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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٣٦ 

  جواد حسن جواد محمد ثـــــاسم الباح
تقويم استخدام الوسائل التعليميـة فـي المرحلـة         ثــــعنوان البح

  بدولة الكويت) اإلعدادية(المتوسطة 
  عين شمس ةـــــــجامع

  التربية ةــــــــكلي
  المناهج  م ــــــــقس

  )م١٩٨٨(ماجستير  ةـــــــالدرج

  ستخلص البحثم
  هدف الدراسة

درسية م المناهج الدراسية ومؤلفي الكتب المخططييفيد هذا البحث  -١
في أساليب اختيار الوسائل التعليمية واستخداماتها وفقاً لالتجاهات 

 .الحديثة في مجال التقنيات التربوية

يفيد إدارة المناهج والكتب المدرسية بالكويت نتيجة مالحظة آراء -٢
ن الفنيين والمدرسين حول الوسائل التعليمية المقررة لمنهج الموجهي

العلوم للصف الرابع بالمرحلة المتوسطة سواء منها كانت ضمن 
 ةلمصاحباأم الكتب المدرسية مثل الصور والرسوم التوضيحية 

 .للمنهج  كاألفالم التعليمية والنماذج

اتها وتكاملها فيما يفيد إدارة التقنيات التربوية بالكويت في تطوير خدم -٣
يتعلق بتوفر الوسائل التعليمية على ضوء احتياجات المناهج الدراسية 
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 نتمكن من التغلب على ولكي ،واإلمكانات المادية والبشرية المتاحة
نواحي المشكالت والمعوقات التي تسفر عنها نتائج البحث ولتدعيم ال

 .االيجابية

ن للوسائل التعليمية في يكشف البحث عن كيفية استخدام المدرسي -٤
 والمشكالت التي يعانون منها في تنفيذهم للمنهج ،المواقف التعليمية

 وأسباب ذلك تمهيداً لمعالجتها ما كان يتعلق منها بالمنهج الدراسي
ن وسائل تعليمية ودليل المعلم وغيرها أو ما م وعناصره الدراسي

 .ية الالزمةيتعلق بنقص التجهيزات والتسهيالت المادية واإلدار

  منهج الدراسة
إن المنهج المستخدم في هذا البحث هو على وجه العموم منهج تحليل 

 يتبع نمطاً العلمي كمنهج جديد للبحث system approach analysisالنظم 
 شأنه أن يجنب الباحث األحكام الذاتية نالموضوع مفي معالجة ) نموذجاً(

قف أو المشكلة فيرى ما فيها من عوامل مهتدياً بنظرة كلية إلى النظام أو المو
وعالقات متشابكة يحسب حسابها جميعاً بل يحسب أيضاً العوامل التي تؤثر 
في النظام من الخارج وكذلك مدخالته ومخرجاته وذلك في ضوء االفتراض 

  .بأن الكل ال يساوى مجموع األجزاء
جراء  إليليستخدم أيضاً المنهج الوصفي التحلإالحالي ولكن البحث 

دراسة مسحية للعديد من المراجع واألبحاث السابقة عربياً وعالمياً لمعرفة 
االتجاهات الحديثة في مجال استخدام الوسائل التعليمية واإلفادة منها في 

 لمنهج العلوم الستخراج ي وكذلك في تحليل المحتوى الدراس،التربويالنظام 



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٣٨ 

عليمية سواء كانت ضمن الجوانب التعليمية فيها وما تضمنه من وسائل ت
  .الدراسيالكتب الدراسية أم مصاحبة للمنهج 

باإلضافة إلى استخدام أسلوب الدراسة الميدانية الستطالع آراء العاملين 
 ومناسبتها االتعليمية وكفايته في مدى توفر أنواع الوسائل التعليميفي الميدان 

 .ل األخرىلتحقيق األهداف والخصائص التالميذ وغير ذلك من العوام
القوة والضعف في األساليب المتبعة واإلمكانات المتوفرة نواحي ولمعرفة 

 من الوسائل التعليمية وذلك بتطبيق أدوات البحث المستخدمة من لإلفادة
  .نات وبطاقة مالحظة المدرسين وقائمة حصر الوسائل التعليميةااستبي

  استنتاجات الدراسة
  :يليا هذه الدراسة فيما يمكن عرض النتائج التي توصلت إليه

  :فيما يتعلق بأهداف إدارة التقنيات التربوية-أ
وتنقصها الصياغة ) سلوكية( أهداف عامة وليست إجرائية إنهايالحظ ** 

 كيفية مساهمة الوسائل توضح والموضوعية وال ، الواضحة،الدقيقة
 وليس هناك ،التعليمية  المتنوعة في تحقيق أهداف المناهج الدراسية

حديد للوظائف التي يجب أن تؤديها عند تصميم المناهج وتنفيذها ت
  .وتقويمها

نتائج تقويم الوسائل التعليمية المتضمنة في كتب العلوم في ضوء تحليل -ب
  :محتواها

 فباإلضافة إلى تنوع ،يحتوى منهج العلوم تنوعاً جيداً من الوسائل التعليمية**
المقررة من صور ورسوم الوسائل التعليمية المتضمنة في الكتب 
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 فهناك عروض توضيحية وتجارب معملية ،وأشكال توضيحية ومراجع
يقوم بها التالميذ وزيارات تعليمية ومصورات وشفافيات وأفالم 

  .متحركة
  :نتائج بطاقة تقويم األفالم التعليمية-ج

 ذكرت في والتيماً تعليمياً ل في٦٥قام الباحث بنفسه بمشاهدة وتقويم عدد 
  :يليالمعلم المخصصة لتدريس منهج العلوم ولوحظ ما كتاب 

 .أجنبي مم مستوردة من إنتاج ١٦ فيلماً متحركاً ٦٥جميع األفالم  -

 . قديموإنتاجهامن مجموع هذه األفالم غير ملونة % ٢٦ر٢ -

 .من مجموع هذه األفالم ناطقة بلغة عربية% ٦٤ر٦ -

العلوم من مجموع هذه األفالم تناسب تدريس موضوعات منهج % ٦٠ -
 .للصف الرابع المتوسط

من مجموع هذه األفالم تصلح لتدريس العلوم بالمرحلة % ٢٩ر٢ -
 .الثانوية

من مجموع هذه األفالم تصلح لتدريس العلوم بالمرحلة % ١٠ر٨ -
 .االبتدائية

من مجموع األفالم التعليمية المناسبة لمنهج العلوم بالصف % ٦٤ر١ -
% ٢ر٦ ، مستواها مقبول%٣٣ر٣ و ،الرابع المتوسط مستواها جيد

 .مستواها ضعيف

 ،من األفالم المناسبة للمرحلة االبتدائية مستواها جيد% ٤٢ر٩ -
 .منها مستواها ضعيف% ١٤ر٣ و ،منها مستواها مقبول% ٤٢ر٩و
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منها % ٦٣ر٢ و ،من األفالم المناسبة للمرحلة الثانوية جيدة% ٣٦ر٨ -
 .مستواها مقبول

  :يمية المتوفرة لمنهج العلوم نتائج قائمة حصر الوسائل التعل-د
  : العلومومدرسي موجهيى تستبانإنتائج -هـ
 حصر العوامل التي تقلل من اإلفادة الكاملة تستبانااستهدفت اإل -

 وتنفيذه وقد الدراسيوالفعالة من الوسائل التعليمية عند تصميم المنهج 
 أهم يلي وفيما ،صيغت عباراتها على أساس ثمانية محاور رئيسية

  :ائج التي تم التوصل إليهاالنت
 . المقرر وتنفيذهالدراسيعوامل تتعلق بالمنهج  -
 .المدرسي بالكتاب ةنالمتضمعوامل تتعلق بالوسائل التعليمية  -
 .ائل التعليمية المتوفرة بالمدارسعوامل تتعلق بالوس -
 . تتعلق بإدارة التقنيات التربويةعوامل -
 .رسيةعوامل تتعلق بممارسات اإلدارات المد -
 .)من وجهة نظر الموجهين(سين وامل تتعلق بالمدرع -
 .)من وجهة نظر المدرسين(ي للعلوم عوامل تتعلق بالتوجيه الفن -
من وجهة نظر (التربوية  التقنيات بموجهيعوامل تتعلق  -

 :)المدرسين
  : العلوم للوسائل التعليميةمدرسييم ونتائج بطاقة مالحظة لتق-و

 حصة دراسية ١١٥درسة في  مدرساً وم١١٥تمت مالحظة عينة من  -
% ٥٥ر٦ وكان ، مدرسة متوسطة بنين وبنات بدولة الكويت٥٤في 

 وأن جميع أفراد ، غير مؤهلين تربوياًوالباقيمنهم مؤهلين تربوياً 
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 يمكن عرض .العينة لم يحضروا دورة تدريبية في الوسائل التعليمية
  :يليظة فيما أهم النتائج التي تم التوصل إليها من تطبيق بطاقة المالح

 الوسائل التعليمية في تدريس ة مدرساً ومدرس٩٨استخدم  -١
 من مجموع الحصص الدراسية التي تمت مالحظتها عدد %)٨٤ر٣(

 مدرسا ومدرسة استخدموا الشرح ١٧ وسيلة تعليمية بينما فقط ١١٤
 . والرسم على السبورة الطباشيريةالنظري

ا المدرسون في حصص مواصفات الوسائل التعليمية التي استخدمه -٢
 وبنسب عالية في مراعاة المعايير ونرسالمدوقف : المالحظة

 ولكن ،الواجب توفيرها في اختيار الوسائل التعليمية الجيدة للتدريس
من الوسائل التعليمية المستخدمة لم تكن تضيف شيئاً جديداً % ٧٦ر٣

تكن من الوسائل التعليمية لم % ٥٦ر١لما ورد في الكتاب المقرر،  و
من الوسائل % ٤٧ر٤ و ، محلياًإنتاجهامن مواد رخيصة وال يمكن 

 و ،مع أعداد التالميذ بسبب صغرها) تتناسب(التعليمية لم تتالءم 
 .من الوسائل التعليمية لم تناسب مستوى التالميذ% ٣ر٥

 العلوم في استخدام الوسائل مدرسينواحي القوة والضعف في أداء  -٣
 :التعليمية

مدرسين قبل استخدام الوسائل التعليمية كان جيداً بدرجة كبيرة فيما أداء ال-أ
عدا األداء الخاص بتدوين أسئلة ومالحظات حول الوسيلة التي 

من عينة %) ٤٢ر٦(ستستخدم فقد كانت بدرجة متوسطة حيث لم يقم 
المدرسين بتدوين أسئلة في كراساتهم لمناقشة التالميذ في الوسائل 

  .التعليمية
 لم يبرز أغلب المدرسين والمدرسات :ء استخدام الوسائل التعليميةأثنا-ب

  .الجوانب األساسية في أدائهم عند استخدام الوسائل التعليمية 


