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Abstract 

The study aimed to investigate Public schools teachers use extent of the basic rules of educational 

methods in the educational achievement of their students in government schools in Jordan from 

teachers point of view. To achieve this goal, a questionnaire was designed according to study 

objectives and hypotheses.The questionnaire was distributed to a random sample amounting 150 

teachers selected from Amman Governmental Schools.130 questionnaire were collected , this means 

that the response rate is86.66%. The study found that the followed roles in selecting the instructional 

materials affects students'academic achievement. Moreover the study found that there is an impact of 

followed rules used before and upon using of instructional materials on students' academic 

achievement. The study recommended the need to provide instructional in public schools through 

following to cope with the latest developments and developments related to instructional materials in 

order to improve and develop the educational process And to provide the students with the necessary 

skills and concepts. 

 لملخص ا
 للقواعد االساسية المتبعة للوسائل التعليمية في علىاستخدام معلمي المدراس الحكومية مدى  هدفت الدراسة الى التعرف على

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تصميم استبيان وفقا ، التحصيل الدراسي لطلبة المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين
وقد تم  عمان لحكومية فيتم اختيارها عشوائيا من المدراس ا معلما 150وفرضيات الدراسة وتوزيعه على عينة مكونة من  ألهداف
اثر للقواعد المتبعة في اختيار الوسيلة التعليمية  الدراسة الى وجود %. وقد توصلت86,6 استبانة اي بنسبة استرداد قدرها 130استرداد 

في المدراس توفير الوسائل التعليمية  وبعد االستخدام على التحصيل الدراسي للطلبة واوصت الدراسة بضرورة قبل والقواعد المتبعة
المتعلقة بالوسائل التعليمية بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية واكساب  الحكومية من خالل متابعة اخر التطورات والمستجدات

 كما اوصت الدراسة بضرورة وضع قواعد واسس الختيار الوسائل التعليمية بناء على دراسات، الطلبة المهارات والمفاهيم الضرورية
  منها في العملية التعليمية هدف االستفادةتطبيقية ب
 المقدمة

وقد اقتصرت العملية ، المعارف بأساليب ووسائل تقليديةو  استندت العملية التعليمية على تدريس الطلبة وتلقينهم المعلومات
 واستخدامه الساليب التفكير العلميمما جعله متلقيا للمعلومات دون فهمها ، التعليمية على الكتاب والمعلم في نقل المعرفة إلى الطالب

المنطقي اذ ان عصر الثورة التكنولوجية فضاًل عن االنفجار المعرفي بما فرض رجال التربية التركيز على استخدام الوسائل التعليمية 
في تعليم الطالب  ومهما تعلب دورًا كبيراً  التي تساعد في اكتساب الطالب الكثير من المعارف وتجدر اإلشارة إلى أن الوسائل التعليمية

 الطالب. انتباه اثارةوذلك من خالل العمل على 
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وجزءًا من النظام التعليمي مما دفع ، وتعتبر الوسائل التعليمية وتقنيات التعليم احد أركـان العمليـة التربويـة التعليمية االساسية 
لتحقيق أهدافها ثم مواجهة التحـديات التي يواجهها العالم اليوم نتيجة  إلى األخذ بتقنيات التعليم واالتصال، المؤسسات التعليميـة عالميا

لذا أصبح استخدام الوسائل التعليمية ضرورة من ضروريات التدريس التي ، للتغيير السريع الذي طرأ على ثورة المعلومات واالتصـاالت
 .الكفـاءة تؤهلهم لمواجهة تحديات العصر الحديثليتم إعدادهم على درجة عاليـة مـن ، االسـتفادة منهاللطالب يمكن 
 :الدراسة مشكلة

 :في االجابة على االسئلة التالية تتمثل مشكلة
لطلبة  لتالمذتهم ما مدى استخدام معلمي المدراس الحكومية للقواعد االساسية المتبعة للوسائل التعليمية في التحصيل الدراسي

 ظر المعلمينالمدارس الحكومية في االردن من وجهة ن
 الدراسة اهمية

التي  من الخدمات التعليمية كيفية االستفادة فضال عن في التحصيل الدراسي باستخدام الوسائل التعليمية الدراسة تنبع اهمية
اهمية الدور و  في المدارس الحكومية في االردن الدراسي للطالب تحسين التحصيل التعليمية وبالتالي استخدامها في تطوير العملية يمكن

 .في تعزيز العملية التعليمية التركيز على استخدام الوسائل التعليمية من الذي يمكن للمدارس الحكومية والمعلمين
 اهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة الى ما يلي:
 .المتبعة في استخدام معلمي المدراس الحكومية للوسائل التعليمية القواعدالتعرف على  -1
لتالمذتهم لطلبة  استخدام معلمي المدراس الحكومية للقواعد االساسية المتبعة للوسائل التعليمية في التحصيل الدراسيبيان مدى  -2

 .المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين
 فرضيات الدراسة

 الفرضية االولى 
H0-1  ال توجد فروق ذات داللة احصائية في مدى استخدام الوسائل التعليمية في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية(α 

 .للطلبة في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين (0.05 ≥
 الفرضية الثانية

H0-2  اسي عند مستوى داللة احصائية ال يوجد فروق في استخدام الوسائل التعليمية في التحصيل الدر(α ≤ 0.05)  للطلبة في
 المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين

 حدود الدراسة 
  2017 -2016العام الدراسي : الحدود الزمانية

 الحدود المكانية: المملكة االردنية الهاشمية 
 معلمي المدارس الحكومية: الحدود البشرية 
 مصطلحات الدراسة 

 ويقصد بها األجهــــزة واألدوات والمواد المستعملة من المعلم لتحسين عمليـة التعلـيم والـتعلم :الوسيلة التعليمية
 طريق عن للقياس إخضاعه يمكن والذي، المختلفة الموضوعات المدرسية في الطالب به يقوم أداء كل ويقصد به التحصيل الدراسي

 كليهما. أو المدرسين تقديرات أو إختبار دراجات
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 الثاني الفصل
 االطار النظري والدراسات السابقة

 مفهوم الوسيلة التعليمية
إلى ان ( (Ikerionwu,2000 يتطلب التدريس في اي مستوى أن يتعرض الطالب إلى شكل من أشكال المحاكاة. ويشير

ذات أهمية  الوسائل التعليمية هي مدخالت تعليميةو  للمتعلمين.تساعد المعلم لجعل التعلم ذا معنى  التعليمية أشياء أو ادوات الوسائل
ان هذه الوسائل والموارد تشمل ومسجالت األشرطة  ((Aduwa et al, 2005حيوية لتدريس أي موضوع في المناهج الدراسية. ويرى 

التعليمية المبرمجة والخرائط والرسوم  وشرائط االفالم، والصور الثابتة، وأجهزة عرض الساليدات، ومسجالت شريط الفيديو، السمعية
 .بينما يرىمجموعة متنوعة من تجربة التعلم بشكل فردي أو في تركيبة لتلبية مختلف الخبرات التعليمية والتعلم.  البيانية وغيرها. تقدم

Ngaroga, 2007) أن تكون ثالثية األبعاد بان وسائل التدريس والتعلم هي تلك التي يتم الوصول إليها في البيئة المدرسية ويمكن ،
 .ثنائية األبعاد وغيرها من الوسائل اإللكترونية

أو ليوّضــحها بهــا فــي أثنــاء تفاعلــه ، تعرف الوسيلة التعليمية بانها" األداة التي يوّظفها المعلم ويقدم عبرهـا العناصـر التعليميــة
( 99  ، 2010، وعخرون، أو بـــالرزم أو الحقائـــب أو باألشـــرطة المســـجلة " )األقطـــش، مــع المتعلمــين ســواء كــان ذلــك فــي الّصـــف

 .بأنهــــا " األجهــــزة واألدوات والمواد المستعملة من المعلم لتحسين عمليـة التعلـيم والـتعلم " (57  ، 2009وعرفها شاهين )
كما انها تساعد في تحسين وزيادة فعالية عملية التعلم ، مًا في العملية الّتعليميةللوسائل التعليمية دورًا مه وتجدر االشارة الى ان

، وتوظف إمكاناته المعرفية والعملية والشخصية، تساعد المعلم على تقديم العناصر الّتعليمية وتوجيه التفاعل الصفيّ  حيث انها والّتعليم
وتخدم المتعلم فتقدم له المفردات ، وتوسع مجاالت اّطالعه ومعرفته، المتعلمينوتقربه من ، وتربطه بعمله وبالبيئة المحّلية وبمجتمعه

 (.2014، وتفتح له فر  المشاركة وتنمية قدراته )شطناوي وعخرون، وتساعده على التفاعل وربط ما ُيقدم بإمكاناته وبالواقع، المنهاجية
شباع حاجاته للتعلمتساعد على اثارة  ان الوسيلة التعليمية( 2009:59ويرى شاهين ) حيث ياخذ من الوسائل ، اهتمام الطالب وا 

 أن الوسيلة (100- 2010:99، أكثر استعدادا للتعلم. وأشار )ألقطش وعخرون وهذا يجعله، وتحقق أهدافه الخبرات التي تهمه التعليمية
كما انها توفر الوقت ، في ذهن الطالب وبقاءه جميعها االمر الذي يؤدي إلى ترسيخ التعلم التعليمية تساعد على اشراك حواس المتعلم

تساعد في تنويع أساليب التعليم لمواجهة الفروق الفردّية بين  هذا فضال عن انها عندما يتم اعدادها بشكل جيد والتكاليف والجهد
ورافق ذلك ، وتأثر بذلك عليميةتطور ميدان الوسائل الت نواحي الحياة ونتيجة للثورة التكنولوجيه والتقدم العلمي في جميع .المتعلمين

 :ظهور أنواع كثيرة من الوسائل التعليمية
والنماذج ، والخرائط والكرات األرضية، والملصقات، والرسوم البيانية، ولوحات النشرات والعرض، الّسبورة الوسائل المرئية والتي تشمل-

 والشفافيات، تعمال الشرائحكما تشمل المرئّيات االثابتة االلية من خالل اس، المجسمة والعينات
 الوسائل السمعّية وتشمل التسجيالت السمعّية واإلذاعة المدرسّية. -

جراء المقابالت. رابعا: الوسائل الحركّية مثل األفالم ، وزيارة الخبراء، وسائل البيئة المحلّية مثل الزيارات والرحالت الّتعليمية  وا 
 .(66- 2009:65، وأشرطة الفيديو )شاهين، والكمبيوتر، والتلفزيون التعليمي، التعليمية

وفي نفس الوقت مساعدة الطالب في التعليم ، على تحسين أداء المعلم وأدواره العملية التعليمية يعمل استخدام الوسائل التعليمية
ين هذه المعلومات في ذاكرة الطالب وتساعد الوسائل التعليمية في فهم الطالب للمعارف والمعلومات وتخز  وزيادة االستيعاب والتحصيل

وتنمي لديه القدرة على حل  لمده طويلة كما أنها تعمل على تنمية الجوانب الحسية وتكسب الطالب القدرة على تصنيف األشياء
 (.2010، الزامل)المشكالت التعليمية التي يواجهها 
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 التحصيل الدراسي
العزباوي  وقد عرف يحصل عليها الفرد من خالل برنامج او منهج مدرسييتمثل التحصيل الدراسي يتمثل في المعرفة التي 

 طريق عن للقياس إخضاعه يمكن والذي، المختلفة الموضوعات المدرسية في الطالب به يقوم أداء كل بانه ( التحصيل الدراسي2008)
 في سواء فيالدراسة الكفاءة من مستوى بلوغ:( بانه29  ، 2004) كليهما. وعرفه العبيدي أو المدرسين تقديرات أو إختبار دراجات
 ثالثة إلى الدراسي التحصيل ويقسم" مًعا االثنين أو، المدرسين تقديرات أو المقننة التحصيل باختبارات ذلك وتحديد، الجامعة أو المدرسة

اما النوع الثاني فهو ، والقسم المستوىنفس  في معدل اقرانه عن مرتفعا أداء الطالب فيه يكون الجيد والذي التحصيل أنواع تتمثل في
المنخفض والذي  الدراسي التحصيل اما النوع الثالث فيتمثل في والذي يتمثل في اداء الطالب باقل من امكانياته المتوسط التحصيل

 والتي ل الدراسيوهناك عوامل متعددة تؤثر التحصي .في الصف بأقرانه اذا ما قورن العادي المستوى من يكون في اداء الطالب أقل
 ( 2009، شريم)بما يلي  تتمثل
 الدراسي للطالب بالتحصيل االهتمام كما ان الدراسي والتحصيل الديمقراطية حيث ان هناك عالقة بين التربية :الوالدية التنشئة-

  انجازات وتحقيق يحفزه على االهتمام
 والجهد المبذول المدرسية كالواجبات اليومية المدرسية السلوكيات مجال في تأثير الوالدين ي اكبر من تأثيرا الرفاق يمارس :الرفاق-

 ايجابيا او سلبيا فقد يكون هذا التأثير، الصف في
 عالقات وتشكيل والتفهم بالدفء تتسم بيئة إلى بحاجة إيجابية فالطلبة تعليمية بيئة الصفية الغرف تمثل أن ينبغي :الصفية الغرفة-

 المعلمين مع قوية
 الدراسات السابقة 

تحديد فاعلية استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم على التحصيل الدراسي لتدريس مادة التربية ( دراسة بعنوان 2000اجرى العسلي)
وذلك حسب مقتضى الدراسة ، والوصفي والتجريبي الوثائقياستخدمت الدراسة المنهج ، اإلسالمية في الصف الرابع من مرحلة األساس

( مدرسة من 20فتكونن من ) :أما عينة الدراسة .والمقابلة االستبانة، وهي، كما استخدمت ثالث وسائل لجمع المعلومات وواقعها
استخدام وسائل  .الى ان وتوصلت الدراسة .طالب وطالبة (200)، و( معلما ومعلمة20و)، وجبل حبشي، التعزية، و مديريات المدينة

نسبة التحصيل العلمي لألطفال  كما توصلت الى ان م يجعل التعليم أكثر فاعلية وأثرا لدى التالميذتكنولوجيا التعليم في عملية التعلي
 .الذين دُّرسوا من خالل استخدام وسائل تكنولوجيا التعليم أعلى من الذين درسوا بالطريقة التقليدية

على التحصيل الدراسي لطلبة جامعة القدس شبكة االنترنت  أثر استخدام ( إلى التعرف على2004)عبد الحافظ  وهدفت دراسة
وتوصلت  ( طالبة.38و)، ( طالباً 34( دارسا منهم )72وقد تكونت عينة الدراسة من )، المفتوحة في مقرر" الحاسوب في التعليم "

أي أن ، جريبيةفروق ذات داللة إحصائية في الوسط الحسابي الكلي على االختبار التحصيلي لصالح المجموعة الت الدراسة الى وجود
المجموعة التجريبية كانت أفضل أداًء من المجموعة الضابطة. كما توصلت الى وجود فرق في الوسط الحسابي الكلي ذي داللة 

 إحصائية لصالح اإلناث في التحصيل الدراسي. ووجود د أثر ذي داللة إحصائية لصالح التفاعل بين طريقة عرض المادة والجنس
لطلبة المدارس  ( إلى التعرف على أثر التكنولوجيا الحديثة على التحصيل الدراسي2005همباني )هدفت دراسة العشي وب

( مفرده إحصائية وقد استخدمت الدراسة برامج حاسوبية لعملية وأشرطة فيديو 489الحكومية في األردن وقد تكونت عينة الدراسة من )
الحديثة يؤدي إلى زيادة التعليم لدى الطالب وزيادة خبرات التعلم لديه وينمي تعليمية وتوصلت الدراسة إلى أن استخدام التكنولوجيا 

 ميوله واتجاهاته.
م( إلى معرفة أثر استخدام تقنية الـبرامج المعتمدة على الحاسوب على تحصيل طالبات الصف 2007كما هدفت دراسة الرشيد )

الباحثة المنهج شبه التجريبي لدراسة أثر المتغير المسـتقل )برمجيـة حاسب وقد استخدمت ، األول متوسط في مادة العلـوم بمدينـة الرياض
وقد تكونت عينة ، فصل تصنيف الكائنات الحية( على المتغير التابع )التحصيل الدراسي(، علي في مادة العلوم للصف األول متوسط
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طالبة للمجموعـة  (36طالبة للمجموعة التجريبية و) (36بواقع )، طالبة في إحدى المـدارس األهلية بمدينة الرياض (72الباحثة من )
وبعد االنتهاء من التجربة وبتطبيق أداة الدراسة )اختبار تحصيلي( توصلت الباحثة إلى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند ، الضابطة
التجريبية والضابطة لصـالح موعتين بين متوسطات تحصيل طالبـات الصف األول متوسط في مادة العلوم بين ا (0,05مستوى )

 المجموعـة التجريبية
الى التعرف على التطور التاريخي لمفهوم تقنيات التعليم والوسائل التعليمية. والتعرف على  (2007)هدفت دراسة الشمري 

وقد ، لى مجموعتين متكافئتينالمنهج شبه التجريبي ع وقد استخدمت الدراسة الوسائل التعليمية في القرعن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
عدم  وقد توصلت الدراسة الى (100)الدراسة على عينة من طالب كلية المعلمين بحائل الذين يدرسون مقرر تقنيات التعليم  تم تطبيق

في مستوى ، الضابطة ةلمجموعواالتجريبية  لمجموعةابين متوسطات درجات  0,05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
بين متوسطات درجات  0,05ذات داللة إحصائية عند مستوى  ووجود فروق .التذكر في تحصيل طالب كلية المعلمين في مدينة حائل

  في مجمل تحصيل طالب كلية المعلمين في مدينة حائل، الضابطةلمجموعة التجريبية وا لمجموعةا
استخدام الوسائل التعليمية الحسية في التحصيل المباشر هـ( الدراسة الى التعرف على أثر 1431العريشي ) هدفت دراسة

مجموعتين: مجموعة  من لدى طالبات الصف الثالث األساسي. وقد تكونت عينة الدراسة، في تدريس وحدة األدوات في العلوم، والمؤجل
( طالبة تعلمن بالطريقة 40ونت من )ومجموعة ضابطة تك، ( طالبة تعلمن باستخدام الوسائل التعليمية الحسية42) بلغ قوامها تجريبية
 ( فقرة من نوع اختيار متعدد..20اختبار تحصيلي مؤلف من ) واستخدمت الدراسة التقليدية

على التحصيل ، وتوصلت الدراسة الى وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات عالمات طالبات الصف الثالث األساسي
في العلوم لدى المجموعتين: التجريبية والضابطة تعزى الى استخدام الوسائل الحسية والتحصيل المؤجل في وحدة األدوات ، المباشر

وبين ، لصالح المجموعة التجريبية. وبينت النتائج وجود دالة احصائيًا بين متوسطات عالمات طالبات الصف الثالث االساسي
وكان لصالح االختبار المباشر. ، المجموعة الضابطةالتحصيل المباشر والتحصيل المؤجل في تدريس وحدة األدوات في العلوم لدى 

 ودل على وجود فروق دالة احصائيًا أيضًا لدى المجموعة التجريبية لصالح االختبار المباشر.
التعرف على مدى معرفة معلمي ومعلمات مديرية التربية والتعليم في لواء الشوبك للتطبيقات الى  (2014هدفت دراسة عودة )

ومدى استخدامهم وتوظيفهم لها في المواد التي يدرسونها كما هدفت الى التعرف ، ساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصالوالبرمجيات األ
، والمعلمات معلما ومعلمة( 101االستبانة التي تم توزيعها على عينة من ) وقد استخدمت الدراسة .على معوقات استخدام المعلمين لها

، غالبية أفراد العينة يمارسون التطبيقات والبرمجيات المختلفة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال بصورة كافيةالدراسة الى أن  وقد توصلت
التي تعيق استخدامهم  كما بينت الدراسة وجود بعض المعيقات، ولكن استخدامهم وتوظيفهم لها في أغراض التدريس كان متدنياً 

وبعضها مرتبط بضعف ، ان من أهمها عدم توافر التجهيزات والبنى التحتية الالزمةتكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدريس؛ ك
 .التدريب في كيفية توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصال في التدريس

 إلـى التعـرف إلـى الوسـائل التعليميـة وتقويمهـا فـي منهـاج اللغة العربية األزهرّي في (2014وهـدفت دراسـة شطناوي وعخرون)
علـى  االسـتبانة التي تـم توزيعهاو  المـنهج الوصـفي التحليلـي استخدمت الدراسة .المدارس الثانوية الّدينية العالية في والية جوهر الماليزية

وتوصلت الدراسة إلى قّلة  طالبا)242من الطالب مكونـة مـن ) عينةو  معلما (52الدراسة مـن ) تكونـت عينـة، و عينـة مـن المعلمـين
وقلّـة تـوافر الوسـائل الّتعليميـة فـي ، وقّلة توافر األمكنة المخصصة السـتعمالها، وعـدم الـوعي بأهميتها، استعمال الوسائل التعليمية

 وعـدم مناسـبة بعضـها فـي كثيـر مـن األحيـان فـي منهـاج اللغـة العربيـة األزهـري.، المـدارس
تأثير وسائل التعلم البصرية على األداء األكاديمي للطالب في المدارس  ف علىهدفت الى التعر  (Joseph, 2015)دراسة 

شخ . وتناولت الدراسة أداء أربع مدارس في جامعة ماغو في  102الثانوية العامة في منطقة ماغو. استخدمت الدراسة عينة من 
رستان مساعدات تعليمية بصرية ولم تستخدمها التي استخدمت فيها مد 2014و 2013امتحانات االستمارة الوطنية الرابعة لعام 
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والمقابالت االستجوابية لجمع البيانات. وقد توصلت الدراسة الى أن ، واالستعراضات الوثائقية، مدرستان. استخدمت الدراسة االستبيانات
 2014و 2013متعاقبة في عامي مدارس ماغو وكيتومبا الثانوية التي استخدمت الوسائل التعليمية كانت لها نتائج أفضل للسنوات ال

 ووجدت الدراسة ان من أكبر معيقات استخدام الوسائل، ووجدت أيضا أن المدارس تستخدم الوسائل التعليمية التي كانت في حالة سيئة
: نق  غير أن هناك عوامل أخرى أثرت على أداء الطالب في المقاطعة التي تشمل .يتمثل بعدم كفاية مخصصات الميزانية التعليمية
 وعدم وجود مختبرات.، ونق  الكتب، وفقر اآلباء، المعلمين
الى التعرف على اثر الوسائل التعليمية على التحصيل الدراسي في المدارس االبتدائية العامة  هدفت (Apondi , 2015)دراسة  

وأجريت الدراسة  .والمجموعة الضابطة والبعديالذي يشتمل على الفح  القبلي  التجريبي التصميم وتبنت الدراسة في مقاطعة سيايا.
مدرسا وتكونت عينة  696و طفال 20564المستهدف  في المدارس االبتدائية العامة في مقاطعة سيايا. وبلغ عدد مجتمع الدراسة

بالحاجة إلى  معلمين للرياضيات. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين خضعوا لنظام تعليمي عرفهم 8و طفال 392الدراسة من 
الضابطة  يمكن مالحظة أن للمجموعة، بشكل فعال في الفصول الدراسية. ووفقا للنتائج معرفة متى ولماذا وكيفية استخدام المناورة

وانحراف معياري قدرها في حين كان للمجموعة التجريبية متوسط ، على التوالي، 13,57و 52,70للمدارس واالنحراف المعياري 
على التوالي. وقد وجدت الدراسة أن الفرق في أداء األطفال في المجموعة الضابطة من المدارس وتلك الموجودة في  8,74و 74,30

كان  وهذا يشير إلى أن األطفال الذين درسوا الرياضيات باستخدام المواد التعليمية المجموعة التجريبية من المدارس ذو داللة إحصائية
سوا الرياضيات فقط باستخدام رموز الرياضيات المجردة فقط. ويرجع االختالف في األداء إلى أداؤهم أفضل من أولئك الذين در 

التعليمية أثر أكبر في اإلنجاز في القياس الذي ينطوي  التدخالت التي أجريت إلى المجموعة التجريبية من المدارس. وكان للوسائل
فقد  (Adebule and Ayoola, 2016)طة سجلوا عالمات أعلى اما دراسةأن األطفال في المجموعة الضاب وبينت النتائج على المال.

من  الدراسة على االداء االكاديمي للطلبة في مادة الرباضيا وقد تكون مجتمع على فعالية استخدام الوسائل التعليمية هدفت الى التعرف
وقد  في الوالية تم اختيارهم من تسعة مدراس طالبا 90من  وتكونت عينة الدراسة في والية ايكيتي المدارس االعدادية طالب جميع

درجات االختبار القبلي لكل من المجموعة  ام متوسطات وقد توصلت الدراسة لجمع البيانات اداة مصممة ذاتيا الدراسة استخدمت
 على التوالي 8,40و 11,35ت لالختبار البعدي بينما كانت المتوسطا على التوالي 7,43و 6,63كانت  والمجموعة الضابطة التجريبية

وبين الذين تم تدريسهم  باستخدام الوسائل التعليمية بين اداء الطلبة الذين تم تدريسهم فرق ذا داللة احصائية وجود ايضا وبينت الدراسة
  ةدراس التقليدية بالطرق

 (Adalikwu, Lorkpilgh 2017) األداء األكاديمي للطلبة في  تأثير الوسائل التعليمية على على هدفت الدراسة الى التعرف
( 5ثانوي من خمس ) كيمياء طالب 100. تم اختيار ما مجموعه .تم اعتماد مجموعتين اختبار للدراسة قبلي وبعدي .المرحلة الثانوية

هم طالبا التي تم تدريس 50مدارس من خالل عينة عشوائية بسيطة وعشوائية طبقية. تم تدريس المجموعة التجريبية المكونة من 
تم تدريسهم بدون وسائل تعليمية. بينت الدراسة أن الطالب الذين درسوا  طالبا 40ومجموعة ضابطة مكونة من  بالوسائل التعيلمية

وبينت ايضا ان استخدام الوسائل التعليمية  تم تدريسها بدون وسائل تعليمية بالوسائل التعليمية أداؤهم أفضل بكثير من المجموعة التي
  ين فهم الطالب للمفاهيم وأدت إلى تحصيل دراسةعملت على تحس
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 الثالث الفصل
 منهجية الدراسة

على اثر القواعد المتبعة في استخدام  التعرف وذلك بهدف التحليلي باستخدام استبانه اتبعت الدراسة المنهج المسحي الوصفي
 وجهة نظر المعلمين.المدارس الحكومية من  الوسائل التعليمية على التحصيل الدراسي لطلبة

 :مجتمع الدراسة وعينتها
ية حيث تم توزيع وقد تم اختيار عينة عشوائ مدينة عمان. في جميع المعلمين في المدارس الحكومية تكّون مجتمع الدراسة من

 % من مجموع االستبيانات الموزعة. 86,6قدرها  ( استبانه أي بنسبة استرداد130استعادة )( استبانه و 150)
 الدراسة:أداة 

وبناء على ذلك فقد تمكنت الباحثة من تحديد المجاالت  تم إعداد الصورة األولية ألداة الدراسة باالعتماد على الدراسات السابقة.
وتم وضع عدد من الفقرات تحت كل مجال من المجاالت التي شملتها الدراسة استعانت بأدوات ، التي شكلت بموجبها أداة الدراسة

 موافق بشدة دمة في عدد من الدراسات. وقد تم تصميم االستجابة على أداة البحث وفق مقياس ليكرت الخماسي كما يلي:القياس المستخ
 .( درجة واحدة1ولها ) ( وغير موافق بشدة2وغير موافق ولها )، ( درجات3ومحايد ولها )، ( درجات4لها )و  وموافق، ( درجات5ولها )

 أدوات جمع البيانات: 
 على نوعين من البيانات كما يلي:  الدراسةاعتمدت هذه 

 :البيانات الثانوية 
واشتملت على مراجعة ألهم أدبيات البيانات والمعلومات التي جمعها بهدف تكوين إطار النظري ومفاهيمي للدراسة  ويقصد بها

واألبحاث والدراسات السابقة ، بالكتب االستعانة تمتوتحديدا  التعليمية والتحصيل الدراسي الوسائلالموضوع ذات العالقة بمفاهيم 
والنشرات ذات الصلة بموضوع الدراسة للحصول على هذه المعلومات وذلك من أجل بناء ، والرسائل الجامعية والدوريات واإلنترنت

 الجانب النظري لهذه الدراسة.
 :البيانات األولية 

تصميمهما وصياغة أسئلتها باالستعانة  التي االستبانة الميدانية باستخدامجمعها من خالل الدراسة  وهي البيانات التي تم
  خصيصا لغرض الدراسة الحالية والتي جرى توزيعهما على عينات الدراسة من خالل الباحثة شخصيا بالدراسات السابقة

 المعالجة اإلحصائية:
 والمعلومات على النحو التالي:استخدمت الدراسة األساليب اإلحصائية التالية لمعالجة البيانات   

  التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعيارية: واستخدمت للتعامل مع االستجابات المتعلقة بخصائ  العينة وبعض متغيرات
 الدراسة. 

 ( اختبار العينة األحاديةT-test :)للمقارنات الثنائية وفي اختبار فرضيات الدراسة. استخدم الباحث هذا االختبار 
 ( معامل كرونباخ الفاCronbach Alpha)  للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم 

 ثبات أداة الدراسة
من أجل اختبار ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا الختبار االتساق الداخلي لألداة وتشير النتائج الى ان قيمة ألفا 

 النسبة المقبولة.% وهي 60وهي أكثر من  87,8المعيارية= 
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات
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بداية تم وصف عينة الدراسة، ثم التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات األفراد 
الدراسة في ضوء نتائج تحليل المبحوثين على فقرات االستبيان، ومن ثم تم القيام بالتحليل اإلحصائي لالستجابات واختبار فرضيات 

 االستجابات. 
 
 الفصل الرابع

 النتائج وتفسيرها عرض
 :خصائص عينة الدراسة

 التوزيع النسبي لعينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية/ (1)جدول رقم 
 النسبة العدد الخيارات المتغير

 النوع االجتماعي
 64.6 84 ذكر
 35.4 46 انثى

 61.5 80 بكالوريوس المستوى التعليمي
 38.5 50 دراسات عليا 

 33.8 44 سنوات 5اقل من  سنوات الخبرة
 43.1 56 سنوات 10الى اقل من 5 
 23.1 30 سنوات فاكثر 10 

ويشير  (.%35,4وبنسبة ) (46بينما بلغ عدد االناث) (%46,6)وبنسبة  (48)ان عدد الذكور بلغ  الى (1)يشير الجدول رقم 
قدرها  ( فردا وبنسبة مئوية80هذه الفئة ) درجة البكالوريوس اذ بلغ عدد الى ان غالبية افراد عينة الدراسة من حملة (1الجدول )

 الخبرة لسنوات .اما بالنسبة(%38,5)( فردا وبنسبة مئوية قدرها 50اذ بلغ عدد افراد هذه الفئة ) وتالها حملة الدراسات العليا (61,5%)
اما من تتراوح  عن خمسة سنوات خبراتهم تقل (%33,8) بنسبةو  ( فردا44( إلى أن )1رقم ) اردة في الجدولفقد أشارت البيانات الو 

سنوات 10)اما الذين خبراتهم  %(43,1أي بنسبة ) ( فردا56هذه الفئة ) سنوات( فقد بلغ عدد 10سنوات الى اقل من 5) من خبراتهم
  %(23,1( فردا اي بنسبة )30)فاكثر( فقد بلغت 
 االسئلة التي تقيس متغيرات الدراسة على االستبانةالجزء الثاني من  اشتمل: تحليل البيانات

عينة الدراسة حول فقرات االستبانة التي تقيس القواعد المتبعة في اختيار  إلجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية / (2جدول )
 الوسائل التعليمية

رقم 
المتوسط  الفقرة الفقرة

 درجة الموافقة الرتبة االنحراف المعياري الحسابي

 متوسطة 4 1.403 3.45 تربط الوسيلة التعليمية باهداف الدرس 1
 متوسطة 5 1.492 3.35 تعمل على ربط محتويات الوسيلة بالمواضيع قيد التعليم 2
 متوسطة 3 1.602 3.52 تختار الوسيلة التعليمية المالئمة لمستوى الطلبة 3
 متوسطة 6 1.384 3.34 تختار الوسية التعليمية التي تجذب انتباه الطالب 4
 متوسطة 2 1.310 3.58 تختار الوسيلة التي تتفق مع استراتيجية التدريس 5
 مرتفعة 1 1.068 3.88 تختار الوسية التعليمية التي يسهل تعديلها ان لزم االمر 6
 متوسطة 7 1.715 3.32 على الطلبةتقوم بتجريب الوسيلة قبل عرضها  7

( 1)( في الجدول رقم 7-1تم قياس اتجاهات عينة الدراسة نحو القواعد المتبعة في اختيار الوسائل التعليمية من خالل العبارات )
التعليمية اذ ان ( وتشير جميع هذه المتوسطات إلى اتجاهات ايجابية بالنسبة الستخدام الوسائل 3,87- 3,32)وقد تراوحت ما بين 
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ويشير الجدول إلى أن الفقرة رقم  ومرتفعة متوسطة هذه المتوسطات تشير الى موافقة عينة الدراسة على جميع الفقرات بدرجات جميع
التي  (7" احتلت المرتبة األولى بينما احتلت الفقرة رقم ) تختار الوسية التعليمية التي يسهل تعديلها ان لزم االمر ( التي تن  على:"6)

  ."المرتبة األخيرة تن  على: "تقوم بتجريب الوسيلة قبل عرضها على الطلبة
المتبعة قبل استخدام  القواعد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة حول فقرات االستبانة التي تقيس/ (3جدول )

 التعليمية الوسائل
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الموافقة الرتبة

 مرتفعة 3 910. 3.78 تقوم بتحديد الوسائل التعليمية المناسبة الستخدامها 8

 مرتفعة 2 1.053 3.98 تتأكد من توافر هذه الوسائل في المدرسة 9
 مرتفعة 1 775. 4.15 تطلب من االدارة توفير الوسائل الناقصة 10
 منخفضة 4 934. 3.45 من امكانية الحصول على الوسيلة في الوقت المناسبتتحقق جيدا  11
 متوسطة 5 1.218 2.98 تجري تجربة على الوسيلة التعليمية للتأكد من صالحيتها 12

 ( وقد تراوحت12-8التعليمية من خالل العبارات ) تم قياس اتجاهات عينة الدراسة حول القواعد المتبعة قبل استخدام الوسائل
( وتشير جميع هذه المتوّسطات إلى اتجاهات ايجابية بالنسبة للقواعد 4.15-2.98)عينة الدراسة ما بين  إلجاباتالمتوسطات الحسابية 

تراوحت  هذه المتوسطات تشير الى موافقة عينة الدراسة على جميع الفقرات بدرجة اذ ان جميع المتبعة قبل استخدام الوسائل التعليمية
"  تقوم بتحديد الوسائل التعليمية المناسبة الستخدامها ":( التي تن  على8ويشير الجدول إلى أن الفقرة رقم ) والمرتفعة بين المنخفضة

  .المرتبة األخيرة"  تتأكد من توافر هذه الوسائل في المدرسة"  :( التي تن  على9احتلت المرتبة األولى بينما احتلت الفقرة رقم )
لحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة حول فقرات االستبانة التي تقيس القواعد المتبعة لدى استخدام المتوسطات ا/ (4جدول )

 التعليمية الوسائل
 درجة الموافقة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة رقم الفقرة
 مرتفعة 2 7520. 4.46 تعطي نبذة تعريفية عن استخدام الوسيلة 13
 مرتفعة 3 8420. 4.38 تختار الوقت المناسب الستخدام الوسيلة 14
 متوسطة 5 1.317 2.88 تعمل على استخدام الوسيلة في المكان المناسب 15
 مرتفعة 1 5500. 4.62 تستخدم اسلوبا مشوقا في عرض الوسيلة 16
 مرتفعة 4 7050. 4.31 تضع الوسيلة التعليمية فيمكان يناسب جميع الطلبة 17

وقد تراوحت  (17-13من خالل العبارات ) لدى استخدام الوسائل التعليمية حول القواعد المتبعة تم قياس اتجاهات عينة الدراسة
( وتشير جميع هذه المتوّسطات إلى اتجاهات ايجابية بالنسبة للقواعد المتبعة لدى استخدام 4,62- 2,88)ما بين  المتوسطات الحسابية

ويشير  الى مرتفعة متوسطة هذه المتوسطات تشير الى موافقة عينة الدراسة على جميع الفقرات بدرجة اذ ان جميع التعليميةالوسائل 
" احتلت المرتبة األولى بينما احتلت الفقرة .تستخدم اسلوبا مشوقا في عرض الوسيلة ":( التي تن  على16الجدول إلى أن الفقرة رقم )

  .المرتبة األخيرة” " تختار الوقت المناسب الستخدام الوسيلة :( التي تن  على14رقم )
 التحصيل الدراسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات عينة الدراسة حول فقرات االستبانة التي تقيس/ (5جدول )
رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

 درجة الموافقة الرتبة االنحراف المعياري

 مرتفعة 5 959. 4.05 زيادة االهتمام باالمتحانات 18
 متوسطة 7 1.310 2.82 اثراء بيئة الطلبة بالموضوعات المحفزة 19
 متوسطة 8 1.337 2.85 زيادة االنتباه للمعلم 20
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 مرتفعة 3 900. 4.31 توفير الجو المناسب للدراسة 21
 مرتفعة 1 562. 4.51 زيادة متابعة اولياء االمور 22
 مرتفعة 4 905. 4.15 تخفيض تأثير وسائل اللهو 23
 مرتفعة 2 640. 4.48 تبني اهداف واضحة 24
 مرتفعة 6 592. 3.88 ايالء الطلبة اهتمام اكبر بالتعلم 25

 
المتوسطات الحسابية ما بين  ( وقد تراوحت25-18من خالل العبارات ) تم قياس اتجاهات عينة الدراسة حول التحصيل الدراسي

هذه المتوسطات تشير الى  الدراسي اذ ان جميع ( وتشير جميع هذه المتوّسطات إلى اتجاهات ايجابية بالنسبة للتحصيل4,50- 2,81)
( التي تن  22ويشير الجدول إلى أن الفقرة رقم ) والمرتفعة المتوسطة موافقة عينة الدراسة على جميع الفقرات بدرجات تراوحت ما بين

 " تخفيض تأثير وسائل اللهو. :( التي تن  على23اولياء االمور." احتلت المرتبة األولى بينما احتلت الفقرة رقم ) زيادة متابعة ":على
  .المرتبة األخيرة ”

 اختبار الفرضية االولى
H0-1 في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية  في اختيار الوسائل التعليمية المتبعةللقواعد  ال يوجد اثر(α ≤ 

 للطلبة في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين (0.05
 نتائج اختبار الفرضية االولى/ (6جدول رقم )

R 
 معامل االرتباط

R2 
 معامل التحديد

T 
 المحسوبة

T 
 النتيجة مستوى الداللة الجدولية

 رفض 0.003 2,001 2,993 0,123 0,351
 (α = 0.05)يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

 وهذا يعني أن متغير 0,123تساوي  (وان قيمة )معامل التحديد 0,351أن قيمة معامل االرتباط تساوي  (6يتضح من الجدول )
 وهي ، (2,993وبة )المحس Tاضافة لذلك فإن قيمة  % من التباين الحاصل في التحصيل الدراسي12,3يفسر ما نسبته  االستخدام
ووفقا لقاعدة القرار التي تن  على انه ترفض ، 0,05معنوية عند مستوى داللة  وذات داللة 2,001الجدولية =  T قيمة اكبر من

ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة التي تن   الجدولية وعليهTالمحسوبة اكبر من قيمة  Tالفرضية العدمية اذا كانت قيمة 
للطلبة  (α ≤ 0.05)في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية  في اختيار الوسائل التعليمية المتبعةللقواعد  يوجد اثر ":ىعل

 في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين
 الفرضية الثانية

H0-2 في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية  للقواعد المتبعة قبل استخدام الوسائل التعليمية ال يوجد اثر(α ≤ 
 .للطلبة في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين (0.05

 نتائج اختبار الفرضية الثانية/ (7)جدول 
R 

 معامل االرتباط
R2 

 معامل التحديد
T 

 المحسوبة
T 

 النتيجة مستوى الداللة الجدولية

 رفض 0,000 2,001 5,649 0,332 0,579
 (α = 0.05)يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

 وهذا يعني أن متغير 0,332تساوي  (وان قيمة )معامل التحديد 0,579أن قيمة معامل االرتباط تساوي  (7يتضح من الجدول )
المحسوبة  Tاضافة لذلك فان قيمة  الدراسي% من التباين الحاصل في التحصيل 33,2يفسر ما نسبته  القواعد المتبعة قبل االستخدام

ووفقا لقاعدة القرار التي تن  ، 0,05معنوية عند مستوى داللة  وذات داللة 2,001الجدولية =  T قيمة اكبر من وهي ، (5,649)
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ة وتقبل الفرضية ترفض الفرضية العدمي الجدولية وعليهTالمحسوبة اكبر من قيمة  Tعلى انه ترفض الفرضية العدمية اذا كانت قيمة 
 α)في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية  للقواعد المتبعة قبل استخدام الوسائل التعليمية يوجد اثر ":البديلة التي تن  على

 للطلبة في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين. (0.05 ≥
 الفرضية الثالثة
H0-3 في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية  استخدام الوسائل التعليمية عندللقواعد المتبعة  اليوجد اثر(α ≤ 

 .للطلبة في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين (0.05
 نتائج اختبار الفرضية الثالثة/ (8)جدول 

R 
 معامل االرتباط

R2 
 معامل التحديد

T 
 المحسوبة

T 
 النتيجة مستوى الداللة الجدولية

 رفض 0.000 2.001 9,602 0,575 0,771
 (α = 0.05)يكون التأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى  *

 وهذا يعني أن متغير 0,575تساوي  (وان قيمة )معامل التحديد 0,771أن قيمة معامل االرتباط تساوي  (8يتضح من الجدول )
 Tإضافة إلى ذلك فإن قيمة  من التباين الحاصل في التحصيل الدراسة %57,5يفسر ما نسبته  القواعد المتبعة عند االستخدام

ووفقا لقاعدة القرار التي ، 0,05معنوية عند مستوى داللة  وذات داللة 2,001الجدولية =  T قيمة اكبر من وهي ،(9,602المحسوبة )
ترفض الفرضية العدمية وتقبل  جدولية وعليهالTالمحسوبة اكبر من قيمة  Tتن  على انه ترفض الفرضية العدمية اذا كانت قيمة 

في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة  استخدام الوسائل التعليمية للقواعد المتبعة عند اليوجد اثر ":الفرضية البديلة التي تن  على
 للطلبة في المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين (α ≤ 0.05)احصائية 
 والتوصيات النتائج

اذ انها تساعد في توضيح المادة وتبسيطها للطلبة االمر الذي ينعكس ايجابا  تعلم الطالب سرعة الى يؤدي استخدام الوسائل التعليمية-
 على ادراك وفهم الطلبة للمادة الدراسية

  الدور المقصود من استخدامهاتعتبر ذا قيمة بالنسبة اذ انها تؤدي  ان تحديد الوسائل التعليمية المناسبة الستخدامها
ما تشير اليه الوسيلة  التعليمية دور بارزا في جلب انتباه الطلبة وفهم في عرض الوسيلة يلعب االسلوب الذي يستخدمه المعلم-

 التعليمية وترسيخ المعلومة في اذهانهم 
للطلبة في  (α ≤ 0.05)ستوى داللة احصائية في التحصيل الدراسي عند م يوجد للقواعد المتبعة في اختيار الوسائل التعليمية-

 المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين
للطلبة في  (α ≤ 0.05)في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية  للقواعد المتبعة قبل استخدام الوسائل التعليمية يوجد اثر -

 المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين.
للطلبة في  (α ≤ 0.05)في التحصيل الدراسي عند مستوى داللة احصائية  استخدام الوسائل التعليمية للقواعد المتبعة عند يوجد اثر-

 المدارس الحكومية في االردن من وجهة نظر المعلمين
بضرورة توفير الوسائل التعليمية في المدراس الحكومية من خالل  التوصل اليها توصي الدراسةاستنادا على النتائج التي تم 
المتعلقة بالوسائل التعليمية بهدف تحسين وتطوير العملية التعليمية واكساب الطلبة المهارات  متابعة اخر التطورات والمستجدات

تطبيقية بهدف  واسس الختيار الوسائل التعليمية بناء على دراسات كما اوصت الدراسة بضرورة وضع قواعد، والمفاهيم الضرورية
 .تدريب المعلمين على كيفية استخدام مثل هذه الوسائل كما اوصت بضرورة االستفادة منها في العملية التعليمية
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