
  مولود معمري تيزي وزوجامعة 
 االجتماعية االنسانية و كمية العموم 
  االجتماعيةعموم القسم 

 
 

استخدام الوسائل التعميمية و عالقتو بالدافعية لإلنجاز              
                  و التحصيل الّدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي 

 عموم و تكنولوجيا جذع مشترك
 ميدانية في بعض مؤسسات التعليم الثانوي لوالية تيزي وزودراسة 

 

 أطروحة لنيل شيادة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( في عموم التربية

 :تحت إشراف                                 :                      ةإعداد الطالب   
 أ/د. زوليخة طوطاوي زوجة مبدوعة                                                     براىمي طاوس   
 

 أعضاء لجنة المناقشة:
 وزو         رئيسة .د/ معروف لويزة          أستاذة التعليم العالي     جامعة مولود معمري تيزيأ .1
 مناقشاأ.د/ صرداوي نزيم          أستاذ التعليم العالي      جامعة مولود معمري تيزي وزو         .2
 مناقشا      وزو    أ.د/ خلفان رشيد           أستاذ التعليم العالي      جامعة مولود معمري تيزي .3
 مقررةو  مشرفة   جامعة مولود معمري تيزي وزو     أ.د/ طوطاوي زوليخة      أستاذة التعليم العالي   .4
 مناقشة    اتذة ببوزريعة    د/ بلعسلة فتيحة           أستاذة محاضرة أ       المدرسة العليا لألس .5
 مناقشة           د/ بلعالية وهيبة           أستاذة محاضرة أ        جامعة  البويرة               .6

 

 2012-2012السنة الجامعية: 

 



 أ
 



 اإلهداء
 



 :هذا العمل  أهدي

 .العائلةإلى الولدين الغاليين و إلى جميع أفراد 

 .و إلى كل األقارب و األحباء

 .و بأخص أمال،كهينة،نزيكة صديقاتيكل و إلى 











 

 

 

 



ب  
 



 كلمة شكر
 بسم اهلل الرحمان الرحيم

 " و ما أوتيتم من العلم إال قليال" : ل تعالى اق                

 صدق اهلل العظيم                                   

الحمد هلل و الصالة و السالم على رسول اهلل، نحمد اهلل حمدا كثيرا لتوفيقه لنا إلتمام هذا 
 :و أما بعد . العمل البسيط

               "طوطاوي مبدوعة زوليخة.د/أ" أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذة المشرفة 
  .لها الفضل الكبير بعد فضل اهلل في إتمام هذا العمل بنصائحها القيمةقد كان لف

                 كما ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى رئيسة مخبر مجتمع تربية عمل
        و كل أعضاء المخبر "خلفان رشيد. د /أ"و زوجها الكريم   " معروف خلفان لويزة.د/أ"

 .سمه و الزمالء كل واحد با

 .كما أشكر كل األساتذة الذين قدموا لي يد المساعدة من قريب أو بعيد

 .لجنة المناقشة على قبولها لمناقشة هذا العملالو أشكر 

 

 

 



ت  

 

 فهرس المحتويات

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن
 أ   ...........................................................................اإلهداء

 ب ............................................................................الشكر

 ت..................................................................لمحتوياتاهرس ف

 د................................................................... الجداول فهرس

 ذ  ....................................................................األشكال فهرس

 ذ ..............................................................الرسوم البيانية فهرس

 10 ..........................................................................ـــــةــــــمقدم

 13 البحث اإلطار العام إلشكالية: الفصل األول

 10  ................................................................البحثإشكالية  .1

 01 ...............................................................فرضيات البحث .2

 00 .................................................................البحثأهداف  .3

 01 ..................................................................البحثأهمية  .4

 03 ................................................للبحث تحديد المفاهيم األساسية .5

 01  ..............................................................الدراسات السابقة .6

 10 ريــانب النظــــــــــــــــالج

 15 التعليميةالوسائل : الثانيالفصل 

 11   .......................................................................... تمهيد

 11 .....................................................الوسائل التعليمية اتتعريف .1

 12 ........................................................تطور الوسائل التعليمية .2

 12  ........................................................أهمية الوسائل التعليمية .3

 31 ......................................................تصنيف الوسائل التعليمية .4

 01 ...........................................النظريات المرتبطة  بالوسائل التعليمية .5

 00 ..................................................أسس اختيار الوسائل التعليمية .6



ث  

 

 05 .............................................الوسيلة التعليمية معوقات استخدام  .7

 01 ..................................................................خالصة الفصل

 07 الدافعية لإلنجاز:  الثالثصل الف

 02 .............................................................................تمهيد

 02 .............................................................الدافعية اتتعريف .1

 02 ...................................................لمفاهيم المرتبطة بالدافعيةا .2

 50 ..............................................................تصنيف الدوافع .3

 51 ..............................................................وظائف الدافعية .4

 51 .....................................................إلنجازلالدافعية  تعريفات .5

 53 .................................................إلنجازلالدافعية  تطور مفهوم .6

 55  ........................................................أنواع الدافعية لإلنجاز .7

 51 .....................................................إلنجازلنظريات الدافعية  .8

 11 .................................................صفات ذوي الدافعية لإلنجاز .9

 11 ......................................................قياس الدافعية لإلنجاز .11

 11 ..................................................................خالصة الفصل

 13 التحصيل الدراسي: عالرابالفصل 

 10 ........................................................................تمهيد

 10 ................................................التحصيل الدراسي:  أوال     

 10  ...............................................تعريفات التحصيل الدراسي .1

 15 .....................................................أهداف التحصيل الدراسي .2

 11 ......................................................أهمية التحصيل الدراسي .3

 11  .......................................................أنواع التحصيل الدراسي .4

 17 .....................................................الدراسي شروط التحصيل .5

 12 ........................................العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي .6

 71 ...............................................وسائل قياس التحصيل الدراسي .7

 73 .........................................................التعليم الثانوي : ثانيا     



ج  

 

 73 .........................................................تعريف التعليم الثانوي .1

 73 ...........................................................أهمية التعليم الثانوي .2

 70 .........................................................طبيعة المرحلة الثانوية .3

 70 ...............................................تطور التعليم الثانوي في الجزائر .4

 77 .......................................غايات التعليم الثانوي العام و التكنولوجي .5

 72  .....................................................................خالصة فصل

 72 الجــــــانب الميـــــــــداني

 21 لميدانيالبحث اإجراءات : سخامالفصل ال

 20 .............................................................................تمهيد

 20 ..........................................................التذكير بالفرضيات .1

 21 ................................................................منهج البحث .2

 23 ................................................................حدود البحث .3

 20 ........................................................الدراسة االستطالعية .4

 27  ..................................................عينة البحث و خصائصها .5

 27 .........................................................عينة األساتذة .1.5

 21 .........................................................عينة التالميذ. 2.5

 21 ................................................................البحثأدوات   .6

 27 ................................................استبيان الوسائل التعليمية .1.6

 22 ........................استبيان الوسائل التعليمية الموجه لألساتذة. 1.1.6

 010 .........................ليمية الموجه للتالميذاستبيان الوسائل التع. 2.1.6

 011 ................................................مقياس الدافعية لإلنجاز .2.6

 011  ..................................الخصائص السيكومترية ألدوات البحث. 3.6

 005  ..................................التقنيات اإلحصائية المستخدمة في البحث .7

 001 ...................................................................خالصة الفصل

 
 

 

 

 



ح  

 

 117 البحث مناقشــة نتائجتحليل و  عرض والفصل السادس: 

 

 118 ..........................................................................تمهيــــــــــد

 118 .................................................أوال: الدراسة الوصفية المسحية

 118 ..................عرض و تحليل نتائج الفرضيات المتعلقة بوجهة نظر األساتذة .1

 119 ...........................مناقشة الفرضيــة األولى وو تحليل عرض  .1.1

 127 ..............................لثانيةمناقشة الفرضيــة ا وو تحليل عرض . 1.1

 135 ..............................ة الثالثةمناقشة الفرضيــ وو تحليل عرض . 1.1

 142 ..................لتالميذنظر اعرض و تحليل نتائج الفرضيات المتعلقة بوجهة  .1

 142 .............................الرابعةمناقشة الفرضيــة  وو تحليل عرض . 1.1

 147 ...........................الخامسةمناقشة الفرضيــة  وو تحليل عرض . 1.1

 151 ............................السادسةمناقشة الفرضيــة  وو تحليل عرض . 1.1

 156 .......................................................ثانيا: الدراسة اإلرتباطية  

 156 ...................................سابعةمناقشة الفرضيـــــــــة ال وو تحليل عـــرض  .1

 163 ....................................لثامنةمناقشة الفرضيـــــــــة ا وو تحليل عـــرض  .2

 171 ...........................................................................الخاتمة

     ...........................................................................المراجع

     ...................................................................قائمة المالحق 

  
 

 



خ  
 

 فهرس الجداول 

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن الرقم
 التمثيل اإلحصائي للمجتمع األصلي لعينة األساتذة  10

 
87 

 من حيث األقدمية في العمل األساتذةتوزيع أفراد عينة  10
 

91 

 92 التمثيل اإلحصائي للمجتمع األصلي لعينة التالميذ 10

  التعليمية استبيان الوسائل إلعدادالمطلع عليها  االستبيانات 10
 

97 

تقديرات بدائل اإلجابة على المحاور الثالثة الستبيان الوسائل التعليمية الموجه  10
 لألساتذة

 

100 

الستبيان الوسائل التعليمية الموجه المحور الرابع تقديرات بدائل اإلجابة على  10
 لألساتذة

 

100 

ستبيان الوسائل التعليمية الثالثة الللمحاور اإليجابية و السلبية  العباراتأرقام  10
 لألساتذةالموجه 

 

100 

 للتالميذتقديرات بدائل اإلجابة على استبيان الوسائل التعليمية الموجه  10
 

101 
 لتالميذلالموجه ستبيان الوسائل التعليمية الاإليجابية و السلبية  العباراتأرقام  10

 
102 

 102  مقياس الدافعية لإلنجاز  إلعدادالمطلع عليها  المقاييس 01

 للتالميذالموجه  مقياس الدافعية لإلنجازتقديرات بدائل اإلجابة على  00
 

104 

 الموجه للتالميذ لمقياس الدافعية لإلنجازاإليجابية و السلبية البنود أرقام  00
 

105 

 الدافعية لإلنجاز سايقمدرجات مستويات تحديد  00
 

105 

 لتحكيملبعد عرضه  لألساتذة الوسائل التعليمية الموجهاستبيان في تعديالت ال 00
 

010 

 والتجزئة النصفية الستبيان األساتذة معامل ألفا كرونباخ نتائج الثبات ب 00
 

010 

 لتحكيملبعد عرضه  للتالميذ استبيان الوسائل التعليمية الموجهفي تعديالت ال 00
 

001 

 والتجزئة النصفية الستبيان التالميذمعامل ألفا كرونباخ نتائج الثبات ب 00
 

000 

 لتحكيملبعد عرضه  مقياس الدافعية لإلنجازفي تعديالت ال 00
 

000 

 والتجزئة النصفية لمقياس الدافعية لإلنجازمعامل ألفا كرونباخ نتائج الثبات ب 00
 

000 

 001 نتائج إجابات أفراد العينة على محور هدف استخدام الوسائل التعليمية 01



 د
 

محور تناسب الوسائل التعليمية المستخدمة مع مستوى نتائج إجابات األساتذة على  00
 التالميذ

000 

 000 نتائج إجابات أفراد العينة على قائمة الوسائل التعليمية المستخدمة و مدى مناسبتها 00

قبل  نتائج إجابات أفراد العينة على عبارات محور استخدام الوسائل التعليمية من 00
 األساتذة

 

000 

 نتائج إجابات أفراد العينة على قائمة الوسائل التعليمية و مدى استخدامها 00
 

001 

 نتائج إجابات أفراد العينة على قائمة الوسائل التعليمية المستخدمة و مدى توفرها 00
 

000 

التعليمية و نتائج إجابات تالميذ أفراد العينة على محور مدى استخدام الوسائل  00
 أهميتها

 

000 

 001 نتائج إجابات التالميذ على محور صعوبات استخدام الوسائل التعليمية 00

 زبعاد مقياس الدافعية إلنجاألالمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري  00

 

000 

 000 التوزيع التكراري لدرجات مقياس الدافعية لإلنجاز ككل 29

 000 لدافعية لإلنجازو االوسائل التعليمية بين الداللة اإلحصائية للعالقة  30

الداللة اإلحصائية للعالقة بين الوسائل التعليمية و كل بعد من أبعاد مقياس  31
 .الدافعية لإلنجاز

000 

 000 لنتائج التحصيل الدراسي لعينة التالميذ المتوسط  الحسابي و االنحراف المعياري  32

 000 الداللة اإلحصائية للعالقة مابين الوسائل التعليمية المستخدمة و التحصيل الدراسي 33

 

 
 
 
 
 
 
 



 ذ
 

 فهرس األشكال

 الصفحة وانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن الرقم
 00 جارديلألمخروط الخبرة الوسائل التعليمية التعلمية  10
 00 تصنيف دونكان للوسائل التعليمية 10
 00 تصنيف ادلينج للوسائل التعليمية 10
 00 .تصنيف أوسلن لوسائل التعليمية 10
 00 ةيميلعتلا لئاسو لا يف تالاصتالل ولر اب جذو من 10

 

 

 

 فهرس الرسوم البيانية

 الصفحة العنوان الرقم
 00 حسب المؤسسات التعليمية األساتذةتوزيع أفراد عينة  10
 01 حسب السن األساتذةتوزيع أفراد عينة  10
 00 حسب المواد األساتذةتوزيع أفراد عينة  10
 00 حسب الجنس التالميذتوزيع أفراد عينة  10
 00 السنحسب  التالميذتوزيع أفراد عينة  10
 00 حسب االنتماء للثانوياتالتالميذ توزيع أفراد عينة  10
 000 نتائج التحصيل الدراسي لعينة التالميذ 07

 





 مقدمة البحث

1 
 

 مقدمة

فقد أضحى من  التعلم، التعليم و عمليةفي  الرئيسي محوراليمثل  المتعلم أو أصبح التلميذ
على نقل  تساعد ،و وسائل تعليمية عملية من خالل استعمال تقنياتتبسيط هذه الالضروري 
 .الجميعو في متناول  سهلة، مشوقةبطريقة تكون  إلى المتعلم التعليميةالمادة محتوى 

من عناصر النظام  هام عنصرو الوسائل التعليمية أحد مكونات المنهج الدراسي  تمثل
و المتعلم  الوسائل التي تستعمل من قبل المعلم ،األجهزة  ،جميع األدوات بها يراد  ،التعليمي

 قد يكون للوسائل التعليمية عالقة .أثناء الحصة التعليمية داخل قاعة الدراسة أو خارجها
عنى مدى سعي الفرد نحو النجاح و تحقيق يالذي إلنجاز لالدافع  ببعض المتغيرات من بينها

يظهر مستوى الدافع لإلنجاز للمتعلم من خالل تحصيله يمكن أن . و بلوغ األهدافالتفوق 
فمن المتفق  ،في نهاية الفصل أو السنة التلميذ أي الدرجات التي يتحصل عليها  الدراسي
عندما يكون الدافع لإلنجاز عالي يرافقه تحصيل دراسي جيد و إذ كان الدافع أنه عليه 

تختلف حاجة و أهمية  .لإلنجاز منخفض يكون التحصيل الدراسي متوسط أو ضعيف
 الثانوي أهممرحلة التعليم و تمثل  إلى أخرى تعليمية استخدام الوسائل التعليمية من مرحلة

  . االعتماد بشكل كبير على وسائل تعليمية معينةتقتضي  المراحل الدراسية في حياة التلميذ

         الوسائل التعليمية ، الدافعية لإلنجاز ) المتغيرات السابقة التي تم ذكرها من را ألهميةظن
في أقسام السنة األولى استخدام  الوسائل التعليمية  واقعأردنا اكتشاف ( و التحصيل الدراسي

الوسائل  استخدام  بينعالقة هناك  تكان إنالتعرف  .تكنولوجيا ثانوي جذع مشترك علوم و 
استخدام بعنوان بحث قمنا بتحضير عليه ،التعليمية و الدافعية لإلنجاز و التحصيل الدراسي 

و التحصيل الّدراسي لتالميذ السنة األولى  بالدافعية لإلنجاز الوسائل التعليمية و عالقته
الجانب و  و يتضمن هذا البحث  الجانب النظري  .تكنولوجيا ثانوي جذع مشترك علوم و

 :الجانب األول يحتوى على نإذ أ الميداني
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األهمية و  الفرضيات، ضمو التي ت اإلطار العام لإلشكالية الدراسة الفصل األول يشمل
ذكر بعض الدراسات السابقة  إلى ،المفاهيمد يإلى تحقيقها و تحد البحث ىسعياألهداف التي 

 .البحث موضوعلها عالقة بالتي 
خاصة بمفهوم الوسائل  تعاريف الذي يحتوي على ائل التعليميةالفصل الثاني يشمل الوس

، تصنيف الوسائل التعليمية الوسائل أنواعو تطور الوسائل التعليمية، األهمية ،  التعليمية
 .أثر الوسائل التعليمية، تقويم  الوسائل التعليمية التعليمية ، النظريات ، أسس اختيار

بعض المفاهيم المرتبطة  تعريف الدافعيةمن يضم كل  بعنوان الدافع لإلنجاز لثالفصل الثا
 لمحة تاريخية عن الدافعية لإلنجاز ،مفهوم الدافعية لإلنجاز ، هاوظائف تصنيف الدوافع، بها
قياس ،صفات ذوي الدافعية لإلنجاز ، إلنجازل الدافعيةنظريات ، الدافعية لإلنجاز أنواع و

 .الدافعية لإلنجاز
 الدراسي وتعريف التحصيل يضم  و التعليم الثانوي خاص بالتحصيل الدراسي الرابعالفصل 

 ،التحصيل الدراسي فيالعوامل المؤثرة الدراسي، و أهميته،  شروط التحصيل  أنواعه، أهدافه
 لتعليم الثانوي،لتعريف لتعليم الثانوي الذي يضم ثم التطرق ل .الدراسيوسائل قياس التحصيل 

 . طبيعة المرحلة الثانوية، تطور التعليم الثانوي في الجزائر
 :فصلين هما على  يحتوي الميدانيالجانب 

حدود البحث ،الدراسة ،منهج البحث  يضم الفصل الخامس بعنوان اإلجراءات الميدانية
جراءاتها ،و  أهدافهااالستطالعية ، ،نتائج الدراسة االستطالعية،  عينة الدراسة االستطالعيةا 

الخصائص السيكومترية ألدوات البحث، و  أدوات البحث،عينة البحث و خصائصها 
  .التقنيات اإلحصائية المستخدمة في البحث

الخاصة بالدراسة الوصفية  الفصل السادس يشمل عرض و تحليل و مناقشة النتائج
 .اإلرتباطيةمسحية و نتائج الدراسة ال

 . مجموعة من االقتراحات تليها قائمة المراجع و المالحقننهي بحثنا هذا بخاتمة و 
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 :البحثإشكالية  .1

شغل موضوع استخدام الوسائل التعليمية تفكير العديد من الباحثين خاصة المهتمين منهم 
نتيجة الوعي بأهمية استعمال الوسائل  نشغاليأتي هذا اال ،بقطاع التربية و التعليم 

و تحسين جودته  التعليمية في الموقف التعليمي و مدى الحاجة إليها لرفع مستوى التعليم 
ية فمنها التي اهتمت بواقع و أهم ،في هذا المجال  عديدة هذا و قد انبثقت دراسات

عصام إدريس كمتور  الباحثينتلك التي قام بها كل من استخدام الوسائل التعليمية ك
من وجهة نظر ،للصف السابع األساسي في السودان  ،الحسن و نجود إبراهيم الطيب

مقابل بحثت دراسات أخرى في تأثير الوسائل التعليمية في الب. الخرطوم المعلمين في والية
  .بعض المتغيرات كالتحصيل الدراسي و الدافعية

 :بقوله ما يلي و عرفها الوسائل التعليمية إلى زياد ،محمد أشارو قد    

أو حقيقة  -سمعية بصرية-واسطة أو مادة سمعية أو مرئية أو مركبة تمثل هيف"     
يستعين بها المعلم أثناء التدريس لتوضيح مفهوم أو حركة أو عملية أو حقيقة تعجز طرقه 

                 تشويق على إجراءاتهاللفظية  الذاتية ، لغرض إضفاء مزيد من التأثير و التنوع و ال
 .(022ص  6102،  رجم:أورد في) ."و طرقه التعليمية

           أخرى إلى نقل المعارف و المهاراتو الكتب المدرسية من هدف الوسائل التعليمية ت 
تفاعل بين التالميذ و العالم الخارجي، تعتبر مصدرا موثوقا و ُتعّد أيضا الو تشكيل طرق 

كوسائل مهمة في تشكيل المواقف و السلوك في جميع المستويات و المواد، فهي بذلك 
 جسيدلت. تمثل عنصرا أساسيا في التعليم الجيد ال غنى عنها لتحقيق أهداف التربية للجميع

و بدورها لمساعدة دول األعضاء على تطوير السياسات هذا الهدف تتدخل منظمة اليونسك
            القتناء الكتب المدرسية و الوسائل التعليمية األخرى لتعزيز التعليم الجيد المعايير،و 
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            لجعلها متاحة لجميع المعلمين ،و تشجيع التركيز على تطوير أساليب موثوق بها
 ( Germain,2015 0 ص: أورد في). و المتعلمين

يتفق العديد الوسائل التعليمية  استعمالرا لقيمة األهداف التي يمكن تحقيقها من وراء ظو ن
و ُتعد  ،ذلك لما تتركه من أثر نفسي جيد على المتعلمين، تهامن العلماء على أهمي

التقنيات التربوية عنصرا من عناصر المنهج، فالعملية التربوية و التعليمية تعدل سلوك 
           نادية ، و ثابت مي، دراسة الكيالني أشارت .وتصور معين المتعلم في إطار محدد

درجة وجود إلى ، الرياضيات أهمية استخدام الوسائل التعليمية في حصةبعنوان ( 6100)
  (8ص 6112،عبده : أورد في).الطلبةكبيرة ألهمية الوسائل التعليمية من وجهة نظر 

                      Nasabaالباحث  نجد أيضا أهمية الوسائل التعليميةأكدوا على ومن الذين         
 :بقولهم( 62ص ،6102)  saremو  Esmaeiliو

تتطلب توفر و مشاركة عوامل متعددة تحتل في بيئة ،عملية معقدة التعلم ن إ"         
من بين هذه العوامل األساسية نجد مساحة  ،الفصل الدراسي أهمية خاصة و حساسة 

التدريس و الوسائل التعليمية، فاستخدام الوسائل التعليمية من قبل المعلم أثناء التدريس 
على أن يكون  ،حقق تعلم أفضليجعل المواد المقدمة مناسبة للبنية المعرفية للطالب و ي

  . "استخدام المعينات التعليمية بشكل منتظم و منهجي

عنه في منظومة  يصعب االستغناء  مكون هامإضافة إلى اعتبار الوسائل التعليمية 
لما يشهده العالم من تطورات تكنولوجية هائلة الراهن خاصة في الوقت  ،التعليم و التعلم

هذا ،مست مختلف مجاالت الحياة  بما فيها و في الدرجة األولى قطاع التربية و التعليم 
 .من خالل التحكم في كل ما هو جديد هتساير م التطور الذي يفرض على المعلم
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 :بأنه في هذا السياق (26،صJoseph(2015 يقول

و التعلم يشبه ، و محرك أساسي للمعرفة و المهارات في مهنة التدريس مسير"         
القوة المغناطيسية التي تجذب المعدن إذ تعتمد قوة المعلم في النظام المدرسي على بعض 
المتغيرات البارزة مثل الوسائل التعليمية، طرق التدريس والبيئة التي تمكن المعلم من نقل 

 ".المعرفة الجيدة

أوصت دراسات عديدة في هذا المجال على ضرورة استخدام الوسائل التعليمية كما   
بوصفها جزءا أساسيا في العملية التعليمية كدراسة العاني،عمر ودراسة 

 .(6111)الساعدي،نضال

لمنظومة التربوية ل بالنسبة اهام اتشكل عنصر الوسائل التعليمية  نأ ،قّدم مما نستخلص 
 استعمالمشاركة التالميذ أثناء الحصة في بشكل خاص ،فلمعلم و التلميذ لبالنسبة و  ككل 

بعد االنتقال ف الوسائل التعليمية يشكل أهمية كبيرة في نظر العديد من الباحثين التربويين، 
من نظام المقاربة باألهداف إلى المقاربة بالكفاءات أصبح التلميذ يمثل العنصر الرئيسي 

                علمية، عليه أضحى من الضروري توفير بيئة تعليمية محفزةللعملية التعليمية الت
                 ميذ على فهماستعمال وسائل تعليمية تعين التالمن خالل و مساعدة على التعلم، 

 من رفعالو  ،و استيعاب محتوى الدروس والمشاركة و التفاعل مع المعلم أثناء الدرس
                    بدورها من أهم المتغيرات النفسية  التي تحرك سلوك المتعلم التي تعدتهم مستوى دافعي

فعية االدعن ( 08،ص1993) vallerand et Thillفي هذا السياق يقول كل من  .و توجهه 
البنية االفتراضية المستخدمة لوصف القوى الداخلية و الخارجية التي تحرك "على أنها 

  . ( ,Masson ,2011 08ص: أورد في)  ."لوكالسشدة واستمرارية و اتجاه 
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 Drozdov,Aالذي يقول عنه لإلنجاز من بين المفاهيم المرتبطة بالدافعية هناك الدافع  
تخطي العقبات و الحواجز كما يعني القوة و النضال من أجل عمل بعض "بأنه ( 6112)

  (022ص 6102الحلح ،:أورد في)."األشياء الصعبة بكل سرعة و على قدر اإلمكان

 ىإن تنمية الدافع لإلنجاز لدى التالميذ يعد من بين أهم األهداف التربوية التي تسعى إل
           عمل على توفير بيئة تعليمية محفزة من خالل ال ،تحقيقها النظم التربوية التعليمية 

           عملية التعليم  تسهل،وسائل تعليمية في البيئة المدرسية  و مشجعة كتوفير مواد و
النشاط داخل القسم و تزيد من دافعية اإلنجاز لدى و  و تخلق جو من الحيوية و التعلم
ثبت أن قد أُ ، فمما يحسن من مستواهم التعليمي و يزيد من تحصيلهم الدراسي،التالميذ 

                    Norouzi يقول. وأهدافها لها تأثير على نتائج التحصيل االدوافع تحقق أهداف

لتحدي و التنافس حيث لالفرد ذو الحاجة العالية إلنجاز النشاط يسعى "أن ( 6، ص6106)
و من ناحية أخرى فإن الخوف الشديد من  ،يوجد شعور بعدم اليقين بالنجاح أو الفشل

  . "الفشل يدفعه إلى تجنب هذه األنواع من المواقف

             المرتبط  بالتحصيل الدراسي ،معرفية الغير متغيرات الدافع لإلنجاز أحد يمثل بذلك 
ول العديد من الباحثين دراستها و تبيان اأهم العوامل المعرفية التي حيشكل بدوره و الذي 

مدى أهميتها في الحقل التعليمي ، فغالبا ما ترتبط نتائج التحصيل الدراسي بمستوى 
دافعية إنجاز التالميذ ، فنجد أن التالميذ ذوي التحصيل الدراسي الجيد يتميزون بمستوى 

نذكر تلك التي  هابينمن .تو هذا ما أثبتته العديد من الدراسا. عالي من الدافعية لإلنجاز
أن التالميذ أعلى تحصيال إلى التي توصلت  ( Ringness،  0222)قام بها ريجناس

و هناك دراسة شليشتنج  . يتميزون بدافع إنجاز مرتفع من ذوي التحصيل المنخفض
(0228Shlishting  )نجاز و ميوال لإل االتي بينت نتائجها أن المتفوقين دراسيا أكثر دافع

التي توصلت إلى أن   (0221Raynor)و كما أثبتت دراسة راينور. ا من الطالب مهني
ة عندما يتكون الطالب ذوي دوافع النجاح يحققون درجات أعلى في المقررات الدراسي
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و في دراسة أخرى . هذه المقررات تمثل أهمية بالنسبة لمستقبلهم المهنيلديهم اعتقاد بأن 
التي كشفت نتائجها عن  (Mcclelland et autres، 0222)قام بها ماكليالند و آخرون 

و األداء في العديد من المهام،  وجود عالقة إيجابية بين الحاجة لإلنجاز و كل من التعلم
صرداوي ، : أورد في . ) حيث يتأثر مستوى تحصيل الطالب الدراسي بالحاجة لإلنجاز

 (206ص 6100

دافعية سبب الأن (  Jacques,A,2006 ) أصبح من المتعارف عليه لدى المربين منهم
اهب في عصر االنفجار في زيادة التحصيل الدراسي و إنماء القدرات والمو  يرئيس

التحديات، و هي خاصية متأثرة  إيجابا في نموها  باإلرهاصات و م  مليءالالمعرفي و ع
            ثارة اإلببالبيئة التعليمية الممتعة ، من خالل ما توفره من نشاطات  تعليمية تتسم 

إلنجاز تتأثر بالعديد من الظروف، لالدافعية "أن  (6102 ) زيان ،و الترابط ، ذكر سعيد
منها الظروف المدرسية ، فبتغير الظروف أو المثيرات يمكن التغير في الدافعية لإلنجاز 

دائما إلى دور المعلم في  (6102) ،زيانزيادة أو نقصانا و ضمن هذا السياق يشير سعيد
اإلنجاز في شتى المواقف و تدريب التالميذ و مساعدتهم  ذلك من خالل تشجيعاته على

يذكر الباحثان بأن اإلثراء من   الصدد و في هذا. على االستقالل و االعتماد على النفس
يساهم إيجابا  اإلستراتيجيات التي تحسن من الموقف التعليمي و تشحذ همم المتعلمين مما

 ( 212ص 6102منصور،  وجعيجع : أورد في.)الرفع من دافعيتهم لإلنجازفي 

ر إلى التحصيل من منظور شامل على أنه أحد أهم الوسائل التي تهدف إلى تحقيق ظين
الغايات التنموية الكبرى ، و لذلك تقيم المجتمعات من أجل زيادة  العديد من المؤسسات 

أما على المستوى التعليمي و التربوي فقد حظيت أهداف التحصيل  .التعليمية والتربوية 
( 0282) رمزية ،الغريب الدراسي باهتمام من مجموعة كبيرة من الدارسين كان من بينهم

 هالتي ركزت أهداف التحصيل الدراسي على حجم المعلومات المقدمة عن مقدار ما حصل
، نسبة لزمالئه و ممن هم في مثل سنهالطالب من محتويات مادة معينة و معرفة ترتيبه 
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مساعدة المعلم على الحكم على نمو الطالب المعرفي  يمكن تلك المعلوماتو من خالل 
  (26ص 6112 شراز ، : أورد في. )و تقييم قدراته العقلية

ن التحصيل الدراسي يمثل أحد أهم االنشغاالت التعليمية التي  تهم كل من أيمكن القول 
كون المرجع الذي يعود إليه يغالبا ما  ولم نقل المنظومة ككل ،فهإذ و المتعلم  المعلم

. خبراء التربية للحكم على نجاح العملية التعليمية التعلمية، و النظام التربوي التعليمي
طالع على نتائج تحصيل التالميذ يمكن اكتشاف مواطن القوة و الضعف التي يتميز اإلفب

ى كفاءة المعلم و قدرته على القيام بمهمته و النجاح فيها، مع حتى مد بها كل تلميذ،
ثر على مستوى تحصيل ؤ و غير معرفية يمكن أن ت العلم أن هناك عدة عوامل معرفية

من بينها الوسائل التعليمية والتي تعد من العوامل المادية  التيالتلميذ و أداء األستاذ ،
األستاذ داخل القسم  وعلى دافعية التلميذ  حيث توفرها و قلة توفرها قد يؤثر على عمل

 .لتالميذ لنحو الدراسة ،و تظهر نتائج  هذا العامل في درجات التحصيل الدراسي 

من بين الدراسات التي بينت نتائجها أن الوسائل التعليمة تزيد من التحصيل الدراسي نجد 
نحو استخدام الوسائل اتجاهات الطلبة التي توصلت إلى  ،( 6112)دراسة الباوي، ماجدة 

بإضافة إلى االتجاه يزيد من تحصيلهم الدراسي  ،المتعددة بالكومبيوتر في تدريس الفيزياء
كما أثبتت دراسة الحسناوي،موفق . اإليجابي نحو استخدام الكومبيوتر في التعليم و التعلم

بمعلومات لتزويد الطلبة ( كالوسائل تعليمية)أن استخدام اإلنترنت و الحاسوب ( 6112)
                 .إضافية عن مادة اإللكترونيات كان له أثر إيجابي في زيادة دافعية الطلبة للتعلم

 (06ص 6118 ،البرعاوي و السحار:أورد في)

                وعلى هذا األساس فقد جاءت دراستنا الحالية لتناول موضوع استخدام الوسائل التعليمية 
ولى ثانوي األو عالقته بالدافعية لإلنجاز و التحصيل الدراسي لدى تالميذ أقسام السنة 

 . جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
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 تساؤالت البحث:

          الدافعية لإلنجاز و  ومن منطمق أهمية الوسائل التعميمية في العممية التعميمية التعممية
 هي كالتالي: و  طرحنا بعض التساؤالتو  اخترنا هذا الموضوعالتحصيل الدراسي و 

            درجة استخدامها     و  ما هو واقع استخدام الوسائل التعميمية من حيث تناسبها -
هذا من وجهة و  تكنولوجيا،و  وفرتها، في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك عمومو 

 نظر أساتذة هذه األقسام في بعض مؤسسات التعميم الثانوي لوالية تيزي وزو ؟
 مدى أهميتهاو  ما هو واقع استخدام الوسائل التعميمية من حيث درجة استخدامها -

دون استخدامها، في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك  الصعوبات التي تحولو 
هذا من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض مؤسسات التعميم و  تكنولوجيا،و  عموم

 الثانوي لوالية تيزي وزو ؟
الوسائل التعميمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعميم الثانوي  هل توجد عالقة بين -

 عية لإلنجاز لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك عمومالدافو  لوالية تيزي وزو
 تكنولوجيا ؟و 

هل توجد عالقة بين الوسائل التعميمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعميم الثانوي  -
 التحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك عمومو  لوالية تيزي وزو

 تكنولوجيا ؟و 
 
 البحث: فرضيات . 2

تناسب الوسائل التعميمية المستخدمة مستوى تالميذ أقسام السنة األولى ثانوي جذع  .1
تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية و  مشترك عموم

 تيزي وزو.
 تستخدم الوسائل التعميمية بكثرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم .2

 نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو.تكنولوجيا من وجهة و 
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توجد الوسائل التعليمية بصفة متوفرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك  .2
علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية 

 .تيزي وزو
           لسنة األولى ثانوي جذع مشترك علومفي أقسام ابكثرة تستخدم الوسائل التعليمية  .2

                 تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات والية  و تكنولوجيا من وجهة نظر
 .تيزي وزو

في أقسام السنة األولى ثانوي جذع  ذو أهمية كبيرةاستخدام الوسائل التعليمية  .2
قسام في بعض ثانويات و تكنولوجيا من وجهة نظر تالميذ هذه األ مشترك علوم

 .والية تيزي وزو
استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة  متنوعة تحول دون توجد صعوبات .2

األولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في 
 .بعض ثانويات والية تيزي وزو 

توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي  .2
و الدافعية لإلنجاز لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم  لوالية تيزي وزو

 . و تكنولوجيا
توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي  .8

لتحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك و ا لوالية تيزي وزو
 .علوم و تكنولوجيا

 :البحثأهداف .3

الكشف عن واقع استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي جذع  
هذه األقسام في بعض و تالميذ مشترك علوم و تكنولوجيا، من وجهة نظر أساتذة 

 .مؤسسات التعليم الثانوي لوالية تيزي وزو 
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الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم  عالقة بينال الكشف عن 
ثانوي جذع مشترك الثانوي لوالية تيزي وزو و الدافعية لإلنجاز لتالميذ السنة األولى 

 .علوم و تكنولوجيا
عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم ال الكشف عن 

الثانوي لوالية تيزي وزو و التحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك 
 .و تكنولوجيا  علوم

الخروج ببعض المقترحات التي من شأنها أن تفيد المسؤولين و القائمين على العملية  
             المعوقات أو الصعوبات التي تمنع استخدام الوسائل التعليميةالتعليمية للتقليل من 

 . من نتائجإليه و هذا من خالل ما نتوصل 
 

 :البحثأهمية . 4

بما قد تضيفه النتائج المتوصل إليها  ،الحالي من الناحية العلميةالبحث تبرز أهمية  
 .من معلومات قيمة للتراث األدبي التربوي المهتم خاصة بموضوع الوسائل التعليمية

التي تعرض أمام  في االقتراحاتمن الناحية العملية  الحاليالبحث تبرز أهمية   
             تبار، المسؤولين و القائمين على نظام التربية و التعليم لمحاولة أخذها بعين االع

و ذلك من خالل ما نتوصل إليه عن مدى أهمية و ضرورة الحرص على استخدام 
الوسائل التعليمية في تقديم محتوى الدروس من قبل أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي 
جذع مشترك علوم و تكنولوجيا، لما تحتويه مواد هذا الجذع المشترك من الجوانب 

وسائل التعليمية و تبيان الة احتكاك التالميذ بضرور على التطبيقية األساسية و التأكيد 
 .مدى قيمة و أهمية هذه الوسائل في الموقف التعليمي 
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 : األساسية للبحث تحديد المفاهيم .5

 : الوسائل التعليمية. 1.5

            (medium)ترجمة للكلمة اليونانية  "الوسائل التعليمية"جاء مصطلح : اصطالحا -
صالح "أهمها ما تقدم به من لعل ( الوسيلة) كثيرة لهذا المصطلح  و وردت تعاريف

كل األدوات : " حيث قال أنها "دراسات في اللسانيات التطبيقية "في كتابه "  بلعيد
و على العموم . التي تساعد التلميذ على اكتساب المعارف  و الطرائق أو المواقف 

يفة تنشيط ظلمتواخاة ، و التي تشغل و هي كل ما لها عالقة باألهداف الديداكتيكية  ا
 (022ص 6102سهل ، : أورد في ) ".الفعل التعليمي

           يقصد بالوسائل التعليمية في الدراسة الحالية جميع و مختلف المواد: إجرائيا -
و األدوات و األجهزة التعليمية التي يستخدمها أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع 

داخل قاعات الدراسة أو خارجها، لنقل محتوى المواد ، مشترك علوم و تكنولوجيا 
و يتحدد ذلك من خالل  .الدراسية إلى تالميذ هذه األقسام بشكل يحقق تعلم فعال

و صعوبات ى التالميذ و مدى استخدامها و مدى تناسبها لمستو  مدى وفرتها
تالميذ سواء كان ذلك الو التي يشارك في استخدامها في هذه األقسام، استخدامها 

                   لتعرف على الوسيلةداخل قاعات الدراسة أو خارجها ، التي تتيح لهم فرصة ا
ة و هذا عن طريق و كيفية استعمالها و كما توفر لهم استيعاب أفضل للدروس المقدم

استجابات األساتذة و التالميذ لمجموع محاور و بنود استبيان الوسائل التعليمية الذي 
 .ا البحثأعد لهذ
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 : الدافع لإلنجاز. 2.5

و الرغبة المستمرة في النجاح و إنجاز  استعداد الفرد لتحمل المسؤوليةهو  :اصطالحا -
              ، و بأقل قدر ممكن من الجهد ،و التغلب على العقبات بكفاءة  ،أعمال صعبة

 بالمقدرة،الشعور و في المثابرة و االستقاللية،  يظهر ،وو أفضل مستوى من األداء
 (28:ص 6112  ،الزعانين :  أورد في. ) التخطيط للمستقبلو  ،أهمية الزمنو 

هي الدرجة الكلية التي يتحصل عليها تالميذ أقسام السنة أولى ثانوي جذع  :إجرائيا -
تنقسم درجاته حيث  ،إلنجازلمشترك علوم و تكنولوجيا عند تطبيق مقياس الدافعية 

 ، بينما الدرجةدافعية لإلنجاز مرتفعةالدرجة المرتفعة تعبر عن إلى ثالث مستويات، ف
دافعية المنخفضة تعبر عن  المتوسطة تعبر عن دافعية متوسطة لإلنجاز، و الدرجة

و تحدد تلك الدرجة من مختلف األبعاد الفرعية الثمانية للمقياس     . منخفضة لإلنجاز
االهتمام بالدراسة، الشعور بالثقة في النفس، تحقيق التفوق، المثابرة في  :المتمثلة في

 .الصعوبات ، النظرة للمستقبل ،العالقة مع الزمالء،المنافســــــة الدراسة ، التغلب على
 

 : التحصيل الدراسي. 3.5

المعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب في سنة أو مرحلة دراسية  هو: اصطالحا -
               محددة معبرا عن حصيلة معينة من المعلومات و استيعابها من الناحيتين الكمية 

أو بواسطة تقييم ،و الكيفية عن طريق وسائل عدة منها اختبارات التحصيل المقننة 
 ( 022ص 6116، العنزي : أورد في. )أو االمتحانات المختلفة  المعلمين

تالميذ أقسام عينة  التحصيل الدراسي هو الدرجات المتحصل عليها من قبل :إجرائيا -
            وم و تكنولوجيا في نهاية كل من الفصل األولالسنة أولى ثانوي جذع مشترك عل

 .بعض ثانويات والية تيزي وزو ، من 6102 – 6102و الثاني للعام الدراسي 
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 :التعليم الثانوي .4.5

المسلك األكاديمي الذي يستقبل خريجي السنة الرابعة  يشكل التعليم الثانوي :اصطالحا -
و تضم مرحلة التعليم ويضم شعب التعليم الثانوي العام و التكنولوجي، ، متوسط 

تحضر جميعها لمواصلة الدراسات العليا بعد التتويج بشهادة الثانوي ثالث سنوات 
البكالوريا للتعليم الثانوي في السنة الثالثة، و تتمثل السنة األولى ثانوي في جذعين 

أورد ) .جذع مشترك علوم و تكنولوجياجذع مشترك آداب و لغات و مشتركين هما 
  (62ص 6118النشرة الرسمية للتربية الوطنية،  :في

قسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك ألمستوى الثانوي ال بحثنا هذانختص في : إجرائيا -
 . علوم و تكنولوجيا في بعض مؤسسات التعليم الثانوي بتيزي وزو

 
  :أستاذ التعليم الثانوي .5.5

هو أحد عناصر العملية التعليمية يزاول مهنة التدريس داخل مؤسسات  :اصطالحا -
      التعليم الثانوي، متحصل على شهادة ليسانس، ماستر أو مهندس دولة من الجامعات
أو متحصل على شهادة أستاذ تعليم ثانوي من المدارس العليا لألساتذة في التخصصات 

                      . ي تؤهله لممارسة تربية وتعليم التالميذ بكفاءةاألدبية، العلمية، والتقنية والت
 

أقسام السنة األولى الذي يدرس  أستاذ التعليم الثانويإلى  هذا البحثنشير في : إجرائيا -
 ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في بعض مؤسسات التعليم الثانوي بتيزي وزو،

 . في مختلف المواد المدرسة في هذه األقسام
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 :تلميذ التعليم الثانوي. 6.5

يتمثل تالميذ التعليم الثانوي في خريجي السنة الرابعة متوسط و الذين : اصطالحا -
            يواصلون دراستهم في مؤسسات التعليم الثانوي في شعب التعليم الثانوي العام 

تحضير شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في آخر ثالث سنوات لو التكنولوجي خالل 
 (. السنة الثالثة)المرحلة 

يمثل تالميذ التعليم الثانوي في دراستنا الحالية التالميذ الذين يدرسون في : إجرائيا - 
أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في بعض مؤسسات التعليم 

 .  ية تيزي وزوالثانوي في وال
 
 :الدراسات السابقة. 6

من بين الدراسات السابقة  :متغير الوسائل التعليميةالدراسات السابقة التي تناولت - أوال
 :التي اهتمت بموضوع الوسائل التعليمية نجد

التي هدفت إلى معرفة العقبات التي تواجه المعلمين  Shandra ,p)  1891) دراسة  .1
التعليمية، توصلت الدراسة إلى أن هناك عقبات تعيق استعمال في استعمال الوسائل 

                عدم توفر الوقت الكافي الستعمال الوسائل: منها و المعلمين للوسائل التعليمية
 . (22ص 6102،إسالم :أورد في.)و عدم توفر الوسائل في المدرسة ،و إعدادها

معيقات الوسائل التعليمية التي تواجه مدرسي حول ( 1889) ،خالددراسة أبو حسان .2
المدارس الحكومية في تعليم العلوم و االجتماعيات في محافظة الخليل بفلسطين ،حيث 

                           معلما و معلمة، يدرسون منهاج العلوم( 020)تكونت عينة الدراسة من 
لمدارس الحكومية التابعة لمحافظة و االجتماعيات للمرحلتين األساسية و الثانوية في ا

وجود نقص في المواد : أظهرت نتائج الدراسة أن المعيقات األكثر أهمية هي . الخليل
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و الوسائل و األجهزة التعليمية التي يستعين بها المعلم، وأن بعض الوسائل غالية الثمن 
               وعدم تجهيز الغرف الصفية بالشاشات و ال يمكن إنتاجها من قبل الطالب

، شقور.) و التوصيالت الكهربائية و عدم توفر وسائل تعليمية حديثة و متطورة 
 (398ص  2113

اتجاهات المعلمين في بعض المدارس تناولت  (  Allen ,Watson 2115) دراسة   .3
االبتدائية نحو استخدام الوسائل التعليمية و التكنولوجيا الحديثة ، و قد أظهرت نتائج 
الدراسة أن هناك قبوال عاما فيما يتعلق باستخدام هذه الوسائل، كما أظهر الجنسان 

ما أشارت ك. اتجاهات إيجابية نحو الوسائل التعليمية عامة و الحديثة منها خاصة
الدراسة إلى أن المعلمين الذين لديهم خبرات طويلة كانت لهم اتجاهات أكثر إيجابية 

 . نحو الوسائل التعليمية من أولئك الذين لديهم خبرات قصيرة

هدفت أساسا إلى التعرف على فعالية التدريس  ( .William,D et. al 2005)دراسة   .4
، كوسائل تعليمية سمعية بصرية في القدرة باستخدام الشفافيات و التسجيالت الصوتية

و قد أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الوسائل السمعية البصرية، كان . على التعلم
             الحسن :أورد في).لها أثر ذو داللة على التعلم مقارنة بطريقة التدريس المكتوبة

 ( 109ص 6100، الطيب  و

                 خدام التقنيات التعليمية الحديثةواقع استعن ( 2115)سالم ،دراسة الكندي   .5
هدفت الدراسة إلى . و الصعوبات التي تواجهها بمدارس التعليم العام بسلطنة عمان

 ،كما هدفتتوظيف التقنيات في خدمة التعليم العام بمدارس سلطنة عمان واقع إيضاح 
سلطنة بفي خدمة التعليم العام   إلى تسليط الضوء على صعوبات توظيف التقنيات

تم الحصول على معلومات من استبيان أعده الباحث حيث استند إلى عينة  عمان،و قد
طالبا و طالبة من مدرستين بالمنطقة ( 21)معلما و ( 20)عشوائية مكونة من 
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وعي المعلمين بأهمية استخدام الوسائل : الداخلية و أظهرت هذه الدراسة النتائج التالية
  6102ناجي، : أورد في. )تدريبية للمعلمينالالتعليمية بشكل مستمر، عدم توفر دورات 

 (221 ص

على واقع استخدام الوسائل  التي هدفت إلى التعرفو  (2111)إيمان ،دراسة قادي   .6
               ،التعليمية و التقنيات الحديثة في المرحلة المتوسطة لتدريس اللغة اإلنجليزية

التعرف على مدى توافر الوسائل التعليمية و المعامل الخاصة بالوسائل التعليمية في و 
               المدارس، كما هدفت إلى التعرف على أهم الصعوبات التي تواجه استخدام الوسائل
و التقنيات الحديثة في المدارس ، فضال عن التعرف على قدرة معلمات اللغة 

( 00)تكونت عينة الدراسة من و . لوسائل و التقنيات الحديثة اإلنجليزية على إنتاج ا
و استخدمت الباحثة . مديرة في مدارس التعليم المتوسط( 82)مشرفة وإحدى عشرة 

إلى من خالله  توصلتاالستبيان بوصفه  وسيلة لجمع المعلومات و البيانات، 
أكثر األجهزة هما واألشرطة السمعية  ،أن مسجل الكاسيت : مجموعة من النتائج منها

                توافرا في المدارس الواقعة قيد الدراسة، و من خالل وجهة نظر المشرفات التربوية 
قل استخداما كما توصلت الدراسة إلى كانت األ و مديرات المدارس،  بينما الشفافيات

أن درجة استخدام معلمي اللغة اإلنجليزية للوسائل التعليمية هي متوسطة، أما أهم 
               الصعوبات التي توصلت إليها الدراسة فهي عدم توفر الصيانة الفنية لألجهزة 

            ت على دراية بكل كما بينت النتائج أن المعلما. و الوسائل التعليمية داخل المدارس
و أوصت الباحثة بضرورة توفير الوسائل . ما هو حديث في مجال الوسائل التعليمية

التعليمية بكل أنواعها في المدارس كما أوصت بضرورة تشجيع المشرفات و المديرات 
للمعلمات الستخدام هذه الوسائل في التدريس، كما أوصت الدراسة بضرورة عقد دورات 

 . يبية للمعلمات الستخدام الوسائل التعليمية و األجهزة و التقنيات الحديثةتدر 
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إلى التعرف على معوقات استخدام هدفت و التي ( 2118)نافر  ،دراسة أحمد  .1
لوسائط التعليمية في المدارس الحكومية من وجهة نظر المديرين و المعلمين لالمعلمين 

ديد المعوقات األكثر شيوعا في بفلسطين، و هدفت أيضا إلى التعرف على تح
و إلى التعرف على دور متغيرات الدراسة المتمثلة في الجنس . الحصص المدرسية

و الحالة ،نوات الخبرة و س،و التخصص  ،طبيعة الوظيفة و المؤهل العلميو 
و المرحلة التعليمية في درجة المعوقات التي تواجه المعلمين و تكونت  االجتماعية

و اتبع الباحث المنهج . معلما و معلمة( 0162)مديرا و ( 21)عينة الدراسة من 
. كأداة لجمع البيانات اإلستبانة كما استخدام ،الوصفي المسحي لجمع المعلومات

لوسائط التعليمية في المدارس معوقات استخدام ا كثرتوصلت نتائج الدراسة إلى أ
فضال عن كبر العبئ الحكومية هي قلة توفر غرف خاصة لعرض الوسائط التعليمية 

و قلة توفر الوسائط التعليمية  ، يمكنه من استخدام الوسائطالتدريسي للمعلم مما ال 
 ( 022ص 6102 ،التويجيري: أورد في). التي تغطي كافة المقررات المدرسية

 أهمية استخدام الوسائل التعليميةبعنوان ( 2111)  ، ناديةو ثابت،مي الكيالنيدراسة  .9
هدفت إلى معرفة . من وجهة نظر الطلبة أنفسهم في فلسطين الرياضيات في حصة 

تكونت عينة الدراسة من و . الوسائل التعليمية في حصة الرياضيات  استخدامأهمية 
طالب مرحلة التعليم األساسي الثانية  الدراسة المكون من  طالبا من مجتمع( 622)

التعليم نابلس، لتحقيق أهداف الدراسة  في المدارس الحكومية في مديرية التربية و
استخدمت الباحثتان استبانة تم التأكد من صدق و ثبات األداة ، و بعد تحليل البيانات 

            طلبة أظهرت النتائج درجة كبيرة ألهمية الوسائل التعليمية من وجهة نظر ال
 ( 8ص 6102 ،عبده : أورد في)
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 تعقيب عن الدراسات المتعلقة بالوسائل التعليمية: 

 ،آنفا لموضوع الوسائل التعليمية من واقع التي تّم عرضها تطرقت الدراسات السابقة 
. أهمية و صعوبات استخدامها وذلك في بيئات و مراحل و مستويات تعليمية مختلفة 

الوسائل  استخداموجود أهمية في من تتفق هذه الدراسات من حيث النتائج المتوصل إليها 
كما تتفق هذه الدراسات في  التعليمية من وجهة نضر كل من األساتذة و التالميذ و الطلبة 

ووجود صعوبات ، األجهزة التعليمية التي يستعين بها المعلمو ، الموادنقص الوسائل و 
 .استخدامها من طرف المعلمين مما يتطلب التدريب عليها

في الدراسة الوصفية المسحية الخاصة كان إطالعنا على هذه الدراسات خطوة مهمة جدا  
أداة االستبيان في إعداد و تصميم بالتعرف على واقع استخدام الوسائل التعليمية، و 

 . مع نتائج الدراسة الحاليةتها مقارنتفسير نتائجنا و في ، كما ساعدتنا بمحاورها المختلفة

 
 التحصيل الدراسيو متغير الوسائل التعليمية متغير الدراسات التي تناولت : ثانيا

 : والدافعية

حيث وجد تفوق طلبة المجموعة  fordhamفي جامعة  0282عام  flank,Sدراسة  .8
                 التي درست بالحاسوب على الطلبة الذين درسوا بطريقة اعتيادية في التحصيل 

 .و الدافعية لتعلم
أن هناك تأثيرا ايجابيا للبرامج  0282وآخرون  في دراستهم عام   Borghiوجد  .11

  الباوي،: أورد في  (.علملتلفي التحصيل الدراسي و الدافعية  التعليمية الحاسوبية
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استعمال ( 0222)دراسة القزاز، نداء ( 682ص

و شملت عينة  الحاسوب في تحصيل طلبة الصف الرابع العام في قواعد اللغة العربية
  المجموعة التجريبيةمثلو  طالبا و طالبة( 21)طالبا و طالبة ، حيث ( 81)البحث 
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طاال و طالبة مثلوا المجموعة الضابطة ، أظهرت النتائج تفوق المجموعة ( 21)و 
 (.622ص  6100و عبجل جاسم : أورد في . )التجريبية على الضابطة

طلبة الجامعة  اتجاهاتالتي كانت بعنوان ( 6116)إبراهيم  دراسة عبد الحميد، .11
في عالقتهما بالتحصيل الدراسي بين الجنسين فقد بينت  استخدامهنحو اإلنترنت و 

 .نسبة شيوع اإلنترنت بين الذكور عنها لدى اإلناث ارتفاععن 
جهاز عرض البيانات  استخدامحول أثر ( 6116)دراسة سالمة ،عبد الحافظ  .12

(Data Show) لكة  علياء في مادة اللغة العربية  في تحصيل طالبات كلية الم
وجود فروق دالة في التحصيل بين المجموعتين لصالح المجموعة بينت النتائج 
جهاز عرض البيانات بشكل يفوق المجموعة الضابطة التي  استخدمتالتجريبية التي 

 (02ص  6118و السحار أورد في البرعاوي . )درست بشكل عادي
الحاسوب في  التي كانت بعنوان أثر إستخدام( 6100)دراسة الشديفات ،جومانة  .13

مساق مناهج و أساليب تدريس التربية اإلسالمية في التحصيل الدراسي لدى طلبة 
                  (06)طالبا و طالبة منهم ( 81)جامعة آل البيت، تكونت عينة البحث من 

             طالبا ( 02)طالبة في المجموعة التجريبية  درسوا باستخدام الحاسوب و( 68)و 
قد توصل البحث إلى و .في المجموعة الضابطة درسوا بالطريقة التقليدية (62)و 

          وجدت فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى طريقة التدريس :النتائج التالية
 (222ص 6100،الشديفات : أورد في) .و لصالح المجموعة التجريبية 

الوسائل  متغيري حول ةكثير  ساتدرا على الحصول من نتمكن لم أننا إلى نشير
 مقارنة مكتباتنا في بكثرة منتشرة غير و قليلة هي علمنا فعلى الدافعية، و التعليمية

 التي ساتلدراا معظم و سي،دراال التحصيل و التعليمية بالوسائل المتعلقة بالدارسات
 أشرنا كماالدراسي  التحصيل و الدافعية بين العالقة مجال في بحثت عليها اطلعنا



العام إلشكالية البحث اإلطار                                الفصل األول                

 

22 
 

 متغير بربط سةاالدر  جراءإل أكثر دفعنا ما هذا و البحث، إلشكالية طرحنا في إليها
 .لإلنجاز الدافعية بمتغير التعليمية الوسائل

 لدينا الدافعية و التعليمية الوسائل متغيري إلى أشارت التي الدارسات بين من
 :دراسة

 
التي توصلت إلى اتجاهات الطلبة نحو استخدام  ، (2116)دراسة الباوي، ماجدة   .14

الوسائل المتعددة بالكومبيوتر في تدريس الفيزياء، يزيد من تحصيلهم الدراسي بإضافة 
كما أثبتت دراسة . إلى االتجاه اإليجابي نحو استخدام الكومبيوتر في التعليم و التعلم

( الوسائل تعليميةك)أن استخدام اإلنترنت و الحاسوب ( 6112)الحسناوي،موفق 
لتزويد الطلبة بمعلومات إضافية عن مادة اإللكترونيات كان له أثر إيجابي في زيادة 

 (06ص 6118 ،البرعاوي و السحار:أورد في. )دافعية الطلبة للتعلم
 بعنوان كانت التي و (28 ص 2112 ،محمد يوفي( بها قام التي سةاالدر  أشارت .15

 التربوية اندونيسيا جامعة في العربية اللغة تعليم في التعليمية الوسائل استخدام ثرأ
 للتعلم التالميذ دافعية يثير التعليمية الوسائل استخدام أن إلى ، الغربية جاوية بجزير 

 التالميذ لدى االستطالع حب تنمي و الدرس مع التفاعل و للمشاركة تشجعهم و

و نح الطلبة ودافعية التعليمية الوسائل استخدام بين عالقة وجود أكدت أخرىدراسة  .16 
 استخدام درجة بعنوان كانت التي و( 6106العجمي، اهلل عبد( بها قام التي التعلم،
 في التعلم نحو الطلبة بالدافعية وعالقتها التعليمية للتقنيات اإلسالمية التربية معلمي

 .الكويت دولة
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  التحصيل الدراسيتعقيب عن الدراسات المتعلقة بالوسائل التعليمية و                 
 :و الدافعية

الحاسوب، ) انحصرت الدراسات التي تم عرضها في مجموعة من الوسائل التعليمية  
و الذي  هذه الدراسات و باستخدام المنهج التجريبي أثبتت ،(اإلنترنت، جهاز العرض 

األثر اإليجابي الذي  يختلف عن منهج دراستنا الحالية و المتمثل في المنهج الوصفي،
 .لتعلملو الدافعية  لدى العينات التي تم دراستهاتحدثه هذه الوسائل في التحصيل الدراسي 

المستعملة التي كانت مرجع  البحث أدوات على االطالع ساتاالدر  هذه خالل من تمكنا
 الوسائل التعليمية استبيان وات البحث الحالي منأد تصميم و إعداد رئيسي لنا في

ات دراسال نتائج مع مقارنتها و نتائجال تفسير في ساعدتنا كما لإلنجاز، الدافعية ومقياس
 .األخرى
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 تمهيد

تحتل الوسائل التعليمية مكانة ال يستهان بها في كل من منظومة التعليم و المنهج 
أي شكل من األشكال، ذلك لما تلعبه من دور رئيسي بالدراسي فال يمكن االستغناء عنها 

تحقيق التطور و التقدم السريع في ثروة المعلومات، فهي تجعل المعارف النظرية أكثر في 
المحسوس و تجعل  ىاالنتقال من المجرد إل ىحيث أنها تساعد عل ،قيمة وأقرب للتطبيق

لم يكن تفكير المربين في الوسائل التعليمية عليه  المواقف التعليمية أكثر تشويقا و فعالية،
طرق تسن .المجال التربوي التعليميبل ألنها تمثل ضرورة من ضرورات  ضربا من الخيال
متغير الوسائل التعليمية كمتغير أساسي في هذا البحث باإلشارة إلى إلى في هذا الفصل 

 .تعاريفها و تطورها و أهميتها و تصنيفها
 

 :الوسائل التعليمية اتتعريف .1

قدموها للوسائل التعليمية من وسائل ر المربين في التسميات التي ظنات تباينت وجه
          لتطور الوسائل نفسهاذلك راجع الوسائل السمعية البصرية،  ،اإليضاح، معينات التدريس

يفة كل وسيلة عن أخرى، وقد تبع هذا التباين اختالف في التعريفات ظو اختالف و 
سنقوم  .التعليمية التعلميةالخاصة بها نتيجة التغيرات و التطورات التي تحدث في العملية 

 :فيما يلي بعرض أهم التعريفات الخاصة بالوسائل التعليمية

الوسيلة التعليمية تسهل عملية التعليم و التعلم القائمة أساسا بين المعلم و المتعلم و 
         .استعمالها  يسمح بنقل و اكتساب المعارف و المهارات

 (pour l’éducation, 2016  nationale  Association 4ص : أورد في)  
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             و هي أدواتو تعليمية هي مساعدات تقنية  ئل التعليميةالوسا (poljak)ـ وفقا ل
                                     .يفة التدريسظو التي تشمل وسائل مختلفة تدعم إنجاز و  العمل

    (    61Mješovita,2014ص  :أورد في)

الوسائل التعليمية على أنها تمثل األدوات التي يستخدمها (2991) األمين، شاكرعرفه 
المعلم في المواقف التعليمية كي تساعده في تحقيق األهداف التربوية المنشودة و أن هذه 

  (.231ص  1121عبد ،: أورد في).األدوات ال تعتمد بصورة كلية على األلفاظ و الرموز

جهاز أو حركة تساعد المعلم على إيصال  يمكن تعريف الوسيلة على أنها أداة أو
المعلومة إلى ذهن التلميذ و تزويده بخبرة أو أكثر دون عناء أو تعب و تكمن أهمية 
استخدام الوسائل التعليمية و فوائدها من خالل  تأثيرها العميق  في العناصر الرئيسية 

مرسي، : أورد في)(. ليميةالتع المعلم ، المتعلم و المادة) الثالثة  من العملية التعليمية
 (.23ص  1123

              الوسائل التعليمية على أنها مجموعة متكاملة من المواد ( 1111)االكلوب،بشيريعرف 
و األدوات و األجهزة  التعليمية التي يستخدمها المعلم أو المتعلم، لنقل محتوى معرفي أو 

     .م  و التعلمالوصول إليه داخل غرفة الصف أو خارجها بهدف تحسين عملية التعلي
 (211ص 1111الكلوب، : أورد في)
 
 لهذه التعريفات نالحظ أنها تشير إلى مفهوم مشترك هو أن الوسائل  قراءتنا من خالل

تستخدم داخل التي جهزة تعليمية واأل المواد ودوات األالتعليمية تمثل مجموعة من 
في  عمالهااست يساهم،  أو خارجها من قبل كل من المعلم و المتعلم حجرة الدراسة

  .و جعلها أكثر تشويقا و فعالية تسهيل عملية التعليم و التعلم
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 :تطور الوسائل التعليمية .2

 :يمكن تقسيم تطور الوسائل التعليمية إلى أربعة أجيال 

و الرسوم البيانية بأنواعها  يشمل هذا الجيل الخرائط و المصورات: جيل الوسائل األول
و المواد المكتوبة و المعارض و النماذج و العينات و التمثيل و السبورة و غيرها و قد 

 . تميز هذا الجيل بأنه ال يتطلب آالت ميكانيكية أو كهربائية
يشمل الكتب المطبوعة بأنواعها المدرسية و غير المدرسية و لقد : جيل الوسائل الثاني

 .التطور باستخدام آلة الطباعةبدأ هذا 
عرف الناس في القرن التاسع عشر و في مطلع القرن العشرين : جيل الوسائل الثالث

كيف يستخدمون اآللة في عملية االتصال، فكانت تساعدهم على الرؤية ثم صارت 
تساعدهم على السمع و أخيرا الرؤية و السمع و ظهرت الصور الفوتوغرافية و الشرائح 

 .التلفاز الناطقة،الم و األف
            حديثا جدا و تميز بأنه يعتمد على االتصال بين الفرد  بدأ: جيل الوسائل الرابع

و اآللة و من الوسائل النموذجية في هذا الجيل التعليم المبرمج و ظهور استخدام 
 ( 12ص 1112سالمة، :أورد في) .الحاسوب

   
  حيث تميزت أو أجيال، مراحل أن الوسائل التعليمية قد مرت بأربع يمكن القول

المرحلة األولى بالصناعة اليدوية فكانت فيها الوسائل التعليمة تنحصر في أدوات 
الثانية فقد اتسمت بشيوع التعليم وظهور أما المرحة  ،بسيطة كلوحة الطباشير

ظهور الثورة الصناعية في المرحلة الثالثة إلى انبثاق  ىأدو . الكتبالمدارس و 
و الصوت،  كنولوجية من التليفزيون و اإلذاعة، فاستخدمت بذلك الصورة الوسائل الت

أما المرحلة الحالية فقد أصبحت اآللة هي المعلم للدارس فاعتمدت فيها الوسائل 
 .التعليمية كأحد أهم طرق التدريس
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 :تكمن أهمية الوسائل التعليمية في :أهمية الوسائل التعليمية  .3

  :زيادة فاعليته من خاللتحسين نوعية التعليم و 

 حل مشكالت ازدحام الصفوف و قاعات المحاضرات. 
   من خالل ما مراعاة الفروق الفردية بين الطالب في مختلف الفصول الدراسية

تقدمه من مساعدة في تنويع مصادر التعليم ، مما يساعد المتعلم على السير في 
 .قدراتتعلمه حسب سرعته و ما لديه من خصائص و إمكانات و 

  تدريب المعلمين في مجال إعداد األهداف التعليمية و كيفية صياغتها و تعميم
 .التدريس و إنتاج المواد التعليمية و اختيار طرائق التدريس المناسبة

  تساعد على توفير فرصة للخبرات الحسية بشكل أقرب ما تكون إلى الخبرات
 .الواقعية

 الموقف التعليمي التعلمي و بشكل  استخدام و توظيف مجموعة من الوسائل في
 .  متكامل يعمل على توفير تعلم أعمق و أكبر أثرا و يبقى زمنا أطول

  تعمل على إثارة اهتمامات الطالب و هواياتهم و تجديد نشاطاتهم و مشاركتهم           
 (192ص  1122جاسم و عبجل : أورد في ). جاتهم للتعلم و إشباع حا

  التعليمية في أنها تساعد في رفع درجة كفاية المعلم و كما تكمن أهمية الوسائل
 .المهنية و استعداده

  تغير دور المعلم من ناقل للمعلومات و ملقن إلى دور المخطط و المنفذ و المقوم
 .للتعلم

  او تقويمها و التحكم بهتساعد المعلم في حسن عرض المادة. 
  لمهارات المتضمنة في و ا االتجاهاتتساعد في توصيل المعلومات و المواقف و

متقاربا  إدراكاهذه المعلومات  إدراكالمتعلمين و تساعدهم في  إلىالمادة التعليمية 
 .اختلفت المستويات إنو 
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  المعلومات حية و ذات صورة واضحة في ذهن المتعلم  إبقاءتساعد في. 
  و تساعد الطلبة في القيام تعمل على تبسيط المعلومات و األفكار و توضيحها

 1112 ،سرحان استيتيه و: أورد في).أداء المهارات كما هو مطلوب منهمب
 (.127ص

 
  في  الوسائل التعليميةاستخدام أهمية القول أن يمكن ، إضافة إلى ما تم ذكره أعاله

التعليمية العناصر مس كل الموقف التعليمي داخل حجرة الدراسة أو خارجها ،ي
وتسهل عليه ،  من المعلم بحيث تمكنه من حسن إدارة الموقف التعليمي االثالثة بدء

التفاعل مع  إذ تساعده علىمرورا إلى المتعلم  ف أعباء التدريس،يتخفبعملية التعليم 
المعلم و المادة التي تعرض عليه، كما تحمسه لتعلم مما يساهم في سرعة و سهولة 

تعليمية فتكمن في هميتها للمادة الأأما  ، دافعتيه لتعلم استيعابه وحتى من مستوى
 .ا و إبقاء أثرها في ذهن المتعلم لمدة زمنية أطولتبسيط معلوماته

 
 :تصنيف الوسائل التعليمية .4

  على أساس الحاسة التي تتأثر بها مباشرة  تصنيف. 1.4

 الوسائل البصرية  
و منها  وحدها،في دراستها على حاسة البصر  يعتمد اإلنسانجميع الوسائل التي  تشملو 

 األفالم الصامتة الخرائط والصور و الرموز التصويرية و النماذج و العينات و الرسوم و 
  .المتحركة منها و الثابتة

 وسائل السمعيةال 
اللغة اللفظية : و تشمل جميع الوسائل التي تعتمد في استقبالها على حاسة السمع و منها 

 .و التسجيالت الصوتية و اإلذاعة المدرسيةالمسموعة 



 الوسائل التعليمية                                                    الثاني   الفصل  

31 
 

 الوسائل البصرية و السمعية 
 تشمل و  و تشمل جميع الوسائل التي تعتمد في استقبالها على حاستي السمع و البصر،

و الشرائح عندما تستخدم  التلفاز التعليمي و األفالم التعليمية الناطقة و المتحركة
 (97ص  1111 ،الحيلة:فيأورد .)التفسيربمصاحبة التسجيالت الصوتية  للشرح و 

 
 تصنيف الوسائل التعليمية على أساس دورها في عملية التعليم  .2.4

هي الوسائل التي تستخدم كمحور لتعلم في موقف تعلمي ،  :الوسائل الرئيسية 
أو تستخدم عن طريق المتعلم كمحور رئيسي لتعليمه، مثل الحاسوب  ،مثل التلفاز

 . و التعليم المبرمج
لزيادة حدود فاعليتها قد و حدودها يفتها و ظلكل وسيلة و  :الوسائل المتممة 

يستعان بوسائل أخرى تسمى وسائل متممة للوسائل الرئيسية، مثل استخدام ورقة 
 .ة علميةخاصة بعد مشاهدة برنامج تلفازي لتجرب

ستخدمها في يعندما يرى المعلم أن مجموعة الوسائل التي  :الوسائل المكملة 
 الموقف الصفي غير كافية للدراسة، فعليه أن يستخدم وسائله الخاصة به، التي

 (27ص 1123،و بوسكرة بوخراص :أورد في).تكون من إنجازه أو مجهزة من قبل

 
 :اآللية و غير اآلليةتصنيف الوسائل التعليمية إلى  .3.4

العينات الحقيقية، المجسمات، الصور و الرسوم (: غير آلية)من الوسائل التعليمية 
 .التعليمية و الخرائط و لوحة الطباشير و اللوحات التعليمية بمختلف أنوعها

          أشرطة الصوت  :الوسائل السمعية مثل( اآللية )و من األمثلة على الوسائل التعليمية 
و جميع هذه الثابتة تمثل الشفافيات و الشرائح و األشرطة المحسوبة و غيرها  و المرئيات

الوسائل تحتاج إلى آالت لعرضها حيث تحتاج مسجالت الصوت و أجهزة عرض 
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 1121شحادة ،  :أورد في.)الشفافيات و الشرائح و أجهزة الفيديو و التلفاز و الحاسوب
 (.22ص

 
 لتي تهيئهاانيف على أساس الخبرات التص .4.4

 Edgar Dale أجارديلتصنيف . 1.4.4

إلى ترتيب الوسائل  الطرق السمعية البصرية في التدريسفي كتابه أجارديل أشار 
 :و فيه رتب الوسائل( مخروط الخبرة) التعليمية التعلمية في مخروط أسماه

بخبرة الحسية الهادفة المباشرة في قاعدة الهرم، حتى الرموز اللفظية المجردة في  بدءا 
            مرورا بمجموعة الخبرات التي تكون أقرب للحسية، كلما كانت قريبة للقاعدة قمته،

 .تأخذ جانب التجريد كلما ابتعدنا نحو القمة و
جموعات توضح توزيع تصنف الوسائل التعليمية في مخروط الخبرة إلى ثالث م 

الخبرات التي يمر فيها المتعلم أثناء عمليات االتصال التعليمي حيث تتداخل 
المجموعات فيما بما تشمله من األنواع الفرعية للوسائل التعليمية و يتفق هذا التصور 

في كتابه نحو نظرية التعلم الذي أشار إلى هناك ثالث أنماط " برونر"مع ما ذهب إليه 
الخبرة المباشرة،و الخبرة : للخبرات األساسية  الالزمة لعملية االتصال هيرئيسية  

  (227ص 1111الحيلة، : أورد في)( . الرمزية)المصورة و الخبرة المجردة 
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 جارديلألمخروط الخبرة الوسائل التعليمية التعلمية ( 1)الشكل رقم 

 
 برونرتصنيف . 2.4.4

 (:نحو نظرية للتعليم)في كتابه    برونريتفق هذا التصور مع ما يراه 

            تعني التوضيحات العملية  في مجال التعليم ، عرض فكرةالتوضيحات العملية  
طريقة و من أمثلتها التجارب التي يجريها المعلم أمام تالميذه  في حصص ، أو مهارة 

العلوم، يستخدم فيها أجهزة معينة أو يقوم بتشريح حيوان أو يقوم بتشغيل جهاز سينما 
و تعليم التالميذ طريقة طهي  أو فيديو،أو بتعليم مهارة السباحة باستخدام فيلم سينمائي

فات األولية، ومع أن التوضيحات العملية تعتمد أساسا أو تدريبهم على اإلسعا الطعام

 ةالرموز المجردة اللفظي

) الرموز المصورة 
 البصرية

الوسائل الثابتة بما فيها 
                  التسجيالت الصوتية 

 و المذياع

لوسائل المتضمنة الحركية  بما فيها ا
 التلفاز  و االفالم المتحركة 

 المعارض و المتاحف

 لرحالت العلميةا

 العروض التوضيحية

 الخبرات الممثلة

 لخبرات المعدلة غير المباشرة ا

 الخبرات الهادفة المباشرة
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على المالحظة من جانب التالميذ،فإن ذلك ال ينفي ضرورة إشراكهم فعال في الدرس 
 (12ص 1111مخلوف، : أورد في.) األداء و التجربةعن طريق المناقشة و 

             الفنية و هي من الوسائل البيئية المحلية التي منها المعارض :المعارض التعليمية 
             و معارض األحياء المائية و معارض العينات كا لصخور و الجيولوجية و البذور

 . و الحشرات و الطيور و الحيوانات المحفوظة و النباتات الحية

الزائرين  على األنشطة و و تهدف هذه المعارض إلى إطالع على المجتمع المحلي 
   . العلمي المدرسية و انجازات الطلبة على اإلطالع و البحث

إن تزويد الطلبة بخبرات تعليمية حقيقية على فهم بيئتهم و : الرحالت التعليمية 
الطلبة  إحساسالناس أفرادا و الخبرات تزيد مجتمعهم،فالرحاالت التي يقوم بها 

 ،القضاة الخطيب و وحمدي : أورد في.)بمسؤولياتهم و تزيد من اهتماماتهم بالتعلم
 (. 211ص 1112

 
 Dunkan دونكانتصنيف . 3.4.4

و  عدة معاير منها ارتفاع التكاليف الوسائل التعليمية على أساس دونكانصنف  
وصعوبة توافرها أو سهولته وعمومية استعمالها أو خصوصيتها، سهولة  انخفاضها

 .الذين يمكنهم االستفادة منها في آن واحد الها في التعليم و عدد المتعلميناستعم
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             تكلفة هذه الوسائل و يشير هذا السهم من الجانب األيمن من التصنيف إلى ارتفاع 
حجم المستفيدين منها كلما اتجهنا إلى و صعوبة توافرها و اتصافها في العمومية و كبر 

 .في الجانب األسير عكس ذلكاألسفل و يشير السهم 
  

 Edling  تصنيف ادلينج . 4.4.4
الوسائل التعليمية إلى خمس فئات، أقلها الوسائل السمعية و الرسوم، يليها  ادلينج صنف

                 لية الثابتة  كالشرائح  ثم أفالم الصور المتحركة اآلالصور المسطحة، ثم الصور 
را في عملية التعليم و التعلم أما عن أغنى الوسائل و أقواها أث و الفيديو و التليفزيون،

  :الشكل التالي يبين تصنيف ادلينج للوسائل التعليمية. فوسائل البيئة المحلية الحقيقية
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصنيف ادلينج للوسائل التعليمية( 3)الشكل رقم
 

 وسائل البيئة المحلية

 أفالم الصور المتحركة و الفيديو و التليفزيون

 الصور الثابتة كالشرائح
 و أفالم الصور الثابتة و الشفافيات

 المرفقة با التسجيالت سمعية

 الصور المسطحة و الرسوم البيانية
 و السبورة

 
 الرسوم التوضيحية

 و الرسوم الكاريكاتورية
 و التسجيالت الصوتية

 

 

 

 

 

 ى
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المنبهات و كثافتها و هو على شكل هرم قسمت الوسائل هنا إلى فئات اعتمادا على 
مقلوب حيث جعل الوسائل الحقيقية المرتبطة بالبيئة في أعلى الهرم ثم التدرج إلى المواد 

              ثم الرسومات و اللوحات التعليمية البصرية المتحركة ثم إلى السمعية البصرية الثابتة 
السيد، :يأورد ف). و في قاعدة وضع أيضا الرسومات و التسجيالت الصوتية

  (   73ص1111
 

  Olsenتصنيف أوسلن. 5.4.4
حيث قسم هذه الوسائل على شكل هرم مكون ( ديل)و هو تصنيف متأثر كثيرا بتصنيف 

 :من ثالث فئات
الزيارات :و تشمل الخبرات الحسية و الواقعية المباشرة مثل: الفئة األولى في قاعدة الهرم

 .األجهزة المستخدمة في التعليم المهنيو الرحالت و المقابالت و اآلالت و 
المتحركة و الثابتة تركز على الوسائل السمعية البصرية  :الهرمالفئة الثانية التي تتوسط 

 .التي تمثل الواقع عندما ال تتوفر الوسائل الواقعية أو الحقيقية
  .و المواد المطبوعة التعليمية( اللغة) و تركز على الرموز المسموعة: الفئة الثالثة
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.التعليمية و التقنيات تصنيف أوسلن لوسائل( 4)الشكل رقم  

 

 Bretsتصنيف بريتس. 6.4.4
اعتمد بريتس في تصنيفه على الصيغة الحسية التي تقدمها الوسيلة ،فهناك الصيغة 

  :موضح فيما يليالمسموعة و الثابتة و المتحركة أو مزيجا منها جميعا كما 
أفالم ، أفالم الفيديو، التليفزيون :الوسائل التعليمية السمعية البصرية المتحركة 

 .الصور المتحركة
، رفقة بتسجيل سمعيمأفالم الصور الثابتة ال :البصرية الثابتة الوسائل السمعية 
 .لشرائح المرفقة بتسجيل سمعيا
 .و التيلكس التلغراف :الوسائل السمعية الفنية المتحركة 

 
 

 :الوسائل الرمزية المجردة
 المواد التعليمية المطبوعة مثل الكتب

 النشرات و المطبوعات

الوسائل السمعية البصرية مثل : الوسائل الرمزية الحسية
الخرائط  و الرسوم و الصور المسطحة و الشراءح و أفالم 

الصور الثابتة و المتحركة  و الشفافيات و النماذج                 
و التسجيالت الصوتية   و الراديو و التمثيل المسرحي              

 و التليفيزيون و السبورة 

الخبراء و المقابالت و الزيارات الميدانية و الرحالت  : الوسائل التعليمية الواقعية
 و آالت التعليم كما هو الحال في التعليم المهني
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 .أفالم الصور المتحركة الصامتة:الوسائل المرئية المتحركة 
، أفالم الميكرو، أفالم الصور الثابتة، المواد المطبوعة :الوسائل المرئية الثابتة 

 الصور و الرسوم المسطح   
سالمة، :أورد في ) .التسجيالت الصوتية ، التليفون، الراديو :الوسائل السمعية 

   (29ص 1111

    
    عليها، اعتمدتلقد تعددت تصنيفات الوسائل التعليمية واختلفت األسس التي 

،            وسائل بصرية سمعية،أساس الحواس من وسائل  ىفهناك وسائل تصنف عل
و دورها   التكلفة أساس ىعل خرآلاو البعض . وأخرى تعتمد على إمكانية عرضها

منهم  للوسائل التعليمية،في تصنيفاتهم  بعض الباحثينكما اختلف  .في التعليم
الخبرة الحسية الهادفة المباشرة في قاعدة  إليصنفها في مخروط الخبرة  ديلأجار 

خمس فئات معتمدا  ىإلفقد صنفها  جدليناالهرم و الرموز المجردة في قمته، أما 
 ىإل الوسائل التعليمية اوسلنفي حين صنف  ،المنبهات العلمية و كثافتها ىعل

ثالث طبقات من الخبرات الحسية الواقعة في قاعدة الهرم ثم تليها الرموز المجردة، 
عمومية ، ر منها ارتفاع التكاليفيعدة معاي ىاعتمد في تصنيفاته عل دونكانو أما 

ستة فئات حسب  ىإل فقد صنفها بريتسلبالنسبة  و استعمالهاأو خصوصية 
 .الصيغة الحسية التي تقوم بها الوسيلة
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 النظريات المرتبطة  بالوسائل التعليمية .5

 :عالقة التعليم السمعي البصري بالوسائل التعليمية

إال أنه لم يكن له ،على الرغم من أن التعليم السمعي البصري كان له تأثير بحثي هائل 
تأثير في البرامج التربوية و هذا يعني أن التعليم كان يقاس بعيدا عن التفاصيل في 

ا يمكن قوله في هذا المجال أنه لم تكن هناك عالقة بين التعليم السمعي و م. الوسيلة
ن أمثال او يؤكد ذلك ما قام به الباحث ،البصري و تكنولوجيا التعليم أو الوسائل التعليمية

، من أبحاث  و تجارب في التعليم المبرمج حيث لم يجدا لها تأثير "منتسوري و بريسي"
إضافة إلى أن هذه الحركة تجاهلت القدرات  .ا التربويةلمدة أربع عقود في تكنولوجي

 .البيانات التجريبية ىالفردية  للمتعلمين في حين أكدت التكنولوجيا في التعليم عل

على الرغم من هيمنة هذه الحركة لغاية السبعينات إال أن هناك أفكار و ممارسات أعاقت 
تعريف حول  من( 2937)عام  "هوبان"به تقدم هذا المجال و الدليل على ذلك ما قام 

إال أنه كان حجر عثرة أمام  التعليم السمعي البصري حيث أكد على مكونات المجال،
اإلسراع  في تطوير هذا المجال باستخدام مفاهيم االتصال التي  واالمختصين الذين حاول

إال أنه أمام تقدم هذا المجال،  يقو هناك مخروط ديل الذي استخدم كمع ،ظهرت آنذاك 
تعليمية كاملة، و كثرة  من التركيز على تخطيط العملية القسم الوسائل حسب قدرتها بدال

كل وسيلة  ىالتخصصات في الوسائل التعليمية التي أربكت المتعلمين فكان التركيز عل
عدم وجود موقع جغرافي  واحد .مصنعة بحد ذاتها دون وجود تكاملية بين هذه الوسائل 

 (31ص 1112،السعود: أورد في). التعليميةالوسائل  تخصصين في إنتاجيعد و يهيئ  م
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  خالصة القول أن التعليم السمعي البصري ركز على الوسائل المنتجة للعلوم
و التي كانت تستخدم ألغراض تجارية استغلها الباحثون إلجراء تجارب   الطبيعية

               و أبحاث عليها  و قد تبين فشل هذه األبحاث حيث أن لكل وسيلة إمكاناتها
و بناء على ما سبق فإن هناك نظريات ساهمت في  و خصائصها الخاصة بها

 :تطور و توظيف التكنولوجية و الوسائل التعليمية  منها

 
  :لوم السلوكيةالع. 1.5

عليمية  بظهور المدرسة رجع تأثير العلوم السلوكية في تكنولوجية التعليم و الوسائل التي
في  سيتلر أمن القرن الفائت حيث تنبو ظهور التعليم المبرمج  سكنرو رائدها السلوكية 

تكنولوجية بأن العلوم السلوكية  لها  تأثير على ( 2912)كتابه التكنولوجية التعليمية  
التعليم، بحيث تتلخص وجهة النظر في أن الممارسة التربوية يجب أن تكون معتمدة على 

و من أثار هذه المدرسة أنها . الت العلم و االتصالارها علماء السلوك في مجأساليب طو  
لم  بعضهمحولت األنظار من التركيز على الوسيلة إلى االهتمام بالمتعلم و سلوكه، حتى 

طالما أن الفرد قادر على االستجابة و اإلنجاز بدونها و بالتالي فإن اهتماما سيلة يلي للو 
  .سكنرالوسيلة غير ضرورية لتعديل السلوك حسب رأيهم و منهم 

       تدريجيا في إطار المفاهيم الجديدة و هي المنظومات التعليمية  ىلكن هذا االتجاه تالش
   صر المتداخلة و المرتبة بطريقة لتحقيق غرضو التي تعرف على أنها  مجموعة العنا

أو هدف مشترك ، السيما أن هذه المنظومات أكدت على الفروق الفردية و استخدام طرق 
المنظومات  ىالتدريس مختلفة منها الحقائب التعليمية من البحوث التي أكدت على منحن

أربعة أنواع للتعليم   موريسع وض.  را لسيادة التعليم المبرمجظفي التعليم رغم قلة تأثيره ن
 .   يفة الوسائل ، المنظومات التعليميةظالتعليم التقليدي ، و 
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 :نظرية التعليم و المناهج . 2.5

                اهتمت هذه الحركة بعلم النفس التدريبي و هندسة الظواهر التي قام بها اإلنسان 
اكتشاف العالقة بين اإلنسان و اآللة و تطويرها ليسهل نقل الرسائل  ىو بالتالي عملت عل

خصائص و قدرات و إمكانات اآللة و اإلنسان  ىأو المعلومات بينهما و هذا يعتمد عل
 ىعلى التربية و الذي يعرف بالسبرناطيقية إلهذه النظرية  و قد أدى تطبيق مبدأ  .معا

لكن عامل آخر أثر في التكنولوجية التربوية ، ظهور نظام التعليم بالحاسوب االلكتروني
و المحاكاة  وهي مجموعة من للعب اقية و هي ظهور ما يعرف برة السبرناطيظحسب  الن

 . النشطات تنفذ في مواقف معينة

من حاسوب خالصة أن هذه الحركة أضافت المعرفة الجديدة  الناتجة عن العلم التعليمي 
 .أو محاكاة و لعب إلى تكنولوجية التربوية

 
 : نظرية االتصاالت. 3.5

را لتركيز علماء االتصال على العمليات و الترتيب المنظومي  للعناصر المختلفة  من ظن
 :و يتكون هذا النموذج من  "بارلو"أشهرها نموذج 

 

 
 ائل التعليميةلالتصاالت في الوس بارلونموذج ( 5)الشكل رقم

أحدث تغيرا  ، حيثالنتقال إلى التطبيقاالوسائل السمعية البصرية  ساعد مفهوم االتصال
للتكنولوجيا التربوية بالتركيز على العمليات التي يتم من خاللها طار النظري اإلفي 

 .   توصيل المعلومة من المعلم إلى المتعلم بدال من التركيز على األشياء والوسائل 

 

 مستقبل قناة رسالة مصدر
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 :نظريات التعلم. 4.5

فت ر  ظهرت في الخمسينيات مجموعة من الفروض و المقترحات التكنولوجية التربوية، ع  
ريات التعليمية، و هي عبارة عن مجموعة من المبادئ المتكاملة تبين بوضوح بالنظ

الخطوط العريضة للموقف التربوي كما ظهر في نفس الوقت عدة علماء نادوا بضرورة 
و أوزيل ( 2911)و سكنر و جالسر و ( 2911)برونر هذه النظريات و منهم  

نظريات تخدم المتعلمين و تبين من الذين أكدوا على وجوب وجود ... و غيرهم (2912)
من هنا وضعت لجنة  .خطوط األزمة لتنفيذ أي خبرة تعليمية وفق محاكاة معين

خمس تطورات ساهمت في توظيف نظريات التعلم في ( 2977)التكنولوجية التعليمية 
 :تطوير التكنولوجية التربوية وهذه التطورات هي

          تعلم يتم بتهيئة الموقف التعليمي ظهور المدرسة السلوكية التي أكدت على أن ال 
هر التعليم ظحيث ثم تعزيز هذه االستجابة  ستجابةلالو تزويد المتعلم بمثيرات 

  .الذي أثار جدال واسعا حول تشكيل أنواع السلوك المختلفةسكنر المبرمج من خالل 
وضعت تصورا  و التعليمية،ظهور المنظومات و تأثيرها على أسلوب إعداد البرامج  

فالمنظومة تنظر للموقف التعليمي ككل  منهم،ألنشطة المتعلمين و تحديد دور كل 
 .و تحدد عناصره ووظيفة كل عنصر و عالقته بالعناصر األخرى

ظهور حركات الوسائل التعليمة المختلفة حيث ركزت كل من حركة التعليم   
وسائل السمعية البصرية البصري و حركة التعليم السمعي البصري، على استخدام ال

في التعليم  في حين أدى ظهور حركة االتصال السمعية البصرية  إلى التركيز إلى 
، و منحني المنظومات و مراعاة  المتعلمين حيث ظهور  يملالتعاالتصال و أساليب 

 .إلى اإلمام المجال  إلى الدفع  ىمثل هذه الحركات أد
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المناهج التي ساعدت على هندسة المواقف التعليمية  ظهور نظريات التعلم و تطوير 
و إيجاد البدائل المختلفة و الخبرات التعليمية المتنوعة لالزمة للتحقيق أهداف 

  (39ص  1112 السعود، : أورد في)  المنهج
 
 سبق عرضه يمكن القول أن كل من حركة التعليم السمعي البصر، و العلوم  مما

رغم ما كان لها من  ىحيث األول ،السلوكية لم يكن لهما عالقة بالوسائل التعليمية
أما الثانية فقد و . كن لها أي تأثير في البرامج التربويةيتأثير بحثي هائل إال أنها لم 

العكس فقد  ىو علالوسيلة، ىالمتعلم و سلوكه أكثر من تركيزها عل ىركزت عل
 اهتمت كل من حركة التعليم و المناهج، و نظرية االتصاالت بالوسائل التعليمية،

اإلنسان و اآللة بين اكتشاف العالقة  ىحيث عملت حركة التعليم و المناهج عل
تصاالت فقد اهتمت بكيفية المعلومات بينها أما نظرية االو لتسهيل نقل الرسائل 

المتعلم، و كما كان في هذا االتجاه نظرية التعلم  ىوصول المعلومات من المعلم إل
 .اتكنولوجيالتوظيف نظرياتها في تطوير  ىالتي سعت إل

 
 :أسس اختيار الوسائل التعليمية .6

يجب أن تخضع عملية اختيار المواد التعليمية و األجهزة و األدوات لمجموعة من األسس 
الختيار السليم وفق المعايير ايتطلب ذلك ضرورة ، حتى األهداف المنشودة المعايير،و 

 : التالية

و يتطلب هذا المعاير تحديد أهداف ،توافق الوسيلة مع األهداف المراد تحقيقها  
 .وكياالدرس  تحديدا سل



 الوسائل التعليمية                                                    الثاني   الفصل  

45 
 

و المقصود بالتكامل هنا عملية انتقاء و المنهج،مع أن يتكامل استخدام الوسيلة  
تنظيم طريقة استخدام الوسيلة على نحو يناسب طبيعة الهدف، لكي يتحقق هذا 

 .التكامل ال بد من توافر الفهم للمادة الدراسية و تشغيل األجهزة المختلفة بفاعلية
: أورد في ) .العقليةمستوياتهم  الطالب ومعأن تتناسب الوسيلة مع أعمار  

 (12ص  1121،  و الخاتم السماني
 .أن تتناسب إمكانيات المكانية في الصف و إمكانية استخدامها 
 .التأكد من صحة البيانات التي تتضمنها الوسيلة و ما يتعلمه التلميذ من الوسيلة  
 .تستخدم في الوقت المناسب الـتأكد من إمكانية استخدامها و أن 
توفر اليقضة الدائمة لدى المتعلم ألثر الوسيلة  التعليمية على تعلم التلميذ و إثارة  

 (121ص  1121، عزوز : أورد في ). اهتمامهم و ميولهم
 

 :التعليمية في التعليم ةليمعوقات استخدام الوس  .7
 .التدريس عدم قدرة المعلم على التخلص من استعمال األسلوب اللفظي في 
 .النقص الواضح في استعدادات كثيرة في المباني المدرسية 
 .الزيادة الواضحة في كثافة التالميذ 
 .التعقيدات الروتينية التي تفرضها القوانين اإلدارية بالمدارس 
األساسية عدم تخصيص معظم المدارس بميزانية مناسبة إلنتاج الوسائل التعليمية  

 .التي تحتاجها
الوسائل  استخدامقلة الحوافز المادية و األدبية التي تخصص لتشجيع االبتكار أو  

 (92ص 1127الونوس، : أورد في ). الرخيصة المحسنة من البيئة المحلية
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  فإنه غالبا ما يكون ، تدعيما لما تم ذكره عن صعوبات استخدام الوسائل التعليمية
التي  راقيلمن أهم الع،نقص أو قلة توفر هذه الوسائل في المؤسسة التعليمية 

لضعف ، إما  ذلك راجعو  ككلالتعليمية  المؤسسة باقي عناصر تواجه المعلم و
لقلة  ،و خاصة الحديثة منها التعليمية الوسائل القتناءالميزانية المالية المخصصة 

كما يعد  .أن الوسائل المتوفرة معطلة وال يتوفر أخصائي لصيانتها إنتاجها محليا أو
من بين أهم  و ضيق الوقت المناهج المقررة لتالميذ و تكدس الفصول تضخم

 . الصعوبات التي يواجهها المعلم خاصة
 

 

  خالصة الفصل

وجزة عن صورة واضحة و مقدم للقارئ الوسائل التعليمية عناصر مهمة ت فصلتضمن 
هذا المفهوم بداءا من التعريفات التي صاغها بعض العلماء و الباحثين و إن اختلفت 

 تشمل الوسائل التعليمية أنواع عديدة . التسميات التي أطلقوها  عليها إال أن معنى واحد
إلى آخر إال أن استخدامها يكون قائم على باحث و تصنيفات متنوعة تختلف من 

اختيار الوسيلة و تهيئة ظروف استخدامها و التأكد من أنها مجموعة من الشروط كحسن 
هي أن الوسائل  ايمكن أن نشير إلى نقطة مهمة جد ،مناسبة لقدرات المتعلم و إمكاناته

          لمادة العلمية، ل ىمعلم و المتعلم و حتلالتعليمية تمثل أحد العناصر الهامة بالنسبة ل
 .  لتربية و التعليمو عليه ال يمكن االستغناء عنها في منظومة ا
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 تمهيد

كانت الدافعية و ال تزال محل  اهتمام العديد من الفالسفة و الباحثين منذ القدم و قد تزايد 
هذا االهتمام بعد استقالل علم النفس عن باقي العلوم األخرى ، خصوصا في أوائل القرن 

تعد . وليام ماكدوجالالعالم السلوكي اإلنجليزي   ىالعشرين و يرجع الفضل في ذلك إل
الموضوع كمحور أساسي و قد برز هذا الدافعية لإلنجاز من بين إحدى مكونات الدافعية، 

في علم النفس بحيث أصبح واحد من منجزات الفكر السيكولوجي الحديث، كما يعد 
معظم أنماط السلوك  يفسر علماء النفس. جوهريا في سعي الفرد نحو تحقيق ذاته  اعنصر 

 ةاليعالذي يعني سعي الفرد لتحقيق مكانة اجتماعية  و إلنجازلاإلنساني من خالل الدافع 
 .و يكون هذا موافقا لما يتمتع به من قدرات و إمكانيات

بعرض أهم التعريفات الخاصة بموضوع الدافع لإلنجاز إضافة   في هذا الفصل سنقوم
نقوم في سو ذلك من خالل تخصيص فصل كامل له، و   إلى أهم العناصر المرتبطة به

 . دافعية بصفة عامةالوهلة األمر بعرض بعض العناصر المتعلقة ب
 

 :الدافعية اتتعريف .1

الدافعية من المفاهيم النفسية ، التي أثارت جدال و نقاشا بين علماء النفس و حظيت عد ت
و من أهم  جاهاته التي تبناها،فأخذ كل عالم يعرفها على حسب نظريته و ات. همباهتمام

 :التعريفات نعرض ما يلي

يشير مصطلح الدافعية إلى مجموعة الظروف الداخلية و الخارجية التي تحرك  
                      .الفرد من أجل تحقيق حاجاته، و إعادة االتزان عندما يختل

 (421ص  6002القضاة ، : أورد في) 
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أو محرك هدفها تمكين الفرد من اختيار أهداف توصف الدافعية بأنها الطاقة  
           الفرد و توجهه  لدى تحقيقها ، و هي عملية داخلية تنشط ىمعينة و العمل عل

                                                      ( 131ص 6002أبو عواد ، : أورد في) .سلوكه عبر الوقت فاعلية ىتحافظ علو 
التي يقوم عندها أن مفهوم الدافعية يستخدم لتفسير الدرجة   Brophy,Jيري 

: أورد في)  .الصفي التعليميانتباههم و جهودهم في الموقف  الطالب باستثمار
 (202ص  6046مسعود ، 

يقول أن الدافعية هي ماذا يتصرف الناس حين  : Denhardt ,R .B 2008تعريف  
    Adom:أورد في) .للتحقيق الهدفو الدافع يؤكد على اإلنجاز و السعي  يعملون

and other   ،6041 62ص ) 
لدية  الطالببأن بأنها حالة ديناميكية لها أصولها من تصورات  الدافعية  تعرف 

على اختيار النشاط و االنخراط فيه و المثابرة في و من بيئته ما يشجعه من ذاته 
 (   4 ص ،Marie et pierre Potvi  :أورد في)  .إنجازه بغية تحقيق الهدف

 
 نستنتج أن الدافعية تعني تلك القوة  التي تم عرضها من خالل هذه التعريفات

من  و تحافظ على إستمراريته التي تحرك سلوك الفرد و توجهه الداخلية الذاتية 
   .إليه أجل تحقيق الهدف الذي يسعى 

  
 :نذكر منها :لمفاهيم المرتبطة بالدافعيةا  .2

ترتبط بشكل كبير مع الكفاية الذاتية حيث يشعر الفرد بالسعادة عند إنجازه  :الكفاية. 1.2
 .بنجاحللمهمات 

و يمثل اتجاه الطالب نحو التعلم خاصية داخلية و ال يظهر دائما من  :االتجاه .2.2
بوجود المعلم و ال يظهر في خالل السلوك ، فالسلوك اإليجابي لدى الطالب قد يظهر 

   .األخرىاألوقات 
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يبحث األفراد دائما عن خبرات جديدة يستمتعون بتعلمها ،و : حب االستطالع.2.2
إن المهمة األساسية للتعلم هي  ،يشعرون بالرضا عند تطوير مهاراتهم و كفايتهم الذاتية

: أورد في).تربية حب االستطالع عند الطلبة و استخدام االستطالع كدافع للتعلم
   (. 22ص  6042،شاهين

هي رغبة طبيعية يهدف الكائن الحي إلى تحقيقها بما يؤدي إلى التوازن  :الحاجة. 2.2
النفسي واالنتظام في الحياة ، تظهر أهمية الحاجة في حياة الكائن الحي عندما توجد 

االضطراب والقلق  عليهصعوبات أو ظروف تحول دون إشباع هذه الحاجة ،إذ يظهر 
 .وعدم الشعور بالسعادة في الحياة

و .القيمة هي توجيه لفئة كاملة من األهداف التي تعتبر هامة في حياة الفرد: القيم. 2.2
و لعل من أفضل تصنيفات القيم هو . يطلق على القيمة اسم هذه الفئة من األهداف 

منها القيم النظرية ،القيم االقتصادية ، .  Eduard Sprangerتصنيف إدوارد سبرانجر
 ( 624ص 6001 أبو عالم ،:أورد في). الجمالية، االجتماعية، السياسية ، الدينية

 
  كل هذه  ، االتجاه،من الحاجة ، الكفاية ، القيممفاهيم عدة يرتبط بالدافعية

من أجل تحقيق غاية أو هدف  ،العناصر و غيرها غالبا ما تثير السلوك و توجهه
 فمثال حاجة  التلميذ أو الطالب للنجاح  يدفعه ،الدافعتجسيد شأنه من معين 

 . لالجتهاد
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 :تصنيف الدوافع .3

 الدوافع من حيث المنشأ  .1.3

يصنف علماء النفس الدوافع بعدة تصنيفات، أشملها و أعمها الدوافع من حيث المنشأ 
 :ل في ثتتم

الكائن الحي و التي لدى الحاجات الجسمية  على ملتتش :الفسيولوجيةالدوافع  
را في توازنه العضوي و الكيميائي،  و ينتج حالة من التوتر إلشباعها و يتحدث تغي

 . الجوع و العطش و الجنس: و منها  عودة الجسم لتوازن
بالتكامل عالقة مباشرة ربطها تال هي حاالت الدافعية التي  :الدوافع السيكولوجية 

للكائن الحي  و تنتج من التفاعل مع البيئة، و منها الحاجات االجتماعية  البيولوجي
و حاجات االنتماء و األمن و التقدير و تحقيق  الذات و حاجات المعرفة و حب 

  (  31ص 6042،أبو سليمان  وبلعاوي : أورد في) . االستطالع
  

 التصنيف الثنائي للدوافع .2.3

التحليالت المختلفة للسلوك فقد أمكن تحديد أنواع من الدافعية المصنفة إلى   علىبناء 
 :ثنائيات كما يلي

القوانين و المبادئ  إلىتشير الدافعية العامة : الدافعية الفردية/الدافعية العامة   
ذلك الدراسات  ىو من األمثلة عل .العامة المجردة أو العالمية فيما يتعلق بالدافعية

  .المتعلقة بالدافعية( مثل الهايبوتالموس) الدماغية البنيالتي تحاول تحديد دور 
االختالفات الموجودة بين الناس، و يدرس  ىأما التحليل الفردي للدافعية فيركز عل

السمات التي تجعل من الشخص إنسانا متفردا و هو أكثر وضوحا في النظريات 
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: أورد في) . تحقيق الذات باعتباره دافعا إنسانيا علىتركز  ىاإلنسانية الت
 ( 1ص 6001 ،الريماوي

 
النمو الطبيعي لميل تعني الدافعية الداخلية  :الدوافع الخارجية/الدوافع الداخلية  

الفرد أو اهتمامه بموضوع محدد ،و تعد انعكاسا لهدف الفرد الذي يسهم في زيادة 
أداء األعمال المختلفة ، و تتضح في ثقة الفرد معرفته و المشاركة المستمرة في 

و حب االستطالع و كل ذلك هدفه األساسي هو ،الذاتية  تهبنفسه و استقاللي
أما الدافعية الخارجية فهي تشير إلى رغبة الفرد في النجاح و إتمام .تحقيق الذات

يتطلب ذلك وجود مهارات خاصة و األعمال على نحو مرض في الوقت المحدد،
على الفرد بشعور األعمال  مل المراد إنجازه لدى الفرد بحيث تعود هذه بالع

 (426ص  6041، الخوالدة و الجراح و الربيع: أورد في). الرضا
 

 :وظائف الدافعية .2
  :جابر عبد الحميد للدوافع ثالث وظائف أساسية و هيحسب  
 .الدوافع تمد السلوك بالطاقة، و تنشط الكائن الحي -
 .يفة االختيار خاصة بين البدائل الممكنة و المتاحةظو الدوافع تؤدي  -
 (3ص  6002كمال ، : أورد في)  .نحو هدف معينالدوافع توجه السلوك  -

 
 :إلنجازلالدافعية  تعريفات .2

            تناول العديد من علماء النفس و المفكرين و الباحثين موضوع الدافع لإلنجاز بالدراسة 
 :   و سنحاول عرض أهم التعريفات الخاصة به

         يعرف فاروق عبد الفتاح الدافع لإلنجاز بأنه الرغبة في األداء الجيد و تحقيق النجاح،  
و هو هدف ذاتي ينشط السلوك أو يوجهه، و يعد من المكونات المهمة للنجاح 

 (411ص  6001، عبد اهلل : أورد في). المدرسي
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استعداد ثابت " إلىإلنجاز يشير لأن الدافع ( 4223) و زمالئه   يؤكد ماكليالند 
سعي الفرد و مثابرته، في سبيل تحقيق و بلوغ نجاح  ىنسبيا في الشخصية يحدد مد

م األداء في ضوء يه نوع من الرضا، و ذلك في المواقف التي تتطلب تقييعليترتب 
 ( 2ص 6001 ،قشار: أورد في) .  االمتياز منمحدد  ىمستو 

  الدافعية إلنجاز بأنها استعداد الفرد لتحمل المسئولية( 6006) ، محرزيعرف الغنام 
  العقبات بكفاءة علىو الرغبة المستمرة في النجاح و انجاز أعمال صعبة و التغلب 

 أبوهدروس،: أورد في.)من األداء ىمستو و أقل قدر ممكن من الجهد و أفضل 
 (404ص  6040

 ر إلى الدافعية لإلنجاز عموما على أنها الحاجة إلى األداء الجيد و استمراريةظين 
بأنها الرغبة في األداء الجيد  الذي يرى Dave and Anand(1979)منهم النجاح 

 (422ص  Singh  ،6044:أورد في) .التفوقمقارنة  بمجموعة من معايير 
لسعي للحصول لعلى أنه مدى اختالف حاجة األفراد  أيضا الدافع لإلنجاز يعرف 

 ، Noureen:أورد في).على المكافآت، مثل الرضا الجسدي، والثناء من اآلخرين
 (23ص  6044

 
 لدافع لإلنجاز يمثل ذلك المثير الداخلي و االستعداد الثابت ا حسب هذه التعريفات

أهدافه مع تحمل في شخصية الفرد و الذي يحرك سلوكه و يوجهه لتحقيق 
 .المسؤولية و تجاوز العقبات، و الذي يترتب عنه نوعا من الرضا

 
 :إلنجازلالدافعية  تطور مفهوم .2
إلنجاز في  الخمسينات من هذا القرن، للقد بدأت عملية البحث في موضوع الدافعية  -

 إلنجاز استمرت دون انقطاع حتى آلن، بل الاوجهود الباحثين في تحليل الحاجة لدافع 
          تزال البحوث مزدهرة و امتد االهتمام به إلى الوطن العربي في مرحلة السبعينات
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نشر الباحثون عدد من البحوث  الخاصة بهذا الموضوع،  ،ات من هذا القرنينو الثمان
 .4222دراسة قشقرشو  4222 عيد الفساد، ودراسة 4221 تركنمثل  

           ،اتننهاية السبعينات و بداية الثماني أما في العراق فقد ظهرت بعض الدراسات في -
و دراسة  4222الكتانيو هي قليلة مقارنة ألهمية هذا الموضوع فقد ظهرت دراسة 

وقد كانت الدراستان في العراق مبنيتان على المرحلة اإلعدادية، أما  4216  مغتعش
                 .مدرسيها دراسات في الدافع إلنجاز الليعالجامعات و المعاهد فلم يجرى 

 (.6001 ،محمد :أورد في)

مصطلح  في علم النفس فيشير التطور التاريخي إلى أنه الفيما يخص استعمال هذا  -
إلنجاز هي دافع تعويض لالذي أشار إلى أن الحاجة ، Adlerيرجع إلى العالم ألفرد أدلر

الذي عرض هذا المصطلح في تناوله  levin مستمد من خبرات الطفولة، و كورت ليفن 
 .إلنجازللمصطلح الحاجة   Moray 1938 موراياستخدام لمفهوم الطموح و ذلك قبل 

يعد من األوائل المهتمين بهذا  مورايعلى الرغم من هذه البدايات المبكرة إال أن  -
                          مفهوم الحاجة لإلنجاز المفهوم، و الذي يرجع له الفضل في إدخال

Need for Achèvement إلى التراث السيكولوجي، إذ أنه أول من قدم هذا المفهوم 
بشكل دقيق بوصفه مكونا مهما من مكونات الشخصية، و ذلك في دراسته التي سماها 

 العديدموراي فيها  والتي عرض   Exploration in personalitاستكشاف في الشخصية 
 (10ص  6002بني يونس، :أورد في).  ت النفسيةمن الحاجا

و أعوانه  أكثر توسعا في دراسة الدافع إلى االنجاز، كما كانت  نديال دافيد ماكلكان  -
في العادة تعرض  ،اختبار تفهم الموضوعفي  مورايلمنهج  اطريقة البحث فيه امتداد

أربع بطاقات الختبار تفهم الموضوع بجهاز العرض على الشاشة أمام المفحوصين، ثم 
 بعد ذلك تقصر  و .أن يكتبوا قصة في خمس دقائق مسترشدين بعدة أسئلة إليهميطلب 
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 وقد عرف ماكليالند . أو أن تصنع خصيصا لتوحي بأفكار أن تختار إماالصورة  
وعند تقدير الدافع  .أو مجرد الرغبة في النجاح ،في ضوء االمتياز  إلنجاز بأنه األداءا
. إلنجاز تتم قراءة القصة ثم يتخذ قرار عام حول وجود أو عدم جود خيال اإلنجاز فيهال

عندئذ أن نحكم بوجود و عدم وجود  علينافإن كان خيال االنجاز موجودا، يكون 
تقدر الدرجات لهذه المكونات و نحوها، و تجمع الدرجات  ثم .إلنجازلمكونات محددة 

و المقياس . إلنجاز عند فرد معينلبعد ذلك ليتم التوصل إلى مؤشر رقمي لقوة الدافع 
أن يكون معقدا، لكنه مع التدريب يمكن أن يصل الطالب إلى التمكن منه و  أقرب إلى

 (  406ص 4222 دويدار ،:أورد في. ) االتفاق فيه

 إلنجاز نستنتج أن بدايات لل هذه النبذة التاريخية الوجيزة عن الدافعية من خال
                  عود إلى حقبة السبعينات يالبحث في هذا الموضوع في الوطن العربي 

هذا المصطلح في علم النفس فيرجع  استعمال ما يتعلقات، أما فينو الثماني
من  Morayوكورت ليفن في حين يعد موراي، Adlerالفضل إلى العالم ألفرد أدلر

الباحثين األوائل المهتمين بمفهوم الحاجة لإلنجاز و يرجع له الفضل في إدخال 
و قام دافيد ماكليالند و زمالئه ببعض . هذا المصطلح إلى التراث السيكولوجي 

الدراسات في مجال الدافع لإلنجاز حيث كانت طريقة البحث فيه امتداد لمنهج 
  .موراي

 
 : أنواع الدافعية لإلنجاز .7

 :بين نوعين أساسيين من الدافعية لإلنجاز هما فيروف و تشارلز سميثميز 

يقصد بها تطبيق المعايير الداخلية أو الشخصية في  :دافعية اإلنجاز الذاتية 
 .مواقف اإلنجاز 

تتضمن تطبيق معايير التفوق التي تعتمد على  :دافعية اإلنجاز االجتماعية  
، أي مقارنة أداء الفرد بآخرين و االنتباه للتحقيق ذلك من حيث المقارنة االجتماعية
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الدقة و التفاني في العمل ، و القيام ببعض األعمال  و المهام التي من شأنها 
 ( 422ص  6042 ، عليلش: أورد في). الفردمهارات تنمية 

 
 :إلنجازلنظريات الدافعية  .8

  :نظرية ماكليالند في الشخصية و الدافعية. 1.8

نظرية عن الدافع لإلنجاز الدراسي على أسس نظرية ( 4223)صاغ ماكليالند و أتكنسون
نسبة لهم تكوينا افتراضيا يعني الشعور أو الوحدة الامبريقية جديدة، بعد هذا الدافع ب

الخوف ، األمل في النجاح :و يعكس هذا الشعور متغيرين  رئيسين هما باألداء التقييمي
  .من الفشل

هر ذلك من ظ إلنجاز الدراسي مساحة كبيرة في نموذج ماكليالند و قدليشمل الدافع 
خالل ما أجرى حوله من البحوث و الدراسات، لذلك  ظهرت توقعات مخالفة بخصوص 

              .الدراسي في حالة معينة عن سواهم األشخاص الذين ال يتبنون وجهة االنجاز
 (410ص سالم ، :أورد في )
 

 :نظرية أتكنيسون. 2.8
األفراد، كما بين يختلف  ،تنص على أن النزعة أو الميل للحصول على النجاح أمر متعلم

بثالثة عوامل  الدافع يتأثرنه يختلف عند الفرد الواحد في المواقف المختلفة، و هذا أ
: أورد في) .النجاح، القيمة الباعثة للنجاح الدافع للوصول للنجاح، احتماالت: رئيسية هي

 (23ص 6044 بورنان ،
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 (1338) نظرية موراي. 3.8

حيث يرى  ،النظريات التي أدخلت الحاجة لإلنجاز في التراث السيكولوجي ىأولمن  
أنه قد يطلق على الحاجة لإلنجاز اسم إرادة القوة في الكثير من األحيان، وأن شدة  موراي

الحاجة لإلنجاز تظهر من خالل سعي الفرد إلى القيام بأعمال الصعبة وعلى هذا فإن 
 :مفهوم الحاجة لإلنجاز يتضمن

رغبة الفرد في تحقيق األشياء التي يراها اآلخرون صعبة، و التحكم في األفكار  
           حسن تناولها و تنظيمها و سرعة األداء و االستقالل و التغلب عن العقبات و 

 .و بلوغ معاير االمتياز
            حرص الفرد على أن يقوم بمجهود وفير ومستمر للوصول إلى شيء أصعب، 

و بعيد، و أن يكون متفوقا و ينافس  عاليو أن يعمل بغرض واحد نحو هدف 
 .همعلياآلخرين و يتفوق 

 .لذاته لما لديها من قدرات و إمكاناتتقدير الفرد  

االهتمام أو الميل في الحاجة  نوعية يرى موراي بأنه تحدد إشباع الحاجة لإلنجاز حسب 
 و أو االمتياز، ، التفوق العقلي إلنجاز  في المجال العقلي، و تكون على هيئة رغبة في

هكذا تتعدد  الحاجة إلى اإلنجاز الجسمي تكون على هيئة رغبة في المجال الرياضي و
 ( 422ص 6044 ،الهلول :أورد في ). ةالحياالحاجات على تعدد مجاالت 

 
 (1382) نظرية هيدر. 2.8

 ىتركز على مفهوم االعزاءات السببية و أثارها عل ىتعد نظرية هيدر من النظريات الت 
إذ يقترح هيدر وجود نوعين من العوامل التي تساعد  ، اإلنجازسلوك االنجاز و دافعية 

 ىإلالشخصية، و هو يرى أن عزو الحدث البيئة و : تكوين الحدث السلوكي هما ىعل
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العوامل الشخصية يتباين مع تباين عزوه إلى العوامل البيئية، فكلما ازدادت أهمية العوامل 
 .حظ كمسبب للحدث قلت أهمية العوامل البيئية و بالعكسالشخصية في نظر المال

 ،األول: يقسم هيدر العوامل الشخصية التي تكون الحدث إلى  عناصر ثالثة و هي 
المحاولة و يقصد بها العامل  ،القدرة و يقصد بها المهارة العقلية و البدنية للفرد، و الثاني

القصد  ،طيه خاصية هادفة، و الثالثو يع يحافظ على قوتهالدافعي الذي يوجه الفعل و 
كذلك يقسم العوامل البيئية . أو يحاول إنجازه و يقصد به هيدر ما ينويه الشخص و الجهد

لها خاصية  التياألول صعوبة العمل، و يراها هيدر  من العوامل : إلى عنصرين و هما
لحظ  يعد من العوامل عزو ثابتة ال تتغير و الثاني الحظ  و بخالف صعوبة العمل، فإن ا

 ( 16ص 6044 ،حسن  و بركات: أورد في ). المتغيرة
 

 :النظرية الحديثة لدراسة دافعية اإلنجاز األكاديمي. 2.8

 : األهدافنظرية توجيه 

إلنجاز اشرح و تفسير دافعية لالمحاوالت المعاصرة  إحدىتعتبر نظرية األهداف 
         هذه النظرية أن الدافعية األكاديمية هي مكون افتراضي يفسر نشوء ىو تر  ،األكاديمي

و اتجاه و بقاء سلوك ما يتم توجيهه نحو أهداف أكاديمية تشمل التعلم و اإلنسان و القيم 
االجتماعية، و تجنب العمل و القيمة التي يضعها الفرد ألهدافه، و أنماط العزو التي 

و قد اهتمت االتجاهات الحديثة في علم النفس بدراسة  .ةالينفعيفسر بها ردود أفعاله اال
                 لتحليل كل السلوكيات الخاصة باإلنجاز و قد وجد أن هناك  كيفية تكوين األهداف

 :هناك أربع مستويات لظهور األهداف و هي و

  .أداء مهمة محددة 
قدرة ،  مثل إلنجازيتمثل الغرض من وراء النشاط أداء مهمة موقفيه خاصة  

 .لخاصة عند مقارنته باآلخريناعلى إظهار قدراته  الفرد
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         تمثل اإليديولوجية الخاصة بالفرد، و هي تتجاوز المواقف األهداف الشخصية 
 .و المهام المحددة التي ينجزها الفرد في سبيل تحقيق أهدف أكبر

 نظريةكما تقرر  :صوره الذات المستقبليةو ير الذاتية يأهداف خاصة بالمعا 
ه هو الذي يحدد يعلو عائدها  تفسير الفرد لثمار انجازاته األهداف أيضا أن 

كما يحدد درجة تأثير ذلك  درجة المجهود الذي يمكن بذله إلتمام هذه اإلنجازات
و يقصد بها ذلك االنخراط الفعال للفرد في  ،عمليات التنظيم المعرفي الذاتية على

و القدرة على تحليل المهام المطلوب انجازها دراسيا، و القدرة  ، التعليميةاألنشطة 
لوفاء بتلك االلتزامات لعلى التخطيط الستغالل المصادر الموجودة لديهم 

 ( 62ص 6001،  عطية: أورد في) .األكاديمية

 

 مما سبق يمكن القول أن هناك نظريات عديدة تناولت موضوع الدافع لإلنجاز            
الدافع لإلنجاز الدراسي التي قام بصياغتها ماكليالند و التي تقوم على  منها نظرية

جديدة ، أما نظرية أتكنسون فهي تنص على النزعة أو الدافع  مبريقيةاأسس نظرية 
للنجاح والذي يتأثر بمجموعة من العوامل التي تختلف من فرد إلى آخر و حتى 

الذي كان أول من أدخل الحاجة لإلنجاز إلى  تأتي نظرية موراي عند الفرد ذاته ،
الذي يؤكد على أن شدة الحاجة لإلنجاز تظهر من خالل   التراث السيكولوجي

سعي الفرد للتغلب على الصعوبات، في حين تركز نظرية هيدر على االعزاءات 
السببية التي تتمثل في األسباب البيئية و الشخصية و التي بدورها تؤثر على 

التي و في األخير النظرية الحديثة لدراسة الدافعية لإلنجاز  جاءت .نجازسلوك اإل
و اتجاه و بقاء    ترى أن الدافعية األكاديمية هي مكون افتراضي يفسر نشوء

سلوك ما يتم توجيهه نحو أهداف أكاديمية تشمل التعلم و اإلنسان و القيم 
 .االجتماعية
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 : صفات ذوي الدافعية لإلنجاز .3

 :خص المنجز في رأي موراي بأنهيتميز الش
 .إلنجازليحصل على درجة مرتفعة في الدافعية 

 .ينجز األشياء الصعبة
 .يتغلب على العوائق مهما كانت و يتنافس و يتفوق على اآلخرين

 .يبذل الجهود الشاقة المستمرة في سبيل إنجاز ما يقوم به
 .يعمل بمفرده نحو تحقيق هدف بعيد سام

 .التصميم على الفوز في المنافسةيملك العزم و 
 .يعمل كل شيء بصورة جيدة

  (401ص 6002،الغامدي: أورد في.)التعبالضجر و يجاهد في سبيل التغلب على 
 

 :قياس الدافعية لإلنجاز  .11
في وضع األسس األولى لقياس الدافعية لإلنجاز،   Morayيرجع الفضل إلى موراي   

من افتراض أن الحاجات االجتماعية  مورايينطلق . من خالل اختبار تفهم الموضوع 
قد تنعكس في تفكير األفراد بدقة حيث ال يكونون مضطرين إلى التفكير في شيء على 

هن األفراد ، ذفي األفكار التي ترد كل يوم و لكي يحدد موراي تلك . وجه الخصوص
قام بعرض مجموعة من الصور على المفحوصين و طلب منهم أن يكتبوا قصصا 

 : يعبرون فيها عما توحي بها تلك الصور مع طرحه أسئلة حولها مثل
       ما الذي يحدث في هذه الصورة الغامضة ؟ ما الذي أدى إلى الموقف هذا ؟ -
  يفكر فيه األشخاص الموجودون في الصورة ؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ما الذي -
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         يسقطون كل مخاوفهم و آمالهم  استنتج موراي أن المفحوصين أثناء سردهم للقصص
 اختبارهم ، لذا يعتبر اختباره يعلعلى صفات الشخصيات المعروضة  و صراعاتهم

 . االجتماعيةإسقاطي لقياس الدوافع 

و زمالئه " ماكليالند"بها كل من ت أخرى لقياس الدافع لإلنجاز ، قام ظهرت محاوال 
بتعديل "  موراي"التي تعتبر امتدادا لما وضعه   " Wesleyan"في جامعة  واسليان 

"  TAT"االختبار و استكمال نقائصه ، لذا فقد أعدو صورا  في شكل بطاقات االختبار 

لقياس الدافع لإلنجاز محاولين في ذلك  إثارة الحاجة إلى التفوق و االمتياز لدى 
في قصص تفهم الموضوع التي المفحوصين من خالل قياس مضمون التخيالت 

يسردونها في مواقف عديدة ، و تم ذلك بعرض أربع بطاقات على كل مفحوص، 
ة ، لكل بطاقة في ف قصيلأتعكس موضوعات مرتبطة باإلنجاز ، ثم يطلب منه ت

دقائق، و عند تحليل مضمون القصة  يقرر الباحثون بوجود خيال ( 2)ظرف خمسة 
التعبير : عدم وجوده و في حالة وجوده تحدد مكونات لإلنجاز في  مرتبط باإلنجاز أو

 . عن الرغبة في اإلنجاز، وصف للنشاط المحقق للنجاح ، توقع تحقيق الهدف

ز عند كل فرد يكون من خالل إعطاء درجة لكل مكون ثم تجمع لمعرفة قوة الدافع لإلنجا
 .كل الدرجات ليتم الحصول على الدرجة نهائية تعبر عن قوة هذا الدافع 

ذلك ألنه  (TAT)للقياس الدافع لإلنجاز ، من خالل اختبار" ماكليالند"لقد نجحت محاولة 
حقق الغرض الذي وضع لقياسه ، حيث حصل مجموعة من العلماء على نفس الدرجات 
لقصص معينة ، و بذلك يعتبر مقياس ماكليالند األكثر صالحية للكشف عن دوافع 

و لقد فتحت هذه المبادرة مجاالت واسعة . اإلنجاز في كل من الجوانب العلمية و العقلية 
حيث تدخل ضمن مجموعات االختبارات ( TAT) لف عن اختبارلبناء اختبارات أخرى تخت

 "هرمانس"الموضوعية، مثل اختبار الدافع لإلنجاز لألطفال الراشدين ، الذي أعده 
رشاد "، كما قام كل من  (4214" )موسىفاروق عبد الفتاح "و قام بترجمته ( 4220)
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               (.4212)العربية  بتكييفه على البيئة" و صالح أبو ناهية   "عبد العزيز موسى 
 ( 11ص 6042 ، رمنصو : أورد في)
 

 العالم موراي  رجع إلىتقياس الدافعية لإلنجاز محاوالت  ىمما سبق يتضح أن أول
محاوالت ماكليالند و زمالئه من خالل ثم تأتي   من خالل اختبار تفهم الموضوع

أخرى كاختبار  تااختبار و قد ظهرت ، لقياس الدافعية لإلنجاز   TATاختبار 
و الذي تم ين  و الذي كان من إعداد هرمانس لألطفال الراشد الدافع لإلنجاز

 .ترجمته من قبل فاروق عبد الفتاح و تكييفه من قبل العزيز موسى و آخرون

 

 خالصة الفصل

              و أحد أهم المفاهيم النفسية التي غالبا يمثل الدافع لإلنجاز إحدى مكونات الدافعية 
حاولنا من خالل هذا الفصل تقديم جملة ، ما يكون لها عالقة بالتحصيل الدراسي للمتعلم 

من العناصر انطالقا من تلك المتعلقة بالدافعية ثم مرورا إلى تلك المرتبطة بالدافع 
             أهم النظريات التي حاولت شرح تليها  ،لإلنجاز من التعريفات التي صاغها الباحثون 

،  قياس من صفات ذوي الدافعية لإلنجاز ذا المفهوم إضافة إلى عناصر أخرىير هو تفس
 .الدافعية لإلنجاز

 

 

 
 



 
 الفصل الرابع

 التحصيل الدراسي
 تمهيد 

 التحصيل الدراسي:  أوال
 تعريفات التحصيل الدراسي  .1

 أهداف التحصيل الدراسي  .2
 أهمية التحصيل الدراسي  .3
 أنواع التحصيل الدراسي   .4
 شروط التحصيل الدراسي  .5
 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي  .6
 وسائل قياس التحصيل الدراسي  .7

 التعليم الثانوي : ثانيا  
 تعريف التعليم الثانوي .1
 أهمية التعليم الثانوي .2
 طبيعة المرحلة الثانوية .3
 تطور التعليم الثانوي في الجزائر .4
 .العام و التكنولوجي غايات التعليم الثانوي .5

 خالصة فصل   
 
 

 



 التحصيل الدراسي                                           الفصل الرابع                

64 

 

 :تمهيد

التحصيل الدراسي من أكثر المفاهيم التي شاع استعمالها في مجال الحقل النفسي يعد 
يتجلي ذلك من خالل تعدد الدراسات ، التربوي، نال اهتمام العديد من الباحثين و المربين 

و هذا راجع  لما يكتسبه من أهمية بالغة في تحديد و تقويم  التي عالجت هذا الموضوع ،
ضوئه  علىيمكن  اأساسي اكما يعتبر محك .لطلبةلاء الدراسي و األد ىكل من المستو 

و الوسائل في  الطرق ، عة السياسة التعليمة المتبعة، من المنهاج االحكم على مدى نج
في هذا الفصل سنحاول عرض هذا الموضوع بتطرق إلى أهم  .المؤسسة التربوية التعليمية

 . العناصر المكونة له
 

 التحصيل الدراسي:  أوال

  :التحصيل الدراسي اتتعريف.1

               من قبل العديد من العلماء Académique Achèvementعرف التحصيل الدراسي 
 :بين أهم هذه التعريفات نجدمن و الباحثين العاملين في مجال علم النفس التربوي 

محدد من  ىمستو  هوالتحصيل الدراسي :  (1991)، رشاد دمنهوريتعريف  
               من قبل المعلمين  ىالعمل المدرسي أو األكاديمي، يجر أو الكفاءة في  االنجاز

 ( 01ص  2102الصاوي،  و مهديال: أورد في)  .أو بواسطة االختبارات
النتيجة النهائية التي تبين (: 1991)التحصيل الدراسي ، خليلالخليلي عرف 

خليل ، : أورد في.) الطالب و درجة تقدمه في تعلم ما يتوقع منه أن يتعلمه ىمستو 
 (714ص  2102

القدرة على أداء متطلبات النجاح الدراسي، سواء في تحصيله : يعرف أيضا على أنه 
 (70ص 2107زقاوة،  :أورد في) .  بمعناه العام أو النوعي لمادة دراسية معينة

على أنه مقدار أداء الطالب في الصف لعمل ما من الناحية الغامدي،علي عرفه  
 (021ص 2102محمد ، و  عايش: أورد في) .الكمية و النوعية
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ما تعلمه التالميذ بشكل مباشر  ىهو معلومات وصفية تبين مد: التحصيل الدراسي 
التالميذ ى علطبقت وذلك من خالل االختبارات التي  الدراسية،المادة  ىمن محتو 

              .المهارات المفاهيم واستيعابهم للمعارف و  ىخالل العام الدراسي، لقياس مد
 (  272ص  2101 ، حمادة: أورد في) 

 
  الدراسي يعنيالتحصيل أن من التعريفات التي تم عرضها نستنتج: 

الذي ، اإلنجاز و األداء الذي يقدمه الطالب في  جميع المواد الدراسية ىمستو 
يقاس بتقدير المعلمين و االختبارات التحصيلية خالل الفصل أو في نهاية العام 

 ىمد ىالتي يتحصل عليها من خالل هذا التقويم يدل علالدراسي، و الدرجات 
 .   تهها في دراسااستيعاب الطالب للمعارف و المهارات التي تلق

 
 :أهداف التحصيل الدراسي  .2

يعد التحصيل الدراسي من بين العمليات البيداغوجية الهامة التي ترمي إلي تحقيق 
 :  األهداف التالية

 .ىإلى مرحلة أخر تقدير نتيجة الطالب النتقاله  
 .تحديد نوع الدراسة و التخصص الذي سينتقل إليه الطالب الحقا 
 .لطلبةلمعرفة القدرات الفردية  
                          .االستفادة من نتائج التحصيل النتقال من مدرسة إلى أخرى 

 (50ص  2100 ،فالحي  وبن عالي : أورد في) 

ى المتعلم من معرفة  مستواه و رتبته ، مقارنة بمستو يهدف التحصيل الدراسي إلى تمكين 
زمالئه في نفس الصف ، كما يمكن للجان المسئولة عن االمتحانات و كذا األساتذة من 

طالبهم ، الهدف من ذلك هو التعرف على مستواهم و رتبتهم  و كذا قدراتهم  ىمعرفة مستو 
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                 .معينة معينة خالل فترة زمنيةعلى استيعاب المعارف و المهارات  المختلفة في مادة 
 (022ص  2100صالحي ،: أورد في) 

 
 :أهمية التحصيل الدراسي  .3

مراحل لالتحصيل الدراسي ذو أهمية كبيرة في حياة الفرد و أسرته ، فهو ليس فقط تجاوز 
درجات التي تؤهله لذلك ، بل له جوانب هامة جدا ال ىدراسية متتالية بنجاح و الحصول عل

في حياته باعتباره الطريق اإلجباري لالختيار نوع الدراسة و المهنة ، و بالتالي تحديد الدور 
              رته لذاته،ظاالجتماعي الذي سيقوم به الفرد و المكانة االجتماعية التي سيحققها ، و ن

 (045ص 2101 الحموي ، :أورد في .)  طموحهى مستو و شعوره بالنجاح و 

 

 : أنواع التحصيل الدراسي  .4

 : ما يليأنواع تنحصر في ثالثة لتحصيل الدراسيلإن  

مرتفع عن معدل زمالئه في نفس  يكون فيه أداء التلميذ: التحصيل الدراسي الجيد 
للتلميذ المستوى و في نفس القسم ، يتم باستخدام جميع القدرات و اإلمكانيات التي تكفل 

  .لألداء  التحصيلي المرتقب منه  أعلى الحصول على مستوى

تكون الدرجة التي يتحصل عليها التلميذ  في هذا النوع من التحصيل: التحصيل المتوسط 
تمثل نصف اإلمكانيات التي يمتلكها، و يكون أداءه متوسط ودرجة احتفاظه و استفادته 

 . من المعلومات متوسطة

بالتحصيل الدراسي الضعيف،  هذا النوع من األداء يعرف: الدراسي المنخفض التحصيل 
حيث يكون فيه أداء التلميذ أقل من المستوى العادي بالمقارنة مع بقية زمالئه، فنسبة 
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: أورد في) .استغالله و استفادته مما تقدم من المقرر الدراسي ضعيفة إلى درجة االنعدام
 (021ص 2100الشايب ، و الحاج 

لمتعلم بمختلف اهو التحصيل الذي يشمل عمليات : التحصيل الدراسي المعرفي 
        مستوياتها، من مجرد استرجاع المعلومات التي قرأها أو سمعها، إلى فهم و تطبيق 
ما تعنيه، إلى تحليل ما بينها من عالقات متداخلة و من ثم الحكم على مضمونها من 

 .اثة حيث الدقة و الموضوعية و الحد

هو التحصيل الدراسي الممثل للمهارات الحركية ألطراف  :التحصيل الدراسي المهاري 
من الضروري أن يتوفر ، مثل حركة اليدين أو القدمين أو الجسم كله ،  الجسم اإلنساني

المعيار أو المحك الذي يتم به قياس أداء المهارة بالزمن أو بالنسبة المئوية للدقة في 
 .األداء

هو التحصيل الذي يتطرق إلى قضايا عاطفية تثير : التحصيل الدراسي الوجداني 
المشاعر، و يتعامل  مع  ما في القلب من اتجاهات و مشاعر و أحاسيس و قيم تؤثر 

 (011ص  2104للوه ، : أورد في)المتنوعة في مظاهر سلوكه و أنشطته 
 

 :شروط التحصيل الدراسي  .5
تستلزم ترتيبا وتنظيما و تخطيطا، و تتطلب تهيئة جميع الشروط إن عملية التعلم و التعليم 

التكرار، الدافعية و توزيع : تتمثل في كل من المواتية لحدوث عملية التعلم، هذه الشروط
 :التمرين، الطريقة الكلية و سيتم شرحها بالتفصيل فيما يلي

 .يتم التعلم و اإلجادة لحدوث التعلم البد من التكرار و الممارسة، حتى: قانون التكرار 
 .دافع نحو بذل الجهد و الطاقة لتعلم المواقف الجديدة أو حل المشكالتوجود  :الدافعية 
عملية التعلم على فترات زمنية تتخللها الراحة من وقت يجب أن تتم  :توزيع التمرين 

 .خرآل
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                 أخذ الفكرة العامة عن الموضوع بعد ذلك تحليله إلى جزئياته  :الطريقة الكلية 
 .و مكوناته

 :يف هناك من يحدد هذه الشروط
فإذا  ،افي دفع الطلبة نحو الدراسة أو االمتناع عنهالذي له أثر و  (:العقاب)  الجزاء 

و العكس حسنا سوف يكون أدرك الطالب أنه سيجزى جزاء حسنا فإن تحصيله الدراسي 
 .صحيح

          كانت نفسية أما يثيره الموقف التعليمي من هذه الدوافع سواء  ىيتوقف عل: الدافع 
 .أو اجتماعية

                التكرار أو حفظ المادة العلمية من قبل الطالب يساعد في إتقان التعليم: التكرار 
 .المراهقةأشار إليه لطفي بركات في كتابه سيكولوجية الطفولة و هذا ما  و تحسينه،

فهم  ىن الطالب فكرة عامة و شاملة عن الموضوع، ثم االنتقال إليكو  : الطريقة الكلية 
 .األجزاء

على علم بنتائج تحصيله، لمعرفة نقاط القوة  أن يكون لطالبمن األفضل ل :معرفة النتائج 
 .و الضعف

              طريقه يتعلم الطالب الحقائق الصحيحة للموقف التعليمي  فعن :اإلرشاد و التوجيه 
 .مما يساعد على اكتشاف األساليب الخاطئة و تداركها فيما بعد

فعالية الطالب في العملية التعليمية عن طريق البحث الذاتي و جمع  :النشاط الذاتي 
 .الحقائق

و التحليل،  الذي يعتمد على التعميم، التجريد، التفكير، التطبيق و التميز :التعلم الجيد 
 .المقارنة و غيرها

االجتماعية للطالب،  لحياةباواقعيا مرتبطا برنامج الدراسي أن يكون محتوى ال :الواقعية 
 (07ص 2107 ،ونجن: أورد في.)النظرية واقعيا حتى يتسنى له تطبيق تلك المعلومات
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 :المؤثرة في التحصيل الدراسيالعوامل  .6

 :و من بين هذه العوامل نذكر

و العوامل النفسية  (قدرات الطالب نفسه) العوامل العقلية: خاصة بالطالبالعوامل ال .1
 .كالقلق و العوامل الجسمية كالمرض

كاضطرابات العالقة بين الوالدين ، قسوة الوالدين في معاملة  :خاصة بالمنزلالعوامل ال .2
 .الطفل، انخفاض المستوى االجتماعي و االقتصادي و الثقافي لألسرة 

كازدحام الصفوف بالتالميذ، قسوة المعلمين، صعوبة المادة  :خاصة بالمدرسةالعوامل ال .3
 (14ص 2104موسى ، : أورد في). الدراسية و تعقدها

الدراسي بالطبيعة المعقدة حيث يتأثر بعديد من العوامل التي  التحصيل أيضا يتصف
 :التحصيل الدراسي ىيمكن أن يعزي إليها مستو 

            من حيث سمات الطلبة الشخصية كالذكاء و القدرة على التذكر : العوامل الذاتية 
و مهاراتهم  دافعيتهمو االنتباه و أساليب تعلمهم و تفكيرهم و صحتهم الجسمية و النفسية، 

 .الدراسية و أهدافه
تتمثل بمكونات النظام التعليمي و العالقة بينهم، من حيث : العوامل المرتبطة بالمدرسة 

علية االمناخ المدرسي و أساليب إدارته و أدوات الغرفة الصفية، المعلمين و المنهاج و ف
 .السياسات و القرارات التربوية

      من حيث الظروف المناسبة للدراسة : و االجتماعية العوامل المرتبطة بالبيئة األسرية 
بإضافة إلى أنماط  و المادي النفسيو  االجتماعي،مقدار الدعم و اآلمنة و العالقات 

 .التنشئة االجتماعية
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تلعب مجموعة الرفاق تحديدا دورا كبيرا بالتأثير في اتجاهات : العوامل المرتبطة باألقران 
ات و التغلب عم قدراتهم المعرفية و مساعدتهم في انجاز الواجبو د. الطلبة نحو الدراسة

 (225ص 2100الربابعة ، : أورد في).معوقات التحصيلعلى 

 
  نستنتج وجود العديد من العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي لطالب و نلخصها

         الذكاء، الذاكرة، االنتباه، الصحة النفسية ) عوامل متعلقة بالطالب  :كما يلي
 (.للولدينو الجسمية، وجماعة الرفاق، المستوي االقتصادي و االجتماعي و الثقافي 

                    ظام التعليمي، المنهاج، السياساتالن) عوامل متعلقة بالمدرسة 
و القرارات التربوية، المعلم، أساليب التقويم و االمتحانات، العالقة السائدة بين 

 (بينهمفيما المعلم و الطالب و حتى الطلبة 

 
 :وسائل قياس التحصيل الدراسي .1

حتى نهاية  الشفوية ا على االختباراتيكان يعتمد قياس التحصيل الدراسي اعتمادا أساس 
 Horaceهوراس مان)تزعم  (  0270)و في عام . األول من القرن التاسع عشرالنصف 

Mann )  حركة   األمريكيةبوسطن الذي كان يعد من القادة التربويين البارزين، في والية
التحريرية التي تتسم أكد ضرورة استخدام االختبارات و  . العام التعليم التطوير

 . (0257)في عام بالموضوعية  و االتساق بدال من االختبارات الشفوية  

أول  و ضع كان يعمل مدير مدرسة الذي (G Ficherجورج فيشر)  المربي االنجليزي 
اختبار تحصيلي تحريري يتكون من عدة مقاييس متدرجة ، و أمثلة و مواصفات متنوعة 

ضيات و غيرها من يمكن باستخدامها تقيم جودة الخط و النحو والتعبير و الهجاء و الريا
 .و أطلق هذا االختبار اسم كتاب الموازين الدراسيةالمواد 
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أول اختبار تحصيلي  (0120عام J :Rice رايس )مضي ربع قرن من الزمن أعد بعد  
موضوعي في الواليات المتحدة األمريكية ، يقيس الهجاء و طبقه على مجموعة من 
التالميذ كما أعد اختبار تحصيلي في الحساب و اللغة االنجليزية، و شهد أوائل القرن 
                العشرين ظهور عدد من االختبارات المقننة متمثلة  في اختبار الحساب الذي أعده

 Thorndikeثروندايك )و اختبار جودة الخط الذي أعده ( 0112عام  Stone ستون)
بما في ذلك بطارية ( 0121) قرب نهاية عام و تزايد عدد هذه االختبارات( 0111

 . (0120)لمرحلة االبتدائية لاختبارات ستانفورد التحصيلية 

عن ما يزيد عن  تحصيلية  المقننة ،على الرغم من انتشار استخدام االختبارات ال 
أوائل إال أنه ظهر في  .نصف قرن في مختلف مجاالت التقويم التربوي و النفسي

النوع من  المعارضة لهذا من اآلراء األمريكية الكثيرالواليات المتحدة  الستينات في
و حجتهم في ذلك أن هذه االختبارات تستند في تفسير درجاتها على جماعة  االختبارات،

 .األفرادأداء به تعد بمثابة معيار يقارن  معينة،مرجعية 

أطلق عليها اختبارات مرجعية الجماعة أي أنها تحدد المركز النسبي للفرد بين أقرانه  الذ 
الرغم من أن ثروندايك    ىلعدون أن تهتم بتحديد ما يمكن للفرد أن يؤديه أو يفعله، 

ميزا بين المعيار النسبي و محك  وغيرهما  Flanagan (0110)و فالناجان ( 0100)
لم يسهم إسهاما ملحوظا  التمييزاألداء المطلق في القياس التربوي النفسي، إال أن هذا 

مقالته الهامة حول ( Glaserجلزر)في فلسفة بناء االختبارات التحصيلية ،إلى أن نشر 
 0150Americanاختبارات مرجعية المحك في دورية علم النفس األمريكية

psychology 
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  (1969)القياس التربوي في دورة  ( Husek هاسك)و (    Paphamبابام )أعقبها مقال   
 باستخدام التي حفزت المشتغلين بالقياس ، على االهتمام بتطوير أساليب التقويم

لت افي هذا المجال ماز  اختبارات مرجعية المحك و ترتب على ذلك حركة بحثية كبيرة
مستمرة حتى اآلن، و بذلك أصبحت االختبارات التحصيلية من نمط اختبارات مرجعية 

أصبحوا اآلن يؤكدون على أهمية  و المربين المحك، غير أن الكثير من علماء القياس
ت و اإلفادة منهما في األغراض المختلفة للتقويم إحداث تكامل بين نوعي االختبارا

 (4ص  2102ويس ، و  أحمد : أورد في).التربوي

 
  في نهاية  :نلخص المراحل التي مر بها قياس التحصيل الدراسي كالتالي أن يمكن

( 0270)في عام. الفصل األول من القرن التاسع عشر كان يعتمد على االختبارات
أعد فيشر ( 0257)و في عام .على استخدام االختبارات الشفوية أكد هوراس مان

أعد رايس ( 0120)و في عام .اختبار تحصيلي تحريري يتكون من عدة مقاييس
و في أوائل القرن العشرين ظهور ، أول اختبار تحصيلي موضوعي يقيس الهجاء

( 0112)ن عدد من االختبارات المقننة المتمثلة في اختبار الحساب الذي أعده ستو 
نشر  0120و في عام (. 0111) و اختبار جودة الخط الذي أعده ثروندايك عام 

نشر بابام و هاسك (  0121)جلزر مقال حول اختبارات مرجعية المحك، و في 
تطوير أساليب التقويم باختبارات مرجعية  ىمقال يحفز المشتغلين بالقياس عل

ختبار و الدرجة التي يتحصل عليها اال لىقياس التحصيل الدراسي يعتمد ع. المحك
 .الطالب في هذا االختبار
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 التعليم الثانوي : ثانيا

تتميز به من إعداد  التعليمية لما سلسلة المراحلتعتبر مرحلة التعليم الثانوي حلقة هامة في 
يلعب  و .المجتمعاتالتقنية الالزمة لبناء و رقي  الفنية ولمهارات باو تزويدهم  التالميذ

     Kpolovie:أورد في) . التعليم الثانوي دورًا حاسمًا في إرساء األساس لمستقبل تعليم الطالب

and other 2107التعليم الثانوي في التطرق إلى  من خالل هذا العنصرسنحاول  (40،ص
 .الجزائر

 :تعريف التعليم الثانوي .1

تحضر جميعها لمواصلة   لتعليم الثانوي العام و التكنولوجيلشكل شعب  ىم علظين 
الثانوي يشكل التعليم . العليا و هو بذلك يتوج بشهادة  البكالوريا للتعليم الثانوي اتالدراس

              لهؤالء إمكانية االختيار، و الرابعة متوسطاألكاديمي الذي يستقبل خريجي السنة  المسلك
و التكوين  للتعليمالمنظومة الفرعية من طرف  التعليم المهني الممنوح إلىالتوجه  أو

 (27ص2112 ،النشرة الرسمية للتربية الوطنية :أورد في).المهنيين
 

 :ة التعليم الثانويأهمي .2

 :تكمن أهمية التعليم الثانوي في  
 .للمدرسة األساسية، دعم المعارف المكتسبة العامة المسندةمواصلة المهمة التربوية  
        .حاجات المجتمع مؤهالت التالميذ ومختلف الميادين وفق  التدريجي فيالتخصص  

 (272ص 2100زمام ،  و فرج اهلل:أورد في) 
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 :طبيعة المرحلة الثانوية .3

نهاية الثامنة عشر من عمر التلميذ و هي تمثل  إلىتمتد هذه المرحلة غالبا من الثالثة 
و أخالقيا ضمانا لدخولهم الدراسات  ثقافيا، مهنيا هإعدادو يتم فيها  مرحلة المراهقة عند الفرد

العليا أو معترك الحياة و اإلفادة من قدراتهم الفكرية و العلمية و الحصول على المراكز 
 .االجتماعية كل حسب قدراته و استعداداته و ميوله ليستفيد المجتمع من مواهب كل فرد

ميذ بفعل التغيرات األساسية التي تطرأ تعتبر هذه المرحلة من أدق المراحل في حياة التال
          الت االنفعاليةاعليهم في هذه المرحلة، فاألزمات النفسية أو الظواهر الجسمية أو الح

و الحساسية الشديدة و غيرها من مشكالت السلوك ، كل ذلك يجعلهم يتغيرون عن ذي قبل 
في هذه المرحلة يجب أن يرتكز  تغيرا جذريا يشمل جميع نواحي حياتهم لهذا فإن االهتمام

على مساعدة التالميذ على مواصلة دراستهم بنجاح و مساعدتهم على حل مشكالتهم بأنفسهم 
أهم  من كل فرد و توجيهه توجيها تربويا، نفسيا، اجتماعيا و هذا يعتبر  قبلياتوكشف 

طيط التربوي ، أهداف التربية الحديثة، و لهذا ينبغي أن تستند جميع طرق التدريس ، التخ
 . المناهج الدراسية، أساليب التوجيه، على تفهم دقيق لطبيعة هذه المرحلة

  
 :تطور التعليم الثانوي في الجزائر .4

 :ثالث مراحل هي ىإليمكن تقسيم فترات التطور التي مر بها التعليم الثانوي في الجزائر 
 

 :1992 إلي 1962المرحلة األولى من . 1.4

و الدخول  0152الثانوي في الجزائر تطورا متذبذبا ما بين سنة  عرفت مرحلة التعليم 
ستقالل بقي التعليم االبعد ، فتمت فيه آخر التعديالت  الذي 0110/0117المدرسي 

 :ذلك حسب طورين هما الموروث والثانوي يعمل حسب المخطط 
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التعليم العام  ىإلجانب تعليم تكميلي مستقل تحول  إلى الثانوياتالطور األول  -
 .هذان المسلكان يوافقان التعليم المتوسط الحالي فيما بعد و

 .الطور الثاني الثانويات الذي يوافق التعليم الثانوي الحالي -
 

 : عرف التعليم الثانوي سلسلة من التحوالت التي تطورت تدريجيا 0152انطالقا من  
 0152سنة بكالوريا تقني لتتويج المسار المهني و ذلك في  إحداث. 
  تعليم مستقل  إقامةو  الثانويات الثانوي منالزوال التدريجي للطور األول من التعليم

 .0140سنة 
 و الثاني في  ةاألول في المرحلة المتوسط: متقن ذو مستويين لغرض مهني إنشاء

 .0147و ذلك سنة  ةمرحلة الثانويال
  احد لغرض مهني مدة التخلي عن صيغة متقن ذو مستويين لصالح متقن ذو مستوى و

 .0140سنوات في التعليم الثانوي و ذلك سنة  0 الدراسة به 
  التخلي عن صيغة متقن ذو مستوي واحد و جعل المؤسسات المفتوحة تتبع التنظيم

 .0145الثانويات التقنية وذلك سنة  اإلداريو  التربوي 
  المتضمنة تنظيم التعليم و التكوين في الجزائر 0145 أفريل 05صدور أمرية. 
 تنصيب تعليم ثانوي تقني قصير يتوج بشهادة الكفاءة التقنية(BCT ) 0120سنة 
  0122الجامعة وذلك سنة  إلىالسماح لحاملي البكالوريا التقني بالدخول 
 التعليم القني، الطور القصير إلغاء BCT  0127وذلك سنة. 
 0125 /0120 تعميم اللغة العربية كلغة تعليم لكل المواد ابتداء من الدخول المدرسي 

 و تنصيب 0110عادة الهيكلة الثانية للتعليم الثانوي العام و التقني و ذلك سنة إ:  
 .ثالثة جذوع مشتركة في السنة األولي ثانوي -
 .تعليم تكنولوجي بدال من شعبة تقني رياضي -
 .الجامعة يضم شعب التعليم التكنولوجي مسلك ذو مجال ما قبل -
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جذوع مشتركة في  إحداثمسلك التأهيل و  إلغاء( تأهيلي) مسلك مهني -
 .السنة األولي ثانوي

  
 :2115 إلى 1992المرحلة الثانية . 2.4

 :التنظيم إعادةهيكلة التعليم الثانوي حيث شملت  إعادةخالل هذه المرحلة تمت 

  لمتابعة الدراسات و التكوين العالي أساساموجه  تكنولوجيو  ثانوي عامتعليم. 
  تعليم ثانوي تقني وضع للتحضير لسوق العمل انطالقا من نمط تتويج دراسته

 .لكنه يوجه أكثر للتعليم العالي مثله مثل التعليم التكنولوجي
  قاعدة متينة للثقافة العامة إقامةتجنب االختصاص المبكر قصد. 
 إلعادة الهيكلة في النقاط التالية األساسيةالخصائص  تمثلت : 
 آدابثانوي هي جذع مشترك  األوليثالثة جذوع مشتركة في السنة  إحداث ،

 .جذع مشترك علوم، جذع مشترك تكنولوجيا
  من التعليم الثانوي في شكل ثالث جذوع مشتركة هي األولىتنظيم السنة: 

 .اللغات و المواد االجتماعية ىيرتكز عل: جذع مشترك آداب -
           الفيزيائيةيرتكز على العلوم الطبيعية و العلوم : جذع مشترك علوم -

 .و الرياضيات
      الفيزيائيةيرتكز على الرياضيات و العلوم : جذع مشترك تكنولوجيا -

 .و الرسم الصناعي و التكنولوجيا
  ساسية األشعبة تعليمية تتميز كل شعبة بالمواد  00ينبثق عن الجذوع المشتركة

 .تعطي لشعبة طابعها التخصصي من حيث حجمها الساعي و معامالتها
 تعليم ثانوي  :و ينبثق عن التعليم الثانوي ابتداء من السنة الثانية ثانوي ما يلي

 .تعليم ثانوي تقني يضم ستة شعبو  عام يضم خمسة شعب
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 :المرحلة الثالثة. 3.4

بإعادة تنظيم المرحلة ما بعد أو ما يعرف  2110/2115من الموسم الدراسي انطلقت 
إن النقائص التي عرفها التعليم الثانوي خالل السنوات الفارطة من جهة و تأثير  .اإللزامية

 إصالحاتالتوجيهات العالمية الحديثة للتربية و االقتصاد من جهة أخرى استلزمت إحداث 
               م الجذوع تنظي ىإلوصوال  األهداففي هذا الطور الحساس انطالقا من الغايات و 

 (004ص  2100 ، فنطازي: أورد في )  .و الشعب
 
 :غايات التعليم الثانوي العام و التكنولوجي.5

 :إن التعليم الثانوي العام و التكنولوجي يسعى إلى تحقيق الغايات التالية بشكل أساسي

 المساهمة في تطوير و تحسين المحتوي المعرفي و الوعي للمواطنين. 
  المساهمة في تخريج حاملي الشهادات ذوي مستويات معرفية و كفاءات ثقافية معادلة

 .لمستويات و مقاييس دولية
  تحضير التالميذ إلى الحياة في مجتمع ديمقراطي بحيث يعتمدون على أنفسهم مع

 .احترام اآلخرين
  تطوير و تدعيم قيم الثقافة  و الحضارية العالمية. 
 بحث عن االمتياز لدى التالميذالمساهمة في تطوير ال . 
  (040سليماني، ص : أورد في).البحث عن أنماط التنظيم و التسيير األكثر نجاعة 
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 خالصة فصل 

يعد مفهوم التحصيل الدراسي من بين أهم المفاهيم التربوية التي نالت اهتمام العديد من 
الباحثين و ذلك العتباره المعيار األساسي الذي يحدد مستوى أداء المتعلم و كفاءته و مدى 

على مجموعة من الوسائل  عتمادالباقابلية انتقاله من مستوى تعليمي إلى آخر و ذلك 
و لقد حاولنا من خالل هذا الفصل تقديم أهم . ختبارات الشفوية و الكتابية اللقياس كال

العناصر المتعلقة بالمتغير التحصيل الدراسي بدءا من مختلف التعريفات التي وضعها 
                العلماء و الباحثين إلى  عرض كل من األهمية و األهداف و أنواع  التحصيل الدراسي، 

كما تطرقنا  .القياس إضافة إلى عناصر أخرى ال تقل أهمية عن سابقتها و شروطه و وسائل
ه المعرفي و في ئبمراحل تعليمية مختلفة تساهم في بنايمر التلميذ إلى التعليم الثانوي ، ف

للمستقبل و من بين هذه المراحل نجد مرحلة التعليم الثانوي التي تعد مرحلة جد  هتحضير 
 .ليمية حيث أنها تحدد مساره التعليمي و مستقبله الدراسي هامة في حياة التلميذ التع
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 تمهيد
كما  ال يمكن ألي بحث أن يكتسي صبغته العلمية إال إذا احتوى الجانب الميداني أو

مة و المتسلسلة ظالذي يتضمن مجموعة من اإلجراءات المن ،يطلق عليه أيضا المنهجي
تتمثل يتبعها الباحث من أجل معالجة الظاهرة المدروسة من ناحيتها التطبيقية،   و التي

 ،الباحث باإلطالع على عينة البحث حيث يقومالدراسة االستطالعية  في أول اإلجراءات
           صالحية أدوات القياس ىاختبار مد ىإضافة إل األصليلمجتمع لو التأكد من تمثيلها 

بالجانب إلى القيام في األخير ، ليشرع  الباحث و صحة األساليب اإلحصائية المتبعة 
سنقوم في هذا الفصل بشرح و توضيح إجراءات البحث الميداني التي  .الميداني للبحث

 .قمنا بها
 

 التذكير بالفرضيات  .1
 :إلى التأكد من الفروض التي تم صياغتها و هي كالتالي البحث الحالينسعى من خالل 

 
تناسب الوسائل التعليمية المستخدمة مستوى تالميذ أقسام السنة األولى ثانوي جذع   .1

مشترك علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية 
 .تيزي وزو

           السنة األولى ثانوي جذع مشترك علومتستخدم الوسائل التعليمية بكثرة في أقسام   .2
 .وتكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو

توجد الوسائل التعليمية بصفة متوفرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم   .3
 .ية تيزي وزووتكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات وال

           في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علومبكثرة تستخدم الوسائل التعليمية   .4
                 تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات والية  وتكنولوجيا من وجهة نظر

 .تيزي وزو
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جذع مشترك  في أقسام السنة األولى ثانوي ذو أهمية كبيرةاستخدام الوسائل التعليمية  .5
و تكنولوجيا من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي  علوم
 .وزو

استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى  متنوعة تحول دون توجد صعوبات .6
ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض 

 .زو ثانويات والية تيزي و 

توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي  .7
و الدافعية لإلنجاز لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و  لوالية تيزي وزو

 . تكنولوجيا

توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي  .8
و التحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم  وزولوالية تيزي 
 .و تكنولوجيا

 منهج البحث.  2
            المنهج العلمي هو أسلوب للتفكير و العمل يعتمده الباحث لتنظيم أفكاره و تحليلها 

 .و عرضها و بالتالي الوصول إلى نتائج و حقائق معقولة حول الظاهرة موضوع الدراسة
 ( 33ص 0222عليان و غنيم ،  : أورد في)

بحثنا الحالي يتمحور في وصف و إبراز واقع استخدام الوسائل التعليمية عند بما أن 
تالميذ أقسام السنة أولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في بعض ثانويات والية 

القائمة بين استخدام الوسائل التعليمية و الدافعية تيزي وزو، و البحث عن العالقة 
على المنهج الوصفي كمنهج  ناعليه اعتمدو لهؤالء التالميذ، لإلنجاز و التحصيل الدراسي 

تساؤالته مّما يساعد على وصف كافة و  أهدافه، محدداته،لطبيعة مشكلة بحثنا و مالئم  
 : و يتضمن البحث الذي بين أيدينا أنماط الدراسات الوصفية التالية .أبعاد الموضوع
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 : الوصفية المسحيةالدراسة  .1.2 
الهدف من اتخاذها في هذا  و، لوصف الوضع القائم للظاهرة بشكل تفصيلي و دقيق 

من وجهة نظر أساتذة و تالميذ أقسام واقع استخدام الوسائل التعليمية هو وصف البحث 
. ولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في بعض ثانويات والية تيزي وزواألالسنة 

في  التالميذ مستويات درجاتكما نهدف من استخدام هذا النوع من الدراسة للتعرف على 
 .تحصيلهم الدراسيمقياس دافعيتهم لإلنجاز و 

 
  : رتباطيةال الدراسة . 2.2

 االرتباطاستخدام طرق إحصائية والمتمثلة في معامالت ب نستند إلى هذا النوع من الدراسة
الوسائل التعليمية المستخدمة و متغيري الدافعية بين  وجود العالقة وطبيعتهاللكشف عن 

و التحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا لإلنجاز 
 .في بعض مؤسسات التعليم الثانوي لوالية تيزي وزو

 حدود البحث  .3 

ولى ثانوي األالسنة  أساتذة أقسامتالميذ و  من البحثعينة  تحددت :الحدود البشرية 
منهم  اأستاذ 20 و منتلميذا  073 جذع مشترك علوم و تكنولوجيا حيث تمثلت في

          مشترك علوم و تكنولوجيا للسنة الدراسيةالجذع للالثانوي  ىموزعين على المستو 
0202/0207. 

بعض ثانويات والية تيزي وزو و تتمثل  ىعلى مستو  البحثأجري  :الحدود المكانية 
  .لوالية تيزي وزوحضرية و ريفية مؤسسات التعليم الثانوي في عدة مناطق  في ست

 إلى غاية شهر 0202 أفريلالدراسة في شهر شرعنا في إجراء هذه : الحدود الزمنية 
 .من نفس السنة  جوان

 



 إجراءات البحث الميداني                                                           الخامسالفصل 

84 

 

 الستطالعية الدراسة .4
 ف الدراسة الستطالعيةاهدأ .1.4

  :فيتتمثل أهم األهداف التي سعينا إلى تحقيقها من خالل إجراء الدراسة االستطالعية 
 في مؤسسات التعليم الثانويالموجودة و المستعملة الوسائل التعليمية التعرف على  

 .بوالية تيزي وزو
المستخدمة ( اعلوم و تكنولوجي لغات،الداب و اآل) المشتركين معرفة أي الجذعين  

 .للوسائل التعليمية أكثر
 .لبحثالتعرف على المجتمع األصلي لعينة ا 
البحث من حيث خصائصها السيكومترية، و المتمثلة  تيالتأكد من مدى صالحية أدا 

 .الوسائل التعليمية و مقياس الدافعية لإلنجاز يفي استبيان
 .  تواجه البحث صعوبات التي قدالالتعرف على أهم  
 . الميدانية من وقتالدراسة تقدير ما يمكن أن تستغرقه  

 
 إجراءات الدراسة الستطالعية. 2.4
ثانوية ، ب 0202/0202 في العام الدراسيدراستنا االستطالعية األولى انطلقت  

دليل يتضمن مجموعة من الوسائل التعليمية  ىتحصلنا عل حيث ،األربعاء ناث ايراثن
من الناحية  في مختلف مواد السنة األولى ثانويالمستخدمة في المواد التي تدرس 

 .الرسمية
الهدف من هذه  و كان ببوزقناإلخوة حانوتي  بزيارة ثانوية ناقم ،0202نوفمبر في  

المشترك جذع الالزيارة هو التعرف على أهم الوسائل التعليمية المستخدمة في كل من 
كال من  بمقابلة أساتذة ناقم ، حيثمشترك علوم و تكنولوجياالجذع ال للغاتاآداب و 

       الوسائل التعليمية المتوفرة  قائمةالمشتركين، في نهاية المقابلة قدموا لنا  الجذعين
 .المستخدمةو 
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 آدابجذع مشترك ) يةدباألشعب الاالستعمال في  قليلة أن الوسائل التعليمية ناالحظ 
            (.و تكنولوجيا جذع مشترك علوم) الشعب العلمية بينما هي متوفرة في   (ولغات

 تكنولوجيااألولى ثانوي جذع مشترك علوم و  تالميذ السنةو عليه قمنا باختيار 
 .لبحثنا الحاليأصلي  عمجتمك
ستطالعية االدراسة بال ناقم ، و بعد إعداد أدوات البحث 0202نفس السنة و في  

بتوزيع استبيان الوسائل التعليمية الخاص  ناقم حيث ،ثانوية حمادي محمد أغريبب
، تالميذالساتذة و استبيان الوسائل التعليمية و مقياس الدافعية لإلنجاز الخاص باألب

  .صالحيتهابغرض التأكد من 
 

 عينة الدراسة الستطالعية. 3.4
ثانوية حمدي  من اتلميذ 32 هممن اتلميذ 22شملت عينة الدراسة االستطالعية على 

 02منهم أستاذا  00و على  ،ببوزقناإلخوة حانوتي  من ثانوية اتلميذ 32محمد أغريب و 
قمنا  .من ثانوية حمدي محمد أغريب اأستاذ 00من ثانوية اإلخوة حانوتي و  ةتذاأس

مقياس و  و تطبيق االستبيانين زيع الثانويتين بتو بإجراء الدراسة االستطالعية في كل من 
  .الدافعية اإلنجاز

 
  :نتائج الدراسة الستطالعية. 4.4
     و المتمثلة في استبيان الوسائل التعليمية  بالبحثبعد إتمام إعداد األدوات المتعلقة  

أساتذة محكمين متواجدين على  02 قمنا بتوزيعها على لإلنجازو مقياس الدافعية 
تحضير الصورة خاللها تّم مة، من مستوى الكلية و لقد تحصلنا على مالحظات قي  

   .(التفاصيل في عنصر أدوات البحث)و تطبيقها البحث النهائية ألدوات
ولى ثانوي جذع األتذة أقسام السنة و فيما يخص العينة والتي تمثلت في تالميذ و أسا 

بتطبيق أدوات البحث المتمثلة في استبيان الوسائل  قمنا مشترك علوم و تكنولوجيا، فقد
و استبيان آخر  التالميذلعينة  قد ما معا ، حيثالتعليمية و مقياس الدافعية لإلنجاز



 إجراءات البحث الميداني                                                           الخامسالفصل 

86 

 

و ثانوية  ببوزقناإلخوة حانوتي ثانوية للوسائل التعليمية لعينة األساتذة على مستوى 
 .حمدي محمد بأغريب

في اإلجابة على استبيان الوسائل التعليمية، و كانت لوحظ تردد بعض األساتذة  
حجتهم في ذلك أن االستبيان طويل و أن لديهم أشغال كثيرة، كما الحظنا ترددهم في 

ستكون في سرية  أكدنا لهم أن هذه المعلومات ، حيثاإلجابة على البيانات الشخصية
من كال  ااستبيان 00تمكنا من الحصول على  و تامة وتستخدم ألغراض علمية فقط،

 .الثانويتين
فيما يتعلق باستبيان الوسائل التعليمية و مقياس الدافعية لإلنجاز الخاص بالتالميذ،   

يعادل  فقد كان هناك إقبال و رغبة كبيرة لإلجابة و كان عدد التالميذ في كال الثانويتين
 .   اتلميذ 22
تطرقنا إلى حساب صدق و ثبات التطبيق تفريغ البيانات المتحصل عليها بعد بعد  

للتطبيق النهائي لتأكد من مدى صالحيتها لالخصائص السيكومترية أي هذه األدوات 
  .(هذه النتائج نقدمها بالتفصيل في عنصر أدوات البحث)لها

 
مع موضوع هم تفاعلتوصلنا إلى  العينتين األدوات الثالثة علىمن خالل تطبيق  

 المقدمةتم معرفة ما إذا كانت التعليمة البحث حيث اتسمت استجاباتهم بالجدية ، 
ضبط  ، كما تمّ التأكد من وضوح اللغة المستعملة وعدم غموض الكلمات، و واضحة

المدة الزمنية  ناوقد قدر  ،التالميذ و األساتذةالوقت الالزم والمستغرق لإلجابة من طرف 
 32و لعينة التالميذ  دقيقة، 02و  02ما بين لعينة األساتذة  االستجابةالمستغرقة في 

 .دقيقة
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التمثيل اإلحصائي للمجتمع األصلي لعينة األساتذة، حيث قدر  (0)رقم يمثل الجدول
تمثيل عينة األساتذة بالنسبة للعدد الكلي ألساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك 

و كان التمثيل  . %32بنسبة ( أستاذا في الثانويات الستة 041)تكنولوجيا  و علوم
حيث تمكنا من الحصول  %022بنسبة  ثانوية ايلولة أومالو ببوزقنباالحصائي األكبر 

ثانوية تامدة تليها الثانوية، و  هذه على كل االستبيانات الموجهة ألساتذة هذه األقسام في
أوت  02 ، و أقل مشاركة لألساتذة كانت في ثانوية%73بـــ بنسبة تمثيل قدرت  الجديدة
 .%02و المقدرة بــــ  تيزي وزومدينة ب 0522

 
 األساتذةعينة طريقة اختيار  . 2.1.5

أسلوب االختيار العشوائي للعينة العنقودية حيث وحدة العينة ليست مفردة و إنما  اتخذنا
مجموعة أي وحدة االختيار هنا مجموعة من العناصر، كاختيار األقسام من كل مدرسة 
ثم اختيار عينة من هذه األقسام اختيارا عشوائيا ثم تطبق الدراسة على جميع طالب هذه 

 ( 032،ص0200،خندقجي:  أورد في).األقسام
     

 بعض اختيارتمثلت المرحلة األولى في متعددة االختيار، العنقودية العينة التم اختيار 
دائرتي )منها الحضرية دوائر  2دائرة اخترنا  00الدوائر التابعة لوالية تيزي وزو، من بين 

 المرحلة الثانية تم اختيار ،(مقلع و بوزقن و واقنوندوائر )و الريفية ( و عزازقة تيزي وزو
المرحلة  .منها مؤسسات كبيرة و صغيرة من حيث عدد األقسام التعليم الثانوي مؤسسات 

الثالثة اختيار األقسام من بين أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 
ي كل في كل مؤسسة إما قسمين أو قسم واحد ف عشوائيالختيار تم اال في كل مؤسسة،

كل ثم اختيار ...( حسب رموز هذه األقسام، األول و الثالث، الثاني و الرابع،)مؤسسة
          لمختلف مواد أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم األقسام المختارةأساتذة 

 ( (.0)اختيار األقسام انظر الجدول رقم)و تكنولوجيا
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التمثيل اإلحصائي للمجتمع األصلي لعينة التالميذ، حيث قدر ( 3)يمثل الجدول رقم
تمثيل عينة التالميذ بالنسبة للعدد الكلي لتالميذ أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك 

بالنسبة لتمثيل أقسام . %40بنسبة ( تلميذا في الثانويات الستة 222)علوم و تكنولوجيا 
قسما موزعة في الثانويات  03)السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 

 .للمجموع الكلي لهذه األقسام %27قدر هذا التمثيل بنسبة ( الستة
 

حيث  %022بنسبة  سحوي علجية بعزازقةثانوية ب لعدد األقسام التمثيل االحصائي قدر
. %10أخذت األقسام الخمسة لهذه الثانوية، لكن مشاركة تالميذ هذه األقسام قدر بــ 

  حيث أخذ القسمين من هذه الثانوية تامدة الجديدةفي ثانوية  %022تمثيل الكما كان 
لعدد  ثانوية مقلع الجديدة تمثيلكان . %24و قدر تمثيل عدد التالميذ لهذه الثانوية بـــ 

 0522أوت  02ثانوية أما  ،%01تقدر بـ  بنسبة تمثيل التالميذ %22 بـــاألقسام 
 ، حيث أخذ قسمين من الخمسة أقسام،%44 التمثيل فيها ربمدينة تيزي وزو فقد قد

  .%07نسبة التالميذ في هذه الثانوية فكان قليال قدر بـــ  ثيلمبينما ت
فقد أخذ قسم واحد من األقسام الثالثة بنسبة تمثيل  ايلولة أومالو ببوزقنبالنسبة لثانوية 

، تم اختيار قسم واحد من %31مع نسبة تمثيل لتالميذ هذه األقسام المقدرة بـ  33%
مع نسبة تمثيل  %02بنسبة تمثيل  بمدينة تيزي وزوثانوية الخنساء ببين األربعة أقسام 

 .%03بـــ  للتالميذ قدرب
    

 العينة و طريقة اختيارها   . 2.2.5
، نفس أسلوب اختيار عينة األساتذة اتخذنا أسلوب االختيار العشوائي للعينة العنقودية 

اختيار الدوائر في المرحلة األولى ثم اختيار عينة عنقودية متعددة االختيار، أي 
أقسام السنة  المؤسسات في المرحلة الثانية، تليها المرحلة الثالثة اختيار األقسام من بين

، كان اختيار عشوائي األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في كل مؤسسة
...(            ،  3ج م ع ت0،   0ج م ع ت0 ، 0ج م ع ت0)حسب رموز هذه األقسام
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مدى توافر األجهزة التعليمية التي : المحور الثالثا، بند 02ضمن يتو  التعليم األساسي
            يمكن استخدامها في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع في التعليم األساسي

الصعوبات التي تحول دون استخدام الوسائل : المحور الرابعا، بعد 04و يتضمن 
نا للصف السابع في التعليم األساسي ويتضمن التعليمية في تدريس مقرر العلم في حيات

 (012ص  0200الطيب ، و الحسن :أورد في) .ابند 02
 
 سالمالكندي من إعداد . استبيان حول واقع استخدام التقنيات الحديثة بالمدارس، 

           محور واقع استخدام التقنيات الحديثة بالمدارس  ،يتضمن محورين استبيان المعلمين
محور صعوبات استخدام التقنيات  ا، وبند 04و  وسيلة تعليمية 01يتضمن و الذي 

 .بند 05الحديث بالمدارس، و يتضمن 
            محور واقع استخدام التقنيات الحديثة بالمدارسيتكون من محورين  استبيان الطالب

ن من محور صعوبات استخدام التقنيات الحديثة بالمدارس و يتكو ا، بند 00و يتكون من 
 (0222،  الكندي)  .بنود 5
 
 استبيان معد ، لمعلمي التربية الخاصة استبيان الوسائل التعليمية و طرق التدريس

وهو  (.0204 – 0203) جامعة تيزي وزو لطالبة قاسي أونيسةلعلى مستوى ماجستير 
سؤاال، حيث يهدف إلى معرفة مدى تجاوب  (05)عبارة عن استبيان مغلق يحتوي على 

 .  معلمي التربية الخاصة مع الوسائل التعليمية المتوفرة و طرائق التدريس المتبعة
 

واقع إلى التعرف على  تهدف التياالستبيان أداة  بإعداد انطالقا من هذه األدوات قمنا
          علوم و تكنولوجيااستخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى جذع مشترك 

تمكنا من حيث  ،و عالقتها بالدافعية لإلنجاز و التحصيل الدراسي لتالميذ هذه األقسام
التى يمكن أهم العناصر  على في التعرفمن مجموع االستبيانات المقدمة  ةداستفاال

 .االستبيان حسب أهداف بحثنااالعتماد عليها في تصميم 
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 ألساتذةلاستبيان الوسائل التعليمية الموجه . 1.1.6
  يتكون الموجه لألساتذة و الذي استبيان الوسائل التعليمية توصلنا في األخير إلى إعداد

في الصورة النهائية، و قبل ذلك تم تقديمه لمجموعة من األساتذة  من أربع محاور
 .       لود معمري بتيزي وزوكلية العلوم االجتماعية لجامعة مو المحكمين من أساتذة 

 على ثالثة أقسام ألساتذةل هالنهائي الموجستبيان اال اشتمل: 
يتضمن مقدمة موجهة ألساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك  القسم األول 

 .االستبيان عباراتو طريقة اإلجابة على  علوم و تكنولوجيا توضح لهم أهداف الدراسة
العمر، الجنس، المادة المدرسة، )خاص بالبيانات الشخصية لألستاذ  القسم الثاني 

 .( األقسام التي يدرسها، األقدمية في التدريس، المؤسسة التي يعمل فيها
عبارة موزعة على ثالث  31يبلغ عددها  االستبيان عباراتيتمثل في  القسم الثالث 

 (نادرا، أبدا دائما، أحيانا،)بأربع إجابات  ةمرتبط عبارةكل و  محاور
 .عبارة 00و يحتوي على  هدف استخدام الوسائل التعليمية: المحور األول  -
 .عبارة 02و يتكون من األساتذة قبل استخدام الوسائل التعليمية من : المحور الثاني -
 00يضم  تناسب الوسائل التعليمية المستخدمة مع مستوى التالميذ: الثالث المحور -

  .عبارة
تكون من قائمة الوسائل التعليمية المستخدمة في التعليم وحده ي رابعمحور إضافة إلى  -

وسيلة تعليمية، و كل وسيلة مرتبطة بثالث إجابات من  07الثانوي و المتمثلة في 
  .استخدامهاو  حيث وفرة الوسيلة و مالئمتها

 
  انادر -أحياناً -دائماً )بدائل  ألربعةوفقًا يستجيب أفراد عينة األساتذة للمحاور الثالثة-

 :التاليبتقدير االجابات كما هو مبين في الجدول  (أبداً 
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 ( 0225) طرف الباحث شوشان عمارصمم من  ألساتذةا ىدافعية اإلنجاز لد مقياس
حب العمل و التفاني فيه، الرضا : تقيس أربعة أبعاد هي ابند 20من  المقياستكون ي

 (0225شوشان عمار، .) عالقات داخل و خارج بيئة العملالالعام، الطموح و المثابرة، 
  
  شريف أبو حجلةستخدم من قبل الباحثة أمل او الذي  إلنجازلمقياس الدافعية             

فقرة ويتضمن تسعة ( 25)يتكون هذا المقياس من . (0222)و المعد من قبل عبده ورداد 
، الحاجة للتحصيل مستوى الطموح األكاديمي، التوجه للنجاح، التوجه للعمل،: أبعاد و هي

االستقرار ، ازيةاالنته-النزعة الوصولية، الحاجة إلى االنتماء، إعالء األنا، الحافز للمعرفة
 (  020، ص  0227أمل شريف)  .العاطفي

 
 يتكون المقياس لباحث هيثم يوسف راشد أبو زيد  ل مقياس الدافعية لإلنجاز الدراسي

، القدرة على تحمل المسؤولية: عبارة و العبارات موزعة على خمسة أبعاد و هي( 24)من 
القدرة على ، االرتقاء في التفوق والمنافسة و الرغبة ، المثابرة و االستمرار في العمل

 (023، ص 0222، هيثم يوسف)  .الثقة بالنفس و احترام الذات اإلتقان،
 
  ( 02)عبارة موزعة على ( 12)من  يتكون، لصالح الغامدي إلنجازامقياس دافعية

أداء األعمال ، المثابرة و النضال، التخطيط للمستقبل، السعي نحو التفوق :أبعاد و هي
            المكافآت المادية، امتالك القدرةالثقة بالنفس و ، الشعور بالمسؤولية ،إتقانبسرعة و 
صالح :أورد في) . التغلب على العوائق و الصعوبات، االستقالل، المنافسة، و المعنوية
 (327، ص  0225الغامدي، 

 
مقياس الدافعية لإلنجاز الموجه لتالميذ أقسام السنة  بإعداد انطالقا من هذه األدوات قمنا

كل معرفة هو ها يلإالهدف من الرجوع  و كان تكنولوجيا،األولى جذع مشترك علوم و 
في كيفية  ناكما أفادتالسابقة، سات االدر مختلف التي تناولتها الدافعية لإلنجاز أبعاد 

 . ةالعين و وضع التعليمة المناسبة ألفرادصياغة البنود 
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إلى حذف  للتحكيم خلصنا لألساتذة لوسائل التعليمية الموجهل األولي ستبياناالبعد عرض 
. أو لوجود التكرار في العبارات بعض العبارات التي رأى المحكمين أنها ال تتناسب

موزعة على ثالث عبارة، ( 42)عبارة من أصل ( 31) يتكون من إلى استبيانتوصلنا 
إضافة ،  عبارة 00عبارة و الثالث  02و الثاني  عبارة 00 محاور، األول أصبح يتضمن

               قائمة الوسائل التعليمية المستخدمة في التعليم الثانويتكون من يإلى محور رابع 
، و بعد التحكيم طبق بهذه الصورة في الدراسة وسيلة تعليمية 07و المتمثلة في 

  (42 أنظر الملحق رقم) .االستطالعية 
 
  صدق التساق الداخلي: 

بينت نتائج صدق االستبيان باالتساق الداخلي ما بين درجات كل محور من المحاور  
بتطبيق  (مجموع درجات المحاور الثالثة)الثالثة لالستبيان والدرجة الكلية لالستبيان 

 :، ما يلي (49 أنظر الملحق رقم) معامل ارتباط بيرسون

  هدف استخدام الوسائل "بالنسبة لمحور  2.22العالقة ذات داللة إحصائية في مستوى
  .(2.22)و المقدرة بـ  "التعليمية

  استخدام الوسائل "بالنسبة لمحور 2.20العالقة ذات داللة إحصائية في مستوى
 (.2.20)و المقدرة بـ "  األساتذةقبل التعليمية من 

  تناسب الوسائل "بالنسبة لمحور  2.20في مستوى العالقة ذات داللة إحصائية
  (.2.10) و المقدرة بـ " التعليمية المستخدمة مع مستوى التالميذ

  .مما يدل على صدق استبيان األساتذة في المحاور الثالثة

و الذي  بقائمة الوسائل التعليميةفيما يخص المحور الرابع  من االستبيان و المتعلق 
وسيلة فقد تحقق صدق االستبيان باالتساق الداخلي ما بين درجات كل  07يتكون من 
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    (من حيث وفرة الوسيلة و مالئمتها و استخدامها)مجموعة من اإلجابات و هي ثالثة 
 : (14 أنظر الملحق رقم)رابع بتطبيق معامل ارتباط بيرسونو الدرجة الكلية للمحور ال

  من حيث وفرة  2.25و المقدرة بـ  2.22العالقة ذات داللة إحصائية في مستوى
 .الوسائل التعليمية

  من حيث  2.57و المقدرة بـ  2.20في مستوى العالقة ذات داللة إحصائية
  .استخدامها

  من حيث مالئمتها 2.52بـ  و المقدرة 2.20العالقة ذات داللة إحصائية في مستوى. 
 .صدق المحور الرابع لستبيان األساتذة يدل علىمما  
 

 لألساتذة استبيان الوسائل التعليمية الموجهأداة  ثبات .2.1.3.6

 رتباطااليتم حساب ثبات االختبار بحساب معامل الثبات الذي هو في الواقع عبارة عن 
 :و هناك عدة طرق لحساب معامل الثبات من أهمها ،(0527جليفورد )الذاتي لالختبار 

عادلة ، مطريقة الصور المتكافئة، طريقة تجزئة االختبار، طريقة إعادة ثبات االختبار
  (س.د، السيد: أورد في)  .كودر ريتشاردسون

بحساب )والتجزئة النصفية  ألفا كرونباخ لهذا االستبيان علىاعتمدنا في حساب الثبات 
، وهذا باستخدام النظام (الثبات عن طريقة معادلة سبيرمان وبراون معامل الثبات لجتمان

  SPSS v.20اإلحصائي
 

  من خالل العبارات التي يتكون منها  :استبيان األساتذة للمحاور الثالثةثبات
.  2.75 معامل ألفا كرونباخ بـفيها عبارة،  قدر  31و هي االستبيان للمحاور الثالثة 

          أن معامالت ألفا  ،(11انظر الملحق رقم) الخامستبين من الجدول في العمود 
            2.72تتراوح ما بين  االستبيانلكل عبارة من عبارات ( في حالة حذف العنصر)

يدل على مما ( 2.75)أقل من معامل ألفا الكلي لالستبيان و هي تساوي أو  2.75و 
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التحكيم  بعد. كما أجريت بعض التعديالت في الصياغة و التصحيح اللغوي .هذا المحور
  (44أنظر الملحق رقم )   .طبق بهذه الصورة في الدراسة االستطالعية

 
  صدق التساق الداخلي: 

ما بين درجات كل محور من  باالتساق الداخلي االستبيانصدق بينت النتائج 
بتطبيق معامل ارتباط  (مجموع درجات المحورين) لالستبيانالدرجة الكلية و  المحورين

 :،و كانت كما يلي (13أنظر الملحق رقم ) ،بيرسون

  مدى استخدام " بالنسبة لمحور  2.20العالقة ذات داللة احصائية في مستوى
 .("2.11)و المقدرة بـ " الوسائل التعليمية و أهميتها

  صعوبات " بالنسبة لمحور  2.20العالقة ذات داللة احصائية في مستوى
 (.2.24) و المقدرة بـ "استخدام الوسائل التعليمية

 .المحورينفي  الوسائل التعليمية الموجه للتالميذمما يدل على صدق استبيان  
  

 للتالميذ استبيان الوسائل التعليمية الموجهأداة  ثبات .2.2.3.6

بحساب )اعتمدنا في حساب الثبات في هذا البحث على ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية 
، وهذا باستخدام النظام (وبراون معامل الثبات لجتمان الثبات عن طريقة معادلة سبيرمان

  SPSS v.20اإلحصائي
 

  االستبيان من خالل العبارات التي يتكون منها  :ين للمحور التالميذ ثبات استبيان
تبين من الجدول .  2.73 معامل ألفا كرونباخ بـفيها عبارة،  قدر  01و هي ين للمحور 

في حالة حذف ) أن معامالت ألفا  ،(14انظر الملحق رقم )الخامس في العمود 
و هي تساوي  2.73 و 2.72تتراوح ما بين  االستبيانلكل عبارة من عبارات ( العنصر

عبارة من  كليدل على ثبات مما ( 2.73)أقل من معامل ألفا الكلي لالستبيان أو 
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تبين لنا  للتالميذالموجه  لمقياس الدافعية لإلنجاز ةالسيكومتريبعد التأكد من الخصائص 
 .هذا البحثفي النهائي  لتطبيقل هذا المقياسصالحية 

 
 : التقنيات اإلحصائية المستخدمة في البحث.7

يعتمد الباحث على مجموعة من األساليب و التقنيات اإلحصائية التي يراها مالئمة 
حتى يتمكن من معالجة و تحليل البيانات  لطبيعة الموضوع أو الدراسة التي ينشغل بها

 جمعناها، التيوتحليل البيانات الحالي  لتحقيق أهداف البحثو  .المتحصل عليها
 النظامبرنامج باالعتماد على  ،لذلك المناسبةاالحصائية التقنيات العديد من  نااستخدم

 :ل هذه التقنيات فيثو تتم، V.20  SPSS اإلحصائي للعلوم االجتماعية
إجابات أفراد العينتين في الدراسة الوصفية لتقدير نسب  :المئويةوالنسب  تالتكرارا 

المسحية و خصائص العينة ، و تقدير درجات مقياس الدافعية و درجات التحصيل 
 . الدراسي 

مقياس الدافعية لإلنجاز في  األفرادلحساب متوسطات درجات  :الحسابيالمتوسط  
  .و بعض خصائص العينة

   .المتوسطلمعرفة مدى تباعد القيم عن  وهذا :المعياريالنحراف  

لدراسة االرتباطات بين األبعاد والبنود  حساب مدى  :معامل الرتباط بيرسون 
  .صدق االتساق الداخلي، و دراسة االرتباط بين متغيرات البحث

  .الثباتلقياس  استخدام معامل ألفا كرومباخ 

  .الثباتمعامل يتمان لحساب و جبراون معادلة سبيرمان  
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 :خالصة الفصل

   ،يعد هذا الفصل نظرة شاملة ألمت باإلجراءات التطبيقية المتبعة في الدراسة الميدانية  
و التي تقتضيها أي دراسة أو بحث علمي  بدء من تحديد المنهج المتبع و حدود الدراسة 

ثم يليها التعريف بأدوات جمع البيانات ووصف  ،إلى عرض نتائج الدراسة االستطالعية 
            و أخيرا التعريف بأساليب .البحثخصائصها السيكومترية ثم عرض خصائص عينة 

و التقنيات اإلحصائية المتبعة من خالل تطبيق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم 
سير النتائج سنقوم بعرض و تحليل و تف الالحق و في الفصل ،  SPSSاالجتماعية

 .لدراسةلعلى ضوء الجانب النظري و ذلك المتحصل عليها 
 



 
 الفصل السادس    

 عرض و تحليل و مناقشة نتائج البحث
 تمهيــــــــد 
 الدراسة الوصفية المسحية: أوال

 األساتذة عرض و تحليل نتائج الفرضيات المتعلقة بوجهة نظر .1
 نتائج الفرضية األولىعرض و تحليل  .1.1

  الثانية نتائج الفرضيةعرض و تحليل . 2.1

  الثالثة نتائج الفرضيةعرض و تحليل  .3.1

 التالميذ عرض و تحليل نتائج الفرضيات المتعلقة بوجهة نظر  .2
  لرابعةنتائج الفرضية اعرض و تحليل  .1.2

  الخامسةنتائج الفرضية عرض و تحليل  .2.2

  السادسةنتائج الفرضية عرض و تحليل  .3.2

 الدراسة االرتباطية: ثانيا
 عرض و تحليل نتائج الفرضية السابعة  .1

 و أبعاده إلنجازلتائج مقياس الدافعية التحليل الوصفي لن .1.1
 ( الفرضية السابعة)االستداللي  التحليل  .2.1

 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثامنة .2
 التحصيل الدراسيتائج التحليل الوصفي لن. 1.2
 ( الفرضية الثامنة)التحليل االستداللي . 2.2
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 : تمهيــــــــد
بمنهج  التعريف الميداني للبحث،لجانب إلجراءات ابعد أن تطرقنا في الفصل السابق   

وهذا بحساب الخصائص البحث بخصائص العينة، والتأكد من صحة أدوات و  البحث
عرض النتائج الخاص بهذا الفصل إلى الثبات، ننتقل  السيكوميترية من الصدق و

 . البحثها ومناقشتها قصد التوصل إلى مدى تحقق فرضيات المتحصل عليها ثم تحليل
  

 الدراسة الوصفية المسحية: أوال

السنة لوصف واقع استخدام الوسائل التعليمية من وجهة نظر أساتذة و تالميذ أقسام 
األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في بعض ثانويات والية تيزي وزو،                

عن السؤالين العامين لهذه الدراسة، طرحت ست فرضيات ثالث فرضيات و لإلجابة 
السنة األولى أقسام تتعلق بوجهة نظر األساتذة عن واقع استخدام الوسائل التعليمية في 

ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا، و ثالث فرضيات تتعلق بوجهة نظر التالميذ عن 
 .األقسامواقع استخدام الوسائل التعليمية في هذه 

 
 عرض و تحليل نتائج الفرضيات المتعلقة بوجهة نظر األساتذة  .1

يتم في هذا العنصر عرض نتائج إجابات األساتذة على استبيان الوسائل التعليمية في كل 
محور من محاوره األربعة و ذلك بتحليل و مناقشة نتائج كل محور على حدى، ثم نقوم 

قشة وتفسير النتائج و من خاللها الوصول إلى قبول بالربط بين هذه النتائج للخروج بمنا
 .البحثأو رفض فرضيات 
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 : نتائج الفرضية األولىعرض و تحليل  .1.1

تناسب الوسائل التعليمية المستخدمة مستوى تالميذ أقسام السنة األولى ثانوي 
جذع مشترك علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض 

 .ة تيزي وزوثانويات والي

تناسب الوسائل التعليمية المستخدمة مستوى تالميذ أقسام السنة األولى  على مدى للتعرف
ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض 

باستخدام التكرارات           على اإلحصاء الوصفي ،  االعتمادتم ، ثانويات والية تيزي وزو
 .االستبيان بمحاوره األربعةلمختلف عبارات  األساتذة ب الِمئوية إلجاباتالنس و
  

 هدف استخدام الوسائل التعليمية: نتائج المحور األول   
عبارة و كل عبارة تحمل في طياتها معنى الهدف المراد  11يتكون هذا المحور من 

السنة األولى ثانوي جذع  تحقيقه من وراء استخدام الوسائل التعليمية من قبل أساتذة أقسام
دائما ، أحيانا ، : مشترك علوم و تكنولوجيا، ترتبط إجابات األساتذة بأربع بدائل وهي 

 :كما هي موضحة في الجدول اآلتي. نادرا ، أبدا
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، %77.5و ذلك بنسبة  دائما الوسائل التعليمية على تحقيق أهداف المنهاج المقرر
استخدام الوسائل التعليمية من األساتذة على أن  %70ومن جهة أخرى  تؤكد نسبة 

: و من األهداف األخرى التي يؤكد عليها األساتذة . صر الوقتدائما يقلل الجهد و يخت
ساعد دائما استخدامها ي، %5..7تنمي دائما حب االستطالع لدى التالميذ بنسبة أنها 

تزيد دائما من قدرة التالميذ على ،   %77.5التالميذ على االحتفاظ بالمعلومات 
القسم يحقق أحيانا الكفاءات  استخدامها في، %21.7استيعاب الدروس المقررة بنسبة 

ترتبط أحيانا الوسائل التعليمية المستعملة بمواضيع الدروس ، %70 المطلوبة بنسبة
وجد عالقة بين استخدام الوسائل التعليمية ال تأما عن العبارة السلبية . %15.1بنسبة 

  ا تؤكد أن هذه العالقة موجودة أحيان %7.2.و محتويات المنهاج، فنالحظ أن نسبة 
 ( . أبدا)يرفضون هذه العبارة ( %7.2.)نسبة أخرى مشابهة من األساتذة 

         
  تناسب الوسائل التعليمية المستخدمة مع مستوى : نتائج المحور الثاني

 التالميذ
عبارة و كل عبارة تهدف إلى معرفة مدى تناسب الوسائل  11يتكون هذا المحور من 

تذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم التعليمية المستخدمة من قبل أسا
         و إجابات األساتذة مرتبطة بنفس البدائل األربعة،  وتكنولوجيا مع تالميذ هذه األقسام

 :و هي موضحة في الجدول اآلتي
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تثير مية أن الوسائل التعلي 63.5%كما تضيف نسبة  .دائما تعليم عدد كبير من التالميذ
  يشعرون دائما براحة أثناء استعمالهاأنهم إضافة إلى ، دائما اهتمام وتشويق التالميذ

يذكرون  44.2%في حين  46.2%و هذا ما بينته أغلب إجابات األساتذة التي قدرت بـ  
من  53.8%أما فيما يخص مراعاة الفروق الفردية فهناك نسبة . أحياناأن ذلك يحدث 
عي أحيانا الفروق الفردية بين االوسائل التي يستخدمونها تر أن  األساتذة يقولون

 . التالميذ

: فيما يخص بعض العبارات السلبية الموجهة لألساتذة أظهرت اإلجابات عنها ما يلي
الوسائل التعليمية المتاحة ال تعطي أحيانا التالميذ الفرصة ترى أن  51.9%نسبة 

استخدام نفس الوسيلة طوال  ذكرت أن 38.5% ، و نسبةالكافية للمشاركة مع األستاذ
عدم تقبل أن 38.5%  كما أشارت نسبةالفصل يسبب دائما ملل التالميذ من المادة، 

جد أنها ت 42.3%الوسائل التعليمية من قبل التالميذ ال يحدث أبدا، صرحت نسبة 
 . أحيانا صعوبة في تطبيق الوسائل التعليمية الحديثة مع التالميذ

  

  نوع الوسيلة التعليمية المستخدمة في األقسام و مدى  :ثالثج المحور النتائ
  : مناسبتها 

وسيلة تعليمية عرضت على أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي ( 12)يتكون المحور من 
ترتبط ، جذع مشترك علوم و تكنولوجيا، حيث يجيب األساتذة عنها من خالل مناسبتها

كما . بةغير مناس ، مناسبة نوعا ما ، مناسبة تماما: ل وهي بدائ بثالثإجابات األساتذة 
 :هي موضحة في الجدول اآلتي
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ها، أما عن الوسائل التعليمية األخرى يالحظ أن أكبر عدد من أفراد العينة لم يجيبوا عن
و تظهر النسب ضعيفة . %57و  %75حيث تراوحت نسب عدم اإلجابة عنها ما بين 

جهاز اإلسقاط العكسي : منها مناسبة تمامابالنسبة للوسائل األخرى على أنها 
المجهر ( %2.2)، عينات من الصخور (%7..1)، المجسمات(1%..7)

     ات حية مزروعة نبت( %..12)الكواشف اللونية ( %2..)المكبرة ( %17.1)الضوئي
هذه (. %71.7)جهاز اإلسقاط الضوئي( %17.1)الحاسوبية  البرامج( %7.5)و بذور

مع العلم أن النتائج قد ترجع إلى عدم توفرها في هذه المؤسسات؟ أم راجع ألسباب أخرى؟ 
الوسائل التعليمية ضرورية ألقسام هذا المستوى التعليمي خاصة في كل من مادة هذه 

و الفيزياء و الكيمياء ، مع اإلشارة إلى أن نسبة أساتذة مادة العلوم و الحياة يعة علوم الطب
و تمثل نسبة أساتذة اإلعالم  %10و نسبة أساتذة الفيزياء  %.1تمثل  و الحياة الطبيعة
 .ألساتذة الهندسة الميكانيكية %7و نسبة  %5اآللي 

 
 مناقشة نتائج الفرضية األولى 

مية المستخدمة مستوى تالميذ أقسام السنة األولى ثانوي جذع تناسب الوسائل التعلي
مشترك علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات 

 .والية تيزي وزو

أشارت النتائج المتحصل عليها إلى أن استخدام الوسائل التعليمية في الموقف التعليمي 
ظر أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع حسب وجهة ن،يحقق أهدافا عديدة وقيمة 

مشترك علوم و تكنولوجيا، فاستخدام الوسائل التعليمية يسهل تقديم الدروس، فهي تقلل 
من جهد األستاذ و تختصر الوقت و بذلك تزيد من قدرة التالميذ على استيعاب الدروس 

 الستطالع فيهمالمقررة ، و كما تزيد من شغفهم و اهتمامهم بالدراسة و تنمي حب ا
ويتحول بذلك جو الملل و الكسل الذي يغلب على التالميذ و يخيم على قاعات الدراسة 
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فيتفاعل التالميذ مع األستاذ أثناء الدرس و مع الوسيلة ، إلى جو كله حركة ونشاط 
و من الشروط التي البد من توفرها حتى . التعليمية وحتى التالميذ مع بعضهم البعض

استخدام الوسائل التعليمية، هي أن تكون هذه الوسائل المستخدمة مناسبة تتحقق أهداف 
لمستوى التالميذ و قدراتهم و إمكاناتهم، فقد أكد أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع 

ن الوسائل التعليمية المستخدمة تسهل تعليم عدد كبير من ،أمشترك علوم و تكنولوجيا 
يشعرون براحة أثناء استعمالها، فاستخدام الوسائل التعليمية التالميذ، و حتى أن التالميذ 

يساهم في مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ، فهي بذلك مناسبة لمراحل نموهم و لقدراتهم 
هذه اإلجابات تؤكد مدى أهمية استخدام الوسائل التعليمية و مناسبتها لمستوى . العقلية 
 .التالميذ 

للتعرف على مدى ،الوسائل التعليمية التي قدمت لألساتذة  نشير هنا إلى أن قائمة
مناسبتها بينت أن أكثر الوسائل التعليمية المناسبة تماما مع مستوى التالميذ من وجهة 
 نظرهم هي السبورة و الكتاب، و قد ترتبط هذه النتيجة العتياد األستاذ على استعمالهما 

أو مهارات معينة، إضافة إلى هاتين  أو ألنها سهلة االستعمال و ال تتطلب خبرة
و الحاسوب و جهاز العرض و التي  كاالنترنتالوسيلتين هناك وسائل تعليمية أخرى 

أشاروا إلى أنها مناسبة، في حين سجلت عدم اإلجابات من قبل األساتذة على باقي 
عنها  حيث تراوحت نسب عدم اإلجابة الوسائل التعليمية إن كانت تناسب مستوى التالميذ،

و ظهرت نسب إجابات ضعيفة عن الوسائل األخرى على أنها  .%57و  %75ما بين 
مناسبة كالمجسمات، عينات من الصخور، المجهر الضوئي، المكبرة، الكواشف اللونية، 

هذه النتائج قد ترجع إلى عدم توفرها في . الحاسوبية و بذور، البرامج نبتات حية مزروعة
 .سباب أخرى؟ هذه المؤسسات؟ أم راجع أل
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و التي  الفرضية األولى قد تحققتو من خالل النتائج المتحصل عليها يمكن القول أن 
تناسب الوسائل التعليمية المستخدمة مستوى تالميذ أقسام السنة األولى ثانوي  :مفادها

جذع مشترك علوم  و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات 
 . وزو والية تيزي 

 
 : الثانية نتائج الفرضيةعرض و تحليل . 0.1

تستخدم الوسائل التعليمية بكثرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم 
 .و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو

ولى ثانوي جذع مشترك أقسام السنة األفي الوسائل التعليمية استخدام  على مدى للتعرف
، من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو،علوم و تكنولوجيا 

 النسب الِمئوية إلجابات باستخدام التكرارات وعلى اإلحصاء الوصفي  االعتمادتم 
 .االستبيان في المحور الثالث و الرابعلمختلف عبارات  األساتذة

 
 استخدام الوسائل التعليمية من قبل األساتذة  :الرابع نتائج المحور 

عبارة و مجملها مرتبط بمدى استخدام الوسائل التعليمية من  12يتكون هذا المحور من 
قبل أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في أقسامهم، حيث 

، نادرا ، أبدا، كما هي موضحة دائما ، أحيانا : إجابات األساتذة مرتبطة بأربع بدائل وهي
 :في الجدول اآلتي
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نالحظ أن أغلب أساتذة أقسام ،( .7)انطالقا من النتائج التي تم عرضها في الجدول رقم 
ما نستخدم  أحيانايصرحون أنه ،السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 

أنهم يستعملون أحيانا الوسائل ،يذكرون منهم  %21.7تعليمية إذ أن الوسائل ال
أنه أحيانا ما من األساتذة يؤكدون  % 53.8 و التعليمية بشكل مستمر مع التالميذ

، نفس النسبة من األساتذة يشيرون إلى هناك تنوع في استخدام الوسائل التعليميةيكون 
أشارت ، كما  عرض الصور و الرسوميستخدمون أحيانا الحاسوب بشكل دائم لأنهم 
قاعات التدريس أحيانا ما تكون جاهزة لالستخدام بأن من األساتذة  %..17نسبة 

الوسائل التعليمية الخاصة تذكر أن  55.8%و نسبة  األمثل للوسائل التعليمية
جدون أحيانا الوسيلة ي %..71أن نسبة كما صالحة أحيانا لالستعمال ، بالمؤسسة 

أنه ال تتوفر أحيانا  %70تذكر نسبة  .التي يحتاجونها في الوقت المناسب التعليمية
هناك نسبة معتبرة من إضافة لذلك  ،وسائل تعليمية خاصة بالمادة التي يدرسونها

في مؤسستهم مختبرات خاصة  أبداال تتوفر أنه  تصرح %2..1و التي تبلغ  األساتذة
دول زمني الستعمال الوسائل التعليمية من ال يوجد دائما ج و كذلكبالوسائل التعليمية 

ال توجد أنه  %2..7أظهرت تصريحات األساتذة بنسبة  .%2.7.قبل األساتذة بنسبة 
       دورات تأهيلية و تدريبية لألساتذة للتعرف على أهم الوسائل التعليمية الحديثة  أبدا

للتعرف على كيفية في دورة تدريبية أبدا لم تشترك نها أ و تؤكد أيضا نفس النسبة
عدم التحكم في  أنه %11.7، في نفس الصدد تذكر نسبة استخدام الوسائل التعليمية

 .                            اللغة األجنبية يحّد من استخدام الوسائل التعليمية الحديثة

 أن هناك تقارب في نسب اإلجابات مابين البدائل،يتبين أيضا من خالل إجابات األساتذة 
هناك تنسيق : "األربعة أي ليس هناك اتفاق كبير بين إجاباتهم في بعض العبارات منها

تشجع إدارة المؤسسة على استخدام "، "بين األساتذة في استخدام الوسائل التعليمية
ال يوجد أخصائي في صيانة الوسائل التعليمية الحديثة في "، "الوسائل التعليمية
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من خالل المعطيات اإلحصائية الواردة في الجدول أعاله والمتعلقة بمدى استخدام 
             الوسائل التعليمية من قبل األساتذة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم
 ،و تكنولوجيا، يظهر غياب العديد من إجابات األساتذة على عدة وسائل تعليمية هامة

و ترتكز أكبر نسب إجابات األساتذة . تتطلبها معظم المواد الموجهة لتالميذ هذه األقسام
أن السبورة  %..22، حيث يؤكد أغلب األساتذة و بنسبة السبورة و الكتابفي وسيلتي 

طبيعي ألنها الوسيلة األولية في مجال التعليم، كما تبين نسبة  و هذا مستخدمة كثيرا
                             الحاسوب و جهاز العرضيلي جهاز . مستخدم كثيراأن الكتاب  %..17

Chow Le Data  للحاسوب  %5.7.بنسب  بصفة قليلةعلى أنهما يستخدمان
على أنها   %7..1سبة و عن وسيلة االنترنت تصرح ن. لجهاز العرض %75.5و

 .تذكر أنها غير مستخدمة %2.7.تستخدم قليال و نسبة 

عن الوسائل التعليمية األخرى، حيث تراوحت نسب عدم اإلجابة نفس المالحظة نجدها 
و تظهر النسب ضعيفة بالنسبة للوسائل األخرى على أنها . %.2و   %71عنها ما بين 

، (%11.7)جهاز اإلسقاط العكسي : منهاقليلة ولكن نسبة اإلجابة كانت  مستخدمة كثيرا
المكبرة ( %2..)المجهر الضوئي( %..1)، عينات من الصخور (%7.5)المجسمات

 البرامج( %5..)نبتات حية مزروعة و بذور( %11.7)الكواشف اللونية ( %..1)
           هل هذا راجع لعدم توفرها؟ (. %7..1)جهاز اإلسقاط الضوئي( %11.7)الحاسوبية 

 .أو راجع ألسباب أخرى؟ 
 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

   تستخدم الوسائل التعليمية بكثرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم
 .و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو
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ما يكون استخدام الوسائل التعليمية من قبل  أحياناأشارت النتائج على العموم إلى أنه 
أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا في تدريس تالميذ هذه 

اعات التدريس غير جاهزة تماما لالستخدام األمثل للوسائل توضح إجاباتهم أن ق. األقسام
اب أخرى تعرقل استعمال قد ترجع ألسب. التعليمية إما لضيقها أو لنقص اإلضاءة فيها
كضعف التنسيق بين األساتذة في استعمال ،الوسائل التعليمية بشكل مستمر مع التالميذ 

بالتالي ال يجد األستاذة في ،الوسائل التعليمية أو لعدم وجود جدول زمني الستخدامها 
ة الخاصة معظم الحاالت الوسيلة التعليمية التي يحتاجونها وأحيانا تكون الوسائل التعليمي

بالمؤسسة غير صالحة لالستعمال، و ال تخضع لصيانة نتيجة عدم وجود أخصائي 
وحسب ما صرح به أفراد عينة الدراسة ، إضافة إلى ما ذكرناه، . لصيانة الوسائل التعليمية

يواجهون صعوبات في استخدام الوسائل التعليمية، حيث ترتبط تارة بضعف التحكم في 
أخرى ترتبط في قلة معرفة و خبرة األساتذة في التعامل مع الوسائل  اللغة األجنبية وتارة

 . التعليمية، ذلك لغياب تنظيم دورات تأهيلية و تدريبية للتعرف عليها، خاصة الحديثة منها

أظهرت نتائج إجابات األساتذة على قائمة الوسائل التعليمية أن السبورة و الكتاب هي 
في  مستخدمة قليال،الحاسوب و جهاز العرض فهي  ثم يلي ،أكثر الوسائل استخداما

حيث ،حين نالحظ غياب العديد من إجابات األساتذة على باقي الوسائل التعليمية األخرى 
، و تظهر النسب ضعيفة من %.2و  %71تراوحت نسب عدم اإلجابة عنها ما بين 

عينات من جهاز اإلسقاط العكسي، المجسمات، : حيث استخدام الوسائل األخرى منها
الصخور، المجهر الضوئي، المكبرة، الكواشف اللونية، نبتات حية مزروعة و بذور، 

استخدام الوسائل التعليمية يقتصر على إذن . الحاسوبية، جهاز اإلسقاط الضوئي البرامج
 .لتين تعليميتين ال غير و هي السبورة و الكتابيوس
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تستخدم : والتي مفادها الثانية لم تتحققالفرضية أن  انطالقا من هذه النتائج يمكن القول
الوسائل التعليمية بكثرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 

بل تستخدم . من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو
 .أحيانا

وسائل التعليمية و التي يمكن تفسير هذه النتيجة بوجود صعوبات تقلل من قدرة استخدام ال
كما توصلت  إليه دراسة  قلة توفر هذه الوسائل،بيمكن أن ترتبط بالدرجة األولى 

أن هناك نقصا واضحا في الوسائل التعليمية في ( .1ص .1.5) هميسات،عبد القادر
مدارس محافظة  الكرك و هذا النقص انعكس على مدى استخدام المعلمين و المعلمات 

             إما لضعف الميزانية المالية المخصصة لشراء هذه الوسائل هذا النقص   وقد يرجع .لها
أو نقص اإلنتاج المحلي لها ، مما يدفع األستاذ إلى االعتماد على وسيلة تعليمية واحدة 
مما يجعل التالميذ يشعرون في أغلب األحيان بالملل و النفور منها، و غالبا ما تكون 

  مناسبة الستخدام الوسائل التعليمية إما لضيقها أو لنقص اإلضاءة قاعات الدراسة غير
أو الكتظاظها بالتالميذ ، مما يصعب على األستاذ التحكم في القسم و استخدام الوسيلة 

 . التعليمية لتقديم الدرس

التي بحثت  في  ) 0..ص 7002)سالم، هدىتتفق هذه النتيجة ما جاءت به دراسة 
وقد أظهرت  ،مكالسائل التعليمية في مدارس التعليم األساسي بمدينة معوقات استخدام الو 

نتائج الدراسة أن من أشد المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي مادة الجغرافيا 
بمدارس التعليم األساسي هي كثافة عدد التالميذ داخل الصف، و ضعف  ،ومعلماتها

تعليمية التي تحتاج إلى الطاقة جاهزية الصفوف الدراسية في استخدام الوسائل ال
 .الكهربائية

أن أغلبية األساتذة لم تكن لهم مشاركة في ،إضافة إلى ما سبق جاء في دراستنا الحالية 
الدورات التأهيلية والتدريبية للتعرف على أهم الوسائل التعليمية الحديثة و كيفية 
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الوسائل التعليمية ما تكون كما أشارت نتائج هذه الدراسة أيضا أنه أحيانا . استخدامها
              ال يوجد أخصائي لصيانتها ، كما صالحة لالستعمال ، حتى أنه الخاصة بالمؤسسة 

ما يشكل عائق حقيقي  ،ال يوجد جدول زمني الستعمال الوسائل التعليمية من قبل األساتذة
                    إليها أمام استخدامها ، و تتفق نتائج دراستنا الحالية مع تلك التي توصل 

على أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه ( 52.ص 7011) الكندي،سالم
المعلمين في استخدام التقنيات التعليمية ، من أهمها عدم توفر الدورات التدريبية للمعلمين 

ل و تطوير المواد التعليمية و عدم صيانة الوسائل التعليمية الموجودة داخ  على إنتاج
عدم توفر جدول زمني الستعمال الوسائل و المواد التعليمية من قبل معلمي ،المدرسة 

 .   المواد و عدم معرفة المواد التعليمية الموجودة داخل المدرسة 

هي أكثر الوسائل التعليمية استخداما قد يرجع ذلك ،أشرنا فيما سبق أن السبورة و الكتاب 
سيطة االستعمال، و ال توجد هناك عراقيل قد تقلل من لتوفرها بكثرة أو ألنها سهلة و ب

عزيمة األساتذة على استخدامها و ال تتطلب من األستاذ تلقي دورات تأهيلية و تدريبية 
قد يرجع ذلك العتياد . الستعمالها، كما هو الحال في باقي الوسائل التعليمية األخرى

أما فيما يخص الوسائل . ة طويلةاألستاذ على األسلوب اللفظي في التدريس لفترة زمني
التعليمية األخرى فنجد أن الحاسوب و جهاز العرض يستخدم بنسبة قليلة و تتفق مع هذه 

التعرف على واقع استخدام معلمي  حول،( 52.ص 7011)خريشة،عليالنتيجة دراسة 
ة الدراسات االجتماعية للحاسوب و األنترنت، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى تدني نسب

كما يمكن أن يكون . استخدام الحاسوب  و اإلنترنت من قبل معلمي الدراسات االجتماعية
نقص توفر هذه الوسائل أو عدم جاهزية قاعات الدراسة الستخدام الوسائل التعليمية ، 

           . كجهاز العرض مثال من بين األسباب التي تقلل من استخدام الوسائل التعليمية
في دراسته حول استخدام المعلمين ( 122ص  .700)أحمد، نافرصدد توصل في هذا ال

في المدارس الحكومية للوسائط التعليمية من وجهة نظر المديرين و المعلمين بفلسطين 
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نجملها في قلة توفر غرف خاصة ،لوسائط التعليمية لإلى أن أكثر معوقات استخدام 
ة العرض الخاصة بالوسائط التعليمية لعرض الوسائط التعليمية في المدرسة ، قلة أجهز 

قلة توفر ،  فضال عن كبر العبء التدريسي للمعلم مما ال يمكنه من استخدام الوسائط
  . الوسائط التعليمية التي تغطي كافة المقررات المدرسية

 
 : الثالثة نتائج الفرضيةعرض و تحليل  .3.1

لى ثانوي جذع مشترك توجد الوسائل التعليمية بصفة متوفرة في أقسام السنة األو 
   علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية

 .تيزي وزو

أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك في الوسائل التعليمية توفر  على مدى للتعرف
 من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو،علوم و تكنولوجيا 

 النسب الِمئوية إلجابات باستخدام التكرارات وعلى اإلحصاء الوصفي ،  االعتمادم ت
 .االستبيان في المحور الرابعلمختلف عبارات  األساتذة

 
 نوع الوسيلة التعليمية المستخدمة في األقسام و مدى توفرها : المحور الرابع 

السنة األولى  وسيلة تعليمية عرضت على أساتذة أقسام( 12)يتكون المحور من 
ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا، حيث يجيب األساتذة عنها من خالل 

 متوفرة كثيرا، متوفرة قليال، : بدائل وهي  بثالثترتبط إجابات األساتذة استخدامها، 
 :كما هي موضحة في الجدول اآلتي. متوفرةغير 
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غير منتشرة في هذه الثانويات الستة، التي من المفروض  االنترنتنالحظ أيضا أن وسيلة 
لتعليم الثانوي، حيث النسب كانت موزعة ما بين متوفرة أن تكون موجودة في مؤسسات ا

 . %7.2.و غير متوفرة بنسبة  %1..7ومتوفرة قليال بنسبة ،  15.4%كثيرا بنسبة 

عن الوسائل التعليمية األخرى، حيث تراوحت نسب عدم اإلجابة نفس المالحظة نجدها 
ل األخرى على أنها و تظهر النسب ضعيفة بالنسبة للوسائ. %22و   %70عنها ما بين 
، عينات من (%..1)، المجسمات(%7..1)جهاز اإلسقاط العكسي : منها متوفرة كثيرا

الكواشف اللونية ( %..1)المكبرة ( %7.5)المجهر الضوئي( %0.0)الصخور
جهاز ( %17.1)الحاسوبية  البرامج( %5..)نبتات حية مزروعة و بذور( 17.1%)

            أو راجع ألسباب أخرى؟  جع لعدم توفرها؟ هل هذا را(. %7..1)اإلسقاط الضوئي
نستنتج أن المؤسسات التي تم اختيارها  ، كعدم التمكن من اقتناءها بسبب تكلفتها الكبيرة

           في هذه العينة فقيرة من جانب الوسائل التعليمية، علما بأن اختيارها كان من مناطق ريفية 
 . و حضرية

 
  ضية الثالثةمناقشة نتائج الفر 

توجد الوسائل التعليمية بصفة متوفرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك 
علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي 

 .وزو

تبين من إجابات أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا حول 
التعليمية المتوفرة في مؤسساتهم، أن السبورة و الكتاب هي أكثر الوسائل قائمة الوسائل 

التعليمية توفرا، ثم يليها الحاسوب و جهاز العرض فهي متوفرة قليال في حين اإلنترنت 
األخرى المسجلة في القائمة و التي  أما عن باقي الوسائل التعليمية. غير متوفرة تماما

               الحظ نسب كبيرة لعدم اإلجابة حيث تراوحت ما بينترتبط بمنهاج هذه األقسام، ي
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، بينما كانت نسب اإلجابات ضعيفة جدا عن توفر هذه الوسائل كجهاز %22و 70%
، المجهر الضوئي، المكبرة، الكواشف راإلسقاط العكسي، المجسمات، عينات من الصخو 

. ط الضوئيالحاسوبية و جهاز اإلسقا ، البرامجراللونية، نبتات حية مزروعة و بذو 
نستنتج أن المؤسسات التي تم اختيارها في هذه العينة فقيرة من جانب الوسائل التعليمية 

السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و بالخصوص الضرورية للمواد المدرسة في أقسام 
 . ، علما بأن اختيار هذه المؤسسات كان من مناطق ريفية و حضريةتكنولوجيا

:  والتي مفادها لم تتحقق الثالثةالفرضية تائج يمكن القول أن انطالقا من هذه الن
توجد الوسائل التعليمية بصفة متوفرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك 
علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر أساتذة هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي 

 .وزو

حول ( 175ص  .700)الطيب ،نجود تتفق نتائج دراستنا مع النتائج التي توصل إليها
مدى فعالية استخدام الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية من 
وجهة نظر المعلمين بوالية الخرطوم، و الكشف عن مدى استخدامها في المدارس 

ما  موضوع الدراسة، خلصت الدراسة إلى أن السبورة الطباشيرية تتوافر بدرجة كبيرة و
 . عداها من وسائل ال تتوافر إال بقدر قليل جدا 

يمكن القول أن قلة توفر الوسائل التعليمية قد يرجع إلى ضعف الموارد المالية المخصصة 
لشراء هذه الوسائل خاصة الحديثة منها ، أو لقلة االهتمام بإنتاجها على المستوى المحلي 

غالبا ما تكون  ،ع الوسائل التعليمية و ذلك ناتج عن نقص اليد العاملة المؤهلة لصن
و في هذا السياق  الوسائل المتوفرة في المؤسسة معطلة و ال يوجد أخصائي لصيانتها ،

في دراسته حول المشاكل والصعوبات التي تصادف ( 27ص 7..1)سابق،خالد أشار
تائج كانت من أهم نحيث معلم االبتدائية في إنتاج الوسائل التعليمية بمكة المكرمة، 

الدراسة قلة الدورات التدريبية التي حصل عليها بعض المعلمين في المرحلة االبتدائية ، 
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قلة توفر الخدمات الالزمة إلنتاج الوسائل التعليمية في المدارس االبتدائية، عدم توفر 
مكان مخصص إلنتاج الوسائل التعليمية و تخزينها و صيانتها، كما أشارت الدراسة إلى 

مخصصات مالية إلنتاج الوسائل التعليمية و عدم توفر متخصص لصيانة عدم توفر 
 . األجهزة و الوسائل التعليمية 

للتعرف على مدى ( 0..ص  ...1)الشاعر،عبد الرحمانو في دراسة أخرى قام بها 
 توافر الوسائل التعليمية و مدى استخدامها و أهم الصعوبات التي تقف أمام استخدامها

من قلة إمكانيات األجهزة و المواد  ،رحلة المتوسطة في منطقة العنيزةفي مدارس الم
التعليمية و أن هناك نسبة من المعلمين يعتمدون على أسلوب المحاضرة القائمة على 
التلقين ، حيث يرى هؤالء المعلمين أن المادة التي يدرسونها ال تحتاج إلى استخدام تقنيات  

أن شرح المادة عدة مرات يغني عن استخدام الوسائل التعليم، و أن نسبة منهم يرون 
 .      التعليمية و أن نسبة منهم يتحاشون استخدامها

هدفت التعرف إلى واقع ( "55.،ص 7005)الذبياني، عابدو في دراسة أخرى أجراها 
من وجهة نظر معلمي ،التقنيات المعاصرة في تدريس الرياضيات بالمرحلة المتوسطة 

             أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توافر، حافظة ينبع ودرجة استخدامها الرياضيات بم
 كانت ذات درجة منخفضة جدا ،و استخدام التقنيات المعاصرة  في المدارس المتوسطة 

و أن هناك صعوبات بدرجة مرتفعة يراها المعلمون تحول دون استخدامهم للمستجدات 
 .التكنولوجية
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 األساتذة نحو استخدام الوسائل التعليميةلنتائج وجهة نظر  استنتاج عام 

                   وجهة نظر أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم  حسب يمكن القول أن
الوسائل التعليمية إيجابية في العملية التعليمية، حيث أكدوا على األهداف  ،و تكنولوجيا 

الوسائل التعليمية في التدريس، نذكر منها  القيمة التي يمكن تحقيقها من وراء استخدام
كما أن استخدامها يساهم في  ،استخدام الوسائل التعليمية يحقق أهداف المنهاج المقرر

فالوسائل التعليمية تقلل من  ،تنمية التفكير العلمي لدى التالميذ و يسهل تقديم الدروس
قت يمكن أن ترفع من كل هذه األهداف المذكورة و إن تحق. الجهد و تختصر الوقت 

 .و بذلك يتحقق نجاح منظومة التربية و التعليممخرجاته مستوى التعليم و تحسن من 
لتحقيق تلك األهداف المذكورة سابقا و غيرها ينبغي أن تكون الوسيلة التعليمية مناسبة 
لمستوى التالميذ و قدراتهم و إمكاناتهم ، وقد كانت أغلب تصريحات األساتذة في هذا 

أن الوسائل التعليمية مناسبة تماما و أن التلميذ يشعر بالراحة أثناء استعمالها فهي  ،شأنال
أكدت إجابات . ساهم في مراعاة الفروق الفردية بين التالميذمناسبة لمراحل نموه، حيث ت

األساتذة عن مدى أهمية استخدام الوسائل التعليمية و مدى مناسبتها لمستوى التالميذ، 
إلى أن أكثر الوسائل التعليمية المناسبة تماما مع مستوى التالميذ من وجهة  كما أشاروا

ترتبط هذه النتيجة العتياد األستاذ على يمكن أن نظرهم هي السبورة و الكتاب، 
استعمالهما أو ألنها سهلة االستعمال و ال تتطلب خبرة أو مهارات معينة، إضافة إلى 

 . و الحاسوب و جهاز العرض كاالنترنتة أخرى هاتين الوسيلتين هناك وسائل تعليمي

أشارت على العموم فيما يتعلق بوجهة نظر األساتذة عن مدى استخدام الوسائل التعليمية، 
اعات التدريس غير حيث تبين أن ق. من قبل أساتذة هذه األقسام  أحياناأنها تستخدم 

ا أو لنقص اإلضاءة فيها، كما جاهزة تماما لالستخدام األمثل للوسائل التعليمية إما لضيقه
هناك ضعف التنسيق بين األساتذة في استعمال الوسائل التعليمية و عدم وجود جدول 

بالتالي ال يجد األستاذة في معظم الحاالت الوسيلة التعليمية التي ،زمني الستخدامها 
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              ماليحتاجونها وأحيانا تكون الوسائل التعليمية الخاصة بالمؤسسة غير صالحة لالستع
نتيجة عدم وجود أخصائي للصيانة كما صرح األساتذة أنهم ،و ال تخضع لصيانة 

يواجهون صعوبات في استخدام الوسائل التعليمية، حيث ترتبط تارة بضعف التحكم في 
اللغة األجنبية وتارة أخرى ترتبط في قلة معرفة و خبرة األساتذة في التعامل مع الوسائل 

وذلك لغياب تنظيم دورات تأهيلية و تدريبية للتعرف عليها، خاصة الحديثة التعليمية، 
ثم يلي الحاسوب و جهاز  أكثر الوسائل استخداما تعتبر السبورة و الكتابفي حين . منها

فإن استخدام الوسائل التعليمية يقتصر من هذا المنطلق مستخدمة قليال، العرض فهي 
 .السبورة و الكتاب على وسلتين تعليميتين ال غير و هي

أما عن مدى وفرة الوسائل التعليمية في المؤسسات المختارة تبين أن السبورة و الكتاب 
هي أكثر الوسائل التعليمية توفرا، ثم يليها الحاسوب و جهاز العرض فهي متوفرة قليال في 

ة في األخرى المسجل أما عن باقي الوسائل التعليمية. حين اإلنترنت غير متوفرة تماما
           القائمة و التي ترتبط بمنهاج هذه األقسام ذات أهمية في أقسام جذع مشترك علوم

            %22و %70و تكنولوجيا، تبين أن نسب كبيرة لعدم اإلجابة حيث تراوحت ما بين 
منها جهاز اإلسقاط العكسي  ،و نسب اإلجابات ضعيفة جدا عن توفر الوسائل الضرورية

عينات من الصخور، المجهر الضوئي، المكبرة، الكواشف اللونية، نبتات حية  المجسمات،
فالمؤسسات التي تم . الحاسوبية و جهاز اإلسقاط الضوئي ، البرامجرمزروعة و بذو 

اختيارها في هذه العينة تعتبر فقيرة من جانب الوسائل التعليمية بالخصوص الضرورية 
كمواد العلوم  ى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجياالسنة األولللمواد المدرسة في أقسام 

و الفيزياء و الكيمياء ، علما بأن اختيار هذه المؤسسات كان من مناطق والحياة  الطبيعة 
يمكن الخروج بنتيجة مفادها أن األساتذة يرون أن الوسائل التعليمية . ريفية و حضرية

تساهم كثيرا في تسهيل تعّلمهم إال ذات أهداف قيمة و هي مناسبة لمستوى التالميذ أي 
            أن معظم الوسائل الضرورية لتحقيق ذلك غير متوفرة في مؤسساتهم باستثناء السبورة
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و أن قلة توفر و استخدام الوسائل التعليمية ناتج عن . و الكتاب و هي األكثر استخداما
الظروف السائدة في  صعوبات و عراقيل قد ترتبط باإلمكانيات المادية للمؤسسات و

 .قاعات الدراسة و باألستاذ و إمكاناته و خبرته في التعامل مع الوسائل التعليمية
 

 عرض و تحليل نتائج الفرضيات المتعلقة بوجهة نظر التالميذ .0
على استبيان الوسائل التعليمية في كل  التالميذيتم في هذا العنصر عرض نتائج إجابات 

و ذلك بتحليل و مناقشة نتائج كل محور على حدى، ثم نقوم بالربط  يه االثنينمحور من 
بين هذه النتائج للخروج بمناقشة وتفسير النتائج و من خاللها الوصول إلى قبول أو رفض 

 .البحثفرضيات 
 : لرابعةنتائج الفرضية اعرض و تحليل  .1.0

مشترك في أقسام السنة األولى ثانوي جذع بكثرة تستخدم الوسائل التعليمية 
تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات والية  علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر

 .تيزي وزو 

  مدى استخدام الوسائل التعليمية و أهميتها: نتائج المحور األول 

عبارة و تكون إجابات  15يتكون محور مدى استخدام الوسائل التعليمية و أهميتها من 
دائما، أحيانا، نادرا، : عة المقترحة عليهم و المتمثلة في التالميذ عليها حسب البدائل األرب

عبارات  يضم هذا المحور .(72)مقر و النتائج المتوصل إليها موضحة في الجدول . أبدا
تدل على مدى استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك 

، التي ترتبط (15، 12، 11، .1، 11، 5، 2)و تتمثل في العبارات علوم و تكنولوجيا 
استخدام الوسائل التعليمية  أهمية تدل على مدىعبارات أيضا ضم بالفرضية الرابعة و ي

و تتمثل في العبارات و تكنولوجيا  في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم
 . و التي ترتبط بالفرضية الخامسة( 10،17،17،12،.،1،7،2،.،1،7)
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تدل على مدى استخدام الوسائل عبارات ( 72)من الجدول رقم  يضم هذا المحور
و تتمثل في التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 

 .، و هي ترتبط بالفرضية الرابعة( 15، 12، 11، .1، 11، 5، 2)العبارات 
في مؤسستهم  ال يقومون أبداترى أنهم  %22,1يتبين من إجابات التالميذ أن نسبة  

تشارك أثناء استخدام جهاز عرض  ما أحياناأنها % 11، تذكر نسبة بزيارات استكشافية
تلف المواد توفر المؤسسة الوسائل التعليمية الالزمة لمخ" حول 11أما العبارة الشرائح، 

 (%72,1)و أبدا  (%1,7.)ونادرا  (%72,1)أحيانا  فالنسب متفاوتة بين" التي أدرسها
و عن . األخرى ال تتوفر فيها و قد يكون هذا باختالف المؤسسات التي تتوفر فيها

أن  ترى %71,7فكانت نسبة مشاركة التالميذ أثناء استخدام جهاز عرض الشفافيات، 
فيما . أحياناترى أن ذلك يحصل  %2,2. بينما نسبةدائما  يكون مشاركتهم في ذلك

أنها ُتستخدم  %7,7. تذكر نسبةباستخدام التقنيات الحديثة من طرف األساتذة،  يتعلق
أنهم أحيانا ما  %1,7.ترى نسبة . نادراترى أن ذلك يحدث  %0,1.و نسبة  أحيانا

ال يمكنهم أبدا بيرة ترى أنه بينما هناك نسبة كيستخدمون الحاسوب اآللي في المؤسسة، 
 .زيارة مختبر الحاسوب في المؤسسة خارج أوقات الدرس

 
  الرابعةمناقشة نتائج الفرضية 

تستخدم الوسائل التعليمية بكثرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك 
علوم و تكنولوجيا من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات والية 

 .تيزي وزو 

هناك نقص في استخدام الوسائل إلى ،أشارت نتائج المحور األول الستبيان التالميذ 
التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا، من وجهة نظر 

أوت  70تالميذ هذه األقسام والمتواجدة على مستوى الثانويات الستة المتمثلة في ثانوية 
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  ساء و المتواجدتين في مدينة تيزي وزو و ثانوية مقلع الجديدة ،، و ثانوية الخن 1.72
و ثانوية ايلولة أومالو ببوزقان إضافة إلى ثانوية سحوي علجية بعزازقة، و ثانوية تامدة 

 .الجديدة

بزيارات استكشافية في مؤسساتهم، وأحيانا كانت النسب معتبرة تذكر أنهم ال يقومون أبدا 
                جهاز عرض الشرائح و جهاز عرض الشفافيات، و نادرا  ما يشاركون في استخدام

عن أما . ما توفر المؤسسة الوسائل التعليمية الالزمة لمختلف المواد التي يدرسونها
التقنيات الحديثة يذكرون أنه أحيانا ما تستخدم من طرف األساتذة و نسبة أخرى تؤكد أن 

منها جهاز الحاسوب حيث يستخدم أحيانا  نذكر اتالتقنيمن بين هذه ذلك يحدث نادرا، 
من طرف التالميذ في مؤسساتهم و أنه ال يمكنهم أبدا زيارة مختبر الحاسوب في المؤسسة 

 .خارج أوقات الدرس

تبين هذه النتائج قلة استخدام الوسائل التعليمية و خاصة التقنيات الحديثة منها مثل 
تمكن التالميذ من استخدامه في األقسام و قد الذي في أغلب األحيان ال ي،الحاسوب 
كما يعد ضيق لقلة توفره على مستوى المؤسسات المختارة في الدراسة الحالية، ،يرجع ذلك 

          األقسام و اكتظاظ الفصول وضيق وقت الحصة من بين العوامل التي تمنع التلميذ
كاستخدام ،ة في استخدامها و تقلل عليه فرص استعمال األجهزة التعليمية أو المشارك

كما تشير نتائج الدراسة إلى قلة توفر .  جهاز الحاسوب، و جهاز عرض الشفافيات
الوسائل التعليمية األخرى الالزمة لمختلف المواد التي يدرسها تالميذ أقسام السنة األولى 

        ه الوسائلالذي قد يرجع إلى ارتفاع تكلفة اقتناء هذ،ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 
غالبا ما تكون الوسائل المتوفرة في المؤسسة  ضعف الميزانية المخصصة لشرائها،و 

معطلة و ال يوجد أخصائي لصيانتها، فهذه تعد من بين أهم العوامل التي من شأنها أن 
العوامل المذكورة آنفا في كثير من األحيان ما تمنع ف. تقلل من استخدام الوسائل التعليمية

 .لتالميذ من المشاركة في استخدام الوسائل التعليمية ، كجهاز عرض الشرائحا



 الفصل السادس                                      عرض و تحليل و مناقشة النتائج

146 

 

:  والتي مفادها لم تتحقق الرابعةالفرضية أن  انطالقا من هذه النتائج يمكن القول
                 تستخدم الوسائل التعليمية بكثرة في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم

 . نظر تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات والية تيزي وزو و تكنولوجيا من وجهة

تؤكد النتائج المتوصل إليها على أن الوسائل التعليمية تستخدم أحيانا و بعضها غير 
 .متوفر في مؤسساتهم

في دراسته ( 102، ص1..1) ،محمدأبو سقيرتتفق نتائج دراستنا مع ما توصل إليه 
مية في المرحلة االبتدائية و اإلعدادية و الثانوية بوكالة حول واقع استخدام الوسائل التعلي

و من أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة . الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين باألردن
هي عدم اهتمام الجامعات و المعاهد العليا بتوفير فرص استخدام و إنتاج الوسائل 

تشغيل األجهزة، و التي لها أثر سلبي  و عدم وجود فني متخصص للصيانة و التعليمية 
                      ،ميزرون زعبنوتكما تتفق مع دراسة . على استخدام الوسائل التعليمية 

التي هدفت إلى التعرف على واقع استخدام الوسائل التعليمية من قبل ( .12ص  7007)
 و أظهرت. المعلم و معرفة أسباب عدم التنويع في استخدام الوسائل التعليمية من قبله

نتائج الدراسة أن عدم التخطيط الجيد للدرس هو العامل األساسي في قلة التنويع  في 
استخدام هذه الوسائل، كما دلت النتائج أيضا أن نقصها يعد سببا لعدم تنويع المعلم 

               هميسات، عبد القادرو ( 7000)لنشوان،تيسيرو في دراسة أخرى . للوسائل التعليمية
ناك ارتباط بين توافر الوسائل التعليمية و مدى توصل إلى أن ه( 17ص .1.5)

استخدامها و قد توصلت الدراسة إلى أن غالبية تقنيات التعليم الواردة في القائمة غير 
 .متوفرة في الجامعة أو متوفرة بدرجة قليلة
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 : الخامسةنتائج الفرضية عرض و تحليل  .0.0

            نوي جذع مشترك علوم استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى ثا
و تكنولوجيا ذو أهمية كبيرة من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات 

 .والية تيزي وزو
 

  مدى استخدام الوسائل التعليمية و أهميتها: نتائج المحور األول 
ارة عب 11و المتمثلة في ( 72)األول من الجدول رقم فيما يخص باقي عبارات المحور   

تتعلق بأهمية استخدام الوسائل ( 10،17،17،12،.،1،7،2،.،1،7)باراتهي الع
 . التي ترتبط بالفرضية الخامسةو   ،التعليمية من وجهة نظر التالميذ

أنهم يتفقون بنسب كبيرة على أهمية ( 72الجدول رقم )يتضح من إجابات التالميذ  
ترى  %.,17، حيث نسبة ئما أو أحياناداالوسائل التعليمية حيث تتراوح ما بين إجابات 

و نسبة استخدام الوسائل التعليمية يساعدهم دائما على االنتباه أكثر داخل القسم أنه 
أن الوسائل التعليمية  %.,70 ترى نسبةكما  .أحياناتذكر أن ذلك يحدث  11,2%

ية استخدام الوسائل التعليمترى أن  %.,70 نسبة. مهمة دائما في عملية تعلُّمهم
ن الوسائل التي يستعملها األستاذ تنمي أحيانا حب إيحسِّن دائما من مستوى أدائهم، 

يعتقدون أن التدريس باستخدام الوسائل التعليمية دائما أفضل و( %11,2)االستطالع 
استخدام الوسائل التعليمية ، هناك من يعتقد أن (%2.)و أنجح دون استخدامها

 (. %.,70)لمعلوماتيساعدهم دائما على االحتفاظ با

نفس المالحظات بالنسبة للعبارات األخرى التي تؤكد فيها نسب كبيرة موافقتهم على 
الوسائل التعليمية التي يستخدمها األستاذ دائما مناسبة لقدرات التالميذ،  أهميتها، بحيث

و أن استخدامها يشجعهم دائما على التعلم ، و يجدون دائما متعة في الحصص التي 
دمون فيها الحاسوب و كذلك التقنيات الحديثة التي تساعدهم على تنظيم أفكارهم، يستخ



 الفصل السادس                                      عرض و تحليل و مناقشة النتائج

148 

 

و بالنسبة للعبارة السلبية بأن استخدام الوسيلة التعليمية ما هو إال مضيعة لوقت 
 . أبدابأنهم ال يوافقون على ذلك  %7,.7 الدرس فيؤكدون بنسبة

 
   الخامسةمناقشة نتائج الفرضية 

وسائل التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك يعتبر استخدام ال
علوم و تكنولوجيا ذو أهمية كبيرة من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض 

 .ثانويات والية تيزي وزو

أشارت إجابات التالميذ للمحور األول لالستبيان أنهم يتفقون بنسب كبيرة على األهمية 
استخدام الوسائل التعليمية يساعدهم دائما على  ذ يرون أنإ. الكبيرة للوسائل التعليمية

االنتباه أكثر داخل القسم و أن هذه الوسائل مهمة دائما في عملية تعلُّمهم، استخدامها 
يحسِّن دائما من مستوى أدائهم و يساعدهم دائما على االحتفاظ بالمعلومات، كما تنمي 

           السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم  أقساميعتقد تالميذ و . أحيانا حب االستطالع
أن التدريس باستخدام الوسائل التعليمية دائما أفضل و أنجح دون  ،و تكنولوجيا

الوسائل التعليمية التي يستخدمها األستاذ كما تؤكد نسب كبيرة أيضا على أن  .استخدامها
 دائمالى التعلم، كما يجدون ع دائمامناسبة لقدرات التالميذ و استخدامها يشجعهم  دائما

متعة في الحصص التي يستخدمون فيها الحاسوب و كذلك التقنيات الحديثة التي 
و تؤكد نسبة كبيرة على أن استخدام الوسيلة التعليمية ليس . تساعدهم على تنظيم أفكارهم

 .مضيعة لوقت الدرس

م الوسائل التعليمية في وعي التالميذ باألهمية الكبيرة الستخدا درجة هذه النتائج بينت
دراستهم لمختلف مواد السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا، إال أن قلة هذه 

، يبين نوعا (الرابعةالفرضية )الوسائل و عدم توفرها حسب ما هو واضح في إجاباتهم آنفا
 ما خيبة أملهم لعدم الحصول على هذه الوسائل و عدم وفرتها في مؤسساتهم رغم
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احتياجاتهم لها ، و هذا ما بدا من خالل تصريحاتهم حول العبارات المطروحة في مجال 
 .أهمية الوسائل التعليمية

يعتبر : والتي مفادها تحققتالفرضية الثانية قد أن  انطالقا من هذه النتائج يمكن القول
               استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم 

من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات ذو أهمية كبيرة و تكنولوجيا 
 .  والية تيزي وزو

( 77ص .701)شطناوي إسالم و آخروندراسة  نتائج تتفق نتائج الدراسة الحالية مع
لدينية حول تقويم الوسائل التعليمية في منهاج اللغة العربية األزهري للمرحلة الثانوية ا

قلة استعمال : العالية في والية جوهر الماليزية، توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها
 . الوسائل التعليمية، وعدم الوعي بأهميتها و قلة توافر األمكنة المخصصة الستعمالها

حول أهمية ( 151ص  5..1) ،غسانالهذيب كما ترتبط دراستنا بالدراسة التي أجراها 
مية و الصعوبات المعترضة في استخدامها في التربية في كلية دمشق من الوسائل التعلي

بينت نتائجها أن إجابات أفراد العينة كانت إيجابية نحو أهمية . وجهة نظر طلبة الكلية
مع قلة استخدام الوسائل التعليمية و المرتبط بعوامل أخرى  ،استخدام الوسائل التعليمية

أو إدارة المؤسسة أو الوسيلة بحد ،إما المعلم أو التلميذ تعود إلى العراقيل التي تواجه 
في دراسته التي هي (  0..ص  7007) الكندي،سالمو في نفس السياق أشار .ذاتها

بعنوان واقع التقنيات التعليمية الحديثة  و الصعوبات التي تواجهها بمدارس التعليم العام 
ستخدام الوسائل التعليمية بشكل بسلطنة عمان ،وجود وعي لدى المعلمين بأهمية ا

 .مستمر
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توضح النتائج المدرجة في الجدول أعاله، أن أغلب إجابات تالميذ أفراد العينة كانت 
توجد صعوبات في استخدام الوسائل التعليمية، منها التي  أحيانامرتكزة على اإلجابة 
حيانا األساتذة غير قادرين أمن إجابات التالميذ تذكر أن  %15تواجه األساتذة، حيث 

كثرة األعباء التي يقوم بها منهم يرون أن  %10,2و على استخدام الوسائل التعليمية 
كما أن هناك نسبة  .األستاذ عند التدريس تمنعه أحيانا من استخدام الوسائل التعليمية

األساتذة تواجههم أحيانا يؤكدون على أن  %2,.2معتبرة من التالميذ و التي تقدر بـ 
، و نفس المالحظة تؤكدها دام الوسائل التعليمية الحديثة في القسمصعوبات في استخ

. األساتذة ال يجيدون أحيانا استخدام الوسائل التعليمية الحديثةأن على  %5,7. نسبة
اعتماد األساتذة على نفس الوسيلة التعليمية يشكل دائما  أن %.,71 تشير نسبة

 . يانا لذلك بالضيقيشعرون أح أنهم %..و ترى نسبة للتالميذ ضيقا 

ال تنحصر صعوبات استخدام الوسائل التعليمية بتلك التي تواجه األساتذة فقط ولكن 
وقت الحصة غير كاف أحيانا أن  %17,7ترتبط بظروف أخرى حيث ترى نسبة 

 أنترى  %.,71 بالنسبة لمشكلة القاعة فمنهم نسبةالستخدام الوسائل التعليمية، و 
ترى  %1,1.و نسبة سبة دائما الستخدام الوسائل التعليمية قاعات التدريس غير منا

 . أحيانا أن ذلك يحدث

              الدروس المقدمة ما تكون نادرا من تالميذ أفراد العينة أنه  %77.2كما تؤكد نسبة 
اخل دعدد الوسائل التعليمية ما يكون  دائما ، وال تتطلب استخدام الوسائل التعليمية

و هذه كانت أغلب إجابات التالميذ  كاف لعدد التالميذ الذين يستخدمونهامؤسسة غير ال
 األجهزة التعليمية الخاصة بالدروس معطلةما تكون أحيانا ، و  %7,.1و التي تقدر بـ 

 . من التالميذ الذين يصرحون بذلك %5,7.بالنسبة لـ 
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   السادسةمناقشة نتائج الفرضية : 

استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة توجد صعوبات متنوعة تحول دون 
األولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام 

 .في بعض ثانويات والية تيزي وزو 

بينت إجابات التالميذ للمحور الثاني لالستبيان على أنهم يتفقون بنسب كبيرة على أن 
م الوسائل التعليمية و ترتبط باألستاذ و التلميذ هناك صعوبات متنوعة تحول دون استخدا
يصرح تالميذ أقسام السنة األولى ثانوي جذع . و القاعات و الوقت و بالوسيلة بحد ذاتها

مشترك علوم وتكنولوجيا في بعض ثانويات والية تيزي وزو، أن هناك صعوبات متعلقة 
التعليمية، وكثرة األعباء التي  باألساتذة كونهم غير قادرين أحيانا على استخدام الوسائل

يقومون بها عند التدريس تمنعهم أحيانا من استخدام الوسائل التعليمية ، كما تواجههم 
ُيجيدون أحيانا أحيانا صعوبات في استخدام الوسائل التعليمية الحديثة في القسم و ال 

صالحة  قلة توفر الوسائل التعليمية أو كونها معطلة و غيركما أن . استخدامها
لالستعمال، يدفع في كثير من األحيان األساتذة إلى االعتماد على نفس الوسيلة مما 

وقت و من الصعوبات األخرى يؤكد التالميذ على أن . يشكل ضيقا و ملال عند التالميذ
غير  أحياناالحصة غير كاف أحيانا الستخدام الوسائل التعليمية، و أن قاعات التدريس 

مؤسسة لعدد التالميذ اخل الدالوسائل التعليمية إضافة إلى عدم كفاية  ،امناسبة الستخدامه
 . و أحيانا ما تكون األجهزة التعليمية الخاصة بالدروس معطلةالذين يستخدمونها 

تعزى هذه الصعوبات إلى عدة عوامل قد ترتبط بقلة تنظيم دورات تدريبية و تأهيلية 
استخدامها و خاصة الحديثة منها ، مما ينتج عنه للتعرف على الوسيلة التعليمية و كيفية 

عجز األساتذة على استخدام الوسائل التعليمية داخل القسم أو خارجه و غالبا ما يكون 
عدد الوسائل التعليمية داخل المؤسسة غير كاف لعدد التالميذ الذين يستخدمونها قد يرجع 

ون األجهزة التعليمية الخاصة إلى ضعف الميزانية المخصصة لشرائها و اقتناءها أو لك
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بالدروس معطلة و ال يوجد أخصائي لصيانتها، و كل هذه العوامل من شأنها أن تشكل 
عراقيل حقيقية تقلل أو تحول دون استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى 

 .ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا في بعض ثانويات والية تيزي وزو
 

توجد  :والتي مفادها قد تحققت السادسةالفرضية أن  هذه النتائج يمكن القول انطالقا من
صعوبات مختلفة تحول دون استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي 
جذع مشترك علوم وتكنولوجيا من وجهة نظر تالميذ هذه األقسام في بعض ثانويات 

 .والية تيزي وزو 

و التي ( 102ص 0..1 )،عبد اهللالفرامع النتائج التي توصل إليها تتفق نتائج دراستنا 
هدفت إلى تحديد المعوقات التي تعرقل معلم اللغة العربية بالحلقة الثانية في التعليم 

ألجهزة ااألساسي من استخدام الوسائل التعليمية و الكشف عن مدى توافر المواد و 
، حيث توصلت إلى عدم وجود دورات تدريبية  التعليمية واستخدامها في المدارس اليمنية

لمعلمي اللغة العربية في مجال الوسائل التعليمية ، و كثرة عدد المتعلمين من شأنه إعاقة 
 .  استخدام الوسائل التعليمية

التي هدفت إلى التعرف على معوقات ( 122ص  .700)أحمد نافركما أوضحت دراسة 
لحكومية للوسائط التعليمية من وجهة نظر المديرين و استخدام المعلمين في المدارس ا

المعلمين بفلسطين، أن أكثر المعوقات استخداما للوسائط التعليمية في المدارس الحكومية 
قلة توفر غرف خاصة لعرض الوسائط التعليمية و كثرة أعباء المعلم في : و نجملها في

                ،أحمدعوده  س السياق يشيرو في نف. التدريس ال تمكنه من استخدام هذه الوسائط
في دراسته حول المعيقات التي تقلل من استخدام الوسائل التعليمية من ( 2ص 7007)

وجهة نظر معلمي الرياضيات للمرحلة األساسية في المدارس الحكومية التابعة لمحافظة 
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نابلس و التي كشفت أن المعيقات األكثر أهمية و التي تقلل من استخدام الوسائل 
 . ليمية هي ندرة تجهيز الغرف الالزمة للعرضالتع

حول معيقات الوسائل ( 2ص 5..1 )،خالدأبو حسانو في نفس السياق جاءت دراسة  
التعليمية التي تواجه مدرسي المدارس الحكومية في تعليم العلوم و االجتماعيات في 

نقص في  محافظة الخليل بفلسطين و قد أظهرت النتائج أن أكثر المعيقات هي وجود
المواد و الوسائل و األجهزة التعليمية التي يستعين بها المعلم، و عدم توفر وسائل تعليمية 

 . حديثة و متطورة و عدم وجود قاعات الستخدام الوسائل التعليمية

 
 لنتائج وجهة نظر التالميذ نحو استخدام الوسائل التعليمية استنتاج عام 

تائج تبين وجهة نظر تالميذ أقسام السنة األولى ثانوي مكنتنا الدراسة الحالية بالخروج بن
المستخدمة في أقسامهم، و ذلك جذع مشترك علوم و تكنولوجيا حول الوسائل التعليمية 

بتصريحات تؤكد قلة استخدام الوسائل التعليمية و خاصة التقنيات الحديثة منها 
دامه في األقسام و قد كالحاسوب الذي في أغلب األحيان ال يتمكن التالميذ من استخ
             كما يعد ضيق األقسام يرجع ذلك لقلة توفره على مستوى عينة المؤسسات المختارة ، 

و اكتظاظ الفصول وضيق وقت الحصة، من بين العوامل التي تمنع التلميذ و تقلل عليه 
لحاسوب، فرص استعمال األجهزة التعليمية أو المشاركة في استخدامها كاستخدام جهاز ا

كما تشير النتائج إلى قلة توفر الوسائل التعليمية األخرى .  و جهاز عرض الشفافيات
الالزمة لمختلف المواد التي يدرسها تالميذ هذه األقسام، والذي  قد يرجع إلى ارتفاع تكلفة 

تكون الوسائل المتوفرة و قد  ضعف الميزانية المخصصة لشرائها،اقتناء هذه الوسائل و 
مؤسسة معطلة و ال يوجد أخصائي لصيانتها، فهذه تعد من بين أهم العوامل التي في ال

جابات التالميذ باتفاق كبير كما بينت إ. من شأنها أن تقلل من استخدام الوسائل التعليمية
يساعدهم دائما على االنتباه على األهمية الكبيرة التي يولونها للوسائل التعليمية، حيث 
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أنها مهمة دائما في عملية تعلُّمهم، و استخدامها يحسِّن دائما من  أكثر داخل القسم و
مستوى أدائهم و يساعدهم دائما على االحتفاظ بالمعلومات، كما تنمي أحيانا حب 
االستطالع، و أن التدريس باستخدام الوسائل التعليمية دائما أفضل و أنجح دون 

متعة في الحصص  دائما، كما يجدون على التعلم دائماو استخدامها يشجعهم  .استخدامها
التي يستخدمون فيها الحاسوب و كذلك التقنيات الحديثة التي تساعدهم على تنظيم 

 .أفكارهم، و ال يعد استخدامها مضيعة لوقت الدرس

تؤكد هذه النتائج وعي التالميذ باألهمية الكبيرة الستخدام الوسائل التعليمية في دراستهم 
ألولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا، إال أن قلة هذه الوسائل لمختلف مواد السنة ا

و عدم توفرها حسب ما أكدوه في إجاباتهم يظهر نوعا ما خيبة أملهم لعدم الحصول على 
صعوبات ضف لذلك ال. هذه الوسائل و عدم وفرتها في مؤسساتهم رغم احتياجاتهم لها

تعليمية و التي ترتبط باألستاذ ألنه غير قادر المتنوعة التي تحول دون استخدام الوسائل ال
أحيانا على استخدام الوسائل التعليمية وكثرة األعباء التي يقوم بها عند التدريس و التي 
تمنعه أحيانا من استخدامها، و ترتبط بالوسيلة بحد ذاتها من قلة توفرها أو كونها معطلة 

حيان األساتذة إلى االعتماد على و غير صالحة لالستعمال، مما يدفع في كثير من األ
وقت الحصة نفس الوسيلة مما يشكل ضيقا و ملال عند التالميذ، و ترتبط بالوقت حيث 

 أحياناالتدريس غير المناسبة قاعات غير كاف أحيانا الستخدام هذه الوسائل، و ترتبط ب
ول دون كل هذه العوامل من شأنها أن تشكل عراقيل حقيقية تقلل أو تح. الستخدامها

استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا في 
 .بعض ثانويات والية تيزي وزو
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 :الدراسة االرتباطية: ثانيا

اإلحصاء الوصفي على جعل البيانات و المعلومات المتحصل عليها أكثر وضوحا يرتكز 
        يتعداه إلى تحليل هذه البيانات و استقراء النتائج و معنى، إال أن اإلحصاء االستداللي 

عالقة اإلرتباطية بين بالومن أجل الوصول إلى تحليل النتائج الخاصة . و اتخاذ القرارات
المتغيرات التي تتضمنها فرضيات قيد الدراسة ارتأينا االعتماد على اإلحصاء االستداللي 

 . Spssوم االجتماعية و اإلنسانية و ذلك عن طريق البرنامج اإلحصائي للعل

 االرتباطاستخدام طرق إحصائية والمتمثلة في معامالت إلى  نستند في هذه الدراسة
الوسائل التعليمية المستخدمة و متغيري الدافعية بين للكشف عن وجود العالقة وطبيعتها 

و تكنولوجيا  لإلنجاز و التحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم
لإلجابة عن السؤالين لهذه الدراسة، . في بعض مؤسسات التعليم الثانوي لوالية تيزي وزو

 .طرحت فرضيتين لدراسة العالقة
 

 عرض و تحليل نتائج الفرضية السابعة  .1
توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي 

ية لإلنجاز لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم لوالية تيزي وزو و الدافع
 . و تكنولوجيا

قبل التطرق لعرض نتائج هذه الفرضية نتطرق لعرض النتائج الوصفية للمتغير التابع 
 ".الدافعية لإلنجاز"
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 أن هناك نسبتين متقاربتين تبين من خالل النتائج  :نتائج بعد الشعور بالثقة بالنفس
الشعور  في بعدمستوى متوسط  %15ع و نسبة مستوى مرتف %.1حيث تمثل نسبة 

من التالميذ ذوي مستوى منخفض في مجال  %.بالثقة بالنفس، و في حين نجد نسبة 
 .الشعور بالثقة بالنفس

 مستوى عالي في  ويأن معظم تالميذ أفراد العينة ذ تبين :نتائج بعد تحقيق التفوق
تمثل  فهي %10و أما نسبة  % 57مجال الميول لتحقيق التفوق بتمثيل نسبي يقدر با 

 .تالميذ ذوي مستوى متوسط
 معظم أفراد عينة تالميذ تبين من خالل النتائج أن  :نتائج بعد المثابرة في الدراسة

المثابرة ولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا لديهم مستوى عالي في األأقسام السنة 
و يليه  % 77فيمثلون نسبة  و أما ذوي المستوى المتوسط %20 في الدراسة بنسبة

 .% 7 ـتقدر بالمثابرة في الدراسة المستوى الثالث بنسبة منخفضة في  مجال 
 تالميذ يحضون بمستوى عينة الأغلبية الحظنا أن : نتائج بعد التغلب على الصعوبات

تالميذ  % 17 في حين تمثل النسبة %.2 ـعالي من القدرة في التغلب على الصعوبات ب
تمثل مستوى  % 10و نسبة متوسط من مجال التغلب على الصعوبات،  ذوي مستوى

  .منخفض
 من أفراد عينة التالميذ  %70 نسبةنتائج أن ال تبين :نتائج بعد النظرة للمستقبل
تمثل نسبة تالميذ ذوي مستوى  %12بمستوى مرتفع في مجال النظرة للمستقبل، ون ضيح

 .بعد النظرة للمستقبلفي  متوسط
 تالميذ لديهم مستوى عالي من ال %72نسبة أن تبين  :العالقة مع الزمالء نتائج بعد

هذا متوسط في المستوى الفهي تشير إلى  %2.أما نسبة  ،العالقات مع الزمالء  في بعد
 . البعد

 أن معظم أفراد عينة تالميذ أقسام السنة أولى ثانوي جذع  الحظنا: نتائج بعد المنافسة
في ،  %21 بنسبة، لديهم مستوى عالي في مجال المنافسة مشترك علوم و تكنولوجيا 
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التي هناك نسبتين صغيرتين و متساويتين ذات مستوى متوسط و مستوى منخفض و حين 
 .  %.1 ت بـقدر 
 

مستوى عالي لديهم النتائج المتحصل عليها يمكن القول أن أغلب أفراد العينة انطالقا من 
     خالل النسب المرتفعة التي عرفتها أبعاد المقياس،من الدافعية لإلنجاز و يتجلى ذلك من 

إلنجاز نجد االهتمام بالدراسة ، الشعور لو من أهم صفات و خصائص ذوي الدافعية 
بالثقة بالنفس و السعي لتحقيق التفوق إضافة إلى العمل على المثابرة في الدراسة و قدرة 

 .رة للمستقبل و أخيرا المنافسةظالنالتغلب على الصعوبات و كذلك العالقة مع الزمالء و 
هذا المستوى المرتفع من الدافعية لإلنجاز عند تالميذ أقسام السنة و للتعرف إن كان 

التي )الوسائل التعليمية  استخداميرتبط بولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا األ
في قاعات الدراسة ذ األستاتمثل مجموعة من المواد و األجهزة التعليمية و التي يستخدمها 

قمنا ( لنقل المحتوى المعرفي لتالميذه و يخلق لديهم نوعا من الرغبة و الدافعية نحو التعلم
 .  بالتحليل االستداللي لدراسة هذه العالقة

 
 ( الفرضية السابعة)التحليل االستداللي   .1.1

 :للتحقق من الفرضية القائلة

في بعض مؤسسات التعليم الثانوي  توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة
  لوالية تيزي وزو و الدافعية لإلنجاز لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم

 . و تكنولوجيا

قمنا بحساب معامل االرتباط بيرسون بين المتغيرين الوسائل التعليمية و الدافعية لإلنجاز 
 . 0,01عند مستوى الداللة اإلحصائية 
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 بعد من أبعاد مقياس الدافعية لإلنجاز ، حيث كانت قيمة مستوى الداللة المحسوبة
لمعامل ارتباط بيرسون و المسجلة في كل بعد من أبعاد مقياس الدافعية لإلنجاز أقل من 

 .ذات داللة إحصائيةأنه هناك عالقة طردية  يدل علىو هذا ما  0,01مستوى الداللة 

تليها  ( 0,77)و تظهر أقوى عالقة في بعدي االهتمام بالدراسة و العالقة بين الزمالء 
 ( ..0,7) ثابرة في الدراسة و النظرة للمستقبلالعالقة في بعدي الم

توجد : انطالقا من هذه النتائج يمكن القول بأن الفرضية السابعة قد تحققت و القائلة 
عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي لوالية 

                  ع مشترك علومتيزي وزو و الدافعية لإلنجاز لتالميذ السنة األولى ثانوي جذ
 . و تكنولوجيا

 
 عرض و تحليل نتائج الفرضية الثامنة .0

توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي 
لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم  و التحصيل الدراسيلوالية تيزي وزو 

 . و تكنولوجيا

ض نتائج هذه الفرضية نعرض النتائج الوصفية للمتغير التابع الثاني قبل التطرق لعر 
 " .التحصيل الدراسي"

 :التحصيل الدراسيتائج التحليل الوصفي لن .1.0 

و المتمثلة في معدالت  سنتطرق في هذا العنصر إلى عرض نتائج التحصيل الدراسي
    لسنة الدراسية لتكنولوجيا ولى ثانوي جذع مشترك علوم و األتالميذ أقسام السنة أفراد عينة 

 .، و هي خاصة بمجموع معدالت الفصل األول و الثاني 7012/7012
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 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة: 

افترضنا وجود عالقة إرتباطية بين متغيري استخدام الوسائل التعليمية و التحصيل 
ولى ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا في بعض األالدراسي لدى تالميذ أقسام السنة 

زو ، إال أن النتائج المتوصل إليها عند حساب مؤسسات التعليم الثانوي بوالية تيزي و 
يبين عدم وجود هذه ( ..)معامل ارتباط بيرسون حسب ما هو مدرج في الجدول رقم 

عند مستوى الداللة  0,017رتباط بيرسون بين المتغيرين االحيث بلغ معامل ، العالقة
ال بالتالي ،  0,07هذه القيمة أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية و  0,50المحسوبة 

        توجد عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة أي ال توجد داللة إحصائية لهذه النتيجة
 .و التحصيل الدراسي

توجد : انطالقا من هذه النتائج يمكن القول بأن الفرضية الثامنة لم تتحقق و القائلة 
ليم الثانوي لوالية عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التع

 و لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم التحصيل الدراسي تيزي وزو و
 . تكنولوجيا

إن النتائج المتوصل إليها في دراستنا الحالية ال تتفق مع نتائج بعض الدراسات التي تمكنا  
و التي كان الهدف منها ( 120ص .700)لعمر،زينبمن الحصول عليها كالدراسة 

تعرف على واقع استخدام الوسائل التعليمية و عالقته بالتحصيل الدراسي في مادة ال
األحياء لدى طالب المرحلة الثانوية بوالية كسال ، و قد كان من أبرز ما توصلت اليه 

أن استخدام المعلمين للوسائل و األجهزة التعليمية كان يتسم بالضعف العام كما :الدراسة 
بين  0,07القة ارتباطية موجبة وذات داللة احصائية عند مستوى أظهرت النتائج وجود ع

 .استخدام الوسائل التعليمية و التحصيل الدراسي
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الذي أكد أن توظيف التقنية في خدمة التعليم يساعد  الحافظ لعبد،و في دراسة أخرى 
          .دراسيعلى مراعاة الفروق الفردية و تقديم التغذية الراجعة للمتعلم و زيادة التحصيل ال

دراسة و من الدراسات التي بينت العالقة بين الوسائل التعليمية و التحصيل الدراسي،  
هدفت إلى التعرف على أثر استعمال الحاسوب في تحصيل حيث ( ...1) القزاز، نداء

، باتخاذ مجموعة تجريبية و أخرى الصف الرابع العام في قواعد اللغة العربية طلبة 
            جاسم : أورد في . )ظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية على الضابطةأضابطة و 

 (...7ص  7011 ،عبجل  و

 
 استنتاج عام للدراسة االرتباطية 

 توصلنا من خالل الدراسة اإلرتباطية إلى نتيجة مفادها ، وجود عالقة بين الوسائل
والية تيزي وزو و الدافعية التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي ل

، بالتالي يمكن القول  و تكنولوجيا  لإلنجاز لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك علوم
بأن استعمال الوسائل التعليمية في المؤسسات التربوية التعليمية بصفة عامة و مؤسسات 

تالميذ نحو التعلم  التعليم الثانوي على وجه التحديد ،عامل مهم يساعد في إثارة دافعية ال
و يزيد من اهتمامهم بالدراسة ، حيث أن استخدام الوسائل التعليمية يمكن من تبسيط 
المعلومات مما يزيد من سرعة استيعابها من قبل التالميذ ،ما يضفي على الحصة جو من 
النشاط و المشاركة و الحركة و يقضي بذلك على الملل الذي يغيم على قاعات الدراسة 

إضافة إلى ما سبق ذكره توصلت . العتماد الكثير من األساتذة على أسلوب اإللقاءنظرا 
بين الوسائل عالقة  عدم وجودالدراسة اإلرتباطية في شقها الثاني إلى نتيجة أخرى و هي 

التحصيل  التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي لوالية تيزي وزو و
، و قد ترجع هذه  تكنولوجيا و لى ثانوي جذع مشترك علوملتالميذ السنة األو  الدراسي

النتيجة إلى وجود عوامل تؤثر بصفة مباشرة على التحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى 
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ثانوي، مثل اإلضرابات الكثيرة التي تعرفها مؤسسات التعليم الثانوي في اآلونة األخيرة      
لبيئة األسرية للتلميذ و ظروفه االجتماعية               أو قد تعود لعوامل أخرى، كأن تتعلق با

صل االجتماعي و الذي يشغل امواقع التفاعل و التو  اتساعو  االتصالأو لتطور وسائل 
في الكثير من األحيان التالميذ عن دراستهم، ومختلف هذه العوامل لم تدرج في دراستنا   

     .و تحتاج إلى دراسات علمية للتحقق منها 
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 الخاتمة
إن البحث في مجال استخدام الوسائل التعليمية يعد من بين الموضوعات الهامة  و خاصة 

  ،عناصر العملية التعليمية التعلمية بال ةمباشر عالقة المتغيرات التي لها  ىحدإب اإذا تم ربطه
استخدام  : عنوانتحت الحالي  بحثناالمعلم و التلميذ كما هو الحال في بما فيها و بالتحديد 

ول  األالوسائل التعليمية و عالقته بالدافعية لإلنجاز و التحصيل الدراسي لتالميذ السنة 
كان الهدف من هذه الدراسة هو التعرف عل  واقع  ،ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا 

من  ،استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة أول  ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا
ر تالميذ و أساتذة هذه األقسام في بعض  مؤسسات التعليم الثانوي لوالية تيزي ظوجهة ن
                 الكشف عن العالقة القائمة بين استخدام الوسائل التعليمية و الدافعية لإلنجاز و  ،وزو

أضفت  هذه األهداف التي سعينا لتحقيقها هي التي ،و التحصيل الدراسي لهؤالء التالميذ 
النتائج المتوصل إليها التي قد تنال من خالل علمية و عملية عل  البحث قيمة و أهمية 

           و لتحقيق هذه األهمية  .لين القائمين عل  قطاع التربية و التعليم في بالدناؤو اهتمام المس
و منه  ثللبح تحديد المجتمع األصليبقمنا  حددناها في هذا البحث،و تجسيد األهداف التي 

ول  ثانوي جذع مشترك علوم األعينة الدراسة التي تمثلت في تالميذ و أساتذة أقسام السنة 
عل   عتماداالبالتي أخذت من بعض ثانويات والية تيزي وزو حيث تم اختيارها ،وتكنولوجيا 

ن ياستبيانفي و المتمثلة  البحثبعد تحضير أدوات  .األسلوب العشوائي للعينة العنقودية 
األول موجه ألساتذة مختلف مواد أقسام السنة  ،لوسائل التعليميةا عل  شكل مقاييس حول

مقياس و  ،األول  ثانوي جذع مشترك علوم وتكنولوجيا و آخر موجه لتالميذ هذه األقسام 
بعد التأكد من خصائصها السيكومترية تم و  ،التحصيل الدراسي درجاتإلنجاز و لالدافعية 
 . 6102التي كانت في شهر أفريل  الميدانيةالدراسة  إجراءفي  الشروع
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 : البيانات تم التوصل إلى النتائج التالية و معالجة بعد تحليل 

مناسبة تماما لمستوى تالميذ أفراد من وجهة نظر األساتذة الوسائل التعليمية المستخدمة 
أن غير ، العرضإضافة إل  الحاسوب و جهاز ،العينة خاصة وسيلتي الكتاب و السبورة 

 .(قائمة الوسائل) هناك نسب ضعيفة في إجابات األساتذة عل  باقي الوسائل التعليمية 

مما يحقق  ،رة األساتذة الستخدام الوسائل التعليمية كانت ايجابيةظكما بينت النتائج أن ن 
 .من شأنها أن ترفع مستوى التعليم و تحسن من مخرجاتهاالستعمالها  قيمة اأهداف

السبورة و الكتاب ثم يلي الحاسوب و جهاز  باستثناء ،سائل التعليمية متوفرة بدرجة قليلة الو  
في حين كانت اإلجابات ضعيفة ،غير متوفرة تماما فهي اإلنترنت  االعرض متوفر قليال أم

ما يرافقه أن الوسائل  (الوسائل التعليمية ) عن باقي الوسائل التعليمية الواردة في قائمة
ي و أما باق (الكتاب و السبورة)التعليمية المستخدمة منحصرة في الوسائل التي ذكرنها آنفا

ر أساتذة أقسام السنة ظهذه النتائج متعلقة بوجهة ن، الوسائل فهي مستخدمة بدرجة قليلة 
 .و تكنولوجيا  ول  ثانوي جذع مشترك علوماأل

ولى ال ر تالميذ أقسام السنة ظا الدراسة و المتعلقة بوجهة نمن النتائج التي توصلت إليه
 : ثانوي جذع مشترك علوم و تكنولوجيا هي

      ،قلة استخدام الوسائل التعليمية و خاصة التقنيات الحديثة من الحاسوب و جهاز العرض
هناك أن ، إال  خاصة التقنيات الحديثة منها ،راد العينة عل  أهميتهافرغم تأكيد تالميذ أو 

أول  ثانوي جذع مشترك  صعوبات تحول دون استخدام الوسائل التعليمية في أقسام السنة
 .  علوم و تكنولوجيا
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 :إلىأيضا توصلت الدراسة 

          الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي لوالية وجود عالقة بين 
عند  و تكنولوجيا  تيزي وزو والدافعية لإلنجاز لتالميذ السنة األول  ثانوي جذع مشترك علوم

 .1010مستوى الداللة 

عالقة بين الوسائل التعليمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعليم الثانوي لوالية  عدم وجود
 تكنولوجيا و لتالميذ السنة األول  ثانوي جذع مشترك علوم التحصيل الدراسي تيزي وزو و

 .1010عند مستوى الداللة 
 

  :االقتراحات و التوصيات

نقترح فتح مجاالت بحث حول الوسائل من خالل النتائج المتوصل إليها في هذا البحث 
التعليمية بتخصيص البعض منها مع األقسام العلمية في المواد التقنية و العلمية الدقيقة في 

جد هام يساهم استخدامها في  اتعد الوسائل التعليمية مكونمناطق مختلفة من الوطن، حيث 
  .نجاح العملية التربوية التعليمية

 :جملة من التوصيات و هيحث أيضا إل  استخالص توصلنا من خالل هذا الب

  ضرورة اهتمام السلطات المعنية بتوفير الوسائل التعليمية و خاصة الحديثة منها في
المؤسسات التعليمية عامة و في مؤسسات التعليم الثانوي خاصة و ذلك بتخصيص 

 .ميزانية مالية القتناء و شراء الوسائل التعليمية
 ة و تدريبية في كيفية استخدام الوسائل التعليمية  أمام األساتذةتنظيم دورات تأهيلي   

 .و فتح ورشات خاصة بالتصميم و إنتاج الوسائل التعليمية و التالميذ
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  توفير بيئة تعليمية مناسبة تسمح باستخدام الوسائل التعليمية كتهيئة األقسام من
األقسام و التخفيف  حيث حجم القاعة و توفر اإلضاءة و الحد من ظاهرة اكتظاظ

 . من األعباء الملقاة عل  عاتق األستاذ
  تشجيع األساتذة و توعيتهم بضرورة و أهمية استخدام الوسائل التعليمية و االستغناء

 .اإللقاء في تقديم الدروس و عن  اللفظية 
  بأهمية استخدام الوسائل التعليمية  في الموقف التعليميو األساتذة توعية التالميذ . 
  تكريس الجهود من قبل كل القائمين عل  قطاع التربية و التعليم لتذليل الصعوبات

 .التي تحد من استخدام الوسائل التعليمية
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 قائمة المالحــــــــــق
 

 (صدق المحكمي ) لألتسنبذة الموجه تسبيين  الوتسنل  البلليميةالصورة األولية ال (10)الملحق رقم 
 لألتسنبذة الموجه تسبيين  الوتسنل  البلليميةالصورة النهنلية ال (10)الملحق رقم 
 (صدق المحكمي )للبالميذ الموجه تسبيين  الوتسنل  البلليميةالصورة األولية ال (10)الملحق رقم 
 للبالميذ يلد البحكيم الموجه اتسبيين  الوتسنل  البلليميةالبلديالت في  (10)الملحق رقم 
 للبالميذ الموجه تسبيين  الوتسنل  البلليميةالصورة النهنلية ال (10)الملحق رقم 
 (صدق المحكمي )للبالميذ الصورة األولية لمقينس الدافلية لإلنجنز الموجه (10)الملحق رقم 
 البلديالت في أيلند مقينس الدافلية لإلنجنز يلد البحكيم (10)الملحق رقم 
 للبالميذ الصورة النهنلية لمقينس الدافلية لإلنجنز الموجه (10)الملحق رقم 
  (المحنور الثالثة)صدق اتسبيين  األتسنبذة قينس    (10)الملحق رقم 
  (المحور الرايع قنلمة الوتسنل )األتسنبذة صدق اتسبيين     (01)الملحق رقم 
 قينس ثينت اتسبيين  األتسنبذة للمحنور الثالثة (00)الملحق رقم 
 ( البلليمية قنلمة الوتسنل ) الرايع لمحورلقينس ثينت اتسبيين  األتسنبذة  (00)الملحق رقم 
  (ي ر لمحو ل) البالميذصدق اتسبيين  قينس     (00)الملحق رقم 
  البالميذقينس ثينت اتسبيين   (00)الملحق رقم 
 مقينس الدافلية لإلنجنز صدق قينس     (00)الملحق رقم 
 نجنزلإلمقينس الدافلية قينس ثينت    (00)الملحق رقم 
 مقينس الدافلية لإلنجنزأيلند متسبوينت  (00)الملحق رقم 
 (00)الملحق رقم 

 
         الوتسنل  البلليميةاللالقة يي  : التسنيلةالملنلجة االحصنلية للبحقق م  الفرضية 

 و الدافلية لإلنجنز
 (00)الملحق رقم 

 
         الوتسنل  البلليمية اللالقة يي  : الثنمنةالملنلجة االحصنلية للبحقق م  الفرضية 

 و البحصي  الدراتسي
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 (10) الملحق رقم 
 لألتسابذة الموجه تسبييا  الوتسائ  البلليميةالصورة األولية ال 

 (صدق المحكمي )
 

يشم  المحور مجموعة عينرات بربيط ينألهداف المراد البحقق تسائ  البلليمية، الهدف م  اتسبخدام الو : المحور األو 
 .عينرة 00يحبوي المحور على . منهن م  خال  اتسبخدام الوتسنل  البلليمية و أهمية بطييقهن في البلليم

 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 ال نلم ال نلم

      يتسه  بقديم الدروس اتسبلمن  الوتسنل  البلليمية 10
المشنركة و زيندة البفنع   يهدف اتسبخدام الوتسنل  البلليمية إلى 10

 الصفي اإليجنيي يي  البالميذ
     

      .بهدف الوتسنل  البلليمية إلى بنمية البفكير الللمي 10
      .المقرر بتسنعد الوتسنل  البلليمية على بحقيق أهداف المنهنج 10
      .بنمي الوتسنل  البلليمية حب االتسبطالع لدى البالميذ 10
      .عالقة يي  اتسبخدام الوتسنل  البلليمية و محبوينت المنهنج ال بوجد 10
      .يتسنعد اتسبخدام الوتسنل  البلليمية البالميذ على االحبفنظ ينلمللومنت 10
      روس المقررةبزيد الوتسنل  البلليمية م  قدرة البالميذ على اتسبيلنب الد 10
على اكبتسنب المهنرات بزيد الوتسنل  البلليمية م  قدرة البالميذ  10

 .المطلوية
     

 .الوتسنل  البلليمية مكو  يمك  فصله ع  المنهنج 01
 

     
 . الوتسنل  البلليمية بقل  الجهد و بخبصر الوقت 00

 
     

 .بربيط الوتسنل  البلليمية المتسبلملة يمواضيع الدروس 00
 

     
      الكفنءات المطلوية اتسبخدام الوتسنل  البلليمية في القتسم يحقق 00
بوفر الوتسيلة البلليمية الجو البفنعلي يي  األتسبنذ و البلميذ و من  00

 .يي  البالميذ أنفتسهم
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يشم  مجموعة عينرات مربيطة يواقع اتسبخدام الوتسنل  م  قي  األتسابذة،  اتسبخدام الوتسائ  البلليمية: الثانيالمحور 
 .عينرة 00يحبوي على  .م  طرف األتسنبذة في أقتسنمهم، و الظروف البي يلملو  فيهن، م  إيجنيينت و تسليينت االبلليمية

 
 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 ال نلم ال نلم
      .البلليمية يشك  متسبمر مع البالميذأتسبلم  الوتسنل   10
      .قنعنت البدريس جنهزة لالتسبخدام األمث  للوتسنل  البلليمية 10
      .هننك بنتسيق يي  األتسنبذة في اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 10
      .صنلحة لالتسبلمن الوتسنل  البلليمية الخنصة ينلمؤتستسة  10
 . بشجع إدارة المؤتستسة على اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 10

 
     

      .ال ببوفر وتسنل  بلليمية خنصة ينلمندة البي أدرتسهن 10
      .يبم صيننة الوتسنل  البلليمية ينتسبمرار في مؤتستسبنن 10
      . أالحظ قلة أهمية بوظيف الوتسنل  البلليمية في البلليم 10
بأهيلية و بدرييية لألتسنبذة للبلرف على أهم الوتسنل  هننك دورات  10

 .البلليمية الحديثة
 
 
 

     

       .األقتسنم غير مجهزة ينلوتسنل  البلليمية الحديثة 01
اشبركت في دورة بدرييية للبلرف على كيفية اتسبخدام الوتسنل   00

 .البلليمية
 

     

      .البلليميةال ببوفر في مؤتستسبنن مخبيرات خنصة ينلوتسنل   00
      .ال يوجد أخصنلي في صيننة الوتسنل  البلليمية الحديثة في المؤتستسة 00
      .ال يوجد جدو  زمني التسبلمن  الوتسنل  البلليمية م  قي  األتسنبذة 00
عدم البحكم في اللغة األجنيية يحّد م  اتسبخدام الوتسنل  البلليمية  00

 .الحديثة
     

      .ك  الوتسنل  البي يحبنجهن األتسبنذ بخضع لصيننة دورية 00
      .أتسبخدم الحنتسوب يشك  دالم للرض الصور و الرتسوم  00
 .أجد الوتسيلة البلليمية البي أحبنجهن في الوقت المننتسب 00

 
     

 .هننك بنوع في اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 00
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يقصد يهذا المحور مدى بننتسب مخبلف ، البالميذ متسبوىالمتسبخدمة مع  ائ  البلليميةبناتسب الوتس: الثالث المحور
 00يحبوي على . الوتسنل  البلليمية المتسبخدمة م  طرف األتسنبذة لمتسبوى البالميذ و مدى بجنويهم مع هذه الوتسنل 

 .عينرة
ـــارةالليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الرقم  البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد 

 ال نلم ال نلم
الوتسنل  البلليمية المبنحة ال بلطي البالميذ الفرصة الكنفية للمشنركة  10

 .مع األتسبنذ
     

      .اتسبخدام نفس الوتسيلة طوا  الفص  يتسيب مل  البالميذ م  المندة 10
 .مننتسية لقدرات اللقليةالوتسنل  البلليمية المتسبلملة  10

 
     

 .الوتسنل  المتسبخدمة في مبننو  البالميذ 10
 

     
 . الوتسنل  البلليمية مننتسية لمراح  نمو البالميذ 10

 
     

 .عدم بقي  الوتسنل  البلليمية م  طرف البالميذ 10
 

     
      .بتسه  الوتسنل  البلليمية بلليم عدد كيير م  البالميذ 10
 .صلوية في بطييق الوتسنل  البلليمية الحديثة مع بالميذ قتسميأجد  10

 
     

      . بثير الوتسنل  البلليمية اهبمنم و بشويق البالميذ 10
 .عي الفروق الفردية يي  البالميذاالوتسنل  البي أتسبخدمهن بر  01

 
     

 . بتسبخدم نفس الوتسيلة طوا  الفص  ممن يتسيب المل  منهن 00
 
 

     
      .بتسبخدم نفس الوتسيلة طوا  الفص  ممن يتسيب المل  م  األتسبنذ 00
      .يشلر البالميذ يراحة أثننء اتسبلمن  الوتسنل  البلليمية 00
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 .األتسابذة في األقتسام قي قائمة الوتسائ  البلليمية المتسبخدمة م  : المحور الرايع
 متسبخدمة مناتسية  مبوفرة  الوتسائ  البلليمية

 غير متسبخدمة قليال كثيرا غير مناتسية نوعا ما بماما غير مبوفرة قليال كثيرا
          Ordinateur الحنتسوب             

جهنز اإلتسقنط اللكتسي                       
Projecteur  inverse    

         

           Le Data Chow جهنز اللرض     
          L’internet األنبرنت               

          Maquettes المجتسمنت           
 Cassettes أشرطة الفيديو   

vidéo     
         

عيننت م  الصخور                     
 Des échantillons de roches  

         

المجهر الضولي             
Microscope Optique  

         

                        المكيرة
Magnifying  Agrandissement 

         

              الكواشف اللونية            
  Réactifs colorimétriques       

  

         

نيبنت حية مزروعة و يذور                            
     Les plantes vivantes, graines  

         

          Documents                الوثنلق
           Photos                    الصور
الحنتسويية                                               اليرامج

 Les logiciels pédagogiques               
         

          Le tableauالتسيورة               
          Le livre                   الكبنب

جهنز اإلتسقنط الضولي                   
                   La projection 

         

 
 ؟ عنم يشك  قنعة الدرس داخ  بتسبخدمهن البي األخرى البلليمية الوتسنل  هي من -

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
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 ( 10) الملحق رقم 
 لألتسابذة الموجه تسبييا  الوتسائ  البلليميةالصورة النهائية ال 

 بيزي وزو-جاملة مولود ملمري
 كلية الللوم اإلنتسانية واالجبماعية

 الللوم االجبماعيةقتسم 
 

 الوتسائ  البلليمية اتسبييا 
 موجه ألتسابذة أقتسام التسنة األولى ثانوي جذع مشبرك علوم و بكنولوجيا

 

 بحية طيية ويلد(...ة)الفنض ( ة)األتسبنذ
 

اتسييبخدام يهييدف البلييرف علييى  ييحيي  نقييوم لييدكبوراه بخصييو علييوم البريييية،ا رتسنلييييية لنييي  شييهندة إعييداد إطيينرفييي 
التسيينة األولييى ثييننوي جييذع مشييبرك علييوم            علييى الدافلييية لإلنجيينز و البحصييي  الدراتسييي لبالميييذالوتسيينل  البلليمييية و عالقبييه 

  .و بكنولوجين في يلض ثننوينت والية بيزي وزو
 . االتسبيين ينإلجنية على أتسللة هذا  م، لذا نلبمييس متسنعدبكهذا اليح ذو أهمية ينلغية في  مويلبير رأيك

 
يس فيهن إجنينت لو اللينرات فيمن يخو اتسبخدام الوتسنل  البلليمية أثننء البدريس، ببننو  األتسللة البنلية يلض  -

 .يصدق وأمننة المهنية موخيربك مع  رأيك واصحيحة وأخرى خنطلة، المهم أ  بلير 
أ   انطينقهن عليكم، وعلى درجة ( X)، وذلك يوضع عالمة مد انطينقهن عليكيك  عينرة وبحد قراءة مالمطلوب منك -

 .(أيدا –نادرا -أحيانا -دائما) : لك  عينرة إجنية واحدة م  اإلجنينت األريع البنلية وابخبنر 
 .تسبكو  في مح  تسرية بنمة، وبتسبخدم ألغراض اليح  الللمي فقط مأ  إجنيبك وابأكد -
 .أكثر م  إجنية واحدة  وار نال بخب -

 
 
 

 .على أهميبها  مالبي نؤكد لك مو متساعدبك ممتسيقا على مشاركبك منشكرك
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 الييانات الشخصية: أوال
 :.............اللمر .0
 ذكر               أنثى      :   الجنس .0
 : ...................................................................المندة المدرتسة .0
 ....................................(: مع بقديم رمز القتسم)األقتسنم البي بدرتسهن  .0
 :.............................................................األقدمية في البدريس .0
 : ........................................................المؤتستسة البي بلم  فيهن .0

 اتسبييا  الوتسائ  البلليمية: ثانيا
 أيدا نادرا أحيانا دائما ارةـــــــــــــــــــــاللي قمالر

     .اتسبلمن  الوتسنل  البلليمية يتسه  بقديم الدروس 10
     .أتسبلم  الوتسنل  البلليمية يشك  متسبمر مع البالميذ 10
     .الوتسنل  البلليمية المبنحة ال بلطي البالميذ الفرصة الكنفية للمشنركة مع األتسبنذ 10
     .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية إلى المشنركة و زيندة البفنع  الصفي اإليجنيي يي  البالميذيهدف  10
     .قنعنت البدريس جنهزة لالتسبخدام األمث  للوتسنل  البلليمية 10
     .اتسبخدام نفس الوتسيلة طوا  الفص  يتسيب مل  البالميذ م  المندة 10
     .البفكير الللمي بهدف الوتسنل  البلليمية إلى بنمية 10
     .هننك بنتسيق يي  األتسنبذة في اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 10
 .الوتسنل  البلليمية المتسبلملة مننتسية لقدرات اللقلية 10

 
    

     .بتسنعد الوتسنل  البلليمية على بحقيق أهداف المنهنج المقرر 01
     .لالتسبلمن صنلحة الوتسنل  البلليمية الخنصة ينلمؤتستسة  00
 .الوتسنل  المتسبخدمة في مبننو  البالميذ 00

 
    

     .بنمي الوتسنل  البلليمية حب االتسبطالع لدى البالميذ 00
 . بشجع إدارة المؤتستسة على اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 00

 
    

 . الوتسنل  البلليمية مننتسية لمراح  نمو البالميذ 00
 

    
     .يي  اتسبخدام الوتسنل  البلليمية و محبوينت المنهنجال بوجد عالقة  00
     .ال ببوفر وتسنل  بلليمية خنصة ينلمندة البي أدرتسهن 00
 .البالميذ قي عدم بقي  الوتسنل  البلليمية م   00

 
    

     .يتسنعد اتسبخدام الوتسنل  البلليمية البالميذ على االحبفنظ ينلمللومنت 00
     .الوتسنل  البلليمية ينتسبمرار في مؤتستسبننيبم صيننة  01
     .بتسه  الوتسنل  البلليمية بلليم عدد كيير م  البالميذ 00
     .بزيد الوتسنل  البلليمية م  قدرة البالميذ على اتسبيلنب الدروس المقررة 00
 .الحديثةهننك دورات بأهيلية و بدرييية لألتسنبذة للبلرف على أهم الوتسنل  البلليمية  00

 
    

 .بالميذالأجد صلوية في بطييق الوتسنل  البلليمية الحديثة مع  00
 

    
 . الوتسنل  البلليمية بقل  الجهد و بخبصر الوقت 00

 
    

 .اشبركت في دورة بدرييية للبلرف على كيفية اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 00
 

    
     .البالميذ بثير الوتسنل  البلليمية اهبمنم و بشويق 00
 .بربيط الوتسنل  البلليمية المتسبلملة يمواضيع الدروس 00

 
    

     .ال ببوفر في مؤتستسبنن مخبيرات خنصة ينلوتسنل  البلليمية 00
 .عي الفروق الفردية يي  البالميذاالوتسنل  البي أتسبخدمهن بر  01

 
    

     .المطلويةاتسبخدام الوتسنل  البلليمية في القتسم يحقق الكفنءات  00
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     .ال يوجد أخصنلي في صيننة الوتسنل  البلليمية الحديثة في المؤتستسة 00
      .يشلر البالميذ يراحة أثننء اتسبلمن  الوتسنل  البلليمية 00
     .ال يوجد جدو  زمني التسبلمن  الوتسنل  البلليمية م  قي  األتسنبذة 00
     .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية الحديثة عدم البحكم في اللغة األجنيية يحّد م  00
     .أتسبخدم الحنتسوب يشك  دالم للرض الصور و الرتسوم  00
 .أجد الوتسيلة البلليمية البي أحبنجهن في الوقت المننتسب 00

 
    

 .هننك بنوع في اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 00
 

    
 

 .األتسابذة في األقتسام قي قائمة الوتسائ  البلليمية المتسبخدمة م  : ثالثا
، وذلك يوضع عالمة مدى بوفرهن و مدى مننتسيبهن و مدى اتسبخدامهند يوبحد وتسيلة بلليميةك   قراءة مالمطلوب منك -

(X )الثالثة لك  تسؤا               إجنية واحدة م  اإلجنينت  وتسيلةلك   واأ  بخبنر  في الخننة المننتسية لك  تسؤا ، و
 (.يبهن و مدى اتسبخدامهنمدى بوفرهن و مدى مننتس)

 متسبخدمة مناتسية  مبوفرة  الوتسائ  البلليمية
 غير متسبخدمة قليال كثيرا غير مناتسية نوعا ما بماما غير مبوفرة قليال كثيرا

          Ordinateur الحنتسوب             
 جهنز اإلتسقنط اللكتسي

 Projecteur  inverse    
         

           Le Data Chow جهنز اللرض     
          L’internet األنبرنت               

          Maquettes المجتسمنت           
              Cassettes vidéoأشرطة الفيديو  

 عيننت م  الصخور
  Des échantillons de roches  

         

 المجهر الضولي 
Microscope Optique  

         

 المكيرة                       
Magnifying  Agrandissement 

         

 الكواشف اللونية 
 Réactifs colorimétriques    

         

نيبنت حية مزروعة و يذور                            
      Les plantes vivantes, graines    

         

          Documents                الوثنلق
           Photos             الصور
 الحنتسويية   اليرامج

   Les logiciels pédagogiques    
         

          Le tableauالتسيورة               
          Le livre الكبنب                  

 جهنز اإلتسقنط الضولي
                        La projection 
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 (10)الملحق رقم 
 للبالميذ الموجه تسبييا  الوتسائ  البلليميةالصورة األولية ال 

 (صدق المحكمي )
 

يشم  مجموعة عينرات مربيطة يأهمية اتسبخدام الوتسنل  البلليمية م  أهمية اتسبخدام الوتسائ  البلليمية، : المحور األو 
 .عينرات 01يحبوي المحور على . طرف األتسنبذة في عملية البلليم، كمن يراهن البلميذ

مناتسب  البلدي  المقبرح
 لليلد

تسليم 
 لغويا

الر الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة
 قم

 نلم ال نلم ال
 0 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يتسنعدني على االنبينه أكثر داخ  القتسم     
 0 .ينلمللومنت اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يتسنعدني على االحبفنظ     
 0 .أرى أ  الوتسنل  البلليمية مهمة في عملية بللُّمي     
 0 .      اتسبخدام  الوتسنل  البلليمية يحتس  م  متسبوى بلليمي     
 0 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يحمتسني  و يشجلني على البللم     
 0 . الوتسنل  البي يتسبلملهن األتسبنذ بنمي فيَّ حب االتسبطالع     
 0 .اتسبخدامهنأعبقد أ  البدريس ينتسبخدام الوتسنل  البلليمية أفض  و أنجح دو       
 0 .إ  اتسبخدام الوتسيلة البلليمية من هو إاّل مضيلة لوقت الدرس     
 0 .نقوم في مؤتستسبنن يزينرات اتسبكشنفية      
 01 .الوتسنل  البلليمية البي يتسبخدمهن األتسبنذ مننتسية للمري     

 
 

يشم  عينرات مربيطة ينلصلوينت مؤتستسات البلليم الثانوي، في  اتسبخدام الوتسائ  البلليمية صلويات: المحور الثاني
 .عينرات 0يحبوي المحور على . في اتسبخدام الوتسنل  البلليمية، كمن يراهن البلميذو البالميذ البي بلبرض األتسنبذة 

 
مناتسب  البلدي  المقبرح

 لليلد
تسليم 
 لغويا

 الرقم الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 نلم ال نلم ال
 0 .إ  األتسنبذة غير قندري  على اتسبخدام الوتسنل  البلليمية     
 0 .إ  الدروس المقدمة ال بشجع على اتسبخدام الوتسنل  البلليمية     
 0 .كنف التسبخدام الوتسنل  البلليمية وقت الحصة يكو  غير     
 0 .قنعنت الدرس غير مهيأة التسبخدام الوتسنل  البلليمية     
 0 .كثرة األعينء البي يقوم يهن األتسبنذ عند البدريس بمنله م  اتسبخدام الوتسنل      
 0 .عدد الوتسنل  البلليمية داخ  المؤتستسة ال يكفي للدد البالميذ الذي  يتسبخدمونهن     
 0 .األجهزة البلليمية الخنصة ينلدروس ملطلة     
 0 .ن لديّ يشك  ضيقالبلليمية  لوتسيلةاألتسنبذة على نفس ااعبمند      

 



 المالحـــق
 

 
 

يشم  مجموعة عينرات مربيطة مؤتستسات البلليم الثانوي ، الحديثة في  اتسبخدام الوتسائ  البلليمية: المحور الثالث
. يمدى اتسبخدام األتسنبذة للوتسنل  البلليمية الحديثة في عملية البلليم، و مدى إشراك البلميذ في اتسبخدامهن في قنعة الدرس

 .عينرة 00يحبوي المحور على 
مناتسب  البلدي  المقبرح

 لليلد
تسليم 
 لغويا

 الرقم الليارات

 نلم ال نلم ال 
 0 .األتسنبذة البقنينت الحديثة في البدريسيتسبخدم      
 0 .بوفر المؤتستسة الوتسنل  البلليمية الالزمة لمخبلف المواد البي أدرتسهن     
 0 .يواجه األتسنبذة صلوينت عند اتسبخدامهم للوتسنل  البلليمية الحديثة في القتسم     
 0 .أتسبخدم الحنتسوب اآللي في المؤتستسة     
 0 .اتسبخدام جهنز عرض الشرالحأشنرك أثننء      
 0 .أشنرك أثننء اتسبخدام جهنز عرض الشفنفينت     
 0 .أْفَض  حصة درس لدّي، البي أتسبخدم فيهن الحنتسوب     
 0 . يجيد األتسنبذة اتسبخدام الوتسنل  البلليمية الحديثة     
 0 .أشنرك في دورات البدريب على اتسبخدام الوتسنل  البكنولوجية     
 01 .البقنينت الحديثة بتسنعدني على بنظيم أفكنري     
 00 .ال أجد مبلة عند اتسبخدام البقنينت الحديثة     
 00 .يمكنني زينرة مخبير الحنتسوب في المؤتستسة     
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 (10)الملحق رقم 
 يلد البحكيم للبالميذ الموجه اتسبييا  الوتسائ  البلليمية بلديالت 

 
يشم  مجموعة عينرات ،  عينرة 00و يحبوي على  مدى اتسبخدام الوتسائ  البلليمية و أهميبها: المحور األو 

، كمن يراهن البدريسعملية أثننء م  طرف األتسنبذة و مدى اتسبخدامهن مربيطة يأهمية اتسبخدام الوتسنل  البلليمية 
 . البلميذ

 الرقم الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة دائما  أحيانا  نادرا أيدا
 10 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يتسنعدني على االنبينه أكثر داخ  القتسم    
 10 .أرى أ  الوتسنل  البلليمية مهمة في عملية بللُّمي    
 10 .أدالي  م  متسبوى اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يحتس      
 10 .لبي يتسبلملهن األتسبنذ بنمي حب االتسبطالع الوتسنل     
 10 .أعبقد أ  البدريس ينتسبخدام الوتسنل  البلليمية أفض  و أنجح دو  اتسبخدامهن    
 10 .نقوم في مؤتستسبنن يزينرات اتسبكشنفية     
 10 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يتسنعدني على االحبفنظ ينلمللومنت    
 10 .أشنرك أثننء اتسبخدام جهنز عرض الشرالح    
 10 .الوتسنل  البلليمية البي يتسبخدمهن األتسبنذ مننتسية لقدرات البالميذ    
 01 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يشجلني على البللم    
 00 .بوفر المؤتستسة الوتسنل  البلليمية الالزمة لمخبلف المواد البي أدرتسهن    
 00 .اتسبخدام الوتسيلة البلليمية من هو إال مضيلة لوقت الدرس    
 00 .أشنرك أثننء اتسبخدام جهنز عرض الشفنفينت    
 00 .يتسبخدم األتسنبذة البقنينت الحديثة في البدريس    
 00 .أجد مبلة في الحصو البي أتسبخدم فيهن الحنتسوب    
 .أفكنريالبقنينت الحديثة بتسنعدني على بنظيم     

 
00 

 00 .أتسبخدم الحنتسوب اآللي في المؤتستسة    
 00 .يمكنني زينرة مخبير الحنتسوب في المؤتستسة خنرج أوقنت الدرس    
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يشم  عينرات مربيطة  ،عينرات 01أصيح يبكو  م  اتسبخدام الوتسائ  البلليمية،  صلويات: المحور الثاني
 . ينلصلوينت البي بلبرض األتسنبذة و البالميذ في اتسبخدام الوتسنل  البلليمية، كمن يراهن البلميذ

 
 الرقم الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة دائما  أحيانا  نادرا أيدا

 10 .الوتسنل  البلليميةعلى اتسبخدام األتسنبذة غير قندري      
 10 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية ببطلبال المقدمة الدروس     
 10 .التسبخدام الوتسنل  البلليمية يوقت الحصة يكو  غير كنف    
 10 .التسبخدام الوتسنل  البلليمية مننتسية قنعنت البدريس غير    
 بمنله م  اتسبخدام الوتسنل عند البدريس  األتسبنذكثرة األعينء البي يقوم يهن     

 .البلليمية
10 

ي  لذاغير كنفي للدد البالميذ  مؤتستسةاخ  الدعدد الوتسنل  البلليمية     
 .يتسبخدمونهن

10 
 10 .الخنصة ينلدروس ملطلةجهزة البلليمية األ    
 10 .نضيقلي يشك  البلليمية  لوتسيلةاألتسنبذة على نفس ااعبمند     
 10 .القتسم لوتسنل  البلليمية الحديثة فياعند اتسبخدام  صلوينتاألتسنبذة يواجه     
 01 .الحديثة البلليمية نل اتسبخدام الوتسال يجيد األتسنبذة     
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 (10)الملحق رقم 
 للبالميذ الموجه تسبييا  الوتسائ  البلليميةالصورة النهائية ال 

 
 بيزي وزو-جاملة مولود ملمري

 اإلنتسانية واالجبماعيةكلية الللوم 
 علوم اجبماعيةقتسم 

 
 الوتسائ  البلليمية و مقياس الدافلية لإلنجاز اتسبييا 

 موجه لبالميذ التسنة األولى ثانوي جذع مشبرك علوم و بكنولوجيا
 

 ،البلميذ، عزيزي البلميذةعزيزبي 
اتسييبخدام يهييدف البلييرف علييى  ييحيي  نقييوم لييدكبوراه بخصييو علييوم البريييية،ا رتسنلييييية لنييي  شييهندة إعييداد إطيينرفييي 

التسيينة األولييى ثييننوي جييذع مشييبرك علييوم            الوتسيينل  البلليمييية و عالقبييه علييى الدافلييية لإلنجيينز و البحصييي  الدراتسييي لبالميييذ
  .و بكنولوجين في يلض ثننوينت والية بيزي وزو

 :االتسبيين  و المقينسعلى أتسللة هذا لذا نلبمييس متسنعدبك ينإلجنية  هذا اليح يلبير رأيك ذو أهمية ينلغية في 
  

 المقينسببننو  أتسللة اللينرات فيمن يخو اتسبخدام الوتسنل  البلليمية أثننء البدريس، و يلض  االتسبيين ببننو  أتسللة  -
 .يس فيهن إجنينت صحيحة وأخرى خنطلة، المهم أ  بلير ع  رأيك يصدق وأمننةل. يلض الميو  واآلراء الشخصية

 .انطينقهن عليكعلى درجة ( X)د انطينقهن عليك، وذلك يوضع عالمة يك  عينرة وبحد قراءةالمطلوب منك  -
بخبنر  و أ ، (أيدا –نادرا -أحيانا -دائما) التسبيين لعليك أ  بخبنر لك  عينرة إجنية واحدة م  اإلجنينت األريع  -

 (.أوافق يشدة ال -أوافقال –أوافق-يشدة وافقأ)للمقينس لك  عينرة إجنية واحدة م  اإلجنينت األريع 
 .بأكد أ  إجنيبك تسبكو  في مح  تسرية بنمة، وبتسبخدم ألغراض اليح  الللمي فقط -
 .ال بخبر أكثر م  إجنية واحدة  -
 
 

 .نشكرك متسيقا على مشاركبك و متساعدبك البي نؤكد لك على أهميبها 
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 الييانات الشخصية: أوال
 :.............اللمر .0
 ذكر               أنثى      :   الجنس .0
 (: .................................................مع بقديم رمز القتسم)المتسبوى البلليمي .0
 : ..............................................................الملد  اللنم للفص  األو  .0
 ..............................................................: الملد  اللنم للفص  الثنني .0
  ................................: ..............................فيهن بدرسالمؤتستسة البي  .0

 الموجه للبالميذالوتسائ  البلليمية  اتسبييا : ثانيا
 الرقم الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة دائما  أحيانا  نادرا أيدا

 10 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يتسنعدني على االنبينه أكثر داخ  القتسم    
 10 .على اتسبخدام الوتسنل  البلليميةاألتسنبذة غير قندري      
 10 .بللُّميأرى أ  الوتسنل  البلليمية مهمة في عملية     
 10 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية ببطلبال المقدمة الدروس     
 10 .  م  متسبوى أدالياتسبخدام الوتسنل  البلليمية يحتس      
 10 .لبي يتسبلملهن األتسبنذ بنمي حب االتسبطالع الوتسنل     
 10 .التسبخدام الوتسنل  البلليمية يوقت الحصة يكو  غير كنف    
 10 .أ  البدريس ينتسبخدام الوتسنل  البلليمية أفض  و أنجح دو  اتسبخدامهنأعبقد     
 10 .نقوم في مؤتستسبنن يزينرات اتسبكشنفية     
 01 .التسبخدام الوتسنل  البلليمية مننتسية قنعنت البدريس غير    
 00 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يتسنعدني على االحبفنظ ينلمللومنت    
 00 .اتسبخدام جهنز عرض الشرالح أشنرك أثننء    
 عند البدريس بمنله م  اتسبخدام الوتسنل  األتسبنذكثرة األعينء البي يقوم يهن     

 .البلليمية
00 

 00 .الوتسنل  البلليمية البي يتسبخدمهن األتسبنذ مننتسية لقدرات البالميذ    
 00 .اتسبخدام الوتسنل  البلليمية يشجلني على البللم    
ي  لذاغير كنفي للدد البالميذ  مؤتستسةاخ  الدعدد الوتسنل  البلليمية     

 .يتسبخدمونهن
00 

 00 .بوفر المؤتستسة الوتسنل  البلليمية الالزمة لمخبلف المواد البي أدرتسهن    
 00 .اتسبخدام الوتسيلة البلليمية من هو إال مضيلة لوقت الدرس    
 00 .ملطلةالخنصة ينلدروس جهزة البلليمية األ    
 01 .أشنرك أثننء اتسبخدام جهنز عرض الشفنفينت    
 00 .يتسبخدم األتسنبذة البقنينت الحديثة في البدريس    
 00 .نضيقلي يشك  البلليمية  لوتسيلةاألتسنبذة على نفس ااعبمند     
 00 .أجد مبلة في الحصو البي أتسبخدم فيهن الحنتسوب    
 .على بنظيم أفكنري البقنينت الحديثة بتسنعدني    

 
00 

 00 .القتسم لوتسنل  البلليمية الحديثة فياعند اتسبخدام  األتسنبذة صلوينتيواجه     
 00 .أتسبخدم الحنتسوب اآللي في المؤتستسة    
 00 .الحديثة البلليمية نل اتسبخدام الوتسال يجيد األتسنبذة     
 00 .الدرسيمكنني زينرة مخبير الحنتسوب في المؤتستسة خنرج أوقنت     
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 (10)الملحق رقم 
 للبالميذ الموجه لمقياس الدافلية لإلنجازالصورة األولية  

 (صدق المحكمي )
 

 االهبمام يالدراتسة: اليلد األو 
 .ينود( 10)يبمث  اليلد في اهبمنم البلميذ يدروتسه و أدوابه المدرتسية و تسلوكنبه داخ  قنعة الدرس، و يشم  بتسلة  
 

 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 ال نلم ال نلم

      .أتسبغ  انشغن  األتسبنذ للبخلو م  يلض األعمن  المطلوية مني 0
      .أقوم يأي شيء يطليه األتسبنذ حبى أبجنب عقنيه 0
      .إلى القتسم دو  أ  أحضر واجينت ذلك اليوم أدخ  0
      .ليس ضروري أ  يكو  أدالي دقيقن 0
      .بلودت على بنظيم أوقنت مراجلبي منذ يداية مشواري الدراتسي 0
      .أركز ينهبمنم على شرح األتسبنذ داخ  القتسم 0
      .أحنفظ على كراريتسي مربية و نظيفة م  بلقنء نفتسي 7
      .ال أشلر ينلراحة حبى أنهي واجينبي المدرتسية 8
       .أبحرك ينتسبمرار أثننء جلوتسي على مقلد الدراتسة 9
 

 الشلور يالثقة في النفس: اليلد الثاني
يبمث  اليلد في ثقة البلميذ يقدرابه ومهنرابه و البحدي إلنجنز أعمنله الدراتسية و النجنح فيهن و االفبخنر أمنم  

 .ينود( 10)و يشم  ثمننية  الزمالء،
 

 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 ال نلم ال نلم

      .أثق ينفتسي و يقدرابي على البحصي  0
      .أشلر ينلفخر و االعبزاز لمثنيربي في الدراتسة 0
      .أفبقر إلى يلض القدرات الهنمة للبفوق في دراتسبي 0
      .لدّي رغية في البحدي أثننء إنجنز واجينبي الدراتسية مهمن يدت صلية 0
      .أشلر يضلف قيمبي يي  زماللي 0
      .يدفلني الفش  إلى يذ  جهد أكير لبغيير نظرة اآلخري  لي 0
      .في حلو  مخبلفة للمشكالت البي بواجهني في دراتسبي أفكر 7
       .أنن واثق م  قدرابي للنجنح في دراتسبي 8
 
 
 
 



 المالحـــق
 

 
 

 بحقيق البفوق: اليلد الثالث
 .ينود( 10)يبمث  اليلد في رغية البلميذ على الجد و النشنط المتسبمر لبحقيق بفوقه و نجنحه الدراتسي، و يشم  ثمننية  
 

 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 ال نلم ال نلم

      .أبشوق ينتسبمرار لبحقيق األفض  في أدالي الدراتسي 0
      .أتسخر ك  من أتسبطيع لاليبلند ع  الفش   0
      .أ  أكو  في مركز الصدارة في بحصيلي الدراتسي أحب 0
      .قلمن أبممت عمال حبى نهنيبه 0
      .أغبنم ك  الفرو المبنحة للبفوق في مخبلف المواد الدراتسية 0
      . ينبنيني القلق و االنزعنج عندمن ال أبحص  على النبنلج الجيدة 0
      .النجنح في الدراتسة متسألة حظ 7
      .أيذ  قصنرى جهدي ألكو  أفض  م  اآلخري  في دراتسبي 8

 
 المثايرة في الدراتسة : اليلد الرايع

يبمث  اليلد في اتسبمرار البلميذ على االجبهند و مواصلة اللم  ينتسبغال  ك  الفرو لبحقيق النجنح دو  البراجع و 
 .ينود( 10)االتسبتسالم ، و يشم  ثمننية 

 
مناتسب  الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 لليلد
 البلدي  المقبرح تسليم لغويا

 ال نلم ال نلم
      .أشلر ينلمل  و البلب يلد فبرة قصيرة م  يداية أي عم  0
      . أجبهد يجد حبى أص  الى متسبوى دراتسي أعلى 0
      .الدراتسي متسألة مصيريةأعبقد أ  نجنحي  0
      .أقضي تسنعنت طويلة في دراتسبي دو  الشلور ينإلجهند 0
      .يلبير النجنح نبيجة منطقية لمثنيرة الفرد في عمله 0
      .أثق ينجنحي في مخبلف المواد الدراتسية 0
      .أصمم أكثر على النجنح عند احبمن  الفش  7
      .الدراتسة يكتسيني االحبرام و البقديرال أظ  أ  النجنح في  8
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 البغلب على الصلويات: اليلد الخامس
يبمث  اليلد في قدرة الفرد على مواجهة الصلوينت البي بلبرضه إلنجنز واجينبه المدرتسية و االعبمند على نفتسه 

 .ينود( 10)لح  المشكالت وعدم االتسبتسالم لهن، و يشم  ثمننية 
 

مناتسب  الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 لليلد

تسليم 
 لغويا

 البلدي  المقبرح

 ال نلم ال نلم
أحب االتسبمرار في ح  المشكلة البي بلبرضني حبى و إ  كن  األم  ضليفن  0

 . في حلهن
     

      .مشكالت دراتسية يلبيرهن يلض البالميذ متسبحيلة أتسبمبع يمحنولة ح  0
      . أمي  لبرك الواجينت المدرتسية الى وقت آخر قد ال يكو  مننتسين 0
      .كلمن وجدت الواجينت البي أقوم يهن صلية كلمن زدت إصرارا على ابمنمهن 0
      .أفض  االعبمند على نفتسي في القينم يواجينبي المدرتسية 0
      .أبراجع ع  واجينبي المدرتسية إذا واجهبني أَي صلوينت 0
      .أشلر ينلفش  عندمن بواجهني صلوينت أثننء القينم يواجينبي المدرتسية 7
      .أيدأ واجينبي مع مواعيدهن دو  بأخير 8

 
 

 النظرة للمتسبقي : اليلد التسادس
نظرة البلميذ إلى متسبقيله و طموحنبه في البخطيط و رتسم األهداف لألعمن  المتسبقيلية، و يشم   يبمث  اليلد في

 .ينود( 10)ثمننية 
 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 ال نلم ال نلم
      .متسبقيلي الدراتسي أفكر دالمن في 0
      .المه  الحرة أفض  عندي م  مواصلة الدراتسة 0
      .براودني أفكنر كثيرة على أنني تسأصيح ذا شأ  في المتسبقي  0
      .أضع ينتسبمرار خططن لمتسبقيلي الدراتسي 0
      .أمي  الى الزيندة في بحصيلي الدراتسي لبحقيق مركز اجبمنعي رفيع 0
      .الى الزيندة في بحصيلي الدراتسي لبحقيق متسبوى اقبصندي أفض أمي   0
      .البخطيط للمتسبقي  ال يشغ  ينلي 7
 .ال يهم وضع األهداف 8
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 اللالقة مع الزمالء: اليلد التسايع
يبمث  اليلد في رغية البلميذ في بوطيد اللالقنت مع زمالء الدراتسة و اللم  الجمنعي و طريقة البلنم  ملهم 

 .ينود( 10)لبحقيق النجنح و يشم  ثمننية 
 

 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 ال نلم ال نلم

أكو  مقيوال أيذ  قصنرى جهدي للحصو  على عالمنت مربفلة حبى  0
 .م  الزمالء

     

      .أتسلد كثيرا إذا حققت نجنحن في عالمنبي مع زمالء الدراتسة 0
      .أبلنم  ايجنيين مع زماللي في الدراتسة 0
      .م  الدرس يغية بوضيحهنأننقش مع زماللي النقنط الغنمضة  0
      .أتسبمبع ينلوقت الطوي  الذي أقضيه مع زماللي 0
أشلر يضيق أثننء أداء الواجينت المدرتسية البي ببطلب اللم  مع  0

 .الزمالء
     

أتسبمبع يوجودي ضم  مجموعة م  البالميذ لهم نفس متسبواي  7
 .البحصيلي

     
      أطلب المتسنعدة م  الزمالء إذا كننت لدّي مشكلة في فهم الدرس  ال 8

 
 المنافتســــــة: اليلد الثام 

يبمث  اليلد في الجهود البي ييذلهن البلميذ لمننفتسة الزمالء ومحنولبه للوصو  و بحقيق أهدافه و الفوز أمنم زمالله، 
 .ينود( 10)و يشم  ثمننية 

 
 البلدي  المقبرح تسليم لغويا مناتسب لليلد الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 ال نلم ال نلم
      .أبجنب مننفتسة الزمالء في القتسم 0
      .أبضنيق م  مقنرنة عملي يلم  الغير 0
      .أكره اللم  المشحو  ينلمننفتسنت 0
      .مننفتسة اآلخري أحب  0
       .أحب الجنلزة البي ببطلب البننفس مع اآلخري  0
      .المننفتسة بشح  طنقبي للوصو  إلى أهدافي 0
      .يشبد حمنتسي حي  أشلر يمننفتسة اآلخري  7
      .أحب المننفتسة وأيذ  ك  جهدي للفوز 8
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 (17)الملحق رقم 
 الدافلية لإلنجاز يلد البحكيممقياس أيلاد في بلديالت ال 

  ( ينود 7)االهبمام يالدراتسة : اليلد األو 
وافق أ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 يشدة
ال  أوافق

 أوافق
ال أوافق 
 يشدة

     .أغبنم فرصة انشغن  األتسبنذ للبخلو م  يلض األعمن  المطلوية مني 10
     .أقوم يأي عم  يطليه األتسبنذ مني حبى أبجنب عقنيه 10
     .أدخ  إلى القتسم دو  أ  أحضر واجينت ذلك اليوم 10
     .بلودت على بنظيم أوقنت مراجلبي منذ يداية الدراتسة 10
     .أركز ينهبمنم على شرح األتسبنذ داخ  القتسم 10
     .نفتسيأحنفظ على كراريتسي مربية م  بلقنء  10
      .ال أشلر ينلراحة حبى أنهي واجينبي المدرتسية 10

 (ينود 8) الشلور يالثقة في النفس: اليلد الثاني
وافق أ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 يشدة
ال  أوافق

 أوافق
ال أوافق 
 يشدة

     .في الدراتسة لنجنحلأثق ينفتسي و يقدرابي  10
     .أشلر ينلفخر و االعبزاز لمثنيربي في الدراتسة 10
 .أفض  االعبمند على نفتسي في القينم يواجينبي المدرتسية 10

 
    

     .لدّي رغية في البحدي أثننء إنجنز واجينبي الدراتسية الصلية 10
     .زماللي قيمبي يي أشلر يضلف  10
     .يذ  جهد أكير لبغيير نظرة اآلخري  لي يدفلني الفش  إلى 10
     .أفكر في حلو  مخبلفة للمشكالت البي بواجهني في دراتسبي 10
      أثق ينجنحي في مخبلف المواد الدراتسية 10

  (ينود 8)بحقيق البفوق : اليلد الثالث
ال أوافق  أوافقال  أوافق وافق يشدةأ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 يشدة
     .أصيو ينتسبمرار لبحقيق األفض  في أدالي الدراتسي 10
     .أيذ  ك  جهدي لبجنب الفش  10
     .أحب أ  أكو  م  يي  األوال  في بحصيلي الدراتسي 10
 . أفبقر إلى يلض القدرات الهنمة للبفوق في دراتسبي 10

 
    

     .الدراتسية. أغبنم ك  الفرو المبنحة للبفوق في مخبلف المواد 10
     .ينبنيني القلق عندمن ال أبحص  على نبنلج جيدة 10
     .النجنح في الدراتسة متسألة حظ 10
     .أفض  م  اآلخري  في دراتسبي أيذ  قصنرى جهدي ألكو  10

 

 



 المالحـــق
 

 
 

 (ينود 8) المثايرة في الدراتسة: الرايع اليلد
ال أوافق  أوافقال  أوافق وافق يشدةأ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 يشدة
     .أجبهد يجد حبى أص  الى متسبوى دراتسي أعلى 10
     .ينجبهند أل  النجنح الدراتسي متسألة مصيريةأعم   10
     .أقضي تسنعنت طويلة في دراتسبي دو  الشلور ينلبلب 10
     .يلبير النجنح نبيجة منطقية لمثنيرة الفرد في عمله 10
     .أمي  لبرك الواجينت المدرتسية إلى وقت آخر قد ال يكو  مننتسين 10
     .احبمن  الفش م أكثر على النجنح عند أصمّ  10
     .المثنيرة في الدراتسة ال بكتسب االحبرام و البقدير م  قي  اآلخري  10
      .را  من أبّمم عمال حبى نهنيبهدنن 10

 (ينود 0) البغلب على الصلويات: اليلد الخامس
ال  أوافق وافق يشدةأ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 أوافق
ال أوافق 
 يشدة

أتسبمر في اليح  ع  ح  المشكلة البي بلبرضني حبى إ  كن  األم  ضليفن  10
 . في حلهن

 

    
     أتسبمبع يمحنولة ح  المشكالت الدراتسية البي يراهن يلض البالميذ متسبحيلة 10
     .على انجنزهن و حلهنكلمن كننت الواجينت الدراتسية صلية كلمن ازداد إصراري  10
     .أبراجع ع  واجينبي المدرتسية إذا واجهبني أَي صلوينت 10
     .أشلر ينلفش  عندمن بواجهني صلوينت في ح  واجينبي المدرتسية 10
 .أيدأ واجينبي في مواعيدهن دو  بأخير 10

 
    

 
 (ينود 8) النظرة للمتسبقي : اليلد التسادس

ال  أوافق وافق يشدةأ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 أوافق

ال أوافق 
 يشدة

     .أفكر دالمن في متسبقيلي الدراتسي 10
     .المه  الحرة أفض  عندي م  مواصلة الدراتسة 10
     .براودني أفكنر كثيرة على أني تسأصيح ذا شأ  في المتسبقي  10
     .أضع ينتسبمرار خططن لمتسبقيلي الدراتسي 10
     .أمي  إلى البفوق الدراتسي لبحقيق مركز اجبمنعي رفيع 10
     .أجبهد في دراتسبي لبحقيق متسبوى اقبصندي أفض  10
     .البخطيط للمتسبقي  ال يشغ  ينلي 10
     .ال يهمني وضع أهداف للمتسبقي  10
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 (ينود 8) اللالقة مع الزمالء: التسايع اليلد
وافق أ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم

 يشدة
ال  أوافق

 أوافق
ال أوافق 
 يشدة

     .أكو  مقيوال م  الزمالءأيذ  قصنرى جهدي للحصو  على عالمنت مربفلة حبى  10
 .أتسلد كثيرا إذا بحصلت على عالمنت جيدة مقنرنة ينلزمالء 10

 
    

     .ملنمالبي جيدة مع زماللي في الدراتسة 10
     .أبننقش مع زماللي في النقنط الغنمضة للدرس يغية بوضيحهن 10
     .أتسبمبع ينلوقت الطوي  الذي أقضيه مع زماللي 10
     .البي ببطلب اللم  مع الزمالء أبضنيق أثننء أداء الواجينت المدرتسية 10
     .مجموعة بالميذ لهم نفس متسبواي البحصيليينبنيني شلور ينلراحة يوجودي ضم   10
     .ال أطلب المتسنعدة م  الزمالء إذا كننت لدّي مشكلة في فهم الدرس 10

 
 (ينود 7) المنافتســـــة: اليلد الثام 

ال  أوافق وافق يشدةأ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 أوافق

ال أوافق 
 يشدة

     .أبجنب مننفتسة الزمالء في القتسم 10
     .أبضنيق م  مقنرنة عملي يلم  الغير 16
     .أكره اللم  في جّو يبطلب مني المننفتسة 24
     .الجنلزة البي ببطلب البننفس مع اآلخري  أتسلى إلى بحقيق 32
     .المننفتسة بشح  طنقبي للوصو  إلى أهدافي 40
     .يشبد حمنتسي حي  أشلر يمننفتسة اآلخري  48
     .أحب المننفتسة وأيذ  ك  جهدي للفوز 55
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 (18)الملحق رقم 
 للبالميذ الموجه لإلنجازلمقياس الدافلية الصورة النهائية  

وافق أ الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة الرقم
 يشدة

ال  أوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
     .أغبنم فرصة انشغن  األتسبنذ للبخلو م  يلض األعمن  المطلوية مني 10 يشدة

     .لنجنح في الدراتسةأثق ينفتسي و يقدرابي ل 10
     .أصيو ينتسبمرار لبحقيق األفض  في أدالي الدراتسي 10
     .أجبهد يجد حبى أص  الى متسبوى دراتسي أعلى 10
أتسبمر في اليح  ع  ح  المشكلة البي بلبرضني حبى إ  كن  األم  ضليفن في  10

 . حلهن
 

    

     .أفكر دالمن في متسبقيلي الدراتسي 10
     .أكو  مقيوال م  الزمالءأيذ  قصنرى جهدي للحصو  على عالمنت مربفلة حبى  17
     .أبجنب مننفتسة الزمالء في القتسم 18
     .أقوم يأي عم  يطليه األتسبنذ مني حبى أبجنب عقنيه 19
     .أشلر ينلفخر و االعبزاز لمثنيربي في الدراتسة 01
     .لبجنب الفش أيذ  ك  جهدي  00
     .أعم  ينجبهند أل  النجنح الدراتسي متسألة مصيرية 00
     .أتسبمبع يمحنولة ح  المشكالت الدراتسية البي يراهن يلض البالميذ متسبحيلة 00
     .المه  الحرة أفض  عندي م  مواصلة الدراتسة 00
 .أتسلد كثيرا إذا بحصلت على عالمنت جيدة مقنرنة ينلزمالء 15

 
    

     .أبضنيق م  مقنرنة عملي يلم  الغير 16
     .أدخ  إلى القتسم دو  أ  أحضر واجينت ذلك اليوم 17
 .أفض  االعبمند على نفتسي في القينم يواجينبي المدرتسية 18

 
    

     .أحب أ  أكو  م  يي  األوال  في بحصيلي الدراتسي 19
     .ينلبلبأقضي تسنعنت طويلة في دراتسبي دو  الشلور  20
     .كلمن كننت الواجينت الدراتسية صلية كلمن ازداد إصراري على انجنزهن و حلهن 21
     .براودني أفكنر كثيرة على أني تسأصيح ذا شأ  في المتسبقي  22
     .ملنمالبي جيدة مع زماللي في الدراتسة 23
     .أكره اللم  في جّو يبطلب مني المننفتسة 24
     .بلودت على بنظيم أوقنت مراجلبي منذ يداية الدراتسة 25
     .لدّي رغية في البحدي أثننء إنجنز واجينبي الدراتسية الصلية 26
 . أفبقر إلى يلض القدرات الهنمة للبفوق في دراتسبي 27

 
    

     .يلبير النجنح نبيجة منطقية لمثنيرة الفرد في عمله 28
     .المدرتسية إذا واجهبني أَي صلوينتأبراجع ع  واجينبي  29
     .أضع ينتسبمرار خططن لمتسبقيلي الدراتسي 30
     .أبننقش مع زماللي في النقنط الغنمضة للدرس يغية بوضيحهن 31
     .أتسلى إلى بحقيق الجنلزة البي ببطلب البننفس مع اآلخري  32
     .أركز ينهبمنم على شرح األتسبنذ داخ  القتسم 33
     .أشلر يضلف قيمبي يي  زماللي 34
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     .الدراتسية. أغبنم ك  الفرو المبنحة للبفوق في مخبلف المواد 35
     .أمي  لبرك الواجينت المدرتسية إلى وقت آخر قد ال يكو  مننتسين 36
     .أشلر ينلفش  عندمن بواجهني صلوينت في ح  واجينبي المدرتسية 37
     .الدراتسي لبحقيق مركز اجبمنعي رفيعأمي  إلى البفوق  38
     .أتسبمبع ينلوقت الطوي  الذي أقضيه مع زماللي 39
     .المننفتسة بشح  طنقبي للوصو  إلى أهدافي 40
     .أحنفظ على كراريتسي مربية م  بلقنء نفتسي 41
     .يدفلني الفش  إلى يذ  جهد أكير لبغيير نظرة اآلخري  لي 42
     .ينبنيني القلق عندمن ال أبحص  على نبنلج جيدة 43
     .أصّمم أكثر على النجنح عند احبمن  الفش  44
 .أيدأ واجينبي في مواعيدهن دو  بأخير 45

 
    

     .أجبهد في دراتسبي لبحقيق متسبوى اقبصندي أفض  46
     .الزمالءأبضنيق أثننء أداء الواجينت المدرتسية البي ببطلب اللم  مع  47
     .يشبد حمنتسي حي  أشلر يمننفتسة اآلخري  48
     .ال أشلر ينلراحة حبى أنهي واجينبي المدرتسية 49
     .أفكر في حلو  مخبلفة للمشكالت البي بواجهني في دراتسبي 50
     .النجنح في الدراتسة متسألة حظ 51
     .في الدراتسة ال بكتسب االحبرام و البقدير م  قي  اآلخري  المثنيرة 52
     .البخطيط للمتسبقي  ال يشغ  ينلي 53
     .مجموعة بالميذ لهم نفس متسبواي البحصيليينبنيني شلور ينلراحة يوجودي ضم   54
     .أحب المننفتسة وأيذ  ك  جهدي للفوز 55
     الدراتسيةأثق ينجنحي في مخبلف المواد  56
     .أيذ  قصنرى جهدي ألكو  أفض  م  اآلخري  في دراتسبي 57
     .نندرا  من أبّمم عمال حبى نهنيبه 56
     .ال يهمني وضع أهداف للمتسبقي  59
     .ال أطلب المتسنعدة م  الزمالء إذا كننت لدّي مشكلة في فهم الدرس 60
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   (19)الملحق رقم 
  (المحاور الثالثة)صدق اتسبييا  األتسابذة قياس  

ياالبتساق الداخلي ما يي  درجات ك  محور م  المحاور الثالثة لالتسبييا  و الدرجة الكلية لهذه  االتسبييا صدق 
 . المحاور التسبييا  األتسابذة  يبطييق ملام  اربياط ييرتسو 

Corrélations 

Corrélations 

 totobjectif totutilisation totconvient totquest 

Totquest 

Corrélation de Pearson ,498
*
 ,808

**
 ,610

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,024 ,000 ,003 
 

N 21 21 21 21 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

   (01)الملحق رقم 
  (المحور الرايع قائمة الوتسائ )صدق اتسبييا  األتسابذة 

                   م  حي  وفرة الوتسيلة و مالءمبهن )مجموعة إجنينت و هي ثالثة ينالبتسنق الداخلي من يي  درجنت ك   االتسبيين صدق 
 . المحور يبطييق ملنم  اربينط ييرتسو  او الدرجة الكلية لهذعينرة  00يبكو  م  للمحور الرايع الذي  (و اتسبخدامهن

Corrélations 
 

Corrélations 

 totmoynombreux totmoyconvenir totmoyutiliser totmoyen 

Totmoyen Corrélation de Pearson ,692* ,969
**
 ,958

**
 1 

Sig. (bilatérale) ,041 ,000 ,000  

N 12 12 12 12 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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   (00)الملحق رقم 
 قياس ثيات اتسبييا  األتسابذة للمحاور الثالثة 

Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 
 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,739 ,841 38 

 

 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 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

objectifmoy1 112,85 122,308 ,267 ,773 

objectifmoy2 113,08 122,910 ,166 ,775 

objectifmoy3 113,08 118,077 ,458 ,766 

objectifmoy4 112,92 119,577 ,503 ,768 

objectifmoy5 113,08 117,910 ,470 ,766 

objectifmoy6 113,46 127,269 ,138 ,791 

objectifmoy7 113,08 114,577 ,713 ,758 

objectifmoy8 113,00 117,167 ,699 ,763 

objectifmoy9 113,38 124,256 ,019 ,780 

objectifmoy10 113,00 123,000 ,116 ,777 

objectifmoy11 113,00 117,167 ,699 ,763 

utilisationmoy1 113,08 115,577 ,829 ,759 

utilisationmoy2 114,00 124,833 ,036 ,786 

utilisationmoy3 113,38 115,256 ,598 ,761 

utilisationmoy4 113,54 115,769 ,646 ,761 

utilisationmoy5 113,46 113,603 ,387 ,765 

utilisationmoy6 114,08 120,077 ,259 ,772 

utilisationmoy7 113,77 124,192 ,016 ,786 

utilisationmoy8 114,46 117,603 ,343 ,768 

utilisationmoy9 113,85 124,308 ,017 ,786 

utilisationmoy10 113,62 114,923 ,543 ,761 

utilisationmoy11 114,54 118,769 ,146 ,780 

utilisationmoy12 114,38 118,756 ,179 ,777 
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utilisationmoy13 114,54 115,936 ,361 ,767 

utilisationmoy14 114,00 121,500 ,109 ,779 

utilisationmoy15 113,85 118,974 ,187 ,776 

utilisationmoy16 113,46 110,603 ,594 ,755 

convientéleve1 113,00 117,000 ,545 ,764 

convientéleve2 114,38 119,423 ,274 ,771 

convientéleve3 113,23 129,692 ,253 ,793 

convientéleve4 113,77 120,359 ,122 ,780 

convientéleve5 113,15 112,808 ,708 ,756 

convientéleve6 113,15 115,808 ,520 ,763 

convientéleve7 113,08 123,410 ,122 ,776 

convientéleve8 113,85 114,474 ,403 ,765 

convientéleve9 113,92 121,244 ,094 ,781 

convientéleve10 114,08 116,910 ,312 ,769 

convientéleve11 113,23 127,692 ,171 ,788 

 

 
 (لليارات المحاور الثالثة)يالبجزئة النصفية  األتسابذةثيات اتسبييا  قياس 

 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,732 

Nombre d'éléments 19
a
 

Partie 2 
Valeur ,596 

Nombre d'éléments 19
b
 

Nombre total d'éléments 38 

Corrélation entre les sous-échelles ,552 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,711 

Longueur inégale ,711 

Coefficient de Guttman split-half ,709 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المالحـــق
 

 
 

   (00)الملحق رقم 
 ( البلليمية قائمة الوتسائ ) الرايع لمحورلقياس ثيات اتسبييا  األتسابذة 

 

و ك  عينرة مربيطة يثال  إجنينت م  ( وتسيلة بلليمية)عينرة  17يبكو  المحور الرايع م  قنلمة الوتسنل  البلليمية ذات   
 .عنصرا 00من يلند  ، حي  وفرة الوتسيلة و مالءمبهن و اتسبخدامهن

Fiabilité 

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,899 ,896 52 

 

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 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

nombreux1 88,55 263,273 ,121 ,899 

nombreux2 89,45 260,073 ,228 ,898 

nombreux3 88,82 268,964 -,188 ,900 

nombreux4 89,91 263,291 ,227 ,898 

nombreux5 89,36 266,455 -,059 ,900 

nombreux6 89,36 259,255 ,184 ,899 

nombreux7 89,45 254,273 ,495 ,895 

nombreux8 89,55 250,473 ,673 ,893 

nombreux9 89,73 261,418 ,262 ,898 

nombreux10 89,09 263,091 ,053 ,900 

nombreux11 89,64 249,855 ,590 ,894 

nombreux12 88,82 251,164 ,494 ,895 

nombreux13 89,09 260,091 ,152 ,900 

nombreux14 89,36 265,655 -,027 ,901 

nombreux15 88,18 257,564 ,396 ,897 

nombreux16 88,36 258,455 ,309 ,897 

Nombreux17 89,73 262,218 ,209 ,898 
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convenir1 88,73 242,818 ,779 ,891 

convenir2 89,55 258,673 ,237 ,898 

convenir3 88,64 239,655 ,877 ,889 

convenir4 89,73 264,018 ,055 ,900 

convenir5 89,27 252,418 ,430 ,896 

convenir6 89,45 250,073 ,496 ,895 

convenir7 89,27 253,818 ,380 ,897 

convenir8 89,64 250,455 ,688 ,893 

convenir9 89,73 254,618 ,512 ,895 

convenir10 89,36 244,255 ,709 ,892 

convenir11 89,64 249,855 ,590 ,894 

convenir12 89,09 239,691 ,856 ,890 

convenir13 89,36 248,455 ,559 ,894 

convenir14 89,36 256,655 ,273 ,898 

convenir15 88,64 249,455 ,606 ,894 

convenir16 88,36 250,655 ,558 ,894 

convenir17 89,73 256,218 ,433 ,896 

utiliser1 88,73 248,418 ,668 ,893 

utiliser2 89,55 253,273 ,446 ,896 

utiliser3 88,64 239,655 ,877 ,889 

utiliser4 89,91 263,291 ,227 ,898 

utiliser5 89,36 251,255 ,460 ,895 

utiliser6 89,64 259,255 ,271 ,898 

utiliser7 89,64 255,455 ,450 ,896 

utiliser9 89,91 262,491 ,309 ,898 

utiliser10 89,73 258,818 ,437 ,897 

utiliser11 89,91 263,291 ,227 ,898 

utiliser12 89,27 250,218 ,450 ,896 

utiliser13 89,64 260,255 ,180 ,899 

utiliser14 89,45 255,673 ,303 ,898 

utiliser15 88,36 250,655 ,558 ,894 

utiliser16 88,36 255,655 ,440 ,896 

utiliser17 89,45 251,273 ,454 ,896 
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 عيارة، 00يالبجزئة النصفية و المقدرة يـ التسبييا  األتسابذة ( قائمة الوتسائ ) لرايعثيات المحور اقياس 

 
 
 
Fiabilité 

 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,778 

Nombre d'éléments 26
a
 

Partie 2 
Valeur ,872 

Nombre d'éléments 25
b
 

Nombre total d'éléments 53 

Corrélation entre les sous-échelles ,672 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,804 

Longueur inégale ,804 

Coefficient de Guttman split-half ,791 

 

 

 

   (00)الملحق رقم 
  (ي ر لمحو ل) البالميذصدق اتسبييا  قياس  

ياالبتساق الداخلي ما يي  درجات ك  محور لالتسبييا  و الدرجة الكلية لهذه المحاور التسبييا   االتسبييا صدق 
 . يبطييق ملام  اربياط ييرتسو   البالميذ

Corrélations 

 

Corrélations 

 totintérêt totdifficulté totques 

Totques 

Corrélation de Pearson ,882** ,642** 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,000  

N 60 60 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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   (00)الملحق رقم 
  البالميذقياس ثيات اتسبييا  

 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,725 ,730 28 

 

 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 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

intérêt1 72,12 75,281 ,143 ,724 

intérêt2 71,90 73,696 ,236 ,719 

intérêt3 71,85 72,290 ,345 ,712 

intérêt4 71,83 69,322 ,532 ,700 

intérêt5 71,92 72,347 ,360 ,712 

intérêt6 72,19 72,903 ,240 ,719 

intérêt7 72,75 73,799 ,141 ,727 

intérêt8 72,13 73,766 ,158 ,725 

intérêt9 73,71 75,660 ,078 ,730 

intérêt10 72,21 70,327 ,445 ,705 

intérêt11 72,46 75,940 ,109 ,726 

intérêt12 72,71 70,484 ,409 ,707 

intérêt13 72,75 73,525 ,211 ,721 

intérêt14 72,38 72,359 ,293 ,715 

intérêt15 72,67 72,185 ,252 ,718 

intérêt16 71,92 73,916 ,252 ,718 

intérêt17 71,90 73,108 ,258 ,717 

intérêt18 72,83 68,773 ,452 ,702 

difficulté1 73,04 73,489 ,374 ,713 

difficulté2 72,71 78,248 -,080 ,740 

difficulté3 73,40 75,108 ,125 ,726 

difficulté4 73,00 72,000 ,271 ,717 
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difficulté5 72,94 77,310 -,013 ,734 

difficulté6 73,48 75,431 ,084 ,730 

difficulté7 72,77 74,299 ,156 ,724 

difficulté8 73,12 71,594 ,337 ,712 

difficulté9 73,10 71,147 ,385 ,709 

difficulté10 72,46 68,097 ,562 ,696 

 

 

 
 عيارة، 08يالبجزئة النصفية لليارات االتسبييا  و المقدرة يـ  البالميذثيات اتسبييا  قياس 

 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,627 

Nombre d'éléments 14
a
 

Partie 2 
Valeur ,590 

Nombre d'éléments 14
b
 

Nombre total d'éléments 28 

Corrélation entre les sous-échelles ,446 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,616 

Longueur inégale ,616 

Coefficient de Guttman split-half ,616 
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   (00)الملحق رقم 
  مقياس الدافلية لإلنجازصدق قياس  

 لمقينس الدافلية لإلنجنزو الدرجة الكلية  يلد م  أيلند المقينسينالبتسنق الداخلي من يي  درجنت ك   االتسبيين صدق 
 . يبطييق ملنم  اربينط ييرتسو 

 
Corrélations 

 
 totaltest 

Totintérêt 

Corrélation de Pearson ,659
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

totconfiance 

Corrélation de Pearson ,813
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

totexcellence 

Corrélation de Pearson ,782
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

totpersévérance 

Corrélation de Pearson ,476
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

totdifficulté 

Corrélation de Pearson ,706
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

Totavenir 

Corrélation de Pearson ,685
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

totrelation 

Corrélation de Pearson ,654
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

totcompétition 

Corrélation de Pearson ,688
**
 

Sig. (bilatérale) ,000 

N 60 

Totaltest 

Corrélation de Pearson 1 

Sig. (bilatérale) 
 

N 60 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 
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   (00)الملحق رقم 
 مقياس الدافلية لألنجازقياس ثيات 

 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach basé 

sur des 

éléments 

normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,866 ,868 60 

 

 

 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 

Alpha de 

Cronbach en 

cas de 

suppression de 

l'élément 

intérêt1 180,71 321,841 ,159 ,851 

intérêt2 180,11 306,173 ,296 ,844 

intérêt3 179,93 305,698 ,420 ,842 

intérêt4 180,89 305,581 ,275 ,844 

intérêt5 180,04 300,628 ,636 ,839 

intérêt6 179,86 303,238 ,449 ,841 

intérêt7 180,25 308,120 ,247 ,845 

confiance1 179,61 305,210 ,640 ,841 

confiance2 179,82 297,337 ,724 ,837 

confiance3 180,04 296,554 ,669 ,837 

confiance4 180,25 296,343 ,681 ,837 

confiance5 180,11 309,062 ,196 ,846 

confiance6 179,79 299,730 ,538 ,839 

confiance7 179,71 317,545 ,005 ,848 

confiance8 180,36 300,757 ,495 ,840 

excellence1 179,57 308,254 ,492 ,842 

excellence2 179,82 299,930 ,508 ,840 

excellence3 179,86 300,349 ,520 ,840 

excellence4 180,57 312,328 ,117 ,847 

excellence5 179,93 309,476 ,221 ,845 
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excellence6 179,89 309,284 ,225 ,845 

excellence7 181,11 334,988 ,428 ,860 

excellence8 180,21 298,693 ,587 ,838 

persévérance1 179,89 300,914 ,560 ,839 

persévérance2 180,39 313,729 ,069 ,849 

persévérance3 180,21 316,545 ,005 ,849 

persévérance4 181,29 318,212 ,041 ,850 

persévérance5 181,32 318,078 ,038 ,850 

persévérance6 179,68 312,597 ,164 ,846 

persévérance7 180,14 301,386 ,504 ,840 

persévérance8 181,39 328,099 ,290 ,856 

difficulté1 180,18 306,004 ,255 ,845 

difficulté2 180,32 308,893 ,235 ,845 

difficulté3 180,64 291,349 ,652 ,836 

difficulté4 180,36 301,423 ,434 ,841 

difficulté5 180,54 313,073 ,098 ,848 

difficulté6 180,86 292,720 ,653 ,836 

avenir1 179,61 311,581 ,222 ,845 

avenir2 179,86 310,127 ,199 ,845 

avenir3 179,89 300,618 ,513 ,840 

avenir4 180,04 308,258 ,265 ,844 

avenir5 179,82 311,708 ,194 ,845 

avenir6 179,96 310,702 ,238 ,845 

avenir7 181,54 321,147 ,124 ,851 

avenir8 180,00 307,037 ,286 ,844 

relation1 180,00 295,704 ,689 ,837 

relation2 179,68 314,967 ,096 ,847 

relation3 179,89 298,025 ,570 ,838 

relation4 180,04 309,888 ,227 ,845 

relation5 180,11 322,173 ,161 ,852 

relation6 180,46 321,888 ,136 ,853 

relation7 180,21 317,360 ,013 ,849 

relation8 180,18 307,485 ,310 ,843 

compétition1 180,64 304,164 ,366 ,842 

compétition2 181,18 325,411 ,210 ,855 

compétition3 180,54 314,258 ,070 ,848 

compétition4 179,82 309,115 ,335 ,843 

compétition5 180,25 300,417 ,493 ,840 

compétition6 180,36 297,646 ,488 ,839 

compétition7 180,14 293,979 ,718 ,836 
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 عيارة، 01يالبجزئة النصفية لليارات المقياس و المقدرة يـ مقياس الدافلية لإلنجاز ثيات قياس 

 
 
Fiabilité 
 
Echelle : TOUTES LES VARIABLES 

 

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach 

Partie 1 
Valeur ,779 

Nombre d'éléments 30
a
 

Partie 2 
Valeur ,719 

Nombre d'éléments 30
b
 

Nombre total d'éléments 60 

Corrélation entre les sous-échelles ,633 

Coefficient de Spearman-

Brown 

Longueur égale ,776 

Longueur inégale ,776 

Coefficient de Guttman split-half ,775 
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 ( 07)الملحق رقم 

 متسبويات أيلاد مقياس الدافلية لإلنجاز
 النتسية البكرار يلد االهبمام يالدراتسة متسبويات

  11 00 .منخفضاالهبمام يالدراتسة  00-17م  
 62 071 .مربفعاالهبمام يالدراتسة   00 -00م  
  26 70 .مبوتسطاالهبمام يالدراتسة  01 -00 م 

 011 070 المجموع
 

 
 النتسية البكرار يلد الشلور يالثقة يالنفس متسبويات

  3 9 الشلور يالثقة يالنفس منخفض  00 -8م  
 48 000 الشلور يالثقة يالنفس مبوتسط 00-07 م 
 49 000 الشلور يالثقة يالنفس مربفع 00-00م  

 011 070 المجموع
 

 النتسية البكرار يلد بحقيق البفوق متسبويات
 3 9  .بحقيق البفوق منخفض 00 -8م  
 57 000  .بحقيق البفوق مربفع 00 -07م  
 01 018 .بحقيق البفوق مبوتسط 00 -00م  

 011 070 المجموع
  
 

 النتسية البكرار يلد المثايرة في الدراتسة متسبويات
 0 00 .ةمنخفض المثايرة في الدراتسة 00 -8م  
 71 090  .ةمربفل المثايرة في الدراتسة 00 -07م  
 00 09 .ةمبوتسط المثايرة في الدراتسة  00-00م  

 011 070 المجموع
 
  

 النتسية البكرار يلد البغلب على الصلويات متسبويات
 10 28  .لبغلب على الصلويات منخفضا 12 -0م  
 70 198  .البغلب على الصلويات مربفع 19 -13م  
 17 47 .البغلب على الصلويات مبوتسط 26 -20م  

 011 070 المجموع
 
 

 النتسية البكرار يلد النظرة للمتسبقي  متسبويات
 0 10  .ةالنظرة للمتسبقي  منخفض 00 -8م  
 46 126 .ةالنظرة للمتسبقي  مبوتسط 00 -07 م 
 50 137 .ةالنظرة للمتسبقي  مربفل 00- 00م  

 011 070 المجموع
 
 
 

 النتسية البكرار يلد اللالقة مع الزمالء متسبويات
 7 09 . اللالقة مع الزمالء منخفضة 00 -8م  
 07 000 .اللالقة مع الزمالء مربفلة 00- 07 م 
 00 98 .اللالقة مع الزمالء مبوتسطة 00- 00 م 

 011 070 المجموع
  

 النتسية البكرار يلد المنافتسة متسبويات
 13 36 . ةمنخفضالمنافتسة  00- 7م  
 70 201 .ةالمنافتسة  مربفل 00 -00 م 
 13 36 .ةالمنافتسة مبوتسط 01- 00م  

 011 070 المجموع
 

 

 



 المالحـــق
 

 
 

 ( 08)الملحق رقم 

 التسايلةالملالجة االحصائية للبحقق م  الفرضية 
 الوتسائ  البلليمية و الدافلية لإلنجازاللالقة يي  

 

Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

Dimension intérêt aux études 19,71 3,941 273 

Dimension confiance en soi 24,86 4,087 273 

Dimension réussite 24,11 3,881 273 

Dimension persévérance dans les études 23,07 3,694 273 

Dimension affronté les difficultés 16,59 3,196 273 

Dimension vision de l'avenir 25,39 4,398 273 

Dimension relations avec les camarades 23,66 4,269 273 

Dimension compétition 18,44 3,770 273 

Test motivation 175,82 23,591 273 

 

 

Corrélations 

 moyens 

pédagogiques 

scolaires 

Test 

motivation 

moyens pédagogiques 

scolaires 

Corrélation de Pearson 1 ,276
**
 

Sig. (bilatérale) 
 

,000 

N 273 273 

Test motivation 

Corrélation de Pearson ,276
**
 1 

Sig. (bilatérale) ,000 
 

N 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 

 

 

 



 المالحـــق
 

 
 

 الدافعية لإلنجازو كل بعد من أبعاد الوسائل التعليمية العالقة بين 

Corrélations 
 des moyens 

pédagogiqu
es scolaires 

Dimensio
n intérêt 

aux 
études 

Dimensio
n 

confiance 
en soi 

Dimensio
n réussite 

Dimension 
persévérance 

dans les 
études 

Dimensio
n affronté 

les 
difficultés 

Dimensio
n vision 

de l'avenir 

Dimension 
relations avec 
les camarades 

Dimension 
compétition 

moyens 
pédagogiqu
es scolaires 

Corrélation 
de Pearson 

1 ,250** ,203** ,176** ,226** ,162** ,228** ,250** ,153* 

Sig. 
(bilatérale) 

 
,000 ,001 ,004 ,000 ,007 ,000 ,000 ,011 

N 273 273 273 273 273 273 273 273 273 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
 ( 09)الملحق رقم 

 الثامنةالملالجة االحصائية للبحقق م  الفرضية 
 الوتسائ  البلليمية و البحصي  الدراتسياللالقة يي  

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N 

moyens pédagogiques 

scolaires 
72,89 8,934 273 

Moyenne des 2 trimestres 12,078 2,238 270 

Axe utilisation et intérêt des 

moyens pédagogiques 
50,21 7,176 273 

Axe difficultés de l'utilisation 

des moyens pédagogiques 
22,68 4,578 273 

 

Corrélations 

 moyens 

pédagogiques 

scolaires 

Moyenne de 2 

trimestres 

moyens pédagogiques 

scolaires 

Corrélation de Pearson 1 ,015 

Sig. (bilatérale) 
 

,801 

N 273 270 

Moyenne de 2 trimestres 

Corrélation de Pearson ,015 1 

Sig. (bilatérale) ,801 
 

N 270 270 

 



 الوسائل التعميمية                                                    الثاني   الفصل  

   
 

ر يمعاي
 التصنيف

ر يمعاي الوسائل التعميمية
 التصنيف

ارتفاع التكاليف
- 

صعوبة التوفير
- 

العمومية
- 

حجم المتعممين.
 

 
المذكرات المكتوبة، النشرات،  الصور 

 ..........المطبوعة. 
         المعروضات الحائطية و العينات

 و النماذج و السبورة.
......... 

المواد التعميمية المطبوعة مثل الكتب 
 أنواعها.المقررة عمى اختالف 

التسجيالت الصوتية و المعامل 
 المغوية.

........ 
             الشرائح و األفالم الصور الثابتة

 .......رأسية.الو الشفافيات فوق 
                 األفالم الصامتة و المسموعة

            )المرافقة بتويضحات مسموعة(
 و أفالم الصور المتحركة.

..... 
التعميمية المبرمجة آليا،الفيديو المواد 

مة ظتيب،البرامج التميفزيونية الحية،أن
 ذاعة المرئيةالكمبيوتر التعميمية، اإل

 )التميفيزيون(

ض التكاليف
انخفا

- 
سهولة التوفير

- 
صوصية

الخ
- 

سهولة االستعمال.
 

 التعميم و تكنولوجية تصنيف دونكان لموسائل  (2الشكل رقم)
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  خصائصها و البحثعينة   .5
كانت انطالقة االختيار ينتين، عينة األساتذة و عينة التالميذ. تكونت عينة البحث من ع

مؤسسات دوائر تضم  5دائرة اخترنا  21من الدوائر التابعة لوالية تيزي وزو، من بين 
انطالقا من المجتمع األصمي  ىسنقدم كل عينة عمى حد.  ريفيةمؤسسات حضرية و 

 لكل عينة و طريقة اختيارىا و حجميا و خصائصيا.
 

 عينة األساتذة .1.5
  :لعينة األساتذةاألصمي مجتمع . ال1.1.5

        يقصد بو جميع العناصر أو المفردات التي ييتم الباحث بدراستيا  البحثتحديد مجتمع 
أساتذة التعميم من  نا الحالييتألف مجتمع بحثو التي تخدم موضوع و طبيعة بحثو، 

عمى الثانوي و خصيصا أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا 
و البالغ عددىم ، 2016/2017مستوى بعض ثانويات والية تيزي وزو لمعام الدراسي 

مؤسسات خاصة بالتعميم الثانوي و ذلك عمى مستوى  تأستاذا موزعين عمى س 148
 .من مناطق ريفية و حضريةوالية تيزي وزو 

 
 لعينة األساتذة ممجتمع األصمي التمثيل اإلحصائي ل( : 1الجدول رقم )

 التعميم الثانويمؤسسات 
 عدد أساتذة أقسام

 ج م ع ت 1
 عدد أفراد عينة

 األساتذة

تمثيل المجتمع 
لألساتذة األصمي 
(%) 

    04 26   تيزي وزو دائرة 1956أوت  20ثانوية 
    06 25   تيزي وزو دائرةثانوية الخنساء 

    06 11 دائرة مقمع ثانوية مقمع الجديدة
     20 20 بوزقندائرة ثانوية ايمولة أومالو 

 2  08 25 عزازقةدائرة ثانوية سحوي عمجية 
    08 11 دائرة واقنون ثانوية تامدة الجديدة

    52 148 المجموع
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عدد استجابات تبين نقص في بعد جمع االستبيانات في بعض المؤسسات  مالحظة:
سحوي عمجية ثانوية  :أضفنا األقسام المتبقية منيا ،األساتذة و غير ممثل لتمك المؤسسة

أخذ القسمين  تامدة الجديدةثانوية ، و يذه الثانويةحيث أخذت األقسام الخمسة ل بعزازقة
 يا.من

 و خصائصهااألساتذة حجم عينة . 3.1.5

( كونو لم 1إال أننا استبعدنا أستاذ واحد ) اأستاذ 53المختارة بمغ حجم عينة األساتذة 
( أستاذا 52عمى )البحث شممت عينة بالتالي في األخير يجب عمى كل بنود االستبيان،  

          أستاذا ، من أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم  15أستاذة و  37منيم 
و تكنولوجيا في ست مؤسسات لمتعميم الثانوي عمى مستوى والية تيزي وزو، والمتمثمة في 

من  ، ثانوية مقمع الجديدةوزومن دائرة تيزي ثانوية الخنساء و  1956أوت  20ثانوية 
  عزازقةمن دائرة  بوزقن، ثانوية سحوي عمجيةمن دائرة ثانوية ايمولة أومالو  دائرة مقمع ،

  .من دائرة واقنون ة الجديدةو ثانوية تامد

 توزيع أفراد عينة األساتذة حسب المؤسسات التعميمية .1.3.1.5
 
 

 حسب المؤسسات التعميمية األساتذةتوزيع أفراد عينة  يبين (1الرسم البياني رقم )
 

كان أغمب أفراد العينة موزعين عمى مستوى ثانوية سحوي عمجية بعزازقة بتمثيل نسبي 
أستاذا ، ثم تمييا كل من ثانوية تامدة الجديدة و ايمولة أومالو  20ما يعادل  %38 يبمغ

 20أساتذة في كل ثانوية، في حين تأتي ثانوية  8ما يعادل  %15 بنسبة متماثمة تقدر بـ
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          بمشاركة قميمة جدا من قبل األساتذة في اإلجابة عن أسئمة االستبيان 1956أوت 
 أساتذة .  4ما يعادل  %8و المقدرة بـنسبة 

 
 حسب السن البحثتوزيع أفراد عينة . 2.3.1.5

 
 حسب السن األساتذة( يبين توزيع أفراد عينة 2الرسم البياني رقم )

 
[ سنة، حيث قدرت نسبتيم  32-24أستاذا تتراوح أعمارىم ما بين  ] 15ىناك ما يعادل 

[ سنة حيث اشتممت كل 50-42[ و ]41-33، تمييا الفئتين العمريتين مابين]%29بـ 
، بينما تأتي الفئة العمرية   %أستاذا و ذلك بتمثيل نسبي يقدر بـ  13واحدة منيما عمى 

. قدر متوسط  %   أساتذة بتقدير نسبي يمثل [ سنة في األخير و تضم58-51ما بين ]
           سنة و أقصى عمر قدر 24سنة حيث أدنى عمر قدر بـ  39العمر لعينة األساتذة بـ 

مما يبين تشتت  9,2انحراف الدرجة عن متوسط الدرجات قدر با ، أما سنة 58 ـــبـ
 . الفئات العمرية تضعيف لدرجا
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            :حسب المواد البحثتوزيع أفراد عينة  .3.3.1.5

 
 حسب المواداألساتذة ( يبين توزيع أفراد عينة 3الرسم البياني رقم )

 
أي  %13أساتذة مادة العموم الطبيعية حيث قدرت نسبتيم ب  من مثل أغمب أفراد العينةتي

          ألساتذة كل من مادة المغة العربية  %12أساتذة، ىناك نسبتين متساويتين قدرت بـ  7
و المغة الفرنسية. في حين عدد أساتذة  المواد األخرى قميل جدا، في كل من مادة اليندسة 

 .أستاذ واحد في كل مادة أي  %2الميكانيكية واالقتصاد حيث تمثل نسبة 
 

 من حيث األقدمية في العملالبحث توزيع أفراد عينة  . 4.3.1.5
 األقدمية في العمل حسب األساتذة( توزيع أفراد عينة 2الجدول رقم )

 النسب المئوية التكرارات الفئات
[1- 9 ] 24 46 

[10- 18 ] 11 21 
[19- 27 ] 8 15 
[28- 36 ] 4 8 

 10 5 بدون إجابة
  100 52 المجموع

أساتذة تتراوح سنوات خبرتيم في التدريس ما بين سنة واحدة إلى تسعة  %46تمثل نسبة 
 18إلى  10األساتذة لدييم سنوات خبرة منحصرة ما بين من  %21 سنوات، وىناك نسبة

 36و  28بين تتراوح سنوات خبرتيم ما  %8سنة،  في حين ىناك فئة صغيرة والمقدرة بـ 

5 7 5 6 4 4 6 4 5 4 1 1 
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بسنة قدر  سنوات خبرةسنة حيث أدنى  12لعينة األساتذة بـ  األقدميةقدر متوسط سنة. 
 ـــرجة عن متوسط الدرجات قدر بأما انحراف الد سنة، 33ت بـــ قدر  خدمةو أقصى  واحدة
 . بين سنوات الخدمةمما يبين تشتت ضعيف  9,7

  
 عينة التالميذ. 2.5

 عينة التالميذالمجتمع األصمي ل .1.2.5
أقسام تالميذ التعميم الثانوي و خصيصا  تالميذمن المجتمع األصمي لعينة التالميذ يتألف 

عمى مستوى بعض ثانويات والية السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا 
موزعين عمى ست  تمميذا 655و البالغ عددىم ، 2016/2017تيزي وزو لمعام الدراسي 

  .و حضرية من مناطق ريفيةو ذلك عمى مستوى والية تيزي وزو  ثانويات
  

 لممجتمع األصمي لعينة التالميذالتمثيل اإلحصائي : ( 3الجدول رقم )

مؤسسات 
 التعميم الثانوي

عدد 
 1أقسام

 ج م ع ت

عدد 
  1أقسام

 ج م ع ت
 المختارة

تمثيل المجتمع 
األصمي 
 (%لألقسام )

عدد 
تالميذ 

 1أقسام
 ج م ع ت

أفراد عدد 
عينة 

 تالميذ ال
 

تمثيل المجتمع 
األصمي 
 (%لمتالميذ )

 20ثانوية 
 1956أوت 

بمدينة تيزي 
 وزو 

05 02    135 23    

ثانوية الخنساء 
بمدينة تيزي 

 وزو 
04 01    109 25    

ثانوية مقمع 
    30 107    02 04 الجديدة

ثانوية ايمولة 
    31 82    01 03 ببوزقنأومالو 

ثانوية سحوي 
    134 166     05 05 عمجية بعزازقة

ثانوية تامدة 
    30 56     02 02 الجديدة

     273 655    13 23 المجموع
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، تم اختيار كل تالميذ األقسام المختارة في ( (2)اختيار األقسام انظر الجدول رقم)
 .العينة

إضافة عدد األقسام في ثانويتي بنفس المالحظة المذكورة في عينة األساتذة  مالحظة:
 لمتمثيل األحسن لعينة التالميذ.  تامدة الجديدةو  سحوي عمجية بعزازقة

 
 و خصائصها:  البحثعينة . حجم 3.2.5

من أقسام السنة  اإناث 147و  اذكور  124منيم  ا( تمميذ273شممت عينة الدراسة عمى ) 
في ست مؤسسات لمتعميم الثانوي عمى األولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا، 

من دائرة ثانوية الخنساء و  1956أوت  20مستوى والية تيزي وزو، والمتمثمة في ثانوية 
بوزقن، من دائرة ثانوية ايمولة أومالو  من دائرة مقمع ، وزو، ثانوية مقمع الجديدةتيزي 

  .من دائرة واقنون عزازقة و ثانوية تامدة الجديدةمن دائرة  ثانوية سحوي عمجية
 

 توزيع أفراد عينة التالميذ حسب الجنس. 1.3.2.5

 
 حسب الجنس التالميذ( توزيع أفراد عينة 4الرسم البياني )            
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 المجموع بدون إجابة إناث ذكور
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يتضح لنا أن ( 4الرسم البياني رقم ) من خالل قراءة المعطيات اإلحصائية الواردة في
تمميذة بتمثيل نسبي  147أغمبية أفراد عينة الدراسة من جنس اإلناث، ما يعادل عددىن 

 تمميذا. 124بعدد يقدر بـ  %   في حين يمثل جنس الذكور نسبة  %54بمغ 
 

 توزيع أفراد عينة التالميذ حسب السن .2.3.2.5

 
 السنحسب  التالميذ( توزيع أفراد عينة 5الرسم البياني )

 
( أن أفراد عينة التالميذ تتراوح أعمارىم ما بين 5نالحظ من خالل الرسم البياني رقم )

، حيث أكبر عدد يتمثل في فئة سن  16,17سنة( بمتوسط حسابي قدر بـ  20و  13)
بنسبة  17و سن     بنسبة  15، تمييا فئة سن  %54تمميذا بنسبة  146عددىم  16
، بينما السنوات األخرى فكان عدد التالميذ فييا قميال كما  %8بنسبة  18و سن   11%

 ىو موضح في الرسم .
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 توزيع أفراد عينة التالميذ حسب المؤسسات  . 3.3.2.5

 
 حسب النتماء لمثانويات التالميذ( توزيع أفراد عينة 6الرسم البياني )

 
الدراسة موزعين بشكل كبير عمى ( أن أفراد عينة 6رقم )الرسم البياني  نالحظ من خالل

 ،  % بتمثيل نسبي يبمغ اتمميذ 134مستوى ثانوية سحوي عمجية بعزازقة  بما يعادل 
المشاركين في  و مقمع  نالحظ ىناك تساوي في عدد التالميذ وأما في ثانوية تامدة الجديدة

تالميذ المشاركين في الن عدد كافي كل ثانوية، في حين  اتمميذ 30بما يعادل  ،البحث
يقدر حيث  بمدينة تيزي وزو 1956أوت  20الحالي قميل عمى مستوى ثانوية  بحثنا

   %ما ثانوية ايمولة أومالو فتمثل نسبة، و أ%8ا حيث يمثل نسبة تمميذ 23 ـعددىم ب
 من عدد أفراد العينة.

 
 أدوات البحث: .6

 :   و المتمثمة فيثالث أدوات لقياس متغيرات البحث قمنا بإعداد  البحثلتحقيق أىداف 
لتالميذ أقسام السنة األولى موجو  خاص بالوسائل التعميمية عمى شكل مقياس استبيان 

 .ج.م.ع.ت ثانوي
أقسام السنة  موجو ألساتذة خاص بالوسائل التعميمية عمى شكل مقياس استبيان 

 .ج.م.ع.ت األولى ثانوي

أوت  20
1956       (

 (تيزي وزو

الخنساء               
 (تيزي وزو)

تامدة 
 الجديدة

ايلولة 
 أومالو

سحوي 
علجية          

 (عزازقة)

 المجموع مقلع الجديدة

23 25 30 31 

134 

30 

273 
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 .ج.م.ع.ت لتالميذ أقسام السنة األولى ثانويمقياس الدافعية لإلنجاز موجو  
لقياس متغير عمييا خالل السنة الدراسية  المحصلتم االستعانة بمعدالت التالميذ  

 التحصيل الدراسي.
 
 

 استبيان الوسائل التعميمية .1.6
   من خالل اإلطالع عمى العديد من الدراسات األكاديمية تّم إعداد االستبيانين               

معرفة ىو يا يلإاليدف من الرجوع  وكان ،و الدراسات السابقة العمميةالت او المق
كما السابقة، سات االدر ىذه التي تناولتيا مختمف المحاور المرتبطة بالوسائل التعميمية 

إضافة إلى  ،العينة وضع التعميمة المناسبة ألفرادو  العباراتفي كيفية صياغة  ناأفادت
 ما تحصمنا عميو من معمومات من خالل الدراسة االستطالعية التي قمنا بيا.ذلك 

 الموالي:المطمع عمييا نذكرىا في الجدول  االستبياناتمن أىم  و 
 

  استبيان الوسائل التعميمية إلعدادالمطمع عميها  الستبيانات :(4جدول رقم )ال 
 السنة المؤلف المقياس الرقم

 2011 عصام الحسن و نجود الطيب استخدام الوسائل التعميمية.ان ياستب 01

استبيان المعممين حول واقع استخدام  02
 2005 الكندي سالم .التقنيات الحديثة

 2013/2014 قاسي أونيسة .الوسائل التعميمية و طرق التدريساستبيان  03
 

استبيان الوسائل التي تم االستعانة بيا إلعداد لالستبيانات وفيما يمي عرض موجز 
 : التعميمية الموجو لمتالميذ و الموجو لألساتذة

 
 لمصف السابع األساسي  ،موجه لمعممي و معممات مقرر العمم في حياتنايان استب

ثالث يتضمن . (2011، معد من طرف عصام الحسن و نجود الطيب)بمحمية كراري
أىمية استخدام الوسائل التعميمية في تدريس مقرر العمم في حياتنا : المحور األول، محاور

مدى استخدام المعممين : المحور الثاني، بنود 9 يتضمنو  لمصف السابع األساسي
لموسائل التعميمية المنتجة محميا في تدريس مقرر العمم في حياتنا لمصف السابع في 
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 المحاور الثالثة لستبيان الوسائل التعميمية الموجه لألساتذة( تقديرات بدائل اإلجابة عمى 5الجدول رقم )
 تقديرات ال        
 العبارات

 أبدا نادرا أحيانا  دائما

 41 42 43 44 اإليجابية
 44 43 42 41 بيةمالس

 
 ائل التعميميةالوس قائمة و الذي يمثل ممحور الرابعيستجيب أفراد عينة األساتذة ل 

بتقدير االجابات كما ىو بدائل ( 6) ةلست ،من طرف األساتذة في األقسامالمستخدمة 
  التالي:مبين في الجدول 

 
 لستبيان الوسائل التعميمية الموجه لألساتذةالمحور الرابع ( تقديرات بدائل اإلجابة عمى 6الجدول رقم )

 تصحيح اإلجابة  الوسائل التعميمية

 غير متوفرة قميال كثيرا متوفرة
3 2 1 

 غير مناسبة نوعا ما تماما مناسبة
3 2 1 

 غير مستخدمة قميال كثيرا مستخدمة
3 2 1 

 
 

الموجه ستبيان الوسائل التعميمية لممحاور الثالثة لاإليجابية و السمبية  العبارات( أرقام 7الجدول رقم )
 لألساتذة

  

رقم 
 المحور

 اإليجابية العباراتأرقام  المحور
العبارات أرقام 

 السمبية

 الهدف من استخدام الوسائل التعميمية 01
1-4-7-10-13-19-22-

25-28-31 16 

استخدام الوسائل التعميمية من طرف  02
 األساتذة

2-5-8-11-14-20-23-
26-36-37-38 

17-29-32-
34-35 

03 
تناسب الوسائل التعميمية المستخدمة 

 مع مستوى التالميذ
9-12-15-21-27-30-33 3-6-18-24 



 إجراءات البحث الميداني                                                           الخامسالفصل 

    

 

 لمتالميذاستبيان الوسائل التعميمية الموجه . 2.1.6
  أقسام السنة األولى جذع الموجو لتالميذ الوسائل التعميمية  استبيانتوصلنا إلى إعداد

و قبل ذلك تم في الصورة النيائية،  محورينيتكون من و الذي مشترك عموم و تكنولوجيا، 
كمية العموم االجتماعية لجامعة مولود تقديمو لمجموعة من األساتذة المحكمين من أساتذة 

     .معمري بتيزي وزو

 عمى ثالثة أقسام متالميذل النيائي الموجف ستبياناال اشتمل: 
عنوان البحث ومجموعة من التعميمات توضح لممستجوبين  ومقدمة  يشمل القسم األول 

 .طريقة اإلجابة
، الجنس،  خاص بالبيانات الشخصية لمتمميذ والمتمثمة في )العمر القسم الثاني  

المؤسسة  ،المعدل العام لمفصل األول و المعدل العام لمفصل الثاني المستوى التعميمي،
 .درس فييا(يالتي 

كل و  موزعة عمى محورين عبارة 28عددىا االستبيان  عباراتيتمثل في  القسم الثالث 
 بأربع إجابات )دائما، أحيانا، نادرا، أبدا( ةمرتبط عبارة

 .عبارة 18و يحتوي عمى  مدى استخدام الوسائل التعميمية و أىميتيا: المحور األول-
 .اتعبار  10 من و يتكون استخدام الوسائل التعميميةصعوبات : المحور الثاني -

 
  (أبداً -انادر -أحياناً -دائماً )بدائل  ألربعةوفقًا  التالميذ لممحورينيستجيب أفراد عينة 

 التالي:بتقدير االجابات كما ىو مبين في الجدول 

 لمتالميذ( تقديرات بدائل اإلجابة عمى استبيان الوسائل التعميمية الموجه 8الجدول رقم )
 تقديرات           

 البنود
 أبدا نادرا أحيانا  دائما

 41 42 43 44 اإليجابية
 44 43 42 41 بيةمالس
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 متالميذلالموجه ستبيان الوسائل التعميمية لاإليجابية و السمبية  العبارات( أرقام 9الجدول رقم )

 
 

 مقياس الدافعية لإلنجاز. 2.6
    العديد من الدراسات من خالل اإلطالع عمى  مقياس الدافعية لإلنجازتّم إعداد

ىو يا يلإاليدف من الرجوع  وكان العممية و الدراسات السابقة،الت ااألكاديمية و المق
كما السابقة، سات االدر ىذه التي تناولتيا األبعاد المرتبطة بمتغير الدافعية مختمف معرفة 

 .العينة و وضع التعميمة المناسبة ألفرادفي كيفية صياغة البنود  ناأفادت
 الموالي:المطمع عمييا نذكرىا في الجدول  المقاييسمن أىم  و 
 

  مقياس الدافعية لإلنجاز  إلعدادالمطمع عميها  المقاييس :(14جدول رقم )ال 
 السنة المؤلف المقياس الرقم

 2000 عبده ورداد إلنجازلمقياس الدافعية  01
 2005 ىيثم يوسف راشد أبو زيد   مقياس الدافعية لإلنجاز الدراسي   02
 2009 شوشان عمار ألساتذةا ىدافعية اإلنجاز لد مقياس 03
 2009 صالح الغامدي إلنجازامقياس دافعية  04
 

مقياس الدافعية التي تم االستعانة بيا إلعداد لممقاييس وفيما يمي عرض موجز 
 جو لمتالميذ.و لإلنجاز الم

رقم 
 المحور

 اإليجابية العباراتأرقام  المحور
العبارات أرقام 

 السمبية

 مدى استخدام الوسائل التعميمية و أهميتها 01
1-3-5-6-8-9-11-

12-14-15-17-20-
21-23-24-26-28 

18 

 - صعوبات استخدام الوسائل التعميمية 02
2-4-7-10-

13-16-19-
22-25-27 
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  يتكون و الذي لمتالميذ الموجو  مقياس الدافعية لإلنجازتوصلنا في األخير إلى إعداد
و قبل ذلك تم تقديمو ( أبعاد في الصورة النيائية، 8موزعة عمى ثمانية ) بندا 60 من

كمية العموم االجتماعية لجامعة مولود معمري لمجموعة من األساتذة المحكمين من أساتذة 
 .بتيزي وزو

 المقياس عمى األبعاد التالية اشتمل: 
 .بنود 7 يضم االىتمام بالدراسة: األول البعد 
 .بنود 8: الشعور بالثقة في النفس يضم الثاني البعد 
 بنود. 8تحقيق التفوق يضم  :الثالث البعد 
 بنود. 8المثابرة في الدراسة يضم  :البعد الرابع  
 بنود. 6يضم التغمب عمى الصعوبات البعد الخامس: 
 بنود. 8يضم  لممستقبلالنظرة : البعد السادس 
 بنود. 8يضم العالقة مع الزمالء  البعد السابع: 
 .بنود 7يضم المنافسة : البعد الثامن 

  ال -أوافق-أوافق بشدة)بدائل  ألربعةوفقًا  التالميذ عمى المقياسيستجيب أفراد عينة
 التالي:بتقدير االجابات كما ىو مبين في الجدول  (ال أوافق بشدةً -أوافق

 
 لمتالميذالموجه  مقياس الدافعية لإلنجاز( تقديرات بدائل اإلجابة عمى 11الجدول رقم )

 تقديرات           
 ل أوافق بشدة أوافقال  أوافق وافق بشدةأ العبارات

 41 42 43 44 اإليجابية
 44 43 42 41 بيةمالس
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 لمتالميذالموجه  لمقياس الدافعية لإلنجازاإليجابية و السمبية البنود ( أرقام 12) الجدول رقم

 
  الدافعية لإلنجاز في ثالث مستويات ، حيث تشير تم تحديد فئات درجات مقياس

و الدرجة  الستجابة أفراد العينة لممقياس( إلى الدرجة القصوى 4 × 60) 240الدرجة 
و تتمثل  الستجابة أفراد العينة لممقياسدنيا المحتممة الدرجة ال( ك1 × 60) 60

 :اليفي الجدول التالمستويات الثالثة كما 

 الدافعية لإلنجازدرجات يوضح مستويات تحديد  (13)الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 السمبية البنودأرقام  اإليجابية البنودأرقام  األبعاد البعدرقم 
 17-1 49-41-33-25-9 االىتمام بالدراسة 01

 34 56-50-42-26-18-10-2 الشعور بالثقة في النفس 02

 51-27 57-43-35-19-11-3 تحقيق التفوق 03

 56-52-36 44-28-20-12-4 المثابرة في الدراسة 04

 37-29 45-21-13-6 التغمب عمى الصعوبات 05

 59-53 46-38-30-22-14-6 النظرة لممستقبل 06

 60-47 54-39-31-23-15-7 العالقة مع الزمالء 07

 55-24-16-8 48-40-32 المنافسة 08

 التقدير   الدرجات
 مستوى الدافعية لإلنجاز منخفض 124 - 64

 مستوى الدافعية لإلنجاز متوسط 181- 121
 مستوى الدافعية لإلنجاز مرتفع  242 -182
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 السيكومترية ألدوات البحثالخصائص  .3.6

 استبيان الوسائل التعميمية الموجه لألساتذة. 1.3.6

 ألساتذةل استبيان الوسائل التعميمية الموجهصدق أداة  .1.1.3.6
 :صدق المحكمين 

المتواجدين ( 10)قدم االستبيان في صورتو األولية إلى مجموعة من األساتذة المحكمين
ارتباطيا عمى مستوى الكمية لمتأكد من السالمة المغوية لمعبارات و مدى تناسبيا و 

 منيتكون ية ألساتذة في صورتو األولالموجو لاستبيان الوسائل التعميمية . كان بالمحاور
و يحتوي عمى  الهدف من استخدام الوسائل التعميمية :المحور األول  ثالث محاور ىي:

و يتكون من  األساتذة قبلاستخدام الوسائل التعميمية من المحور الثاني: ، عبارة 14
         تناسب الوسائل التعميمية المستخدمة مع مستوى التالميذالمحور الثالث: ، عبارة 19

 .عبارة 13و يتضمن 

و حذفت من حيث المغة عمى ضوء مالحظات األساتذة المحكمين عدلت بعض العبارات 
  (41)أنظر الممحق رقم  لعدم مناسبتيا. البعض منيا

 متحكيملعرضه  بعد لألساتذة التعميمية الموجه استبيان الوسائل في عديالتالت:(14الجدول رقم)
 سبب الحذف العبارات المحذوفةاألرقام  المحاور

المحور 
 األول

تزيد الوسائل التعميمية من قدرة التالميذ عمى اكتساب الميارات  09
 المطموبة.

 غير مناسبة 

 الوسائل التعميمية مكون يمكن فصمو عن المنياج. 14
 

 غير مناسبة

          توفر الوسيمة التعميمية الجو التفاعمي بين األستاذ و التمميذ 14
 و ما بين التالميذ أنفسيم.

 

 غير مناسبة 

المحور 
 الثاني

 غير مناسبة  أالحظ قمة أىمية توظيف الوسائل التعميمية في التعميم.  48
 تكرار المغة و ال األقسام غير مجيزة بالوسائل التعميمية الحديثة.   14
 كل الوسائل التي يحتاجيا األستاذ تخضع لصيانة دورية. 16

 كل الوسائل التي يحتاجيا األستاذ تخضع لصيانة دورية. 
 (16و  14)تكرار البند        

 تكرار في العبارات

المحور 
 الثالث

 تستخدم نفس الوسيمة طوال الفصل مما يسبب الممل منيا.  11
 

 الصياغة و التكرار 

تستخدم نفس الوسيمة طوال الفصل مما يسبب الممل من  12
 األستاذ.

 الصياغة و التكرار 
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بالتالي ثبات استبيان األساتذة ، عبارة 38عبارة من عبارات االستبيان أي  كلثبات 
و معادلة  0.71قدر بـ  سبرمان برونكما تم حساب الثبات بمعادلة  لممحاور الثالثة.

  .0.71بـ  جيتمان
 

المحور الرابع من خالل العبارات التي يتكون منيا  ثبات استبيان األساتذة لممحور الرابع:
             . 0.90 معامل ألفا كرونباخ بـفييا ،  قدر عبارة )وسيمة تعميمية( 17و ىي 

                أن معامالت ألفا  ،(12)انظر الممحق رقم الخامس تبين من الجدول في العمود و 
        0.89تتراوح ما بين  المحور الرابع)في حالة حذف العنصر( لكل عبارة من عبارات 

يدل عمى مما ( 0.90)الرابع أقل من معامل ألفا الكمي لممحور و ىي تساوي أو  0.90و 
كما  بالتالي ثبات المحور الرابع الستبيان األساتذة.، عبارة من عبارات المحور كلثبات 

  . 0.79و معادلة جيتمان بـ  0.80سبرمان برون  و قدر بـ بمعادلة تم حساب الثبات 
 و نمخص ىذه النتائج في الجدول الموالي: 

 
  لستبيان األساتذةوالتجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ الثبات ب نتائج( 15جدول رقم )

 التجزئة النصفية الفا كرومباخ األداة
 معادلة جيتمان معادلة سبرمان برون

 استبيان األساتذة
 )المحاور الثالثة(

4,79 4,71 4,71 

 استبيان األساتذة
 )المحور الرابع(

4,94 4,84 4,79 

 
الستبيان الوسائل التعميمية الموجو لألساتذة تبين  ةالسيكومتريبعد التأكد من الخصائص 

 .ىذا البحثفي النيائي  متطبيقلنا صالحية االستبيان ل
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 لمتالميذ. استبيان الوسائل التعميمية الموجه 2.3.6

 لمتالميذ استبيان الوسائل التعميمية الموجهصدق أداة .1.2.3.6
 :صدق المحكمين 

قدم االستبيان في صورتو األولية إلى مجموعة من األساتذة المحكمين المتواجدين عمى 
. رتباطيا بالمحاورمستوى الكمية لمتأكد من السالمة المغوية لمعبارات و مدى تناسبيا و ا

ثالث محاور  منيتكون ية في صورتو األول لمتالميذالموجو استبيان الوسائل التعميمية كان 
المحور ، عبارات 10المحور األول: أىمية استخدام الوسائل التعميمية، يتكون من   ىي:

عبارات  8يضم صعوبات استخدام الوسائل التعميمية في مؤسسات التعميم الثانوي،  الثاني:
 12 يضمّ  استخدام الوسائل التعميمية الحديثة في مؤسسات التعميم الثانويالمحور الثالث: 

من حيث المغة              عمى ضوء مالحظات األساتذة المحكمين عدلت بعض العبارات  .عبارة
  ( 43 )أنظر الممحق رقم لعدم مناسبتيا. و حذفت البعض منيا

 
 متحكيمل هعرض بعد لمتالميذ استبيان الوسائل التعميمية الموجهفي  تعديالتال:(16الجدول رقم)

األرقام  المحاور
 المحذوفة

 سبب الحذف العبارات

 المحور الثالث
 غير مناسبة أشارك في دورات التدريب عمى استخدام الوسائل التكنولوجية. 49
 غير مناسبة ال أجد متعة عند استخدام التقنيات الحديثة. 11

 
إلى حذف  لمتحكيم خمصنا ستبيان األولي لموسائل التعميمية الموجو لمتالميذبعد عرض اال

( عبارة 28يتكون من ) التي رأى المحكمين أنيا ال تناسب. توصمنا إلى استبيان ينعبارت
. من خالل المالحظات العامة لألساتذة المحكمين لباقي العبارات ( عبارة30من أصل )

مدى استخدام  بعنوان   محور واحددمج عبارات المحور األول و الثاني في  تبين لنا
صعوبات ، و المحور الثاني عبارة 18و يحتوي عمى  الوسائل التعميمية و أهميتها

بإضافة عبارتين تتناسب مع  عبارات 10أصبح يتكون من  استخدام الوسائل التعميمية
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. كما تم ينلممحاور  التالميذبالتالي ثبات استبيان ، عبارة 28عبارات االستبيان أي 
  .0.62بـ  و معادلة جيتمان 0.62قدر بـ  سبرمان برونحساب الثبات بمعادلة 

 و نمخص ىذه النتائج في الجدول الموالي: 
 

 والتجزئة النصفية لستبيان التالميذمعامل ألفا كرونباخ ( نتائج الثبات ب17جدول رقم )
 التجزئة النصفية الفا كرومباخ األداة

 معادلة جيتمان معادلة سبرمان برون
 استبيان التالميذ

 
4,73 4,62 4,62 

 
تبين  لمتالميذالستبيان الوسائل التعميمية الموجو  ةالسيكومتريبعد التأكد من الخصائص 

 .ىذا البحثفي النيائي  متطبيقلنا صالحية االستبيان ل
 
لمتالميذالموجه  الدافعية لإلنجازمقياس . 3.3.6   

 مقياس الدافعية لإلنجازصدق  .1.3.3.6
 :صدق المحكمين 

المتواجدين ( 10) في صورتو األولية إلى مجموعة من األساتذة المحكمين  المقياسقدم 
عمى مستوى الكمية لمتأكد من السالمة المغوية لمعبارات و مدى تناسبيا و ارتباطيا 

  منيتكون ية في صورتو األوللمتالميذ موجو الدافعية لإلنجاز المقياس . كان بالمحاور
   كالتالي: ىي (46)أنظر الممحق رقم  بندا موزعة عمى ثمانية أبعاد 65

  ( بنود.9بعد االىتمام بالدراسة  يتضمن تسعة ) 
  ( بنود. 8بعد الشعور بالثقة في النفس يتضمن ) 
 ( بنود. 8بعد تحقيق التفوق يتضمن ) 
 ( بنود. 8المثابرة في الدراسة يتضمن )بعد  
  ( بنود.8بعد التغمب عمى الصعوبات يتضمن ) 
  ( بنود.8بعد النضرة لممستقبل يتضمن ) 
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  ( بنود.8العالقة مع الزمالء و يتضمن )بعد  
 . ( بنود8بعد المنافسة و يشمل ) 

 
حذفت و الصياغة من حيث  البنودعمى ضوء مالحظات األساتذة المحكمين عدلت بعض 

معيا،   يا حسب األبعاد، كما حولت بعض البنود إلى أبعاد أخرى تتناسب أكثر بعض
. يمكن تمخيص التعديالت التي أجريت في مقياس الدافعية (47)أنظر الممحق رقم 

  لإلنجاز فيما يمي:
 متحكيملبعد عرضه  مقياس الدافعية لإلنجازفي تعديالت ال(:18الجدول رقم)

أرقام  األبعاد
 البنود

 التعديل العبارات

 حذف ليس ضروري أن يكون أدائي دقيقا.- 4 الهتمام بالدراسة
 حذف أتحرك باستمرار أثناء جموسي عمى مقعد الدراسة.- 9

الشعور بالثقة 
 بالنفس

 حول لبعد تحقيق التفوق أفتقر إلى بعض القدرات اليامة لمتفوق في دراستي.- 3
 حذف لمنجاح في دراستي.أنا واثق من قدراتي - 8

إعادة الصياغة و حول  قمما أتممت عمال حتى نيايتو.- 4 تحقيق التفوق
 لبعد المثابرة في الدراسة

المثابرة في 
 الدراسة

 حذف أشعر بالممل و التعب بعد فترة قصيرة من بداية أي عمل.- 1
 النفسحول لبعد الثقة في  أثق بنجاحي في مختمف المواد الدراسية.- 6

التغمب عمى 
 الصعوبات

أميل لترك الواجبات المدرسية الى وقت آخر قد ال يكون - 3
 مناسبا. 

حول لبعد المثابرة في  
 الدراسة

 حول لبعد الثقة في النفس أفضل االعتماد عمى نفسي في القيام بواجباتي المدرسية.- 5
  

توصمنا إلى إحداث التغييرات المطموبة  الموجو لمتالميذ تحكيم مقياس الدافعية لإلنجازبعد 
من بندا ( 60يتكون من ) مقياستوصمنا إلى  (،18كما ىي موضحة في الجدول رقم)

   بيذه الصورة في الدراسة االستطالعية.المقياس بعد التحكيم طبق . بندا( 65أصل )
  (48)أنظر الممحق رقم 
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  :صدق التساق الداخمي 
بعد ما بين درجات كل  باالتساق الداخمي الدافعية لإلنجازمقياس صدق بينت النتائج 

بتطبيق معامل ارتباط  مقياس الدافعية لإلنجازالدرجة الكمية و  من أبعاد المقياس
، و العالقة  0.81و  0.48تتراوح ما بين ،و كانت  (15)أنظر الممحق رقم  ،بيرسون

 .في كل بعد 0.01ذات داللة احصائية في مستوى 
 .الموجه لمتالميذ مقياس الدافعية لإلنجاز  صدق عمىمما يدل  
 

 مقياس الدافعية لإلنجاز  ثبات .2.3.3.6

عمى ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية )بحساب  ليذا المقياساعتمدنا في حساب الثبات 
الثبات عن طريقة معادلة سبيرمان وبراون معامل الثبات لجتمان(، وىذا باستخدام النظام 

  SPSS v.20اإلحصائي
 

  معامل ألفا فييا ،  قدر بندا 60و ىي المقياس التي يتكون منيا  البنودمن خالل
أن   ،(16)انظر الممحق رقم الخامس تبين من الجدول في العمود .  0.87 كرونباخ بـ

 0.84تتراوح ما بين بند من بنود المقياس )في حالة حذف العنصر( لكل  معامالت ألفا
بند  كليدل عمى ثبات مما ( 0.87) لممقياسأقل من معامل ألفا الكمي و ىي  0.86 و

. كما تم حساب مقياس الدافعية لإلنجازبالتالي ثبات ، عبارة 60أي من بنود المقياس 
  .0.77بـ  و معادلة جيتمان 0.78قدر بـ  سبرمان برونالثبات بمعادلة 

 
 و نمخص ىذه النتائج في الجدول الموالي: 

 
 لمقياس الدافعية لإلنجازوالتجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ ( نتائج الثبات ب19)جدول رقم 
 التجزئة النصفية الفا كرومباخ األداة

 معادلة جيتمان معادلة سبرمان برون
 مقياس الدافعية

 
4,87 4,78 4,77 
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 ( نتائج إجابات أفراد العينة عمى محور ىدف استخدام الوسائل التعميمية02الجدول رقم )

دون  أبدا نادرا أحيانا دائما عبارات المحور األول
 إجابة

 المجموع

 100 0.  0.  0.0           التعميمية يسيل تقديم الدروس..استعمال الوسائل 1
.ييدف استخدام الوسائل التعميمية إلى المشاركة و زيادة 0

 التفاعل الصفي اإليجابي بين التالميذ.
           .0         100 

 100 0.  0.  0.            .تيدف الوسائل التعميمية إلى تنمية التفكير العممي.3
.تساعد الوسائل التعميمية عمى تحقيق أىداف المنياج 4

 المقرر
                      100 

 100                       .تنمي الوسائل التعميمية حب االستطالع لدى التالميذ.5
.ال توجد عالقة بين استخدام الوسائل التعميمية و محتويات 6

 المنياج.
                    .0 100 

.يساعد استخدام الوسائل التعميمية التالميذ عمى االحتفاظ 7
 بالمعمومات.

                   .0 100 

.تزيد الوسائل التعميمية من قدرة التالميذ عمى استيعاب 8
 الدروس المقررة.

               .0  .0 100 

 100 0.                    .الوسائل التعميمية تقمل الجيد و تختصر الوقت.9
 100         0.            .ترتبط الوسائل التعميمية المستعممة بمواضيع الدروس.12
.استخدام الوسائل التعميمية في القسم يحقق الكفاءات 11

 المطموبة.
                      100 

 
خالل إجابات أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا عمى  من

العبارات التي تضم ىدف استخدام الوسائل التعميمية في ىذه األقسام، عمما بأنيم أساتذة 
مختمف مواد ىذا المستوى التعميمي،  كما أشرنا لذلك في خصائص العينة. توصمنا أن 

             العبارات،في مختمف  )دائما(انت متمركزة في اإلجابة معظم إجابات األساتذة ك
الوسائل التعميمية تيدف دائما إلى تنمية التفكير تذكر أن  %71.2إذ نالحظ أن نسبة 

استعمال أن  من عدد األساتذة الذين يؤكدون عمى %69.2وسجمت نسبة  العممي
استخداميا ييدف دائما إلى إن ، الوسائل التعميمية يسيل دائما تقديم الدروس 

تساعد كما ،  %57.7 المشاركة و زيادة التفاعل الصفي اإليجابي بين التالميذ بنسبة
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الوسائل التعميمية المستخدمة مع محور تناسب ( نتائج إجابات األساتذة عمى 01الجدول رقم )
 مستوى التالميذ

دون  أبدا نادرا أحيانا دائما عبارات المحور األول
 إجابة

 المجموع

. الوسائل التعميمية المتاحة ال تعطي التالميذ الفرصة 1
 .الكافية لممشاركة مع األستاذ

                        100 

نفس الوسيمة طوال الفصل يسبب ممل التالميذ  .استخدام0
                    من المادة.

 .0 
 
 
 
 

100 

 . الوسائل التعميمية المستعممة مناسبة لمقدرات العقمية.3

 

                   .0 100 
 . الوسائل المستخدمة في متناول التالميذ.4

 

                       100 
 100                       التعميمية مناسبة لمراحل نمو التالميذ.. الوسائل 5
 100 0.                     . عدم تقبل الوسائل التعميمية من قبل التالميذ.6
 100 0.                    . تسيل الوسائل التعميمية تعميم عدد كبير من التالميذ.7
التعميمية الحديثة مع . أجد صعوبة في تطبيق الوسائل 8

 التالميذ.
                    .0 100 

 100 0.  0.                . تثير الوسائل التعميمية اىتمام و تشويق التالميذ.9
عي الوسائل التي أستخدميا الفروق الفردية بين ا. تر 12

 التالميذ.
                        100 

 100                       استعمال الوسائل التعميمية. . يشعر التالميذ براحة أثناء11
 

توضح النتائج المتحصل عمييا في الجدول أعاله أن ىناك تصريحات عديدة من قبل 
أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا، تبين أن الوسائل 
التعميمية مناسبة عمى العموم مع مستوى تالميذ ىذه األقسام ، فيناك من األساتذة من 

     %. إذ نجد نسبة مناسبة أحياناض اآلخر يرى أنيا و البع مناسبة دائمايؤكد أنيا 
            ، لمقدرات العقمية  الوسائل التعميمية المستعممة مناسبة دائمامن األساتذة يرون أن 

الوسائل إلى أن       ، و تشير نسبة أحيانامنيم يرون أنيا مناسبة       و نسبة 
من األساتذة  يقولون أنيا       في حين  التالميذالتعميمية مناسبة دائما لمراحل نمو 

               ، في متناول التالميذما تكون  أنيا أحيانايرون  %40.4، و نسبة مناسبة أحيانا 
الوسائل التعميمية تسيل فإن      ـو حسب رأي مجموعة من األساتذة و التي تقدر ب
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( نتائج إجابات أفراد العينة عمى قائمة الوسائل التعميمية المستخدمة و مدى 00الجدول رقم )
 مناسبتيا

مناسبة  التعميميةالمحور الرابع قائمة الوسائل 
 تماما

مناسبة 
 نوعا ما

غير 
 مناسبة

دون 
 إجابة

 المجموع

 Ordinateur                    100 الحاسوب       
 Projecteur inverse                       100جياز اإلسقاط العكسي 

 Le Data Chow                     100 جياز العرض     
 L’internet                    100                األنترنت

 Maquettes                    100 المجسمات           
 Cassettes vidéo                         100أشرطة الفيديو  

 Des échantillons de roches                   100عينات من الصخور 
 Microscope Optique                    100المجير الضوئي 

 Magnifying  Agrandissement                  100 المكبرة  
 Réactifs colorimétriques                     100 الكواشف المونية 

   plantes vivantesنبتات حية مزروعة و بذور 
plantés ;graines  

                 100 

 Documents           .0      100                الوثائق
 Photos           0.0      100             الصور
 Les logiciels pédagogiques             .0      100 الحاسوبية  البرامج

 tableau           .0      100السبورة     
 livre                   100الكتاب   

 La projection           .0      100اإلسقاط الضوئي  جياز
 

والخاصة بمدى تناسب ىذه الوسائل  (22رقم )بالتمعن في النتائج الواردة في الجدول 
      السبورة نالحظ أن التركيز في إجابات األساتذة كان حول ،التعميمية )قائمة الوسائل( 

            في السبورة  %59.6حيث تسجل نسبة مناسبتين تماما عمى أنيما وسيمتين ، و الكتاب
حيث  الحاسوب و جياز العرضنفس الشيء بالنسبة لوسيمتي  ،في الكتاب  %48.1و 

. كما تبين النتائج أيضا أن نسبة مناسبتان تمامامن األساتذة يرون أنيما  %38.5نسبة 
 . مناسبة تماما االنترنتمن األساتذة تذكر أن  34.6%
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( نتائج إجابات أفراد العينة عمى عبارات محور استخدام الوسائل التعميمية من قبل 03الجدول رقم )
 األساتذة

دون  أبدا نادرا أحيانا دائما عبارات المحور الثاني
 إجابة

 المجموع

 100                       . أستعمل الوسائل التعميمية بشكل مستمر مع التالميذ.1
قاعات التدريس جاىزة لالستخدام األمثل لموسائل  .0

 التعميمية.
                     .0 100 

. ىناك تنسيق بين األساتذة في استخدام الوسائل 3
 التعميمية.

                       100 

صالحة . الوسائل التعميمية الخاصة بالمؤسسة 4
 لالستعمال.

                .0     100 

. تشجع إدارة المؤسسة عمى استخدام الوسائل 5
 التعميمية. 

                       100 

 100                        . ال تتوفر وسائل تعميمية خاصة بالمادة التي أدرسيا.6
 100                        . يتم صيانة الوسائل التعميمية باستمرار في مؤسستنا.7
تأىيمية و تدريبية لألساتذة لمتعرف عمى . ىناك دورات 8

 أىم الوسائل التعميمية الحديثة.
                   .0 100 

. اشتركت في دورة تدريبية لمتعرف عمى كيفية استخدام 9
 الوسائل التعميمية.

                       100 

. ال تتوفر في مؤسستنا مختبرات خاصة بالوسائل 12
 التعميمية.

                        100 

. ال يوجد أخصائي في صيانة الوسائل التعميمية 11
 الحديثة في المؤسسة.

28.9                     100 

. ال يوجد جدول زمني الستعمال الوسائل التعميمية 10
 من قبل األساتذة.

                       100 

استخدام . عدم التحكم في المغة األجنبية يحّد من 13
 الوسائل التعميمية الحديثة.

                       100 

               . أستخدم الحاسوب بشكل دائم لعرض الصور14
 و الرسوم .

                    .0 100 

. أجد الوسيمة التعميمية التي أحتاجيا في الوقت 15
 المناسب.

                       100 

 100 0.                     في استخدام الوسائل التعميمية.. ىناك تنوع 16
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قد يرجع الختالف .  المؤسسة" و "يتم صيانة الوسائل التعميمية باستمرار في مؤسستنا"
 يحدث ذلك في بعض المؤسسات و ال يحدث في البعض اآلخر.  بحيث المؤسسات، 

 
  :نوع الوسيمة التعميمية و مدى استخداميا في األقسام :  المحور الرابع  

( وسيمة تعميمية عرضت عمى أساتذة أقسام السنة األولى ثانوي 17يتكون المحور من )
ترتبط استخداميا، جذع مشترك عموم و تكنولوجيا، حيث يجيب األساتذة عنيا من خالل 

. مستخدمةغير  مستخدمة قميال،  مستخدمة كثيرا، بدائل وىي :  بثالثإجابات األساتذة 
 تي:كما ىي موضحة في الجدول اآل

 ( نتائج إجابات أفراد العينة عمى قائمة الوسائل التعميمية و مدى استخداميا04الجدول رقم )

مستخدمة  المحور الرابع قائمة الوسائل التعميمية
 كثيرا

مستخدمة 
 قميال

غير 
 مستخدمة

دون 
 إجابة

 المجموع

 Ordinateur                    100 الحاسوب       
 Projecteur inverse                        100اإلسقاط العكسي  جياز

 Le Data Chow                      100 جياز العرض     
 L’internet                     100 األنترنت               
 Maquettes                    100 المجسمات           

 Cassettes vidéo                        100أشرطة الفيديو  
 Des échantillons de roches                    100عينات من الصخور 

 Microscope Optique                   100المجير الضوئي 
 Magnifying  Agrandissement                   100 المكبرة  

 Réactifs colorimétriques                     100 الكواشف المونية 
   plantes vivantesنبتات حية مزروعة و بذور 

plantés ;graines  
                 100 

 Documents                    100                الوثائق
 Photos                     100             الصور
 Les logiciels pédagogiques                     100 الحاسوبية  البرامج

 tableau           .0      100السبورة     
 livre                    100الكتاب   

 La projection                    100جياز اإلسقاط الضوئي 
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( نتائج إجابات أفراد العينة عمى قائمة الوسائل التعميمية المستخدمة و مدى 05الجدول رقم )
 توفرىا

متوفرة  المحور الرابع قائمة الوسائل التعميمية
 كثيرا

متوفرة 
 قميال

غير 
 متوفرة

دون 
 إجابة

 المجموع

 Ordinateur                    100 الحاسوب       
 Projecteur inverse                        100جياز اإلسقاط العكسي 

 Le Data Chow                     100 جياز العرض     
 L’internet                     100 األنترنت               

 Maquettes                    100            المجسمات
 Cassettes vidéo                       100أشرطة الفيديو  

 Des échantillons de roches  0.0                100عينات من الصخور 
 Microscope Optique                    100المجير الضوئي 

 Magnifying  Agrandissement                   100 المكبرة  
 Réactifs colorimétriques                     100 الكواشف المونية 

   plantes vivantesنبتات حية مزروعة و بذور 
plantés ;graines  

                 100 
 Documents                    100                الوثائق
 Photos                     100             الصور
 Les logiciels pédagogiques                       100 الحاسوبية  البرامج

 tableau           .0      100السبورة     
 livre                   100الكتاب   

 La projection                    100جياز اإلسقاط الضوئي 
 

والمتعمقة بإجابات األساتذة حول محور ( 25رقم )من خالل النتائج الواردة في الجدول 
قائمة الوسائل التعميمية المتوفرة في األقسام، التي أخذت من المنياج الخاص بأقسام 
السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا، نستنتج أن أكبر نسب من إجابات 

(عمى أنيما %65.4الكتاب )و  (%73.1) وسيمة السبورةاألساتذة كانت متمركزة حول 
،و قد يرجع ذلك لسيولة اقتنائيما أو ألىميتيما في التعميم فال  متوفرتين بكثرةوسيمتين 

حسب إجابات  متوفرة قميال وسيمة الحاسوبيمكن االستغناء عنيما، كما يظير أن 
متوفر  Le Data Chow   جياز العرض، كما أن %40.4األساتذة و التي قدرت بـ 

 . %48.1عند نسبة  قميال
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( نتائج إجابات تالميذ أفراد العينة عمى محور مدى استخدام الوسائل 06الجدول رقم )
 التعميمية و أىميتيا

 المجموع إجابةدون  أبدا نادرا أحيانا دائما عبارات المحور األول

.استخدام الوسائل التعميمية يساعدني عمى االنتباه 1
 أكثر داخل القسم.

                  0,0 100 

 100             38,1      .أرى أن الوسائل التعميمية ميمة في عممية تعمُّمي.0
.استخدام الوسائل التعميمية يحسِّن من مستوى 3

 أدائي.
50,3 35,5             100 

.الوسائل لتي يستعمميا األستاذ تنمي حب 4
 االستطالع.

                       100 

.أعتقد أن التدريس باستخدام الوسائل التعميمية 5
 أفضل و أنجح دون استخداميا.

                    2,5 100 

 100                        .نقوم في مؤسستنا بزيارات استكشافية .6
.استخدام الوسائل التعميمية يساعدني عمى 7

 االحتفاظ بالمعمومات.
                      100 

 100                         .أشارك أثناء استخدام جياز عرض الشرائح.8
.الوسائل التعميمية التي يستخدميا األستاذ مناسبة 9

 لقدرات التالميذ.
                        100 

 100                       .استخدام الوسائل التعميمية يشجعني عمى التعمم.12
.توفر المؤسسة الوسائل التعميمية الالزمة 11

 لمختمف المواد التي أدرسيا.
                        100 

.استخدام الوسيمة التعميمية ما ىو إال مضيعة 10
 لوقت الدرس.

              53,2     100 

 100                         .أشارك أثناء استخدام جياز عرض الشفافيات.13
 100                         .يستخدم األساتذة التقنيات الحديثة في التدريس.14
.أجد متعة في الحصص التي أستخدم فييا 15

 الحاسوب.
                      100 

 تنظيم أفكاري. ،التقنيات الحديثة تساعدني عمى16

 

                      100 
 100                         .أستخدم الحاسوب اآللي في المؤسسة.17
.يمكنني زيارة مختبر الحاسوب في المؤسسة 18

 خارج أوقات الدرس.
                       100 
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 : السادسةنتائج الفرضية عرض و تحميل  .0.0

استخدام الوسائل التعميمية في أقسام السنة  متنوعة تحول دون توجد صعوبات
األولى ثانوي جذع مشترك عموم وتكنولوجيا من وجية نظر تالميذ ىذه األقسام في 

 بعض ثانويات والية تيزي وزو .

 نتائج المحور الثاني: صعوبات استخدام الوسائل التعميمية 

عبارات و مجمميا مرتبط بصعوبات استخدام الوسائل التعميمية  10يضم ىذا المحور   
في أقسام السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا و ىذا من وجية نظر 

 بين أربعة بدائل ىي: دائما، أحيانا، نادرا، أبدا. تنحصر االجابات وتالميذ ىذه األقسام، 

 ( نتائج إجابات التالميذ عمى محور صعوبات استخدام الوسائل التعميمية 07الجدول رقم )
 المجموع دون إجابة أبدا نادرا أحيانا دائما عبارات المحور األول

.األساتذة غير قادرين عمى استخدام الوسائل 1
 التعميمية.

     48,0      12,4         

المقدمة ال تتطمب استخدام الوسائل  .الدروس0
 التعميمية.

     26,0                  

                            .وقت الحصة غير كاف الستخدام الوسائل التعميمية.3
.قاعات التدريس غير مناسبة الستخدام الوسائل 4

 التعميمية.
21,3                        

.كثرة األعباء التي يقوم بيا األستاذ عند التدريس 5
 تمنعو من استخدام الوسائل التعميمية.

                            

مؤسسة غير كاف لعدد اخل ال.عدد الوسائل التعميمية د6
 التالميذ الذين يستخدمونيا.

                            

                             معطمة..األجيزة التعميمية الخاصة بالدروس 7
.اعتماد األساتذة عمى نفس الوسيمة التعميمية يشكل 8

 لي ضيقا.
                            

.يواجو األساتذة صعوبات عند استخدام الوسائل 9
 التعميمية الحديثة في القسم.

                    3,4     

الوسائل التعميمية .ال يجيد األساتذة استخدام 12
 الحديثة.
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 :و أبعاده إلنجازلتائج مقياس الدافعية التحميل الوصفي لن .1.1
أقسام السنة أولى ثانوي جذع سنقوم في ىذا العنصر بعرض نتائج إجابات تالميذ 

  إلنجاز.لعمى البنود المتعمقة بمقياس الدافعية مشترك عموم و تكنولوجيا 
 

                إلنجاز لمقياس الدافعية لالمتوسط الحسابي و االنحراف المعياري  (08)الجدول رقم 
 و أبعاده

 

لتالميذ أقسام السنة األولى جذع مشترك مقياس الدافعية لإلنجاز  درجاتلمتعرف عمى 
المعياري  االنحرافالنسب الِمئوية ، المتوسط الحسابي و  عموم و تكنولوجيا تم استخدام

بأبعاده الثمانية، و تم حساب الدافعية لإلنجاز لمختمف عبارات مقياس التالميذ  إلجابات
درجات إلجابات أدنى المجموع الدرجات المحصل عمييا في المقياس، حيث تمثمت 

قدر المتوسط الحسابي  ، كما 229الدرجة  أقصى الدرجات فيو  82الدرجة التالميذ في 
               بـ وانحراف الدرجة عن متوسط الدرجات قدر         بـ ليذه الدرجات 

 مما يبين تشتت ضعيف بين ىذه النتائج.

المتوسط  األبعاد
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

الحد 
 األدنى

الحد 
 األقصى

                 االىتمام بالدراسة
                  الثقة بالنفس

                  تحقيق التفوق
                  المثابرة في الدراسة

                 التغمب عمى الصعوبات
                  النظرة لممستقبل

                 العالقة مع الزمالء
                 المنافسة

                     ككل مقياس الدافعية
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الث مستويات ، حيث تشير كما تم تحديد فئات درجات مقياس الدافعية اإلنجاز في ث
درجة ال( ك1×  60)  60( إلى الدرجة القصوى و الدرجة 4× بنود  60) 240الدرجة 

 الدنيا المحتممة و تتمثل المستويات الثالثة كما يمي:

 توزيع التكراري لدرجات مقياس الدافعية لإلنجاز ككلال( 09الجدول رقم )

 النسبة التكرار المستويات
 2 4  منخفض.مستوى الدافعية لإلنجاز  120إلى  60من 
    148 مرتفع.مستوى الدافعية لإلنجاز  181إلى  121من 
    121 متوسط.مستوى الدافعية لإلنجاز  242إلى  182من 

 100 273 المجموع

 
ولى ثانوي جذع األ( أن معظم تالميذ أقسام السنة 28نالحظ من خالل الجدول رقم )

في ،  %   بنسبة مستوى مرتفع من الدافعية لإلنجاز لدييم مشترك عموم و تكنولوجيا 
سبة قميمة جدا ، كما سجمت نإلنجاز متوسطةتيم لمستوى دافعيمن التالميذ    % حين
 .%2 ـب ةمستوى دافعية لإلنجاز منخفضة و المقدر ذات تالميذ المن 

 
:                مقياس الدافعية لإلنجاز فكانت نتائجيا كما يميفيما يخص مستويات أبعاد 

 ( (17ول الخاصة بكل بعد موضحة في الممحق رقم )ا)الجد
 
 :معظم أفراد عينة تالميذ أقسام السنة أظيرت نتائج  نتائج بعد االىتمام بالدراسة
    ا بنسبة تمميذ 170ولى ثانوي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا بما يعادل عددىم األ
 ذات مستوى متوسط.    و نسبة  ،ةستوى مرتفع في بعد االىتمام بالدراسوي مذ
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 لدافعية لإلنجاز.و االوسائل التعميمية بين ( الداللة اإلحصائية لمعالقة 32الجدول رقم )

المتغيرات 
 اإلحصائية

 
 المتغيرات

 العينة
معامل ارتباط 

 بيرسون
مستوى الداللة 

 المحسوبة
 الداللة مستوى الداللة

الوسائل التعميمية 
 دالة 2,21 2,22 2,08 073 المستخدمة

 الدافعية لإلجاز
 

 :مناقشة نتائج الفرضية السابعة 

افترضنا وجود عالقة إرتباطية بين متغيري استخدام الوسائل التعميمية و الدافعية لإلنجاز 
لدى أفراد العينة و ىذا ما توصمنا إليو من خالل النتائج المسجمة عند حساب معامل 

كما ىو وارد في الجدول المدرج أعاله ، حيث بمغ معامل ارتباط بيرسون  االرتباط بيرسون
، 0,01و ىو أقل من مستوى الداللة   0,00 ـو قدر مستوى الداللة ليذا المعامل ب 0,28

و الدافعية  و عميو يظير وجود عالقة إرتباطية طردية بين استخدام الوسائل التعميمية
 . إلنجازل

لتالميذ السنة األولى ثانوي وسائل التعميمية ارتفعت دافعية االنجاز أي كمما زاد استخدام ال
 و قد. 0,01في مستوى ذات داللة إحصائية و ىي جذع مشترك عموم و تكنولوجيا، 

(  و التي كانت بعنوان أثر 28ص 2017)يوفي ،محمدأشارت الدراسة التي قام بيا 
استخدام الوسائل التعميمية في تعميم المغة العربية في جامعة اندونيسيا التربوية بجزيرة 
جاوي الغربية ، إلى أن استخدام الوسائل التعميمية يثير دافعية التالميذ لمتعمم و تشجعيم 

ومن الدراسات لممشاركة و التفاعل مع الدرس و تنمي حب االستطالع لدى التالميذ. 
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أكدت وجود عالقة بين استخدام الوسائل التعميمية ودافعية الطمبة نحو التعمم األخرى التي 
 ( و التي كانت بعنوان درجة استخدام9ص 2007)عبد اهلل العجمي، تمك التي قام بيا 

معممي التربية اإلسالمية لمتقنيات التعميمية وعالقتيا بدافعية الطمبة نحو التعمم في دولة 
 الكويت.

 
 الدافعية مقياس لوسائل التعميمية المستخدمة و كل بعد من أبعاد العالقة بين ا

 لإلنجاز

( الداللة اإلحصائية لمعالقة بين الوسائل التعميمية و كل بعد من أبعاد مقياس الدافعية 31جدول رقم )ال
 لإلنجاز.

 المؤشرات اإلحصائية
 

 المتغيرات

معامل ارتباط 
 بيرسون

 مستوى الداللة
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 العينة

 2,222 2,05 بعد االىتمام بالدراسة

2.21 073 

 2,221 2,02 بعد الثقة بالنفس
 2,224 2,18 بعد تحقيق التفوق

 2,222 2,03 بعد المثابرة في الدراسة 
 2,227 2,16 بعد التغمب عمى الصعوبات

 2,222 2,03 رة لممستقبلظبعد الن
 2,222 2,05 بعد العالقة مع الزمالء

 2,211 2,15 بعد المنافسة

 
يبين ىذا الجدول قيمة معامل ارتباط بيرسون بين الوسائل التعميمية و كل بعد من أبعاد 
مقياس الدافعية لإلنجاز و قيمة مستوى الداللة المحسوبة لكل معامل ، و تدل النتائج 

بين الوسائل التعميمية المستخدمة و كل  ارتباطية طرديةالواردة في الجدول وجود عالقة 
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 المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري لنتائج التحصيل الدراسي لعينة التالميذ (30رقم )الجدول 

 معدل الفصمين معدالت الفصل الثاني معدالت الفصل األول  
 12.08 12.16 12.03 المتوسط الحسابي
 2.24 2.38 2.17 االنحراف المعياري

 7.41 7.66 7.41 أدنى معدل
 18.72 18.92 18.52 أعمى معدل

 
  

 
 نتائج التحصيل الدراسي لعينة التالميذ( 27رقم )الرسم البياني 

 
الرسم البياني يتبين أن أكبر نسبة لعينة التالميذ تتراوح معدالتيم ما بين من خالل  

التالميذ الذين تحصموا عمى  من %26.7، تمييا نسبة  %35.9و تقدر بـ   11و  9.01
من التالميذ الذين تحصموا  %19.8. و ىناك نسبة 13و  11.01معدالت تتراوح ما بين 

4.4 

35.9 

26.7 

19.8 

9.5 

2.6 

1.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

7,00   -  9,00

9,01  -  11,00

11,01  - 13,00

13,01  - 15,00

15,01  - 17,00

17,01 - 19,00

 دون إجابة

 النسب المئوية                             المعدالت
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 9و  7، وأضعف المعدالت كانت ما بين 15و  13.01عمى معدالت تتراوح ما بين 
 % 2,24بانحراف معياري  12,08قدر المتوسط الحسابي ليذه المعدالت  .%4.4بنسبة 

             7,41، و يمثل أدنى معدل في تدل عمى وجود تشتت طفيف في ىذه النتائج و ىي قيمة
 .18,72و أعمى معدل قدر بـ 

                   ولى ثانوي جذع مشترك عموم األتبين ىذه النتائج أن أغمب تالميذ أقسام السنة 
ت مقبولة تمنح معدال ، ذويو تكنولوجيا و عمى مستوى بعض ثانويات والية تيزي وزو 

ليم فرصة االنتقال و قد يمكن إرجاع  ىذه النتائج إلى عوامل عدة  من شأنيا أن تحفز 
 التالميذ  و تزيد من دافعية اإلنجاز لدييم.

 
 . التحميل االستداللي )الفرضية الثامنة( 0.0

توجد عالقة بين الوسائل التعميمية المستخدمة في بعض مؤسسات التعميم الثانوي 
                لوالية تيزي وزو و التحصيل الدراسي لتالميذ السنة األولى ثانوي جذع مشترك عموم

 و تكنولوجيا.

              الختبار الفرضية قمنا بحساب معامل ارتباط بيرسون بين متغيري الوسائل التعميمية
 . 0,05و التحصيل الدراسي، عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 الدراسي (:الداللة اإلحصائية لمعالقة بين الوسائل التعميمية المستخدمة و التحصيل33رقم)جدول ال 

 

 المؤشرات اإلحصائية
 المتغيرات

معامل ارتباط  العينة
 بيرسون

مستوى الداللة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 الداللة

الوسائل التعميمية 
 غير دالة 0,05 0,801 0,02 273 المستخدمة

 التحصيل الدراسي
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