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ملخص:  
يف  ا�ضتخدامها  واأهمية  التعليمية  الو�ضائل  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  البحث  هذا  يهدف 
الأ�ضا�ضي يف حملية كرري بولية  بالتعليم  ال�ضابع  لل�ضف  العلم يف حياتنا  تدري�ص مقرر 
اخلرطوم، وقد اتبع الباحثان املنهج الو�ضفي التحليلي، حيث اختريت عينة ع�ضوائية موؤلفة 

من )82( معلمًا ومعلمة ميثلون )22.8%( من املجتمع الكلي للدرا�ضة. 
با�ضتخدام  اإح�ضائيًا  ُحللت  التي  والبيانات،  املعلومات  جلمع  ال�ضتبانة  اُ�ضتخدمت 

 . )SPSS( برنامج احلزمة الإح�ضائية للعلوم الجتماعية
ويف �صوء ما اأ�صفرت عنه نتائج البحث فقد جاءت اأهم التو�صيات كما ياأتي:  

تزويد مدار�ص مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي مبحلية كرري بالو�ضائل التعليمية اللزمة  1 .
لتدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع، وتوفري التجهيزات الأخرى اللزمة 

لها. 
تخ�ضي�ص جزء من امليزانية لكل مدر�ضة ل�رشاء اأجهزة الو�ضائل التعليمية اللزمة  2 .

لتدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع مبرحلة التعليم الأ�ضا�ضي. 
اإنتاج  جمال  يف  وتاأهيلهم  الأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  معلمي  بتدريب  الهتمام  3 .

وا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية. 
الو�ضائل  وت�ضميم  لإنتاج  املحلية  البيئة  تطويع  باأهمية  املعلمني  تب�ضري  4 .

التعليمية.  
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Abstract:
This research aims to indentify the reality and importance of using 

instructional media in teaching Science in our lives course seventh class – 
basic education (karari locality– Khartoum State) . 

The researchers followed a descriptive analytical method in this study, 
they chose a random sample of (82) teachers representing (22.8%) of the 
total study.  

The researchers used questionnaire to collect data and information, 
which were analyzed statistically using the (SPSS) program. 

Depending on  the  results of the research,  the important  recommendations 
were:  

Providing basic Education Schools in Karari Locality with instructional 1. 
media for teaching Science in our lives course seventh and necessary 
equipment. 
Special budget to be provided for each school for the purchase of 2. 
instructional equipments necessary for teaching Science in our lives 
course seventh class– basic education. 
An interest should be paid for training and qualifying teachers in the field 3. 
of production and using of instruction media. 
Making teachers aware of the importance of adapting the local environment 4. 
for the production and design of instructional media.  
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مقدمة: 
ُتعد الو�ضائل التعليمية من اأكرث املفاهيم التي ارتبطت بتكنولوجيا التعليم مبفهومها 
جمرد   )Instructional Media( التعليمية  الو�صائل  تعد  مل  وعليه  ال�ضامل،  املنظومي 
معينات تدري�ضية؛ بل اأ�ضبحت جزءاً ل يتجزاأ من منظومة املنهج الدرا�ضي، وعن�رشاً فعاًل 
وبدونها  التدري�ص،  بقية منظومة  اإليها كجزء متفاعل مع  ُينظر  بات  من عنا�رشه، وعليه 

يختل ذلك النظام دون حتقيق اأهدافه. 
وبذلك اُعتربت الو�ضائل التعليمية اأدوات لنقل الر�ضالة التعليمية، وحملها مبا تت�ضمنه 
من اأجهزة ومواقف تعليمية تعر�ص الر�ضالة التعليمية، واأدوات لرتميز الر�ضالة )عبد املنعم، 
1996( ، وذلك مبا ت�ضتمل عليه من رموز ومثريات، وبالتايل فاإن الأدوات واملواد التعليمية 
لي�ضت هي الو�ضائل التعليمية بحد ذاتها، ولكنها ت�ضتخدم لنقل الر�ضالة التعليمية وتنفيذها 
مفهومها  عن  يختلف  التعليمية  للو�ضيلة  املفهوم  هذا  فاإن  وعليه   ،  )37  :2008 )�ضربي، 
ال�ضابق عندما كان الرتكيز على الأداة، ولي�ص على العملية الناجتة من ا�ضتخدام هذه الو�ضيلة 
اأو ت�ضميمها، وكذلك يختلف عن املفهوم باأن الو�ضيلة هي الر�ضالة؛  لأن اأهم ما مييز الو�ضيلة 
هو اأنظمة الرتميز التي هي عبارة عن طرق جتريد اأو متثيل اخلربة، الأمر الذي يجعل من 
التعليم  �ضيما يف مرحلة  العام  التعليم  اأمراً حيويًا ومهما يف  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام 
للتلميذ  ُيقدم  ما  وتدعيم  املجردة،  املفاهيم  تقدمي  عن  البتعاد  ينبغي  حيث  الأ�ضا�ضي، 

باملعززات احل�ضية التي يجب اأن ميار�ضها التلميذ بنف�ضه. 
وي�ضتخدم بع�ضهم م�ضطلح الو�صائل التعلمية Learning Instructional ا�ضتناداً 
اإىل اأنها قد ت�ضتخدم بطريقة ذاتية، حيث ميكن للمتعلم تعلم العديد من اخلربات بنف�ضه دون 
العتماد اأو ال�ضتعانة كثرياً باملعلم، باعتبار اأن التلميذ اأ�ضبح قادراً على اأن يتعلم مبفرده 
 ،)Morag & Margaret, 2003( اإذا ُقِدم له املحتوى التعليمي بطريقة ت�ضمح له بالتفاعل معه
فكثري من الدرا�ضات اأثبتت مدى فعالية الو�ضائل التعليمية يف زيادة حت�ضيل التلميذ، وتنمية 
مهاراتهم ف�ضًل عما ت�ضهم به يف تكوين �ضلت وجدانية بينها وبني املتعلم، فال�ضتخدام 
العلمي  الأ�ضلوب  التي ي�ضتخدم فيها، وعلى  البيئة  الناجح لأي و�ضيلة تعليمية يعتمد على 
الذي يتبعه املعلم يف ا�ضتخدامه للو�ضيلة، وعلى مدى قدرته على اإ�رشاك طلبه وتفاعلهم يف 

 . )Branford & et. al, 2000( ضبيل احل�ضول على اخلربة املطلوبة عن طريقها�
اإنتاج الأجهزة واملواد التعليمية وا�ضتخدامها يف العملية  وباملقابل فاإن التطور يف 
ال�ضوء  ت�ضليط  يف  جمتمعة  اأ�ضهمت  التي  البحوث  من  العديد  ظهور  على  �ضاعد  التعليمية، 
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دون  حتول  التي  واملعوقات  التعليمية  العملية  يف  وتاأثريها  التعليمية  الو�ضائل  دور  على 
ا�ضتخدامها باعتبار اأن اأي نظام تعليمي ل بد اأن يعاين من بع�ص امل�ضكلت وال�ضعوبات، 

فيما يتعلق با�ضتخدام الأجهزة والو�ضائل التعليمية بال�ضورة املثلى. 
ويف بدايات ت�ضعينيات القرن امليلدي املا�ضي )1992(، ُدجمت املرحلتان البتدائية 
�ضلم  اإطار  يف  تكونت  التي  الأ�ضا�ضي  التعليم  مبرحلة  عرف  فيما  ال�ضودان  يف  واملتو�ضطة 
تعليمي جديد بداأ العمل به يف العام الدرا�ضي 1994/93م، واإىل يومنا هذا، وتنق�ضم مرحلة 
التعليم الأ�ضا�ضي بدورها اإىل ثلث حلقات:  حلقة اأوىل وت�ضمل ال�ضف الأول والثاين والثالث 
وثانية ت�ضمل ال�ضف الرابع واخلام�ص وال�ضاد�ص وحلقة ثالثة ت�ضمل ال�ضفني ال�ضابع والثامن، 
ومن خلل هذه احللقات اُعتمد املنهج املحوري الذي تتكامل فيه املعرفة والرتبية وي�ضكل 
منهج  تدري�ص  يف  مهمًا  جانبًا  متثل  الأن�ضطة  باتت  وعليه  الرئي�ص،  املكون  فيه  الن�ضاط 
مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي، بحيث ت�ضتخدم اأداة للتدري�ص )التقرير الوطني للتعليم يف ال�ضودان، 
2008( وباعتماد هذا املنهج األغي منط املواد املنف�ضلة مع اإعطاء اعتبار للرتابط بني املواد 
الإن�ضان والكون �ضمن  التي يربز من بينها حمور  املختلفة، ومت بذلك تبني منط املحاور 

اأربعة حماور اأخرى، والذي يهدف اإىل: 
معرفة الإن�ضان: خلقه، وتعمريه للأر�ص وتنظيمه ملجتمعاته واأوطانه.  ♦ 

معرفة بيئة احلياة ومكوناتها وتفاعل الإن�ضان مع هذه البيئة وانتفاعه مبواردها  ♦ 
خا�ضة يف ال�ضودان. 

معرفة دور العلوم من اأحياء وكيمياء وفيزياء وتطبيقاتها يف حياتنا.  ♦ 

يف  دوره  عليه  يكون  اأن  ميكن  وما  واحلا�رش،  املا�ضي  يف  ال�ضودان  دور  معرفة  ♦ 
امل�ضتقبل، وعلقته  بدوائر انتمائه الإقليمية والعاملية. 

جوانبه  من  معينة-  م�ضكلة  -اأو  معني  مو�ضوع  اإىل  النظر  على  القدرة  تنمية  ♦ 
املتعددة.  

وحتليلها  وت�ضنيفها  املعلومات  وجمع  الب�ضيطة،  بالتجارب  القيام  على  التدريب  ♦ 
والو�ضول اإىل نتائج ملئمة. 

تقدير قدرة اخلالق يف خلق الكون، وما به من جمادات واأحياء، ودقة اإحكام �ضري  ♦ 
هذا الكون وتكامله )�ضامل واآخرون، 2010( . 

ويت�ضمن هذا املحور �ضبعة كتب منها كتاب العلم يف حياتنا املقرر لتلميذ ال�ضف 
ال�ضابع يف مرحلة   التعليم الأ�ضا�ضي، وهو مقرر جديد يف حمتواه واأهدافه واأ�ضلوب عر�ضه، 

والذي ميثل الكتاب اخلام�ص من �ضل�ضلة حمور الإن�ضان والكون. 
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وبحكم طبيعة مقرر العلم يف حياتنا ي�ضبح من الأهمية اأن يركز يف تدري�ضه يف هذه 
املرحلة الأولية على التعلم بالعمل واملمار�ضة، واإعطاء التلميذ احلرية للعمل بيده، واكت�ضاف 
الأ�ضياء بنف�ضه )Grover & Barron, 1995: 15( ، وهكذا تبدو لنا مدى اأهمية الدور الذي ميكن 
اأن ت�ضهم به الو�ضائل التعليمية يف عمليتي التعليم والتعلم يف مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي، ويف 
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا، والذي ميكن اإيجازه فيما ياأتي:  توفري وقت املعلم وتر�ضيد 
جهوده، وتي�ضري عملية التدري�ص ومراعاة الفروق الفردية بني التلميذ، والتقليل من اللفظية 
وم�ضتوى التجريد يف املوقف التعليمي، والحتفاظ باخلربات لدى املتعلم وبقاء اأثر التعلم، 
العلمي،  التفكري  اأ�ضاليب  التلميذ  واإك�ضاب  العملي،  بالواقع  للمتعلم  النظرية  اخلربة  وربط 
وتنوع خربات التلميذ وترابطها و�ضموليتها، واإثارة النتباه وزيادة عن�رش الت�ضويق لدى 

التلميذ، واإتاحة الفر�ضة للتلميذ للم�ضاركة الإيجابية يف عملية التعلم. 
وكي ي�ضهم معلم مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي عامة، ومعلم مقرر العلم يف حياتنا خا�ضة 
يف تفعيل هذا الدور، ينبغي على اجلهات املخت�ضة توفري الأجهزة واملواد التعليمية املرتبطة 
بها، واأن ت�ضتمر يف تقدمي الت�ضهيلت املادية املنا�ضبة، وتذليل املعوقات التي حتول دون 
احتواء الو�ضائل التعليمية وا�ضتخدامها بال�ضورة املطلوبة، فاإذا ما توافرت هذه التجهيزات 
وزُودت مدار�ص املرحلة بالأ�ضياء احلقيقية الواقعية واملج�ضمة واملواد التعليمية املرتبطة 
بالأجهزة التعليمية التي تتنا�ضب مع اأهداف املقرر وحمتواه، فاإننا بذلك نكون قد جنينا 
املقرر  لتدري�ص  مواتية  الفر�ضة  واأ�ضبحت  التعليمية،  للو�ضائل  املنظومي  ال�ضتخدام  ثمرة 
ب�ضورة اأف�ضل، ولعل يف ذلك جت�ضيداً ملبداأ كون املدر�ضة مكانا يتعلم فيه التلميذ ول ُيعًلم.  

بتدري�ص  يتعلق  فيما  احلايل  الواقع  عن  للك�ضف  البحث  هذا  يجئ  �ضبق  على  تاأ�ضي�ضا 
مقرر العلم يف حياتنا لتلميذ ال�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي، يف �ضوء اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل 

التعليمية يف تطور هذا املقرر وحتقيق اأهدافه يف مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي. 

مشكلة البحث وأسئلته:  
مبجال  الباحثني  اهتمام  منطلق  من  احلايل،  البحث  م�ضكلة  اختيار  اأ�ضباب  تتعلق 
يف  الأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  تلميذ  تدري�ص  يف  ا�ضتخدامها  واأهمية  التعليمية،  الو�ضائل 
اإ�رشافًا وتدري�ضًا يف التعليم الأ�ضا�ضي، لحظا  ال�ضودان، فالباحثان ومن منطلق جتربتهما 
لل�ضف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  تدري�ص  يف  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  يف  ال�ضعف  مدى 
ال�ضابع الأ�ضا�ضي من ٍقبل املعلمني، ف�ضًل عن عدم توافر معظم الو�ضائل التعليمية التي ميكن 
ا�ضتخدامها يف تدري�ص حمتوى املقرر، وانخفا�ص الدافع لدى املعلمني نحو ا�ضتخدام مواد 
الو�ضائل التعليمية واأجهزتها، يف الوقت الذي يرى فيه كثري من املعلمني اأنهم يف غنى عن 
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ا�ضتخدام هذه الو�ضائل التعليمية ما دام املعلم متمكنًا من تخ�ض�ضه الأكادميي، فهو بذلك 
قادر على تو�ضيل ر�ضالته، ومن ثَمّ ل داعي لإ�ضاعة الوقت يف ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، 
الأمر الذي كان له بالغ الأثر يف البحث عن الو�ضع احلايل للو�ضائل التعليمية امل�ضتخدمة يف 
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي، ور�ضد الواقع امليداين لها، من حيث 
التعليمية يف تدري�ص  الو�ضائل  ا�ضتخدام  اأهمية  اإىل ُوجهة نظر معلمي املقرر نحو  التعرف 
املقرر، ومعرفة الو�ضائل التعليمية املتاحة، وا�ضتق�ضاء املعوقات التي حتول دون ا�ضتخدام 

هذه الو�ضائل التعليمية. 
وعليه تتمحور م�ضكلة البحث يف الت�ضاوؤل الرئي�ص الآتي: 

ما واقع ا�صتخدام الو�صائل التعليمية واأهميتها يف تدري�س مقرر العلم 
يف حياتنا لل�صف ال�صابع يف التعليم الأ�صا�صي من ُوجهة نظر املعلمني يف 

ولية اخلرطوم؟. 
وتنبثق من هذا ال�صوؤال الرئي�س الأ�صئلة الآتية: 

لل�ضف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  تدري�ص  يف  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  اأهمية  ما  ● 
ال�ضابع الأ�ضا�ضي من وجهة نظر املعلمني؟ 

بني   ● )α ≤ 0.05( الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ضتجابات اأفراد العينة حول اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف 

حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي تعزى لكل من اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�ضنوات اخلربة.  
ما مدى ا�ضتخدام معلمي مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف الأ�ضا�ضي للو�ضائل  ● 

التعليمية املنتجة حمليًا؟ 
بني   ● )α ≤ 0.05( الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
ا�ضتجابات اأفراد العينة حول ا�ضتخدام معلمو مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي 
للو�ضائل التعليمية املنتجة حمليًا تعزى لكل من اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�ضنوات اخلربة؟ 
تدري�ص  يف  توظيفها  ميكن  التي  التعليمية  الو�ضائل  عر�ص  اأجهزة  توافر  مدى  ما  ● 

مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي من وجهة نظر املعلمني؟ 
ما ال�ضعوبات التي حتول دون ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم  ● 

يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي من وجهة نظر املعلمني؟  
بني   ● )α ≤ 0.05( الدللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
التعليمية يف  الو�ضائل  ا�ضتخدام  التي حتول دون  ال�ضعوبات  العينة حول  اأفراد  ا�ضتجابات 
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واملوؤهل  اجلن�ص،  من  لكل  تعزى  الأ�ضا�ضي  ال�ضابع  لل�ضف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  تدري�ص 
العلمي، و�ضنوات اخلربة؟ 

أهداف البحث:  
ي�صعى البحث اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

يف  العلم  مقرر  تدري�ص  يف  التعليمية  للو�ضائل  املعطاة  الأهمية  اإىل  التعرف  ♦ 

حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي مبحلية كرري بولية اخلرطوم من وجهة نظر 
املعلمني. 

الك�ضف عن مدى ا�ضتخدام املعلمني للو�ضائل التعليمية املنتجة حمليًا يف تدري�ص  ♦ 

مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي. 
الوقوف على مدى توافر اأجهزة الو�ضائل التعليمية التي ميكن ا�ضتخدامها يف تدري�ص  ♦ 

مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي من وجهة نظر املعلمني؟ 
للو�ضائل  الأمثل  ال�ضتخدام  دون  حتول  التي  واملعوقات  ال�ضعوبات  اإىل  التعرف  ♦ 

الأ�ضا�ضي، وحتديد  التعليم  ال�ضابع يف  لل�ضف  العلم يف حياتنا  التعليمية يف تدري�ص مقرر 
�ضبل جتاوزها.  

أهمية البحث:  
تنبع اأهمية البحث احلايل من خلل اإبرازه لدور الو�ضائل التعليمية كجزء ل يتجزاأ من 
منظومة العملية التعليمية جلميع مراحل التعليم العام، وبخا�ضة مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي، 
مرحلة  يف  امل�ضتخدمة  التعليمية  الو�ضائل  تطوير  اإىل  احلاجة  فيه  تزداد  الذي  الوقت  يف 
التعليم الأ�ضا�ضي، يف اإطار توجيهات اإدارة مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي بوزارة الرتبية والتعليم 

بولية اخلرطوم. 
يتناول  الباحثني– الذي  علم  حدود  –يف  الأول  باعتباره  البحث  اأهمية  تاأتي  كذلك 
مقرر العلم يف حياتنا يف التعليم الأ�ضا�ضي مبحلية كرري بولية اخلرطوم، وذلك يف �ضياق 
الوقوف على الواقع امليداين ل�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا 

من وجهة نظر املعلمني.  
املواد  حتديد  يف  نتائجه  ت�ضهم  اأن  يتوقع  ما  حيث  من  كذلك  اأهميته  البحث  ي�ضتمد 
والأجهزة التعليمية، ومدى ا�ضتخدامها يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف 
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ا�ضتفادة مدار�ص حملية كرري من هذه  التي تقف يف �ضبيل  الأ�ضا�ضي، وامل�ضكلت  التعليم 
الو�ضائل التعليمية. كما تربز اأهمية البحث من حيث ال�ضتفادة من البيئة املحلية لإيجاد 

و�ضائل تعليمية منا�ضبة تربط تلميذ مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي ببيئته. 

حدود البحث:  
اقت�رش البحث على مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي.  ♦ 

اقت�رش البحث على معلمي مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف ولية اخلرطوم  ♦ 
)حملية كرري( . 

م.  اأجري البحث خلل العام الدرا�ضي 2009 /2010 ♦

 مصطلحات البحث:   
»جمموعة املواقف والأدوات والأجهزة التعليمية التي ُتوظف  الو�صائل التعليمية:  ◄
�ضمن اإ�ضرتاتيجية التدري�ص لنقل الر�ضالة التعليمية، اأو الو�ضول اإليها بهدف ت�ضهيل عمليتي 
التعليم والتعلم، ومبا ي�ضهل من حتقيق الأهداف التدري�ضية املرجوة، وبلوغ التعلم )زيتون، 

1999:  393( ، كمتور، 2006:  5« . 
بغية  املعلومات،  لنقل  م�ضادر  باأنها  التعليمية  الو�ضائل  عَرف  فقد  جونا�صون  اأما 

 . )Jonason,1982( ت�ضهيل عملية التعلم
واإجرائياً يق�صد بها يف البحث احلايل جمموعة متكاملة من املواد والأجهزة واملواقف 
التعليمية التي ي�ضتخدمها املعلم اأو املتعلم بطريقة مبا�رشة، اأو غري مبا�رشة لنقل الر�ضالة 

التعليمية اأو الو�ضول اإليها بهدف حت�ضني عملية التعليم وحتقيق التعلم. 
العلم يف حياتنا: ◄ هو الكتاب اخلام�ص من �ضل�ضلة الإن�ضان والكون، واملقرر لل�ضف 
ال�ضابع مبرحلة التعليم الأ�ضا�ضي يف ال�ضودان، والذي ركز فيه املحتوى على معاجلة البعد 
والتعليم،  الرتبية  )وزارة  بينهما  املتبادلة  والعلقة  والكون،  الإن�ضان  للعلقة بني  العلمي 

 . )2009
الثانوي، ي�ضمم خ�ضي�ضًا بحيث  التعليم  ي�ضبق  الأ�صا�صي: ◄ نظام تعليمي  التعليم 
يفي باحتياجات املتعلمني الأ�ضا�ضية من املعارف واملهارات، وتنمية القيم والجتاهات 
اإدخال خربة  اأي  اإطار واحد متكامل،  التدريب والتعليم يف  التي متكنهم من ال�ضتمرار يف 
العمل يف التعليم، بحيث ُيوؤهل من تتوافر لديهم القدرة وال�ضتعداد لل�ضتزادة من التعليم 

ملتابعة الدرا�ضة يف مراحل تعليمية اأعلى. 
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ال�ضودان  الثانوي يف  التعليم  مرحلة  ت�ضبق  التي  الأ�صا�صي: ◄ هي  التعليم  مرحلة 
وتتكون من ثماين �ضنوات تنق�ضم اإىل ثلث حلقات: 

احللقة الأوىل: وت�ضمل ال�ضف الأول والثاين والثالث.  Ú 

احللقة الثانية: وت�ضمل ال�ضف الرابع واخلام�ص وال�ضاد�ص.  Ú 

 . ) Ú 1993 ،احللقة الثالثة: وت�ضمل ال�ضفني ال�ضابع والثامن )اأبو �ضنب
حملية كرري: ◄  متثل اإحدى حمليات )حمافظات( ولية اخلرطوم ال�ضبع.  

الدراسات السابقة: 
التعليمية  الو�ضائل  واقع  عن  درا�ضة  اأية  على  اطلعهما  حدود  يف  الباحثان  يعرث  مل 
اأن ما  ال�ضودان، غري  الأ�ضا�ضي يف  العلم يف حياتنا بالتعليم  امل�ضتخدمة يف تدري�ص مقرر 
حت�ضل عليه يتناول واقع الو�ضائل التعليمية يف مراحل درا�ضية، ويف دول وبيئات خمتلفة 

نذكر منها:  
الو�ضائل  ا�ضتخدام  درجة  معرفة  اإىل  اأ�ضا�ضًا  هدفت  بدرا�ضة  )1990م(  ع�صقول  قام 
وجهة  من  وذلك  الأمارات،  ودولة  ال�ضودان  يف  البتدائية  املرحلة  مدار�ص  يف  التعليمية 
الدرا�ضة  الدولتني، وقد تو�ضلت  ا�ضتخدامها يف  نظر املعلمني واملعلمات ومعرفة معوقات 
اإىل نتيجة مفادها اأن املعلمني بالدولتني ميتلكون م�ضتوى رفيعًا من الوعي والتطلع نحو 
ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية وتطويرها، واأن هناك تقاربًا يف درجات وجود بع�ص امل�ضكلت 
التعليمية،  الو�ضائل  املعلم ل�ضتخدام  لدى  اللزمة  الكفاءة  توافر  الدولتني وهي:  عدم  يف 

و�ضعور املعلم بعدم جدوى الو�ضائل التعليمية. 
التقنيات  واقع  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  فقد   )1992( وغزاوي  العو�صي  درا�ضة  اأما 
معظم  اأن  اإىل  الدرا�ضة  تو�ضلت  وقد  بالكويت،  املتو�ضطة  املرحلة  مدار�ص  يف  التعليمية 
الأجهزة التعليمية تتوافر ب�ضورة عامة يف املدار�ص وبن�ضب مقبولة، بيد اأن الربامج واملواد 
التعليمية املرتبطة بهذه الأجهزة ل تتوافر بال�ضورة املطلوبة، كما اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة 
اإىل اأن اأبرز املعوقات التي تواجه ا�ضتخدام و�ضائل الت�ضال التعليمي تتمثل يف عدم وجود 
م�رشف و�ضائل تعليمية موؤهل، ف�ضًل عن عدم توافر و�ضائل ات�ضال تعليمية جاهزة، ومواد 

خام لإنتاجها يف املدار�ص. 
احتياجات معلمي  اإىل مدى  التعرف  اإىل  )1993( هدفت  لل�صاعر  اأخرى  درا�ضة  ويف 
املرحلة املتو�ضطة مبنطقة عنيزة باململكة العربية ال�ضعودية للتدريب على اإنتاج الو�ضائل 



157

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع والعشرون )1( - متوز 

قلة  من  تعاين  املنطقة  مدار�ص  اأن  الدرا�ضة  نتائج  ك�ضفت  فقد  وا�ضتخدامها،  التعليمية 
التعليمية املرتبطة بها، حيث بلغت ن�ضبة توافر  الإمكانات والت�ضهيلت واملواد والأجهزة 

الأجهزة )55% ( ، وتوافر املواد التعليمية )65%( ، وتوافر الت�ضهيلت )%46( . 
اأبو �صقري )1994م( درا�ضة عن »واقع ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية  اأجرى  وباملقابل 
الفل�ضطينيني  للجئني  الدولية  الغوث  بوكالة  والثانوية  والإعدادية  البتدائية  املراحل  يف 
املختلفة وموادها يف  التعليمية  الو�ضائل  اأجهزة  توافر  اإىل مدى  التعرف  بهدف  بالأردن« 
املدار�ص التابعة لوكالة الغوث الدولية، والك�ضف عن م�ضتوى ا�ضتخدام املعلمني واملعلمات 
للو�ضائل التعليمية، اإ�ضافة اإىل معرفة ال�ضعوبات التي تقف مانعًا اأمام املعلمني واملعلمات 
يف ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية واإنتاجها، وعليه فقد اأ�ضارت الدرا�ضة اإىل جملة نتائج كان 
اهتمام  وعدم  التعليمية،  الو�ضائل  ا�ضتخدام  عملية  يعوق  الف�ضول  ازدحام  اإن  اأهمها:   من 
من  وُيعدُّ  التعليمية  الو�ضائل  واإنتاج  ا�ضتخدام  فر�ص  بتوفري  العليا  واملعاهد  اجلامعات 
على  �ضلبي  اأثر  لها  الأجهزة  وت�ضغيل  لل�ضيانة،  متخ�ض�ص  فني  وجود  وعدم  ال�ضعوبات، 
ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، وقلة اخلربة والتدريب لدى املعلم يقلل من ا�ضتخدامه للو�ضائل 
التعليمية، كذلك تكلفة اإنتاج و�رشاء بع�ص الو�ضائل التعليمية يقلل من توافرها يف املدار�ص، 

ف�ضًل عن عدم اإملام املعلمني مبا هو متوافر من و�ضائل تعليمية. 
التعليمية  الو�ضائل  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  )1995م(  الرا�صدي  اأجرى  م�ضقط  ويف 
ومعلماتها،  الإ�ضلمية  الرتبية  معلمي  نظر  وجهة  من  الإعدادية  املدار�ص  يف  املتوافرة 
وتقومي مدى ا�ضتخدام هذه الو�ضائل التعليمية.  وقد تو�ضلت الدرا�ضة اإىل النتائج الآتية:  قلة 
توافر الأجهزة التعليمية ولوحات العر�ص يف املدار�ص الإعدادية، و�ضعف كفاءة املعلمني 
واملعلمات يف ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، ووجود معوقات حتول دون ا�ضتخدام املعلمني 
وقلة  املدر�ضة،  يف  تعليمية  و�ضائل  فني  وجود  عدم  منها:   التعليمية  للو�ضائل  واملعلمات 
الأعباء  كرثة  اإىل  اإ�ضافة  واإنتاجها،  التعليمية  الو�ضائل  ل�رشاء  املخ�ض�ضة  املالية  املوارد 

املدر�ضية للمعلمني. 
كما قام الفرا )1995م( بدرا�ضة هدفت اإىل حتديد املعوقات التي ل مُتكن معلم اللغة 
العربية باحللقة الثانية يف التعليم الأ�ضا�ضي من ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، والك�ضف كذلك 
اأ�ضارت  وقد  اليمنية،  املدار�ص  يف  وا�ضتخدامها  التعليمية  والأجهزة  املواد  توافر  مدى  عن 
الدرا�ضة اإىل النتائج الآتية:  عدم وجود دورات تدريبية ملعلم اللغة العربية يف جمال الو�ضائل 
التعليمية، وكرثة عدد املتعلمني من �ضاأنه اأن ي�ضعف ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، واأهمية 

وجود فني متخ�ض�ص يف الو�ضائل التعليمية باملدار�ص.  



158

أ. نـجود الطيبللصف السابع األساسي في السودان من وجهة نظر املعلمني في والية اخلرطوم
د. عصام احلسن واقع استخدام الوسائل التعليمية وأهميتها في تدريس مقرر العلم في حياتنا

مدى  اإىل  التعرف  اإىل  اأ�ضا�ضية  ب�ضفة  هدفت   )1996( للمقو�صي  اأخرى  درا�ضة  ويف 
التعليمية،  للو�ضائل  البتدائي  التعليم  الأوىل من  الريا�ضيات يف املرحلة  ا�ضتخدام معلمي 
من   )%80( اأن  الدرا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  اأهم  ومن  عدة،  ذلك مبتغريات  وعلقة 
الو�ضائل التعليمية امل�ضتخدمة غري مطابقة للو�ضائل املقرتحة يف كتاب املعلم، واأن )%38( 

من معلمي الريا�ضيات باملرحلة الأوىل ل ي�ضتخدمون اأي و�ضيلة تعليمية. 
الو�ضائل  لواقع  الراهنة  احلالة  اإىل  التعرف  اإىل  درا�ضة هدفت   )2002( اأحمد  واأجرى 
التعليمية يف مدار�ص املرحلة البتدائية مبنطقة بي�ضة التعليمية من حيث توافرها باملدار�ص، 
التعليمية يف تدري�ص  الو�ضائل  اأن ن�ضبة توافر  اأظهرت نتائجها  ومعوقات ا�ضتخدامها، وقد 
الريا�ضيات )42%( موزعة كما ياأتي: الأجهزة التعليمية بن�ضبة )57%( ، واملج�ضمات بن�ضبة 
اأهم  اأما    . بن�ضبة )%24(  التعليمية  واملواد   ، بن�ضبة )%31(  التعليمية  واللوحات   ،  )%56(
املعوقات التي اأظهرتها نتائج الدرا�ضة فقد متثلت يف:  عدم قناعة املعلم با�ضتخدام الو�ضيلة 
التعليمية، وعدم توافر الت�ضهيلت املادية امل�ضاعدة ل�ضتخدامها، وعدم قناعة اإدارة املدر�ضة 

باأهمية الو�ضائل التعليمية. 
وهدفت درا�ضة الطيب )2003م( اإىل معرفة مدى فعالية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية 
يف تدري�ص اللغة العربية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املوجهني واملعلمني بولية 
على  كذلك  والوقوف  وا�ضتخدامها،  التعليمية  الو�ضائل  توافر  مدى  عن  والك�ضف  اخلرطوم، 
املعوقات التي حتول دون ا�ضتخدامها يف املدار�ص مو�ضوع الدرا�ضة، وقد خل�ضت الدرا�ضة 
اإل  اأن ال�ضبورة الطبا�ضريية تتوافر بدرجة كبرية جداً، وما عداها من و�ضائل ل تتوافر  اإىل 
اللغة  التعليمية يف تدري�ص  الو�ضائل  اأن ل�ضتخدام  العينة  اأفراد  بقدر قليل جداً، كذلك يرى 

العربية لطلبة املرحلة الثانوية فعالية كبرية يف تعلم الطلبة لهذه املادة واإتقانهم لها. 
اإىل  اأ�ضا�ضًا  بدرا�ضة هدفت   )William & et. al, )2005(( واآخرون  ويليام  قام  كما 
التعرف اإىل فعالية التدري�ص با�ضتخدام ال�ضفافيات والت�ضجيلت ال�ضوتية كو�ضائل تعليمية 
�ضمعية ب�رشية يف القدرة على التعلم، موازنة بطريقة الكتاب املطبوع، وقد اأظهرت نتائج 
الدرا�ضة اأن ا�ضتخدام الو�ضائل ال�ضمعية الب�رشية، كان لها اأثر ذو دللة على التعلم مقارنة 

بطريقة التدري�ص املكتوب. 
الو�ضائل  فعالية  من  جتريبيًا  التحقق  اإىل  درا�ضته  هدفت  فقد  )2005م(  حممد  اأما 
الثانوية  الفيزياء لدى طلب املرحلة  التفكري العلمي يف مادة  التعليمية يف تنمية مهارة 
اإىل جملة  اأ�ضارت الدرا�ضة  ال�ضودان، موازنة با�ضتخدام الطريقة التقليدية املتبعة.  وقد  يف 
نتائج لعل من اأهمها:  اأن ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف التدري�ص له اأثر اإيجابي يف تنمية 
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املهارات العقلية لدى الطلب، واأن تطويع البيئة املحلية لإنتاج وت�ضميم بع�ص الو�ضائل 
التعليمية ي�ضاعد يف حل بع�ص امل�ضكلت املتعلقة بالنواحي املالية يف �رشاء هذه الو�ضائل، 
كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية بني اأفراد املجموعة التجريبية، وبني 
املجموعة ال�ضابطة فيما يتعلق بفعالية الو�ضائل التعليمية يف تنمية التفكري العلمي، موازنة 

با�ضتخدام الطريقة التقليدية الإلقائية، وذلك ل�ضالح املجموعة التجريبية. 
املدار�ص  بع�ص  يف  املعلمني  اجتاهات   )Allen, 2005( األن  درا�ضة  تناولت  بينما 
نتائج  اأظهرت  وقد  احلديثة،  والتكنولوجية  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  نحو  البتدائية 
الدرا�ضة اأن هناك قبوًل عامًا فيما يتعلق با�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، كما اأظهر اجلن�ضان 
اجتاهات اإيجابية نحو الو�ضائل التعليمية عامة واحلديثة منها خا�ضة، كما اأ�ضارت الدرا�ضة 
اإىل اأن املعلمني الذين لديهم خربات طويلة كانت لهم اجتاهات اأكرث اإيجابية نحو الو�ضائل 

التعليمية من اأولئك الذين لديهم خربات ق�ضرية.  
عن  الك�ضف  بهدف  اليمنية،  باجلمهورية  اأجريت  فقد   )2007( املقطري  درا�ضة  اأما 
واقع ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص العلوم يف مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي من حيث 
ا�ضتخدامها، واملعوقات التي حتول دون ا�ضتخدامها من وجهة نظر معلمي وموجهي العلوم، 
ومن اأهم ما خرجت به الدرا�ضة:  تدين درجة ا�ضتخدام معلمي العلوم للو�ضائل التعليمية يف 
التدري�ص اإذ اإن ا�ضتخدامهم لها قا�رش على بع�ص الأجهزة الب�ضيطة مثل:  اأنابيب الختبار، 
اأنابيب الختبار، بينما كان اأكرث املواد  والكوؤو�ص الزجاجية، والدوارق الزجاجية وحامل 
التعليمية ا�ضتخدامًا اللوحات التعليمية، والر�ضوم اخلطية واملج�ضمات.  وك�ضفت الدرا�ضة عن 
عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α = 0.05(  بني تقديرات اأفراد 
العينة لدرجة ا�ضتخدام معلمي العلوم للو�ضائل التعليمية تعزى ملتغري اجلن�ص اأو اخلربة يف 
 )α = 0.05( التدري�ص، وكذلك عدم وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
اأ�ضارت  كما  اجلن�ص.   ملتغري  تعزى  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  ملعوقات  تقديراتهم  يف 
الدرا�ضة اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α = 0.05( بني تقديرات 
اأفراد العينة لدرجة ا�ضتخدام معلمي العلوم للو�ضائل التعليمية تعزى ملتغري املوؤهل ل�ضالح 
حملة �ضهادة البكالوريو�ص، وبني تقديراتهم ملعوقات ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية ل�ضالح 
حملة �ضهادة الدبلوم، كذلك اأو�ضحت الدرا�ضة وجود فروق ذات دللة دللة اإح�ضائية عند 
م�ضتوى الدللة )α = 0.05( بني تقديرات اأفراد العينة ملعوقات ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية 

)الأجهزة واملواد( تعزى ملتغري اخلربة يف التدري�ص ل�ضالح ذوي اخلربات الطويلة. 
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ويف درا�ضة لعمر )2009م( هدفت اإىل التعرف اإىل واقع ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية 
وعلقته بالتح�ضيل الدرا�ضي يف مادة الأحياء لدى طلب املرحلة الثانوية بولية ك�ضل، 
وقد كان اأبرز ما تو�ضلت اإليه الدرا�ضة:  اأن ا�ضتخدام املعلمني للو�ضائل والأجهزة التعليمية 
كان يت�ضم بال�ضعف العام، كما اأظهرت النتائج وجود علقة ارتباطيه موجبة وذات دللة 
الدرا�ضي، ومل  التعليمية والتح�ضيل  الو�ضائل  ا�ضتخدام  اإح�ضائية عند م�ضتوى )0.05( بني 
اإح�ضائية عند م�ضتوى )0.05( بني املعلمني فيما يتعلق  الدرا�ضة فروقًا ذات دللة  تظهر 
، وعدم  اأنثى(  التعليمية يف تدري�ص الأحياء تعزى لنوع املعلم )ذكر/  الو�ضائل  با�ضتخدام 
وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى )0.05( بني املعلمني فيما يتعلق با�ضتخدام 
الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص الأحياء تعزى ل�ضنوات خربتهم، كذلك مل تظهر النتائج فروقًا 
الو�ضائل  با�ضتخدام  يتعلق  فيما  املعلمني  بني   )0.05( م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  دللة  ذات 

التعليمية يف تدري�ص الأحياء تعزى ملوؤهلتهم الأكادميية. 
التعليق على الدراسات السابقة:  

يتبني مما ُعر�ص من درا�ضات �ضابقة اتفاق الباحثني مبختلف التخ�ض�ضات واملراحل 
العملية  يف  واأثرها  التعليمية  بالو�ضائل  الهتمام  حيث  من  احلالية  الدرا�ضة  مع  الدرا�ضية 
التعليمية ومعوقات ا�ضتخدامها، حيث اأظهرت معظم الدرا�ضات نتائج اإيجابية ل�ضالح اأهمية 
الدرا�ضة  اإليه  التدري�ص مبا يتوافق مع ما ذهبت  التعليمية يف  للو�ضائل  ا�ضتخدام املعلمني 
احلالية، واإن جاء تفرد الدرا�ضة احلالية باعتبارها اأول درا�ضة على امل�ضتوى املحلي – يف 
حدود علم الباحثنْي- تتناول اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف 
حياتنا بال�ضف ال�ضابع منذ بداية تدري�ضه يف مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي يف ال�ضودان، وعليه 
فقد اتفقت الدرا�صة مع عدد من الدرا�صات ال�صابقة: درا�ضة األن Allen،2005 ودرا�ضة اأحمد 
)2002م( ودرا�ضة الفرا )1995م( ودرا�ضة املقو�ضي )1996( ودرا�ضة اأبو �ضقري )1994م( 
ودرا�ضة ع�ضقول )1990م( ودرا�ضة املقطري )2007( ، وذلك بتطبيقها على معلمي مرحلة 
الأ�ضا�ص )البتدائية( ، بينما جاء تطبيق درا�ضات اأخرى على معلمي املرحلة الثانوية )درا�ضة 
عمر )2009م( ودرا�ضة حممد )2005م( ودرا�ضة الطيب )2003م((، ول �ضك اأن لهذا الأمر 
مييز الدرا�ضة كذلك  وما  و�ضدقه.  التطبيق  مو�ضوعية  درجة  يف  امل�ضتوى– اأثر  –اختلف 
تاأكيدها على اأهمية تطويع البيئة املحلية لإنتاج الو�ضائل التعليمية وت�ضميمها، وتتفق يف 

ذلك مع ما اأ�ضارت اإليه درا�ضة حممد )2005م( . 
بلورة  يف  �ضيما  ول  ال�ضابقة،  الدرا�ضات  من  كبرية  الباحثنْي  ا�ضتفادة  كانت  عمومًا 
مو�ضوع البحث واأ�ضئلته ومتغرياته، ويف بناء الأداة وت�ضميمها مبحاورها املختلفة، ويف 

مقارنة نتائجها مع نتائج البحث احلالية. 
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منهج البحث: 
عليها،  ح�ضل  التي  البيانات  حتليل  خلل  من  الو�ضفي  املنهج  الباحثان  ا�ضتخدم 
وت�ضنيفها  والبيانات  املعلومات  وجمع  الظاهرة،  و�ضف  على  يعتمد  اأ�ضلوبًا  باعتباره 

وتنظيمها، من اأجل الو�ضول ل�ضتنتاجات ت�ضاعد يف تطور الواقع الذي ندر�ضه. 

جمتمع البحث: 
يتاألف جمتمع البحث احلايل من معلمي مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع مبدار�ص 
التعليم الأ�ضا�ضي يف حملية كرري بولية اخلرطوم للعام الدرا�ضي 2010/2009م، والبالغ 

عددهم )360( معلمًا ومعلمة )وزارة الرتبية والتعليم، اإدارة التخطيط الرتبوي )2009( . 

عينة البحث: 
تتكون عينة البحث من )82( معلمًا ومعلمة، اختريوا بطريقة ع�ضوائية، بحيث ميثلون 

)8¸22%( من املجتمع الكلي للدرا�ضة.  
جدول يوضح العدد الكلي ألفراد العينة وتوزيعهم بحسب الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة 

�صنوات اخلربةاملوؤهل العلميالنوعاملتغري
اأكرث من )10( �صنوات )5( واأقل من )10( �صنواتاأقل من )5( �صنواتبكالوريو�سدبلومثانوياإناثذكور

384481064192043العدد

أداة البحث: 

م الباحثان ا�صتبانة معتمدْين يف ذلك على امل�صادر الآتية:  �صمَّ
مبو�ضوع  ال�ضلة  ذات  الرتبوية  البحوث  واأدبيات  ال�ضابقة  والدرا�ضات  املراجع  - 

البحث. 
اخلربة ال�ضخ�ضية للباحثني يف جمال الو�ضائل التعليمية والتعليم الأ�ضا�ضي.   - 

املراد  املجالت  تغطي  �ضاملة  ال�ضتبانة  تكون  باأن  جاهدين  الباحثان  �ضعى  وقد 
الأولية على عدد من املحكمني من  اأن ُعر�ضت يف �ضورتها  جمع املعلومات عنها، فكان 
الأق�ضام الرتبوية بكليات الرتبية، والذين ُطلب منهم اإبداء اآرائهم من حيث ال�ضياغة اللغوية 
لفقرات ال�ضتبانة، وللتاأكد من مدى �ضموليتها، وارتباط فقراتها وحماورها باأهداف البحث 
وملءمتها لتحقيق ما ُو�ضعت لأجله )�ضدق حمتوى( ، ويف �ضوء اآراء املحكمني ُعدِّلت بع�ص 
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الفقرات وُحذفت، فكان اأن ا�ضتملت على ق�ضمني احتوى الق�ضم الأول على املعلومات الأولية 
الق�ضم الثاين  اأفراد العينة فيما يتعلق مبتغريات البحث، بينما ا�ضتمل  عن املفحو�ضني من 
على الفقرات املكونة للأداة التي تغطي من وجهة نظر الباحثني اأهم اجلوانب التي حتقق 

اأهداف ال�ضتبانة لت�ضتمل الأداة قي �ضورتها النهائية )ملحق- 1( على املحاور الآتية: 
عدد الفقراتاملحـــور

الأول: اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع 
9الأ�ضا�ضي. 

الثاين- 1: مدى ا�ضتخدام املعلمني للو�ضائل التعليمية املنتجة حمليًا يف تدري�ص مقرر العلم يف 
16حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي.  

الثاين- 2: مدى توفر الأجهزة التعليمية التي ميكن ا�ضتخدامها يف تدري�ص مقرر العلم يف 
14حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي. 

الثالث: ال�ضعوبات التي تواجه ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا 
15لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي. 

فقرة  ارتباط كل  با�ضتخدام معامل  وذلك  للأداة،  الداخلي  الت�ضاق  ُح�ضب �ضدق  كما 
باملحور التابعة له، وتبني من ذلك اأن جميع معاملت ارتباط كل فقرة باملحور التابعة 
له دالة، منها )4( فقرات دالة عند م�ضتوى )0.05( ، وهي الفقرات التي حتمل الأرقام )2( ،  
)6( ،  )8( ،  )12( من املحور الثالث، بينما جاءت باقي الفقرات دالة عند ،)0.01( ، ومن 
 ، اأنها جميعًا دالة عند )0.01(  الكلية، وات�ضح  ثم قي�ص ارتباط درجة كل حمور بالدرجة 
الأمر الذي يدل على اأن اأداة الدرا�ضة �ضادقة، وتقي�ص اجلوانب التي اأُعدت من اأجل قيا�ضها 

واجلدول اأدناه يبني ذلك: 
درجة الرتباط املحور 

)0.845(الأول 
)0.836(الثاين
)0.854(الثالث

ثبات االستبانة: 
النتائج نف�ضها حال تطبيقها يف جمتمع  اإعطاء  الأداة على  باأنه قدرة  الثبات  ُيعرف 
بتجربة  الباحثان  قام  ال�ضتبانة  ثبات  من  وللتاأكد   ،  )274  :1995 )ميخائيل،  مماثل 
ا�ضتطلعية حيث ُوزِّعت الأداة على )20( معلمًا اختريوا بطريقة ع�ضوائية من جمتمع البحث، 
وبا�ضتخدام معامل الرتباط وفقًا ملتطلبات طريقة التجزئة الن�ضفية، ومعادلة �ضبريمان 
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الوثوق  الذي بلغ )0.83( وهو معامل ثبات منا�ضب، وميكن  الثبات  ُح�ضب معامل  بروان، 
به. 

 Cronbach's Alpha( كما مت التحقق من ثبات الأداة بح�ضاب معامل األفا- كرونباخ
Coefficient( ، حيث بلغت درجة الثبات الكلية )0.82( وهو معامل ثبات جيد جداً ميكن 

الأخذ به. 

حساب الصدق الذاتي: 

يق�ضد به درجة مقدرة الأداة على قيا�ص ما ُو�ضعت لأجله، وقد ح�ضب الباحثان معامل 
ال�ضدق الذاتي للأداة، وذلك باأخذ اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات املح�ضوب تبعًا للمعادلة 

الآتية: 
معامل ال�ضدق =                                   )ميخائيل، 1995( . 

وبتطبيق املعادلة ال�ضابقة ُوجد اأن معامل ال�ضدق الذاتي لل�ضتبانة = )0.905( وهو 
معامل عال ميكن الوثوق به. 

توزيع االستبانة: 

ع الباحثان ال�ضتبانة توزيعًا مبا�رشاً باليد على اأفراد العينة، الأمر  يف اأعقاب ذلك وزَّ
الذي كان له الأثر يف و�ضول الأداة جلميع املفحو�ضني من اأفراد العينة، ومن ثم ا�ضرتجعت 

بكل �ضهولة مب�ضاعدة بع�ص املعلمني. 

املعاجلات اإلحصائية: 

احلزمة  برنامج  اُ�ضتخدم  رقمية،  جداول  يف  املفحو�ضني  ا�ضتجابات  تفريغ  بعد 
الإح�ضائية للعلوم الجتماعية SPSS ملعاجلة البيانات، وذلك يف اجلوانب الآتية: 

املئوية  والن�ضب  الأعداد  املعيارية،  والإنحرفات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخراج  - 

ل�ضتجابات املفحو�ضني من اأفراد العينة. 
اختبار تاء )T- test( - لقيا�ص علقة حماور ال�ضتبانة مبتغريات البحث.  

طريقة التجزئة الن�ضفية لإيجاد معامل الثبات لل�ضتبانة.  - 

 . - )One way ANOVA test( اختبار حتليل التباين الأحادي

معامل الثبات
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عرض النتائج ومناقشتها: 
يتناول هذا اجلزء عر�ص النتائج التي اأ�ضفرت عنها ا�ضتجابات اأفراد العينة على فقرات 

ال�ضتبانة ومناق�ضتها يف �ضوء اأ�ضئلة البحث:  
ال�صوؤال الأول:  ◄ 

ما اأهمية ا�صتخدام الو�صائل التعليمية يف تدري�س مقرر العلم يف حياتنا 
لل�صف ال�صابع الأ�صا�صي من وجهة نظر املعلمني؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت  ال�ضوؤال  هذا  عن  للإجابة 
ل�ضتجابات اأفراد العينة حول اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف 
حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي با�ضتخدام اختبار )ت( ملتو�ضط عينة واحدة، واجلدول الآتي 

رقم )1(  يو�ضح نتيجة ذلك: 
الجدول )1( 

يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط عينة واحدة للتعرف إلى آراء أفراد العينة حول أهمية 
استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع األساسي

الو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

الو�ضائل التعليمية ت�ضاعد يف حتقيق 1
موافقةدالة4.400.974.58810.008اأهداف املقرر. 

الو�ضائل التعليمية تعمل على تنمية 2
موافقةدالة4.800.4213.50810.000التفكري العلمي. 

الو�ضائل التعليمية مكون اأ�ضا�ضي ل 3
موافقةدالة4.900.3219.00810.000ميكن ف�ضله عن مقرر العلم يف حياتنا. 

ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية ي�ضهل 4
موافقةدالة4.700.4811.13810.000تدري�ص عدد كبري من التلميذ. 

الو�ضائل التعليمية حتدث الإثارة 5
موافقةدالة4.700.4811.13810.000والت�ضويق لدى التلميذ. 

يوؤدي ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية اإىل 6
موافقةدالة4.700.4811.13810.000زيادة التح�ضيل الأكادميي. 

ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يزيد من 7
موافقةدالة4.600.529.80810.000تقبل التلميذ ملقرر العلم يف حياتنا. 

ي�ضاعد ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية 8
موافقةدالة 4.300.954.33810.002التلميذ يف الحتفاظ باملعالومات. 
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الو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

9
ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يزيد من 
التفاعل الإيجابي وم�ضاركة التلميذ 

اأثناء التدري�ص. 
موافقةدالة4.400.974.58810.001

من اجلدول اأعله يتبني لنا اأن جميع عبارات ال�ضتبانة حول اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل 
التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي قد ح�ضلت على فروق 
ذات دللة اإح�ضائية بني الو�ضط احل�ضابي والقيمة املحكية، مما يعني موافقة اأفراد العينة 
على جميع الفقرات، الأمر الذي يدل على مدى اإدراك املعلمني لدور الو�ضائل التعليمية يف 
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع مبرحلة التعليم الأ�ضا�ضي، وفاعليتها يف حتقيق 

التعلم، ومدى اإدراكهم لأهمية الو�ضائل التعليمية التي تعود على التلميذ واملعلم نف�ضه.  
الطيب  ودرا�ضة   ،  )1990( ع�ضقول  درا�ضة  اإليه  تو�ضلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
)2003( ودرا�ضة حممد )2005( ودرا�ضة ويليام واآخرون )William et,al, 2005( ودرا�ضة 

عمر )2009(  حول اأهمية الو�ضائل التعليمية ودورها يف حتقيق اأهداف التدري�ص.  
ون�ضري هنا اإىل اأنه من اأبرز امل�ضكلت التي تواجه الرتبويني يف جمال ا�ضتخدام الو�ضائل 
التعليمية هو عدم قناعة املعلمني باأهمية الو�ضائل التعليمية ومعرفتهم بقواعد ا�ضتخدامها 
خا�ضة يف املرحلة البتدائية )الأ�ضا�ضية( ، ول يكمن احلل فقط- من وجهة نظر الباحثنْي- 
مو�ضوعات  تدري�ص  عند  حمددة  تعليمية  و�ضائل  با�ضتخدام  للمعلمني  التعليمات  باإ�ضدار 

معينة، بل ي�ضتوجب اأي�ضًا وجود قناعة لدى هوؤلء املعلمني باأهمية ا�ضتخدامها. 
وهنا تقع امل�ضوؤولية الكبرية على اجلهات املخت�ضة ذات ال�ضلة بالتدريب بغية تطوير 

قناعات املعلمني حتى يقبلوا على ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية بكل ثقة وجراأة.  
ال�صوؤال الثاين:  ◄ 

  )α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
ا�صتخدام  اأهمية  ال�صتبيان حول  فقرات  على  العينة  اأفراد  ا�صتجابات  بني 
ال�صابع  لل�صف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  تدري�س  يف  التعليمية  الو�صائل 

الأ�صا�صي تعزى لكل من اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة.  
للإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية وقيمة 
)ت( ل�ضتجابات اأفراد العينة حول اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم 
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يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي وفق متغريات اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة، 
واجلداول الآتية تبني نتيجة ذلك. 

الجدول )2( 
يوضح النتائج اإلحصائية الستجابات أفراد العينة حول أهمية استخدام الوسائل التعليمية 

في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع وفق متغير الجنس 

نوع املتغري
املجموعة

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

ل توجد فروق بني غري دالة3.170.520.902810.393ذكوراجلن�ص
متو�ضطي املجموعتني 3.490.61اإتاث

الجدول )3( 
يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستجابات أفراد العينة حول أهمية استخدام 

الوسائل التعليمية في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع وفق متغير المؤهل العلمي

جمموع طريقة املقارنةاملتغري
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

املوؤهل العلمي 
1.24330.414بني املجموعات

غري 0.3160.295
دالة

ل توجد فروق 
بني متو�ضطي 

املجموعتني
1.59860.266داخل املجموعات

- 2.8419الكلي
الجدول )4( 

يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستجابات أفراد العينة حول أهمية استخدام 
الوسائل التعليمية في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع وفق متغير سنوات الخبرة 

جمموع طريقة املقارنةاملتغري
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

القيمة 
 النتيجةالتف�صريالحتمالية

�ضنوات اخلربة
0.38830.129بني املجموعات

غري 0.3160.814
دالة

ل توجد فروق 
بني متو�ضطي 

املجموعتني 2.45260.409داخل املجموعات

- 2.8419الكلي

فقرات  على  العينة  اأفراد  ا�ضتجابات  بني  الفروق  اأن   )4  ،3  ،2( اجلداول  من  يت�ضح 
ال�ضتبيانة حول اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف 
ال�ضابع الأ�ضا�ضي وفق متغريات اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة، مل تكن ذات دللة 

 . )α ≤ 0.05( اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
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اإناث  اأو  كانوا  ذكوراً  املعلمني  من  العينة  اأفراد  جميع  اأن  على  النتيجة  هذه  وتدل 
يتعلق  فيما  فقرات  من  ذكر  ما  جميع  يف  يتفقون  خربتهم  و�ضنوات  موؤهلتهم  ومبختلف 
ال�ضابع  لل�ضف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  تدري�ص  يف  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  باأهمية 

الأ�ضا�ضي. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة عمر )2009م( ، وعليه يعتقد الباحثان 
اأن اأهمية الو�ضائل التعليمية مل تعد مرتبطة بالنوع اأو املوؤهل اأو اخلربة، كما تعك�ص النتيجة 
التعليمية يف  الو�ضائل  اأن ت�ضهم به  العينة ملا ميكن  اأفراد  اإدراك  الباحثان مدى  فيما يراه 
تطوير اأداء املعلم مبرحلة الأ�ضا�ص وتفعيل مقرر العلم يف حياتنا الذي يقوم بتدري�ضه، ونقل 
العملية التدري�ضية فيه من حال ات�ضال وتلقني للمعلومات اإىل حال تفاعل مما ي�ضاعد على 

حتقيق الأهداف وترجمتها اإىل �ضلوك تعليمي.  
ال�صوؤال الثالث:  ◄ 

ال�صابع يف  لل�صف  حياتنا  العلم يف  مقرر  معلمي  ا�صتخدام  مدى  ما 
الأ�صا�صي للو�صائل التعليمية املنتجة حملياً؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  اُ�ضتخرجت  ال�ضوؤال  هذا  عن  للإجابة 
ل�ضتجابات اأفراد العينة فيما يتعلق مبدى ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية املنتجة حمليًا يف 
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي با�ضتخدام اختبار )ت( ملتو�ضط عينة 

واحدة، واجلدول الآتي )5( يو�ضح نتيجة ذلك. 

الجدول )5( 

يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط عينة واحدة للتعرف على آراء أفراد العينة حول مدى استخدام 

الوسائل التعليمية المنتجة محليًا في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع األساسي

الو�صائل التعليمية الرقم
املنتجة حملياً

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

م�ضتخدمةدالة4.200.924.13810.003ال�ضبورة الطبا�ضريية 1

املل�ضقات التعليمية 2
 (Posters)

م�ضتخدمةدالة4.001.162.74810.023

غري 2.801.620.56810.591اللوحة الوبرية3
دالة

غري 
م�ضتخدمة

غري 3.001.410.00811.000لوحة اجليوب 4
دالة

غري 
م�ضتخدمة
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الو�صائل التعليمية الرقم
املنتجة حملياً

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

غري 2.601.350.94810.373النماذج املج�ضمة5
دالة

غري 
م�ضتخدمة 

املوؤ�رش املحلي 6
م�ضتخدمةدالة4.500.539.00810.000»الب�ضطونة، امل�ضطرة«

الفحم النباتي لإنتاج 7
م�ضتخدمةدالة4.301.063.88810.004الطاقة احلرارية

برادة احلديد »حتديد 8
م�ضتخدمةدالة 3.901.102.59810.029خطوط القوة املغنطي�ضية« 

ال�ضاكو�ص وامل�ضامري 9
م�ضتخدمةدالة4.400.974.58810.008»حتديد قوة ال�ضغط«

احلقن الطبية 10
م�ضتخدمةدالة 4.700.4811.13810.000»لتحديد عمل املكب�ص« 

الآلت الب�ضيطة 11
م�ضتخدمةدالة4.800.3219.00810.000»من�ضار، زردية، كما�ضة«

الروافع 12
م�ضتخدمةدالة4.800.4213.50810.000»ما�ضة، درداقة00«

البالون 13
م�ضتخدمةدالة4.400.974.58810.008»حتديد مبداأ رد الفعل«

عفن اخلبز 14
م�ضتخدمةدالة4.400.974.58810.008»اأحد اأنواع الفطريات«

حيوانات البيئة املحلية 15
م�ضتخدمةدالة 3.101.290.25810.811»فئران، اأرانب للت�رشيح« 

ال�ضفافيات التعليمية 16
غري 3.301.420.67810.520وال�رشائح ال�ضفافة

دالة
غري 

م�ضتخدمة

بالنظر اإىل اجلدول )5( ال�ضابق يت�ضح لنا اأن اأغلب الو�ضائل التعليمية واملواد املنتجة 
حمليًا م�ضتخدمة يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا، وذلك حل�ضولها على فروق ذات دللة 
اإح�ضائية بني الو�ضط احل�ضابي والقيمة املحكية، اأما الو�ضائل التعليمية التي اأخذت الأرقام 
الذي يدل على مدى  الأمر  اإح�ضائية،  3، 4، 5، 15، 16 فلم حت�ضل على فروق ذات دللة 
التعليمية  واملواد  الو�صائل  فاإن  وعليه  ا�ضتخدامها،  الآراء حولها، وبالتايل عدم  تباين 

املنتجة حملياً وامل�صتخدمة يف تدري�س مقرر العلم يف حياتنا تتمثل يف: 
لوحة )�ضبورة( الطبا�ضري.  - 
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لبو�ضرت( .  لوحة عر�ص الر�ضومات واملل�ضقات )ا -
املوؤ�رش املحلي )الب�ضطونة اأو امل�ضطرة( .  - 

الفحم النباتي لإنتاج الطاقة احلرارية.  - 

برادة احلديد.  - 

ال�ضاكو�ص وامل�ضامري )حتديد ال�ضغط( .  - 

احلقن الطبية )لتحديد عمل املكب�ص( .  - 

الآلت الب�ضيطة )من�ضار، كما�ضة، اإلخ(  - 

الروافع )ما�ضة، درداقة، اإلخ(  - 

البالون )حتديد مبداأ رد الفعل( .  - 

عفن اخلبز )اأحد اأنواع الفطريات( .  - 

اأما الو�صائل واملواد التعليمية غري امل�صتخدمة فتتمثل فيما ياأتي: 
اللوحة الوبرية.  - 

لوحة اجليوب.  - 

النماذج املج�ضمة.  - 

حيوانات البيئة املحلية )للت�رشيح( .  - 

ال�ضفافيات التعليمية وال�رشائح ال�ضفافة.   - 

تعك�ص نتيجة الفقرات 1، 2، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14 مدى ا�ضتفادة املعلمني 
مقرر  تدري�ص  وا�ضتخدامها يف  عديدة  تعليمية  ومواد  و�ضائل  اإنتاج  املحلية يف  البيئة  من 
درا�ضة  اإليه  ذهبت  ما  مع  النتائج  هذه  وتتفق  الأ�ضا�ضي،  ال�ضابع  لل�ضف  حياتنا  يف  العلم 
اللوحات  هي  ا�ضتخدامًا  التعليمية  الو�ضائل  اأكرث  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي   )2007( املقطري 
اأن  اإىل  خل�ضت  التي   )2003( الطيب  درا�ضة  ومع  واملج�ضمات  اخلطية  الر�ضوم  التعليمية، 
ال�ضبورة الطبا�ضريية هي اأكرث الو�ضائل التعليمية ا�ضتخدامًا بحيث تتوافر بدرجة كبرية جداً، 

وما عداها من و�ضائل ل ت�ضتخدم اإل بقدر قليل جداً. 
اأما الفقرات 3، 4، 5، 15، 16 فلم حت�ضل على فروق ذات دللة اإح�ضائية، وبالتايل 
مل حتظ مبوافقة اأفراد العينة، الأمر الذي يعك�ص عدم ا�ضتخدامها من قبل املعلمني، وتتفق 
يف ذلك مع درا�ضة الطيب )2003( ، وقد ُيعزى ذلك اإىل عدم توافر موادها اخلام من البيئة 
املحلية، علمًا باأن هذه الو�ضائل واملواد التعليمية )لوحات العر�ص، ال�ضفافيات، والنماذج 
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املج�ضمة( ل ميكن ال�ضتغناء عنها، ول ت�ضتطيع ال�ضبورة الطبا�ضريية اأن حتل حملها، فهي 
التعليمية  مرحلتهم  تقت�ضي  الذين  الأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  لتلميذ  وبخا�ضة  �رشورية، 
 1991( دو�ض�ضتال  اأورد  فقد  ال�ضدد  هذا  ويف   ،  )2002 )اأحمد،  املح�ضو�ضات  مع  التعامل 
,Duchstal( اأن تقدمي اأمناط خمتلفة من ال�ضور والر�ضوم التعليمية من خلل و�ضعها على 
اللوحة الوبرية اأو الكهربائية مثًل �ضوف يثرب اهتمام التلميذ، مما ي�ضاعدهم على الحتفاظ 

باملعلومات ملدة اأطول، مما ميكن تعلمه من خلل التدري�ص اللفظي. 
ن�ضتنتج مما �ضبق وبح�ضب وجهة نظر املعلمني من اأفراد العينة- اأن هناك ا�ضتخدامًا 
يف  ورد  ما  مع  يتما�ضى  ذلك  ولعل  حمليًا،  املنتجة  التعليمية  واملواد  للو�ضائل  كبري  بقدر 
�ضياق املقدمة عن اأهمية ال�ضتفادة من البيئة املحلية يف اإنتاج الو�ضائل التعليمية، وربط 
تلميذ مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي ببيئته، الأمر الذي يتفق وامل�ضامني العامة للحلقة الثالثة 
من التعليم الأ�ضا�ضي من حيث تطويع البيئة املحلية لبلوغ اأهداف املرحلة، ويتفق ذلك مع 
ما خل�ضت اإليه درا�ضة حممد )2005( من اأن تطويع البيئة املحلية لإنتاج بع�ص الو�ضائل 

التعليمية وت�ضميمها ي�ضاعد يف حل بع�ص امل�ضكلت املتعلقة بالنواحي املالية. 
ال�صوؤال الرابع:  ◄ 

)α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
بني ا�صتجابات اأفراد العينة حول ا�صتخدام معلمي مقرر العلم يف حياتنا 
لل�صف ال�صابع الأ�صا�صي للو�صائل التعليمية املنتجة حملياً تعزى لكل من 

اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة؟ 
للإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية، وقيمة 
اأفراد العينة حول ا�ضتخدام معلمي مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع  )ت( ل�ضتجابات 
الأ�ضا�ضي للو�ضائل التعليمية املنتجة حمليًا، وفق متغري اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�ضنوات 

اخلربة واجلداول الآتية تبني نتيجة ذلك.  
الجدول )6( 

يوضح النتائج اإلحصائية الستجابات أفراد العينة حول استخدام معلمو مقرر العلم 
في حياتنا للصف السابع األساسي للوسائل التعليمية المنتجة محليًا وفق متغير الجنس

نوع املتغري
املجموعة

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

اجلن�ص
4.180.39ذكور

ل توجد فروق بني غري دالة0.557810.593
متو�ضطي املجموعتني 4.060.28اإتاث
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الجدول )7( 
يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستجابات أفراد العينة حول استخدام معلمي 
مقرر العلم في حياتنا للصف السابع األساسي للوسائل التعليمية المنتجة محليًا وفق متغير المؤهل العلمي

طريقة املتغري
املقارنة

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

املوؤهل العلمي

بني 
0.56530.188املجموعات

ل توجد فروق بني غري دالة3.3770.095
متو�ضطي املجموعتني داخل 

0.33560.056املجموعات

- 0.9009الكلي
الجدول )8( 

يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستجابات أفراد العينة حول استخدام معلمي 
مقرر العلم في حياتنا للصف السابع األساسي للوسائل التعليمية المنتجة محليًا وفق متغير سنوات الخبرة 

طريقة املتغري
املقارنة

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

القيمة 
 النتيجةالتف�صريالحتمالية

�ضنوات اخلربة

بني 
0.30230.068املجموعات

ل توجد فروق بني غري دالة3.3770.649
متو�ضطي املجموعتني داخل 

0.69860.116املجموعات

- 0.9009الكلي

بالنظر اإىل اجلداول )6، 7، 8( يتبني اأن الفروق بني ا�ضتجابات اأفراد العينة على فقرات 
للو�ضائل  الأ�ضا�ضي  ال�ضابع  لل�ضف  العلم يف حياتنا  ا�ضتخدام معلمي مقرر  ال�ضتبانة حول 
التعليمية املنتجة حمليًا وفق متغريات اجلن�ص واملوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة مل تكن ذات 

  . )α ≤ 0.05( دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
وتدل هذه النتيجة على اأن اآراء اأفراد العينة من املعلمني ذكوراً كانوا اأم اإناثًا، وعلى 
يتعلق  فيما  فقرات  من  ذكر  ما  مع  متفقة  جاءت  خربتهم،  و�ضنوات  موؤهلتهم  اختلف 
با�ضتخدام معلمي مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي للو�ضائل التعليمية املنتجة 
حمليًا، الأمر الذي يعك�ص مدى احلر�ص لدى معظم اأفراد العينة من املعلمني على ا�ضتخدام 
هذه الو�ضائل التعليمية، ومدى ا�ضتفادتهم من البيئة املحلية يف اإنتاج و�ضائل ومواد تعليمية 
عديدة، وا�ضتخدامها مبا يعينهم على تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي.  
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وتتفق هذه النتيجة مع درا�ضة عمر )2009( ، ومع درا�ضة املقطري )2007( ، واإن اختلفت 
عنها فيما يتعلق مبتغري املوؤهل العلمي.  

الأن�ضطة  البيئة، وم�ضاهمتها يف  انفتاح املدر�ضة على  اأهمية  النتيجة على  كما توؤكد 
الإنتاجية املختلفة، وتهيئة الدار�ضني للنخراط يف احلياة العملية، ولعل هذا ما تهدف اإليه 

مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي يف ال�ضودان )التقرير الوطني للتعليم يف ال�ضودان، 2008( .  
ال�ضوؤال اخلام�ص:   ◄ 

توظيفها  التي ميكن  التعليمية  الو�صائل  عر�س  اأجهزة  توافر  مدى  ما 
يف تدري�س مقرر العلم يف حياتنا لل�صف ال�صابع الأ�صا�صي من وجهة نظر 

املعلمني؟ 
اأفراد  ل�ضتجابات  والأعداد  املئوية  الن�ضب  ح�ضاب  اُ�ضتخدم  ال�ضوؤال  هذا  عن  للإجابة 
تدري�ص  يف  توظيفها  ميكن  التي  التعليمية  الو�ضائل  عر�ص  اأجهزة  توافر  مدى  على  العينة 
تبعًا ملا هو مو�ضح  النتائج  الأ�ضا�ضي، حيث كانت  ال�ضابع  لل�ضف  العلم يف حياتنا  مقرر 

باجلدول اأدناه: 
الجدول )9( 

يوضح النسب المئوية لتوافر أجهزة الوسائل التعليمية التي يمكن توظيفها 
في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع األساسي

الن�صبة املئوية لتوفرهالتكراراتا�صم اجلهاز التعليميم
9.7%8 العار�ص فوق الر�ضاأ�ضي1
7.3%6 عر�ص املواد املعتمة2
4.9%4 عر�ص ال�رشائح ال�ضفافة 3
7.3%6 الفيديو 4
11%9جهاز الت�ضجيل ال�ضوتي5
6Video Projector 12.2%10جهاز عر�ص البيانات
73.2%60امليزان العادي »لقيا�ص الكتلة«7
11%9امليزان احل�ضا�ص »لقيا�ص الكتلة«8
9.7%8اأجهزة قيا�ص احلجوم »ما�ضة، �ضحاحة، خمبار، مدرج«9

7.3%6املوؤ�رش ال�ضوئي10
8.5%7الثريموميرت الطبي11
11%9البو�ضلة12
87.8%72املغناطي�ص »الق�ضيب، حدوة احل�ضان« 13
8.5%7جهاز احلا�ضوب14
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بالنظر اإىل اجلدول )9( اأعله يتبني لنا اأن معظم الأجهزة التي ميكن ا�ضتخدامها يف 
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا ح�ضلت على ن�ضب متدنية، مما يعني عدم توافرها مبدار�ص 

الأ�ضا�ص مبحلية كرري.  
الو�ضائل  اأجهزة  معظم  توافر  بعدم  يقرون  العينة  اأفراد  اأن  النتائج  هذه  من  ويت�ضح 
التعليمية مبدار�ضهم، العبارات )1( ، )2( ، )3( ، )4( ، )5( ، )6( ، )8( ، )9( ، )10( ، )11(،  
)12( ، )14( ، الأمر الذي ُيفهم منه عدم ا�ضتخدامهم لهذه الأجهزة يف تدري�ص مقرر العلم 
 ،)1994( �ضقري  اأبو  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الأ�ضا�ضي،  ال�ضابع  لل�ضف  حياتنا  يف 
والعو�ضي وغزاوي )1992( ، والرا�ضدي )1995( ودرا�ضة الطيب )2003( فيما اأ�ضارت اإليه 

هذه الدرا�ضات من عدم توافر اأجهزة الو�ضائل التعليمية امل�ضتخدمة يف التدري�ص.  
�ضكل  على  املغناطي�ص  يف  متثلت  فقد  كبرية  توافر  بن�ضية  حظيت  التي  الأجهزة  اأما 
 ،  )%73.2( الكتلة  لقيا�ص  العادي  وامليزان   )%87.8( احل�ضان  حدوة  ومغنطي�ص  ق�ضيب 
الأمر الذي ي�ضري اإىل اإمكانية ا�ضتخدامها يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع 
الأ�ضا�ضي، ورمبا يعزى ذلك اإىل �ضهولة احل�ضول عليها نظراً لرخ�ص ثمنها ورمبا تتما�ضى 
هذه النتيجة يف اإطارها العام مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة املقطري )2007( ، والتي اأ�ضارت 
بع�ص  على  قا�رٌش  ا�ضتخدامها  اإن  اإذ  التعليمية  للأجهزة  العلوم  معلمي  ا�ضتخدام  تدين  اإىل 
املواد والأجهزة املتاحة مثل اأنابيب الختبار والكوؤو�ص والدوارق الزجاجية وحامل اأنابيب 

الختبار. 
ميكن  التي  الأجهزة  توافر  ن�ضبة  اأن  اإىل   )9( اجلدول  يف  النتائج  ت�ضري  عامة  ب�ضفة 
 ،)%14.3( هي  الأ�ضا�ضي  ال�ضابع  لل�ضف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  تدري�ص  يف  ا�ضتخدامها 
وهي ن�ضبة �ضعيفة جداً، ولعلها يف ذلك تتفق يف جمملها مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة عمر 
يت�ضم  كان  التعليمية  والأجهزة  للو�ضائل  املعلمني  ا�ضتخدام  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي   )2009(
بال�ضعف العام؛  اأي اأنه ومن قائمة الأجهزة البالغ عددها )14( ، توافر بدرجة كبرية فقط 
عدد جهازين، وهما: املغناطي�ص )على �ضكل ق�ضيب ومغناطي�ص حدوة احل�ضان( ، وامليزان 
ال�ضاعر  درا�ضة  اإليه  تو�ضلت  ما  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  وقد  الكتلة«،  »لقيا�ص  العادي 
)1993( التي اأ�ضارت اإىل اأن ن�ضبة توافر الأجهزة التعليمية باملدار�ص هي )55%( ، ون�ضبة 
توافر املواد التعليمية )65%( ، بينما اأ�ضارت درا�ضة اأحمد )2002( اإىل ن�ضبة )57%( وهي 

ن�ضب مقبولة.  
ويف هذا ال�ضدد يوؤكد بع�ص الرتبويني على اأهمية اأن يكت�ضف تلميذ املراحل الأولية 
القليلة تتطلب م�ضاعدته من قبل  اأن خربته  اإل  اللزمة،  الأ�ضياء بنف�ضه ويكت�ضب املهارات 
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الكبار، وذلك بتوفري املواد والأجهزة التعليمية التي جتعله قادراً على فهم العامل من حوله، 
فتوافر اأجهزة تعليمية يف متناول كل من التلميذ واملعلم يقلل من اللتبا�ص يف فهم اأ�ضئلة 

 . )Grover & Barron,1995( املعلمني واإجابات التلميذ وتف�ضريها
بالعمل عن طريق  العلوم  تعلم مقررات  اأهمية  اإىل  اأ�ضار  فقد   )2005،Allen( األن  اأما 
و�ضائل واأجهزة تعليمية متنوعة تاأخذ يف العتبار الظروف والإمكانات املحلية املتوافرة. 

ز يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا  يف �ضوء ذلك يرى الباحثان اأنه من الأهمية اأن ُيركَّ
لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي على التعلم بالعمل واملمار�ضة واإعطاء التلميذ احلرية ليعمل بيده، 
ميكن  ل  وبالتايل  املقرر،  معلم  اإ�رشاف  حتت  بنف�ضه  الأ�ضياء  لكت�ضاف  جاهداً  ي�ضعى  واأن 
بهذه  املعلم  يقوم  ولكي  املختلفة،  التعليمية  املواقف  يف  الأجهزة  عن  ال�ضتغناء  للمعلم 
التعليمية  والأجهزة  املادية  التجهيزات  توفري  امل�ضوؤولة  اجلهات  فعلى  قيام  خري  املهمة 

املنا�ضبة التي تخدم املقرر. 
ال�صوؤال ال�صاد�س:  ◄ 

ما ال�صعوبات التي حتول دون ا�صتخدام الو�صائل التعليمية يف تدري�س 
مقرر العلم يف حياتنا لل�صف ال�صابع الأ�صا�صي من وجهة نظر املعلمني؟  

اُ�ضتخرجت املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات املعيارية  اأعله،  ال�ضوؤال  للإجابة عن 
الو�ضائل  ا�ضتخدام  دون  حتول  التي  بال�ضعوبات  يتعلق  فيما  العينة  اأفراد  ل�ضتجابات 
الآتي يو�ضح  ال�ضابع، واجلدول )10(  لل�ضف  العلم يف حياتنا  تدري�ص مقرر  التعليمية يف 

نتيجة ذلك: 
الجدول )10( 

يوضح نتيجة اختبار )ت( لمتوسط عينة واحدة للتعرف على آراء أفراد العينة حول الصعوبات 
التي تحول دون استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع

الو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

عدم اإملام املعلم بقواعد ا�ضتخدام 1
غري 2.701.420.67810.520الو�ضائل التعليمية 

دالة
عدم 

موافقة

ل تتوافر اخلربة لدى املعلم لتجهيز 2
غري 3.601.410.00811.000الو�ضائل التعليمية

دالة
عدم 

موافقة

�ضعف تدريب املعلمني على 3
موافقةدالة4.400.528.57810.000ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية
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الو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

ل يجد املعلم الوقت الكايف لإعداد 4
موافقةدالة 4.200.924.13810.003الو�ضائل التعليمية

موافقةدالة4.250.807.19810.000كرثة الأعباء التدري�ضية للمعلم5

عدم وجود فني متخ�ض�ص لإنتاج 6
موافقةدالة4.630.7911.59810.000الو�ضائل التعليمية و�ضيانتها

ل تتوافر املواد اخلام لإنتاج 7
موافقةدالة4.810.4026.86810.000الو�ضائل التعليمية

عدم وجود قناعة كافية باأهمية 8
غري 3.001.410.00811.000ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية

دالة
عدم 

موافقة

ل يوجد دليل خا�ص بالو�ضائل 9
موافقةدالة 4.531.0712.07810.000التعليمية ي�رشح طريقة اإنتاجها

10
تفتقر املدار�ص لأجهزة الو�ضائل 
التعليمية اللزمة لتدري�ص مقرر 

العلم يف حياتنا 
موافقةدالة 4.470.728.18810.000

عدم ملءمة ت�ضميم حجرات البحث 11
موافقةدالة4.341.027.58810.000لأجهزة العر�ص ال�ضوئي 

املعلم غري ملم مبا هو متوافر من 12
غري 4.401.350.94810.373و�ضائل تعليمية

دالة
عدم 

موافقة

13
ازدحام الف�ضول يحول دون 

ال�ضتخدام الأمثل للو�ضائل 
التعليمية

غري 2.601.271.00810.343
دالة

عدم 
موافقة

التكلفة العالية لإنتاج و�رشاء بع�ص 14
موافقةدالة4.300.697.44810.000الو�ضائل التعليمية

15
عدم اهتمام الوزارة بتاأهيل 
وتدريب املعلمني يف جمال 

الو�ضائل التعليمية
موافقةدالة4.501.0010.56810.000

 ،)9( ،  )7( ،  )6( ،  )5( ،  )4( ، الفقرات )3(  اأن  ال�ضابق )رقم 10(  ُيلحظ من اجلدول 
)10(، )11( ، )14( ، )15( قد ح�ضلت على فروق ذات دللة اإح�ضائية، مما يدل على اأن اأفراد 
العينة امل�ضتهدفة يتفقون مع اأغلب ال�ضعوبات التي ُذكرت، والتي من �ضاأنها اأن حتول دون 

ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي. 
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وباملقابل فقد اأظهرت النتائج اأن هناك ثمة �ضعوبات وردت يف �ضياق ال�ضتبانة مل 
يبد اأفراد العينة موافقتهم عليها )الفقرات: 1، 2، 8، 12، 13( حيث مل حت�ضل على فروق ذات 

دللة اإح�ضائية، والتي متثلت يف: 
عدم اإملام املعلم بقواعد ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية.  - 

ل تتوافر اخلربة لدى املعلم لتجهيز الو�ضائل التعليمية.  - 

عدم وجود قناعة كافية باأهمية الو�ضائل التعليمية.  - 

املعلم غري ملم مبا هو متوافر من و�ضائل تعليمية.  - 

ازدحام الف�ضول يحول دون ال�ضتخدام الأمثل للو�ضائل التعليمية.  - 

وتبعًا لهذه النتيجة فاإن ال�ضعوبات التي تواجه ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية، جاءت 
الفرا   ،)1994( اأبو�ضقري  درا�ضة  ومنها  الدرا�ضات،  من  كثري  اإليه  اأ�ضارت  ما  مع  من�ضجمة 
)1995(، الرا�ضدي )1995(، درا�ضة العو�ضي وغزاوي )1992(، ودرا�ضة املقطري )2007(، 

والتي متثلت فيما ياأتي:  
�ضعف تدريب املعلمني على ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية.  - 

ل يجد املعلم الوقت الكايف لإعداد الو�ضائل التعليمية.  - 

كرثة الأعباء التدري�ضية للمعلم.  - 

عدم وجود فني متخ�ض�ص لإنتاج و�ضيانة الو�ضائل التعليمية.  - 

ل تتوافر املواد اخلام لإنتاج الو�ضائل التعليمية.  - 

ل يوجد دليل خا�ص بالو�ضائل التعليمية ي�رشح طريقة اإنتاجها.  - 

تفتقر املدار�ص لأجهزة الو�ضائل التعليمية اللزمة لتدري�ص مقرر العلم يف حياتنا.  - 

عدم ملءمة ت�ضميم حجرات البحث لأجهزة العر�ص ال�ضوئي.  - 

التكلفة العالية لإنتاج و�رشاء بع�ص الو�ضائل التعليمية.  - 

عدم اهتمام الوزارة بتاأهيل املعلمني وتدريبهم يف جمال الو�ضائل التعليمية.  - 

يرى الباحثان، ويف �ضوء هذه النتائج، اأن ال�ضعوبات التي وردت يف ال�ضتبانة لعلها 
تبدو خارج اإرادة املعلم، يف الوقت الذي مل يعترب فيه اأفراد العينة اأن عدم اإملام املعلم بقواعد 
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وجود  وعدم  التعليمية،  الو�ضائل  لتجهيز  اخلربة  توافر  وعدم  التعليمية،  الو�ضائل  ا�ضتخدام 
قناعة كافية باأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية من ال�ضعوبات التي تواجههم يف ا�ضتخدام 
الو�ضائل التعليمية، وتختلف هذه النتيجة مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة اأحمد )2002( ، فيما 
اأ�ضارت اإليه من �ضعوبات �ضمن نتائج درا�ضته، متثلت بعدم قناعة املعلم باأهمية ا�ضتخدام 
الو�ضيلة التعليمية، وعدم توافر الت�ضهيلت املادية امل�ضاعدة ل�ضتخدامها، وعدم قناعة اإدارة 
املدر�ضة باأهمية الو�ضائل التعليمية، الأمر الذي رمبا يعك�ص اجتاهًا اإيجابيًا، وا�ضتعداداً لدى 
املعلمني الذين يقومون بتدري�ص مقرر العلم يف حياتنا ل�ضتخدام الو�ضائل التعليمية متى 
ا�ضتخدامها، وعليه  القناعة واخلربة يف  الذكر، ما دامت لديهم  ال�ضعوبات �ضالفة  ُذلِّلت  ما 
اأُ�ضري اإليه يف �ضياق مناق�ضة ال�ضوؤال الأول الذي  تن�ضجم هذه املح�ضلة اإىل حدٍّ كبري مع ما 
خل�ص اإىل مدى اإدراك املعلمني لأهمية الو�ضائل التعليمية، ودورها يف تدري�ص مقرر العلم 

يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع مبرحلة التعليم الأ�ضا�ضي. 
ال�صوؤال ال�صابع:  ◄ 

للإجابة عن هذا ال�ضوؤال الذي ين�ص على الآتي:  

 )α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة
ا�صتخدام  دون  حتول  التي  ال�صعوبات  حول  العينة  اأفراد  ا�صتجابات  بني 
ال�صابع  لل�صف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  تدري�س  يف  التعليمية  الو�صائل 

الأ�صا�صي تعزى لكل من اجلن�س، واملوؤهل العلمي، و�صنوات اخلربة؟ 
اأفراد  املعيارية، وقيمة )ت( ل�ضتجابات  املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات  ُح�ضبت 
العينة حول ال�ضعوبات التي حتول دون ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم 
يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي وفقًا ملتغريات اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، و�ضنوات اخلربة.  

واجلداول الآتية تبني نتيجة ذلك: 
الجدول )11( 

يوضح النتائج اإلحصائية الستجابات أفراد العينة حول الصعوبات التي تحول دون استخدام الوسائل 
التعليمية في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع األساسي وفقًا لمتغير الجنس

نوع املتغري
املجموعة

الو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة )ت( 
املح�صوبة

درجة 
احلرية

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

اجلن�ص
3.020.74ذكور

ل توجد فروق بني 0.871810.409
متو�ضطي املجموعتني 3.370.51اإتاث
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الجدول )12( 
يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستجابات أفراد العينة حول الصعوبات 

التي تحول دون استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مقرر العلم في حياتنا 
للصف السابع األساسي وفقًا لمتغير المؤهل العلمي

طريقة املتغري
املقارنة

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

القيمة 
النتيجةالتف�صريالحتمالية

املوؤهل العلمي

بني 
2.18030.727املجموعات

ل توجد فروق بني غري دالة3.2140.104
متو�ضطي املجموعتني داخل 

0.35660.226املجموعات

- 0.5369الكلي
الجدول )13( 

يوضح نتيجة اختبار تحليل التباين األحادي )ANOVA( الستجابات أفراد العينة حول الصعوبات 
التي تحول دون استخدام الوسائل التعليمية في تدريس مقرر العلم في حياتنا 

للصف السابع األساسي وفقًا سنوات الخبرة

طريقة املتغري
املقارنة

جمموع 
املربعات

درجة 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
)ف( 

القيمة 
 النتيجةالتف�صريالحتمالية

�ضنوات اخلربة

بني 
0.43230.144املجموعات

غري 0.2790.839
دالة

ل توجد فروق بني 
متو�ضطي املجموعتني داخل 

3.10460.517املجموعات

- 3.5269الكلي

يت�ضح لنا من بيانات اجلداول اأعله )11، 12، 13( ، اأن الفروق بني ا�ضتجابات اأفراد 
العينة على فقرات ال�ضتبيانة حول ال�ضعوبات التي حتول دون ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية 
يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي، وفق متغريات اجلن�ص واملوؤهل 
العلمي و�ضنوات اخلربة، مل تكن ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة )α ≤ 0.05( .  ولعل 
اأفراد العينة يف نظرتهم لل�ضعوبات، ورمبا تعزى  اأن هناك اتفاقًا بني  اإىل  اإ�ضارة  يف ذلك 
هذه النتيجة اإىل مدى معاي�ضة املعلمني من اأفراد العينة مُبختلف فئاتهم لهذه ال�ضعوبات 
واملعوقات من خلل ممار�ضتهم الفعلية يف تدري�ص املقرر، بحيث اأ�ضبح هذا الو�ضع ماثًل 

اأمامهم، ول �ضيما يف ظل �ضح املوارد والإمكانات املتاحة.  
جميع  اأن  اأي  الذكر،  �ضالفة  الثلثة  املتغريات  تاأثري  �ضعف  مدى  لنا  يت�ضح  عليه 
يف  يتفقون  خربتهم،  و�ضنوات  وموؤهلتهم  فئاتهم  مبختلف  العينة  اأفراد  من  املفحو�ضني 
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متو�ضطات اإجاباتهم حول فقرات ال�ضتبانة املتعلقة بال�ضعوبات التي حتول دون ا�ضتخدام 
الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ص.  

اإليه درا�ضة املقطري )2007( فيما  النتيجة خمتلفة مع ما تو�ضلت  وقد جاءت هذه 
اأ�ضارت اإىل وجود فروق ذات دللة  يتعلق مبتغريي املوؤهل العلمي و�ضنوات اخلربة، والتي 
ملعوقات  املعلمني  من  العينة  اأفراد  تقديرات  بني   )0.05( دللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية 
ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية ل�ضالح حملة �ضهادة الدبلوم، ول�ضالح ذوي اخلربات الطويلة، 

واإن اتفقت معها فيما يتعلق مبتغري اجلن�ص. 

خالصة النتائج والتوصيات:  

التعليمية يف تدري�ص  الو�ضائل  ا�ضتخدام  العايل لإدراك املعلمني لأهمية  امل�ضتوى  1 .
مقرر العلم يف حياتنا.  

هناك ا�ضتخدام بقدر كبري للو�ضائل واملواد التعليمية املنتجة من البيئة املحلية،  2 .
وامل�ضتخدمة يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا، مما يوؤدي لربط التلميذ ببيئته املحلية. 

العلم  مقرر  تدري�ص  يف  ا�ضتخدامها  ميكن  التي  التعليمية  الأجهزة  توافر  ن�ضبة  اإن  3 .
يف حياتنا باملدار�ص عينة البحث بلغت )14.3%( وهي ن�ضبة �ضعيفة، اإذ اإنه- ومن قائمة 
على  املغناطي�ص  هما:   فقط جهازان  كبرية  بدرجة  توافر   -  )14( عددها  البالغ  الأجهزة 

»�ضكل ق�ضيب، اأو حدوة احل�ضان« )87.8%( ، وامليزان العادي لقيا�ص الكتلة )%73.2( . 
يف  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  دون  حتول  التي  ال�ضعوبات  من  العديد  وجود  4 .
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي من اأهمها:  كرثة العبء التدري�ضي، 
وعدم وجود الوقت الكايف لإعداد الو�ضائل التعليمية، ونق�ص املواد اخلام اللزمة لإنتاج 
الو�ضائل التعليمية، وعدم ملءمة ت�ضميم حجرات الدرا�ضة لأجهزة العر�ص ال�ضوئي، وافتقار 

معظم املدار�ص لأجهزة الو�ضائل التعليمية اللزمة لتدري�ص مقرر العلم يف حياتنا. 
(، بني  5 .α ≤ 0.05( مل يظهر البحث اأي فروق ذات دللة اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة
ا�ضتجابات اأفراد العينة من املعلمني لأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر 
العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي، ودرجة ا�ضتخدامهم للو�ضائل التعليمية املنتجة 
حمليًا، وال�ضعوبات التي حتول دون ا�ضتخدامها تعزى ملتغري اجلن�ص اأو املوؤهل العلمي اأو 

�ضنوات اخلربة.  
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يف �ضوء ما ُعر�ص من نتائج، يتقدم الباحثان باحللول والتو�صيات الآتية، والتي 
من املاأمول اأن ت�ضهم يف تطوير عملية تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع بالتعليم 

الأ�ضا�ضي: 
تزويد مدار�ص مرحلة التعليم الأ�ضا�ضي مبحلية كرري بالو�ضائل التعليمية اللزمة  1 .

لتدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع، وتوفري التجهيزات الأخرى اللزمة لها. 
تخ�ضي�ص جزء من امليزانية لكل مدر�ضة ل�رشاء اأجهزة الو�ضائل التعليمية اللزمة  2 .

لتدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع مبرحلة التعليم الأ�ضا�ضي. 
الو�ضائل  جمال  يف  وتاأهيلهم  الأ�ضا�ضي  التعليم  مرحلة  معلمي  بتدريب  الهتمام  3 .

التعليمية. 
الو�ضائل  وت�ضميم  لإنتاج  املحلية  البيئة  تطويع  باأهمية  املعلمني  تب�ضري  4 .

التعليمية. 
خطة  ي�رشح  حياتنا،  يف  العلم  مقرر  يف  التعليمية  بالو�ضائل  خا�ص  دليل  اإعداد  5 .

ا�ضتخدامها وكيفية اإنتاجها من اخلامات املحلية. 
تعيني فنيني متخ�ض�ضني للم�ضاهمة يف اإنتاج الو�ضائل التعليمية و�ضيانة الأجهزة  6 .

التعليمية. 
الو�ضائل التعليمية.   مواكبة التطور التقني ومتابعة ما ي�ضتجد يف جمال . 7
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املالحق: 

ملحق رقم )1( 
ب�ضم اهلل الرحمن الرحيم

الأ�ضا�ضي  ال�ضابع  لل�ضف  حياتنا  يف  العلم  مقرر  ومعلمات  ملعلمي  موجهة  ا�ضتبانة 
مبحلية كرري

اأخي املعلم / اأختي املعلمة: ----------------------------- 

ال�ضلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،، وبعد 

اإبراهيم الطيب ببحث  اإدري�ص كمتور والأ�ضتاذة جنود  يقوم الباحثان الدكتور ع�ضام 
مقرر  تدري�ص  يف  واأهميتها  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  واقع  على  للتعرف  اأ�ضا�ضًا  يهدف 
العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي يف ال�ضودان من وجهة نظر املعلمني، عليه نرجو 
�ضاكرين التكرم بتخ�ضي�ص جزء من وقتكم للإجابة عن فقرات هذا ال�ضتبيان، علمًا باأن ما 
�ضتدلون به من بيانات ومعلومات �ضتعامل ب�رشية تامة ولن ت�ضتخدم اإل لأغرا�ص البحث 

العلمي. 

ولكم فائق التقدير والمتنان،،،،، 

الباحثان 
اأولً املعلومات الأولية: 

برجاء و�ضع علمة  )( اأمام البديل الذي ينطبق عليك. 
اأنثى  ) (  ذكر  ) (   اجلن�ص:    1 .

بكالوريو�ص  )  (  دبلوم  )  (  ثانوي  )  (  املوؤهل العلمي:   2 .
�ضنوات اخلربة:  3 .

       اأقل من 5 �ضنوات ) (           اأكرث من 5 �ضنوات واأقل من 10 �ضنوات ) (    
              اأكرث من 10 �ضنوات  )  ( 

ثانياً حماور ال�صتبانة: 
برجاء اإبداء راأيكم بكل �رشاحة و�ضدق حول الفقرات الواردة يف هذه ال�ضتبانة، وذلك 

بو�ضع علمة )( اأمام كل فقرة واأ�ضفل البديل الذي يتفق ووجهة نظركم. 
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املحور الأول: اأهمية ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يف تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا 
لل�ضف ال�ضابع الأ�ضا�ضي:

غري موافق ب�صدة غري موافقحمايدموافقموافق ب�صدةالفقرةالرقم

الو�ضائل التعليمية ت�ضاعد يف حتقيق اأهداف 1
املقرر. 

الو�ضائل التعليمية تعمل على تنمية التفكري 2
العلمي. 

الو�ضائل التعليمية مكون اأ�ضا�ضي ل ميكن 3
ف�ضله عن مقرر العلم يف حياتنا. 

ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية ي�ضهل تدري�ص 4
عدد كبري من التلميذ. 

الو�ضائل التعليمية حتدث الإثارة والت�ضويق 5
لدى التلميذ. 

يوؤدي ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية اإىل زيادة 6
التح�ضيل الأكادميي. 

ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يزيد من تقبل 7
التلميذ ملقرر العلم يف حياتنا. 

ي�ضاعد ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية التلميذ 8
يف الحتفاظ باملعالومات. 

ا�ضتخدام الو�ضائل التعليمية يزيد من التفاعل 9
الإيجابي وم�ضاركة التلميذ اأثناء التدري�ص. 
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املحور الثاين- 1: مدى ا�ضتخدام املعلمني للو�ضائل التعليمية املنتجة حمليًا يف 
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي:

غري م�صتخدمةم�صتخدمة بدرجة متو�صطةم�صتخدمة بدرجة كبرية الو�صائل التعليمية املنتجة حملياًالرقم

ال�ضبورة الطبا�ضريية 1

2 (Posters) املل�ضقات التعليمية

اللوحة الوبرية3

لوحة اجليوب 4

النماذج املج�ضمة5

املوؤ�رش املحلي »الب�ضطونة، امل�ضطرة«6

الفحم النباتي لإنتاج الطاقة احلرارية7

برادة احلديد »حتديد خطوط القوة املغنطي�ضية« 8

ال�ضاكو�ص وامل�ضامري »حتديد قوة ال�ضغط«9

احلقن الطبية »لتحديد عمل املكب�ص« 10

الآلت الب�ضيطة »من�ضار، زردية، كما�ضة«11

الروافع »ما�ضة، درداقة00«12

البالون »حتديد مبداأ رد الفعل«13

عفن اخلبز »اأحد اأنواع الفطريات«14

حيوانات البيئة املحلية »فئران، اأرانب للت�رشيح« 15

ال�ضفافيات التعليمية وال�رشائح ال�ضفافة16
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املحور الثاين- 2: مدى توفر الأجهزة التعليمية التي ميكن ا�ضتخدامها يف تدري�ص 
مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي:

غري متوافرة متوافرة ا�صم اجلهاز التعليميالرقم

 العار�ص فوق الر�ضاأ�ضي1

 عر�ص املواد املعتمة2

 عر�ص ال�رشائح ال�ضفافة 3

 الفيديو 4

جهاز الت�ضجيل ال�ضوتي5

6Video Projector جهاز عر�ص البيانات

امليزان العادي »لقيا�ص الكتلة«7

امليزان احل�ضا�ص »لقيا�ص الكتلة«8

اأجهزة قيا�ص احلجوم »ما�ضة، �ضحاحة، خمبار، مدرج«9

املوؤ�رش ال�ضوئي10

الثريموميرت الطبي11

البو�ضلة12

املغناطي�ص »الق�ضيب، حدوة احل�ضان« 13

جهاز احلا�ضوب14
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يف  التعليمية  الو�ضائل  ا�ضتخدام  دون  حتول  التي  ال�ضعوبات  الثالث:   املحور 
تدري�ص مقرر العلم يف حياتنا لل�ضف ال�ضابع يف التعليم الأ�ضا�ضي:

غري موافق ب�صدة غري موافق حمايدموافقموافق ب�صدة الفقرةالرقم

عدم اإملام املعلم بقواعد ا�ضتخدام 1
الو�ضائل التعليمية 

ل تتوفر اخلربة لدى املعلم لتجهيز 2
الو�ضائل التعليمية

�ضعف تدريب املعلمني على ا�ضتخدام 3
الو�ضائل التعليمية

ل يجد املعلم الوقت الكايف لإعداد 4
الو�ضائل التعليمية
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