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Abstract 

The current research aims to find out (The reality of using educational aids in teaching 

Arabic language material for First Intermediate Stage from Arabic Language Teachers' 

Viewpoint in the province of Babylon) and for the development of the researcher set of questions 

and assumptions and researcher chose the research sample, which amounted to (159) by a teacher 

and a school (82) and a teacher (77) School stratified random from the research community, Then 

applied a questionnaire with good reliability and validity of those sample after being prepared 

and presented to the group of experts and applied on a prospective sample of current research 

community numbered (35) and a school teacher, And used the researcher several means of 

statistical including: correlation coefficient (Pearson)) and scale (Likert) quintet and trio, and the 

arithmetic mean, standard deviation, and percentages, and distributions iterative and test (Z). 

After the action research and analysis of data appeared several conclusions, including: the level 

doth Arabic language teachers high of the importance of the use of teaching aids in the teaching 

of Arabic language material first grade average, and that there is no difference is statistically 

significant at the level of significance (0.05) between the averages of the two groups of the 

importance of using teaching aids, or the extent of their use or difficulties that prevent their use in 

the teaching of Arabic language material first grade average was due to the variable sex, 

educational qualification, or years of teaching.  

 :ملخصال
واقـع اسـتعمال الوسـائل التعليميـة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط يهدف البحث الحالي إلى معرفة )

وألجـل ذلـك وضـع الباحـث مجموعـة مـن االسـئلة والفرضـيات  من وجهة نظر مدرسي اللغة العربيـة ومدرسـاتها فـي محافظـة بابـل(
( ُمدّرســة بطريقــة عشــوائية طبقيــة مــن مجتمــع 77( ُمدرســا و)82( ُمدرســا وُمدّرســة بواقــع )159واختــار عينــة البحــث التــي بلغــت )

البحث، ثم طبق استبانة ذات صدق وثبات جيدين على تلك العينة بعد أن أعـدها وعرضـها علـى نخبـة مـن الخبـراء وطبقهـا علـى 
 ( ُمدرســا وُمدّرســة، واســتعمل الباحــث عــدة وســائل احصــائية منهــا:35عينــة اســتطالعية مــن مجتمــع البحــث الحــالي بلــغ عــددها )

معامـــل ارتبـــاط )بيرســـون(، ومقيـــاس )ليكـــرت( الخماســـي والثالثـــي، والمتوســـط الحســـابي، واالنحـــراف المعيـــاري، والنســـب المئويـــة، 
. وبعد اجراءات البحث وتحليل بياناته ظهرت عدة نتـائج منهـا: مسـتوى ادارك مدرسـي اللغـة العربيـة ومدرسـاتها عـاٍل (ز)واختبار 

يـة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط، وانـه ال يوجـد فـرق ذو داللـة احصـائية ألهمية استعمال الوسـائل التعليم
( بين متوسطي المجموعتين ألهمية استعمال الوسـائل التعليميـة او مـدى اسـتعمالها او الصـعوبات التـي 0,05عند مستوى داللة )

متوســط ُيعــزى لمتغيــر الجــنس او المؤهــل العلمــي او ســنوات تمنــع مــن اســتعمالها فــي تــدريس مــادة اللغــة العربيــة للصــف األول ال
 التدريس وقلة استعمال مدرسي اللغة العربية ومدرساتها للوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط. 
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 الفصل األول
 َأوَّال: ُمــشِكَلُة الَبْحِث:

راء أي بحـث وعلـى الـرغم مـن ذلـك كثـرا مـن البـاحثين مـا يغفلـون عـن اكتشاف مشكلة مـا وتحليلهـا يعـد شـرطا مسـبقا إلجـ 
ــين،  ( وتأسيســا علــى ذلــك الشــرط كــان ســبب 190، 1993هــذه الحقيقــة فيســتحوذ حمــاس اجــراء البحــث علــى انتبــاههم )فــان دال

عشـرة سـنة فـي عـدة الثنتـي  اختيار الباحث مشـكلة البحـث الحـالي مـن منطلـق تدريسـه مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط
مدارس من محافظة بابل وشعوره بها اذ لحظ الباحث ضعفا في اسـتعمال الوسـائل التعليميـة، وعليـه كانـت مشـكلة البحـث الحـالي 
تتمثل في السؤال الرئيس اآلتـي: )مـا واقـع اسـتعمال الوسـائل التعليميـة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط مـن 

  سين والمدرسات في محافظة بابل(وجهة نظر المدر 
 ثَاِنيـًا: َأَهـمِّيَّة الَبْحـث:

 تتجلى أهمية البحث الحالي من النقاط اآلتية:
فهي عملية اعداد افراد انسانيين في مجتمع معين حتى تشعر تلك االفراد بانتمائها الـى مجتمـع لـه قيمـة  أهمية التربية:  -1

وسيلة المجتمـع الـى أن يتـرجم نفسـه فـي سـلوك االفـراد، وفضـال علـى ذلـك  واتجاهات وآمال ومصالح بل ان التربية هي
ان للمجتمع عالقات متعددة لكنها مترابطة ويؤثر كل منها في اآلخـر أي: ان التربيـة عمليـة تفاعـل مسـتمرة بـين الكـائن 

قة منهـــا والمســـتحدثة الحـــي والبيئـــة االجتماعيـــة التـــي يعـــيش فيهـــا حتـــى تـــزّود األجيـــال الناشـــئة بخبـــرات المجتمـــع الســـاب
 (.23-21، 1991وبالطرائق التي ابتكرها المجتمع لمواجهة الحياة. )سليمان، 

طريـق أهميـة الوسـائل التعليميـة التـي وجـدها الباحـث مـن  مـن الحـالي أيضـا البحـث أهميـة تنبـع أهمية الوسائل التعليمية: -2
لتعليمية جزًءا ال يمكـن اهمالـه فـي منظومـة العمليـة خالل اطالعه على الدراسات السابقة ونتائجها حيث ُعدت الوسائل ا

التعليمية. فالوسائل التعليمية عامل مساعد في نجاح طريقة التدريس في كل جوانبهـا األساسـية مـن مـدرس وطلبـة ومـادة 
فضـال السـواء  على والتربوية التعليمية العملية كبيرة في لها أهمية (. لهذا193-192، 2013علمية. )الجبوري وحمزة، 

 في الذاكرة فمن طريقها تنّمى األكثر رسوخاً  األمثل التعلم خبراتهم وتحّقق لديهم تنويع على الطلبة تساعد على ذلك انها
انتبـاه  كونهـا متغيـرا يجـذب التعليميـة باإلضـافة علـى العمليـة داخـل صـحيح العليـا اذا اسـُتعملت بشـكل العقليـة العمليـات
، 1993متنوعـة ومفيـدة. )مرعـي وآخـرون،  معلومـات علـى الحصـول مـن وتمكـنهم الـدرس واهتمـامهم بموضـوع الطلبـة
10.) 

كذلك يكتسب هذا البحث أهميته مـن أهميـة اللغـة العربيـة، فالشـعوب العربيـة وغيـر العربيـة أعطـت  أهمية اللغة العربية: -3
ألمانيا الراحل قادة الفكر من رجـال للغاتها عناية فائقة ففي ألمانيا على سبيل المثال جمع )ولهلم غليوم( وهو امبراطور 

التربيـــة والتعلـــيم جمـــيعهم بعـــد جلوســـه علـــى العـــرش وكانـــت ألمانيـــا آنـــذاك تعتنـــي بشـــكل كبيـــر بدراســـة اللغـــة االغريقيـــة 
والالتينيــة فــي مدارســها وخطــب فــيهم قــائال: " اننــا ال نريــد أن نكــون اغــريقيين، وال نــوّد أن نكــون التينيــين، بــل ألمــانيين، 

(. اذن فاللغــة تــدخل مــع أخواتهــا فــي صــراع لغــوي 3، 1948اللغــة االلمانيــة، واألدب األلمــاني ". )االبراشــي، فنعنــي ب
مســتمر تحــت عنــوان )صـــراع البقــاء لألقــوى( وهــذا الصـــراع اللغــوي ال يتوقــف ألن اللغــة تعـــد ســمة رئيســة مــن ســـمات 

أدركـوا أهميـة اللغـة وتأثيرهـا الكبيـر فـي الحيــاة. اذن المجتمـع وثقافتـه لـذا نجـد )ولهلـم غليـوم( وغيـره مـن السياسـيين أنهـم 
ينبغـي لنـا نحــن العـرب العنايــة باللغـة العربيــة مـن منطلــق كـالم االمــام علـي )عليــه السـالم(: " ان كــالم العـرب كــالميزان 

ن فّســرته  بغيــر الــذي يعــرف فيــه الزيــادة والنقصــان وهــو أعــذب مــن المــاء وأرق مــن الهــواء إن فّســرته بذاتــه استصــعب وا 
، 1994معناه استحال فالعرب أشجار  وكالمهـم ثمـار  يثمـرون والنـاس يجتنـون بقـولهم والـى عملهـم يصـيرون". )الـرازي، 

74-75 .) 
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اذ تهـدف المرحلـة المتوسـطة مـن مراحـل التعلـيم فـي جمهوريـة العـراق الـى تمكـين الطلبـة مـن  أهمية المرحلة المتوسـطة: -4
ني واكتشــــاف اســــتعداداتهم وميــــولهم واتجاهــــاتهم وتزويــــدهم بــــالعلوم والمعــــارف اكمـــال نمــــوهم الجســــمي والعقلــــي والوجــــدا

المناســبة ألعمــارهم واكســابهم المهــارات واالتجاهــات العلميــة والمهنيــة وتــربيتهم علــى االيمــان بــاهلل وحــب الــوطن. )وزارة 
 (.15التربية، د.ت، 

 ثَاِلثَـًا: هدف الَبْحـِث:
اسـتعمال الوسـائل التعليميـة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط  يهدف البحث الحالي الى: معرفة واقـع

 من وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساتها في محافظة بابل.
 َراِبًعا: َفرِضيَّات الَبْحـث وأسئلته:

وجهـة نظــر المدرســين مـا أهميــة اسـتعمال الوســائل التعليميـة فــي تـدريس مــادة اللغــة العربيـة للصــف األول المتوسـط مــن  -1
 والمدرسات في محافظة بابل؟

( بــين اســتجابات أفــراد العينــة ألهميــة اســتعمال الوســائل 0,05هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) -2
في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط مـن وجهـة نظـر المدرسـين والمدرسـات فـي محافظـة بابـل  التعليمية
 الى الجنس والمؤهل العلمي وسنوات التدريس؟ُيعزى 

مــا مــدى اســتعمال الوســائل التعليميــة فــي تــدريس مــادة اللغــة العربيــة للصــف األول المتوســط مــن وجهــة نظــر المدرســين  -3
 والمدرسات في محافظة بابل؟ 

تعمال الوســائل ( بــين اســتجابات أفــراد العينــة لمــدى اســ0,05هــل يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) -4
التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط مـن وجهـة نظـر المدرسـين والمدرسـات فـي محافظـة بابـل 

 ُيعزى الى الجنس والمؤهل العلمي وسنوات التدريس؟
مدرســــين مــــا األجهــــزة التعليميــــة المتــــوافرة فــــي تــــدريس مــــادة اللغــــة العربيــــة للصــــف األول المتوســــط مــــن وجهــــة نظــــر ال -5

 والمدرسات في محافظة بابل؟
مـا الصـعوبات التــي تمنـع اســتعمال الوسـائل التعليميــة فـي تـدريس مــادة اللغـة العربيــة للصـف األول المتوســط مـن وجهــة  -6

 نظر المدرسين والمدرسات في محافظة بابل؟
لصـــعوبات التـــي تمنـــع ( بـــين اســـتجابات أفـــراد العينـــة ل0,05هـــل يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) -7

استعمال الوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربيـة للصـف األول المتوسـط مـن وجهـة نظـر المدرسـين والمدرسـات 
 في محافظة بابل ُيعزى الى الجنس والمؤهل العلمي وسنوات التدريس؟

 َخاِمًسا: ُحُدود الَبْحـث:
 يقتصر البحث الحالي على: 
 (.2016 -2015لصف األول المتوسط للسنة الدراسية )مادة اللغة العربية ل -1
 (.2016 -2015مدرسي اللغة العربية للصف األول المتوسط ومدرساتها في محافظة بابل للسنة الدراسية ) -2

 َساِدًسا: َتحِديد الُمْصَطلَحاِت:
 أوال: الوسائل التعليمية:

: وَسـل الشـخُص الـى  اهلل بعمـٍل، أي: عمـل عمـال تقـّرب بـه اليـه تعـالى، ووسـائل: جمـع الوسائل لغة: وَسل يِسُل وْسال فهو واسل 
، 2003وسيلة وهي كل ما يتحقق به غرض معين يقابلها الغاية مثل: اتخذ كل الوسائل للوصول الـى غايتـه. )العايـد وآخـرون، 

1309.)  
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ن أجهـزة وأدوات وايـة مصـادر داخـل حجـرة الوسائل التعليمية اصطالحا: عرفها الحيلة بأنها: " كل ما يستخدمه المعلم والمـتعلم مـ
الــدرس وخارجهــا بهــدف اكســاب المــتعلم خبــرات تعليميــة محــددة بســهولة ويســر وضــوح مــع االقتصــاد بالوقــت والجهــد المبــذول". 

 (.9، 2002)الحيلة، 
صـــفوف األول التعريـــف االجرائـــي: هـــي مجموعـــة الوســـائل واألجهـــزة التعليميـــة التـــي يســـتعملها المدرســـون او المدرســـات داخـــل 

 المتوسط من المرحلة المتوسطة او خارجه لنقل المعلومات والمعارف الى أذهان طلبتهم بهدف تحسين عملية التدريس.
 ثانيا: التدريس:

راسة: ودّرسُتُه إياُه وأْدرْسُتُه. وأصل الدِّ  .التدريس لغة: درسُت الكتاب أدرُسُه َدرسا، أي: ذللُتُه بكثرة القراءة حتى خّف حفُظُه عليّ 
 (.80 - 79، مادة درس، 6الرياضة والتعهُُّد بالشيء. )ابن منظور، م

التدريس اصـطالحا: عرفـه )زايـر( بأنـه: عمليـة منظمـة يمارسـها المدرسـون او المدرسـات بهـدف نقـل مـا فـي ذهـنهم مـن معلومـات 
رة والتأهيــل األكــاديمي والمهنــي. )زايــر ومعــارف الــى الطلبــة الــذين هــم بحاجــة الــى تللــك المعــارف والتــي تكونــت عنــدهم بفعــل الخبــ

 (.102، 2016وسماء، 
التعريف االجرائي: هو عملية تفاعل منظم وايجابي بين المدرسين او المدرسـات وطلبـتهم فـي درس مـادة اللغـة العربيـة يـؤدي الـى 

 تحقيق اهداف تربوية مرغوبة فيها. 
تـي تُـدرس للصـف األول المتوسـط فـي جمهوريـة العـراق والتـي تتكـون مـن وهـي احـدى المـواد العلميـة ال ثالثا: مادة اللغـة العربيـة:

ثالثــة كتــب: كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة، وكتــاب المطالعــة والنصــوص، وكتــاب االمــالء علمــا ان كتــاب االمــالء ُيقســم علــى ثالثــة 
الثـاني المتوسـط، والقسـم الثالـث  أقسام: القسم األول للصف األول المتوسط ُيـدّرس للطلبـة فـي هـذا الصـف، والقسـم الثـاني للصـف

 للصف الثالث المتوسط.
وهـَو الصـُف األول ِمـَن المرحلـِة المتوسـطة علمـا ان المرحلـة المتوسـطة تقسـم علـى ثالثـة صـفوف رابعا: الصف األول المتوسـط: 

ن المرحلـة المتوسـطة متتالية، وهي: الصف األول المتوسط، والصف الثاني المتوسط، والصف الثالث المتوسط، باإلضافة على ا
 تأتي بعد المرحلة االبتدائية وتسبق المرحلة االعدادية بحسب النظام التعليمي في جمهورية العراق.

 الفصل الثاني
 بعض الدراسـات الَسابقــة:

جــرت هــذه الدراســة فــي الكويــت وهـدفت الــى معرفــة واقــع التقنيــات التعليميــة فــي مــدارس  م(:1992دراسـة العوضــي ومحمــد ) -1
رحلـــة المتوســـطة فـــي الكويـــت واســـتعملت المـــنهج الوصـــفي المســـحي، وقـــد توصـــلت هـــذه الدراســـة الـــى ان معظـــم األجهـــزة الم

والوســائل التعليميــة تتــوافر بصــورة عامــة كــالبرامج التعليميــة واجهــزة الحاســوب فــي المــدارس وبنســب مقبولــة غيــر أن البــرامج 
ال تتــوافر بالصـورة المطلوبـة كمــا أشـارت نتــائج هـذه الدراســة الـى أن أبــرز والمـواد التعليميـة المرتبطــة بهـذه الوســائل واألجهـزة 

المعوقــات التــي تواجــه اســتعمال وســائل االتصــال التعليميــة تتمثــل فــي قلــة وجــود مشــرفي الوســائل التعليميــة المــؤهلين لــذلك. 
 (.86 - 45، 1992)العوضي ومحمد، 

ردن وهدفت الى معرفـة الوسـائل واللوحـات التعليميـة المتـوافرة فـي جرت هذ الدراسة في اال م(:2006دراسة حمادنة وسليمة ) -2
مديريــة تربيــة الباديــة الشــمالية الشــرقية والكشــف عــن مــدى اســتعمال المعلمــين والمعلمــات لهــا، واســتعمل الباحثــان االســتبانة، 

ة التـــي تـــوافرت بشـــكل كبيـــر والمـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة ان الوســـائل واللوحـــات واألجهـــزة التعليميـــ
اســتعملت بشــكل كبيــر مــن المعلمــين والمعلمــات كالســبورة الطباشــيرية والمســجل فــي حــين ان الوســائل المتــوافرة بشــكل قليــل 
استعملت بشكل قليل كاللوحات المغناطيسية، ولم تظهر في هـذه الدراسـة أي فـروق فرديـة ذات داللـة احصـائية عنـد مسـتوى 

جابات افــــراد العينــــة مــــن المعلمــــين والمعلمــــات ألهميــــة اســــتعمال الوســــائل التعليميــــة فــــي التــــدريس ( بــــين اســــت0,05داللــــة )



 م2016/ كانون أول           جامعة بابل /تربوية واإلنسانية األساسية للعلوم الكلية التربية  مجلة        30العدد/

161 

واسـتجاباتهم لصــعوبة اســتعمالها، أمــا ابــرز الحلـول والمقترحــات فــي هــذه الدارســة كانـت زيــادة الميزانيــة المخصصــة بالوســائل 
 (.248 - 203، 2006التعليمية. )حمادنة وسليمة، 

الخرطــوم وهــدفت الــى معرفــة واقــع الوســائل التعليميــة  -م(: جــرت هــذه الدراســة فــي الســودان 2011د )دراســة الحســن ونجــو  -3
وأهمية استعمالها في تدريس مقرر العلم في حياتنا للصف السابع في التعليم األساسـي فـي محليـة كـرري فـي واليـة الخرطـوم 

%( مـن المجتمـع الكلـي للدراسـة، واسـتعمل 23ة يمثلـون )( معلما ومعلمـ82واختيرت عينة الدراسة بطريقة عشوائية اذ تبلغ )
ـــاين االحـــادي، واختبـــار)ت(، والنســـب  ـــل التب ـــان: تحلي ـــان االســـتبانة، ومـــن الوســـائل االحصـــائية التـــي اســـتعملها الباحث الباحث

التــدريس، وان المئويــة، ومــن نتــائج هــذه الدراســة: المســتوى العــالي إلدراك المعلمــين ألهميــة اســتعمال الوســائل التعليميــة فــي 
نسبة توافر األجهزة التعليمية يمكن اسـتعمالها فـي تـدريس مقـرر العلـم فـي حياتنـا، ولـم تظهـر هـذه الدراسـة أي فـرق ذو داللـة 

( بين استجابات افراد العينة ألهمية الوسائل التعليمية واستعمالها والصـعوبات التـي تمنـع 0,05احصائية عند مستوى داللة )
 (.148، 2011ر الجنس، او المؤهل العلمي، او سنوات التدريس. )الحسن ونجود، من استعمالها لمتغي

بابــل وهــدفت إلــى معرفــة فاعليــة الوســائل التعليميــة المختــارة فــي  -جــرت هــذه الدراســة فــي العــراق م(:2014دراســة الشــكري ) -4
وســطة الجـواهري للبنــين عينــة ، واختــار الباحــث بطريقـة عشــوائية متتحصـيل طــالب الصــف االول المتوسـط فــي مــادة التـاريخ

الوســائل اإلحصــائية التــي اســتعملها الباحــث فــي معالجــة بيانــات الدراســة ( طالبــا، ومــن 79لدراســته التــي بلــغ عــدد افرادهــا )
: تقــدم طــالب اختبــار )ت( لعينتــين مســتقلتين، ومربــع )كــاي(، ومعامــل ارتبــاط )بيرســون( ومــن نتــائج هــذه الدراســة وتحليلهــا:

( على طـالب المجموعـة الضـابطة الـذين الوسائل التعليمية المختارةباستعمال ) ريبية الذين ُدرِّسوا مادة التاريخالمجموعة التج
 ز(. -، ر 2014. )الشكري، ُدرِّسوا مادة التاريخ )بالطريقة االعتيادية( في اختبار التحصيل الدراسي لمادة التاريخ

 
 الفصل الثالث

 أواًل: منهج البحث:
حث المنهج الوصفي التحليلي في بحثه ألنه يالئم اجراءات البحث الحالي، ويعطي حقـائق عـن ظـروف مشـكلة اعتمَد البا

 (. 360، 1993البحث، ويمّد المربين وذوي العالقة بمشكلة البحث بمعلومات عملية وسريعة الفائدة عنها. )فان دالين، 
 ثانيا: مجتمع البحث:

مـادة اللغـة العربيـة ومدرسـاتها للصـف األول المتوسـط فـي محافظـة بابـل للسـنِة مجتمع البحـث الحـالي يتكـوُن مـن مدرسـي 
( والــذي بعــد زيــارة الباحــِث شــعبة اإلحصــاء فــي المديريــة العامــة لتربيــِة محافظــة بابــل وجــدهم يبلغــون 2016-2015الدراســية )

 (.2016-2015( َمدرسة بحسب احصاء السنة الدراسية )315( ُمدرسا وُمدّرسة، موزعين على )1313)
 ثالثا: عينة البحث:

في سحب عينة البحث الحالي طريقة العينة العشوائية الطبقية اذ قسـم الباحـث المـدارس التـي فيهـا صـفوف  اختار الباحث
مــن مـدارس كــل قضـاء بطريقــة  %(10لـألول المتوسـط فــي محافظـة بابــل علـى أقضــية المحافظـة الرئيســة، وبعـدها اختــار نسـبة )

( ُمدرســا 82( فــردا بواقــع )159باحــث ان المدرســين والمدرســات فــي هــذه المــدارس التــي اختارهــا عشــوائيا بلغــوا )فوجــد ال عشــوائية
 ( مدرسة. 32( ُمدّرسة، وهم عينة البحث الحالي موّزعين على )77و)

 رابعا: أداة البحث:
لمـام بجمهـور البحـث. )الجرجـاوي،  (. وكـل ذلـك أخـذه الباحـث 44، 2010ان تصميم االستبانة تحتاج الى عناية فائقـة وا 

فــي االعتبــار، فكانــت أداة البحــث اســتبانة ُمغلقــة صــممها الباحــث بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة، والخبــراء وأدبيــات البحــوث ذات 
 الصلة بموضوع البحث الحالي.
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 صدق االستبانة -أ 
( فقــرة عرضــها الباحــث علــى 71) لغــرض التحقــق مــن صــدق محتــوى االســتبانة التــي كانــت فقراتهــا فــي صــورتها األولــى

( الذين طلب مـنهم ابـداء آرائهـم ومقترحـاتهم مـن حيـث الصـياغة اللغويـة لمفـردات االسـتبانة ومـدى 1مجموعة من الخبراء )ملحق/
شــمولها وارتباطهــا بأهــداف البحــث الحــالي، وبعــد ذلــك عــدل الباحــث بعــض الفقــرات وحــذف بعضــها حتــى أصــبحت االســتبانة فــي 

( ُمدرسـا 35من ) ( وبعد تطبيق االستبانة على عينة استطالعية من مجتمع البحث مكونة2( فقرة )ملحق/ 60ئية )صيغتها النها
ومجمـوع  فقـرة كـل درجـة بـين بيرسـون()ارتبـاط  معامـل الباحـث وُمدّرسـة، لغـرض التحقـق مـن صـدق االسـتبانة الـداخلي، حسـب

 محـور مـن محـاور االسـتبانة كل درجة بين بيرسون()ارتباط  معامل االفقرة، ثم حسب أيض هذه إليه تنتمي الذي المحور درجات
( وقيمة معامل ارتبـاط )بيرسـون( الجدوليـة التـي 33ومجموع الدرجة الكلية لالستبانة ثم حسب الباحث درجة الحرية التي تساوي )

( 0,05خـرى عنـد مسـتوى الداللـة )( و وقيمـة معامـل ارتبـاط )بيرسـون( الجدوليـة األ0,01( عند مسـتوى الداللـة )0,449تساوي )
(. وبعـــد موازنـــة قـــيم معامـــل ارتبـــاط )بيرســـون( المحســـوبة مـــع القيمـــة 139 - 137، 1999(. )عـــوض، 0,349كانـــت تســـاوي )

( والقــيم األخــرى دالــة احصــائيا عنــد مســتوى 0،05الجدوليــة وجــد الباحــث ان بعــض هــذه القــيم دالــة احصــائيا عنــد مســتوى داللــة )
 (.0,01داللة )

 ثبات االستبانة -ب 
(. وللتأكـد مــن 247، 1995الثبـات هـو قـدرة األداة علــى اعطـاء النتـائج نفســها اذا ُطبقـت فـي مجتمـع مشــابه. )ميخائيـل، 

ثبات االستبانة قام الباحث باستعمال درجات العينـة االسـتطالعية، وبطريقـة معادلـة )الفـا كرونبـاخ( اسـتخرج الباحـث قيمـة معامـل 
جميعهـا فـوق  محور من محاور االستبانة، وكذلك لالستبانة كلها، اذ ظهرت ان قـيم معـامالت )الفـا كرونبـاخ( )الفا كرونباخ( لكل

  (.Hedges,1966,22( فصاعًدا. )0,67( علما ان معامل ثبات االستبانة ُيعد جيًدا إذا بلغ قيمة معامل ثباته )0,67)
 توزيع االستبانة: -ت 

اتهــا، وزع الباحــث بنفســه االســتبانة علــى افــراد عينــة البحــث الحــالي لكــي تصــل الــى بعــد التأكــد مــن صــدق االســتبانة وثب
 جميعهم بشكل مباشر وهذه الطريقة كانت لها األثر الكبير في استرجاعها بسهولة.

 تصحيح االستبانة: -ت 
د مــن المقــاييس بعــد جمــع اســتجابات عينــة البحــث الحــالي اســتعمل الباحــث مقيــاس )ليكــرت( الخماســي والثالثــي، الــذي يعــ

، 1998التــي يعتمــدها البــاحثون كثيــرا فــي قيــاس االتجاهــات النفســية، وذلــك ألنــه ال يســتهلك وقتــا وجهــدا كبيــرين. )عبــد الــرحمن، 
(. وبناًء على ذلك المقياس أعطى الباحث البديل )موافق جدا( خمـس درجـات ودرجـة تقـدير )عاليـة جـدا(، والبـديل )موافـق( 370

قدير )عالية(، والبديل )محايد( ثالث درجات ودرجة تقدير )متوسطة(، والبديل )غير موافق( درجتين ودرجة أربع درجات ودرجة ت
 (1)تقدير )قليلة(، والبديل )غير موافق جدا( درجة واحد ودرجة تقدير )قليلة جدا(، و بعد ذلك استخراج المتوسط الحسابي المرجح

يبـين ذلـك، أمـا مـا يتعلـق بـالمحور الثـاني مـن فقـرات االسـتبانة فقـد  (1) انة وجـدولالذي يتعلق بالمحور األول والثالـث مـن االسـتب
أعطى الباحث البديل )مستعملة بدرجة كبيرة( ثـالث درجـات ودرجـة تقـدير )عاليـة(، والبـديل )مسـتعملة بصـورة متوسـطة( درجتـين 

جـة تقـدير )قليلـة(، وذلـك بعـد اسـتخراج المتوسـط ودرجة تقدير )متوسطة(، والبديل )غير مسـتعملة بصـورة كبيـرة( درجـة واحـدة ودر 
(. أما في المحـور الثالـث مـن االسـتبانة، فقـد اسـتعمل 541 - 539، 2000يبين ذلك. )عالم،  (2)وجدول  (2)الحسابي المرجح

 الباحث في تبويبها طريقة التوزيعات التكرارية وهي من الطرائق التي تهدف الى تسهيل العمليات االحصائية.
                                                           

( وهي عدد البدائل فيكون 5( على )4( ثم نقسم الرقم )4= 1 -5( فتكون المسافات الباقية )1يبدأ المتوسط الحسابي المرجح بالرقم ) 1-

  ( وهي المسافة بين بديل وآخر.0,8الناتج )

( وهي عدد البدائل فيكون 3( على )2( ثم نقسم الرقم )2= 1 -3فتكون المسافات الباقية ) (1يبدأ المتوسط الحسابي المرجح بالرقم ) -2

  ( وهي المسافة بين بديل وآخر.0,66الناتج )
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 (1)جدول 
 اسم البديل في المحور األول والرابع من االستبانة ودرجته والمتوسط الحسابي المرجح ودرجة التقدير

 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا اسم البديل
 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى الدرجة

 1,7-1 2,5-1,8 3,3-2,6 4,1-3,4 5-4,2 المتوسط الحسابي المرجح
 قليلة جدا قليلة متوسطة عالية عالية جدا درجة التقدير

 (2)جدول 
 اسم البديل في المحور الثاني من االستبانة ودرجته والمتوسط الحسابي المرجح ودرجة التقدير

 غير مستعملة بدرجة كبير مستعملة مستعملة بدرجة كبير اسم البديل
 الثالثة الثانية األولى الدرجة

 1,6-1 2,3-1,7 3-2,4 لحسابي المرجحالمتوسط ا
 قليلة متوسطة عالية درجة التقدير
 خامسا: الوسائل اإلحصائية:

 الباحث بعض الوسائل اإلحصائية في إجراءات البحث، وتحليل نتائجه منها: استعمل 
 معامل ارتباط )بيرسون(:  - أ

 لالستبانة.  استعملُه الباحث في حساِب صدق االتساق الداخلي
 
 ر= 

 
: ر: معامل ارتباط )بيرسون(   س: قيمة المتغير س.  ن: عدد الحاالت.. حيث إنَّ
 (.183، 1977ص: قيمة المتغير ص. )البياتي وزكريا،  

 المتوسط الحسابي: - ب
 استعمله الباحث الستخراج المتوسط الحسابي الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة.

 المتوسط الحسابي. :م حيث إن: 
 مجموع الدرجات. :ج سم 
  (.86، 2008عدد أفراد العينة. )البدري وسهيلة،  :ن 

 االنحراف المعياري: - ت
ـــة علـــى فقـــرات  ـــراد العين اســـتعمله الباحـــث فـــي الســـتخراج االنحـــراف المعيـــاري عـــن المتوســـط الحســـابي الســـتجابات أف

  االستبانة. 
 2(م -س )مج                 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ع =     
 ن                  
 االنحراف المعياري. :ع حيث إن: 
 مجموع انحرافات القيم عن متوسطها الحسابي. :2(م -س )مج  
 (.136، 1989،عدد أفراد العينة. )ابراهيم وآخرون :ن المتوسط الحسابي. :م 

 )مج س( )مج ص(  -ن مج س ص 
 

 [2)مج ص( - (2ص)[ ] ن مج 2)مج س( -(2س)] ن مج 
 

 مج س            
 ــــــــــــــــــــــ  م = 

 ن            
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 : (ز)اختبار  - ث
 استعمله الباحث الختبار متوسطي استجابة افراد عينة البحث بحسب متغير الجنس.  

 ز: القيمة الفائية المحسوبة.  :حيث إنَّ 
 : المتوسط الحسابي للعينة األولى.1س 
 : المتوسط الحسابي للعينة الثانية. 2س 

 : تباين العينة األولى.1ع 
 نة الثانية. : تباين العي2ع 
 (.114، 2013: عدد أفراد العينة الثانية. )الطريحي وحسين، 2: عدد أفراد العينة األولى. ن1ن
 

  الَفْصل الرابـــــــــــــع
 عرض النتائج وتفسيرها: 

 عرض الباحث النتائج بحسب تسلسل أسئلة البحث الحالي وفرضياته ثم فسرها: 
ة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط مـن وجهـة نظـر المدرسـين ما أهمية استعمال التقنيات التعليميـ -1

 والمدرسات في محافظة بابل؟
ولمعرفــة النتــائج التــي تتعلــق بالســؤال األول حســَب الباحــث المتوســطات الحســابية وانحرافاتهــا المعياريــة والترتيــب ودرجــة  

مية استعمال الوسائل التعليميـة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول التقدير التي تتعلق بالمحور األول من االستبانة: )أه
 ( يبّين ذلك.3المتوسط( وجدول )

 (3جدول )
 المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية والترتيب ودرجة التقدير

 الفقـــرة
ترتيب 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التقدير

 عالية جدا 0,82 4,46 1 ق أهداف تدريس اللغة العربية.تعمل على تحقي
 عالية جدا 0,77 4,37 2 جزء أساسي ال يمكن فصله عن تدريس اللغة العربية.

 عالية جدا 1,61 4,31 3 تساعد على ايصال موضوعات اللغة العربية.
 عالية جدا 0،73 4,21 4 تؤدي الى زيادة تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية.

 عالية 0،75 4,14 5 تحبب مادة اللغة العربية للطلبة.
 عالية 0,90 3,87 6 تؤدي الى رسوخ موضوعات اللغة العربية في أذهان الطلبة.

 عالية 1,69 3,82 7 تزيد من مشاركة الطلبة في درس اللغة العربية.
 عالية 0،88 3,73 8 تجذب انتباه الطلبة الى درس اللغة العربية.

 عالية 0,91 3,70 9 لفروق الفردية بين الطلبة.تراعي ا
 عالية 0,65 3,68 10 تعمل على استثارة تفكير الطلبة.

 عالية 1.15 3,60 11 توفر وقت المدرس أو المدّرسة في تدريس الطلبة.

 عالية 0,74 3,58 12 توفر جهد المدرس أو المدّرسة في تدريس الطلبة.
 عالية 0,66 3.54 13 غة العربية.تعمل على تحسين عرض موضوعات الل

 عالية 0,87 3,48 14 ُتجّسُد األشياء الُمجّردة في أذهان الطلبة.
 عالية 0,94 3,89 — متوسط المتوسطات

 

 2س + 1س                          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ز =                     

 2ع    1ع                           
 ــــــــــ +ـــــــــــ                            

 2ن  1ن                            
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( أن وجهــة نظــر عينــة البحــث الحــالي مــن المدرســين والمدرســات فــي فقــرات االســتبانة التــي تتعلــق 3يتضــح مــن جــدول )
( وان اسـتجابة عينـة 0,94( وانحـراف معيـاري )3,89ت بدرجة تقـدير )عاليـة( وبمتوسـط حسـابي )بالمحور األول بشكل عام جاء

( 0,82( وانحــراف معيــاري )4,46البحــث الحــالي لفقــرات المحــور األول مــن االســتبانة قــد تراوحــت مــا بــين المتوســط الحســابي )
( وبدرجـة تقـدير )عاليـة(، ويـرى الباحـث ان 0,87ي )( وانحراف معيار 3,48وبدرجة تقدير )عالية جدا( وبين المتوسط الحسابي )

ســبب هــذه النتيجــة قــد أتــى مــن ادراك المدرســين والمدرســات ألهميــة اســتعمال الوســائل التعليميــة فــي تــدريس مــادة اللغــة العربيــة 
ع مـا توصـلت اليـة للصف األول المتوسط في تحقيق التعليم وفائدتها للطلبة وللمدرسـين والمدرسـات جميعـا، وتتفـق هـذه النتيجـة مـ

م( فـــي أهميـــة اســـتعمال الوســـائل 2014م( ودراســـة الشـــكري )2011ودراســـة الحســـن ونجـــود ) م(2006دراســـة حمادنـــة وســـليمة )
 التعليمية في التدريس.

 ( بين استجابات أفراد العينة ألهمية استعمال الوسائل التعليمية0,05هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
تــدريس مــادة اللغــة العربيــة للصــف األول المتوســط مــن وجهــة نظــر المدرســين والمدرســات فــي محافظــة بابــل يعــزى الــى فــي 

 الجنس والمؤهل العلمي وسنوات التدريس؟
( وهـي أقـل مـن قيمـة 23,807-ز( المحسـوبة اذ بلغـت ))ولمعرفة النتائج التي تتعلق بالسؤال الثاني حسب الباحث قيمة 

( وهذ يدل ان النتيجة غير دالة احصائيا أي: ال يوجـد فـرق ذو داللـة 0,05( عند مستوى داللة )1,96)±تبلغ  ز( الحرجة التي)
( وهـي أقـل 0,659المحسـوبة اذ بلغـت ) (ف)بين متوسطي المجموعتين لمتغير الجنس، ثم حسب الباحـث أيضـا قيمـة  احصائية
( وهــذ يــدل ان 155( و)المقــام/3( ودرجــة حريــة )البســط/0,05) ( عنــد مســتوى داللــة2,68ف( الجدوليــة التــي تبلــغ ))مــن قيمــة 

النتيجــة غيــر دالــة احصــائيا أي: ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصــائية بــين متوســطي المجمــوعتين لمتغيــر المؤهــل العلمــي، ثــم حســب 
عند مسـتوى داللـة  (2,68ف( الجدولية التي تبلغ ))( وهي أقل من قيمة 1,122المحسوبة األخرى اذ بلغت ) (ف)الباحث قيمة 

( وهذ يدل ان النتيجـة غيـر دالـة احصـائيا أي: ال يوجـد فـرق ذو داللـة احصـائية 155( و)المقام/3( ودرجة حرية )البسط/0,05)
بين متوسطي المجموعتين لمتغيـر سـنوات التـدريس. اذن الفـروق بـين اسـتجابات افـراد عينـة البحـث الحـالي علـى فقـرات االسـتبانة 

ور األول تبعا للمتغيرات: الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات التـدريس. لـم تكـن ذات دالـة احصـائية عنـد مسـتوى التي تتعلق بالمح
مـن أن  م(2011) م( ودراسة الحسن ونجود2006( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت الية دراسة حمادنة وسليمة )0,05داللة )

 والمؤهل العلمي، وسنوات التدريس.  اهمية الوسائل التعليمية لم ترتبط بمتغيرات: الجنس،
مـــا مـــدى اســـتعمال الوســـائل التعليميـــة فـــي تـــدريس مـــادة اللغـــة العربيـــة للصـــف األول المتوســـط مـــن وجهـــة نظـــر المدرســـين  -3

 والمدرسات في محافظة بابل؟ 
والترتيب ودرجة التقدير التي ولمعرفة النتائج التي تتعلق بالسؤال الثالث حسب الباحث المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية 

تتعلق بـالمحور الثـاني مـن االسـتبانة: )مـدى اسـتعمال الوسـائل التعليميـة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط( 
 ( يبّين ذلك.4وجدول )

 (4جدول )
 المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية والترتيب ودرجة التقدير

 الوسيلة التعليمية
تيب تر 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 عالية 0,76 2,83 1 الكتاب المدرسي.
 عالية 0,69 2,64 2 السبورة البيضاء ذات األقالم الحبر الملون.
 عالية 0,63 2,52 3 تعبيرات المدرس أو المدّرسة الصوتية.
 عالية 0,51 2,50 4 تعبيرات المدرس أو المدّرسة الحركية.
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 عالية 0,88 2,48 5 القصص واألمثال.
 عالية 0.82 2,47 6 المسابقات الشعرية.

 عالية 1,19 2,46 7 صور لشعراء مطبوعة.
 عالية 1,27 2,44 8 الملصقات الجدارية.
 عالية 0,57 2,42 9 السبورة ذات الطباشير.
 متوسطة 0,19 2,32 10 المجموعات التعليمية.

 متوسطة 1,14 2,31 11 ية المطبوعة.الخرائط التوضيح
 متوسطة 1,29 1,93 12 الخرائط التوضيحية المرسومة.
 متوسطة 0,62 1,70 13 نماذج مجسمة كتماثيل الشعراء.
 قليلة 0,68 1,68 14 النشاطات التمثيلية او المسرحية.

 قليلة 0,46 1,41 15 الِرحالت التعلمية.
 قليلة 0,09 1,29 16 .المسابقات في قواعد اللغة العربية
 قليلة 0,61 1,28 17 المسابقات في االمالء الخط.
 قليلة 0,91 1,11 18 صور لشعراء مرسومة.
 قليلة 0,65 1,10 19 الكتب العربية الخارجية.

 قليلة 082 1,08 20 األلعاب اللغوية.
 قليلة 1,19 1,05 21 المعاجم العربية اللغوية.
 متوسطة 0,76 1,95 — متوسط المتوسطات

( أن اســتجابات عينــة البحــث الحــالي مــن المدرســين والمدرســات فــي فقــرات االســتبانة التــي تتعلــق 4يتضــح مــن جــدول )
وان اســتجابة  (0,76( وانحــراف معيــاري )1,95بــالمحور الثــاني بشــكل عــام جــاءت بدرجــة تقــدير )متوســطة( وبمتوســط حســابي )

( 0,76( وانحراف معياري )2,83من االستبانة قد تراوحت ما بين المتوسط الحسابي )عينة البحث الحالي لفقرات المحور الثاني 
( 4( وبدرجة تقـدير )قليلـة( ويتضـح مـن جـدول )1,19( وانحراف معياري )1,05وبدرجة تقدير )عالية( وبين المتوسط الحسابي )

ليـة( وهـذا قـد يـدل علـى ان الوسـائل التعليميـة ( قـد حصـلت علـى درجـة تقـدير )عا9( الـى )1أيضا ان ترتيب الفقرات تنازليا من )
ـــل الكتـــاب المدرســـي والســـبورة البيضـــاء ذات األقـــالم الحبـــر الملـــون والملصـــقات الجداريـــة والســـبورة ذات الطباشـــير يســـتعملها  مث

تنازليا مـن  ( ان الوسائل التعليمية االخرى قد جاء ترتيب فقراتها4المدرسون والمدرسات بمستوى عاٍل، ويتضح ايضا من جدول )
( 21( الـــى )14( وحصــلت علــى درجــة تقـــدير )متوســطة( ثــم جــاء ترتيــب الفقـــرات األقــل اســتعماال تنازليــا مــن )13( الــى )10)

 وحصلت على درجة تقدير )قليلة(. 
يـة ( بين استجابات أفراد العينـة لمـدى اسـتعمال الوسـائل التعليم0،05هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

فــي تــدريس مــادة اللغــة العربيــة للصــف األول المتوســط مــن وجهــة نظــر المدرســين والمدرســات فــي محافظــة بابــل يعــزى الــى 
 الجنس والمؤهل العلمي وسنوات التدريس؟

( وهــي أقــل مــن قيمــة 3,376-ز( المحســوبة اذ بلغـت ))ولمعرفـة النتــائج التــي تتعلــق بالســؤال الرابـع حســب الباحــث قيمــة 
( وهذ يدل ان النتيجة غير دالة احصائيا أي: ال يوجـد فـرق ذو داللـة 0,05( عند مستوى داللة )1,96)±التي تبلغ  ز( الحرجة)

( وهـي أقـل 2,056المحسـوبة اذ بلغـت ) (ف)احصائية بين متوسطي المجموعتين لمتغير الجنس، ثم حسب الباحـث أيضـا قيمـة 
( وهــذ يــدل ان 155( و)المقــام/3( ودرجــة حريــة )البســط/0,05داللــة )( عنــد مســتوى 2,68ف( الجدوليــة التــي تبلــغ ))مــن قيمــة 

النتيجــة غيــر دالــة احصــائيا أي: ال يوجــد فــرق ذو داللــة احصــائية بــين متوســطي المجمــوعتين لمتغيــر المؤهــل العلمــي، ثــم حســب 
( عند مسـتوى داللـة 2,68ف( الجدولية التي تبلغ ))( وهي أقل من قيمة 1,694المحسوبة األخرى اذ بلغت ) (ف)الباحث قيمة 

( وهذ يدل ان النتيجـة غيـر دالـة احصـائيا أي: ال يوجـد فـرق ذو داللـة احصـائية 155( و)المقام/3( ودرجة حرية )البسط/0,05)
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بين متوسطي المجموعتين لمتغيـر سـنوات التـدريس. اذن الفـروق بـين اسـتجابات افـراد عينـة البحـث الحـالي علـى فقـرات االسـتبانة 
بـــالمحور الثـــاني مـــن االســـتبانة تبعـــا للمتغيـــرات: الجـــنس، والمؤهـــل العلمـــي، وســـنوات التـــدريس. لـــم تكـــن ذات داللـــة التـــي تتعلـــق 

( مــن أن اســتعمال 2011( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت اليــة دراســة الحســن ونجــود )0,05احصــائية عنــد مســتوى داللــة )
 العلمي، وسنوات التدريس.  الوسائل التعليمية لم ترتبط بمتغيرات: الجنس، والمؤهل

ما األجهزة التعليمية المتوافرة في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط من وجهة نظر المدرسـين والمدرسـات فـي  -5
 محافظة بابل؟

ولمعرفــة النتــائج التــي تتعلــق بالســؤال الخــامس حســب الباحــث التكــرارات والنســب المئويــة الســتجابات افــراد عينــة البحــث 
الحـــالي التـــي تتعلـــق بـــالمحور الثالـــث مـــن االســـتبانة: )األجهـــزة التعليميـــة المتـــوافرة فـــي تـــدريس مـــادة اللغـــة العربيـــة للصـــف األول 

ان  تضح أن استجابات عينة البحث الحالي من المدرسين والمدرسات في فقرات االستبانة التي تتعلق بهـذا المحـوراذ االمتوسط( 
%( علمـا ان الجهـاز التعليمــي )الطابعـة( حصـل علــى 64.13( وبنسـبة كليــة بلغـت )101ينــة بلـغ )التكـرار الكلـي السـتجابات الع
)جهاز الحاسـوب اإللكترونـي( اذ بلـغ تكـرار اسـتجابات العينـة  %( ثم تالها52,20( تكرارا وبنسبة )83اعال االستجابات اذ بلغ )

( وبنســـبة 2)بـــرامج اللغـــة اإللكترونيــة( اذ بلـــغ تكرارهمـــا )%( ثـــم تالهــا )جهـــاز التســـجيل الصــوتي( و8,18( تكــرارا وبنســـبة )13)
التعليميــة األخــرى فقــد  %( أمــا األجهــزة0,63( وبنســبة )1%( ثــم تالهمــا )أقــراص )الســي دي( التعليميــة( اذ بلــغ تكرارهــا )1,56)

م( 1992ومحمـد )صفر%( وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة العوضي )حصلت على )صفر( من التكرارات وبنسبة 
م( من توافر بعض البرامج التعليمية واجهزة الحاسوب واألجهـزة 2011م( ودراسة الحسن ونجود )2006ودراسة حمادنة وسليمة )

 .التعليمية األخرى التي تستعمل في التدريس
توسـط مـن وجهـة نظـر ما الصعوبات التـي تمنـع اسـتعمال الوسـائل التعليميـة فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول الم -6

 المدرسين والمدرسات في محافظة بابل؟
ولمعرفـة النتـائج التـي تتعلــق بالسـؤال السـادس حســب الباحـث المتوسـطات الحسـابية وانحرافاتهــا المعياريـة والترتيـب ودرجــة 

ي تدريس مادة اللغـة العربيـة الصعوبات التي تمنع استعمال الوسائل التعليمية فالتقدير التي تتعلق بالمحور الرابع من االستبانة: )
 ( يبّين ذلك.5( وجدول )للصف األول المتوسط

 (5جدول )
 المتوسطات الحسابية وانحرافاتها المعيارية والترتيب ودرجة التقدير
 الستجابات عينة البحث على فقرات المحور الرابع من االستبانة

 الفقـــرة
ترتيب 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة التقدير

 عالية جدا 0,96 4,22 1 كثرة حصص المدرس أو المدّرسة يمنع استعمالها.
 عالية جدا 0,09 4,34 2 كثرة الطلبة يمنع استعمالها.

 عالية جدا 0,61 4,30 3 ضيق الصفوف المدرسية الحتوائها.
 عالية جدا 0,81 4,29 4 التكلفة الباهظة لشرائها.

 عالية جدا 0,88 4,22 5 ها محّليا.التكلفة الباهظة إلنتاج
 عالية 0.82 3,66 6 ضعف دراية المدرس أو المدرسة بتوافرها.

 عالية 1,19 3,61 7 قلة وجود كتب أدلة خاصة للمدرسين والمدرسات تشرح طريقة انتاجها.
 عالية 1,27 3,45 8 قلة توافر المواد األولية إلنتاجها.
 عالية 0,59 3,44 9 س.ضعف القناعة بأهميتها في التدري

 متوسطة 0,19 3,33 10 ضعف تدريب المدرسين أو المدرسات على استعمالها.
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 متوسطة 1,15 3,31 11 قلة امتالك المدرس أو المدّرسة الوقت الكافي الستعمالها.
 قليلة 1,29 2,56 12 قلة امتالك المدرس أو المدّرسة الخبرة الكافية لصنعها.

 قليلة جدا 0,66 1,60 13 تربية بها.ضعف عناية وزارة ال
 قليلة جدا 0,68 1,49 14 ضعف المدرس أو المدّرسة بقواعد استعمالها.

 عالية 0,78 3,42 — متوسط المتوسطات
( أن اســتجابات عينــة البحــث الحــالي مــن المدرســين والمدرســات فــي فقــرات االســتبانة التــي تتعلــق 5يتضــح مــن جــدول )

وان اسـتجابة عينـة  (0,78( وانحـراف معيـاري )3,42م جاءت بدرجة تقـدير )عاليـة( وبمتوسـط حسـابي )بالمحور الرابع بشكل عا
( 0,96( وانحــراف معيــاري )4,22البحــث الحــالي لفقــرات المحــور الرابــع مــن االســتبانة قــد تراوحــت مــا بــين المتوســط الحســابي )

( وبدرجــة تقـدير )قليلـة جــدا( ويتضـح مــن 0,68معيـاري ) ( وانحــراف1,49وبدرجـة تقـدير )عاليــة جـدا( وبــين المتوسـط الحسـابي )
( 6( قد حصلت على درجة تقدير )عالية جدا( وحصلت الفقرات من )5( الى )1( أيضا ان ترتيب الفقرات تنازليا من )5جدول )
( علــى درجــة 12( علــى درجــة تقــدير )متوســطة( والفقــرة التــي ترتبهــا )11( و)10( علــى درجــة تقــدير )عاليــة( والفقرتــان )9الــى )

( علــى درجــة تقــدير )قليلــة جــدا( وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــلت اليــة دراســة العوضــي 14( و)13تقــدير )قليلــة( والفقرتــان )
( مــن حيــث تعــدد الصــعوبات التــي تمنــع اســتعمال الوســائل التعليميــة منهــا قلــة 2011م( دراســة الحســن ونجــود )1992ومحمــد )

 الها وضعف التدريب عليها. الوقت الكافي وضيق مكان استعم
( بـين اسـتجابات أفـراد العينـة للصـعوبات التـي تمنـع اسـتعمال 0,05هل يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ) -7

الوسائل التعليمية فـي تـدريس مـادة اللغـة العربيـة للصـف األول المتوسـط مـن وجهـة نظـر المدرسـين والمدرسـات فـي محافظـة 
 نس والمؤهل العلمي وسنوات التدريس؟بابل يعزى الى الج

( وهـي أقـل مـن قيمـة 35,83-ز( المحسـوبة اذ بلغـت ))التي تتعلـق بالسـؤال السـابع حسـب الباحـث قيمـة  النتائجولمعرفة 
( وهذ يدل ان النتيجة غير دالة احصائيا أي: ال يوجـد فـرق ذو داللـة 0,05( عند مستوى داللة )1,96)±ز( الحرجة التي تبلغ )

( وهـي أقـل 2,449المحسـوبة اذ بلغـت ) (ف)ية بين متوسطي المجموعتين لمتغير الجنس، ثم حسب الباحـث أيضـا قيمـة احصائ
( وهــذ يــدل ان 155( و)المقــام/3( ودرجــة حريــة )البســط/0,05( عنــد مســتوى داللــة )2,68ف( الجدوليــة التــي تبلــغ ))مــن قيمــة 

احصــائية بــين متوســطي المجمــوعتين لمتغيــر المؤهــل العلمــي، ثــم حســب  النتيجــة غيــر دالــة احصــائيا أي: ال يوجــد فــرق ذو داللــة
( عند مسـتوى داللـة 2,68ف( الجدولية التي تبلغ ))( وهي أقل من قيمة 2,472المحسوبة األخرى اذ بلغت ) (ف)الباحث قيمة 

وجـد فـرق ذو داللـة احصـائية ( وهذ يدل ان النتيجـة غيـر دالـة احصـائيا أي: ال ي155( و)المقام/3( ودرجة حرية )البسط/0,05)
اذن الفـروق بـين اسـتجابات افـراد عينـة البحـث الحـالي علـى فقـرات االسـتبانة  بين متوسطي المجموعتين لمتغيـر سـنوات التـدريس.

التـــي تتعلـــق بـــالمحور الرابـــع مـــن االســـتبانة تبعـــا للمتغيـــرات: الجـــنس، والمؤهـــل العلمـــي، وســـنوات التـــدريس. لـــم تكـــن ذات داللـــة 
م( ودراسـة الحســن 2006( وتتفـق هـذه النتيجــة مـع مـا توصــلت اليـه دراسـة حمادنــة وسـليمة )0,05عنـد مسـتوى داللــة )احصـائية 
 م(.2011ونجود )
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 الفصل الخامس
 أواًل: االستنتاجات:

وعلـــى ضـــوء النتـــائج الســـابقة للبحـــث اســـتنتج الباحـــث ان مســـتوى ادارك مدرســـي اللغـــة العربيـــة ومدرســـاتها عـــاٍل ألهميـــة 
 استعمال الوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط، وقلـة اسـتعمال مدرسـي اللغـة العربيـة ومدرسـاتها

 .للوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط
 ثانًيا: التوصيات:

المرحلة المتوسطة في محافظـة بابـل بالوسـائل التعليميـة  وعلى ضوء النتائج السابقة للبحث اوصى الباحث بتزويد مدارس
 للصف األول المتوسط. واجهزتها و مستلزماتها المهمة لتدريس مادة اللغة العربية

 ثالثا: المقترحات:
تنظــيم دورات تأهيليــة لمدرســي اللغــة العربيــة ومدرســاتها علــى طرائــق  النتــائج الســابقة للبحــث اقتــرح الباحــث ضــوءوعلــى 

 ل الوسائل التعليمية وأجهزتها وكيفية صناعتها من المواد األولية المتوافرة في محافظة بابل. استعما
 المصادر

 اوال: المصادر العربية:
 القرآن الكريم 

 م. 1948، مكتبة نهضة مصر، 1، طأحدث الطرق في التربية لتدريس اللغة العربيةاالبراشي، محمد عطية.  -1
 ، دار صادر، بيروت، د.ت.6، م لسان العربه(. 711دين محمد بن مكرم )تابن منظور، أبو الفضل جمال ال -2
، مطبعـة مؤسسـة اإلحصاء الوصفي واالسـتداللي فـي التربيـة وعلـم الـنفسالبياتي، عبد الجبار توفيق وزكريا زكي اثناسيوس.  -3

 م.1977الثقافة العمالية، بغداد، 
، دار الرضــــوان، عمــــان، 1، ططرائــــق تــــدريس اللغــــة العربيــــةالمنــــاهج و الجبــــوري، عمــــران جاســــم وحمــــزة هاشــــم الســــلطاني.  -4

 م.2013
 م.2010، ، مطبعة أبناء الجراح، غزة2، طالقواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيانالجرجاوي، زياد بن علي بن محمد.  -5
ياتنـا للصـف السـابع واقـع اسـتخدام الوسـائل التعليميـة وأهميتهـا فـي تـدريس مقـرر العلـم فـي حالحسن، عصام ونجـود الطيـب.  -6

، مجلـة جامعـة القـدس المفتوحـة لألبحـاث والدراسـات، ع األساسي في السـودان مـن وجهـة نظـر المعلمـين فـي واليـة الخرطـوم
 م.2011، 24

تقـــويم اســـتخدام معلمـــي اللغـــة العربيـــة ومعلماتهـــا للوســـائل التعليميـــة للمرحلـــة  حمادنـــة، أديـــب ذيـــاب وســـليمة عـــواد الســـميران. -7
، جامعـة 12، م1مجلـة المنـارة للبحـوث والدراسـات، ع  ليا من وجهة نظـرهم فـي تربيـة الباديـة الشـمالية الشـرقية،األساسية الع

 م.2006آل البيت، االردن، 
 م.2002، ، دار المسيرة، عمانتكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القول والممارسةالحيلة، محمد محمود.  -8
، مركـز الدراسـات 1، طكتـاب الزينـة فـي الكلمـات االسـالمية العربيـةهــ(. تحقيـق: 322حمدان)ت الرازي، ابو حاتم احمد بن  -9

 م. 1994، اليمني، صنعاء والبحوث
 م. 2016، ر المنهجية، عمان، الدا1، ط اللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسهازاير، سعد علي ورائد رسم يونس.  -11
، الـدار المنهجيـة للنشـر والتوزيـع، عمـان 1، طاتجاهات حديثة في تـدريس اللغـة العربيـةــــــــــــــــــ وسماء تركي داخل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -11

  م.2016االردن،  -
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، مكتبــة األنجلــو المصــرية، القــاهرة ،المعلــم والتربيــة )دراســة تحليليــة مقارنــة لطبيعــة المهنــة(ســليمان، عرفــات عبــد العزيــز.  -12
 م.1991

فاعليــة الوســائل التعليميــة المختــارة فــي تحصــيل طــالب الصــف األول المتوســط فــي مــادة ي، منتظــر مجبــاس حــوان. الشــكر  -13
 م )رسالة ماجستير غير منشورة(.2014كلية التربية األساسية،  -، جامعة بابل التأريخ

دار الصـادق، ، 1،طلـنفساالحصاء الوصـفي واالسـتداللي فـي التربيـة وعلـم االطريحي، فاهم حسين وحسين ربيع حمادي.  -14
 م.2013، بابل

 م.2003، الروس، تونس، المعجم العربي األساسيالعايد، أحمد وآخرون.  -15
، دار الفكــر 1، طالقيــاس والتقــويم التربــوي والنفســي أساســياته وتطبيقاتــه وتوجهاتــه المعاصــرةعــالم، صــالح الــدين محمــود.  -16

 م. 2000العربي، القاهرة، 
 م.1999، دار المعرفة الجامعية، مصر، س االحصائيعلم النفعوض، عباس محمود.  -17
دراســـة مســـحية ميدانيـــة لواقـــع التقنيـــات التربويـــة فـــي مـــدارس المرحلـــة المتوســـطة العوضـــي، عبـــد اللطيـــف ومحمـــد غـــزاوي.  -18

 م. 1992، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 23، المجلة التربوية، ع بالكويت، المجلة التربوية
، مكتبـة األنجلـو 10، ترجمـة: محمـد نبيـل نوفـل وآخـرون، طمناهج البحث في التربية وعلم النفسد ب. فان دالين، ديو بول -19

 م.1993المصرية، القاهرة، 
، منشـــورات جامعـــة القـــدس المفتوحـــة، 1، طبرنـــامج التربيـــة )طرائـــق التـــدريس والتـــدريب العامـــة(مرعـــي، توفيـــق وآخـــرون.  -21

 م.1993األردن، 
 م.1995ليبيا،  -، منشورات جامعة سبها، طرابلس م التربوي الحديثالتقويميخائيل، امطانيوس.  -21
 د. ت.  ،الفلسفة التربوية وأهدافهاوزارة التربية، جمهورية العراق )المديرية العامة للمناهج(.  -22

 ثانيا: المصادر األجنبية:
1- Hedges, W.D. Testing and Evaluation for the Science California, word.Worth, 1966. 

 المالحــــــــق
 (1)ملحق/

 َأسَماء الخبراء وتخصصاتهم ومكان عملهم مرتَّبة ِبحسب الدَّرجة الِعلميَّة والترتيب األلفبائي
 َمكان العمل التخّصص الدرجة العلمية االسم ت
 جامعة بابل/ كلية التربية/صفي الدين الحلي طرائق تدريس اللغة العربية أ.م.د حمزة هاشم السلطاني  1

 جامعة بابل/ كلية التربية األساسية مناهج وطرائق تدريس عامة أ.م.د عارف حاتم هادي  2

 جامعة بابل/ األمين العام للمكتبة المركزية علم النفس التربوي أ.م.د كريم فخري هالل  3

 جامعة بابل/ كلية التربية األساسية مناهج وطرائق تدريس عامة أ.م.د مشرق محمد مجول  4

 جامعة بابل/ كلية التربية األساسية طرائق تدريس اللغة العربية م.د هادي خالد راهي  5
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 (2)ملحق/
 االستبانة في صيغتها النهائية

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
 بابل محافظة في للتربية العامة المديرية العراقية التربية وزارة

  متوسطة آل ياسين المختلطة البحوث والدراسات التربوية شعبة
 م/ استبانة 

 الُمحترم/ المحترمة................................... .المدرس/المدّرسة
 .......السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 …تحية طّيبة 
أمامك استبانة بحث موسومة بــ )واقع استعمال الوسائل التعليمية في تدريس اللغة العربية للصف األول المتوسط من وجهـة نظـر 

رســين والمدرســات فــي محافظــة بابــل( نأمــُل تخصــيص بعــض وقــتكم لإلجابــة علــى فقــرات هــذه االســتبانة علمــا أن اســتجاباتكم المد
 لفقرات االستبانة من وآرائكم ومعلوماتكم الشخصية لن تستعمل إال لغرض البحث العلمي.

 الباحث: .وتقبَّلوا الشكَر واالحتراَم الفائقين
 مالحظة:

 أمام اختيارك المناسب( )االستبانة بصراحة وصدق بوضع عالمة ))الرجاء ملئ فقرات 
  الجنس: -أ أوال/

 ()أنثى  ()ذكر  
 المؤهل العلمي: -ب 
 () دكتوراه ()ماجستير  () ( دبلوم) بكالوريوس 
 سنوات التدريس: -ت 

 ( سنوات10أقل من ) () 
 (11) ( سنة 20سنة الى )() 
 ( سنة21أكثر من ) () 
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 يا/ المحور األول: أهمية استعمال الوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط:ثان
 غير موافق جدا غير موافق محايد موافق موافق جدا الفقـــرة ت
      تعمل على تحقيق أهداف تدريس اللغة العربية.  1
      جزء أساسي ال يمكن فصله عن تدريس اللغة العربية.  2
      تساعد على ايصال موضوعات اللغة العربية.  3
      تؤدي الى زيادة تحصيل الطلبة في مادة اللغة العربية.  4
      تحبب مادة اللغة العربية للطلبة.  5
      تؤدي الى رسوخ موضوعات اللغة العربية في أذهان الطلبة.  6
      تزيد من مشاركة الطلبة في درس اللغة العربية.  7
      تجذب انتباه الطلبة الى درس اللغة العربية.  8
      تراعي الفروق الفردية بين الطلبة.  9

      تعمل على استثارة تفكير الطلبة.  10
      توفر وقت المدرس أو المدّرسة في تدريس الطلبة.  11
      توفر جهد المدرس أو المدّرسة في تدريس الطلبة.  12
      وعات اللغة العربية.تعمل على تحسين عرض موض  13
      ُتجّسُد األشياء الُمجّردة في أذهان الطلبة.  14

 المحور الثاني: مدى استعمال الوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول المتوسط: 
 غير مستعملة مستعملة بدرجة متوسطة مستعملة بدرجة كبير الوسيلة التعليمية ت
    ال.القصص واألمث  1
    الِرحالت التعلمية.  2
    المسابقات الشعرية.  3
    النشاطات التمثيلية او المسرحية.  4
    الكتاب المدرسي.  5
    تعبيرات المدرس أو المدّرسة الصوتية.  6
    تعبيرات المدرس أو المدّرسة الحركية.  7
    السبورة ذات الطباشير.  8
    ر الملون.السبورة البيضاء ذات األقالم الحب  9

    صور لشعراء مرسومة.  10
    صور لشعراء مطبوعة.  11
    نماذج مجسمة كتماثيل الشعراء.  12
    الخرائط التوضيحية المرسومة.  13
    الخرائط التوضيحية المطبوعة.  14
    الملصقات الجدارية.  15
    المعاجم العربية اللغوية.  16
    الكتب العربية الخارجية.  17
    لغوية.االلعاب ال  18
    المسابقات في االمالء والخط.  19
    المجموعات التعليمية.  20
    المسابقات في قواعد اللغة العربية.  21
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 المحور الثالث: األجهزة التعليمية المتوافرة في تدريس مادة اللغة العربية 
 للصف األول المتوسط:

 غير متوافرة متوافرة الجهاز التعليمي ت
   صوتي.جهاز التسجيل ال  1
   جهاز الحاسوب اإللكتروني.  2
   جهاز عرض البيانات )داتاشو(.  3
   الشبكة اإللكترونية للمعلومات )األنترنيت(.  4
   أجهزة الفيديو.  5
   أقراص )السي دي( التعليمية.  6
   طابعة.  7
   برامج اللغة اإللكترونية.  8
   أفالم الفيديو التعليمية.  9

   مكبرات الصوت.  10
   سبورة التفاعلية.ال  11

 
 المتوسط: المحور الرابع: الصعوبات التي تمنع استعمال الوسائل التعليمية في تدريس مادة اللغة العربية للصف األول

 الفقـــرة ت
موافق 
 جدا

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير موافق 
 جدا

      ضعف المدرس أو المدّرسة بقواعد استعمالها.  1
      و المدّرسة الخبرة الكافية لصنعها.قلة امتالك المدرس أ  2
      قلة امتالك المدرس أو المدّرسة الوقت الكافي الستعمالها.  3
      ضعف تدريب المدرسين أو المدرسات على استعمالها.  4
      ضعف القناعة بأهميتها في التدريس.  5
      ضعف دراية المدرس أو المدرسة بتوافرها.  6
      د األولية إلنتاجها.قلة توافر الموا  7

8  
قلة وجود كتب أدلة خاصة للمدرسين والمدرسات تشرح 

 طريقة انتاجها.
     

      التكلفة الباهظة إلنتاجها محّليا.  9
      التكلفة الباهظة لشرائها.  10
      ضيق الصفوف المدرسية الحتوائها.  11
      كثرة الطلبة يمنع استعمالها.  12
      أو المدّرسة يمنع استعمالها. كثرة حصص المدرس  13
      ضعف عناية وزارة التربية بها.  14

 
 
 
 
 
 
 
 


