��وم ��,�" إ�* ���� �" ا��&�ء، ��<+س 

و �ل ھذا .��طط �درو&� و �	�م ا����1رات و �	���� و �	�J و �را�ب ا��رار�س

  .<�و  � و ذھ��  و �7س طو�ل ��* �ؤدي وا<�� !+* أ��ل��ط+ب �وى 	�� و �د�

 :	وت <�وري -2

      J#وت ا�وا	وت ا�/��"  ھو ذ�ك ا�	ر �" ا�&��= 1 ا��ا��/�ر و ا��ؤ

ا��ز!M ، إذ �/��ر 	وت ا'&��ذ رأس ���� و أ&�س !�+� ، ��'&��ذ ا�ذي �د�� 

و ا��+/�م و ا���  � 1	J+ ��ذه ا���� ، �/�د�� ��رح  !�وب �" ا��طق ����,�,ة



ا�درس أو ���دث إ�* �?��ذه 1 ���7و�� ���ل <�د أو �#��ون �ن �?�� ا�ذي 

�?م ا'ط�7ل ا�	@�ر و ھذا �� �ؤدي إ�* !دم ا1����ه و ا��ر��ز و �ؤ�ر أ�#�  ����

7&� ا'&��ذ و أدا�5� *+!.  

 :���ط ��وي  -3

&��ذ ا�/	ري ا��فء ���و�  و ���ط �+
��م �وظ��75 ا����+7 طوال ����= ا'      

ا��وم ا�درا&" دون �@�ر ھذه ا���و� ��و �ذ�ك ���" ھذه ا���و� �" �?�ذ��، ، 

���/ث ���م ا����س و ا.���ل !+* ا�/�ل و ��/دھم !ن ا��&ل و ا��را�" و ا��+دة 

 �" ��رة ا��&�ء 	��.  

ا.<��� ا��وا	�7ت –ب �!:  

  :إن أھم �وا	�7ت ا1<���!� �L&��ذ ا�/	ري �� �+"               

  .ودود ا<���!" ، !طف أ�وي ، �	+J ا<���!" و ا��/�د !ن ا�د����           

  :ودود ا<���!" -1

����ز ا'&��ذ ا�/	ري ���� ودود و �/�" ذ�ك أ�� ���ر روح ا�ود و ا�/طف و       

ا���<�= و ا��&��دة و ا��1رام ، ��و �/�د ����� !ن �ل  ا����ن ��ن ا��?��ذ ، ��<د

 J�7� ر !+��م �/+�� و ��ر�� �ل���� �<رح ا��/ورو ا1&��زاء و ا�&�ر� أو ا��

  )70، ص 2002!+" را�د، (�<�ل ����دل ا'راء و �ر� ا��/��ر  

�م و ����در&ون ا�ذ�ن ��+
ون أ<واء ا<���!� �&�!د ا��?��ذ !+* ار�
�ء ���	��

  .�/+��م

 :!طف أ�وي  -2

�?��ذ �" ا'&��ذ و �,�� وا�دھم ��+��&ون أ���ء ا��/��ل �/� د ا����ث �<      

، ��ؤ�ن �
ول ا�ر&ول !+�� )37،ص1979���ل ا�د&و�" ،(����س ا'�وي ا�7/+" 

�����س �ط�/�م " ار��وا �ن �" ا'رض �ر���م �ن �" ا�&��ء "ا�	?ة و ا�&?م 

�� �/��* �ر&و�� ��7رون �ن ا�7ظ�ظ و ا���و� و ا�/�ف ، و �&��د �" ذ�ك �
و

 آل !�ران...." �و ��ت �ظ� (+�ظ  ا�
+ب 1�7#وا �ن �و�ك" ا��ر�م 

 :�	+J ا<���!" -3



دور ھ�م �" إ	?ح ا��<��= �دوره ���ل �دور ا'&رة ��� �
د�� �L&��ذ         

�+�?��ذ �ن �و!� و ا��ث !+* ���رم ا'�?ق و ���ر� ا�7&�د ا1<���!" و 

��ط�ط�� و �و<�� ا�<�د �" ا&�/��ل ا1��ر�ت  و ��7ظ !+* ا��?ل  ا'�?ق و ا

و �ن أ�رز ا��/+��ن ا�ذ�ن ��ن . ھو� ا1<���!� و �	�5ص ا��<��= ا�<زا5ري

��م دور �" ��ر ا�/+م و ا.	?ح ا1<���!" ا�/?� ا�ن ��د�س ا�ذي ��ن �� دور 

��ن ا�<زا5ر��ن و �" ���ر� ا�<�ل و ا��را��ت ا��" ��رھ� ا1&�/��ر ا�7ر�&" 

و !+* �/+��ن . ا���7ظ !+* ھو� ا�/ر�� ا'��ز�@� ا.&?�� �+�<��= ا�<زا5ري

��ر ا�د��+ !+* �<��/�� و ا'���ر ا��" ���رھ� �ن �L� "ا�@زو ا�@ر� ا��وم ���ر�

   .أ<ل �7��ك ا��<��= ا�<زا5ري �&ب ا��ذاھب أو ا�/رق أو ا�<�

 :ا.��/�د !ن ا�د���� -4


��� �" &+و�� و أ�?�� وا��/�د !ن ا�د���� و  !+* ا'&��ذ أن ��ون        �&�

�ون �دوة �+�?��ذ ،  ��� !+�� ��&�ن !?���� �= � *�� ا�&+و��ت ا����وھ

    .ا��?��ذ و �= ز�?�5 و !��ل ا.دارة �" ا��در&

  :ا���6/ ا�%��" �����ءات و &درات ا��%�م ا��%�ل

أن ا��در�ب ا�<�د و ا��,ھ�ل ا�/��" �+�/+��ن �<ب أن " 2000"أ�د &��ث               

���ل أر�/ <وا�ب ��را!�ة ��7ءات ا��/+��ن و �درا��م ���و�وا �/���ن أ���ء �����م أھداف 

  : ا��/+م ا��
	ود و ھذه ا�<وا�ب ھ"

 .ا��زود ����/ر� ا�/+�� و ا��ظر��ت !ن ا��/+م و ا�&+وك ا.�&��" -1

2-  . أن  ��رص ا��/+م �" درا&�� 'راء ا��ر��ن �ول ا�/?��ت ا.�&��� ا����	

 .ا.���م �<وا�ب ا���دة ا��" �در&�� ا��/+م  -3

 .ا����م �" ا����رات ا��ر�و� ا��" ��/+��� ا�ط?ب -4

5- ���  .ا��/ر� ا���	� !+* ��و �/�ن، &��ون ھذه ا��/ر�

    

  

    



     

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   :ا��?	

��7ق �/ظم ا������ن و ا�/+��ء !+* أن ا�دا�/� �?�<�ز �/��ر �ن ا�د ا���و��ت ا���� �+�<�ح و         

 و أھ�� ا����رة �" ���ة ا�7رد و ا�
درة !+* �وا<� ا�	/و��ت ا��" �/�رض �" ���! 
�ق �����

��� أ��� 1 ��ص ا�ط��ب و ا'&��ذ �
ط �ل ��ص �ل إ�&�ن  �ر�د ��
�ق ا��<�ح و�7وق �" ����� ا��و��

  .���+ف �وا�" ا����ة

و!+�� ���دا�/� �?�<�ز �" ا��ط+= وا�ط�وح �+و	ول إ�* ا�@�� أو !��� �" ا��<��= ،و ا�&/"         


درا��� 
 ا�Kر�ن وازد��د �
د�ر ا�ذات �ن �?ل ���ر&�ت ا�7رد ا���<��1��&�ب .  

-   



   

 



 

 

  مدخل الدراسة:الفصل األول

  تمهيد_

  البحث  إشكاليةتحديد _

  فرضيات _

  واعي اختيار البحثد_

  البحث  أهمية_

  البحث  أهداف_

  التعاريف اإلجرائية _

  .الدراسات السابقة_

  

  
  



  
  

  

  

  

  ظريـــــــانب النـــــالج
  

  

  

 

 

 

 



  

 .ماهية الوسائل التعليمية:الفصل الثاني

  .تمهيد_

  .الوسائل التعليمية تعريف- 

  .خية لتطور الوسائل التعليميةالجذور االتاري - 

  .الوسائل التعليميةتطور مفهوم  _

  .مراحل تطور الوسائل التعليمية- 

  .سية الستخدام الوسائل التعليميةاألسس النف_

  .التعليميةخصائص الوسائل _

  .تصنيف الوسائل التعليمية_

  .أهمية الوسائل التعليمية_

  .التعلم و التعليم دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية _

   .أجهزة الوسائل التعليمية_

  .أنواع الوسائل التعليمية _

 .معوقات الوسائل التعليمية_

  .خالصة_



  

  الجامعة:الفصل الثالث

  .تمهيد -

  .مفهوم الجامعة -

  .الجامعاتأنواع  -

  .أهداف الجامعة -

  .وظائف الجامعة  -

  .الجزائريةتاريخ الجامعة  -

  .الخصائص المختلفة للجامعة -

  :خالصة -

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  طبيقيـــانب التــــالج

  
  



  

  

  اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية:الفصل الرابع 

 .تمهيد -

I.  الدراسة االستطالعية: 

 .الهدف من الدراسة  -

 .مكان وزمان الدراسة  -

 .عينة الدراسة -

 .صدق االستمارة  -

 .ثبات االستمارة  -

II.  األساسيةالدراسة . 

 .منهج الدراسة -

 . الدراسة  و مدة مكان  -

 .حجم العينة و مواصفاتها  -

 .الدراسةأداة  -

 .المستخدمة اإلحصائية األساليب -

 خالصة  -

    



 

 

.و مناقشة الفرضيات نتائج عرض:الفصل الخامس   

 

 .العامةالفرضية  نتائج عرض و مناقشة -

 .جزئية األولىالفرضية ال نتائج عرض و مناقشة -

 .الجزئية الثانيةالفرضية  نتائج عرض و مناقشة -

 . الجزئية الثالثة الفرضية نتائج عرض و مناقشة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

راجعـــمة المــــــقائ  

 

 



 

 

 

قـــــــــحالــــــــــــــــــــــالم  
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  تفريغ استمارة صدق المحكمين يمثل )05( رقمالملحق 

  تعدل           غير مناسبة          مناسبة       

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  البعد االول

    1      7      100%      0     0       0     0  

    2      5  71.42%       2  28.57%       0   0  

    3        5  71. 42%       1  14.28%       1  14.28%  

    4      6  85.71%       0  0       1  14.28%  

    5        5  71.42%       0  0       2  28.57%  

    6      6  85.71%       0  0       1  14.28%  

    7       6  85.71%       0  0       1  14.28%  

    8        6  85.71%       0  0       1   14 .28%  

    9       7  100%       0  0       0  0  

    10       6  85.71%       1  14.28%       0  0  

    11       4  57.14%       3  42.85%       0  0  

    12       6  85.71%       0  0       1  14 ;28%  

    13      2  28.57%       3  42.85%       1  14.28%  

     14      2  28.57%       4  57.14%       0  0  

    15      4  57.14%       3  42.85%       0  0  

    16      5  71.42%       1  14.28%       1  14.28%  

    17      1  14.28%       2   28.57%       4  57.14%  

    18      2  28.57%       2  28.57%       3  42.85%  

    19       5  71.42%       1  14.28%       1  14.28  

    20       7  100%       0   0       0  0  

    21      4  57.14%       2  28.57%       1  14.28%  

    22       6  85.71%       0  0       1  14.28%  

  107     المجموع

  

  

  

       25         22    
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  تعدل           غير مناسبة          مناسبة     

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة   العدد  البعد الثاني

    1       5  71.42%      1  14.28%        1  14.28%  

    2       6  85.71%      0   0      1   14.28%  

    3       5  71.42%      2  28.57%      0  0  

    4       6  85.71%      0  0      1  14.28%  

    5       5  71.42%      2  28.57%      0  0  

    6       7  100%      0  0      0  0  

    7       5  71.42%      2   28.57%      0  0  

    8       7  100%      0  0      0  0  

    9       7  100%      0  0      0  0  

    10       5  71.42%      2   28.57%      0  0  

    11       5  71.42%      1   14.28%      1  14.28%  

    12       6   85.71%      1  14.28%      0  0  

    13       4   57.14%      3  42.85%      0   0  

    14       5   71.42%      1  14.28%      1   14.28%  

    15       6   85.71%      1   14.28%      0  0  

    16       6  85.71%      0  0      1  14.28%  

   17       6  85.71%      0  0      1  14.28%  

    7         16        96       المجموع
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  تعدل           غير مناسبة           مناسبة           

  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد   البعد الثالث

     1       5  71.42%       0  0       2  28.57%  

     2        6  85.71%       0  0       1  14.28%  

     3       6  85.71%       1  14.28%       0  0  

     4       6  85.71%       1  14.28%       0  0  

     5      5  71.42%       1   14.28%       1    14.28%  

     6      5  71.42%       1  14.28%       1   14.28%  

     7       5  71.42%        1  14.28%       1  14.28%  

     8       5  71.42%        1  14.28%       1  14.28%  

     9       6  85.71%        0  0       1  14.28%  

     10        6   85.71%        0  0       1  14.28%  

    11         6  85.71%        0  0       1  14.28%  

     12       5  71.42%        0  0       2  28.57%  

    13       5   71.42%        0  0       2  28.57%  

    14       6  85.71%        0  0       1   14.28%  

    15       4  57.14%       0  0       1  14.28%  

    16       6  85.42%       0  0       1  14.28%  

    17        3  42.85%       2  28.57%       2   28.57%  

    18       3  42.85%       3  42.85%       1  14.28%  

    19       2  28.57%       4  57.14%       1  14.28%  

    21         17         95       المجموع 
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  اإلهداء
إلى معنى الحب ومعنى الحنان و التفاني،إلى بلسم الحياة و سر الوجود .......إلى مالكي في الحياة 

إلى ........إلى من كان دعاؤها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي، إلى القلب الناصع بالبياض.........

  .أمي الحبيبة

إلى من احمل .....لعطاء بدون انتظار إلى من علمني ا........إلى الذي كلله اهللا بالهيبة و الوقار 

و ستبقى .....أرجو من اهللا أن يمد في عمره ليرى ثمار قد حان قطافها بعد انتظار.....اسمه بافتخار 

  .أبي العزيز......كلماته نجوما أهتدي بها اليوم و في الغد و إلى األبد

إلى رياحين .....و النفوس البريئةإلى القلوب الطاهرة الرقيقة ....إلى من بهم أكبر و عليهم أعتمد

  .فاطمة رحمها اهللا،خيرة ،حليمة ،بخته ،لكحل ، مهدي،خالد،سميرة ،أمين ،وفاء :إخوتي ...حياتي

و الكتاكيت "عمر"،و ابن أختي "عبد المالك"أخي الصغير .....و الوجه المفعم بالبراءة إلى شعلة النور 

  .ءهديل،محمد أيوب،حليمة،نورهان،فاطمة الزهرا:

بااليخاء و تميزت بالوفاء والعطاء ،إلى ينبوع الصدق الصافي إلى من معها سعدت ،و  إلى من تحلت

برفقتها في دروب الحياة الحلوة و الحزينة سرت ،إلى من كانت معي على طريق النجاح و الخير إلى 

  ."زينة " توأم روحي و رفيقة دربي

إلى من أرى التفاؤل بعينها، و السعادة في ضحكتها إلى صاحبة القلب الطيب و النوايا الصادقة، 

  ".فاطمة الزهراء :"صديقتي

صورية ،حياة :"إلى من عرفت كيف أجدهم ،و علموني أال أضيعهم ،إلى األخوات اللواتي لم تلدهم أمي

  ".،سوريا،نادية،أمال،حنان ،نعيمة، خيرة ،سهام، كحلة،حكيمة

  2014/2015استر تعليمية العلوم بدون استثناء، دفعة إلى كل طلبة السنة الثانية م           

  

  سعاد                                                                                             



 

 ب 

  

  كلمة الشكر                           

  .عملنا هذا و يسره لنا الحمد هللا حمدا يليق بجالل وجهه و عظيم سلطانه الذي وقفنا و قدرنا على 

  . على صبرها و إنسانيتها و توجيهاتها القيمة "بن عروم وافية"المشرفة  لألستاذةبالشكر الجزيل  أتقدم

 بخالالذين لم ي"عليلش فلة"المحترمة  ألستاذةا و "جناد عبد الوهاب" األستاذ إلى بالشكر أتقدمكما   

  ا القيمة ما و معلوماتهمعلينا بنصائحه

هذه المذكرة كل من  يسعدني أن أتقدم بالجزيل الشكر إلى أعضاء اللجنة الموقرة على تشرفهم بمناقشة

  ".احمد األستاذ خالدي" و"  كروجة الشارف"األستاذ

و ،المرحلة الجامعية  إلىالذين تلقيت التعليم على يدهم من المرحلة االبتدائية  أساتذةكل  إلى إضافة

  .أفراد العينةخاصة 

   .بعيد في انجاز هذا البحث ولو بالكلمة الطبية  أواشكر كل من ساعدني من قريب  أنوال يفوتني 

  

  

  

  

  

  



��ت                                             ا�
	� ا�����             �
��ض و ������ ا�  
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يتضمن هذا الفصل عرض و مناقشة نتائج الدراسة الميدانية المتحصل عليها بعد تطبيق  :تمهيد -

المقياس على عينة الدراسة ، بهدف تحليل و مناقشة فرضيات الدراسة في ضوء اإلطار النظري 

و تحليل التباين أحادي االتجاه " ت"،حيث اعتمدنا على حساب اختبار و الدراسات السابقة 

)anova( لحساب الفروق و لمعرفة مدى تحقق أو رفض كل فرضية من فرضيات الدراسة.  

 :نتائجو مناقشة   عرض -

كلية العلوم االجتماعية الوسائل  أساتذةيستخدم "التي تقول :عامةعرض نتائج الفرضية ال- 1

 ".التعليمية بدرجة متوسطة

  .للوسائل التعليمية  أفراد العينةدرجة استخدام التكرارات و النسب المئوية ليبين ):17(جدول رقم 

  درجة االستخدام  النسبة  تكرارال  مجال الدرجات

  درجة منخفضة   0 0  35-81

  درجة متوسطة  37.79%  23  82-128

  درجة مرتفعة 62.21%  38  175- 129

    %100  61  المجموع

نالحظ أن اغلب أفراد العينة  )17(عليها يتبين من خالل الجدول  بناءا على النتائج المتحصل

في حين كانت نسبة % 62.21بحيث بلغت نسبتهم ب  مرتفعةيستخدمون الوسائل التعليمية بدرجة 

أي  استخدام  كما أننا لم نسجل ،%37.79األفراد الذين يستخدمون الوسائل التعليمية بدرجة متوسطة 

  .منخفضةفرد من أفراد العينة للوسائل التعليمية بدرجة 

و يتبين فيما سيأتي درجات استخدام عينة الدراسة فيما يخص كل بعد من اإلبعاد االستمارة على 

  :حدى
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افراد العينة للوسائل استخدام أهمية درجة تكرارات و النسب المئوية لاليبين  )18 (جدول رقم     

 .التعليمية 

  درجة االستخدام  النسبة المئوية  التكرار  مجال الدرجات 

  درجة منخفضة   0    0  12-28

  درجة متوسطة  % 18.09  11  29-45

  درجة مرتفعة 81.91%  50  46-58

   %100  61  المجموع

أن اغلب أفراد العينة يستخدمون )18(عليها يتبين من خالل الجدول  بناءا على النتائج المتحصل   

في حين كانت نسبة األفراد الذين % 81.91الوسائل التعليمية بدرجة مرتفعة بحيث بلغت نسبتهم ب

أي فرد من أفراد  استخدام ،كما أننا لم نسجل%18.09يستخدمون الوسائل التعليمية بدرجة متوسطة 

  .العينة للوسائل التعليمية بدرجة منخفضة

للوسائل  افراد العينةدرجة مدى استخدام ل التكرارات و النسب المئوية يبين) 19 (جدول رقم 

  :التعليمية 

  ستخداماالدرجة   النسبة المئوية   التكرار  مجال الدرجات

  درجة منخفضة   6.58%  4  12-28

  متوسطةدرجة   63.92%  39  29-45

  درجة مرتفعة   29.50%  18  46-62

    %100  61  المجموع

أن اغلب أفراد العينة يستخدمون  )19(عليها يتبين من خالل الجدول بناءا على النتائج المتحصل

في حين كانت نسبة األفراد الذين  %63.92بالوسائل التعليمية بدرجة متوسطة بحيث بلغت نسبتهم 

الذين يستخدمون الوسائل  األفرادنسبة  أما، %29.50 رتفعةيستخدمون الوسائل التعليمية بدرجة م

 .%6.58التعليمية بدرجة منخفضة 



��ت                                             ا�
	� ا�����             �
��ض و ������ ا�  

 

 

72 

افراد ة الصعوبات التي تحول دون استخدام درجيبين التكرارات و النسب المئوية ل) 20 (جدول رقم 

  : للوسائل التعليمية العينة

  درجة االستخدام  النسبة المئوية   التكرار  مجال الدرجات

  درجة منخفضة   14.74%  9  11-25

  درجة متوسطة  57.37%  35  26-40

 درجة مرتفعة  27.89%  17  41-55

    %100  61  المجموع

نالحظ أن اغلب أفراد العينة )20(عليها يتبين من خالل الجدول  بناءا على النتائج المتحصل

في حين كانت نسبة %57.37يستخدمون الوسائل التعليمية بدرجة متوسطة بحيث بلغت نسبتهم ب 

، أما نسبة األفراد الذين %27.89األفراد الذين يستخدمون الوسائل التعليمية بدرجة مرتفعة 

  .%14.74منخفضة يستخدمون الوسائل التعليمية بدرجة 

  :لفرضية العامةمناقشة نتائج ا

  .يستخدم أساتذة كلية العلوم االجتماعية الوسائل التعليمية بدرجة متوسطة -

ول التي توصلنا إليها يتبين أن أساتذة الكلية يستخدمون الوسائل التعليمية امن خالل نتائج الجد

، حيث قدرت نسبة  استجابات األساتذة على اغلب فقرات مقياس الوسائل التعليمية  مرتفعةبدرجة 

، إذن نرفض الفرضية العامة، و هذا يختلف كثيرا باعتبار إن الذين يستخدمون )%73.79(ب 

دراسة  تناقضه ، هذا ما)%26.21(تلك الوسائل التعليمية بشكل متوسط حيث قدرت نسبتهم ب 

ما خرجت به هو تدني درجة استخدام معلمي العلوم للوسائل التعليمية في  المقطري التي من أهم

التدريس،إذ أن استخدامهم لها قاصر على بعض األجهزة البسيطة ،بينما كان أكثر المواد 

و التي من أهم ما توصلت إليه أن )2009(التعليمية استخداما اللوحات التعليمية ،و دراسة عمر 

ئل التعليمية و األجهزة التعليمية كان يتسم بالضعف العام ،أما دراسة استخدام المعلمين للوسا
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مع النتيجة والتي توصلت إلى أن هناك استخدام  فقتت )2011(عصام الحسن و نجود الطيب 

إلى التي هدفت )1990(دراسة عسقول سنة  بقدر كبير للوسائل التعليمية و المواد البيئة المحلية،

سائل التعليمية في مدارس المرحلة االبتدائية في السودان و دولة معرفة درجة استخدام الو 

اإلمارات ،وذلك من وجهة نظر المعلمين و المعلمات الى نتيجة مفادها أن المعلمون يمتلكون 

مستوى رفيعا من الوعي و التطلع نحو استخدام الوسائل التعليمية  وتطويرها و هناك تقاربا في 

   .في الدولتيندرجات وجود بعض المشكالت 

توجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام ":التي تقول األولى الجزئيةنتائج الفرضية عرض  - 2

 ."افراد العينة للوسائل العليمية حسب متغير الجنس

للوسائل التعليمية بين متوسطي درجات استخدام افراد العينة ق يبين داللة الفر )21(جدول رقم 

  . حسب متغير الجنس

المتوسط   لتكرارا  الجنس

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

مستوى   نتائج اختبار تا

  الداللة

0.01  

درجة   قيمة تا

  الحرية

القيمة 

 sigاالحتمالية

    17.41189  127.0882  34  ذكور

0.16-  

  

59  

  

0.87  

  

  15.43556  127.7778  27  إناث  غير دال

        

 اإلحصائيةاكبر من مستوى الداللة )0.87( sigالقيمة االحتمالية  أنيتبين  )21(من خالل الجدول 

الكلية  أساتذةاستخدام  أهميةالعينة في  أفرادبين  إحصائية، و عليه ال يوجد فروق ذات داللة )0.01(

حيث أن )-0.68954(، علما أن الفرق بين متوسطي العينتين للوسائل التعليمية حسب متغير الجنس

  .و هذا الفرق ليس فرقا معنويا ) 127.7778(و متوسط اإلناث )127.0882(متوسط الذكور 
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  :األولىمناقشة نتائج الفرضية الجزئية -

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير  -

 .الجنس

التعليمية حسب متغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل 

مستوى استخدام المعلمين و المعلمات للوسائل ) 1994(الجنس ،وهذا ما أكدته دراسة أبو سفير

  .التعليمية في المراحل االبتدائية و اإلعدادية والثانوية باألردن

حول واقع استخدام الوسائل التعليمية في تدريس العلوم )2007(وتتفق النتيجة مع دراسة المقطري

مرحلة التعليم األساسي من حيث استخدامها و المعوقات التي التي تحول دون استخدامها من  في

وجهة نظر معلمي و موجهي العلوم ، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

بين تقديرات أفراد العينة لدرجة استخدام معلمي العلوم للوسائل التعليمية تعزى لمتغير )0.05(

والتي لم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2009(نس،ودراسة لعمر سنةالج

بين المتعلمين فيما يتعلق باستخدام الوسائل التعليمية في تدريس األحياء تعزى ) 0.05(الداللة 

عن عدم وجود فروق ذات داللة )2011(، ودراسة عصام الحسن سنة)أنثى /ذكر(لنوع المعلم 

بين استجابات أفراد العينة من المعلمين ألهمية استخدام )0.05(ستوى الداللة إحصائية عند م

  .الوسائل التعليمية و الصعوبات التي تحول دون استخدامها تعزى إلى متغير الجنس
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توجد فروق ذات داللة احصائية في استخدام ":التي تقول  الثانية جزئيةنتائج الفرضية العرض  - 3

  ".للوسائل التعليمية حسب متغير التخصصأفراد العينة 

للوسائل التعليمية يبين داللة الفروق بين متوسطات درجات استخدام افراد العينة ) 22(جدول رقم

  .حسب متغير التخصص

درجة   مصدر التباين

  الحرية

مجموع 

  المربعات

متوسط 

  المربعات 

قيمة 

  )ف(

القيمة 

االحتمالية

sig 

مستوى 

  0.01الداللة

    1408.021  5632.085  4  المجموعاتما بين 

7.457  

  

0.00  

  

  188.830  10574.472  56  داخل المجموعات  دال

    16206.557  60  المجموع الكلي

مع ) 5632.085(عات قدر ب مجموع المربعات ما بين المجمو  أنيتضح لنا )22(من خالل الجدول 

داخل المجموعات فهناك مجموع  أما،) 4(الحرية عند درجة ) 1408.021(تباين متوسط المربعات بقيمة 

) 56(عند درجة الحرية ) 188.830(و تباين متوسط المربعات بقيمة ) 10574.472(المربعات بقيمة 

و داللة إحصائية بقيمة ) 56( عند درجة الحرية) 7.457(فهناك قيمة ) ف(، بينما اختبار تحليل التباين 

  .و عليه توجد فروق دالة إحصائيا) 0.01(لة ن مستوى الدالم اصغرو هي ) 0.00(

  :الثانية مناقشة نتائج الفرضية الجزئية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير  -

 .التخصص

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الوسائل التعليمية حسب متغير التخصص، و ذلك من 

اصغر من مستوى الداللة )0.00(خالل النتائج المتحصل إليها باعتبار أن القيمة االحتمالية تساوي

الباحثة،  ، فهي دالة إحصائيا و هذا ما يفسر تحقق الفرضية الثانية التي تم اقتراحها من قبل)0.01(
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حيث يختلف أساتذة الكلية في استخدام الوسائل التعليمية الكل حسب تخصصه، فمثال أساتذة علم 

  .اإلعالم و االتصال يعتمدون على استخدام الوسائل التعليمية للتوضيح أكثر

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام ":التي تقول الثالثة الجزئيةنتائج الفرضية عرض  - 4

  .العينة للوسائل التعليمية حسب متغير الخبرة المهنية افراد 

للوسائل التعليمية بيت متوسطات درجات استخدام افراد العينة  الفروقيبين داللة ) 23(جدول رقم 

  .حسب الخبرة المهنية 

درجة   مصدر التباين

  الحرية

مجموع 

  المربعات 

متوسط 

  المربعات 

القيمة   )ف(قيمة 

االحتمالية 

sig 

مستوى 

الداللة 

0.01  

    1371.510  2743.020  2  بين المجموعات 

5.908  

  

0.005  

  

  232.130  13463.537  58  داخل المجموعات   دال

    16206.557  60  المجموع الكلي

مع ) 2743.020(ما بين المجموعات قدر ب يتبين لنا ان مجموع المربعات )23(من خالل الجدول 

، اما داخل المجموعات فهناك ) 2(عند درجة الحرية ) 1371.510(تباين متوسط المربعات بقيمة 

عند درجة ) 232.130(مع تباين متوسط المربعات بقيمة ) 13463.537(مجموع المربعات بقيمة 

وداللة ) 58(عند درجة الحرية ) 5.908(فهناك قيمة ) ف(، بيمنا اختبار تحليل التباين ) 58(الحرية 

  .إحصائيا،و عليه توجد فروق دالة ) 0.01(ي اصغر من مستوى الداللة و ه) 0.005(بقيمة  إحصائية
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  :الثالثة مناقشة نتائج الفرضية الجزئية

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير الخبرة 

 . المهنية

للوسائل التعليمية حسب متغير الخبرة المهنية توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية 

اصغر من ) 0.006(المتحصل عليها، باعتبار ان القيمة االحتمالية تساوي  و ذلك من خالل النتائج

اقتراحها من قبل وهذا ما يفسر تحقق الفرضية الثالثة التي تم  إحصائية، فهي دالة )0.01(مستوى الداللة 

كلية في استخدام الوسائل التعليمية الكل حسب سنوات الخبرة ،و هذا ما ال أساتذةالباحثة ،حيث يختلف 

المعلمين الذين لديهم خبرات طويلة كانت لديهم  إن إلى أشارتالتي )2005(سنة  ألندراسة  أكدته

هذه النتيجة  تتفقالذين لديهم خبرات قصيرة ،و  أولئكايجابية نحو الوسائل التعليمية من  أكثراتجاهات 

حول واقع استخدام الوسائل التعليمية في تدريس العلوم في مرحلة التعليم  )2007(لمقطري سنة دراسة ا

عن  من حيث استخدامها و المعوقات التي تحول دونها من وجهة نظر معلمي و موجهي العلوم األساسي

قات استخدام بين تقديرات أفراد العينة لمعو  )0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .الوسائل التعليمية تعزى لمتغير الخبرة في التدريس لصالح ذوي الخبرة الطويلة

عند مستوى الداللة  إحصائيةالتي لم تظهر فروق ذات داللة  )2009(و تعكس النتيجة دراسة لعمر 

و .تعزى لسنوات خبرتهم األحياءبين المعلمين فيما يتعلق باستخدام الوسائل التعليمية في تدريس  )0.05(

 )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةعدم وجود فروق ذات داللة  إلى) 2011(دراسة عصام الحسن سنة

استخدام الوسائل التعليمية في التدريس و درجة  ألهميةالعينة من المعلمين،  أفرادبين استجابات 

  .متغير سنوات الخبرة  إلىخدامها تعزى استخدامهم للوسائل التعليمية، والصعوبات التي تحول دون است
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  :خالصة 

تمحور موضوع البحث حول دراسة واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة من وجهة نظر أساتذة 

  كلية العلوم االجتماعية ،و انطالقا من تطبيق أداة قياس الوسائل التعليمية تم التوصل الى النتائج  التالية 

 .)0 (قدرت بنسبةيستخدم أساتذة الكلية الوسائل التعليمية بدرجة منخفضة  - 

 )% 37.79 (متوسطة قدرت بنسبة يستخدم أساتذة الكلية الوسائل التعليمية بدرجة - 

  )% 62.21 (مرتفعة قدرت بنسبة يستخدم أساتذة الكلية الوسائل التعليمية بدرجة - 

أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام  - 

  .الجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير  - 

  .التخصص

  .عليمية حسب متغير الخبرة المهنيةتوجد فروق ذات داللة في استخدام أساتذة الكلية للوسائل الت - 
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 m1 m2 m3 mm 

m1 

Pearson Correlation 1 ,738** ,006 ,829** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,974 ,000 

N 30 30 30 30 

m2 

Pearson Correlation ,738** 1 -,074 ,778** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,698 ,000 

N 30 30 30 30 

m3 

Pearson Correlation ,006 -,074 1 ,475** 

Sig. (2-tailed) ,974 ,698  ,008 

N 30 30 30 30 

mm 

Pearson Correlation ,829** ,778** ,475** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,008 

N 30 30 30 30 

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

Reliability Statistics  

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

,851 ,879 35 
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I. الدراسة إشكالية:  

وعليه ،تعليم بمفهومها المنظومي الشامل المفاهيم المرتبطة بتكنولوجيا ال أكثرتعد الوسائل التعليمية من 

و عنصر فعاال  التعليميةالعملية من  يتجزأجزا ال  أصبحتفالوسائل التعليمية مجرد معينات تدريسية بل 

لنقل الرسالة التعليمية و حملها بما يتضمنه من  أدواتبذلك اعتبرت الوسائل التعليمية  و،من عناصره

هنا تعتبر الجامعة  ومن،لترميز الرسالة  أدواتو مواقف تعليمية تعرض الرسالة التعليمية و  أجهزة

مجموعة من بكمؤسسة عمومية تعليمية ذات طابع علمي ثقافي و مهني معنية بتزويد الطالب الجامعي 

في  أوالمعارف و الخبرات التي من خاللها يكتشف الحقائق و يتكون رصيده المعرفي في تخصصه 

حيث يتم بواسطتها ،ية التعليمية للعمل األساسيةبالتفاعل بين العناصر  إالوذلك ال يتم ،مجاالت مختلفة 

لذلك توفير الجامعة لهذه الوسائل  ،بين المرسل و المستقبل و الوسيلة بأنواعهانقل و تبادل الخبرات 

لذلك عدم توفرها ،ها بشكل عقالني في غاية األهمية كما أن توظيف،اعد على العمل التعليمي الجامعي تس

 التساؤل وانطالقا من هذا يتم صياغة ،أنها تقلل من قيمة العمل من حيث أو عدم استغاللها يعيق العملية 

  :التالية 

  ؟ أساتذة كلية العلوم االجتماعية من قبل لوسائل التعليميةا استخدام درجة ما_       

  :تحت هذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية التاليةويندرج 

كلية العلوم  أساتذةفي استخدام الوسائل التعليمية لدى  إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة  - 

 .االجتماعية تعزى إلى متغير الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الوسائل التعليمية لدى أساتذة كلية العلوم  - 

 االجتماعية تعزى إلى متغير التخصص؟
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تعليمية لدى أساتذة كلية العلوم هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الوسائل ال - 

 .االجتماعية تعزى إلى متغير الخبرة المهنية ؟

II. لدراسةفرضيات ا:  

 :الفرضية العامة - 1

  .كلية العلوم االجتماعية الوسائل التعليمية بدرجة متوسطة أساتذةيستخدم 

 : الجزئيةالفرضيات  - 2

كلية العلوم  أساتذةفي استخدام الوسائل التعليمية لدى  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  - 

 .متغير الجنسحسب االجتماعية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الوسائل التعليمية لدى أساتذة كلية العلوم  - 

 .متغير التخصصحسب االجتماعية 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الوسائل التعليمية لدى أساتذة كلية العلوم  - 

 .الخبرة المهنيةاالجتماعية متغير 

  :الهدف من الدراسة 

  .التعليميةمن توفر هذه الوسائل  التأكدالرغبة في _ 1

االهتمام بمعرفة واقع سير الدروس و المحاضرات باستخدام الوسائل التعليمية و استعمالها من طرف _2

  .  و األساتذة الطلبة

  .على تعلم الفرد تأثيرهاانتشار التدريس بهذه الوسائل و مدى  ألسبابالفهم الحقيقي _ 3

  .معرفة الدور الحقيقي الذي باتت تلعبه الوسائل التعليمية في تدريس الطالب الجامعي_4
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  .األساتذةمن طرف الوسائل التعليمية  درجة استخدام الكشف عن _ 5

  .حسب الجنس ساتذةاألالكشف عن فروق في استخدام الوسائل التعليمية ن طرف  -6

  .حسب التخصص األساتذةالكشف عن فروق في استخدام الوسائل التعليمية ن طرف  -7

  .المهنية حسب الخبرة األساتذةالكشف عن فروق في استخدام الوسائل التعليمية ن طرف  -8

  :اختيار البحث عيدوا

الدراسة و البحث مهما كانت طبيعة من الضروري أن يكون لكل باحث أسبابه و دوافعه التي تدفعه إلى 

  :هذه الدراسة و قد وقع اختياري لهذا البحث لألسباب التالية

 . العصر الحاليتزايد نسبة استعمال الوسائل التعليمية في  �

استخدام الوسائل التعليمية محفز للدراسة و البحث واقع انتشار استخدام الوسائل التعليمية الن موضوع  �

 .أكثر فيه للتعرف عليه 

 .ألنها أصبحت من ابرز وسائل التدريس وبالنسبة للبعض ال يمكن االستغناء عنها �

  :أهمية البحث

تتضح  أهمية الدراسة في الكشف عن واقع استخدام الوسائل التعليمية و تحديد ضرورة استعمالها في _

  .الجامعة 

  الوسائل التعليمية داخل الجامعة األهمية و الدور الذي باتت تلعبه 

  .الكشف عن عوائق استعمال هذه الوسائل داخل الجامعة _

  .ايجابيات الوسائل التعليمية من خالل االستفادة منها لمواكبة االنفجار المعرفي و التغلب على االمية _ 
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  :التعاريف اإلجرائية  - 

من أجهزة و أدوات األستاذ الجامعي بكلية العلوم االجتماعية هي كل ما يستخدمه :الوسائل التعليمية_ 1

ومواد وغيرها داخل حجرة الصف و خارجها انقل خبرات تعليمية محددة إلى المتعلم بسهولة و يسر 

  .)االختبارات النفسية ،جهاز العرض، الحاسوب(مثل  المبذولووضوح مع اختصار في الوقت و الجهد 

و  اإلعالمو هم ، علم النفس، علم االجتماع،علم تخصصات ة ويتكون من خمس: التخصص_ 2

  .االتصال،علم المكتبات، فلسفة

 وأخيراسنة، 19الى 11سنوات،ثم من 10الى 0و هم ،من  فئات و يتمون من ثالثة: الخبرة المهنية_ 3

  .سنة20من  أكثر

  : الدراسات السابقة 

  :من بين الدراسات السابقة التي وجدناها انها مرتبطة بالموضوع  

معرفة درجة استخدام الوسائل التعليمية في مدارس  إلىقام بدراسة هدفت ):1990(دراسة عسقول 

ة و ذلك من وجهة نظر المعلمين و المعلمات و معرف اإلماراتالمرحلة االبتدائية في السودان و دولة 

المعلمين بالدولتين يمتلكون  أننتيجة مفادها  إلىو قد توصلت الدراسة ،معوقات استخدامها في الدولتين 

تقاربا في درجات ك وان هنا،ام الوسائل التعليمية و تطويرها مستوى رفيعا من الوعي و التطلع نحو استخد

دى المعلم الستخدام الوسائل عدم توفر الكفاءة الالزمة ل:وجود بعض المشكالت في الدولتين و هي 

  التعليمية و شعور المعلم بعدم جدوى الوسائل التعليمية 

مدارس المرحلة واقع التقنيات التعليمية في  إلىالتعرف  إلىهدفت ):1992(دراسة العوضي وغزاوي 

التعليمية تتوافر بصورة عامة في المدارس  األجهزةمعظم  أن إلىوقد توصلت الدراسة ،المتوسطة بالكويت 
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التتوافر بالصورة المطلوبة  األجهزةالبرامج و المواد التعليمية المرتبطة بهذه  أنو بنسب مقبولة بحيث 

ابرز المعوقات التي تواجه استخدام وسائل االتصال التعليمية تمثل في  أن إلىكما أشارت نتائج الدراسة ،

ومواد خام ،ئل اتصال تعليمية جاهزة فضال عن عدم توفر وسا، ليمية مؤهل دم وجود مشرف وسائل تعع

  .إلنتاجها في المدارس

مدى احتياجات معلمي المرحلة المتوسطة بمنطقة عنيزة  إلىالتعرف  إلىهدفت ):1993(دراسة الشاعر

 أنفقد كشفت نتائج الدراسة ,الوسائل التعليمية و استخدامها  إنتاجبالمملكة العربية السعودية للتدريب عن 

حيث التعليمية المرتبطة بها ، األجهزةو التسهيالت و المواد و  اإلمكاناتمدارس المنطقة تعاني من قلة 

  ).%46(و توافر التسهيالت ،)%65(و توافر المواد التعليمية)%55( األجهزةبلغت نسبة توافر 

 اإلعداديةئل التعليمية في المراحل االبتدائية و دراسة عن واقع استخدام الوسا):1994(سفير  أبودراسة 

 أجهزةمدى توافر  علىبهدف التعرف  باألردنو الثانوية بوكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين 

و الكشف عن مستوى س التابعة لوكالة الغوث الدولية ،الوسائل التعليمية المختلفة و موادها في المدار 

 أماممعرفة الصعوبات التي تقف مانعا  إلى إضافة المعلمات للوسائل التعليمية ،ن و استخدام المعلمي

الدراسة الى جملة نتائج  أشارتو عليه فقد  إنتاجهاالمعلمين و المعلمات في استخدام الوسائل التعليمية و 

الجامعات و  مو عدم اهتماملية استخدام الوسائل التعليمية ،ازدحام الفصول يعوق ع إن:  أهمهاكان من 

ت و عدم وجود فني فرص استخدام و إنتاج الوسائل التعليمية و يعد من الصعوبا المعاهد العليا بتوفير

وقلة الخبرة و على استخدام الوسائل التعليمية ، لها اثر سلبي األجهزةوتشغيل متخصص للصيانة ،

و شراء بعض الوسائل  إنتاجفة وكذلك تكلمن استخدامه للوسائل التعليمية ، التدريب لدى المعلم يقلل

  .المعلمين بما هو متوفر من وسائل تعليمية  إلمامالتعليمية يقلل من توافرها في المدارس فضال عن عدم 

من  اإلعداديةالوسائل التعليمية المتوفرة في المدارس  إلىالتعرف  إلىهدفت ):1995(الراشدي دراسة 

وقد استخدام هذه الوسائل التعليمية ، و معلماتها و تقويم مدى اإلسالميةوجهة نظر معلمي التربية 
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و  اإلعداديةالتعليمية و لوحات العرض في المدارس  األجهزةقلة توافر : اآلتيةالنتائج  إلىتوصلت الدراسة 

ووجود معوقات تحول دون استخدام ت في استخدام الوسائل التعليمية ،ضعف كفاءة المعلمين و المعلما

وقلة الموارد د فني وسائل تعليمية في المدرسة ،عدم وجو و المعلمات للوسائل التعليمية منها  المعلمين

  .المدرسية للمعلمين  األعباءكثرة  إلى إضافة إنتاجهاالمالية المخصصة لشراء الوسائل التعليمية و 

بالحلقة الثانية في هدفت الى تحديد المعوقات التي ال يمكن معلم اللغة العربية ):1995(دراسة الفرا

 التعليم األساسي من استخدام الوسائل التعليمية و الكشف كذلك عن مدى توافر المواد و األجهزة التعليمية

  عدم وجود دورات تدريبية لمعلم :و قد أشارت الدراسة إلى النتائج اآلتية واستخدامها في المدارس اليمنية ،

و كثرة عدد المتعلمين من شانه أن يضعف استخدام الوسائل  اللغة العربية في مجال الوسائل التعليمية

  .التعليمية و أهمية وجود فني متخصص في الوسائل التعليمية بالمدارس

 األولىالرياضيات في المرحلة  معلميمدى استخدام  علىالتعرف  إلىهدفت ):1996(دراسة للمقوشي 

 إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن متغيرات عدة،من التعليم االبتدائي للوسائل التعليمية و عالقة ذلك ب

التعليمية المستخدمة غير مطابقة للوسائل المقترحة في كتاب المعلم وان من الوسائل )80%( أنالدراسة 

  .يميةمن معلمي الرياضيات بالمرحلة األولى ال يستخدمون أي وسيلة تعل)%38(

هدفت إلى التعرف إلى الحالة الراهنة لواقع الوسائل التعليمية في مدارس المرحلة ):2002(دراسة احمد 

وقد أظهرت نتائجها ها بالمدارس و معوقات استخدامها ،االبتدائية بمنطقة بيشة  التعليمية من حيث توافر 

األجهزة التعليمية بنسبة :ة كما يأتي موزع)%42(ان نسبة توافر الوسائل التعليمية في تدريس الرياضيات 

أما أهم المعوقات التي أظهرتها ,)31%(و اللوحات التعليمية بنسبة )%56(و المجسمات بنسبة )%57(

ت المادية نتائج الدراسة فقد تمثلت في عدم قناعة المعلم باستخدام الوسيلة التعليمية و عدم توافر التسهيال

  .ة إدارة المدرسة بأهمية الوسائل التعليميةوعدم قناعالمساعدة الستخدامها ،
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مدى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية في  إلىهدفت ):2003(دراسة الطيب 

والكشف عن مدى توافر الوسائل الخرطوم ، بواليةجهين و المعلمين المرحلة الثانوية من وجهة نظر المو 

في المدارس موضوع  كذلك على المعوقات التي تحول دون استخدامها التعليمية و استخدامها و الوقوف

من وسائل ال  ذلك  وما عداتتوافر بدرجة كبيرة جدا ، الطباشيريةالسبورة  أن إلىوخلصت الدراسة الدراسة ،

 العينة ان استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية أفرادتتوافر اال بقدر قليل جدا لذلك يرى 

  .لها  إتقانهملم الطلبة لهذه المادة و لطلبة المرحلة الثانوية فعالية كبيرة في تع

فاعلية التدريس باستخدام الشفافيات و  إلىالتعرف  إلى أساساهدفت ):2005(دراسة وليام و آخرون 

المطبوع م موازنة بطريقة الكتاب التسجيالت الصوتية كوسائل تعليمية سمعية بصرية في القدرة على التعل

داللة على  استخدام الوسائل التعليمية السمعية البصرية كان لها اثر ذو أن الدارسنتائج  أظهرتوقد ،

  .التعلم مقارنة بطريقة التدريس المكتوب 

 التحقق تجريبيا من فعالية الوسائل التعليمية في تنمية مهارة التفكير إلىهدفت ):2005(دراسة محمد 

خدام الطريقة التقليدية المتبعة ء لدى طالب المرحلة الثانوية في السودان موازنة باستالعلمي في مادة الفيزيا

استخدام الوسائل التعليمية في التدريس له اثر  إن: أهمهاجملة نتائج لعل من  إلىالدراسة  أشارتوقد  ،

و تصميم بعض الوسائل  إلنتاجالبيئة المحلية  تطويعايجابي في تنمية المهارات العقلية لدى طال ب وان 

النتائج  أظهرتالتعليمية يساعد في حل بعض المشكالت المتعلقة بالنواحي المالية في شراء الوسائل كما 

المجموعة التجريبية و بين المجموعة الضابطة فيما يتعلق  أفرادبين  إحصائيةوجود فروق ذات داللة 

و ذلك لصالح  اإللقائيةموازنة باستخدام الطريقة  بفعالية الوسائل التعليمية في تنمية التفكير العلمي

   .المجموعة التجريبية 

حول االتجاهات المعلمين في بعض المدارس االبتدائية نحو استخدام الوسائل  ):2005(دراسة الن 

علق باستخدام الوسائل التعليمية اك قبوال عاما يتأن هنالنتائج  أظهرتوقد لتعليمية و التكنولوجيا الحديثة ،ا
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 أشارتايجابية نحو الوسائل التعليمية عامة و الحديثة منها خاصة كما  كما اظهر الجنسان اتجاهات،

ايجابية نحو الوسائل  أكثرالمعلمين الذين لديهم خبرات طويلة كانت لهم اتجاهات  أن إلىالدراسة 

  .الذين لديهم خبرات قصيرة  أولئكالتعليمية من 

بالجمهورية اليمنية بهدف الكشف عن واقع استخدام الوسائل التعليمية  أجريت:)2007(دراسة المقطري

من حيث استخدامها و المعوقات التي تحول دون  األساسيفي تدريس العلوم في المرحلة التعليم 

رجة تدني د: الدراسة إليهلت ،ومن أهم ما توصالعلوماستخدامها من وجهة نظر معلمي و موجهي 

البسيطة  األجهزةاستخدامهم لها قاصر على بعض  إن إذاستخدام معلمي العلوم التعليمية في التدريس 

كان أكثر المواد التعليمية استخداما اللوحات التعليمية ،و كشف الدراسة عن عدم وجود فروق ذات ،بينما 

رجة استخدام معلمي العلوم للوسائل بين تقديرات أفراد العينة لد)0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  .التعليمية تعزى إلى متغير الجنس و الخبرة في التدريس

واقع استخدام الوسائل التعليمية وعالقتها بالتحصيل  إلىالتعرف  إلىهدفت  ):2009(دراسة لعمر 

 إليهة كسال، و قد كان ابرز ما توصلت لدى طالب المرحلة الثانوية بوالي اإلحياءالدراسي في مادة 

 أظهرتالتعليمية كان يتسم بالضعف العام ،كما  األجهزةاستخدام المعلمين للوسائل التعليمية و  أنالدراسة 

بين المعلمين فيما )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائيةموجبة و ذات داللة  ارتباطيهالنتائج وجود عالقة 

،و عدم وجود فروق )أنثى/ذكر(تعزى لنوع المعلم  األحياءتعليمية في تدريس يتعلق باستخدام الوسائل ال

بين المعلمين فيما يتعلق باستخدام الوسائل التعليمية في تدريس ) 0.05(عند مستوى  إحصائيةذات داللة 

كذلك لم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ،تعزى لسنوات خبرتهم األحياء

بين المعلمين فيما يتعلق باستخدام الوسائل التعليمية في تدريس األحياء يعزى لمؤهالتهم )0.05(

  .األكاديمية 
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  :)2011(دراسة عصام الحسن و نجود الطيب

اتنا دامها في تدريس مقرر العلم في حياستخ أهميةالوسائل التعليمية و  واقع إلىهدفت الدراسة التعرف 

: إلى النتائج التاليةوقد توصلت الدراسة  ،األساسي في محلية كرري والية الخرطومتعليم للصف السابع بال

و المواد من البيئة المحلية المستخدمة في تدريس المقرر هناك استخدام بقدر كبير للوسائل التعليمية  أن

ق ذات داللة العلم في حياتنا مما يؤدي لربط التلميذ ببيئته المحلية ،و كشف الدراسة عن عدم وجود فرو 

بين استجابات افراد العينة من المعلمين الهمية استخدام الوسائل )0.05(عند مستوى داللة  إحصائية

التعليمية في التدريس و درجة استخدامهم للوسائل التعليمية، و الصعوبات التي تحول دون استخدامها 

  .)156:2011الحسن عصام،الطيب نجود،(متغير الجنس و سنوات الخبرة إلىتعزى 

بمختلف التخصصات و يتبين من خالل ما عرض من دراسات سابقة اتفاق الباحثين :قـــليــــــــــــــــالتع

في العملية التعليمية  أثرهاعليمية و تالمراحل التعليمية مع الدراسة من حيث االهتمام باستخدام الوسائل ال

استخدام المعلمين للوسائل  أهميةمعظم الدراسات نتائج ايجابية لصالح  أظهرتو معوقاتها ،حيث 

التعليمية بما يتوافق مع ما ذهبت به الدراسة التي تتناول واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة من 

م و وجهة نظر األساتذة الجامعيين ،في كلية العلوم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس، مستغان

عليه اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة، عموما كانت استفادة الباحثة كبيرة من الدراسات وال سيما في 

بلورة موضوع البحث و أسئلته و متغيراته و في بناء األداة و تصميمها بمحاورها المختلفة ، و في مقارنة 

  .نتائجها مع نتائج البحث الحالية 
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  أبدا   نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرة                    الرقم

            .ا��
	م ���� �ز�د �ن إ���ل ا���
	��ن �	� 	و��ل ا��
	�� �ا���دا  01

ا��%ط	$�ت أ���دم ا���ورة ا�ط����ر�� ��رح �
ض ا����ھ�م و   02
  .ا���رزة ��و)وع ا�درس

          

.���دام ا�$��وب ,� ا��
	�م ���+�* ا���
	��ن �	� ا����ر(�  أ��ل  03
  .,� �و)وع ا�درس

          

             ���ھم ا���دا�� �	و��ل ا��
	���� ,� �$��ن أداء  04

            .�0وا�د ا���دام ا�و��ل ا��
	����  . أ�م   05

            .ا�درسا�و��ل ا��
	���� ,� �$�0ق أھداف ����د�1   06

            .�$دث ا�56رة و ا���و�ق �دى ا���
	��ن و��ل ا��
	����ا���دا�� �	  07

08  ����	
            .أ�1 �8ر �	م ��� ھو ��و,ر �ن و��ل �

             .ا���رة ��+:�ز ا�و��ل ا��
	����  �دي . ��و,ر  09

            .ا�(�ب ,� �رح ا�درس����1 (��رة �	� ا���د   10

	و��ل ا��
	���� إ�� �ر��ب ا>,(�ر ا��� �(و1:� � ��ؤدي ا���دا�  11
  .ا���
	م

          

و  ا>داة���دم ا�+:�ز ا�
�(س �ن ا+ل �$�0ق ا.�%�ل ا��
	��� ��ن ا  12
  .ا���
	م 

          

            .ا���دم ا�و��ل ا��
	���� ��ر��= ا��
	و��ت �دى ا���
	��ن   13

ا��
�ن ��>�راص ا��)?وط� �$�ظ ا��
	و��ت و �0د��:� و�ت   14
  .ا�)رورة

          

15  ����	
            .. �و+د �دي ا����10 ا�(�,�� �Aھ��� ا���دام ا�و��ل ا��

�دم اھ���م ا�+��
� ��در�ب و �Aھ�ل ا>���ذة ,� �+�ل ا�و��ل   16
 ����	
  .ا��

          

17   ����	
�ز�د �ن ا�����ل ا.�+��� �	��
	��ن ا���دا�� �	و��ل ا��
  .أ�15ء ا��در�س

          

� ا���
	م �	���ھدة و ا����ر�� و  -  18�:�� ����	
ا��
�ل ا�ر$Cت ا��
  .ا���Aل و ا���(�ر

          

19  ��� >+:زة ا�
رض ا�)وC� أ+د $+رة ا�%ف �8ر.            

ا���%� ا��
�ن ����+���ت  ��0ر�ب ا�وا�*  ,� �
ض ا����ھ�م   20

	وم ا����	�����.  

          

��(ن ,%	D �ن ��	��  ا�و��ل ا��
	���� �(ون أ���� .ا���ر   21
  .ا��در�س 

          

. ��و,ر �دي ا�6(���1ت و ا��%�ص ا�Cز�� .���دام ا�و��ل   22
����	
  . ا��

          

            .ا���دا�� �	و��ل ا��
	���� ��:ل ��در�س �دد (��ر �ن ا���
	��ن  23

            .���0ر ا�+��
� >+:زة ا�و��ل ا��
	���� ا�Cز�� ,� ا��در�س  24

ا��
�ل ا.�1ر1ت ��:و�� ا�$%ول �	� ا��
	و��ت �* ا.��%�ر ,�   25
  .ا�و�ت و ا�+:د

          

            .و %���1 ا�و��ل ا��
	����  ��16ج�دم و+ود ,�1 ���%ص   26
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            .ا��
	�ق �	�:� أ��ل .���دام ا��	%�0ت �	�
��ل �
:� و  27

            .. �و+د د��ل ��ص �	و��ل ا��
	���� ��رح طر��0 ا���دا�:�  28

            .��رة ا���
	م�ز�د �ن 	و��ل ا��
	���� � �ا���دا�  29

            .ا���دا�� �	و��ل ا��
	���� �ز�د �ن ,:م ا���
	م  30

ا��
	و��ت ا���
	�0 ا���دم ا��+Cت ا��ر�و�� ا��
��دة ,� ا�0�1ء   31
  .�����دة

          

32   ����	
            .�و+د �دي )
ف ,�  �در�ب �	� ا���دام ا�و��ل ا��

ا��
�ل ا���د�و ا��
	��� ��و%�ل ا�ر���� �	��
	م �%ورة �+ذب    33
Dا���1ھ.  

          

            .ا���دا�� �	و��ل ا��
	���� ��:ل و �د�م ا�دروس  34

(���� �رض ��و��* ��رات ا���
	م و����ر ا���دم ا���ورة ا�ذ(��   35
  .ا����ھ�م
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 :االقتراحات

  :من نتائج قدمت الباحثة عدد من االقتراحات إليهو ما توصلت  في ضوء الخلفية النظرية للدراسة،

 .األخرىدراسات لمعرفة واقع استخدام الوسائل التعليمية في المراحل التعليمية  إجراء - 

دورات تدريبيـــــة لالســـــاتدة حـــــول اســـــتخدام الوســـــائل التعليميـــــة، و ضـــــرورة تشـــــجيعهم علـــــى  إقامـــــة - 

 .استخدامها في التدريس

 .في التعليم الجامعيقبل الجامعات بتوفير الوسائل التعليمية ضرورة االهتمام من  - 

 .عليمام الوسائل التعليمية في التفي مجال استخد أبحاثمتابعة التطورات و مواكبة ما يستجد من  - 

نحو استخدام الوسـائل التعليميـة لتبنـي هـذه االتجاهـات  األساتذةاستثمار االتجاهات االيجابية لدى  - 

  .و توظيفها في العملية التعليمية

 

  

 



را�
                  ا�	�� ا��ا��                                      �� 
ا���اءات ا������  
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  :تمهيد

مشكلة أو تفسير راءات منظمة قصد الوصول إلى حل القيام ببحث ميداني يتطلب إتباع خطوات و إج إن

دراسة للمنهجية اإلجراءات ال  يتم في هذا الفصل عرضس ،ة أو إيجاد عالقات بين المتغيراتظاهر 

مواصفات عينة الدراسة  ، الميدانية و المتمثلة في الدراسة االستطالعية ،الهدف من الدراسة االستطالعية

حجم العينة و مواصفاتها،  ،،منهج الدراسة األساسية  مكان و زمان الدراسة ،عينة الدراسة،  االستطالعية

  .اإلحصائية األساليب ، وفي أخير  أداة البحث

I. ضبط أدوات الدراسة االستطالعية لها أهمية كبيرة في مساعدة الباحث على :الدراسة االستطالعية

و لذلك فان على الباحث أن يقوم  و منه تجعله يتأكد من أن يفكر فيه على أساس الواقع، ،بحثه

، حيث يعتبر من مناسبة األدوات و مالئمتها لعينة البحثبالدراسة االستطالعية حتى يطمئن من 

الجوانب األساسية أثناء القيام بالبحث و اليمكن االستغناء عنها و يلزم على كل باحث المرور 

  .ابه

القياس المتمثلة  أداة بناء إلىهدفت الباحثة من وراء الدراسة االستطالعية :الهدف من الدراسة  - 1

كلية العلوم  أساتذةالوسائل التعليمية في الجامعة من وجهة نظر  استخدامواقع في استمارة 

قرات مدى وضوح الف التعرف على عينة البحث و التقرب إليها، من حيث اإلنسانيةاالجتماعية و 

 .لها و المتمثلة في الصدق و الثبات،وقياس الخصائص السيكومترية 

لقد تم إجراء الدراسة االستطالعية بوالية مستغانم بجامعة عبد الحميد ابن باديس :مكان الدراسة  - 2

  .كلية العلوم االجتماعية

                   .2015افريل21الى افريل14دراسة االستطالعية من امتدت فترة ال:مدة الدراسة  -3



را�
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 ،مجال البحوث و الدراسات العلمية الشائعة في األموريعتبر استخدام العينة من :عينةالمواصفات  - 4

 ا جامعيا ينتمون أساتذ  )30 (العينة بطريقة عشوائية متكونة من حيث قامت الباحثة باختيار 

تميزون بالخصائص موزعين ي،كلية العلوم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانمل

 :التالية

  الجنس - أ

  :يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس)  01 (الجدول رقم

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

 %60  18  ذكور

  40%  12  إناث

  100%  30  المجموع

اكبر )%60استاذ بنسبة 18(عينة الدراسة االستطالعية من الذكور  أفراد أن)1(يتضح من خالل الجدول 

  ).%40استاذة بنسبة 12(فيها  اإلناثمن عدد 
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  :التخصص - ب 

  : لتخصصيبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير ا)  02( الجدول رقم  

  النسبة المئوية  العدد  التخصص

  %30  09  علم النفس

 30%  09  علم االجتماع

  16.67%  05  و االتصال اإلعالمعلوم 

  10%  03  علم المكتبات 

  13.33%  04  فلسفة

  100%  30  المجموع

بالنسبة لعلم النفس و علم االجتماع، أما  %30أن اكبر نسبة تقدر ب )2(يتضح من خالل الجدول 

بالنسبة لعلم المكتبات، أما  %13.33، و نسبة %16.67بالنسبة لعلوم اإلعالم و االتصال تقدر بنسبة 

  .بالنسبة للفلسفة %10اصغر نسبة تقدر ب 

  

  

  

  

  



را�
                  ا�	�� ا��ا��                                      �� 
ا���اءات ا������  

 

 

55 

  :الخبرة  - ج

  :عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الخبرة أفراديبين توزيع )  03( جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  الخبرة

  %73.33  22  سنوات10الى0من

  %23.33  07  سنة19الى 11من

  %3.34  01  سنة20أكثر من 

  %100  30  المجموع

سنوات 10الى 0راسة االستطالعية الذين لديهم الخبرة من أن أفراد عينة الد) 3(يتضح من خالل الجدول 

سنة،  حيث بلغ 20سنة و اكثر من 19الى 11على أفراد العينة الذين لديهم الخبرة منلبية اغاليمثلون 

  .%73.33اي بنسبة 22عددهم 

حقائق الو بيانات المالئمة للحصول على المعلومات و  أداةتعتبر االستمارة :االستمارة :أداة الدراسة - 5

كبيرة في جمع البيانات الالزمة الختيار الفرضيات في البحوث  أهميةرة مرتبطة بواقع معين ،و لالستماال

 أنواعستخدم في دراسة الكثير من المهن و االتجاهات و ت هيالتربوية و االجتماعية و النفسية ،و 

مات المتعلقة بموضوع بحث محدد لجمع المعلو  أداةهي  إذنالنشاطات المختلفة في جمع المعلومات ، 

  ).369:2005ملحم،(من قبل المستجيبيجرى تعبئتها  هاعن طريق

 األساتذةمفتوحة قدمت لبعض  أسئلةوالتي تتكون من  األوليةبالدراسة االستمارة باالستعانة  تدأعدلقد 

من  اراتاستمعلى  أيضاوقد اعتمدنا  ،الجامعيين قصد جمع المعلومات لصياغة فقرات االستمارة
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في الجدول مقسمة على ثالثة محاور كما هو مبين  عبارة58حيث تتكون االستمارة من الدراسات السابقة، 

  .04مرق

  توزيع الفقرات حسب المحاوريوضح  )04(رقم الجدول                     

  الفقرات  عنوان المحاور   المحاور

المحور 

  األول 

أهمية استخدام الوسائل التعليمية في 

  . الجامعة 

1-2 -3 -4 -5-6 -7 -8-9-10-11 -12 -

13 -14 -15 -16 -17 -18-19-20 -21 -22  

المحور 

  الثاني

مدى استخدام الوسائل التعليمية في 

  .الجامعة 

23 -24 -25 -26 -27 -28-29-30 -31 -

32 -33 -34 -35 -36 -37-38-39.  

المحور 

  الثالث

الصعوبات التي تحول دون استخدام 

  .الوسائل التعليمية في الجامعة

40 -41 -42 -43 -44 -45-46-47 -48 -

49 -50 -51 -52 -53 -54-55-56 -57 -58  

واقع استخدام الوسائل  تم االعتماد في طريقة تصحيح االستمارة التي تقيس:تقدير الدرجات - 

الدرجات لكل  إعطاءالجامعيين ،وذلك من خالل  أساتذةمن وجهة نظر  التعليمية في الجامعة

بية،كما هو موضح في حالة الفقرات االيجا 1الى5رة من على كل فق درجاتالالبدائل حيث تتراوح 

  في الجدول األتي

  توزيع الدرجات على فقرات االستمارة يوضح  )05(رقم الجدول  

  أبدا   نادرا   أحيانا  غالبا  دائما  

  5     4       3       2      1    الفقرات السالبة 

  1      2      3      4      5     الفقرات الموجبة 
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  :داة األ صدق- 6

اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين ،و يتم فيه عرض الصورة المبدئية لالستمارة  األداةلقياس صدق 

في العبارات و مدى مناسبتها ،وفي  رأيهم بداءإلعلى مجموعة من المحكمين في هذا المجال ،و ذلك 

، كذلك أخرىررة في عبارات متك أوغير مناسبة  بأنهاالحكم عليها تم ضوء ذلك يتم حذف العبارة التي 

وذلك يتضح العدد النهائي لعبارات االستمارة في %85 إلىالتي لم تصل نسبة االتفاق على مناسبتها 

  ).110 :1997خيري ،(ضوء هذه الخطوة 

 محكمين من ذوي االختصاص 7على عينة مكونة من األداة انطالقا من التعريف قامت الباحثة بعرض 

  ل التاليكما هو مبين في الجدو 

  , المحكمين األساتذةمن  يبين عدد )06(رقم الجدول                   

  رتبة األستاذ          اسم المحكم              الرقم

  أستاذ مساعد        عثمان عز الدين          01   

  أستاذ مساعد        كروجة الشارف         02   

  تاذ مساعد أس        جناد عبد الوهاب         03   

  أستاذ مساعد        قوعيش مغنية         04   

  أستاذ مساعد        عليلش فلة        05   

  أستاذ مساعد         غبريني مصطفى        06   

  أستاذ مساعد        صافة أمينة        07   
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مدى  ،مراد قياسه الالموضوع مدى تطابق الفقرات مع  ، مدى وضوح األسلوب التعرف على  وهذا بهدف

كما هو  أرائهمو كانت نتائج  مدى ارتباط الفقرات لكل محور، تناسب المحاور مع الموضوع المراد دراسته

   :موضح في الجدول التالي 

ة واقع استخدام الوسائل التعليمية لدى االساتذة حول استمار المحكمين  أراءيوضح  )07(رقم جدول

  .الجامعيين 

عدد 

  المحكمين

عدد 

  فقراتال

    الفقرات الحكم على      

    تعدل  ال تقيس    تقيس

    النسبة  العدد  النسبة   العدد     النسبة  العدد

07  58  39  67.23% 19  32.77% 0    

الغير مناسبة التي الفقرات و ذلك بحذف  فقرة39االستمارةفقرات  على أساس أراء المحكمين أصبحتو

  :ولكما هو موضح في الجدفقرة  19كان عددها 
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  بعد عرضها على المحكمين يوضح تعديل الفقرات )08(رقم الجدول

  بعد التعديل   قبل التعديل                              الفقرة 

  حذفت   .الوسائل التعليمية تعمل على تنمية التفكير العلمي  2 

) تكرار (  .تساب الخبرةتؤدي الوسائل التعليمية إلى زيادة مشاركة المتعلم االيجابية في اك   11 

  حذفت 

  حذفت   .يساعد استخدام الوسائل التعليمية على استمرارية المعلومات في أذهان المتعلمين   13 

) تكرار(  .يساهم استخدام الوسائل التعليمية في تعليم أعداد متزايدة من المتعلمين   14 

  حذفت

  حذفت  لمتعلم و تكوين اتجاهات جديدة يؤدي استخدام الوسائل التعليمية الى تعديل سلوك ا  15 

  حذفت  .يساهم استخدام الوسائل التعليمية في تقوية العالقة بين األستاذ و المتعلم    16 

  حذفت  .تتوفر الوسائل التعليمية الحديثة المجهزة الستعمال المتعلم   17 

  حذفت  .اركة مع األستاذالوسائل التعليمية التعطي المتعلمين الفرص الكافية للتفاعل و المش  18 

  حذفت  .استخدام الوسائل التعليمية ضرورية في العملية التعليمية   21 

  حذفت  .يعتمد األستاذ على الرسائل و المذكرات بهدف البحث و االستكشاف عن المعلومات  25 

فس يرى األستاذ استخدام الحاسوب في التعليم زيادة استقاللية المتعلم و اعتماده عن الن  27 

.  

) تكرار(

  حذفت 

  حذفت  .يقوم األستاذ باستخدام االختبارات االسقاطية بهدف الكشف عن شخصية المتعلم   35 

يستعين األستاذ بالسبورة الطباشيرية لعرض مجموعة من الوسائل التعليمية المختلفة و   37 

  نشاطات المتعلم 

) تكرار(

  حذفت

  تحذف  .كثرة األعباء التدريسية لألساتذة  44 

  حذفت   .ال تتوفر المواد الخام إلنتاج الوسائل التعليمية   46 

  حذفت  ازدحام الفصول يحول دون استخدام األمثل للوسائل التعليمية   52 

  حذفت   .عدم توفر األمكنة المخصصة لالستعمال الوسائل التعليمية   56 

  حذفت   .عجز المؤسسة عن توفير الوسائل التعليمية   57 

  حذفت )تكرار(  .وجود تكوين مسبق و تدريب حول الوسائل التعليمية عدم   58 
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حساب معامل التاكد من صدق االداة اعتمدت الباحثة على  من اجل:صدق االتساق الداخلي 

،حيث استخدمت الحزمة  إليهو المحور الذي تنتمي  فقرةبين درجة كل "بيرسون"االرتباط 

 :نوضحه في الجداول التالية  ماوھ�ا  20spss االحصائية في العلوم االجتماعية

استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة  أهميةرتباط بين محور اال  تمعاماليبين  ) : 09(جدول رقم  

  .و فقراته

معامل االرتباط مع   فقرات المحور

  درجة الكلية للمحورال

  مستوى الداللة                  

      0.05        0.01  

  دال         0.64       01الفقرة 

  دال         0.73       04الفقرة 

  دال          0.85       06الفقرة 

  دال          0.68       07الفقرة 

  دال         0.71        11الفقرة 

  دال         0.71       12الفقرة 

  دال         0.65       16الفقرة 

  دال         0.84      20الفقرة 

  دال         0.77      24الفقرة 

  دال         0.84      26الفقرة 

  دال         0.70      32الفقرة 

  دال         0.74      33الفقرة 

  دال         0.79      38الفقرة 

معامل االرتباط  بين درجات كل فقرات المحور و درجة مجموع المحور  أنتبين ) 9(من خالل الجدول 

وهو ما يعبر عن وجود اتساق ) 0.85(و) 0.64(ث بلغ مابين حي)0.01(دالة عند مستوى الداللة 

  .داخلي كبير بين درجات فقرات المحور ودرجة مجموع المحور ككل
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االرتباط بين محور مدى استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة مع  تيبين معامال):10 (جدول رقم

  .فقراته

معامل االرتباط مع   فقرات المحور

  حورالدرجة الكلية للم

  مستوى الداللة                 

0.05  0.01  

  دال    0.48  02الفقرة 

  دال    0.69   03الفقرة 

      0.21  10الفقرة 

  دال    0.58  14الفقرة 

      0.15-    15الفقرة 

  دال    0.56   17الفقرة 

  دال    0.62  21الفقرة 

  دال    0.71  23الفقرة 

    دال  0.41  28الفقرة 

  دال    0.66  30الفقرة

    دال  0.43  34الفقرة 

    دال  0.46  37الفقرة 

  دال    0.55  39الفقرة 

 ،30، 14،17،21،23، 3، 2( الرتباط بين درجة الفقرات ا تتبين ان معامال )10(من خالل الجدول 

فكل منهم دالة عند مستوى الداللة  )0.71(و) 0.48(ما بينو درجة مجموع المحور يساوي ) 39

حيث بلغ معامل )0.05(كل منهم دالة عند مستوى الداللة ) 37(و )34(و )28( الفقرات،اما )0.01(

و بين  تي  بلغ معامل االرتباط بينهماال )10،15( الفقرات،في حين )0.46(و )0.41(االرتباط مابين 

هناك اتساق  إذ،هماغير دالتين مما يستلزم حذف فهما) 0.15،0.21-(يساوي  درجة مجموع المحور

  .بين مختلف درجات الفقرات و مجموع المحور األحيانلب داخلي كبير في اغ
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االرتباط بين محور الصعوبات التي تحول دون استخدام الوسائل  تيبين معامال) 11 (جدول رقم

  .التعليمية في الجامعة و فقراته

معامل االرتباط بين   فقرات المحور

  الدرجة الكلية للمحور

  مستوى الداللة

0.05  0.01  

  دال    0.47  05الفقرة 

  دال    0.73  08الفقرة 

  دال    0.65  09الفقرة 

      0.12  13الفقرة 

  دال    0.56  18الفقرة 

    دال  0.42  19الفقرة 

  دال    0.63  22الفقرة 

  دال    0.88  25الفقرة 

    دال  0.40  27الفقرة 

  دال    0.62  29الفقرة 

    دال  0.44  31الفقرة 

  دال    0.74  35الفقرة 

      0.29  36الفقرة 

 ،22 ،18، 08،09، 05(معامل االرتباط بين درجة الفقرات أنتبين ) 11(من خالل الجدول 

حيث بلغ معامل االرتباط كل منها مع درجة  )0.01(دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 25،29،35

 دالة) 31(و )27(و )19( األخرى،في حين كانت درجات الفقرات  )0.47،0.88(مابينالمحور الكلية 

مابين حيث بلغ معامل االرتباط كل منها مع درجة المحور الكلية ) 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

التي  بلغ معامل االرتباط ) 13،36(في حين الفقرات  ،في حين كانت درجة الفقرتين) 0.40،0.44(

 إذنم حذفهما، فهما غير دالتين مما يستلز ) 0.12،0.29(بينهما و بين درجة مجموع المحور يساوي 

 .و مجموع المحورهناك اتساق داخلي كبير بين مختلف درجات الفقرات 
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   .بين المحاور و االختبار ككل معامالت االرتباط يبين): 12(الجدول رقم

االتساق الداخلي بين   محاور االستمارة

  المحاور واالختبار ككل

  مستوى الداللة

0.05  0.01  

  دال    0.82  األولالمحور 

  دال    0.77  حور الثاني الم

  دال    0.47  المحور الثالث

دالة الثالثة و االستمارة ككل   االرتباط بين درجات المحاور تمعامال أنتبين )12(من خالل الجدول 

على االختبار ككل حيث بلغ معامل االرتباط كل منها مع درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

إذن هناك اتساق داخلي كبير بين مختلف درجات المحاور و مجموع ) 0.47(و )0.77(و )0.82(التوالي

  .االختبار ككل

   :  داةاألثبات  - 8

عتبر من أهم طرق قياس التي تو ،  "ألفا كرونباخ " معادلةعلى أداة الدراسة تم االعتماد  ثباتلحساب 

، االحصائية للعلوم االجتماعية  بالحزمةالثبات ، ألنه يقيس ثبات االختبار بثبات بنوده ، و بعد حسابه 

،و بعد حذف بعض الفقرات تم الحصول على معامل الثبات 0.86"ب "الفا كرونباخ "قدر معامل الثبات 

،وهو قيمة مرتفعة تدل على ثبات االداة "0.85"  

في الدراسة الصدق و الثبات يسمح لنا بتطبيقهاعلى درجة كافية من  حصول األداة مما سبق نتوصل إلى

  .ألساسيا
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II.  األساسيةالدراسة.  

المنهج المناسب  مشكلة ،وذلك باختيار أيفي مجال البحث العلمي عدة طرق  لحل :منهج الدراسة _1

يود الباحث  لتلك المشكلة و المالئم لها و لطبيعتها ،و لهذا تختلف المناهج من حيث الهدف الذي

لوصف واقع استخدام الوسائل  لوصفيهج ا،وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المن إليهالوصول 

هو  و قد عرف العلماء المنهج الوصفي العلوم االجتماعية، أساتذةالتعليمية في الجامعة من وجهة نظر 

منهج يعتمد عليه الباحثون في الحصول على معلومات وافية و دقيقة ،تصور الواقع االجتماعي ،و الذي 

  ).99:2008قنديلجي ،(و تسهم في تحليل ظواهرهالثقافية والعلمية ، األنشطةيؤثر في 

جمع بيانات كافية و دقيقة عن ظاهرة و  إلى أولىالمنهج الوصفي يهدف كخطوة  أن إلى اإلشارةو تجدر 

التعرف على العوامل المؤثرة  إلىتحليل ما تم جمعه من بيانات بطريقة موضوعية كخطوة ثانية ،و تؤدي 

  ).46:1999ات و آخرون ،عبيد(ة على الظاهرة كخطوة ثالث

جامعيين  أساتذةواقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة من وجهة "و في هذه الدراسة التي تدور حول 

لقد استعنا بهذا المنهج بغية تشخيص الظاهرة و كشف جوانبها " بكلية العلوم االجتماعية بجامعة مستغانم

   .فاد منها مستقبالو منه الخروج بالنتائج العلمية التي قد يست

  :الدراسة  ومدةمكان _ 2

أجريت الدراسة األساسية بوالية مستغانم و تحديدا بجامعة عبد الحميد ابن باديس بكلية العلوم االجتماعية 

  .14/05/2015الى 04/05/2015حيث استغرقت الدراسة حوالي أسبوع  من ،
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 أفراد أومثال (ارة عن مجموعة من الوحدات مجتمع البحث هو عب:مجتمع الدراسة و العينة الممثلة _ 3

،حيث يتمثل مجتمع )82:2000،  آخرونعليان و ( أكثر أوتشترك فيما بينها في صفة متغيرة  )أشياء

  .الدراسة األساسية في كلية العلوم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم

العلمية السليمة  األسسفي اختياره لعينة بحثه على  العينة هي جزء من المجتمع فكلما استند الباحث أما

تشخيصا دقيقا بحيث يمكن تقديم  أبعادها تشخصو  ،ائج موضوعية واقعية لمشكلة البحثكلما توصل لنت

في مجموعة من األساتذة  األساسيةتتمثل عينة الدراسة  حيث، )33:1987نبيل ، أبو(الحلول المفيدة 

   .بجامعة مستغانم اإلنسانيةو  ةجامعي بكلية العلوم االجتماعي اذأست)61( همقدر عدد الجامعيين

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس )13(رقم جدولال  

  النسبة المئوية   التكرار   الجنس

 %55.79  34  ذكر

 %44.21  27  أنثى

 %100  61  المجموع

و التي  اإلناثمن نسبة  اكبر %55.79نسبة الذكور التي تقدر  أن )13(نالحظ من خالل الجدول  

  . %44.21قدرت ب
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  العينة حسب التخصص أفراديوضح توزيع  )14(رقم جدول  

  النسبة المئوية   التكرار  التخصص

  %39.37  24  علم النفس 

  %19.67  12  علم االجتماع

  %13.11  8  واالتصال  اإلعالمعلم 

  %13.11  8  علم المكتبات 

  %14.74  9  فلسفة 

 %100  61  المجموع

بالنسبة لعلم النفس تليه نسبة  %39.37أن اكبر نسبة تقدر ب  )14(نالحظ من خالل الجدول 

أما اصغر قيمة تقدر بنسبة  %14.74بالنسبة لعلم االجتماع، أما بالنسبة للفلسفة تقدر بنسبة  19.67%

  .بالنسبة لعلم اإلعالم و االتصال ،و علم المكتبات 13.11%

  العينة حسب الخبرة المهنية  أفراديوضح توزيع  )15(لجدو                    

  النسبة المئوية   التكرار   سنوات الخبرة

0_10  40  65.58%  

11_19  16  26.23%  

+20  5  8.19%  

 %100  61  المجموع
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سنوات 10الى 0الذين لديهم الخبرة من   األساسيةأن أفراد عينة الدراسة  )15(يتضح من خالل الجدول 

سنة،  حيث بلغ 20سنة و أكثر من 19الى 11أفراد العينة الذين لديهم الخبرة منمن  بية يمثلون الغال

  .%65.58اي بنسبة 40عددهم 

  :البحث أداة - 4

قامت الباحثة بإعداد استمارة لقياس واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة من وجهة نظر أساتذة 

من مدى صدقها و ثباتها ،تم تعديلها ووضعها في صورتها  و التأكدجامعيين بكلية العلوم االجتماعية ،

  :ثالثة محاور كما هو موضح في الجدول األتي على فقرة موزعة35النهائية التي اشتملت على  

  يبين المحاور و أرقام فقراتها)16(الجدول رقم 

  أرقام الفقرات  المحاور 

  34-30-29-23- 21- 17- 13- 11- 7- 6- 4-1  المحور األول

    35- 33- 31- 27- 25- 20-18-14-12-10- 3-2  الثاني المحور

  32- 28- 26-24-22- 19- 16- 15- 9- 8-5  المحور الثالث

  الباحثة على األساليب التالية  اعتمدت :األساليب اإلحصائية  - 5

 .المتمثل في التكرارات و النسب المئوية لعرض خصائص العينة اإلحصائي األسلوب - أ

 : غرض قياس صدق االختبار و معادلته كالتالي ل ) Pearson(معامل االرتباط بيرسون - ب
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 :معامل الفا كرومباخ لحساب ثبات االداة و معادلته كاألتي -  ت

  

بداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين و غير متساويتين في الحجم و معادلته  حساب اختبار ت

 :كالتالي

  

  )االتجاه أحادي تحليل التباين(anovaاختبار -  ث

  . spssحصائية للعلوم االجتماعية برنامج الرزمة اإل -  ج

  :خالصة

الهدف من  ، واالستطالعيةفقد اشتمل على نتائج الدراسة  ،للدراسة الميدانيةتطرقنا في هذا الفصل 

و مدى صالحية استخدامها في ، الدراسة  ألدواتالتعرف على الخصائص السيكومترية  خاللها هو

مجتمع  اتصفاو م إلىثم التطرق  منهج الدراسة و نوعه ،كما اشتمل على التعريف ب ، األساسيةالدراسة 

 أدوات إلىو الخصائص و كيفية اختياره ليتم التطرق بعد ذلك  الدراسة من حيث المصدر، و الحجم ،

و كذلك توضيح  الدراسة التي استعملت في عملية جمع المعلومات و ما تتمتع به من خصائص ،

التي تم  اإلحصائية األساليب إلى أشارت الباحثةذلك  إلى باإلضافة ةاألساسيالتطبيقية للدراسة  اإلجراءات

إليه التي يتم على ضوءها تفسير النتائج و مناقشتها و هذا ما سنتطرق و  االعتماد عليها في هذه الدراسة ،

  .في الفصل الموالي لهذه الدراسة
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  :تمهيد

مشكلة أو تفسير راءات منظمة قصد الوصول إلى حل القيام ببحث ميداني يتطلب إتباع خطوات و إج إن

دراسة للمنهجية اإلجراءات ال  عرضيتم في هذا الفصل س ،ة أو إيجاد عالقات بين المتغيراتظاهر 

مواصفات عينة الدراسة  الميدانية و المتمثلة في الدراسة االستطالعية ،الهدف من الدراسة االستطالعية ،

حجم العينة و مواصفاتها،  ،،منهج الدراسة األساسية  مكان و زمان الدراسة ،عينة الدراسة،  االستطالعية

  .اإلحصائية  األساليب، وفي أخير  أداة البحث

I. ضبط أدوات الدراسة االستطالعية لها أهمية كبيرة في مساعدة الباحث على :الدراسة االستطالعية

و لذلك فان على الباحث أن يقوم  و منه تجعله يتأكد من أن يفكر فيه على أساس الواقع، ،بحثه

، حيث يعتبر من البحثمناسبة األدوات و مالئمتها لعينة بالدراسة االستطالعية حتى يطمئن من 

الجوانب األساسية أثناء القيام بالبحث و اليمكن االستغناء عنها و يلزم على كل باحث المرور 

  .بها

القياس المتمثلة  أداة بناء إلىهدفت الباحثة من وراء الدراسة االستطالعية :الهدف من الدراسة  - 1

كلية العلوم  أساتذةالوسائل التعليمية في الجامعة من وجهة نظر  استخدامواقع في استمارة 

مدى وضوح الفقرات  التعرف على عينة البحث و التقرب إليها، من حيث اإلنسانيةاالجتماعية و 

 .لها و المتمثلة في الصدق و الثبات،وقياس الخصائص السيكومترية 

بوالية مستغانم بجامعة عبد الحميد ابن باديس لقد تم إجراء الدراسة االستطالعية :مكان الدراسة  - 2

  .كلية العلوم االجتماعية

                   .2015افريل21الى افريل14دراسة االستطالعية من امتدت فترة ال:مدة الدراسة  -3
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 ،مجال البحوث و الدراسات العلمية الشائعة في األموريعتبر استخدام العينة من :عينةالمواصفات  - 4

 ا جامعيا ينتمون أساتذ  )30 (العينة بطريقة عشوائية متكونة من حيث قامت الباحثة باختيار 

موزعين يتميزون بالخصائص ،كلية العلوم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانمل

 :التالية

  الجنس  - أ

  :يبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس)  01 (الجدول رقم

  النسبة المئوية  العدد  الجنس

 %60  18  ذكور

  40%  12  إناث

  100%  30  المجموع

اكبر )%60استاذ بنسبة 18(عينة الدراسة االستطالعية من الذكور  أفراد أن)1(يتضح من خالل الجدول 

  ).%40استاذة بنسبة 12(فيها  اإلناثمن عدد 
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  :التخصص - ب 

  : لتخصصيبين توزيع عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير ا)  02( الجدول رقم  

  النسبة المئوية  العدد  التخصص

  %30  09  علم النفس

 30%  09  علم االجتماع

  16.67%  05  و االتصال اإلعالمعلوم 

  10%  03  علم المكتبات 

  13.33%  04  فلسفة

  100%  30  المجموع

بالنسبة لعلم النفس و علم االجتماع، أما  %30ب  أن اكبر نسبة تقدر)2(يتضح من خالل الجدول 

بالنسبة لعلم المكتبات، أما  %13.33، و نسبة %16.67بالنسبة لعلوم اإلعالم و االتصال تقدر بنسبة 

  .بالنسبة للفلسفة %10اصغر نسبة تقدر ب 
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  :الخبرة  - ج

  :عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الخبرة أفراديبين توزيع )  03( جدول رقم 

  النسبة المئوية  العدد  الخبرة

  %73.33  22  سنوات10الى0من

  %23.33  07  سنة19الى 11من

  %3.34  01  سنة20أكثر من 

  %100  30  المجموع

سنوات 10الى 0أن أفراد عينة الدراسة االستطالعية الذين لديهم الخبرة من ) 3(يتضح من خالل الجدول 

سنة،  حيث بلغ 20سنة و اكثر من 19الى 11على أفراد العينة الذين لديهم الخبرة منلبية اغاليمثلون 

  .%73.33اي بنسبة 22عددهم 

حقائق البيانات و اللومات و مالئمة للحصول على المع أداةتعتبر االستمارة :االستمارة :أداة الدراسة - 5

كبيرة في جمع البيانات الالزمة الختيار الفرضيات في البحوث  أهميةرة مرتبطة بواقع معين ،و لالستماال

 أنواعستخدم في دراسة الكثير من المهن و االتجاهات و ت هيالتربوية و االجتماعية و النفسية ،و 

لجمع المعلومات المتعلقة بموضوع بحث محدد  أداةهي  إذنالنشاطات المختلفة في جمع المعلومات ، 

  ).369:2005ملحم،(من قبل المستجيبيجرى تعبئتها  هاعن طريق

 األساتذةمفتوحة قدمت لبعض  أسئلةوالتي تتكون من  األوليةبالدراسة االستمارة باالستعانة  تدأعدلقد 

من  استماراتعلى  أيضاوقد اعتمدنا  ،الجامعيين قصد جمع المعلومات لصياغة فقرات االستمارة
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في الجدول مقسمة على ثالثة محاور كما هو مبين  عبارة58حيث تتكون االستمارة من الدراسات السابقة، 

  .04مرق

  توزيع الفقرات حسب المحاوريوضح  )04(رقم الجدول                     

  الفقرات  عنوان المحاور   المحاور

المحور 

  األول 

أهمية استخدام الوسائل التعليمية في 

  . الجامعة 

1-2 -3 -4 -5-6 -7 -8-9-10-11 -12 -

13 -14 -15 -16 -17 -18-19-20 -21 -22  

المحور 

  الثاني

مدى استخدام الوسائل التعليمية في 

  .الجامعة 

23 -24 -25 -26 -27 -28-29-30 -31 -

32 -33 -34 -35 -36 -37-38-39.  

المحور 

  الثالث

ام الصعوبات التي تحول دون استخد

  .الوسائل التعليمية في الجامعة

40 -41 -42 -43 -44 -45-46-47 -48 -

49 -50 -51 -52 -53 -54-55-56 -57 -58  

واقع استخدام الوسائل  تم االعتماد في طريقة تصحيح االستمارة التي تقيس:تقدير الدرجات - 

الدرجات لكل  إعطاءالجامعيين ،وذلك من خالل  أساتذةمن وجهة نظر  التعليمية في الجامعة

بية،كما هو موضح في حالة الفقرات االيجا 1الى5على كل فقرة من  درجاتالالبدائل حيث تتراوح 

  في الجدول األتي

  توزيع الدرجات على فقرات االستمارة يوضح  )05(رقم الجدول  

  أبدا   نادرا   أحيانا  غالبا  دائما  

  5     4       3       2      1    الفقرات السالبة 

  1      2      3      4      5     الفقرات الموجبة 
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  :داة األصدق - 6

اعتمدت الباحثة على صدق المحكمين ،و يتم فيه عرض الصورة المبدئية لالستمارة  األداةلقياس صدق 

في العبارات و مدى مناسبتها ،وفي  رأيهم بداءإلعلى مجموعة من المحكمين في هذا المجال ،و ذلك 

، كذلك أخرىمتكررة في عبارات  أوغير مناسبة  بأنهاالحكم عليها تم ضوء ذلك يتم حذف العبارة التي 

وذلك يتضح العدد النهائي لعبارات االستمارة في %85 إلىالتي لم تصل نسبة االتفاق على مناسبتها 

  ).110 :1997خيري ،(ضوء هذه الخطوة 

 محكمين من ذوي االختصاص 7على عينة مكونة من األداة انطالقا من التعريف قامت الباحثة بعرض 

  كما هو مبين في الجدول التالي

   مجموعة من األساتذة المحكمينيبين  )06(رقم الجدول                   

  رتبة األستاذ          اسم المحكم              الرقم

  أستاذ مساعد        عثمان عز الدين          01   

  أستاذ مساعد        كروجة الشارف         02   

  أستاذ مساعد         جناد عبد الوهاب         03   

  أستاذ مساعد        قوعيش مغنية         04   

  أستاذ مساعد        عليلش فلة        05   

  أستاذ مساعد         غبريني مصطفى        06   

  أستاذ مساعد        صافة أمينة        07   
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مدى  ،المراد قياسه الموضوع مدى تطابق الفقرات مع  ، مدى وضوح األسلوب التعرف على  وهذا بهدف

كما هو  أرائهمو كانت نتائج  مدى ارتباط الفقرات لكل محور، تناسب المحاور مع الموضوع المراد دراسته

   :موضح في الجدول التالي 

ة واقع استخدام الوسائل التعليمية لدى االساتذة حول استمار المحكمين  أراءيوضح  )07(رقم جدول

  .الجامعيين 

عدد 

  المحكمين

عدد 

  الفقرات

    الفقرات الحكم على      

    تعدل  ال تقيس    تقيس

    النسبة  العدد  النسبة   العدد     النسبة  العدد

07  58  39  67.23% 19  32.77% 0    

الغير مناسبة التي الفقرات و ذلك بحذف  فقرة39االستمارةفقرات  على أساس أراء المحكمين أصبحتو

  :كما هو موضح في الجدولفقرة  19كان عددها 

  

  

  

  

  

  




	� ���را���� ا���� ا��ا��                                                        ا���اءات ا�

 

 

59 

  بعد عرضها على المحكمين يوضح تعديل الفقرات )08(رقم الجدول

  بعد التعديل   قبل التعديل                              الفقرة 

  حذفت   .الوسائل التعليمية تعمل على تنمية التفكير العلمي  2 

) تكرار (  .تؤدي الوسائل التعليمية إلى زيادة مشاركة المتعلم االيجابية في اكتساب الخبرة   11 

  حذفت 

  حذفت   .رية المعلومات في أذهان المتعلمين يساعد استخدام الوسائل التعليمية على استمرا  13 

) تكرار(  .يساهم استخدام الوسائل التعليمية في تعليم أعداد متزايدة من المتعلمين   14 

  حذفت

  حذفت  يؤدي استخدام الوسائل التعليمية الى تعديل سلوك المتعلم و تكوين اتجاهات جديدة   15 

  حذفت  .تقوية العالقة بين األستاذ و المتعلم  يساهم استخدام الوسائل التعليمية في   16 

  حذفت  .تتوفر الوسائل التعليمية الحديثة المجهزة الستعمال المتعلم   17 

  حذفت  .الوسائل التعليمية التعطي المتعلمين الفرص الكافية للتفاعل و المشاركة مع األستاذ  18 

  حذفت  .ليمية استخدام الوسائل التعليمية ضرورية في العملية التع  21 

  حذفت  .يعتمد األستاذ على الرسائل و المذكرات بهدف البحث و االستكشاف عن المعلومات  25 

يرى األستاذ استخدام الحاسوب في التعليم زيادة استقاللية المتعلم و اعتماده عن النفس   27 

.  

) تكرار(

  حذفت 

  حذفت  .الكشف عن شخصية المتعلم يقوم األستاذ باستخدام االختبارات االسقاطية بهدف   35 

يستعين األستاذ بالسبورة الطباشيرية لعرض مجموعة من الوسائل التعليمية المختلفة و   37 

  نشاطات المتعلم 

) تكرار(

  حذفت

  حذفت  .كثرة األعباء التدريسية لألساتذة  44 

  حذفت   .ال تتوفر المواد الخام إلنتاج الوسائل التعليمية   46 

  حذفت  ازدحام الفصول يحول دون استخدام األمثل للوسائل التعليمية   52 

  حذفت   .عدم توفر األمكنة المخصصة لالستعمال الوسائل التعليمية   56 

  حذفت   .عجز المؤسسة عن توفير الوسائل التعليمية   57 

  حذفت )تكرار(  .عدم وجود تكوين مسبق و تدريب حول الوسائل التعليمية   58 
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حساب معامل التاكد من صدق االداة اعتمدت الباحثة على  من اجل:االتساق الداخليصدق  

،حيث استخدمت الحزمة  إليهو المحور الذي تنتمي  فقرةبين درجة كل "بيرسون"االرتباط 

 :نوضحه في الجداول التالية  ماوھ�ا  20spss االحصائية في العلوم االجتماعية

استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة  أهميةرتباط بين محور اال  تمعاماليبين  ) : 09(جدول رقم  

  .و فقراته

معامل االرتباط مع   فقرات المحور

  درجة الكلية للمحورال

  مستوى الداللة                  

      0.05        0.01  

  دال         0.64       01الفقرة 

  دال         0.73       04الفقرة 

  دال          0.85       06الفقرة 

  دال          0.68       07الفقرة 

  دال         0.71        11الفقرة 

  دال         0.71       12الفقرة 

  دال         0.65       16الفقرة 

  دال         0.84      20الفقرة 

  دال         0.77      24الفقرة 

  دال         0.84      26الفقرة 

  دال         0.70      32الفقرة 

  دال         0.74      33الفقرة 

  دال         0.79      38الفقرة 

معامل االرتباط  بين درجات كل فقرات المحور و درجة مجموع المحور  أنتبين ) 9(من خالل الجدول 

وهو ما يعبر عن وجود اتساق ) 0.85(و) 0.64(حيث بلغ مابين )0.01(دالة عند مستوى الداللة 

  .بين درجات فقرات المحور ودرجة مجموع المحور ككلداخلي كبير 
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االرتباط بين محور مدى استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة مع  تيبين معامال):10 (جدول رقم

  .فقراته

معامل االرتباط مع   فقرات المحور

  الدرجة الكلية للمحور

  مستوى الداللة                 

0.05  0.01  

  دال    0.48  02الفقرة 

  دال    0.69   03الفقرة 

      0.21  10الفقرة 

  دال    0.58  14الفقرة 

      0.15-    15الفقرة 

  دال    0.56   17الفقرة 

  دال    0.62  21الفقرة 

  دال    0.71  23الفقرة 

    دال  0.41  28الفقرة 

  دال    0.66  30الفقرة

    دال  0.43  34الفقرة 

    دال  0.46  37الفقرة 

  دال    0.55  39الفقرة 

 ،30، 14،17،21،23، 3، 2( الرتباط بين درجة الفقرات ا تتبين ان معامال )10(من خالل الجدول 

فكل منهم دالة عند مستوى الداللة  )0.71(و) 0.48(ما بينو درجة مجموع المحور يساوي ) 39

حيث بلغ معامل )0.05(كل منهم دالة عند مستوى الداللة ) 37(و )34(و )28( الفقرات،اما )0.01(

و بين  تي  بلغ معامل االرتباط بينهماال )10،15( الفقرات،في حين )0.46(و )0.41(االرتباط مابين 

هناك اتساق  إذ،هماغير دالتين مما يستلزم حذف فهما) 0.15،0.21-(يساوي  درجة مجموع المحور

  .بين مختلف درجات الفقرات و مجموع المحور األحيانفي اغلب داخلي كبير 
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االرتباط بين محور الصعوبات التي تحول دون استخدام الوسائل  تيبين معامال) 11 (جدول رقم

  .التعليمية في الجامعة و فقراته

معامل االرتباط بين   فقرات المحور

  الدرجة الكلية للمحور

  مستوى الداللة

0.05  0.01  

  دال    0.47  05الفقرة 

  دال    0.73  08الفقرة 

  دال    0.65  09الفقرة 

      0.12  13الفقرة 

  دال    0.56  18الفقرة 

    دال  0.42  19الفقرة 

  دال    0.63  22الفقرة 

  دال    0.88  25الفقرة 

    دال  0.40  27الفقرة 

  دال    0.62  29الفقرة 

    دال  0.44  31الفقرة 

  دال    0.74  35الفقرة 

      0.29  36الفقرة 

 ،22 ،18، 08،09، 05(معامل االرتباط بين درجة الفقرات أنتبين ) 11(من خالل الجدول 

حيث بلغ معامل االرتباط كل منها مع درجة  )0.01(دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية ) 25،29،35

دالة ) 31(و )27(و )19( األخرى،في حين كانت درجات الفقرات  )0.47،0.88(مابينالمحور الكلية 

مابين حيث بلغ معامل االرتباط كل منها مع درجة المحور الكلية ) 0.05(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

التي  بلغ معامل االرتباط ) 13،36(في حين الفقرات  ،في حين كانت درجة الفقرتين) 0.40،0.44(

 إذنا غير دالتين مما يستلزم حذفهما، فهم) 0.12،0.29(بينهما و بين درجة مجموع المحور يساوي 

 .و مجموع المحورهناك اتساق داخلي كبير بين مختلف درجات الفقرات 
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   .بين المحاور و االختبار ككل معامالت االرتباط يبين): 12(الجدول رقم

االتساق الداخلي بين   محاور االستمارة

  المحاور واالختبار ككل

  مستوى الداللة

0.05  0.01  

  دال    0.82  األولالمحور 

  دال    0.77  المحور الثاني 

  دال    0.47  المحور الثالث

دالة الثالثة و االستمارة ككل   االرتباط بين درجات المحاور تمعامال أنتبين )12(من خالل الجدول 

على االختبار ككل حيث بلغ معامل االرتباط كل منها مع درجة ) 0.01(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

إذن هناك اتساق داخلي كبير بين مختلف درجات المحاور و مجموع ) 0.47(و )0.77(و )0.82(التوالي

  .االختبار ككل

   :  داةاألثبات  - 8

طرق قياس  أهمعتبر من التي تو ،  "كرونباخ  ألفا" معادلةعلى أداة الدراسة تم االعتماد  ثباتلحساب 

، بالحزمة االحصائية للعلوم االجتماعية الثبات ، ألنه يقيس ثبات االختبار بثبات بنوده ، و بعد حسابه 

،و بعد حذف بعض الفقرات تم الحصول على معامل الثبات 0.86"ب "الفا كرونباخ "قدر معامل الثبات 

،وهو قيمة مرتفعة تدل على ثبات االداة "0.85"  

في الدراسة االصدق و الثبات يسمح لنا بتطبيقهعلى درجة كافية من  حصول األداة إلىمما سبق نتوصل 

  .األساسي
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II.  األساسيةالدراسة.  

المنهج المناسب  مشكلة ،وذلك باختيار أيفي مجال البحث العلمي عدة طرق  لحل :منهج الدراسة _1

يود الباحث  لتلك المشكلة و المالئم لها و لطبيعتها ،و لهذا تختلف المناهج من حيث الهدف الذي

لوصف واقع استخدام الوسائل  لوصفي،وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنهج ا إليهالوصول 

هو  و قد عرف العلماء المنهج الوصفي العلوم االجتماعية، أساتذةالتعليمية في الجامعة من وجهة نظر 

منهج يعتمد عليه الباحثون في الحصول على معلومات وافية و دقيقة ،تصور الواقع االجتماعي ،و الذي 

  ).99:2008قنديلجي ،(الثقافية والعلمية ،و تسهم في تحليل ظواهره األنشطةيؤثر في 

جمع بيانات كافية و دقيقة عن ظاهرة و  إلى أولىالمنهج الوصفي يهدف كخطوة  أن إلى اإلشارةو تجدر 

التعرف على العوامل المؤثرة  إلىتحليل ما تم جمعه من بيانات بطريقة موضوعية كخطوة ثانية ،و تؤدي 

  ).46:1999عبيدات و آخرون ،(ة على الظاهرة كخطوة ثالث

جامعيين  أساتذةة من وجهة واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامع"و في هذه الدراسة التي تدور حول 

لقد استعنا بهذا المنهج بغية تشخيص الظاهرة و كشف جوانبها " بكلية العلوم االجتماعية بجامعة مستغانم

   .و منه الخروج بالنتائج العلمية التي قد يستفاد منها مستقبال

  :الدراسة  ومدةمكان _ 2

بجامعة عبد الحميد ابن باديس بكلية العلوم االجتماعية أجريت الدراسة األساسية بوالية مستغانم و تحديدا 

  .14/05/2015الى 04/05/2015حيث استغرقت الدراسة حوالي أسبوع  من ،
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 أفراد أومثال (مجتمع البحث هو عبارة عن مجموعة من الوحدات :مجتمع الدراسة و العينة الممثلة _ 3

،حيث يتمثل مجتمع )82:2000،  آخرونعليان و ( أكثر أوتشترك فيما بينها في صفة متغيرة  )أشياء

  .الدراسة األساسية في كلية العلوم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن باديس بمستغانم

العلمية السليمة  األسسالعينة هي جزء من المجتمع فكلما استند الباحث في اختياره لعينة بحثه على  أما

تشخيصا دقيقا بحيث يمكن تقديم  أبعادها تشخصو  ،لة البحثائج موضوعية واقعية لمشككلما توصل لنت

في مجموعة من األساتذة  األساسيةتتمثل عينة الدراسة  حيث، )33:1987نبيل ، أبو(الحلول المفيدة 

   .بجامعة مستغانم اإلنسانيةو  ةجامعي بكلية العلوم االجتماعي أستاذ)61( همقدر عدد الجامعيين

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس )13(رقم جدولال  

  النسبة المئوية   التكرار   الجنس

 %55.79  34  ذكر

 %44.21  27  أنثى

 %100  61  المجموع

و التي  اإلناثاكبر من نسبة  %55.79نسبة الذكور التي تقدر  أن )13(نالحظ من خالل الجدول  

  . %44.21قدرت ب

  

  

  




	� ���را���� ا���� ا��ا��                                                        ا���اءات ا�

 

 

66 

  العينة حسب التخصص أفراديوضح توزيع  )14(رقم جدول  

  النسبة المئوية   التكرار  التخصص

  %39.37  24  علم النفس 

  %19.67  12  علم االجتماع

  %13.11  8  واالتصال  اإلعالمعلم 

  %13.11  8  علم المكتبات 

  %14.74  9  فلسفة 

 %100  61  المجموع

بالنسبة لعلم النفس تليه نسبة  %39.37أن اكبر نسبة تقدر ب  )14(نالحظ من خالل الجدول 

أما اصغر قيمة تقدر بنسبة  %14.74بالنسبة لعلم االجتماع، أما بالنسبة للفلسفة تقدر بنسبة  19.67%

  .بالنسبة لعلم اإلعالم و االتصال ،و علم المكتبات 13.11%

  العينة حسب الخبرة المهنية  أفراديوضح توزيع  )15(جدول                    

  النسبة المئوية   التكرار   الخبرة سنوات

0_10  40  65.58%  

11_19  16  26.23%  

+20  5  8.19%  

 %100  61  المجموع
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سنوات 10الى 0الذين لديهم الخبرة من   األساسيةأن أفراد عينة الدراسة  )15(يتضح من خالل الجدول 

سنة،  حيث بلغ 20سنة و أكثر من 19الى 11أفراد العينة الذين لديهم الخبرة منمن  يمثلون الغالبية 

  .%65.58اي بنسبة 40عددهم 

  :البحث أداة - 4

قامت الباحثة بإعداد استمارة لقياس واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة من وجهة نظر أساتذة 

و التأكد من مدى صدقها و ثباتها ،تم تعديلها ووضعها في صورتها جامعيين بكلية العلوم االجتماعية ،

  :ثالثة محاور كما هو موضح في الجدول األتي على فقرة موزعة35النهائية التي اشتملت على  

  يبين المحاور و أرقام فقراتها)16(الجدول رقم 

  أرقام الفقرات  المحاور 

  34-30-29-23- 21- 17- 13- 11- 7- 6- 4-1  المحور األول

    35- 33- 31- 27- 25- 20-18-14-12-10- 3-2  المحور الثاني

  32- 28- 26-24-22- 19- 16- 15- 9- 8-5  المحور الثالث

  الباحثة على األساليب التالية  اعتمدت :األساليب اإلحصائية  - 5

 .المتمثل في التكرارات و النسب المئوية لعرض خصائص العينة اإلحصائي األسلوب  - أ

 : لغرض قياس صدق االختبار و معادلته كالتالي  ) Pearson(معامل االرتباط بيرسون  - ب
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 :معامل الفا كرومباخ لحساب ثبات االداة و معادلته كاألتي  -  ت

بداللة الفروق بين مجموعتين مستقلتين و غير متساويتين في الحجم و معادلته  حساب اختبار ت

 :كالتالي

  )االتجاه أحادي تحليل التباين(anovaاختبار  -  ث

  . spssبرنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية   -  ج

  :خالصة

الهدف من  ، واالستطالعيةفقد اشتمل على نتائج الدراسة  ،للدراسة الميدانيةتطرقنا في هذا الفصل 

و مدى صالحية استخدامها في ، الدراسة  ألدواتالتعرف على الخصائص السيكومترية  خاللها هو

مجتمع  اتصفاو م إلىثم التطرق  كما اشتمل على التعريف بمنهج الدراسة و نوعه ، ، األساسيةالدراسة 

 أدوات إلىو الخصائص و كيفية اختياره ليتم التطرق بعد ذلك  حجم ،الدراسة من حيث المصدر، و ال

و كذلك توضيح  الدراسة التي استعملت في عملية جمع المعلومات و ما تتمتع به من خصائص ،

التي تم  اإلحصائية األساليب إلى أشارت الباحثةذلك  إلى باإلضافة األساسيةالتطبيقية للدراسة  اإلجراءات

إليه التي يتم على ضوءها تفسير النتائج و مناقشتها و هذا ما سنتطرق و  االعتماد عليها في هذه الدراسة ،

  .في الفصل الموالي لهذه الدراسة
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 :تمهيد

لضمان  يار ال يتجزأ من أي نظام تعليمي لذا أصبح االعتماد عليها ضرو  ءاتعتبر الوسائل التعليمية جز 

تساعده على أداء مهمته التعليمية لذا البد من  لألستاذسائل عبارة عن وسيلة معينة فالو م ،انجاح النظ

 األستاذل الخبرات التي يقدمها يوصتاختيارها بعناية وتقديمها في الوقت التعليمي المناسب و العمل على 

بحيث تحتل الوسائل التعليمية مكانة بين المدخالت التربوية لتعدد التي تعالجها الوسيلة المختارة ، نفسه و

لما لها من أهمية في تقديم خبرات متنوعة يأخذ منها كل  األساتذةبأهمية بالغة لدى  و تحظىفوائدها 

  .طالب ما يحقق أهدافه و يثير اهتمامه 

  :تعريف الوسائل التعليمية

I. لغة:  

أما في اللغة العربية فهي ما .وتعني وسط او بين ."medium"هي ترجمة عن الكلمة الالتينية :الوسيلة

  ).الوسائل(و )الوسيل (و الجمع  يتقرب به إلى الغير

إليه بوسيلة إذا تقّرب إليه "توّسل"فالن إلى ربه وسيلة بالتشديد و 'وّسل'و الّتوسيل و الّتوسل واحد يقال

  .بعمل

} ن إلى رّبهم الوسيلةأولئك الذين يدعون يبتغو {:في القرآن الكريم في قوله تعالى وقد وردت كلمة الوسيلة

  ).35المائدة،(} و ابتغوا إليه الوسيلةياأّيها الذين آمنوا اتقوا اهللا{ىلاتع و في قوله.)57ءاإلسرا(

وسط  فهيالتي يتقرب بها إلى اهللا تعالى ،كالعبادة ،والطاعة ، و يبين الشوكاني معنى الوسيلة بأنها القربة

  ).15:2005ي،العمر  ،بني دومي (بين اإلنسان و ربه

  ).1919:2008، البعلبكي(، ذريعة أداةواسطة ، :وقد وردت كلمة وسيلة في قاموس المولد الثالثي هي
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في الجنة ج وسائل )لى اهللا عليه و سلمص(درجة النبي :في قاموس الوجيز كلمة الوسيلة هي الوصلة

  ).755:1993الجارم،(

II. اصطالحا: 

   :  الوسائل التعليمية كما يأتي  يفتعار فقد تعددت 

المواد التي تستخدم في حجرات الدراسة او غيرها من المواقف التعليمية  أنها:على )dent(دنت  يعرفها_

  .المنطوقة  أولتسهيل فهم معاني الكلمات المكتوبة 

التعليمية و المواقف و  األجهزةالوسائل التعليمية مجموعة من المواد التعليمية و  أن: علي راشدو يرى 

  .االتصال التعليمية التي تحدث داخل الحجرة وخارجها  التعليمية الالزمة لزيادة فاعلية مواقف األنشطة

 أنها األداة أو المادة التي يستعملها المعلم في عملية التعلم و اكتساب: قسطندي أبو محمودو يرى 

نجاح و تطوير ما يكتسب من عملية التعلم من معارف الالخبرات و إدراك المبادئ بسرعة ،

  ).47:2001،محمد(

الوسائل  أي. اإلدراكيةحسية و المعينات الذي اقتصر على الوسائل ال)hollinger ,1940(هولنجرتعريف 

  .شموال و تضمن جميع الحواس  أكثرباعتبارها  اإلدراكالمعينة على 

على  أساساو الخاص بالوسائل السمعية و البصرية و التي تعتمد  )e,dale,1954(ادجارد ديل تعريف 

جودة التدريس  إلىو هي المواد التي تؤدي و المفاهيم ، و الرموز لنقل المعاني األلفاظالقراءة و استخدام 

  ).39:1981،منصور(باق أثرهاو تزويد الدارسين بخبرات ,
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التعليمية والطرق المختلفة التي  األجهزةو المواد و  األدواتمجموعة  أنها:مرعي و محمديعرفها كل من 

بحيث تنقل ، إليهالوصول  أولنقل محتوى تعليمي يستخدمها المعلم بخبرة و مهارة في المواقف التعليمية 

  .)269:2002،لحيلة،ااحمد (واقع الخبرة المحسوسة إلىالمتعلم من واقع الخبرة الموجودة 

تعيين الدارس على اكتساب الخبرات و المهارات والمفاهيم و ادراك  أدوات أنها:يعرفها على  قطاوي

الخبرات الالزمة و تبسط  إكسابهالحقائق و المعلومات و توضيحها بحيث تثير حواس المتعلم و تسهم في 

  .)349:2003،إبراهيم(الرسالة التعليمية و تقدمها بصورة شائقة

و مواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم بهدف  أدواتو  أجهزةمجموعة  :يعرفها سالمة على أنها

  ).73:200،سالمة(في نفوس التالميذ  األفكارتوضيح المعاني و شرح 

تعليمية  أهدافتحقيق  إلىهي عنصر من عناصر النظام التربوي التعليمي الشامل تسعى :حسب حجازي

  محددة 

ف هي كل ما يوظ أوومواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم و التعليم  أدواتو  أجهزةهي - :أيضا

 .التعليمية  األهدافالتدريس لتحقيق  إجراءات إطارفي 

بجوانبه الثالثة )سية امحتوى المادة الدر (يمكن للمعلم عن طريقها نقل الرسالة هي قنوات االتصال التي - 

جهد ممكن  بأقل)المتعلم (المستقبل و هو  إلى) المعلم(المرسل من)و الوجداني ,النفس الحركي ,المعرفي (

  ).18:2009،حجازي(تكلفة ممكنة  بأقلما يمكن و  بأوضحو في اقصر وقت و 

التي يستخدمها المعلم لتحسين من تدريسه و ترفع من فاعليته و تعمق من  األداةهي :حسب الطناوي

درجة استفادة المتعلمين منه و غالبا ما يطلق على مصطلح الوسيلة التعليمية على كل من المواد 

  ).73:2009،الطناوي(التعليمية  األجهزةالتعليمية و 
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مساعدة المتعلم على بلوغ الهدف  بدرجة  شيء يستخدم في العملية التعليمية التعلمية بهدف أيهي - 

  . اإلتقانعالية من 

مجموعة من  إلىالتي يستخدمها المعلم لنقل محتوى الدرس  األدواتهي جميع المعدات و المواد و  أو- 

 إلى اإلسنادية التعليمية و زيادة فاعليتها دون لبهدف تحسين العمخارجها  أوالدارسين داخل غرفة الصف 

  .وحدها  األلفاظ

الذين يتم توظيفهم ضمن  واألشخاصالتعليمية  األجهزةهي مجموعة المواقف و المواد و  :يعرفها الحيلة

التدريسية  األهدافالتدريس بغية تسهيل عملية التعلم و التعليم مما يسهل في تحقيق  إستراتجية إجراءات

  .)313:2009،الحيلة(المرجوة في نهاية المطاف 

في الصف الدراسي لتوضيح التي يستخدمها المعلم  تلك المواد واألجهزة واألدوات هي:راشد كما يعرفها

 ض تحقيق األهداف السلوكية المحددة للدرسذلك بغر شرح موضوع معين و امض او تفسير غ أو،فكرة ما

  ).135:2005،راشد (

حجرة الدراسة و هي كل ما يستخدمه المعلم من أجهزة و أدوات و مواد و غيرها داخل : يعرفها شحاتة

خارجها لنقل خبرات تعليمية محددة إلى المتعلم بسهولة و يسر و وضوح مع االقتصاد في الوقت والجهد 

  ).22:2002،شحاتة(المبذول 

أنها مجموعة األجهزة و المواد التعليمية التي يستخدمها المعلم أو المتعلم في الموقف التعليمي :يرى السيد

 ).47:2005،السيد(يل عملية التعلم لتسه
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  :خية لتطور الوسائل التعليمية ياالتار  الجذور

أرسل قصة هابيل و قابيل و كيف  أنحيث دم التاريخ و حديثة حديث الساعة ،ق الوسائل التعليمية قديمة

اهللا سبحانه و تعالى غرابا ليقتل غرابا أخر ويدفنه ؟توضح ذلك و كذلك نجد اإلنسان في أقدم الحضارات 

فحاول  ان فكر بوسيلة التعبير عما يريد ،كما أن اإلنسنية سجل رسومات على جدران الكهف ،اإلنسا

تجريد المحسوسات إلى رسوم و رموز و تبسيطها إلى حروف و كلمات التي تتعامل معها في عصرها 

  . )15:2009،السعود(الحالي

صلوا كما رأيتموني "يقول للمسلمين  ثم جاء الدين اإلسالمي الحنيف فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم

و الترغيب  اإلقناعو اتبع وسائل رآها مناسبة لنشر تعاليم الدين منها خذو عني مناسككم ،" أصلي

  ).29:2008،السيد(

و بتجارب عديدة ،حيث أن اإلنسان يمر منذ طفولته دام اإلنسان لوسائل تخدم أغراضه ،و تطور استخ

التجارب الذاتية أما الخبرات الخارجية فيكتسبها من خالل اآلخرين  يكتسب خبراته الشخصية من خالل

عملية إكسابه الخبرات يقوم األشخاص المعنيون باستخدام  خالل ولدين و أفراد األسرة و األصدقاء ،كالوا

الوسائل التعليمية  أنو خالصة ما سبق ت كمشاهدة لعملية الصيد و القنص ،عدة طرق لتبسيط الخبرا

فنجد حمو رابي شيئا فشيئا ،العملية تنتظم  بدأتتقدم و التحضر الو مع  ،كانت مستخدمة دون برمجة

من األساتذة في كل  هو غير ،المشهور أمر بنحت تعاليمه المشهورة على عمود من الصخر الصلب 

فالحسن ابن الهيثم يخرج مع هم ،العلمية لطالب الحضارات استخدموا وسائل و طرقا أكثر لتبسيط المادة

الفضة و يرسم ليها خارطة اإلدريسي يصنع كرة من ة ماء ليشرح لهم نظرية االنكسار ،و طالبه إلى برك

و في القرن الخامس عشر يخرج .و كثير من الفنانين قاموا بنسخ كتبهم و تزيينها برسوم توضيحية العالم ،

و  اإلدراكالوسائل لتسهيل  أفضلو اعتبارها الحية في التعليم ، األمثلةابن خلدون لينادي بضرورة اعتماد 
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ثم في القرن ،)تربية الطفل (ليخرج بكتابه )1778،1712(خبرات ،ثم جاء جون جاك روسو اكتساب ال

التاسع عشر جاء باستا لوزي الذي ترك المجال للتعلم في عملية اكتساب المهارات للحواس و الخبرات 

  .العمليةالشخصية و التجارب 

لتعليمية لتسهيل اكتساب د على الوسائل ايو استمر رجال التربية في تطوير الطرق التربوية و التأك

جاءت الحرب  أن إلىوكثرت االكتشافات و االختراعات الخبرات ،فكثرت اآلراء حول هذا الموضوع ،

و تحطيم هيل التدريب ،رية لنشر الوعي و تسالعالمية األولى التي استخدمت وسائل االتصال الجماهي

آلة في  1962و ظهر التعليم المبرمج الصامتة، السينماالراديو و بتهتم بالتعليم  بدأت حيث األعداءعزائم 

  .سكينر في أمريكا 

و  الجماهيريةثم جاءت الحرب العالمية الثانية فلجأت الدول المشاركة الى جميع وسائل االتصال 

مدى الفوائد  باألرقامانتهت الحرب راجعت سجالتها فوجدت  أنالمخترعات الحديثة لتجنيدها للحرب و بعد 

التعليم باستخدام الوسائل التعليمية يساعد  أنوجد  باإلحصاءاتو تجني من استخدام الوسائل ، أنالممكن 

  %40- 33ف و يوفر ماال يقل عن من المهارات و المعار  عدد بأكبرعلى تعليم عدد كبير من المتعلمين 

اقل و تكلفة %38 إلىيصل  أطولويحتفظون بالمعارف لزمن من وقت التعليم بدون وسائل ،

 ).29:1997،السيد(

  :تطور مفهوم الوسائل التعليمية 

و من هذه وصلت إلى هذا المسمى، لقد أطلق التربويون العديد من المسميات على وسائل التعليم حتى

  :المسميات 
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سميت بذلك نتيجة اعتقاد البعض انها تعين المدرس في تقريب  :الوسائل المعينة و اإليضاحية _1

  .المفاهيم ألذهان الطالب و إيضاح الخبرات التي لم يستطيع شرحها بالكلمة المجردة 

التي تعتمد في تعليمها على حاسة البصر مثل الخرائط و  األشياءو هي تلك :الوسائل البصرية_2

و يعاب على هذه التسمية اهتمامها بحاسة البصر دون غيرها غيرها من اللوحات التوضيحية، ور والص

  .من الحواس 

و هي تلك الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع مثل الراديو و التلفون التعليمي و :الوسائل السمعية _3

  .المسجل و من مساوئ هذه التسمية تركيزها على حاسة السمع

و هي تلك الوسائل التي تعتمد في تعليمها على حاستي السمع و البصر :معية البصرية الوسائل الس_4

  .مثل التلفاز والسينما 

مجموعة كاملة من المواد و األدوات واألجهزة التعليمية التي يستخدمها المعلم او :الوسائل التعليمية _5

ارجها بهدف تحسين عملية التعلم و المتعلم لنقل محتوى معرفي أو الوصول إليه داخل غرفة الصف او خ

  .التعليم 

غلغل التقنيات تالعلمي و التكنولوجي الذي اجتاح العلم بعد الثورة الصناعية و  ممع تقد:تقنيات التعليم _6

الحديثة في جميع نشاطات اإلنسان االقتصادية و االجتماعية و حتى التعليمية و ذلك لكونها أصبحت 

  .تطبيق المعرفة و الخبرة العلمية في مجاالت الحياة المختلفة  أسلوبا مبرمجا و يهدف إلى

  :تمر الوسائل التعليمية بعدة مراحل هي كاألتي :مراحل تطور الوسائل التعليمية

  .فيها اعتمدت الوسائل التعليمية على الفردية المجردة حيث كانت الصناعة اليدوية : األولىالمرحلة _ 1

  .الوسائل اللفظية و السمعية  اعتمدت :المرحلة الثانية _2
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اعتمدت الوسائل على السمع و البصر و كان هناك ناتجا عن الثورة الصناعية :المرحلة الثالثة _3

  .األولى في أواخر القرن التاسع عشر 

و كانت هذه نتيجة للثورة كأحد أهم عناصر التدريس الحديثة ،اعتمدت فيها الوسائل :المرحلة الرابعة _4

  ).20:2000،السيد (الحاليةالصناعية 

فسنرى انه تندرج تسمية الوسائل من المربين من سماها مفهوم الحديث للوسائل التعليمية ،اتبعنا ال إذاو 

 التعليميةو وسائل االتصال ائل سمعية او وسائل سمعية بصرية ،او وسائل بصرية او وس إيضاحوسائل 

  )35:1997، السيد"(التعليم تكنولوجيا "نية التعليم و اخر تسميتها تق

 و انتقل االهتمام من مجردوسائل لتحقيق االتصال ، أنهااالهتمام بالوسائل التعليمية على  أصبحكما 

الوسيلة جزا  أصبحتو ة التعليمية و هو تحقيق التفاهم ،االهتمام بجوهر العملي إلىتوفير المواد التعليمية 

و هذا ما يحققه مفهوم و حددة ،م أهدافتبعها المدرس لتحقيق التدريس التي ي إستراتيجيةمن  يتجزأال 

  ).47:2005،رتيسي(التعليم  تقنيات

  و قد تعود التسميات الى سببين 

  . طبيعة الوسائل التعليمية المتنوعة-1

 ).49:1999حمدي ،(المقترح في عملية التدريس دورها -2

االختراعات و التقدم  أثرتو كان لكل تسمية نقد حيث أنهم نظروا إليها من جانب معين دون األخر و قد 

التعليم في معظم دول العالم و قد درج مصطلح تكنولوجيا لتكنولوجي في العملية التعليمية ،ا

  .)36:1997،السيد(

  :بناء على ذلك تصنف كاألتي و عليمية باختالف الغرض أو الحاجة ،و يختلف دور الوسائل الت
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و هي تشير إلى النمط التقليدي التاسع حيث يلجا إليها المدرس إليضاح فكرة ما او تقريب :يةحضايإ_أ

  .مفهوم

و هي وسائل تستعمل بجانب الوسائل الرئيسية لتساعدها في تحقيق وظيفتها كإضافة :متممة _ب

  .المطبوعات و المنشورات لبرنامج تلفزيوني

  .يلجا إليها المعلم عندما يكون هناك طالبا متميزا يرغب في االستزادة:اثرائية _ج

هناك من ينظر للوسائل كوسائط يمكن ان تقوم بدور المدرس من حيث نقل المعلومات و هناك :رئيسية_د

  :من يصنف الوسائل إلى 

  . و هي التي ال غنى ألية مؤسسة تعليمية عنها :وسائل أساسية 

  ).222:1999،السيد(كان هناك حاجة لها  إذاو هي وسائل يفضل وجودها :أساسية  وسائل غير

و ,الوسائل التعليمية حظيت باحترام الستهان به منذ القدم  أنبعد استعراض ما ورد في هذا الجانب نجد 

على  إجماعو لكن هناك التربويين بها ، إيمانكان هناك بعض الفروق في االحترام تعتمد على مدى  أن

 التسميات عليها فتدرجت و تنوعت إطالقهناك اختالف في  إنو رغم ، أهميتهافائدة استخدام الوسائل و 

حسب المربين كانوا يطلقون التسميات عليها  أنو من خالل استعراض هذه التسميات نجد التسميات ،

  .إقناعهم بفوائد و الحواس التي تثيرها 

حيث انه تم التركيز فيها على جانب و أهملوا جانبا أخر كتسميتها ،ان كان هناك نقد ألغلب التسميات و 

و قد ظهرت في العصر الحديث اجتهادات الحواس التي قد تثيرها الوسائل ، بالبصرية فهم أهملوا باقي

 .عديدة إلطالق تسميات على الوسائل بحيث تكون منصفة و موضوعية لدور الوسائل التعليمية ومكانتها 
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  : تتميز الوسائل التعليمية بعدة أسس هي :النفسية الستخدام الوسائل التعليمية األسس 

يفكر فيه المتعلم أو يتعلمه يصل إليه  ما كل :الحواس هي المنفذ التي يتعلم الفرد من خاللها  �

و لذلك تستخدم الوسائل ألنها تكون اقدر على مخاطبة العقل عن طريق ,عن طريق حواسه 

  .الرمزيةو  األشياء المجردةالحواس من 

ة الكبيرة و هناك بعض العوامل التي تحد من عمل الحواس كالسرع:توسيع مجال الحواس �

  .ولكن عن طريق الوسائل المناسبة يمكن أن تحد من نطاق بعض الحواس  ،ويلةالمسافات الط

من قيام  أفضلليس هناك ما هو :التعلم  أنواع بأفضلالتجربة المباشرة الهادفة تزود المتعلم  �

و تمكنه من أغناء  لوسائل التعليمية تساعد على ذلك ،الفرد مباشرة بالعمل الذي يريد تعلمه و ا

  .خبراته و بناء مفاهيمه 

تقوم الوسائل التعليمية بتبسيط عملية التعلم من خالل تبسيط  :التجربة المستخلصة المصممة  �

 .بطريقة أو بأخرىالمواد المعقدة المراد تعلمها 

تؤكد معظم نظريات علم النفس على ضرورة توافر عنصر التشويق في المواقف :التشويق  �

  .التعليمية ليشارك المتعلم في النشاطات التعليمية المختلفة التي تتوافر أمامه 

 من أهم األمور التي تسهل على المتعلم تعتبر: وضوح العالقات بين األجزاء و تنظيم المعلومات �

فهم الخبرات التعليمية و الوسائل التعليمية يمكن أن تظهر مختلف العالقات التي تربط بين 

 .األجزاء ببغضها البعض و ترتبط األجزاء بالكل 

و يمكن بواسطة  لم و اكتساب المهارات و العادات ،التع تستعمل لتثبيت:التدريب و التكرار �

 )61:2005،السيد(للتدريب على عملية ماالوسائل المعينة إعطاء الفرصة للمتعلم 
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معظم نظريات علم النفس تؤكد ان التعزيز و المكافأة من أهم العوامل :التعزيز و المكافأة  �

التي تعطي تعزيز للمتعلم  وهناك العديد  من الوسائلللمتعلم و التي ترسخ الفهم لديه ،المشوقة 

  ).62:2005،السيد(

بتها للموقف التعليمي الوسيلة التعليمية و مناس عدة خصائص تخدمهناك :التعليميةخصائص الوسائل 

  .ومن أهم هذه الخصائص ما يلي

هو تسهيل عملية التعلم يعد عامل هام من عوامل نجاح الوسيلة التعليمية فالهدف منها :التشويق_1

ال تكون و توفير عنصر التشويق في الوسيلة يقع على مسؤولية المصمم أو المنتج فمث بشكل عام ،

  .األلوان كعنصر تشويق إذا كانت الوسيلة لوحة تعليمية

 م اللغوي و المعرفي و االنفعالي ،و يقصد بها أن تكون الوسيلة مناسبة لمستوى المتعل: المالئمة _2

البيئة االجتماعية و  توقيت العرض ، م الفئة المستهدفة من المتعلمين ،الوقت المخصص للغرض ،حج

اراته في استخدام الوسيلة و ميوله و مهالدرس و اتجاهات المعلم  أهداف محتوى المنهج ، المدرسية ،

  ).53:2005،السيد (

 تشتت انتباه المتعلمين ، إلىيؤدي ال يجوز استخدام الوسيلة بشكل فوضوي الن ذلك :التنظيم _ 3

ضروري لنجاح الوسيلة كما و من الكل إلى الجزء  عرض المحتوى من السهل إلى الصعب ،فالتنظيم في 

هو الحال في عرض محتوى أية مادة دراسية و يدخل ضمن التنظيم البعد عن التعقيد و الوضوح الصوتي 

  .حسب نوع الوسيلة 

يلة دافع للمتعلم إلى الثقة بها معنى الصدق في المعلومة الواردة في الوس :الصدق و الدقة و التناسق_4

على شد االنتباه الذي مرده عنصر التشويق الذي يبعث  إلى علم ،إضافةوالتناسق فيه صقل لذوق المت ،
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 أللوان أو بين حجم حروف الكتابة ،الصورة مثال تناسق في اهو جمال اللوحة ،الصوت ،التشويق 

  .الصورة والصوت  األصوات،

  ).74:2000،سالمة(مدى إمكانية إنتاج الوسيلة و توافر موادها في البيئة  :الواقعية _5

  يمكن تصنيفها إلى المحاور التالية :تصنيف الوسائل التعليمية 

حسب الحاسة التي يستخدمها المتعلم في الوسيلة التعليمية و تبعا لذلك تصنف  أي:للحواس تبعا �

 الوسائل التعليمية إلى

الراديو  سة السمع مثل التسجيالت الصوتية،هي التي تعتمد على حاو  :وسائل سمعية _

   .التعليمي

استخدم  إذامن المعلومات تبقى في ذاكرة المتعلم  %20نسبة  أن إلىو لقد توصل الباحثين 

  .الوسائل السمعية التعليمية 

  :و هي التي تعتمد على حاسة البصر كالصور و هي نوعين  :وسائل بصرية _

الجيوب ، الوبرية ، المغناطيسية، الطباشيرية (مثل السبورات  :الوسائل البصرية غير الضوئية _أ

  .و الخراط و المخطوطات  )

الشرائح الفوتوغرافية  جهاز اإلسقاط الضوئي ، مثل الشفافيات ، :الوسائل البصرية الضوئية _ب

  .األفالم الثابتة ،

مثل األفالم التعليمية و التي تعتمد على حاستي السمع و البصر معا  :وسائل سمعية بصرية _

  .التلفزيون التعليمي المتحركة ،

أي الفئة المستهدفة  ينظر لها حسب عدد المستفيدين أي المتعلمين :بعا لعدد المستفيدين ت �

 :المتعلمين و الوسيلة المستخدمة و هي نوعين  أن تكون مواءمة بين عددفيجب  باالستخدام ،
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  .يستخدمها المتعلم بمفرده:وسائل فردية_1

  .مكبرات داخل قاعات كبيرةتستخدم من شعبة مدرسية و أحيانا  :وسائل جماعية _2

فلكل وسيلة  واقعية ، أوحسية هادفة  أومجردة  تكون أنالخبرات يمكن  أنحيث  :حسب الخبرة  �

        ).66:2009،حجازي(خالل الزيارات و العينات  فالمجردة تكتسب من تكتسب من خاللها ،

  :و من أشهر التصنيفات للوسائل التعليمية 

الخبرات التي  أساسرتب الوسائل التعليمية على :EDGAR DALEتصنيف ادجارديل  :والأ

برات كالرموز اللفظية و الخ)مخروط ديل(أقربها إلى رأس المخروطستهيؤها كل واحدة بحيث يمثل 

  .أما القاعدة المخروط فتمثل الخبرات الحسية الهادفة و الملموسة و الواقعية  البصرية ،

  جموعات و قد قسم هذه الوسائل إلى ثالثة م

حيث يمارس اإلنسان الخبرات العملية و العمل المباشر ، تمثل الممارسة :المجموعة األولى _ 1

بنفسه و يشارك فيها مشاركة ايجابية و لو طبقنا ذلك على العملية التربوية لوجدنا أن المتعلم هنا 

تعلم كثير من المهارات و المعارف و تتكون لديه مجموعة من المفاهيم عن طريق الممارسة 

مباشر أساسا لتكوين مفاهيم جديدة العملية و هذا ال يقتصر على المفاهيم التي تعلمها بالعمل ال

  .مجردة أو بواسطة خبرات شبه حسية 

تعتمد عل المالحظة المحسوسة و تشمل وسائل العروض التوضيحية التي :المجموعة الثانية_ 2

يقوم بها المعلم داخل حجرة الدرس و الرحالت التعليمية الميدانية التي يخطط لها المعلم مع 

آثار و معارض صناعية كانت أم زراعية أو علمية إضافة إلى جميع  وأطالبه مثل زيارة مصنع 

  .الوسائل التعليمية و البصرية كالسينما أو التلفاز و النماذج و العينات
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تمثل كل الخبرات التي يحصل عليها المتعلم بواسطة البصيرة المجردة  :المجموعة الثالثة _ 3

ن مألنها تعتمد على الخيال و الخبرات السابقة التي يقارنها المتعلم بالصورة الذهنية التي كونها 

  ).53:2003،محمد(الماضي 

 حيث قسم هذه الوسائل"ديل"وهو تصنيف متأثرا كثير بتصنيف : OSLENصنيف اوسلنت:ثانيا 

  :على شكل هرم مكون من ثالث فئات 

و تشمل الخبرات الحسية و الواقعية المباشرة مثل الزيارات و الرحالت و : الفئة األولى_1

  .هزة المستخدمة في التعليم المهنيالمقابالت و اآلالت و األج

و التي تتوسط الهرم و ترتكز على الوسائل السمعية و البصرية المتحركة :الفئة الثانية _ 2

  .تتوفر الوسائل الواقعية أو الحقيقية  الثابتة التي تمثل الواقع عندما ال

  .لغة و المواد المطبوعة التعليميةتركز على الرموز المسموعة ال: الفئة الثالثة_ 3

قسمت الوسائل إلى خمس فئات اعتمادا على المنبهات و  EDLINGتصنيف ادلينغ :ثالثا 

في اعلي ، لمرتبطة بالبيئة مقلوب حيث جعل الوسائل الحقيقية اكثافتها و هو على شكل هرم 

الرسومات و  ثم ثم تدرج إلى المواد البصرية المتحركة ثم إلى السمعية البصرية الثابتة الهرم ،

سالمة (وفي القاعدة وضع أيضا الرسومات و التسجيالت الصوتية  اللوحات التعليمية ،

،86:2000.(  

من الصعوبات التي تواجه التدريس اعتمادا المعلم على الطريقة :التعليمية أهمية الوسائل 

مما فظ و االستظهار من جانب المتعلم ،التقليدية التي تعتمد على التلقين من جانب المعلم و الح

و لكن استخدام الوسائل التعليمية بصورة المختلفة  ه سرعة نسيان المعلومة و سهولته ،يترتب علي

و يرجع ذلك إلى  ة المنشودة ،لعملية التعليمية أن تؤدي إلى تحقيق األهداف التعليمييحسن من ا

  :ما يلي 
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فالوسائل  المتعلم و إشباع حاجاته للتعلم ، يمكن للوسائل التعليمية أن تؤدي إلى استثارة اهتمام_1

بأخذ منها كل متعلم ما التعليمية المختلفة الرحالت و النماذج و األفالم التعليمية تقدم خبرات متنوعة 

  .يحقق أهدافه و يتناسب مع اهتماماته 

  .أكثر استعداد للتعلم و إقباال عليهة على زيادة خبرة المتعلم فتجعله تساعد الوسائل التعليمي_2

يمكن عن طريق استخدام الوسائل التعليمية المختلفة تنويع الخبرات التي تهيؤها المدرسة للمتعلم فتتيح _3

لنمو فتصبح المدرسة بذلك حقال  و الممارسة و التأمل و التفكير ، لمشاهدة و االستماع له الفرصة

  .)60:2005، عثمان( و تعمل على إثراء مجاالت الخبرة التي يمر بها المتعلم في جميع االتجاهات ،

المعلم ألفاظا   يستعمل أنالوقوع في اللفظية هي  أن نتجنبفوائد استخدام الوسائل التعليمية  أهممن _4

المجردة بوسائل  األلفاظوال يحاول توضيح هذه  فس الداللة التي لها عند قائلها ،ليس لها عند المتعلم ن

من  أبعاداتنوعت الوسائل فان اللفظ يكتسب  إذالكن  ، األذهانمحسوسة تساعد على تكوين صور لها في 

  . المعنى تقترب به من الحقيقة 

يؤدي تنويع الوسائل التعليمية إلى تكوين و بناء المفاهيم السليمة إذا اتبعنا خطوات بناء المتعلم لهذه _5

الطناوي (المفاهيم حتى يصل إلى التعميمات إلدراكنا أهمية الوسائل التعليمية في تحقيق ذلك 

،81:2009.(  

في اكتساب الخبرة و تنمية قدرته على  تؤدي الوسائل التعليمية إلى زيادة مشاركة المتعلم االيجابية_6

التأمل و دقة المالحظة و إتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت و يؤدي هذا إلى األسلوب 

  .إلى تحسين نوعية التعلم و رفع مستوى األداء عند المتعلمين
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يمكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع أساليب التعزيز الذي يؤدي إلى تثبيت االستجابات _ 7

  .التعلم  تأكيدالصحيحة و 

  .تساعد الوسائل التعليمية على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين _8

  .المتعلم باستمرار تؤدي الوسائل التعليمية إلى ترتيب األفكار التي يكونها _9

الطناوي (تعديل السلوك و تكوين االتجاهات الجديدة إلىاالستعانة بالوسائل التعليمية  إلىتؤدي _10

،82:2009.(  

  .و بشكل واضح في أذهان المتعلمين تساعد الوسائل التعليمية على استمرارية المعلومات الحية_11

متزايدة من التالميذ خاصة في هذا الوقت الذي يعيش فيه تساهم الوسائل التعليمية في تعليم أعداد _12

  .الناس انفجارا سكانيا مما جعل أعداد المتعلمين يزداد عاما بعد عام داخل الصف

و يحببه المتعلمين  إلىتقوية العالقة بين المعلم و المتعلم الن استخدام المعلم للوسائل التعليمية يقربه _13

   . لهم مما يقوي ثقتهم بمعلمهم

تساعد الوسيلة على اختيار المعلومات و تمييزها و ذلك  المعلومات وتيسير عملية التعلم ، تسهيل_14

  .و الفهم اإلدراكمن حاسة مما يساعد على سرعة  أكثرمن خالل اشتراك 

فقد أثبتت ، تساهم الوسائل التعليمية مساهمة فاعلة في توفير الوقت و جهد كل من المعلم و المتعلم _15

استخدام الوسائل التعليمية في التعلم يقلل في الجهد و الوقت على المعلم و المتعلم بنسبة  أنالتجارب 

  ).%40_38%(مقدارها 

تتيح الوسائل التعليمية فرص التنويع و التجديد في األنشطة مما يدفع الملل و السام في نفوس _16

 . المتعلمين
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للوسائل التعليمية دور في تحسين العملية  :ن عملية التعلم و التعليم دور الوسائل التعليمية في تحسي

  :التعليمية حيث تتمثل في 

أوضحت الدراسات و األبحاث أن الوسائل التعليمية تلعب دورا جوهريا في إثراء التعليم  :إثراء التعليم / 1

و لن الدور يعيد التأكيد على نتائج األبحاث حول أهمية الوسائل في توسيع خبرات المتعلم و تسيير بناء 

مدرسة تشكل المفاهيم و تضاعف هذا الدور بسبب التطورات التقنية التي جعلت من البيئة المحيطة بال

تحديا ألساليب التعليم والتعلم المدرسية لما تزخر به هذه البيئة من وسائل متنوعة تعرض الرسائل بأساليب 

  . مثيرة و مشوقة وجذابة 

تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ و إشباع حاجته للتعلم من خالل استخدام الوسائل /2

  .التي تثير اهتمامه و يحقق أهدافهالتلميذ بعض الخبرات التعليمية المختلفة يأخذ 

التلميذ تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعدادا للتعلم هذا االستعداد الذي إذا وصل إليه /3

  .يكون تعلمه في أفضل صورة

الحواس في عمليات تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم الن اشتراك جميع /4

التعليم يؤدي إلى ترسيخ هذا التعلم و تعمقه و الوسائل تساعد على إيجاد عالقات راسخة بين ما تعلمه 

  .التلميذ و يترتب على ذلك بقاء اثر التعلم 

  .تكوين مفاهيم سليمة  إلىيؤدي تنويع الوسائل التعليمية /5

  .كتساب الخبرة تساعد على زيادة مشاركة التلميذ االيجابية في ا/6

  .تساعد في تنويع أساليب التعزيز الذي يؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة /7

  ).13:2006،الجبالي (تؤدي الوسائل التعليمية إلى ترتيب األفكار التي يكونها التلميذ و استمرارها/8
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  :تتكون الوسائل التعليمية من مجموعة أجهزة تتمثل في : أجهزة الوسائل التعليمية

  :أجهزة العرض الضوئية_1

  ) (Head over prjectorجهاز العرض فوق الرأس(السبورة الضوئية_

  . obliqueجهاز عرض الصور المعتمة الفانوس السحري_

  .   slides   جهاز عرض الصور الشفافة و األفالم الثابتة و الشرائح_ 

  .loop filmجهاز  عرض األفالم الخلفية أفالم اللوب _ 

  .movice projectorعرض األفالم المتحركة السينماجهاز _

  . videoجهاز الفيديو_

  .جهاز عرض الشفافيات _

  .جهاز الطباعة باستخدام الكحول_ 

  :soundاألجهزة الصوتية _2 

  . system public adresseاالذاعة المدرسية_

  .)15:2006،الجبالي(dam Sound éducationnelجهاز التسجيل الصوتي _

  :هناك أنواع كثيرة من الوسائل التعليمية نذكر منها ما يلي  :الوسائل التعليمية أنواع 

إن استخدام المعلم للشفافيات التعليمية يعد ضربا من ضروب استخدام الوسائل :الشفافيات التعليمية / 1

على أنها عبارة عن ، التعليمية و توظيفها في مجال التعليمي من اجل تحقيق اتصال تعليمي ناجح 
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محتوى معرفي لمادة مرجعية تحوي األفكار الرئيسية لموضوع تعليمي معين يراد تقديمها لفئة مستهدفة من 

  .المتعلمين من خالل عرض الشفافيات 

لوحة ,الوبرية ا اللوحة أو السبورة الطباشيرية ،اللوحة المغناطيسية ،من بينه: اللوحات و السبورات/2

  .)220:2005عثمان،(الجيوب 

استخداما لسهولة الحصول عليها و  أكثرهاالوسائل التعليمية و  أنواع إحدىهي :الرسوم التعليمية /3

 الرسوم البيانية ، ،ومن بين الرسوم التعليمية  إعدادهاتوافرها من حولنا و سهولة التعامل معها و 

  .المصورات  الملصقات ، التوضيحية ،

 ،السياسية ع مختلفة منها الخرائط الطبيعية ،الجيولوجية ،المناخية،على أنوا تشمل :الخرائط التعليمية /4

  .السكانية  السياحية ، المواصالت ، النباتات ،

مي عن خروج الطالب من المدرسية بشكل جماعي منظم لتحقيق هدف تعلي عبارة:الرحالت التعليمية /5

 إلىو مخطط له من قبل و غالبا ما تكون الرحالت التعليمية موجهة  مرتبط بالمنهج الدراسي المقرر،

 الصناعية و الزراعية ، أوالمعارض التعليمية  الحكومية ،المؤسسات  المصانع ، :األماكن التالية 

و األجهزة الطبية و الموانئ و المطارات و مراكز التدريب المهني و "الحاسوب"ومعارض التقنية الحديثة 

  .غيرها 

تعد من الوسائل الجيدة في نقل المعرفة لعدد كبير من المتعلمين ألنها تشكل  :المعارض التعليمية /6

  ).38:2006،الجبالي(دافعا للخلق و االبتكار في إنتاج الكثير من الوسائل التعليمية
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 :توجد جملة من المعوقات وهي كالتالي  :معوقات الوسائل التعليمية

كما كرة واضحة عن الوسائل التعليمية ،فاغلب المعلمين ليس لديهم ف:ال مهتم المعلم غير مدرب و _ 1)

و المعلم في اغلب األحيان ليس عنده المهارات الالزمة ن مصادرها و كيفية الحصول عليها ،ال يعرفو 

  .الختيار الوسائل التعليمية أو استخدامها أو اإلعداد البسيط منها

لم تكن  إنيستخدم المعلم الوسائل التعليمية  ال:للوسائل التعليمية  قلة الموارد المالية المخصصة_ )2

و على الرغم من الدور الذي يقوم حين يريد استخدامها ،متوفرة و ما لم يكن من السهل الحصول عليها 

ال به إدارة التقنيات التربوية في إعداد الوسائل التعليمية أو توفيرها مع األجهزة  وتوزيعها على المدارس إ

أن ضعف ميزانية إدارة التقنيات التربوية يجعلها غير قادرة على توفير مواد و أجهزة الوسائل التعليمية 

  .الالزمة لكل مدرسة

المعلم ال يستطيع  إن :عدم توفر اإلمكانات و الخصائص الالزمة الستخدام الوسائل التعليمية _)3

في  الصور المعتمة أوالشرائح  أوالثابتة  أوالمتحركة  األفالمالعرض الضوئية لعرض  أجهزةاستخدام 

تتوفر فيه  آخرمكان  إلىعلى استخدام هذه المواد فانه ينتقل بالدارسين  أصر إذاثم فانه  الفصل و من

و طبيعي إن هذه النقلة تقلل من فاعلية المعينات التعليمية وجد  إذ حالعرض الضوئي كالمسر  إمكانات

لى المعينات على أنها جزء متكامل مع الدرس و لكنه سينظر في إطار المكان الذي فالطالب لن ينتظر إ

  .عرضت فيه و هو مكان مرتبط في ذهنه بالترفيه و ليس مكانا لالستفادة و التعلم 

التقنيات  إدارةنادرا ما تصل الكتالوهات التي تصدرها  :قلة مصادر المعلومات عن الوسائل التعليمية_)4

حيث تعاني  األقسامالموجهين و المديرين و رؤساء  إدراجتضيع في  إذالمعلمين  أيدي إلىالتربوية 

  .المكتبة العربية من قلة الكتب و المراجع في ميدان الوسائل التعليمية 
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كل جديد في ميدان و  إليهيقدم  إنيعرف بها و  إنيمية فانه ينبغي لو المعلم لكي يستخدم الوسائل التع

    ).89:2009،حجازي(مبتكرة أوحة كل تجربة ناج

  :خالصة

دورا هاما في المجال التعليمي ،لذا من الضروري االعتماد عليها  أوتلعب الوسائل التعليمية  مكانة 

الذي يفرض نفسه  المبدأالتي تنبع من  بأهميتهاالحقيقة لمن يجهلها و يذكرهم  هذهبتركيز قوية يوضع 

تقوم بادوار  ألنهابل  ال يجد المعلم غيرها لسدها ، لفراغاتن الوسيلة ليست حشوا أعلى المجال التعليمي ب

 األجيال إلىمهمة التي يتحملها في توصيل الرسالة العلمية و التربوية  أداءتساعد المعلم على  أساسية

الوسيلة التعليمية في حد ذاتها تجعل  أنحيث  بواسطتها ، إالتكون  أنجذابة و مشوقة ال يمكن  بأساليب

مجاالت  أوسع إلىالمتعلم في موقف ايجابي متفاعل مع الموقف التعليمي و هي تحوله من شخص سلبي 

    ,مع المواقف التربوية التي تمر به داخل أو خارج حجرة الدراسةالتفاعل المثمر 
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  :تمهيد

كانت الجامعة وال تزال ارقي مؤسسة في المجتمع نظرا لما تتوفر عليه من إطارات عملية عالية ذات 

كفاءات و مهارات فنية راقية و أجهزة علمية على قدر كبير من األهمية كالمخابر و المكتبات بما فيها 

ولهذا نجد أن خرى ،المؤسسات األاألرشيف و غيرها من وسائل تعليمية و التي ال توجد في غيرها من 

التعليم الجامعي في كافة الدول بما فيهم الجزائر يعتبر العمود الفقري الذي تقوم عليه التنمية بمختلف 

  .جوانبها 

  :مفهوم الجامعة

يمكن تعريف الجامعة من الناحية اللغوية على أنها مشتقة من الفعل جمع و تدل على الحدث و هو 

كلمة الجامعة    إلىو ساهم في تحقيقه و على ذلك تشير   الجمع و فاعله هو من فعل الحدث

université   مأخوذة من كلمة"universitas"  و تعني االتحاد الذي يضم و يجمع القوى ذات النفوذ في

مجال السياسة من اجل ممارسة السلطة وتستخدم هذه الكلمة للداللة على التجمع العلمي لكل من األستاذ 

  ).21:1983خياط،(و الطالب

أن الجامعة ال تعني رحلة التعليم الخاصة بالكبار الذين أكملوا مستوى " :عبد اهللا بشير فضلو يعرفها 

  ".ألساس لما يسمى اآلن بالجامعة أساتذة و مديرهم في جامعة موحدة تشكل ا

  .العاليتعتبر إحدى المؤسسات التربوية و إحدى مؤسسات التعليم : أما من المنظور التربوي فالجامعة

تلك المؤسسة التعليمية  العالية تتيح للكبار الراغبين و الباحثين عن المعرفة سواء :بالجامعة و يقصد 

عن  أومناقشا و موضحا  أوتحقق ذلك عن طريق الحلقات التي يلتقي فيها األستاذ مع طالبه محاورا 

  .)26:2009اوسليم ،اماووش ،(ت و المدارس محاضرا و مبينا طريق الكليا
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هي مؤسسة من المؤسسات المجتمع مرت بتطورات عدة في تسميتها عبر العصور و ظل المجتمع _ 

سسة بالجامعة في العصور اإلنساني حريصا على قيام هذه المؤسسة حتى استقرت تسمية هذه المؤ 

المجتمع و حيث تميزت الجامعة بأداء الرسالة في المجاالت المعرفة و الفكر وفق احتياجات  الحديثة ،

ثقافته عبر اختالف الزمان و المكان من خالل تحملها مسؤولية بناء اإلنسان الذي يمثل القوة الدافعة 

  .لعملية تطور المجتمع

  .ساسي واحد هو خدمته خدمة المجتمعهي مؤسسة اجتماعية طورها المجتمع لغرض أ_ 

  .مر الوجود الفكري للمجتمعإن الجامعة تعني في حقيقة األ:Karl Jaspersيقول كارل جاسبرز _

تعمل على ,أنها مجموعة معاهد علمية ذات صفة قانونية يعمل بها األساتذة و ينتظم بها الطالب _ 

صياغة المعرفة و نشرها و تطورها باإلضافة إلى إعداد الطالب إعدادا يؤهلهم ليكونوا أعضاء نافعين 

  .لمجتمعهم 

يه في الفروع العليا مجموع المدرسين و الطالب يجتمعون في مكان مخصص إلعطاء العلم و تلق إنها_ 

و هؤالء األشخاص يكونون معا جماعة و هيئة ذات تكوين محدد و طاقات و حقوق  من المعرفة ،

ن معروفة و بخاصة حق منح الدرجات العلمية و يتألف معهم معهد لتقويم التعليم في الفروع الهامة م

  .المعرفة 

بشكل مقصود ال تلقائي و تسعى إلى تحقيق أهداف معينة أهمها البحث العلمي و ت أنشأمنظمة هي _ 

التثقيف و إعداد المتخصصين للعمل في المجتمع و هي في سبيل ذلك تتخذ إجراءات و تدابير معينة و 

   )13:2012، عامر،(ينشا بين أعضائها تفاعل و تكامل نظرا الختالف األدوار

أنها المكان الذي تتم فيه المناقشة الحرة المنفتحة بين المعلم و المتعلم و ذلك بهدف تقييم :الجامعةايضا 

  .األفكار و المفاهيم المختلفة
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وكذلك بين  ،هيئة التدريس من مختلف التخصصاتالمكان الذي يتم فيه التفاعل بين أعضاء  هي_ 

  .الطالب المنتظمين في هذه التخصصات

نقدها و في تبني مؤسسة لها دور مهم في المحافظة على المعرفة و تنميتها و  :صقر أنها يعرفها 

  .الطاقات المبدعة

هيئة يشارك في تنظيمها و توجيهها و تصريف أمورها األساتذة و الطالب و اإلداريون و يعد االستقالل _

مطالب المجتمع الذي تنتمي إليه الجامعة سمة من سماتها و لكن استقالل يتطور فيه الحرية على ضوء 

    ).49:2005،صقر(و تستمد منه كيانها المادي و اتجاهاتها الفكرية 

  :أنواع الجامعات 

  اختالف طرق التعليم المتبعة إلىيوجد عدة أنواع من الجامعات و هذا راجع _

استعمل مصطلح الجامعة المفتوحة بشكل واسع لما يحمله هذا المصطلح من :الجامعة المفتوحة_ أوال

التعليم "و تعاريف متباينة فعلى سبيل المثال في الواليات المتحدة األمريكية استخدم مصطلح معان عديدة 

  .)26:2009اوسليم ،اماووش ،(و ألمانيا كبديل للثقافة الحرة  استعمل في بريطانياو "الغير التقليدي 

تتيح التعليم في الجامعة المفتوحة فرص إلكمال الدراسة لمن لم تتيح له فرص التعليم أو لمن يود     

ه لالنخراط في التعليم التقليدي يخول أو مستوى ال مانياز  إكمال التعليم أولمن تحول ظروفه الراهنة مكانيا و

الجامعي التقليدي من حيث قيود الزمان و كما يتميز التعليم في هذه الجامعة باالستقاللية مع التعليم  ،

  .المكان 

  وهي  تعتمد الجامعة المفتوحة على مجموعة من األسس في نظامها التعليمي:المفتوحةأسس الجامعة _أ
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تسمح للمجتمع الحصول على فرص تعليمية أو للغالبية العظمى كما تمنحه االستقاللية في الدراسة _ 

د كتجديد تربوي و تعليمي و تنموي يقدم مجاالت تعليمية تخصصية تفيد كما ان التعليم المفتوح عن بع,

المجتمع و يتيح لمن يريدون دخول سوق العمل و اكتساب الخبرات من معارف و مهارات و قيم تمكنهم 

  .)32:2003صبحي ،(من االنخراط في العمل كما انه يدعم التوجيه نحو التعليم مدى الحياة 

يستخدم التعليم الجامعي المفتوح عدة وسائل تعليمية :المستخدمة في التعليم الجامعي طرق التعليمية _ب

هذه الوسائل المستخدمة تجعل المتعلم  أنكما  استمرا يتهجل تسهيل عملية التعلم ضمان أذلك من 

  :يحصل على قدر كبير من المعلومات بسهولة و بدون تعقيد نذكر منها 

البرامج  إلىالناس  جذب عد كبير من إمكانيةو  من دافعية اله لما:الصوتية التلفزيون و التسجيالت )1

  ).المقدمة

نه يشبه إلى حد ما أهو عنصر يحتاج إلى االستماع كما :اإلذاعة و التسجيالت المسموعة )2

  .المحاضرات الجامعية التي تعتمد على استماع الطالب لدرس األستاذ

ئل التقليدية المستخدمة في ميدان التعليم عن بعد من بينها الكتب و تعد من الوسا: المواد المطبوعة) 3

  .الخ..............المنشورات و األطروحات 

يعتبر عنصر فعال في التعليم حيث يضم وحدة المعالجة و وحدة الذاكرة ووحدة التخزين  :الكمبيوتر)4

  .اإلخراجللمعلومات و ملحقات اإلدخال و 

نظام تقوم فيه المدارس و الجامعات بتقديم برامجها التعليمية المعتمدة على الكلمة المطبوعة  :المراسلة)5

  .)32:2003صبحي،(هنا جاء مفهوم المراسلة عن طريق المراسلة ومن الدارسين، إلىالمرسلة بالبريد 
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يرى احمد إسماعيل صبحي انه يمكن النظر إلى الجامعة االفتراضية كجامعة  :الجامعة االفتراضية_ثانيا

  : بعدية أو الماوراء تهدف إلى تقديم دعم للجامعات القائمة من حيث

   .كونها تمثل بنية أساسية للتعلم عن بعد و تجعله في مكان كل فرد_     

  .اعتبارها توجيها و مساعدة في إنشاء البني الضرورية _    

  .النظر إليها كمشاركة في المواد التعليمية _    

ائعة موجودة في الواقع و هي ش أنها إالكثير منا لم يسمع بهذا النوع من الجامعات :جامعة الهواء_ثالثا 

  أنها إالحيث يعتمد هذا النوع من الجامعات على التعليم بالمراسلة على وجه الخصوص في اليابان ،

ترقية نظام التعليم  إلىتهدف  أنهاكما  و التلفزيون الخاص بها ، اإلذاعيلبث تتميز بكون لها نظام ل

  ).33:2003،صبحي(العالي الجديد و تقديمه العديد من الشعب و تحسين التعليم الجامعي

  :أهداف الجامعة

  :تحقيق األهداف العامة األساسية و التي نذكر منها ما يلي  إلىتسعى الجامعة 

يتمثل في إعداد الطاقات البشرية المتخصصة و المؤهلة في كافة التخصصات و :الجامعيالتدريس _/ 1

في شتى المجاالت التربوية و العلمية و غيرها من التخصصات التي يحتاجها المجتمع مما يتطلب من 

  :يلي الجامعة ضرورة تحقيق ما

 بإشكالهالمهني  وأصص العلمي و العلمية في حقل التخ اإلنسانيةتزويد الطالب الجامعي بالمعارف _

  .المختلفة

  .عملياتهتنمية التفكير العلمي لدى الطالب و تعليمه مهارات التفكير و طرق و _
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   .المناسبة في التخصص العلمي الذي يلتحق به األساسيةالب على مهارات ضرورة اطالع الط_

  .الطلبةمع لدى تنمية االتجاهات و الميول و االهتمامات و منظومة القيم في المجت_

النظرية و التطبيقية و دعمها و  األساسيةالبحوث  إجراءيتمثل هذا الهدف في  :العلميالبحث _/2

  .مشكالتهتوظيفها خاصة تلك البحوث المتعلقة بقضايا المجتمع وحل 

تساهم الجامعة في تزويد المجتمع بالتخصصات و المهن المطلوبة و :تنميتهخدمة المجتمع و _/3

المشاركة في وضع الخطط و السياسة الوطنية للتنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية من الكوادر و 

 .)23:1990،زيتون( القوى البشرية المؤهلة و تطوير المجتمع المحلي و الوطني بصفة عامة

  :و هناك أهداف أخرى تتمثل فيما يلي

  .تقسيم العام للعملالتهدف إلى تعليم المهارات المناسبة للقيام بالدور المهم في _

  .تلبية احتياجات المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة في مختلف مجاالت الحياة_

 سليما،اكتساب الطالب طرق التفكير العلمي بحيث تعمل الجامعة على تكوين الطالب تكوينا عقليا و _

مرونة فكرية و نظرة موضوعية لألشياء و حبا حقيقيا يجعله يتقبل التطور و التجديد و يشارك  فيكتسب

   .المجتمعفي إحداث التقدم في 

إتاحة الفرص التعليمية للطالب و توفير بيئة تعليمية مناسبة لمساعدتهم على النمو و التكيف و تنمية _ 

  . المعرفة و قابليات و قدرات األفراد في المجتمع 

  .توفير العدالة في فرص التعليم الجامعي لجميع الطالب الذين أتموا التعليم الثانوي _

  .تقويم المجتمع بهدف تجديده من خالل تنمية التفكير الناقد عند الطالب _
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  .النابغين للدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة  أمامالفرص  إتاحة_

  .دان البحث العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العلميالقيام بالدور االيجابي في مي_

  .)75:2005،صقر(لعقلي و الفني دعم و تعزيز عمليات اإلبداع ا_

  :تتميز الجامعة بعدة وظائف أهمها :وظائف الجامعة 

للمهن  اإلعدادالوظائف التي ارتبطت بالتعليم الجامعي منذ القدم  أهممن  :إعداد القوى البشرية_أوال 

حيث ,اإلعمال كإدارةجديدة  أخرىالجامعة تهتم بتخصصات  بدأتالمختلفة و مع تطور العلوم المختلفة 

المال بل انه  رأسعن  أهميةتقل ار في المواد البشرية و التي ال استثم أنهاالجامعة على  إلىيمكن النظر 

 المختلفةالبشرية الالزمة للقطاعات  انتشرت فيه ظاهرة هجرة العقول الحديث حيوية فالعنصر أهميةيمثل 

 اإلعدادتدريبهم تدريبا حديثا و هكذا يتكامل  المهنيين إعدادمن مسؤوليات الجامعة عالوة على  فأصبح، 

  .  كوظيفة رئيسية كبرى للجامعة

لم يتم االهتمام بالبحث العلمي من خالل  فإذاالتعليم الجامعي ، أركانيعتبر احد :البحث العلمي _ثانيا 

 أنوعلى الجامعة  ب و غيرها فلن تكون هناك جامعة ،توفير المناخ المناسب و ما يلزمه من مراجع و كت

تتغلب على المشكالت التي تعوق  أنتنمي البحث العلمي لرفع مستوى التدريب الجامعي و تحاول 

  . االستفادة من الكفاءات العلمية و البشرية

يعتبر نشر العلم و الثقافة من رسالة الجامعة فهي بمثابة مركز :النشاط الثقافي والفكر العام_ثالثا 

تعالجها و ليس هذا  إنومن خالله تتعرف على مشاكل المجتمع و تحاول  الثقافي للمجتمع ، اإلشعاع

 إلىالبي حيث يهدف النشاط الثقافي و الفكري مقصورا على المجتمع الخارجي بل يشمل المجتمع الط

  :إلىالبرنامج الثقافي 
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تثقيف الطالب من اجل توجيههم خلقيا و معنويا و اجتماعيا و فكريا و يعمل على انفتاح الطالب على _أ

  .من خالل عقد اللقاءات و الندوات المشتركة مع المنظمات الطالبية الخارجيالعالم 

تعد برنامجا ثقافيا يعالج أهم القضايا  أنتثقيف المجتمع فالجامعة اليوم هي جامعة المجتمع و عليها _ب

 سيكوك(االجتماعية و الثقافية للمجتمع و أن تكون لها دور بارز في تلبية االحتياجات الثقافية للمجتمع

،69:2008(.    

  :تاريخ الجامعة الجزائرية

 اإلخالصو  أداؤهابقية الجامعات لها رسالة تربوية و علمية من الواجب  عنغيرها كالجزائرية  الجامعة إن

 أواخرالجامعات في الوطن العربي ذلك أنها بدأت تعطي بواكير العلمية منذ  أقدملها و هي تعتبر من 

  ماري و بالتالي فان التعليم العالي في الجزائر مر بمرحلتين إحداهما في العهد االستع الماضي ، القرن

المرحلة الثانية فقد  أما ستعمار الفرنسي سياسيا و عسكريا ،حينما وضع حد لال1962و قد انتهت سنة 

  .الى يومنا هذا1962منذ سنة  بدأتكانت في عهد االستقالل فقد 

القطاعات مسخرة لخدمة قضايا االستعمار هدفها  كانت كيفية:الجامعة الجزائرية في عهد االستعمار_ 1

القتصادية و تلبية حاجاته و تحقيق رغباته و إعداد اإلطارات الالزمة لضمان مصالحة اإلدارية و ااألول 

ولقد احتضنت الجامعة الجزائرية في هذه الفترة الطلبة من أبناء و بنات المعمرين و العمالء  السياسية ،

 ةتمثل جماعة نخب بأنهاو بالتالي يمكن القول  األولىالجزائريين المقربين من االستعمار بالدرجة 

من االستعمارية تكون فئة منطوية على نفسها مقطوعة على المجتمع غريبة عنه شكال و مضمونا سواء 

تهتم بمشاكله و ال تعالج أمراضه حيث إطاراتها العلمية أو من حيث برامجها و طالبها و أهدافها ألنها ال 

السيطرة و التسلط و لقد كونت الجامعة  و من حيث أصبحت أداة علمية تصاف إلى بقية أدوات ،

أصبحت تكون عملة جامعية مزيفة لعدم رة نخبة علمية معزولة عن المجتمع،الجزائرية في هذه الفت
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قد وجد بالجامعة الوحيدة التي كانت موجودة آنذاك على  ها مع أوضاع المجتمع و حتى اليوم ،انسجام

  1963_1962طالب فقط سنة 2880ائر حوالي المستوى الوطني و المتمثلة في الجامعة الجز 

  )34:2009اوسليم ،اماووش ،(

اتسم به الجهاز التربوي في العشر  رغم التطور النسبي الذي: 1971التعليم العالي سنة  إصالح_2

يساير وتيرة التحوالت السياسية و االقتصادية و  أنع انه لم يستط إال، السنوات التي نلت االستقالل 

عديدة فمن ناحية  ألسباباثر التبعية الثقافية استمر طويال بعد االستقالل و هذا  أنكما  ،االجتماعية 

 فقد استوجبت اتفاقية ايفيان أشكال أخرىالتعليم فقد ظل مرتبطا بجهاز التعليمي الفرنسي و من جهة 

المضامين و الطرق  ولقد ضلت ريقة تضخم هذه التبعية الثقافية ،للتعاون الثقافي بين فرنسا و الجزائر بط

ننتظر المخطط الرباعي  أنالتربوية الجامعية المشتركة بين فرنسا و الجزائر و كان يجب 

المستلزمة في ميدان التربية و  اإلصالحاتلكي تشهد على تبلور تصور جامعة لسلسلة  )1973_1970(

و  اإلطاراتالجزارة في هما التعريب و  أساسيينمشروع بمثل هذا يجب مراعاة هدفين  لتأسيسالتعليم 

من طرف رئيس 1969سبتمبر  5المؤسسات و المحتويات التربوية و لهذا الغرض نصب رسميا في 

الحكومة األسبق هواري بومدين اللجنة الوطنية إلصالح التعليم التي أسندت لها مهام تخطيط و بلورة 

  .ظام التربويمشروع عام إلصالح الن

   :عليم العالي الخطوط العريضة إلصالح الت_ 3

  . األزمةمن  و تسيير دقة البالد و الخروج  تكوين إطارات للتنمية_ 

  .تكوين اكبر قدر من اإلطارات بأقل تكلفة_ 

اوسليم ( 1971مؤهلة و ذلك وفق اللقاء الصحفي الذي قدمه وزير التعليم العالي سنة  إطاراتتكوين _

  .)36:2009،اماووش ،
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بصفة خاصة سنة البحث العلمي نظرا لكثرة 1971االهتمام بالبحث العلمي يمكن اي يطلق عليه سنة _

مركز البحث  ستوى الوطني من بين هذه المراكز ،ما أنشئ خاللها من المراكز العديدة على الم

لدراسات و االقتصادية التطبيقية و المركز الوطني العلمي التكنولوجي و المركز الجامعي لألبحاث و ا

   .االنجازات و غيرها

  :التدابير الواجب اتخاذها للوصول إلى أهداف التعليم العالي _ 4

من اجل وضع الحد للفوضى التي تعيشها الجامعة و اإلجابة عن متطلبات البالد البد من تغيير جذري 

الى بعض 1971لتنظيم الدراسات و المناهج البيداغوجية فقد أشارت وثيقة اإلصالح للتعليم العالي سنة 

  :التوجهات العامة منها 

  .إعادة النظر في مضمون التعليم _

  .قة بالشخصية الجزائريةتقييم كل ماله عال_

  .خلق تعليم هدفه تكوين إطارات اشتراكية معدة للتنمية _

  .)37:2009اوسليم ،اماووش ،(تنمية كل الميادين العلمية و التقنية_

  :الخصائص المختلفة للجامعة

  :ما يتعلق بالمعرفة _ أوال

و تعرف دورها  أهميتهاتدرك  ألنهاتجل الجامعة المعرفة و تعظمها :المعرفة  إلىالجامعة و نظرتها _1

  .ثانيا األمام إلىفي تطوير المجتمع و تقدمه و تحركه و  أوالفي الحفاظ عليها نفسها و استمرار بقائها 
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, إنتاجهاالسلعة الرئيسية التي تنتجها الجامع هي المعرفة و حتى تتمكن من :المعرفة إنتاجالجامعة و _ 2

  .األساتذةكلهم و خاصة  أفرادها يتعاون

 أصبحلهذا فان البحث العلمي  تخدمونها جميعا هي البحث العلمي ،و تكون الوسيلة الرئيسية التي يس

حتى تتمكن ينظر منهم انجازه بصورة مستمرة ، و الطلبة معا حيث األساتذةوظيفة رئيسية من وظائف 

الضرورية التي تمكنهم من  اإلمكانياتفيها  األفراد أيديالمعرفة البد من وضع بين  إنتاجالجامعة من 

  .تحقيق هذا الهدف 

من الكليات  عدد إنشاءهو  المعرفةقد كان وال يزال التقسيم التقليدي لحقول :المعرفة  أنواعالجامعة و _ 3

 وأالمعرفة لقد ورثت الجامعة الحديثة عن الجامعة القديمة  أنواعبحيث تختص كل واحد منها بنوع من 

  .و الطب و كلية العلوم  األدبالكليات التقليدية المعروفة ككلية القانون و جامعة القرون الوسطى  

كليات جديدة لتستجيب لمتطلبات العلوم الجديدة و الخاصة بالعصر الحاضر و  إنشاءكما عملت على 

  الخ........ترجمةاللغات و ال األعمال و كلية إدارةمنها مثال كلية تكنولوجيا المعلومات و كلية 

  .)15:2005،مقداد(

  :الجامعة و نشر المعرفة و االحتفاظ بها _ 4

 إليهاالمحتاجين  إلىالجامعة و قبل مئات السنين كانت الرئيسة هي توصيل المعارف  نشأت منذ_

باستخدام طرائق التدريس المختلفة و االستعانة بشتى الوسائل المعروفة سواءا كانت بسيطة كالسبورة و 

  .المعقدة التي تسمى حاليا تكنولوجيا التعليم  أوالطباشير 
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وكان  ، أخرفي مكان  أوبالمعرفة انشات الجامعة المطابع سواء في الجامعة في حد ذاتها  االحتفاظ_

كثير من الجامعة تملكت المطابع القوبة التي  إنمنها و  يتجزأجزا ال  أصبحتالجامعة المطابع التي  توأم

  .تضاهي في قوتها المطابع الخارجية 

االستقاللية الفكرية و  قدر ممكن من بأكبرتكون ممتعة  أنتحاول الجامعة :ما يتعلق باالنتماء _ثانيا 

لذا تحاول الجامعة تجنب الدخول في  ياد العلمي الذي يخدمه ،عا من الحوتكون ملتزمة نو  العلمية ،

بناء عالقات حسنة مملوءة بالتعاون و  إلىتسعى  فإنهاالذي تتواجد فيه  الصراعات مع المؤسسات المحيط

  . األخرىالتكامل مع المؤسسات المحيط المختلفة الن الحياة الواحدة تتوقف على 

المساهمة في خدمة المجتمع و تعمل على تطويره  إلىتسعى الجامعة :ما يتعلق بخدمة المجتمع _ ثالثا 

 إنشائهاو ترقيته و السير به نحو االزدهار الن هذه المؤسسة مؤسسة اجتماعية يعمل المجتمع على 

و  ثقافة السلم فعناصر التنمية عديدة منها التواصل و نشر,عملية التنمية الوطنية  إنجاحلتساهم في 

هو توحيد المجتمع و حماية تماسكه  األساسيفان الجامعة هدفها ماسك االجتماعي ،السعي نحو الت

  .  )16:2005،مقداد (وضمان انسجامه

  :خالصة

كما انه يشهد تطورا مستمرا  ، األجنبيةاهتماما كبير في مختلف الدول العربية و  يشهد التعليم الجامعي

اته لمواكبة حاجات الفرد حتى يتماشى مع العصر العلمي و التقني و متطلبات القرن و تحدي األفضلنحو 

من هنا ينظر إلى التعليم الجامعي على  .السياسية الثقافية ، ، االجتماعية المستقبلية منها االقتصادية ،

  .أساس أن له دورا مميزا في تقدم و تطور المجتمعات و تنميتها 

البد يشهده المجتمع في شتى الميادين ، جامعة حتى تؤدي دورها المميز في التغيير الذيلهذا فان ال    

والبد إن مدخالتها و مخرجاتها ذات  علي من الجودة في الكم و الكيف ، إن يتصف إنتاجها بمستوى
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تركيزها من هنا يكون اهتمام الجامعة  على التغيير االيجابي في الفرد ، نوعية مميزة و منافسة و قادرة

للحصول عليه  على نوعية الطالب و إعداده إعداد متخصصا لالنخراط في العمل و الحياة أو المنافسة

  .في الداخل و الخارج
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  ا����رة ���� ��	���م��ل ) 04(  ا	���ق ر�م 

 

  .......................................:.ا��م و ا	��ب-

  :.....................................)ة(ر��� ا����ذ -

وا�* ا���دام :"���ت ا	ط�	�� ����م ا����ن 	��س ,ا	��رج 	%ل $#�دة ����ر إ"داد �ذ�رة  � إط�ر          

 ��  � ا	/��,� �ن و/#� %ظر أ���ذة $,�� "�م ا	%+س و ا�رط+و%�  ".ا	و��0ل ا	�,�

�ن �ن 	ذا �ر/و �%�م ا	ط�	�� ا	��رم ����ء ھذا ا�����ن �د�� و �و2و"� و إ�داء رأ�م و ا��را����م �ول �%ود ا���

ث ا	���4 و ا	��س �.  

  ).1( ،أ�دا)2(،%�درا)3(،أ��%�)4(،�4	��)5( دا��0:ا	�دا0ل _ 

����وا �%�  �0ق ,%ر/و �%�م ���م ھذه ا�����رة و �ذ	ك ��و%وا �د ��ھ��م  � %/�ح ھذا ا	��ث ا	,��� :��7ظ�      

  .ا���رام و ا	��در و 	�م /زل ا	$�ر
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ا���را��ت و 
 ا	�,د7ت
 

 

 

أ��ر 
�ن 
(80%) 

 ����%�
%و"� 
 ��
(50%-

80%) 

 ����%�
ا�ل �ن 

50( %) 
  

 
 

 ا	+�رات

 
 
 ا��,�د
 
 

� ���"د  � ���ق أھداف  -  1    �ا	و��0ل ا	�,�
.ا	درس  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أھ�� ا���دام 
ا	و��0ل 

ا	�,� �  ��
 ا	/��,� 

   2 - ��.�,�ل "�= �%�� ا	�+�ر ا	,���ا	و��0ل ا	�,�  

� ��ون أ���� ���ن  ��< "ن -3   �ا	و��0ل ا	�,�
� ا	�درس ��".  

�#ل �درس "دد ��ر -4    ��ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
.�ن ا	��,��ن   

� ��دث ا@��رة و ا	�$وق 	دى -5   �ا	و��0ل ا	�,�
 ا	��,��ن 

   6 -  ��ز�دة   إ	=ؤدي ا���دام ا	و��0ل  ا	�,�
 .ا���د��ا	���ل 

زد �ن ���ل ا	��,��ن  -7    ��ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .إ	= ا	�,�م 

� ا	��,��ن  �  -8   ���"د ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .��	�,�و��تا���+�ظ 

زد �ن -9    ��ا	�+�"ل ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .ا�/��� و �$�ر�� ا	��,��ن أ�%�ء ا	�درس

� "�= ز�دة  - 10   ���"د ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .ا	��,�م��رة 

� إ	= ز�دة  - 11   �ؤدي ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
�  � ا����ب ا	��رة��/ .�$�ر�� ا	��,�م ا�

� إ	= �ر�ب  - 12   �ؤدي ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .ا� ��ر ا	�� �و%#� ا	��,�م �����رار 

   13 -  =�" ����"د ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .ا���رار� ا	�,�و��ت  � أذھ�ن ا	��,��ن

م أ"داد  - 14   �,� �  ����ھم ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .��زادة �ن ا	��,��ن

� إ	= �,دل  - 15   �ؤدي ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .��وك ا	��,�م و ��ون ا�/�ھ�ت /ددة 

   16 - �� ����و�   �ھم ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .ا	,��7 �ن ا����ذ و ا	��,�م 

� ا	�د�� ا	�/#زة  - 17   ���و ر ا	و��0ل ا	�,�
 .���,��ل ا	��,�م 

� ا	����� � �,ط� ا	��,��ن - 18   �ا	و��0ل ا	�,�
 .و ا	�$�ر�� �* ا����ذا	+رص ا	�� � 	��+�"ل 

زد �ن  #م ا	��,�م  - 19    �� .ا���دام ا	و��0ل ا	�,�

� ��#ل و �د"م ا	دروس - 20   �  .ا	و��0ل ا	�,�
 

   21 -  �� 2رور�  � ا	,���ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
��  ا	�,�
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ن  - 22   ��� �  ����ھم ا���دام ا	و��0ل ا	�,�
 .أداء ا����ذ

 

ل ا����ذ ����دام ا	���وب  � ا	�,�م 23-   �
* ا	��,��ن "�= ا	�$�ر��  � �و2وع ا	درس/$�	. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�دى ا���دام 
ا	و��0ل 

 �  ��ا	�,�
  ا	/��,�

رة "�= ا	��ب  � $رح ,��د ا����ذ  - 24   �� ���%�
 .ا	درس

����ر (,��د ا����ذ "�= ا	ر��0ل و ا	�ذ�رات - 25   
 .�#دف ا	��ث و ا����$�ف "ن ا	�,�و��ت)��/��ر,

ن ا����ذ ����راص ا	�E2وط� 	�+ظ  - 26   ,��
 .ا	�,�و��ت و ��د�#� و�ت ا	2رورة

رى ا����ذ  � ا���دام ا	���وب  � ا	�,�م  - 27   
 . ز�دة  � ا���7	� ا	��,�م و ا"���ده "�= ا	%+س

���دم ا����ذ ا	��ورة ا	ط��$ر� 	$رح �,ض  - 28   
 .ا	�+�ھم و ا	��ط���ت ا	��رزة 	�و2وع ا	درس

ل ا����ذ ����دام ا	�����ت �#دف ا	�,��ل  - 29   �
 .ا	�,�ق "�#��,#� و 

��,�ل ا����ذ ا	+دو ا	�,��� �#دف �و�ل  - 30   
 .ا	ر��	� 	���,�م ��ورة �/ذب ا%���ھ<

ن ا����ذ ��	�/���ت 	��رب ا	وا�* أو  - 31   ,��
 . ا	$�ء 	�,ض ا	�+�ھم ا	���� ��	,�وم ا	����+�

���دم ا����ذ ا	�/��ت ا	�ر�و� ا	�,��دة  � - 32    
 .ا%���ء ا	�,�و��ت ا	��,��� ��	��دة

�ن ا/ل ���ق /#�ز ا	,��س  ا����ذ���دم  - 33   
ن ا�داة و ا	��,�م� �� .ا����ل ا	�,�

��,�ل ا����ذ ا�%�ر%ت 	�#و	� ا	��ول "�=  - 34   
 .ا	�,�و��ت �* ا�����ر  � ا	و�ت و ا	/#د

�وم ا����ذ �����دام  - 35    �ا�����رات ا����ط
  .�#دف ا	�$ف "ن $��� ا	��,�م 

���دم ا����ذ ا	��ورة ا	ذ�� �$�$� "رض  - 36   
ر ا	�+�ھم � .�#دف �و�* ��رات ا	��,�م و�

ن ا����ذ ��	��ورة ا	ط��$ر� 	,رض  - 37   ,��
� ا	����+� و %$�ط�ت ��/�و"� �ن ا	و��0ل ا	�,�

 .ا	��,�م 

� ا	�,�م ���"د  - 38   ��" �  ��������دم ا����ذ ا
 .ا	��,�م "�= ا@دراك و ا����ب ا	��رة

    39 -  �0� �#دف �#���,�ل ا����ذ ا	ر�7ت ا	�,�
 .ا	��,�م 	��$�ھدة و ا	���ر�� و ا	��Gل و ا	�+�ر

"دم إ	��م ا����ذ ��وا"د ا���دام ا	و��0ل - 40    
 �� .ا	�,�

 
 
 
 

ا	�,و��ت 
ا	�� ��ول 
دون ا���دام 
ا	و��0ل 
 �  ��ا	�,�
 ا	/��,�

���و ر ا	��رة 	دى ا����ذ 	�/#ز ا	و��0ل - 41   
 �� ا	�,�

2,ف �درب ا����ذة "�= ا���دام ا	و��0ل  - 42   
 �� .ا	�,�

/د ا����ذ ا	و�ت ا	�� � @"داد ا	و��0ل - 43    �
 �� .ا	�,�

� 	���Hذة- 44   � . ��رة ا�"��ء ا	�در

   45 - �%�"دم و/ود  %� ����ص @%��ج و �
�� . ا	و��0ل ا	�,�
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� ���و ر ا	�واد  - 46   � ا	��م @%��ج ا	و��0ل ا	�,�

"دم و/ود �%�"� �� � �Gھ�� ا���دام ا	و��0ل - 47   
�� .ا	�,�

$رح  - 48    ��و/د د	ل ��ص ��	و��0ل ا	�,� �
 . طر�� إ%��/#�

   49 -  ���+��ر ا	�ؤ��� �/#زة ا	و��0ل ا	�,�
 .ا	7ز��  � ا	�درس

"دم ���07 �/رات ا	��ث �/#زة ا	,رض  - 50   
 .ا	2و0�

   51 - �� .ا����ذ 4ر ��م ���ھو ��و ر �ن و��0ل �,�

ا	+�ول �ول دون ا���دام ا���ل ازد��م - 52   
 �� .	�و��0ل ا	�,�

"دم اھ���م ا	وزارة ��درب و �Gھل ا����ذة  � - 53   
 �� .�/�ل ا	و��0ل ا	�,�

"دم �و ر ا@���%�ت و ا	���0ص ا	7ز�� - 54   
 ��  .����دام ا	و��0ل ا	�,�

 

ا	���+� ا	,�	� @%��ج و $راء �,ض ا	و��0ل - 55   
��  . ا	�,�

 

"دم �و ر ا���%� ا	����� ���,��ل ا	و��0ل - 56   
�� .ا	�,�

   57 -  �� ."/ز ا	�ؤ��� "ن �و ر ا	و��0ل ا	�,�

"دم و/ود ��ون ���ق و �درب �ول ا	و��0ل  - 58   
�� .ا	�,�

 

  



   أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  الفقرة                    الرقم

            .ا��
	م ���� �ز�د �ن إ���ل ا���
	��ن �	� 	و��ل ا��
	�� �ا���دا  01

ا���ورة ا�ط��$�ر�� �$رح �
ض ا�� �ھ�م و ا���ط	��ت  أ���دم  02
  .ا���رزة ��و)وع ا�درس

          

.���دام ا����وب ,� ا��
	�م ��$+�* ا���
	��ن �	� ا��$�ر(�  أ��ل  03
  .,� �و)وع ا�درس

          

���ن أداء���ھم ا���دا��   04� �, ����	
             �	و��ل ا��

            .�0وا�د ا���دام ا�و��ل ا��
	����  م . أ�  05

��0ق أھداف ����د�1   06� �, ����	
            .ا�درسا�و��ل ا��

�دث ا�56رة و ا��$و�ق �دى ا���
	��ن� و��ل ا��
	����ا���دا�� �	  07.            

            .�8ر �	م ��� ھو ��و,ر �ن و��ل �
	���� أ�1  08

             .ا���رة ��+:�ز ا�و��ل ا��
	����  �دي . ��و,ر  09

            .����1 (��رة �	� ا�(�ب ,� $رح ا�درسا���د   10

��ل ا;(�د����ز�د �ن  ا��
	���� 	و��ل� �ا���دا�  11�
	م  ا����	�.            

	و��ل ا��
	���� إ�� �ر��ب ا;,(�ر ا��� �(و1:� � ��ؤدي ا���دا�  12
  .ا���
	م

          

            .ا�و�ت ا�(�,� �6داد ا�و��ل ا��
	����   أ+د.   13

و  ا;داة���دم ا�+:�ز ا�
�(س �ن ا+ل ���0ق ا.���ل ا��
	��� ��ن ا  14
  .ا���
	م 

          

���د ا���
	م �	� ا6دراك و =�5	� ,� ��	�� ا��
	�م �� ����د�ا  15
  .ا(���ب ا���رة

          

            .ا���دم ا�و��ل ا��
	���� ��ر��? ا��
	و��ت �دى ا���
	��ن   16


�ن ��;�راص ا��)Aوط� �� ظ ا��
	و��ت و �0د��:� و�ت ا  17��
  .ا�)رورة

          

            .(�,�� �Cھ��� ا���دام ا�و��ل ا��
	����ا����10 ا� �دي د�و+ .  18
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  :تعريف الوسائل التعليمية

المواد التي تستخدم في حجرات الدراسة او غيرها من المواقف التعليمية  أنها:على )dent(دنت  يعرفها

  .المنطوقة  أولتسهيل فهم معاني الكلمات المكتوبة 

التعليمية و المواقف و  األجهزةالوسائل التعليمية مجموعة من المواد التعليمية و  أن: علي راشدو يرى 

  .االتصال التعليمية التي تحدث داخل الحجرة وخارجها  التعليمية الالزمة لزيادة فاعلية مواقف األنشطة

أنها األداة أو المادة التي يستعملها المعلم في عملية التعلم و اكتساب : قسطندي أبو محمودو يرى 

مصطفى .(ما يكتسب من عملية التعلم من معارف النجاح  و تطوير,الخبرات و إدراك المبادئ بسرعة 

  ).47,2001,عبد السميع محمد 

 أي. اإلدراكيةحسية و المعينات الذي اقتصر على الوسائل ال)hollinger ,1940(هولنجرتعريف 

  .شموال و تضمن جميع الحواس  أكثرباعتبارها  اإلدراكالوسائل المعينة على 

على  أساساو الخاص بالوسائل السمعية و البصرية و التي تعتمد  )e,dale,1954(ادجارد ديل تعريف 

جودة التدريس  إلىو هي المواد التي تؤدي ,و المفاهيم  و الرموز لنقل المعاني األلفاظالقراءة و استخدام 

  ).39,1981,عبد المجيد سيد احمد منصور (باق أثرهاو تزويد الدارسين بخبرات ,

التعليمية والطرق المختلفة التي  األجهزةو المواد و  األدواتمجموعة  أنها:مرعي و محمديعرفها كل من 

بحيث تنقل , إليهالوصول  أولنقل محتوى تعليمي يستخدمها المعلم بخبرة و مهارة في المواقف التعليمية 

  ).269,2000,مرعي و محمد (المتعلم من واقع الخبرة الموجودة الى واقع الخبرة المحسوسة 



تعيين الدارس على اكتساب الخبرات و المهارات والمفاهيم و ادراك  أدوات أنها:يعرفها على  قطاوي

الخبرات الالزمة و تبسط  إكسابهالحقائق و المعلومات و توضيحها بحيث تثير حواس المتعلم و تسهم في 

  ).349,2007,قطاوي (الرسالة التعليمية و تقدمها بصورة شائقة

و مواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم بهدف توضيح  أدواتو  أجهزةهي مجموعة : أخرتعريف 

  )73,2000,سالمة (في نفوس التالميذ  األفكارالمعاني و شرح 

  تعليمية محددة  أهدافتحقيق  إلىهي عنصر من عناصر النظام التربوي التعليمي الشامل تسعى - 

ف في هي كل ما يوظ أومعلم لتحسين عملية التعلم و التعليم ومواد يستخدمها ال أدواتو  أجهزةهي - 

  .التعليمية  األهدافالتدريس لتحقيق  إجراءات إطار

بجوانبه الثالثة )سية امحتوى المادة الدر (يمكن للمعلم عن طريقها نقل الرسالة هي قنوات االتصال التي - 

جهد ممكن  بأقل)المتعلم (المستقبل و هو  إلى) المعلم(من المرسل)و الوجداني ,النفس الحركي ,المعرفي (

  ).18,2009,حجازي (تكلفة ممكنة  بأقلما يمكن و  بأوضحو في اقصر وقت و 

التي يستخدمها المعلم لتحسين من تدريسه و ترفع من فاعليته و تعمق من درجة استفادة  األداةهي - 

 األجهزةعلى كل من المواد التعليمية و  المتعلمين منه و غالبا ما يطلق على مصطلح الوسيلة التعليمية

  ).82,2009,الطناوي (التعليمية 

شيء يستخدم في العملية التعليمية التعلمية بهدف مساعدة المتعلم على بلوغ الهدف  بدرجة  أيهي - 

  . اإلتقانعالية من 



مجموعة من  ىإلالتي يستخدمها المعلم لنقل محتوى الدرس  األدواتهي جميع المعدات و المواد و  أو- 

 إلى اإلسنادية التعليمية و زيادة فاعليتها دون لبهدف تحسين العمخارجها  أوالدارسين داخل غرفة الصف 

  .وحدها  األلفاظ

 إجراءاتالذين يتم توظيفهم ضمن  واألشخاصالتعليمية  األجهزةهي مجموعة المواقف و المواد و  - 

التدريسية المرجوة  األهدافالتدريس بغية تسهيل عملية التعلم و التعليم مما يسهل في تحقيق  إستراتجية

  ).313,2009,الحيلة(في نهاية المطاف 

تفسير  أو,في الصف الدراسي لتوضيح فكرة ماالتي يستخدمها المعلم  تلك المواد واألجهزة واألدوات- 

  ).135,2005,راشد(اف السلوكية المحددة للدرسض تحقيق األهدذلك بغر امض اوشرح موضوع معين و غ

هي كل ما يستخدمه المعلم من أجهزة و أدوات و مواد و غيرها داخل حجرة الدراسة و :مفهوم أخر 

خارجها لنقل خبرات تعليمية محددة إلى المتعلم بسهولة و يسر و وضوح مع االقتصاد في الوقت والجهد 

  ).22,2002,شحاتة وآخرون (المبذول 

نها مجموعة األجهزة و المواد التعليمية التي يستخدمها المعلم أو المتعلم في الموقف التعليمي لتسهيل أ- 

  ).47,2005,محمد السيد علي (عملية التعلم 

    

  

  

  



  :تارخية لتطور الوسائل التعليمية الجذوراال

أرسل قصة هابيل و قابيل و كيف  أنحيث ,قدم التاريخ و حديثة حديث الساعة  الوسائل التعليمية قديمة

اهللا سبحانه و تعالى غرابا ليقتل غرابا أخر ويدفنه ؟توضح ذلك و كذلك نجد اإلنسان في أقدم الحضارات 

فحاول  ,كما أن اإلنسان فكر بوسيلة التعبير عما يريد ,اإلنسانية سجل رسومات على جدران الكهف 

إلى حروف و كلمات التي تتعامل معها في عصرها تجريد المحسوسات إلى رسوم و رموز و تبسيطها 

  . الحالي

صلوا كما رأيتموني "يقول للمسلمين  ثم جاء الدين اإلسالمي الحنيف فكان الرسول صلى اهللا عليه وسلم

و الترغيب  اإلقناعو اتبع وسائل رآها مناسبة لنشر تعاليم الدين منها ,خذو عني مناسككم " أصلي

  ).29,2008,السيد(

و ,حيث أن اإلنسان يمر منذ طفولته بتجارب عديدة ,تطور استخدام اإلنسان لوسائل تخدم أغراضه و 

يكتسب خبراته الشخصية من خالل التجارب الذاتية أما الخبرات الخارجية فيكتسبها من خالل اآلخرين 

المعنيون باستخدام عملية إكسابه الخبرات يقوم األشخاص  خالل و,كالوالدين و أفراد األسرة و األصدقاء 

الوسائل التعليمية  أنو خالصة ما سبق ,عدة طرق لتبسيط الخبرات كمشاهدة لعملية الصيد و القنص 

فنجد حمو رابي ,شيئا فشيئا العملية تنتظم  بدأتكانت مستخدمة دون برمجة و مع تقدم و التحضر 

رهم من األساتذة في كل المشهور أمر بنحت تعاليمه المشهورة على عمود من الصخر الصلب و غي

فالحسن ابن الهيثم يخرج مع ,الحضارات استخدموا وسائل و طرقا أكثر لتبسيط المادة العلمية لطالبهم 

و اإلدريسي يصنع كرة من الفضة و يرسم ليها خارطة ,طالبه إلى بركة ماء ليشرح لهم نظرية االنكسار 

  .ينها برسوم توضيحية و كثير من الفنانين قاموا بنسخ كتبهم و تزي,العالم 



و اعتبارها ,الحية في التعليم  األمثلةو في القرن الخامس عشر يخرج ابن خلدون لينادي بضرورة اعتماد 

ليخرج )1778,1712(ثم جاء جون جاك روسو ,و اكتساب الخبرات  اإلدراكالوسائل لتسهيل  أفضل

ي الذي ترك المجال للتعلم في عملية ثم في القرن التاسع عشر جاء باستا لوز ,)تربية الطفل (بكتابه

  .اكتساب المهارات للحواس و الخبرات الشخصية و التجارب العملية

و استمر رجال التربية في تطوير الطرق التربوية و التأكد على الوسائل التعليمية لتسهيل اكتساب الخبرات 

جاءت الحرب العالمية  أن إلىوكثرت االكتشافات و االختراعات ,فكثرت اآلراء حول هذا الموضوع ,

و تحطيم عزائم ,األولى التي استخدمت وسائل االتصال الجماهيرية لنشر الوعي و تسهيل التدريب 

آلة سكينر في 1962و ظهر التعليم المبرمج ,الصامتة السينماتهتم بالتعليم كالراديو و  بدأت األعداء

  .أمريكا 

و  الجماهيريةالمشاركة الى جميع وسائل االتصال ثم جاءت الحرب العالمية الثانية فلجأت الدول 

مدى الفوائد  باألرقامانتهت الحرب راجعت سجالتها فوجدت  أنالمخترعات الحديثة لتجنيدها للحرب و بعد 

التعليم باستخدام الوسائل التعليمية يساعد  أنوجد  باإلحصاءاتو ,تجني من استخدام الوسائل  أنالممكن 

  %40- 33من المهارات و المعارف و يوفر ماال يقل عن  عدد بأكبرعلى تعليم عدد كبير من المتعلمين 

السيد (اقل و تكلفة %38 إلىيصل  أطولويحتفظون بالمعارف لزمن ,من وقت التعليم بدون وسائل 

,29,1997(.  

  

  

  



  :مية تطور مفهوم الوسائل التعلي

و من هذه ,لقد أطلق التربويون العديد من المسميات على وسائل التعليم حتى وصلت إلى هذا المسمى

  :المسميات 

سميت بذلك نتيجة اعتقاد البعض انها تعين المدرس في تقريب  :الوسائل المعينة و اإليضاحية_ 1

  .المفاهيم ألذهان الطالب و إيضاح الخبرات التي لم يستطيع شرحها بالكلمة المجردة 

التي تعتمد في تعليمها على حاسة البصر مثل الخرائط و  األشياءو هي تلك :الوسائل البصرية_2

يعاب على هذه التسمية اهتمامها بحاسة البصر دون غيرها  و,الصور و غيرها من اللوحات التوضيحية

  .من الحواس 

و هي تلك الوسائل التي تعتمد على حاسة السمع مثل الراديو و التلفون التعليمي و :السمعيةالوسائل _3

  .المسجل و من مساوئ هذه التسمية تركيزها على حاسة السمع

التي تعتمد في تعليمها على حاستي السمع و البصر  و هي تلك الوسائل:الوسائل السمعية البصرية _4

  .مثل التلفاز والسينما 

مجموعة كاملة من المواد و األدوات واألجهزة التعليمية التي يستخدمها المعلم او :الوسائل التعليمية _5

و المتعلم لنقل محتوى معرفي أو الوصول إليه داخل غرفة الصف او خارجها بهدف تحسين عملية التعلم 

  .التعليم 

العلمي و التكنولوجي الذي اجتاح العلم بعد الثورة الصناعية و غلغل التقنيات  ممع تقد:التعليمتقنيات _6

الحديثة في جميع نشاطات اإلنسان االقتصادية و االجتماعية و حتى التعليمية و ذلك لكونها أصبحت 

  .المختلفةأسلوبا مبرمجا و يهدف إلى تطبيق المعرفة و الخبرة العلمية في مجاالت الحياة 



  :ر الوسائل التعليميةمراحل تطو 

  .فيها اعتمدت الوسائل التعليمية على الفردية المجردة حيث كانت الصناعة اليدوية : األولىالمرحلة _ 1

  .اعتمدت الوسائل اللفظية و السمعية  :المرحلة الثانية _2

الصناعية اعتمدت الوسائل على السمع و البصر و كان هناك ناتجا عن الثورة :المرحلة الثالثة _3

  .األولى في أواخر القرن التاسع عشر 

و كانت هذه نتيجة للثورة ,اعتمدت فيها الوسائل كأحد أهم عناصر التدريس الحديثة : المرحلة الرابعة_4

  ).20,2000,عبيد (الصناعية الحالية

بين من سماها فسنرى انه تندرج تسمية الوسائل من المر ,و اذا اتبعنا المفهوم الحديث للوسائل التعليمية 

و وسائل االتصال التعلمية و ,وسائل ايضاح او وسائل بصرية او وسائل سمعية او وسائل سمعية بصرية 

  )35,1997,السيد "(تكنولوجيا التعليم "نية التعليم اخر تسميتها تق

 و انتقل االهتمام من مجرد,وسائل لتحقيق االتصال  أنهااالهتمام بالوسائل التعليمية على  أصبحكما 

الوسيلة جزا  أصبحتو ,االهتمام بجوهر العملية التعليمية و هو تحقيق التفاهم  إلىتوفير المواد التعليمية 

و هذا ما يحققه مفهوم و ,محددة  أهدافالتدريس التي يتبعها المدرس لتحقيق  إستراتيجيةمن  يتجزأال 

  ).47,2002,نشوان و الزعانين (التعليم  تقنيات

  سببين  إلىو قد تعود التسميات 

  . طبيعة الوسائل التعليمية المتنوعة-1

  ).49,1999,حمدي (دورها المقترح في عملية التدريس -2



االختراعات و التقدم  أثرتو كان لكل تسمية نقد حيث أنهم نظروا إليها من جانب معين دون األخر و قد 

السيد (التعليم في معظم دول العالم و قد درج مصطلح تكنولوجيا ,التعليميةعملية التكنولوجي في ال

,36,1997 .(  

  :و بناء على ذلك تصنف كاألتي ,الحاجةو يختلف دور الوسائل التعليمية باختالف الغرض أو 

التقليدي التاسع حيث يلجا إليها المدرس إليضاح فكرة ما او تقريب  و هي تشير إلى النمط:إضافية_أ

  .مفهوم

و هي وسائل تستعمل بجانب الوسائل الرئيسية لتساعدها في تحقيق وظيفتها كإضافة :متممة _ب

  .المطبوعات و المنشورات لبرنامج تلفزيوني

  .في االستزادةيلجا إليها المعلم عندما يكون هناك طالبا متميزا يرغب :اثرائية _ج

هناك من ينظر للوسائل كوسائط يمكن ان تقوم بدور المدرس من حيث نقل المعلومات و هناك :رئيسية_د

  :من يصنف الوسائل إلى 

  . و هي التي ال غنى ألية مؤسسة تعليمية عنها :وسائل أساسية 

  ).222,1999,السيد (و هي وسائل يفضل وجودها اذا كان هناك حاجة لها :وسائل غير أساسية 

و ,الوسائل التعليمية حظيت باحترام الستهان به منذ القدم  أنبعد استعراض ما ورد في هذا الجانب نجد 

على  إجماعو لكن هناك ,التربويين بها  إيمانكان هناك بعض الفروق في االحترام تعتمد على مدى  أن

التسميات عليها فتدرجت و تنوعت  طالقإهناك اختالف في  إنو رغم , أهميتهافائدة استخدام الوسائل و 



حسب و من خالل استعراض هذه التسميات نجد ان المربين كانوا يطلقون التسميات عليها ,التسميات 

  .إقناعهم بفوائد و الحواس التي تثيرها 

حيث انه تم التركيز فيها على جانب و أهملوا جانبا أخر كتسميتها ,وان كان هناك نقد ألغلب التسميات 

و قد ظهرت في العصر الحديث اجتهادات ,البصرية فهم أهملوا باقي الحواس التي قد تثيرها الوسائل ب

  .عديدة إلطالق تسميات على الوسائل بحيث تكون منصفة و موضوعية لدور الوسائل التعليمية ومكانتها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :األسس النفسية الستخدام الوسائل التعليمية 

يفكر فيه المتعلم أو يتعلمه يصل إليه  ما كل:التي يتعلم الفرد من خاللها الحواس هي المنفذ  �

و لذلك تستخدم الوسائل ألنها تكون اقدر على مخاطبة العقل عن طريق ,عن طريق حواسه 

  .الرمزيةو  الحواس من األشياء المجردة

رة و هناك بعض العوامل التي تحد من عمل الحواس كالسرعة الكبي:توسيع مجال الحواس �

  .ولكن عن طريق الوسائل المناسبة يمكن أن تحد من نطاق بعض الحواس ,المسافات الطويلة 

ليس هناك ما هو افضل من قيام :التعلم  أنواع بأفضلالتجربة المباشرة الهادفة تزود المتعلم  �

ناء و تمكنه من أغ,الفرد مباشرة بالعمل الذي يريد تعلمه و الوسائل التعليمية تساعد على ذلك 

  .خبراته و بناء مفاهيمه 

تقوم الوسائل التعليمية بتبسيط عملية التعلم من خالل تبسيط :التجربة المستخلصة المصممة  �

 .المواد المعقدة المراد تعلمها بطريقة أو بأخرى

تؤكد معظم نظريات علم النفس على ضرورة توافر عنصر التشويق في المواقف :التشويق  �

  .المتعلم في النشاطات التعليمية المختلفة التي تتوافر أمامه التعليمية ليشارك 

من أهم األمور التي تسهل على المتعلم  تعتبر: وضوح العالقات بين األجزاء و تنظيم المعلومات �

فهم الخبرات التعليمية و الوسائل التعليمية يمكن أن تظهر مختلف العالقات التي تربط بين 

 .األجزاء ببغضها البعض و ترتبط األجزاء بالكل 

و يمكن بواسطة الوسائل ,التعلم و اكتساب المهارات و العادات  تستعمل لتثبيت:التدريب و التكرار �

 .لمعينة إعطاء الفرصة للمتعلم للتدريب على عملية ماا



معظم نظريات علم النفس تؤكد ان التعزيز و المكافأة من أهم العوامل :التعزيز و المكافأة  �

وهناك العديد  من الوسائل التي تعطي تعزيز للمتعلم ,المشوقة للمتعلم و التي ترسخ الفهم لديه 

 ). 62,2005,السيد(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



بتها للموقف الوسيلة التعليمية و مناس هناك عدة خصائص تخدم:خصائص الوسائل التعليمية 

  .التعليمي ومن أهم هذه الخصائص ما يلي

يعد عامل هام من عوامل نجاح الوسيلة التعليمية فالهدف منها هو تسهيل عملية التعلم :التشويق_1

مسؤولية المصمم أو المنتج فمثال تكون األلوان  و توفير عنصر التشويق في الوسيلة يقع على,بشكل عام 

  .كعنصر تشويق إذا كانت الوسيلة لوحة تعليمية

و يقصد بها أن تكون الوسيلة مناسبة لمستوى المتعلم اللغوي و المعرفي و االنفعالي : المالئمة _2

جتماعية و البيئة اال,توقيت العرض ,الوقت المخصص للغرض ,حجم الفئة المستهدفة من المتعلمين ,

و ميوله و مهاراته في استخدام الوسيلة الدرس و اتجاهات المعلم  أهداف,محتوى المنهج ,المدرسية 

  ).53,2005,السيد(

ال يجوز استخدام الوسيلة بشكل فوضوي الن ذلك يؤدي الى تشتت انتباه المتعلمين :التنظيم _ 3

الكل إلى الجزء ضروري لنجاح الوسيلة كما و من ,فالتنظيم في عرض المحتوى من السهل إلى الصعب ,

هو الحال في عرض محتوى أية مادة دراسية و يدخل ضمن التنظيم البعد عن التعقيد و الوضوح الصوتي 

  .حسب نوع الوسيلة 

معنى الصدق في المعلومة الواردة في الوسيلة دافع :الصدق و الدقة و التناسق و األمان _4

اضافة الى شد االنتباه الذي مرده عنصر التشويق ,تناسق فيه صقل لذوق المتعلم وال,للمتعلم الى الثقة بها 

الصورة مثال تناسق في األلوان أو بين حجم حروف ,الصوت ,على التشويق هو جمال اللوحة الذي يبعث 

  .الصورة والصوت ,األصوات,الكتابة 

  ).74,2000,سالمة (البيئة مدى إمكانية إنتاج الوسيلة و توافر موادها في :الواقعية _5



  يمكن تصنيفها إلى المحاور التالية:تصنيف الوسائل التعليمية 

اي حسب الحاسة التي يستخدمها المتعلم في الوسيلة التعليمية و تبعا لذلك تصنف :للحواس تبعا �

 إلى الوسائل التعليمية

  .الراديو التعليمي , هي التي تعتمد على حاسة السمع مثل التسجيالت الصوتيةو :وسائل سمعية _

من المعلومات تبقى في ذاكرة المتعلم اذا استخدم  %20و لقد توصل الباحثين الى ان نسبة 

  .الوسائل السمعية التعليمية 

  :و هي التي تعتمد على حاسة البصر كالصور و هي نوعين :وسائل بصرية _

و )الجيوب ,الوبرية ,غناطيسيةالم,الطباشيرية (مثل السبورات :الوسائل البصرية غير الضوئية _أ

  .الخراط و المخطوطات 

الشرائح الفوتوغرافية ,جهاز اإلسقاط الضوئي ,مثل الشفافيات :الوسائل البصرية الضوئية _ب

  .األفالم الثابتة,

و التي تعتمد على حاستي السمع و البصر معا مثل األفالم التعليمية :وسائل سمعية بصرية _

  .التعليميالتلفزيون ,المتحركة 

ينظر لها حسب عدد المستفيدين أي المتعلمين أي الفئة المستهدفة :تبعا لعدد المستفيدين  �

 :المتعلمين و الوسيلة المستخدمة و هي نوعين  أن تكون مواءمة بين عددفيجب ,باالستخدام 

  .يستخدمها المتعلم بمفرده:وسائل فردية_1

  .يانا مكبرات داخل قاعات كبيرةتستخدم من شعبة مدرسية و أح:وسائل جماعية _2

فلكل وسيلة ,واقعية  أوحسية هادفة  أومجردة  تكون أنالخبرات يمكن  أنحيث :حسب الخبرة  �

 ).66,2009,حجازي(فالمجردة تكتسب من خالل الزيارات و العينات ,تكتسب من خاللها 



  :و من أشهر التصنيفات للوسائل التعليمية 

الخبرات التي  أساسرتب الوسائل التعليمية على :EDGAR DALEتصنيف ادجارديل :أوال

الخبرات كالرموز اللفظية و )مخروط ديل(أقربها إلى رأس المخروطستهيؤها كل واحدة بحيث يمثل 

  .أما القاعدة المخروط فتمثل الخبرات الحسية الهادفة و الملموسة و الواقعية ,البصرية 

  و قد قسم هذه الوسائل إلى ثالثة مجموعات 

حيث يمارس اإلنسان الخبرات ,تمثل الممارسة العملية و العمل المباشر  :المجموعة األولى _ 1

بنفسه و يشارك فيها مشاركة ايجابية و لو طبقنا ذلك على العملية التربوية لوجدنا أن المتعلم هنا 

رسة تعلم كثير من المهارات و المعارف و تتكون لديه مجموعة من المفاهيم عن طريق المما

العملية و هذا ال يقتصر على المفاهيم التي تعلمها بالعمل المباشر أساسا لتكوين مفاهيم جديدة 

  .مجردة أو بواسطة خبرات شبه حسية 

تعتمد عل المالحظة المحسوسة و تشمل وسائل العروض التوضيحية التي :المجموعة الثانية_ 2

مية الميدانية التي يخطط لها المعلم مع يقوم بها المعلم داخل حجرة الدرس و الرحالت التعلي

طالبه مثل زيارة مصنع او آثار و معارض صناعية كانت أم زراعية أو علمية إضافة إلى جميع 

  .الوسائل التعليمية و البصرية كالسينما أو التلفاز و النماذج و العينات

ة البصيرة المجردة تمثل كل الخبرات التي يحصل عليها المتعلم بواسط:المجموعة الثالثة _ 3

من ألنها تعتمد على الخيال و الخبرات السابقة التي يقارنها المتعلم بالصورة الذهنية التي كونها 

  ).57,2003,مصطفى عبد السميع محمد(الماضي 

حيث قسم هذه الوسائل "ديل"وهو تصنيف متأثرا كثير بتصنيف : OSLENصنيف اوسلنت:ثانيا 

  :فئات على شكل هرم مكون من ثالث 



و تشمل الخبرات الحسية و الواقعية المباشرة مثل الزيارات و الرحالت و : الفئة األولى_1

  .المقابالت و اآلالت و األجهزة المستخدمة في التعليم المهني 

التي تتوسط الهرم و ترتكز على الوسائل السمعية و البصرية المتحركة و :الفئة الثانية _ 2

  .ع عندما التتوفر الوسائل الواقعية أو الحقيقية الثابتة التي تمثل الواق

  .تركز على الرموز المسموعة اللغة و المواد المطبوعة التعليمية : الفئة الثالثة _ 3

قسمت الوسائل إلى خمس فئات اعتمادا على المنبهات و  EDLINGتصنيف ادلينغ :ثالثا 

في اعلي ,الحقيقية المرتبطة بالبيئة كثافتها و هو على شكل هرم مقلوب حيث جعل الوسائل 

الرسومات و  ثم ثم تدرج إلى المواد البصرية المتحركة ثم إلى السمعية البصرية الثابتة,الهرم 

سالمة (وفي القاعدة وضع أيضا الرسومات و التسجيالت الصوتية ,اللوحات التعليمية 

,86,2000.(   

  

  

  

     

  

  



التي تواجه التدريس اعتمادا المعلم على الطريقة التقليدية  من الصعوبات:أهمية الوسائل التعليمية 

مما يترتب عليه ,التي تعتمد على التلقين من جانب المعلم و الحفظ و االستظهار من جانب المتعلم 

و لكن استخدام الوسائل التعليمية بصورة المختلفة يحسن من العملية ,سرعة نسيان المعلومة و سهولته 

  :و يرجع ذلك إلى ما يلي ,ي إلى تحقيق األهداف التعليمية المنشودة التعليمية أن تؤد

فالوسائل التعليمية ,يمكن للوسائل التعليمية أن تؤدي إلى استثارة اهتمام المتعلم و إشباع حاجاته للتعلم _1

ق أهدافه المختلفة الرحالت و النماذج و األفالم التعليمية تقدم خبرات متنوعة بأخذ منها كل متعلم ما يحق

  .و يتناسب مع اهتماماته 

  .أكثر استعداد للتعلم و إقباال عليهة على زيادة خبرة المتعلم فتجعله تساعد الوسائل التعليمي_2

يمكن عن طريق استخدام الوسائل التعليمية المختلفة تنويع الخبرات التي تهيؤها المدرسة للمتعلم فتتيح _3

فتصبح المدرسة بذلك حقال لنمو المتعلم ,مارسة و التأمل و التفكير له الفرصة لمشاهدة و االستماع و الم

  .و تعمل على إثراء مجاالت الخبرة التي يمر بها,في جميع االتجاهات 

المعلم ألفاظا   يستعمل أنالوقوع في اللفظية هي  أن نتجنبفوائد استخدام الوسائل التعليمية  أهممن _4

المجردة بوسائل  األلفاظوال يحاول توضيح هذه ,لتي لها عند قائلها ليس لها عند المتعلم نفس الداللة ا

من  أبعادالكن اذا تنوعت الوسائل فان اللفظ يكتسب , األذهانمحسوسة تساعد على تكوين صور لها في 

  . المعنى تقترب به من الحقيقة 

يؤدي تنويع الوسائل التعليمية إلى تكوين و بناء المفاهيم السليمة إذا اتبعنا خطوات بناء المتعلم لهذه _5

  .المفاهيم حتى يصل إلى التعميمات إلدراكنا أهمية الوسائل التعليمية في تحقيق ذلك 



و تنمية قدرته على تؤدي الوسائل التعليمية إلى زيادة مشاركة المتعلم االيجابية في اكتساب الخبرة _6

التأمل و دقة المالحظة و إتباع التفكير العلمي للوصول إلى حل المشكالت و يؤدي هذا إلى األسلوب 

  .إلى تحسين نوعية التعلم و رفع مستوى األداء عند المتعلمين

يمكن عن طريق الوسائل التعليمية تنويع أساليب التعزيز الذي يؤدي إلى تثبيت االستجابات _ 7

  .التعلم  تأكيديحة و الصح

  .تساعد الوسائل التعليمية على تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين _8

  .تؤدي الوسائل التعليمية إلى ترتيب األفكار التي يكونها المتعلم باستمرار _9

الطناوي (اهات الجديدةتؤدي الى االستعانة بالوسائل التعليمية الى تعديل السلوك و تكوين االتج_10

,82,2009.(  

  .تساعد الوسائل التعليمية على استمرارية المعلومات الحية و بشكل واضح في أذهان المتعلمين _11

تساهم الوسائل التعليمية في تعليم أعداد متزايدة من التالميذ خاصة في هذا الوقت الذي يعيش فيه _12

  .المتعلمين يزداد عاما بعد عام داخل الصفالناس انفجارا سكانيا مما جعل أعداد 

و يحببه تقوية العالقة بين المعلم و المتعلم الن استخدام المعلم للوسائل التعليمية يقربه الى المتعلمين _13

   .لهم مما يقوي ثقتهم بمعلمهم 

تساعد الوسيلة على اختيار المعلومات و تمييزها و ذلك من ,تسهيل المعلومات وتيسير عملية التعلم _14

  .و الفهم اإلدراكمن حاسة مما يساعد على سرعة  أكثرخالل اشتراك 



فقد أثبتت ,تساهم الوسائل التعليمية مساهمة فاعلة في توفير الوقت و جهد كل من المعلم و المتعلم _15

ب ان استخدام الوسائل التعليمية في التعلم يقلل في الجهد و الوقت على المعلم و المتعلم بنسبة التجار 

  ).%40_38%(مقدارها 

تتيح الوسائل التعليمية فرص التنويع و التجديد في األنشطة مما يدفع الملل و السام في نفوس _16

 . المتعلمين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :ة التعلم و التعليم دور الوسائل التعليمية في تحسين عملي

أوضحت الدراسات و األبحاث أن الوسائل التعليمية تلعب دورا جوهريا في إثراء التعليم :إثراء التعليم / 1

و لن الدور يعيد التأكيد على نتائج األبحاث حول أهمية الوسائل في توسيع خبرات المتعلم و تسيير بناء 

مدرسة تشكل المفاهيم و تضاعف هذا الدور بسبب التطورات التقنية التي جعلت من البيئة المحيطة بال

تحديا ألساليب التعليم والتعلم المدرسية لما تزخر به هذه البيئة من وسائل متنوعة تعرض الرسائل بأساليب 

  . مثيرة و مشوقة وجذابة 

تساعد الوسائل التعليمية على استثارة اهتمام التلميذ و إشباع حاجته للتعلم من خالل استخدام الوسائل /2

  .التلميذ بعض الخبرات التي تثير اهتمامه و يحقق أهدافه التعليمية المختلفة يأخذ 

تساعد على زيادة خبرة التلميذ مما يجعله أكثر استعدادا للتعلم هذا االستعداد الذي إذا وصل إليه التلميذ /3

  .يكون تعلمه في أفضل صورة 

واس في عمليات تساعد الوسائل التعليمية على اشتراك جميع حواس المتعلم الن اشتراك جميع الح/4

التعليم يؤدي إلى ترسيخ هذا التعلم و تعمقه و الوسائل تساعد على إيجاد عالقات راسخة بين ما تعلمه 

  .التلميذ و يترتب على ذلك بقاء اثر التعلم 

  .تكوين مفاهيم سليمة  إلىيؤدي تنويع الوسائل التعليمية /5

  .اكتساب الخبرة تساعد على زيادة مشاركة التلميذ االيجابية في /6

  .تساعد في تنويع أساليب التعزيز الذي يؤدي إلى تثبيت االستجابات الصحيحة /7

  ).13,2006,الجبالي(تؤدي الوسائل التعليمية إلى ترتيب األفكار التي يكونها التلميذ و استمرارها/8



  : أجهزة الوسائل التعليمية

  :أجهزة العرض الضوئية_1

  ) (Head over prjectorالعرض فوق الرأسجهاز (السبورة الضوئية_

  . opliqueجهاز عرض الصور المعتمة الفانوس السحري_

   .slides  جهاز عرض الصور الشفافة و األفالم الثابتة و الشرائح_ 

  .loop filmجهاز  عرض األفالم الخلفية أفالم اللوب _ 

  .movice projectorجهاز عرض األفالم المتحركة السينما_

  . videoالفيديو جهاز_

  .جهاز عرض الشفافيات _

  .جهاز الطباعة باستخدام الكحول_ 

  :soundاألجهزة الصوتية _2 

  . system public adresseاالذاعة المدرسية_

  .)36,2006,الجبالي (dam Sound éducationnelجهاز التسجيل الصوتي _

  

  



  :أنواع الوسائل التعليمية 

استخدام المعلم للشفافيات التعليمية يعد ضربا من ضروب استخدام الوسائل إن :الشفافيات التعليمية / 1

على أنها عبارة عن محتوى ,التعليمية و توظيفها في مجال التعليمي من اجل تحقيق اتصال تعليمي ناجح 

معرفي لمادة مرجعية تحوي األفكار الرئيسية لموضوع تعليمي معين يراد تقديمها لفئة مستهدفة من 

  .مين من خالل عرض الشفافيات المتعل

لوحة ,الوبرية ,اللوحة المغناطيسية ,من بينها اللوحة أو السبورة الطباشيرية : اللوحات و السبورات/2

  .الجيوب 

استخداما لسهولة الحصول عليها و  أكثرهاالوسائل التعليمية و  أنواع إحدىهي :الرسوم التعليمية /3

التوضيحية ,الرسوم البيانية ,ومن بين الرسوم التعليمية  إعدادهامعها و  توافرها من حولنا و سهولة التعامل

  .المصورات ,الملصقات ,

السياسية ,المناخية,الجيولوجية .تشمل على أنواع مختلفة منها الخرائط الطبيعية :الخرائط التعليمية /4

  .السكانية ,السياحية ,المواصالت ,النباتات ,

عن خروج الطالب من المدرسية بشكل جماعي منظم لتحقيق هدف تعليمي  عبارة:الرحالت التعليمية /5

 إلىو مخطط له من قبل و غالبا ما تكون الرحالت التعليمية موجهة ,مرتبط بالمنهج الدراسي المقرر

ومعارض ,الصناعية و الزراعية  أوالمعارض التعليمية ,المؤسسات الحكومية ,المصانع :األماكن التالية 

  .و األجهزة الطبية و الموانئ و المطارات و مراكز التدريب المهني و غيرها "الحاسوب"حديثة التقنية ال

تعد من الوسائل الجيدة في نقل المعرفة لعدد كبير من المتعلمين ألنها تشكل دافعا :المعارض التعليمية /6

  ).38,2006,الجبالي (للخلق و االبتكار في إنتاج الكثير من الوسائل التعليمية



 :معوقات الوسائل التعليمية

كما ,فاغلب المعلمين ليس لديهم فكرة واضحة عن الوسائل التعليمية :المعلم غير مدرب و ال مهتم _ 1)

و المعلم في اغلب األحيان ليس عنده المهارات الالزمة ,ال يعرفون مصادرها و كيفية الحصول عليها 

  .اإلعداد البسيط منهاالختيار الوسائل التعليمية أو استخدامها أو 

اليستخدم المعلم الوسائل التعليمية ان لم تكن :قلة الموارد المالية المخصصة للوسائل التعليمية _ )2

و على الرغم من الدور الذي يقوم ,حين يريد استخدامها متوفرة و ما لم يكن من السهل الحصول عليها 

ليمية أو توفيرها مع األجهزة  وتوزيعها على المدارس إال به إدارة التقنيات التربوية في إعداد الوسائل التع

أن ضعف ميزانية إدارة التقنيات التربوية يجعلها غير قادرة على توفير مواد و أجهزة الوسائل التعليمية 

  .الالزمة لكل مدرسة

المعلم ال يستطيع  إن :عدم توفر اإلمكانات و الخصائص الالزمة الستخدام الوسائل التعليمية _)3

في  الصور المعتمة أوالشرائح  أوالثابتة  أوالمتحركة  األفالمالعرض الضوئية لعرض  أجهزةاستخدام 

تتوفر فيه  آخرمكان  إلىعلى استخدام هذه المواد فانه ينتقل بالدارسين  أصر إذاثم فانه  الفصل و من

لنقلة تقلل من فاعلية المعينات التعليمية و طبيعي إن هذه اوجد  إذ حالعرض الضوئي كالمسر  إمكانات

فالطالب لن ينتظر إلى المعينات على أنها جزء متكامل مع الدرس و لكنه سينظر في إطار المكان الذي 

  .عرضت فيه و هو مكان مرتبط في ذهنه بالترفيه و ليس مكانا لالستفادة و التعلم 

التقنيات  إدارةما تصل الكتالوهات التي تصدرها  نادرا:قلة مصادر المعلومات عن الوسائل التعليمية_)4

حيث تعاني  األقسامالموجهين و المديرين و رؤساء  إدراجتضيع في  إذالمعلمين  أيدي إلىالتربوية 

  .المكتبة العربية من قلة الكتب و المراجع في ميدان الوسائل التعليمية 



كل جديد في ميدان و  إليهيقدم  إنيعرف بها و  إنيمية فانه ينبغي لو المعلم لكي يستخدم الوسائل التع

    ).89,2009,حجازي(مبتكرة أوكل تجربة ناجحة 

  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

 



  :الخالصة

  



  :تمهيد

كانت الجامعة وال تزال ارقي مؤسسة في المجتمع نظرا لما تتوفر عليه من إطارات عملية عالية ذات 

كبير من األهمية كالمخابر و المكتبات بما فيها كفاءات و مهارات فنية راقية و أجهزة علمية على قدر 

ولهذا نجد أن ,المؤسسات األخرى األرشيف و غيرها من وسائل تعليمية و التي ال توجد في غيرها من 

التعليم الجامعي في كافة الدول بما فيهم الجزائر يعتبر العمود الفقري الذي تقوم عليه التنمية بمختلف 

  .جوانبها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :مفهوم الجامعة

يمكن تعريف الجامعة من الناحية اللغوية على أنها مشتقة من الفعل جمع و تدل على الحدث و هو 

فعل الحدث  و ساهم في تحقيقه و على ذلك تشير الى كلمة الجامعة    فاعله هو منالجمع و 

université   مأخوذة من كلمةuniversités  و تعني االتحاد الذي يضم و يجمع القوى ذات النفوذ في

مجال السياسة من اجل ممارسة السلطة وتستخدم هذه الكلمة للداللة على التجمع العلمي لكل من األستاذ 

  ).21,1983,خياط (و الطالب

لوا مستوى أن الجامعة ال تعني رحلة التعليم الخاصة بالكبار الذين أكم" :عبد اهللا بشير فضلو يعرفها 

  )12,1986,فضل".(أساتذة و مديرهم في جامعة موحدة تشكل األساس لما يسمى اآلن بالجامعة 

  .تعتبر إحدى المؤسسات التربوية و إحدى مؤسسات التعليم العالي: أما من المنظور التربوي فالجامعة

لباحثين عن المعرفة سواء تلك المؤسسة التعليمية  العالية تتيح للكبار الراغبين و ا:بالجامعة و يقصد 

تحقق ذلك عن طريق الحلقات التي يلتقي فيها األستاذ مع طالبه محاورا او مناقشا و موضحا او عن 

  ).13,1986,فضل (طريق الكليات و المدارس محاضرا و مبينا 

هي مؤسسة من المؤسسات المجتمع مرت بتطورات عدة في تسميتها عبر العصور و ظل :تعريف آخر 

ع اإلنساني حريصا على قيام هذه المؤسسة حتى استقرت تسمية هذه المؤسسة بالجامعة في المجتم

حيث تميزت الجامعة بأداء الرسالة في المجاالت المعرفة و الفكر وفق احتياجات ,العصور الحديثة 

ل القوة المجتمع و ثقافته عبر اختالف الزمان و المكان من خالل تحملها مسؤولية بناء اإلنسان الذي يمث

  .الدافعة لعملية تطور المجتمع

  .هي مؤسسة اجتماعية طورها المجتمع لغرض أساسي واحد هو خدمته خدمة المجتمع :تعريف آخر 



  .إن الجامعة تعني في حقيقة األمر الوجود الفكري للمجتمع:Karl Jaspersيقول كارل جاسبرز _

تعمل على ,األساتذة و ينتظم بها الطالب أنها مجموعة معاهد علمية ذات صفة قانونية يعمل بها _ 

صياغة المعرفة و نشرها و تطورها باإلضافة إلى إعداد الطالب إعدادا يؤهلهم ليكونوا أعضاء نافعين 

  .لمجتمعهم 

انها مجموع المدرسين و الطالب يجتمعون في مكان مخصص إلعطاء العلم و تلقيه في :تعريف آخر _

ؤالء األشخاص يكونون معا جماعة و هيئة ذات تكوين محدد و طاقات و و ه,الفروع العليا من المعرفة 

حقوق معروفة و بخاصة حق منح الدرجات العلمية و يتألف معهم معهد لتقويم التعليم في الفروع الهامة 

  .من المعرفة 

بشكل مقصود ال تلقائي و تسعى إلى تحقيق أهداف معينة أهمها البحث العلمي و ت أنشأمنظمة _ 

التثقيف و إعداد المتخصصين للعمل في المجتمع و هي في سبيل ذلك تتخذ إجراءات و تدابير معينة و 

   . )2012,13,طارق,عامر(ينشا بين أعضائها تفاعل و تكامل نظرا الختالف األدوار

لك أنها المكان الذي تتم فيه المناقشة الحرة المنفتحة بين المعلم و المتعلم و ذ:يعرف البعض الجامعة

  .بهدف تقييم األفكار و المفاهيم المختلفة

وكذلك ,المكان الذي يتم فيه التفاعل بين أعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات :تعريف أخر 

  .بين الطالب المنتظمين في هذه التخصصات

طاقات نقدها و في تبني المؤسسة لها دور مهم في المحافظة على المعرفة و تنميتها و :يعرفها اآلخرون 

  .المبدعة



هيئة يشارك في تنظيمها و توجيهها و تصريف أمورها األساتذة و الطالب و اإلداريون و يعد االستقالل _

سمة من سماتها و لكن استقالل يتطور فيه الحرية على ضوء مطالب المجتمع الذي تنتمي إليه الجامعة 

    ).2005, 49, ز الغريب صقرعبد العزي(و تستمد منه كيانها المادي و اتجاهاتها الفكرية 

 

     

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :أنواع الجامعات 

  اختالف طرق التعليم المتبعة إلىيوجد عدة أنواع من الجامعات و هذا راجع _

استعمل مصطلح الجامعة المفتوحة بشكل واسع لما يحمله هذا المصطلح من :الجامعة المفتوحة_ أوال

التعليم "و تعاريف متباينة فعلى سبيل المثال في الواليات المتحدة األمريكية استخدم مصطلح معان عديدة 

  .)157,1993,ابوعمشة ,دروزة (و ألمانيا كبديل للثقافة الحرة  استعمل في بريطانياو "الغير التقليدي 

التعليم أو لمن يود تتيح التعليم في الجامعة المفتوحة فرص إلكمال الدراسة لمن لم تتيح له فرص     

إكمال التعليم أولمن تحول ظروفه الراهنة مكانيا وزمانيا أو مستوى اليخوله لالنخراط في التعليم التقليدي 

كما يتميز التعليم في هذه الجامعة باالستقاللية مع التعليم الجامعي التقليدي من حيث قيود الزمان و ,

  .المكان 

  وهي  الجامعة المفتوحة على مجموعة من األسس في نظامها التعليميتعتمد :المفتوحةأسس الجامعة _أ

تسمح للمجتمع الحصول على فرص تعليمية أو للغالبية العظمى كما تمنحه االستقاللية في الدراسة _ 

كما ان التعليم المفتوح عن بعد كتجديد تربوي و تعليمي و تنموي يقدم مجاالت تعليمية تخصصية تفيد ,

يح لمن يريدون دخول سوق العمل و اكتساب الخبرات من معارف و مهارات و قيم تمكنهم المجتمع و يت

  .)32,2003,صبحي (من االنخراط في العمل كما انه يدعم التوجيه نحو التعليم مدى الحياة 

يستخدم التعليم الجامعي المفتوح عدة وسائل تعليمية :طرق التعليمية المستخدمة في التعليم الجامعي _ب

هذه الوسائل المستخدمة تجعل المتعلم يحصل  أنكما  استمرايتهك من اجل تسهيل عملية التعلم ضمان ذل

  :على قدر كبير من المعلومات بسهولة و بدون تعقيد نذكر منها 



البرامج  إلىالناس  جذب عد كبير من إمكانيةو  من دافعية اله لما:التلفزيون و التسجيالت الصوتية )1

  .)2003, 32, صبحي(المقدمة 

هو عنصر يحتاج إلى االستماع كما انه يشبه إلى حد ما :اإلذاعة و التسجيالت المسموعة)2

  المحاضرات الجامعية التي تعتمد على استماع الطالب لدرس األستاذ

من بينها الكتب و تعد من الوسائل التقليدية المستخدمة في ميدان التعليم عن بعد : المواد المطبوعة) 3

  .الخ..............المنشورات و األطروحات 

يعتبر عنصر فعال في التعليم حيث يضم وحدة المعالجة و وحدة الذاكرة ووحدة التخزين :الكمبيوتر)4

  .للمعلومات و ملحقات اإلدخال و اإلخراج 

نظام تقوم فيه المدارس و الجامعات بتقديم برامجها التعليمية المعتمدة على الكلمة المطبوعة  :المراسلة )5

  .)28,2003,صبحي (ومن هنا جاء مفهوم المراسلة عن طريق المراسلة,الدارسين  إلىالمرسلة بالبريد 

تراضية كجامعة يرى احمد إسماعيل صبحي انه يمكن النظر إلى الجامعة االف:الجامعة االفتراضية_ثانيا

  : بعدية أو الماوراء تهدف إلى تقديم دعم للجامعات القائمة من حيث

   .كونها تمثل بنية أساسية للتعلم عن بعد و تجعله في مكان كل فرد_     

  .اعتبارها توجيها و مساعدة في إنشاء البني الضرورية _    

  .النظر إليها كمشاركة في المواد التعليمية _    

موجودة في الواقع و هي شائعة  أنها إالكثير منا لم يسمع بهذا النوع من الجامعات :جامعة الهواء_ثالثا 

 أنها إالحيث يعتمد هذا النوع من الجامعات على التعليم بالمراسلة ,على وجه الخصوص في اليابان 



قية نظام التعليم العالي تر  إلىتهدف  أنهاكما ,و التلفزيون الخاص بها  اإلذاعيتتميز بكون لها نظام للبث 

  ).33,2003,صبحي (الجديد و تقديمه العديد من الشعب و تحسين التعليم الجامعي

  :أهداف الجامعة

  :تحقيق األهداف العامة األساسية و التي نذكر منها ما يلي  إلىتسعى الجامعة 

الطاقات البشرية المتخصصة و المؤهلة في كافة التخصصات و  يتمثل في إعداد:التدريس الجامعي_/ 1

في شتى المجاالت التربوية و العلمية و غيرها من التخصصات التي يحتاجها المجتمع مما يتطلب من 

  :الجامعة ضرورة تحقيق مايلي

 كالهبإشو العلمية في حقل التخصص العلمي او المهني  اإلنسانيةتزويد الطالب الجامعي بالمعارف _

  .المختلفة

  .عملياتهتنمية التفكير العلمي لدى الطالب و تعليمه مهارات التفكير و طرق و _

   .المناسبة في التخصص العلمي الذي يلتحق به األساسيةالب على مهارات ضرورة اطالع الط_

  .تنمية االتجاهات و الميول و االهتمامات و منظومة القيم في المجتمع لدى الطلبة _

النظرية و التطبيقية و دعمها و  األساسيةالبحوث  إجراءيتمثل هذا الهدف في :البحث العلمي _/2

  .توظيفها خاصة تلك البحوث المتعلقة بقضايا المجتمع وحل مشكالته 

تساهم الجامعة في تزويد المجتمع بالتخصصات و المهن المطلوبة و :خدمة المجتمع و تنميته _/3

و السياسة الوطنية للتنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية من الكوادر و المشاركة في وضع الخطط 

  ).23,1990,زيتون (القوى البشرية المؤهلة و تطوير المجتمع المحلي و الوطني بصفة عامة



  :و هناك أهداف أخرى تتمثل فيما يلي

  .العام للعملتقسيم التعليم المهارات المناسبة للقيام بالدور المهم في  تهدف إلى_

  .تلبية احتياجات المجتمع من الكفاءات العلمية المتخصصة في مختلف مجاالت الحياة_

اكتساب الطالب طرق التفكير العلمي بحيث تعمل الجامعة على تكوين الطالب تكوينا عقليا و سليما _

التجديد و يشارك  فيكتسب مرونة فكرية و نظرة موضوعية لألشياء و حبا حقيقيا يجعله يتقبل التطور و,

   . في إحداث التقدم في المجتمع

إتاحة الفرص التعليمية للطالب و توفير بيئة تعليمية مناسبة لمساعدتهم على النمو و التكيف و تنمية _ 

  . المعرفة و قابليات و قدرات األفراد في المجتمع 

  .تعليم الثانوي توفير العدالة في فرص التعليم الجامعي لجميع الطالب الذين أتموا ال_

  .تقويم المجتمع بهدف تجديده من خالل تنمية التفكير الناقد عند الطالب _

  .النابغين للدراسات العليا في التخصصات العلمية المختلفة  أمامالفرص  إتاحة_

  .القيام بالدور االيجابي في ميدان البحث العلمي الذي يسهم في مجال التقدم العلمي_

  ).57,2005,صقر  (لعقلي و الفني عمليات اإلبداع ادعم و تعزيز _

  

  

  



  :وظائف الجامعة 

للمهن  اإلعدادالوظائف التي ارتبطت بالتعليم الجامعي منذ القدم  أهممن :إعداد القوى البشرية_أوال 

حيث ,اإلعمال كإدارةجديدة  أخرىالجامعة تهتم بتخصصات  بدأتالمختلفة و مع تطور العلوم المختلفة 

المال بل انه  رأسعن  أهميةتقل ار في المواد البشرية و التي ال استثم أنهاالجامعة على  إلىيمكن النظر 

 المختلفةانتشرت فيه ظاهرة هجرة العقول البشرية الالزمة للقطاعات  الحديث حيوية فالعنصر أهميةيمثل 

 اإلعدادتدريبهم تدريبا حديثا و هكذا يتكامل  المهنيين إعدادمن مسؤوليات الجامعة عالوة على  فأصبح,

  .  كوظيفة رئيسية كبرى للجامعة

لم يتم االهتمام بالبحث العلمي من خالل  فإذا,التعليم الجامعي  أركانيعتبر احد :البحث العلمي _ثانيا 

معة ان وعلى الجا,توفير المناخ المناسب و ما يلزمه من مراجع و كتب و غيرها فلن تكون هناك جامعة 

تنمي البحث العلمي لرفع مستوى التدريب الجامعي و تحاول ان تتغلب على المشكالت التي تعوق 

  .االستفادة من الكفاءات العلمية و البشرية 

يعتبر نشر العلم و الثقافة من رسالة الجامعة فهي بمثابة مركز :العام النشاط الثقافي والفكر_ثالثا 

تعالجها و ليس هذا  إنخالله تتعرف على مشاكل المجتمع و تحاول  ومن,الثقافي للمجتمع  اإلشعاع

 إلىالنشاط الثقافي و الفكري مقصورا على المجتمع الخارجي بل يشمل المجتمع الطالبي حيث يهدف 

  :إلىالبرنامج الثقافي 

ب على تثقيف الطالب من اجل توجيههم خلقيا و معنويا و اجتماعيا و فكريا و يعمل على انفتاح الطال_أ

  .من خالل عقد اللقاءات و الندوات المشتركة مع المنظمات الطالبية  الخارجيالعالم 



تعد برنامجا ثقافيا يعالج أهم القضايا  تثقيف المجتمع فالجامعة اليوم هي جامعة المجتمع و عليها ان_ب

االجتماعية و الثقافية للمجتمع و أن تكون لها دور بارز في تلبية االحتياجات الثقافية 

    .)69,2008,سيكوك(للمجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :تاريخ الجامعة الجزائرية

 اإلخالصو  أداؤهاالجزائرية لغيرها من بقية الجامعات لها رسالة تربوية و علمية من الواجب  الجامعة إن

 أواخرالجامعات في الوطن العربي ذلك أنها بدأت تعطي بواكير العلمية منذ  أقدملها و هي تعتبر من 

لعهد االستعماري و قد و بالتالي فان التعليم العالي في الجزائر مر بمرحلتين إحداهما في ا,الماضي  القرن

المرحلة الثانية فقد كانت  أما,حينما وضع حد لالستعمار الفرنسي سياسيا و عسكريا 1962انتهت سنة 

  .الى يومنا هذا1962منذ سنة  بدأتفي عهد االستقالل فقد 

 القطاعات مسخرة لخدمة قضايا االستعمار هدفها كانت كيفية:الجامعة الجزائرية في عهد االستعمار_ 1

األول تلبية حاجاته و تحقيق رغباته و إعداد اإلطارات الالزمة لضمان مصالحة اإلدارية و االقتصادية و 

ولقد احتضنت الجامعة الجزائرية في هذه الفترة الطلبة من أبناء و بنات المعمرين و العمالء ,السياسية 

تمثل جماعة نخبو  بأنهاالقول و بالتالي يمكن  األولىالجزائريين المقربين من االستعمار بالدرجة 

من االستعمارية تكون فئة منطوية على نفسها مقطوعة على المجتمع غريبة عنه شكال و مضمونا سواء 

حيث إطاراتها العلمية أو من حيث برامجها و طالبها و أهدافها ألنها ال تهتم بمشاكله و ال تعالج أمراضه 

أدوات السيطرة و التسلط و لقد كونت الجامعة الجزائرية و من حيث أصبحت أداة علمية تصاف إلى بقية ,

أصبحت تكون عملة جامعية مزيفة لعدم انسجامها مع ,في هذه الفترة نخبة علمية معزولة عن المجتمع

أوضاع المجتمع و حتى اليوم ز قد وجد بالجامعة الوحيدة التي كانت موجودة آنذاك على المستوى 

  .)4,1980,مرمول(1963_1962طالب فقط سنة 2880الجزائر حوالي  الوطني و المتمثلة في الجامعة

اتسم به الجهاز التربوي في العشر  رغم التطور النسبي الذي: 1971التعليم العالي سنة  إصالح_2

يساير وتيرة التحوالت السياسية و االقتصادية و  أنع انه لم يستط إال,التي نلت االستقالل  السنوات

عديدة فمن ناحية  ألسباباثر التبعية الثقافية استمر طويال بعد االستقالل و هذا  أنكما ,االجتماعية 



 فقد استوجبت اتفاقية ايفيان أشكال أخرىالتعليم فقد ظل مرتبطا بجهاز التعليمي الفرنسي و من جهة 

و الطرق  ولقد ضلت المضامين,للتعاون الثقافي بين فرنسا و الجزائر بطريقة تضخم هذه التبعية الثقافية 

ننتظر المخطط الرباعي  أنالتربوية الجامعية المشتركة بين فرنسا و الجزائر و كان يجب 

المستلزمة في ميدان التربية و  اإلصالحاتلكي تشهد على تبلور تصور جامعة لسلسلة )1973_1970(

و  اإلطاراتهما التعريب و الجزارة في  أساسيينمشروع بمثل هذا يجب مراعاة هدفين  لتأسيسالتعليم 

من طرف رئيس 1969سبتمبر  5المؤسسات و المحتويات التربوية و لهذا الغرض نصب رسميا في 

الحكومة األسبق هواري بومدين اللجنة الوطنية إلصالح التعليم التي أسندت لها مهام تخطيط و بلورة 

  .ظام التربويمشروع عام إلصالح الن

   :ريضة إلصالح التعليم العالي الخطوط الع_ 3

  . األزمةمن  و تسيير دقة البالد و الخروج  تكوين إطارات للتنمية_ 

  .تكوين اكبر قدر من اإلطارات بأقل تكلفة_ 

خالدي (1971مؤهلة و ذلك وفق اللقاء الصحفي الذي قدمه وزير التعليم العالي سنة  إطاراتتكوين _

,53,2002(.  

بصفة خاصة سنة البحث العلمي نظرا لكثرة 1971االهتمام بالبحث العلمي يمكن اي يطلق عليه سنة _

مركز البحث االقتصادية ,ما أنشئ خاللها من المراكز العديدة على المستوى الوطني من بين هذه المراكز 

دراسات و االنجازات و التطبيقية و المركز الوطني العلمي التكنولوجي و المركز الجامعي لألبحاث و ال

   .)14,1980,مرمول(غيرها 

  :التدابير الواجب اتخاذها للوصول إلى أهداف التعليم العالي _ 4



من اجل وضع الحد للفوضى التي تعيشها الجامعة و اإلجابة عن متطلبات البالد البد من تغيير جذري 

الى بعض 1971ح للتعليم العالي سنة لتنظيم الدراسات و المناهج البيداغوجية فقد أشارت وثيقة اإلصال

  :التوجهات العامة منها 

  .إعادة النظر في مضمون التعليم _

  .تقييم كل ماله عالقة بالشخصية الجزائرية_

  .خلق تعليم هدفه تكوين إطارات اشتراكية معدة للتنمية _

  . )57,2002,خالدي(تنمية كل الميادين العلمية و التقنية_

  

  

  

    

  

  

  

  

  



  :المختلفة للجامعةالخصائص 

  :ما يتعلق بالمعرفة _ أوال

و تعرف دورها  أهميتهاتدرك  ألنهاتجل الجامعة المعرفة و تعظمها :المعرفة  إلىالجامعة و نظرتها _1

  .ثانيا األمام إلىفي تطوير المجتمع و تقدمه و تحركه و  أوالفي الحفاظ عليها نفسها و استمرار بقائها 

 إنتاجهاالسلعة الرئيسية التي تنتجها الجامع هي المعرفة و حتى تتمكن من :المعرفة  إنتاجالجامعة و _ 2

  . األساتذةكلهم و خاصة  أفرادهايتعاون ,

لهذا فان البحث العلمي اصبح ,و تكون الوسيلة الرئيسية التي يستخدمونها جميعا هي البحث العلمي 

حتى تتمكن ,نظر منهم انجازه بصورة مستمرة و الطلبة معا حيث ي األساتذةوظيفة رئيسية من وظائف 

الضرورية التي تمكنهم من  اإلمكانياتفيها  األفراد أيديالمعرفة البد من وضع بين  إنتاجالجامعة من 

  .تحقيق هذا الهدف 

من الكليات  عدد إنشاءهو  المعرفةقد كان وال يزال التقسيم التقليدي لحقول :المعرفة  أنواعالجامعة و _ 3

المعرفة لقد ورثت الجامعة الحديثة عن الجامعة القديمة او  أنواعبحيث تختص كل واحد منها بنوع من 

  .و الطب و كلية العلوم  األدبالكليات التقليدية المعروفة ككلية القانون و جامعة القرون الوسطى  

دة و الخاصة بالعصر الحاضر و كليات جديدة لتستجيب لمتطلبات العلوم الجدي إنشاءكما عملت على 

  الخ........اللغات و الترجمة األعمال و كلية إدارةمنها مثال كلية تكنولوجيا المعلومات و كلية 

  .)15,2005,مقداد(

  



  :الجامعة و نشر المعرفة و االحتفاظ بها _ 4

 إليهاالمحتاجين  إلىالجامعة و قبل مئات السنين كانت الرئيسة هي توصيل المعارف  نشأت منذ_

باستخدام طرائق التدريس المختلفة و االستعانة بشتى الوسائل المعروفة سواءا كانت بسيطة كالسبورة و 

  .المعقدة التي تسمى حاليا تكنولوجيا التعليم  أوالطباشير 

 توأم وكان, أخرفي مكان  أوبالمعرفة انشات الجامعة المطابع سواء في الجامعة في حد ذاتها  االحتفاظ_

كثير من الجامعة تملكت المطابع القوبة التي  إنمنها و  يتجزأجزا ال  أصبحتالجامعة المطابع التي 

  .تضاهي في قوتها المطابع الخارجية 

قدر ممكن من االستقاللية الفكرية و  بأكبرتكون ممتعة  أنتحاول الجامعة :ما يتعلق باالنتماء _ثانيا 

لذا تحاول الجامعة تجنب الدخول في ,الحياد العلمي الذي يخدمه  وتكون ملتزمة نوعا من,العلمية 

بناء عالقات حسنة مملوءة بالتعاون و  إلىتسعى  فإنهاالذي تتواجد فيه  الصراعات مع المؤسسات المحيط

  . األخرىالتكامل مع المؤسسات المحيط المختلفة الن الحياة الواحدة تتوقف على 

المساهمة في خدمة المجتمع و تعمل على تطويره  إلىتسعى الجامعة :المجتمع ما يتعلق بخدمة _ ثالثا 

 إنشائهاو ترقيته و السير به نحو االزدهار الن هذه المؤسسة مؤسسة اجتماعية يعمل المجتمع على 

ثقافة السلم و  فعناصر التنمية عديدة منها التواصل و نشر,عملية التنمية الوطنية  إنجاحلتساهم في 

هو توحيد المجتمع و حماية تماسكه  األساسيفان الجامعة هدفها ,نحو التماسك االجتماعي  السعي

   .   )16,2005,مقداد(وضمان انسجامه

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :خالصة

كما انه يشهد تطورا مستمرا نحو , األجنبيةاهتماما كبير في مختلف الدول العربية و  يشهد التعليم الجامعي

لمواكبة حاجات الفرد حتى يتماشى مع العصر العلمي و التقني و متطلبات القرن و تحدياته  األفضل

من هنا ينظر إلى التعليم الجامعي على ,السياسية , الثقافية , االجتماعية,المستقبلية منها االقتصادية 

  .أساس أن له دورا مميزا في تقدم و تطور المجتمعات و تنميتها 

البد ,معة حتى تؤدي دورها المميز في التغيير الذي يشهده المجتمع في شتى الميادين لهذا فان الجا    

والبد إن مدخالتها و مخرجاتها ذات نوعية ,إن يتصف إنتاجها بمستوى علي من الجودة في الكم و الكيف 

زها على نوعية من هنا يكون اهتمام الجامعة تركي,مميزة و منافسة و قادرة على التغيير االيجابي في الفرد 

الطالب و إعداده إعداد متخصصا لالنخراط في العمل و الحياة أو المنافسة للحصول عليه في الداخل و 

  .الخارج
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  :ملخص البحث

كلية  أساتذةهدفت الدراسة إلى معرفة واقع استخدام الوسائل التعليمية في الجامعة من وجهة نظر 

درجة  ما:األتيكوجاء التساؤل  )الخبرة المهنية /التخصص/الجنس(العلوم االجتماعية، بالنسبة 

،كما انطلقت الدراسة من الفرضيات ؟استخدام أساتذة كلية العلوم االجتماعية للوسائل التعليمية 

 إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  كلية العلوم االجتماعية بدرجة متوسطة، أساتذةالتالية يستخدم 

 إحصائيةالكلية للوسائل التعليمية حسب متغير الجنس،توجد فروق ذات داللة  أساتذةفي استخدام 

في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير التخصص، توجد فروق ذات داللة 

 ليمية حسب متغير الخبرة المهنية إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التع

فقرة 35ج الوصفي ،و ذلك من خالل تطبيق استمارة مكونة من وقد اعتمدت الباحثة على المنه

، ، وقد تم أخذها أستاذةو  أستاذ) 61(تكونت عينة الدراسة من موزعة على ثالثة محاور ،حيث 

في  بوالية مستغانم باديسبطريقة عشوائية من كلية العلوم االجتماعية بجامعة عبد الحميد ابن 

في  اإلحصائي األسلوبوذلك باستخدام ، )14/05/2015ى ال04/05/2015(منالفترة الممتدة 

ي ، االنحراف ، الفاكرومباخ ،النسب المئوية، المتوسط الحسابspss20العلوم االجتماعية 

استخدام :لىوقد أسفرت نتائج الدراسة ع،و تحليل التباين أحادي االتجاه، " ت"المعياري اختبار 

وجود  عدم  ، كما أسفرت عنمرتفعةكلية العلوم االجتماعية للوسائل التعليمية بدرجة  أساتذة

في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير الجنس، كما  إحصائيةفروق ذات داللة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير 

توجد فروق ذات داللة في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير  ماالتخصص، ك

 .الخبرة المهنية
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  :الخاتمة

الوسائل التعليمية لها دور  أنبجانبيها النظري و التطبيقي ، تبين لنا  إليهامن خالل دراستنا التي تطرقنا 

تطلبات التي تجعل هام جدا في العملية التعليمية ،حيث كانت و الزالت تساير و تواكب كل التغيرات و الم

أثرا أكثر ثباتا و موضوعية ،فهي التي تساهم في خدمة أي موقف تعليمي في اي درس  من المتعلم ابقى

من الدروس و تثير النشاط الذاتي للطالب و حتى األستاذ ،ولقد انتشر استخدامها في نطاق واسع وذلك 

ليمي و تحقيقها لألهداف التربوية،وحتى لمساهمتها في التغلب على العديد من المشاكل في المجال التع

  .خارج نطاق التعليم التساعها دائرة االتصال الثقافي في المجتمعات و األمم المختلفة

  :نتائج التالية ومن خالل هذه الدراسة توصلنا إلى ال

  .يستخدم اساتذة كلية العلوم االجتماعية الوسائل التعليمية بدرجة منخفضة - 

لة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير ال توجد فروق ذات دال - 

  .الجنس

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير  - 

  .التخصص

  .توجد فروق ذات داللة في استخدام أساتذة الكلية للوسائل التعليمية حسب متغير الخبرة المهنية 

  

  

  

  

  


