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 إلــــــــــــــــــــــــــــى أبً  الذي علمنً كٌف أمسك بالقلم وكٌف أخط الكلمات بال ندم    

:والدي الحبٌب  

وأحب إلً ....ٌامن أنت أغلى من نفسً التً بٌن جوارحً ...      إلٌك أهدي هذه الكلمات 

تغمرنً ...ٌا من أجد عندهسعة الصدر ولٌن الجانب ....من روحً التً تسري فً جسدي 

وتحمٌنً من نوائب الدهر ’تحرسنً بعٌونك ...فتزرعنً فً حدائق قلبك ’بحنانك 

ألف احترام ومودة أكنهما لك ٌا أبً ’وأوجاعه  

إلــــــــــــــــــــــــــى من كان دعائها سر نجاحً و حنانها بلسم جراحً إلى أغلى الحباٌن 

.أمً العزٌزة  

إلــــــــــــــــــــــــــى من رافقتنً منذ أن حملنا حقائب صغٌرة و محك سرت الدرب خطوة 

إلى شمعة متقدمة تنٌر ظلم حٌاتً ................بخطوة وما تزال ترافقنً حتى اآلن  

 إلــــــــــــــــــــــــى أخوتً 

 

المشرفة واألساتذة الذٌن درسونً وكان وكان لهم ة ونخص بالشكر الكبٌر األستاذ-    

والحمد هلل                                     ’ دور فً زٌادة رصٌدي المعرفً والتربوي ولو بحرف واحد  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :مقدمة

 

 ~ أ ~
 

بسمهللاالرحمنالرحٌموالصالةوالسالمعلىنبٌهالكرٌمأشرفخلقهللامحمد

,صلواتهللاعلٌهوأفضلالتسلٌم’األمٌنوشفٌعناٌومالقٌامةوقائدناإلىالزلفىأجمعٌن

:صاحباألذكارجامعاألمطارهازماألحباربعونالجبارأمابعد

فلمٌعداعتماد’تغٌرتطرٌقةونوعٌةالتعلٌمفًالوقتالحالًعماكانتعلٌهسابقا

وأصبحاستعمالالوسائلالتعلٌمٌة’المعلمفًالنظامالتعلٌمًعلىأسلوبالتلقٌنوالحفظ

.وضرورةأساسٌةلنجاحالنظامالتعلٌمً’جزءالٌتجزأمنمنظومةالتعلٌم

تعرفالوسائلالتعلٌمٌةعلىأنهاكافةاألجهزةواألدواتوالموادالتًٌستعملها

وٌطلقعلى’المدرسلتحسٌنعملٌةالتعلٌموالتعلموتحقٌقاألهدافالتعلٌمٌةالمحددة

الوسائلالتعلٌمٌةالعدٌدمنالمسمٌاتمثلتكنولوجٌاالتعلٌموانطالقامنهذاٌمكنناطرح

مادورالوسائلالتعلٌمٌةفًتحسٌنعملٌةالتعلٌم؟:اإلشكالالتالً

كٌفٌمكناستخدامهذهالوسائل؟

دور الوسائل التعليمية في :"وهذامادفعناالختٌارهذاالموضوعوالمعنونبــ

واقتضتالضرورةالمنهجٌةأنتقسم".عملية التعليم الطور االبتدائي أنموذجاتحسين

:مدخلوفصالنوخاتمة:المادةالبحثٌةعلىالنحوالتالً

.والتعلٌماالبتدائً’ٌتضمنمفاهٌمأساسٌةكالتعلٌموالتعلٌمٌة:لمدخلا*

تناولنافٌهتعرٌفالوسائل"الوسائلالتعلٌمةالمفهومواألنواع"المعنونب:الفصلاألول*

.ومعوقاتاستخدامهافًالتعلٌم’وكٌفٌةاستخدامها’وأنواعها’التعلٌمٌة

–دراسةمٌدانٌةحولدورالوسائلالتعلٌمٌةفًتحسٌنالتعلٌم:"المعنونب:الفصلالثانً*

تحدثنافٌهعنتصنٌفالوسائلالتعلٌمٌةوأهمٌتهاباالضافةإلىتحلٌل"الطوراالبتدائً

.استبٌانخاصباألساتذةوأهماالقتراحاتبشأنتوظٌفالوسائلفًالدرس

.أودعنافٌهاأهمالنتائجالتًتوصلناإلٌهافًهذاالبحث:الخاتمة*

:أماعناألسبابالتًدفعتناالختٌارهذاالموضوع
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.االهتمامبالوسائلالتعلٌمٌةلمالهامننتائجاٌجابٌةعلىمستقبلالتلمٌذالدراسً-

ومنأهمالمصادرو’أماالمنهجالمتبعفًهذاالبحثهوالوصفًوتحلٌلنتائجاالستبٌان

:المراجعالتًاعتمدناعلٌها

".الوسائلالتعلٌمٌةالمساعدةعلىالتعلم"عادلفاضلعلً-

".تكنولوجٌاالتعلٌمبٌنالنظرٌةوالتطبٌق"محمدمحمودالحٌلة-

"وسائلاالتصالوالتكنولوجٌافًالتعلٌم"عبدالحافظسالمة-

التًشرفتنا"زٌدي:"وفًاألخٌردونأنننسىتقدٌمالشكرلألستاذةالفاضلة

بإشرافهاعلىهذهالمذكرةولمتبخلعلٌنابنصائحهاوإرشاداتهالخروجهاعلىأحسنما

.ٌرام
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 : مفهوم التعلم

ذلك "فالحٌاة تعلم والتعلم حٌاة"           ٌعد التعلم من أهم األسس التً تقوم علٌها الحٌاة 

ألن اإلنسان خالل حٌاته من المهد إلى اللحد ٌحاول باستمرار التؤقلم مع محٌطه و حل 

إذ إن اإلنسان ال ٌمكنه ’المشاكل التً تواجهه بهذا التعلم فً كل لحظة من لحظات حٌاته

ولهذا فالتعلم ’العٌش و مواجهة صعوبات الحٌاة و مقتضٌاتها إال بالتعلم الدائم و إال ٌنقضً 

 .فهً عملٌة بناء و تجدٌد للمعرفة و الخبرة’عملٌة مستمرة باستمرار الحٌاة

 فً مجتمع له ا            ٌتعلم الفرد مٌوال واتجاهات وقٌما تعٌنه على أن ٌعٌش سعٌد

وهذه المٌول و االتجاهات و القٌم هً التً ’خصائص ثقافٌة و حضارٌة و مادٌة معٌنة

مجموعة العملٌات المعرفٌة الداخلٌة "و لذا فالتعلم هو’تعطً لحٌاته فً هذا المجتمع معنى

التً تحول المثٌر المعروض على المتعلم إلى أوجه متعددة من المعالجات الناجحة 

للمعلومات و حصٌلة هذه المعالجة تتمثل فً تكوٌن أنماط معٌنة من القدرات فً ذاكرة 

فالتعلم هو نظام شخصً ٌرتبط ’المتعلم تتضح فً صورة أداة تجعل هذه القدرات ممكنة

".بالمتعلم وٌإدي فٌه عمال ٌتعلق بالسلوك
1

 

          فالتعلم ٌعنً تعدٌل لسلوك الفرد ٌساعده فً حل المشكالت التً تواجهه فً حٌاته 

فٌإدي ذلك ’وفهمه للعالم الخارجً المحٌط به’و كذلك اكتساب خبرات معرفٌة تزٌد من نموه

 .إلى زٌادة قدرته على السٌطرة على البٌئة و تسخرها لخدمته

        ومن أمثلة ذلك التعلم أن شخصا ذاهبا إلى عمله وفً طرٌقه المعتاد فوجئ بحادث 

فالحادث هذا ٌمثل المثٌر و تغٌر االتجاه هو ’فً الطرٌق فغٌر طرٌقه إلى طرٌق آخر

فهذا الشخص قد تعلم أنه عند حدوث حادث فً الطرٌق علٌه أال ٌنتظر بل علٌه ’االستجابة

.أن ٌجد طرٌقا آخر
2

 

                                                           
 22ص’1999’عمان’1ط’دار المسٌرة للنشر"نظرٌة وممارسة:التصمٌم التعلٌمً "محمود الحٌلة  1
 19ص’2011’األردن1ط’دارالٌازوري للنشر"الكفاٌات التدرٌسٌة وتقنٌات التدرٌس"عامرابراهٌم علوان 2
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ٌكتسب المتعلم من خاللها أسالٌب ’        تعتبر عملٌة التعلم بمعناها الشامل عملٌة تكٌف

جدٌدة للسلوك تإدي إلى إشباع حاجاته ومٌوله وتحقٌق أهدافه التً ٌحددها لنفسه نتٌجة 

 .لتفاعله مع البٌئة االجتماعٌة و المادٌة

التعلم عملٌة بها ٌنشؤ فعل أو سلوك ٌتطور أو :"        ٌقول ملكار عن تطور عملٌة التعلم

ٌتغٌر ذلك بمكافحة ظرف من الظروفآأو ممارسته و االستجابة له شرط أن تكون خصائص 

التطور أو التغٌر الحاصل غٌر قابل للتفسٌر بفعل مٌول فطرٌة أو بلوغ حاالت طارئة على 

".الكائن الحً
1

 

          بمعنى أن التعلم ٌرتبط بفعل و نشاط ٌحمل صفة التطور الناتج عن الوراثة أو 

ألن التعلم ’فهذا لٌس تعلم فالتطور المقصود هو التطور الداخلً ’الفطرة أو الحالة الطارئة 

و فً تنمٌة شخصٌة الفرد الذي ٌصبح قوٌا أما ’هو عملٌة داخلٌة ٌتم بواسطتها تعدٌل السلوك

 .األحداث و المإثرات

 

 

 :أهداف و غاٌات التعلٌمٌة

          لقد احتلت أهداف التعلٌم مكانا بارزا بٌن اهتمامات التربوٌٌن المعاصرٌن أمثال 

ماك أس تابا’و غانٌه’مٌجر’هٌل ’بلوم 
2

. 

         حاولوا تقوٌم األهداف التقلٌدٌة من خالل اعتبار محور النظام التعلٌمً و ٌبنً على 

هذا االعتبار ضرورة تركٌز عملٌات التعلم و التعلٌم علٌه و تحقٌق أهداف التعلٌم فٌه فإن 

                                                           
 67ص’1ط’دار األمل للنشر"مقاربة التعلٌم و التعلم بالكفاءات"عسعوس محمد 1
تجارب عربٌة التعلم األساسً ودلٌل تخطٌطه المنظمة العربٌة للتربٌة و الثقافٌة ’أنطوان حبٌب رحمة 2

 102ص’1992’تونس’والعلوم



 :اٌّذخً

 

~ 7 ~ 
 

و تتوسع مجالت حرٌة ’مركز األهمٌة ٌنتقل من المعلم إلى تلمٌذ حٌث تحد سلطة المعلم

التلمٌذ و تلقائٌته
1

. 

          فاألهداف التعلٌمٌة هً أهداف عامة تصف المهارات الكلٌة النهائٌة التً ٌنتظر من 

 .المتعلم أن ٌبرزها بعد عملٌة التعلم

         و لقد أدرك التربوٌون العرب أٌضا فً مجاالت تطوٌر التعلٌم و هذا كله راجع  إلى 

 :تحسٌن مستوى التعلٌم و ٌكون ذلك بتحقٌق مجموعة من األهداف و الغاٌات فٌما ٌلً

أن ٌتكلم إجماال بلغة عربٌة سلٌمة بوضوح و ٌقرأ بٌسر و ٌصل إلى حد استٌعاب ما -1

 .ٌسمع و ما ٌقرأ

تنمٌة قٌم اجتماعٌة و بٌداغوجٌة تإمن استقالل التلمٌذ بذاته و الشعور بالمسإولٌة عن -2

 .طرٌق استغالل الوثائق بواسطة وسائله الخاصة

التحكم فً المهارات األربع العامة التً ٌبنً علٌها استغالل اللغة و هً حسن االنصات -3

 .إجادة القراءة و الكتابة’التحكم 

و الشعر و ’أن ٌحفظ المتعلم بعض النصوص الرفٌعة كالقرآن و الحدٌث الشرٌف-4

األمثال
2

. 

 

 

 

 

                                                           
تركً رابح النظرٌات التربوٌة لطلبة الجامعات و المعلمٌنوطلبة معاهد تكوٌن المعلمٌن و المنشغلٌن  1

 26ص,ط.ب ’1980دٌوان المطبوعات الجزائرٌة’بالتربٌة و التعلٌم
عصر مداخل تعلٌم التفكٌر واتراإه ’عضو تعلٌم اللغة العربٌة فً المدرسة االبتدائٌة’حسنً عبد الباري 2

 79ص1997’االسكندرٌة’المكتب العربً الحدٌث’فً المنهج المدرسً 
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 :األسس التي تبنى عليها عملية التعلم

        إن اإلنسان ٌحتاج إل التعلم الضطراره إلى معرفة اآلخر؟ و إدراك الموجودات على 

ما هً علٌه بنظرة فاحصة غٌر قاصرة قد تإدي بالضرورة إلى تغٌٌر فً سلوك 

فهو ٌسعى لتشكٌل شبكة من العالقات تربطه بواسطة الطبٌعً و االجتماعً ’اإلنسان

قاصدا من ذلك إلى إدراك حقٌقة هذا الوسط و ’بواسطة نظام معقد من العالقات الدالة ’

و قد ال ٌتحقق له ذلك إال بالتفاعل معه عن طرٌق ’اإلمساك بنسٌج بنائٌة القار و المتغٌر 

 .الفهم الجٌد لحركة عناصره الفعالة التً تكون بنٌة نظامه

           بناءا على هذا الوعً بضرورة الفهم الجٌد و ضرورة اكتساب المعرفة المغٌرة 

لسلوك اإلنسان ٌتم تحدٌد مفهوم التعلم
1

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 45ص’دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة’أحمد حسانً  1
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:التعلم و أهميته في المرحلة االبتدائية  

و على هذا األساس ٌمكن تعرٌف التعلم على ’            ٌعد التعلم شكال من أشكال السلوك 

حٌث ’أنه تغٌٌر فً سلوك الكائن الحً ٌتم بصورة عامة فً إطار ظروف و شروط معٌنة "

تقوم الخبرة أو الممارسة أو التدرٌب بدور عوامل التغٌر فً األداء وال ٌمكن بؤي شكل من 

و التً من بٌنها عوامل ’األشكال تفسٌر التعلم بمعزل عن العوامل الوراثٌة و العوامل البٌئٌة

"النضج و التغٌرات البٌوكٌمٌاوٌة و الفٌزٌائٌة و النفسٌة لدى الكائن الحً
1

 

وفق خطط و عملٌات ٌكتسب المتعلم ’             و التعلم ٌتم تحت إشراف المعلم و توجٌهه

وعلٌه فإن التعلم ٌمثل ’لذاته و استعداداته معارف و خبرات وقدرات و كفاءات ومهارات

المسافة التً ٌقطعها المتعلم بنفسه فً اتجاه الكفاءات الجدٌدة التً ٌرغب فً امتالكها و 

ٌمنحه الثقة فً نفسه و ٌجعله فً موقف إٌجابً وفً مٌدان المدارس ٌنبغً على المدرس 

.أن ٌكون مطلعا على المدارس التربوٌة و فلسفتها
2

 

و تعمل على تؤهٌل ’           تعنى الدول المتقدمة عناٌة خاصة بمدارس المرحلة االبتدائٌة 

و تبذل تلك الدول قصارى جهدها من ’هذه المرحلة وفق أحدث أسالٌب و طرائق التؤهٌل

أجل توفٌر البٌئة التعلٌمٌة المناسبة لطلبة المرحلة االبتدائٌة آحٌث تعد المرحلة االبتدائٌة 

الركٌزة األساسٌة و اللبنة األساسٌة لمراحل التعلٌم الالحقة و المقصود هنا مراحل التعلٌم 

وانطالقا من أهمٌة التعلم فً المرحلة االبٌتدائٌة فإنه ٌجب ’اإلعدادٌة و الثانوٌة و الجامعٌة

ال سٌما وأن أي خلل قد ٌعتري هذه المرحلة ’التركٌز علٌه و االهتمام به بصورة أكبر

إذ ٌكتسب الطالب ’سٌتراكم فً هذا األساس و سٌمتد فً تؤثٌره إلى مراحل التعلٌم الالحقة 

فً المرحلة االبتدائٌة الكثٌر من العادات و القٌم و االتجاهات أضف إلى ذلك نمو قدراته و 

استعداداته العقلٌة إلى جانب تنمٌة المهارات االساسٌة مثل القراءة و الكتابة و الحساب و 

.و فً هذه المرحلة أٌضا ٌفهم العالقات االجتماعٌة الصحٌحة و كٌفٌة ممارستها’التهجئة 
3

 

:  التعليم  

                                                           
 70’المرجع السابق 1
 14ص’1ط’دار المسٌرة للنشر"صعوبات التعلم والخطة العالجٌة المقترحة"تٌسٌر مفلح كوافحة 2
 71ص’المرجع نفسه 3
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و هو مجموعة من الحوادث ’         التعلٌم مشروع إنسانً هدفه مساعدة األفراد على التعلم

و فً العادة تكون هذه الحوادث المتتالٌة ’تإثر فً المتعلم بطرٌقة ما تإدي إلى تسهٌل التعلم

مطبوعة أو مسجلة أو منطوقة وغالبا ما تدعم العملٌات ’كونها خارجة عن نطاق المتعلم ’

".الداخلٌة للمتعلم
1

 

و هو نشاط تواصلً ٌهدف إلى إثارة الدافعٌة المتعلم و تسهٌل التعلم و ٌتضمن          " 

مجموعة من النشاطات و القرارات التً ٌستخدمها المعلم أو الطالب فً الموقف التعلٌمً 

وبؤشكال تنظٌم مواقف التعلم التً ٌتفاعل ’ كما أنه علم ٌهتم بدراسة طرق التعلٌم و تقنٌاته

"معها الطلبة من أجل تحقٌق األهداف المنشودة
2

 

حٌث ’تتسم النماذج التعلٌمٌة الطابع التوجٌهً:"             ٌرى برونو فً التعلٌم بقوله

فً مجال ’تمكن من إنجاز تحصٌلً أفضل’ٌقترح مجموعة من القواعد على نحو مسبق

.كما توفر بعض التقنٌات لقٌاس األداء’بعض المعلومات و المهارات
3

 

  ٌرى برونو فً هذا القول أن التعلٌم ٌتصف بتوجٌه السلوك فً مجال معٌن و نحو هدف 

الذي ٌرغب المجتمع فً تنمٌته سواء أكان على مستوى الفرد أو على مستوى ’محدد سلفا

و اقتراح ’و لتحقٌق ذلك ٌتطلب من الساهرٌن على التعلٌم وضع قوانٌن تربوٌة’المجتمع 

.طرق ووسائل تربوٌة و تقدٌم توجٌهات مسبقة عن العملٌة التعلٌمٌة  

       و هذا ٌعنً أن التعلٌم هو مجموعة من األفعال و األنشطة تحفز على حدوث تعلم عند 

و التعلٌم خاص بالمعلم و ٌتمثل بنشاطه لتحقٌق هدفه ’الفرد لكً تسهل عملٌة االكتساب لدٌه

و ٌتطلب حسن إعداد المعلم لتالمٌذه من خالل األسالٌب المتجددة و ’و هو تقدٌم المعرفة’

.تقدٌم المعرفة المستمرة فالتعلٌم هو كل عمل أو جهد مبذول لتحقٌق الغاٌة منه  

                                                           
 14ص’المرجع السابق 1
 21ص"التصمٌم التعلٌمً"محمود الحٌلة 2
 22ص’المرجع نفسه 3
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        و هو توفٌر الشروط المادٌة و النفسٌة التً تساعد التً تساعدالمتعلم على التفاعل 

و اكتساب الخبرة و المعارف و ’النشط مع عناصر البٌئة التعلٌمٌة فً الموقف التعلٌمً 

". و ذلك بؤبسط الطرق الممكنة’المهارات و القٌم التً ٌحتاج إلٌها هذا المتعلم و تناسبه   

         بمعنى أن عملٌة التعلٌم هً العملٌة التً ٌوجد فٌها المتعلم فً موقف تعلٌمً لدٌه 

االستعداد العقلً و النفسً الكتساب خبرات و معارف ومهارات و اتجاهات و قٌم تتناسب 

و قدرته و استعداداته من خالل وجوده فً بٌئة تعلٌمٌة تتضمن محتوى تعلٌمً و معلم 

.ووسائل تعلٌمٌة لتحقٌق األهداف التربوٌة المنشودة  

:   و من المتطلبات األساسية للتعليم يمكنني ذكر ما يلي  

.تحدٌد المتطلبات السلوكٌة المراد تحقٌقها كؤهداف و نتاجات تعلٌمٌة-  

.تحدٌد الخصائص األساسٌة للمتعلم-  

.التنوٌع فً استخدام المعززات لتنشٌط المتعلمٌن-  

التنوٌع فً استخدام أنواع التقوٌم المتنوعة مع التركٌز على التقوٌم التكوٌنً الذي ٌمكن -

المعلم من تزوٌد المتعلم بتغذٌة راجعة عن سلوكه و التً تسمح بدورها بالتعدٌل و التحقٌق 

.فً أٌة مرحلة من مراحل التعلٌم
1

 

   بمعنى ٌجب على المعلم القائم بالتعلٌم مراعاة خصائص المتعلمٌن و استخدام التعزٌز 

وأن ٌوزع ’وأن ٌكون واعٌا منتبها بما ٌحدث فً الفصل’وتجنب استخدام العقاب’بتوازن 

وٌساعد التلمٌذ الذي ’انتباهه على جمٌع التالمٌذ و ٌحسن التصرف فً المواقف واألزمات 

.ٌواجه المشاكل  

.التعليمية مفهومها وعناصرها  

:مفهومها/1  
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: لغة-أ  

وقد وردت هذه الكلمة فً القرآن الكرٌم فً عدة -علم-         التعلٌمٌة مؤخوذة من الفعل

1﴾و َعلَم آدم األسَماء كلها﴿كقوله تعالى فً سورة البقرة ’آٌات  

   2﴾ٚ ػٍّه ِب ٌُ رىٓ رؼٍُ ﴿أ٠ؼب فٟ صٛسح إٌضبء ٚلٌٛٗ ػز ٚ عً 

ٚ ػٍُ ثبٌشٟء شؼش’أٞ صبد اٌؼٍّبء ٚ اٌفمٙبء ٚ اٌؼالَ ٚ اٌؼالِخ’ٚ ػٍُ ٚفمٗ أٞ رؼٍُ ٚصمفٗ 
3
 

  

.ِٓ طفبد هللا ػز ٚ عً اٌؼ١ٍُ ٚ اٌؼبٌُ ٚ اٌؼالَ:ػٍُ  

لبي رؼبٌٝ ػز ٚ عً ٚ ٘ٛ اٌخالق اٌؼ١ٍُ ٚلبي ػبٌُ اٌغ١ت ٚ اٌشٙبدح ٚلبي ػالَ اٌغ١ٛة فٙٛ 

ٚثّب ٠ىْٛ ٌُٚ ٠ىٓ ثؼذ لجً أْ ٠ىْٛ’هللا اٌؼبٌُ ثّب وبْ ٚ ِب ٠ىْٛ لجً وٛٔٗ   

.ٚ عً ػبٌُ ٚ ػ١ٍُ ِٓ لَٛ ػٍّبء ٚ ػٍّذ اٌشٟء أػٍّٗ ػٍّب’ػٍُ ػٍّب ’اٌؼٍُ ٔم١غ اٌغًٙ-  

:اططالؽب  

ف١مظذ ثٙب وً ِب ٠ٙذف ثبٌزضم١ف إٌٝ ِبٌٗ ػاللخ ثبٌزؼ١ٍُ ٚ ٠شعغ اٌّظطٍؼ           "

اٌزٞ عبء ِٓ األطً ٚ٘ٛ ’اٌّزذاٚي فٟ اٌذسس اٌزؼ١ٍّٟ ػٕذ اٌغشة إٌٝ االشزمبق اإلغش٠مٟ 

د٠ذاوز١ه اٌزٟ اشزمذ ِٓ ا١ٌٛٔب١ٔخ ٚرى٠ٛٓ فبٌزؼ١ّ١ٍخ ٟ٘ رشعّخ وٍّخ "رؼٍُ "٠ذي ػٍٝ ِغشد 

د٠ذاوز١ىٛس ٚ اٌزٟ وبٔذ رطٍك ػٍٝ ٔٛع ِٓ اٌشؼش ٠زٕبٚي ششػ ِؼبسف ػ١ٍّخ أٚ رم١ٕخ ٚلذ 

رطٛس ِذٌٛي ٘زٖ اٌىٍّخ ١ٌظجؼ اٌزؼ١ٍُ أٚ فٓ اٌزؼ١ٍُ ٚ٘ىزا ٌُ رىٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌجذا٠خ رخزٍف 

وض١شا ػٓ اٌؼٍُ اٌزٞ ٠ٙزُ ثّشبوً اٌزؼ١ٍُ أٞ اٌج١ذاغٛع١ب ٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه فئْ اٌؼٍُ ٠ٙزُ 

".ث١ّٕب رشرىز اٌزؼ١ّ١ٍخ ػٍٝ اٌّؼبسف’ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ ثبٌّزؼٍُ
4

 

                                                           
 .31اآلٌة ’سورة البقرة 1
 .113اآلٌة ’سورة النساء 2
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٠ٙزُ ١ِذاْ اٌزؼ١ّ١ٍخ أٚ ِٛػٛػٙب ثذساصخ آ١ٌبد اوزضبة ٚرج١ٍغ اٌّؼبسف اٌخبطخ          "

ٌزٌه ٠شوز أرجبػٙب ػٍٝ اٌزفى١ش اٌّضجك فٟ ِؾز٠ٛبد ِٚؼب١ِٓ اٌزؼ١ٍُ ’ثّغبي ِؼشفٟ ِؼ١ٓ

اٌذاخٍخ فٟ ثٕبء اٌّٛػٛع ِٚٓ ؽ١ش رؾ١ًٍ اٌؼاللبد اٌزٟ رشثطٙب ثجؼؼٙب وّب ٠ٕظت 

ا٘زّبِٙب ػٍٝ رؾ١ًٍ اٌّٛالف ٚاٌٛػؼ١بد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ رؤرٟ فٟ ٔٙب٠خ اٌفؼً اٌزؼ١ٍّٟ 

ٌفُٙ رفض١ش ِب عشٜ فٟ ػشع اٌذسس صٛاء رؼٍك األِش ثزظٛساد اٌزال١ِز أٚ ’اٌزؼٍّٟ

اٌزؼشف ػٍٝ أصب١ٌت رفى١شُ٘ ٚ اوزشبف اٌطشائف اٌزٟ رّىُٕٙ ِٓ ِؼشفخ ِب ؽٍت ُِٕٙ أٚ 

ِب ػشع ػ١ٍُٙ ِٚذٜ ٔغبػخ اٌّذسس فٟ اٌخطخ اٌزٟ اخزبس٘ب ٚ األصب١ٌت ٚ اٌطشائك 

".ٚاٌٛصبئً اٌزٟ ٚظفٙب
1

 

       ٌٚمذ ػشف ِظطٍؼ اٌذ٠ذاوز١ه األعٕجٟ سٚاعب وج١شا ػٕذٔب ٚ ثذأٔب ٔضزخذِٗ ٌفظخ دخ١ٍخ 

 ثؾشٚف ػشث١خ 

           ٚظٓ اٌجؼغ أْ رض١ّخ اٌطشائك اٌخبطخ فٟ رؼ١ٍُ اٌّبدح رفٟ ثبٌغشع غ١ش إٔٔب 

سأ٠ٕب أْ ٠ؼزّذ اٌّظطٍؼ اٌزٞ الزشؽٗ أؽّذ شجشٛة فٟ وزبثٗ رؼ١ّ١ٍخ اٌّٛاد ألْ ٘زا 

اٌّظطٍؼ ٠زخطٝ اٌطشائك اٌخبطخ ١ٌشًّ اٌّغبالد األخشٜ اٌزٟ ٠ذٚس ػ١ٍٙب ا٘زّبَ ٘زا 

".اٌؼٍُ اٌغذ٠ذ فٟ ِغبي اٌزشث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ  

           ٚ سغُ ِب ٠ىزٕف رؼش٠ف اٌذ٠ذاوز١ه ِٓ طؼٛثبد فئْ ِؼظُ اٌذاسص١ٓ اٌّٙز١ّٓ ثٙزا 

اٌؼمً ٌغؤٚا إٌٝ اٌز١١ّز ث١ٓ ٔٛػ١ٓ أصبص١١ٓ ٠زىبِالْ ف١ّب ث١ّٕٙب ثشىً وج١ش ّٚ٘ب اٌذ٠ذاوز١ه 

أٞ اٌمٛاػذ ٚ األصش ’اٌؼبَ اٌزٞ ٠ٙزُ ثىً ِب ٘ٛ ِشزشن ٚ ػبَ فٟ رذس٠ش ع١ّغ اٌّٛاد 

".اٌؼبِخ اٌزٟ ٠زؼ١ٓ ِشاػبرٙب ِٓ غ١ش أخز خظٛط١بد ٘زٖ اٌّبدح أٚ رٍه ثؼ١ٓ االػزجبس
2

 

        فبٌذ٠ذاوز١ه اٌؼبَ ٠ٙزُ ثىً ِب ٠غّغ ث١ٓ ِخزٍف ِٛاد اٌزذس٠ش أٚ اٌزى٠ٛٓ ٚ رٌه ػٍٝ 

.ِضزٜٛ اٌطشائك اٌّزجؼخ  

                                                           
 28ص’المرجع السابق 1
 13ص’بٌروت’منشورات دار النهضة العربٌة"تعلٌمٌة اللغة العربٌة"أنطوان صٌاح 2
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       أِب اٌذ٠ذاوز١ه اٌخبص أٚ د٠ذاوز١ه اٌّٛاد ف١ٙزُ ثّب ٠ؾغ رذس٠ش ِبدح ِٓ ِٛاد اٌزى٠ٛٓ 

.ِٓ ؽ١ش اٌطشائك ٚاٌٛصبئً ٚاالصب١ٌت اٌخبطخ ثٙب
1

 

       وزذس٠ش ِبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِضال ٚ ٠ؼٕٟ ٠زٌه وً ِب ٠زؼٍك ثّىٛٔبد اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

...وبٌمشاءح ٚ اٌىزبثخ ٚ اٌزؼج١ش ٚ غ١ش٘ب  

:ػٕبطش٘ب  

إال أْ ’      رزىْٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ػذح ػٕبطش رؼزجش أصبس إٌغبػ ٚ رؾم١ك أ٘ذافٙب 

ف١ؾًّ اٌىض١ش ػٍٝ أٔٙب رزىْٛ ’اٌزشث١٠ٛٓ اخزٍفٛا فٟ ِب١٘خ ٘زٖ اٌؼٕبطش ٚػذد٘ب ٚٚظبئفٙب

:ِٓ صالس ػٕبطش سئ١ض١خ ٟ٘  

:اٌّزؼٍُ-أ  

ِٚب ٠ّزٍىٗ ِٓ خظبئض ػم١ٍخ ٚ ٔفض١خ ٚاعزّبػ١خ ’         أصبس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٘ٛ اٌّزؼٍُ

ٚال ٠ؾذس رؼٍُ ِب ٌُ ’ِٚب ٌذ٠ٗ ِٓ سغجخ ٚدٚافغ ٌٍزؼٍُ ٚال ٠ٛعذ رؼٍُ دْٚ ؽبٌت’ٚخٍم١خ

رزٛفش سغجخ اٌطبٌت فٟ اٌزؼٍُ ٚثبٌزبٌٟ فبٌذافغ إٌٝ رؼٍُ ٘ٛ أصبس فٟ إٌغبػ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ 

.ٚؽغش اٌزا٠ٚخ
2

 

.       ثّؼٕٝ أْ اٌّزؼٍُ ٘ٛ اٌشو١زح األصبص١خ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ  

:اٌّزؼٍُ-ة  

٘ٛ اإلٔضبْ اٌشاشذ اٌّزشجغ ثم١ُ اٌّغزّغ ِٚجبدئٗ اٌفٍضف١خ ٚ اٌضمبف١خ ٚارغب٘برٗ              "

ٚ فٟ ٔفش اٌٛلذ ’ٚٔظشرٗ ٌٍىْٛ ٌٍٚزاد ٚألخش ٚ٘ٛ إٌبلذ ٌّب ٠غشٞ فٟ اٌّغزّغ’اٌفىش٠خ

ِٚب اوزضجٗ ِٓ ٔظش٠بد ٚلٛا١ٔٓ ػ١ٍّخ ِٕٚٙغ١خ ِٚٛػٛػ١خ ألْ ٘زٖ ’٘ٛ إٌبلً ٌٍّؼشفخ

".إٌظشح ِٚب رؾٍّٗ ِٓ طفخ اٌّٛػٛػ١خ لذ اوزضجٙب اٌّؼٍُ  

                                                           
 14ص’المرجع نفسه 1
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        ثّؼٕٝ أْ اٌّؼٍُ ٘ٛ ِؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فجذٚٔٗ ال ٠ؾذس رؼ١ٍُ ثبػزجبسٖ إٌبلً 

.ٌٍّؼشفخ ٚاٌّٛعٗ ٌٍّزؼ١ٍّٓ ٚ اٌؾبًِ ٌٍّؼشفخ اإلٔضب١ٔخ
1

 

:إٌّٙبط-ط  

         إْ إٌّب٘ظ اٌذساص١خ رىزضٟ أ١ّ٘خ وجشىآفٟٙ ٔظش٠ب ػجبسح ػٓ ِخططبد دل١مخ ٚوبٍِخ 

.ِٚٓ صُ فٟٙ اإلؽبس إٌظشٞ اٌزٞ ٠ؼزّذ ػ١ٍٗ اٌّؼٍُ’ٌّضبساد دساص١خ ِؾذدح
2

 

٘ٛ ِغّٛػخ اٌخجشاد اٌزشث٠ٛخ ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚ اٌش٠بػ١خ ٚاٌف١ٕخ :"            فبٌّٕٙبط

اٌزٟ رخططٙب اٌّذسصخ ٚ ر١ٙئزٙب ٌزال١ِز٘ب ١ٌمِٛٛا ثزؼٍّٙب ثٙذف اوضبثُٙ أّٔبؽب ِٓ ’ٚاٌؼ١ٍّخ

ٚ ٘ٛ أ٠ؼب األداح " اٌضٍٛن أٚ رؼذ٠ٍٗ ٚرفض١ش أّٔبؽ أخشٜ ِٓ اٌضٍٛن ٔؾٛ االرغبٖ اٌّشغٛة

اٌزٟ رٛظفٙب اٌّذسصخ ٌزؾم١ك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٚ االعزّبػ١خ إٌّشٛدح فٟ إػذاد األع١بي 

ٌٍؾ١بح إػذادا طؾ١ؾب ٚ ِزىبِال فٟ ع١ّغ اٌغٛأت ٚ ٟ٘ اٌغٛأت اٌؼم١ٍخ ٚ اٌشٚؽ١خ 

".ٚاالعزّبػ١خ ٚاٌظؾ١خ ٚ إٌفض١خ ٚاٌغض١ّخ ٚ االٔفؼب١ٌخ
3

 

          ِٚٓ ٕ٘ب ٠ّىٕٕب اٌمٛي أْ إٌّٙبط شٟء أٚصغ ِٓ اٌّٛػٛػبد اٌذساص١خ ألٔٗ ٠زؼّٓ 

فجذْٚ إٌّٙبط ’إٌٝ عبٔت ٘زٖ اٌّٛػٛػبد رٛع١ٙبد رشث٠ٛخ غب٠زٙب رمذ٠ُ اٌّضبػذح ٌٍّؼٍُ

ألْ إٌّٙبط ٘ٛ اٌزٞ ٠ؾذد اٌطش٠ك إٌٝ ’رظً اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؼطشثخ ٔبلظخ ِٚجزٛسح

.اٌزؼٍُ  

 

 

 

 

 

                                                           
 78ص’المرجع نفسه,ٌنظر 1
 27ص’1996’1الرٌاض ط"المنهج المدرسً من منظور جدٌد "ابراهٌم محمد وآخرون 2
 28ص’المرجع السابق:ٌنظر  3
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:هفهوم التعلين االبتدائي  

ٔؼٕٟ ثبٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ ٘ٛ رٌه إٌٛع ِٓ اٌزؼ١ٍُ إٌظبِٟ اٌزٞ ٠ؤخز ِىبٔٗ ثظفخ         "

ٟٚ٘ رشًّ ِشؽٍخ اٌزؼ١ٍُ اإلٌزاِٟ ِٚذرٙب صذ صٕٛاد ’أط١ٍخ فٟ أٚي اٌضٍُ اٌزؼ١ٍّٟ

ٚ ’دساص١خ ٚ اٌّذسصخ االثزذائ١خ أصجك اٌّؤصضبد اٌزشث٠ٛخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ِٓ ؽ١ش إٌشؤح 

".رؤرٟ أصجم١زٙب ِٓ اػزّبد ِب ٠مَٛ فٟ اٌّشاؽً اٌزب١ٌخ ػٍٝ اوزضبة اٌّؼبسف
1

 

          ٚ ِؼٕٝ رٌه أْ اٌّذسصخ االثزذائ١خ ٟ٘ اٌزٟ رز١ؼ فشطخ رشث١خ اٌطفً ِٓ اٌضٓ 

ِّب ٠ؼٕٟ أٔٙب رشثٟ ؽفال فٟ ِشؽٍخ ٘بِخ ٚؽضبصخ ٌٙب ’اٌخبِضخ إٌٝ اٌضٓ اٌؾبد٠خ ػشش

.خظبئظٙب إٌّفشدح فٟ ٔٛاؽٟ إٌّٛ ٚ اٌزؼٍُ ِؼب  

:          ٚ ٠ٕمضُ اٌزؼ١ٍُ االثزذائٟ إٌٝ ؽٛس٠ٓ أصضبص١١ٓ ّ٘ب  

:اٌطٛس األٚي-أ  

            ٚ رضّٝ اٌّشؽٍخ اٌمبػذ٠خ ِٓ اٌضٕخ اٌخبِضخ إٌٝ اٌضٕخ اٌضبِٕخ فٟ ٘زا اٌطٛس ٠شرىز 

ِغ اٌؼًّ ػٍٝ اوزضبثُٙ ٚصبئً اٌزؼج١ش ’اٌزؼ١ٍُ ٚ إٌشبؽبد اٌج١ذاغٛع١خ ػٍٝ ّٔٛ اٌزال١ِز 

.األصبص١خ  

:اٌطٛس اٌضبٟٔ-ة  

            ٚ رضّٝ ثّشؽٍخ اإل٠مبظ ِٓ صٓ اٌزبصؼخ إٌٝ اٌضٓ اٌؾبدٞ ػشش ٚ ٠زُ ف١ٙب اوزشبف 

.اٌٛصؾ االعزّبػٟ ٚ اٌٛصؾ اٌطج١ؼٟ
2

 

    

 

                                                           
 16ص’1988’القاهرة’دار المعارف بمصر"التربٌة فً اإلسالم"أحمد فإاد األهوانً 1
 08ص1982’أفرٌل– مارس 2العدد" مجلة التربٌة"عبد الرزاق مٌسوم 2
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 :تعريف الوسائل التعليمية

ولكن إن اختلفت هذه التعارٌف شكال فإنها تتفق ,  تعددت مفاهٌم الوسائل التعلٌمٌة وتنوعت 

 :مضمونا

   تعرف الوسائل التعلٌمٌة على أنها أجهزة و أدوات و مواد ٌستخدمها المعلم لتحسٌن عملٌة 

التعلٌم و التعلم
1

 

  :  وجاء فً تعرٌف آخر

ما ٌقصد بالوسائل التعلٌمٌة هو أنها مجموعة األجهزة و األدوات و المواد التً "...

لتحسٌن عملٌة التعلٌم و التعلم و تقصٌر مدتها وتوضٌح المعانً أو شرح ’ٌستخدمها المدرس

أو تدرٌب التالمٌذ على المهارات أو تعوٌدهم على العادات أو تنمٌة االتجاهات أو ’األفكار

.غرس القٌم فٌهم دون أن ٌعتمد المدرس أساسا على األلفاظ و الرموز و األرقام
2

 

وسائل :و لقد تدرج المربون فً تسمٌة الوسائل فكان لها أسماء متعددة منها

الوسائل التعلٌمٌة ’الوسائل المعٌنة’الوسائل السمعٌة و البصرٌة’الوسائل البصرٌة ’اإلٌضاح

.تكنولوجٌا التعلٌم/و آخر تسمٌاتها تقنٌة التعلٌم ’وسائل االتصال التعلٌمٌة’
3

 

 :  و جاء فً تعارٌف أخرى على أنها

أو ’      مجموعة متكاملة من المواد و األدوات و األجهزة التعلٌمٌة التً ٌستخدمها المعلم 

أو خارجه بهدف تحسٌن ’داخل الفصل الدراسً ’المتعلم لنقل محتوى معرفً أوالوصول إلٌه

.عملٌة التعلم و التعلٌم
4

 

         و تعد الوسائل التعلٌمٌة البٌداغوجٌة من الوسائط التً ٌستعٌن بها المعلم أو األستاذ 

فً المواقف التعلٌمٌة لتوصٌل الحقائق أو األفكار أو المعانً للمتعلمٌن وفق استراتٌجٌة 

                                                           
 67ص’األردن’دار الفكر للطباعةالنشر’1ط"مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم"عبد الحافظ محمد سالمة 1
 8ص’دار الفكر للطباعة و النشرو التوزٌع’1ط"تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمة"صباح محمود 2
 35ص’األردن’مكتبة المنار1ط"الوسائل التعلٌمٌة و تكنولوجٌا التعلٌم"محمد علً السٌد 3
عالم الكتب بٌروت ’1ط"تعلٌم و تعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات"صالح الدٌن عرفة 4

 323ص
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فهذه الوسائط توفر الخبرة الحسٌة التً ٌصعب ’محددة للوصول إلى الكفاءات المستهدفة 

و كذلك فً تخطً العوائق التً تعترض ’تحقٌقها فً الظروف الطبٌعٌة للخبرة التعلٌمٌة

إذا هً عامل من العوامل المإثرة على ’عملٌة اإلٌضاح إذا ما اعتمد على الواقع نفسه

فالتشوٌق الذي ٌحدثه ٌساعد المتعلم على متابعة الحصص .تحصٌل التلمٌذ الدراسً 

فاستعمال السبورة أو الحاسوب واألقراص ’و رسوخ المعارف فً ذهنه ’الدراسٌة

أما عدم استعمالها ’كلها تحفز المتعلم و تساعده على التعلم’المضغوطة أو العاكس الضوئً

فحٌنما نناقش مع التلمٌذ أركان الحج أو ’ٌإدي إلى صورة غٌر واضحة و غٌر مفهومة

فإنه تتشكل لدٌهم صورة غٌر واضحة ’واجباته أو حقٌقة العمرة أو معنى الحلم و اإلحسان 

ال ٌمكن تحدٌد معالمها إال بمختلف الوسائط التً ٌستخدمها األستاذ فً المواقف 

 ".كعرض قرص مضغوط لكٌفٌة أداء الحج’التعلٌمٌة

    أما الوسائل التعلٌمٌة بمفهومها الحدٌث فتشمل بجانب نقل المعرفة تخطٌطا و تطبٌقا و 

تقوٌما لمواقف تعلٌمٌة صالحة و قادرة على تحقٌق األهداف التعلٌمٌة و ذلك باستخدام أفضل 

الطرق لتعدٌل بٌئة المتعلم مع األخذ بعٌن االعتبار جمٌع العناصر المتداخلة و المتشابكة و 

 .المترابطة بل المتكاملة للنظام التعلٌمً

 :تطور مفهوم الوسائل التعلٌمٌة

     اختلف مفهوم الوسائل التعلٌمٌة من فترة زمنٌة إلى فترة أخرى و بصورة متكاملة و 

و قد ارتبط مفهوم الوسٌلة التعلمٌة بالحواس ’متوافقة مع التطور المنهجً و التكنولوجً 

وبعضهم اهتم بالسمع و أطلق علٌها الوسائل السمعٌة و ’حٌث ظهرت الوسائل البصرٌة

البعض اهتم بالوسائل السمعٌة و البصرٌة فً وقت واحد متزامن و أطلق على الوسائل 

باعتبارها قنوات "وسائل االتصال"ثم ظهر مفهوم "وسائل إٌضاح المنبه للتدرٌس"التعلٌمٌة

ثم ظهر مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم كرد فعل للثورة ’اتصال تساعد فً نقل الرسالة إلى التلمٌذ 

 .التكنولوجٌة و مردودها فً عملٌة التعلٌم و التعلم
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:الوسائل التعلٌمٌة- ب
1

 

          هً كل ما ٌستخدمه المتعلم من أجهزة و مواد تعلٌمٌة و غٌرها داخل أسرار 

 .أو خارجها بهدف اكتسابه لمزٌد عن الخبرات و المعارف بطرٌقة ذاتٌة’ المإسسة التعلٌمٌة

   نالجظ أن الفرق بٌن الوسائل التعلٌمٌة و الوسائل التعلمٌة لٌس فرقا فً التعرٌف لكن 

و تسمى ’فالمتعلم ٌستخدمها لنقل المحتوى التعلٌمً للمتعلم’الفرق فٌمن ٌستخدم تلك الوسائل 

وسائل تعلٌمٌة و إن استخدامها الكتساب الخبرات الجدٌدة بنفسه دون االعتماد على المعلم 

تصبح وسائل تعلمٌة
2

. 

و نظرا ال رتباط عملٌة ’              و بما أن المعلم و المتعلم ٌعتبران قطبا العملٌة التعلمٌة

كما أنه ٌمكن لكل من المعلم و المتعلم استخدام نفس الوسائل و فً أن ’اتعلم بعملٌة التعلٌم

 .فٌمكن القول عنها أنها وسائل تعلٌمٌة تعلمٌة’واحد 

 :الوسائل التعلٌمٌة التعلمٌة-ج

            هً مجموعة متكاملة من المواد و األدوات و األجهزة التعلٌمٌة 

كما أنها ’ٌستخدمها المعلم و المتعلم بخبرة و مهارة لتحسٌن عملٌتً التعلٌم و التعلم ’المختلفة

تساعد فً نقل المعانً و توضح األفكار و تحفز الطلبة لمزٌد من المشاركة فً لمواقف 

 .و تجعل التعلم أفضل’التعلٌمٌة

 :فوائد الوسائل التعلٌمٌة

             لم ٌعد اعتماد أي نظام تعلٌمً على الوسائل التعلٌمٌة دربا من الترف بل أصبح 

و . ضرورة من الضرورات لضمان نجاح تلك النظم و جزءا ال ٌتجزأ فً بنٌة منظومتها 

مع أن  بداٌة  االعتماد على الوسائل التعلٌمٌة فً عملٌتً التعلٌم و التعلم لها جذور تارٌخٌة 

و قد مرت الوسائل التعلٌمٌة بمرحلة طوٌلة تطورت خاللها من مرحلة إلى أخرى ’ قدٌمة

                                                           
 324ص’ٌنظر المرجع السابق1

الوسائل التعلٌمٌة و تكنولوجٌا التعلٌم تصنٌفاتها و انتاجاتها و اتجاهاتها ’محمد الدٌس ’دالل ستٌه 2

 09ص’1997’1ط’كلٌة التربٌة’التعلٌمٌمة المعاصرة 
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حتى وصلت إلى أرقى مراحلها فً ظل ارتباطها بنظرٌة االتصال الحدٌثة و اعتمادها على 

مدخل النظم 
1

 

أن الجٌد من الصور و 1966ترجمة مصطفى بدران "باكمن "و " جون"         و قد كتب 

األفالم ٌستطٌع أن ٌحل مشكلتً البعد المكانً و البعد الزمانً مع قدر من الواقعٌة ٌتجاوز 

 .قدرة الكلمات على الوصف 

عام فً أنها تقرب الواقع إلى " محمد لبٌب النجٌحً"و "محمد منٌر مرسى"         و كتب

أذهان التالمٌذ و أن مجرد كون الوسائل السمعٌة و البصرٌة خبرات مرئٌة مسموعة ٌجعلها 

جذابة فغن معظم المربٌن و بالتؤكٌد جمٌع التالمٌذ ٌعتقدون أن ثمة عالقة مباشرة عادة بٌن 

الجاذبٌة و نجاح التدرٌس و هذه الجاذبٌة تجعلها جلٌلة القٌمة فً عملٌة التعلم و بالتالً 

 .تجعل أسهل و القٌادة أكثر كفاٌة

و من الفوائد التً تحققها الوسائل التعلٌمٌة نذكر ما ٌلً
2

: 

هً وسائل تساعد على تبٌٌن الغامض من مشكالت الدروس و توضٌحها فهً وسٌلة      -

للعمل على حصر أفكار التالمٌذ و ضبطها و تمكنهم من تصور كثٌر من األشٌاء التً 

ٌستحٌل علٌهم تصورها تماما بدون استعمالها مهما بذل المدرس المجهود فً الشرح 

 .باأللفاظ

تجعل المعلومات حٌة ذات قٌمة ٌستطٌع التلمٌذ أن ٌطبقها و ٌستفٌد منها فً دروسه فً     -

 .الحٌاة بوجه عام

تعتبر من أعظم الوسائط لتثبٌت الدروس فً الذاكرة و سهولة استحضارها وقت      -

 .الحاجة

                                                           
 40ص’التصمٌم التعلٌمً نظرٌة وممارسة ’محمد محمود الحٌلة  1
 17ص’الوسائل التعلٌمٌة و التقنٌات التربوٌة ’رمزي أحمد عبد الحً  2
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ٌمكن أن ٌتخذها المدرس وسٌلة فعالة لتربٌة المالحظة و تعوٌد األطفال الدقة فً      -

التؤمل و السرعة فً العمل و االنتباه الدقٌق و االستمتاع المفٌد كما أنها وسٌلة فعالة لتحرٌك 

 .الطفل للعمل

فهً تعتبر وسٌلة من وسائل اإلٌضاح إذا أحسن المدرس استعمالها تجعله واثقا من      -

كما أنها تساعد األطفال على تكوٌن عادة الرإٌة و لتؤمل ألنها ’فهم التالمٌذ لما ألقى علٌهم 

تعود التالمٌذ التدقٌق و الصبر عند فحص الموضوعات الحسٌة فقط و لكن لدأب المعلم 

أثناء استعمالها على تكلٌف التالمٌذ العناٌة التامة بتمٌٌز أجزاء المعروض و خواصه و 

 .االنتباه الكامل عند نقاد و الموازنة

         و ٌتبٌن مما سبق ذكره أن عملٌة التعلم تتم على وجهها األكمل إذا حرص المعلم 

.على استغالل الوسائل التعلٌمٌة
1

 

 

 :تكنولوجٌا التعلٌم

:             عرف تشارلز هوبان تكنولوجٌا التعلٌم بؤنها تنظٌم متكامل ٌضم العناصر التالٌة

 .اإلدارة حٌث تعمل جمٌعا داخل إطار واحد’أسالٌب العمل’و اآلراء’األفكار’اآللة’اإلنسان

أن تكنولوجٌا التعلٌم كؤي تكنولوجٌا هً عملٌة متكاملة ٌتم "عبد اللطٌف الجزار" و ٌذكر

فٌها االستخدام أمثل المصادر التعلٌمٌة بٌتطبٌق شروط التعلم المستمدة من الحقائق و 

نظرٌات التعلم اإلنسانً بؤسلوب النظم لضمان استخدام المصادر التعلٌمٌة فً منظومات 

 .تعلٌمٌة تحقق أهدافا تعلٌمٌة مسبقة التحدٌد و التوصل إلى تعلم أكثر فعالٌة

 :نذكر منها’   و قد مر تطور مفهوم تكنولوجٌا التعلم بعدة مراحل 

 .التعلٌم عن طرٌق الحواس’التعلٌم المرئً و المسموع’التعلٌم المرئً:المرحلة األولى-

 .الوسائل التعلٌمٌة كمعنٌات للتدرٌس:المرحلة الثانٌة-
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 .الوسائل التعلٌمٌة وسٌط بٌن المعلم و المتعلم عملٌة اتصال:المرحلة الثالثة-

 .الوسٌلة جزء من منظومة التعلٌم:المرحلة الرابعة-

 :تطور مفهوم التقنٌات و تكنولوجٌا التعلٌم

        عندما نتحدث عن التدرٌس بمفهومه الضٌق هو تنفٌذ الدرس و ٌقتصر على أداء 

المعلم فقط دون الخوض الكثٌر من المتغٌرات و لكن المفهوم الشامل للتدرٌس ٌتعامل مع 

عملٌة التنفٌذ على أنها واسعة ذات أطراف متعددة تقتصر على غرفة الدراسة بل هناك 

 .عناصر سابقة و عناصر الحقة تإثر فً عملٌة التدرٌس 

       و التدرٌس هو ذلك الجهد الذي ٌبدله المعلم من أجل تعلٌم التالمٌذ و ٌشمل أٌضا كافة 

مثل نوع النشاطات  الوسائل المتاحة ودرجة ’الظروف المحٌطة المإثرة فً هذا الجهد

اإلضاءة ودرجة الحرارة و الكتاب المدرسً و السبورة و األجهزة و أسالٌب التقوٌم و ما قد 

.ٌوجد بٌن عوامل جذب االنتباه و التشتت
1

 

بل إن كافة ’        فالتدرٌس ال ٌعد  مجرد خطوات تنفٌذ إجرائٌة داخل غرفة الصف

المإثرات الخارجٌة جزء من عملٌة التدرٌس التً تحتاج إلى ضابط كما هً الخطوات 

 .اإلجرائٌة

 

 

 

 

 

 
                                                           

جامعة "استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة استراتٌجٌات التعلم و أنماط التعلم"عبد الحمٌد حسن  1

 9ص’االسكندرٌة
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 :  أنواع الوسائل التعليمية

 .الكتب المدرسٌة

 .الخرائط و أنواعها

 القصص المصورة 

 المسابقات و المحاكة التعلٌمٌة

 .الشفافٌات الخاصة بجهاز العرض العلوي

 .اللوحات التعلٌمٌة

 التلفزٌون

 اإلذاعة 

       تعددت الوسائل التعلٌمٌة و تنوعت كل حسب فائدته و حسب الحاجة إلٌه مما 

استوجب على المعلم اختٌار ما ٌالئم منها مع الموقف التعلٌمً وذلك بغٌة تسهٌل و تقرٌب 

 :المعلومات أو المادة المعرفٌة إلى ذهن المتعلم و من اهم بعض هذه الوسائل نذكر 

:الكتب المدرسٌة-1
1

 

و تطورها إال أن الكتاب المدرسً سٌظل ’   رغم انتشار الوسائل التعلٌمٌة بؤشكالها المختلفة

إضافة إلى روافده من ’األكثر شٌوعا فً حفظ و نقل المعارف و المفاهٌم و المهارات 

 .المطبوعات األخرى

الكتاب المدرسً هو كتاب تقرر وزارة التربٌة و التعلٌم :"   و ٌعرفه محمد ابراهٌم قطاوي

ووفقا للمعاٌٌر التً حددتها ’التدرٌس لصف من الصفوف طبقا لمفردات المنهاج المعتمد 

                                                           
دار الفكر 1ط "وسائل االتصال والتكنولوجٌا فً التعلٌم"عبد الحافظ محمد سالمة 1
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و ٌقدم الكتاب المدرسً أساسٌات المقرر الدراسً مما ٌسهل ’الجهات التربوٌة المسإولة

 ".على المعلم و المتعلم معرفة الموضوعات لبجمٌع طالب الصف الواحد

       و هو أٌضا نظام كلً ٌتناول عنصر المحتوى فً المنهاج و ٌشتمل على على عدة 

و ٌهدف إلى مساعدة المعلمٌن و ’األهداف و المحتوى و االنشطة و التقوٌم’عناصر 

المتعلمٌن فً صف ما و فً مادة دراسٌة ما على تحقٌق األهداف المتوخاة كما حددها 

.المنهاج
1

 

 :ممٌزات التعلم بواسطة الكتب المدرسٌة و المراجع

 .قلة التكلفة مقارنة بغٌرها من الوسائل-

لذلك فإن الكتاب المدرسً نوع من ’وحسب قدرته ’ٌعتبر رفٌقا للمتعلم فً كل أوقاته -

 .أدوات التعلم الفردي

و بذلك فإن طرٌقة شرح الدرس و ’ٌعتبر عنصرا موحدا للمعارف عند جمٌع الطلبة-

 .مناقشته ستكون موحدة

فإنه ٌساعد فً تحسٌن أسالٌب ’إذا أحسن استخدام الكتاب المدرسً كؤساس فً طرٌقة التعلم-

 .التدرٌس

 .بما ٌحتوٌه من أنشطة و مراجع إضافٌة’ٌشجع التالمٌذ على المطالعة اإلضافٌة-

 :سلبٌات التعلم بالكتاب المدرسً-2

      طرٌقة عرض المادة بؤسلوب منطقً ٌإدي إلى إعفاء المتعلم من االبداع و 

بمعنى آخر أن الكتاب المدرسً ٌقدم المادة بطرٌقة واحدة فً الغالب تركز على ’التفكٌر

التفكٌر ’حل المشكالت : حفظ المعلومات و بذلك تلغً طرق أخرى هامة فً التعلٌم مثل

كما تخلو فً غالب األحٌان من العمق فً طرح موضوعات الدراسة .و غٌرها’االبداعً 

                                                           
 77ص,األردن’دار الفكر للناشرون’1ط"طرق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة"محمد ابراهٌم قطاوي 1



 الوسائل التعليمية المفاهيم واألنواع:                                         الفصل األول

 

~ 26 ~ 
 

و تقدم وجهات متعارضة و هذا ’فهً تعرض المادة تشكل سطحً ٌخلو من اإلثارة العلمٌة ’

.ٌإدي إلى روتٌن ممل
1

 

حتى الجانب التدرٌبً فٌها ’أغلب هذه الكتب ال تسمح لغٌرها من الوسائل التعلٌمٌة األخرى-

 .ال ٌوجه المتعلم لوسائل تعلٌمٌة مناسبة له

خاصة إذا أعده فرد بعٌنه ألنه ’و فً بعض األحٌان ال ٌتناسب هذا الكتاب مستوى المتعلم -

 .و ٌنسى الفئة المستهدفة’ٌرٌد أن ٌتبث لغٌره أنه قادر و متمكن من مادته

 :الخرائط و أنواعها

       تعد الخرائط أحد األمثلة التً تستخدم فٌها الرسومات الخطٌة عادة لعرض السطح 

و توضح العالقة بٌن المساحات المختلفة من العالم التً تقع ’أو جزء منها ’الكرة األرضٌة 

علٌها باستخدام مقاٌٌس الرسم و الرموز التً تساعد على قراءة الخرٌطة وفهم معنى 

العالقات  
2

 

و ’       و تتمٌز الخرائط بسهولة الحصول علٌها أو إنتاجها من جانب المعلم أو المتعلم 

وتتوافر عادة ف المدارس نظرا ’تعدد أنواعها بما ٌالم الموضوعات التً تستخدم فٌها

و هذا باإلضافة إلى عدم الحاجة إلى ’إذا قورنت بغٌرها من الوسائل ’النخفاض أسعارها

استخدام األجهزة فً عرضها أو تهٌئة حجرات الدراسة بإمكانٌات خاصة لذلك فٌما عدا 

 .توفٌر االستعدادات البسٌطة لعرضها

 :أنواع الخرائط

 :الخرائط الطبٌعٌة-1

و تصور توزٌع الماء ’     و هً تلك الخرائط التً تعد من خالل رسومات تخطٌطٌة بسٌطة

كما توضح مناطق األمطار واألراضً الزراعٌة و ’و الٌابسة على سطح األرض

 .الصحراوٌة
                                                           

 78ص,ٌنظر المرجع نفسه 1
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 :الخرائط المجسمة-2

         هً تلك الخرائط التً تجسم معالم الطبٌعة مثل الجبال و الودٌان و األنهار و هً 

 .أكثر واقعٌة من الخرائط المسطحة

 :الخرائط اإلقتصادٌة-3

   هً تلك الخرائط التً توضح توزٌع الثروات الزراعٌة و الصناعٌة و الحٌوانٌة و 

 .البترولٌة و التعدٌنٌة على مختلف بلدان العالم أو المواقع المختلفة فً البلد الواحد

 :الخرائط السٌاسٌة-4

       هً تلك الخرائط التً توضح مناطق النزاع فً العالم و الحدود بٌن الدول ومواقع 

.األحالف و الكتل السٌاسٌة
1

 

 :  طرق عرض الخرائط

 :الرسم على الورق -1

و هً تعلق على الحائط ’       و ٌتم ذلك بتحدٌد معالم الخرٌطة ثم تلوٌنها باأللوان المناسبة

 .أو تجلد مع عدة خرائط أخرى فً كتٌب صغٌر

 :الرسم على البالستٌك-2

فٌتم إعداد الخرٌطة برسمها ’إذا كان الغرض هو عرض الخرٌطة بجهاز اإلسقاط العلوي 

و قد تتبع طرٌقة الشفافٌات ’على شفافٌات بالستٌك باستخدام ألوان خاصة لهذا الغرض

 .متعددة الطبقات

 :استخدام الصلصال أو الطمى أو الرمل-3
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ٌمكن إعداد خرائط مجسمة من مادة الصلصال أو الطمى أو الرمل مع صبغتها باأللوان 

.المناسبة
1

 

 :القصص المصورة-4

 :تعرٌفها

وقد تكون فً بعض األحٌان واقعٌة ’     هً عبارة عن مجموعة أحداث ٌغلب علٌها الخٌال

ٌقابلها صور و رسومات تمثل ’فً حٌاة أناس متخٌلٌن و تحوي معظم عناصر فن القصة 

.و عادة تظهر فً شكل مسلسالت من الل مجالت متخصصة’هذه األحداث
2

 

 :أهمٌتها

        تنبع أهمٌة هذه القصص من حب األطفال لها لما تحتوٌه من عناصر التشوٌق و 

 :و معنى ذلك أن لها تؤثٌرا واسعا على’و لهذا نجد إقبالهم الواسع على قراءتها’الصور

 .زٌادة الحصٌلة اللغوٌة للطفل                          *

 .ترسٌخ القٌم و العادات و اإلتجاهات المتضمنة خاللها                          *

 .زٌادة المعلومات                          *

 .رفد المنهاج الدراسً فً تحقٌق بعض األهداف                          *

 :الطرٌقة المثلى لإلستفادة من هذه القصص-ج

علٌنا قراءتها بشكل جٌد ومعرفة ما ’قبل أن نسمح لألطفال اقتناء مثل هذه القصص-1

 .ٌناسب أطفالنا من حٌث الموضوع و الشكل

على كتابة ألطفالنا بما ٌتحقق و قٌمنا ’العمل على تشجٌع كتاب األطفال فً وطننا العربً-2

 .األصٌلة
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دعم المإسسات المختصة بمثل هذه القصص مادٌا حتى تتوفر مثل هذه المسلسالت -3

.بؤرخص ثمن
1

 

 :المسابقات و المحاكاة التعليمية-5

     ٌجمع هذا النوع من الوسائل التعلٌمٌة بٌن خصائص المسابقات أو األلعاب التعلٌمٌة و 

بٌن خصائص المحاكاة التعلٌمٌة بما فٌها لعب األدوار التعلٌمٌة و من خالل هذا النوع من 

الوسائل التعلٌمٌة ٌتم تجسٌد الحقٌقة من خالل تفاعل المتسابقٌن ورغبتهم األكٌدة فً 

و من خالل المسابقات و المحاكاة التعلٌمٌة فإن المتعلمٌن ٌواجهون مواقف شاملة ’النجاح

.لكثٌر من جزٌئات الحٌاة
2

 

     و هً بالتالً تختلف عن نظم التعلٌم التقلٌدٌة التً تتعامل مع كل جزئٌة على حده و 

 .بالتالً ال تسمح بانطالق الطاقات و المشاعر و استمرار عملٌة التفكٌر

 :عٌوب استخدام المسابقات و المحاكاة التعلٌمٌة 

 .قد تحتاج إلى وقت طوٌل لإلعداد و التجهٌز-1

 .تحتاج إلى وجود معد على درجة عالٌة من المهارة حتى ٌكون العمل محققا ألهدافه-2

 .قد ٌكون الحصول على الخامات و المواد الالزمة مكلفا أو غٌر متوفر-3

 .قد ٌحتاج إلى وقت أثناء التنفٌذ مع المتعلمٌن -4

 .تحتاج إلى معلم لدٌه قدرة تنظٌمٌة عالٌة و قٌادة واعٌة-5

 .قد ٌحتاج التنفٌذ إلى مكان متسع ٌصعب توفٌره-6

 .تحتاج إلى وقت بعد التنفٌذ لمناقشة األداء و التقٌٌم-7

                                                           
 357ص’المرجع نفسه’ٌنظر  1
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 408ص’التوزٌع



 الوسائل التعليمية المفاهيم واألنواع:                                         الفصل األول

 

~ 30 ~ 
 

 :الخاصة بجهاز العرض العلوي-الصفائح–الشفافٌات -6

 :التعرٌف بالشفافٌات التعلٌمٌة
1

 

و ٌكاد ال ’       انتشر فً السنوات األخٌرة استخدام جهاز العرض العلوي فً التدرٌس

حٌث وجد فٌه المدرسون و المدرسات وسٌلة ’ٌخلو منه فصل فً كثٌر من المدارس الٌوم

جدٌدة تقلل من اعتمادهم على الشبورة الطباشٌرٌة و استعمال الطباشٌر الذي ٌضر بالصحة 

أحٌانا و بواسطة هذا الجهاز ٌعرض الموضوع ضوئٌا على الشاشة لذلك ٌسمى 

و ٌستعمل مع هذا الجهاز شرائح شفافة تشبه البالستٌك أو روق "السبورة الضوئٌة"أحٌانا

بعضها تابث ال ٌسهل ’السولٌفان ٌمكن الكتابة و الرسم علٌها بؤقالم الشمع أو أقالم خاصة

و تصل مساحة هذه اللوحات ’إزالته و بعضها ٌمكن محوه بخرقة مبللة بالماء أو سائل خاص

كما ٌمكن أن ’ بوصة مربعة تثبت فً إطار من البالستٌك أو الورق المقوى10إلى فً 

 .نستعمل مع هذه األجهزة لفائف من الورق الشفاف ٌمكن الكتابة علٌها أٌضا

        و قد سمٌت هذه الوسٌلة بالشفافة كونها معدة على جسم شفاف قابل الختراق األشعة 

حٌث تعرض هذه الشفافة فً أثناء عملٌة التعلٌم ’الضوئٌة الصادرة من الجهاز العارض لها

و ’على الفئة المستهدفة من خالل جهاز عرض خاص بها ٌسمى جهاز عرض الشفافٌات 

و فً ’تعد الشفافٌات التعلٌمٌة من الوسائل المتطورة شائعة االستخدام لجمٌع مواد المنهاج

 . جمٌع مراحل التعلٌم

 :عٌوب استخدامها

 .صعوبة استخدام الشفافٌات فً المجال الوجدانً و المجال النفس الحركً-1 

 .تحتاج الشفافٌات لمكان الحفظ والتخزٌن وذلك بالمقارنة بالشرائح الفلمٌة-2

 .الشفافٌات المتوفرة تجارٌا قد تكون مرتفعة السعر-3

 .قد تسبب شدة اإلضاءة المنبعثة من الجهاز عدم الراحة للبعض-4
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قد ٌتطلب استخدام الجهاز شاشة معٌنة للعرض و ذلك لتفادي تؤثٌر الشاشة على إتالف -5

 .الصور المعروضة

قد ٌحتاج تشغٌل الجهاز لمجهود من المعلم طوال فترة الدرس حٌث أن الجهاز ال ٌحتوي -6

 .على برنامج للتشغٌل الذاتً

.ٌجب إعداد المادة التعلٌمٌة بدقة شدٌدة على الشفافٌات-7
1

 

 :اللوحات التعلٌمٌة التعلمٌة

           السبورة من أقدم الوسائل المستخدمة فً التدرٌس و هً على عدة أشكال و أكثر 

هذه األشكال انتشارا السبورة التً تصنع من الخشب بمساحة تتناسب مع مساحة جدار القسم 

وتثبت على الجدار األمامً هذا القسم و قد عرفت السبورة فً الماضً باللوح األسود ألنه 

كان ٌستعمل فً طالئها اللون األسود إال أنه ٌستحسن أن تطلى باللون األخضر القاتم ألن 

ذلك أكثر راحة ألعٌن التالمٌذ و ٌجب أن توضع السبورة فً القسم فً مكان بعٌد عن تؤثٌر 

ذات خطٌن متوازٌٌن - ذات وجهٌن مربعات–إٌضاحٌة على حامل -الضوء من أنواعها ثابتة

للكتابة باللغة األجنبٌة ذات خمس خطوط للدراسة الموسٌقى ذات خرائط صماء تنخفض و 

.ترتفع 
2

 

 :الوسائل التعلٌمٌة فً تدرٌس اللغة العربٌة

      حسب منهاج اللغة العربٌة فإنه ٌنبغً توفٌر وسائل تعلٌمٌة من أجل الوصول بالمتعلم 

 :وتتمثل هذه الوسائل فً الوسائل التالٌة’إلى تحقٌق الكفاءة المرجوة من األنشطة اللغوٌة

 :الوسائل التعلٌمٌة الخاصة بالمتعلم 
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 الوسائل التعليمية المفاهيم واألنواع:                                         الفصل األول

 

~ 32 ~ 
 

      و تتمثل فً كتاب التلمٌذ و الذي ٌحتوي على نصوص القراءة المتنوعة و كذا مختلف 

و اإلمالئٌة المشارٌع الكتابٌة و المتارٌن التطبٌقٌة بالإلضافة ’والصرفٌة ’الظواهر النحوٌة

.إلى النصوص التوثٌقٌة التً تستثمر فً حصص المطالعة
1

 

 :الوسائل التعلٌمٌة الخاصة باألستاذ

 : دلٌل المعلم-1

      ٌقوم الدلٌل بعرض توجهات المنظومة التربوٌة وتقدٌم بعض المفاهٌم البٌداغوجٌة و 

أي كل ما من شؤنه أن ٌسهل ممارسة ’وطرٌقة استعمال الكتاب وحلول التمارٌن ’التعلٌمٌة 

 .العملٌة التعلٌمٌة

 :المنهاج-2

هو الوثٌقة الرسمٌة المقررة من طرف الجهات المختصة بالتربٌة و التعلٌم و التً تشمل 

األهداف التربوٌة العامة و المحتوى التعلٌمً و االسالٌب و الطرائق التدرٌسٌة و النشاطات 

 :و أسالٌب التقوٌم التً تهتم المدرسة بتقدٌمها للمتعلمٌن و ٌشتمل على بعض العناصر منها

 .نوعٌة المحتوى                           -

 .نوعٌة األنشطة الصفٌة و الالصفٌة                          -

 .توظٌف تكنولوجٌات المعلومات                         -

 .مصادر المعلومة المتبعة                         -

 :عناصر المنهاج التعلٌمً

األنشطة و التقوٌم وهً ’المحتوى ’     ٌعد المنهاج التعلٌمً نظاما ٌتكون من األهداف 

:تترابط على شكل عالقات متشابكة لتحقٌق أهداف مرجوة
2
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 -.الغاٌات-أهداف تربوٌةعامة-

 -.التوقعات-أهداف تعلٌمٌة-

 .النتائج االجرائٌة’سلوكٌة-أهداف تدرٌسٌة-
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 :معوقات استخدام الوسائل التعليمية في التعليم

       على الرغم من حاجاتنا إلى استخدام الوسائل التعلٌمٌة لمواجهة مشكالتنا التعلٌمٌة إال 

أو أولى هذه العوائق ناشًء عن ’أن هناك معوقات تحول دون استخدامها فً مدارسنا 

النظرٌة الجزئٌة التً ٌنظر فٌها إلى الوسائل التعلٌمٌة على أنها مجرد أجهزة و أدوات أو 

إال النظرة إلى تكنولوجٌا التعلٌم نظرة شاملة متكاملة تراعً تكامل مكوناتها ’مجرد برامج

من جهة وتفاعلها مع الطرائق والوسائل و األهداف التعلٌمٌة من جهة أخرىآٌمكن أن ٌسهم 

فً حل مشكلة الوسائل التعلٌمٌة بل لكونها احدى مكوناتها األساسٌة و جزء ال ٌتجزأ منها 

حتى ٌمكن توظٌفها ضمن ’وال بد لنا من تبنً المدخل النظامً فً تكنولوجٌا التعلٌم

و تضاف إلى المعوق السابق معوقات أخرى ’تصمٌمات الدروس لتحسن العملٌة التعلٌمٌة 

:منها
1

 

عدم قدرة المعلم على التخلص من استعمال أسلوب اللفظً فً التدرٌس أو البعد عن -

 .الطرٌقة التقلٌدٌة المتكررة بحكم العادة ألنه ٌعلم كما ٌتعلم

 .الخوف من المباداة أو مجاولة المشاركة فً تجارب جدٌدة رائدة-

عدم كفاٌة الساعات المخصصة لتدرٌس مادة الوسائل التعلٌمٌة أو تكنولوجٌا التعلٌم كلٌات -

العلوم التربوٌة و النقص الواضح فً إعداد المعلم عملٌا الستعمال األجهزة واالدوات أول 

النتاج الوسائل البسٌطة أو تصمٌم دروس تكون الوسائل التعلٌمٌة جزءا متكامال مع بقٌة 

 .نظام الدرس

وانعدام ’النقص الواضح فً استعدادات كثٌرة فً المبانً المدرسٌة وبخاصة القدٌم منها-

إن ’أماكن و الغرف الصفٌة وعدم وجود قاعة االجتماعات أو العروض الضوئٌة بمعظمها

.إدخال أي تقنٌة جدٌدة بالصف ٌتطلب تعدٌال فً بٌئة الصف ومكوناته
2
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إلى جانب تعدد األعمال االضافٌة و ’ضخامة نصاب المدرس من ساعات التدرٌس-

المسإولٌات المكلف بها مما ٌجعله ٌحجم عن بذل الوقت والجهد لتحضٌر دروس بوسائل 

 .متعددة

الزٌادة االضحة فً كثافة حجرات الدراسة بحٌث تشكل مقاعد التالمٌذ جمٌع فراغ -

 .الحجرة

التعقٌدات الروتٌنٌة التً تفرضها القوانٌن االدارٌة بالمدارس فٌما ٌختص بالعهدة و -

 .انتقاالت األجهزة و االدوات واجراءات االصالح والصٌانة واالستهالك

عدم تخصٌص معظم المدارس بمٌزانٌة مناسبة النتاج الوسائل التعلٌمٌة األساسٌة التً -

 .تحتاجها أو الستخدامها أو شراء المناسب منها

قلة الحوافز المادٌة و األدبٌة التً تخصص لتشجٌع االبتكار و التجدٌد فً المدارس أو -

 .الستخدام الوسائل الرخٌصة المحسنة من البٌئة المحلٌة

عدم تخصٌص نسبة من درجات التقدٌرات الفنٌة السنوٌة للمدرسٌن لكفاءتهم فً استعمال -

 .الوسائل التعلٌمٌة المالئمة

       و ٌمكن تخفٌف من حد المعوقات و التغلب على بعضها بتبنً النظرة النظامٌة الشاملة 

للعملٌة التعلٌمة و كذلك استخدام التعلٌم غٌر النظامً و التعلٌم النظامً و التعلٌم المفتوح و 

التعلٌم المستمر و التعلم مدى الحٌاة و تعلٌم الكبار و التعلٌم الذاتً داخل المدرسة وخارجها 

إذا غزت وسائل االعالم و أنظمة المعلومات جمٌع مرافق حٌاتنا المعاصرة وال بد للتعلٌم 

النظامً من مواكبة أنظمة االعالم و المعلومات و التقنٌات المتقدمة فً البٌئة و علٌنا نحن 

المربٌن أن نساٌر هذا التطور الكبٌر فً نظام المعلومات ونستخدمها فً تدرٌسنا وإال فإن 

.المتعلمٌن سٌنصرفون إلى التقنٌات االكثر فاعلٌة وجاذبٌة
1
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 : تمهٌد

    ساهمت الوسائل التعلٌمٌة فً حٌاة اإلنسان منذ أن وجد على هذه األرض وفً تطور 

ومع تقدم الحضارة تطورت ’الحضارة اإلنسانٌة وتبادل المعارف ونقلها من جٌل إلى جٌل 

وذلك لتتوافق مع كل العصور وتطور عملٌات التعلٌم والتعلم فٌه ’الوسائل التعلٌمٌة معها

ووسائل ’الوسائل السمعٌة البصرٌة ’لنجد لها العدٌد من التسمٌات الٌوم كالوسائل البصرٌة 

 ...التعلمٌة ووسائل اإلٌضاح’والوسائل التعلٌمٌة’االتصال التعلٌمٌة 

    وعمل التطور المعرفً و التكنولوجً فً تطور الوسائل التعلٌمٌة وزٌادة انتشارها 

كما تعد الوسائل التعلٌمٌة من بٌن الركائز األساسٌة فً العملٌة ’وسهولة الحصول علٌها

التربوٌة بؤنواعها المختلفة فهً عامل جد مهم فً توفٌر الخبرات الحسٌة الضرورٌة لفهم 

 .وإدراك المتعلمٌن للمادة المعرفٌة
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 : تصنٌف الوسائل التعلٌمٌة-1

 لٌس هناك تصنٌف واحد ٌتفق علٌه المتخصصون فً الوسائل التعلٌمٌة وإنما ٌصنفونها 

 :وفقا لمعاٌٌر معٌنة منها

 .مصنعة أو جاهزة–طرٌقة الحصول علٌها   -

حٌث تصنف إلى –حٌث تصنف إلى وسائط تعرض ضوئٌا –إمكانٌة عرضها ضوئٌا -

 .و أخرى ال تعرض ضوئٌا كالمجسمات...وسائط تعرض ضوئٌا كالشرائح واألفالم

 الخبرات التً تهٌإها حٌث ترتب فٌما ٌسمى مخروط الخبرة إلدجار دٌل -

 -.سمعٌة بصرٌة سمعٌة بصرٌة جمٌع الحواس–الحواس التً تخاطبها -

وهناك العدٌد من -إثرائٌة’إضافٌة’متممة’رئٌسٌة –دورها فً عملٌة التعلٌم و التعلم -

التصنٌفات األخرى
1

 

 :تصنٌف الوسائل التعلٌمٌة حسب الحواس التً تخاطبها-1

 :   ٌقسم هذا التصنٌف الوسائل التعلٌمٌة إلى ثالث أنواع رئٌسٌة

 :الوسائل البصرٌة*

   إن عنصر حاسة البصر فً هذه الوسٌلة ٌعد األساس فً استالم المثٌرات وتتمثل فً 

, وسائل العرض المختلفة الصماء الكلسٌنما و التلفزٌون والفٌدٌو’الكثٌر من الوسائل منها

و اللوحات والرسوم والصور والملصقات والرسوم البٌانٌة وجهاز ’وجهاز عرض الشرائح 

 .الحاسب اآللً

 :الوسائل السمعٌة*

                                                           
جامعة ’كلٌة التربٌة"الوسائل التعلٌمٌة وتكنولوجٌا التعلٌم و التعلم"حسنٌة محمد الملٌجً 1

 155ص2006’أسٌوط
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اللغة اللفظٌة :    و تشمل جمٌع الوسائل التً تعتمد فً استقبالها على حاسة السمع ومنها

.التسجٌالت الصوتٌة واإلذاعة المدرسٌة’المسموعة
1

 

 :الوسائل السمعٌة البصرٌة*

وتشمل ’    وتشمل جمٌع الوسائل التً تعتمد فً استقبالها على حاستً السمع و البصر 

والشرائح عندما تستخدم بمصاحبة ’واألفالم التعلٌمٌة الناطقة والمتحركة’التلفاز التعلٌمً

 .التسجٌالت الصوتٌة للشرح والتفسٌر

        ومما سبق ٌمكننا أن نشٌر إلى أن تعدد الوسائل التعلٌمٌة ٌساعد على التعلم 

فاشتراك حاستٌن ٌساعد على تكوٌن المفاهٌم بصورة أفضل مما لو قامت حاسة ’األفضل

 .واحدة باستالم المثٌر

 :الوسائل البصرٌة   *

 ...النماذج والرسوم’الرسوم البٌانٌة’والصور والملصقات’كاللوحات

 :الوسائل السمعٌة   *

 ....اإلذاعة المدرسٌة’المذٌاع’كالتسجٌالت الصوتٌة

 :الوسائل السمعٌة البصرٌة   *

الشرائح بمصاحبة التسجٌالت ’األفالم التعلٌمٌة الناطقة و المتحركة’كالتلفاز التعلٌمً

....الصوتٌة للشرح و التفسٌر
2

 

 :تصنٌف الوسائل على أساس الحصول علٌها.أ2

 :   تصنف وسائل االتصال التعلٌمٌة إلى قسمٌن رئٌسٌن تبعا لطرٌقة الحصول علٌهما

 :مواد جاهزة.أ

                                                           
 2ص’2007’كلٌة التربٌة"الوسائل التعلٌمٌة المساعدة على التعلم"عادل فاضل علً 1
 103ص"تكنولوجٌا التعلٌم بٌن النظرٌة و التطبٌق"محمد نحمود الحٌلة 2
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و ’وٌكون مستوى اإلنفاق فً إنتاجها كبٌر’      حٌث تم إنتاجها فً المصانع بكمٌات كبٌرة

 .ٌمكن توظٌفه لتلبٌة حاجٌات المتعلمٌن فً كثٌر من الدول

 :مواد مصنعة محلٌا .ب

     و هً التً ٌنتجها المعلم أو المتعلم حٌث ال ٌتطلب إنتاجها مهارات متخصصة و المواد 

التً تدخل فً عملها زهٌدة التكالٌف ومتوفرة فً البٌئة المحلٌة مثل الطبشور و الصبورة 

.الخرائط المنتجة محلٌا أو الرسوم البٌانٌة أو اللوحات’العادٌة 
1

 

 :تصنٌف الوسائل على أساس طرٌقة عرضها-3

 :هما’   تصنف وسائل االتصال التعلٌمٌة إلى قسمٌن رئٌسٌن تبعا إلمكانٌة عرضها

 :مواد تعرض ضوئٌا على الشاشة-1

وبرمجٌات ’و األفالم والشفافٌات ’الشرائح:منها’   وهً التً تبث من خالل جهاز 

 .الحاسوب

 :مواد ال تعرض ضوئٌا-2

و ٌتعلمون من خاللها بطرٌقة مباشرة ’   و هً تعرض مباشرة على المتعلمٌن 

وااللعاب ’والشفافات’و الملصقات’والخرائط’واللوحات ’و الرسوم البٌانٌة’المجسمات:ومنها’

 .والمحاكاة وغٌرها’التعلٌمٌة

 :تصنٌف الوسائل على أساس الخبرات التً تهٌئها-4

       فً عام اقترح العالم إدغار داٌل مخروط للخبرة قاعدٌة تعلم مباشر وقمته تعلم عن 

.طرٌق الكلمة المطبوعة ووسطه التعلم عن طرٌق الوسائل السمعٌة والمرئٌة
2
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        و شكل المخروط حٌث أن قاعدٌة عبارة عن تعلم مباشر عن طرٌق اللمس بل و 

ووسط الشكل ٌوضح التعلم عن طرٌق استخدام الوسائل ’استخدام كل الحواس المتاحة

السمعٌة و المرئٌة والتً ٌمكنها أن تحل محل األشٌاء الحقٌقٌة أما قمة المخروط فتمثل التعلم 

عن طرٌق المطبوعات سواء كانت كتب أو مجالت وبنظرة عمٌقة لمخروط الخبرة المقترح 

بواسطة نجد أن رحلة علمٌة تكون جٌدة جدا للطفل أو التلمٌذ التعلم من حٌث مشاهدته 

.للوضع الحقٌقً لشًء ما
1

 

     لكن من الجانب اآلخر تحتاج إلى وقت أكبر من الوقت الذي ٌكون مطلوبا لو استبدلت 

هذه الرحلة بقلم تلفزٌونً مثال باإلضافة إلى الجهد الذي ٌتكبده المعلم و المتعلم على حد 

لذلك وجب على المعلم أن ٌقٌم هل العائد التعلٌمً من الرحلة ٌتناسب مع ’سواء فً رحلة ما

 .الوقت و الجهد المبذول فً ذلك أم ال

  هذا باإلضافة إلى مقدار تناسب ما ٌشاهده و ٌلمسه المتعلم فً الرحلة مع خلفٌته العلمٌة 

 .وهذا شًء ال بد أخذته فً االعتبار

فً مخروط 1967     و هذا ٌلً األنواع المختلفة من الوسائل التعلٌمٌة كما نظمها 

كلما اتجهنا إلى قاعدة المخروط كلما كانت الوسائل التعلٌمٌة أكثر قربا من الخبرات ’الخبرة

 :فقد قسم هذه الوسائل إلى ثالث مجموعات.الحسٌة

 :المجموعة االولى*

  و تمثل الممارسة العملٌة و العمل المباشر حٌث ٌمارس اإلنسان الخبرة بنفسه وٌشارك 

و لو طبقنا ذلك على العملٌة التربوٌة لوجدنا أن المتعلم هنا ٌتعلم كثٌرا ’فٌها مشاركة إٌجابٌة 

من المهارات و المعارف وتتكون لدٌه مجموعة من المفاهٌم عن طرٌق للممارسة العملٌة 

وهذا ال ٌقتصر على المفاهٌم التً تعلمها بالعمل المباشر أساسا لتكوٌن مفاهٌم جدٌدة 

.بواسطة خبرات شبه حسٌة أو مجردة
2
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 :المجموعة الثانٌة*

   و تعتمد على المالحظة المحسوسة و تشمل وسائل العروض التوضٌحٌة التً ٌقوم بها 

المعلم داخل حجرة الدرس والرحالت التعلٌمٌة المٌدانٌة التً ٌخطط لها المعلم مع طالبه 

 ....الخ أو المعارض صناعٌة كانت أم زراعٌة أم علمٌة...مثل زٌارة مصنع أو أثار 

.  إضافة إلى جمٌع الوسائل السمعٌة البصرٌة كالسٌنما أو التلفاز والنماذج والعٌنات
1

 

 :المجموعة الثالثة*

    تمثل هذه المجموعة كل الخبرات التً ٌحصل علٌها التلمٌذ بواسطة البصٌرة المجردة 

أي أنها تعتمد على الخٌال و الخبرات السابقة التً ٌقارنها المتعلم بالصورة الذهنٌة التً 

وتتمٌز هذه الخبرات بؤنها معرضة للتشوٌش وعدم الوضوح مما ٌإدي ’كونها فً الماضً

إلى تكوٌن مفاهٌم غٌر صحٌحة أو غٌر متكاملة لذلك فإن على المعلم استخدام بعض 

.الوسائل التً تساعد المتعلم فً تكوٌن مفاهٌم صحٌحة وتقرٌبها للواقع
2

 

 :    من خالل استعراض مجموعات دٌل نستطٌع تسجٌل المالحظات التالٌة

 .أن أغنى مصادر التعلم هو الحقائق  -

أن العمل المباشر و غٌر المباشر ٌإدي إلى تكوٌن خبرات عند اإلنسان ٌستطٌع   -

 .استخدامها فً المواقف الحٌاتٌة المختلفة

تبرز أفضلٌة وسٌلة على أخرى مناسبتها للموقف التعلٌمً وقدرتها على تدعٌم عمل   -

.المدرس و المادة المرجعٌة للمدرس
3

 

 :  تصنٌف اوسلن

                                                           
 34ص’ٌنظر المرجع السابق 1
 94ص"تصمٌم و انتاج الوسائل التعلٌمٌة"محمد الحٌلة 2
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   هو تصنٌف متؤثر كثٌرا بتصنٌف دٌل حٌث قسم هذه الوسائل على شكل هرم مكون من 

 :ثالث فئات

هً قاعدة الهرم وتشمل الخبرات الحسٌة والواقعة المباشرة مثل الزٌارات :   الفئة األولى*

 .والرحالت والمقابالت واآلالت واألجهزة المستخدمة فً التعلٌم المهنً

هً التً تتوسط الهرم و تركز على الوسائل السمعٌة والبصرٌة المتحركة و :  الفئة الثانٌة*

.الثابتة التً تمثل الواقع عندما ال تتوفر الوسائل الواقعٌة أو الحقٌقٌة
1

 

 .والمواد المطبوعة التعلٌمٌة-اللغة–وتركز على الرموز المسموعة :الفئة الثالثة*

 :تصنٌف الوسائل التعلٌمٌة على أساس فاعلٌتها+

 :    تصنف الوسائل حسب فاعلٌتها إلى فئتٌن هما

 : الوسائل السلبٌة*

أو تحمل أو تنقل أنماطا مختلفة من ’     و تشمل هذه الفئة وسائل االتصال ٌمكن أن تتوسط 

و المادة ’و االنشطة الصوتٌة ’مثل المذٌاع ’التعلٌم وال تتطلب استجابة نشطة من المتعلم

 .المطبوعة

 :الوسائل النشطة*

و ’مثل التعلٌم المبرمج ’    و تشمل هذه الفئة وسائل ٌكون المتعلم فٌها نشطا فً استجاباته

و التعلٌم بمساعدة ’مثل التعلٌم المبرمج ’فٌها نشطا فً استجاباته.التعلٌم بمساعدة الحاسوب

.الحاسوب
2

 

 :ٌمكن أن نفصل نوعا ما فً الوسائل التعلٌمٌة الحدٌثة ومنها

 :الحاسب اآللً-1
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كالمصطلحات األخرى ومهما ’لم ٌلق تباٌنا كبٌرا- الحاسب اآللً–إن مفهوم مصطلح 

وعلى أٌة حال فإن الحاسب ’تعددت الصٌاغة فً تناول تعرٌفه فهً تدور حول مفهوم واحد

فهو عبارة عن آلة ’بل هو جهاز الكترونً ٌعمل طبقا لتعلٌمات محددة سلفا’اآللً لٌس عقال

فنحن نقوم بالتعامل مع تلك ,تقوم بمعالجة البٌانات وتخزٌنها واسترجاعها بدقة وسرعة فائقة 

 .لكً تقوم بؤعمال المعالجة والتخزٌن واالسترجاع’اآللة عن طرٌق برمجتها

وٌبدو اعتماد هذه التسمٌة ’إن كلمة كمبٌوتر التً ترجمت إلى حاسوب أو حاسبة فً العربٌة 

والتً اعتمدت المنطق ’ابتداء كان بسبب طبٌعة عملٌات التخزٌن والتسجٌل فً هذا الجهاز

.الحسابً فائق السرعة
1

 

بؤنه جهاز الكترونً ٌمكن برمجته لٌقوم بمعالجة "ٌعرف الحاسوب: تعرٌف عطار عبد هللا*

البٌانات وتخزٌنها واسترجاعها وإجراء العملٌات الحسابٌة والمقارنة المنطقٌة إلستخالص 

 ".المعلومات المفٌدة منها

أن جهاز الحاسوب ٌقوم بتحلٌل ونقل وعرض المعلومات بؤشكالها المختلفة "تعرٌف نبهان -

أو ’والمعلومات لها أشكال متنوعة قد تكون على هٌئة أرقام أو حرف للنصوص المكتوبة ’

 ".وصور وأصوت أو حركة كما فً األفالم والكتابات المتحركة’المرسومة 

 :مبررات ودواعً استخدام الحاسوب فً التعلٌم*

ٌشٌر الغرٌب زاهر أن هناك العدٌد من األسباب التً أدت إل ضرورة استخدام الحاسوب 

:فً التعلٌم وهً كاآلتً
2

 

 .االنفجار المعرفً وتدفق المعلومات-

 .الحاجة إلى السرعة فً الحصول على المعلومات-

 .الحاجة إلى المهارة واإلتقان فً آداء األعمال والعملٌات الرٌاضٌة-

                                                           
للفكر والطباعة ’عمان’ط.د"تصمٌم وانتاج الوسائل التعلٌمٌة فً التربٌة الخاصة"سالمة عبد الحافظ 1

 80ص’والنشر
 .الصفحة نفسها’ المرجع نفسه 2
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 .توفٌر األٌدي العاملة-

 إٌجاد الحلول لمشكالت التعلم-

 تحسٌن فرص العمل  المستقبلٌة-

 تنمٌة مهارات معرفٌة عقلٌة علٌا-

 إستخدام الحاسوب ال ٌتطلب معرفة متطورة أومهارة خاصة إلستخدامه-

 إنخفاض أسعاره مقارنة مع فائدتها الكبٌرة فً مٌادٌن التربٌة والتعلٌم-

و ٌضٌف أٌضا الغرٌب زاهر أنع اتسعت استخدامات الحاسب فً عناصر العملٌة التعلٌمٌة 

 :وذلك لدواعً ومبررات كثٌرة منها

 أداة مناسبة لجمٌع فئات الطالب-

 تهٌئة مناخ البحث واالستكشاف-

 تحسٌن وتنمٌة التفكٌر المنطقً-

 القدرة على التفاعل المباشر-

 توفٌر الوقت والجهد فً آداء العملٌات المعقدة-

 مساعدة المعلم-

 ربط المهارات-

تفرٌد التغذٌة الراجعة-
1

 

 تقسٌم المادة المدروسة إلى سلسلة من التتابعات-

 القدرة على العرض المرئً للمعلومات-

                                                           
 .81ص’المرجع السابق 1
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 :خصائص استخدام الحاسوب فً التعلٌم*

كان للتطور الهائل واإلنتشار السرٌع للحاسوب واآلثار اإلٌجابٌة له فً جمٌع مجاالت 

بسبب ,دور فً إدخاله إلى مٌدان التربٌة والتعلٌم من أجل إعداد جٌل المستقبل,الحٌاة

 :الممٌزات الكثٌر للحاسوب فً هذا المٌدان ومن أهم الممٌزات ما ٌلً

 .ٌقدم الحاسوب المادة التعلٌمٌة بتدرج مناسبة للطلبة-

 .ٌوفر الحاسوب فرصا للتفاعل مع المتعلم مثل الحوار التعلٌمً-

 .ٌمكن الحاسوب الطالب من إختٌار وتنفٌذ األنشطة والتجارب المالئمة لمٌوله ورغباته-

 .ٌسهل على الطالب إختٌار ما ٌرٌد تعلمه فً الزمان والمكان المناسبٌن-

 .تقدٌم التغذٌة الراجعة فورٌا-

 .ٌمتاز الحاسوب بالدقة العالٌة-

مما ٌوفر الوقت للمعلم إلعطاء إهتمامات ’قٌام الحاسوب التعلٌمً بجمٌع األعمال الروتٌنٌة-

 .أكبر للمتعلمٌن

 .تنفٌذ العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة المعقدة-

:أهمٌة الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة*
1

 

خالل تؤثٌرها فً العناصر الرئٌسٌة الثالث ’      تكمن أهمٌة الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة

 :على الشكل التالً-المادة التعلٌمٌة’المتعلم’المعلم -عناصر العملٌة التعلٌمٌة

 :أهمٌته للمعلم-1

وتحسن ’     إن استخدام الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة فً عملٌة التعلٌم تفٌد المعلم وتساعده 

 :أداءه فً إدارة الموقف التعلٌمً وذلك من خالل اآلتً
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 .ٌساعد على رفع درجة كفاٌة المعلم المهنٌة واستعداده-

وتقوٌمها والتحكم بها ٌمكن المعلم من استغالل ’ٌغٌر دور المعلم على حسن عرض المادة -

 .كل الوقت المتاح بشكل أفضل

حٌث ٌمكن استخدامه مرات عدٌدة من قبل ’ٌوفر الوقت والجهد المبذولٌن من قبل المعلم-

 .وٌساعد فً التحضٌر واإلعداد للموقف التعلٌمً’أكثر من معلم وهذا ٌقلل من تكلفة الهدف

وذلك من خالل القٌام بالنشاطات التعلٌمٌة لحل ’ٌساعد المعلم فً إثارة الدافعٌة للطلبة-

 .المشكالت أو إكتشاف الحقائق

:أهمٌته للمتعلم*
1

 

      أما استخدام الحاسوب كوسٌلة تعلٌمٌة تعلمٌة فً غرفة الصف فإنها أٌضا تعود بالفائدة 

 :وذلك من خالل’على المعلم وتثري تعلمه

 .ٌنمً فً المتعلم حب اإلستطالع وٌرغبه فً التعلم-

 .ٌوسع مجال الخبرات التً ٌمر فٌها المتعلم-

وخاصة إذا استخدمها المعلم ’وبٌن المتعلمٌن أنفسهم’ٌقوي العالقة بٌن المتعلم والمعلم-

 .بكفاٌة

 .وتزوٌد ثروة الطلبة وحصٌلتهم من االلفاظ’ٌعالج اللفظٌة والتجرٌد-

 ٌساهم فً تكوٌن اتجاهات مرغوب فٌها -

ٌشجع المتعلم على المشاركة والتفاعل مع المواقف الصفٌة المختلفة وخصوصا إذا كانت -

 الوسٌلة من النوع المسلً

 .وأقل حتما للنسٌان’وأبقى أثرا’ٌجعل الخبرات التعلٌمٌة أكثرها فاعلٌة-
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 :أهمٌته للمادة التعلٌمٌة*

 :تكمن أهمٌة استخدامه فً غرفة الصف للمادة التعلٌمٌة فً النقاط التالٌة

واالتجاهات والمهارات المتضمنة فً المادة ’ٌساعد على توصٌل المعلومات والمواقف -

إدراكا متقاربا وإن ’التعلٌمة إلى المتعلمٌن وتساعدهم على إدراك الحقائق وهذه المعلومات

 .إختلفت المستوٌات

 .ٌساعد على إبقاء المعلومات حٌة وذات صورة واضحة فً ذهن المتعلم-

تبسٌط األفكار والمعلومات وتوضٌحها وتساعد الطلبة على القٌام بآداء المهارات كما هو -

.مطلوب منهم
1

 

 :بعض فوائد الحاسوب التعلٌمً*

 .ٌسمح الحاسوب التعلٌمً للطبلة بالتعلم بحسب سرعتهم-

إن الوقت الذي ٌمكن أن ٌستغرقه المتعلم فً عملٌة التعلم أقل من هذه الطرٌقة منه فً -

 .الطرق التقلٌدٌة األخرى

 .إن اإلستجابة الجٌدة للمتعلم ٌقابلها تعزٌز وتشجٌع من قبل الحاسوب-

 .ٌمكن الطلبة الضعاف من تصحٌح أخطائهم دون الشعور بالخجل من زمالئهم-

 .والصور المتحركة مما ٌجعل عملٌة التعلم أكثر متعة’إنه ٌوفر األلوان والموسٌقى-

وفً ’إن الحاسوب ٌمكن أن ٌوفر تعلٌما جٌدا للطلبة بغض النظر عن توافر المعلم أو عدمه-

 .أي وقت ٌشاإون وفً أي موقع

 :األنترنٌت-2

                                                           
 27ص’المرجع السابق 1



دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلم:                           الفصل الثاني  

 

~ 49 ~ 
 

      إن كلمة األنترنٌت هً كلمة إنجلٌزٌة األصل وتعنً ربط أكثر من شًء ببعضه 

 .عن طرٌق الشبكة’البعض

ووجهات النظر حولها ’       ونظرا ألهمٌة اإلنترنٌت وفوائدها الكبٌرة فقد تداخلة تعارٌفها

تنوع الخدمات :بناءا على سببٌن أساسٌٌن هما’فمن الصعب وضع تعرٌف واحد لها’

.والوظائف التً تقدمها كذلك إختالف األشخاص المستفدٌن منه ومن خدمتها
1

 

 :وفٌما ٌلً بعض التعرٌفات

شبكة الشبكات وبناء جماعً ٌدفع إلى مقارنة تعاونٌة للبحث وتحسٌن طرٌقة استخدام :"بؤنها

وتعمل الشبكة على تحقٌق الرغبة فً الحرٌة عن طرق ابتككار فضاء عام ’الفضاء والزمن

 .بواسطة العرض المجانً للعدٌد من الخدمات للمستخدم’ومادي

ذلك الماموث :"عرفها نبٌل علً من خالل أنها منظومة فً إطار المنظور الثقافً*

فهً تلك ’الدائم اإلمتداد و اإلنتشار’ذي الفضاء المعلوماتً الال متناهً الضخامة’الشبكً

 "الغاٌة وتبث جمٌع المعلومات فً شتى فروع المعرفة وفً جوانب الحٌاة كافة

:المبررات الرئٌسٌة إلستخدام األنترنت فً التعلٌم*
2

 

 :هناك أسباب عدٌدة تمكننا من استخدام األنترنٌت فً التعلٌم حٌث تكمن فً ماٌلً

 .مثال واقعً للحصول على المعلومات من مختلف أنحاء العالم-

نظرا لكثرة المعلومات المتوافرة لذا فإنه ٌصعب على ’تساعد على التعلم العاونً الجماعً-

حٌث ٌقوم ’الطالب البحث فً كل القوائم لذا ٌمكن استخدام طرٌقة العمل الجماعً بٌن الطلبة

 .ثم ٌجتمع الطالب لمناقشة ما تم الوصول إلٌه’كل طالب بالبحث فً قائمة معٌنة

 .تساعد على اإلتصال بالعالم بؤسرع وقت وأقل تكلفة-

 .إمكانٌة الوصول إلى المتابعٌن والمناقشٌن فً مختلف أنحاء العالم-

                                                           
 84ص"تصمٌم وإنتاج الوسائل التعلٌمٌة"سالمة عبد الحافظ 1
 84ص’ٌنظر المرجع نفسه 2



دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلم:                           الفصل الثاني  

 

~ 50 ~ 
 

 .سهولة تطوٌر محتوى المناهج والمعلومات الموجودة عبر األنترنت-

 .تغٌٌر نظم وطرائق التدرٌس التقلٌدٌة إذ ٌساعد على إٌجاد فصل ملًء بالحٌوٌة والنشاط-

 .إعطاء التعلٌم الصبغة العالمٌة والخروج من اإلطار المحلً-

 .وظٌفة المعلم فً الصف تصبح بمثابة الموجه والمرشد ولٌس الملقً-

خصائص األنترنت وممٌزات استخدامها كؤداة تعلٌمٌة*
1

: 

         لقد جاءت األنترنت لتمثل بنٌة تعلٌمٌة تحتٌة قوٌة تجمع بٌن الوسائل واألدوات 

والتقنٌات والبشر واألماكن والمعلومات فً فضاء واحد ٌسعى إلى مضاعفة الجهد البشري 

 :وقد صنعت خصائص التعلٌم باستخدام األنترنت فً محاور منها’وٌحفزه على التعلم

إذ تجعل من التعلٌم ٌتالئم مع رغبات المتعلم فً مراجعة دروسه وفق ظروفه :المرونة.1

وما ٌكسب الطالب ’وهذا ٌعزز اإلستمرارٌة فً الوصول إلى المناهج’ووقته

 .وٌسهل الحصول على المعلومة التً ٌرٌدها فً الوقت الذي ٌناسبه’اإلستقرار

إذ توفر ’فالتعلٌم من خالل األنترنٌت ٌتٌح المناخ المناسب لكل من المتعلم والمعلم:المالئمة.2

إلى جانب أنه ٌتٌح ’للمعلم التركٌز على األفكار الهامة فً إعداد المحاضرة أو الدرس

 .للطالب الذٌن ٌعانون من صعوبة فً التركٌز وتنظٌم المهام لإلستفادة من المادة

وهذا ٌشجع على تكوٌن ’إذ ٌتٌح للطالب الغدالء بؤرائهم من خالل أدوات اإلتصال:التكافإ.3

.كما لو كانوا فً قاعات الدروس’والبحث عن الحقائق ’جرأة أكبر فً التعبٌر عن أفكارهم
2

 

إذ إن استخدامات األنترنٌت فً العملٌة التعلٌمٌة تجعل من المتعلم ذو دور هام :الفعالٌة-4

فالبٌئة التفاعلٌة ’بوصفه عنصر فعال وكذا مساهم فً تعلٌم ذاته’للمشاركة فً عملٌة التعلم

إذ ٌمتاز هذا النوع من ’تسمح للدراسٌن بإجراء عملٌة اإلختبار الذاتً المتنامً’لهذه الشبكة

                                                           
 28ص...."الوسائل التعلٌمٌة "السٌد صبري ٌوسف 1
 30ص,المرجع نفسه  2
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ٌرغب بهما الدارس وفً جو خال من أي ’اإلمتحانات بإمكانٌة إجرائه فً أي زمان أو مكان

 .على عكس الحال فً نظام اإلمتحانات الرسمٌة’حرج أو خوف

 

 :أهمٌة الوسائل التعلٌمٌة التعلمٌة لتحسٌن عملٌة التعلٌم 

وأن ’      أن تحقق أهداف التعلٌم الموضوعة لهذا الدرس أو مجموعة الدروس المعطاة 

 .تنمً فً المتعلم القدرة على المبادرة و االكتشاف و االبتكار

 .      و أن تشمل على وسائل تعلٌمٌة تساعد المتعلمٌن على الفهم و تجدد فٌهم النشاط

:قواعد استخدام الوسائل البٌداغوجٌة فً تعلٌمٌة اللغة العربٌة
1

 

        لم ٌعد المطروح أما الباحثٌن و المهتمٌن بالوسائل التعلٌمٌة هو امكانٌة استخدامها فً 

التعلٌم إنما أصبح محور اهتمامهم هو إعداد و استخدام الوسائل التعلٌمٌة بطرٌقة فعالة 

و تشٌر الدراسات التً اجرٌت فً هذا المجال إلى أن االعداد و ’لتحقٌق األهداف التعلٌمٌة

:االستخدام الجٌد للوسائل ٌنبغً مراعاة األسس التالٌة
2

 

و هذا ٌتطلب معرفة ’تجدٌد الغرض :تحدٌد األهداف التعلٌمٌة التً تحققها الوسٌلة بدقة-1

و معرفة أٌضا بمستوٌات ’جٌدة بطرٌقة صٌاغة األهداف بشكل دقٌق قابل للقٌاس 

 ...االنفعالً’الحركً’العقلً :األهداف

  و قدرة المستخدم على تحدٌد هذه األهداف ٌساعده على االختٌار السلٌم للوسٌلة التً تحقق 

 .هذا الهدف أو ذلك

و ’ونقصد بالفئة المستهدفة التالمٌذ :  معرفة خصائص الفئة المستهدفة و مراعاتها-2

المستخدم للوسائل التعلٌمٌة علٌه أن ٌكون عارفا للمستوى العمري و الذكائً و 

 .حتى ٌضمن االستخدام الفعال للوسٌلة’وحاجات المتعلمٌن ’المعرفً

                                                           
 49ص"وسائل االتصال و التكنولوجٌا فً التعلٌم"’عبد الحافظ السالمة 1
 50ص’ٌنظر المرجع نفسه 2
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مفهوم المنهج : معرفة بالمنهج المدرسً ومدى ارتباط هذه الوسٌلة و تكاملها مع المنهج-3

األهداف و المحتوى :الحدٌث ال ٌعنً المادة أو المحتوى فً الكتاب المدرسً بل تشمل 

ومعنى ذلك أن المستخدم للوسٌلة التعلٌمٌة علٌه اإللمام الجٌد ’طرٌقة التدرٌس و التقوٌم ’

باألهداف و محتوى المادة الدراسٌة طرٌقة التدرٌس وطرٌقة التقوٌم حتى ٌتسنى له االختٌار 

 .األنسب و األفضل للوسٌلة فقد ٌتطلب األمر استخدام وسٌلة جماهٌرٌة أو وسٌلة فردٌة

و االستعداد الستخدام الوسٌلة ال ٌقل أهمٌة عن استخدامها الفعلً بل أنه ٌٌسر :  االستعداد-4

عملٌة االستخدام و هذا االستعداد ٌختلف من وسٌلة إلى أخرى ومن مرحلة تعلٌمٌة إلى 

ففً العروض السٌنمائٌة ٌلزم حجز الفٌلم و اظالم الحجرة و التؤكد من سالمة جهاز ’أخرى 

و الحصول على موافقة ’العرض وفً الرحلة ٌلزم أخطار الجهة الً سٌزورها التالمٌذ 

وزٌارة متحف قد ٌتطلب اعداد أسئلة :المدرسة و أولٌاء أمور التالمٌذ وحجز سٌارة مثال

....وهكذا’ووضع بطاقات 
1

 

و المعلم المستخدم هو المعنً بتجرٌب الوسٌلة قبل : تجربة الوسٌلة قبل استخدامها-5

االستخدام وهذا ٌساعده على اتخاذ القرار المناسب بشؤن االستخدام و تحدٌد الوقت المناسب 

كما أنه ٌحفظ نفسه من مفاجآت غٌر سارة قد تحدث كؤن ’لعرضها و كذلك المكان المناسب 

وأن ٌكون ’ٌعرض فٌلما غٌر الفٌلم المطلوب أن ٌكون جهاز العرض غٌر صالح للعمل 

وصف الوسٌلة فً الدلٌل غٌر المطابق لمحتواها ذلك مما ٌسبب احراجا للمدرس وفوض 

 .بٌن التالمٌذ

ومن االسالٌب المستخدمة فً تهٌئة أذهان : تهٌئة أذهان التالمٌذ الستقبال محتوى الرسالة-6

:التالمٌذ 
2

 

 .توجٌه مجموعة من األسئلة إلى الدارسٌن تحتهم على متابعة الوسٌلة-

 .تلخٌص لمحتوى الوسٌلة مع التنبٌه إلى نقاطهامة لم ٌتعرض لها التلخٌص-

                                                           
 178ص’مكتبة المعرفة للطباعة و النشر و التوزٌع"الوسائل التعلٌمٌة"امل كرم خلٌفة 1
 19ص’2006’1ط’دار أسامة للنشر و التوزٌع"الوسائل التعلٌمٌة"حمزة جبالً 2
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 .تحدٌد مشكلة معٌنة تساعد الوسٌلة على حلها-

 :تهٌئة الجو المناسب الستخدام الوسٌلة-7

’ االضاءة:  و ٌشمل ذلك جمٌع الظروف الطبٌعٌة للمكان الذي ستستخدم فٌه الوسٌلة مثل

االستخدام فً الوقت المناسب من الدرس فإذالم ٌنجح المستخدم ’توفٌر االجهزة’التهوٌة 

فإنه من المإكد االخفاق فً الحصول على النتائج ’للوسٌلة فً تهٌئة الجو المناسب 

.المرغوب فٌها
1

 

 : تقوٌم الوسٌلة-8

    وتتضمن التقوٌم مقارنة النتائج التً ترتبت على استخدام الوسٌلة مع األهداف التً 

 .أعدت من أجلها

أو معرفة اتجاهات ’وٌكون التقوٌم عادة بؤداة لقٌاس تحصٌل الدارسٌن بعد استخدام الوسٌلة

الدارسٌن و مٌولهم ومهاراتهم ومدى قدرة الوسٌلة على خلق جو للعملٌة التربوٌة وعند 

تقوٌم على المعلم أن ٌمأل استمارة تقوٌم ٌذكر فٌها عنوان الوسٌلة ونوعها ومصدرها 

والوقت الذي استغرقته وملخصا لما احتوته من مادة تعلٌمٌة ورأٌه فً مدى مناسبتها 

.للدراسٌن و المنهاج و تحقٌق األهداف
2

 

 :متابعة الوسٌلة-9

     و المتابعة تتضمن ألوان النشاط الذي ٌمكن أن ٌمارسه الدارس بعد استخدام أحداث 

 .مزٌد من التفاعل بٌن الدارسٌن

و ربطه بخبراتهم السابقة ’كتابة التقارٌر على محتوى الوسٌلة :       ومن بٌن هذه األنشطة 

أو اقامة المعار التً تحتوي على عٌنات أو أشٌاء مما جمعوه أثناء تفاعلهم مع ’و الالحقة 

 .محتوى الوسٌلة أو الرجوع إلى وسائل أخرى للحصول على معارف ومهارات جدٌدة

                                                           
 20ص’ٌنظر المرجع السابق 1
 180ص"الوسائل التعلٌمٌة"امل كرم خلٌفة 2
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المناقشة و األسئلة الموضوعٌة و اختبارات :       و من الطرق التً تفٌد فً هذا الصدد

.و اجراء التجارب والتطبٌقات’المقال
1 

 :قواعد اختيار الوسائل التعليمية

فكل ’       تعددت الوسائل التعلٌمٌة وتنوعت وذلك وفق الحاجة و المجال المستخدمة فٌه

مجال ٌتطلب نوعا خاصا وصنفا خاصا من الوسائل التعلٌمٌة لإلٌضاح وإٌصال المعلومات 

 :وبهذا فال بد من توفر قواعد تتلخص فٌما ٌلً’الواجب إٌصالها للمتعلمٌن على أكمل وجه

تؤكٌد إختٌار الوسائل التعلٌمٌة إختٌارا و إنتاجا و تشغٌال واستخداما ضمن نظام تعلٌمً -1  

متكامل وهذا ٌعنً أن الوسائل التعلٌمٌة لم ٌعد ٌنظر إلٌها على أنها أدوات للتدرٌس وٌمكن 

و االستغناء عنها  فً أوقات أخرى فالنظرة الحدٌثة للوسائل ’استخدامها فً بعض األوقات

التعلٌمٌة ضمن العملٌة التعلٌمٌة تقوم على أساس التصمٌم و تنفٌذ جمٌع جوانب عملٌة 

و هذا ٌعنً أن اختٌار ’تضع الوسائل التعلٌمٌة كعنصر من عناصر النظام’التعلٌم والتعلم 

أال و هو أسلوب النظم الذي ٌقوم على ’متكامل ’الوسائل التعلٌمٌة ٌسٌر وفق نظام تعلٌمً

أربع عملٌات أساسٌة بحٌث ٌضمن اختٌار هذه الوسائل و تصمٌما و استخدامها لتحقٌق 

.أهداف محددة
2

 

 :قواعد قبل استخدام الوسٌلة.2

 .تحدد الوسٌلة المناسبة  *

 .التؤكد من توافرها  *

 .التؤكد من إمكانٌة الحصول علٌها  *

 .تجهٌز متطلبات تشغٌل الوسٌلة  *

 .تهٌئة مكان عرض الوسٌلة  *

                                                           
 80ص"مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم"عبد الحافظ سالمة 1
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 :قواعد عند استخدام الوسٌلة.3  

 .التمهٌد الستخدام الوسٌلة-

 .استخدام الوسٌلة فً التوقٌت المناسب-

 .عرض الوسٌلة فً المكان المناسب-

 .عرض الوسٌلة بؤسلوب شٌق ومنٌر-

 .التؤكد من رإٌة جمٌع المتعلمٌن للوسٌلة خالل عرضها-

 .التؤكد من تفاعل جمٌع المتعلمٌن مع الوسٌلة خالل عرضها-

 .إتاحة الفرصة لمشاركة بعض المتعلمٌن فً استخدام الوسٌلة-

 .عدم اإلطالة فً عرض الوسٌلة تجنبا للملل-

 .عدم اإلٌجاز المخل فً عرض الوسٌلة-

 .عدم ازدحام الدرس بعدد كبٌر من الوسائل-

 .عدم إبقاء الوسٌلة أمام لتالمٌذ بعد استخدامها تجنبا النصرافهم عن متابعة المعلم-

.اإلجابة عن أٌة استفسارات ضرورٌة للمتعلم حول الوسٌلة-
1

 

 :قواعد بعد انتهاء من استخدام الوسٌلة-4

 : تقوٌم الوسٌلة.أ

ومدى تفاعل التالمٌذ ’            للتعرف على فعالٌتها أو عدم فعالٌتها فً تحقٌق الهدف منها

 .ومدى الحاجة الستخدامها أو عدم استخدامها مرة أخرى’معها

 : صٌانة الوسٌلة.ب

                                                           
 58ص’ٌنظر المرجع السابق 1
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وإعادة تنظٌفها و ’واستبدال ما قد ٌتلف منها’       أي إصالح ما قد ٌحدث لها من أعطال 

 .تنسٌقها كً تكون جاهزة لالستخدام مرة أخرى

 :حفظ الوسٌلة.ج

        أي تخزٌنها فً مكان مناسب ٌحافظ علٌها لحٌن طلبها أو استخدامها فً مرات 

 .قادمة

            إن الوسائل التعلٌمٌة ٌتطلب استخدامها فنٌات تربوٌة ناضجة ألن بٌداغوجٌا 

ألن ذلك ٌساعدهم على ’الوسائل تتناول تقنٌات واضحة ٌجب على المعلمٌن اإلحاطة بها

وإذا لم ٌقع ذلك فإن ضرر استخدامها من غٌر مراعاة ’تحقٌق الوظائف التربوٌة المنوطة بها

.و ٌتحول القصد من صفته اإلٌجابٌة إلى صفته السلبٌة’ لشروطها سٌكون بالغ الخطوة
1
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 :تحليل نتائج البحث الميداني

 :خبرة المدرسٌن:المحور األول*

   حاولنا من خالل سإالنا عن خبرة األستاذ األكثر أقدمٌة فً التدرٌس كشف العالقة بٌن 

 :الخبرة و طرٌقة إلقائه وتقدٌمه للدروس فتحصلنا على النتائج التالٌة

 .من األساتذة لدٌهم خبرة وأقدمٌة فً التعلٌم75%  *

 .من األساتذة ال ٌملكون الخبرة و األقدمٌة الكافٌة25% *

 :بالنسبة للمستوى التعلٌمً لألستاذ وتكوٌنه-

 .%75    إن نسبة كبٌرة من االساتذة هم خرٌجً شهادة لٌسانس نسبة 

% 65   أما عن تكوٌنهم و تخصصهم فؤغلبهم أساتذة اللغة العربٌة بنسبة 

 :أسس و طرائق تعليم اللغة العربية*

       إن نسبة كبٌرة من االساتذة ترى أن أهم االستعدادات لتعلم اللغة العربٌة هً 

  و هذا ما ٌوحً إلى أن الجانب النفسً للتلمٌذ مهم بالنسبة %85االستعدادات النفسٌة بنسبة 

كما تلٌها االستعدادات الثقافٌة . لألساتذة كالثقة بالنفس و الثقة بالقدرات الفردٌة الخاصة

 و على هذا فإن التدرج ٌكون بالغ األهمٌة وال ٌمكن %20و االجتماعٌة بنسبة%49بنسبة

 .فكل واحد ٌكمل اآلخر’إلغاء أي استعداد منه

    أما فٌما ٌخص طرائق التدرٌس فؤغلب األساتذة ٌرون أن الطرٌقة الحدٌثة فً تعلٌمٌة 

ألن الطرٌقة تركز على الحفظ و %65اللغة العربٌة هً أفضل من الطرٌقة القدٌمة بنسبة 

 .التلقٌن عكس األولى التً تركز على المهارات و األهداف
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 :تحليل نتائج االستبيان

 هل لدٌك تالمٌذ ٌعانون من ضعف بصري؟-1

  ومن خالل هذه %23.52"بنعم" و نسبة اإلجابة %76.47"ال"   وجدنا نسبة اإلجابة ب

و ’النسبة نستنتج أن التالمٌذ الذٌن لدٌهم ضعف بصري قلٌل و ٌكاد ٌنعدم عند البعض 

 .مقصور على بعض التالمٌذ المرض سواء مكتسبة أو وراثٌة

 هل لدٌك تالمٌذ ٌعانون من ضعف سمعً؟-2

 ومن خالل هذه %23.52"نعم"و نسبة االجابة ب%76.47"ال"   وجدنا نسبة اإلجابة ب

 .النسبة نالحظ أن عدد التالمٌذ قلٌل الذٌن لدٌهم ضعف سمعً و منعدم عند البعض اآلخر

 هل األستاذ متحكم فً حركة التالمٌذ داخل الحجرة الدراسٌة؟-3

أما االجابة أنه غٌرمتحكم قدرت %47.05  كانت اإلجابة هدوء كامل وهدوء نسبً 

 . و هذا راجع إلى خصوصٌة التالمٌذ المفرطٌن فً الحركة%5.88ب

 هل هناك توافق مع محتوى المنهاج ونوع المادة الدراسٌة التً تستخدمها هذه الوسٌلة؟-4

ذلك ٌعود إلى التنظٌم فال ٌجوز أن تعرض %64.52"  نعم"  وجدنا نسبة االجابة ب

فالتنظٌم فً عرض المحتوى ’الوسٌلة المحتوى بشكل فوضوي ألن ذلك ٌبعث على التشتت 

كما هو الحال فً عرض محتوى أٌة مادة دراسٌة وٌدخل ضمن ’من السهل إلى الصعب

الوضوح الصوتً أو الكتابً أو األلوان أو الصور حسب نوع ’البعد عن التعقٌد’التنظٌم 

 من خالل ٌتبٌن لنا انه ال ٌوجد توافق مع %35.29قدرت " ال"وأما النسبة ب’الوسٌلة 

 .المحتوى المنهاج ونوع المادة الدراسٌة

 هل أنت راض عن الوسائل التعلٌمٌة المستعملة؟-5  
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وهذا %35.20بلغت النسبة "ال"أما الذٌن أجابوا ب%64.70 فقد كانت نسبة االجابة بنعم 

إن دل على شًء إنما ٌدل على أن المعظم المعلمٌن راضٌن عن استعمال الوسائل التعلٌمٌة 

 .النها تسهل الدرس و تعطً الحماس لدى التالمٌذ وتنمً العقل بالمعارف و األفكار

 هل الوسائل التعلٌمٌة متوفرة فً مإسستك؟-6

حٌث أن المدرسة %35.30" ال"أما االجابة ب%67.70"نعم"   قدرت نسبة اإلجابة ب

 .توفر وسائل تعلٌمٌة إلنجاح العملٌة التعلٌمٌة

 هل ٌرعً االستاذ خصائص التلمٌذ عند اختٌاره للوسائل التعلٌمٌة؟-7

 و هذا ٌدل على أن جل األساتذة ٌراعون خصائص التلمٌذ %100     نسبة اإلجابة بنعم 

 .فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة عند اختٌاره للوسٌلة

 هل تإثر الوسائل التعلٌمٌة فً تحسٌن مستوى التلمٌذ؟-8

مما ٌدل أن الوسٌلة التعلٌمٌة تجدب التلمٌذ أثناء الدرس  و %100      نسبة اإلجابة بنعم 

فهً تعطٌه الحماس و تساعده ,تجعله متفاعل و متحاور مع األستاذ داخل الحجرة الدراسٌة 

 .  فً زٌادة مشاركته االٌجابٌة فً اكتساب الخبرة وتنمٌة قدرته على التؤمل ودقة المالحظات

 هل تتماشى الوسائل التعلٌمة ومستوى التالمٌذ؟-9

 أكٌد تتماشى الوسائل التعلٌمة مع مستوى التالمٌذ ألن %100"نعم"  كانت نسبة اإلجابة ب

 .....فً الطور االبتدائً البد من ذلك من خالل الصور و الملصقات والمشاهد
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 :تقدٌم اقتراحات بشؤن توظٌف الوسائل التعلٌمة فً الدرس*   

 .توفر الوسائل التعلٌمٌة بكثرة فً المإسسة لٌستخدها جمٌع األساتذة فً نفس الحصة-

 .اختٌار المكان المناسب و الجو المالئم عند استخدام الوسٌلة-

 .توفر الحاسوب و الداتاشو فً المإسسة التربوٌة-

 .إخفاء الوسٌلة بعد استخدامها لكً ال ٌنصرف التلمٌذ عن الدرس-

 .إعادة النظر فً إتقان صنع الوسائل التعلٌمٌة -

توفٌر كم معتبر من الوسائل فً المإسسات بتنوعها حسب توافقها للمنهاج أو التدرج وذلك -

 .لتعدد األقسام فً المستوى الواحد

استعمال وسائل مناسبة وقلٌلة الن كثرتها تعٌق الدرس وعدم توفرها ٌجعل الدرس جاف -

 .وغٌر مفهوم
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و ’         من هنا نستنتج أن الوسائل التعليمية تشكل عنصرا رئيسيا في العملية التعليمية 

ذلك من خالل ما تقدمه هذه الوسائل بأنواعها المختلفة في ذهن وذاكرة المشاهد من صور و 

ناهيك عما تخلق ’مشاهدة تترسخ في عقله ووجدانه وإحساسه ما يجعلها عصية على النسيان 

مع ما يترتب على ذلك من نتائج إيجابية ’من أجواء جاذبة تبعد الملل و الضجر عن المتعلم 

 :أهمها’في تمتين أواصر العالقة بين المعلم و المتعلم 

 . واستعداده’تساعد على رفع درجة كفاية المتعلم المهنية     *

 .تغير دور المعلم من ناقل للمعلومات وملقن إلى دور المخطط والمنفذ و المقوم للمتعلم    *

 .تساعد المعلم على حسن عرض المادةة وتقويمها و التحكم بها   *

 .تمكن المعلم من استغالل كل الوقت المتاح بشكل أفضل    *

تساعد المعلم في إثارة الدافعية لدى الطلبة وذلك من خالل القيام بالنشاطات التعليمية     *

 .لحل المشكالت أو اكتشاف الحقائق

 .وترغبه في التعلم’تنمي في المتعلم حب االستطالع     *

 .توسع مجال الخبرات التي يمر فيها المتعلم     *

 .وتزويد ثروة الطلبة وحصيلتهم من األلفاظ’تعالج اللفظية والتجريد     *

وخصوصا ’تشجع المتعلم على المشاركة و التفاعل مع المواقف الصفية المختلفة      *

 .الوسيلة من النوع المسلي

 .تساعد على إبقاء المعلومات حية وذات صورة واضحة في ذهن المتعلم     *

 .تبسيط المعلومات واألفكار وتوضيحها     *

و المهارات المتضمنة في ’و االتجاهات’تساعد على توصيل المعلومات و المواقف     *

و إن ’المادة التعليمية إلى المتعلمين وتساعدهم على إدراك هذه المعلومات إدراكا متقاربا

 .اختلفت المستويات
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           كما يمكن القول أن الوسائل التعليمية تساعد كال من المعلم و المتعلم في إنجاح 

 .الدروس سواء أكانت صفية أو غير ذلك

 .من هذا البحث المتواضع’          وهذا ما توصلنا إليه في ظل ما سبق 
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 .القرآن الكرٌم برواٌة ورش*

 :المعاجم*

 بٌروت لبنان’دار الكتب العلمٌة"لسان العرب"ابن منظور-01

 :المصادر والمراجع*

 .1996’1ط’الرٌاض"المنهج المدرسً من منظور جدٌد"ابراهٌم محمد وآخرون*02

دٌوان المطبوعات "دراسات فً اللسانٌات التطبٌقٌة حقل تعلٌمٌة اللغات"أحمد حسانً*03

 .الجزائر’الجامعٌة

 .1988’القاهرة’دار المعارف"التربٌة فً اإلسالم"احمد فؤاد األهوانً*04

 .الرٌاض’ط.د"من الوسائل التعلٌمٌة إلى تكنولوجٌا التعلٌم"السٌد صبري ٌوسف *05

 .مكتبة المعرفة للنشر و التوزٌع"الوسائل التعلٌمٌة "أمل كرم خلٌفة*06

 .1994تونس"تجارب عربٌة للتعلم األساسً"أنطوان حبٌب رحمة*07

منشورات دار النهضة "تعلٌمٌة اللغة العربٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق"أنطوان صٌاح*08

 .بٌروت

 .1980دٌوان المطبوعات الجزائرٌة"النظرٌات التربوٌة"تركً رابح*09

دار المسٌرة "صعوبات التعلم والخطة العالجٌة المقترحة"تٌسٌر مفلح كوافحة*10

 .1ط’للنشر

جامعة ’كلٌة التربٌة"الوسائل التعلٌمٌة و تكنولوجٌا التعلٌم والتعلم"حسنة محمد الملٌجً*11

 .2006’أسٌوط
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المكتب العربً "تعلٌم اللغة العربٌة فً المدرسة االبتدائٌة"حسنً عبد الباري*12

 1997’مصر’الحدٌث

 .2006’1ط’دار أسامة للنشر و التوزٌع"الوسائل التعلٌمٌة"حمزة جبالً*13

 .بٌروت’دار النهضة "األسس العامة للتدرٌس"رشٌدي لبٌب*14

دار ’عمان’ط.د"تصمٌم وانتاج الوسائل التعلٌمٌة فً التربٌة الخاصة"سالمة عبد الحافظ*15

 .الفكر للطباعة و النشر

 .دار الفكر للنشر و التوزٌع’1ط"تكنولوجٌا الوسائل التعلٌمٌة "صباح محمود*16

عالم ’1ط"تعلٌم و تعلم مهارات التدرٌس فً عصر المعلومات"صالح الدٌن عرفة*17

 .لبنان’بٌروت’الكتب

 .2007كلٌة التربٌة"الوسائل التعلٌمٌة المساعدة على التعلم"عادل فاضل علً*18

األردن ’1ط’دار الٌازوري للنشر "الكفاٌات التدرٌسٌة وتقنٌات التدرٌس"عامر ابراهٌم *19

2011 

دار الفكر للطباعة و ’1ط"وسائل االتصال والتكنولوجٌا فً التعلٌم"عبد الحافظ سالمة*20

 .النشر

دار الفكر للطباعة ’1ط"مدخل إلى تكنولوجٌا التعلٌم"عبد الحافظ محمد سالمة*21

 .األردن’والنشر

 .مصر’جامعة االسكندرٌة"استراتٌجٌات التدرٌس المتقدمة"عبد الحمٌد حسن*22

 .1ط’دار االمل للنشر"مقاربة التعلٌم و التعلم بالكفاءات"عسعوس محمد*23

 .دار الفكر للناشرون’1ط"طرق تدرٌس الدراسات االجتماعٌة"محمد ابراهٌم قطاوي*24
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 .األردن’آمكتبة المنار1ط"الوسائل التعلٌمٌة و تكنولوجٌا التعلٌم"محمد علً السٌد *25

دار المسٌرة للنسر و "التصمٌم التعلٌمً النظرٌة و الممارسة"محمد محمود الحٌلة*26

 .عمان’1ط’التوزٌع

 .1ط’األردن ’دار الٌازوري للنشر والتوزٌع"إدارة التعلم الصفً"نوال العسً*27

 .2001’األردن’دار النشر و التوزٌع’1ط"المقاالت عن تعلٌمٌة اللغات"ٌحً بعطٌش*28
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 .إهداء-

 تشكرات-

 ب-أ...........................................................................مقدمة-

 16-05..........................................................................المدخل-

 05ص..............................................................................التعلم-

 06ص...................................................................أهدافه و غاياته-

 09ص............................................التعلم و أهميته في المرحلة اإلبتدائية-

 14ص............................................................عناصر العملية التعليمية-

 .المفاهيم و األنواع:الوسائل التعليمية:الفصل األول-

 18ص..........................................................تعريف الوسائل التعليمية -

 20ص.............................................................................فوائدها -

 .24ص............................................................أنواع الوسائل التعليمية-

 34ص................................................معوقات استخدام الوسائل التعليمية-

 .دور الوسائل التعليمية في تحسين عملية التعلم:الفصل الثاني

 38ص..........................................................تصنيف الوسائل التعليمية-

 51ص.............................................................أهمية الوسائل التعليمية-

 54ص ...............................................................قواعد إختيار الوسائل-
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 57ص...........................................................تحليل نتائج االستبيان-

 62ص ...........................................................................خاتمة-

 65ص.....................................................قائمة المصادر و المراجع-

 69ص...........................................................................فهرس-



 :ملخص المذكرة

 

     تعرف الوسائل التعليمية على أنها كافة األجهزة واألدوات والمواد التي يستعملها 

و يطلق على ’المدرس لتحسين عملية التعليم و التعلم وتحقيق األهداف التعليمية المحددة

 .الوسائل التعليمية العديد من المسميات مثل تكنولوجيا التعليم 

 .التعليم اإلبتدائي- المتعلم.-العملية التعلمية–الوسائل التعليمية :الكلمات المفتاحية
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