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 مقدمة:

التي شهدها  ان الثورة المعرفية و التطورات العلمية الحاصلة في مجال العلوم و التكنولوجيإ        

  تصاللالصبح حيزا أ الذيلك النظام التربوي ذالعصر تشمل جميع مجاالت الحياة المعاصرة ، بما في 

 و تبادل المعلومات بكل سهولة ويسر .

دواته أن يطور تقنياته و أمطالب  ،زدهارإلن النظام التربوي في مجتمع يسعى للرقي و اإو عليه ف      

فتغيرت طرائق التدريس و لم   ،التي يقدم المعرفة العلمية للطلبة من خاللها في مختلف المراحل التعليمية

وجب و ،عملية معقدة و صعبة معلمينالصبحت في نظر بعض أقاء بل إللتعد معتمدة على التلقين و ا

عليها  عتمادإلاصبح من الضروري أبالوسائل التعليمية الحديثة التي  ستعانةإلاتوفر معلم كفئ قادر على 

و بواسطتها يتم تبسيط المادة   جزأ من العملية التعليميةفي التدريس،حيث تعد الوسائل التعليمية جزء ال يت

لهذه الوسائل       لى معرفة كبيرة من قبل المعلمإستخدامها إو يحتاج  متعلم،التعليمية و تسهيل فهمها لل

هداف التي تسطرها ألهي التي تحقق اه قبل منن الوسائل التعليمية المستخدمة أمما ال شك فيه و

 تعدلى تضافر مجموعة من العوامل التي تمثل الجوانب الشخصية وبيئة العمل التي إ ةباإلضاف ،المؤسسة

نه كلما كان رضا المعلم أحيث  ،يريده و هو الرضا الوظيفي شيءهم أمن خالله يحقق المعلم  الذيالحيز 

التي تؤثر  هم العواملأهتمام بالمعلم من خالل دراسة إليضا و قد بدأ اأداءه لعمله مرتفعا أمرتفع كان 

 على عمله.

من هنا جاءت هذه الدراسة لتحاول تسليط الضوء على معرفة الوسائل التعليمية وعالقتها بالرضا و       

حتوى إلى جانبين الجانب النظري و الجانب التطبيقي، فالجانب النظري إالوظيفي حيث قسمت الدراسة 

لى إتطرقنا فيه ارالمنهجي للدراسة وإلطعلى ثالث فصول تمثلت في: الفصل األول الذي تضمن ا

و تحديد  افة إلى أسباب اختيار الموضوعاإلشكالية و فرضيات الدراسة و أهداف و أهمية الدراسة باإلض

مفاهيم الدراسة مع تطرقنا لمجموعة من الدراسات السابقة، أما الفصل الثاني فجاء لتفصيل المتغير األول 

     ولنا فيه تعريف الوسائل التعليمية و أهميتها لعناصر الموقف التعليميو هو الوسائل التعليمية و لقد تنا

م في استخدامها و كذا فوائدها، خصائصها، تصنيفاتها و معايير اختيارها و قواعد إختيارها و دور المعل

       الفصل الثالث: الذي جاء بعنوان الرضا الوظيفي، حددنا فيه مفهوم الرضا الوظيفي و خصائصه و

أهميته و العوامل المرتبطة به، نظرياته، محدداته، قياسه، نتائجه، أما الجانب التطبيقي فقسم الى فصلين و

هما: الفصل الرابع و تطرقنا فيه الى اإلجراءات التنفيذية للدراسة و التي تضم حدود الدراسة و الدراسة 

و الدراسة األساسية و أساليب  الدراسة فة إلى مجتمع و عينة منهج و أداة الدراسة باإلضاإلستطالعية وا

       المعالجة اإلحصائية، أما الفصل الخامس فتم فيه عرض و مناقشة نتائج الدراسة، من خالل عرض

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية الجزئية األولى، الثانية، الثالثة، الرابعة و الفرضية العامة .و
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ا ذها قمنا بتقديم جملة من اإلقتراحات و التوصيات و اعتمدنا في كل هو بناء على النتائج المتوصل إلي

 األطروحات الجامعية.المعاجم والرسائل وو العربية مرجع منها الكتب 46العمل على 
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 : االشكالية -1

لم تعد العملية التعليمية في العصر الحديث كما كانت عليه في العصور الماضية مجرد تلقين           

علم يقوم من لم تصبح عبئا على المتأنها   لية يمارس المعلم من خاللها مهنته، كماآطريقة و للمعارف 

                                    .رجاعها كما هي للمعلمإه من معلومات تم خاللها بحفظ ما قدم

فمن  همية بالنسبة للمعلم والمتعلم أ ذاالحديثة في التعليم يعد التعليمية  فاستخدام الطرائق والوسائل           

المواد تختلف في طريقة تدريسها باختالف رؤى ودرجة تحكم ف ،التعليمية التعلمية ةخاللها تسهل العملي

أن  صبحت تشكل تحديا للمعلم فيأ التيو و مدى صالحيتها للموقف التعليميالطرائق هذه  المعلم في

ستمرت الوسائل إبحيث  ،ا توافقها مع المادة الدراسيةذم درسه و كمثل في تقديألا يختار الوسيلة التعليمية

 1.ركان المنهج كوسائل مساعدة على التعلمأساسيا من أالتعليمية تمثل ركنا 

علم غايتها تحقيق الهدف بين المتالمعلم بل هي وسيط يتوسط بينه و ليست بديال عن أنها إذ         

علم في تقديم تساعد الم أنها قطاب معلم، متعلم و منهاج دراسي من خاللأفهي تربط بين ثالث  ،التعليمي

المعلومة له المتعلم بتبسيط  ىالتأثير عللك ذو ب ألمسطرةهداف ألا تتحقق من خاللها اذالمادة العلمية و ك

                                                                                                .وجعله مدركا لما يدرسه

تتوفر فيه مهارة في أن  على المعلم سيلة تعليمية لموقف تعليمي تتوجبختيار وإمشكلة  ن  إ            

من خالل رصد تفاعالت ذلك التعليمية و ةالعملي لتسييرالمالئم  ووتوفير الجوالتحكم في الوسيلة  تخدامساإل

وضعت  الذيتفي بالغرض أنها  من حسن استخدام الوسيلة التعليمية و التأكديضا أالمتعلمين مع الدرس و

  .أجله من

ال يدرك قيمة استخدام الوسائل التعليمية في تبسيط  ألنهلنفور الكن المعلم اليوم يشعر بالملل و

فهي جوانب في التشويق للدرس  وأيضاالوسائل في استكشاف المعلومات هذه  استخدام كذلكالدرس و 

 حيث يعتبر موضوع. المعلم وبالتالي يتحقق الرضا الوظيفيأداء  تكون بمثابة عوامل تتحكم في زيادة

 دارة التعليميةإليت باهتمام كبير من جانب رجال الهامة التي حظالرضا عن العمل من الموضوعات ا

.التالميذعددا بعد  تالمدخالكثر أين يعتبرون ذبالنسبة للمعلمين ال يماسوغيرهم ال
2                                                                                              

وضاع ألعبارة عن مجموعة من العوامل النفسية و ا":  بأنهالرضا الوظيفي  هوبكف فقد عر            

يعبر عن الحالة  الذي 3 ".يرضى به الفردالذي   التي تسهم متضافرة في خلق الوضع الوظيفيةالبيئية و

 حتياجاتافتلبية  والتطويراته ورغبته في التجديد لطموح ستنادااالتي يتكامل فيها الفرد مع وظيفته 

                                                           
النهضة المصرية  مكتبة ،1ط، تطوير في التعليم في زمن التحديات وتطلعات المستقبل : (4002)حجي أحمد إسماعيل  -1

 .111اإلسكندرية، ص 
 .482لنشر والتوزيع، القاهرة، ص ، عالم الكتب (دط)، اإلدارة التعليمية أصولها تطبيقاتها (: 4001)دمحم منير مرسي -4
 .191، دار الجامعية الجديدة، اإلسكندرية، ص (دط)، السلوك التنظيمي : (4003)أنور دمحم سعيد سلطان  -3



لدراسةا اإلشكالية وموضوع:                                                      ول الفصل األ  
 

 
5 

رضا من درجة  الحوافز تزيدأن  هتماما بالرغم منإمور التي ال توليها المؤسسة التربوية ألالمعلمين من ا

      .     نخفض مستوى الرضا الوظيفيوالعكس صحيح فكلما قلت الحوافز ا لعمله، بإتقانهذلك  المعلم و

همية استخدام أعن دارة المدرسية ال تملك فهما صحيحا إلفالمؤسسة التربوية وبالخصوص ا

ننا نجد نقص كبير في الوسائل داخل المؤسسة أالوسائل التعليمية في زيادة الكفاءة المهنية للمعلم، بدليل 

 .نجازإلالجانب و تدني دافعية المعلم ل اذدارة لهإلهمال اإيكون من خالل هذا و

نه ال يخلو أ إال  ،ا القطاعذس بها لهأال ب إلمكانياتفالتعليم في الجزائر بالرغم من تسخير الدولة 

قد يتعرض لظروف تحول دون الذي  كمل وجه، منها المعلمأسير العملية التعليمية على  تعيقمن نقائص 

ا وعلى علم هيكون المعلم ملما بأن  قيامه بواجبه، ومع التقنيات الحديثة المتوفرة في مجال التعليم تستدعي

تلك الوضعية والبحث في  لىإمما ولد فينا قدرا كافيا من النزوح  ،بكيفية توظيفها في العملية التعليمية

  .العالقة بين التحكم في الوسائل التعليمية والرضا الوظيفي 

التعليم  أساتذةالرضا الوظيفي لدى ن التحكم في الوسائل التعليمية والعالقة بي لذلك نحاول إبراز

                            :أي بعبارة أخرى. هذه الوسائل بما يحقق رضاهم الوظيفي استخدامالثانوي، و درجة 

 .حصائية بين تحكم األساتذة في الوسائل التعليمية و رضاهم الوظيفيإذات داللة هل توجد عالقة 

 :  فرضيات الدراسة -2

 :الرئيسيةالفرضية 

  ئل التعليمية والرضا في الوسا أساتذة التعليم الثانوي تحكم بين ذات داللة إحصائيةتوجد عالقة

 .يهمالوظيفي لد

 :الفرضيات الفرعية

 متوسطةفي عرض الدرس بدرجة التعليم الثانوي الوسائل التعليمية أساتذة    يستخدم. 

  التعليم الثانوي الوسائل التعليمية في التشويق للدرس بدرجة متوسطة  أساتذةيستخدم. 

 المعلومات بدرجة متوسطة ستكشافاالتعليم الثانوي الوسائل التعليمية في أساتذة    يستخدم. 

 أساتذة التعليم الثانوي على درجة متوسطة من الرضا. 

 : همية الدراسةأ -3

 عالقتها بالرضا الوظيفيهمية يتعلق بالوسائل التعليمية وألتعالج موضوعا غاية في ا. 

 المعلم للوسائل التعليمية و العوامل  ستخداماالدراسة الضوء على الظروف التي تحول دون هذه  تلقي

 .التي تعيق رضاه عن مهنته

 ا المعلمينذو ك المسئولينتفيد نتائج الدراسة أن  يمكن. 
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       نوع العالقة بين التحكم في الوسائل التعليمية  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة :هداف الدراسةأ -4

 :وذلك من خالل و الرضا الوظيفي

  لوسائل التعليمية في عرض الدرسلالتعليم الثانوي  أساتذة  ستخدامامعرفة درجة. 

 لوسائل التعليمية في التشويق للدرسلالتعليم الثانوي   أساتذة معرفة درجة  استخدام. 

  المعلومات ستكشافالوسائل التعليمية في لالتعليم الثانوي  أساتذة  ستخدامامعرفة درجة. 

 الكشف عن مستوى الرضا الوظيفي لدى أساتذة التعليم الثانوي. 

   :الموضوعأسباب اختيار  -5

 :خرى موضوعيةأو ذاتية ألسبابا الموضوع كان ذالباحثة له ختيارا

  الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع. 

  المكانة التي تراها الباحثة لوظيفة التعليم. 

 توصيات مفيدة  محاولة الوصول لنتائج و. 

  شراف بيداغوجيإدارة و إمطابقة موضوع الدراسة للتخصص. 

  ة التعليم الثانوي ذساتأتدني  استخدام الوسيلة التعليمية ومستوى الرضا الوظيفي لدى. 

 :جرائياإتحديد مصطلحات الدراسة  -6

التعليم الثانوي أساتذة  يستخدمهاجهزة التي واألاألدوات  الدراسةهذه  في بهاويقصد  ألتعليميةالوسائل  -

  .المعلومات ستكشافا للضرسالتشويق  ألدرسفي عرض 

ول ثانوي الدراسة من يقومون بمهنة التدريس من الصف األهذه  يقصد بهم في :التعليم الثانوي أساتذة -

 ."يوسف، الكندي، زين دمحم بن رابح، ناصري رمضان درباح دمحم، شرايطية" :اتبثانويلى الثالث ثانوي إ

عن  التعليم الثانويأساتذة  الدراسة شعور شخصي يعبر من خاللههذه  يقصد به في: الرضا الوظيفي -

 .المعلومات واستكشافتشويق للدرس الوسائل التعليمية في عرض الدرس وال ستخداماموقفهم من 

 : الدراسات السابقة -7

 :العربيةالدراسات  -أ

داء أعوامل الرضا الوظيفي وتطوير فاعلية  : "بعنوان: (2004)فؤاد العاجز و جميل نشوان دراسة  -1

 ." المعلمين بمدارس وكالة الغوث الدولية بغزة

المعلمين، اعتمد الباحث أداء  التعرف على العالقة بين الرضا الوظيفي و تطوير فاعليةإلى  تهدف

من ( 203)رتباطي، ومن تم قام بتصميم استبيان، وقد شملت عينة الدراسة إلاالدراسة المنهج هذه  في

كثر عوامل الرضا التي تسهم في تطوير أأن منها  ات، وتوصلت الدراسة لنتائج هامةالمعلمين والمعلم
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المعلمين المهنية في  تياجاتحإنضباط المدرسي ومراعاة إلالمعلمين كانت سالمة النظام واأداء  فعالية

 .ساليب متنوعة وحديثة في االشراف التربويأ ستخدامايضا وأالجدول المدرسي 

الرضا الوظيفي و عالقته بفاعلية : "بعنوان (2014) نالزهيدادراسة خالد بن زيدان بن سليمان  -2

 ."لدى عينة من معلمي التربية الخاصة بمراحل التعليم ، بمنطقة حال الذات

لدى معلمي  الذاتللكشف عن طبيعة العالقة بين الرضا الوظيفي وفاعلية  الدراسة هذه تهدف

مكون من  ستبيانارتباطي، ومن تم قام بتصميم إلالمنهج الوصفي ا على اعتمدوقد التربية الخاصة 

معلم من معلمي  981، تكونت عينة الدراسة من الذاتمقياس الرضا الوظيفي ومقياس فاعلية : مقياسين

رتباطية إهم نتائجها توجد عالقة أو من ( بتدائي ، متوسط ، ثانويإ)التربية الخاصة بمدارس التعليم العام 

لى عدم تشجيع المعلمين إتعزى  الذاتحصائيا بين درجات الرضا الوظيفي وفاعلية إطردية متوسطة دالة 

صحي والخدمات الصحية بوجه انب الجهتمام بالإلعدم ا كذلكلتحاق بدورات تخدمهم في مجال عملهم إلل

على مستوى  ينعكس الذيعام وتوفير الوسائل المناسبة التي تساعد على رفع مستوى الرضا الوظيفي 

 .باإليجاب  الذاتفاعلية 

كلية طلبة المن وجهة نظر استخدام الوسائل التعليمية  صعوبات ": بعنوان (2001) الهديبدراسة  -3

 ." نحوها اتجاهاتهمالتربية ومشرفي الثقافات بجامعة دمشق و 

ة التربية بجامعة دمشق من ليكالوسائل التعليمية في  صعوبات إستخدامهدفت الدراسة لمعرفة 

وتكونت عينة  ،عل إستبانةعتمدت الباحثة إو. وجهة نظر طلبة الكلية وعالقة ذلك ببعض المتغيرات

إلى  توصلت من خاللها مشرفين وقد 4عشوائيا، وعينة أخرى من  اختيارهمتم  طالب 950الدراسة من 

تقنيات التعليم كانت كبيرة جدا، وقد أظهرت  استخدامإتجاهات المشرفين نحو أن  مجموعة من النتائج

الوسائل التعليمية في عدم توفر األطر البشرية المتخصصة وعدم توافر األجهزة  استخدامصعوبات في 

 .ود مخابر بشكل عاموعدم وج

 :جنبيةالدراسات األ -ب

ستخدام التكنولوجيا إ مدى :"نبعنوا  BAUER AND KENTON(2005و كينتون  دراسة بور -1

 ."االطوار الثالثةأساتذة   في التعليم، لدى عينة من

على المنهج  عتمدا، فقد تعلميهتعليمية  كأداةالتكنولوجيا  ستخداماللكشف عن مدى  الدراسة هدفت

معلما ومعلمة ومدرستين  20و تمثلت عينة الدراسة في  ستبيانإالوصفي التحليلي، ومن تم قام بتصميم 

المعلمين للمهارات والمعرفة  متالكاه بالرغم من ن  أخرى ثانوية، فقد تبين أعدادية وإبتدائيتين ومدرسة إ
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 فكا غيرالوقت المتاح لطلبتهم أن  صفوفهم بدليلإلى  هم ال يدخلونهان  أال إالتكنولوجيا  ستخداماالكافية في 

 .لدرس باستخدام تكنولوجيا الحاسوبكثر للتخطيط لعرض اأوقت إلى  نهم بحاجةأو

و مقاومة  و مقاومة التكنولوجيا في التعليم امتالك": بعنوان  LAFFEY(2004) دراسة الفاي -2

  "ألمبكرةالتكنولوجيا في تعليم المعلمين في مرحلة الطفولة  استخدام

عداد إفي التدريس مقارنة باستخدامها في تكنولوجيا الحاسوب  اعتمادهدفت الدراسة لمعرفة مدى 

  ستبانة ودراستي حالة مع اثنين من معلمي الطفولة المبكرة إعلى  عتمداثناء الدراسة، حيث أالواجبات 

يعتمدون تكنولوجيا الحاسب في المعلمين قبل الخدمة أن  واتضح ،طالب معلم 200نة على العي شتملتاوقد 

هذه  الحاسوب في التدريس داخل الصف، و قد كان سبب ستخداماو لكنهم يقاومون  ،عداد الواجباتإ

 .المناهج ال تنسجم مع استخدام التقنيات الحديثةأن  المقاومة هو

 :السابقة  التعقيب العام على الدراسات -ب

 :ما يلي تضح للدراسات السابقة  استعراضنامن خالل 

  بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة االتفاقأوجه:  

 دراسة  ،(3004)فؤاد العاجز وجميل نشوان دراسة : هيالحالية مع الدراسات السابقة، و تتفق الدراسة

       (3094)دراسة خالد بن زيدان بن سليمان الزيدان  ،Beaur and kenton(3005) نكلينتوو  ربو

داة الدراسة، أال و هي أيضا في أ، في المنهج أال وهو المنهج الوصفي، و (3009)الهديب دراسة 

 .اإلستمارة

 تتفق الدراسات من حيث متغيري الدراسة. 

 أوجه اإلختالف بين الدراسة الحالية و الدراسات السابقة: 

 الحالية مع الدراسات السابقة في متغير واحد مستقل عن اآلخر تلف الدراسة خت. 

 حيث أن هذه الدراسة تجرى  الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الحود الزمنية و المكانية اختلفت

 .3004/3094في حين الدراسات األخرى كانت من  3092/3098خالل العام الدراسي

عطاء نظرة خلفية عن متغيري الدراسة إالدراسات السابقة في  من ستفادةإلوجه اأوتكمن   

ستعانة ببعض الدراسات لتأكيد إلاإلى  داة الدراسة وكذلك المنهج المتبع، باإلضافةأستعانة بها في بناء إلوا

  .نتائج دراستنا الحالية 
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 :  الفصل تمهيد

هتماما كبيرا إتباينت الدراسات التي اهتمت بموضوع الوسائل التعليمية فقد أعطاه الباحثون 

براز إودرس باعتباره متغير مستقل وربط بمجموعة من المتغيرات، وفي ما يأتي نحاول في هذا الفصل 

 ر إختيارها و خصائصها، تصنيفاتها و معاييمعالم الوسائل التعليمية من خالل عرض مفهومها وأهميتها 

 .و فوائده دور المعلم في إستخدامهاكذلك 

 

 : تعريف الوسائل التعليمية -1

 : وهذه بعض التعريفات ،لقد تعددت تعريفاتها ومدلوالتها باختالف اآلراء حولها

بطريقة  ههي كل وسيلة تساعد المدرس على توصيل الخبرات الجديدة إلى تالميذ": الوسائل التعليمية -

  .المواقف التعليمية ختالفابتختلف ي فهي تعينه على أداء مهمته، وه ،قى أثرابوأأكثر فعالية 

عملية التعليم والتعلم وتوضيح معاني  حسينهي كل أداة يستخدمها المدرس لت :التعليمية الوسائل -

  1.الدرس

والتعلم هي مجموعة أجهزة وأدوات ومواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعليم : الوسائل التعليمية -

 2 .بهدف توضيح المعاني وشرح األفكار

من أدوات ومواد وأجهزة داخل  التعلمي هي كل ما يستخدم في الموقف التعليمي :الوسائل التعليمية -

.يختارها المعلمستراتيجية إالمدرسة وخارجها وفق 
 3 

محدد  تعلميموقف تعليمي ل مالئمة و مواد (أدوات تقنية)عتبر محتوى تعليميا ت :الوسائل التعليمية -

 4.العمليةومهارة لتحسين مردود هذه يستخدمها المعلم أو المتعلم بخبرة 

ن أدوات معينة تعين المعلم في عرض المادة التعليمية عيتضح مما سبق أن الوسائل التعليمية عبارة       

 .عمليتي التعليم والتعلمالمتعلم بصورة واضحة مما يساهم في تحسين لى إوبالتالي توصيل المعلومات 

  : أهمية الوسائل التعليمة لعناصر الموقف التعليمي -2

بعد التعرف على المفاهيم المقدمة للوسائل التعليمة يتم اآلن التطرق إلى أهميتها، حيث أن للوسائل 

ليم وتأثيراتها لما لها من دور كبير في تسهيل عملية التعلم والتعالتعليمية أهمية كبيرة في العملية التعليمية 

 (.معلم، متعلم، مادة تعليمة ) عناصر العملية التعليمية على 

                                                           
1
، المؤسسة (د ط)،أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و في تعليم اللغة العربية ألجانب : (1811) ،وطاس دمحم -

    55-55الوطنية للكتاب،الجزائر،ص ص 

 
2
، الطبعة العربية، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع تصميم و انتاج الوسائل التعليمية للمكتبات : (2005)،عبد الحافظ سالمة -

 . 15عمان، ص 
3
، دار النهضة العربية 1، طتكنولوجيا التعليم و تقنياته الحديثة (:د س ن ) ،رشراش أنيس عبد الخالق، أمال ابو دياب عبد الخالق  -

   .75لبنان، ص 
4
      (د ط)، طرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة : (2008)، خرونآعادل أبو العز سالمة، سمير عبد سالم الخيرات، و  -

  .725دار الثقافة للنشر و التوزيع، األردن، ص 
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ا الناجح في عرض ستخدامهإ و يتجلى دور المعلم في تحكمه في الوسيلة التعليمة: للمعلمأهميتها / 2-1

 :نهاأمن خالل  المادة التعليمة

  فضل وتقلل من الوقت والجهد المبدولين من قبل أالوقت المتاح للتدريس بشكل  ستغاللاتمكنه من

 1.عملية التدريس وإعدادالمدرس في التحضير 

  2.ستعدادهاوتساعد على رفع درجة كفاءة المعلم المهنية   

 3.للتعلمالمخطط والمنفذ والمقوم  رمن ناقل للمعلومات وملقن إلى دو تغير دور المعلم 

 لفاظ لها نفس أالمعلم  ستعمالاوقوع في اللفظية وذلك من خالل تساعد الوسائل التعليمية على تحاشي ال     

 4.الداللة عند التلميذ وتوضيحها له

 مساعدة في  من في مختلف الفصول الدراسية من خالل ما تقدمهم متعلمينمراعاة الفروق الفردية بين ال

 5.تنويع مصادر التعليم

 ها للمتعلمقدميتسلسل وترابط الخبرات التعليمية التي  على مد المعلعيسا.
 6 

 ة لحل المشكالت يإثارة الدافعية لدى الطلبة وذلك من خالل القيام بالنشاطات التعليمعلى ساعد المعلم ت    

 7.او اكتشاف الحقائق
 

  تساعد على التذكرنها أعنها زيادة في التعلم كما ونوعا، إضافة إلى تجهيز الطالب بتغذية راجعة ينتج     

 8.ستفادة وبالتالي الفهم واإلدراكإلو ا

  : أنها تعود بالفائدة على المتعلم وتنمي تعلماته من خالل:  أهميتها للمتعلم/2-2

 إبقاء عالقات راسخة وطيدة بين ما تعلمه المتعلم من خالل  د على إشراك جميع حواس المتعلمعتسا      

 9 .المعلميترتب على ذلك بقاء أثر مما 

 10 .عليها واإلقبالبتعلم المادة الدراسية  هتمامهاير تثوتس شوق المتعلم للدراسةت 

 

 

                                                           
1
 للنشر، يد، مركز يز(د ط) ،الطرائق و األساليب و دور الوسائل التعليمية في تدريس العلوم :  (2005) ،نواف أحمد سمارة  -

  18عمان، ص 
2
 .00دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، ص  ،1ط، تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية  (:2000) ،دمحم محمود الحيلة   -

3
  114ص، دار المسيرة للنشر و التوزيع، عمان، 2، طتكنولوجيا التعليم بين النظرية و التطبيق  (:1881) ،دمحم محمود الحيلة   -
4
 .11عبد الحافظ سالمة، مرجع سابق، ص    -

5
 . 174، دار اليازوري العلمية للنشر، عمان، ص (دط)،مصادر التعلم  (:2010) ،عليان ربحي  -

6
 . 1، دار عالم الثقافة، األردن، ص(د ط)، استخدام و توظيف تقنيات التعليم في الحصة الصفية  (:د س ن)،وليد عبد بني هاني  -

7
  55، دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة، عمان،  ص5، طتصميم التعليم نظرية و ممارسة : (2012) ،دمحم محمود الحيلة   -

8
-
 
  11، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان ص 1، طالتعليمية الوسائلتكنولوجيا    :(د س ن) ،محمود ،صباح  

8
، دار كنوز للمعرفة العلمية للنشر و التوزيع، (ط د) ،التربوية لتكنولوجيا التعليم االستخدامات  (:2008) ،النواسية، أديب عبد هللا  -

 . 70ص عمان،
10
، دار عالم الثقافة للنشر (د ط)،إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية  :(2001) ،فراس دمحم العزة، عبد اإلله طويق الطيطي،دمحم عيسى  -

 . 21ص  و التوزيع، األردن،
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 تشجعه على المشاركة والتفاعل مع المواقف الصفية، خصوصا إذا كانت الوسائل التعليمة المستخدمة 

 1.للتعلما يزيد دافعيته مممسلي له الفي التدريس من النوع 

  2.ةستعملها المعلم بكفايإتقوي العالقة بين المتعلم والمعلم وبين المتعلمين أنفسهم خاصة إذا
 

  3.طول مدة ممكنةأدهان المتعلمين أترسخ المعلومات في
 

 4.تساهم في تكوين اتجاهات مرغوب فيها  

 توسع مجال الخبرات التي يمرون بها. 

 5.و المفاهيم و المصطلحات لفاظألحصيلتهم من ا و تزيد  ،تعالج القدرة اللفظية والتجريد 

 :هميتها للمادة الدراسية فيما يليأتتجلى : للمادة التعليمية بالنسبة هميتهاأ/ 2-3

 تعمل على تبسيط المادة التعليمية للمتعلم. 

 6.دراك المعلومات الواردة فيهاإتجاهات و إلتساعد في توصيل المعلومات والمواقف وا 

  7.ذهان المتعلمينأصورة واضحة في  ذاتبقاء المعلومات حية وإتساعد على 

  8.المهارات كما هو مطلوب منهم بأداءتساعد المتعلمين على القيام 

  9.لى الواقع الملموسغقرب أن تجعل التعليم دو معنى وأيمكن 

كبيرة بتأثيرها في ن للوسائل التعليمية أهمية أمن خالل ما تطرقنا إليه في هذا العنصر يتضح            

عمل الثراء المادة التعليمية وتقديمها في صور واضحة للمتعلم، وإي من خالل عناصر الموقف التعليم

نها تساعد أهتمام وميول المتعلمين وجعلهم أكثر إقباال على المتعلم، على غرار إأيضا على جلب وإثارة 

 .لوسيلة التعليميةلستخدام الجيد إلوتطوير كفاءته المهنية من خالل اويع من أساليب التدريس نالمعلم في الت

لوسيلة التعليمية الجيدة صفات تؤثر في الموقف التعليمي ل : ةجيدالالوسيلة التعليمية  خصائص -3

وتحقق الهدف منها بالرغم من قلة تكلفة إنتاج الوسيلة التعليمية في بعض  الصفيوتزيد من التفاعل 

المعلم الوسيلة التعليمة ال بد من معرفة صفات الوسيلة التعليمية الجيدة، وهذه  وحتى يختار .األحيان

 :ليي االصفات تتمثل فيم

 

 

                                                           
1
-  

 
 . 182، ص سابقنواف سمارة، مرجع 

2
-
 
 . 01مرجع سابق، ص تصميم و غنتاج الوسائل التعليمية 32،دمحم محمود الحيلة  

3
 . 11ص  ، دار وائل للنشر و التوزيع، عمان،1، طتكنولوجيا التعلم الذاتي  (:2017)،لطفي الخطيب   -

4
-
 
 . 01مرجع سابق، ص  ،التعليميةتصميم و إنتاج الوسائل  ،دمحم محمود الحيلة 

5
 . 182، ص  سابق نواف أحمد سمارة، مرجع  -

6
-
 
 . 28، ص سابق، مرجع خرونآدمحم عيسى الطيطي و  

7
 . 02مرجع سابق، ص ،تصميم و إنتاج الوسائل التعليمية ،دمحم محمود الحيلة  -

8
 . 07، صلمرجع نفسها  -

9
 . 11، ص سابقلطفي الخطيب ، مرجع  -
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 ن يراعي في إعدادها وإنتاجها أسس التعلم ومطابقة الواقع أو هتمامإلوانتباه أن تكون الوسيلة مثيرة لإل

 1.قدر المستطاع

 صلة بالمنهاج الدراسي وتحقق أهدافه أن تكون الوسيلة التعليمية ذات.  

  أن تكون متقنة وجيدة التصميم من حيث تسلسل أفكارها وعناصرها و انتقالها من هدف تعليمي إلى

 2.آخر

 رتباطها مع موضوع الدرس المحددإالدقة العلمية في الوسيلة التعليمية و.
  

 ةبأن تتناسب مع مساحة الصف وعدد الطل.  

 3 .اإلمكانالمتعلم قدر  يئةأن تكون مرتبطة بب 

  ستخدامهاإأن تتناسب مع الوقت والجهد الذي يتطلبه.  

 أن تكون ملونة جذابة تنسجم ألوانها مع األفكار التي تتضمنها وال تطفي عليها. 
 

 4 .أن تربط التعلم الجديد بالتعلم السابق
 

 تقدم يتضح لنا أن للوسيلة التعليمية الجيدة مجموعة من الخصائص التي تشمل جوانب  مما       

أن وبالمنهاج الدراسي  رتباطهااية التعليمية باعتبار أنها تتوافق مع خصائص المتعلمين وكذلك لالعم

 .للمادة التعليمية  الءمتهام و ختيارهااتراعي فيها الدقة الوضوح في 

 :الوسائل التعليمية تصنيف -4

ختلفت في تدرجها من تصنيف آلخر وذلك بحسب رأي المختصين إتعددت تصنيفات الوسائل التعليمية و 

 :في المجال ونذكر منها

 :وتنقسم إلى: التصنيف على أساس الحواس المشتركة فيها: 4-1

فاعلية التعلم التي تعتمد أساسا زيادة في وتضم مجموعة األدوات والمواد التي تساعد : الوسائل السمعية - أ

 5.اعة، التسجيالت الصوتية، األسطوانات، المحاضراتاإلذ ع وتشمل الراديو،على حاسة السم

     وهي تضم مجموعة من األدوات والطرق التي تشغل حاسة البصر وتعتمد عليها: الوسائل البصرية - ب

 6.وتشمل الصور الفوتوغرافية والرسوم البيانية والخرائط

 

                                                           
1
-
 
  77خرون، مرجع سابق، ص آو  دمحم عيسى الطيطي 

2
-
 
  145-140عليان ربحي، مرجع سابق، ص ص  

7
  721-725خرون، مرجع سابق، ص ص آعادل أبو العز سالمة، سمير عبد سالم الخيرات و   -
4
  74-77، ص ص سابقمرجع  ،آخروندمحم عيسى الطيطي و   -

5
  . 14، ماهي للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، ص (دط)، إنتاج الوسائل التعليمية  :(2008) ،محمود صالح ،ماجدة  -

6
ص  ، دار الفكر ناشرون وموزعون، عمان1، طالوسائل التعليمية و المنهج  (:2005)،أحمد خيري كاظم، جابر عبد الحميد جابر  -

40.  
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وتضم األدوات والمواد التي تعتمد على حاستي السمع والبصر معا : الوسائل السمعية والبصرية - ت

 1.وتشمل األفالم المتحركة األفالم الثابتة والمصحوبة بتسجيالت صوتية

 :تنقسم إلى قسمين تبعا إلمكانية عرضها وهما :التصنيف على أساس طريقة عرضها: 4-2

وهي التي تبث من جهاز منها، الشرائح، األفالم، وبرمجيات  :مواد تعرض ضوئيا على الشاشة - أ

 .الحاسوب

علمين يتعلمون من خاللها بطريقة مباشرة ومنها تلملوهي تعرض مباشرة  :مواد ال تعرض ضوئيا  - ب

  2.المجسمات، الرسوم البيانية، والخرائط واأللعاب التعليمية

 :التصنيف على أساس طريقة الحصول عليها: 4-3

 .فاق في إنتاجها كبيرنإلحيث يتم إنتاجها في المصانع بكميات كبيرة ويكون مستوى ا: مجهزةمواد  - أ

بحيث ال يتطلب إنتاجها مهارات متخصصة والمواد التي تدخل في عملها زهيدة : ة محلياعمواد مصن  - ب

الخرائط المنتجة  تجها المعلم أو التلميذ مثل الشرائح،نوهي التي ي 3.التكاليف ومتوافرة في البيئة المحلية

 4 .محليا، الرسوم البيانية أو اللوحات

 :التصنيف على أساس عدد المستخدمين منها :4-4

     ثر من متعلم واحد في الوقت نفسهكستخدامها من قبل أإوهي تلك الوسائل التي ال يمكن : وسائل فردية - أ

 5.والتعامل المباشر مع الوسيلة كالحاسوب التعليمي الشخصي حتكاكإلحيث يتيح للمتعلم ا

وتستخدم لتعليم مجموعة من المتعلمين في مكان واحد أو في أماكن متعددة مثل : وسائل جماعية - ب

 6.، الرسوم، الخرائط عندما تعرض على الشاشةالثابتةاألفالم 

  :التصنيف على أساس الخبرات التي تهيؤها: 4-5

  :ديل دجارأتصنيف  -أ

 Audiovisual"في كتابه الطرق السمعية البصرية في التدريس   EDGAR DALEأشار أدجار ديل  

Methods in Teaching "و فيه رتب (مخروط الخبرة)لى ترتيب الوسائل التعليمية في مخروط أسماه إ ،

و الرموز اللفظية المجردة في   الوسائل التعليمية، بدأ بالخبرات الحسية الهادفة المباشرة في قاعدة الهرم،

بالتجريد كلما  تأخذقمته مرورا بمجموعات الخبرات التي تكون أقرب للحسية، كلما كانت قريبة للقاعدة، و 

 .نحو القمة بتعدناإ

                                                           
1
-
 
  181، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ص (د ط) ،االجتماعياتأساليب معاصرة في تدريس   (:2011) ،أبو دية أحمد عدنان 

2
  81، مرجع سابق، ص تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية  :دمحم محمود الحيلة  -
7
  100، مرجع سابق، ص تكنولوجيا التعليم في الحصة الصفية  :دمحم محمود الحيلة -

4
  151، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ص (د ط)، التدريسمهارات   (:2000)خرون آإمام مختار حميدة و   -

5
-
 
  81، ص سابق، مرجع تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية  :دمحم محمود الحيلة 

6
  158، ص سابقإمام مختار، مرجع   -
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دجار ديل الوسائل التعليمية ورتبها أحيث صنف العالم األمريكي  ويعتبر األول في التصنيفات 

  (Come of Exeperience).الخبرةسماه مخروط أعلى شكل هرم 

بتداء من الخبرة المباشرة الواقعية إالمتعلم بمراحل الخبرة المختلفة ذا التصنيف يمروعلى أساس ه

تمثله الرموز  الذيلى قمة المخروط إلى التجريد على مراحل حتى يصل إفي الحياة العملية ثم يتصاعد 

هذا المخروط أن أقرب الخبرات إلى رأس في ويالحظ  1.المجردة مثل الرموز البصرية و اللفظية

المخروط هي الخبرات المجردة كالرموز اللفظية والبصرية في حين تأتي الخبرات الملموسة الحسية في 

مساحة واسعة حيث يثبت المتعلم قاعدة المخروط، كما يشير المخروط بأن الخبرات الهادفة المباشرة تأخذ 

الخبرة الحية وإذ لم يتوفر هذه الوسائل الواقعية يلجأ إلى الخبرات غير المباشرة كالنماذج والمقاطع وهكذا 

 2.تنتقل المتعلم من خبرة إلى أخرى

 يوضح مخروط الخبرة ألدجار ديل( 1) شكل رقم                 

 

                 

 الرموز اللفظية                       

 الرموز البصرية                

 الوسائل السمعية              

 و البصرية الثابتة                

 الوسائل السمعية

 و البصرية المتحركة

 الرحالت

 المعارض و المتاحف

 الشاهدات الواقعية

 الخبرات الممثلة

 (نمادج ، مقاطع ، عينات )الخبرات غير المباشرة 

 الخبرات المباشرة الهادفة

                          

 .25دمحم عيسى الطيطي و آخرون، إنتاج و تصميم الوسائل التعليمية،ص : المصدر                     

                                                           
1
  15لطفي الخطيب، مرجع سابق، ص   -

2
  25-20خرون، مرجع سابق، ص ص آدمحم عيسى الطيطي و  -

  المالحظة

المحسوسة

  

 العمل

 المحسوس

  

     البصيرة

     

 المجردة
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 :إلى ثالث مجموعات بحسب المخروط التعليميةتنقسم الوسائل   

 تمثل الخبرات التي توفر للطالب الفرصة للعمل مباشرة وممارسة الخبرة بنفسه فهو : المجموعة األولى

 .يتعلم عن طريق الممارسة الفعلية

 وتشمل الخبرات التي تعتمد على المالحظة المحسوسة مثل وسائل العروض  :المجموعة الثانية

 .التوضيحية التي يقوم بها المدرس داخل حجرة الدرس ويكون المتعلم من خاللها مفاهيم بصرية ذهنية

 وهي الخبرات التي يحصل عليها الطالب بواسطة البصيرة المجردة عن طريق : المجموعة الثالثة

ي تعتمد على الخيال والخبرات السابقة التي يقارنها المتعلم بالصورة الذهنية التي الرموز المصورة ف

 1.يكونها

م يف ديل إذ قسم الوسائل على شكل هرما بتصن وهو تصنيف متأثر إلى حد  : OSLENتصنيف أوسلن  -ب

 : مكون من ثالث فئات

 تقع في قاعدة الهرم وتشمل الوسائل التي تزود الطلبة بخبرات حسية واقعية مباشرة :الفئة األولى. 

 وتشمل الوسائل الرمزية التي تجسد الواقع وخصائصه العامة و يستعملها المدرس عندما : الفئة الثانية

 . ال يتوافر لديه الوسائل الواقعية

 تشمل الوسائل اللغوية التي تتميز باستخدامها الرموز المسموعة والمكتوبة من خالل  :الفئة الثالثة

 .المواد التعليمية وتقع أعلى الهرم

عتماد على الحواس إلقسم بركيز الوسائل التعليمية إلى ست فئات وذلك با: BERKIS تصنيف بركيز - ج

المالحظ من تصنيف بركيز أن الوسائل ف ،التي تتوجه إليها الوسيلة ومنها الصيغة المسموعة والثابتة

تتمتع بأقل الخصائص الحسية، يليها الوسائل المرئية الثابتة فهي  التلفزيون، الراديو،: التعليمية مثل

الفيديو والتلفزيون وأفالم الصور  :تخاطب حاسة البصر لدى المتعلم، أما الوسائل السمعية البصرية مثل

 2.فهي تعتبر من أغنى الوسائل نظرا ألن ها تخاطب أكبر عدد من الحواس لدى المتعلم

تناولنا في هذا العنصر تصنيفات الوسائل التعليمية، والمالحظ أنها تختلف باختالف وسائل التعليم 

لى عوكذلك طريقة عرضها وأخيرا  وطريقة الحصول على الوسيلة د التصنيف إلى الحواسوكذلك مر  

وسائل سمعية، بصرية، سمعية )الخبرات التي توفرها، فالتصنيف على أساس الحواس المشتركة فيها 

، نجده في التصنيف على أساس الخبرات وتتدخل فيه أنواع الوسائل التعليمية المستخدمة في (بصرية

 .التعلم

المعلمين للوسيلة التعليمية التي تتماشى مع الدرس  اختيارعند :  معايير اختيار الوسائل التعليمية -5

المقدم يعتبرون أن استخدامها فقط هو ما يعكس فعاليتها لكن ال تحقق الوسيلة التعليمية هدفا ما دامت غير 
                                                           

1
  107، مرجع سابق، ص نواف أحمد سمارة -

2
  105-105-104ص ص ص   نفسه، مرجعال -
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عتبار المعايير التالية في اختيار الوسيلة التعليمية إلقة مع أهداف الدرس، وبالتالي وجب األخذ بعين افمت

 :مناسبةال

  أن يعطي المعلم الوسيلة صورة صادقة ومفسرة لألفكار والحقائق والملومات التي يراد تقديمها

للمتعلمين مع التأكد من أن المادة العلمية التي تتضمنها الوسيلة سليمة في نواحي كتابتها وصحتها ووقتها 

 .العلمي

  1.تناول اليدختيار أنسب وسيلة في ماإلأن تكون الوسيلة التي يقع عليها 

 ة المراد نقلها وصلة محتواها بالموضوعرسالتعبيرها عن ال. 

 رتباطها بالهدف أو باألهداف المحددة المطلوب تحقيقها من خالل استخدام تلك الوسيلةإ. 

  خبراتهم ومهاراتهم السابقة وظروفهم ومالءمتها ألعمار الطلبة وخصائصهم من حيث قدراتهم العقلية

 2.البيئية

 أن تكون الوسيلة التعليمية بسيطة وواضحة وغير معقدة وخالية من المؤثرات التشويشية. 

  اهتماماتهم إثارةنتباه الطالب وإأن تعمل الوسيلة التعلمية على جذب. 

 3.المبدول أن تتناسب قيمة الوسيلة التعليمية مع الجهد  

  4.على النقاش و التحليلالمتعلم دراك المتعلم و مدى نجاحها في تشجيع إمناسبة الوسيلة مستوى  

 5.أن تكون المادة التعليمية سليمة من األخطاء والتأكد من سالمة االتجاهات التي يتضمنها المحتوى 

  ضرورة مراعاة الموضوعية في اختيار الوسيلة التعليمية وليس وفقا لتفضيل أو ميل ورغبة شخصية

س  6.للمدر 

  مناسبة الوسيلة مستوى التطور العلمي والتكنولوجي للمجتمع، فقد ال يكون من المناسب لمجتمع ما أن

ا وما يتطلبه ذلك من إمكانيات مالية ال تستطيع توفيرها للشراء أو د  يستخدم وسائل تكنولوجية متقدمة ج

 .ستعانة بوسائل أخرى مناسبةإلستعمال في حين يمكن اإلا

 بة القدرات والمهارات الفكرية والفعلية ما يزيد من التعلم والتأمل والتفكير أن تنمي لدى الطل

 7.والمالحظة

 

                                                           
1
، دار اليازوري العلمية للنشر و التوزيع، عمان، ص 1، طالوسائل التعليمية و تقنيات التعليم  :(2011)، اليعقوبي طارش بن غالب -

  15-10ص 
2
  188-181، مرجع سابق، ص ص  والتطبيقالتعليم بين النظرية  تكنولوجيا  :دمحم محمود الحيلة  -

3
 111-110مرجع سابق، ص ص  ،تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية  :دمحم محمود الحيلة  -

4
  240، دار الفكر ناشرون و موزعون، عمان، ص1، طمقدمة في تقنيات التعليم:  (2001)،نادر سعيد شمي، سامح سعيد إسماعيل  -

5
  104مرجع سابق، ص  ،إمام مختار حميدة  -

6
  12صباح، محمود، مرجع سابق،  ص   -

7
  12، ص نفسه مرجعال  -
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  مناسبة و ختيار الوسيلة التعليمية بالطريقة التعليمية التي يود  المعلم إتباعها في تقديم الدروسإأن يتأثر

  1.الوسيلة التعليمية لطرائق التدريس

 التعل مية شيئا جديدا إلى ما ورد في الكتاب المدرسي وبذلك يكون الهدف يف الوسيلة التعليمية ضأن ت

 .إثراء المادة التعليمية

  فن ية الوسيلة التعليمية وجمالها وذلك لتحقيق الجاذبية والتشويق وأال  يطغى جمال شكلها على الهدف

مة من أجله التعليمي المصم 
.

 

 2.عن استخدام الوسائل التعليمية التي قد تشك ل خطرا على المتعل م أو المعلم بتعادإلعنصر األمن يجب ا 

 عتبارإلمن خالل ما تقدم من معايير اختيار الوسائل التعليمية وج ب على المعلم األخذ بعين ا  

تطبيق هذه المعايير في اختيار الوسيلة التعليمية التي تسهل عليه مهمة تقديم المادة التعليمية وتكيف الوسيلة 

 . التعليمية مع األهداف التعليمية ومراعاة كل جوانب اختيارها

يمكن  الفوائد واألهمية الكبيرة التي تلعبها الوسائل التعليمية ال :ختيار الوسيلة التعليميةإ قواعد -6

ال أنها ال إالوسيلة، فهناك مؤسسات تعليمية تمتلك التكنولوجيا والوسائل الحديثة  متالكإتحقيقها بمجرد 

ال يأتي بعفوية، فهناك  استخدامهامنها فال بد من التأكيد على أن اختيار الوسيلة من أجل  ستفادةإلاتستطيع 

الوسيلة التعليمية و هي كما  ستخدامإلالتخطيط  عندعتبارإلامجموعة من القواعد التي يجب أخدها بعين 

 3:يلي

نتاجا إو  ختياراإأي أن تكون الوسائل التعليمية  :الوسائل وفق أسلوب النظم اختيارالتأكيد على / 6-1

  حيث يقوم على أساس تصميم و تنفيذ جميع جوانب عملية التعليم  ،متكاملضمن نظام تعليمي  ستخداماإو

 4.التعلمو

صلة قوية من حيث محتواها بالموضوع  ذاتتكون عن األهداف وتعبر الوسيلة التعليمية المراد نقلها  أن  

أن ترتبط باألهداف المحددة و المطلوب تحقيقها عند استخدام الوسيلة بطريقة  كذلكالدراسي وأهدافه و 

 5.تضمن فعال اختيار الوسيلة المناسبة

 :الوسيلة ستخداماقواعد قبل / 2 -6

 عليها مكانية الحصولالتأكد من إ. 

 تحديد الوسيلة المناسبة. 

                                                           
1
  18، مرجع سابق، ص لطفي الخطيب   -

2
-
 
  112-111، مرجع سابق، ص ص تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية: دمحم محمود الحيلة 

7
التوزيع،  و، دار صفاء للنشر 1، ط(نظرية و ممارسة)التعليم  تكنولوجا :(2010)،شتيوة فوزي فايز، ربحي مصطفى عليانأ -

  57-08عمان، ص ص 
4
، دار الكنوز المعرفة العلمية للنشر و التوزيع، (د ط)، ستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعليماإل :(2008) ،ديب عبد هللا النواسيةأ -

  70عمان ص
5
-
 
  50سابق، ص شتيوة فوزي فايز، ربحي مصطفى عليان، مرجع أ 



لوسائل التعليميةا:                                                              الفصل الثاني  
 

 
19 

 التأكد من توافرها. 

 تجهيز متطلبات تشغيل الوسيلة. 

 تهيئة مكان عرض الوسيلة. 

             عداد أمور كثيرة تؤثر جميعها في النتائج التي نحصل عليهاإعداد تحتاج الى إلحيث أن مرحلة ا

 :ها و األهداف التي نسعى الى تحقيق

  وإعدادهااختيار الوسيلة . 

 رسم خطة للعمل. 

 هان المدرسين للوسيلة عن طريق المناقشةذتهيئة أ. 

 1.عداد المكانإ 

 :ستخدام الوسيلةاقواعد عند / 3 -6

  الوسيلة ستخدامإلالتمهيد. 

 ستخدام الوسيلة في التوقيت المناسبإ. 

 عرض الوسيلة في المكان المناسب. 

  المتعلمين للوسيلة خالل عرضهاالتأكد من رؤية جميع. 

 الفرصة لمشاركة بعض المتعلمين في استخدام الوسيلة إتاحة. 

 2.ي استفسارات ضرورية للمتعلم حول الوسيلةأعن  اإلجابة 

  :الوسيلة استخداممن  نتهاءإلاقواعد بعد / 4 -6

  الحاجة ومعها  التالميذتقويم الوسيلة للتعرف على فاعليتها في تحقيق الهدف منها و مدى تفاعل

  .مرة أخرى ستخدامهاإل

 ما قد يتلف منها ستبدالاوما قد يحدث لها من أعطال  إصالح صيانة الوسيلة أي. 

 حفظ الوسيلة أي تخزينها في مكان مناسب. 

لكي يتأكد  لك فترة التقييم،ذأن يعقب  يجبلكي تحقق الوسائل التعليمية األهداف التي رسمها المدرس 

.ا أنجزتإذالمدرس من األهداف التي حددها 
3

 

          لموقف تعليمي ليس باألمر السهلختيار الوسيلة التعليمية إليه نجد أن إمن خالل ما تطرقنا 

 المالئمةنتقاء الوسيلة التعليمية إساسيات و شروط من خاللها يستطيع المعلم أ اعتبارهانستطيع حيث 

                                                           
1
 . 71ديب عبد هللا النواسية، مرجع سابق، ص أ  -

2
 . 75ص   نفسه، مرجعال  -

83.-83، ص ص نفسهمرجع ال  - 3
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تحدد لنا أن توفر الوسيلة تعليمية تمكن المعلم من تقديم المادة  الذكرالقواعد المرحلية السالفة كل ف للتطبيق

       .ستخدامهاإل المالئمةالتعليمية و تهيئة الظروف 

 :في استخدام الوسيلة التعليمية مدور المعل -7

لى كفاءات إ يحتاجن المعلم أمكاناتها كما إمن  ستفادةإللالوسيلة ال يعني توفر الضمانات الكافية  متالكإ 

 :اآلتي نذكره الكفاءات ذو من ه هاتوظيفو  ستخدامهاإلخاصة 

 و من  لتعلمافالمعلم موجه و ناصح و مرشد ومسير لعملية  لكتابابمواضيع العلوم الموجودة في  اإللمام

  .و محتوى الوسيلة دراك العالقة بين المادة التي يدرسهاإتم فهو بحاجة الى 

 1.ستخدامهاإلو التحمس  في العملية التربوية الفهم الكامل لدور الوسائل التعليمية 

 2.دراك العالقة بين الوسيلة وهدف الدرسإ 

 تجريب الوسيلة قبل استخدامها. 

  الوسيلة ستخدامإلتهيئة الطلبة. 

  يمارسها الطلبة بعد استخدام الوسيلة للتعرف على مدى الفائدة المحققة من  الذيمتابعة أنواع النشاط

 3.استخدامها

المعلمون يركزون على استخدام الوسائل و تكنولوجيا التعليم ألنها تحقق : فوائد الوسيلة التعليمية -8

 :أهمهافوائد كثيرة 

 اللفظية عيب من عيوب التعليم و كثيرا ما تستخدم في المواقف التعليمية األلفاظ  :التغلب على اللفظية   

 .معناهاه األلفاظ ال داللة لها لدى المعلم فيردها المتعلم دون أن يفهم ذو ه

 إشباعفيرغبون دائما في  لمعرفةاو  كتشافإلالى إبطبيعة الحال الطالب يميلون  :الطالب هتمامإ إثارة 

و تجعلهم متأثرين بالموقف  متعلمينشباع الحافز لدى الإهتمام و إلالتقنية تلبي ايلة وحاجاتهم فالوس

 .التعليمي

  هن ذيكون حاضر ال تهاذبعندما يكون الطالب مكتسبا للخبرة  :ثباتاتجعل من التعليم أبقى أثرا وأكثر    

 .لك جودة الموقف التعليميذو تعزز ب

 يعدل من سلوكهم و طاقتهم و يحقق  كتساباإلمشاركة الطالب أنفسهم في  :للطالب الذاتيثارة النشاط إ

  .عملية تسلسل األفكار و تماسكها

 اإليجابيلى أن تكون حصته حيوية و أن يكون المتعلم فيها الجانب إيحتاج المعلم  :ثراء التفاعل اللفظيإ 

 .فاستخدام الوسائل يزيد من التفاعل اللفظي بين المعلم و المتعلم

                                                           
1

823عادل أبو العز سالمة، سمير سالم الخيرات و آخرون،  ص   -  

 823ص المرجع نفسه،   -
2
  

3
 .725، ص نفسهمرجع ال  -
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 الخرائط باستخدامالبعد كدراسة القارات  :المكانيتوسيع الخبرات والتغلب على البعد الزماني و        

 .الزمن كدراسة العصور القديمة لصوراو

 دراسة األشياء المتناهية في الصغر و دراسة اآلالت  :تقوم الوسائل التعليمية بعملية التبسيط و التركيز

 .(الرسم البياني)دراسة األجهزة وعمل البيانات و اللوحات  كذلكو  نموذجبتقديم 

 هده و سابقهعلى خبرات  بناءدراك نشاط نفسي أساسي يقوم به الفرد، ويتم إلا :اإلدراكر عملية يسيت

 .دراك وطبيعته ومسارهثانيا و هنا يجب أن نراعي صحة اإل عملية كلية أوال ثم جزئيةال

 بدرجة ليست بسيطة، وأن شرح المتعلم اللفظي همية الوسائل أنها تعلم المهارات أمن :تعلم المهارات   

 .ال يتيح له تعلم مهارات قدر ما تعلمه الوسيلة بصورة صادقة

 ن إليه هو تحقيق الهدف و لضمان تحقيقه فإتصبو  ن ما إ:توضيح و توصيل الرسالة و تحقيق الهدف

 1.لكذحد العوامل المهمة في أالوسيلة هي 

 :خالصة الفصل 

همية الوسيلة التعليمية لعناصر العملية التعليمية من أا الفصل، تتجلى لنا ذمن خالل ما تم ذكره في ه       

لى مراعاتها للفروق الفردية بين المتعلمين بحسب إخالل تحسين نوعية التعلم ومخرجاته، باإلضافة 

ستخدامها في عملية التعليم والتعلم إعتبار إلبعين ا ذخألا وجب على رجال التربية اذخصائص الفئة، وله

  .بما يتناسب التطور العلمي والتكنولوجي

                                                           
1
  . 18 -11مرجع سابق، ص ص  ،اليعقوبي طارش بن غالب  -
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 :تمهيد

يحظى موضوع الرضا الوظيفي باهتمام الباحثين من خالل دراسة عالقته بمجموعة من المتغيرات ومدى 

وسنحاول في هذا الفصل اإللمام بالعناصر المتضمنة للرضا الوظيفي من خالل عرض  يها،فتأثير الرضا الوظيفي 

  .نتائجهكذلك وأساليب قياسه و داتهمحد  و هونظريات رتبطة بهمفهومه، خصائصه، وأهميته وكذلك العوامل الم
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 :مفهوم الرضا الوظيفي -1

 :لغة 1-1

 1.أحبه و أقبل عليه: له أهال، و رضا عنه رآههو ضد السخط وارتضاه،  لغةالالرضا في 

 :اصطالحا 2-2

شباع إن الرضا عن العمل هو درجة أفيرى البعض  الوظيفي،دة للرضا ورد الباحثون تعريفات متعد  أ

طبيعة  اإلشرافظروف العمل، طبيعة  ،األجرشباع عادة عن طريق ذا اإلحاجات الفرد نتيجة للعمل، و يحقق ه

ن الرضا عن العمل محصلة عناصر الرضا التي أخر آلو يرى البعض ا ،اآلخرينبواسطة  عترافإلاالعمل نفسه، 

 2.اآلتيةكثر تحديدا، و يعبر عن الرضا الوظيفي بالمعادلة أن يحصل عليها من عمله في صورة أيتصور الفرد 

الرضا  +الرضا عن فرص الترقية  +الرضا عن محتوى العمل  +جرألالرضا عن ا= الرضا عن العمل 

 .الرضا عن ظروف العمل + الرضا عن ساعات العمل  +الرضا عن جماعة العمل  +شراف إلعن ا

يتفاعل مع   الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع وظيفته وعمله ويصبح إنسانا": بأنه يعرف ستون الرضا الوظيفي -

 3."جتماعيةاالطموحه الوظيفي ورغبته في النمو والتقدم وتحقيق أهدافه  لالوظيفة من خال

نفعالية إيجابية أو سارة ناشئة عن عمل الفرد أو خبرته العملية إحالة عاطفية " : بأنه يعرف لوك الرضا الوظيفي -

 4."ةوينتج الرضا الوظيفي من إدراك الفرد إلى أي مدى يوفر العمل تلك األشياء التي يعتبرها هام

هم وأنه ينتج عن أدائهم لما تقدمه الوظيفة أو العمل لهم لملين اتجاه أعماامشاعر الع": عبارة عن الرضا الوظيفي -

 5".ليه من وظائفهمإ يصلواولما ينبغي أن 

 6."يزاولونهوقبولهم واستحسانهم للعمل الذي  األفراد العاملين وجهة نظر:"إلى يشير مفهوم الرضا الوظيفي -

حالة نفسية لدى الفرد العامل ":التعريفات واآلراء حول مفهوم الرضا الوظيفي لكن في مجملها تصب في أنه تباينت

 ."تنتج عن تفاعالته مع الوظيفة التي يشغلها

ث يعبر عن قناعة الفرد من وما نخلص إليه أن الرضا الوظيفي شعور ذاتي خاص بالفرد العامل بحي            

ا من خالل توافق احتياجاته وميوالته مع الوظيفة وما تقدمه له من إشباع لرغباته وكذلك توفير ة التي يشغلهالوظيف

 .البيئة المساعدة على العمل وكنتيجة لذلك يكون الفرد راضيا عن وظيفته

 :خصائص الرضا الوظيفي -2

 :والمتمثلة فيمن خالل ما تقدم من تعاريف يمكن من خاللها تحديد الخصائص المميزة للرضا الوظيفي 

التي قد تترجم في شكل سلوك موضوعي يعكس حالة و يعد الرضا الوظيفي مسألة ذاتية تقديرية مرتبطة -2-1

الفرد العامل وفي مثل هذه الحالة نقول أن الرضا الوظيفي صريح وبالمقابل قد نجده ضمنيا يكمن داخل الفرد 

 .العامل

 .جهده المبذول في العمل، كما يتطلع إلى جو مالئم يساعد على العمليحتاج الفرد العامل إلى عائد يتناسب و -2-2

 ونرجع السبب في ذلك إلى عوامل عدة منها الظروف ، إن مسألة الرضا الوظيفي تبقى نسبية إلى حد كبير -2-3

 

                                                           
1
 131.ص  ،بيروت ار،صد  ، دار 2مجلد ، لسان العرب (: 5002)،بن منظورإ  -
2
  553ص ،  سكندريةإلدار الجامعة الجديدة، ا ،(دط) ،السلوك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصر :(5003) ،صالح الدين دمحم عبد الباقي  -

3
 511دار الجامعة الجديدة للفكر، اإلسكندرية، ص  ،(دط) ،المنضماتالسلوك الفعال في   :(5005) ،عبد الباقي صالح الدين دمحم  -

4
 191دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، ص  ،(دط ) ،السلوك التنظيمي : (5003)أنور سلطان دمحم سعيد،   -

5
، دار الحامد للنشر والتوزيع األردن، ص (دط) ،السلوك التنظيمي، سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال :(5002)، حريم حسين -

91 
6
 111دار وائل للنشر، األردن،  ص  ،3ط، إدارة الموارد البشرية : (5001) سهيلة دمحم عباس،  -
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 1.التي يعمل فيها الفرد ومختلف المتغيرات التي تؤثر فيها

الرضا الوظيفي ذو طبيعة ديناميكية، فهو بحاجة إلى تنمية ومسايرة كل التغيرات التي قد تطرأ على العوامل  -2-4

 .المؤثرة فيه

ليه في خصائص الرضا الوظيفي نجد أنه يحمل خاصية الدينامية أي التغير من حال إلى إمما سبق التطرق        

العوامل المؤثرة فيه وتواكبها  تأخد بعين اإلعتبار نأفعلى المؤسسة حال تبعا للظروف التي يمر بها الفرد العامل، 

 .من أجل تحقيق رضاه الوظيفي وذلك  التي يمر بهالعامل و الظروف اميوالت الفرد بحسب رغبات و

 :أهمية الرضا الوظيفي -3

تجلى أهمية وطموحه، وتلتالي تحقيق هدف الفرد للرضا الوظيفي أهمية بالغة في زيادة أداء الفرد العامل وبا

 :الرضا الوظيفي فيما يلي

رتفاع شعور الموظف بالرضا الوظيفي يؤدي إلى القدرة على التكيف مع إ :أهمية الرضا الوظيفي للموظف -3-1

فعندما يشعر الموظف بأن حاجاته المادية والغير مادية مشبعة بشكل  ،ربتكاإلبداع واإلبيئة العمل والرغبة في ا

 .كافي تزيد لديه الرغبة في أداء األعمال

فهنا تخلق  على المؤسسة اشعور العاملين بالرضا إيجاب رتفاعإينعكس  :للمؤسسةأهمية الرضا الوظيفي  -3-2

.شبعت حاجاته يزيد تعلقه بهاأنجاز وتحسين األداء، فلما يشعر العامل بأن وظيفته إلالرغبة للعاملين في ا
 

على المجتمع وذلك  ارتفاع شعور العاملين بالرضا الوظيفي إيجابإينعكس  :للمجتمعأهمية الرضا الوظيفي  -3-3

2.نتاج ومعدالت التطور والنمو للمجتمعإلرتفاع معدالت اإفي 
 

 :ومن بين جملة النقاط التي تبرز أهمية الرضا الوظيفي نذكر ما يلي           

معه راحة نفسية تعود بالفائدة على الجسد  نتجالعضوية، فرضا الفرد ي للرضا الوظيفي أهمية على الصحة  -3-4

 .كله

وضعية العمل من بين عوامل الرضا ومشاكل الصحة العقلية، فإذا قلنا وضعية جديدة للعمل قد يحدث  تعد   -3-5

       3.رتياح والطمأنينةإلمل مما يبعث االرضا لدى العا

همية بالغة في حياة الفرد وتفاعالته مع أن للرضا الوظيفي أا العنصر نستنتج ذمن خالل ما تطرقنا اليه في ه         

 .ا كان الفرد راضيا عن عمله تحققت له الصحة النفسيةإذبيئة العمل و المؤسسة و كذلك الوظيفة التي يشغلها ف

 :يالوظيف االعوامل المرتبطة بالرض -4

يتأثر الرضا الوظيفي بالعديد من العوامل الناتجة من الفرد نفسه، أو العمل الوظيفي أو من البيئة التنظيمية المحيطة 

الرضا الوظيفي، ويمكن تصنيف العوامل المؤثرة التي تؤثر في دة للعوامل دت وجهات النظر المحد  وقد تعد  بالفرد 

4:كما يلي يهعل
 

 : العوامل الشخصية -4-1

عوامل تتعلق بقدرات العاملين وهي لى الشخص نفسه، إالتي ترجع اك العديد من العوامل الشخصية، وهن

بحاث أللت االمستوى الوظيفي وقد د  سماتهم مثل السن والتعليم وليل خصائصهم وومهارتهم والتي يمكن قياسها بتح

كلما زاد سن الفرد كلما زادت درجة رضاه فدرجة الرضا الوظيفي، يجابية بين السن وإعن وجود عالقة ارتباطية 

                                                           
1- عزيون زهية، )5001(:  التحفيز و أثره على الرضا الوظيفي للمورد البشري  في المؤسسة االقتصادية مذكرة ماجستير غير منشورة 

25-21ص ص  ،جامعة سكيكدة   

5-  يوسف حسن،آدم بشير، )5012(:  أثر الرضا الوظيفي على أداء العامليين في مؤسسات التعليم العالي، دراسة ماجستير غير منشورة  

11جامعة السودان، ص   

22-23عزيون زهية، مرجع سابق، ص ص   -
3
  

535عبد الباقي دمحم صالح الدين، مرجع سابق، ص   -
4
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تعلما  ألقللفرد ان اأ لىإبحاث أة ثير مستوى التعليم على الرضا الوظيفي فقد توصلت عد  أما عن تأعن العمل، 

ثير على الرضا أالوظيفة التي يشغلها الفرد، فلها ت وأو بالنسبة للمركز  ،كثر تعلماألعن الفرد ا قل رضاأيكون 

قل في المستوى ألعلى من العاملين اأغالبا ما يكون رضاهم  ،دارية المرتفعةإلالمراكز ا فأصحابالوظيفي 

 1.داريإلا

 :الداخليةعوامل بيئة العمل  -4-2

حيث كلما زاد جتماعية لألفراد العالمين، إلة وايعد وسيلة مهمة إلشباع الحاجات المادي :األجور والرواتب -4-2-1

2،صحيحمستوى دخل األفراد العاملين كلما زاد رضاهم عن العمل والعكس 
 

فإن بعض األفراد وخاصة ممن 

3.كرمز للنجاح والتفوق جراأل ونيشغلون الوظائف العليا قد يعتبر
 

من الحاجات الدنيا  وألجر هان أد بك  أ ، إذا الرأي في نظريتهذن هرزبرج خالف هأكره هنا ذمن الجدير و

 :ات التي منها ا الرأي عليه بعض التحفض  ذو ه ،نما فقط تمنع عدم الرضاإلى الرضا وإالتي التؤدي 

خرى على ألن المجتمعات و الحضارات تؤثر هي اأفراد يختلفون في درجة تفضيلهم للحاجات، كما و ألأن ا - أ

 .كبرأبدرجة  الرأسماليةجور في المجتمعات ألفراد و حاجاتهم نحو العمل، و تبرز أهمية األا

4.التفوقو كالحاجة للتمييز قتصاديةإلر الحاجات اخرى غي  أمختلفة  مشبعات لحاجاتحدى الإ جور تعد  ألن اإ - ب
 

ية وصالحية ودرجة تنوع في المهام ودرجة أهمية هذه العمل من مسؤوليمثل ما يتضمنه  :محتوى العمل -4-2-2

.فرد بأهميتهلالمهام بالنسبة للعامل، أي كلما كان العمل ذا محتوى عالي كلما شعر ا
 

ألفراد العاملين فرصة للترقية وفقا لكفاءتهم لإن المنظمة التي تتيح  :فرص التطور والترقية المتاحة للفرد -4-2-3

5.عالية لهم ءفي األداء تحقق درجة رضا
 

مل على تلك تشذالوظيفي كستقرارإلامين مستقبل الموظف وأبت ةالعناصر المتعلقه العوامل تشمل ذو ه             

    و التي تعمل اإلدارة على توفيرها و منحها للعامل بحسب األداء الذي يقوم به  ةالوظيفي ةالفرص المتاحة للترقي

 .مدى توفر الفرص للتطور الوظيفيو

ن العمل، فالمشرف الذي يجعل عشراف ورضا المرؤوسين إلهناك عالقة بين نمط ا :نمط اإلشراف -4-2-4

وذلك بتنمية العالقة الشخصية بينه وبينهم، يكسب والء مرؤوسيه ويحقق رضا عال عن  هتمامهامرؤوسيه محور 

6.العمل بينهم
 

 :ات العملجماع -4-2-5

فراد أو توتر له، فكلما كان تفاعل الفرد مع أي تمثل مصدر منفعة ذتؤثر جماعة العمل على رضا الفرد بالقدر ال

مصدرا لرضا الفرد عن عمله، وكلما كلما كانت جماعة العمل   ،بينهمخرين في العمل يحقق تبادل للمنافع بينه و آ

ثر جماعة العمل أن يتوقف أطبيعي  .ق اشباعه لحاجاتهيو يعأخرين يخلق توترا لديه آفراد أكان تفاعل الفرد مع 

نية تفاعل مكاإق طبيعة العمل يفراد في العمل، فعندما تعألعلى الفرص المتاحة للفرد للتفاعل مع او على الرضا

سر طبيعة العمل عندما تي  سيكون منخفضا، و ن رضا الفرد عن عملهإله، ف عإشبامصدر يمثلون خرين آالفرد مع 

 7.ن رضا الفرد عن عمله سيكون مرتفعاإخرين  فآلتصال و التفاعل مع اإلفرص ا
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 :الظروف المادية للعمل -4-2-6

ارة وضوضاء على درجة تقبل الفرد بيئة روإضاءة ورطوبة وحمادية من تهوية يؤثر طبيعة وظروف العمل ال 

1.فراد عن بيئة العملألة تؤدي إلى رضا ادالعمل ولذلك فإن الظروف البيئية الجي
 

 :مكانية الفرد و قدراته و معرفته بالعمل إ -4-2-6

       مهام تتناسب مع قدرة  وأعمال أناطة إن أ إذ .المعرفةاء على متغيري الرغبة في العمل والقدرة ودأليتوقف ا

  .لكذاء ي يتحقق لهم جر  ذا ينعكس على الرضا الذدائهم و هألى تدعيم إين يؤدي ملمعرفة العاو

ين، يساهم في شعورهم ملمعرفة العاو إمكانياتون تهيئة البرامج التدريبية والتطويرية لرفع قدرات إلك فذلو

 2.في رضاهم رتفاعإلك ذهميتهم في المنظمة و يترب على أب

يتضح من خالل ما تقدم تأثير مجموعة من العوامل على رضا الفرد، فيها ما هو متعلق بالفرد نفسه أو مرتبط      

عن حتياجات العامل، ويحقق رضاه إيجابي يلبي إببيئة العمل و بمدى توفير المؤسسة لكل هذه العوامل بشكل 

 .العمل

 :نظريات الرضا الوظيفي  -5

نها تساعد أستياءهم منهم، كما إو أعملهم  فراد عنألن تقدم تفسيرا لمسببات رضا اأول نظريات العمل اتح

جمالها فيما إن هناك مجموعة من النظريات يمكن أا الرضا و محاولة التحكم والسيطرة عليه، حيث ذعلى التنبأ به

 :يلي

 :Two Factor Theory  ات العاملينذنظرية :  5-1

الرضا و   :لى الفصل بين نوعين من مشاعر الدافعيةإن يتوصل أفريديريك هرزبرغ من خالل دراسته ستطاع إ

  .ستياءإللى الرضا تختلف تماما عن العوامل المؤدية لإن العوامل المؤدية أستياء، وإلا

ه ذللسلوك، وهخلق قوة دفع ثارة الحماس وإلى إهي تلك العوامل المؤدية  :Motivatorsالعوامل الدافعية  -

  .ستياء و تحميه من السخط الناجم عن عدم الرضاإلالعوامل الوقائية هي التي تقي الفرد من مشاعر ا

ن عدم أال إ ،لى سلوك ينتهي بمشاعر الرضاإلى حماس ودافعية وإد يؤدي ن توفر العوامل الدافعية بشكل جي  إ -

ا بالضرورة ذالرضا، و لكن ال يؤدي هلى اختفاء الدافعية وإو توافرها بشكل سيئ يؤدي أه العوامل الدافعة ذتوفر ه

لى اختفاء مشاعر إن توافر العوامل الوقائية بشكل جيد سيؤدي أستياء، وبالمثل يمكن القول بإللى عدم الرضا واإ

ظهور مشاعر  ىلإو توافرها بشكل سيئ سيؤدي أه العوامل بشكل جيد ذن عدم توافر هأستياء وعدم الرضا، كما إلا

 .فرادألستياء وعدم الرضا لدى اإ

ما العوامل الوقائية فهي أ ،هي موجودة في محتوى العملو لفرداشياء تمس العمل ذاته وأن العوامل الدافعة هي إ -

 .اوما يحيط به العملشياء تمس بيئة أ

ن العوامل و ألبمعنى  ،الدافعةثر العوامل أساسي لظهور ألد هو الشرط ان توافر العوامل الوقائية بشكل جي  إ -

د نحي   فإنناا توافرت العوامل الوقائية إذلكن و ستياءإلاو لى عدم الرضاإا يؤدي ذن هإد فالوقائية لم تتوافر بشكل جي  

أن   لعوامل الدافعةان يمك   د الوقائية بشكل جي   لالعوام توافرن إولهذا ف ،الدافعيةو عدم الرضاو ستياءإلمشاعر ا

 3.فرادألثرها الدافعي على سلوك اأن تحدث أو تظهر

 :حيث يمكن تصنيفها كما يلي

في ه العوامل موجودة ذرضاه عن العمل، و هلى حماس ودافعية الفرد وإهي تلك المؤدية و: العوامل الدافعة -أ

 :تصميم الوظيفة و محتواها و تتمثل في 

                                                           
-  سهيلة دمحم عباس، )5001(: إدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي، ط5، دار وائل للنشر، األردن، ص 119

1
  

111، ص  نفسه مرجعال  -
2
  

  3-  أحمد ماهر، )5003(: السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات، )د ط(، الدار الجامعية نشر و توزيع،)د ب ن( ص ص 551-552
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 داء العملأو  نجازإلا.  

 خرينآلمسؤولية الفرد عن عمله و عمل ا. 

 خرين و احترامهمآلالحصول على تقدير ا. 

 فرص التقدم و النمو في العمل. 

 همية للمنظمةأقيمة و  ذيداء عمل أ. 

عدم الرضا ستياء لتجنب مشاعرإلد ضروري لتجميد مشاعر االتي يعتبر توافرها بشكل جي   : العوامل الوقائية -ب

  :كاآلتي و هي ه العوامل تتمثل في بيئة العملذو ه

 ظروف العمل المادية. 

 العالقات مع الرؤساء.  

 العالقات مع المرؤوسين. 

 شرافإلا. 

 1.همية و قيمة للمنظمةأي ذداء عمل أ 

رية في كيفية التفسير و التنبؤ داإلسهامات اإلتقدم بعض اأن   يمكنهاالعاملين  ذاتنظرية أن   يمكن القول              

ي سياستها أحدى المنظمات بتحسين العوامل الوقائية إمهما قامت  بأنهفالنظرية تؤمن  اإلنسانيالتحكم في السلوك و

 .فرادأللى تحسين رضا و دافعية اإلك يؤدي ذن إف لعملاشراف و تحسين ظروف إلنماط اأدارية الداخلية وإلا

 : VALUE THEORYنظرية القيمة : 5-2

القيمة و  ذاتلك العمل على توفير العوائد ذالمسببات الرئيسية للرضا عن العمل هي قدرة أن   دوين لوكأيرى 

القيمة للفرد كلما كان راضيا عن  ذاتنه كلما استطاع العمل توفير العوائد أالمنفعة العالية لكل فرد على حدى، و 

نها تناسب وظيفته أه من عوائد يرى و شعور كل فرد بما يود  دراك إولى على ألفالعوائد تعتمد بالدرجة ا ،العمل

  ،حد كبار المديرين وفق نظرية ماسلوأف  ،سلوبه في الحياةأجتماعي، و تناسب رغباته و إلمستواه الوظيفي و او

لكن وفقا لنظرية القيمة فان العوائد التي يرغبها المدير قد تتضمن و الذاتلى التقدير و تحقيق إيسعى أن   يجب

 2.خرى يراها مناسبة لهأي عوائد أمان و ألا العوائد المادية و

 :شباع الحاجات إنظرية : 5-3

ن الرضا عن العمل يتحدد إ، ف(1912 فروم -1913كوهالن  -1911 لوكار) عمال أه النظرية التي تمثلها ذطبقا له

 .ي يؤديهذي تتحقق به حاجات الفرد  من خالل العمل الذو القدر الأبالمدى 

 :ه النظرية ذو يوجد نمودجان له

بين ما يتحصل عليه من و يركز على الفرق بين ما يحتاجه العامل فرومساسي ألمرجعه او :ولاأل النموذج -

همية النسبية أليتجاهل اأن   هو النموذجا ذساسي لهألنتقاد اإلاأن   غير ،لكذالرضا يتحقق نتيجة لأن  و عمله

 .للحاجات الفردية

 همية النسبية للحاجات الفرديةألد مستويات الرضا الوظيفي بناء على ايمثله كوهلن يحد  و :الثاني النموذج -

 3.و المدى التي تشبع بهأالدرجة و
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 :المتكافئنظرية التوقع : 5-4

لى إنساني وإلالسلوك اأن   على التأكيدوالسبب هو كون النظرية تبرز الحاضرفي الوقت ثيرا أكثر النظريات تأمن 

ه النظرية ذهن  إ اء العمل في المستقبل،بدرجة ومستوى توقعات الفرد لما سيتحقق من جر   يتأثردرجة ملحوظة 

   الترغيب على العمل وتساعد على بلوغ مستويات الرضا عنهو الضوء حول بعض الجوانب العملية للدافعية سلطت

  :ه الجوانب هيذوه

 العمل مهمة فيو ةأساسيعناصر  عتبارهمإالمناسبة للعاملين فيها ب تالمكافئا ةالمنظمر توفن أ                

 .الطمأنينةو لى جانب الضمانإدة تضمن لهم ظروف عمل جي  و

 ةوالمكافئ حجم التعويضو داءألعالقة بين مستويات او يكون هناك ترابطأن   يجب. 

 نوع التعويضو (داءألا)نجازإلمستويات او المبذولتوضح العالقات القائمة بين الجهد أن   على المنظمة          

 .(الممنوحة  المكافآت) 

 حتى تضمن  ،المنجزبين العمل و التعويضو تتحرك بحرية مناسبة للموائمة بين حجم المكافئةأن   على المنظمة

 .المستمرستمرارية دفع العاملين على العطاء إ

تمثل  باإلحاطةه الشمولية ذهوخرى ألانها تغطي النظريات أه النظرية تنطلق من مبدأ الشمولية حتى ذن هإ    

 :هي لولرو بورتوده كل من كما حد  و طار الشموليإلا اذمكونات هن  إ إذ  .بذالجو جوانب القوة

 األجرمثل  نجاز عمل ماإلشكاال عدة بقصد التعويض عن الجهد المبدول أ تأخذأن   يمكنو : قيمة المكافأة .1

 .الترقية، السكن

 .المدرك الشيء بأهميةبمعنى حصول القناعة لدى الفرد  :المبدول قياسا بالمكافأةحتمالية الجهد إدراك إ .2

الوجهة  يأخذأن   الجهد يجبن  إو (داء ألا) نجازإلاو المبذوليكون هناك حد فاصل بين الجهد أن   يجب: الجهد .3

 .ج الفقرتين التاليتنئلك يعتمد على نتاذن  إو الصحيحة حتى يكون فعاال،

ساسية ألدات االصفات الفردية تشكل المحد  و الخصائصأن   نه لمن الواضحإ  :الخصائصو القابلياتو القدرات .4

ن خبراته وخزمعتمادا على إلك ذفقد يعتقد الفرد بقيمة الجهد والمكافأة و  ،داء للفرد الواحدألنجاز واإللمستوى ا

 1.ا المجالذالسابقة في ه

ها لمسببات لنا تنوع في نظريات الرضا من خالل تفسير من خالل ما تم عرضه في هذا العنصر يتضح      

وكذلك  مساهمتها   مساهم في زيادة الرضا عن العمل أو إنخفاضه اراهتالجانب الذي الرضا كل حسب نظرتها و

 .التعامل معهفراد و كيفية ألفي إعطاء بعض اإلسهامات لإلدارات في تفسير سلوك ا

 : دات الرضا الوظيفيمحد   -6

 : داته المحد  ذمن ضمن هو لى تحقيق الرضا عن العمل،إدات التي تؤدي هناك بعض المحد  

التي يرغب الفرد في تحقيقها، وتلك التي  النواتجالرضا عن العمل يتحقق من التقارب بين أن   يأ:التباعد .1

  .يحصل عليها فعال في مجال العمل

 .نه يستحقه من العملأي شعور الفرد بالعدالة عندما يحصل على ما يعتقد أ: العدالة .2

فبالرغم من  فقد تؤثر شخصية الفرد على مدى شعوره بالرضا عن العمل: الوضع الشخصي المسبق للفرد .3

 يؤثروقف الشخصي المسبق للفرد قد المأن   إالمستوى الرضا من خالل تغيير بيئة العمل،  ىالتأثير علمكانية إ

 2.في بيئة العمل يجابيةإلاعلى مستوى شعوره بالرضا بالرغم من التغييرات 

                                                           
  1-  شوقي ناجي جواد، )5010(:  السلوك التنظيمي في منظمات االعمال، ط1، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان ،ص ص 102-103

5
  113-115 ص ص ،(د،ب،ن) الدار الجامعية طبع و نشر توزيع، ،(دط) ،السلوك في المنظمات (: د، س، ن) راوية أحسن،  -
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رضا الفرد العامل يتحدد من خالل األمور التي يرغب الفرد في تحقيقها من  من خالل ما تقدم يتضح أن        

ا يقدمه العامل من عمله و التي تظهر كنتاجات لما قد مه، كذلك العدالة في توزيع المكافآت و الراتب بحسب م

  .   مجهود، و أيضا رأي الفرد الشخصي و نظرته المسبقة لها هي األخرى تسهم في تحديد مستوى الرضا

 :الوظيفيالرضا  سقيا -7

ساليب دقيقة للتعرف على مشاعر أكثير من المنظمات لم تستخدم أن   الإهمية الرضا الوظيفي، أبالرغم من 

ي الرؤساء في العمل عن أساليب عادة على مجرد سماع رأله اذتقتصر هو تجاه العملإرضاهم و العاملين

  .مرؤوسيهم

ختلفت المقاييس التي من خاللها يمكن معرفة ميوالت وحاجات العاملين ومعرفة درجة رضاهم عن الوظيفة وهي إ

 :نوعان

 قياس معدل : العاملين ورضاهم عن طريق تجاهاتإعية حيث يمكن قياس وهي المقاييس الموض :النوع األول

1.الغياب، ترك الخدمة، معدل الحوادث في العمل
 

 النوع الثاني:
 

هي
 

المقاييس التي يعتمد على جمع المعلومات من العاملين باستخدام وسائل مثل صحيفة 

على مجموعة من األسئلة خاصة بالرضا، أو باستخدام طريقة المقابالت الشخصية عتمدستقصاء التي تإلا
 

الباحثون في المجال من أجل تطوير مقاييس تتسم بمصداقية وثبات  جتهداعلى غرار النوعين المقدمين،        

:عاليين ومنها
 

 وزمالءهم فيهم ووظائفهم ومشرا عن المؤسسة العاملين بالرضتعكس درجة شعور : تجاهاتإلح اسبيانات م

 2.ىوقضايا أخر
 

       
ا كان ذإف النتائج مع توقيت تطبيق البرنامجتجاهات بصورة سنوية قد ال تتزامن إلنتيجة لتطبيق مسوحات او

طار فترة زمنية محددة إت بتطبيق المسوحات في آتقوم بعض المنش ،هداف البرنامجأالرضا الوظيفي واحدا من 

 3 .مسبقا

 تصاالت والثقة وهي تركز على إلختالف في اإلوهي تعكس التغيير في مناخ العمل مثل ا: ح المناخسبيانات م

 4.قةيالعوامل البيئية الدافعة والمع

 وهو إجراء يمكن من خالله قياس وتقييم رضا الفرد عن عمله، وهنا يصف الفرد : أسلوب األحداث الحرجة

كتشاف عوامل إلثم يتم فحص اإلجابات  ،له الرضا أو عدم الرضاحققت بعض األحداث المرتبطة بعمله والتي 

والتي تم معاملتهم من  فراد مواقف في العمل ألعديد من ا ذكر إذافمثال  .أو مسببات الرضا أو عدم الرضا

يلعب  اإلشرافن نمط أيظهر   عندما يمتدحون المشرف لمعاملته الطيبة أومن المشرف،  خاللها بطريقة سيئة

 .فراد عن العملدورا هاما في رضا األ

 اتجاهاتهم،   فراد عنجه وبسؤال األفراد بصفة شخصية، ووجها لووهي تتضمن مقابلة األ: المقابالت الشخصية

فراد والحصول على استجاباتهم يمكن التعرف على ألمن خالل سؤال اوكثر تعمقا، أغالبا ما يفصح الفرد بصورة 

 5.تجاهات المتعلقة بالعملإلسباب المختلفة التي سببت ااأل

                                                           
1
 .532دمحم عبد الباقي صالح الدين، مرجع سابق، ص   -

2
اإلشراف العلمي، عبد الرحمن توفيق الناشر مركز  ،(ادوات وخطوات قياس العائد)االستثمار البشري (: 5003) رون ستون،و جاك فيليب، -

 .311-310الخبرات المهنية لإلدارة بيمك، القاهرة،  ص ص 
3
-
  

310، ص المرجع نفسه
 
 

2
- 

 
 .110ص  ،(د،ب،ن) الدار الجامعية، ،(دط)،السلوك التنظيمي المعاصر(: 5002)راوية حسن، 

2
111ص   المرجع نفسه،  -
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بالرغم من اختالف المقاييس إال  أن  هناك أساليب مقننة خاصة بقياس درجة الرضا، حيث تتوفر على تقصي  

األداء، والتركيز  لىع ااتجاهات العامل نحو المؤسسة بصفة عامة وكذلك المناخ التنظيمي السائد إذا كان مشجع

 .ى العوامل البيئية ومدى توافرهلأيضا ع

 : الوظيفي اج الرضئاتن -8

 : دها في ما يليلرضا العاملين مجموعة من النتائج نحد  

  هناك عالقة سلبية بين الرضا عن العمل ومعدل دوران العمل بمعنى :  ن العمل ومعدل دوران العملعالرضا

 1.االنخفاضأنه كلما ارتفع الرضا عن العمل يميل دوران العمل إلى 

 هناك عالقة سلبية بين درجة الرضا عن العمل ومعدالت الغياب فالعامل : الرضا عن العمل ومعدل الغياب

ا تغيب عن ي يمكنه الحصول عليه إذذالرضا ال يحصل على درجة من الرضا أثناء وجوده في عمله أكثر من

  2.العمل

 3.ان األداء يسبب الرضإالعامل السعيد بعمله عامل منتج، و ن  إ: الرضا عن العمل ومعدل أداء العمل
             

ن العاملأبمعنى 
 

ال توجد عالقة سلبية بين الرضا واألداء  شكل أفضل، بمعنىب هراضي عن عمله يدفعه إلى أداء

فعندما تزيد الفوائد  الفوائدلك يظهر بسبب وجود عنصر ثالث وهو ذن إففي حالة وجود عالقة بين الرضا واألداء ف

   .يرتفع كل من الرضا واألداء

 : وأكثر من هذا الرضا الوظيفي يؤدي إلى

  .لتزام الوظيفيإلا -

  .ظيميالتعهد التن -

 .نتماء إلى المنطقةإلا -

أن كل  ظن معظمها والمالحيتجلى في هذا العنصر عالقة مجموعة من العوامل بالرضا الوظيفي والتي يكو       

 .فيذكورة ال تؤدي إلى الرضا الوظيالعوامل الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .533-535أحمد ماهر، مرجع سابق، ص   -
5
  502سكندرية ص إلا ،، دار الجامعة الجديدةالسلوك اإلنساني في المنظمات(:  5005)دمحم سعيد سلطان،  -
3
  502، ص المرجع نفسه  -



 الفصل الثالث                                                                الرضا الوظيفي
 

 
32 

   :الفصل خالصة

للفرد العامل باعتبار أنه  من خالل ما تم ذكره في هذا الفصل تتجلى لنا مدى أهمية الرضا الوظيفي                    

لك تعود بالفائدة على المؤسسة من خالل ذيوثر على الجوانب النفسية وينتج عنه الرغبة في اإلبداع واإلنتاج وك

 .أداء العامل الناجم عن إشباعه لحاجاته ورغباته رتفاعا

دة بما في ذلك البيئة عتوفير كل العوامل المساعلى المؤسسة التربوية  داء المعلم وجب  أولتحقيق نتائج أفضل في 

فسية وتشعره باألمان وبالتالي تحقق الرضا مل الراحة الناالمادية من وسائل وتهوية وإضاءة والتي تبعث في الع

     . العام عن الوظيفة
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 :الرابع الفصل

 للدراسة التنفيذيةاإلجراءات 

 

 تمهيد الفصل 

 

 .حدود الدراسة  -1

 .دراسة اإلستطالعيةال  -2

 .مجتمع وعينة الدراسة  -3

 .مجتمع و عينة الدراسة -4

 .الدراسة األساسية -5

 .اإلحصائيةأساليب المعالجة  -6

 

 خالصة الفصل 
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 :الفصل تمهيد

الدراسة  ،حدود الدراسة باستعراضوذلك للدراسة  التنفيذيةجراءات إلا الفصل اذسنعرض في ه       

 وذلك قبل اإلحصائيةساليب المعالجة أيضا أو ساسيةألمجتمع الدراسة ا ،داة الدراسةأو منهج ،ستطالعيةإلا

 .عرض النتائج النهائية ومناقشتها
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  :حدود الدراسة -1

 ،تجرى فيه الدراسة الذيز نها الحي  أباعتبار  ،ي بحث ميدانياتبيان مجال الدراسة خطوة رئيسية في  يعد

  .المجال الموضوعي المجال الزمني  ،المجال المكاني: لى ثالث مجاالت هيإلقد قسمنا دراستنا و

 :المكانيالمجال / 1-1

 ساتذةأدرجة تحكم :" ن موضوع دراستنا هوأوبما   ،جريت فيه الدراسة الميدانيةأ الذييقصد به المكان و 

 ن المجال المكاني لدراستنا هو إف" عالقتها بالرضا الوظيفي لديهم و التعليم الثانوي في الوسائل التعليمية

ثانوية شرايطية يوسف بالعوانة، ثانوية   ،درباح دمحم بزيامة منصوريةثانوية : ) الخمس التالية الثانويات

 (.ثانوية زين دمحم بن رابح بقاوس، الكندي بجيجل، ثانوية ناصري رمضان بالطاهير

 :للدراسة الميدانيةالزمني المجال / 1-2

 :كاآلتي دراستنا وهيعداد إيقصد به المدة التي قضيناها في و

  ساتدةألستمارة النهائية على اإلبتوزيع ا ناقم 71/40/8472في. 

  ستمارات الموزعة على الثانويات المعنيةاإلبجمع  ناقم 8472/ 43/40في.  

 :الموضوعيالمجال / 1-3

عالقتها بالرضا و ساتدة التعليم الثانوي في الوسائل التعليميةأدرجة تحكم "موضوع  الدراسة ه ذتناولت ه

الثالثة  باألبعادقيس  و ول في استخدام الوسائل التعليميةمتغير الدراسة األقد تمثل و "الوظيفي لديهم

ما متغير الدراسة الثاني فقد تمثل في الرضا أ (استكشاف المعلومات، التشويق للدرس، عرض الدرس)

  .الوظيفي

 :ستطالعيةإلاالدراسة  -2

كثر ألامن الفهم  طالبةتمكن ال ألنها ،خطوة مهمة في الدراسة الميدانية اإلستطالعيةتعتبر الدراسة 

  :ستطالعية ما يليإلهم ما جاءت به الدراسة األموضوع الدراسة، و

 :جراءات الدراسة االستطالعيةإ/ 2-1

ا بثانوية درباح دمحم ذكان هو  8472فريل أ 70و 78الفترة الممتدة ما بين   ستطالعية فيإلتمت الدراسة ا

لطالبة ستطالعية التي قامت بها اإلببلدية زيامة منصورية، حيث هدفت الدراسة ا الواقعة بمنطقة بوبالطن

 :لى إ

 التعرف على عينة من مجتمع الدراسة.  

 ستمارةصدق اإلو جل قياس ثباثأمن  أساتذة 2 عددهاولية على عينة ألستمارة اإلتوزيع ا. 

  ستمارةهي اإلو ساسيةداة الدراسة األأبناء.  

 لألسئلةمن درجة  قبول المبحوثين  التأكد.  

 ساتذةاأللى الصعوبات التي سنواجهها مع التعرف ع.  

 :ستطالعية نتائج الدراسة اإل/ 2-2

  قد كانت بدرجات و الوسائل التعليمية في التدريس، ستخداماحول  األساتذةراء بعض أالتعرف على

 .عن عملهخر البعض اآلعدم رضا و لى رضا البعضإ باإلضافةمتوسطة ،

 ستمارة صدق اإلو قياس ثباث. 
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 : داة الدراسةأو منهج -3

 :المنهج  - أ

 .االرتباطيهو المنهج الوصفي التحليلي، في شقه  طالبةالمنهج المستخدم في دراسة ال 

طية، لمعرفة طبيعة العالقة بين رتباإدراسة  ألنهاعلى المنهج الوصفي التحليلي لطالبة لقد اعتمدت ا

  .التعليم الثانوي ساتذةأالرضا الوظيفي لدى و التعليمية ستخدام الوسائلإ

 :داة جمع البياناتأ - ب

ساتدة التعليم الثانوي في الوسائل ألمعرفة درجة تحكم  ستمارةعلى اإل عتمدت الباحثة في دراستهاإ 

  .عالقتها بالرضا الوظيفي لديهمو التعليمية

حيث تتكون  فرضياته،و طبيعة الموضوع المدروسو تتناسب ألنهافي دراستنا  ستمارةو قد استخدمنا اإل

  :كاآلتيستمارة من مقياسين اإل

 الوسائل التعليمية  تكون من ثالث محاور ستخداما  :ولالمقياس األ:  

  .بند 77يتضمن و عرض الدرس  :ولالمحور األ    

 .بنود 74يتضمن و التشويق للدرس :الثانيالمحور    

 .بند 77يتضمن و ستكشاف المعلوماتإ :الثالثالمحور     

 بند 71يتضمن و الرضا الوظيفي :الثاني المقياس. 

( ضعيفة  -متوسطة  -يرة كب)جابة عليها بدائل اإل تم تحديدو بند 04جمالية ستبيان في صيغته اإلليكون اإل

في مقياس الرضا  (غير راض - راض إلى حد ما - راض)و ستخدام الوسائل التعليميةإفي مقياس 

  .الوظيفي

 (متوسطة )درجتين للبديل و (كبيرة) درجات للبديل  3عطيت أ الوسائل التعليمية  قد استخدامقياس ففي م

لضعيفة في حالة  3 و لمتوسطة  8 و لكبيرة 7و  يجابيةاال، في حالة البنود (ضعيفة)درجة واحدة للبديل و

 .البنود السلبية

 (إلى حد ما راض) درجتين للبديل و (راض ) درجات للبديل  3عطيت أالوظيفي ، قد ما مقياس الرضا أ

 .(غير راض )درجة واحدة للبديل و

 : لألداةالخصائص السيكومترية  

ا مال بد من توفرهو ساسيانأان حيث يعد   الثباثو سة في الصدقتتمثل الخصائص السيكومترية ألداة الدرا

 .اإلستمارةهي و لقبول أداة الدراسة أال

( 2)تجريبية بلغ عددها  ةوزيع اإلستمارة على عينتم تالثباث ومن أجل حساب الصدق و هذفي دراستنا هو 

تفريغها في برنامج الحزمة و بعد جمع المعلوماتذلك و قد تم إختيارهم بطريقة قصدية،و أساتذة

 .اإلجتماعية و اإلحصائية للعلوم اإلنسانية

 

 :اإلستمارة صدق .1

ستخدام معامل ألفا كرونباخ بين كل بند من بنود اإلستمارة، وقد إتم حساب صدق اإلستمارة عن طريق  لقد

 وهي نسب يمكن الوثوق بها (4.27-4.14)أظهرت النتائج  مستويات عالية من اإلتساق تراوحت بين 

 (11نظر الملحق رقم أ ) 
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 :اإلستمارة ثباث .2

داة معرفة نقاء وسالمة البنود في األا بهدف ذ، وهمعامل جوثمانحساب  ستمارة ثم اإل للتحقق من ثباث

تطبيقها في و ستمارةيمكن من خالله تبني اإلو دامل جي  هو معو(4.24-4.14)تراوح بين قد و ،ذاتها

 .الدراسة

 اإلستمارة يوضح معامل ثباث: ( 11) جدول رقم 
 

Lambda 1 ,794 

2 ,828 

3 ,810 

4 ,280 

5 ,808 

6 . 

Nombre d'élémens 49 

 spss.11إعداد الطالبة من خالل مخرجات : المصدر                                  

 : عينة الدراسةو مجتمع  -4

 :المجتمع  -أ

ثانوية  ،عين على الثانويات الخمستعليم الثانوي موز  لل( ة) أستاذ 702 يتكون مجتمع الدراسة الحالية من

ثانوية ناصري  ،انوية الكندي بجيجلث ،ثانوية شرايطية يوسف العوانة ،منصوريةدرباح دمحم بزيامة 

 .ثانوية زين دمحم بن رابح بقاوس  ،رمضان بالطاهير

الشهادات و سنوات االقدمية و شتمل مجتمع دراستنا على مجموعة من الخصائص متمثلة في الجنسالقد و 

  .من خالل البيانات الشخصية ضبطناهاقد و العلمية

 :كاآلتييتوزعون حسب خصائصهم 

  فراد مجتمع الدراسة حسب الجنس أيوضح توزيع  : (2)الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 spss.11مخرجات بناء على إعداد الطالبة : المصدر                               

ة ذساتأ 740هناك  إذ الذكورناث تفوق نسبة ن نسبة اإلأنالحظ  (2)الجدول رقم من خالل معطيات          

 30.8ي ما نسبته أ 702صل أمن  أساتذة 00ناث في حين نجد من اإل  80.2ي ما نسبته أ 702صل أمن 

 .الذكورمن 

 

 النسب المئوية التكرارات الجنس

 30.8 00 ذكر

 80.2 740 ثىنأ

 744 702 المجموع
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 سنوات الخبرة فراد مجتمع الدراسة حسبأيوضح توزيع  :(3) الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss.11إعداد الطالبة بناء على مخرجات  :المصدر                             

    ، على نسبةأهي ( سنوات  74الى  0من )ن فئة أيتضح  (3)الجدول رقم من خالل معطيات             

        702صل أمن  08أن في حين نجد  % 08.8 ي ما نسبتهأة ذساتأ 702صل أمن  13ن هناك أنجد إذ 

       صل أمن  71ن أفي حين نجد  ،(سنوات 0 ) عنخبرتهم  تقل % 38.4 ي ما نسبتهة أذمن األسات

          من  78في حين نجد ( سنة 70لى إ 77)خبرتهم من  % 74.2 ي ما نسبتهأة ذساتمن األ 702

  .(سنة 70كثر من أ)خبرتهم  % 74.7ه ي ما نسبتأة ذساتمن األ 702صل أ

 

  يوضح توزيع افراد مجتمع الدراسة حسب الشهادات العلمية :(4)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 spss.11إعداد الطالبة بناء على مخرجات  :المصدر                              

 

حيث يمثل على نسبة أحاملي شهادة ليسانس هم ن أيتضح  (4)الجدول رقم من خالل معطيات             

         ي ما نسبته أ 702صل أمن  87ن أفي حين نجد  %44.3 ي ما نسبته أ 702صل أمن  14هؤالء 

 خرىأوي شهادات ذ 702صل أمن  أساتذة 88ماستر بينما نجد وي مستوى تعليمي ذ ساتذةأهم  38.6 %

 .% 4.8 ي ما نسبتهأ حامل شهادة البكالوريا 702صل أمن  ا واحداذستاأ في حين % 78.0أي ما نسبته   

 

 النسب المئوية التكرارات رةالخبسنوات 

 38.4 08 سنوات 0اقل من   

 08.8    13 سنوات 74الى  0من 

 74.2 71 سنة 70الى  77من 

 74.7 78 سنة 70اكثر من   

 744 702 المجموع   

 النسب المئوية التكرارات الشهادات العلمية

 4.8 7 بكالوريا

 00.3 14 ليسانس

 32.8 87 ماستر

 78.0 88 خرىأ شهادات

 744 702 المجموع
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 : العينة - ب

عن طريق  ختيارهاإقد تم و ،موزعين على الثانويات المعنية أستاذةو أستاذ 720 تكونت عينة الدراسة من

رقام أقمنا بتحديد  ،فراد عينة الدراسةأستخدمنا طريقة القرعة في اختيار إحيث  ،العينة العشوائية البسيطة

حريكها مع بت قمنارقام في صندوق خاص وه األذصلي للدراسة، ثم وضعنا هفراد المجتمع األألجميع 

 .الدراسةرقام من الصندوق حتى تكتمل عينة أسحبنا بعضها البعض، ثم 

 :ساسيةالدراسة األ 5-

 الدراسة بتنفيذتم البدء  ،الثباتو المتمثلة في الصدقو على الخصائص السيكومترية ستمارةإلابعد توفر 

التعليم الثانوي في ثانويات   أساتذةالمتمثل في و ستمارة النهائية على عينة الدراسةتوزيع اإل ا من خاللذهو

     ناصري رمضان بالطاهير  ،الكندي بجيجل ،شرايطية يوسف بالعوانة ،درباح دمحم بزيامة منصورية

لى إ 80/40/8472ا في الفترة الممتدة من ذوه ذستاأ 702 دهمالبالغ عد  و ،زين دمحم بن رابح بقاوس

43/40/8472.  

 : حصائيةساليب المعالجة اإلأ -6

  .جل تحليل ووصف البياناتأ، من احصائيان تعالجها أت والمعلومات ال بد من الباحثة بعد جمع البيانا

ساليب التي ستستعملها الباحثة للتحقق من فرضيات واأل األدوات روطبيعة الفرضية تتحكم في اختيا

  .الدراسة

لك عن طريق برنامج الحزمة ذو اإلحصائيةساليب تتطلب الدراسة الحالية استخدام مجموعة من األ

 :التالية اإلحصائية األساليب إلىوتم اللجوء  ،(spss)للعلوم االجتماعية  اإلحصائية

 .الكلية الدرجاتالدرجات من مجموع  متوسط توزيعيتم التعرف فيه على  :الحسابيالمتوسط . 7

 .الكليةنحراف الدرجة عن الدرجات يتم التعرف فيه على درجة ا :المعياريحراف إلنا. 8

ا كان هناك ارتباط بين ذإولمعرفة  ةرتباطيإدراسة  ألنهاتم استخدامه  :رتباط بيرسونإلمعامل ا. 3

 .الرضا الوظيفيو استخدام الوسائل التعليمية
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 :الفصل خالصة

براز الجانب المنهجي للدراسة وتحديد عينة الدراسة والمنهج إقد تم  بأنهمن خالل ما سبق يمكن القول     

ا ذوعلى ه اإلحصائيةالمعالجة  أساليب كذلكلجمع البيانات و كأداةالمستخدم كما تم استخدام االستمارة 

  .لى النتائجإسيتم تفسير وعرض البيانات للوصول  األساس



عرض و مناقشة نتائج الدراسة:                                       الفصل الخامس  
 

 
41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

عرض و مناقشة نتائج الدراسة في  -1

 ضوء الفرضيات

 

الفرضية الجزئية األولى/ 1-1  

الفرضية الجزئية الثانية/ 1-2  

الفرضية الجزئية الثالثة/ 1-3  

الفرضية الجزئية الرابعة/ 1-4  

الفرضية العامة/ 1-5             

 

نتائج الدراسة  -2  

توصيات الدراسة  -3  

:الفصل الخامس  

عرض و مناقشة نتائج الدراسة   



عرض و مناقشة نتائج الدراسة:                                       الفصل الخامس  
 

 
42 

 1- عرض و مناقشة نتائج الفرضيات:

: ولى ألنتائج الفرضية الجزئية ا و مناقشة عرض/ 1-1  

  .ي عرض الدرس بدرجة متوسطةفة التعليم الثانوي الوسائل التعليمية ذساتأيستخدم : و نصها 

  استخدام الوسائل التعليمية محورلبنود مجتمع الدراسة فراد أ استجابات :يوضح( 5)جدول رقم  

 في عرض الدرس

االنحراف  الدرجة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 رقم البند العبارات

 1 تستخدم الصور التوضيحية في عرض الدرس 6... 6.00 متوسطة

 2 تستخدم الصور الثابتة في شرح الدرس .... 6.00 متوسطة

 3 تستخدم الكتاب المدرسي في اعداد و تقديم الدرس 62.. ...6 متوسطة

تستخدم الوسيلة التعليمية لزيادة التفاعل اللفظي اثناء  66.. 6.00 متوسطة

 تقديم الدرس
4 

 5 تستخدم الوسيلة التعليمية لتحقيق اهداف الدرس .... 6.00 متوسطة

 6 تستخدم النماذج و الخرائط في اثراء الدرس 6... ...6 متوسطة

 7 تستخدم المخططات لكتابة الكلمات المفتاحية للدرس 60.. .6.0 متوسطة

تدمج بين الشرح اللفظي و الصور المتحركة في  06.. 6.00 متوسطة

 عرض الدرس

8 

تستخدم الوسيلة االيضاحية إلبراز الجوانب المعقدة  60.. 0..6 متوسطة

 في الدرس

9 

تستخدم الحاسوب التعليمي في شرح الدرس و  00.. 6.00 متوسطة

 تبسيطه

11 

 11 تعتمد السبورة في كتابة العنوان و االفكار االساسية 00.. 6..6 كبيرة

عرض الدرس      :المحور االول  60.. .6.0 متوسطة  ∑ 

  

     spss.19عداد الطالبة بناء على مخرجات إ: المصدر                     
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 يستخدمون الصور التوضيحية في تقديم الدرساألساتذة أن  (5)الجدول رقم من خالل نالحظ           

يستخدمون كما أنهم ، (6.00) معياريال االنحرافو  ( 6...) بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي

  (6.00)نحراف معياريإو ( ....)بلغ في شرح الدرس بمتوسط حسابي بدرجة متوسطة الصور الثابثة 

     ( 62..)الحسابي  اعداد و تقديم الدرس فقد بلغ متوسطهإالكتاب المدرسي في  استخدامأما فيما يخص 

ثناء تقديم أ التعليمية لزيادة التفاعل اللفظييستخدمون الوسيلة ، كما أنهم (...6)المعياري  اانحرافهو

 الوسيلة التعليمية إلستخدامهمإضافة  ، (6.00)و إنحراف معياري  (66..)الدرس بمتوسط حسابي بلغ 

إدراجهم باإلضافة إلى  ،(6.00)وإنحراف معياري( ....)بمتوسط حسابي بلغ  لتحقيق أهداف الدرس

، أما (...6)و متوسطه الحسابي ( 6...)و قد بلغ متوسطه الحسابي و الخرائط في إثراء الدرس للنماذج

 او إنحرافه(60..)فقد بلغ متوسطها الحسابي  المخططات لكتابة الكلمات المفتاحية إستخدامفيما يخص 

و قد بلغ  يدمجون بين الشرح اللفظي و الصور المتحركة في تقديم الدرس، كما أنهم (.6.0) المعياري

 الوسيلة اإليضاحيةإستخدام أما فيما يخص ، (6.00)انحرافها المعياريو( 06..)الحسابيمتوسطها 

( 0..6)معياري ال هاو إنحراف (60..)ر متوسطها الحسابي قد   إلبراز الجوانب المعقدة في الدرس

و بمتوسط حسابي  بدرجة متوسطة الحاسوب التعليمي في شرح الدرس و تبسيطه إلستخدامهم باإلضافة

 األفكار األساسية يعتمدون السبورة في كتابة العنوان ونهم أ، كما (6.00)معياري  انحرافو ( 00..) بلغ 

 األساتذة استجابة، يعود سبب (6..6)معياري  نحرافإو (00..)ي قد بلغ متوسطها الحساببدرجة كبيرة و

التقليدية في عرض الدرس و تبسيطه للمتعلمين دون ا البند بدرجة كبيرة إلى أنهم يكتفون بالوسيلة ذعلى ه

      ا المجالذو هذا يدل على أنهم ال يمتلكون الخبرة الكافية في ه اللجوء إلى الوسائل التعليمية المتطورة

 .عدم إتاحة هذه الوسائل من قبل اإلدارةو

و هو فئة ( .6.0)و  (60..)افراد العينة قد بلغ  تستجاباإلخالل الجدول أن المتوسط الكلي نالحظ من     

 .متوسط

ثناء عرض  أالوسيلة التعليمية  استخدامدرجة متوسطة في  على ة التعليم الثانويذساتأن أي أ      

ة ذساتألدراك اإلى عدم إا يعود ذما و ه لى حد  إنهم يستخدمون الوسيلة في عرض الدرس أي أ،الدرس

يضا أطرة للدرس هداف المس  ألالوسائل التعليمية على نحو صحيح بما يتناسب مع ا ختيارإسس أو بمعايير

و طول المنهاج  همة باستخدام الوسائل التعليمية في طرائق تدريسهم بسبب ضيق وقتذساتألعدم قناعة ا

قلة والوسائل التعليمية  استخدامالمساعدة على  البيئية الظروف عدم توفر لىإ باإلضافة الدراسي،

للحصة المساعد على التخطيط  الوقت المتاحنقص يضا ،وأفي المؤسسة األجهزة المواد وو مكانياتإلا

التكنولوجيا حول مدى استخدام  Beaur & kenton (2005)ا ما يتوافق مع دراسة ذهالدرس و إلعداد

سباب أعن و لى صفوفهم إه التكنولوجيا ذة ال يدخلون هذساتن األأالتي من نتائجها  تعلميهتعليمية  كأداة

كبر للتخطيط لعرض الدروس باستخدام ألى وقت إنهم بحاجة أو  غير كافين الوقت المتاح لطلبتهم ألك ذ

  .تكنولوجيا الحاسوب

يضا أ في التدريسالوسائل التعليمية  ستخدامإللى عدم اشراك المعلمين في دورات تدريبية إ باإلضافة    

مع استخدام في مجملها مة التي ال تتماشى التركيز على نوعية المناهج المقد  لى عدم إه النتيجة ذتعزى ه

  .الوسائل التعليمية

فراد أن أو منه نستنتج  ،الوسائل التعليمية في عرض الدرس ستخدمونيال  فأساتذة التعليم الثانوي نذإ   

ولى ألالفرضية الجزئية امنه و متوسطةة التعليم الثانوي درجة استخدامهم ذساتأهم مجتمع الدراسة و

  .محققة

 :عرض ومناقشة نتائج الفرضية الجزئية الثانية / 1-2

  .التعليم الثانوي الوسائل التعليمية في التشويق للدرس بدرجة متوسطة أساتذة يستخدم: هاو نص  
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  م الوسائل التعليميةاستخدالبنود محور فراد مجتمع الدراسة أ استجابات :يوضح( 6)جدول رقم 

 في التشويق للدرس

 الدرجة
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 رقم البند العبارات

 12 تستخدم الوسائل السمعية في اثارة اهتمام المتعلم 1.56 0.62 ضعيفة

تعتمد في تقديم الوسيلة التعليمية على االلوان لجذب  1.59 0.67 ضعيفة

 اهتمام المتعلم
13 

العينات و النماذج لزيادة ايجابية المتعلم و تستخدم  1.55 0.63 ضعيفة

 نشاطه
14 

تستخدم الرحالت و الزيارات الميدانية لتنويع  1.70 0.67 ضعيفة

 خبرات المتعلم
15 

 16 تعرض افالم الفيديو التعليمية لتشويق المتعلم للدرس 1.77 0.65 متوسطة

 17 المتعلم الخبرةتستخدم الوسيلة التعليمية إلكساب  1.73 0.70 متوسطة

تستخدم الوسيلة التعليمية  للتنويع من أساليب  1.73 0.75 ضعيفة

 التعزيز 
18 

 19 تستخدم الوسيلة التعليمية إلثراء التعلم 1.89 0.71 متوسطة

 20 تستخدم الوسيلة التعليمية في زيادة انتباه المتعلم 1.82 0.74 متوسطة

التعليمية لتشجيع المتعلم على تستخدم الوسيلة  1.76 0.70 متوسطة

 التفاعل الصفي
21 

التشويق للدرس: المحور الثاني  1.87 0.40 متوسطة  ∑ 

 spss.19عداد الطالبة بناء على مخرجات إ من :المصدر                                  

 اهتمامال يستخدمون الوسائل السمعية في إثارة  األساتذة ننالحظ أ (6)الجدول رقم من خالل           

 ال يعتمدون في تقديمكما أنهم  ،(.6.0)معياري بلغ  انحراف و (20..)بمتوسط حسابي قدره  المتعلم

معياري ال انحرافهاو  (20..)و قد بلغ متوسطها الحسابي  المتعلم اهتمامب ذالوسيلة على األلوان لج

قد بلغ متوسطه الحسابي  و ضعيف المتعلم انتباهلزيادة  و العينات للنماذج استخدامهمكما أن  ،(6.00)

 وعون من خبرات المتعلم باستخدامال ين   لى أنهمإإضافة  ،(6.00)معياري بلغ ال هانحرافو( 22..)

أنهم  اكم، (6..6) المعياري انحرافهاو  (.0..) فقد بلغ متوسطها الحسابي الميدانيةالرحالت و الزيارات 

قد بلغ متوسطها الحسابي و يعرضون أفالم الفيديو التعليمية بدرجة متوسطة لتشويق المتعلم للدرس

فقد بلغ  ،إلكساب المتعلم الخبرةالوسيلة التعليمية  استخدامهمباإلضافة إلى ، (6.02) هاو انحراف( ....)

 التعليمية بدرجة الوسيلةيستخدمون نهم أكما ( 6..6)و انحراف معياري ( 0...)متوسطها الحسابي 

ا كم   ،(2..6) المعياري نحرافإلاو ( 0...)الحسابي متوسطال روقد  للتنويع من أساليب التعزيز  ضعيفة

باإلضافة إلى  ،(...6)غ بل   معياري  انحرافو ( 00..) متوسط حسابيب  ثراء التعلمإليستخدمونها أنهم 
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ا أنهم كم  ( 0..6) هاانحرافو ( .0..)غ متوسطها الحسابي و قد بل   الوسيلة لزيادة إنتباه المتعلم استخدامهم

( 0...)متوسط الحسابي ال بدرحة متوسطة وقدر يستخدمون الوسيلة لتشجيع المتعلم على التفاعل الصفي

 (.6..6)معياري ال نحرافإلاو 

    فراد مجتمع الدراسة و درجة استخدامهم تنخفض فيما يخص تشويق المتعلم أن استجابات أنالحظ       

 كما  ،رة المعلم على تكييفها مع المتعلمالتي تتحكم فيها نوعية الوسيلة المستخدمة و قد  اهتمامه و ثارةإو

 00..و  .0..بين  هو محصورو (.0..)غ فراد مجتمع الدراسة قد بل  أستجابات إلنالحظ المتوسط الكلي  

  .ةبدرجة متوسط و هي

ي درجة استخدامهم للوسيلة التعليمية في التشويق أ ،ساتدة التعليم الثانوي على درجة متوسطةأن أي أ      

     .ليهإنصبو  الذيستخدام إللك اذا الجانب ال يكون بذو استخدام الوسيلة التعليمية في ه ،للدرس متوسطة

الجهد  تقليصية هو تبسيط الدرس و لى كون الغرض من استخدام الوسيلة التعليمإه النتيجة ذو تعزى ه

داة تمثل محتوى أ ذاتها في حد  ن الوسيلة التعليمية أة بذساتأليضا اعتقاد اأو  ،الكتابةوالمبدول في الشرح 

      .وتشويقه للتعلميجابية المتعلم إتزيد من  وز ها مثيرات تحف  رط ال باعتبايقدم في شكل مبس   الذيالمادة 

للوسيلة التعليمية من خالل القيام بدورات تدريبية حول  ذستاأللى تغيير في نظرة اإمر يحتاج ألن اإا فذلهو

الجزائرية فكثرة  التربويةليه المنظومة إا ما تفتقر ذهو ،تكنولوجية الحديثة في التدريسقحام الوسائل الإ

لك ذر قادرين على استخدام الوسيلة في غي  ساتدة ألا جعل بعضي ذستاألهة لالفصول الدراسية الموج  

 .الجانب الملموس كما يجب

 رلعنص تفتقرودة ال متجد  ر كافية وصفية غي  ال  النشطة الصفية وألن الى كو  إه النتيجة ذكما تعود ه    

  .ب المتعلم و تزيد من دافعيته نحو التعلم  ذالمتعة التي تج التشويق و

المرتبط باستخدام الوسيلة التعليمية في التشويق  لى الدرجة الكلية للمحورإبالرجوع خالل ما سبق و من    

   .لى حد ماإن الفرضية قد تحققت أ دللدرس نج

 :عرض و مناقشة نتائج الفرضية الثالثة/ 1-3

  .بدرجة متوسطةة التعليم الثانوي الوسائل التعليمية في استكشاف المعلومات ذساتأيستخدم : و نصها 

 محور استخدام الوسائل                لبنود استجابات افراد مجتمع الدراسة  :يوضح( 7) جدول رقم

 في استكشاف المعلومات التعليمية 

نحراف إلا الدرجة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 رقم البند العبارات

معلومات تستخدم الوسيلة التعليمية للتعرف على  00.. 6..6 ضعيفة

 جديدة
22 

تستخدم السبورة البيضاء لمساعدة المتعلم على تذكر  20.. 6.00 ضعيفة

 المعلومات المتضمنة في الدرس
23 

تستخدم الوسيلة التعليمية لتثبيت المعلومة في دهن  00.. 6.00 ضعيفة

 المتعلم
24 

تستخدم الوسيلة التعليمية لالنتقال من المحسوس إلى  .2.. ...6 ضعيفة

 المجرد
25 

عن  تعليمية للبحث وسيلة كثرمنأتستخدم  .2.. 6.00 ضعيفة

 المعلومات
26 
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تستخدم الوسيلة التعليمية إلبقاء المعلومات واضحة  00.. 0..6 كبيرة

 لدى المتعلم

27 

 28 تستخدم الوسيلة التعليمية لتبسيط المعلومات  20.. ...6 كبيرة

التعليمية في ضبط المفاهيم العلميةتستخدم الوسيلة  20.. 6.02 ضعيفة  29 

 31 تستخدم وسائل العرض في تقديم المعلومات .2.. 6.00 ضعيفة

تستخدم الوسيلة التعليمية لتوضيح  المعلومات  06.. 6.00 متوسطة

 المهمة للمتعلم
31 

تستخدم الوسيلة التعليمية لإللمام بكل معلومات  .0.. 6.20 متوسطة

 الدرس
32 

استكشاف المعلومات :الثالثالمحور  .6.. .6.0 متوسطة  ∑ 

 

 spss .19عداد الطالبة بناء على مخرجاتمن إ :المصدر                          

 ال يستخدمون الوسيلة التعليميةساتذة التعليم الثانوي أأن  (7) الجدول رقممن خالل نالحظ           

، كما (6..6)المعياري  انحرافهاو  (0...)متوسطها الحسابي غ ، و قد بل  للتعرف على معلومات جديدة

المتضمنة في الدرس و ذلك  لمساعدة المتعلم على تذكر المعلومات ال يستخدمون السبورة البيضاء أنهم

 استخدامهم للوسيلة التعليمية، باإلضافة الى أن (6.00)و انحراف معياري ( 20..)بمتوسط حسابي قدره 

المعياري  نحرافإلاو( 00..)يث بلغ المتوسط الحسابي ضعيف ح ة في ذهن المتعلمالمعلوم تثبيتفي 

غ المتوسط و قد بل   من المحسوس إلى المجرد نتقالإللمون الوسيلة التعليمية دستخال ي، كما أنهم (6.00)

 للبحثال يستخدمون أكثر من وسيلة  لى أنهمإ، إضافة (...6)المعياري  نحرافإلاو ( .2..)الحسابي 

 يستخدمون الوسيلة، كما أنهم (6.00)انحراف معياري و( .2..)بمتوسط حسابي قدره  لومةعن المع

        ( 00..)لدى المتعلم حيث قدر المتوسط الحسابي  إلبقاء المعلومات واضحة بدرجة كبيرةالتعليمية 

و قد بلغ  بسيط المعلوماتاستخدامهم للوسيلة بدرجة كبيرة في ت، كما أن (0..6)نحراف المعياري إلاو

 يستخدمونها بدرجة ضعيفة أنهم، باإلضافة الى (...6)و انحرافها المعياري ( 20..)متوسطها الحسابي 

، إضافة إلى أنهم (6.02)و انحراف معياري (20..)بمتوسط حسابي قدره  في ضبط المفاهيم العلمية

       ( .2..)بدرجة متوسطة في تقديم المعلومة و قد بلغ متوسطها الحسابي  يستخدمون وسائل العرض

    يستخدمونها بدرجة متوسطة في توضيح المعلومات المهمة للمتعلم، كما (6.00)انحرافها المعياري و

 استخدامهملى إ، باإلضافة (6.00)المعياري ب  نحرافاإلو( 06..)ر المتوسط الحسابي ب قد قد  و

المعياري  انحرافهاو ( .0..)غ متوسطها الحسابي و قد بل   التعليمية لإللمام بكل معلومات الدرس الوسيلة

(6.20.) 

ن استخدامهم للوسيلة أة التعليم الثانوي نالحظ ذساتأهم راسة وفراد مجتمع الدأن من خالل استجابات إذ      

    تثبيتهاو مور المتعلقة بالتعرف على المعلومات الجديدة ألالتعليمية في استكشاف المعلومات تنخفض في ا

تقديمها المعلومة و تذكروسائل العرض في استخدام السبورة البيضاء و كذلكابقائها واضحة لدى المتعلم، و

كما نالحظ  .و مالءمتها لنوعية المعلومة المتعلقة بالدرس المستخدمة تحكم فيها الوسيلة التعليميةتالتي و

هو و 00..و .0..وهو محصور بين  (.6..)فراد مجتمع الدراسة قد بلغ أستجابات إلالمتوسط الكلي 

 لى حد ما إفي استكشاف المعلومات ي يستخدمون الوسيلة التعليمية أبدرجة متوسطة 
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ي أالمعلومات، لوسيلة التعليمية في استكشاف اما  لى حد  إة التعليم الثانوي يستخدمون ذساتأن أي أ      

 ن تسهم ألى عدم جدوى و فعالية الوسائل المستخدمة والتي وجب إا راجع ذو ه ،درجة استخدامهم متوسطة

لى النقص في ترتيب و تسلسل إ باإلضافة ،هن المتعلمذلى إ المفاهيمفي تقريب المعاني و المعلومات و 

  .متعلم بصورة مستمرةفكار التي يكونها الألا

كبر قدرمن أعتماد عليها في تقديم إلام تفعيل دور الوسائل التعليمية ولى عدإه النتيجة ذكما تعود ه     

 .جهد بأقلالمعلومات المواكبة للتطور المعرفي المعارف و

يمية الجيدة تنوع الوسيلة فبعض الوسائل تحقق شروط الوسيلة التعلعنصرإلى  فتقارإلالى إ باإلضافة 

 متهاءالمحجم المعلومات المقدمة و تنوعها و  تالءمنها ال أاشتقاقها من البيئة إال دروس وكارتباطها بال

  .للتطور التكنولوجي

المرتبط باستخدام الوسيلة التعليمية في استكشاف لى الدرجة الكلية للمحورإبالرجوع ما سبق و من خالل     

  .لى حد ماإن الفرضية قد تحققت أالمعلومات نجد 

 :الجزئية الرابعة الفرضية عرض و مناقشة نتائج /1-4

 .الوظيفي أساتدة التعليم الثانوي على درجة متوسطة من الرضا: و نصها 

  استجابات أفراد مجتمع الدراسة لبنود مقياس الرضا الوظيفي: يوضح( 8)جدول رقم 

 العبارات رقم البند
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة الرضا

 ما حد ىراض ال ...6 .0.. اتاحة االدارة فرص الستخدامك الوسائل التعليمية 33

تثمين االدارة لمجهوداتك في التدريس باستخدام الوسائل  34

 التعليمية
 غير راض .6.0 20..

تدعيم االدارة لك معنويا بإشراكك في دورات تدريبية  35

 الستخدام الوسائل التعليمية
 غير راض 6.22 .0..

المشرف التربوي في تحسين ادائك في استخدام  اسهام 36

 الوسائل التعليمية
 غير راض 6.20 26..

تزويد المشرف لك بالمستجدات حول استخدام الوسائل  37

 التعليمية
 غير راض 6.20 .0..

 غير راض 6.00 06.. كفاية الراتب الذي تتقاضاه في اقتناء الوسائل التعليمية 38

 غير راض 6.02 00.. المادي مقابل استخدامك للوسائل التعليميةزيادة الدخل  39

مراعاة المؤسسة التربوية للعوامل المادية المساعدة على  41

 استخدام الوسائل التعليمية
 غير راض 6.06 .2..

 غير راض 6.00 20.. وجود غرف كافية لتمكينك من استخدام الوسائل التعليمية 41

 غير راض .6.2 00.. توفر الوسائل التعليمية في المؤسسة التربوية مدى 42

مراعاة المدرسة لعدد الطالب داخل غرفة الصف  43

 لتمكينك من استخدام الوسائل التعليمية
 غير راض ...6 2...
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االمكانات المتوافرة في المؤسسة المساعدة على التدريس  44

 باستخدام الوسائل التعليمية
 غير راض 6.20 .2..

 ماراض الى حد  6.20 .0.. اسلوب التدريس المتضمن عرض الوسائل التعليمية 45

 راض الى حد 6.20 20.. ظروف عملك المساعدة في استخدام الوسائل التعليمية 46

 ما

 غير راض 6.20 00.. تعاون االدارة والزمالء معك في اعداد الوسائل التعليمية 47

 راض الى حد .6.0 00.. العمل باستخدام الوسائل التعليميةانجازاتك في مجال  48

 ما

تلبية الوظيفة الحتياجاتك المادية في توفير الوسائل  49

 المناسبة
 غير راض 6.20 06..

 غير راض ...6 00.. الرضا الوظيفي: مقياس ∑

 spss.19عداد الطالبة بناء على مخرجات إ :المصدر

عن الفرص التي  ما لى حد  إراضون نالحظ أن أفراد مجتمع الدراسة  (8) الجدول رقممن خالل        

نحرافها إو ( .0..)تتيحها اإلدارة لهم من أجل استخدامهم الوسائل التعليمية و قد بلغ متوسطها الحسابي 

 ال تثمن المجهودات التي يبدلونها في التدريس اإلدارةلى أنهم يرون بأن إ باإلضافة، (...6)المعياري 

نهم أ، كما (.6.0)و انحرافها المعياري( 20..)مادا على الوسائل التعليمية فقد بلغ متوسطها الحسابيعتإ

غ و قد بل   الوسائل التعليمية ستخدامإلفي دورات تدريبية  بإشراكهملك ذال تدعمهم معنويا و  اإلدارةون أن ير  

 راضون غيرن أفراد مجتمع الدراسة أ، كما نالحظ (6.22)انحرافها المعياري و( .0..)متوسطها الحسابي

     (26..) متوسطها الحسابيغ قد بل   الوسائل التعليمية و استخدامفي  المشرف في تحسين أداءهم عن دور

في مجال  بالمستجدات بتزويد المشرف التربوي، و نفس األمر فيما يتعلق (6.20)انحرافها المعياريو

غير نهم ألى إ باإلضافة( 6.20)انحرافها و( .0..)متوسطها الحسابي غ استخدام الوسائل التعليمية فقد بل  

انحرافها و( 06..)توسطها الحسابي مر قد   لتمكينهم من اقتناء الوسائل وقد راضون عن كفاية الراتب

غ قد بل  لوسائل التعليمية وا استخداممقابل  لعدم زيادة الدخل المادي غير راضونكما أنهم ( 6.00)المعياري

للعوامل المادية ، أما فيما يخص مراعاة المؤسسة (6.02)المعياري  و انحرافها( 00..)متوسطها الحسابي

لك و قد بلغ متوسطها الحسابي ذعن  عدم رضاهمالتي تساعدهم على استخدام الوسائل فقد عبروا عن 

 ستخدامإلو عدم كفايتها  غير راضون عن الغرف المتاحة، كما أنهم (6.06)و انحرافها المعياري  (.2..)

 عدم رضاهم عنلى إ باإلضافة، (6.00)و انحرافها ( 20..)غ متوسطها الحسابي الوسائل التعليمية و قد بل  

، كما نالحظ (.6.2)، وانحرافها(00..)و قد بلغ متوسطها الحسابي  الوسائل التعليمية المتاحة في المؤسسة

استخدام الوسائل  يعيق الذيو طالب داخل غرفة الصفعدم رضاهم تماما عن عدد الأنهم عبروا عن 

 اإلمكانياتعدم رضاهم عن لى إ باإلضافة، (...6)انحرافها و(2...) بلغ متوسطها الحسابي التعليمية وقد

ا الحسابي قد بلغ متوسطهيس باستخدام الوسائل التعليمية والتدرفي التي تساعدهم و المتوافرة في المؤسسة

يتضمن استخدام  الذي حد ما عن أسلوب التدريس لىإراضون أنهم  ، كما(6.20) انحرافهاو(.2..)

، كما يرون أن ظروف العمل (6.20)و انحرافها  ( .0..)قد جاء متوسطها الحسابي و  التعليميةالوسائل 

و قد بلغ متوسطها  لى حد ماإبرضاهم عنه  عبرواا ما ذهو تعليميةالوسائل ال غير مساعدة على استخدام

 غير راضون عن، كما نالحظ أن افراد مجتمع الدراسة (6.20)انحرافها المعياري و (20..)الحسابي 

انحرافها و( 00..)عداد الوسائل التعليمية وقد بلغ متوسطها الحسابيإفي  و الزمالء معهم اإلدارةتعاون 

و المتضمن استخدام الوسائل التعليمية  فقد  لى حد ما عن انجازاتهم في عملهمإراضون هم ن، كما أ(6.20)
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التي ال توفر  غير راضون تماما عن وظيفتهم، كما أنهم (.6.0)انحرافها و( 00..)الحسابي  متوسطهاقد ر

  (.6.20)انحرافها و( 06..) ر متوسطها الحسابيلهم احتياجاتهم المادية لتوفير الوسائل الضرورية و قد  

كما  ضراهي فئة غير و( 00..)اد مجتمع الدراسة قد بلغأفر ستجاباتإلن المتوسط الكلي أنالحظ     

من  اإلداريالمتعلقة بالجانب ل في األمورنالحظ أن استجابات أفراد مجتمع الدراسة و درجة رضاهم تق  

يم الثانوي غير أي أن أساتذة التعل. مادية المتعلقة بالبيئة الصفيةالجوانب ال كذلك ةمعنويحوافز مادية و

 ةتعلقالممور األعتبار إليأخذ بعين ا ال ذاألستا نبناء على األساتذة، أ ا يعودذهوظيفتهم وراضون عن 

  كفاية الراتب الذي يتقاضاها والذي ال يغطي إحتياجات األساتذةلى عدم إبالمهنة ومتطلباتهما باإلضافة 

  .نظرته لمهنتهللجوانب المتعلقة بشخصية األستاذ و  اإلدارة همالإو

توفر الوسائل التعليمية الحديثة في المؤسسة و ذلك من أجل زيادة معدالت الرضا عن و أيضا عدم      

خالد بن زيدان بن سليمان  ا ما أظهرته دراسةذهو المهمة و الذي تخلقه اإلدارة بإتاحة مثل هذه الوسائل 

حيث  و عالقته بفاعلية الذات لدى عينة من معلمي التربية الخاصة، حول الرضا الوظيفي (2114) نالزيدا

ه توجد عالقة إرتباطية طردية متوسطة بين الرضا و فاعلية الذات تعزى لعدم تشجيع أظهرت نتائجها أن

المعلمين لإللتحاق بدورات تدريبية في المجال و أيضا عدم توفير الوسائل التعليمية المتاحة التي تساعدهم 

ي أهم أساتدة التعليم الثانوي غير راضون نستنتج أن أفراد مجتمع الدراسة ومنه ورفع مستوى الرضا،  على

  :درجة رضاهم منخفضة، و منه نرفض الفرضية الجزئية الرابعة التي تنص على

 " ة التعليم الثانوي على درجة متوسطة من الرضاذأن أسات"

 :عرض و مناقشة نتائج الفرضية العامة/ 1-5

ة التعليم ذساتأالرضا الوظيفي لدى بين استخدام الوسائل التعليمية وموجبة  ارتباطيهتوجد عالقة : ونصها

  .الثانوي

 الوظيفيرتباط بين الوسائل التعليمية و الرضا إليوضح معامل ا( 9) جدول رقم:  

  الوسائل التعليمية الرضا الوظيفي

 معامل االرتباط بيرسون 1 0.090-

 مستوى الداللة  1.261 التعليمية الوسائل

 عدد افراد مجتمع الدراسة 158 158

 معامل االرتباط بيرسون 0.090- 1

 مستوى الداللة 1.261  الرضا الوظيفي

 عدد افراد مجتمع الدراسة 158 158

 spss.19عداد الطالبة بناء على مخرجات إ: صدرالم                              

مما يدل  ( 0.090-)رتباط بيرسون تساوي إلن قيمة معامل اأنالحظ  (9) الجدول رقممن خالل             

 .بين التحكم في الوسائل التعليمية و الرضا الوظيفي ضعيفة جد ا عكسيةة ارتباطين هناك عالقة أ
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بين موجبة ة ارتباطيهناك عالقة  أنن الفرضية العامة التي تنص على أنالحظ من خالل ما سبق         

عدم  لىإعود يا ذتتحقق وه لم لثانوياة التعليم ذساتأ استخدام الوسائل التعليمية والرضا الوظيفي لدى

التي تجعلهم نوية التي تمنح للمدرس لكفايته ومجهوداته في التدريس وتخصيص نسبة من التقديرات الس

  .التعليمية وسائلالدروس باستخدام  الجهد لتحضيريحجمون على بدل الوقت و

عوامل أخرى مستقلة تماما متعلقة في استخدام الوسيلة التعليمية و ن هناك عوامل تتحكميعود أيضا لكو  

 .بالرضا الوظيفي

     المتعلقة ببيئة العمل داخل المؤسسةالعوامل المرتبطة بظروف العمل و لىإيضا أتعزى النتيجة     

ساليب التدريس أه في التنويع من ها لتمكين المعلم من استغالل مردود  ردارة و توفإلالتي تتحكم فيها ا

. ا الجانب بشكل جيدذدارة بهإلالتي نلمس عدم اهتمام او  ،التكنولوجي في المجالالعلمي وتلبية للتطور

 الذين الموظف أساس أداء مهنته يحول دون تحقيق رضاه على أتضييق مجال حرية المعلم في ن أكما 

دارة إليضا عدم تثمين اأ .عمله عن سلوب عمله كان راضأتخطيط داء وألتزيد حرية اختياره طرق ا

      خدام مهارته كمهارة توظيف الوسائل التعليمية في تقديم الدرسستإلفرص  وإعطاءهلقدرات المعلم 

ق سعادته و رضاه عن براز امكانياته بما يساهم في تحقيإبداع و إلالتي تتحكم فيها رغبة المعلم في او

تزويده  داء المعلم فيما يخصآسهام المشرف التربوي في تحسين إلى ضرورة إ باإلضافةعمله، 

ا ذشراف التربوي، و هإلحديثة في اساليب متنوعة وألك باعتماده على ذبالمستجدات حول الوظيفة و 

حول العالقة بين الرضا الوظيفي و تطوير  (2114)فؤاد العاجز و جميل نشوانالجانب يتفق مع دراسة 

لى إداء تعزى ألنه توجد عالقة عكسية بين الرضا الوظيفي و اأحيث من نتائجها   ،داء المعلمينآفعالية 

  .شرافإلالمتنوعة و الحديثة في ا لألساليبعدم استخدام المشرف 

 : نتائج الدراسة -2

             ة التعليم الثانوي في الوسائل التعليمية ذساتأدرجة تحكم  " :ه الدراسة المعنونة بذلقد توصلت ه

  :التالية النتائجلى إ  "عالقتها بالرضا الوظيفي لديهمو

 بين استخدام الوسائل التعليمية و الرضا الوظيفي أرتباطية عكسية ضعيفة جد ا هناك عالقة.  

  متوسطةالوسائل التعليمية في عرض الدرس بدرجة  ة التعليم الثانويذساتأيستخدم. 

  في التشويق للدرس بدرجة متوسطة وي الوسائل التعليمية ة التعليم الثانذساتأيستخدم. 

  ة التعليم الثانوي الوسائل التعليمية في استكشاف المعلومات بدرجة متوسطةذساتأيستخدم.  

  الوظيفي من الرضاضعيفة أساتذة التعليم الثانوي على درجة. 

 :المقترحاتالتوصيات و  -3

   :، يمكن تقديم التوصيات التاليةضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة الحالية فيو 

  التعليم على تنظيم دورات تدريبية للمعلمين في مجال استخدام ن تعمل وزارة التربية وأضرورة

  .الوسائل التعليمية بكفاءة و فعالية

 عادة النظر في العوامل التي تحول دون تحقيق رضا المعلمينإ.  

 ضرورة تحفيز المعلمين ماديا و معنويا لتشجيعهم على العمل. 

 ستخدام إلعليمية و تجهيزها تجهيزا يسمح باضرورة توفير الوسائل التعليمية بكثرة في المؤسسات الت

  .مثل لهاألا

 استخدام المعلمين للوسائل التعليمية في عرض الدرس ن محاولة التعرف على المعيقات التي تحول دو

  .و التشويق للدرس و استكشاف المعلومات
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 جراء دراسات لمعرفة مدى استخدام كل وسيلة تعليمية بصورة مستقلةإ.  

 



:مةالخات  
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 الخاتمة : 

        التعليم الثانوي في الوسائل التعليمية  ساتذةأه التي جاءت بعنوان درجة تحكم ذفي دراستنا ه          

 ةيسكع ةيطابترإ ن هناك عالقةأن و بعد عرض و مناقشة نتائجها تبي   ،عالقتها بالرضا الوظيفي لديهمو

يستخدمون الوسيلة  ساتذةاألن ألى إ باإلضافة ،الرضا الوظيفيبين استخدام الوسائل التعليمية و اد  ج ةفيعض

المادية المساعدة على عدم توفر الظروف  إلىا راجع ذو ه في عرض الدرس ةطسوتم ةجردب التعليمية

  الوسائل التعليمية في الدرس  إلقحامشراك المعلمين في دورات تدريبية إعدم ا المجال وذاستخدامها في ه

         ن درجة استخدام الوسائل التعليمية في التشويق للدرس أو .ذستاألاداء أمباشر على  تأثيرالتي لها و

نشطة ا بسبب كثرة الفصول الدراسية الموجهة للمعلم و كون األذهاستكشاف المعلومات كانت متوسطة وو

هن ذفي تقريب المعلومة ل عدم جدوى الوسائل المستخدمةمتجددة و تفتقر لعنصر التشويق و الصفية غير

 .المتعلم

داء عمله أو الحرية في اختيار طرق  ستاذلألالتقديرات الممنوحة ن أفي نهاية الدراسة يمكن القول و       

اعطائه فرص لتوظيف الوسيلة التعليمية كلها عوامل تسهم في زيادة ثقة المعلم تثمين مجهوداته و أيضاو 

ن تكفل أنها أكل الظروف التي من شلك وجب على المنظومة التربوية التكفل بذل ،و تحقيق رضاه العام

  .ستاذاألغبات رتحقيق حاجات و
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 قائمة المراجع:

:باللغة العربية: أوال  

 :المعاجم - أ

 1-  إبن منظور،)5005(، لسان العرب، مجلد 5، دار صدار، بيروت. 

:الكتب  -ب  

، دار الفكر 1، طالوسائل التعليمية والمنهج(: 5002)عبد الحميد جابرأحمد خيري كاظم، جابر -1

 .ناشرون وموزعون، عمان

 الجامعية ةدار المعرف، (دط) ،المنظمات السلوك اإلنساني في(: 5005)،عاشورأحمد صقر  -5

  .اإلسكندرية

    والتوزيعالدار الجامعية للنشر ،(دط) ،السلوك التنظيمي مدخل بناء المهارات (:5003) ،حمد ماهرأ  -3

 .(ن ب د)

 .سكندريةإلا ،،دار الجامعة الجديدة( دط) ،السلوك اإلنساني في المنظمات  (:5005)دمحم سعيد سلطان،  -4

الكنوز  ، دار(د ط)، التربوية لتكنولوجيا التعليم تامادختسإلا (:5000)ديب عبد هللا النواسية أ  -5

  .المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان

، دار 1ط ،نظرية وممارسة)تكنولوجا التعليم   (:5010)،ربحي مصطفى عليان ،شتيوة فوزي فايزأ  -6

 .، عمانعوالتوزي للنشرصفاء 

 .، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة(د ط)، التدريسمهارات   (:5000) ،خرونآإمام مختار حميدة و  -2

 .دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ،(دط ) ،السلوك التنظيمي  :(5003)أنور سلطان دمحم سعيد،   -8

اإلشراف  ،ادوات وخطوات قياس العائد)البشري  رامثتسإلا :(5003) جاك فيليب، رون ستون،  -0

 .المهنية لإلدارة بيمك، القاهرة العلمي، عبد الرحمن توفيق، الناشر مركز الخبرات

،مكتبة 1ط ،تطوير التعليم في زمن التحديات وتطلعات المستقبل  :(5004) ،حجي أحمد اسماعيل  -10

  .النهضة المصرية اإلسكندرية

 (دط) ،السلوك التنظيمي، سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال  :(5004) ،حريم حسين  -11

 .دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن

 .(د،ب،ن) توزيع،رطبع ونش ةالجامعيالدار ،(دط) ،المنظمات يالسلوك ف :(د، س، ن) راوية أحسن،  -15

 (.د،ب،ن) ، الدار الجامعية،(دط) ،السلوك التنظيمي المعاصر  (:5004)راوية حسن،   -13

تكنولوجيا التعليم وتقنياته  (:د س ن )،بو دياب عبد الخالقأرشراش أنيس عبد الخالق، أمال   -14

 .لبنان ،دار النهضة العربية، 1، طالحديثة

          وائل للنشر ، دار5، طإدارة الموارد البشرية مدخل إستراتيجي  :(5006) ،سهيلة دمحم عباس  -15

 .األردن

 .، دار وائل للنشر، عمان3ط ،إدارة الموارد البشرية(: 5002) ،لة دمحم عباس، علي حسن عليسهي  -16

 .وائل للنشر، األردندار  ،3ط، إدارة الموارد البشرية  :(5008) سهيلة دمحم عباس،  -12

 الحامد للنشر والتوزيع ، دار1ط ،عمالالالسلوك التنظيمي في منظمات  :(5010) شوقي ناجي جواد،  -18

  .عمان

 ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع1، طتكنولوجيا الوسائل التعليمية(: د س ن)، محمود صباح  -10

  .عمان



 قائمة المراجع

 
54 

دار  ،(دط) ،السلوك التنظيمي مدخل تطبيقي معاصر  :(5003) ،لباقيصالح الدين دمحم عبد ا  -50

 .سكندريةإلالجامعة الجديدة، ا

طرائق التدريس العامة   (:5000)، سالمة، سمير عبد سالم الخيرات، وآخرون عادل أبو العز  -51

 .دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن ،(د ط)، معالجة تطبيقية معاصرة

دار الجامعة الجديدة  ،(دط)، السلوك الفعال في المنظمات :(5005) ،عبد الباقي صالح الدين دمحم  -55

 .للفكر، اإلسكندرية

، الطبعة العربية، دار تصميم وانتاج الوسائل التعليمية للمكتبات :(5002)، عبد الحافظ سالمة  -53

 .عمان ،اليازوري العلمية للنشر والتوزيع

، دار أسامة للنشر (د ط) ،االجتماعياتأساليب معاصرة في تدريس (: 5011) ،عدنان أحمد أبو دية  -54

 .والتوزيع، عمان

 .عمان ،، دار اليازوري العلمية للنشر(دط) ،مصادر التعلم  (:5010)، عليان ربحي  -55

 .، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان1، طتكنولوجيا التعلم الذاتي  (:5013)، لطفي الخطيب  -56

  .والتوزيع، اإلسكندريةللنشر ، ماهي(دط)، إنتاج الوسائل التعليمية(: 5000) ،محمود صالح ماجدة  -52

  .سكندريةاإل ،، دار الجامعة الجديدةالسلوك اإلنساني في المنظمات (: 5005) دمحم سعيد سلطان،  -58

 إنتاج وتصميم الوسائل التعليمية :(5008)،الطيطي، فراس دمحم العزة، عبد اإلله طويق دمحم عيسى  -50

 .األردن ، دار عالم الثقافة للنشر والتوزيع،(د ط)

، دار المسيرة للنشر 5، طتكنولوجيا التعليم بين النظرية والتطبيق(:  1008) ،دمحم محمود الحيلة  -30

 .والتوزيع، عمان

 والتوزيعدار المسيرة للنشر ،1ط، تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية  (:5000) ،دمحم محمود الحيلة  -31

 .عمان

والتوزيع ، دار المسيرة للنشر5، طوممارسةتصميم التعليم نظرية   (:5015)، دمحم محمود الحيلة  -35

 .والطباعة، عمان

، عالم الكتب نشر وتوزيع (د ط)،اإلدارة التعليمية أصولها تطبيقاتها: 5001)دمحم منيرمرسي،  -33

 القاهرة

، دار الفكر 1، طمقدمة في تقنيات التعليم(: 5008)، نادر سعيد شمي، سامح سعيد إسماعيل  -34

 .ناشرون وموزعون، عمان

كنوز ال، دار(د ط)،االستخدامات التربوية لتكنولوجيا التعليم :(5000) ،عبد هللا أديب النواسية  -35

 .للمعرفة العلمية للنشر والتوزيع، عمان

 الطرائق واألساليب ودور الوسائل التعليمية في تدريس العلوم(: 5005)، أحمد سمارة نواف  -36

 .للنشر،عمان يد، مركز يز(دط)

 العربية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة وفي تعليم اللغة أهمية  (:1088)، وطاس دمحم  -32

 .الجزائر ، المؤسسة الوطنية للكتاب،(د ط) ،ألجانبل

، دار (د ط)، استخدام وتوظيف تقنيات التعليم في الحصة الصفية  (:د س ن)، وليد عبد بني هاني  -38

 .عالم الثقافة، األردن

اليازوري ، دار1، طلتعليمية وتقنيات التعليمالوسائل ا  (:5011)، غالب طارش بن اليعقوبي  -30

 .العلمية للنشر والتوزيع، عمان
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:األطروحات الجامعية الرسائل و  

التحفيز وأثره على الرضا الوظيفي للمورد البشري  في المؤسسة   (:5002) ،عزيون زهيه .1

 . جامعة سكيكدة ،غير منشورةمذكرة ماجستير  ،االقتصادية

أثر الرضا الوظيفي على أداء العامليين في مؤسسات التعليم   (:5015) ،دم بشيرآ ،يوسف حسن .5

 .جامعة السودان ،غير منشورة ، دراسة ماجستيرالعالي

عوامل الرضا الوظيفي وتطوير فعالية أداء المعلمين   (:5004) ،فؤاد العاجز ونشوان جميل .3

 .كلية التربية ،التربوي لى المؤتمرإبحث مقدم ، بمدارس وكالة غوث الدولية بغزة

الرضا الوظيفي وعالقته بفعالية الذات لذى عينة من معلمي   (:5004) ،الزيدان خالد بن سليمان .4

  .بمنطقة حال ،التربية الخاصة بمراحل التعليم

صعوبات استخدام الوسائل التعليمية من وجهة نظر كلية التربية  : (5001) ،ناندالهديب ع .5

 .دمشق واتجاهاتهم نحوهاومشرفي التقانات لجامعة 

 :الرسائل األجنبية

1. Bauer J.kenton j.(2005) Towad Technologieintégration in the schools ;why 

it isn t happening .Journal of technologie and teacher éducation 13(4)  

2. Laffey j(2004) appropriation mastery and résistance to technologie early 

children hood preservice teacher ; journal of research technology in 

éducation 36(4)  
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 :المالحق
 

تساق الداخلي للعبارة باستخدام ألفا كرونباخإليوضح ا :10الملحق رقم   

Statistiques de total des éléments 

 

Moyenne de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Variance de 

l'échelle en cas 

de suppression 

d'un élément 

Corrélation 

complète des 

éléments 

corrigés 

Carré de la 

corrélation 

multiple 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

تستخدم الصور التوضيحية في عرض 

 الدرس

88,1250 242,411 ,614 . ,868 

 867, . 679, 238,786 88,2500 تستخدم الصور الثابتة في شرح الدرس

تستخدم الكتاب المدرسي في اعداد و 

 تقديم الدرس

86,8750 304,125 -,495 . ,932 

تستخدم الوسيلة التعليمية لزيادة التفاعل 

 اللفظي اثناء تقديم الدرس

88,3750 237,411 ,815 . ,865 

تستخدم الوسيلة التعليمية لتحقيق اهداف 

 الدرس

88,3750 236,268 ,862 . ,864 

تستخدم النماذج و الخرائط في اثراء 

 الدرس

87,8750 246,696 ,506 . ,870 

تستخدم المخططات لكتابة الكلمات 

 المفتاحية للدرس

88,1250 243,554 ,569 . ,869 

تدمج بين الشرح اللفظي و الصور 

 المتحركة في عرض الدرس

88,0000 250,000 ,383 . ,872 

إلبراز  تستخدم الوسيلة االيضاحية

 الجوانب المعقدة في الدرس

88,1250 247,554 ,412 . ,872 

تستخدم الحاسوب التعليمي في شرح 

 الدرس و تبسيطه

88,6250 241,982 ,714 . ,867 

تعتمد السبورة في كتابة العنوان و 

 االفكار االساسية

88,3750 267,411 -,417 . ,882 

اهتمام  تستخدم الوسائل السمعية في اثارة

 المتعلم

88,3750 244,839 ,518 . ,870 

تعتمد في تقديم الوسيلة التعليمية على 

 االلوان لجذب اهتمام المتعلم

88,1250 243,268 ,580 . ,869 
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تستخدم العينات و النماذج لزيادة ايجابية 

 المتعلم و نشاطه

88,2500 249,357 ,383 . ,872 

الميدانية تستخدم الرحالت و الزيارات 

 لتنويع خبرات المتعلم

88,1250 251,554 ,258 . ,874 

تعرض افالم الفيديو التعليمية لتشويق 

 المتعلم للدرس

88,2500 243,071 ,655 . ,868 

تستخدم الوسيلة التعليمية إلكساب المتعلم 

 الخبرة

88,3750 239,125 ,746 . ,866 

تستخدم الوسيلة التعليمية  للتنويع من 

 أساليب التعزيز 

87,7500 251,929 ,274 . ,874 

 869, . 660, 244,000 88,0000 تستخدم الوسيلة التعليمية إلثراء التعلم

تستخدم الوسيلة التعليمية في زيادة انتباه 

 المتعلم

88,1250 239,268 ,614 . ,868 

لتشجيع المتعلم تستخدم الوسيلة التعليمية 

 على التفاعل الصفي

88,2500 240,786 ,607 . ,868 

تستخدم الوسيلة التعليمية للتعرف على 

 معلومات جديدة

88,2500 239,357 ,818 . ,866 

تستخدم السبورة البيضاء لمساعدة المتعلم 

على تذكر المعلومات المتضمنة في 

 الدرس

88,0000 247,143 ,514 . ,870 

الوسيلة التعليمية لتثبيت المعلومة تستخدم 

 في دهن المتعلم

88,2500 240,786 ,607 . ,868 

تستخدم الوسيلة التعليمية لالنتقال من 

 المحسوس إلى المجرد

88,1250 250,125 ,313 . ,873 

تستخدم اكثر من وسيلة تعليمية للبحث 

 عن المعلومات

88,3750 250,268 ,307 . ,873 

التعليمية إلبقاء تستخدم الوسيلة 

 المعلومات واضحة لدى المتعلم

88,2500 254,500 ,166 . ,875 

تستخدم الوسيلة التعليمية لتبسيط 

 المعلومات 

87,8750 250,696 ,332 . ,873 

تستخدم الوسيلة التعليمية المتعلم في 

 ضبط المفاهيم العلمية

88,3750 247,696 ,544 . ,870 

تقديم تستخدم وسائل العرض في 

 المعلومات

88,3750 253,411 ,187 . ,875 

تستخدم الوسيلة التعليمية لتوضيح  

 المعلومات المهمة للمتعلم

88,5000 238,571 ,720 . ,866 

تستخدم الوسيلة التعليمية لإللمام بكل 

 معلومات الدرس

88,5000 258,000 ,025 . ,877 

فرص الستخدامك الوسائل  اتاحة االدارة

 التعليمية                                 

88,8750 260,982 -,130 . ,878 

تثمين االدارة لمجهوداتك في التدريس 

 باستخدام الوسائل التعليمية

89,0000 254,857 ,271 . ,874 
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اسهام المشرف التربوي في تحسين 

 ادائك في استخدام الوسائل التعليمية

88,8750 263,839 -,300 . ,879 

تدعيم االدارة لك معنويا بإشراكك في 

دورات تدريبية الستخدام الوسائل 

 التعليمية

89,1250 261,268 -,203 . ,877 

تزويد المشرف لك بالمستجدات حول 

 استخدام الوسائل التعليمية

89,1250 254,411 ,402 . ,873 

اقتناء كفاية الراتب الذي تتقاضاه في 

 الوسائل التعليمية

89,1250 255,554 ,300 . ,874 

زيادة الدخل المادي مقابل استخدامك 

 للوسائل التعليمية

88,5000 242,000 ,591 . ,868 

مراعاة المؤسسة التربوية للعوامل 

المادية المساعدة على استخدام الوسائل 

 التعليمية

89,1250 252,125 ,608 . ,872 

كافية لتمكينك من استخدام وجود غرف 

 الوسائل التعليمية

89,0000 248,571 ,705 . ,870 

مدى توفر الوسائل التعليمية في المؤسسة 

 التربوية

88,8750 248,125 ,443 . ,871 

مراعاة المدرسة لعدد الطالب داخل 

غرفة الصف لتمكينك من استخدام 

 الوسائل التعليمية

88,3750 248,268 ,384 . ,872 

االمكانات المتوافرة في المؤسسة 

المساعدة على التدريس باستخدام 

 الوسائل التعليمية

88,8750 248,125 ,443 . ,871 

اسلوب التدريس المتضمن عرض 

 الوسائل التعليمية               

88,3750 240,839 ,677 . ,867 

ظروف عملك المساعدة في استخدام 

 الوسائل التعليمية

88,8750 241,839 ,721 . ,867 

تعاون االدارة والزمالء معك في اعداد 

 الوسائل التعليمية

88,3750 247,411 ,418 . ,871 

انجازاتك في مجال العمل باستخدام 

 الوسائل التعليمية

88,7500 255,643 ,118 . ,876 

تلبية الوظيفة الحتياجاتك المادية في 

 توفير الوسائل المناسبة

89,1250 255,554 ,300 . ,874 
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 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

صديق بن يحيىجامعة دمحم ال  

-تاسوست  -القطب الجامعي   

     

جتماعية إلو ا اإلنسانيةكلية العلوم   

رطفونياألقسم علم النفس و علوم التربية و ا  

بيداغوجي  إشرافو  إدارةتخصص   

 

  بحث ستمارةا 

الكريمة  األستاذة - الكريم األستاذ  

: بعدتحية طيبة و  

التعليم الثانوي في  أساتذةدرجة تحكم "دراسة بعنوان   بإجراءالباحثة تقوم          

لك استكماال لمتطلبات الحصول و ذ" الوسائل التعليمية و عالقتها بالرضا الوظيفي لديهم

      .البيداغوجي اإلشرافو  اإلدارةعلى درجة ماستر في 

ه أن هذستبيان علما بجابة بكل موووعية عن كل فقرات اإلأرجو التكرم باإل        

.المعلومات ستبقى سرية و سوف تستخدم لغايات البحث العلمي فقط   

                                                                                                      

                                             

و لكم مني جزيل الشكر و التقدير                                             

                                                   الطالبة                                           

                                                                           

        

  7102 - 7102 :السنة الجامعية 
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                                                                                      : البيانات الشخصية : أوال    

       

            : الجنس -1

(   )              أنثى                                 (    )              ذكر                

: قدميةألسنوات ا -2      

(   )  سنوات  11 -5 من                            (    )سنوات     5قل من أ           

(   )       سنة 15من  أكثر                            (    )سنة    15 -11من            

: الشهادات العلمية -3  

)  (خرى   أشهادات (          )ماستر      (        )ليسانس      (     )بكالوريا              

   

استخدام الوسائل التعليمية  :األولالمقياس   

رقم  العبارات بدرجة
 العبارة

المحاو
 ر

:هل  (ة )الفاضل ( تي ) ستاذيأ كبيرة  متوسطة ضعيفة  

 تستخدم الصور التوويحية في عرض الدرس   
 

0 
   

س
ر
لد
 ا
ض

ر
ع

 

 تستخدم الصور الثابتة في شرح الدرس   
 

7 

تستخدم الكتاب المدرسي في إعداد و تقديم    
 الدرس

3 

تستخدم الوسيلة التعليمية لزيادة التفاعل اللفظي    
 أثناء تقديم الدرس

4 

 تستخدم الوسيلة التعليمية لتحقيق أهداف الدرس   
   

5 

 6 تستخدم النماذج و الخرائط في إثراء الدرس   
الكلمات المفتاحية تستخدم المخططات لكتابة    

 للدرس
2 

تدمج بين الشرح اللفظي و الصور المتحركة في    
 عرض الدرس

2 

تستخدم الوسيلة اإليواحية إلبراز الجوانب    
 المعقدة في الدرس

9 
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تستخدم الحاسوب التعليمي في شرح الدرس و    
 تبسيطه

01 

 تعتمد السبورة في كتابة العنوان و األفكار   

 األساسية
 

00 
 

المتعلمثارة اهتمام إتستخدم الوسائل السمعية في      07 

  

س
در

 لل
ق

وي
ش

لت
 ا

   

تعتمد في تقديم الوسيلة التعليمية على الوان    

 لجذب اهتمام المتعلم
03 

تستخدم العينات و النماذج لزيادة ايجابية المتعلم    

 و نشاطه
04 

الميدانية لتنويع تستخدم الرحالت و الزيارات    

 خبرات المتعلم
05 

تعرض افالم الفيديو التعليمية لتشويق المتعلم    

 للدرس
06 

 07 تستخدم الوسيلة التعليمية إلكساب المتعلم الخبرة   

تستخدم الوسيلة التعليمية  للتنويع من أساليب    

 التعزيز 
08 

 19 تستخدم الوسيلة التعليمية إلثراء التعلم   

زيادة انتباه المتعلملتستخدم الوسيلة التعليمية      70 

تستخدم الوسيلة التعليمية لتشجيع المتعلم على    

 التفاعل الصفي
71 

تستخدم الوسيلة التعليمية للتعرف على معلومات    

 جديدة
72 

 

ت
ما

لو
مع

 ال
ف

شا
تك

س
 ا

  
 تستخدم السبورة البيواء لمساعدة المتعلم على   

 تذكر المعلومات المتومنة في الدرس
73 

ة التعليمية لتثبيت المعلومة في تستخدم الوسيل   
هن المتعلمذ  

74 

تستخدم الوسيلة التعليمية لالنتقال من المحسوس    
 إلى المجرد

75 

تستخدم اكثر من وسيلة تعليمية للبحث عن    
 المعلومات

76 

إلبقاء المعلومات تستخدم الوسيلة التعليمية    
 واوحة لدى المتعلم

77 

 78 تستخدم الوسيلة التعليمية لتبسيط المعلومات    

تستخدم الوسيلة التعليمية المتعلم في وبط    
 المفاهيم العلمية

29 
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 30 تستخدم وسائل العرض في تقديم المعلومات   

تستخدم الوسيلة التعليمية لتوويح  المعلومات    
للمتعلمالمهمة   

31 

تستخدم الوسيلة التعليمية لإللمام بكل معلومات    
 الدرس

32 

الرضا الوظيفي : الثانيالمقياس     

 

 

غير 
 راض

  :نت راض عنأهل  (ة )الفاضل ( تي )ستادي ا راض جدا راض

 
رقم 

 العبارة

 33 الوسائل التعليميةستخدامك إلدارة فرص إلتاحة اإ   

لمجهوداتك في التدريس باستخدام الوسائل التعليميةدارة تثمين اإل     34 

ستخدام إلدارة لك معنويا بإشراكك في دورات تدريبية تدعيم اإل   
 الوسائل التعليمية

35 

دائك في استخدام الوسائل في تحسين أ التربوي فسهام المشرإ   
 التعليمية

36 

بالمستجدات حول استخدام الوسائل التعليمية تزويد المشرف لك     37 

 38 كفاية الراتب الذي تتقاواه في اقتناء الوسائل التعليمية   

 39 زيادة الدخل المادي مقابل استخدامك للوسائل التعليمية   

مراعاة المؤسسة التربوية للعوامل المادية المساعدة على استخدام    
 الوسائل التعليمية

40 

 41 وجود غرف كافية لتمكينك من استخدام الوسائل التعليمية   

 42 التعليمية في المؤسسة التربوية لتوفر الوسائمدى    

مراعاة المدرسة لعدد الطالب داخل غرفة الصف لتمكينك من    
 استخدام الوسائل التعليمية

43 

باستخدام مكانات المتوافرة في المؤسسة المساعدة على التدريس اإل   
 الوسائل التعليمية

44 

سلوب التدريس المتومن عرض الوسائل التعليميةأ     45 

المساعدة في استخدام الوسائل التعليمية ظروف عملك     46 

عداد الوسائل التعليميةإدارة والزمالء معك في إلاتعاون      47 

 48 انجازاتك في مجال العمل باستخدام الوسائل التعليمية   

 49 تلبية الوظيفة الحتياجاتك المادية في توفير الوسائل المناسبة   
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