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 سالمدار في الصفية المواقف في التعلم لمصادر األساسي الثالث الصف معلمي توظيف درجة
  مأدبا قصبة لواء–الحكومية

  إعداد

  جميلة عيسى المزرعاوي

  إشراف 

 محمود الحديدي: األستاذ الدكتور 

  خالدة شتات: الدكتورة 

  الملخص

  

 لمصادر األساسي الثالث الصف معلمي توظيف درجة الكشف عن هدفت الدراسة  

ون مجتمع وتك، مأدبا قصبة لواء–الحكومية المدارس في الصفية المواقف في التعلم

ً ) ٣٩( ومعلمة في المدارس الحكومية بواقع معلماً) ٥٩( الدراسة من  ) ٢٠(ومعلمة

 وعدد  ) %٤٧( بنسبة طبقية عشوائيةواقتصرت عينة الدراسة على عينة   .معلماً

وقامت الباحثة بإعداد .  معلمين) ٩(و معلمةً) ١٩ (منها ومعلمةً معلماً) ٢٨ (هاأفراد

وظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم تكونت من بطاقة مالحظة لدرجة ت

ذوي من وللتأكد من صدق البطاقة تم عرضها على مجموعة من المحكمين . فقرة )٢٠(

  .وتم التأكد من صدقها وثباتها بالوسائل العلمية ، الخبرة والكفاءة 

  



 
 

 ك 

 لمصادر األساسي الثالث الصف معلمي توظيفأن  أظهرت نتائج الدراسة  

لمتغير وجود فرق ذي داللة إحصائية ظهرت النتائج ، كما أ متوسطة جاء بدرجة التعلم

الجنس ولصالح اإلناث وإلى وجود فروق في داللة إحصائية في متغير سنوات الخبرة 

 فروق ذات داللة إحصائية لمتغير حجم عدم وجودوكذلك . سنوات فأكثر )١٠(ولصالح 

  .الصف

  

 .المدارس الحكومية، المواقف الصفية، التعلم رمصاد :الكلمات المفتاحية
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The degree of utilizing learning resources in the classroom positions by 
basic third-grade teachers in public schools- in Madaba  

 
Prepared by : Jamila Issa Eid Al-mazrawi 

Supervisors : Dr.Mahmoud AL-hadidi 

Dr.Khaleda Shatat 

Abstract 

The study aimed at disclosing about The degree of utilizing learning resources in the 
classroom positions by basic third-grade teachers in public schools- in Madaba .The 
community of study consisted of (59) teachers at public schools (39) female teachers and 
(20) male teachers. The sample of study was confined to a random layer sample at rate of 
(47%) with individuals number (28) teachers, (19) female teachers and (9) male teachers. 
The researcher did prepare a notice- card of the extent of employing sources of learning by 
teachers of the Third Basic Grade. It consisted of (20) items, and to make sure of the 
validity of the card it had been shown at a group of arbitrators with proficiency and 
experience. It had been assured of its validity and reliability by scientific means. 
The student uncovered the following results, results of study showed that employing 
sources of learning by teachers of the third basic grade came at a moderate degree. Results 
also showed existence of differences at statistical significance in the variable of experience 
years for the interest of (10) years and more. In addition, there is differences with statistical 
significance for the variable of class- size. 
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  األولالفصل 

   الدراسة وأهميتهاخلفية

   المقدمة

 تساعد والتي، العديد من مصادر التعلم التي يستخدمها المعلمين داخل الغرفة الصفية يوجد  

على تحسين قدرات طلبة المرحلة االبتدائية االستيعابية واألكاديمية، وتجعلهم أكثر اندماجاً 

رسات العملية التعليمية، وتتمثل هذه المصادر ببعض األنشطة والتمارين التي يستخدمها المعلم بمما

داخل الغرفة الصفية لمساعدة الطلبة على التركيز أثناء وقت التعلم وتنمية قدرات التفكير اإلبداعي، 

ات  العلمي الذي يمكن قياسه من خالل االختباريلوالحصول على أفضل النتائج في التحص

  .واالمتحانات

 الهدف الرئيس لتطبيقات مصادر التعلم واألنشطة المرافقة لها في المواقف الصفية ويكمن  

 والبحث في التعلم، وتشجيعهم على الدراسة اتهم الفرصة لتعزيز قدراتهم وإمكانبةإلى إعطاء الطل

 التعلمية، التعليميةملية  في العنخراط جذابة وفعالة تساعد الطلبة على االطرق عن المعرفة باستخدام

 من ممارسة التعلم الذاتي الذي يصقل مهاراته ويحسن قدرته على التفكير كما تمكن الطلبة

 في مهاراتهم التفاعل بين المعلم والطلبة، ويطور عززواالستيعاب، كما أن استخدام مصادر التعلم ي

  ). Eison, 2010( استخدام الوسائل التكنولوجية

 على إتباعه  والمصادر التعلمية أسلوبا يحرص المعلمونةوممارسات األنشط تطبيقات تعدو  

 طيةكمنهج تدريسي وذلك لتعزيز أهداف التعليم وإتباع أساليب تدريسية حديثة بدال من األساليب النم
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التقليدية، حيث تعد مصادر التعلم المختلفة عنصرا مهما لتطوير مهارات الطلبة الدراسية، وتمكينهم 

 والمعارف معلوماتمية الفكر اإلبداعي والتحليلي واالستكشافي، ويساعدهم في استخالص المن تن

 في عملية التعلم بشكل تربوي حديث، وتفعيل  الطلبة باإلضافة إلى إشراك،بشكل فعال ومسل

 الطلبة من إتقان المهارات المختلفة األساسية، وحل المشكالت مكن تالتيالمشاركة النشطة والحيوية 

 Beatty(يعزز التفكير النقدي والتحليلي لديهم، باإلضافة إلى ضمان أفضل النتائج األكاديمية و

&Gerace, 2009.(  

 مصادر التعلم في عدة أنشطة يتم ممارستها داخل الغرفة الصفية إلى جانب المناهج وتتمثل

ر، واأللعاب الصفية ومنها استخدام وسائل تكنولوجية مثل اللوح التفاعلي وأجهزة الكمبيوت

، باإلضافة إلى مجموعات التعلم، وغيرها التي من )بوربوينت(االلكترونية، والعروض التقديمية 

 ,Beichner(خاللها يتمكن الطلبة من تعزيز قدراتهم ومهاراتهم التعلمية، واالجتماعية، والتفكيرية 

2014.(  

 يمكنهم من ية التعليمية، الذين في العمللطلبة مهما في تفعيل دور ارا مصادر التعلم دووتلعب  

 وذلك ،واآلخر التعلم الذاتي والتوصل للمعارف بمساعدة طفيفة من المعلم وتوجيهاته بين الحين إتقان

عكس التعلم التقليدي الذي يرتكز بشكل أساسي على المعلم، ومن مظاهر التعليم الحديث تطبيق 

أنشطة تفاعلية، الذي يضمن استمرارية تقدم استراتيجيات وممارسات مصادر التعلم وما تحتويه من 

التعليم وتحقيق أهدافه، وذلك أن مصادر التعلم تقوم على الحداثة والوسائل التكنولوجية المعاصرة، 

 بل يعني تفعيل دور المعلم،وتتسم بالسهولة والواقعية والفاعلية العالية، وهذا ال يعني االستغناء عن 

لذلك تعد مصادر التعلم ). Konopka, Adaime, &Mosele, 1537( بشكل أساسي الطلبة



 
 
4 

 لها طرق فعالة لتعزيز العملية التعليمية، وتفعيل مشاركة الطلبة لمرافقةواألنشطة والممارسات ا

 المهارات والقدرات الدراسية، وتطوير طريقة إتقانودورهم داخل الغرفة الصفية، وتمكينهم من 

  ). Momani, Asiri&Alatawi, 2016( تفكيرهم

   الدراسة مشكلة

 الحظت غياب توظيف المعلمين لمصادر التعلم في تدريسهم معلمة خالل عمل الباحثة من

 في المواقف الصفية مثل الخرائط فهااليومي بصورة عامة، وضعف إدراكهم ألهميتها وفاعلية توظي

علم اإللكتروني  واألشكال أو توظيف منظومة التالرسومات والتمثيل، وتوظيف األلعابواستخدام 

 واإلبداعي، والوصول إلى مستويات االبتكاريوالذي من شأنه مساعدة الطلبة على تنمية التفكير 

عليا في التحصيل العلمي الذي يتم قياسه باالختبارات واالمتحانات، فاهتمام المعلمين مقتصر على 

 التقليدية ،وأوصت يملتعلالجانب المعرفي وتلقين المعلومة كالحقائق والمفاهيم واستخدام طرق ا

 ضرورة توظيف المعلمين لمصادر التعلم في المواقف الصفية لى،  إ)(marple,2008دراسة ماربل

والتي أوصت بتوفير ما يلزم من برمجيات ) ٢٠٠٩( ودراسة الجهضمي،مثل األلواح اإللكترونية 

 أن اللعب يؤثر ايجابيا ) Lynch, 2015( بينت دراسةكما ،تعليمية في المواقف الصفية المختلفة

 يزيد من فاعلية التعلم مع على تعزيز المفاهيم العلمية وتنمية اللغة وتفاعل األطفال في اللعب ودمجه

 درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي إلى التعرف الدراسة هذهلذلك تحاول . العملية التعليمية

  . مأدباة قصبءامية لولمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكو
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   الدراسة وأسئلتهاهدف

 درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم         إلى التعرف   الدراسة هذه   هدفت

  : مأدبا من خالل اإلجابة عن األسئلة التاليةة قصبءافي المواقف الصفية في المدارس الحكومية لو

در التعلم في المواقف الصفية في  درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصاما -١

   قصبة مأدبا؟لواء الحكوميةالمدارس 

في درجة توظيف معلمي الصف ) α≤0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية هل -٢

الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة 

 صف؟مأدبا تبعا لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، وحجم ال

  : الدراسةأهمية

  :اآلتي أهمية الدراسة في تكمن

 معلمي الصف الثالث ف توظيدرجة معرفة في  مأدباقصبة الحكومية لمدارس قد تفتح المجال ل-

  .األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية

علم  عن الصعوبات التي تواجه المعلمين أثناء توظيفهم لمصادر التالكشف في الدراسة ساعد ت قد-

 التعلم في المواقف مصادر توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لدرجة عن وتساعد في الكشف

  .  عن المدارس لتذليل تلك الصعوباتالصفية المسؤولين

  . لمصادر التعلم في المواقف الصفيةالمعلمين  توظيفزيادة الميدان بدراسة تهدف إلى إغناء -
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  : الدراسةمصطلحات

   :يلي الدراسة فيما مصطلحات تتمثل   

 مصادر التعلم على أنها مجموعة من الوسائل واألنشطة التعليمية التي يمكن تعرف : التعلمرادمص

استخدامها داخل الغرفة الصفية والتي تساهم في تعزيز قدرات الطلبة وتزيد من تحصيلهم الدراسي 

تمد بشكل كبير على الوسائل  وخاصة الحديثة منها تعمومستواهم األكاديمي، حيث أن مصادر التعل

  ).Stone, 2012: 2(التكنولوجية، وأساليب التعلم الفعالة من خالل اللعب والرسم 

 بأنها الدرجة التي سيحصل عليها معلمي الصف  الباحثة إجرائياهاتعرف : مصادر التعلمتوظيف

 المعلمون هان عأجاب الباحثة لهذا الغرض وأعدتها من بطاقة المالحظة التي يالثالث األساس

  .والمعلمات

 الفترة الزمنية من الدرس والذي يتم فيه توظيف بعض بأنها الباحثة إجرائيا تعرفه:  الصفيالموقف

  .هذه المصادر التعليمية

  : الدراسةحدود

  :تي حدود الدراسة الحالية في اآلتتمثل   

  .صبة مأدبا على المدارس الحكومية في لواء قة تطبيق هذه الدراستم:  المكانيالحد

 ).٢٠١٧-٢٠١٦( للعام ثاني الفصل الفيتم تطبيق هذه الدراسة :  الزمانيالحد

  . مأدباقصبة لواء  الثالث في المدارس الحكوميةالصف معلمات ومعلمي:  البشريالحد
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  : الدراسةمحددات

قة  صدق األداة المستخدمة لجمع البيانات وثباتها وددرجةب  مرتبط نتائج هذه الدراسة تعميم

 وال يمكن تعميم ، ومدى تمثيل العينة لمجتمع الدراسةة العينة على فقرات األدافراد أإجابةموضوعية 

 .نتائج الدراسة إال على المجتمع الذي سحبت منه العينة والمجتمعات المماثلة
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   الثانيالفصل
   النظري والدراسات السابقةاألدب
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  الثانيالفصل

  لدراسات السابقة  وانظريال األدب
  

  : من خالل هذا الفصل تناول اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسةتم

   النظرياألدب: أوال

 : تناول المواضيع اآلتيةتم

  . مصادر التعلم وأهميتها وأنواعهاـــ

  . توظيف المعلمين لمصادر التعلمــ

  .صادر التعلم المتطلبات والمعوقات الالزمة لتفعيل مــ

   وأهميتها التعلممصادر
 المعلم في حياته العملية متغيرات متعددة ال يمكنه مواكبتها إال من خالل التزود يواجه

بالخبرات العملية التي تؤهله لذلك، فالمعرفة باستمرار وخاصة في مجال التربية والدراسات تتغير 

لعالقات بين أفرادها، والمتعلم هو أكثر في نظمها، وسياستها، وأساليب تخطيطها، وتنميتها، وا

المتأثرين بهذه المتغيرات التي وضعت المعلمين أمام تحد كبير يقتضي مواكبة هذه التغيرات من 

 امتالكهم لمهارات متجددة ال يمكن اكتسابها بالصدفة أو بالخبرة النظرية فقط، بل التدريب لخال

  ).٢٠١٢العنزي،( تغيرات واسعة حدثت فقد عليها وممارستها فعلياً في الصفوف

 أهمية مصادر التعلم في تعزيز نشاط الطلبة داخل الغرفة الصفية، وإشراكهم في تكمن

ممارسات العملية التعليمية، وتحفيز التفكير التحليلي والنقدي وحل المشكالت، باإلضافة إلى أن 
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واستيعاب المفاهيم، واكتساب  الطلبة من زيادة مستواهم التحصيلي واألكاديمي كنمصادر التعلم تم

المعلومات والمعرفة بعيدا عن الطرق التقليدية، ودمج مواد التعليم مع آخر التحديثات التكنولوجية 

التي تعد أهم مظهر من مظاهر العصر الحديث والتي تقوم عليها استراتيجيات المؤسسات التعليمية 

  ). European Commission, 2006(الحديثة 

التعلم بكونها األدوات والوسائل المبتكرة التي يستخدمها المعلم في الغرفة  مصادر تعرف

 التي من شأنها أن تعزز أداء الطالب، وتحفزه للمشاركة الفاعلة واإليجابية في العملية الصفية،

التعليمية، والتي تنعكس على تحسن وتطور أداءه، وجعله أكثر إقباالً على التعلم، واكتساب المفاهيم 

  ). Otieno, 2010: 126(    معلومات الجديدة وال

مصادر التعلم بأنها الموارد واألساليب ) Savasci & Tomul, 2013: 114( ويعرف كما

 في توفير فرص  هاماً دوراًتلعب والطرق التعليمية التي يتم اتباعها في العملية التعليمية، والتي

 سي،جتماعية واالقتصادية على التحصيل الدرامتساوية للطالب عن طريق تقليل تأثير العوامل اال

وخلق بيئة تعليمية شيقة، يستطيع فيها الطالب من المشاركة في طرح آرائه، وتفعيل الحوار في 

  . الغرفة الصفية، وتحسين مستوى تحصيل الطلبة، وتحقيق األهداف التربوية المنشودة

 يتم يثةت وأساليب حدمصادر التعلم بكونها آليا) ٣٣: ٢٠١٣( حين تعرف مندو في

تصميمها من أجل تحسين وتطوير الصبغة التعليمية، ومعالجة نقاط الضعف في األساليب التقليدية 

  .القديمة، والشروع في تنمية المهارات الكامنة لدى الطلبة وتطويرها
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مصادر التعلم بكونها مجموعة الوسائل والطرق التي ) Akungu, 2014: 111 (ويعرف

 لدعم جهود التعليم، واالستجابة لمتطلبات العصر الجديدة، بهدف رفع جودة التعليم يتم تصميمها

 فذة قادرة قدرة ذاتوالكفاءة اإلنتاجية، وتوفير مرافق تعليمية مادية مبتكرة، وموارد بشرية مؤهلة 

لطلبة،  والمتطورة لتحسين العملية التعليمية، ورفع مستوى اجديدةعلى تطويع الوسائل التكنولوجية ال

  .وتنمية أداءهم

 & Risquez, McAvinia, O’Keeffe, Bruen, Desmond, Rooney( عرف وقد

Coughlan, 2014: 10 ( بكونها توظيف وسائل التكنولوجيا، والتقنيات الحديثة في التعلممصادر 

اهيم الجديدة العلمية التعليمية، وجعلها وسيلة لشرح وتقديم المادة التعليمة للطلبة، بهدف اكسابهم المف

بطريقة غير تقليدية، تكون أكثر متعة، وتبعد عن الطالب الملل، وتجعله أكثر تواصالً مع المعلم في 

  .   الغرفة الصفية

أن مصادر التعلم يمكن ) Okongo, Ngao, Rop & Nyongesa, 2015: 132 (ويرى

في البيئة التعليمية، فضالً عن تعريفها بكونها الطرق واألساليب المتبعة في تدريس المواد والمساقات 

مهارات المعلمين المكتسبة في ابتكار، وخلق أساليب جديدة ومستحدثة لشرح المادة التعليمية، 

  .  وايصالها إلى الطلبة بشكل ممتع وشيق

 بمصادر التعلم بأنها مجموعة الوسائل واألسالي) Munguti, 2016: 26( يعرف كما

تي يتم توظيفها لتحسين مخرجات التعليم، والرقي بالعملية التعليمية، والطرق المستحدثة والمستجدة ال

 المستوى التحصيلي للطلبة، بما في ذلك الكتب المدرسية، والرسوم البيانية، وتحسينوتطوير 

  .والبصرية، واألخصائيين واإلنترنت
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 التي يتم  الباحثة مصادر التعلم بأنها مجموعة الطرق والوسائل والتقنيات المستحدثةتعرفو

 مع أحدث التقنيات وتوظيفها مواد التعليم ودمجاتباعها لتعليم وتدريس المادة التعليمية للطلبة، 

  . لتحسين البيئة التعليمية وتطويرها ورفع المستوى التحصيلي للطلبةالمبتكرة، التكنولوجية

  مصادر التعلمأهمية

كبيرة وعظيمة في قطاع التعليم،  استخدام مصادر التعلم الحديثة والمتطورة ذو أهمية أن

 في تطوير العملية التعليمية، وتحسين وتنمية أداء مهماًحيث تلعب مصادر التعلم المبتكرة دوراً 

ويعد توظيف اآلليات والطرق الحديثة في التعليم ورقة ناجحة في . الطلبة، ورفع تحصيلهم الدراسي

 التي يتم تدريسها في الصفوف أكثر قاتل المساتحقيق األهداف المرجوة من العملية التعليمية، وجع

فالمعلم الذكي يسعى الى استخدام الوسائل الحديثة والتفاعلية بهدف إشراك الطلبة في . تشويقاً وحيوية

العملية التعلمية، وخلق جو من المتعة والتشويق، وتعزيز دور الطالب في الحوار، وطرح األسئلة، 

 وتكوينا إثراء العلمية التعليمية، وتطوير البنية المعرفية للطالب، وتقديم التفسيرات التي من شأنه

  ). Andambi & Kariuki, 2013: 157(صورة متقنة للمفاهيم الجديدة في مخيلة وعقل الطالب 

 الجدير ذكره، أن مصادر التعلم الحديثة ذو تأثير كبير في تحسين نتائج الطلبة، وتطوير ومن

نات، وجعلهم أكثر حماساً وتوجهاً الكتساب المعرفة، والمعلومات فهمهم التصوري في االمتحا

الجديدة، كما تساهم مصادر التعلم الجديدة في الحصول على ردود أفعال فورية، وتمكن المعلم من 

تقييم مدى استيعاب الطالب للمادة الجديدة، ومدى اتقانه للمهارات، والسلوكيات التي يطرحها المساق 

)Tallerico, 2013: 14 .(  
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 الطالب جعل في تكمن أهمية مصادر التعلم واستخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس كما

يستقبل المعلومات على نحو أفضل، وتطوير المهارات والمقدرات السمعية والبصرية والحركية 

 الحديثة تابشكل أفضل وتوظيفها الكتساب المفاهيم والمعلومات الجديدة، كما تلعب التكنولوجيا واآللي

دوراً فعاالً في تحفيز الطلبة على العمل بشكل مستقل، والكشف عن المهارات والمقدرات الكامنة 

فيهم، وتجعلهم أكثر حماسا للعودة إلى التعلم والعمل بسبب المعدات التقنية الحديثة المتاحة على 

  ).Stosic, 2015:112(نطاق واسع 

همية بمكان، أن يعي التربويين والمعلمون أن من األ) Brandstrom, 2011: 8 (ويعتقد

 التعلم في تحسين وتطوير إقبال الطلبة الخجولين في المشاركة في العملية التعليمية ادرإلى دور مص

دون الحاجة إلى التحدث في الصف، وتشجيعهم لألقبال على إبداء اآلراء، وتفسير النتائج، وتطوير 

  . ية بما يحقق إنجاز أكبر في تحصيلهم الدراسيالمهارات البصرية والحركية، والتفاعل

 قدرتها على تحسين مهارات المعلمين ي التي تحققها مصادر التعلم همور من أهم األولعل

في عرض وتقديم المادة التعليمية، وتحليل وشرح وتفسير المفاهيم الجديدة والمعلومات المعقدة 

 المبدع من المعلم، نبالتكنولوجية في إظهار الجابطريقة أكثر سالسة، وحيوية، كما تساهم الوسائل 

حيث يستطيع المعلم تصميم أساليب وطرق مبتكرة من شأنها أن تجذب الطالب للتفاعل مع الحصة 

الصفية، وتحفيزهم لتقديم أفضل النتائج، وبذل جهود أكبر لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية، 

 ,Mwathwana, Mungai(لطالب والمعلم على حد سواء  لقيمةوجعل الحصة الصفية أكثر فائدة، و

Gathumbi & George, 2014: 65.(    
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  الباحثة أن أهمية مصادر التعلم تكمن في دورها الجوهري في تطوير قدراتوترى

 وحيوية، كما سة،سل وسهلة، ة التعليمية، وتحليل وشرح المعلومات بطريقالمادة شرح عندالمعلمين 

  . مهاراته التعليميةوتطويركنولوجية في إظهار الجانب المبدع من المعلم، تساهم الوسائل الت

   مصادر التعلم أنواع

 مصادر التعلم داخل الغرفة الصفية لتشمل أحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية تتنوع

ه المعتمدة على التقنيات واالتصاالت، التي باتت تميز العصر الحالي، وتعد مظهرا مهما من مظاهر

ومتطلب على كافة المؤسسات وخاصة التعليمية والتربوية منها اعتماد تنفيذ آلياتها داخل الغرف 

الصفية لما لها من أثار ايجابية تنعكس على الطلبة بشكل واضح وتحسن من أدائهم األكاديمي، 

شطة التعليمية وتعزز المفاهيم العلمية وتنشط التفكير النقدي واالستيعابي لديهم، ويضاف إلى ذلك األن

القائمة على المشاركة واللعب والتفاعل بين الطلبة أنفسهم ومع المعلم، الذي يجعل من التعلم عملية 

  ). Stone, 2012: 1(ممتعة وفعالة 

 العديد من مصادر التعلم المتنوعة التي يستخدمها المعلم داخل الصف في تعليم وهنالك

مصادر الممارسات واألنشطة المعتمدة على اللعب الطلبة المحتوى الدراسي، ومن أهم هذه ال

 تكون معدة من قبل المعلم ويقوم الطلبة لتيوالتمثيل ولعب الدور المسرحي والتفاعل بين الطلبة وا

بممارستها في سياق تعليمي، كذلك يستخدم ألعاب األحجية والرموز وترتيب األشكال والصور التي 

 للطلبة ودعم قدراتهم في حل المشكالت، كما يعتمد المعلم من شأنها تنمية التفكير االستراتيجي

  ). Bergmann &Sams, 2012(أسلوب التعليم الجماعي والمحادثات، واستخدام األلواح التفاعلية 
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 يلجأ المعلم إلى استخدام تقنيات وآليات مستحدثة إلثراء الحصة الصفية، وجعلها أكثر حيوية وقد

 التعلم درلتعلم والمعلومات التي من الممكن ان يقتنيها مركز مصاوتشويق، ولذلك تنقسم مصادر ا

  : )٦٣: ٢٠١٠عليان،(على النحو التالي 

  . والمصادر غير المطبوعةمواد والمصادر المطبوعة ،الالمواد

  :  للمصادر المطبوعة فتقسم الىبالنسبة

 القصص والروايات جموعةم،)  عامة، ثقافية، أدبية أو علمية( الكتب والكتيبات سواء كانتمجموعة

  .المختلفة

 تخصصة والمعاجم اللغوية المواميسالق والمتخصصة ،ةالموسوعات العام:  المراجع وتضممجموعة

 والكرات واألطالس الجغرافية كالخرائط المراجع ، وكتب الحقائقاإلرشادية المختلفة والكتب األدلة،

 والكتب ،اإلحصائية الكتب ،صادر المختلفة والكشافات والمستخلصات للمالببليوغرافيات األرضية

 والدراسات البحوث ، والصحف اليومية والمجالت العامة والمتخصصةالدوريات السنوية وغيرها

  .  وغيرهاواألرشيفوالتقارير والنشرات والقصاصات 

  :  للمواد غير المطبوعة فتقسم الىبالنسبة

 الصور( البصرية الموادالصوتية المختلفة ، والتسجيالت نات السمعية كاألشرطة واالسطواالمواد

 الفيديو أشرطة( السمعية البصرية المواد،)  والعينات والنماذج والشرائحماتوالرسومات والمجس
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 الملفوف على بكرة الشكل ( الفيلميةالمصغرات، ) المصحوبة بتسجيالت صوتية وغيرهاواألفالم

  ،كالميكروفيلم

 اإللكترونية للمعلومات وبرمجيات الحاسوب وقواعد مصادرال، ) الشكل المسطح كالميكروفيش

 . البيانات وشبكات المعلومات بأشكالها المختلفة وخاصة اإلنترنت

  القصصيالسرد

 أهم أنواع مصادر التعلم، حيث تعتبر رواية القصص شكل من  مهارة السرد القصصيتعد

ية التعليمية، فالسرد القصصي يلعب دوراً من أشكال الفنون القديمة، والذي يمثل األساس األول للعمل

كما . كبيراً في تعزيز الذكاء العاطفي للطالب، ودفعه الى اكتساب نظرة ثاقبة في السلوك البشري

 هذه وتساهم.  الجديدةةيشجع السرد القصصي تعلم اللغة، وإثراء الطلبة بالمفردات والتراكيب اللغوي

 المزيد من المعرفة، تثير خياله وقدرته على االبداع المهارة في إثارة فضول الطلبة الكتساب

 البنية المعرفية لدى الطلبة، وتحسن مهارات االستماع واالتصال تطويرواالبتكار، وتساعد في 

الشفوي، كما وتعد عملية تفاعلية وتعاونية، تساعد الطالب على تذكر تسلسل األحداث، وربطها 

  ). Samantaray, 2014: 41( ببعضها بطريقة من المستحيل نسيانها

السرد القصصي بكونه ) Mokhtar, Halim & Kamarulzaman, 2011: 164 (ويعرف

فن تصوير أحداث حقيقية أو وهمية، من خالل استخدام الكلمات والصور واالصوات، وتستخدم 

لحميدة،  والعبرة والدروس التي تعزز األخالق اظةألغراض الترفيه والمتعة، كما تستخدم لتقديم الع

  .  التي تساهم في تطوير القيم والمبادئ اإليجابية لدى الطالب، الحسنةوالسلوكيات



 
 
17 

 تعد استراتيجية السرد القصصي أداة فعالة، وورقة ناجحة في تمكين المعلم من التعرف كما

على شخصية كل طالب، وتحفيزه للمشاركة، وغرس حب اللغة والقراءة والكتابة اإلبداعية، كما 

 الذات من خالل بناء ثقة كافية للتحدث أمام المجموعة، وتنمية حترماالسرد القصصي من  يزيد

 البصري، والتواصل وتقوية العالقات التعاونية بين الطلبة، وتعلم مهارات القراءة االستيعابية

 وتركيز الطلبة للعبرة والرسالة من هذه هواستخدام الصوت واإليماءات التي تساعد في جذب انتبا

القصة، ومن ثم تقييم القصص والنصوص، وتقديم النقد البناء الذي فيه تطوير وتحسين للعملية 

  ). Wallin, 2015: 10-11 (ورقيهاالتعليمية، 

   الحاسوب  مهارة

 في استخدام أجهزة الكمبيوتر كأداة مهمة وقيمة في اً العقدان الماضيان تحوالً ديناميكيشهد

استخدام الحاسوب في تحسين وتطوير العلم ضرورة ال بد منها، حيث يعد العملية التعليمية، فقد بات 

 وإعطاء المزيد من االهتمام انتباههم،الكمبيوتر أداة لدعم وتطوير مهارات الطلبة، ووسيلة لجذب 

 على البحث والتقصي من أجل تشجيعهمالفردي لهم، مما يسمح للطالب للعمل باستقاللية أكبر، و

  ).Bhalla, 2013: 176( والمفاهيم الجديدة بأنفسهم اتمالحصول على المعلو

 الحاسوب من أفضل األساليب التي تساهم في تطوير وتنمية الدافعية لدى الطلبة، ويعد

  جهٍدذل وتشجيع الطالب على بمية،فالدافعية هي المفتاح األساسي لتحسين وتطوير العملية التعلي

ما يعد استخدام الحاسوب تجربة تعليمية مفيدة، تساهم أكبر، ورفع تحصيلهم ودرجاتهم في الصف، ك
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في خلق فرص لتحقيق فهم عميق لألفكار المعقدة وتمكين الطالب من العمل على حل المشاكل 

  ).Curri, 2012: 7(الصعبة والوصول الى الحلول المنطقية 

ج التي تساعد  تكمن أهمية الحاسوب باعتباره أداة تعليمية، في توفيره مجموعة من البرامكما

الطالب في القيام بمختلف التجارب الصعبة وذلك من خالل استخدام برامج المحاكاة، وشرح المفاهيم 

 لوالمعلومات النظرية المجردة، كما تمكن المعلم من تصميم المناهج الدراسية بطريقة مشوقة، وتسه

راً جوهرياً في تخزين  الحواسيب دووتلعبمن عملية عرض وشرح المادة وإيصالها الى الطلبة، 

 الكثير من الوقت توفير في يساعد المعلم مماالمعلومات، واسترجاعها بطريق أسرع وأكثر سهولة، 

 تصميم وسائل تعليمية شيقة، تحفز الطالب على تكريس وقته للبحث عن في واستغاللهوالجهد 

 العملية، بما يخدم العملية المعلومات، وتحليلها، واستنتاج المفاهيم الجديدة، وتوظيفها في حياته

  ). Carter, Greenberg & Walker, 2017: 4(     والمجتمع على حد سواءةيالتعليم

  :ي التعلم اإللكترونمهارة

 التكنولوجيا دوراً حيوياً وفعاالً في تغيير النمط التقليدي للتعليم، وجعله أكثر حداثة تلعب

 في عرض وشرح المساقات  وفعاالًاًسلوب جيدومتعة، فاستخدام السبورة والطباشير لم تعد أ

المدرسية، فتطور الوسائط المتعددة وتكنولوجيا المعلومات وكذلك استخدام االنترنت كوسيلة تعليم 

 كما أدى هذا التطور ليدية،حديثة كان له أثر كبير في إحداث تغييرات جذرية في عملية التعليم التق

ولذلك يعد التعليم اإللكتروني في . لتعلم المتاحة أمام الطلبةأيضاً إلى توليد المزيد من خيارات ا
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المدارس والمؤسسات التعليمية نقلة نوعية من شأنها أن تؤثر بشكل إيجابي على معرفة ومهارات 

  ).Subramanian, 2016: 400(وأداء الطلبة 

الكترونية رقمية،  مع بيئة تعامل اإللكتروني عملية تعليمية مبنية على التفاعل والم التعلويعد

ويقوم بشكل أساسي على استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات سواء كان ذلك بالتعلم عن بعد أو 

كما يسعى التعليم اإللكتروني الى تقديم بيئة . ضمن البيئة الصفية بهدف تعزيز معرفة وأداء الطلبة

علومات، كما يحفز على التعلم تعليمية أكثر مرونة وخصوصية وتنظيماً باستخدام تكنولوجيا الم

التعاوني القائم على مبدأ التشارك بين الطلبة والمعلمين والخبراء والوسطاء الذين يقومون باإلشراف 

  ).Jethro, Grace, & Thomas, 2015: 203(على العملية التعليمية 

  التعليم ميةأه أن) Moore, Dickson-Deane & Galyen, 2011: 130 (ويرى

 العملية التعليمية تسلسل إمكانية السيطرة على المحتويات، ولطلبة ليوفرني تكمن في أنه االلكترو

 يتيح و، منظومة تعليمية متاحة في مختلف الظروف في أي وقت وفي أي مكانيعتبر و،وسرعتها

 بسهولة الوصول إلى تميزي ،وللطلبة إمكانية تطوير خبراتهم بهدف تحقيق أهدافهم الشخصية

 العديد من الفرص البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية، وتمكينهم من مواجهة يقدم،و المعلومة 

  .التحديات المستمرة التي تتعرض لها عملية توثيق المنح الدراسية

   التمثيل واللعبمهارة

 مهارة التمثيل واللعب من أهم االستراتيجيات التي يستخدمها المعلم لتحفيز الطلبة تعد

ملية التعليمية بكل متعة ونشاط، حيث يسعى المعلم من خالل استخدام مهارة وتشجيعهم لخوض الع
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التمثيل واللعب إلى اشراك الطلبة في اكتساب المعرفة والمفاهيم الجديدة، وتنمية مهاراتهم، وتطوير 

نية قدراتهم العقلية والفكرية، وتوسيع آفاقهم بما يحقق الهدف المنشود من العملية التعليمية، وينمي الب

  . )5rrico, 2015:5(المعرفية لدى الطالب بأسلوب ممتع وشيق بعيداً عن األساليب التقليدية، المملة 

 تلعب مهارة التمثيل دوراً فعاالً وحيوياً في جعل الطالب يقوم بأداء دور يحاكي شخصية كما

سم، خيالية تتناسب مع شخصيته على أرض الواقع، ويستخدم مهارات اإليماء، وحركات الج

والصوت، وااللقاء، والنقاش، بحيث تعزز ثقته بنفسه، وتطور من مهاراته اللغوية والحوارية، فضالً 

عن مهارات االستماع، والتواصل والتفكير، والذي ينعكس على شخصيته، ويعزز الثقة بالذات، 

    ).١٦: ٢٠٠٩برقان، (والذي يؤثر بدوره على تحصيله الدراسي، ويطور من مفرداته اللغوية 

 للتواصل، إطاراً توفر أنها في) Torrico, 2015: 9(  أهمية مهارة اللعب والتمثيل كما يراهاوتكمن

 تسمح ، الدراسية والعالم الحقيقيالفصول توفر جسر بين ، القدرة على استخدام اللغةبتطوير تسمحو

 بدنية مشاركةى توفير  تساعد عل، في العملية التعليميةطالببتفجير اإلبداع في الطلبة وإشراك كل 

 . من أهم العوامل المحفزة للثقةتعد ،وحركية لدى الطلبة

  : الخرائطتوظيف

 الخرائط من أهم المصادر التي يعتمدها المعلم في الحصة الصفية، حيث تلعب خرائط تعد

تساعدهم المفاهيم دوراً عظيماً في تعزيز التذكر، وتقوية الذاكرة، وتدفع الطلبة إلى تنظيم أفكارهم، و

فعندما يقوم الطالب باالطالع على الخريطة التوضيحية التي قام . في التخطيط ألنشطتهم ومتابعتها

برسمها؛ سيتمكن من التفكير بشكل نقدي حول اإلنجازات والمسارات المعرفية التي يرغب بتحقيقها 
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التفكير وتنسيق أفكارهم  علىكما تؤدي الخرائط دوراً فعاالً في تنمية قدرة الطلبة . والتوصل إليها

بشكل يسمح بتحقيق أكبر قدر من اإلنجاز، ويساعد الطلبة على اكتشاف جوانب مختلفة من قدراتهم 

المعرفية واإلجرائية وحتى العاطفية، بحيث يستطيع الطالب من تطبيق الجانب المعرفي في حياته 

  ).De Morais, Hirano, De Araujo & De Nery, 2016: 141(اليومية تطبيقاً عملياً مفيداً 

أن الخرائط تعد من أهم استراتيجيات ) Stoica, Moraru & Miron, 2011:567 (ويعتقد

 وقادراً على اكتشاف أفق جديدة من ، وفعاالًاً الطالب نشطلالتدريس الحديثة والتي من شأنها أن تجع

   :المعرفة، وتكمن أهمية هذه االستراتيجية في كونها

 تؤثر على الطالب كنقطة انطالق لخبراتهم وما تتضمنه من أسئلة تيلعوامل ال تعد من أهم ا-

    .وأنشطة تثير اهتمام الطالب وتدفعه لالنغماس في العملية التعليمية

 أن تعزز المهارات أنها تعد أسلوباً مختلفاً من األنشطة المستخدمة خالل الحصة والتي من ش-

 وتساهم في تطوير قدرات والعملية، البصرية، األنشطة عن الفكرية والمعرفية لدى الطالب فضالً

  .ديةالطالب التحليلية، والنق

 وجود عنصر المشاركة الذي يعتبر من أهم العوامل التي تدفع الطالب لالنغماس في العملية -

 بدأالتعليمية، وذلك من خالل القيام ببعض التجارب والمحاكاة باستخدام الحاسوب والتي تقوم على م

 . تقريب الطالب من العالم الواقعي

 كانت العملية التعليمية تسعى إلى استحداث كل ما هو جديد، وتطور كفايات التعلم ولما

 الحصول على المعلومات والمفاهيم ةومهارات الطالب والمعلمين اإلبداعية بحيث يستطيع الطلب
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ستخدمة لتمثيل المعرفة وتوضيح الجديدة بطرق سهلة وشيقة، فإن استراتيجية خرائط المفاهيم الم

 في تعزيز وترسيخ المعلومات الجديدة بأسلوب من الصعب أن تساهم المفاهيم الرئيسية والفرعية

  ). Singh & Moono, 2015:107(ينساه الطالب، وتنمي بنيته المعرفية، وتطور قدراته التحليلية 

  )PowerPoint( العروض التقديمية توظيف

 البرامج المخصصة للعروض التقديمية، والذي يستخدم كأداة تكنولوجية  البوربوينت أحديعد

وقديماً كان يستخدم البوربوينت في مجال االعمال عن . ة العملية التعليمين تطوير وتحسيلفي مجا

طريق استخدامه من قبل المدراء التنفيذيين والعمالء إلعطاء وتقديم التقارير في االجتماعات، وخالل 

 بات يستخدم هذا البرنامج في الغرف الصفية لعرض التقارير االحصائية وبعض فترة قصيرة

 الذي يريد المعلم طرحها في الحصة الجديدة والمعلومات الصور والرسوم البيانية وأهم المفاهيم

De Le(  الصفية n Pérez, & Garc a de Angulo, 2013: 20.(  

 األدوات استخداموينت الى تقديمها هي  البوربج من أهم الفوائد التي يسعى برنامولعل

 الملل، كما وتساعد المعلم على تصميم نيبهموالوسائل البصرية التي من شأنها لفت انتباه الطلبة وتج

المحتوى التعليمي الذي يناسبه، ويقدم فائدة كبيرة للطلبة، كما يساهم في زيادة نشاطهم الحركي، 

وتركيز مفهوم التعلم الذاتي الذي يعتمد على الطالب بشكل  ،واتقان بعض المهارات االساسية للتعلم

  ).  Lari, 2014: 1673(اساسي وزيادة مشاركته في عملية التعليم 

 بكونه وسيلة فعالة، ومؤثرة في تسهيل عملية التعلم لما له من قدرة وربوينت أهمية البوتكمن

ستخدام البوربوينت في كما يمكن ا. على عرض وتوضيح المعلومات بشكل أكثر دقة ووضوح
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 وتطبيق بعض الدروس عملياً، وممارسة التعلم عن بالطلبة خاصة لعرض المشاريع الالصفيةالغرف 

حيث تلعب العروض التقديمية دوراً . طريق اللعب، ومراجعة الدروس السابقة، وعقد االختبارات

 البصرية عة،سائل التعلم المتنو انتباه ودافعية الطالب للتعليم عن طريق استخدام وإثارةجوهرياً في 

 ويساعد على تنظيم االفكار والمعلومات بطريقة جذابة من خالل استخدام كما. والسمعية والحركية

بعض الصور والرسوم التوضيحية والمؤثرات الحركية والصوتية التي تعمل على جذب انتباه 

  ). Erdemyr, 2011: 177(  الطالب وزيادة تركيزه اثناء الحصة الصفية 

 الباحثة أن مصادر التعليم بأشكالها المختلفة تلعب دوراً عظيماً في تطوير مهارات وترى

  .الطلبة السمعية والحركية والبصرية، وتعزز من أدائهم في الغرفة الصفية

   وأسس اختيار مصادر التعلممعايير

م التي تتناسب مع  أن يسعى المعلم والتربوي إلى اختيار مصادر التعل، من األهمية بمكاننإ

 تخضع مصادر التعلم ولذلكالمساق المراد طرحه، ويحقق األهداف المرجوة من العملية التعليمية، 

مندو، (إلى عدة معايير وأسس يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار مصادر التعلم كما تراها 

٣٧: ٢٠١٣ :(  

 .تحقيقها يتناسب مصدر التعلم مع الغايات المراد الوصول إليها وأن -١

 .  ينسجم مصدر التعلم مع المساق المراد عرضه في الغرفة الصفيةأن -٢
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 يكون مصدر التعلم متوافقاً ومتناسباً مع أعمار الطلبة، بحيث ال يشكل عائقاً أمام تطور أن -٣

 .وتحسن القدرات العقلية لدى الطالب

 . استخدام مصادر التعلم، وقلة تكلفتهاسهولة -٤

 . تقديم فائدة كبيرة بأقل وقت وجهد ممكن يساهم مصدر التعلم فيأن -٥

 تسعى مصادر التعلم إلى تطوير الجانب المبدع من الطالب، وتنمية بنيته المعرفية أن -٦

 .   كريةوالف

أن من أهم المعايير التي يجب إرساءها في اختيار مصادر ) ٤١: ٢٠٠٩أبو عزيز،  (ويرى

ون سبباً في تحسين وتطوير أداء الطلبة وليس التعلم أن ترقى بالعملية التعليمية عالياً، وأن تك

العكس، كما يجب أن تساهم في جذب اهتمام الطلبة وتحفيزهم لخوض تجربة التعليم بكل نشاط 

وحيوية، واكتساب المفاهيم الجديدة بشكل يثري بنيتهم المعرفية، ومن األهمية بمكان أن تسعى 

د في الكتاب المدرسي، وأن تعالج المشكالت  قيمة جديدة ومفيدة للوارإضافة الى التعلم مصادر

  .التعليمية، والوسائل التقليدية بشكل إيجابي ويواكب احتياجات العصر

 الباحثة أن من معايير اختيار مصادر التعلم توفر للمعلم قاعدة متينة، وأرض صلبة وترى

امكانيات الطلبة في الختيار مصادر التعلم التي تتناسب والمادة التعليمية، وتتوافق مع قدرات و

  . الغرفة الصفية
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 م لمصادر التعل المعلمينتوظيف درجة

 درجة تطبيق مصادر التعلم من معلم إلى اخر بحسب فعالية وقدرات المعلم، تختلف

واألساليب التعليمية التي ينتهجها داخل الغرفة الصفية، حيث يمكن تطبيق مصادر التعلم في الغرفة 

ردي، والتي من خاللها يتمكن الطلبة من تعزيز التفكير النقدي والتحليلي، الصفية بشكل جماعي أو ف

وحل المشكالت، ومن أجل تعزيز تنفيذ مصادر التعلم داخل الصف تم اعتماد برامج للمعلمين 

والطلبة تقوم بشكل أساسي على التعريف بكيفية استخدام مصادر التعلم داخل الغرف الصفية من 

، كذلك تفعيل دور المعلم وتطوير قدراته في استخدام أحدث األساليب خالل ممارسة النشاطات

  ). Lin & Jou, 2013: 157( والوسائل التكنولوجية وتطبيقاتها داخل الصف

 أن درجة توظيف المعلمين لمصادر التعلم يعتمد على البيئة التعليمية المتوفرة لديهم كما

وافرة فيها والتي تسهل عملية التعليم وممارسة وطبيعة الغرفة الصفية والمعدات واألدوات المت

 توظيف مصادر التعلم لباألنشطة، وتطبيق مصادر التعلم والحصول على نتائج فعالة، حيث يتط

توفير أجهزة الكترونية حديثة من حواسيب وألواح تفاعلية وتطبيقات مثل برامج العروض التقديمية، 

 واألشكال والحروف، وكل ما ةي توفير األلعاب التركيبومنظومة التعلم االلكتروني، باإلضافة إلى

). Lin, Lin & Huang, 2011(تتطلبه الغرفة الصفية لضمان سير العملية التعليمية بفاعلية 

 إلى أن توظيف المعلمين لمصادر التعلم في الغرفة الصفية يهدف إلى تحسين العملية ونستخلص

  .التفاعل بين المعلم والطلبةالتعليمية، وضمان سيرها بفاعلية، وتعزيز 
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 الباحثة أن على المعلم أن يوظف مجموعة من مصادر التعلم في غرفته الصفية، لما وترى

  .لها أهمية في تحسين وتطوير أدائهم، وتنمية بينيتهم المعرفية

   لتفعيل مصادر التعلمالالزمة المتطلبات

عيل مصادر التعلم وتنشيطها في  من األهمية بمكان أن تسعى اإلدارات التربوية إلى تفأن

 التي يجب إرساءها من أجل لعواملالمدارس على اختالف مراحلها، فهناك العديد من المتطلبات وا

جعل مصادر التعلم سياسة مستحدثة يتبعها جميع المعلمين في المدارس، بحيث تؤثر ايجابياً على 

 ,Mupa & Chinooneka( الطالب ينعكس بدوره على أداء وتحصيل والذيالعملية التعليمية، 

2015:128 .(  

  ):Mege, 2014: 12-19( من اهم المتطلبات الالزمة لتفعيل مصادر التعلم ما يلي ولعل

 بنية تحتية قوية في المدرسة بحيث تشمل المرافق العامة، والمكتبات التي تحوي جميع الكتب توفير

 والحواسيب ووسائل التفاعل التكنولوجية، الالزمة للطالب، والمختبرات المجهزة بأحدث التقنيات

 والمواد السمعية، بهدف تعزيز المرئية الوسائل و، المواد التعليمية مثل الكتب المدرسيةنفضالً ع

 . الطالب في العملية التعليميةزالتواصل بين المعلمين والمتعلمين، وتسهيل تركي

هدف تسهيل التفاعل بين المعلم  غرف صفية صغيرة تحوي على عدد محدود من الطلبة بتوفير

والطالب، ودفع المعلم لتركيز جل اهتمامه على فئة قليلة من الطلبة، ويجعل مهمة إشراك جميع 

الطلبة في تحليل وتفسير النتائج وشرحها أسهل وأكثر حيوية، كما تمكن المعلم من تقييم الطلبة بشكل 

 . نقاط الضعف التي يمتلكونهانأكثر دقة، والتخلص م
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 التمويل ورأس المال والميزانية الكافية لتكون قادرة على توفير تقنيات حديثة، ووسائل توفير

 التعليمية، أةتكنولوجية تواكب العصر، وتساعد في تطوير العملية التعليمية، وانشاء وتوسيع المنش

اكبة المدارس وخلق بيئة تعليمية صحية وسليمة تسعى الى تطوير واالرتقاء بالعملية التعليمية، ومو

 .العالمية بأحداث الطرق واألساليب المبتكرة

 كادر بشري متخصص وقادر على استخدام أحدث التقنيات والوسائل التكنولوجية وتوظيفها إيجاد

 وشيقة في العملية التعليمية، وتصميم ورسم خطط لعرض وشرح المساقات للطلبة، متعةبطريقة م

ية والبصرية والحركية، فضالً عن مهارات البحث ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم السمع

 .  واالستكشاف والتحليل والوصول الى النتائج المقنعة والصحيحة

 الباحثة أن على اإلدارة المدرسية أن تسعى بشكل دؤوب الى تفعيل مصادر التعلم من وترى

  .   العملية التعليميةخالل توفير المتطلبات المالية والهيكلية والتنظيمية التي من شأنها أن تطور

  

  التي تحد من تفعيل مصادر التعلمالمعوقات

أن من أهم العوامل والمعوقات التي تحد من تفعيل مصادر )  Stosic, 2015:111( يرى      

  :التعلم ما يلي

 . معرفة المعلمين في فهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليمضعف -
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 أكثر من التعليميةساليب القديمة، التقليدية في عرض المادة  بعض المعلمين استخدام األتفضيل -

 . التقنيات الحديثة

 توفر التقنيات الحديثة في المدارس التي تدعم استخدام التكنولوجيا في التعليم، وفقرها من عدم -

 .التجهيزات، والمختبرات التي تساهم في تفعيل دور التكنولوجيا في العملية التعليمية

المعلمين على استخدام األساليب الحديثة، والطرقة المبتكرة في طرح وعرض  تحفيز ضعف -

 .المادة التعليمية

 لدى المعلمين في استخدام الوسائل لمعرفي وجود دورات تدريبية تساهم في تقوية الجانب اعدم -

 .  في عرض مساقاتهمديثةوالطرق الح

 التي تقف عائقاً في وجه أن من أهم العوامل) Makori & Onderi, 2014: 74 (ويعتقد

استخدام مصادر التعلم عدم وجود التمويل الكافي إلنشاء بنية تحتية صلبة، وإيجاد مختبرات 

 فضالً عن افتقار الوقت،تفاعلية، تساهم في خلق بيئة تعليمية أكثر متعة وتشويق وفائدة في نفس 

تنفيذ، بحيث تكون غير  خريطة مفصلة ومتكاملة في التخطيط والالىاإلدارات في المدارس 

مؤهلة التخاذ القرارات التعليمية، ودمج الوسائل التكنولوجية والتقنيات الحديثة في العملية 

  . التعليمية في كثير من األحيان

 من اهم األمور التي تشكل عائقاً يقف امام استخدام المصادر التعليمية، هي افتقار ولعل

د سواء الى رؤية استراتيجية مبرمجة دقيقة، من شأنها اإلدارات والتربويون والمعلمون على ح

ضمان جودة العملية التعليمية، وعد وجود اإلمكانية الكافية لصياغة فلسفة جديدة تنعكس على 
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تحسين تحصيل الطلبة، ورفع مستواهم في التحليل واالستنتاج، واستغالل مهاراتهم الحركية 

 التي توجد في المساق اتلنتائج، والمعطيوالبصرية في المشاركة في تحليل، وتفسير ا

)Omariba, 2013:15.( 

 الباحثة أن من أهم المعوقات التي تحد من تفعيل مصادر التعلم، عدم وجود بينية تحية وترى

  .قوية، وافتقار المدارس الى مورد مالي دائم يساهم في تحسين العملية التعليمية وتطويرها

   السابقة الدراسات: ثانياً

اطلعت الباحثة على بعض الدراسات السابقة ذات صلة بمفهوم درجة توظيف معلمي  لقد

الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا 

  :وفيما يلي

 التعليمية، واألجهزة المواد توافر مدى معرفة الى هدفت دراسة) ٢٠٠٤ (شعبان أجرى

 والمعوقات التي نحوها، المعلمين اتجاه معرفة الى اضافة التدريسية، العملية في امهااستخد ومدى

سنوات ) ٤-١(تكون مجتمع الدراسة من الحلقة األولى . تعترض استخدامها بشكل فعال بالتدريس

من بمدارس التعليم األساسي بالمديرية العامة للتربية والتعليم لمنطقة الظاهرة جنوب، وتكونت العينة 

مدارس اختيروا ) ٦(معلمة مجال تم اختيارهن بطريقة عشوائية، و) ٥٢(المعلمات بلغ عددهن 

 األساسي التعليموصممت االستبانة كأداة لقياس واقع التقنيات التعليمية بمدارس . بطريقة مقصودة

دم توافر وأظهرت نتائج الدراسة الى ع. بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمنطقة الظاهرة جنوب

أعداد كافية من األجهزة والمواد والبرامج التعليمية في مدارس التعليم األساسي، وعدم معرفة 
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المعلمات بكيفية تشغيل األجهزة التعليمية، مع عدم اطالعهم على المستجدات الحديثة في ميدان 

       .م التقنيات في التعليمتكنولوجيا التعليم، إضافة الى عدم مالءمة األبنية والقاعات الدراسية الستخدا

 إلى معرفة أثر تطبيقات التكنولوجيا هدفت بدراسة) Morris, 2010 (موريس  قامكما

 الجنوبية، وقد أجريت الدراسة في والية كالورينا. المتقدمة على أداء الطلبة داخل الغرف الصفية

 االبتدائية للصف الثالث،  معلمي المرحلةمن )٦(استخدمت المنهج الوصفي، حيث تكونت العينة من 

وقد توصلت النتائج إلى أن . معلمين لصف الخامس جنبا إلى جنب مع مديري المدارس) ٦(و

لوحات البروميثيوسية عززت من مستوى أداء الطالب في فنون اللغة والقراءة والرياضيات، 

بين الطلبة والمعلمين وعززت القدرات التعليمية للمعلمين، كما ساهمت في زيادة التفاعل والمشاركة 

  .   وعززت رغبتهم في التعلمالدراسيةومع المناهج 

 معيقات استخدام الوسائل التعليمية في  هدفت التعرف إلى دراسة) ٢٠١٠( العواملةوأجرى

تدريس مناهج المرحلة األساسية من وجهة نظر المعلمين في مديرية تربية قصبة السلط محافظة 

فقرة موزعة على ) ٦٠( المنهج الوصفي، تم تطوير استبانة تكونت من البلقاء، استخدمت الدراسة

 مدرسي، واإلدارة المدرسية، والكتاب الالطلبةخمسة مجاالت هي مجاالت تتعلق بالمعلم، و

 على عينة عشوائية من معلمي الحلقة األساسية في لواء القصبة االستبانةوالتسهيالت المادية، طبقت 

من مجموع %) ٢٠(معلم ومعلمة وبنسبة ) ٣٠٠(األردن، تكونت العينة من في محافظة البلقاء في 

معلمة، أظهرت نتائج الدراسة وجود فراغ فكري بين ) ١٧٦(معلما و) ١٢٤(منهمأعداد المعلمين 

المديرين والمعلمين والمسؤولين من حيث استخدام الوسائل التعليمية في المدارس ويمكن أن يعزى 

  .ة واجتماعيةذلك إلى ظروف اقتصادي
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بدراسة هدفت إلى التعرف على مدى امتالك معلمات التعليم العام ) ٢٠١٠(  قام الناعبيفيما

واألساسي في المنطقة الداخلية بسلطنة عمان للمهارات األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

. استخدامهم لهاومدى استخدامهم لها لألغراض الشخصية وفي التدريس، والعوائق التي تحد من 

أظهرت النتائج أن استخدام أفراد عينة الدراسة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كان متدنيا سواء 

ووجود عوائق تحد من استخدام تكنولوجيا المعلومات . على المستوى الشخصي، أو في التدريس

و مرتبط بالمعلمين أنفسهم واالتصاالت منها ما هو مرتبط بالبيئة المدرسية والتجهيزات، ومنها ما ه

كعدم امتالكهم للمهارات الحاسوبية الضرورية، ولم تظهر النتائج وجود أثر لمتغيرات الجنس، 

  .والتخصص، والخبرة، والمؤهل العلمي

 التعرف على آلية التعليم هدفت دراسة) (Hadjerrouit, 2010 هادجروت وأجرى

سي وذلك من خالل األطر المفاهيمية، وتهدف أيضاً إلى اإللكتروني ونتائج استخدامه في التعليم الدرا

. التعرف على الطريقة التي يتم فيها تقييم تصورات الطلبة والمعلمين حول تطبيق التعليم اإللكتروني

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود . أجريت الدراسة في النرويج، واستخدمت المنهج التحليلي

 استخدامه في المدارس، يةلمين حول التعليم اإللكتروني وإمكاناختالفات في تصورات الطالب والمع

باإلضافة إلى وجود القيم الثقافية المترسخة في عقول الطلبة والتي تؤثر بدورها على خياراتهم 

  .وتصوراتهم تجاه المنظومة التعليمية الحديثة

االجتماعية  التعرف على واقع استخدام معلمي الدراسات إلىهدفت ). ٢٠١١( خريشةدراسة

للحاسوب واإلنترنت ومعرفة إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية في االستخدام تعزى للجنس 

 والمرحلة، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس ي،والمؤهل العلم
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مؤهل العلمي والمرحلة بالنسبة الستخدام تطبيقات الحاسوب واإلنترنت ووجود فروق تعزى لمتغير ال

  .ولصالح البكالوريوس، وعدم وجود فروق إحصائية تعزى للمرحلة

 مدى كفاية ومالءمة الى التعرف هدفت   دراسة (Mbugua, 2011) موبوجا وأجرى

الموارد التعليمية والتعلم كعنصر مساعد لرفع مستويات التحصيل في مادة الرياضيات في كينيا، 

معلم ) ٧١(طالب و ) ٦٦١ (من الدراسة حيث تكونت عينة ،ي الوصفي التحليلالمنهجواستخدمت 

 المصادروتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مدارس الثانوية في كينيا تعاني من ضعف . رياضيات

 هذا يعتبر مؤشر خطير على اعتبار أن مادة الرياضيات من أنالتعليمية لمادة الرياضيات حيث 

 الدراسة بضرورة وأوصت.  استخراج المفاهيمعمليةلب المواد التي من شأنها أن تسهل على الطا

  .اتخاذ التدابير الالزمة لتوفير موارد تعليمية لمادة الرياضيات ذات جودة عالية

التي هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام الحاسب اآللي ) ٢٠١١( دراسة الشعيبي وفي

وتكونت . األطفال بمكة المكرمةكوسيلة تعليمية في تحصيل األطفال ألسماء اهللا الحسنى في رياض 

ولتحقيق أهداف . طالبا من مدارس الطموح األهلية بمنطقة مكة المكرمة) ١٦( الدراسة من عينة

الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، ولإلجابة عن فرضياتها تم اعداد بطاقة مالحظة 

كوسيلة تعليمية في استثارة طفل أثر استخدام الحاسب اآللي : شملت أربعة محاور أساسية وهي

الروضة، وفي تحسين عملية التعليم والتعلم، وقدرتها على تكوين المفاهيم الجديدة وإيجابياتها على 

خلصت الدراسة الى عدة نتائج . سلوكيات األطفال، وتمكينها له من التعرف إلى أسماء اهللا الحسنى

 درست باستخدام الحاسب يوعة التجريبية التأهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجم

   .اآللي، ويشير ذلك إلى فاعلية استخدام الوسيلة التعليمية في استثارة اهتمام أطفال رياض األطفال
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دراسة هدفت إلى تحديد أساليب تنمية مهارات القراءة والوقوف ) 2012( الشهرانيوأجرى

على مستوى تمكن معلمي الصف األول االبتدائي من أساليب تنمية مهارات القراءة لدى تالميذهم 

واشتملت األداة على مهارة )بطاقة المالحظة( الباحث  المنهج الوصفي وصمم أداة الدراسة استخدم.

 عدد من المهارات على  ومهارة فهم المقروء، واحتوت كل مهارة رئيسةتعرف المقروء والنطق به

 وكل مهارة تحتوي على عدد من األساليب لتنميتها بلغ مهارة ) 19(المتفرعة ، بلغ مجموعها

 من معلمي الصف األول معلما )41( من مكونةأسلوبا وطبقت األداة على عينة  ) 56(مجموعها 

-1433(تعليم بخميس مشيط في الفصل الدراسي األول من العاماالبتدائي بمكتب التربية وال

 اإلحصائية وصوال إلى نتائج الدراسة وهي ألساليب ، وقد استخدم الباحث عدد من ا)ـــه1432

 مع كايالتكرارات ، والنسب المئوية والمتوسط المرجح ، والمتوسط الحسابي ، وأسلوب مربع : 

وكان من نتائج الدراسة عدم . ب فيشر للتوزيعات التطابقية تصحيح مستوى الداللة باستخدام أسلو

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الخاصة بمستوى تمكن معلمي الصف األول 

 لدى تالميذهم تعزى إلى المؤهل العلمي، إال في ثالثة لقراءةاالبتدائي من أساليب تنمية مهارات ا

ف المقروء والنطق به، وهي أن يسمي التالميذ الحروف أساليب من أساليب تنمية مهارة تعر

الهجائية ويطلب إلى التالميذ تسمية الحروف الهجائية يقدم للتالميذ أمثلة على تكوين كلمات ذات 

معنى من الحروف التي درسوها وهذا الفرق يعزى إلى المؤهل العلمي لصالح مؤهل البكالوريوس، 

 بين المتوسطات الخاصة بمستوى تمكن معلمي الصف األول وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

االبتدائي من أساليب تنمية مهارات القراءة لدى تالميذهم تعزى لسنوات الخدمة في التدريس، إال في 

   . من أساليب تنمية مهارة تعرف المقروء والنطق بهبثمانية أسالي
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لتربية اإلسالمية هدفت إلى تقصي درجة توظيف معلمات ا) ٢٠١٢( العنزيدراسة

) ٢٥( المتوسطة والثانوية في دولة الكويت، تكونت عينة الدراسة من لمرحلةلتكنولوجيا التعليم في ا

من المعلمات اللواتي يدرسن في محافظتي الفروانية والجهراء، تم إعداد بطاقة مالحظة بدرجة 

وقد أظهرت . فقرة) ٢٠( من توظيف معلمات التربية اإلسالمية لتكنولوجيا التعليم، والتي تكونت

نتائج الدراسة أن درجة توظيف معلمات التربية اإلسالمية لتكنولوجيا التعليم في المرحلة المتوسطة 

كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة توظيف . والثانوية كانت مرتفعة

 الختالف عزىالمتوسطة والمرحلة الثانوية تمعلمات التربية اإلسالمية لتكنولوجيا التعليم في المرحلة 

فأقل، وعدم وجود ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجة ) ٥(سنوات خبرتهن، ولصالح الخبرة 

توظيف معلمات التربية اإلسالمية لتكنولوجيا التعليم في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية تعزى 

  .الختالف المرحلة الدراسية

 هدفت إلى معرفة درجة بدراسة )Turel & Johnson, 2012 (نسون توريل وجووقام

تطبيق المعلمين لأللواح التفاعلية، واستكشاف أثر استخدام األلواح التفاعلية على تعزيز العملية 

 الوصفي، يليأجريت الدراسة في تركيا، وقد استخدمت الدراسة المنهج التحل. التعليمية لدى الطلبة

). ١٢-٦( استخدموا األلواح التفاعلية في تعليم الصفوف من اً معلم)١٧٤( حيث تكونت العينة من

وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام المعلمين لأللواح التفاعلية داخل الصفوف الدراسية 

عالية، ذلك أن المعلمين يعتقدون بأن تطبيق األلواح التفاعلية يساعد في تعزيز العملية ) ١٢-٦(

ية وتوصيل المعلومات بشكل فعال للطلبة، كما تبين أن االلواح التفاعلية تساهم في زيادة التعليم

  . التفاعل والتشاركية أثناء التعلم
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 عن واقع مراكز مصادر التعلم في الكشف هدفت دراسة بأجراء) ٢٠١٣( عوض وقام

لك استخدم الباحث محافظات غزة وسبل االرتفاع بها من وجهة نظر معلم التكنولوجيا، ولتحقيق ذ

 ومعلمة، وقد أظهرت نتائج معلماً (69) من  الدراسةعينة تكونت المنهج الوصفي التحليلي، وقد

الدراسة أن درجة توافر المواد واألجهزة التعليمية والمستحدثات التكنولوجية على مستوى األداة ككل 

ستحدثات التكنولوجية على كانت متوسطة، وأن درجة استخدام المواد واألجهزة التعليمية والم

  .مستوى األداة ككل كانت متوسطة

 إلى استكشاف مدى انتشار استخدام هدفت) Zipp & Maher, 2013 ( زيب وماهروقام

استراتيجية الخرائط الذهنية في الصفوف الدراسية ومناهج العالج الطبيعي، وأثر هذه التقنية على 

في الواليات المتحدة األمريكية، وقد استخدمت المنهج أجريت الدراسة . تعزيز تعلم وتعليم الطلبة

وقد توصلت الدراسة إلى أن عدد المعلمين . اًمعلم) ١٩١( منالتحليلي الوصفي، حيث تكونت العينة 

الذين يستخدمون استراتيجية الخرائط الذهنية أثناء التعليم داخل الغرف الصفية ليس بالكثير، وذلك 

مج تدريبية تساعدهم على تنمية قدراتهم الستخدام الخرائط الذهنية لما يتطلب إعدادهم من خالل برا

  .  لها من أهمية بالغة في تحسين مهارات الطلبة

 استخدام المعلمين في العوامل المؤثرة إلى التعرف هدفت دراسة) ٢٠١٤( الشايع وأجرى

 مجتمع الدراسة كونت. لمراكز مصادر التعلم من وجهة نظرهم، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن العوامل ). ١٦٥(من معلمي التعليم العام بمدينة بريدة وعددهم

اإليجابية المؤثرة على استخدام المعلمين لمراكز مصادر المعلم تتلخص في توفير خدمة اإلنترنت 

 تخدم العملية ومناسبة عدد األجهزة في المركز ألعداد الطلبة ووجود أجهزة عرض متطورة
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التعليمية، أما أهم العوامل السلبية المؤثرة على استخدام المعلمين لمراكز مصادر التعلم فتتلخص في 

كما .عدم توفر خدمة اإلنترنت في مركز مصادر التعلم وقلة عدد األجهزة مقارنة بأعداد الطلبة 

تغيرات المؤهل العلمي  الدراسة لممعأظهرت النتائج عدم وجود فروق بوجهات نظر أفراد مجت

أوصت الدراسة بضرورة توفير خدمة اإلنترنت في جميع . وسنوات الخبرة والدورات التدريبية

مراكز مصادر التعلم وضرورة زيادة عدد األجهزة وتحديثها في مراكز مصادر التعلم واالهتمام 

  .بصيانة األجهزة في مراكز مصادر التعلم

 مصادر تربط التي العالقة على التعرف إلى هدفت )Onyango, 2014( أونيانجو دراسة

 األولى، الدراسية للصفوف لالنتقال وتهيئتهم الحضانات في األطفال على وتأثيرها والتعلم التعليم

 التعلم مصادر تؤديه الذي الكبير الدور تقدر التي المعرفي التطوير نظرية ترسيخ إلى هدفت وكما

 واستخدمت كينيا، في الدراسة أجريت. واالستكشاف والتحليل التخطيط على الطفل قدرات لتطوير

 تم أطفال رياض) ١١٨ (في المعلمين من الدراسة مجتمع تكون حيث التحليلي، الوصفي المنهج

 المواد استخدام أن إلى الدراسة نتائج وتوصلت. معلماً) ٢٥٩ (لتبلغ منهم الدراسة عينة اختيار

 األطفال رياض من انتقالهم عند الطلبة قدرات ويعظم يقوي نأ شأنه من مالئم نحو على الدراسية

 كان تعليمية مصادر من المعلمين يستخدمه وما الدراسة، قبل ما مرحلة أثر وأن المدارس إلى

  .والتواصلية اللغوية مهاراتهم وتحسين األطفال قدرات وتطوير تنمية في إيجابي
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ة توظيف معلمي ومعلمات الدراسات  درجتقصي الى هدفت بدراسة) ٢٠١٥( العساف قام

 عينة تكونتوتم استخدام المنهج الوصفي، . االجتماعية لمهارات األحداث الجارية في التدريس

 أن دراسةمعلم ومعلمة من معلمي المرحلة األساسية العليا، أظهرت نتائج ال) ٢٤٤(الدراسة من 

ألحداث الجارية في التدريس كانت درجة توظيف معلمي ومعلمات الدراسات االجتماعية لمهارات ا

كما أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائية لتوظيف األحداث الجارية تعزى لمتغير . مرتفعة

المؤهل العلمي ولصالح فئة حملة الشهادات العليا في درجة توظيف األحداث الجارية، وعدم وجود 

  .فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير النوع االجتماعي

  

 إلى استكشاف اتجاهات هدفت) Gashan & Alsheimer, 2015( والشيمير جاشان راسةد

المعلمين نحو استخدام األلواح التفاعلية في صفوف اللغة االنجليزية ودرجة استخدامهم لهذه 

أجريت الدراسة في المملكة العربية السعودية، وقد استخدمت المنهج التحليلي . التكنولوجيا الحديثة

وأشارت نتائج .  من مدارس مختلفة في الرياضاًمعلم) ٤٣( حيث تكونت العينة منالوصفي،

 كما أن وجهة نظرهن ة،الدراسة أن درجة استخدام معلمات اللغة االنجليزية لأللواح التفاعلية عالي

 واتجاهاتهن تشير إلى أن األلواح التفاعلية تساعد في تعزيز تعليم اللغة االنجليزية للطالبات، ولكن

يواجهون القليل من العقبات أثناء استخدام هذه التقنية الذي يتطلب تدريبهم في برامج أو توجيههم 

  .  نحو كيفية استخدامها
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  : على الدراسات السابقةالتعليق: ثالثاً
  

 خالل استعراض الدراسات السابقة تبين أنها قد ناقشت مختلف المفاهيم ذات الصلة من

 مجتمعات وتبين بأن هذه الدراسات قد تمت في الصفية، المواقف في تعلمال مصادرالوثيقة بموضوع 

مختلفة ذات حجم وطبيعة مختلفة وهناك تعدد للمتغيرات التي تناولتها والعينات وأساليب جمع 

 الدراسات بحثت في فإن الصفية المواقف في التعلم مصادرالبيانات وتحليلها المتبعة في موضوع 

  . وتطبيقاتهومفهومه الصفية، المواقف في علمالت مصادرمدى تفعيل 

  

 أهداف الدراسات السابقة فمنها ما هدف إلى الكشف عن درجة توظيف معلمي تنوعتو

الدراسات االجتماعية لمهارات األحداث الجارية، وبعضها اآلخر هدف إلى تحديد أساليب تنمية 

رات القراءة لدى طلبتهم، كما وهدف  ومستوى تمكن المعلمين من أساليب تنمية مهااءةمهارات القر

 كما في دراسة ونيةبعضها اآلخر إلى التحقق في فوائد تعليم المفردات من خالل القصص اإللكتر

   .)٢٠١٠العواملة،(ودراسة ) ٢٠١٢الشهراني،(

 ية اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة على أهمية استخدام الوسائل التعليم-

  .لعملية التعلمية التعليميةفي      ا

 توظيف معلمي درجة تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها ستكشف عن -

 . الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا

  .)الجنس، سنوات الخبرة، وحجم الصف(وأنها تنوعت في متغيرات الدراسة 
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  -:  خالل الدراسات السابقة استفادت الباحثة ما يأتيمن

 التعلم لمصادر ةاألساسي المرحلة معلمي توظيف درجة  على بناء فكرة الدراسة، إذ تم التعرف-

 وكان ال بد من طرح طرق جديدة حديثة تتناسب البيئة األردنية المتغيرة الصفية المواقف في

  .المصادروالتي تساعد على التعرف على تلك 
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  الثالثالفصل
  واإلجراءات الطريقة
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  الثالثالفصل

  واإلجراءات الطريقة

  

 والمصادر اختيارها هذا الفصل عرضاً لمنهجية الدراسة ومجتمعها، وعينتها، وكيفية يتضمن

صدق األداة  وإجراءات التأكد من ، وكيفية إعدادها وتطويرهاالمعلومات والبياناتالمستخدمة لجمع 

  .وثباتها، وتوضيحاً إلجراءات التطبيق والمعالجة اإلحصائية التي استخدمت لمعالجة البيانات

  

   الدراسةمنهج

 وتم استخدام بطاقة  الدراسة المنهج الوصفي لمالءمته ألغراض هذه الدراسة،استخدمت  

  .المالحظة لجمع بيانات الدراسة

  

   الدراسة مجتمع

 جميع معلمي ومعلمات الصف الثالث األساسي في المدارس نم مجتمع الدراسة تكون

 واقع من  ٢٠١٧-2016 المعلمات في العام  والحكومية لواء قصبة مأدبا؛ حيث بلغ عدد المعلمين

) ٣٩ (بواقع  المدارس الحكومية فيمعلما ومعلمة ) ٥٩(السجالت الرسمية لوزارة التربية والتعليم 

  .معلما) ٢٠(معلمة و
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  دراسة  العينة

نظراً لمالءمتها لتحقيق  % ٤٧ طريقة العينة العشوائية الطبقية بنسبة لوب استخدام أستم

معلمين في ) ٩(معلمة و) ١٩(معلما ومعلمة منها ) ٢٨(هدف هذه الدراسة؛ حيث بلغ أفراد العينة 

  . خصائص عينة الدراسةيبين) ٣ (والملحقالمدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا، 

  

  الدراسة أداة

 معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر ف مالحظة بدرجة توظيبطاقة وتطوير الباحثة بإعداد قامت

التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا، بعد االطالع على األدب 

 ، )٢٠١١( دراسة الشعيبيومنهمالنظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، 

 لمصادر التعلم في  قائمة من مهارات توظيف المعلمينص استخالوسيتم،) ٢٠١٢(الشهرانيودراسة 

 إلى الخصائص المميزة له والتي تناولتها الدراسات السابقة مستندة المواقف الصفية بعد تحليل

ب  المغناطيسية ، استخدام األلعاروفاأللواح التفاعلية، السبورة، الح( ومنها واألدب النظري

  ).والتمثيل ، الخرائط ،الحاسوب ، العروض التقديمية ، وغيرها 

  

 فقرات بطاقة المالحظة الخاصة بالدراسة الحالية، جرى تصميمها لتـشمل علـى             يج تدر وتم       

 جـداً ، وللتعـرف علـى        منخفـضة  ،   منخفضة ،   متوسطة ،   مرتفعة جدا ،    مرتفعة:  تدرج نوعي 

  . ثة اإلجراءين اآلتيين المتعلقين بصدقهاخصائص بطاقة المالحظة نفذت الباح
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  بطاقة المالحظةصدق

 التحقق من الصدق الظاهري ألداة الدراسة وهي بطاقة المالحظة، وذلك من خالل عرضها تم

 أساتذة من أعضاء الهيئة التدريسية في )٩ (عددهمعلى مجموعة من المحكمين والمتخصصين بلغ 

 أسماؤهم بالملحق والمبينةمجال المناهج وطرق التدريس، الجامعات األردنية والمتخصصين في 

 خروقد تم االخذ بآراء وتعليقات المحكمين حيث اضيفت بعض الفقرات وحذف البعض اال. )١(

كما موضح في )  فقرة٢٠( صورتها النهائية من فيوعدل البعض الثالث، وبذلك خرجت البطاقة 

  ).٢(الملحق رقم 

  

  بطاقة المالحظة ثبات

  ):Holsti (هولستيمعادلة : أوالً

       للتأكد من ثبات بطاقة المالحظة بصورتها النهائية تم مالحظة عينة استطالعية من مجتمع 

  : اآلتية)Holsti(الدراسة، بحسب معادلة هولستي 

R.C=2M/N1+N2  

  )االتفاق(معامل الثبات = R.C : إذ

M = لمالحظين التي يتفق على تقديرها ا)الفئات ( عدد المهارات.  

N1 =  التي يالحظها المالحظ األول ) الفئات(عدد المهارات.  

N2  =  التي يالحظها المالحظ الثاني ) الفئات(عدد المهارات. 
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فقرة، وبتطبيق المعادلة السابقة، بلغ معامل الثبات ) ٤٩( عدد الفقرات المتفق عليها بين الباحثين بلغ

يوضح مدى ) ٤(والملحق . بات كافياً ألغراض هذه الدراسة ويعد هذا الث)٨١,٧) (االتفاق(الكلي 

  . االتفاق واالختالف بين المالحظين على مسارات بطاقة المالحظة

  :Test- Retestاختبار إعادة تطبيق االختبار : ثانياً

 من ثبات االختبار لجأت الباحثة إلى قياس مدى استقرار الدرجات التي يحصل للتحقق

،  )Test- Retest(  بعد فاصل زمني باستخدام أسلوب إعادة تطبيق االختبار عليها افراد العينة

وباستخدام معامل ارتباط . وهم العينة االستطالعية) ١٣(وشملت عينة إعادة تطبيق االختبار

 وأظهرت نتائج معامل ارتباط بيرسون أن ( Pearson correlation coefficient)بيرسون 

 بمعامالت ارتباط مرتفعة ويمكن االعتماد عليها في تفسير النتائج فقرات بطاقة المالحظة تتمتع

  :كما هو موضح بالجدول اآلتي. الواردة عنها

  )1 (الجدول

  ارتباط بيرسون لقياس ثبات بطاقة المالحظةمعامل

 اإلعالن  االرتباطمعامالت البيان

 *847.  ارتباط بيرسونمعامل

 033.  الداللةمستوى
  مصادر التعلمتوظيف

 
 ١٣ العدد

  )α≤0.05(دال عند مستوى داللة * 

 الجدول أعاله مصفوفة معامالت االرتباط تبين وجود ارتباط جيد، اذ بلغت نسبة يبين

  ). α≤0.05(، وهي دالة احصائياً عند مستوى الداللة )٨٤,٧(االرتباط 
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  : الدراسةمتغيرات

  : تحديد متغيرات الدراسة كما يليتم

  

 .ذكر وأنثى: الجنس -١

 ١٠ الى اقل من وات سن٥ سنوات، ومن ٥أقل من :  الخبرة ولها ثالثة مستوياتسنوات -٢

 . سنوات فأكثر١٠سنوات، 

  . تلميذا٣٥ تلميذا فأقل، أكثر من ٣٥: الصف وله مستويانحجم -٣

  .الصفيةدرجة توظيف معلمي الصف الثالث لمصادر التعلم في المواقف : التابع المتغير

  

   اإلحصائيةالمعالجة 

 من األساليب اإلحصائية المناسبة من خالل برنامج حزمة برمجيات عة استخدام مجموتم  

)SPSS ( لمعالجة البيانات، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة سيتم استخدام الطرائق والمعالجات

  :اإلحصائية التالية

  .ية والرتب واالنحرافات المعيارسابية على السؤال األول سيتم استخدام المتوسطات الحلإلجابة -

  استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبارسيتم عن السؤال الثاني لإلجابة -

)t-test – retest(. 

 ).Holisti( ثبات بطاقة المالحظة سيتم استخدام معادلة هولستي عامل ملحساب -
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  :سة الدراإجراءات

  :التالية باإلجراءات الباحثة قامت

 .دبيات والدراسات ذات العالقة بالدراسة االطالع على األتم .١

 .اتها أداة الدراسة والتأكد من مدى صدقها وثبتطوير وإعداد تم .٢

 . وعينته تحديد مجتمع الدراسةتم .٣

 . مالحظين من بينهم الباحثة ٣ تطبيق أداة المالحظة على أفراد عينة الدراسة من قبل تم .٤

 .دانية من جميع الجهات ذات العالقة أخذ الموافقات الالزمة للقيام بالدراسة الميتم .٥

 .SPSS تفريغ البيانات وتحليلها إحصائياً باستخدام الرزمة اإلحصائية تم .٦

 .  والتوصيات النتائج وتفسيرهاعرض مت .٧

 درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في تحديد .٨

 :خدام المعادلة اآلتيةالمدارس الحكومية في لواء قصبة مأدبا باست

   القيمة الدنيا للبديل –القيمة العليا للبديل =    الفئة طول

                              عدد المستويات

                    ١،٣٣  = ٣ / ٤  =  ١/٣-٥          

  : يكونوبذلك

  .٢،٣٣-١                 المستوى المنخفض من 

   ٣،٦٧- ٢،٣٤المتوسط من                 المستوى 

 .٥-٣،٦٨                المستوى المرتفع من 
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الرابع الفصل  

  الدراسة نتائج

  

 هذا الفصل عرضاً لتحليل النتائج، واإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام الطرق يتناول

 إلجراء التحليل اإلحصائي )SPSS(تم استخدام برنامج اإلحصائية والمحددة في منهجية البحث، كما 

  .على البيانات التي تم تجميعها من خالل االستبانات التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة

  

  : اختبار أسئلة الدراسةنتائج 

 درجة توظيف معلمي الصف الثالث ما والذي ينص على  االوللسؤالالنتائج المتعلقة با: أوال

  ي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا األساس

 رتبة المعيارية، كما تم تحديد حرافات عن السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنلإلجابة

الفقرة ودرجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في 

  :أدناهواء قصبة مأدبا لجميع الفقرات كما هو مبين في الجدول المدارس الحكومية ل
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  )٢ (جدول

 توظيف معلمي الصف الثالث األساسي ة واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات درجالمتوسطات

  لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا

 رقم
 الفقرات الفقرة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الرتبة المعياري

 درجة
 التوظيف

 مرتفعة ١ 0.79 4.5 . مصدر التعلم المستخدم مع محتوى الدرسيتفق ٩
 مرتفعة ٢ 0.74 4.43 . مصادر التعلموظيف الفروق الفردية عند تيراعي ٨

 الوقت في جميع أجزاء الدرس عند استخدام يراعي ١٨
 .مصادر التعلم

 مرتفعة ٣ 0.75 4.25

 مرتفعة ٤ 1.09 4.18 . وقت الحصة بالكامل عند توظيف مصادر التعلمليستغ ٧
 مرتفعة ٥ 1.09 4.18 . مصادر التعلم لجذب انتباه الطلبة يستخدم ١٧
 مرتفعة ٦ 1.07 4.11 . مصادر التعلم لتبسيط المفاهيم الجديدةيستخدم ١١

 مرتفعة ٧ 0.92 4.04 . على إيجاد تفاعل مستمر بين الطلبةيساعد ٢
 مرتفعة ٨ 1.09 3.93 . مصادر التعلم لتقديم حقائق ومفاهيم متنوعة يستخدم ١٦

 المصدر التعليمي المستخدم في تنظيم محتوى يوظف ٣
 .الدرس

 مرتفعة ٩ 0.99 3.89

 مرتفعة ١٠ 1.13 3.89 . مصادر التعلم إلثارة تفكير الطلبة أثناء الدرسيستخدم ١٢
 مرتفعة ١١ 1.16 3.82 .ادر التعلم  تخيل الطلبة باستخدام مصيحفز ١
 مرتفعة ١٢ 1.12 3.71 . مصادر التعلم الستثارة دافعية الطلبة نحو التعلميوظف ١٣

 يستخدم مصادر التعلم لتوظيف خبرات الطلبة وتعزيز  ١٤
 . استيعابها

 مرتفعة ١٣ 1.06 3.68

 مصادر التعلم في تنمية جوانب الشخصية يستخدم ١٥
 . متعلمالمتعددة لدى ال

 متوسطة ١٤ 1.14 3.43

 مسابقات كنوع من أنواع النشاط الالصفي باستخدام يعد ٥
 .مصادر التعلم

 متوسطة ١٥ 1.17 3.21

 متوسطة ١٦ 1.26 3.11 التعليمات الواجب إتباعها عند استخدام مصادر يوضح ١٠
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 .التعلم

 إياها مصادر التعلم ضمنا أهدافه التدريسية لطالبه ميعلن ٤
 .يقهالتحق

 متوسطة ١٧ 1.15 3

 للطلبة واجبات منزلية تتطلب استخدام مصادر يعطي ٦
 .التعلم 

 متوسطة ١٨ 1.15 2.86

 متوسطة ١٩ 1.07 2.39 . أشكاال بيانية متعددة كمصادر للتعلميستخدم ١٩
 منخفضة ٢٠ 1.02 2.18 . رسوما بيانية متعددة كمصادر للتعلم يستخدم ٢٠
 متوسطة  0.89 3.64  الكليةالدرجة 

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، حيث تراوحت المتوسطات       ) ٢( الجدول   يظهر

وجـاءت  ). ٣,٦٤(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العـام البـالغ     ) ٢,١٨- ٤,٥٠(الحسابية لها بين    

 المرتبـة  فـي " يتفق مصدر التعلم المستخدم مع محتوى الـدرس       : " التي تنص على أنه   ) ٩(الفقرة  

، وبدرجة توظيـف مرتفعـة، كمـا    )٠,٧٩(، وانحراف معياري بلغ     )٤,٥٠(سابياألولى بمتوسط ح  

فـي  " يراعي الفروق الفردية عند توظيف مصادر الـتعلم         : " التي تنص على أنه   ) ٨(جاءت الفقرة   

  .، وبدرجة توظيف مرتفعة)٠,٧٤(، وانحراف معياري بلغ )٤,٤٣(المرتبة الثانية بمتوسط حسابي

يستخدم أشكاال بيانية متعددة كمصادر للـتعلم  : " التي تنص على أنه) ١٩( كما جاءت الفقرة  

، وبدرجـة  )١,٠٧(، وانحراف معيـاري بلـغ   )٢,٣٩(في المرتبة ما قبل األخيرة بمتوسط حسابي    " 

يـستخدم رسـوما بيانيـة متعـددة        : " والتي تنص على أنه   ) ٢٠(توظيف متوسطة، وجاءت الفقرة     

) ١,٠٢(، وانحراف معيـاري بلـغ    )٢,١٨(بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ      " تعلم    كمصادر لل 

  .وبدرجة توظيف منخفضة
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 توجد فروق ذات داللة هل : والذي نصه الثانيالسؤالالنتائج المتعلقة باإلجابة عن  : ثانيا

 المواقف في درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في) α≤0.05(إحصائية 

الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا تبعا لمتغيرات الجنس، وسنوات الخبرة، وحجم 

  الصف؟

  الجنس: أوالً

 توظيف معلمي الصف الثالث درجةلمتوسط ) T( عن هذا السؤال تم استخراج قيمة لإلجابة

 حسب الجنس ،صبة مأدبااألساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء ق

لمتوسط الفئتين وهما فئة الذكور، وفئة اإلناث، وكانت النتائج ) T(، إذ تم استخراج قيمة )ذكر، أنثى(

 :كالتالي

  )٣ (الجدول
  

 أفراد عينة الدراسة من إلجابات) T( الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات
  الذكور واإلناث

  

 المجموعة البيان
 طالمتوس

 الحسابي
 )T( قيمة

 مستوى
 الداللة

 توظيف معلمي الصف درجة 3.09 الذكور
الثالث األساسي لمصادر 

التعلم في المواقف الصفية في 
المدارس الحكومية لواء 

 قصبة مأدبا

 3.90 اإلناث
2.199 .047 
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داللة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى ال) ٣( النتائج الواردة في الجدول تشير

)α ≤وهما فئة الذكور وفئة اإلناث في  الفئتينبين المتوسطين الحسابيين إلجابات أفراد ) ٠,٠٥ 

درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس 

كانت و. ، وهي دالة إحصائيا)٠,٠٥(الحكومية لواء قصبة مأدبا؛ فقد كان مستوى الداللة أقل من 

  .الفروق لصالح فئة اإلناث ألن متوسطهم الحسابي كان أعلى من المتوسط الحسابي للذكور
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 حجم الصف: ثانيا

 توظيف معلمي الصف الثالث درجةلمتوسط ) T( عن هذا السؤال تم استخراج قيمة لإلجابة

 حسب حجم ، قصبة مأدبااءاألساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لو

لمتوسط الفئتين، وكانت ) T( إذ تم استخراج قيمة ،) طالبا٣٥ طالبا فأقل، أكثر من ٣٥(الصف 

 :النتائج كالتالي

  )٤ (الجدول
  

إلجابات أفراد عينة الدراسة ) T( الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة المتوسطات
  بحسب حجم الصف 

 المجموعة البيان
 المتوسط
 الحسابي

 )T( قيمة
 مستوى
 الداللة

 توظيف معلمي الصف درجة 3.49  طالبا فأقل٣٥
الثالث األساسي لمصادر 

التعلم في المواقف الصفية في 
المدارس الحكومية لواء 

 قصبة مأدبا

 ٣٥ من أكثر
 طالبا

3.81 
-.916 .369 

 α(ى الداللة إلى عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستو) ٤( النتائج الواردة في الجدول تشير

أكثر من (وفئة )  طالبا فأقل٣٥(بين المتوسطين الحسابيين إلجابات أفراد الفئتين وهما فئة ) ٠,٠٥≥

في درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في )  طالبا٣٥

، وهي غير دالة )٠,٠٥(المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا؛ فقد كان مستوى الداللة أعلى من 

  . إحصائيا
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  :برةعدد سنوات الخ: ثالثاً

 درجةفي دراسة ) ANOVA( عن هذا السؤال، تم استخدام تحليل التباين األحادي لإلجابة

توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية 

  )٥( كما هي مبينة في جدول الخبرةنوات  تعزى لمتغير عدد سوالتيلواء قصبة مأدبا 

  )٥ (جدول
 تحليل التباين األحادي للفروق في درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في 

  المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة
 

  التباينمصدر البيان
 مجموع
 المربعات

 درجة
 حريةال

 متوسط
المربعا

 ت
 اإلحصائي

 )ف(
  مستوى
 الداللة

 بين
 المجموعات

10.910 2 
5.45

5 
 داخل

 المجموعات
10.487 25 .419 

 توظيف معلمي الصف درجة
الثالث األساسي لمصادر 
التعلم في المواقف الصفية 
في المدارس الحكومية لواء 

  27 21.397 المجموع قصبة مأدبا 

13.00
4 
 

.000 
 

 ≤α(  إحصائية عنـد مـستوى الداللـة   داللة إلى وجود فروق ذات )٥ (رقم الجدول شيري

 درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الـصفية فـي               في) 0.05

المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا والتي تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة، إذ كان مستوى الداللة               

  .، وهي دالة إحصائيا)٠,٠٥(أقل من 

  :يبين ذلك) ٦( مصدر الفروق تم إجراء اختبار شيفيه للمقارنات البعدية والجدول وإليجاد
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  )٦ (جدول
  

لدرجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم " شيفيه" المقارنات البعدية بطريقة 
   سنوات الخبرة عدد ى لمتغيرفي المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا تعز

  

 الفئات البيان
  المتوسط
 الحسابي

 ٥ من أقل
 سنوات

 ٥ من
سنوات إلى 
أقل من 

 سنوات١٠

 سنوات ١٠
 فأكثر

 ٥ من أقل
 سنوات

2.72   
 

نوات  س٥ من
إلى أقل من 

 سنوات١٠
3.68 .96250*  

 

 توظيف معلمي درجة
الصف الثالث األساسي 

لمصادر التعلم في 
المواقف الصفية في 

المدارس الحكومية لواء 
 قصبة مأدبا 

 سنوات ١٠
 فأكثر

4.23 1.50625* .54375 
 

  

القيم التي تبين التباين والفئات ذات الداللة اإلحصائية إذ تشير األرقام إلى ) ٦(  الجدوليظهر  

ئـة  وجود الفروق بين الفئات المتقاطعة بين فئات عدد سنوات الخبرة جميعها، ولمعرفة لصالح أي ف              

 الحسابي إذ تكون الفروق لصالح الفئة التي يكون متوسطها الحسابي أعلى وهنـا              توسطننظر إلى الم  

  ). سنوات فأكثر١٠(كانت الفروق لصالح فئة 
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   الخامسالفصل
  

 والتوصيات النتائج مناقشة
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  الخامسالفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة
 

ابع لنتائج التحليل اإلحصائي الوصفي لمتغيرات  ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرفي

 ت الفرضيات، فإن هذا الفصل في الدراسة يتناول عرضاً لمجمل النتائج التي توصلواختبارالدراسة 

 في الفصل األول من هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها اهت كإجابة عن األسئلة التي طرححثة،إليها البا

ى ضوء هذه النتائج التي تم التوصل إليها في الدراسة الحالية والفرضيات التي بنيت عليها، وعل

  .قدمت الباحثة عدداً من التوصيات والمقترحات

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على 

 درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية فـي المـدارس         ما

  ؟ مأدباالحكومية لواء قصبة

 الفقرات جاءت مرتفعـة     اغلب المعيارية أن    واالنحرافات نتائج تحليل المتوسطات الحسابية      أظهرت

 وهذا يدل على أن المعلمين يـسعون        ،)٢,١٨- ٤,٥٠( المتوسطات الحسابية لها بين      تراوحتحيث  

 والعمل على   بشكل كبير ومستمر الى توظيف وتفعيل دور مصادر التعلم اثناء شرح المادة التعليمية،            

 أن تحسن وتطور مهـارات  شأنهااستحداث آليات جديدة لعرض المادة في البيئة التعليمية، والتي من         

ويرجـع ذلـك   . الطلبة، وتدفعهم الى المشاركة في الغرفة الصفية، والتعبير عن آراءهم وتصوراتهم         

 والمشرفين التربويين وبين    إلى أخذهم الدورات التدريبية والورشات واللقاءات التربوية بين المعلمين        

  .المعلمين أنفسهم
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 درجـة توظيـف معلمـي    أن والتي بينـت أن     ،)٢٠١٥ (العساف دراسة   مع اتفقت هذه النتيجة     وقد

  .ومعلمات الدراسات االجتماعية لمهارات األحداث الجارية في التدريس كانت مرتفعة

 الـتعلم المـستخدم مـع       يتفق مصدر : " التي تنص على أنه   ) ٩(  جاءت في الرتبة األولى الفقرة     قدو

 أن يعود ذلك إلى حرص المعلم على مالئمة واتفاق          ويمكن ،)٤,٥٠( حسابي بمتوسط "محتوى الدرس 

 ، الجديـدة الـى الطلبـة      المفـاهيم مصدر التعلم مع محتوى المادة التعليمية لما له أهمية في إيصال            

 عـن   الكـشف  ودفعهم الى    ،ر سالسة  أكث بطريقة على نحو أفضل، و    ،والمعرفة المعلومات واكسابهم

  .المهارات والمقدرات الكامنة فيهم

 علـى  الدراسـية  المواد استخدام والتي بينت أن )Onyango, 2014( هذه النتيجة مع دراسة وتتفق

  .المدارس إلى األطفال رياض من انتقالهم عند الطلبة قدرات ويعظم يقوي أن شأنه من مالئم نحو

 بيانيـة   مايـستخدم رسـو   : "  تنص على أنه   والتي المرتبة األخيرة    في) ٢٠ (الفقرة حين جاءت    في

 ويعزى ذلك الى أن ضعف المعلم في انـشاء          ،)٢,١٨( حسابي بلغ    بمتوسط "متعددة كمصادر للتعلم  

 واضحة تعرض المعلومات، وتختصر األفكار المراد طرحها من خالل رسـم            انيةوتصميم رسوم بي  

بة فهم الطلبة الى الفكرة التي تشرحها وتوضحها الرسوم البيانيـة           وقد يعزى السبب الى صعو    . بياني

  .والتوضيحية، وعدم مناسبتها وتوافقها مع مستوياتهم الفكرية والتحليلية

  استخداممستوى والتي بينت أن )Zipp & Maher, 2013( هذه النتيجة مع دراسة وتتفق

  .ضعيف الصفية استراتيجية الخرائط الذهنية أثناء التعليم داخل الغرف
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  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي ينص على 

  

في درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي ) α≤0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية هل

 التعلم في المواقف الصفية في المدارس الحكومية لواء قصبة مأدبا تبعا لمتغيرات الجنس، ادرلمص

  وحجم الصف؟وسنوات الخبرة، 

  

 الجنس: أوالً

 فـي  )α≥ 0.05( فرق ذي داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة   وجودنتائج الدراسة الى أظهرت 

درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الـصفية فـي المـدارس                

ير ذلك بأن المعلمات     ويمكن تفس  ؛ فئة اإلناث  لصالح تعزى لمتغير الجنس     الحكومية لواء قصبة مأدبا   

يحاولن دائما االتقان في العمل الذين يقومون به، ويبذلون جل جهدهم في ابتكار واسـتحداث آليـات            

جديدة لطرح وعرض المادة التعليمية، وايصال األفكار والمفاهيم الجديدة الى الطلبة بطريقة ميـسرة              

دية أكثر من الذكور، كما تعزى هـذه        وسهلة، ودفعهم الى اكتساب المعرفة بأساليب جديدة وغير تقلي        

النتيجة الى سعي االناث الدؤوب الى اثبات الذات والتفوق على االقـران، وإيجـاد وابتكـار سـبل                  

  .وأساليب تجعلها أكثر تميزاً وتفوقاً

 وجود فروق تعزى لمتغير الجنس      عدم والتي بينت    )٢٠١١(خريشة هذه النتيجة مع دراسة      واختلفت

  .الستخدام تطبيقات الحاسوب واإلنترنتوالمرحلة بالنسبة 

  



 
 
60 

  حجم الصف: ثانيا 

 في )α≥ 0.05( وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدمنتائج الدراسة الى أظهرت 

درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الصفية في المدارس 

 عدد الطالب نحجم الصف؛ ويمكن تفسير هذه النتيجة بأ تعزى لمتغير الحكومية لواء قصبة مأدبا

في الصف ليس له تأثير في قدرة المعلم على استخدام مصادر التعلم، وتفعيلها في العملية التعليمية، 

حيث تساهم مصادر التعلم الحديثة على جذب انتباه جميع الطلبة، على اختالف مستوياتهم وبناهم 

 المعلم توظيف مصادر التعلم، وتحفيز الطالب ةلبة كبيراً فإن باستطاعالمعرفية، ومهما كان عدد الط

  .على المشاركة والتفاعل معها

 توفر خدمة اإلنترنت في مركز عدم التي بينت أن )٢٠١٤ (لشايع هذه النتيجة مع دراسة اوتختلف

ظيف مصادر  يقلل من قدرة المعلم على تومصادر التعلم وقلة عدد األجهزة مقارنة بأعداد الطلبة

  .التعلم
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  عدد سنوات الخبرة: ثالثاً

 فـي ) α≥ 0.05(  إحصائية عند مستوى الداللـة داللة فروق ذات وجود الى الدراسة نتائج أظهرت

درجة توظيف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم في المواقف الـصفية فـي المـدارس                

 بأن المعلـم    النتيجة هذه تفسير ويمكن ؛وات الخبرة الحكومية لواء قصبة مأدبا تعزى لمتغير عدد سن       

الذي يمتك خبرة واسعة وعميقة، لديه القدرة على اختيار مصدر التعليم المناسب، والذي يتوافق مـع             

مقدرات واحتياجات الطلبة، كما يعزى السبب في ذلك الى أن المعلمين الذين يمتلكون خبرة أطـول                

تدريبية أكثر مما يعزز من مقدرتهم على اسـتخدام وتوظيـف           وأكبر يسعون الى االلتحاق بدورات      

  .مصادر التعلم في العملية التعليمية بشكل أكبر

 فروق ذات داللـة إحـصائية بـين    وجود والتي بينت  )٢٠١٢(العنزي هذه النتيجة مع دراسة      وتتفق

متوسـطة   التربية اإلسالمية لتكنولوجيا التعلـيم فـي المرحلـة ال          اتمتوسطات درجة توظيف معلم   

والتي بينت  ) ٢٠١٤( واختلفت مع دراسة الشايع   . والمرحلة الثانوية تعزى الختالف سنوات خبرتهن     

  .عدم وجود فروق وجهات النظر ألفراد مجتمع الدراسة لمتغير سنوات الخبرة
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  التوصیات

  : توصي الباحثة بما يأتي؛ ضوء نتائج الدراسة وتفسيرهافي

 اختالف أنواعها واشكالها، لما له من أثار ايجابية تساعد على تحقيـق             تفعيل مصادر التعلم على   -١

نمو وتطور في العملية التعليمية، ويحسن من اقبال الطلبة على اكتساب المعرفة والمفاهيم الجديـدة،               

  . والذي ينعكس بدوره على نهوض بالتعليم على الصعيدين المحلي والعالمي

مصادر التعلم في سياساتها والذي أثبت دوره في تدعيم كافة  الحكومية للمنظور المدارس تبني-٢

مؤشرات التفوق التعليمي للمدرسة في بيئتها التنافسية عن طريق االطالع على التجارب العالمية 

  .واالستفادة منها في هذا المجال

  

 توفير ولم،  البيئة المناسبة والبنية التحتية القوية لتطبيق وتفعيل مصادر التعتوفير على العمل-٣

  .منهجية دقيقة في المدارس لتعزيز اآلليات واألساليب الحديثة والمبتكرة في التعليم

  

 في التعلم لمصادر المعلمين توظيف درجة تدرس التي الدراسات من المزيد إجراء ضرورة-٤
  .الدراسة وعينة مجتمع غير أخرى جتمعاتم على الصفية المواقف

  
 وضرورة زيادة عدد األجهزة وتحديثها المدارست في جميع  توفير خدمة اإلنترنضرورة-٥

  .تها بصيانواالهتمام
  
ضرورة تدريب المعلمين الذكور على استخدام مصادر التعلم من خالل عقد دورات تدريبية ألن -٦

.سؤال متغير الجنس جاء لصالح اإلناث
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   المراجعقائمة

   العربيةالمراجع

 الجودة في تصميم وإنتاج الوسائل والتكنولوجيا في معايير). ٢٠٠٩(، شادي،  عزيزأبو -

  . الجامعة اإلسالمية، غزة،) ماجستير غير منشورةرسالة(التعليم بمراكز اإلنتاج بغزة، 

 ، التطور التربويدورية      بالحلقة األولى من التعليم األساسي من وجهة نظر المعلمات، 

١٦-٥١١:١٧.  

 استراتيجية لعب الدور في التحصيل والتفكير االستقرائي لدى أثر). ٢٠٠٩(ى،  فدوبرقان، -

طلبة الصف الثالث األساسي في مبحث التربية االجتماعية والوطنية بمدارس مدينة عمان 

 . جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا، األردن،) ماجستير غير منشورةرسالة( الخاصة،

 تدريس في ومعوقاته التعليمي الحاسوب استخدام قعوا). ٢٠٠٩( فوزية، الجهضمي، -

رسالة (،المعلمات نظر وجهة من األساسي التعليم من األولى بالحلقة االسالمية التربية

  .، جامعة السلطان قابوس، عمان)ماجستير غير منشورة

واقع استخدام الدراسات االجتماعية في األردن للحاسوب ). ٢٠١١( علي كايد، خريشه، -

 .٦٥٣): ٢(١٧ ، دراسات جامعة دمشقمجلةرنت، واإلنت
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 التعلم مصادر لمراكز المعلمين استخدام على المؤثرة العوامل). ٢٠١٤ (صالح، الشايع، -

 العربية المملكة القرى، أم جامعة ،)منشورة غير ماجستير رسالة( نظرهم، وجهة من

 .السعودية

  

 األساسي التعليم مدارس في يةالتعليم التقنياتواقع ). ٢٠٠٤ (اسماعيل حمدي شعبان، -

 .   ٢٠٥-٢٠١) :٣(١٠ ،واجتماعية تربوية دراسات مجلة عمان، بسلطنة

  

أثر استخدام الحاسب اآللي كوسيلة تعليمية في حفظ ). ٢٠١١( أماني حمد منصورالشعيبي، -

 مجلة القراءة أسماء اهللا الحسنى لدى أطفال ما قبل المدرسة االبتدائية بمكة المكرمة،

  .١٣٥-١١٢): ١١١(ينايررفة، والمع

 تمكن معلمي الصف األول اإلبتدائي من أساليب تنمية مستوى). ٢٠١٢( خليل، الشهراني، -

، جامعة أم القرى، مكة )رسالة ماجستير غير منشورة (مهارات القراءة لدى تالميذهم،

 .المكرمة، المملكة العربية السعودية

  

ومعلمات الدراسات االجتماعية لمهارات درجة توظيف معلمي ). ٢٠١٥( جمال، العساف، -

األحداث الجارية في التدريس في المرحلة األساسية العليا في مديرية تربية عمان الثانية 

): ٣(٤٢ الجامعة األردنية، ، دراسات العلوم التربوية مجلةالمتغيرات،وعالقة ذلك ببعض 

١١٣٧. 
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- العلمية للنشر والتوزيع، عمان دار اليازوري، التعلممصادر). ٢٠١٠( الربحي، عليان، -

 .األردن

  

درجة توظيف معلمات التربية اإلسالمية لتكنولوجيا التعليم في ). ٢٠١٢( دالل، العنزي، -

 جامعة ،)رسالة ماجستير غير منشورة (،المرحلة المتوسطة والثانوية في دولة الكويت

 .الشرق األوسط، عمان، األردن

  

لبات توظيف تكنولوجيا التعليم لوقاية الطالب من متط). ٢٠١٠( عبد اهللا، العواملة، -

-٨٣): ٢(١٨ ، العلوم التربويةمجلةاالستخدام السيء لإلنترنت في المؤسسات التعليمية، 

١١٢. 

  

واقع مراكز مصادر التعلم في محافظات غزة وسبل االرتقاء بها ). ٢٠١٢( منير، عوض، -

 .٣٧٦):٢(٢٠ ، المنارةمجلة وجيا،من وجهة نظر معلم التكنول
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 التعلم في الصف الرابع مصادر واقع توظيف معلم الصف ل).٢٠١٣( راما، مندو، -

 ،األساسي، دراسة ميدانية في مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي في محافظة حماه

 .  جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية،) ماجستير غير منشورةرسالة(

  

 مجلةراكز مصادر التعلم الوجه الجديد للمكتبات المدرسية، م). ٢٠١٢( عبد المجيد، مهنا، -

 .٣٨٤-٣٦١ ،)٢ (٢٨ ،جامعة دمشق

  

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وعوائق االستخدام لدى واقع). ٢٠١٠( سالم، الناعبي، -

 العلوم التربوية مجلةعينة من معلمي ومعلمات مدارس المنطقة الداخلية بسلطنة عمان، 

 .٦٣ -٤٢، )٣(١١ ، والنفسية
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الملحقات قائمة  

  )١( رقم ملحق
 

  المالحظة ةبطاق بأسماء محكمي قائمة

 الجامعة التخصص االسم الرقم

 واإلدارة القيادة  الجبار البياتيعبد د. أ ١
 التربوية

  الشرق األوسطجامعة

  الشرق األوسطجامعة  التربويةاإلدارة  شريفيعباس. د. أ ٢

 وطرق المناهج  خليفةغازي. د. أ ٣
 التدريس

  الشرق األوسطجامعة

 وطرق جالمناه  ذياب هنديصالح. د. أ ٤
 التدريس

 الهاشمية الجامعة

 وتكنولوجيا المناهج  الحافظ سالمةعبد. د. أ ٥
 يمالتعل

  الشرق األوسطجامعة

  الشرق األوسطجامعة  تربويةإدارة  الدرادكةأمجد د ٦

 وطرق المناهج  المهدي الجراحعبد. د ٧
 التدريس

 االردنية الجامعة

 وطرق المناهج  الشبولمهند. د ٨
 التدريس

 االردنية الجامعة

 وطرق لمناهج عمر تيسير بطاينة. د ٩
 التدريس

 الهاشمية الجامعة
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  )٢( رقم ملحق

   المالحظةبطاقة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  التدریسطرائق قسم المناھج و

  كلیة العلوم التربویة

  األوسط جامعة الشرق

   الفاضل-------------------------:األستاذ الدكتور

  ....لیكم ورحمة اهللا وبركاتھالسالم ع

درجة توظیف معلمي الصف الثالث األساسي لمصادر التعلم "     تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان
وذلك استكماال لمتطلبات الحصول "  لواء قصبة مأدبا–في المواقف الصفیة في المدارس الحكومیة 

وألغراض ھذه . ة الشرق األوسطالتدریس من جامعالمناھج وطرائق على درجة الماجستیر في 
  .الدراسة قامت الباحثة بإعداد بطاقة المالحظة المرفقة

باالطالع على المجال ، أرجو التكرم من حضرتكم المختصین والمھتمین في ھذا من    وبما أنكم 
  :قراءة فقراتھا وتحكیمھا من حیث األولیة ، وأغدو ممتنة لو تكرمتم ببطاقة المالحظة بصورتھا 

 .مة الفقرة لموضوع الدراسة ى مالءمد

 .شمولیة بطاقة المالحظة، ووضوح الفقرات وسالمتھا العلمیة واللغویة

  .اقتراحات أخرى  أیة مالحظات أومن الفقرات وتعدیل ما ترونھ مناسبًا  حذف أو إضافة أو

  

ة مالئمة ، من  بصوررائكم وتوجیھاتكم األثر الفعال في تطویر األداة وإخراجھاآل    ھذا وسیكون 
  .اسبا في الحقل الذي ترونھ من) √( إبداء رأیكم في كل فقرة من فقرات األداة بوضع إشارة خالل

  

  شاكرة لكم حسن تعاونكم

  جمیلة عیسى المزرعاوي :الباحثة 
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  :البیانات األولیة : أوال 
  

  -: المكان المناسبفي )√( یرجى اختیار اإلجابة المناسبة بوضع إشارة
  

  ت األساسيةالبيانا
 الجنس: 

 أنثى    ذكر  
  

 حجم الصف: 
  طالبا ٣٥أكثر من     طالبا فأقل ٣٥  
      
      

 عدد سنوات الخبرة: 
  

  . سنوات٥أقل من   
 

   

  .سنوات١٠ سنوات إلى أقل من ٥من   
  

  .سنوات فأكثر  ١٠
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رقم 
 الفقرة

  

 الفقرة
مرتفعة 

منخفضة  منخفضة متوسطة مرتفعة جدًا
 جدًا

      .یحفز تخیل الطلبة باستخدام مصادر التعلم    ١

      .یساعد على إیجاد تفاعل مستمر بین الطلبة ٢

       .الدرس محتوى تنظیم في المستخدم التعلیمي المصدر یوظف ٣

       .لتحقیقھا التعلم مصادر إیاھا مضمنا لطالبھ التدریسیة أھدافھ یعلن ٤

یعد مسابقات كنوع من أنواع النشاط الالصفي باستخدام  ٥
 .مصادر التعلم 

     

      .عطي للطلبة واجبات منزلیة تتطلب استخدام مصادر التعلم ی ٦

      .یستغل وقت الحصة بالكامل عند توظیف مصادر التعلم  ٧

      .یراعي الفروق الفردیة عند توظیف مصادر التعلم  ٨

      .مصدر التعلم المستخدم مع محتوى الدرس یتفق  ٩

      .یوضح التعلیمات الواجب إتباعھا عند استخدام مصادر التعلم  ١٠

      .یستخدم مصادر التعلم لتبسیط المفاھیم الجدیدة  ١١

      .یستخدم مصادر التعلم إلثارة تفكیر الطلبة أثناء الدرس  ١٢

      .ة دافعیة الطلبة نحو التعلم یوظف مصادر التعلم الستثار ١٣

 یستخدم مصادر التعلم لتوظیف خبرات الطلبة وتعزیز  ١٤
 . استیعابھا 

     

یستخدم مصادر التعلم في تنمیة جوانب الشخصیة المتعددة لدى  ١٥
  .المتعلم

     

      .یستخدم مصادر التعلم لتقدیم حقائق ومفاھیم متنوعة  ١٦

      .لتعلم لجذب انتباه الطلبة یستخدم مصادر ا ١٧

یراعي الوقت في جمیع أجزاء الدرس عند استخدام مصادر  ١٨
 .التعلم 

     

      .یستخدم أشكاال بیانیة متعددة كمصادر للتعلم  ١٩

      .یستخدم رسوما بیانیة متعددة كمصادر للتعلم   ٢٠
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  )٣ (الملحق

   خصائص عينة الدراسة وصف 
  

  المئويةالنسبة التكرار ةالفئ المتغير

 %٣٢,١ ٩ ذكر

 الجنس %٦٧,٩ ١٩ انثى

 %١٠٠ ٢٨ الكلي

 %٥٣,٦ ١٥  طالب فأقل٣٥

  الصفحجم %٤٦,٤ ١٣  طالب٣٥ من أكثر

 %١٠٠ ٢٨ الكلي

 %٢٨,٦ ٨  سنوات٥ من أقل

 ١٠ سنوات إلى أقل من ٥ من

 سنوات
٢٨,٦ ٨% 

 %٤٢,٨ ١٢  سنوات فأكثر١٠

  سنوات الخبرةعدد

 %١٠٠ ٢٨ الكلي
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  )٤ (الملحق

   االتفاق واالختالف بين المالحظيننقاط

 المجموع )٣ (المعلم )٢ (المعلم )١ (المعلم  الفقرةرقم

١ ×   ٢ 

٢   × ٢ 

٣    ٣ 

٤    ٣ 

٥   × ٢ 

٦  ×  ٢ 

٧    ٣ 

٨    ٣ 

٩  ×  ٢ 

١٠ ×   ٢ 

١١    ٣ 

١٢   × ٢ 

١٣  ×  ٢ 

١٤    ٣ 

١٥    ٣ 

١٦  ×  ٢ 

١٧ ×   ٢ 
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١٨    ٣ 

١٩  ×  ٢ 

٢٠    ٣ 

 ٤٩ ١٧ ١٥ ١٧ المجموع

  

 ٨١,٧=      معامل الثبات)٦٠+٦٠)/ (٤٩*٢(=  الثبات معامل
 


