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 سمخصال

هدفت الدرامسة إلى التعرف علىى ااقىت فىؾفر التاظيىات التربؾةىة فىس مىدار  مرعلىة التعلىيؼ 
، مىىىىؽ انظىىىىة نغىىىىر األمسامسىىىىس بطاتىىىىت الخىىىىدمات التعليطيىىىىة للتىىىىتؽ الطركىىىىز بطرا  ىىىىة فعلىىىىيؼ للتىىىىتؽ

الطعلطتؽ، اكذلػ التعّرف على درنة امستخدام الطعّلطتؽ للتاظيات التربؾةىة، ايضضىال للتعىّرف علىى 
داللىىة الوىىىراا فىىىس امسىىىتخدام الطعّلطىىىتؽ للتاظيىىات التربؾةىىىة ف عىىىال لطت تىىىرات  الجىىىظس، االتخصىىى ، 

طىىىتؽ للتاظيىىىات امسىىىظؾات الخبىىىرلك، كىىىذلػ التعىىىّرف علىىىى العؾانىىىت التىىىس ف ىىىؾ  دا  امسىىىتخدام الطعلّ 
ك معلطىىىال امعلطىىىىة، ااف ىىىت ال ىىىاعمؾ  فىىىس درامسىىىتظؼ الطىىىىظظ  196التربؾةىىىة، اقىىىد فضىىىطظت العتظىىىة  

الؾصىىوس الت لتلىىس، امىىؽ يهىىؼ الظتىىان  التىىس فؾصىىلت إلتظىىا الدرامسىىة ي  العامىى  األا  الطىى  ر فىىس 
: فاىىد عىىدم امسىىتخدام الطعّلطىىتؽ للتاظيىىات التربؾةىىة هىىؾ عىىدم فؾفرهىىا بالطىىدار ، يمىىا عامىى  الجىىظس

يفىىادت الدرامسىىة بعىىدم فىى  ترخ فىىس امسىىتخدام التاظيىىات التربؾةىىة عتىى  لىىؼ فؾنىىد فىىراا  ىىتؽ متؾمسىىظس 
درنىىىات امسىىىتخدام الىىىذكؾر ااإلنىىىال للتاظيىىىات التربؾةىىىة، يمىىىا عامىىى  الط هىىى  الدرامسىىىس: فاىىىد ي بتىىىت 
الدرامسىىىة ي  ي مىىىر الطىىى همات امسىىىتخداما للتاظيىىىات التربؾةىىىة هىىىؾ: الطىىى همات العلطيىىىة، اي  م هىىى  



 
 
 

  بمدارس مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر المعلّمين  واقع توفّر واستخدام التقنيات التربوية

 

 مجلة الجامعة األسمرية: العلوم الشرعية واإلنسانية

342 

لليسىىانس يقىى  مىىؽ بميىىة الطىى همات فىىس امسىىتخدام التاظيىىات التربؾةىىة، يمىىا عامىى  مسىىظؾات الخبىىرل: ا
فكشوت الدرامسة عدم  ف  ترخ فما فؾند فراا  تؽ متؾمسىظات درنىات عتظىة الدرامسىة افاىال لسىظؾات 
الخبىىىرل فىىىس امسىىىتخدامظؼ للتاظيىىىات التربؾةىىىة، ايّ ىىىدت الدرامسىىىة علىىىى يهطيىىىة التىىىدرة ات التىىىس  تلااهىىىا 

عّلؼ ي ظاء اقب  الخدمة فس امستخدامظؼ للتاظيات التربؾةة، كذلػ كانت ي مر التاظيات امسىتخداما الط
 .ك الظ اشتر، ااألقمام الطلؾنة، االسبؾرل البيضاء

 الؾاقت، التاظيات التربؾةة، مرعلة التعليؼ األمسامسس، للتتؽ. الكمسات السفتاحية:

 السقدمة

الطختلوىىىة نىىىزءال ال  تجىىىزي مىىىؽ عيىىىال يصىىى  ت التاظيىىىات التربؾةىىىة افظبياافظىىىا 
الطجتطعىىات العصىىرةة فالتاىىدم العلطىىس، االتكظؾلىىؾنس ال اصىى  فىىس مختلىى  مظىىاعس 
ال يال اإلنسانية، مطممال بالطظجزات العلطية، االظطؾ الطعرفس فس كافة العلؾم له ي ر 
 إضجا س على العطلية التربؾةة  رمتظىا، فاىد امسىتجال الظغىام التربىؾا لطغىاهر التاىدم

العلطىس، اللىػ مىؽ  ىما  إعىادل ندالىة، اصىيااة األهىداف التربؾةىة، كطىا ي  هىىذا 
التاىىدم دعىىا الطجتطعىىات الطت ّضىىرل لطرانعىىة، افاتىىيؼ يمسىىالتبظا التربؾةىىة بشىىا  دارا 

لىىذا فجىىاالت التربيىىة ال د مىىىة  ؛بطىىا  ىىتماءم مىىت هىىذا التظىىّؾر العلطىىس، االتكظؾلىىؾنس
قضية اللوغية، االطعلؾمات الطجردل لت اتت يهدافظا، فامستخدمت التاظيات التربؾةىة 

 التس فشّا  ماّؾنال مظطال مؽ ماّؾنات العطلية التعليطية االتربؾةة.
فالؾمسان  التعليطية اطرا  ؛يدرك التربؾةؾ  ي  موتاح التعليؼ هؾ التكظؾلؾنيا

دضة لؼ ف ات نتانجظا الطرنؾل فس ف ستؽ عطلتتس التعّلؼ، االتعلىيؼ، التدرةس االعتيا
اف سىىتؽ كواضىىة الظغىىام التربىىؾا، فاىىد ي ىىدت الؾ ياىىة الرنيسىىة للطىى فطر الرابىىت لىىؾلراء 

م علىىىى 2000د فىىىس مد ظىىىة دمشىىىت بسىىىؾرةا عىىىام التربيىىىة االتعلىىىيؼ العىىىرل الىىىذا عاىىى
طليىة التعليطيىة بالطدرمسىة اضت اآلليات التس فطاؽ مؽ ف تتر دار الطعلطتؽ فس الع

مىؽ عطليىة االرفكىىال علىى التعلىىيؼ إلىى الىتعلؼ الىىذافس الطستطرىى إضىىافة إلىى التعامىى  
مت الطدرمسة على ينظا نغام موتؾح، اف ؾة   تئتظا ال الية إلى  تئة موتؾعة فعتطىد 

 ك5ه:  1425على ش اات الطعرفة اامسان  التاظية ال د مة.  الشطرانس، 
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م، االطلتاىىى المىىانس 1989لىىس يّ ىىد الطلتاىىى األا  عىىام اعلىىى الطسىىتؾم الط 
م للطوتشتؽ التربؾةتؽ فس طرا لس على ضرارل فؾفتر الؾمسان  التس ال 1991عام 

فظىىت  دا ىى  الط مسسىىات التعليطيىىة، افىىؾفتر الخىىدمات، ااألداات المالمىىة إلنتانظىىا، 
 -156 م:2007لخدمىة هىىذا الطجىا .  الصىىتد،  االتشىجيت علىى الدرامسىىة، اال  ى 

 ك 157
م 1998فس لتبيا فىس شىظر دضسىطبر مسىظة ايشار فارةر عؾ  البظية التعليطية 

 ك 17 م:2006 عبدالجلت ،  رل فس التعليؼ.إلى ضرارل امستخدام فاظيات متظؾّ 
م مىىىىىى فطر الطانىىىىىىدل 2007طر التربىىىىىىؾا المالىىىىىى ، طىىىىىىرا لس،  طىىىىىىا يّ ىىىىىىد الطىىىىىى ف

علىىىى ضىىىرارل إد ىىىا   ،اب الطسىىىتد رل عىىىؾ  التعلىىىيؼ فىىىس لتبيىىىا الؾاقىىىت، ا فىىىاا الطسىىىت
التاظيىىىىات التعليطيىىىىة ال د مىىىىة ممىىىى  اإلنترنىىىىت، اال امسىىىىؾل، انىىىىاءت ارشىىىىة العطىىىى  

يؼ، الطظعاىدل فىس الوتىرل مىؽ الؾطظية عؾ  دم  اامستخدام فاظية الطعلؾمىات فىس التعلى
م لت كد على امستخدام فاظيىة الطعلؾمىات فىس العطليىة التعليطيىة، 17/6/2008–16

 ك20 م: 2008 الشاشؾكس،  ؽ امسان  التعليؼ، االتعّلؼ.ااعت ارها امستلة مظطة م
لاد يعظرت ال  ؾل االدرامسات التربؾةة ال د مة التس ينرةت فس عىدل  لىدا  
ي  التاظيىىىات التربؾةىىىة يمسامسىىىية فىىىس فىىىدرةس كىىى  الطىىىؾاد الدرامسىىىية، اينظىىىا ضطاىىىؽ ي  

هؼ فسىىاعد علىىى فعلىىيؼ يفضىى  للطتعلطىىتؽ علىىى ا ىىتماف مسىىتؾةافظؼ العاليىىة، ايعطىىار 
الزمظية، افؾّفر الؾقت االجظىد فىس التعلىيؼ، فتخوى  العىتء عىؽ كاهى  الطعّلىؼ، كطىا 
ضطاظظىىىىا ي  فسىىىىظؼ إمسىىىىظامات عد ىىىىدل فىىىىس رفىىىىت مسىىىىتؾم التعلىىىىيؼ فىىىىس كافىىىىة الطراعىىىى  

  إإل  ؛التعليطيىىة، إلا فىىؾفرت اإلماانيىىات الطادضىىة، اال شىىرةة إلنتانظىىا، اامسىىتخدامظا
 التاظية مت الطظظ .  فلسوة التعليؼ فدعؾ، اف كد على فكام 

افسىىاعد التاظيىىات التربؾةىىة فىىس ف اتىىت العد ىىد مىىؽ األهىىداف الطظشىىؾدل، عتىى  
فسىىىظؼ فىىىس عىىىر  ال اىىىانت العاليىىىة، افؾضىىىي ظا، اف سىىىيظظا، كىىىذلػ فعطىىى  علىىىى 
فكىىؾةؽ الطوىىا يؼ، ااألمسىىس لاىىدرفظا علىىى عىىر  األشىىياء، ااألشىىخا ، االطؾاقىى ، 

ظىىىىىا فعطىىىىى  علىىىىىى فزاةىىىىىد الطتعّلطىىىىىتؽ االعطليىىىىىات التىىىىىس فطملظىىىىىا، افؾضىىىىى ظا، كطىىىىىا ين



 
 
 

  بمدارس مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر المعلّمين  واقع توفّر واستخدام التقنيات التربوية

 

 مجلة الجامعة األسمرية: العلوم الشرعية واإلنسانية

344 

بىىىىالطؾاق ، ااألنشىىىىظة التىىىىس فسىىىىطو لظىىىىؼ بالطماعغىىىىة، ااالمسىىىىتخدام، اهىىىىذا  يمىىىىرا  
ضىىرارةا  لىىتعلؼ الكمتىىر مىىىؽ الطظىىارات العاليىىة ممىىى  االمسىىتظ ا ، ااالمسىىتاراء، اعىىى  
الطشىىامات، االت لتىى ، االظاىىد، كطىىا ينظىىا فعطىى  علىىى فكىىؾةؽ الطتىىؾ ، ااالفجاهىىات. 

 ك72 -12م: 2006 عبدالرلاا، 
ك بىىى   فظؾةىىىت التاظيىىىات التعليطيىىىة ضاّلىىى  مىىىؽ الرفابىىىة، 1989اةىىىرم قظىىىامس  

االطلىى  فىىس مؾقىى  التعلىىيؼ، اةسىىاعد فىىس فظىىؾةر موىىا يؼ متدرنىىة مىىؽ ال سىىية إلىىى 
 ك207م: 1998التجرةد.  قظامس، 

اكّلطىىىىا لادت التاظيىىىىات الطتىىىىؾّفرل للطعّلىىىىؼ الدادت فىىىىر  الطتعّلطىىىىتؽ لل صىىىىؾ  
لطؾضىىىؾعات الطظراعىىىة، ألنظىىىا فىىىؾّفر فرصىىىال اظيىىىة فىىىس ا تسىىىال علىىىى فظىىىؼ ي بىىىر ل

الطظىارات، االطوىا يؼ، االمىيؼ، اعطليىة التىدرةس فكىؾ  يمسىظ ، امسىتؾم الوظىؼ ضاىىؾ  
 يفض . 

اراىىىؼ االهتطىىىام الكبتىىىر بالتاظيىىىات التربؾةىىىة فىىىس الىىىدا  الطتاّدمىىىة فىىىس  ىىىرام  
التعليطىس، اعظصىرال مظطىال  التعليؼ االتدرةت باعت ارها ركظال يمسامسيال مؽ يركا  الظغام

مىىؽ عظاصىىر الطظىىاه  الدرامسىىية فىىس مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس إال ي  هىىذا الىىدار فىىس 
ال  تعىىدم االمسىىتخدام  -التبيىىا ب ىىد علىىؼ ال ىىاعمتؽ نىىزء مظظىىا- الطجتطعىىات العربيىىة

التالتدا ل عض الؾمسان  إ  اندت دا  الت  تر الط اشر فس عطلية التعليؼ، انغىرال 
لالىىة الطعلؾمىىات الطتىىؾّفرل عىىؾ  ااقىىت التاظيىىات التربؾةىىة فىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ 

ؽ، تاألمسامسس، امدم امستخدام الطعّلطتؽ لظا بطرا  ة فعلىيؼ للتىتؽ عسىت علىؼ ال ىاعم
 عمؾ  ضرارل ال    فس هذا الطجا .لذا ريم ال ا

 مذكمة الدراسة

لطؾانظىىة ضىى ؾطات العصىىر، اف ّترافىىه، الةىىادل الظلىىت علىىى التعلىىيؼ، اعىى  
الطشىىىىىىامات الظانطىىىىىىىة عىىىىىىىؽ هىىىىىىذا الت ّتىىىىىىىر مىىىىىىىؽ الظاعيىىىىىىة الماا يىىىىىىىة، ااالنتطا يىىىىىىىة، 
ااالقتصادضة، ااترهىا، لجى  التربؾةىؾ  إلىى امسىتخدام الؾمسىان  التعليطيىة فىس التعلىيؼ، 
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اقتظاؤها اامستخدامظا فس ضؾء الطوظؾم ال د   للتاظيات التربؾةة، باعت ار ينظىا  فتؼّ 
طرةاة نغامية فس التخظىي،، االتظوتىذ، االتاىؾةؼ لعطلتتىس الىتعّلؼ، االتعلىيؼ فىس ضىؾء 
يهىىىىداف م ىىىىددل، فاىىىىؾم يمسامسىىىىال علىىىىى ال  ىىىىؾل فىىىىس كي يىىىىة فعلىىىىيؼ الوىىىىرد، اافصىىىىاله، 

، اللىىىػ إلعىىىدال فعّلىىىؼ فّعىىىا  ض ّاىىىت افسىىىتخدم الطصىىىادر ال شىىىرةة، ااتىىىر ال شىىىرةة
  .ؾ األهداف، اةستطتت به الطتعّلط

الاىىد اا بىىت العد ىىد مىىؽ الطىىدار  فىىس مختلىى  البلىىدا  هىىذا التظىىؾر، فسىىعت 
إلى فؾفتر التاظيات التربؾةىة فىس مدارمسىظا، ايد لىت فىس  ىرام  إعىداد معّلطتظىا مىؾاد 

اظيىىىات التربؾةىىىة بشىىىا  فتعّلىىت  ت هتىىى  الطعلطىىىتؽ افىىىدرةبظؼ علىىىى كي يىىىة امسىىىتعطا  الت
فّعا ، بطا ض ّات األهىداف التربؾةىة، امىؽ  ىما  اطىماا ال ىاعمتؽ علىى العد ىد مىؽ 
ال  ؾل التس ينرةت فىس الىؾطؽ العربىس، افىس لتبيىا، انىد ي  معغىؼ هىذخ ال  ىؾل 
اقترعت إنراء درامسات فتعّلت بطسو ااقت فؾّفر التاظيات التربؾةىة، اامسىتخدامظا مىؽ 

 قب  الطعّلطتؽ.
انىىد ال ىىاعمؾ  مىىؽ  ىىما  لاىىانظؼ بعىىدد مىىؽ مىىد را الطىىدار  االطعّلطىىتؽ   طىىا

بطرعلة التعليؼ األمسامسس بطرا  ة فعليؼ للتتؽ، ااالمستوسار عؽ مدم فىؾفر التاظيىات 
التربؾةة فس هذخ الطىدار  انىد ي  هظىاك فظاقضىال فىس ف د ىد مىدم فؾافرهىا، إضىافة 

س لىىد ظؼ الرة ىىة، االاىىدرل علىىى إلىى للىىػ انىىد ال ىىاعمؾ  ي  العد ىىد مىىؽ الطعّلطىىتؽ لىىي
امسىىىىتخدام هىىىىذخ التاظيىىىىات إ  انىىىىدت، كطىىىىا التاىىىىى ال ىىىىاعمؾ  بعىىىىدد مىىىىؽ الطشىىىىرفتؽ 
التربؾةتؽ بالطدار ، اعااراهؼ عؽ مدم امستخدام معّلطس مرعلة التعليؼ األمسامسىس 

 للتاظيات التربؾةة، اكانت اإلنابة ي  العد د مظظؼ ال ضستخدم التاظيات.
س الكش  عؽ مدم فؾافر التاظيات التربؾةىة، اعىؽ امؽ هظا ناءت الرة ة ف

ااقىىت امسىىتخدامظا مىىؽ قبىى  معّلطىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس بطرا  ىىة فعلىىيؼ 
للتىىىتؽ، امىىىؽ  ىىىىما  هىىىذا العىىىىر  ضطاىىىؽ ي  فتبلىىىىؾر مشىىىالة الدرامسىىىىة فىىىس السىىىى ا  

 الرنيس التالس:
م األساسـي ما واقع تهفر واستخدام التقشيـات التربهيـة فـي مـدارس مرحمـة التعمـي

بسكتــب الخــدمات التعميسيــة زليــتن السركــز مرازلــة تعمــيم زليــتن مــن وجهــة نعــر 
 السعّمسين؟
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 الدراسةتداؤالت 

ــة  فر يىىة علىىى الظ ىىؾ فسىىاؤالت عىىدل علىىى السىى ا  الىىرنيس للدرامسىىة عىىددت  لإلجاب
 اآلفس:

مىىا ااقىىت فىىؾفر التاظيىىات التربؾةىىة فىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس بطاتىىت  ك1
الخىىىىىدمات التعليطيىىىىىة للتىىىىىتؽ الطركىىىىىز بطرا  ىىىىىة فعلىىىىىيؼ للتىىىىىتؽ مىىىىىؽ انظىىىىىة نغىىىىىر 

 الطعّلطتؽ؟
مىىا ااقىىت امسىىتخدام معّلطىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس بطاتىىت الخىىدمات  ك2

 انظة نغرهؼ؟ التعليطية مرا  ة فعليؼ للتتؽ للتاظيات التربؾةة مؽ
هىى  فؾنىىد فىىراا فىىس درنىىة امسىىتخدام معّلطىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس  ك3

بطاتت الخدمات التعليطية للتتؽ الطركز بطرا  ة فعليؼ للتتؽ للتاظيىات التربؾةىة 
 الجظس؟ ف عال إلى مت تر

هىى  فؾنىىد فىىراا فىىس درنىىة امسىىتخدام معّلطىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس  ك4
عليطية للتتؽ الطركز بطرا  ة فعليؼ للتتؽ للتاظيىات التربؾةىة بطاتت الخدمات الت

 ف عال إلى مت تر التخص  ؟
هىى  فؾنىىد فىىراا فىىس درنىىة امسىىتخدام معّلطىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس  ك5

بطاتت الخدمات التعليطية للتتؽ الطركز بطرا  ة فعليؼ للتتؽ للتاظيىات التربؾةىة 
 ف عال إلى مت تر مسظؾات الخبرل ؟

 اف الدراسةأهد

 فظدف الدرامسة إلى: 
التعّرف على مدم فؾفر التاظيات التربؾةة فس مدار  مرعلة التعليؼ األمسامسىس  ك1

 بطاتت الخدمات التعليطية للتتؽ الطركز بطرا  ة فعليؼ للتتؽ.
التعّرف علىى درنىة امسىتخدام معّلطىس مىدار  مرعلىة التعلىيؼ األمسامسىس بطاتىت  ك2

 الطركز بطرا  ة فعليؼ للتتؽ للتاظيات التربؾةة. الخدمات التعليطية للتتؽ
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التعىىىىّرف علىىىىى داللىىىىة الوىىىىراا فىىىىس امسىىىىتخدام معّلطىىىىس مىىىىدار  مرعلىىىىة التعلىىىىيؼ  ك3
 .األمسامسس للتاظيات التربؾةة ف عال لطت تر الجظس

التعىىىىّرف علىىىىى داللىىىىة الوىىىىراا فىىىىس امسىىىىتخدام معّلطىىىىس مىىىىدار  مرعلىىىىة التعلىىىىيؼ  ك4
 ر التخص .األمسامسس للتاظيات التربؾةة ف عال لطت ت

التعىىىىّرف علىىىىى داللىىىىة الوىىىىراا فىىىىس امسىىىىتخدام معّلطىىىىس مىىىىدار  مرعلىىىىة التعلىىىىيؼ  ك5
 األمسامسس للتاظيات التربؾةة ف عال لطت تر مسظؾات الخبرل.

 أهسية الدراسة

 فبرل يهطية الدرامسة مؽ  ما  ما ض فس:
ينظىىىىىا مستكشىىىىى  ااقىىىىىت فىىىىىؾافر التاظيىىىىىات التربؾةىىىىىة فىىىىىس مىىىىىدار  مرعلىىىىىة التعلىىىىىيؼ  ك1

مسىىىتؾفر معلؾمىىىات مظطىىىة للاىىىانطتؽ بالعطليىىىة التعليطيىىىة عىىىؾ  األمسامسىىس، ابىىىذلػ 
 انؾد نا ، يا كواضة فتظا.

ينظىىا فتظىىاا  ااقىىت امسىىتخدام معّلطىىس مىىدار  مرعلىىة التعلىىيؼ األمسامسىىس للتاظيىىات  ك2
التربؾةة، ابذلػ مستادم صؾرل ااض ة للاانطتؽ على التعليؼ للتعّرف على هىذا 

 الؾاقت.
رانعىىىة لطعّلطىىىس مىىىدار  مرعلىىىة التعلىىىيؼ ضطاىىىؽ ي  فاىىىدم نتىىىان  الدرامسىىىة ف ذضىىىة  ك3

األمسامسىىىس فطّاىىىظظؼ مىىىؽ ف سىىىتؽ امسىىىتخدامظؼ للتاظيىىىات التربؾةىىىة، يا امسىىىتخدامظا 
 لطؽ ال ضستخدمظا.

 ضطاؽ ي  فاّدم الدرامسة إضافة متؾاضعة للطات ات باليات التربية. ك4
 حدود الدراسة 

 فتطم  عداد الدرامسة فس ما  لس:
ت فىىؾفر اامسىىتخدام التاظيىىات التربؾةىىة : الؾقىىؾف علىىى ااقىىالحــدود السهعــه ية  ك1

فس مىدار  التعلىيؼ مرعلىة التعلىيؼ األمسامسىس بطاتىت الخىدمات التعليطيىة للتىتؽ 
 الطركز بطرا  ة فعليؼ للتتؽ مؽ انظة نغر الطعّلطتؽ.
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اقتصىىىرت هىىىذخ الدرامسىىىة علىىىى عتظىىىة عشىىىؾانية مىىىؽ معّلطىىىس  الحـــدود اللذـــرية: ك2
التعليطيىىىة للتىىىتؽ الطركىىىز  مىىىدار  مرعلىىىة التعلىىىيؼ األمسامسىىىس بطاتىىىت الخىىىدمات

 ك معلطال امعلطة.194بطرا  ة فعليؼ للتتؽ  ل ت  
ينرةت الدرامسة فس مدار  مرعلة التعليؼ األمسامسس بطاتت  :السكانية الحدود  ك3

 الخدمات التعليطية للتتؽ الطركز بطرا  ة فعليؼ للتتؽ.
 م.2020–2019: ينرةت الدرامسة فس العام الدرامسس الحدود الزمشية  ك4

 مرطمحات الدراسة

 الزةىىىىات ا  ىىىىرا ،  هىىىىؾ الشىىىىسء الطؾصىىىىؾف بطبظىىىىى الؾقىىىىؾا اال صىىىىؾ .الهاقــــع: 
 ك 1998

اةعرفىىىه ال ىىىاعمؾ  ب نىىىه: الؾضىىىت الىىىراهؽ الىىىذا عليىىىه م مسسىىىات التعلىىىيؼ األمسامسىىىس 
 بطرا  ة فعليؼ مؽ فؾفر التاظيات التربؾةة امدم درنة امستخدام الطعّلطتؽ لظا.

نطيىىىىت الظرانىىىىت ااألداات " ( بأنهــــا:0202جــــر   يعّرفهــــا  :التقشيــــات التربهيــــة
ااألنظىىىىىزل االتظغيطىىىىىات الطسىىىىىتخدمة فىىىىىس نغىىىىىام فعليطىىىىىس لت اتىىىىىت يهىىىىىداف فعليطيىىىىىة 

 ك 45م: 2010نرا، . "م ددل
ب نظىىا مظغؾمىىة متكاملىىة فتضىىطؽ نطيىىت يداات الىىتعّلؼ، االتعلىىيؼ، ن هويعّرفهــا اللــاح 

ه، االتىىس فسىىظؼ فىىس فزاةىىد ااألمسىىالتت، ااألفكىىار التىىس ضسىىتخدمظا الطعلىىؼ فىىس فدرةسىى
الطتعّلطىىىتؽ بىىىالخبرات، االطظىىىارات الطتظؾعىىىة، بطىىىا ض اىىىت األهىىىداف التربؾةىىىة، االتىىىس 
مستتؼ  يا  مدم فؾفرها فىس مىدار  التعلىيؼ األمسامسىس، امىدم امسىتخدامظا مىؽ قبى  

 الطعّلطتؽ، بطؾنت االمستبيا  الطعد فس هذخ الدرامسة.
األمسامسىىىس افضىىىؼ الصىىىوؾف مىىىؽ هىىىس مرعلىىىة التعلىىىيؼ : مرحمـــة التعمـــيم األساســـي 

  الطعىىارف ؾ الصىى  األا  اال تىىدانس إلىىى الصىى  التامسىىت التىىس  تلاىىى فتظىىا الطتعّلطىى
 فس الطراع  الطتادمة. ؼاالطظارات األمسامسية لطتابعة درامستظ
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ك كىىؼ شىىرا مد ظىىة 160هىىس مىىؽ الطىىد  الطتؾمسىىظة افاىىت علىىى بعىىد  مديشــة زليــتن:
طىىرا لس افظىى  علىىى ال  ىىر الطتؾمسىى، شىىطاالل اة ىىدها مد ظىىة الخطىىس اربىىال امد ظىىة 

 مصرافة شرقال امد ظة  ظس التد نظؾبال. 

 الدراسات الدابقة

"ااقت فؾافر اامسىتخدام فاظيىات التعلىيؼ  م: 0222دراسة تيدير محسهد نذهان ( 0
 ".ئة التدرةس بجامعة األقصىعضاء هتأل

هىىدفت الدرامسىىة إلىىى التعىىرف علىىى مىىدم فىىؾافر فاظيىىات التعلىىيؼ فىىس نامعىىة األقصىىى 
مىىىىؽ انظىىىىة نغىىىىر يعضىىىىاء هتئىىىىة التىىىىدرةس، ايضضىىىىال التعىىىىرف علىىىىى مسىىىىتؾم معرفىىىىة 
يعضاء هتئة التدرةس فس نامعىة األقصىى فىس امسىتخدام فاظيىات التعلىيؼ، اي ىر كى  

األ ىىادضطس، اعىىدد مسىىظؾات الخبىىرل فىىس التعلىىيؼ الجىىامعس مىىؽ مت تىىر الكليىىة االط هىى  
على هذخ الطعرفة، اكذلػ التعرف علىى مسىتؾم االمسىتخدام الوعلىس ألعضىاء هتئىة 
التىىدرةس فىىس نامعىىة األقصىىى لتاظيىىات التعلىىيؼ، افىى  تر مت تىىرات الكليىىة، االط هىى  

ااف ىىت األ ىادضطس، اعىدد مسىظؾات الخبىرل فىس التعلىىيؼ الجىامعس علىى هىذا االمسىتخدام، 
ال اع  فس هىذخ الدرامسىة الطىظظ  الؾصىوس الت لتلىس، اكانىت األدال الطسىتخدمة فىس 

م اضىىىرال فىىىس نامعىىىة  ك90هىىىذخ الدرامسىىىة االمسىىىت انة، افكؾنىىىت عتظىىىة الدرامسىىىة مىىىؽ  
األقصى، اقد فؾصلت الدرامسىة إلىى بعىض الظتىان  مظظىا عىدم فىؾفر فاظيىات التعلىيؼ 

ي  يفراد العتظة لد ظؼ معرفىة ا درنة قلتلة، المالمة فس التعليؼ الجامعس، يا متؾفرل  
كذلػ انؾد ارف ا   تؽ فىؾافر فاظيىات ا نادرل بامستخدام مست دا ات فاظيات التعليؼ، 

التعليؼ ادرنة امستخدامظا، ايضضال عدم فؾفر الور  التدرةبية التس فطاؽ الطعلطتؽ 
 مك2003 نشؾا ، مؽ امتماك مظارات امستخدام التاظيات.

ااقىىت امسىىتخدام التاظيىىات التعليطيىىة " م:0222بــن مدــمم الكشــد  دراســة ســالم  (0
 –إعدادا  –ا تدانس ال د مة، االصعؾبات التس فؾانظظا فس مدار  التعليؼ العام  

 ". انؾاك بسلظة عطا 



 
 
 

  بمدارس مرحلة التعليم األساسي من وجهة نظر المعلّمين  واقع توفّر واستخدام التقنيات التربوية

 

 مجلة الجامعة األسمرية: العلوم الشرعية واإلنسانية

350 

هىىدفت الدرامسىىة إلىىى التعىىّرف علىىى ااقىىت فؾعيىىع التاظيىىات التعليطيىىة فىىس التعلىىيؼ فىىس 
 انؾاك بسلظظة عطا ، كطا فظدف إلىى  –إعدادا  –مدار  التعليؼ العام  ا تدانس 

فسىىىلي، الضىىىؾء علىىىى صىىىعؾبات فؾعيىىىع التاظيىىىات التعليطيىىىة فىىىس التعلىىىيؼ بسىىىلظظة 
عطىىىىىا ، اقىىىىىد اف ىىىىىت ال اعىىىىى  الطىىىىىظظ  الؾصىىىىىوس الت لتلىىىىىس فىىىىىس درامسىىىىىته، اامسىىىىىتعا  

للظىىىمال . يمىىا عتظىىىة الدرامسىىىة فاىىىد كانىىىت  م  ىىىر هطا للطعلطىىىتؽ، ااألا عىىىدإتؽ تبامسىىت ان
ك طال ىىىىال اطال ىىىىة مىىىىؽ بعىىىىض مىىىىدار  التعلىىىىيؼ العىىىىام بسىىىىلظظة 60ا  ك معلطىىىىال،31 

عطىىىىا ، اقىىىىد فؾصىىىى  ال اعىىىى  إلىىىىى عىىىىدل نتىىىىان  مظظىىىىا عىىىىدم فىىىىؾفر دارات فدرةبيىىىىة 
للطعّلطىىتؽ عىىؽ كي يىىة إنتىىاد، اامسىىتخدام الطىىؾاد التعليطيىىة، افظؾةرهىىا، ايضضىىال اعىىس 

م:  2007  الكظىدا، الطعلطتؽ ب هطيىة امسىتخدام التاظيىات التعليطيىة بشىا  مسىتطر.
 ك07
ااقىت امسىتخدام التاظيىات التعليطيىة لىدم " :م0222راسة ادمحم خميفة ادمحم البـيد( 2

العلىىىىؾم االنتطا يىىىىة  بلدضىىىىة معلطىىىىس مىىىىادل التىىىىارة  بالمانؾةىىىىات التخصصىىىىية شىىىى  ة 
 ".الظاا 

هىىدفت الدرامسىىة إلىىى التعىىرف علىىى فىىؾافر التاظيىىات التعليطيىىة الخاصىىة  تىىدرةس مىىادل 
التخصصية ش  ة العلؾم االنتطا ية  بلدضة الظاا . كطىا هىدفت  التارة  بالمانؾةات

الدرامسة إلىى التعىرف علىى مىدم امسىتخدام التاظيىات التعليطيىة مىؽ قبى  معلطىس مىادل 
التارة ، امعرفة الطظارات، االخبرات عظد امسىتخدامظؼ هىذخ التاظيىات، االصىعؾبات، 

صىىىىىوس الطسىىىىى س مسىىىىىتخدم لت اتىىىىىت للىىىىىػ  الطىىىىىظظ  الؾ ااالعؾانىىىىىت التىىىىىس فىىىىىؾانظظؼ، ا 
لكىىى  مىىىؽ  ة اصىىى ةالت لتلىىىس، اكانىىىت األدال الطسىىىتخدمة فىىىس هىىىذخ الدرامسىىىة امسىىىت ان

معلطس امعلطات مادل التارة ، امد را الطدار ، االطؾنظتؽ، امؽ يهؼ نتان  هذخ 
الدرامسىىىىة ينظىىىىا ي ىىىىدت ي  هظىىىىاك ناصىىىىال يا قلىىىىة فىىىىؾافر التاظيىىىىات التعليطيىىىىة الخاصىىىىة 

شىتراك نطيىت يفىراد هىذخ الدرامسىة مىؽ الطعلطىتؽ  تىدرةس مىادل التىارة ، ايضضىال عىدم ا
اضى ت يقب ، يا ي ظاء الخدمة فس دارات فدرةبية علىى التاظيىات التعليطيىة، كىذلػ 
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الدرامسىىة ي   بىىرات امظىىارات معلطىىس مىىادل التىىارة  هىىس  بىىرات، امظىىارات م ىىدادل 
 مك2009عؾ  امستخدام التاظيات فس فدرةسظؼ للطادل.  البس، 

 م:0202 دراسة رياض كاظم عزوز الكريطي، ومرتزى عبدالحدين مهشـي( 2
 ااقت امستخدام التاظيات التربؾةة فس صوؾف التربية الخاصة فس م افغة با  "."

هىىىدفت الدرامسىىىة إلىىىى التعىىىرف علىىىى ااقىىىت امسىىىتخدام التاظيىىىات التربؾةىىىة فىىىس صىىىوؾف 
االطعلطىات، اامسىتخدم التربية الخاصة فس م افغة با ى  مىؽ انظىة نغىر الطعلطىتؽ 

لت اتت للػ الطظظ  الؾصوس، اكانت األدال الطستخدمة فس هذخ الدرامسىة االمسىت انة 
معلطىال معلطىة مىؽ  ك39فارل، يمىا عتظىة الدرامسىة فاىد كانىت   ك30التس فكؾنت مؽ  

مدار  مركز م افغة با  ، اقد فؾصلت الدرامسة إلى عدل نتان  مظظا عىدم فىؾافر 
ة د   الطدار ، اضع  الادرل علىى إنتانظىا، ايضضىال عىدم بعض التاظيات التربؾة

قىىىدرل بعىىىض معلطىىىس التربيىىىة الخاصىىىة علىىىى فؾعيىىىع التاظيىىىات التربؾةىىىة فىىىس عطليىىىة 
  الطدرمسىىىة.  الكرةظىىىىس، التعلىىىيؼ، اعىىىدم صىىىىيانة التاظيىىىات التربؾةىىىة الطؾنىىىىؾدل دا ىىى

 مك2014مظظى، 

التاظيىات التربؾةىة ااقت امسىتخدام " م:0206 دراسة عرام خميل سمسان الدايح( 2
بالطىىىىىدار  اال تدانيىىىىىة مىىىىىؽ انظىىىىىة نغىىىىىر الطعلطىىىىىتؽ امىىىىىد را الطىىىىىدار  االطشىىىىىرفتؽ 

 التربؾةتؽ بطظظاة الدمام".
هىىىىدفت  الدرامسىىىىة إلىىىىى التعىىىىرف علىىىىى ااقىىىىت امسىىىىتخدام التاظيىىىىات التربؾةىىىىة بالطىىىىدار  
اال تدانية بطظظاة الدمام مىؽ انظىة نغىر الطعلطىتؽ االطشىرفتؽ التربىؾةتؽ، االتعىرف 

ى مىىىدم امسىىىتخدام الطعلطىىىتؽ فىىىس الطىىىدار  اال تدانيىىىة للتاظيىىىات التربؾةىىىة، امىىىدم علىىى
مسىىىىتخدم اا  ،ظىىىىذخ التاظيىىىىاتلفؾافرهىىىىا االصىىىىعؾبات التىىىىس فعترضىىىىظؼ عظىىىىد امسىىىىتخدامظؼ 

لت اتت هذخ األهداف الطظظ  الؾصوس الت لتلس، اكانت األدال الطستخدمة فس هذخ 
ك مد ر 31مدرمسة ا تدانية، ا  ك31الدرامسة االمست انة، افكؾنت عتظة الدرامسة مؽ  

ىىى246مدرمسىىىة، ا  ك مشىىىرفتؽ فربىىىؾةتؽ، اقىىىد فؾصىىىلت الدرامسىىىة إلىىىى 10، ا اك معلطل
مظظا، عدم فؾفر فاظيات التعليؼ فس الطدار  ال اؾمية بشا  عىام،  بعض الظتان  
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اافتاىىىار  ،افؾفرهىىىا بشىىىا  يفضىىى  فىىىس الطىىىدار  األهليىىىة، اعىىىدم كواضىىىة الىىىدعؼ الوظىىىس
طظىىارات المالمىة المسىىتخدام هىذخ التاظيىىات فىس عطليىىة الىىتعلؼ، بعىض الطعلطىىتؽ إلىى ال

 ىىىىذلػ عىىىىدم فىىىىؾفر البرمجيىىىىات التىىىىس فطاىىىىؽ الطعلطىىىىتؽ مىىىىؽ امسىىىىتخدامظا فىىىىس فعلىىىىيؼ 
طما ظىىىؼ، ايضضىىىال عىىىدم فىىىؾفر الوىىىر  التدرةبيىىىة التىىىس فطاىىىؽ الطعلطىىىتؽ مىىىؽ امىىىتماك 

 مك2016امستخدام التاظيات  الداضو،  مظارات

 وعالقتها بالدراسة الحالية:  التعقيب عمى الدراسات الدابقة
انظماقىىال مىىؽ ي  الدرامسىىات السىىاباة فسىىاعد ال اعىى  علىىى التعطىىت فىىس مشىىالة 
الدرامسىىىىة، افوىىىىتو لىىىىه اآلفىىىىاا الؾامسىىىىعة لماطىىىىماا علتظىىىىا لتظظلىىىىت فتظىىىىا، فاىىىىد فطاىىىىؽ 
ال ىىاعمؾ  مىىؽ االطىىماا علىىى نطلىىة مىىؽ الدرامسىىات السىىاباة اال  ىىؾل التىىس فظاالىىت 

لطعلطىىس الطراعىى  التعليطيىىة الطختلوىىة التىىس مسىىبت لكرهىىا مؾضىىؾا التاظيىىات التربؾةىىة 
 اةطاؽ التعلتت علتظا افت اآلفس:   

  :فظّؾعىت الدرامسىات، اال  ىؾل السىاباة مىؽ عتى  األهىداف من حيث األهـداف
التىىىىس مسىىىىعت إلتظىىىىا، فاىىىىد هىىىىدفت إلىىىىى معرفىىىىة مىىىىدم فىىىىؾفر اامسىىىىتخدام التاظيىىىىات 

ك، 2009لبىىىس  مسىىىة اك، ادرا2003التعليطيىىىة فىىىس التىىىدرةس، كدرامسىىىة نشىىىؾا   
ك، امظظىىىىا مىىىىا هىىىىدف إلىىىىى معرفىىىىة معؾقىىىىات امسىىىىتخدام 2016ادرامسىىىىة الىىىىداضو  

ك، ادرامسىة البىس 2007التاظيات التربؾةة فس عطلية التىدرةس كدرامسىة الكظىدا  
هدف إلى معرفة ااقت امستخدام التاظيات التربؾةىة كدرامسىة  ك، امظظا ما2009 

ادرامسىة  ك،2009البىس   ك، ادرامسىة2007ك، ادرامسة الكظدا  2003نشؾا   
 ك، ابذلػ افوات يهدافظا مت يهداف الدرامسة ال الية.2016الداضو  

  فاىىد فظّؾعىىت الدرامسىىات، اال  ىىؾل السىىاباة مىىؽ عتىى  : أمــا مــن حيــث الســشه
امستخدامظا للطظظ  الطت ت فطظظا ما اعتطدت فس مظظجظا على الطظظ  الؾصوس 

ك، ادرامسة الداضو 2007ا  ظدك، ادرامسة الك2003الت لتلس، كدرامسة نشؾا   
ك، ادرامسىىىىات ي ىىىىرم امسىىىىتخدمت الطىىىىظظ  الؾصىىىىوس كدرامسىىىىة الكرةظىىىىس 2016 

ك،  ابعىىىىىى  الدرامسىىىىىىات اعتطىىىىىىدت علىىىىىىى الطىىىىىىظظ  الؾصىىىىىىوس 2014امظظىىىىىىى  
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اافواىت هىذخ الدرامسىة مىؽ عتى  الطىظظ  مىت  ك،2009الطس س، كدرامسة البس  
 الدرامسة ال الية.

 :مت كىىى  الدرامسىىىات السىىىاباة فاىىىد امسىىىتخد أمـــا مـــن حيـــث األدوات السدـــتخدمة
ابىىذلػ افواىىت الدرامسىىة ال اليىىة فىىس امسىىتخدام  ،لجطىىت الطعلؾمىىات يدالل  ةاالمسىىت ان

 نوس األدال.
 :فاد ا تل  عجؼ عتظىات الدرامسىات السىاباة مىؽ درامسىة  أما من حيث العيشات

اللىىىىىػ  رنىىىىىت لظبيعىىىىىة كىىىىى  درامسىىىىىة، ايهىىىىىدافظا، اعىىىىىدادها الطاانيىىىىىة،  ؛أل ىىىىىرم 
اعمؾ  ي  هظاك فظؾعال اف ا ظال فس فلػ الدرامسات، فطظظا اكمافتظا، فاد العظ ال 

 ، اهظاك عتظات ي رم كانىت يعجامظىا صى ترل،اكبترل  فتظا ما كا  عجؼ العتظة
ك فاىىىد 2016اهظىىاك مىىا هىىؾ متؾمسىى،، فكانىىت ي بىىر عتظىىة فىىس درامسىىة الىىداضو  

 معلطىىال امعلطىىة، يمىىا يصىى رها فكانىىت درامسىىة الكرةظىىس، امظظىىى ك287   ل ىىت
 معّلطال امعّلطة. ك31ك فاد  لغ عجؼ العتظة  2014 
  :فاىىد أمــا مــن حيــث البيلــات والسجتسعــات التــي أجريــر فيهــا هــ   الدراســات

فظّؾعت الدرامسات، اال  ؾل الساباة مؽ عتى  ماىا  إنرانظىا، فاىد ينىرا قسىؼ 
ك، امظظىىىىىا بالططلكىىىىىة العربيىىىىىة 2007مظظىىىىىا بسىىىىىلظظة عطىىىىىا  كدرامسىىىىىة الكظىىىىىدا  

اي رم ينرةت فىس دالىة فلسىظتؽ كدرامسىة  ك.2016ة الداضو  السعؾدضة كدرامس
ك مؽ 2009ك، يما الدرامسة ال الية فاد افوات مت درامسة البس  2003نشؾا   

 عت  ماا  إنرانظا فس لتبيا.
  فىىىىل  كىىىى  درامسىىىىة أمــــا مــــن حيــــث السفــــاايم، والسرــــطمحات السدــــتخدمة :

ك نيىىىا التعلىىىيؼامسىىىتخدمت الطوىىىا يؼ الخاصىىىة  ظىىىا ممىىى : موظىىىؾم  امسىىىان  افكظؾلؾ 
ك، اامسىتخدم موظىؾم  التاظيىات التعليطيىةك درامسىة نشىؾا  2003 درامسة نشىؾا   

يمىىىىىا درامسىىىىىة  ك،2009ك، ادرامسىىىىىة البىىىىىس 2007ك، ادرامسىىىىىة الكظىىىىىدا  2003 
تخدما موظىىىؾم امسىىىاىىىد ك ف2016ك، ادرامسىىىة الىىىداضو  2014الكرةظىىىس، امظظىىىى  

 ك، االتس افوات مت الدرامسة ال الية. التاظيات التربؾةة
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  ينطعىىت كىى  الدرامسىىات مسىىاباة الىىذكر علىىى يهطيىىة أمــا مــن حيــث الشتــا  : فقــد
فىىؾفر اامسىىتخدام التاظيىىات التربؾةىىة، اضىىرارفظا لجطيىىت معلطىىس مرعلىىة التعلىىيؼ 

 األمسامسس بشا  عام. اقد فؾصلت هذخ الدرامسات إلى عدل نتان  نذكر مظظا:
 عّلؼ.الت  تد على يهطية التاظيات التربؾةة فس عطلتتس التعليؼ االت -1
عىىىىدم فىىىىؾفر التاظيىىىىات التربؾةىىىىة بشىىىىا  كىىىىاف مىىىىؽ يهىىىىؼ الصىىىىعؾبات التىىىىس  -2

  ؾانظظا الطعلطؾ  فس فدرةسظؼ.
عىىىىدم فىىىىدرةت الطعلطىىىىتؽ ي ظىىىىاء الخدمىىىىة علىىىىى إعىىىىداد، اامسىىىىتخدام التاظيىىىىات  -3

 التربؾةة.
 عدم انؾد متخص  فس مجا  التاظيات التربؾةة بالطدار . -4
تاظيىىىىىات التربؾةىىىىىة فىىىىىس عىىىىىدم اهتطىىىىىام قسىىىىىؼ الؾمسىىىىىان  التعليطيىىىىىة  تىىىىىؾفتر ال -5

 الطدار .
 عدم فؾفر الطؾاد الخام إلنتاد التاظيات التربؾةة. -6
عىىىىىدم ف هتىىىىى  الظالىىىىىت الطعلىىىىىؼ الت هتىىىىى  الجتىىىىىد علىىىىىى امسىىىىىتخدام التاظيىىىىىات  -7

 التربؾةة.
عىىدم مماءمىىة الطبظىىى الطدرمسىىس المسىىتيعال كىى  اإلماانيىىات الطظلؾبىىة مىىؽ  -8

 التاظيات التربؾةة. 
 ي  يالىت الدرامسىات قىد ا تلوىت مىؽ عتى  مىدم سـب::  ويتزح في عهء مـا

امسىىتخدام الطعلطىىتؽ للتاظيىىات التربؾةىىة، اافواىىت بعضىىظا علىىى التاظيىىات التربؾةىىة 
المالمىىىىىة للتىىىىىدرةس، كطىىىىىا  تضىىىىىو ي  هظىىىىىاك ا تمافىىىىىال  ىىىىىتؽ بعىىىىىض الدرامسىىىىىات، 
اال  ىىؾل السىىاباة فىىس نتانجظىىا الطتعلاىىة بىى  ر الطت تىىرات   كالط هىى ، االخبىىرل، 

 االجظسك. 
  اقىد امسىتواد ال ىاعمؾ  مىؽ الدرامسىات االسـتفادة مـن الدراسـات الدـابقةأوجه :

 الساباة ما  لس: 
 . ال    التس اف عتظا فلػ الدرامساتالتعرف على مظاه   -1



 
 
 

 وأبوعجيلة فرج أحمد ابوشغلين  دمحم دمحم منصور خليفـة، أحمد دمحم سالم الـــــــزدام
 

(0202( العدد الثاني )ديسمبر 33المجلد )  
355 

يمسظطت فلػ الدرامسات فس  ظاء يدال الدرامسة   االمست انة ك، اف د د  -2
 الطجاالت، االوارات لك  مجا .

على األمسالتت اإلعصانية الطستخدمة فس ف لت  البيانات،  االطماا -3
 اامستخما  الظتان ، افوسترها. 

ماظت ال اعمتؽ مؽ ال صؾ  على بعض الطعلؾمات فس اإلطار  -4
 الظغرا. 

يمسظطت الدرامسات الساباة فس ف د د بعض التعرةوات التس فظاالظا  -5
 الجانت الظغرا لظذا ال   . 

 نتانجظا مت نتان  الدرامسة ال الية. ياض ت اال تماف، ااالفواا فس -6

 اإلجراءات السشهجية الدراسة

مشه  الدراسة: -0  
مىىىىؽ ينىىىى  ف اتىىىىت يهىىىىداف الدرامسىىىىة قىىىىام ال ىىىىاعمؾ  بامسىىىىتخدام الطىىىىظظ  الؾصىىىىوس 

 الت لتلس.
  مجتسع الدراسة وعيشتها: -0

 تكؾ  مجتطت الدرامسة األصلس مؽ معّلطس، امعّلطات مدار  مجتسع الدراسة: أ. 
ال ىالغ عىددهؼ  التعليؼ األمسامسس بطاتت الخدمات للتتؽ الطركز بطرا  ة فعلىيؼ للتىتؽ

ك مدرمسىىىة فعلىىىيؼ يمسامسىىىس، االجىىىدا  14ك معّلطىىىال، امعّلطىىىة مىىىؾلعتؽ علىىىى  1553 
 التالس  ؾضو للػ. 
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 – 0202إحرا ية بعدد  معّمسي مرحمة التعميم األساسي لمعام الدراسي  ( 20جدول  
 بسدارس مكتب خدمات زليتن السركز بسرازلة التعميم زليتن 0202

 السدرسة السحمة
 إعداد السعمسين

 السجسهع إناث ذكهر
 133 131 02  دضجة الكبرم للبظات الشي 
 118 79 39 األمسطرةة الشي 
 243 - 243 الخظدا الشي 
 123 123 - عانشة يم الط مظتؽ للبظات الشي 
 31 - 31 ال رةة  اداش
 122 54 68 الشؾرم   اداش
 82 82 - ا ؽ  لدا   ال الل
 155 128 27 ال الل ال الل

 65 53 12 الطظار ي ؾر ية
 151 151 - الظساء الخالدات للبظات ي ؾر ية

 71 71 - الظصر  ظات الطظظرعة
 46 - 46 االف اد  ظتؽ الطظظرعة
 127 127 - الستدل لةظت للبظات ي ؾنرةدل
 86 69 17 ا ؽ الظ يس ي ؾنرةدل

 0442 0268 284 السجسهع الكمي  
 

:ةمسالجدا  التالس  ؾضو التؾلةت التكرارا االظسبس ألفراد مجتطت الدرا  

التهزيع التكرار  والشدبي ألفراد مجتسع الدراسة (20جدول    

 

 عيشة الدراسة: ب.
نغرال لصعؾبة امستخدام طرةاة ال صر الشام  لجطت البيانات بالظس ة 
لل اعمتؽ العت ارات فتعلت بالؾقت، االجظد، االتكاليع الطالية لذلػ مسؾف ضختار 

 الشدلة السلهية العدد الفلة
%31.23 485 الطعّلطتؽ  
%68.77 1068 الطعّلطات  
%100 1553 الطجطؾا  
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%ك مؽ مجتطت الدرامسة فكا  عجؼ 8بسيظة  ظس ة   ال اعمؾ  عتظة عشؾانية
ك معلطة، 133ك معلطال، ا 61ك معّلطال، امعّلطة مظظؼ  194العتظة الطختارل  

 االجدا  التالس  ؾضو التؾلةت التكرارا االظسبس لعتظة الدرامسة.
 

التهزيع التكرار  والشدبي لعيشة الدراسة (22جدول    
 الشدلة السلهية العدد الفلة

%31.44 61 الطعّلطتؽ  
%68.56 133 الطعّلطات  
%100 194 الطجطؾا  

 

خرا ص العيشة: ج.  
بعىىد التعىىّرف علىىى  صىىان  العتظىىة ينىىرم ال ىىاعمؾ  الت لتىى  اإلعصىىانس 

 ظىدف  Excel  سى ااإل SPSS للبيانىات مسىتخدمال  رنىام  الت لتى  اإلعصىانس
ف د ىىىد مىىىدم فىىىؾفر اامسىىىتخدام معّلطىىىس مرعلىىىة التعلىىىيؼ األمسامسىىىس للتاظيىىىات التربؾةىىىة، 
اللىىىػ مىىىؽ  ىىىما  إضجىىىاد الؾمسىىى، ال سىىىا س الطىىىرنو، ابامسىىىتخدام التؾلةىىىت التكىىىرارا، 
االظسبس إلنابات الط  ؾ تؽ عىؾ  للىػ باإلضىافة إلىى االن ىراف الط يىارا لميىا  

 تؽ.مدم التشتت، االتجانس  تؽ فاتيؼ الط  ؾ 
 أدوات الدراسة: د.

امسىىىىتظما ية، اّنظىىىىت إلىىىىى معّلطىىىىس  ةقىىىىام ال ىىىىاعمؾ  بلعىىىىداد امسىىىىتطارل امسىىىىت ان
مىىىىدار  التعلىىىىيؼ األمسامسىىىىس بطرا  ىىىىة فعلىىىىيؼ للتىىىىتؽ، االطىىىىؾنظتؽ التربىىىىؾةتؽ، امىىىىد را 

 الطدار .
 افظدف االمستطارل إلى  يا  التاظيات التربؾةة الؾانت فؾفرها فس الطدار . 

ك امستطارل امست انة 2الإلنابة عؽ فساؤالت الدرامسة قام ال اعمؾ   بظاء عدد  
انظىىت لطعّلطىىس مىىدار  التعلىىيؼ األمسامسىىس بطاتىىت الخىىدمات للتىىتؽ الطركىىز بطرا  ىىة 

 التعليؼ للتتؽ.
 افظدف االمستطارفتؽ إلى  يا  الط اار التالية:
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تىت الخىدمات مدم فؾفّر التاظيىات التربؾةىة فىس مىدار  التعلىيؼ األمسامسىس بطا -1
 التعليطية للتتؽ الطركز بطرا  ة التعليؼ التتؽ.

مدم امستخدام معّلطس مىدار  التعلىيؼ األمسامسىس بطاتىت الخىدمات التعليطيىة   -2
 لتتؽ للتاظيات التربؾةة فس فدرةسظؼ.ل للتتؽ الطركز بطرا  ة التعليؼ 

اهىىىىىىذخ األدال هىىىىىىس مىىىىىىؽ ي بىىىىىىر األداات شىىىىىىتؾعال اامسىىىىىىتخدامال فىىىىىىس ممىىىىىى  هىىىىىىذخ 
 اهس األنست لظذخ الدرامسة. ،الدرامسات

 الإلنابة على هذخ الط اار قام ال اعمؾ  بالخظؾات التالية:
 :ةأواًل: إعداد االستلان

اطلىىىت ال ىىىىاعمؾ  علىىىى مجطؾعىىىىة مىىىؽ الطرانىىىىت ال د مىىىة الطتخصصىىىىة فىىىىس 
مجىىا  الدرامسىىة، اعلىىى العد ىىد مىىؽ امسىىتطارات االمسىىت انة فىىس عىىدل درامسىىات، ايب ىىال 

درامسة، افؼ االمستوادل مظظا على انىه الخصىؾ ، ادعىداد مساباة فتظاا  مم  هذخ ال
  يه: ؽالطبدنية، مراعت ابصؾرفظ ةفارات االمست ان

 مسمامة األلواظ ادقتظا.  -1
 .اضؾح ال  ارات اي  فكؾ  معبرل عؽ يهداف الدرامسة  -2
 .ةالتسلس  الطظظاس لط اار ايمسئلة االمست ان -3
نىىىىاءت فىىىىس هىىىىذخ ، اعىىىىؽ التسىىىىاؤالت التىىىىس ةفعبترهىىىىا عىىىىؽ يهىىىىداف االمسىىىىت ان  -4

 الدرامسة.
علىىى مجطؾعىىة مىىؽ الط ّاطىىتؽ  ةابعىىد للىىػ قىىام ال ىىاعمؾ  بعىىر  االمسىىت ان

الطتخصصىىتؽ فىىس الطظىىاه  اطىىرا التىىدرةس بجامعىىة الطرقىىت، االجامعىىة األمسىىطرةة 
اإلمسمامية، اللػ لمامستوادل مؽ  برافظؼ، ا رانظؼ، اماترعافظؼ عؾ  مدم صماعية 

درفظا علىىىى  يىىىا  مىىىا اضىىىعت لميامسىىىه، ، امىىىدم قىىىة ىىى  فاىىىرل مىىىؽ فاىىىرات االمسىىىت ان
هىؼ ب ىىذف بعىض الواىىرات ؤ را االت  ىد مىؽ مظامسىىبتظا لطؾضىؾا الدرامسىىة، اقىد نىىاءت 

اال  ىىارات، ادضىىافة فاىىرات ا  ىىارات ي ىىرم، اف تىىر صىىيااة الىى عض اآل ىىر، اقىىد 
عىىات بعىىتؽ االعت ىىار، افىىؼ صىىيااة ؾ ي ىىذ ال ىىاعمؾ  هىىذخ اآلراء االطاترعىىات االطل 

 الظظانية. ابصؾرفظ ةاالمست ان
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 : ثلات وصدق السقياس
 ، االمست انةك اعتطد ال اعمؾ  على الدرامسات الساباة فس إعداد يدال الدرامسة

 ىىىىىؼ قىىىىىامؾا بعىىىىىر  هىىىىىذخ الطاىىىىىا يس للت اىىىىىيؼ علىىىىىى مسىىىىىتؾةتؽ : يالظطىىىىىا الطسىىىىىتؾم 
عتىى  قىىام ال ىىاعمؾ  بعىىر  قانطىىة ب مسىىئلة االمسىىت انة بعىىد االنتظىىاء مىىؽ  ،األ ىىادضطس

ى بعض الط ّاطىتؽ مىؽ األمسىافذل األ ىادضطتتؽ فىس هىذا الطجىا  إعدادها الطبدنس عل
 ظىىدف التعىىىّرف علىىىى  رانظىىؼ الطتعلاىىىة بطماءمىىىة يمسىىئلة االمسىىىت انة ألهىىىداف ال  ىىى ، 
اكىىذلػ التعىىّرف علىىى  رانظىىؼ الطتعلاىىة  درنىىة اضىىؾح صىىيااة  ظؾدهىىا،  ىىؼ عرضىىظا 

مسىس بطرا  ىة على عدد مؽ الطعّلطتؽ لاا الخبرل، االطؾنظتؽ بطىدار  التعلىيؼ األمسا
فعليؼ للتتؽ، اللىػ أل ىذ ري ظىؼ فىس صىدا م تىؾم األدال مىؽ عتى  إنظىا ف ظىس مىا 
اضىىىعت ألنلىىىه، ابعىىىد فلاىىىس الىىىرداد قىىىام ال ىىىاعمؾ    تظمىىىيو األدال، افظبياظىىىا علىىىى 

ك مىىىؽ معّلطىىىس الطىىىدار  التعلىىىيؼ األمسامسىىىس بطاتىىىت الخىىىدمات للتىىىتؽ الطركىىىز، 40 
الجطيىىت بشىىا  متسىىاا كطىىا يرادهىىا اللىىػ لضىىطا  الصىىيااة الجتىىدل ب تىى  ضوظطظىىا 

ال ىىىاعمؾ ، اانتظىىىى إعىىىداد يدال الدرامسىىىة، اقىىىام ال ىىىاعمؾ  بىىىلنراء عسىىىابات الصىىىدا، 
 االم ات علتظا اللػ لض ظظا عؽ طرةت:

 صدق السحّكسين:* 
ك مىىؽ 06فىىؼ عىىر  االمسىىت انة علىىى مجطؾعىىة مىىؽ الط ّاطىىتؽ ف لوىىت مىىؽ  

افؼ إنىراء مىا  ،لسادل الط ّاطتؽاالمستجابة آلراء ا تيعضاء هتئة التدرةس، اقد فط
 لزم مىؽ عىذف، افعىد   فىس ضىؾء ماترعىافظؼ بعىد فسىجتلظا فىس نطىؾلد مىؽ إعىداد 

ؽ، اقىىىد قبلىىىت الواىىىرات التىىىس اافىىىت علتظىىىا السىىىادل الط ّاطىىىتؽ نطىىىيعظؼ، افىىىؼ تال ىىىاعم
التعىىد   إل كىىا  هظىىاك فعىىدضمات، ابىىذلػ ي ىىرد اال ت ىىار فىىس صىىؾرفه الظظانيىىة لتىىتؼ 

 . العتظة االمستظما يةفظبياه على 
 ثلات السقياس:* 

للت ات مؽ   ات يدال الدرامسىة، قىام ال ىاعمؾ   تؾلةىت االمسىت انة علىى عتظىة 
ك معلطىال، امعلطىىة مىؽ مجتطىت الدرامسىىة، ابعىد نطىت االمسىىت انة 40عشىؾانية عىددها  

فىىؼ فورةىىغ البيانىىات اف طتلظىىىا إلىىى  رنىىام  ال ات ىىىة اإلعصىىانية للعلىىؾم االنتطا يىىىة 
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ك، 0.89مسىىتخراد  يطىىة معامىى  يلوىىا كران ىىاي للم ىىات عتىى  كانىىت  يطتىىه  ل ىىر  ا
 لنىىاهز  ةاالمسىىت ان تاهىىس  يطىىة عاليىىة نىىدال ف كىىد   ىىات يدال الدرامسىىة، ابىىذلػ يصىى  

 للتظبتت.
 األساليب اإلحرا ية:

فىىىىىؼ معالجىىىىىة  يانىىىىىات الدرامسىىىىىة افاىىىىىا لبرنىىىىىام  ال ىىىىىزم اإلعصىىىىىانية للعلىىىىىؾم 
ّبىر (Statistical Process For Social Science)االنتطاعتىىىة  ، االىذا عب

  يمسىىىالتت الطعالجىىىة اإلعصىىىانية ؾ ك عتىىى  امسىىىتخدم ال ىىىاعمSPSSعظىىىه ا تصىىىارال  
 التالية:

اللىىػ لؾصىى   صىىان  يفىىراد عتظىىة الدرامسىىة، التكــرارات والشدــب السلهيــة:  -0
اف د ىىد فاتىىيطظؼ إلاء الط ىىاار الرنيسىىة التىىس فضىىطظتظا يدال الدرامسىىة  ؾامسىىظة 

 الظست الطئؾةة.
ــــة : م -2 ــــات الس ياري لميىىىىا  مىىىىدم التشىىىىتت فىىىىس إنابىىىىات تهســــطات االنحراف

 .ةالط  ؾ تؽ إلاء ك  فارل مؽ فارات االمست ان
إلعظىار الوىراا  ىتؽ درنىة فىؾفر التاظيىات أسمهب تحميل التلـاين األحـاد :  -3

ماف  نظسظؼ، لتتؽ با تل التربؾةة فس مدار  التعليؼ األمسامسس بطرا  ة فعليؼ 
 .ام همافظؼ ا برافظؼك

 الؾمس، الطرنو االؾل  الطئؾا. -4
 ا ت ار  تك للطجطؾعات الطستالة. -5
 ا ت ار فؾكس للطاارنات الطتعددل. -6

 .بس للط ه  العّلطس لعتظة الدرامسةك  بتؽ التؾلةت التكرارا االظس04االجدا   
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 ( التهزيع التكرار  والشدبي لمسؤهل العمسي لعيشة الدراسة22الجدول  

الشدلة السلهية        التكرار الفلة  

 20.62% 40 د لؾم عا 
%51.55 100 ال االؾرةؾ   

%27.83 54 ليسانس  

 022.2 194 السجسهع

 
ك يعظرت البيانات الىؾاردل بالدرامسىة ي  ال البيىة مىؽ يفىراد 04مؽ الجدا   

 لتظىا م هى  ليسىانس  ك%51.55عتظة الدرامسة عاصلتؽ علىى م هى  باىالؾرةؾ   
ك، يمىا يقىى  نسى ة فكانىىت لل اصىلتؽ علىى الط هىى  العلطىس د لىىؾم 27.83% ظسى ة  

%ك، اكذلػ مؽ ضطؽ الظتان  الطت ص  علتظا يضضال التؾلةىت 20.62عا   ظس ة 
 ك التالس: 05التكرارا، االظسبس لجظس العتظة قتد الدرامسة كطا هؾ مبتؽ بالجدا   

 
( التهزيع التكرار  والشدبي لجشس عيشة الدراسة24الجدول    

 الشدلة السلهية العدد الجشس
%31.44 61 لكؾر  
% 68.56 133 إنال  

 

ك ي  ال البيىىة مىىؽ يفىىراد العتظىىة 05لاىىد يعظىىرت البيانىىات الىىؾاردل بالجىىدا   
%ك، 31.44%ك كانؾا مؽ اإلنال، االظس ة ال ا ية كانت الذكؾر  ظسى ة  68.56 

ك التالس فلنه  بتؽ التؾلةىت التكىرارا، االظسىبس لسىظؾات الخبىرل 06يما عؽ الجدا   
 للعتظة قتد الدرامسة: 
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 ع التكرار  والشدبي لدشهات الخبرة لعيشة الدراسة( التهزي26الجدول  

 الشدلة السلهية التكرار مدة الخبرة
مسظؾات  6يق  مؽ   50 25.8%  

مسظؾات 11مسظؾات إلى يق  مؽ 6مؽ   70 36.1%  
مسظة ف  مر 11  74 38.1%  

 100% 194 السجسهع
 

العتظىىة ك ي  ال البيىىة مىىؽ يفىىراد 06لاىىد يعظىىرت البيانىىات الىىؾاردل بالجىىدا   
ك مسىىىىظة فىىىى  مر فىىىىس مجىىىىا  عطلظىىىىؼ 11%ك مىىىىظظؼ فرااعىىىىت  بىىىىرفظؼ  38.1 ظسىىىى ة  

ك 6%ك كانىىت عىىدد مسىىظؾات  بىىرفظؼ مىىا  ىىتؽ  36.1ال ىىالس  التىىدرةس ك، ابظسىى ة  
ك مسىظؾات 05%ك  فرااعىت  بىرفظؼ مىؽ  25.8ك مسىظؾات،  تظطىا ابظسى ة  10إلى  
 ف ق .

 عرض الشتا   وتفديرها وتحميمها 

 مة :اإلجابة عمى األسل
 :لإلجابة عن الدؤال األول من تداؤالت الدراسة ال   يشص عمى 

مــا واقــع تــهّفر التقشيــات التربهيــة فــي مــدارس مرحمــة التعمــيم األساســي بسكتــب 
 الخدمات التعميسية زليتن السركز مرازلة تعميم زليتن من وجهة نعر السعّمسين؟

عىىىؽ التىىىؾافر، قىىىام ال ىىىاعمؾ  ب سىىىال الىىىؾل  الظسىىىبس لمامسىىىتجابات الطعبىىىرل 
اكذلػ الظس ة الطئؾةة للتؾفر، اعدم التؾفر، افرفتت التاظيات التربؾةة افاال لىوالا  

 الظسبية، االجدا  التالس  ؾضو فلػ الظتان :
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 ( ألوزان الشدبية ورتب التقشيات التربهية وندلة تهافرها22جدول  

 % لمتهفر متهفرة التقشية ت
غير 
 متهفرة

% لعدم 
 التهفر

الهزن 
 الشدبي

 الرتلة

 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 ينظزل الراد ؾ التعليطس 1
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 ينظزل التلوزةؾ  التعليطس 0
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 نظال األفمام الما تة 2

2 
 Document ا انمية  امترا

camera 
0 0 365.00 100.00 365.00 30.000 

 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 فؾفؾارا ية  امترا 4
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 نترنتاإل 6
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 التعليطية الستظطانية األفمام 2
 Film strips 0 0 365.00 100.00 365.00 30.000 الما تة األفمام 8
 Electronic Mail 0 0 365.00 100.00 365.00 30.000 لكترانساإل البرةد 2

 Hypermedia 0 0 365.00 100.00 365.00 30.000 الواناة الؾمسان، 02

00 
 Booksلكترانيةاإل الكتت

Electronic 
0 0 365.00 100.00 365.00 30.000 

 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0  رام  الطعام  االفتراضية 00
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 التعليطيةاأللعال  02
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 اللؾعة الؾبرةة 02
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 لؾعة الجتؾل 04
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 اللؾعة الكظربانية 06
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 الط ظاطيسية اللؾعة 02
 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 السبؾرل البيضاء الطط ظظة 08

 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 لكترانيةاإل السبؾرل 02

 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 الولتظية اللؾعات 02

 30.000 365.00 100.00 365.00 0 0 الكتت االطرانت   الطات ة ك 00

 Periodicals 0 0 365.00 100.00 365.00 30.000الدارةات  00

 Encyclopedias 0 0 365.00 100.00 365.00 30.000الطؾمسؾعات  02

 29.000 369.00 98.90 361.00 1.10 4.00 مختبرات الصؾفيات االطرنيات 02
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 28.000 384.00 94.79 346.00 5.21 19.00  امترا فتد ؾ رقطية 04

 27.000 396.00 91.51 334.00 8.49 31.00 الرمسؾم البيانية 06

 27.000 396.00 91.51 334.00 8.49 31.00  ران، التدقتت 02

 27.000 396.00 91.51 334.00 8.49 31.00 الكارةاافتر رمسؾم 08

 Relief maps 37.00 10.14 328.00 89.86 402.00 26.000الخران، الطجسطة  02

 25.000 403.00 89.59 327.00 10.41 38.00 عاانت ارلم فعليطية 22

 24.000 407.00 88.49 323.00 11.51 42.00 الرمسؾم الطسلسلة 20

 23.000 418.00 85.48 312.00 14.52 53.00 الرمسؾم التعليطية الطت ركة 20

 22.000 426.00 83.29 304.00 16.71 61.00 الصؾر الوؾفؾارا ية 22

 21.000 432.00 81.64 298.00 18.36 67.00 الرمسؾم الكراكية 22

 20.000 464.00 72.88 266.00 27.12 99.00 الخران، 24

 19.000 487.00 66.58 243.00 33.42 122.00 ينظزل التسجت  26

 Specimens 138.00 37.81 227.00 62.19 503.00 18.000العتظات  22

28 
نظال عر  الشرانو الشوافة " 

 السما د رانياتؾر "
148.00 40.55 217.00 59.45 513.00 17.000 

 17.000 513.00 59.45 217.00 40.55 148.00 نظال عر  الشرانو الظاطت 22

 17.000 513.00 59.45 217.00 40.55 148.00 ينظزل الظس  ال رارا  22

 17.000 513.00 59.45 217.00 40.55 148.00 الشوا يات 20

 17.000 513.00 59.45 217.00 40.55 148.00 األشياء ال ميمية الؾاق ية 20

 16.000 523.00 56.71 207.00 43.29 158.00 بظاقات الصؾر االطلصاات 22

 15.000 538.00 52.60 192.00 47.40 173.00 الرمسؾم التعليطية 22

 14.000 547.00 50.14 183.00 49.86 182.00 الرمسؾم التعليطية الما تة 24

 Slides 184.00 50.41 181.00 49.59 549.00 13.000الشرانو الشوافة  26
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 13.000 549.00 49.59 181.00 50.41 184.00 الشرانو الطيارامساؾبية 22

 Visual 186.00 50.96 179.00 49.04 551.00 12.000مسج  فعليطس  قردا  28

 11.000 562.00 46.03 168.00 53.97 197.00 اللؾعات الخشبية 22

 11.000 562.00 46.03 168.00 53.97 197.00 اللؾعات الامابة 42

 10.000 564.00 45.48 166.00 54.52 199.00 مختبرات العلؾم 40

 9.000 575.00 42.47 155.00 57.53 210.00  رام  ال امسؾل التعليطية 40

42 
نظال عر  الصؾر الطعتطة " 

 ابػ  رانياتؾراأل
212.00 58.08 153.00 41.92 577.00 8.000 

42 
نظال العر  الوؾا الريمسس " 

 افرهتد رانياتؾر "األ
212.00 58.08 153.00 41.92 577.00 8.000 

 Models 215.00 58.90 150.00 41.10 580.00 7.000الظطالد الطجسطة  44

 7.000 580.00 41.10 150.00 58.90 215.00 الظطالد الطجسطة الش الة 46

 7.000 580.00 41.10 150.00 58.90 215.00 الرمسؾم التؾضي ية 42

 6.000 604.00 34.52 126.00 65.48 239.00 الطجسطات التعليطية 48

 5.000 608.00 33.42 122.00 66.58 243.00 ينظزل فصؾةر الطستظدات 42

 5.000 608.00 33.42 122.00 66.58 243.00 الطظاعر الطجسطة   نطالد الد ؾراما ك 62

 5.000 608.00 33.42 122.00 66.58 243.00 نطالد الكرات األرضية 60

 4.000 642.00 24.11 88.00 75.89 277.00 التطمتليات االطسرعيات 60

 3.000 694.00 9.86 36.00 90.14 329.00 اإللاعة الطدرمسية الدا لية 62

 2.000 722.00 2.19 8.00 97.81 357.00 شاشة عر   ا تة 62

64 
نظال العر  الستظطانس " فتد ؾ 

  رانياتؾر "
365.00 100.00 0 0 730.00 1.000 

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 نظال الدفاشؾ 66

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 شاشة عر  مت ركة 62
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 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 نظال  عامسؾل 68

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 ش اة عامست الس مت ينظزفظا 62

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 مامسو ضؾنس 22

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 الظابعات اللتزرةة االطلؾنة 20

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 يشرطة التسجت  20

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 مسظؾانات الطض ؾطةاأل 22

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 دمساات ال امسؾل 22

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 الطلصاات 24

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 الطصؾرات 26

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 السبؾرل الظ اشترةة 22

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 الظ اشتر ااألقمام الطلؾنة 28

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 اللؾعة اإل  ارةة 22

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 السبؾرل البيضاء 82

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 اللؾعات الؾر ية 80

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 األداات ااألشاا  الظظدمسية 80

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 الرعمات االزةارات الطتدانية 82

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 الطعار  82

 1.000 730.00 0 0 100.00 365.00 الطتاع  84

 مؽ  ما  الجدا  السا ت  تبتؽ ي :
ك اتر 23: 01التاظيات التربؾةة مؽ رقؼ   التقشيات التربهية غير الستهفرة نها يًا:
ك عتىىى  ينىىىال 30.000ارفبتظىىىا  365.00متىىىؾفرل نظانيىىىال، اكىىىا  النظىىىا الظسىىىبس  

 الط  ؾ ىىؾ  بعىىدم انؾدهىىا ابشىىا  نظىىانس بالطىىدار  اعلىىى األ ىى  نىىذكر التىىالس:
 ينظىىىىزل الراد ىىىىؾ التعليطىىىىس، اينظىىىىزل التلوزةىىىىؾ  التعليطىىىىس، انظىىىىال األفىىىىمام الما تىىىىة، 
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نترنىت، ااألفىمام ، كىامترا فؾفؾارا يىة، ااإلDocument cameraاكامترا ا انميىة 
لكترانىىىىىس ، االبرةىىىىىد اإلFilm stripsااألفىىىىىمام الما تىىىىىة  يطيىىىىىة،السىىىىىتظطانية التعل

Electronic Mail الؾمسىىىىىان، الواناىىىىىة ،Hypermedia الكتىىىىىت اإللكترانيىىىىىة ،
BooksElectronic ىىىىرام  الطعامىىىى  االفتراضىىىىية، األلعىىىىال التعليطيىىىىة، اللؾعىىىىة  ،

البيضىاء الؾبرةة، لؾعة الجتىؾل، اللؾعىة الكظربانيىة، اللؾعىة الط ظاطيسىية، السىبؾرل 
لكترانيىىىىة، اللؾعىىىىات الولتظيىىىة، الكتىىىىت االطرانىىىىت  الطات ىىىىةك، الطط ظظىىىة، السىىىىبؾرل اإل

 ك.Encyclopedias، الطؾمسؾعات Periodicalsالدارةات 
ك اكىىا  النظىىا الظسىىبس  ىىتؽ 57: 24التاظيىىات مىىؽ  تقشيــات متــهفرة بدرجــة قميمــة: 

ك عتىىىىىىىىى  ينىىىىىىىىىال 7.000ا  29.00ك  ارفبتظىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىتؽ   580.00ا 369.00 
الط  ؾ ؾ  بالة فؾفرها بالطدار ، ااقتصرت التاظيات الطؾنؾدل  درنة قلتلة علىى: 
 مختبىىىرات الصىىىؾفيات االطرنيىىىات، كىىىامترا فتىىىد ؾ رقطيىىىة، الرمسىىىؾم البيانيىىىة،  ىىىران، 

ارلم  ، عاانىىىتRelief mapsالتىىىدقتت، رمسىىىؾم الكارةاىىىافتر، الخىىىران، الطجسىىىطة 
فعليطيىىىىة، الرمسىىىىؾم الطسلسىىىىلة، الرمسىىىىؾم التعليطيىىىىة الطت ركىىىىة، الصىىىىؾر الوؾفؾارا يىىىىة، 

، العتظىات Recoding machinesالرمسؾم الكراكية، الخىران،، ينظىزل التسىجت   
Specimens" رانياتىىىىىؾر"، نظىىىىىال  السىىىىىما د، نظىىىىىال عىىىىىر  الشىىىىىرانو الشىىىىىوافة 

يات، األشىىىياء ال ميميىىىة عىىىر  الشىىىرانو الظىىىاطت، ينظىىىزل الظسىىى  ال ىىىرارا، الشىىىوا 
، بظاقىىات الصىىؾر االطلصىىاات، الرمسىىؾم Real object or thingالؾاق يىىة 

، الشىىىىىىىىىرانو Slidesالتعليطيىىىىىىىىة، الرمسىىىىىىىىؾم التعليطيىىىىىىىىة الما تىىىىىىىىىة، الشىىىىىىىىرانو الشىىىىىىىىوافة 
 ، اللؾعىات الخشىبية،Visual presenterالطيارامساؾبية، مسج  فعليطس  قردا 

ام  ال امسىىىىؾل التعليطيىىىىة، نظىىىىال عىىىىر  اللؾعىىىىات الامابىىىىة، مختبىىىىرات العلىىىىؾم،  ىىىىر 
الصىىىىىىىؾر الطعتطىىىىىىىىة " االابىىىىىىىىػ  رانياتىىىىىىىىؾر"، نظىىىىىىىال العىىىىىىىىر  الوىىىىىىىىؾا الريمسىىىىىىىىس " 

، الظطىىىالد الطجسىىىطة الشىىى الة، Modelsافرهتىىىد رانياتؾر"، الظطىىىالد الطجسىىىطة األ
 الرمسؾم التؾضي يةك.

ك اكىا  النظىا الظسىبس  ىتؽ 64:  58التاظيىات مىؽ  تقشيات متـهفرة بدرجـة كبيـرة: 
ك عت  ينال الط  ؾ ؾ  2.000ا 6.000ك ارفبتظا  تؽ  722.00ا 604.00 
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 تؾفرهىىىا  درنىىىة كبتىىىرل فىىىس الطىىىدار ، ااقتصىىىرت التاظيىىىات الطؾنىىىؾدل  درنىىىة كبتىىىرل 
علىىىىى:   الطجسىىىىطات التعليطيىىىىة، ينظىىىىزل فصىىىىؾةر الطسىىىىتظدات، الطظىىىىاعر الطجسىىىىطة 

، The globe models، نطىالد الكىرات األرضىية Diorama  نطالد الىد ؾراماك
  .التطمتليات االطسرعيات، اإللاعة الطدرمسية الدا لية، شاشة عر   ا تة

ك اكا  النظىا الظسىبس 85:65التاظيات مؽ رقؼ  تقشيات متهفرة بدرجة كبيرة جدًا: 
 تؾفرهىىىىىىىا بالطىىىىىىىدار   عتىىىىىىى  ينىىىىىىىال الط  ؾ ىىىىىىىؾ   ك1.000ك، ارفبظىىىىىىىا  730.00 

ااقتصرت التاظيات الطؾنؾدل  درنة كبترل نىدال علىى:  نظىال العىر  السىتظطانس " 
فتد ؾ  رانياتؾر"، نظال الدافاشؾ، شاشة عر  مت ركة، نظال عامسؾل، شى اة 
عامسىىىت  لىىىس مىىىت ينظزفظىىىا، مامسىىىو ضىىىؾنس، الظابعىىىات اللتزرةىىىة االطلؾنىىىة، يشىىىرطة 

ات ال امسىىؾل، الطلصىىاات، الطصىىؾرات، مسىىظؾانات الطضىى ؾطة، دمسىىاالتسىىجت ، األ
السىىىىىبؾرل الظ اشىىىىىترةة، الظ اشىىىىىتر ااألقىىىىىمام الطلؾنىىىىىة، اللؾعىىىىىة اإل  ارةىىىىىة، السىىىىىبؾرل 
البيضىىىىىاء، اللؾعىىىىىات الؾر يىىىىىة، األداات ااألشىىىىىاا  الظظدمسىىىىىية، الىىىىىرعمات االزةىىىىىارات 

 الطتدانية، الطعار ، الطتاع ك.
  يشص عمى:لإلجابة عن الدؤال ال اني من تداؤالت الدراسة ال   و 

ــب الخــدمات  ــيم األساســي بسكت ــة التعم ــع اســتخدام معّمســي مــدارس مرحم مــا واق
 التعميسية زليتن السركز بسرازلة تعميم زليتن لمتقشيات التربهية من وجهة نعرهم؟ 
قىىىىام ال ىىىىاعمؾ  ب سىىىىال الىىىىؾل  الظسىىىىبس لمامسىىىىتجابات الطعبىىىىرل عىىىىؽ مىىىىدم 

م، افرفتىىت التاظيىىات التربؾةىىة االمسىىتخدام، اكىىذلػ الظسىى ة الطئؾةىىة لىىدرنات االمسىىتخدا
 افاال لوالا  الظسبية، االجدا  التالس  ؾضو فلػ الظتان :
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 ( األوزان الشدبية ورتب التقشيات التربهية وندلة استخدامها28جدول  

بدرجة  التقشية ت
غير  قميمة متهسطة كبيرة كبيرة

 مدتخدم
الهزن 
 الرتلة الشدبي

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 ينظزل الراد ؾ التعليطس 0

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 ينظزل التلوزةؾ  التعليطس 0

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 نظال األفمام الما تة 2

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00  امترا ا انمية  2

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00  امترا فتد ؾ رقطية 4

فؾفؾارا ية امترا  6  00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 نظال  عامسؾل 2

نترنتاإل 8  00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 األفمام الستظطانية التعليطية 2

02 
 األفمام الما تة 

Film strips 
00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

00 
لكترانس البرةد اإل   

Electronic Mail 
00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

الؾمسان، الواناة   00  
Hypermedia 

00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

لكترانية الكتت اإل 02   
Books Electronic 

00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00  رام  الطعام  االفتراضية 02
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 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 األلعال التعليطية 04

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 اللؾعة الؾبرةة 06

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 لؾعة الجتؾل 02

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 اللؾعة الكظربانية 08

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 اللؾعة الط ظاطيسية 02

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 السبؾرل البيضاء الطط ظظة 02

لكترانيةالسبؾرل اإل 00  00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 اللؾعات الولتظية 00

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 الكتت االطرانت   الطات ة ك 02

02 
  الدارةات 

Periodicals 
00 00 00 00 365.00 365.00 57.0 

 57.0 365.00 365.00 00 00 00 00 الطؾمسؾعات  04

 56.0 380.00 361.00 00 00 1.00 3.00 مختبرات الصؾفيات االطرنيات 06

 55.0 382.00 348.00 17.00 00 00 00 الرمسؾم التعليطية الطت ركة 02

 54.00 413.00 329.00 30.00 00 6.00 00 عاانت ارلم فعليطية 08

 53.0 420.00 245.00 4.00 00 13.00 3.00 الخران، الطجسطة  02

 52.0 449.00 324.00 00 40.00 00 1.00 الرمسؾم الطسلسلة 22

 51.0 467.00 339.00 00 00 2.00 24.00  ران، التدقتت 20

 50.0 480.00 334.00 3.00 00 00 28.00 الرمسؾم البيانية 20
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 49.0 485.00 334.00 00 00 4.00 27.00 رمسؾم الكارةاافتر 22

 48.00 487.00 304.00 00 61.00 00 00 الصؾر الوؾفؾارا ية 22

 47.0 501.00 297.00 00 68.00 00 00 ينظزل الظس  ال رارا  24

 46.0 577.00 225.00 68.00 72.00 00 00 األشياء ال ميمية الؾاق ية  26

 45.0 581.00 303.00 00 00 32.00 30.00 الرمسؾم الكراكية 22

 44.0 605.00 210.00 82.00 67.00 00 6.00 الرمسؾم التعليطية 28

22 
ردا فمسج  فعليطس    

Visual presenter 
62.00 00 00 7.00 296.00 620.00 43.0 

 42.0 656.00 278.00 00 00 57.00 30.00 الخران، 22

20 
 ينظزل التسجت   

Recoding machines 
62.00 00 00 60.00 243.00 673.00 41.0 

 40.0 683.00 174.00 64.00 127.00 00 00 الرمسؾم التعليطية الما تة 20

22 
 العتظات 

Specimens 
00 72.00 85.00 6.00 229.00 703.00 39.0 

 38.0 719.00 207.00 60.00 00 98.00 00 بظاقات الصؾر االطلصاات 22

 37.0 727.00 225.00 66.00 00 00 74.00 نظال عر  الشرانو الظاطت 24

 36.0 736.00 187.00 111.00 00 8.00 53.00 اللؾعات الامابة 26

 35.0 738.00 83.00 191.00 91.00 00 00 التطمتليات االطسرعيات 22

 34.0 745.00 25.00 300.00 40.00 00 00 مامسو ضؾنس 28

 الرف ةالؾل  اتر  قلتلة متؾمسظة  بترل درنة  التاظية ت
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 الظسبس مستخدم  بترل

 33.0 759.00 151.00 124.00 00 90.00 00 نطالد الكرات األرضية  22

 32.0 764.00 14.00 303.00 48.00 00 00 الظابعات اللتزرةة االطلؾنة 42

 31.0 773.00 83.00 190.00 58.00 34.00 00 الطتاع  40

مسظؾانات الطض ؾطةاأل 40  00 79.00 14.00 176.00 96.00 806.00 30.00 

 30.00 806.00 96.00 176.00 14.00 79.00 00 دمساات ال امسؾل 42

 29.0 813.00 190.00 78.00 00 18.00 79.00 الشرانو الطيارامساؾبية 42

 28.0 814.00 152.00 80.00 30.00 103.00 00 ينظزل فصؾةر الطستظدات 44

 27.0 824.00 155.00 110.00 13.00 25.00 62.00  رام  ال امسؾل التعليطية 46

 26.0 857.00 225.00 00 00 68.00 72.00 الشوا يات 42

 نظال عر  الشرانو الشوافة 48
  رانياتؾ" "السما د 

73.00 67.00 00 00 225.00 858.00 25.0 

 Slides 72.00 70.00 00 33.00 190.00 896.00 24.0الشرانو الشوافة  42

 23.0 922.00 187.00 49.00 00 8.00 121.00 اللؾعات الخشبية 62

 22.0 934.00 130.00 28.00 80.00 127.00 00 نظال الدفاشؾ 60

 21.00 953.00 164.00 00 108.00 00 93.00 الرمسؾم التؾضي ية 60

نظال العر  الستظطانس " فتد ؾ  62
  رانياتؾر "

00 163.00 45.00 26.00 131.00 970.00 20.0 

 19.0 1005.00 22.00 170.00 111.00 00 62.00 يشرطة التسجت  62

 19.0 1005.00 158.0 00 93.00 2.00 112.00 الظطالد الطجسطة الش الة 64
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 18.0 1034.00 00 217.00 60.00 20.300 68.00 الرعمات االزةارات الطتدانية 66

ابػ الطعتطة "األنظال عر  الصؾر  62
  رانياتؾر

140.00 29.00 00 35.00 161.00 1047.00 17.0 

نظال العر  الوؾا الريمسس  68
افرهتد رانياتؾ""األ  

140.00 29.00 00 35.00 161.00 1047.00 17.0 

 16.0 1080.00 00 171.00 100.00 32.00 62.00 ش اة عامست الس مت ينظزفظا 62

 15.0 1099.00 42.00 81.00 100.00 115.00 27.00 اللؾعات الؾر ية 22

 Models 166.00 5.00 35.00 00 159.00 1114.00 14.0الظطالد الطجسطة  20

 13.0 1115.00 135.00 00 31.00 108.00 91.00 الطجسطات التعليطية 20

 12.0 1135.00 86.00 61.00 67.00 29.00 122.00 اإللاعة الطدرمسية الدا لية 22

 11.00 1136.00 166.00 00 00 25.00 174.00 مختبرات العلؾم 22

كنطالد الد ؾراماالطظاعر الطجسطة   24   101.00 119.00 7.00 8.00 130.00 1148.00 10.0 

 9.00 1228.00 8.00 122.00 36.00 127.00 72.00 شاشة عر   ا تة 26

 8.00 1241.00 113.00 26.00 10.00 34.00 182.00 اللؾعة اإل  ارةة 22

 7.00 1242.00 6.00 93.00 105.00 70.00 91.00 الطلصاات 28

 6.00 1244.00 20.00 108.00 35.00 107.00 95.00 شاشة عر  مت ركة 22

 5.00 1261.00 3.00 90.00 101.00 80.00 91.00 الطصؾرات 82

 4.00 1331.00 25.00 126.00 8.00 00 206.00 الطعار  80

ااألشاا  الظظدمسيةاألداات  80  107.00 91.00 118.00 36.00 13.00 1338.00 3.00 

 2.00 1479.00 70.00 00 00 66.00 229.00 السبؾرل الظ اشترةة 82
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 1.00 1825.00 00 00 00 00 365.00 الظ اشتر ااألقمام الطلؾنة 82

 1.00 1825.00 00 00 00 00 365.00 السبؾرل البيضاء 84
 

امسىىتخدام الطعلطىىتؽ للتاظيىىات التربؾةىىة فىىس فدرةسىىظؼ  تبىىتؽ مىىؽ بالظسىى ة لدرنىىة 
  ما  الجدا  السا ت ي :

كاتىىر مسىىتخدمة 25:  01التاظيىىات مىىؽ رقىىؼ  التقشيــات غيــر السدــتخدمة نها يــًا: 
ينظىىزل التلوزةىىؾ   نظانيىىا، انىىذكر علىىى األ ىى  مىىا  لىىس:  ينظىىزل الراد ىىؾ التعليطىىس،

 ،Document cameraؾ انميىىىة المترا كىىىاال نظىىىال األفىىىمام الما تىىىة، التعليطىىىس،
األفىىىىمام  نترنىىىىت،اإل نظىىىىال عامسىىىىؾل،  ىىىىامترا فؾفؾارا يىىىىة، رقطيىىىىة،الوتىىىىد ؾ ال ىىىىامترا 

لكترانىىىىىىس البرةىىىىىىد اإل ،Film stripsاألفىىىىىىمام الما تىىىىىىة  السىىىىىىتظطانية التعليطيىىىىىىة،
Electronic Mail،  الؾمسىىىىىان، الواناىىىىىةHypermedia، لكترانيىىىىىة الكتىىىىىت اإل
Books Electronic، ،األلعىىال التعليطيىىة، اللؾعىىة   ىىرام  الطعامىى  االفتراضىىية

السىبؾرل البيضىاء  اللؾعىة الط ظاطيسىية، اللؾعىة الكظربانيىة، لؾعة الجتىؾل، الؾبرةة،
 الكتىىىىت االطرانىىىىت  الطات ىىىىةك، اللؾعىىىىات الولتظيىىىة، لكترانيىىىىة،السىىىىبؾرل اإل الطط ظظىىىة،

النظىىىىىىىىىىىىا ك اكىىىىىىىىىىىىا  Encyclopediasالطؾمسىىىىىىىىىىىىؾعات  ،Periodicalsالىىىىىىىىىىىىدارةات 
 ك، اةعزم للػ لعدم فؾافرها بالطدار . 57.0ك، ارفبتظا  365.00الظسبس 

ك الطستخدمة  درنة 63.26  التاظيات مؽ رقؼ التقشيات السدتخدمة بدرجة قميمة:
قلتلىىىىة، علىىىىى الظ ىىىىؾ التىىىىالس:  مختبىىىىرات الصىىىىؾفيات االطرنيىىىىات، الرمسىىىىؾم التعليطيىىىىة 

، الرمسىىىؾم Relief mapsالطت ركىىىة، عاانىىىت ارلم فعليطيىىىة، الخىىىران، الطجسىىىطة 
الطسلسىىىىىىىلة،  ىىىىىىىران، التىىىىىىىدقتت، الرمسىىىىىىىؾم البيانيىىىىىىىة، رمسىىىىىىىؾم الكارةاىىىىىىىافتر، الصىىىىىىىؾر 

 Real object orرارا، األشياء ال ميمية الؾاق ية الوؾفؾارا ية، ينظزل الظس  ال 
thingالرمسىىىىىىىىىىىؾم الكراكيىىىىىىىىىىىة، الرمسىىىىىىىىىىىؾم التعليطيىىىىىىىىىىىة، مسىىىىىىىىىىىج  فعليطىىىىىىىىىىىس فىىىىىىىىىىىردا ، 

Visual presenter   الخىىران،، ينظىىزل التسىىجت ،Recoding machines ،
، بظاقىىات الصىىؾر االطلصىىاات، Specimensالرمسىىؾم التعليطيىىة الما تىىة، العتظىىات 
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اطت، اللؾعىىات الامابىىة، التطمتليىىات االطسىىرعيات، مامسىىو نظىىال عىىر  الشىىرانو الظىى
، الظابعىىات اللتزرةىىة The globe modelsضىىؾنس، نطىىالد الكىىرات األرضىىية 

مسىىىىىىظؾانات الطضىىىىىى ؾطة، دمسىىىىىىاات ال امسىىىىىىؾل، الشىىىىىىرانو االطلؾنىىىىىىة، الطتىىىىىىاع ، األ
الطيارامساؾبية، ينظزل فصؾةر الطستظدات،  رام  ال امسؾل التعليطية، الشوا يات، 

 ،Slidesر  الشىىىىرانو الشىىىىوافة "السىىىىما د رانياتؾر"، الشىىىىرانو الشىىىىوافة نظىىىىال عىىىى
اللؾعات الخشىبية، نظىال الدفاشىؾ، الرمسىؾم التؾضىي ية، نظىال العىر  السىتظطانس 

ك، ارفبظا فات  تؽ 970.00، ا 380.00"فتد ؾ  رانياتؾر"ك النظا الظسبس  تؽ  
 لطعلطتؽ بامستخدامظا.اةعزم للػ لظدرل فؾفرها يا لالة  برل ا ك،20.0، ا56.0 

ــات السدــتخدمة بدرجــة متهســطة:  ك مسىىتخدمة 73:64التاظيىىات مىىؽ رقىىؼ  التقشي
 درنىة متؾمسىىظة، انىذكر علىىى األ ىى  مظظىا مىىا  لىىس:  يشىرطة التسىىجت ، الظطىىالد 
الطجسىىطة الشىى الة، الىىرعمات االزةىىارات الطتدانيىىة، نظىىال عىىر  الصىىؾر الطعتطىىة 

افرهتىىد رانياتؾر"، شىى اة الريمسىىس "األ ابىىػ  رانياتىىؾر، نظىىال العىىر  الوىىؾا "األ
، Modelsعامسىىىىىىت  لىىىىىىس مىىىىىىت ينظزفظىىىىىىا، اللؾعىىىىىىات الؾر يىىىىىىة، الظطىىىىىىالد الطجسىىىىىىطة 

الطجسىىىىىطات التعليطيىىىىىة، اإللاعىىىىىة الطدرمسىىىىىية الدا ليىىىىىةك اكىىىىىا  النظىىىىىا الظسىىىىىبس  ىىىىىتؽ 
ك، اةاتصىىىىىىىر 12.00، 19.00ك ارفبظىىىىىىىا فاىىىىىىىت  ىىىىىىىتؽ  1135.00ا  1005.00 

 .الطعّلطتؽ لاا التخصصات العلطية امستخدامظا على
ك 83:74التاظيىىىىىات مىىىىىؽ رقىىىىىؼ  التقشيـــــات واألدوات السدـــــتخدمة بدرجـــــة كبيـــــرة: 

الطسىىتخدمة  درنىىة كبتىىرل، انىىذكر علىىى األ ىى  مظظىىا مىىا  لىىس:  مختبىىرات العلىىؾم، 
، شاشىىىة عىىىر   ا تىىىة، اللؾعىىىة Diorama الطظىىىاعر الطجسىىىطة  نطىىىالد الىىىد ؾراماك

شىىة عىىر  مت ركىىة، الطصىىؾرات، الطعىىار ، األداات، اإل  ارةىىة، الطلصىىاات، شا
، 1136.00ك، اكىا  النظىا الظسىبس  ىتؽ  شىترةةااألشاا  الظظدمسية، السىبؾرل الظ ا

 .ك2.00، ا 11.00ك، ارفبتظا  تؽ  1479.00ا 
ــات و  ــرة جــدًا:التقشي ك 85:84التاظيىىات مىىؽ رقىىؼ   األدوات السدــتخدمة بدرجــة كبي

عليطيىىىة امسىىىتخدامال، ااقتصىىىرت علىىىى:   الظ اشىىىتر فظىىىس ي مىىىر التاظيىىىات ااألداات الت
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ااألقىىىىمام الطلؾنىىىىة، السىىىىبؾرل البيضىىىىاءك اةعىىىىزم للىىىىػ لتؾافرهىىىىا فىىىىس نطيىىىىت الطىىىىدار  
اامسىىتخدام الطعلطىىتؽ الظرةاىىة التالتدضىىة فىىس فدرةسىىظؼ  التلاىىتؽك اكىىا  النظىىا الظسىىبس 

 ك.1.00ك، ارفبتظا  1825.00 
 ة ال   يشص عمى:لإلجابة عن الدؤال ال الث من تداؤالت الدراس 

هــل تهجــد فــروق فــي درجــة اســتخدام معّمســي مــدارس مرحمــة التعمــيم األساســي 
 ؟ رات الجشس، السؤهل، سشهات الخبرةلمتقشيات التربهية تلعًا إلى متغي

قىىىىام ال ىىىىاعمؾ  ب سىىىىال داللىىىىة الوىىىىىراا  ىىىىتؽ متؾمسىىىىظس درنىىىىىات امسىىىىتخدام الىىىىذكؾر 
 االجدا  التالس  ؾضو فلػ الظتان : ااإلنال للتاظيات التربؾةة  داللة  يطة " ت "،

درجات استخدام ال كهر  ( زيسة "ت" وداللتها اإلحرا ية لمفروق بين متهسطي 22جدول  
 واإلناث لمتقشيات التربهية

 مدتهى الداللة درجات الحرية ت االنحراف الس يار   الستهسط ن الجشس

 23.7689 161.231 61 لكؾر
 اتر دالة 233 0.360

 22.4171 160.326 133 إنال

 
 تضىىىو مىىىؽ الجىىىدا  السىىىا ت ي   يطىىىة "ت" نىىىاءت علىىىى ن ىىىؾ اتىىىر دا  

مطىىا ضعظىىى عىىدم انىىؾد فىىراا  ىىتؽ متؾمسىىظس درنىىات  0.05إعصىىانيال عظىىد مسىىتؾم 
امسىىتخدام الىىذكؾر، ااإلنىىال للتاظيىىات التربؾةىىة، كطىىا قىىام ال ىىاعمؾ  بامسىىتخدام يمسىىلؾل 

 تؽ متؾمسظات درنات عتظة الدرامسة ف لت  الت ا ؽ األعادا ل سال داللة الوراا 
فىىىس ضىىىؾء الط هىىى  الدرامسىىىس  داللىىىة  يطىىىة "ف" فىىىس امسىىىتخدامظؼ للتاظيىىىات التربؾةىىىة، 

 االجدا  التالس  ؾضو فلػ الظتان :
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( الستهسطات واالنحرافات الس يارية لعيشة الدراسة02جدول    
 في استخدام التقشيات التربهية وفقًا لمسؤهل الدراسي

الدراسيالسؤهل   االنحراف الس يار   الستهسط ن 

 22.7949 113.2692 40 ليسانس
 23.9866 115.3935 100 باالؾرةؾ 
 24.4696 116.4875 54 د لؾم عالس

 33.8913 174.1370 194 الكلس

( زيسة "ف" وداللتها اإلحرا ية لمفروق بين متهسطات درجات عيشة الدراسة00جدول   في  
التربهية وفقًا لمسؤهلاستخدامهم لمتقشيات   

 ف متهسط السربعات درجات الحرية م  السربعات مردر التلاين
مدتهى 
 الداللة

 36248.296 2 8496.593  تؽ الطجطؾعات

 457.217 192 1712.558 دا   الطجطؾعات دالة 141.195

  194 1209.151 الكلس
 

إعصىانيال  تضو مؽ الجدا  السا ت ي   يطىة "ف" نىاءت علىى ن ىؾ دا  
مطىا ضعظىى انىؾد فىراا  ىتؽ متؾمسىظات درنىات عتظىة الدرامسىة  0.05عظد مسىتؾم 

افاال للط ه  الدرامسس فس امستخدامظؼ للتاظيات التربؾةة، الت د د افجىاخ الوىراا  ىتؽ 
متؾمسىىىىظات درنىىىىات عتظىىىىة الدرامسىىىىة فىىىىس ضىىىىؾء الط هىىىى  الدرامسىىىىس فىىىىس امسىىىىتخدامظؼ 

طاارنىىات الطتعىىددل بامسىىتخدام معادلىىة للتاظيىىات التربؾةىىة امسىىتخدم ال ىىاعمؾ  يمسىىلؾل ال
 ؾضىىو فلىىػ  ك12" لت د ىىد داللىة اافجىىاخ فلىػ الوىىراا، االجىدا  التىىالس رقىؼ  فىؾكس"

 الظتان :
 

لمتقشيات  ( السقارنات الستعددة بين متهسطات درجات استخدام عيشة الدراسة00جدول  
 التربهية وفقًا لمسؤهل الدراسي باستخدام معادلة "تهكي"

 مدتهى الداللة الفرق بين الستهسطين السجسهعة   ب(  أ(السجسهعة  

 دالة 42.1243 باالؾرةؾ  ليسانس
 دالة 46.2243 د لؾم عا  ليسانس

 اتر دالة 2.0840 د لؾم عا  باالؾرةؾ 
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 ىىىتؽ  0.05 تضىىىو مىىىؽ الجىىىدا  السىىىا ت انىىىؾد فىىىراا دالىىىة عظىىىد مسىىىتؾم 
ال اىىىالؾرةؾ . كطىىىا  تضىىىو يضضىىىال م هىىى  ال اىىىالؾرةؾ ، االليسىىىانس لصىىىالو م هىىى  

 تؽ م هى  الليسىانس االىد لؾم العىالس لصىالو  0.05انؾد فراا دالة عظد مستؾم 
 ىتؽ  0.05الد لؾم العىالس، كطىا  تضىو يضضىال عىدم انىؾد فىراا دالىة عظىد مسىتؾم 

م هىى  ال اىىالؾرةؾ  االىىد لؾم العىىالس، افشىىتر هىىذخ الظتىىان  إلىىى ي  م هىى  الليسىىانس 
 همات فس امستخدام التاظيات التربؾةة.يق  مؽ بمية الط  

 طىىا قىىام ال ىىاعمؾ  بامسىىتخدام يمسىىلؾل ف لتىى  الت ىىا ؽ األعىىادا ل سىىال داللىىة 
الوراا  تؽ متؾمسظات درنات عتظة الدرامسة فس ضىؾء مسىظؾات الخبىرل  داللىة  يطىة 

 "ف" فس امستخدامظؼ للتاظيات التربؾةة، االجدا  التالس  ؾضو فلػ الظتان :
 

الستهسطات واالنحرافات الس يارية لعيشة الدراسة في استخدامهم  (02جدول  
 لمتقشيات التربهية وفقًا لدشهات الخبرة

 االنحراف الس يار   الستهسط ن سشهات الخبرة

سشهات 4أقل من   50 164.7045 24.9159 
سشهات 02:  6من   70 170.8817 33.8054 
سشة فأك ر 00من   74 172.0833 32.0634 

 33.8913 174.137 194 الكمي

   
( زيسة " ف" وداللتها اإلحرا ية لمفروق بين متهسطات درجات عيشة الدراسة02جدول    

 في استخدامهم لمتقشيات التربهية وفقًا لدشهات الخبرة
 مدتهى الداللة ف متهسط السربعات درجات الحرية م  السربعات مردر التلاين

 2405.475 2 5310.949 بين السجسهعات

 1108.835 192 385198.201 داخل السجسهعات اتر دالة 2.494

  194 360209.151 الكمي

 

 تضىىىىو مىىىىؽ الجىىىىدا  السىىىىا ت ي   يطىىىىة " ف" نىىىىاءت علىىىىى ن ىىىىؾ اتىىىىر دا  
مطا ضعظىى عىدم انىؾد فىراا  ىتؽ متؾمسىظات درنىات  0.05إعصانيال عظد مستؾم 

 للتاظيات التربؾةة.عتظة الدرامسة افاال لسظؾات الخبرل فس امستخدامظؼ 
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 ممخص الشتا  

 يعظرت الدرامسة الظتان  التالية: 
  ىىا  العامىى  األا  الطىى  ر فىىس عىىدم امسىىتخدام الطعّلطىىتؽ للتاظيىىات التربؾةىىة هىىؾ 

 عدم فؾفرها بالطدار .
   عام  الجظس: يفادت الدرامسة بعدم ف  ترخ فس امستخدام التاظيات التربؾةة عتى

امسىىىتخدام الىىىذكؾر، ااإلنىىىال للتاظيىىىات لىىىؼ فؾنىىىد فىىىراا  ىىىتؽ متؾمسىىىظس درنىىىات 
 التربؾةة.

  عام  الط ه  الدرامسس: ي بتت الدرامسة ي  ي مىر الطى همات امسىتخداما للتاظيىات
التربؾةىىة الطىى همات العلطيىىة، عتىى  فؾنىىد فىىراا  ىىتؽ متؾمسىىظات درنىىات عتظىىة 
الدرامسىىة افاىىال للط هىى  الدرامسىىس فىىس امسىىتخدامظؼ للتاظيىىات التربؾةىىة عتىى  نىىاءت 

 ك.0.05  إعصانيال عظد مستؾم  على ن ؾ دا
   ك  تؽ م هلس الليسانس، االد لؾم العىالس 0.05انؾد فراا دالة عظد مستؾم

 لصالو الد لؾم العالس. 
   ك  ىىىىتؽ مىىىى هلس ال اىىىىالؾرةؾ ، 0.05عىىىىدم انىىىىؾد فىىىىراا دالىىىىة عظىىىىد مسىىىىتؾم

 االد لؾم العالس. 
 لتربؾةة.ي  م ه  الليسانس يق  مؽ بمية الط همات فس امستخدام التاظيات ا 
  عدم ف  تر عام  مسظؾات الخبىرل فىما عؽ عام  مسظؾات الخبرل: كشوت الدرامسة

فؾنىىد فىىراا  ىىتؽ متؾمسىىظات درنىىات عتظىىة الدرامسىىة افاىىال لسىىظؾات الخبىىرل فىىس 
امسىىىىتخدامظؼ للتاظيىىىىات التربؾةىىىىة علىىىىى ن ىىىىؾ اتىىىىر دا  إعصىىىىانيال عظىىىىد مسىىىىتؾم 

 ك. 0.05 
 هىىا الطعلىىؼ ي ظىىاء اقبىى  الخدمىىة يّ ىىدت الدرامسىىة علىىى يهطيىىة التىىدرة ات التىىس  تلاا

 فس امستخدامظؼ للتاظيات التربؾةة.
  ي مىىىىىر التاظيىىىىىىات امسىىىىىىتخداما كانىىىىىىت  الظ اشىىىىىتر، ااألقىىىىىىمام الطلؾنىىىىىىة، االسىىىىىىبؾرل

 البيضاءك. 
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 تهصيات الدراسة
 فس ضؾء ما فؼ التؾص  إليه مؽ نتان  فؾصس الدرامسة بطا  لس:  
افطاتظىىه مىىؽ الميىىام  ىىدارخ فوعتى  دار الطعلىىؼ دا ىى  الط مسسىىة التعليطيىىة،  .1

 على يمسس فربؾةة مسليطة.
فعزةىىىز فىىىؾفتر البرمجيىىىات، االطىىىؾاد التعليطيىىىة الطظامسىىى ة، اكافىىىة التاظيىىىات  .2

التربؾةة  لطدار  التعليؼ األمسامسس المستخدامظا فس فدرةس نطيت الطؾاد 
 الدرامسية. 

ضرارل مؾا  ة إد ا  التاظيات ال د مة فس الطدار  مت فظؾر الطظاه   .3
ي  ضاتىىىر  فظىىىؾر الطظىىىاه  مىىىت فظىىىؾر التاظيىىىات الطسىىىتخدمة فىىىس  فما ىىىد

 التعليؼ.
إعىىادل الظغىىر فىىس الؾعىىاء الزمظىىس لل صىى  الدرامسىىية بطىىا ضسىىطو للطعلىىؼ  .4

 مؽ يداء دارخ التدرةسس بشا  ي مر فاعلية. 
فزاةىىىد مىىىدار  التعلىىىيؼ األمسامسىىىس بوظتىىىس الطعامىىى ، االوظتىىىتؽ فىىىس مجىىىا   .5

 التاظيات التربؾةة.
ي  ضاىىىىىؾ  ملطىىىىىا ب عىىىىىدل التاظيىىىىىات التربؾةىىىىىة افاىىىىىا  ضجىىىىىت علىىىىىى الطعلىىىىىؼ .6

 للتظؾرات ال د مة.
فزاةد نطيت الطعلطتؽ، افظتس الطعام  بشا  عام باى  مىا ضسىتجد مىؽ   .7

نشىرات علطيىة، ايب ىال فىس مجىا  التاظيىات التربؾةىة، اكىذلػ الطشىاركة 
فىىىس الطىىى فطرات العلطيىىىة، االطظظيىىىة، اال لاىىىات الدرامسىىىية لماطىىىماا علىىىى 

 يات التربؾةة، اكي ية فؾعيوظا فس مجا  التعليؼ . عدل التاظي
الت  تىد علىى يهطيىة التىىدرةت قبى ، اي ظىاء الخدمىىة ابشىا  دانىؼ، امتجىىدد  .8

فىىس نطيىىت الظىىؾاعس، افىىدرةت الطعلطىىتؽ، افظتىىس الطعامىى  ي ظىىاء الخدمىىة 
علىىىىى امسىىىىتخدام التاظيىىىىات التربؾةىىىىة علىىىىى ي   تضىىىىطؽ  رنىىىىام  التىىىىدرةت 

ضجا يىىة للطعلطىىتؽ ن ىىؾ التاظيىىات التربؾةىىة، يمسىىالتت فظطيىىة االفجاهىىات اإل
ايهطيىىىة امسىىىتخدامظا فىىىس التىىىدرةس، اةجىىىت ي  ض تىىىؾا  رنىىىام  التىىىدرةت 
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علىىى ارشىىة عطىى  لتىىدرةت الطعلطىىتؽ علىىى امسىىتخدام اصىىيانة التاظيىىات، 
 اا تسا ظؼ مظارات ا تيارها، افش تلظا، اصيانتظا، ادنتانظا م ليال.

مسس على الطظىارات األمسامسىية فدرةت نطيت معلطس مدار  التعليؼ األمسا .9
 المستخدام ال امست اآللس.

 باإلمااناتف مسيس افتو مرا ز متخصصة بطرا  ات التعليؼ، افزاةدها  .10
لطعلطتؽ على امستخدام التاظيىات لطستطر التدرةت الالمالمة اللػ باصد 

 ب نظؼ ب انة لطزةد مؽ التدرةت علتظا.  ااالتربؾةة التس يفاد
دضىة للط مسسىات التعليطيىة، االعطى  علىى فىؾفتر الطا باإلماانىاتاالهتطام  .11

 التاظيات التربؾةة التس فخدم فظوتذ الطظظ  الدرامسس. 
فعرةىىىع الطوتشىىىتؽ التربىىىؾةتؽ بالتاظيىىىات التربؾةىىىة، ايمسىىىس التىىىدرةس  ظىىىا  .12

 عتى  تسظى لظؼ فاتيؼ الطعلطتؽ مؽ  مالظا.
ميىىام فىؾفتر كافىىة اإلماانىات الطادضىىة التىس فلىىزم الطعلىؼ دا ىى  الطدرمسىة لل  .13

 بعطله  ظجاح االتس فساعدخ فس رفت مستؾم يدانه. 
العطلس فس  رام  إعداد الطعلطتؽ ا ضرارل الرب،  تؽ الجانبتؽ الظغرا،  .14

باليات التربية، االتركتز على ا تسال الظالت الطعلؼ مظارات امسىتخدام 
التاظيىىات التربؾةىىة الخاصىىة بعطليىىة التىىدرةس ي ظىىاء التربيىىة العطليىىة عتىىى 
فت ؾ  الطوا يؼ الظغرةة الطجردل إلى مغىاهر مسىلؾكية ضطاىؽ يداؤهىا فىس 

 تظا. الطؾق  التعليطس، ا يامسظا امماعغ
الت  تىىد علىىى درامسىىة مىىادل التاظيىىات التربؾةىىة فىىس كليىىات التربيىىة االعلىىؾم  .15

 اإلنسانية بجطيت يقسامظا.
إقامىىىة دارات فؾ يىىىة لطىىىد را الطىىىدار  ف كىىىد يهطيىىىة امسىىىتخدام التاظيىىىات  .16

التربؾةىىىىىة فىىىىىس التىىىىىدرةس، اف ىىىىىمظؼ علىىىىىى االهتطىىىىىام  تؾفترهىىىىىا، امتابعىىىىىة 
 درامسية.امستخدامظا فعمال فس فدرةس نطيت الطؾاد ال

إصىىدار دلتىى  فاظىىس مرفىىت مىىت الطاىىرر الدرامسىىس ضشىىرح كي يىىة ا تيىىار،   .17
 ادعداد، ادنتاد، اامستخدام، اصيانة، افخزةؽ التاظيات التربؾةة. 
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 مقترحات الدراسة
لظىذخ الدرامسىة ضاتىرح ال ىاعمؾ  إنىراء العد ىد مىؽ الدرامسىات التىس ضطاىؽ ي   استكساالً 

 فكؾ  مؾضؾعات ل  ؾل مستابلية، اهس: 
إنىىىراء درامسىىىة مطا لىىىة للتعىىىّرف علىىىى ااقىىىت فىىىؾفر اامسىىىتخدام التاظيىىىات التربؾةىىىة  -1

 بطرعلة التعليؼ المانؾا 
 إنراء درامسة مطا لة على مستؾم لتبيا.  -2
إنىىىىراء درامسىىىىة أل ىىىىر امسىىىىتخدام التاظيىىىىات التربؾةىىىىة علىىىىى ف صىىىىت  الظل ىىىىة فىىىىس  -3

 الطراع  الدرامسية الطختلوة  
إنىىىراء درامسىىىة أل ىىىر  رنىىىام  فىىىدرةبس ماتىىىرح للطعلطىىىتؽ علىىىى امسىىىتخدام التاظيىىىات  -4

 التربؾةة، ادرامسة ي رخ على فظطية مظارات امستخدامظؼ لظا. 

 السرادر والسراجع

مك. ااقت امستخدام التاظيات التعليطيىة لىدم معلطىس مىادل التىارة  بالمانؾةىات 2009البس، ادمحم  ليوة ادمحم،  
لىىؾم االنتطا يىىة بشىىعبية الظاىىا  الخطىىس، رمسىىالة مانسىىتتر اتىىر مظشىىؾرل، التخصصىىية شىى  ة الع
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Abstract 

The study aims to identify the reality of the availability of educational 
technologies in primary and preparatory schools at Zliten Bureau of 
Educational Services from the teachers' perspective. Also, the 
research aims to investigate to what extent teachers use educational 
technologies, as well as the statically significant differences among 
them, in terms of their utilizing educational technologies, according to 
variables of gender, specialization, and experience years. Besides, the 
study examines what prevents teachers from using technology in the 
teaching process. The study sample consists of 196 teachers. The 
descriptive-analytical approach was adopted to achieve the research 
aims. The study found that the main reason beyond teachers' 
underutilization of educational technologies is that they are not 
available in the study environment. In addition, this research revealed 
that there is no statistically significant difference attributed to gender 
and years of experience in the use of educational technologies. 
However, there is a statistically significant difference attributed to the 
specialization variable in favor of applied sciences. Moreover, the 
study concluded that the most used teaching aids are chalk, and 
markers and a whiteboard. Finally, the study recommends that pre- 
and in-service teachers should be trained on how to use educational 
technologies.  
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